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 لألسبوع الثاني على التوالي، وفي ظل مؤامرة صمت دولية مريبة

  قوات االحتالل تواصل استباحة قطاع غزة، وتمارس أعلى درجات إرهاب الدولة
   وتبيد عائالت بأآملها 

  النسبة األآبر من الضحايا هم من المدنيين العزل
  خراب ودمار غير مسبوق في الممتلكات العامة والخاصة

  انية بكافة المعاييروآارثة إنس
 منهم  من المدنيين العزل، من بينهم 433 قتيًال،  698ارتفاع عدد القتلى منذ بداية العدوان إلى 

   امرأة، ستة من أفراد الطواقم الطبية، وصحفي 40 طفًال، و158
   

  
  . الماضيةة منتصف الليل12:00الساعة منذ بداية العدوان على قطاع غزة وحتى *** 

   فلسطينيًا منذ بداية العدوان  مواطنًا698ـ مقتل 
   من الشرطة المدنية 165 مدنيًا، و433 من بين القتلى -
   امرأة40 طفًال و158 من المدنيين العزل، -

  نزار ريان، ومقتل زوجاته األربع وأحد عشر طفًال من أبنائه. ـ اغتيال د
 أطفال  وإصابة عشرات آخرين 4قتيل، بينهم  15 قصف مسجد شمال القطاع والمصلين بداخله، يسفر عن سقوط -

  بجراح
   القذائف المدفعية تدك منازل المواطنين وتسقط عائالت بأآملها ما بين قتيل وجريح-
 قوات االحتالل  تستهدف الطواقم الطبية، وتقتل ستة منهم، وطواقم الدفاع المدني وتطلق عليها الرصاص، وصعوبة -

  .حى من تحت أنقاض منازلهمبالغة  في انتشال الجثث والجر
  

  ـ قصف  مدرستين تابعتين لوآالة غوث وتشغيل الالجئين، ومدرستين حكوميتين ومدرسة خاصة 
   امرأة 252 طفًال، 622 مواطنًا فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين العزل، من بينهم  2354ـ إصابة 

  
منازل والشقق السكنية ما بين دمار آلي وجزئي لقربها  بشكل مباشر، مئات الامنزًال سكنيًا تم استهدافه169ير  تدم-

  .من المناطق المستهدفة
  .ًا مسجد13 تدمير -
   منشأة صناعية وتجارية37 تدمير -
     مقرًا أمنيًا ومواقع تدريب عسكرية72 تدمير -
رئيسي للتشريعي،  مبنى حكومي وغير حكومي، من بينها مقرات للوزارات والمحافظات والبلديات والمقر ال34 تدمير -

  مؤسسات تعليمية،  ومقرات للدفاع المدني
 الجماعي والتهجير القسري غير المسبوق في صفوف المدنيين الفلسطينيين، جراء الغارات   حالة من النزوح-

  المتواصلة على الشريط الحدودي مع إسرائيل والشريط الحدودي مع مصر
  .ظات الوسطى، خان يونس ورفح فصل آامل لمحا فظتي شمال غزة وغزة عن محاف-
، انقطاع تام للكهرباء والماء على محافظتي اإلغاثة صعوبة بالغة في وصول اإلمدادات الغذائية وإرساليات الدواء -

  . غزة والشمال وانقطاع جزئي على باقي مدن وبلدات القطاع
  

  في االنتهاآات اليومية *** 
  ينة قلقيلية قوات االحتالل تقتل مدنيًا فلسطينيًا في مد

   طفًال، ومدافع عن حقوق اإلنسان في الضفة 12 مواطنًا فلسطينيًا، من بينهم 25ـ إصابة 
  عملية توغل في الضفة الغربية ) 17(قوات االحتالل تنفذ  * 
    مواطنًا، من بينهم أربعة أطفال) 42( اعتقال      -

   بلديتين ـ من بين المعتقلين عضو مجلس تشريعي، ووزير سابق، ورئيسا
قوات االحتالل تواصل حصارها المفروض على الضفة الغربية، وتواصل عزل القطاع نهائيًا عن العالم الخارجيـ  * 

   اعتقال ستة مدنيين فلسطينيين، من بينهم امرأتان، على الحواجز العسكرية 
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  :ملخص 
ائيلي في مواصلة حربها األآثر دموية واألشد في ظل مؤامرة صمت دولية مريبة، استمرت قوات االحتالل الحربي اإلسر 

 ففي ساعات ظهيرة يوم السبت الموافق  .، لألسبوع الثاني على التوالي1967وحشية ضد قطاع غزة منذ احتالله عام 
، شنت تلك القوات سلسلة من غاراتها الجوية المباغتة على العديد من المقار األمنية والشرطية التابعة 27/12/2008

 وطالت ورش للحدادة، منازل سكنية ومستودعات لألدوية، ومدارس ومساجد في  .مة في غزة، والمنشآت المدنيةللحكو
اتها ي وقبل انتهاء اليوم الثامن من العدوان، دفعت قوات االحتالل بعشرات آل .سابقة هي األخطر منذ احتالل القطاع

 موقعة المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين األبرياء، والمزيد العسكرية الثقيلة وبدأت في تنفيذ هجوم بري على القطاع،
وانتهى األسبوع الذي يغطيه هذا التقرير وال تزال القوات .  من الدمار في الممتلكات واألعيان المدنية الخاصة والعامة

لدمار، وخالقة أجواء من الحربية اإلسرائيلية تشن عدوانها الشامل على القطاع، مستخدمة أحدث أدوات القتل والفتك وا
 هذا وقد تلقت العديد من العائالت الفلسطينية على هواتفها األرضية  .الرعب والخوف والهلع في صفوف السكان المدنيين

والخلوية مكالمات هاتفية من المخابرات اإلسرائيلية، تطلب منها إخالء منازلها فورًا بهدف قصفها، األمر الذي سبب حالة 
    .ير المسبوق في صفوف المدنيينمن اإلرباك غ

  
المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يرى في تلك الحرب المعلنة استهدافًا واضحًا للمدنيين الفلسطينيين ولممتلكاتهم وأعيانهم 

 آما أن التصريحات المتتالية التي تصدر من أعلى المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل تنذر بكارثة  .المدنية
 المجتمع الدولي مطالب اآلن أآثر من أي وقت مضى بالتحرك  .سانية وحرب ال هوادة فيها على جميع المستوياتإن

 ووفقًا لما استطاع باحثو المرآز من توثيقه حتى  .الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان األخطر منذ بدء االحتالل لقطاع غزة
خالل الدقائق العشر األولى من العدوان على غزة هو األآثر واألخطر منذ اللحظة فإن عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا 

 يجدد المرآز إدانته بكل التعبيرات الممكنة لهذا العدوان، ويناشد المجتمع الدولي، وبخاصة األطراف السامية  .هذا العدوان
 المنظمات الدولية للتدخل العاجل من أجل المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، وآذلك

وقف أعمال القتل الجماعي التي تنفذها تلك قوات، وللعمل الفوري على وضع حد لهذا التدهور الخطير وغير المسبوق في 
    .أوضاع حقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانية في قطاع غزة

  
 ـ 1/1/2009(رة التي يغطيها التقرير الحالي وفي سياق متصل، استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل الفت

 من إجراءات حصارها المشدد على قطاع غزة، حيث تواصل تلك القوات إغالق جميع  في فرض المزيد) 7/1/2009
المعابر التجارية والمعابر المخصصة لحرآة األفراد للشهر الثاني على التوالي، األمر الذي بات يهدد مكونات الحياة 

 ذلك تواصل قوات االحتالل اقترافها لمزيد من االنتهاآات الخطرة والجسيمة في   وفضًال عن .لسكان المدنييناألساسية ل
 والحقًا لتلك  .الضفة الغربية، والتي يرتقي العديد منها لمستوى جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني

زيد من العقوبات على السكان المدنيين في إطار سياسة العقاب الجماعي  قوات االحتالل تفرض الم الجرائم ال تزال
المخالفة لكل القوانين الدولية واإلنسانية، فيما تواصل قضم المزيد من األراضي لصالح مشاريعها االستيطانية، ولصالح 

رة في تهويد مدينة القدس أعمال البناء في جدار الضم الفاصل بين أراضي الضفة الغربية، فضًال عن سياستها المستم
    . تأتي تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي مطبق، مما يشجع دولة االحتالل على اقتراف المزيد منها .المحتلة

  
  

  :وآانت االنتهاآات التي تم توثيقها خالل الفترة التي يغطيها التقرير الحالي على النحو التالي
   

  :العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة** 
  

تواصل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة لألسبوع الثاني على التوالي، وسط تصعيد غير مسبوق، آثفت قوات االحتالل 
من خالله استهدافها للمنشات المدنية والمساجد والمنازل السكنية، غير آبهة بأرواح المدنيين الفلسطينيين، مستبيحة دماءهم 

 وتدعي إسرائيل أن تلك المنشآت والمساجد والمنازل هي معاقل ألفراد من حرآة  .وأمالآهم وأعيانهم المدنية األخرى
حماس، إال أن تحقيقات المرآز تؤآد أن تلك السلطات أفرطت في استخدامها للقوة المسلحة المميتة، وأن غالبية 

 الذي بات معه المدنيون المستهدفة هي منشآت مدنية عامة وأمالك خاصة تقع وسط أحياء سكنية مكتظة، األمر المنشآت
.  أن جميع من سقطوا هم من المدنيين العزل وتؤآد تحقيقات المرآز . العزل يدفعون ثمنه باهظًا من أرواحهم وممتلكاتهم
أو إلحاق أضرار به ال يمكن في ظل ظروف الحصار الخانق وأجواء  ومما يزيد من صعوبة األمر أن أي منزل يتم تدميره،

من .  يعاد بناؤه أو ترميمه، األمر الذي سيؤدى إلى تشريد مئات األسر الفلسطينية وعدم توفر مأوى لهمالشتاء القارص أن 
جانب آخر واصلت قوات االحتالل، وبواسطة طيرانها الحربي وطائراتها العمودية، قصف وتدمير ما تبقى من المقار 

يشار إلى أن جميع هذه المقار والوزارات .  ار محافظاتالتابعة للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة من وزارات ومباٍن ومق
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تقدم خدمات لجمهور المواطنين، فضال عن ذلك فقد لحقت أضرار جسيمة ودمار شامل في العديد من المنازل والمنشات 
  .المدنية المجاورة لتلك المقار

  
ت االحتالل الحربي اإلسرائيلي، وبشكل ، صّعدت قوا27/12/2008وخالل األسبوع الثاني من العدوان الذي بدأته بتاريخ 

غير مسبوق منذ احتاللها للقطاع، من وتيرة جرائم حربها التي تقترفها ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ضاربة 
.  بعرض الحائط، وبشكل متعمد، قواعد القانون الدولي التي توفر الضمانة لحماية المدنيين وممتلكاتهم في وقت الحرب

عدد الضحايا الذين يتساقطون يوميًا بالعشرات بين قتيل وجريح، والممتلكات التي يتم قصفها عمدًا، بما فيها المناطق ويؤآد 
المحمية ودور العبادة وأماآن االستشفاء وأطقم اإلسعاف والمراآز التعليمية، أن حكومة إسرائيل وقوات احتاللها الحربي 

ا وقادتهم بموجب المادة السادسة واألربعين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تقترف جرائم حرب تستوجب محاآمة منفذيه
  .     ، والموقعة من قبل تلك الحكومة1949حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 

  
دة من جرائم                     ة جدي وات جريم ك الق راف تل ر اقت ذا التقري ه ه ذي يغطي وآان من أشد تلك الجرائم وحشية خالل االسبوع ال

ة             ) االغتيال السياسي ( خارج نطاق القانون     اإلعدام ة المقاوم ادة حرآ راح ضحيتها الدآتور نزار ريان، العضو البارز في قي
 ُتَذآَُّر تلك الجريمة البشعة بجريمة اغتيال الشيخ صالح شحادة        .وزوجاته األربع، وأحد عشر من أبنائه     ) حماس(اإلسالمية  

ر من                      23/7/2002في منطقة حي الدرج بمدينة غزة بتاريخ         ى أآث ه، باإلضافة إل ه وإحدى بنات ه زوجت ت مع  15 حيث ُقِتَل
دنيين داخل                           .مدنيًا معظمهم من األطفال    ر من الم م بوجود عدد آبي وات االحتالل تعل ذآورتين آانت ق  وفي الجريمتين الم

ة حرب ت           ادتهم    المنازل السكنية التي استهدفتها، ما يشير إلى أن مثل هذه الجرائم قد شكل جريم ذيها وق ة منف ستوجب مالحق
سياسيين  شغيل    .  العسكريين وال ة غوث وت ة لوآال اخورة التابع ضًا قصف محيط مدرسة الف شاعة أي ر ب ومن الجرائم األآث

ان من         37الالجئين الفلسطينيين في مخيم جباليا، والتي أسفرت عن مقتل            مدنيًا فلسطينيًا وإصابة أربعين آخرين، بجرح،وآ
ى ع     رأة، وقصف مسجد                   بين القتل ال وام نهم خمسة أطف ة واحدة من بي القرب من      شرة من عائل ة، ب راهيم المقادم شهيد إب  ال

ل            مستشفى آمال عدوان، في جباليا، شمالي القطاع،       ك عن مقت ذي أسفر ذل نهم        15ال ًا، من بي ور،       4 مواطن ى الف ال عل  أطف
ازلهم        آما شهد هذا األسبوع سقوط      .  وإصابة سبعة وعشرين آخرين بجراح     د دك من عائالت بأآملها ما بين قتيل وجريح، بع

سماح                      ومين دون ال فوق رؤوسهم بقذائف المدفعية، عائلة منهم، شرق مدينة غزة، بقى عدد من أفرادها تحت األنقاض لمدة ي
  . للطواقم اإلنسانية أو الطبية أو طواقم الدفاع المدني من الوصول لهم

  
لطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي منذ بداية عدوانها على غزة وحتى لحظة صدور هذا وفقًا لتوثيق المرآز، فقد شنت سو

 من خاللها المنازل   قذيفة مدفعية وبحرية، استهدفت2000التقرير مئات الغارات الجوية فضًال عن إطالق أآثر من 
 الالجئين، المباني الحكومية، السكنية والمنشات المدنية والمساجد والجمعيات الخيرية، مدارس وآالة غوث وتشغيل

ورش الحدادة، عشرات المواقع األمنية ومواقع التدريب العسكرية، مرافئ الصيادين، محالت الصرافة، مقرات البلديات، 
بمعنى انه لم يبقى هناك أي شيء لم تستبيحه إسرائيل، وتحاول جاهدة . العديد من العيادات الطبية، المؤسسات التعليمية

ى البنى التحتية والخدماتية، بحيث لم يعد هناك مكانا آمنا في قطاع غزة وأصبح القطاع بجميع مكوناته أن تقضى عل
  .وعناصره تحت مرمى النيران

  . األرقام الواردة في أعلى التقرير الحالي تعطي صورة واضحة عن تلك المنشات:  مالحظة
  

ذي يغطيه  هذا التقرير هم من المدنيين العزل، عدد آبير ممن سقطوا خالل األسبوع ال% 90وتؤآد تحقيقات المرآز ان 
آما بات من المالحظ أن هناك تعمد واضح إليقاع . منهم من األطفال، وقتل هؤالء إما وهم نيام في منازلهم أو في محيطها

 24ر الاآبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المدنيين، حيث تقوم الطائرات التي تحلق في سماء القطاع على مدا
ساعة بقصف أي تجمع  مهما آان شكله، حيث سقط العديد من األطفال من بينهم  أشقاء إما وهم ذاهبون لمحالت البقالة 

  . أو لمكب النفايات أو لشراء الخبز
  

وجراء تلك الغارات المتواصلة والمكثفة على تلك األهداف، فقد سقط العديد من الضحايا ما بين قتلى وجرحى، فضًال عن 
   وجراء .الدمار الكلي والجزئي الذي لحق بالمنازل والمنشات المدنية والمقار الخدماتية التي تقع في محيط تلك األهداف

الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي اإلسرائيلي على طول الشريط الحدودي ما بين األراضي الفلسطينية 
 في المدارس التابعة لوآالة   إيواؤهم رآت منازلها قسرًا، حيث تموالمصرية، جنوبي مدينة رفح، فإن عشرات األسر ت

 آما أن القصف ألهداف معينة  .غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، في ظل ظروف صعبة للغاية ووسط برد قارص
 وخصوصًا وسط األحياء السكنية، أو التهديد بقصفها خلق أزمة إنسانية بكل المعاني، ففضًال عن حالة الرعب والخوف

 بيوت األقارب التي تظن أنها أآثر أمنًا، األمر  في صفوف األطفال فإن عشرات العائالت ترآت منازلها طوعًا وقسرًا إلى
  .الذي سبب اآتظاظ جديد داخل المنازل في ظل ظروف بيئية وصحية وغذائية غاية في الخطورة
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ل هذا العدوان المتواصل، فقد آانت حصيلة القتلى  والجرحى واستنادًا لتوثيق المرآز، وما استطاع باحثوه من رصده خال
  :منذ بداية العدوان وحتى لحظة صدور هذا التقرير على  النحو التالي

 2354 وبلغ عدد المصابين  . امرأة40 طفًال، و158 منهم من المدنيين العزل، من بينهم 433 قتيًال، 698عدد القتلى 
يشار إلى أن عدد المدنيين من القتلى المذآور .   امرأة252 طفل، 622زل، من بينهم جريحًا، معظمهم من المدنيين الع

أعاله، لم يشمل أفراد الشرطة المدنية الذين سقطوا داخل مواقعهم جراء القصف المباغت في اليوم األول من العدوان ، 
 والضحايا موزعون على  .س عملهم شخصًا، وهؤالء لم يكونوا في حالة قتال وآانوا على رأ165ويقدر عددهم بنحو 

  :النحو التالي
  

 طفًال 37 منهم من المدنيين العزل، من بينهم 198 قتيًال، 222بلغ عدد القتلى في محافظة الشمال : محافظة الشمال* 
  . امرأة100 طفل، وحوالي 380، من بينهم 1096 امرأة،  وبلغ عدد المصابين نحو 14و
  

 23 طفًال 56 منهم من المدنيين العزل، من بينهم 148 قتيًال، 288ى في محافظة غزة بلغ عدد القتل: محافظة غزة* 
  . أطفال103 امرأة، و56جريحًا، معظمهم من المدنيين العزل، من بينهم 550وبلغ عدد المصابين نحو .  امرأة

  
 اطفال 8ن العزل، من بينهم  منهم من المدنيي38 قتيًال، 116 بلغ عدد القتلى في محافظة الوسطى  :محافظة الوسطى* 

  . طفل،41امرأة، 21 جريحًا، معظمهم من المدنيين العزل، من بينهم 236وبلغ عدد المصابين نحو .  وامرأتان
  

 9منهم من المدنيين العزل، من بينهم 26 قتيًال، 42بلغ عدد القتلى في محافظة خان يونس : محافظة خان يونس* 
  . طفًال37 امرأة، و17جريحًا، معظمهم من المدنيين العزل، من بينهم 160وبلغ عدد المصابين نحو .  أطفال

  
.  طفًال وامرأة12 منهم من المدنيين العزل، من بينهم 23 قتيًال، 30بلغ عدد القتلى في محافظة رفح : محافظة رفح* 

  . طفًال61 امرأة، و58 جريحًا، معظمهم من المدنيين العزل، من بينهم 312وبلغ عدد المصابين نحو 
   

    أعمال القتل وإطالق النار والقصف األخرى
  

فضًال عن جرائم القتل التي اقترفتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في عدوانها المتواصل على قطاع غزة، قتلت تلك القوات 
اهرًا، من بينهم خالل األسبوع الذي يغطيه هذا التقرير مدنيًا فلسطينيًا، في الضفة الغربية، وأصابت ستة وعشرين متظ

  .عشرة أطفال ومدافع إسرائيلي عن حقوق اإلنسان
ففي إطار استخدامها القوة المسلحة المميتة ضد المسيرات السلمية التي نظمها المدنيون الفلسطينيون تندييدًا بالعدوان 

 المواطن مفيد 4/1/2009 اإلسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، قتلت قوات االحتالل بتاريخ
وذآر شهود عيان أن النار أطلقت تجاه .   عامًا، من سكان حي آفر سابا، جنوب شرقي مدينة قلقيلية20صالح ولويل، 

  . المواطن ولويل من مسافة ال تزيد عن ثمانين مترًا
 أفرادها المتمرآزون على حاجز ، أصابت قوات االحتالل اثنين من المدنيين الفلسطينيين عندما فتح1/1/2009 وفي تاريخ 

نعلين، غربي مدينة رام اهللا، النار تجاه المشارآين في موآب تشييع جثمان الشهيد عرفات الخواجا الذي آان قادمًا من 
، أصيب عشرة مدنيين فلسطينيون، من بينهم ثالثة 2/1/2009وفي تاريخ .  مدينة رام اهللا لمواراته الثرى في مسقط رأسه

ما فتحت قوات االحتالل النار تجاه مسيرات سلمية تنديدًا بالجرائم التي تقترفها ضد المدنيين الفلسطينيين أطفال، عند
أصيب أربعة منهم في مخيم شعفاط لالجئين، شمالي مدينة القدس المحتلة، وستة منهم في .  وممتلكاتهم في قطاع غزة

عندما توغلت تلك القوات في بلدة بيتا، جنوب شرقي مدينة  أصيب طفل فلسطيني 4/1/2009وفي تاريخ .  محافظة الخليل
وفي التاريخ نفسه أصيب .  نابلس، وفتحت النار العشوائي في منطقة سوق الخضار المرآزي، على المدخل الغربي للبلدة

  .  ي القطاعمدني فلسطيني في منطقة زيف، جنوب شرقي مدينة الخليل، خالل مظاهرة سلمية منددة بجرائم قوات االحتالل ف
وفي إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات االحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون  

والمتضامنون اإلسرائيليون واألجانب المدافعون عن حقوق اإلنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم، استخدمت 
 أسفر ذلك عن إصابة اثني عشر  .ن في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدارقوات االحتالل القوة لتفريق المتظاهري

.  متظاهرًا، نصفهم من األطفال، بجراح، فضًال عن إصابة عشرات المتظاهرين بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز
  . وآان من بين المصابين أحد المدافعين عن حقوق اإلنسان من الجنسية اإلسرائيلية

  
  : أعمال التوغل

  
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أعمال التوغل اليومية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والتي باتت تشكل حدثًا 
يوميًا بدا المجتمع المحلي والدولي التعايش معه بغض النظر عن الجرائم التي تقترف خالل تلك األعمال، والتي تتسم 
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 وخالل الفترة التي يغطيها  .واسعة النطاق، وإطالق نار عشوائي وتخريب في الممتلكات المدنيةمعظمها بعمليات اعتقال 
عملية توغل على األقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، اعتقلت ) 17(هذا التقرير، نفذت تلك القوات 

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن  المعتقلين وآان من بين.  مواطنًا فلسطينيًا، من بينهم أربعة أطفال) 42(خاللها 
باسم عبد الرحمن الزعارير؛ ورئيس بلدية البيرة، الشيخ جمال الطويل، ورئيس بلدية " التغيير واالصالح"قائمة 

عن حرآة حماس، عيسى خيري " حكومة الوحدة الوطنية"السموع جمال محمد أبو الجدايل؛ والوزير السابق في 
  .الجعبري

  
  : ر والقيود على حرية الحرآةالحصا

  
واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة 
األقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي، حيث تمنع للشهر الثاني على 

 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن 1,5 األمر الذي وضع نحو  .وقود وإرساليات الغذاء والدواءالتوالي وصول إمدادات ال
    . إلى شلل في آافة مناحي الحياة وبات القطاع على شفا آارثة إنسانية وبيئية في ظل هذا الحصار جماعي، وأدى

ار غير مسبوق للحواجز العسكرية، بين من جانب آخر، ال تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتش 
  .المدن والقرى والمخيمات، األمر الذي حول معظم مناطق الضفة إلى آانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض

   
  : ومن ابرز مظاهر الحصار المفروض على

   
  قطاع غزة 

  
 عامين، وقد خلف الحصار المفروض تواصل قوات االحتالل إغالق آافة المعابر الحدودية لقطاع غزة منذ ما يزيد عن

، آثارًا آارثية على األوضاع 2007حزيران / على قطاع غزة، والذي شددت قوات االحتالل من إجراءاته من شهر يونيو
  . اإلنسانية واالقتصادية في القطاع

عيشية مالئمة، والحق  مليون فلسطيني من حقوقهم األساسية، بما فيها حرية الحرآة، والحق في ظروف م1.5يحرم نحو   -
  . في العمل، والحق في الصحة، والحق في التعليم

 والمذآورة جرائمه في التقرير اعاله، استمرار إحكام 27/12/2008 على القطاع بتاريخ  وتزامن مع العدوان اإلسرائيلي
   .ابر الحدودية للقطاع شهرًا، بما في ذلك إغالق آافة المع18الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة منذ أآثر من 

وجراء ذلك عانت، وال تزال، آافة المنشآت الطبية، بما فيها المستشفيات ومراآز الرعاية األولية من عدم قدرتها على 
الوفاء باحتياجات السكان المدنيين وتوفير الرعاية الصحية الجسدية والعقلية، وانعكس ذلك على قدرتها على تقديم الخدمات 

 آما انعكست حالة الخوف والرعب على مستوى تمتع السكان بحقهم في الصحة، سواء في قدرتهم  .القطاعالطبية لسكان 
على الوصول إلى تلك المنشآت بسبب خطورة األوضاع األمنية، أو بسبب النقص الشديد في قدرات المنشآت الطبية على 

لمصادر الطبية في وزارة الصحة بغزة، ومصادر  وأفادت ا .االستجابة لحاجات مئات القتلى والجرحى، وآالف المرضى
  :مستشفى الشفاء الطبي، الذي يعتبر المرآز الرئيسي للعالج في القطاع، بما يلي

 ويبلغ عدد  .يعاني القطاع نقصًا خطيرًا في عدد األسرة في المستشفيات الستقبال مئات الضحايا من القتلى والجرحى· 
 وقد  . للرعاية األولية135الشفاء، من بينها   سريرًا في مستشفى 530، من بينها  سريرًا1200األسرة في القطاع نحو 

عجزت الطواقم الطبية في المستشفيات والعيادات عن توفير أسرة لعالج وتطبيب الجرحى بسبب األعداد الكبيرة التي آانت 
 جريحًا 1000 قتيًال ونحو 319مشافي  فقد وصل إلى ال .تصل في أعقاب عمليات القصف الجوي للقوات الحربية المحتلة

 آما تكابد الفرق  . ويتم عالج ومداواة هؤالء في ظل النقص الشديد في األدوية والمستلزمات الطبية .خالل خمسة أيام
  . الطبية مشقة آبيرة بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المشفى

مستشفيات األخرى في القطاع تعاني من عدم قدرتها على تقديم العالج ال تزال األقسام المختلفة من مستشفى الشفاء وال ·
 جريحًا من جرحى العملية العسكرية للقوات الحربية المحتلة، وذلك بسبب عدم توفر 390والخدمات الطبية لنحو 

خارج على نحو  ويحتاج هؤالء الجرحى تحويلهم للعالج في ال .اإلمكانيات المادية واألجهزة الطبية الالزمة لعالجهم
 جريحًا منهم إلى المستشفيات 60 وقد تمكنت الوزارة من تحويل نحو  .السرعة نظرًا لخطورة إصاباتهم وجراحهم

  . المصرية خالل اليومين الماضيين
 أدت عمليات القصف الجوي المتواصل إلى خلق حالة من اإلرباك والخوف والهلع بين صفوف الفرق والطواقم الطبية  ·

 وتفاقمت خطورة األوضاع األمنية في المستشفى بعد تعرضه ألضرار جسيمة نجمت عن  . في مستشفى الشفاء بغزةالعاملة
 وقد تحطم زجاج آافة النوافذ في مباني الحروق، الجراحة واإلدارة، فيما  .القصف الجوي لمسجد البورنو المجاور له

 وقد خلف ذلك  .8الجراحية في المستشفى في مبنى رقم تحطمت أبوابها، آما دمرت خطوط شبكة مياه قسم العمليات 
  . صعوبة بالغة في فرق وطواقم المستشفى
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 أفاد المهندس بسام الحمارين، مدير الهندسة و الصيانة في وزارة الصحة، أن انقطاع الكهرباء بشكل مستمر عن  ·
 األجهزة والمعدات الطبية قد قلصت من مستشفيات القطاع، وبشكل شبه مستمر، ونقص قطع الغيار الالزمة للعديد من

  :  وأضاف أن ذلك أدى إلى .آفاءة وعمل العديد من تلك األجهزة
 محطات 3 محطة من محطات األآسجين المرآزية التابعة لمستشفيات القطاع، ومن بينها 17 تعطل وضعف آفاءة عمل  -

  .غسيل الكلى فيهافي مستشفى الشفاء، وتغذي أقسام الباطنة، األمراض الصدرية وقسم 
  .تعطلت مضخات آبار المياه في مستشفى الشفاء بعد تعرضها ألضرار بالغة   -
يعاني أفراد الطواقم والفرق الطبية نقصًا في وسائل االتصال الالسلكية خالل توجههم للميدان، ويتزامن ذلك مع انقطاع    -

  .اإلسعاف ويعيق عملهمشبكة االتصال الفلسطينية جوال، ما يزيد من خطورة عمل فرق 
 باتت العديد من األدوية والتطعيمات والمواد الغذائية مهددة بالتلف بسبب االنقطاع المستمر للتيار الكهربائي، ونظرًا لعدم  -

  .آفاية المولدات التي تعمل على تعويض الكهرباء بالمحروقات
 آما تعاني من تعطل  . الجهاز الوحيد في المستشفى تعاني مستشفى الشفاء من استمرار تعطل جهاز قسطرة القلب، وهو -

  .أجهزة التعقيم المرآزة وأجهزة بسترة وتعقيم حليب األطفال الخدج حديثي الوالدة
آما تشهد آافة مستشفيات القطاع نقصًا في قطع غيار المولدات الكهربائية، خاصة في ظل االعتماد الكامل عليها بسبب   -

توفر لدائرة الصيانة في الوزارة العديد من قطع غيارها آفالتر الهواء، فالتر الزيوت، فالتر فصل  وال ي .انقطاع الكهرباء
  .الكيروسين والزيوت الخاصة بها

منها بشكل استثنائي % 50تعاني الوزارة من تقص العديد من قطع الغيار لسيارات اإلسعاف والطوارئ، وتعمل نحو    -
  . عدم توفر تلك النواقصبسبب خطورة األوضاع الصحية، رغم

 جهازًا تستخدم في فحص الدم، وهو ما يعيق 30تعاني المختبرات المرآزية في المستشفيات نقصًا خطيرًا، من بينها نحو   -
ويخشى على حياة هؤالء من تلوث الدم في حالة نقله دون إجراء الفحوصات  . عمليات نقل الدم للجرحى والمصابين

  .متهالالزمة للتأآد من سال
تعاني المستشفيات نقصًا في أنواع المستهلكات الطبية في غرف العمليات فيها، ومن بينها آشافات عمليات، طاوالت    -

  . عمليات، أجهزة مختبرات، أجهزة أشعة وأجهزة عناية مكثفة
 أصنافًا من قائمة 105ال تزال المستشفيات ومراآز الرعاية الصحية في القطاع تعاني نقصًا في األدوية، ومن بينها   -

 80 صنفًا من المستهلكات الطبية، من بينها معظم أدوية مرضى السرطان، و أدوية لعالج نحو 255األدوية األساسية، و 
  .طفًال يعانون من اإلصابة بمرض التليف الحوصلي، وما يزال وضعهم الصحي مهدد بشكل خطير

رس، بكافة مراحلها االبتدائية، اإلعدادية والثانوية، وهم من األطفال، بات أآثر من نصف مليون فلسطيني من طلبة المدا  -
 طالبة وطالبًا بحاالت صدمات نفسية أو بجراح خالل 5000 وقد أصيب أآثر من  .محرومون من الوصول إلى مدارسهم

انوا في طريقهم إلى مدارسهم اليوم األول لبدء الغارات الجوية العشوائية، بينما آانوا يجلسون على مقاعدهم الدراسية، أو آ
 وال يزال هؤالء األطفال محرومين من الحصول على خدمات الصحة النفسية لعالجهم بسبب النقص الشديد في  .المسائية

  .تلك الخدمات
 سمير قوته، أستاذ علم النفس واألخصائي النفسي، أنه سجل ارتفاع آبير في عدد أولياء األمور الذين توجهوا.  ويقول د  -

لمراآز الصحة النفسية في القطاع لالستفسار عن آيفية معالجة أعراض التدهور النفسي لدى أطفالهم، الناجم عن أصوات 
قوته األعراض النفسية التي ظهرت على أطفال غزة جراء الشعور .  ووصف د .اإلنفجارات الهائلة التي هزت قطاع غزة

 يتمثل في التبول الالإرادي، قضم األظافر والخوف من الليل، على بالرعب والخوف الناجم عن القصف المتواصل، الذي
وتوقع  . اعتبار أنه مصدر الخوف والفزع، والكوابيس الليلية المخيفة وآالم جسمية غير معروفة السبب، والبكاء واالنطواء

نوع من العنف في التعامل مع قوته أن يتطور لدى األطفال الفلسطينيين المزيد من مظاهر التدهور النفسي، مثل أظهار . د
قوته إلى أن الطفل الفلسطيني، الذي . وأشار د  . زمالئهم، فضًال عن عدم القدرة على الترآيز، وتدهور مستواهم التعليمي

يتعرض للتجارب الصادمة من خالل عمليات القصف يصبح أقل طاعة لوالديه، إلى جانب أنه يفقد القدرة على التعامل 
  . قوته أن تتفاقم أوضاع األطفال في غزة جراء عمليات القصف اإلسرائيلي.  وتوقع د.معهما بانفتاح

   
  الضفة الغربية 

  
تواصل قوات االحتالل فرض قيود مشددة على حرآة المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها مدينة 

آالف الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول القدس الشرقية المحتلة، آما تواصل سلطات االحتالل منع 
  .إلى مدينة القدس

 تواصل قوات االحتالل إقامة الحواجز في داخل مدينة القدس ومحيطها، وتفرض قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين   -
  . للمدينة، آما يمنع المدنيون الفلسطينيون بشكل متكرر من الصالة في المسجد األقصى

آتل ( حاجزًا ماديًا 537 حاجًزا عسكرًيا معززًا بالجنود، و93 حاجزًا يعيق حرآة الفلسطينيين، من ضمنهم 630 هناك    -
أو مؤقتًا تنصبها قوات " طيارًا" حاجزًا 80-60 وإلى جانب ذلك، هنالك حوالي  ).ترابية، آتل إسمنتية، جدران، الخ

  . بية آل أسبوعاالحتالل في أنحاء مختلفة من الضفة الغر
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 آيلومترًا، وهو ما سيؤدي إلى 724عند استكمال بناء جدار الضم غير القانوني في الضفة الغربية فإن طوله سيبلغ    -
% 99 آيلومترًا من الجدار، منها 350وقد تم حتى اآلن بناء . فرض المزيد من إجراءات العزل على السكان الفلسطينيين

  . نفسها، وهو ما يعرض المزيد من األراضي الفلسطينية للمصادرةعلى األراضي الضفة الغربية 
 تجمعًا سكانيًا فلسطينيًا مغلقة أو 18من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية والتي تؤدي إلى % 65هنالك ما يقارب    -

  ). طريقًا72 من أصل 47(مسيطر عليها من قبل حواجز قوات االحتالل اإلسرائيلي 
عالوة على ذلك، .  آيلومتر من الطرق المحظور على الفلسطينيين استخدامها في الضفة الغربية500جموعه  هنالك ما م  -

ال يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، دون الحصول على 
  . تصاريح تصدرها قوات االحتالل، وهو أمر غاية في الصعوبة

  .  تواصل قوات االحتالل االعتداء على المتظاهرين الذين ينظمون احتجاجات سلمية ضد بناء جدار الضم   -
 تواصل قوات االحتالل مضايقة الفلسطينيين في القدس وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك توقيفهم وتفتيشهم    -

   .في الشوارع
    

  :على النحو التالي) 7/1/2009 ـ 1/1/2009(ها خالل الفترة التي يغطيها التقرير الحالي وآانت االنتهاآات التي تم توثيق
   

  : العدوان على قطاع غزة: أوًال
  

انوني                دخل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الثاني        دوره األخالقي والق دولي ب ام المجتمع ال على التوالي دون قي
سطينيين            بوقف العدوان، أو على األقل لجم   دنيين الفل ِل من الم ا للكف عن الَنيِّ ي اإلسرائيلي وإلزامه وات االحتالل الحرب  ق

سلحة ضدهم   وة الم رط للق تخدامها المف ن اس د م اتهم، والح ع   .وممتلك سان أن المجتم وق اإلن سطيني لحق ز الفل د المرآ  يعتق
م   ) دوليمجلس األمن ال  (الدولي، ممثًال بهيئته المخولة بحفظ األمن في العالم          ة األم تعمد التصرف بطريقة مخالفة لميثاق هيئ

سطينية   ا المفتوحة ضد األراضي الفل ًا إضافيًا لمواصلة حربه رائيلي وقت ي اإلس لطات االحتالل الحرب دة إلعطاء س المتح
ا               نهم عائالت بأآمله دنيين، من بي ات الم ًا لل   . المحتلة في قطاع غزة، وُيَمكِّنها من إزهاق أرواح مئ ة   ووفق ات الميداني تحقيق

ري               وم من عدوانها الب ة الماضية وفجر الي التي يجريها طاقم المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان فإن إسرائيل تجاوزت الليل
دك    آل الخطوط، واستباحت المزيد من أرواح المدنيين األبرياء وهم داخل منازلهم،          ا ل  وجيَّرت آل قوتها العسكرية وعتاده

ل       مناطق سكنية مأهول   ذا وفضًال عن سقوط       ة ومكتظة بدون أي مبرر، حيث سقطت عائالت بأآملها ما بين قتي  وجريح، ه
ال                               ية، وخصوصًا حليب األطف ة األساس واد الغذائي اد في الم انون من نقص ح دنيين يع الضحايا فإن ما تبقى من السكان الم

ام للكه            ًا شبه ت ه انقطاع ة          والخبز، واألدوية، فيما يشهد القطاع بأآمل ه القطاع يعيش آارث ات مع ذي ب اء، األمر ال اء والم رب
  .إنسانية بكل المعايير

  
  :وفيما يلي أبرز الجرائم التي اقترفتها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي في عدوانها المتواصل على القطاع

   
  :محافظة شمال قطاع غزة

  
  :وآانت الجرائم في محافظة شمال غزة على النحو التالي

  
وع أف  1/1/2009 صباح يوم الخميس الموافق    5:00حوالى الساعة   في  *   16، أطلقت الطائرات الحربية اإلسرائيلية من ن

ة   .  صاروخًا باتجاه محالت تجارية لبيع المواد الغذائية، في شارع القدس، مقابل وزارة الداخلية، ببلدة جباليا               المحال التجاري
ه           عبارة عن مخازن لمواد تموينية أساسية تق       د رب زل مكون من      .  ع في الطابق األرضي لمنزل المواطن فتحي دياب عب المن

شكل           .   فرداً 17، وتقطنه أسرتان قوامهما     2م250 طبقات، مقام على مساحة      3 زل ب دمير المخازن والمن ى ت أدى القصف إل
  .  جزئي، ولحقت أضرار مادية بعدة منازل ومحالت تجارية مجاورة، ولم تقع إصابات

 صاروخًا باتجاه منزل 16 صباحًا، أطلقت الطائرات الحربية اإلسرائيلية من نوع أف 5:10الى الساعة وفي حو* 
غرب مقر شرطة جباليا، ما أدى إلى مقتلها، وإصابة اثنين من أبناء  عامًا، 42فاطمة صالح إسماعيل صالح، المواطنة 

وبعد حوالي عشر دقائق  .   أعوام8سرة أحمد صالح،  عامًا؛ ومي18أمل إسماعيل صالح، : أشقائها بجراح بالغة، وهما
  .عادت تلك الطائرات وقصفت المنزل مجددًا ما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار بعدة منازل مجاورة

ائن في                      5:55وفي حوالى الساعة    *  ل، الك و حب ة حسن ياسين أب زل عائل  صباحًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية من
د  .   فردًا18 عائالت قوامها 3، وتقطنه 2م200 طبقات على مساحة    3الزعتر، والمكون من    حي تل    جرى قصف المنزل بع

ه    ًا إلخالئ صاًال هاتفي ذآور ات واطن الم دمير     .  تلقي الم األرض، وت سويته ب ي وت شكل آل زل ب دمير المن ى ت وأدى القصف إل
 .ية بالغة بعدة منازل مجاورةورشة حدادة ومحالت تجارية تقع أسفله، وإلحاق أضرار ماد
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ائن     9:50وفي حوالي الساعة   *  ارود، الك د صالح ب  صباحًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية منزل المواطن فؤاد احم
ا والمكون من           ساحة     3في منطقة العلمي بالقرب من مستشفى الشهيد آمال عدوان، في جبالي ى م ام عل ات ومق  2م200 طبق

زلين مجاورين وإلحاق أضرار         .  فردًا26وامها  عائالت ق4وتقطنه   ي، إضافة لمن شكل آل زل ب أدى القصف إلى تدمير المن
  .بالغة بعشرات المنازل المجاورة

ه،       12:40وفي حوالي الساعة    *  د رب ي عب د عل  71 بعد الظهر، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، منزل المواطن محم
ا        عامًا، وهو مقعد وزوجته آفيفة، في      دة جبالي اطون              .   عزبة عبد ربه، شرقي بل زل مكون من طابق واحد مسقوف بالب المن

.   فردًا، وابنه معتقل في السجون االسرائيلية منذ حوالى عام ونصف      18 عائالت قوامها    3 وتقطنه   2م300مقام على مساحة    
ى  .  الل إلخالء المنزلجرى قصف المنزل بعد تلقي المواطن المذآور إتصاًال هاتفيًا من قبل قوات االحت   وقد أدى القصف إل

  .تدمير المنزل بشكل آلي، وإلحاق أضرار مادية بعدة منازل مجاورة
نزار عبد  بعد الظهر، أطلقت الطائرات الحربية اإلسرائيلية عدة صواريخ تجاه منزل الدآتور 2:30وفي حوالي الساعة * 

 أدى القصف إلى  .اء الراشدين، في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة بالقرب من مسجد الخلف عامًا،49القادر محمد رّيان، 
 46هيام عبد الرحمن رّيان، ) 1: تدمير المنزل المكون من خمس طبقات، ومقتل الدآتور رّيان، وزوجاته األربع، وهن

 وأبنائه  عامًا؛25، شيرين سعيد رّيان) 4 عامًا؛ و40نوال إسماعيل رّيان، ) 3 عامًا؛ 46إيمان خليل رّيان، ) 2عامًا؛ 
أسعد، عامان؛ أسامة بن زيد وعائشة، ثالثة أعوام؛ ريم، أربعة أعوام؛ مريم : األحد عشر، وجميعهم من األطفال، وهم

  . عامًا16 عامًا؛ وغسان، 15 عامًا؛ زينب، 12وحليمة، خمسة أعوام؛ عبد الرحمن، ستة أعوام؛ عبد القادر وآية، 
ًء، قصفت قوات االحتالل تجمعًا للمواطنين في حي األمل شرقي جباليا، ما أسفر عن  مسا3:10وفي حوالي الساعة * 

 اليوم أعلنت المصادر الطبية عن وفاة أحد  إصابة سبعة عشر مواطنًا، من بينهم تسعة أطفال وسيدة، وفي ساعات ظهر هذا
    . عامًا24فادي شبات، المصابين وهو المواطن 

ًء، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية حاووز المياه الواقع شمال أبراج الندى في بيت  مسا3:30وفي حوالي الساعة * 
 أثناء  عامًا،16المعز لدين اهللا جهاد النصلة، عامان، وشقيقته عيون، ما أسفر عن مقتل الطفلين الشقيقين  حانون،

    . سيدة12، وتوجههما لمحل تجاري، وإصابة أربعين مواطنًا، من بينهم سبعة وعشرون طفًال
ر                  9:10وفي حوالي الساعة    *  د الزي واطن خال ا للم ود ملكيته  مساًء، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية ورشة حدادة تع

ساحته  .  بالقرب من مقر الدفاع المدني في جباليا    د نظمي      2م100الورشة عبارة عن مخزن م واطن محم زل الم  مجاور لمن
ا         2م200مقام على مساحة    ربيع ريحان المكون من طابقين و      ه أسرة واحدة قوامه ه    9 وتقطن ستأجرة من راد، والورشة م .  أف

 .أدى القصف إلى تدمير الورشة بالكامل وإلحاق أضرار مادية بالغة بالمنزل وبعدة منازل مجاورة
ة،                  9:15وفي حوالي الساعة    *  د الخيري اء البل ة أبن ة اإلسرائيلية جمعي ة في مخازن       مساًء، قصفت الطائرات الحربي الواقع

انون              ة، وإلحاق          .  تحت منزل المواطن نايف المصري في شارع المصريين في بلدة بيت ح دمير الجمعي ى ت أدى القصف إل
 .أضرار بالغة في المنزل والمنازل المجاورة

ا             11:15وفي حوالي الساعة    *  ود ملكيته سبكة تع واطن طه    ليًال، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية ورشة حدادة وم  للم
ة                     ي وإلحاق أضرار مادي دلول، وتقع بالقرب من محطة أبو شباك للوقود في بلدة جباليا، ما أدى الى تدمير الورشة بشكل آل

 .بعدة ورش ومنازل سكنية مجاورة
وع أف                 11:30وفي حوالي الساعة    *  ة اإلسرائيلية من ن يًال، قصفت الطائرات الحربي اء الراشدين في    16 ل  ، مسجد الخلف

زل            .  جباليا، ما أدى الى تدمير المسجد بشكل شبه آلي       ساجد شمال قطاع غزة، وهو مجاور لمن ر م ر المسجد من أآب يعتب
اء الراشدين     .  الشهيد الدآتور نزار ريان الذي تم قصفه قبل ساعات         وقد أدت سلسلة عمليات القصف في محيط مسجد الخلف

  .زل المجاورةالى تدميره، وإلحاق أضرار بالغة بعشرات المنا
  

ة الموافق         2:10وفي حوالي الساعة    *  وم الجمع ة اإلسرائيلية من طراز أف             2/1/2009 فجر ي ، قصفت الطائرات الحربي
المنزل مكون من .  ، منزل المواطن زياد أبو فول، الكائن في شارع زمو مقابل جمعية الهالل األحمر، شرقي بلدة جباليا             16

ام           2م160طابقين ومقام على مساحة      وغير مأهول بسبب تعرضه للقصف منذ اجتياح شمال قطاع غزة في شهر مارس ع
 . أدى قصف المنزل إلى تدميره بشكل آلي وإلحاق أضرار مادية بعدة منازل مجاورة.  2008

ساعة      *  ة اإلسرائيلية من طراز أف                 4:30وفي حوالي ال ة من         16 فجرًا، قصفت الطائرات الحربي ة مفتوحة قريب ، منطق
واطنين          مناز ودان للم زلين يع ل المواطنين في منطقة النزاز، شرقي بلدة بيت حانون، ما أدى إلى إلحاق إضرار بالغة في من

ابة    بس، وإص عدي ال الء س ان؛ وع راهيم صبحي طرخ الن   6اب نهم طف طة بي راج متوس زلين بج كان المن ن س واطنين م  م
  .وسيدتان

ائن         16 الحربية اإلسرائيلية من طراز أف           فجرًا،، قصفت الطائرات   4:15وفي حوالي الساعة    *  سالم الك ، قامت مسجد ال
 .شرق شارع القرم، شرقي بلدة جباليا، ما أدى الى تدمير المسجد

ساعة  *  والي ال ي ح ة       8:15وف ي منطق ة ف ال المقاوم ن رج ة م رائيلية مجموع ة اإلس ائرات الحربي صفت الط باحًا، ق  ص
ى إ          ا أدى ال ة الخطورة حيث                     الشيماء، شمالي بيت الهيا، م راد المجموعة وهو من سرايا القدس بجراح بالغ صابة احد أف

  .بترت ساقه وذراعه األيمن
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 صباحًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية منزل المواطن إبراهيم نبيل المطور، المكون 9:50وفي حوالي الساعة * 
 عامًا، وإصابة 50ك عن مقتل المواطن نافذ محمد المطور، أسفر ذل.  من طابقين في شارع غزة القديم، جنوبي بلدة جباليا

  .خمسة مواطنين
اين،     بعد الظهر، تم اإلعالن عن وفاة المواطن     2:00وفي حوالي الساعة    *  الل سهيل غب ًا، 19ب ى     عام أثرًا بجراحه الت  مت

ل    .  يامأصيب بها في قصف لمجموعة من المواطنين بالقرب من ورشة حدادة شرق جباليا قبل ثالثة أ                وأدى القصف الى مقت
 .9 مواطنين، ليرتفع عدد القتلى الى 8
ساعة *  ي حوالي ال ع 9:15وف القرب من موق دًا ب ان متواج ا آ ة بينم د رجال المقاوم وات االحتالل أح تهدفت ق ساًء، اس  م

ل  .  لى مقتله على الفورلكتائب القسام، شرقي مدينة الشيخ زايد في بيت الهيا، بصاروخ أطلقته طائرة استطالع، ما أدى إ         نق
دعى        ه، وي د،    جمانه إلى مستشفى الشهيد آمال عدوان حيث تم التعرف علي راهيم لب ًا، 28سامي إب  من سكان مشروع     عام

  .بيت الهيا
) الجناح العسكري لحرآة حماس( مساًء، استهدفت قوات االحتالل مجموعة من آتائب القسام  11:25وفي حوالي الساعة    * 

ا                  بالقرب من دو   ور، وهم ى الف نهم عل ين م ل اثن ى مقت ا أدى ال ل حسن   : ار زمو، شرقي جباليا أطلقته طائرة استطالع، م نائ
  . وآالهما من سكان جباليا عامًا،20 عامًا؛ ومحمد عصام نصر، 22رمضان 

  
 غارات ، شنت الطائرات الحربية اإلسرائيلية سلسلة3/1/2009 فجر يوم السبت الموافق 00:25في حوالي الساعة * 

  . استمرت أعمال القصف حتى ساعات الصباح دون وقوع إصابات.  جوية على مناطق مفتوحة شمالي القطاع
 صاروخا باتجاه المدرسة األمريكية، 16 فجرًا، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من نوع إف 3:45وفي حوالي الساعة * 

   . عامًا25سالم حمد أبو قليق، د حراسها، وهو المواطن غرب بيت الهيا، مما أدى إلى تدميرها بشكل آلي، ومقتل أح
يط في                 4:10وفي حولي الساعة    *  و غب  صباحًا، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخًا، استهدف منزل المواطن رزق اب

ساحة                 ى م ام عل ا        160حي تل الزعتر، شمال جباليا، والمنزل مكون من طابقين مق ان قوامهم ه عائلت رداً  12م وتقطن د    ف ، وق
ازل المجاورة                  د من المن ة بالعدي األرواح            .  دمر المنزل بالكامل، فضًال عن إلحاق أضرار بالغ غ عن إصابات ب م يبل ذا ول ه

  . آون تلك المنازل مخالة
 بيارة الباشا، شرقي بلدة بيت 16 صباحًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية من نوع أف 9:15وفي حوالي الساعة * 

  . دى القصف إلى إصابة ثالثة مواطنين، من بينهم طفل وسيدة، داخل منازلهم في حي األمل القريب من المنطقةأ.  حانون
 منزًال في بيارة أبو رحمة، 16 بعد الظهر، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية من نوع أف 1:10وفي حوالي الساعة * 

 17منزل بشكل آلي، وأسفر عن إصابة الطفلة مها عارف عدوان، أدى القصف إلى تدمير ال.  شمال شرقي بلدة بيت حانون
  . عامًا، بشظايا في القدم اليسرى

 مساًء، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا تجاه المدخل الغربي لمسجد الشهيد إبراهيم 5:20 وفي حوالي الساعة  *
 سقط الصاروخ على بعد مترين فقط من  .هيد آمال عدوانالمقادمة، الكائن في شمال مخيم جباليا، بالقرب من مستشفى الش
 مواطنًا من المصلين الذين آانوا 12أسفر ذلك عن مقتل .  باب المسجد، واصطدم بحافة الجدار وسقف المسجد من الخارج

ابين  نقل عدد من المص . أطفال وأب وابنه، وأصيب ثالثون آخرون بجراح4في الصفوف الخلفية على الفور، من بينهم 
 15إلى مستشفى الشفاء في غزة، وفي وقت الحق أعلنت المصادر الطبية عن وفاة ثالثة منهم ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 

احمد ) 3 عامًا؛ 22سعيد صالح بطاح، ) 2 عامًا؛ 18محمد الطناني ) 1: والقتلى الذين قضوا على الفور هم.  مصليًا
هاني محمد ) 6 عامًا؛ 35عمر عبد الحافظ السيالوى ) 5 عامًا؛ 16يل احمد طب) 4 عامًا؛ 23إسماعيل البهداري 

) 10 عامًا؛ 18راجح زيادة ) 9 عامًا؛ 21ونجله رائد، ) 8 عامًا؛ 47عبد الرحمن المسامحة ) 7 أعوام؛ 10السيالوى 
 .  عامًا14حسن حجو، ) 12 عامًا؛ و20بهاء األشقر ) 11 أعوام؛ 10محمد موسى السيالوى 

 منزل المواطن سالم الغول، في 16 مساًء، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية من نوع أف 5:15الي الساعة وفي حو* 
 من أفراد مقتل اثنينأدى القصف إلى تدمير المنزل بشكل آلي، وأسفر عن .  منطقة السيفا، شمال غربي بلدة بيت الهيا

  . العائلة، وإصابة مواطنين آخرين بجراح بالغة
 مساًء، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا سقط بالقرب من مسجد التوبة، في مشروع 5:25والي الساعة وفي ح* 

 عامًا، 15أسفر ذلك عن إصابة مواطنين، أحدهما الطفل محمد المدهون، .  بيت الهيا، مقابل منزل المواطن رسمي الرفاتي
  .زل الرفاتي وعدد من المنازل المجاورةولحقت أضرار مادية في من.  وقد وصفت إصابته بالخطرة

 مساًء، باشرت آليات االحتالل بالتوغل في شمال القطاع من عدة محاور، لتحكم سيطرتها على      9:00وفي حوالي الساعة    * 
ى النحو              .  المنطقة، وسط قصف مدفعي عنيف ومساندة من الطائرات الحربية         ري عل اح الب د االجتي وآانت أبرز الجرائم بع

  :التالي
ساعة    *  دة بيت            11:30في حوالي ال يم، في بل شهيد باسل نع واطنين في شارع ال ًا للم وات االحتالل تجمع يًال، قصفت ق  ل

الخطرة          .  حانون وفي  .  أسفر القصف عن إصابة تسعة مدنيين، من بينهم أربعة أطفال، وصفت جراح ثالثة من المصابين ب
د   :  أعلنت المصادر الطبية عن وفاة اثنين منهم، وهما ،4/1/2009حوالي ساعات مساء يوم األحد الموافق        أحمد سميح أحم

    . عامًا19 عامًا؛ ومحمد أآرم محمد أبو هربيد، 18الكفارنة، 
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ى سقوط إحدى              8:00وفي حوالي الساعة    *   ا أدى ال دفعي م  صباحًا، واصلت قوات االحتالل عمليات القصف الجوي والم
واطنين،                     القذائف على مقربه من منازل الموا      ين من الم ل اثن ى مقت ك إل ا، وأدى ذل طنين في شارع السكة، شرقي مخيم جبالي

ان،       من سكان جباليا؛      عامًا، 28أحمد حسين المبحوح،    : أحدهما طفل، والقتيالن هما    ود سامي عسليه عام  وأصيب  ومحم
  .بشظايا داخل منزله في شارع السكة واستشهد بشظايا القذائف المدفعية

  
، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي قذيفة مدفعية سقطت         4/1/2009 صباح يوم األحد الموافق      8:10 الساعة   وفي حوالي * 

ين          .على منزل عائلة المواطن رزق طنطيش، في شارع النزهة في بلدة بيت الهيا، شمالي القطاع               ل طفل  أسفر ذلك عن مقت
زل    ا    .من أحفاده تصادف وجودهما على سطح المن يالن هم ر رزق طنطيش،    : والقت زة زهي ود زاهر    12 حم ًا؛ ومحم  عام

  .  عامًا17رزق طنطيش، 
واطن          8:30وفي حوالي الساعة    *  سلي،        صباحًا، أسفرت عمليات القصف الى مقتل الم د الع ًا،  22سهيل احم القرب    عام  ب

  .من دوار زمو، شرقي بلدة جباليا، وإصابة عدد آخر بجراح متوسطة
واطن              صب  9:30وفي حوالي الساعة    *  زل الم ى من ة عل ة مدفعي ر،        احًا، سقطت  قذيف ع أيمن عم ًا،  40 ودي ع في     عام  الواق

  .شارع النزهة في بلدة بيت الهيا، مما أدى إلى مقتله على الفور
 صباحًا، قصفت قوات االحتالل تجمعًا للمواطنين بالقرب من مدرسة أبو عبيدة بن الجراح، 10:00وفي حوالي الساعة * 

 هرع عدد من سكان المنطقة إلسعاف المصابين، آما توجهت سيارة إسعاف تابعة لمستشفى  . شمالي القطاعفي بيت الهيا،
 صباحًا، تعرضت المنطقة إلى القصف مجددًا ما أسفر عن 10:10 وفي حوالي الساعة  .العودة إلى المكان إلخالء الجرحى

من أبنائه، وإصابة عدد من المواطنين، من بينهم اثنان من مقتل تسعة مواطنين من سكان المنطقة، من بينهم والد واثنان 
 صباح اليوم 10:15 عامًا بأنه تلقى بالغًا في حوالي الساعة 43أفاد سائق اإلسعاف خالد يوسف أبو سعدة،  و .المسعفين

ك وبرفقته ، بوجود إصابات بالقرب من الدوار الغربي في بلدة بيت الهيا، فتوجه إلى هنا4/1/2009األحد الموافق 
 عامًا، ولدى وصولهم إلى هناك قاموا بحمل مصاب 26 عامًا؛ وعالء أسامة سرحان، 33المسعفين عرفة هاني عبد الدايم، 

 أمتار أخرى لنقل مصاب آخر، إال أن دبابة إسرائيلية أطلقت 10آان بحالة خطيرة ملقى على األرض، وتقدم بالسيارة 
 بشكل مباشر، مما أسفر عن إصابته بالرأس بجروح خطيرة، وإصابة المسعفين باتجاههم قذيفة أصابت سيارة اإلسعاف

 عامًا؛ 19محمد معين أبو طاحون، ) 2 عامًا؛ 20أسامة مصلح سليمان، ) 1: والقتلى هم.  اآلخرين أيضًا بجروح خطيرة
 عامًا؛ 20دة أبو سلطان، نوح حمو) 5 عامًا؛ 26السيد حمودة أبو سلطان، ) 4 عامًا؛ 52حمودة شحادة أبو سلطان، ) 3
 45شوقي العطار، ) 9 عامًا؛ و50أحمد محمود األدهم، ) 8 عامًا؛ 56نعيم عباس، ) 7 عامًا؛ 53إسماعيل موسى، ) 6

 . عامًا
القرب                    5:30وفي حوالى الساعة    *  واطنين بصاروخ من طائرة استطالع ب  قامت قوات االحتالل بقصف مجموعة من الم

ع الخضار   من نادى بيت الهيا الري     واطنين،      .  اضي بينما آانوا يتوقفون بالقرب من محل لبي ة م ل ثالث ى مقت أدى القصف ال
ا،    من سكان مشروع بيت الهيا؛        عامًا، 28عالء يحي زقوت،    : والقتلى هم .   اخرين بجراح  4وإصابة    32محمد حسن الباب

  . وآالهما من سكان بيت الهيا عامًا،19عامًا؛ ومحمد خضر حمودة، 
واطنين،                و*   ل م ى مقت ا أدى إل دى وشرق جباليي راج الن في نفس الوقت قامت قوات االحتالل بعمليات قصف في محيط اب
  .  عامًا19 وإياد نبيل صالح،  عامًا،21غسان أبو العمرين، : وهما

واطن   7:30وفي حوالى الساعة    *  ا   مساًء، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا من باتجاه الم شرافي،  سمير عب دة ال
ى                           عامًا، 48 ه ال م نقل ور وت ى الف ه عل ى مقتل ا أدى ال ر م ل الزعت  وهو أمام باب منزله في منطقة الكرم، جنوب شرق حي ت

ه              .  مستشفى آمال عدوان عبارة عن اشالء      ع ابنائ ونقًال مما أفاد به أحد أبنائه فقد آان والده يقوم بإغالق الباب الخارجي لمن
 .ستهدافه بصاروخ أدى الى مقتله على الفورمن الخروج عندما تم ا

ا وشارع                           *  شرقيه في جبالي اطق ال وام والمن ة الت ات قصف استهدفت منطق وات االحتالل بعلمي زامن قامت ق وفي وقت مت
م ات القصف، وه واطنين جراء عملي ة م ل ثالث ى مقت سكة أدى ال و سيف : ال ًا،20يحي أب ا؛  عام كان جبالي اض  من س ري

 . وآالهما من سكان التوام عامًا،15 عامًا؛ وسعيد جراد السكسك، 50 مصطفى أبو بكر،
دميره      11:10وفي حوالي الساعة    *   انون وت دة بيت ح  ليًال، قامت قوات االحتالل بقصف مسجد عمر بن عبد العزيز في بل

وزير                       ل ال ع في شارع خلي ة،      بشكل آامل وإلحاق أضرار مادية بعدة منازل مجاورة يذآر أن المسجد يق ة الجنوبي من الناحي
 .وتحيط به منازل سكنية ونادي بيت حانون الرياضي من الناحية الغربية

  
 32 مواطنًا، 37خالل األربع وعشرين ساعة الالحقة على الفترة المشار إليها أعاله، قتل في محافظة شمال غزة ** 

عدد منهم قتل من قبل .   امرأة19 طفًال و30نهم  مواطنًا، من بي129منهم من المدنيين من بينهم ستة أطفال، فيما أصيب 
قناصة االحتالل اذين احتلوا عدد من أسطح المنازل في شمال وغرب بيت الهيا، وآخرون قتلوا باستهدافهم من قبل 

  :وآانت أبرز تلك الجرائم على النحو التالي. الطائرات التي تحوم في سماء المحافظة
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دايم،                      مساًء، 10:00في حوالي الساعة    *  د ال اني عب ة ه  استهدفت طائرة حربية إسرائيلية بيت عزاء ضابط اإلسعاف عرف
ي              يارة اإلسعاف الت د استهدف س ه بع سابق مع آخرين من زمالئ في بلدة بيت حانون، والذي آان قد  أصيب صباح اليوم ال

ل،        وأسفر استهداف بيت العزاء     .  آانوا يستقلونها في  بلدة بيت الهيا، وتوفي الحقاً         نهم طف ه، من بي عن مقتل ثالثة من أقارب
زاء  بجراح                 م  .  فيما أصيب عدد آخر من المتواجدين في بيت الع ى ه دايم،     ) 1: والقتل د ال د عب ات محم ًا؛  13عرف ) 2 عام

  . عامًا26نافذ جمال عبد الدايم، ) 3 عامًا؛ و30ماهر يونس عبد الدايم، 
ويعمل بائع خضار أثناء تواجده أمام منزله في منطقة تل الزعتر في بيت                عامًا،   48سمير عيادة الشراف،    قتل المواطن   * 

  .الهيا بعد استهدافه بصاروخ أطلقته طائرة استطالع 
  .، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر أثناء تواجده أمام منزله عامًا25بالل عبد ربه شهاب، قتل المواطن * 

ة الع         شمالية من بيت                  وقد شهدت مناطق االحتكاك، وبخاصة منطق ة وال اطق الغربي دى والمن راج الن سالطين وأب طاطرة وال
ة                       ذائف المدفعي ة والق ة من األسلحة  الثقيل ران  مكثف وات االحتالل، إطالق ني ا ق ي توغلت فيه الهيا القريبة من المناطق الت

ين      وقد قامت   .  باتجاه منازلهم، األمر الذي أدى إلى إصابتها بأضرار ووقوع عشرات الجرحى           شغيل الالجئ وآالة الغوث وت
 .بفتح العديد من مدارسها إليواء العائالت التي نزحت من المنطقة

د من            5/1/2009 صباح يوم االثنين الموافق      11:30وفي حوالي الساعة    *  ى العدي ، شنت قوات االحتالل سلسلة غارات عل
ى    .  المنازل في شمالي غزة  ارات حت ك الغ وم ا  6:00استمرت تل ازل،          صباح الي ك المن دمير تل ك عن ت د أسفر ذل الي، وق لت

سنة                 ط، وم ة زمل سنة من عائل رأة، وم ل وام نهم طف فضًال عن مقتل أربعة من عائلة صالح إحدى المنازل المستهدفة، من بي
زل                  راد المن ، وطفل من عائلة الكردي، وثالثة من المدنيين، من بينهم طفل في قصف منزل لعائلة الكحلوت، من بينهم أحد أف

 .واثنان من الجيران
ع في                12وفي حوالي الساعة    *   ظهرًا، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخًا باتجاه منزل المواطن مصطفى الهبيل الواق

 عامًا؛ وتم نقله إلى مستشفى الشفاء، وأصيب المنزل 25، نجله باسممشروع عامر، جنوب غرب جباليا، مما أدى إلى مقتل 
  .بأضرار جسيمة

شريعي مشير عمر              16 مساًء، قصفت طائرة أف      1:35 حوالي الساعة    وفي*   منزًال تعود ملكيته إلى النائب في المجلس الت
  . الواقع في حي المنشية في بيت الهيا، مما أدى إلى تدميره بالكامل) المصري(الحبل 

واطن  4 بصاروخ بناية سكنية مكونة من 16 مساًء، قصفت طائرة أف      1:40وفي حوالي الساعة    *   طبقات تعود ملكيتها للم
والجدير بالذآر بأن داخل     .  رزق طنطيش، تقع بالقرب من ميدان وسط بلدة بيت الهيا، مما أسفر عن تدمير المنزل بالكامل               

ود            .  المبنى مرآز تعليمي ومكتبة ومحال تجارية   ة يع ع في شارع النزه زل سكني يق تزامن في نفس التوقيت استهداف من
  .يش لشقيق رزق طنط

و جراد،                  9:30وفي حوالي الساعة    *  ريم أب د الك  مساًء، قصفت قوات االحتالل بقذائف المدفعية منزل المواطن رمضان عب
و        : المكون من طابقين في شارع حمد، جنوب غرب بلدة بيت حانون، مما أدى إلى مقتل المواطنين                د إسماعيل أب رم محم أآ

د عدوان      عامًا؛ و  21جراد،   ة هاشم عدوان،              20،  سعيد أحمد محم واطن معاوي ًا؛ وإصابة الم ة       20 عام ًا، بجراح بالغ  عام
  .الخطورة وإلحاق أضرار جسيمة بالمنزل

  
ساعة     *  اء الموافق          4:00وفي حوالي ال وم الثالث ا         6/1/2009 فجر ي ا، مم ة مرآز شرطة جبالي ، قصف الطائرات الحربي

  .أسفر عن تدمير جسيم في المبنى
ا                     4:30وفي حوالي الساعة     *  يم جبالي سنة في مخ اب وال ة دار الكت ر جمعي  فجرًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية مق

  . طبقات، ما أسفر عن تدمير المبنى بالكامل وإحداث أضرار جسيمة في عدد آبير من المنازل المجاورة3المكون من 
ازل        1:10وفي حوالي الساعة    *  دبابات اإلسرائيلية من ذائف        بعد الظهر، قصفت ال ة بق ة البدوي القرب من القري واطنين ب  الم

  . عامًا32 عامًا؛ وموسى محمد الجطلي، 57 شتيوي مشرف الشيخ مناع، :المدفعية، ما أدى إلى مقتل مواطنين، وهما
ساعة      *  القرب من البنك اإلسالمي في                         1:40وفي حوالي ال واطنين ب ازل الم دبابات اإلسرائيلية من ر، قصفت ال د الظه  بع

  . في داخل منزلها عامًا،32عفاف محمد ضميدة، ا، ما أدى إلى مقتل المواطنة جبالي
ى إصابة            2:30وفي حوالي الساعة    *  ا أدى إل ا م رة مشروع بيت الهي دبابات اإلسرائيلية محيط مقب واطنين  9 قصفت ال  م

  .أحدهم أصيب بجروح خطيرة
  

دبابات اإلسرائيلية        3:35وفي حوالي الساعة    *  ساًء، قصفت ال ذائف             م ع ق ا، أرب ة التوغل شرق جبالي زة في منطق  المتمرآ
ه،      عامًا،43المواطن سمير شفيق ديب،     مدفعية باتجاه مخيم جباليا، سقطت إحداها في فناء منزل           ه ووالدت ى مقتل ا أدى إل  م

م        عامًا؛ 65شمة سالم ذيب،     د،    13عصام،    وثالثة من أنجاله، وه ًا؛ محم ة،   24 عام ًا؛ وفاطم ًا، 23 عام  وخمسة من    عام
ور،  : أنجال شقيقه معين، وهم  د   12 اعوام؛ مصطفى،   3ن ًا؛ محم ًا؛ أسيل،   17 عام ى  زوجة     أعوام،  10 عام باإلضافة إل

 . عامًا34آمال مطر ديب، معين وهي المواطنة 
شر    ا ع ي أوت إليه ة، والت ة الغربي ة الجنوبي ن الناحي اخورة، م ة الف يط مدرس ي مح ثالث األخرى ف ذائف ال قطت الق ات وس

ى                 ا أدى إل ا، جراء القصف اإلسرائيلي، م اطق سكناها من بيت الهي ل  العائالت التي نزحت من من ًا، 27مقت نهم   مواطن  بي
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ة حوالي           .  ثمانية أطفال  ذه الجريم ا أصيب في ه ه آم قيقان، وأب ونجل ًا آخرون، أصيب    50وآان من بين القتلى ش  مواطن
  .يني لحقوق اإلنسان بأسماء القتلىيحتفظ المرآز الفلسط.  عدد منهم بجراح خطيرة

ذ                ا في تنفي وقد بررت الحكومة اإلسرائيلية وقوات االحتالل تلك الجريمة بأنها جاءت ردًا على استخدام المدرسة أو محيطه
ان           إن     . هجمات ضد إسرائيل، األمر الذي نفته مصادر وآالة غوث وتشغيل الالجئين وروايات شهود العي ه ف وفي الوقت ذات

ة حرب وفق                    مثل هذ  شكل جريم ا ي وات االحتالل وهو م ل ق ا التبرير يدلل على استهداف المدنيين في المدرسة عمدًا من قب
  .قواعد القانون الدولي

ساعة    *  ساًء، قصفت طائرات االحتالل من طراز إف      5:40وفي حوالي ال الول،    16 م ل الع واطن اسحاق خلي زل الم  من
القر         ع ب ق، والواق ي، وإلحاق                    المكون من أربع طواب شكل آل زل ب دمير المن ا أدى لت ا، م وى، في بيت الهي ب من مسجد التق

  .أضرار بعدد من المنازل المجاورة، فيما أصيب أحد المواطنين بجروح
واطن      8:00وفي حوالي الساعة    *  اة الم د     مساًء، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بغزة، عن وف د عب سير محم تي

ا في                      أعوام، 10امًا ونجله محمد     ع 42العزيز زملط،    زل عائلتهم ا خالل قصف من ا أصيبا به ي آان  متأثرين بجراحهما الت
  .، وآانت في حينه توفيت والدة تيسير المذآور5/1/2009جباليا بتاريخ 

  
اء الموافق        8:30وفي حوالي الساعة    *  واطنين          7/1/2009 صباح يوم األربع ازل الم دبابات اإلسرائيلية من  في   ، قصفت ال

د  21 عبد الكريم رفيق حسان، :منطقة العطاطرة، في شمال غرب بيت الهيا، ما أدى لمقتل مواطنين وهما       عامًا؛ وبالل عب
 . عامًا19الهادي الحاج علي، 

ساعة      *  سالطين شمال غرب بيت             9:00وفي حوالي ال ة ال واطنين بمنطق ًا للم دبابات اإلسرائيلية تجمع  صباحًا، قصفت ال
  . أعوام9 عامًا، وإبراهيم آمال عواجة، 12 حسام رائد صبح، :ى لمقتل طفلين، هماالهيا، ما أد

 صباحًا، قصفت الدبابات اإلسرائيلية منازل المواطنين في منطقة العطاطرة، شمال غرب بيت               9:30وفي حوالي الساعة    *
  . عامًا24 عامًا، وحازم، 29إحسان،  عامًا وشقيقيه 30محمد عليان األشقر، : الهيا، ما أدى إلى مقتل األشقاء الثالثة

 ظهرًا، وجراء القصف بقذائف المدفعية على منازل المواطنين في حي األمل في بيت الهيا،  1:30وفي حوالي الساعة * 
  .وبقيت جثتها في مكانها حتى صباح اليوم التالي.  عامًا31، وجود رجب سويلم أبو واديقتلت المواطنة 

 مساًء، وجراء قصف من قبل طائرات استطالع إسرائيلية  على منطقة السالطين، قتل 2:00وفي حوالي الساعة * 
 . عامًا قرب منزله، وبقيت جثته في المكان وتم نقل جثمانه اليوم55المواطن محمد علي أحمد السلطان، 

  
ل المتوغلة شرق جباليا ،  مساًء، جراء إطالق النار بنيران األسلحة الرشاشة من قوات االحتال2:00وفي حوالي الساعة * 

 10الطفلة سعاد خالد منيب عبد ربه، : والقتيالت، هن. قتلت ثالث طفالت شقيقات داخل منزلهم في منطقة عزبة عبد ربه
  . أعوام، وسمر عامان3أعوام، وشقيقتيها أمل، 

  . وار زمووبعد نصف ساعة وجراء قصف عشوائي مماثل، قتل مسنان في شارع السكة شرق جباليا وقرب د* 
  :والقتيالن، هما

  . عامًا ، قتل  في شارع السكة87محمد محمد أبورآبة،  )1
 . عامًا، وقتل ب القرب من  دوار زمو60مصباح أيوب أيوب،  )2

  
 مساًء، قصفت طائرة استطالع إسرائيلية، بصاروخ سيارة من نوع أوبل بيضاء اللون، آانت 6:00وفي حوالي الساعة *

المواطن خالد إسماعيل أحمد ا، ما أدى لمقتل رآابها الخمسة وجميعهم من عائلة واحدة، وهم تسير في مشروع بيت الهي
 أعوام، إلى جانب ابن عمهم حسن 10 عامًا، وتوفيق، 12 عامًا، وحبيب، 15 عامًا وأنجاله الثالثة محمد، 45الكحلوت، 

  . عامًا20خليل الكحلوت، 
 عامًا إثر مقتله جراء إصابته 31، حسن احمد حجازيزة جثة المواطن وفي ساعات المساء وصل على مستشفى الشفاء بغ

 .في القصف المدفعي من قوات االحتالل شمال القطاع
 

  مدينة غزة وضواحيها
  :وآانت الجرائم في مدينة غزة وضواحيها على النحو التالي

  
سرائيلية صاروخا باتجاه مزرعة ، أطلقت طائرة حربية إ2/1/2009 صباح الجمعة الموافق 9:10في حوالي الساعة * 

   أسفر القصف عن وفاة .دواجن، تعود ملكيتها للمواطن زآي محمود جعرور، تقع في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة
  .  بالسكتة القلبية، حيث أن منزلها يقع بجوار المزرعة عامًا16آريستين وديع الترك، الطفلة 

لدبابات اإلسرائيلية المتمرآزة شرق منطقة الشجاعية، شرق غزة قذائفها  ظهرًا، أطلقت ا1:20وفي حوالي الساعة * 
 بجراح بالغة نجم عنها بتر  أعوام،10حمادة إبراهيم مصبح، المدفعية تجاه منازل المواطنين، مما أدى إلى إصابة الطفل 

 . ة بمستشفى الشفاء عن وفاتهوبعد ساعة من إصابته أعلنت المصادر الطبي.  في قدميه، اثناء تواجده بالقرب من منزله
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 صاروخًا تجاه منزل المواطن يعقوب 16 مساء، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من نوع اف 10:10وفي حوالي الساعة * 
 20 ويقطنه 2م145 طوابق على مساحة 4محمد يعقوب دبابش ، يقع المنزل في حي الشيخ رضوان، و يتكون المنزل من 

وجراء القصف أصيب ثمانية مدنيين .  الكامل، وأصيب عدد من المنازل المجاورة بأضرار جزئيةفردًا، حيث دمر المنزل ب
 من منزل مجاور، حيث  عامًا، ، أثناء قيامه بإخالء مسن25فلسطينيين بجراح من بينهم المسعف عيد رمضان احمد،

  . أعادوا قصف المنزل وهو في المنطقة
 طائرة حربية إسرائيلية صاروخا تجاه منزل المواطن حمدي جمعة محمود  مساًء، أطلقت1:30وفي حوالي الساعة * 

 ومقتل   أسفر القصف عن إصابة صاحب المنزل، .الدردساوي، في شارع الطواحين بمنطقة الشجاعية، شرق مدينة غزة
  . آما لحقت بالمنزل أضرار بالغة عامًا، 13 سجود، طفلته

  
أحد  ، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخا استهدف 3/1/2009موافق  فجر السبت ال 3:00وفي حوالي الساعة * 

 أثناء تواجده في منطقة تل الهوى، جنوب غزة، مما أدى إلى إصابته   عامًا،35ممدوح عمر الجمال، قيادات القسام، 
  . بجراح بالغة، وأعلن عن وفاته الحقًا

 صاروخا باتجاه موقع لكتائب القسام 16رائيلية من طراز إف  فجرًا، أطلقت طائرة حربية إس3:30وفي حوالي الساعة * 
  . في منطقة الشيخ رضوان، ولم يسفر القصف عن وقوع إصابات في األرواح

سي،                     5:45وفي حوالي الساعة    *  ي سعيد الرنتي د النب واطن عب ود للم ة تع ة إسرائيلية، مطبع ساًء، قصفت طائرة مروحي  م
  .ى إلى تدميرها بالكامل، وإلحاق أضرار في بناية مجاورةالواقعة في حي الرمال بغزة، ما أد

رج                  6:00وفي حوالي الساعة    *  مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، مقر صحيفة الرسالة الواقع في الطابق الخامس من ب
 .العجرمي في حي النصر بغزة، بصاروخ ما أدى إلى تدميره، وإلحاق أضرار بالعديد من المباني المجاورة

ة غزة    "المنتدى" مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، مقر األمن والحماية         8:45في حوالي الساعة    و*  ، الواقع غرب مدين
  .وآان المقر قد تعرض للقصف سابقا. بصاروخ

شجاعية، وسط استمرار للقصف                 9:00وفي حوالي الساعة    *   مساًء، بدأت عمليات توغل شرقي أحياء الزيتون والتفاح وال
شريط الحدودي               المدفع ة لل ة المحاذي سكانية واألراضي الزراعي وأسفر القصف اإلسرائيلي     .  ي والجوي المكثف للمناطق ال

ل       ًا، 13العنيف عن مقت يعهم داخل                             مواطن وا جم ساء، قتل ال، وثالث ن ة أطف ى ثالث ين القتل دنيين، ومن ب نهم من الم سعة م  ت
دبابات اإل          ل ال ذائف من قب ا أصيب جراء القصف العشوائي       . سرائيلية منازلهم بعد استهدافها بالق نهم   60آم ًا بي  10 مواطن

ى      ارب القتل اني      .  أطفال وثالث نساء، أصيب غالبيتهم داخل منازلهم وضمنهم عدد من أق رًا بالمب ارًا آبي وألحق القصف دم
  .والمنازل والبنية التحتية

القرب          مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، مق     9:15وفي حوالي الساعة    *  ر جمعية الكرامة لرعاية أبناء الشهداء، الواقع ب
ل،         من مسجد فلسطين في حي الرمال بغزة، والمكون من ثالثة طوابق، بصاروخ على األقل، ما أدى إلى تدمير المقر بالكام

 .وإلحاق أضرار في المباني المجاورة
  

صف  4/1/2009 فجر اليوم األحد الموافق       1:00وفي حوالي الساعة    *  شرطة           ، ق ات لل ة عرف ت الطائرات اإلسرائيلية، مدين
 .؛ علمًا أن المدينة تعرضت للقصف عدة مرات في األيام الماضية"الجوازات"

ساعة      *  ر                       4:20وفي حوالي ال ة خلف مق ود موجودة في أرض خالي  فجرًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، صهاريج للوق
زلين                   إذاعة صوت األقصى في حي النصر بغزة، األمر الذ         سبب في حرق من ة، ت ل في المنطق ي أدى إلى اندالع حريق هائ

ابقين واآلخر                     مجاورين بالكامل يعودان للمواطنين حمدي طلب الخضري، وفخري عبد القادر جبر، وأحدهما مكون من ط
  .من ثالثة طوابق، فيما ألحقت النيران أضرارًا بالعديد من المنازل والمباني المجاورة

ة                 11:00اعة  وفي حوالي الس  *  ة غزة في منطق راج بلدي  صباحًا، قصفت طائرات االحتالل تجمعًا للمواطنين بالقرب من آ
  . وإصابة خاله الذي آان برفقته بجروح خطيرة عامًا،17أحمد خضر دياب صبيح، اليرموك بالمدينة، ما أدى لمقتل الطفل 

  
ين الموافق      4/1/2009  ظهر يوم األحد الموافق    12:00شهدت محافظة غزة بين الساعة      **  وم االثن ، والسابعة صباح ي

نهم   60 أطفال وثالث نساء، فضًال عن إصابة 10 مدنيًا، منهم 30 مواطنًا، بينهم   34، مقتل   5/1/2009  مواطنًا آخرين، م
ًال و17 ساء5 طف تهدف  .   ن ي اس ازلهم الت ي داخل من ضحايا سقطوا ف ن ال رًا م ددًا آبي إن ع ز ف ات المرآ ًا لتحقيق تها ووفق

ا               ة لمحافظة غزة التي اجتاحته شرقية والجنوبي اطق ال دبابات في من ة وال الطائرات الحربية أو جراء قصفها من المدفعي
  .  قوات االحتالل

  :وآانت أهم الجرائم التي وثقها المرآز في المحافظة بالفترة المشار إليها ما يلي
  

وق              4/1/2009 ظهر يوم األحد الموافق      12في حوالي الساعة    *  اء تواجدهم ف ال، أثن ، قتل أربعة مواطنين، بينهم ثالثة أطف
زل           م آل من    .  سطح منزل عائلة النمر الواقع في حي الزيتون بعد سقوط قذيفة دبابة على سطح المن ضحايا ه رم  ) 1 :وال أآ

ًا؛    17زياد النمر    ر،       ) 2 عام اد النم ة،       ) 3 أعوام؛    8أيمن زي د عفان ًا؛ و  25أيمن محم ة،   أسماء إ ) 4 عام راهيم عفان  12ب
 .عامًا
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 من سكان حي التفاح     أعوام، 10 عامًا، وشذا العبد الهباش،      13إسراء قصي الهباش،    : وفي نفس التوقيت قتلت الطفلتان    * 
  .جراء سقوط صاروخ من طائرة حربية أثناء تواجدهما بالقرب من منزليهما

ساعة     *  واطن        3وعند ال ل الم ساًء، قت ًا،  ع 63عمر سعد اهللا جرو،         م اء تواجدهم في             11 وأصيب    ام ه أثن ردًا من عائلت  ف
  .منزلهم الواقع بشارع يافا، شرق حي التفاح، بعد استهداف المنزل من قبل طائر ة حربية، مما أدى إلى تدمير المنزل أيضًا

 الجرحى في      مساًء، استهدفت طائرة حربية ثالثة مسعفين آانوا قد توجهوا بسيارة إسعاف لنقل بعض              3:30وفي الساعة   * 
م آل من               .  منطقة تل الهوى   تلهم، وه تهدافهم وق م اس ان، ت ال شبير،       ) 1: ولدى وصولهم المك ًا؛    24ياسر آم أنس  ) 2 عام

  .  عامًا24رأفت عبد العال، ) 3 عامًا؛ و25فضل نعيم، 
يم ا               5:00وفي حوالي الساعة    *  امودي من مخ ا أسفر      مساًء، استهدفت طائرة حربية منزل مواطن من عائلة الع شاطئ مم ل

  . أثناء مروره بجوار المنزل عامًا،19عبد الحميد خميس عمر، عن تدمير المنزل بالكامل ومقتل المواطن 
نم،              *  د شحادة النم واطن محم زل الم م استهداف من زامن، ت ًا، المكون من    67وفي وقت مت يم     4 عام ع في مخ  طوابق ويق

  . أفراد من العائلة بجراح متوسطة5ة، وإصابة الشاطئ، مما أسفر عن إصابة المنزل بأضرار جسيم
و،     وحفيدته    عامًا، 55فؤاد محمود الحلو،     مساًء، نقل المواطن     5:30وفي الساعة   *  ار الحل شفى      فرح عم ى مست ان، إل  عام

ة ال          .  الشفاء جثتين هامدتين جراء إصابتهما بأعيرة نارية       ع في   وحسب ما ذآره أقرباء لهما، فقد أصيبا داخل منزل العائل واق
  .حي الزيتون شرق غزة، جراء استهداف قوات االحتالل للمنزل

ساعة    *  دور،                11:45وفي ال واطن حسن الغن زل الم م استهداف من ساًء ت درج والمكون من               40 م ًا، من سكان حي ال  عام
  .يمةطابقين، بصاروخ من طائرة حربية، مما أسفر عن تدمير المنزل بالكامل وإصابة منزلين آخرين بأضرار جس

  
واطن ياسر يوسف حسين،             5/1/2009 فجر يوم االثنين الموافق      12:20وفي الساعة    ًا من   40، تم استهداف منزل الم  عام

  .سكان حي الزيتون، والمكون من طابقين، بصاروخ من طائرة حربية مما أدى إلى تدميره
 16ي مخيم الشاطئ بصاروخ من طائرة أف        فجرًا، تم استهداف جمعية اتحاد لجان الرعاية الصحية ف         1:00وفي الساعة   * 

  . عيادات طبية متنقلة بداخلها3مما أدى إلى تدميرها بالكامل، باإلضافة إلى تدمير 
و    16 فجرًا، استهدفت طائرة حربية إسرائيلية من نوع أف 1:30وفي الساعة   *  واطن رزق صابر أب  منزًال تعود ملكيته للم

زل          3 الشاطئ، غرب غزة، والمكون من       عيشة الواقع بمنطقة الشمالي في مخيم      دمير المن  طوابق، بصاروخ مما أسفر عن ت
شة،        ) 1 :نقل إلى مستشفى الشفاء ثالثة جثث تبين أنها لكل من          .  ومقتل عدد من أفراد العائلة     و عي ًا؛   40عامر رزق أب  عام

وما يزال أربعة آخرون من أفراد  . أعوام5ابنه أحمد عامر أبو عيشة، ) 3 عامًا؛ و40زوجته صباح رشاد أبو عيشة، ) 2
ى                       ام للوصول إل العائلة تحت األنقاض حتى ساعة إصدار هذا التقرير، حيث تواصل فرق الدفاع المدني عملها في رفع الرآ

سيد،     30زوجة المواطن عامر أبو عيشة الثانية نهيل        : باقي أفراد العائلة وهم آل من      د،   12 عامًا، وأطفاله ال ًا، ومحم  8 عام
  . أعوام6ام، وغيداء أعو
وع أف                 7:00وفي الساعة   *  ة إسرائيلية من ن واطن      16 صباحًا، استهدفت طائرة حربي ود للم زًال يع دبابات من ة ال  ومدفعي

م آل من                         68عطية حلمي السموني،     ال، وه ة أطف ل ثالث ى مقت ا أدى إل زة، مم ون بغ د  ) 1:  عامًا، ويقع شرق حي الزيت أحم
سموني،       ) 3 أعوام؛ و   5أمين عطية السموني،    ) 2 أعوام؛   4عطية السموني،    د حلمي ال ره       . شهور  8محم ا ذآ  وحسب م

ذوي األطفال الضحايا فإن هناك المزيد من الضحايا تحت األنقاض وال تستطيع فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية الوصل    
  .إلى المنطقة لخطورتها

ع شرق               ظهرًا، قصفت قوات االحتالل ا     12:00وفي حوالي الساعة    *  ح، الواق ة المل زًال لعائل ة من إلسرائيلي بقذائف المدفعي
المنزل               ة ب .  حي التفاح، مما أدى إلى مقتل اثنتين من أفراد العائلة، وإصابة عدد آخر بجراح، فضًال عن إلحاق اضرار بالغ

  . عامًا80 خضرة عبد الملح، عامًا؛ و29، لبنى فؤاد الملح: والقتيالن هما
ودة      بعد الظهر، أعلنت المصادر الطبية عن وفاة  المسن            2:00ة  وفي حوالي الساع  *  أثرا     74،    أسعد سعدي حم ًا، مت  عام

  . جراء قصف بيت عزاء الشهيد من عائلة حمودة، بالقرب من منزله في حي الزيتون4/1/2009بجراح أصيب بها في 
ذائف         2:15وفي حوالي الساعة    *  ة عالو في حي                مساًء،  قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي بق ود لعائل زًال يع ة من  المدفعي

ا          قيقين، وهم ود طالل عالو       : التفاح، مما أسفر عن مقتل طفلين ش ًا؛ و 11، مؤمن محم ود طالل عالو،     عام د محم  12 محم
  . أعوام8،  إيمان محمود طالل عالوعامًا؛ وإصابة شقيقتهما الطفلة

سرساوي،  *  ة ال زًال لعائل تالل من ة االح صفت مدفعي ا ق ةآم ل الطفل ى مقت ا أدى إل سرساوي، مم ة ال وام، وإصابة 5 آي  أع
  .آخرين داخل المنزل

ًا، وإصابة   13، نادية مصباح سعدوقصفت المدفعية منزًال لعائلة سعد، مما أدى إلى مقتل الطفلة          * راد    4 عام  آخرين من أف
  .األسرة

ى               مساًء، قصفت مدفعية االحتالل منزًال لعائلة      3:00وفي حوالي الساعة    *  ا أدى إل شجاعية مم  عليوة في حي الجديدة في ال
ة    37األم أمل زآي عليوة،     مقتل   ر معروف                  :  عامًا؛ وأطفالها األربع ة غي نفس العائل ع ل ل راب ازم، مؤمن، وطف منتصر، ح
  .      اسمه

زة                      *  ون بغ ة الحرازين في حي الزيت ود لعائل زًال يع ا أسفر عن       وفي نفس التوقيت، قصفت قوات االحتالل بالمدفعية من ، م
  . عامًا؛ وإصابة المنزل بأضرار جسيمة18 أحمد فتحي الحرازين، عامًا؛ و20، عالء مطر الحرازين: مقتل المواطنين
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ل                       4:00وفي حوالي الساعة    *  ون عن مقت ة شحيبر، في حي الزيت واطن من عائل زل م دفعي لمن ساًء، أسفر القصف الم  م
  .فراد العائلة وإصابة المنزل بأضرار جسيمة عامًا وإصابة آخرين من أ36، محروس شحيبر

ار                    5:00وفي حوالي الساعة    *  ون الن ازل في حي الزيت  مساًء، أطلق قناص إسرائيلي من جنود االحتالل الذين يحتلون المن
ة    باتجاه الطفلة    شفى ال                      15،  هنادي باسم خليف ى مست ا إل م نقله د ت ا الصالة، وق اء تأديته ا  أثن ًا، وهي داخل منزله شفاء  عام

  .وأعلن عن وفاتها
وع أف         10:45وفي حوالي الساعة    *  ة من ن ساًء قصفت طائرات حربي تج عن        16 م ا ن سرايا مم دة صورايخ مجمع ال  بع

  .تدمير آامل لعدد من المباني وإلحاق أضرار في المباني المجاورة وإصابة عشرة مواطنين
ذا       11:30وفي حوالي الساعة    *  ون،           مساًء، قصفت قوات االحتالل بق ة جدوع في حي الزيت ود لعائل زًال يع ة من ئف المدفعي

م                     ة، وه راد العائل قاء من أف ة اش ل ثالث ا أسفر عن مقت ًا؛  28، غازي : شرقي مدينة غزة، مم ًا؛ و 22 هاشم،  عام لطفي   عام
  . عامًا19، عوني جدوع

رج       12:00وفي حوالي الساعة    *  ع في ب ة شقة سكنية تق سعادة   منتصف الليل، استهدفت طائرة حربي  4المكون من   ) 4( ال
  .، وتدمير الشقة وإلحاق أضرار جسيمة في المبنىفايز حسنطوابق في حي تل الهوى، مما أسفر ذلك عن مقتل المواطن 

  
ة     6/1/2009 فجر يوم الثالثاء الموافق      1:00وفي حوالي الساعة    *  ، قصفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ مدرسة تابع

ذويهم                لوآالة غوث وتشغيل الال    شرب ل اه لل ائالت      .  جئين الفلسطينيين في مخيم الشاطئ، في طريقهم  لجلب مي م من الع وه
ة   دارس الوآال ى م كناها إل اطق س د نزحت عن من ت ق ي آان م .  الت نهم، وه ة م ل ثالث فر القصف عن مقت مير : أس د س عب

  . عامًا26، روحي جمال السلطان عامًا؛ و24 حسين محمود السلطان، عامًا؛ 17 السلطان،
ون،                   5:30وفي حوالي الساعة     *  ر في حي الزيت ن عمي  فجرًا، استهدفت طائرة حربية بصاروخ منطقة تقع خلف مسجد اب

  .  عامًا55، حسين عرفاتوأسفر القصف عن مقتل المواطن 
ًا من   16 صباحًا، قصفت طائرة حربية أف    6:00وفي حوالي الساعة    *  ون،   طوابق في حي ال   4 بصاروخ منزًال مكون زيت

ة        ة الداي ود لعائل ه              .  شرقي غزة يع اده وزوجة أحد أبنائ ين من أوالده  وأحد أحف زل واثن ل صاحب المن ك عن مقت .  أسفر ذل
اد،       24صابرين،   عامًا، وابنته    59 صاحب المنزل فايز مصباح الداية،    : والقتلى هم  ه إي اد      34 عامًا؛ وابن ًا؛ وزوجة إي :  عام

راد                   .   أعوام 4ما آوآب،    عامًا؛ وطفلته  26روضة الداية،    اقي أف أن ب ا ب ل، علم زل بالكام دمير المن آما أسفر القصف عن ت
  .  األسرة مفقودون يعتقد بأنهم تحت رآام المنزل وال تستطيع طواقم الدفاع المدني أو اإلسعاف الوصول إلى المكان

ون،         وفي وقت متزامن، قصفت قوات االحتالل منزًال يعود لعائلة حسنين الواقع خل           *  ف محطة أبوجبة للوقود في حي الزيت
 . فردًا من أفراد أسرته12 عامًا، وإصابة 52، عبد الوهاب أحمد حسنينما أسفر عن مقتل المواطن 

  
شاطئ     12:00وفي حوالي الساعة    *  يم ال ة في مخ أسفر  .  ظهرًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية سيارة للشرطة، آانت متوقف

  .وتدمير السيارة أعوام، 8ليل حسن الهليس، عبد الجذلك عن مقتل الطفل 
بيرو     16 بعد الظهر، قصفت الطائرات اإلسرائيلية من طراز إف      12:30وفي حوالي الساعة  *  واطن سالمه س زل الم  من

  . أفراد ويقع في منطقة الشيخ رضوان، ما أدى لتدميره5 طوابق ويقطنه عائلة قوامها 3سابا، المكون من 
ساعة *  والي ال ي ح ل   1:10وف ا الطف ة يقوده ة ناري رائيلية دراج ائرات اإلس صفت الط ر، ق د الظه ط   بع د الباس ق عب رفي

ل أمجد مجدي        عامًا،  15الخضري،   ه وإصابة الطف ا أدى لمقتل وذلك مقابل جمعية أصدقاء المريض في حي الرمال بغزة م
 .ه بعد وصوله المستشفى عامًا أثناء مروره في المكان، بجروح خطيرة، حيث أعلن عن وفات14البايض، 

 جراء تعرضه إلطالق نار من قناصة  عامًا،32عالء توفيق الفيومي، وفي نفس التوقيت تقريبًا، أعلن عن مقتل المواطن     *
 .االحتالل أثناء تواجده في منزله بحي التفاح بغزة

واطنين              2:00وعند الساعة   * اه تجمع للم زلهم القريب           بعد الظهر، أطلقت دبابة إسرائيلية، قذيفة تج اء تواجدهم قرب من أثن
ا             د،        :من مستشفى الدرة، شرق حي التفاح ما أدى لمقتل اثنين منهم، وهم د عاب د،         22 زاهر محم د مروان عاب ًا، ومحم  عام

 . عامًا22
ل             2:15وفي حوالي الساعة    *  ا أدى لمقت اح، م رة شرق حي التف اه محيط المقب ة تج   بعد الظهر، أطلقت دبابة إسرائيلية قذيف

 . عامًا، أثناء مرورها في المكان27المواطنة هبة جميل معروف، 
داد،       مساًء، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا تجاه المواطن          3:30وفي حوالي الساعة    *  ال مق اً  27محمد آم   عام

 .في مخيم الشاطئ ما أدى لمقتله
ه     مساًء، أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة مدفعي     5:30وعند الساعة   * ل طفلت ا أدى لمقت شة، م  ة تجاه منزل المواطن عودة أبو عم

 . عامًا11إسالم،
واطن  9:00وفي حوالي الساعة  *  د شويدح،     مساًء، أعلن عن مقتل الم د احم ًا، 20محم اح، وهو أحد       عام  شرق حي التف

 . أفراد المقاومة، وذلك خالل التصدي لقوات االحتالل المتوغلة
 عامًا  24 عامًا، ومحمود أحمد فتوح،      35معين أآرم سلمي،    ساًء، أعلن عن مقتل المواطنين       م 9:00وفي حوالي الساعة    * 

 . شرق حي الزيتون، وهما من أفراد المقاومة، وذلك خالل التصدي لقوات االحتالل المتوغلة
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نهم                     * واطنين، بي ة م اة ثالث يعهم    وفي ساعات المساء، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بغزة عن وف الن، وجم طف
د سعيد األزعر،           :من سكان غزة، متأثرين بإصابتهم جراء قصف إسرائيلي سابق، وهم          ل     4 الطفلة رهف أحم  أعوام؛ الطف

 . عامًا25 عامًا؛ والمواطن أحمد صدقي حمدان آحيل، 14أحمد شاهر خضير، 
  

دبا    7/1/2009 صباح يوم األربعاء الموافق       8:00وفي حوالي الساعة    *  بات اإلسرائيلية محيط مسجد مصعب         ، قصفت ال
 . عامًا25، )قاسم( عامًا؛ وعبد الرحمن جميل بدوي 19محمد ماهر قاسم، : بن عمير، ما أدى لمقتل مواطنين هما

شيخ                    9:30وفي حولي الساعة    *  وى في ال القرب من مسجد التق واطنين ب  صباحًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، تجمعًا للم
دي،    :والقتلى، هم. ى إلى مقتل خمسة مواطنين، من بينهم أربعة أطفال    رضوان، بغزة، ما أد     17 مصطفى رشاد فضل الخال

د،        16 عامًا؛ نسيم سالمه سابا،      16عامًا؛ محمد فريد المعصوابي،      ود حمي ًا؛ محم اد جودة،          17 عام د اهللا جه ًا؛ وعب  عام
 . عامًا24

  
 تمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثتي طفلين شقيقين آانا 7/1/2009 مساء يوم األربعاء 1:30وفي حوالي الساعة * 

رضوان : والقتيالن، هما.تعرضا للقصف قرب منزلهما في ساعات صباح نفس اليوم، ولم يتمكن أحد من الوصول إليهم
  . عامًا11 عامًا، وشقيقه عبد الرحمن، 12محمد عاشور، 

 قوات االحتالل شرق حي الزيتون قتل ثالثة من أفراد المقاومة،  مساًء، وخالل االشتباآات مع4:10وفي حوالي الساعة *
 :وهم

  . عامًا20أحمد صالح موسى،  )1
 . عامًا20عزمي زياد،  )2
 . عامًا22أحمد فوزي لبد،  )3

  . عامًا21، ماجد صبحي مشتهى مساًء، وخالل اشتباآات مماثلة قتل أحد أفراد المقاومة ويدعى 7:30وعند الساعة * 
ء، وجراء إطالق النار العشوائي من قبل قوات االحتالل المتوغلة في حي الزيتون، قتل المواطن حاتم وفي ساعات المسا*

 . عامًا بمنزله في شارع يافا شرق حي الزيتون42وليد غزال، 
وفي ساعات المساء أيضًا، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بغزة، عن مقتل أربعة مواطنين، بينهم طفالن، * 
 :مرأة، جراء أعمال قصف سابقة على أحياء متفرقة من غزة، والقتلى، هموا

  .من سكان الشجاعية.  عامًا22إيهاب عصام الحرازين،  )1
 .27/12/2008 أعوام، وأصيب بتاريخ 7أحمد جابر حويج،  )2
 .عامًا16محمد سمير حجو،  )3
 . عامًا20عال مسعود عرفات، )4

االحتالل مسجد التقوى في حي الشيخ رضوان، وأعادت قصفت بعد  مساًء، قصفت طائرات 9:00وفي حوالي الساعة *
  .أربع ساعات ما أدى إلى إلحاق دمار آبير به وبالمنازل السكنية المجاورة

  
  محافظة الوسطى ومخيماتها

   
  :وآانت الجرائم محافظة الوسطى ومخيماتها على النحو التالي

بثالث ) 16ف–استطالع (طائرات االحتالل اإلسرائيلي  قصفت 1/1/2009 فجر الخميس 1:10في حوالي الساعة * 
صواريخ منزلين يقعان شمال مسجد الفاروق في مخيم النصيرات، وقد أسفر القصف عن تدمير احدهما تدميرا آليا 

منازل أخرى بأضرار جزئية ،آما أصيب مواطنين 6وأحدثت أضرار بالغة في المنزل اآلخر،وتضرر جراء القصف 
  :منزلين تعود ملكيتهما إلىأحدهما طفل وال

 عائالت قوامهم 4 متر ويسكنه 170 طوابق على مساحة 5 عام ومنزله مكون من 62المواطن احمد إبراهيم موسى أبو نار 
  . فرد  وقد دمر المنزل بالكامل22

 قوامهم  عائالت4 متر ويسكنه 240 طوابق على مساحة 3 عام ومنزله مكون من 57المواطن توفيق محمد أبو الروس  
  . فرد وقد أصابه جراء القصف أضرار بالغة14

وقد تلقى توفيق أبو الروس اتصاال قبيل القصف بثالث دقائق،بنذره بإخالء المنزل ،حيث قام بإبالغ الجيران وأخلى الجميع 
  .المكان

ث أصبح  وقصفت منزل توفيق أبو الروس حي16 صباح نفس اليوم عادت طائرة  اف 11:30وفي حوالي الساعة * 
  .المنزل آيال للسقوط

 عصرًا، قصفت طائرة استطالع بصاروخ مجموعة من عناصر المقاومة الفلسطينية في 4:00وفي حوالي الساعة * 
منطقة السوارحة،جنوب غرب النصيرات، مما أسفر عن إصابة ثالث مواطنين أحدهما طفل ووصفت إصابته بالخطيرة، 

  . عامًا17،  محمد حسام عليانبته وهو حيث أعلن نبأ وفاته بعد ساعة من إصا
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 مساءً ، قصفت طائرة استطالع إسرائيلية بصاروخين أحد عناصر المقاومة الفلسطينية آان 8:30وفي حوالي الساعة *
  . عامًا23، محمود مصطفى درويش عاشورمما أدى إلى مقتله على الفور، وهو ) بيارة(متواجدا في احد الحقول الزراعية

 قصفت طائرة أباتشي بصاروخ عربة آارو في مخيم 1/1/2009 بعد منتصف ليل الخميس 12:00الساعة وفي حوالي *
  . المغازي بالقرب من مسجد الفالح مما تسبب في أضرار جزئية لثالث منازل ونفوق الحمار

  
 المواطن فؤاد  قصفت طائرات االحتالل  الحربي اإلسرائيلي منزل2/1/2009 فجر الجمعة 3:50وفي حوالي الساعة * 

 10 متر ويسكنه عائلة قوامها 100 طوابق على مساحة 3 عامًا،  الواقع في مخيم البريج ،والمكون من 40سعيد الحلبي 
 منزل بشكل جزئي،آما 15أفراد ،حيث أسفر القصف عن تدمير المنزل بشكل آلي باإلضافة إلى منزلين آخرين وتضرر 

  :رة بشكل آلي تعود إلىأصيب طفل جراء القصف ،والمنازل المدم
  

 10 متر ويسكنه عائلة قوامها 110 عام مكون من طابق واحد اسبستوس على مساحة 45إبراهيم محمد عودة أبو سرحان 
  .أفراد

  . فرد15 متر ويسكنه عائلة قوامها 120 عام مكون من طابق واحد اسبستوس على مساحة 46صالح سليم محمد النباهين 
) 16وإف-استطالع( قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي 2/1/2009 صباح الجمعة 9:30وفي حوالي الساعة *

 عامًا، والواقع في مخيم البريج والمكون من طابق واحد 47بصاروخين منزل المواطن آمال عبد الكريم ابو عيادة 
  .قوع إصابات  فرد ،مما أدى إلى تدمير المنزل آليا ،ولم يبلغ عن و12ويسكنه عائلتان قوامهما ) باطون(
  
منزلين متجاورين يقعان ) 16استطالع وإف( صباحًا، قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي 9:50وفي حوالي الساعة *

 متر ويعود إلى المواطن 150قبالة شواطئ دير البلح ،يعودان إلى عائلة مهنا ،األول مكون من طابق واحد على مساحة 
 طابقين ويعود إلى المواطنة عائشة احمد عوض مهنا،وقد أسفر القصف عن تدمير نظمي عبد القادر مهنا واآلخر مكون من

 مواطن وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة ،ومنهم ثالث أطفال،آما تحطم زجاج سيارة 15المنزلين بشكل آلى وإصابة 
  .إسعاف تابعة للهالل األحمر الفلسطيني وأصيب ضابطي إسعاف 

  
 صاروخًا، باتجاه ارض زراعية لعائلة أبو 16 أطلقت طائرة إف2/1/2009ح الجمعة  صبا9:30وفي حوالي الساعة *

  .مهادي مما أسفر عن إصابة مواطنين، أحدهما طفل
 ظهرًا، قصفت الزوارق الحربية اإلسرائيلية بقذيفتين صاروخيتين ،محيط مدينة الزهراء شمال 12:50وفي حوالي الساعة 

 في السوارحة جنوب غرب النصيرات مما أدى إلى انتشار الرعب في صفوف غرب النصيرات ،ومنطقة تل أم عامر
  .المواطنين ،ولم يبلغ عن وقوع إصابات

 
، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا باتجاه 2/1/2009 بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 1:30وفي حوالي الساعة *  

 عائلة 12م النصيرات، وهو مكون من خمسة طوابق وتقطنه منزل يعود لورثة محمد عبد الهادي عقل، من سكان مخي
  . وجراء القصف لحقت أضرار جزئية بالمنزل.  فردًا62قوامهما 

المنزل مرة ثانية   وقصفت ذات16 مساًء، عادت طائرة حربية إسرائيلية من طراز اف 4:00وفي حوالي الساعة * 
 .  منزًال مجاورًا12يما لحقت أضرارا جزئية بـ بصاروخ مما أدى إلى تدمير الثالثة طوابق العلوية، ف

صاروخًا باتجاه منزل المواطن سامي خليل الخالدي   ظهرا، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية1:55وفي حوالي الساعة * 
م ولحق أضرار جزئية 220 عامًا من سكان مخيم النصيرات، والمنزل مكون من طابق واحد على مساحة 33، )مبارك(

   .بالمنزل
 لتطلق صاروخًا آخر أدى 16وبعد حوالي ساعتين من القصف األول، فيما عادت طائرة حربية إسرائيلية من طراز اف * 

  . إلى تدمير المنزل بشكل آامل، فيما لحقت أضرار جزئية بعدد من المنازل المجاورة
 صاروخين سقطا في ارض خالية 16 أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من طراز اف   مساًء،4:30  وفي حوالي الساعة* 

 عامًا،  23تهاني آمال عبد العزيز أبو عايش،  إلى مقتل المواطنة  في منطقة حجر الديك، جنوب شرق غزة، مما أدى
آما احدث القصف أضرارًا بالغة في ثالثة .   مواطنين آخرين احدهم طفل6وذلك أثناء تواجدها بالقرب من منزلها وإصابة 

  . ود لعائلة أبو عايشمنازل مجاورة تع
 صاروخا باتجاه جسر الزهراء الذي 16 مساًء، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف 4:40وفي حوالي الساعة * 

ماجد خليل البردويل، وأثناء القصف تصادف مرور سيارة مدنية أصيب سائقها المواطن .  يربط مدينة الزهراء بالنصيرات
آما أصيب مواطن .  إلى مستشفى الشفاء بغزة ، حيث أعلن عن وفاته فيما بعد ل على إثرهابجراح خطيرة، نق عاما، 30

  . أخر بجراح
 مساًء، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخا باتجاه مقر مديرية األشغال العامة الواقع 5:00وفي حوالي الساعة * 

  . ير المقربالقرب من موقع فايز ابو جراد جنوب غرب غزة مما أسفر عن تدم
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 مساًء، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا تجاه سيارة مدنية من نوع سكودا بيضاء 6:00وفي حوالي الساعة * 
  . اللون في غرب النصيرات، حيث نجم عن القصف إصابة سائقها وأحد المارة

ائفها المدفعية تجاه منازل المواطنين في  مساًء، أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران قذ7:50وفي حوالي الساعة * 
 أسفر القصف عن تدمير ثالث دفيئات زراعية تعود ملكيتها للمواطن بشير علي  .منطقة السوارحة، غربي النصيرات

  . الجدير بالذآر أن المنطقة يتم قصفها بشكل متكرر.   عامًا، وأقربائه43شلط، 
 صاروخًا استهدف مخزنًا زراعيًا يقع 16 حربية إسرائيلية من طراز إف  مساًء، أطلقت طائرة8:00وفي حوالي الساعة * 

ونجم عن القصف تدمير .   عامًا، تقع غرب مخيم النصيرات53في أرض زراعية تعود للمواطن عابد أبو مهادي، 
  . المخزن

  
لية نيران قذائفها  الزوارق الحربية اإلسرائي ، أطلقت3/1/2009 صباح السبت الموافق 9:00وفي حوالي الساعة * 

  . المدفعية تجاه المواطنين في منطقة السوارحة ، مما أدى إلى إصابة احد المواطنين وتضرر منزلين
 صباحا أعادت طائرات االحتالل قصف جسر الزهراء مما أدى إلى إصابة إمرأة لدى مرورها في 10:00وفي حوالي * 

  . المكان
ساعة     *  ساًء، أطلقت ط      7:00وفي حوالي ال انوا يتواجدون                    م ا آ بان، بينم ة ش اه ثالث ة إسرائيلية، صاروخًا باتج ائرة حربي

صيرات   مال الن ة، ش ة المغراق ي منطق رنس ف ارع الت ي ش زل ف وار من روح  .  بج ة بج شبان الثالث ك عن إصابة ال فر ذل أس
  .متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء األقصى في دير البلح

ة جحر                     مساءً 10:00وفي حوالي الساعة    *  دي، في منطق واطن حسين عودة العاي زل الم ، قصفت الدبابات اإلسرائيلية، من
ال، بجراح،                .  الديك، جنوب غزة، بقذيفتين مدفعيتين     ة أطف ان، وثالث أسفر ذلك عن إصابة خمسة من سكان المنزل هم امرأت

  .ته لخطورة المنطقةفيما لحقت أضرار بالغة في المنزل الذي ال يزال السكان فيه، ال يستطيعون مغادر
  

ساعة *  والي ال ي ح د 10:00وف وم األح تالل   4/1/2009 صباح الي وات االح ل ق ن قب شوائي م ار الع راء إطالق الن ، وج
ل أنس عارف             ة، أصيب الطف المتمرآزة على الشريط الحدودي شرق دير البلح، تجاه منازل المواطنين وأراضيهم الزراعي

بلح، ووصفت                   .  أس أعوام، بعيار ناري في الر     7برآة،   ر ال تم نقل الطفل إلى المصاب إلى مستشفى شهداء األقصى في دي
الخطيرة      ه ب ة،              .  المصادر الطبية حالت و ربيع ادة أب د عب ا وصل المسن عي د        65آم زة بع ة بغ ة المغراق ًا من سكان قري  عام

 .إصابته بعيار ناري في الصدر، ووصفت المصادر الطبية حالته بالخطيرة
  

ة                 4/1/2009وفي تاريخ    ديك، المغراق  شهدت عدة مناطق في محافظة الوسطى نزوح عشرات العائالت من مناطق جحر ال
ارني (ومدينة الزهراء من منازلهم الواقعة بمحاذاة الطريق العرضي الواصل بين معبر المنطار         شريط الحدودي    ) آ ى ال عل

وب القطاع عن شماله    شرقًا، وشاطئ البحر غربًا، حيث تتمرآز قوات االحتالل في المنط    د قامت   .  قة وقامت بفصل جن وق
دبابات     تهداف ال راء اس ك ج ا، وذل ن منازله ي نزحت م ائالت الت واء الع ها إلي تح مدارس ين بف شغيل الالجئ ة غوث وت وآال

ة    وم األحد الموافق        .  لمنازلهم من خالل إطالق النار وقذائف المدفعي ساء ي رة من م ى ساعات   4/1/2009وخالل الفت  وحت
ى              5/1/2009ظهيرة يوم االثنين الموافق       11، وصل إلى مستشفى شهداء األقصى في مدينة دير البلح ثالثة قتلى، إضافة إل

م آل من    .  إصابة جميعهم من المدنيين من سكان المناطق المذآورة    ى ه دى،      ) 1: والقتل و ن ادي أب د اله د عب ًا،  43عائ  عام
ًا،      54 سالم أحمد أبو مدين،      أحمد) 2 جراء إصابته بعيار ناري في الرأس؛      الرأس؛          عام اري ب ار ن ) 3 و جراء إصابته بعي

  .، وقد تحول جسده إلى أشالء جراء استهدافه بصاروخ من قبل طائرة استطالع عامًا22محمد عبد الحميد أبو آميل، 
  :والحقا لتلك الجرائم

د       ، استهدفت 5/1/2009 فجر يوم االثنين الموافق   2:10ففي حوالي الساعة    *  واطن فري زل الم ة إسرائيلية من  طائرة حربي
دي،     وك         52محمد الهن ع في بل ًا؛ الواق سبب بإصابته بأضرار        8 عام ا ت ريج  بصاروخ مم يم الب د  .   في مخ ائق،  10وبع  دق

ائرة أف  ن ط صاروخ م صفه ب اودت ق اورة  16ع ازل المج دد من المن ل، وإصابة ع زل بالكام دمير المن ا أسفر عن ت ، مم
  . فردًا30 عائالت تعدادها 3 طوابق، وتقطنه 4يذآر بأن المنزل المستهدف مكون من .  بأضرار جزئية

ل                 5:00وفي حوالي الساعة    *  واطن جمي شعبية، الم ة ال ادي في الجبه زل القي  فجرًا، استهدفت طائرة حربية بصاروخين من
صيرات  ي الن ر، ف الح مزه د .  ص ائرة أف   15وبع ن ط صاروخ م صفته ب اودت وق ة ع دميره  16 دقيق ن ت فر ع ا أس ،  مم

زل مكون من      .  بالكامل ه   3يذآر أن المن ق، وتقطن دادها   4 طواب رداً 30 عائالت تع ق      .   ف دالع حري سبب القصف بان ا ت آم
ه بالكامل          30 عائالت تعدادها    5 طوابق تقطنه    4هائل في منزل مكون من       ى   .  فردا، وقد  أتت  النيران علي وأدى القصف إل

ي  سيمة ف داث أضرار ج اورة  إح ازل المج ن المن دد م ي ع ة، وف ل الثقافي ة الكرم كان  .   جمعي ن س ان م د أصيب مواطن وق
  .المنطقة، جراء تطاير الشظايا ورآام المنازل

وع إف              10:00وفي حوالي الساعة    *  ي   16 صباحًا، استهدفت طائرة استطالع وطائرة من ن ارق زمن زل   10 بف ائق من دق
ه               المواطن غالب مصطفى عثمان الواقع، شم      ابقين، وتقطن يم النصيرات والمكون من ط دادها    4ال األبراج بمخ  عائالت تع

  . منازل مجاورة بأضرار جسيمة7وأسفر ذلك عن تدميره بالكامل وإصابة .   فردًا16
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ساعة      *  ا استطالع وأف           10:50وفي حوالي ال ي      16 صباحًا، استهدفت طائرت ارق زمن ايز         15 بف واطن ف زل الم ة من  دقيق
ه   40 بارود،   محمد سليمان  زلين مجاورين         9 سنة، والمكون من طابق يقطن دمير من دميره بالكامل وت ى ت ا أدى إل راد، مم  أف
  . منازل أخرى بشكل جزئي10بشكل آامل و

وك       9:50وفي حوالي الساعة    *   مساًء، قصفت قوات االحتالل بخمس قذائف مدفعية السوق المرآزي، ومنطقة سكنية في بل
ارة،  : والقتلى هم.  ما أسفر عن مقتل خمسة مواطنين، من بينهم طفالن     وسط مخيم البريج، م    4 ا 54جهاد علي أبو جب ً؛  عام

زلهم،        21، أسامة جهاد أبو جبارة عامًا؛ و29، باسل جهاد أبو جبارة   اء تواجدهم في داخل من وا أثن د قتل راهيم   عامًا، وق إب
شارع         عامًا، وقتال  16 ناجي نضال الحمالوي،   عامًا؛ و  16 روحي عقل،  اء تواجدهما في ال ا     16وأصيب   .   أثن ًا، فيم  مواطن

  .لحقت أضرار بعدد من المنازل
 بصاروخ مقر شرطة دير البلح، ما ر عن تدمير جزء آبير من  16 مساًء، قصفت طائرة أف  10:00وفي حوالي الساعة    * 

  .المبنى
  

ساعة    *  اء الموافق     2:40وفي حوالي ال وم الثالث وب غرب       ، اشتبكت 6/1/2009 فجر ي ة، جن راد المقاوم  مجموعة من أف
ل                                  ى مقت ا أدى إل ة، مم زوارق البحري ساندها الطائرات من الجو وال وات الخاصة ت معسكر دير البلح، مع مجموعة من الق

  .، وإصابة عشرة آخرين بجراحعشرة مواطنين
دي،    صباحًا، قصفت الطائرات الحربية منزل المواطن صالح علي    10:00وفي حوالي الساعة    *  ًا في   49 أسامة العاي  عام

دميره وإصابة   6، يقطنه أسرة مكونة من  2م220مخيم المغازي، وهو مكون من طابقين على مساحة           أفراد،  مما أدى إلى ت
  .مواطن بجراح

 صباحًا، أطلقت قوات االحتالل المتمرآزة على الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي وادي                10:10وفي حوالي الساعة    * 
واطن             غزة ق  ل الم و شعر،     ذيفتين مدفعيتين باتجاه منازل المواطنين، مما أدى إلى مقت داهللا أب ود عب ه   25 محم ًا؛ وزوجت  عام

زلهم  6 وإصابة طفلهما تامر،  عامًا؛20فداء فريد أبو شعر،   .  شهور بجروح متوسطة، بينما آانوا يتواجدون بالقرب من من
اطق المفتوح         د من المن ذا فضًال عن قصف العدي ازل          ه د من المن ة في العدي ى إلحاق أضرار متفاوت ذي أدى إل ة، األمر ال

  .السكنية
زل الم    16 صباحًا، استهدفت طائرة أف      11:00وفي حوالي الساعة    *  ابر مصلح،             من ز ج د العزي ابر عب ا   42واطن ج  عام

أسفر ذلك .   فردًا25 عائالت مكونة من 4 وتقطنه 2م170 طبقات على مساحة 4 بمخيم البريج مكون من  4الواقع في بلوك    
  . مواطنين بجراح،  وتدمير آلي للمنزل وأضرار جسيمة بالمنازل المجاورة5عن إصابة 

ساعة      * د الظه    12:30وفي حوالي ال ة جحر                    بع شريط الحدودي، منطق زة داخل ال دبابات اإلسرائيلية المتمرآ ر، قصفت ال
  .الديك وشرق المغازي، ما أدى إلى إصابة ثالثة مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء األقصى بدير البلح

ة،            1:50وفي حوالي الساعة    *  د آردي و أحم واطن أب زل الم ًا، شمال   50  بعد الظهر، قصفت الطائرات اإلسرائيلية من  عام
ل                ل الطف دميره، ومقت ل،       مخيم النصيرات، والمكون من طابقين، مما أدى إلى ت ى الطوي ا يحي ل      أعوام،  5زآري  وإصابة طف

  .آخر عندما آانا يتواجدان في الشارع
سرين سل    مساًء، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى شهداء األقصى عن وفاة المواطنة             8:00وفي حوالي الساعة    *  يمان ن

 .3/1/2009 متأثرة بإصابتها في بلدة الزوايدة في قصف لدفيئات زراعية لعائلة شرف بتاريخ  عامًا؛24أبو سويرح، 
  
، قصفت الطائرات اإلسرائيلية موقعًا لألمن الوطني يقع        7/1/2009 فجر يوم األربعاء الموافق      2:30وفي حوالي الساعة    * 

  . أدى إلى لتدميرهشرق دير البلح على طريق صالح الدين، ما
ساعة  * والي ال ي ح صدر    10:30وف ادي الم دودي، ن شريط الح ل ال زة داخ رائيلية المتمرآ دبابات اإلس صفت ال باحًا، ق  ص

  .الرياضي ما ألحق به أضرار
 أرض خالية بجوار النادي األهلي 16 مساء األربعاء، قصفت طائرات االحتالل من طراز اف 5:30وفي حوالي الساعة * 

  .يرات مما أدى إلى إلحاق أضرار في عدد من المتازل المجاورةفي النص
وبعد نصف ساعة، قصفت طائرات االحتالل مخرطة تعود للمواطن إبراهيم الطويل في مخيم البريج، ما أدى إلى * 

 .تدميرها وإلحاق دمار في العديد من المنازل المجاورة
ل موقع شرطة أبو مدين بصاروخ، علمًا انه تعرض لقصف  مساًء، قصفت طائرات االحتال7:00وفي حوالي الساعة *

 .سابق
 مساًء، قصفت طائرات االحتالل، منزل المواطن وليد عبد الحميد فاضل، في مخيم البريج، مما 8:10وفي حوالي الساعة *

أحمد : ، هماأدى لتدميره بالكامل مع أربعة منازل مجاورة، وإلحاق أضرار جزئية بمسجد ومنازل أخرى، ومقتل مواطنين
 . عامًا28 عامًا، ومحمد عبد عيسى، 21حسين، 

 عامًا الواقع في مخيم 41وفي نفس التوقيت، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، منزل المواطن سميح عبد الرازق النادي، *
 .النصيرات، ما أدى إلى تدميره وإلحاق دمار بمنازل مجاورة
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ت االحتالل مقر شرطة المغازي بثالثة صواريخ، ما أدى إلى تدميره  مساًء، قصفت طائرا10:00وفي حوالي الساعة *
وتدمير مقر بلدية المغازي القديم،  ومنزلين مجاورين بشكل آلي، وإصابة ثالثة مواطنين بينهما مواطنة، إلى جانب إلحاق 

 .دمار بالمسجد الكبير
  
  
  
  
  
  

   مدينة خان يونس وضواحيها** 
  :وضواحيها على النحو التاليوآانت الجرائم مدينة خان يونس 

  
 16، قصفت طائرات االحتالل بصاروخين من طراز اف 1/1/2009 فجر اليوم الخميس الموافق 3:00في حوالي * 

، وتقطنه خمس عائالت قوامها 2م180منزل المواطن حسني أحمد عودة أبو حية، المكون من ثالثة طوابق على مساحة 
ولم يسجل وقوع إصابات آونه جرى إنذار سكان المنزل . حاق أضرار بمنزلين مجاورين فردًا، ما أدى إلى تدميره، وإل24

  .بإخالئه، حيث إن أحد األبناء من نشطاء المقاومة
 صباحًا، قصفت طائرات االحتالل مرفأ الصيادين غرب خان يونس ما أدى إلحاق دمار آبير 6:15وفي حوالي الساعة * 

  .في المكان دون وقوع إصابات
 صباحًا، قصفت طائرات االحتالل، منطقة مفتوحة في منطقة السطر الغربي، بخان يونس، 6:30ي حوالي الساعة وف* 

 .دون وقوع إصابات
 صباحًا، قصفت طائرات االحتالل، منطقة مفتوحة في منطقة القرارة شمال خان يونس، ما 8:30وفي حوالي الساعة * 

 .باح عبد الغفور، دون وقوع إصاباتألحق أضرارًا جزئية بمنزل المواطن أنور مص
 ظهرًا، قصفت طائرات االحتالل، منطقة مفتوحة، شرق عبسان الكبيرة، شرق خان يونس، دون 12:40وعند الساعة * 

 .وقوع إصابات
 
، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية، صاروخًا تجاه 02/01/2009 بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 1:50في حوالي الساعة *  

أسفر ذلك عن مقتل األطفال الثالثة بينهم . ة أطفال، آانوا يلهون في شارع فرعي، بمنطقة القرارة، شرق خان يونسثالث
محمد إياد ) 1: والقتلى هم. شقيقان، والثالث ابن عمهم، وقد فصل رأسه عن جسده جراء إصابته بالصاروخ بشكل مباشر

 وقد . أعوام10عبد الستار وليد األسطل،  )3 أعوام؛ و8به األسطل، عبد ربه إياد عبد ر )2 عامًا؛ 12عبد ربه االسطل، 
وأآد أقارب الضحايا لباحث المرآز، أنه لم يكن في المنطقة المستهدفة أي مسلحين، آما أنها تبعد .  فصل رأسه عن جسده

  . آيلو متر عن منطقة الشريط الحدودي مع إسرائيل4نحو 
ت الطائرات اإلسرائيلية، منزل مواطن من عائلة أبو موسى، في مخيم خان  مساًء، قصف2:10وفي حوالي الساعة * 

  .ألحق القصف أضرارًا في المنزل، وتسبب بإصابة خمسة مواطنين من سكانه بجروح، بينهم امرأتان. يونس
مل في الدفاع ويع عامًا، 34عودة حماد عودة أبو الفيتة، وفاة المواطن  وفي ساعات المساء، أعلنت المصادر الطبية عن* 

متأثرًا بإصابته في قصف جوي إسرائيلي أدى إلى إصابته مع أحد أشقائه  وذلك في أحد المستشفيات المصرية،   المدني،
 بعد قصف إسرائيلي على منطقة مفتوحة،   عامًا14وآخر من أقاربه خالل محاولتهم إسعاف الطفل سامي طراف األسطل، 

وقد أدى في حينه لمقتل مواطن وطفل، وإصابة هؤالء . قع غرب منطقة سكناهمغرب خان يونس، وهي المنطقة التي ت
  .حيث وصفت حالة أبو الفيته بالخطيرة، ونقل إلى أحد المشافي المصرية إلى أن أعلن عن وفاته مساء اليوم المذآور

 على مفترق دوار بني  ليًال، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، مقر شرطة الدوريات الواقع11:40وفي حوالي الساعة * 
ولحقت أضرار . أسفر ذلك عن إصابة أحد المواطنين الذي آان يمر بالمكان. سهيال مع شارع جالل، وسط خان يونس

  .بمدرسة خالد الحسن الثانوية القريبة
ن  بعد منتصف الليل، قصفت الطائرات اإلسرائيلية مجموعة من أفراد المقاومة، شرق خا12:10وفي حوالي الساعة * 

  .يونس، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات
 ألقت الطائرات اإلسرائيلية صندوقًا مليئًا بآالف المناشير 3/1/2009الموافق   صباح السبت7:00وفي حوالي الساعة * 

  .وقد سقطت تلك المناشير في بلدات المنطقة الشرقية، وأرجاء متفرقة من المدينة.  التي تهدد المواطنين بإخالء منازلهم
ل                   12:40 في حوالي الساعة     * وع سوبارو آانت تق  بعد الظهر، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخًا، تجاه سيارة من ن

ا،             .  مواطنين وتسير في شارع السكة بمنطقة السطر الغربي        ل أحد رآابه أصاب الصاروخ السيارة بشكل مباشر وأدى لمقت
د نحو   فيما تمكن اآلخر من الهرب من السيارة، إال أن ال   ا أدى   100طائرة عادت لتطلق صاروخًا ثانيًا نحوه على بع ر، م  مت

ا عنصران من            .  إلى مقتله أيضاً   ين أنهم ونس وتب شفى ناصر بخان ي سام  "نقل القتيالن إلى مست اح المسلح   " آتائب الق الجن
 . عامًا25محمود معروف، ) 2 عامًا؛ و28شادي عايش الشوربجي، ) 1: لحرآة حماس، وهما
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وب شرقي خان               2:00 حوالي الساعة    وفي*  ق صوفا، جن ى طري ة مفتوحة عل  مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، منطق
  .يونس، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات

 مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، منطقة مفتوحة، في حي أبو طعيمة شرق خزاعة، ودفيئة             2:10وفي حوالي الساعة    * 
  . وقوع إصاباتزراعية في البلدة، دون

 مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، مقر الدفاع المدني الواقع على طريق بني سهيال ـ عبسان  3:00وفي حوالي الساعة * 
 .الرئيسي، شرقي خان يونس

آتائب  "، أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخا تجاه عنصرين من          4/1/2009 صباح اليوم األحد     7:30وفي حوالي الساعة     * 
  . أسفر ذلك عن مقتل أحدهما وإصابة آخر بجروح.  عندما آانا يسيران في شارع المدرسة بحي األمل بخان يونس" مالقسا

ونس،      16 صباحًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، من طراز اف            8:15وفي حوالي الساعة    *  ة مفتوحة شرق خان ي  منطق
  .ولم يبلغ عن وقوع إصابات

ة غرب                  مساءً 4:00وفي حوالي الساعة    *   ة الواقع ع األمني اه المواق ، أطلقت الزوارق البحرية اإلسرائيلية، ثالث قذائف تج
  .خان يونس والتي سبق أن تعرضت للقصف

امر،            5:40وفي حوالي الساعة    *  و ع  50 مساًء، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا تجاه المواطن صالح عامر أب
ى إصابته               عامًا، خالل تواجده على رأس عمله آآ       ا أدى إل ونس، م يم خان ي ة ج في مخ ونس اإلعدادي ذن في مدرسة خان ي

  . بجروح متوسطة
أهول              5:50وفي حوالي الساعة    *   مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، منزل المواطن إسماعيل عبد جرغون، وهو غير م

  .في محيط معبر صوفا، جنوب شرقي خان يونس، ما أدى إلى تدميره بالكامل
دة،                  *  سان الجدي ة عب و جامع في منطق واطن مرزوق أب زل الم ت، قصفت طائرة استطالع إسرائيلية، من وفي نفس التوقي

  .شرقي خان يونس، بصاروخ، ما ألحق به أضرار جزئية، وتسبب بوقوع إصابتين من المواطنين
 .نس مساًء، قصفت الزوارق البحرية، مناطق مفتوحة غرب خان يو9:00وفي حوالي الساعة * 
  

ساعة  *  والي ال ي ح ين  2:30وف وم االثن ر ي ي    5/1/2009 فج ر نظم واطن ياس زل الم رائيلية من ائرات اإلس صفت الط ، ق
ه                         ة طوابق وتقطن حمدان، في حي األمل بخان يونس، وهو ناشط من حرآة حماس، ما ألحق دمارًا بالمنزل المكون من ثالث

ك       وقد  .   فردًا دون وقوع إصابات    78 عائلة قوامها    12 ر ذل ه طائرة استطالع، وإث قصف المنزل في البداية بصاروخ أطلقت
  .تم إخالؤه ليعاد قصفه بعد نحو نصف ساعة  بصاروخ من طائرة إسرائيلية

يم خان                 4:30وفي حوالي الساعة    *   فجرًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية منزل المواطن خليل أحمد خليل أبو موسى في مخ
ساحة           يونس ما أدى إلحاق دمار آ      ى م ستوس    2 م 250بير بالمنزل المكون من طابق واحد، عل وسبق أن   .   ومسقوف باألسب

 .تعرض للقصف بصاروخ من طائرة استطالع
ل، المكون                 3:20وفي حوالي الساعة    *   فجرًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية منزل المواطن مثنى عامر آالب في حي األم

 . فردًا، ما ألحق به دمارًا دون وقوع إصابات15 عائالت قوامها 3من طابق أرضي مسقوف باألسبتوس وتقطنه 
القرب من محطة                10:10وفي حوالي الساعة    *  صباحًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، مقر جمعية النور الخيرية، الواقعة ب

دميرها بالكامل      . بهلول، في بني سهيال شرق خان يونس       ة من طابق أرض         .  أسفر ذلك عن ت ة مكون وي     الجمعي ي وهي تحت
 .على مرآز للطب التخصصي والعالج الطبيعي

وع                    2:10وفي حوالي الساعة    * غ عن وق م يبل رة ول سان الكبي  مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، منطقة مفتوحة شرق عب
  .إصابات

ونس،      مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية محيط مسجد النور في عبسان الكبيرة، شر            8:00وفي حوالي الساعة    * ق خان ي
 .ما أدى إلى إلحاق دمار بعدد من المنازل المجاورة، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات

و حطب،   في ساعات المساء، أعلنت المصادر الطبية عن وفاة         و*  اً 24المواطن أحمد محمد أب يم خان      عام ، من سكان مخ
ي قصف جوي   أثرًا بإصابته ف شفيات المصرية، مت د المست ي أح ك ف ونس، وذل ز شرطة ي يط مرآ تهدف مح رائيلي اس إس

ين         30/12/2009 صباح يوم الثالثاء الموافق      9:30القرارة، شمالي خان يونس، الساعة       ، وأدى في حينه إلى إصابته مع اثن
  . آخرين بجروح خطيرة

  
ة من طراز اف      6/1/2009 فجر يوم الثالثاء الموافق 12:15وفي حوالي الساعة    *  ان  غرب خ  16، قصفت طائرة حربي

ابات    وع إص ن وق الغ ع ائًال دون اإلب ًا ه دث دوي ا أح ونس، م رب    . ي ي الغ ن جهت صف م تمر الق ك، اس ع ذل التوازي م وب
ا      . والشرق ة المطاحن، فيم فقد قصفت الزوارق الحربية بعشرات القذائف منطقة المواصي وغرب خان يونس ومحيط منطق

شريط في                  قصفت الدبابات اإلسرائيلية المتمرآزة داخل الشريط الحد        ك ال ة غرب ذل اطق الواقع ونس المن ودي شرق خان ي
ة        .   نساء بجروح  6أسفر القصف عن إصابة سبعة مواطنين من بينهم         .  خزاعة وعبسان والقرارة   ين اإلصابات ثالث ان ب وآ

  .من سكان المواصي وثالثة من عائلة أبو مطلق شرق خزاعة
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ساعة *  والي ال ي ح تال5:00وف وات االح دأت ق رًا، ب ة   فج ات شرق منطق دبابات والجراف ن ال دد م ززة بع ل، مع ل بالتوغ
د سرحان في           .  القرارة والزنة، وعبسان الجديدة، وسط قصف مدفعي عنيف جداً         أدى القصف لتدمير منزلي المواطنين أحم

  .القرارة، وغسان الجرف في عبسان الجديدة
ة شرق خان                  صباحًا، أطلقت طائرة استطالع إسرائي       7:30وفي حوالي الساعة    *  ة الزن اه تجمع في منطق لية صاروخًا تج

 . عامًا، بجروح خطيرة وبتر في األطراف22يونس ما أدى إلى إصابة المواطن عالء أبو عاصي، 
دة،                      9:00وفي حوالي الساعة    *  سان الجدي ة رضوان في عب واطن من عائل زل م  صباحًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية من

 .صواريخ ما أدى إلى إلحاق دمار آبير به وبعدد من المنازل المجاورةالمكون من طابقين، بأربعة 
واطن أسامة طبش، وهو           9:10وفي حوالي الساعة    *  ة الم  صباحًا، قصفت طائرة استطالع إسرائيلية بصاروخ منزل عائل

ونس                         رة شرق خان ي سان الكبي ع في عب ابقين والواق د عشر د    . ناشط من آتائب القسام، وهو مكون من ط ائق، عادت   وبع ق
ازل مجاورة                            16طائرة اف    ل، وإلحاق أضرار بمن دميره بالكام ى ت ا أدى إل ل، م وع الثقي  لتقصف المنزل بصاروخ من الن

  .أخرى، ولم يبلغ عن وقوع إصابات
ساعة   *  و عودة،      9:20وفي حوالي ال د أب شهيد خال ة ال زل عائل ائرة استطالع إسرائيلية، بصاروخ من  صباحًا، قصفت ط

 لتقصف  16وبعد عشر دقائق، عادت طائرة اف  .  طابقين والواقع في شارع المدرسة بحي األمل في خان يونسالمكون من 
ازل أخرى                   زلين مجاورين وإلحاق أضرار بمن دمير من ل، وت دميره بالكام . المنزل بصاروخ من النوع الثقيل، ما أدى إلى ت

 .وامرأة، وعالء الهندي مصور قناة األقصى الفضائيةوقد أسفر القصف عن إصابة خمسة مواطنين بجروح، بينهم طفالن 
ل           12:10وفي حوالي الساعة  *  اة الطف ونس عن وف شفى ناصر في خان ي ة في مست مروان   ظهرًا، أعلنت المصادر الطبي

زلهم    11 أعوام، بعد أقل من ساعة على إصابته مع شقيقته لمى،       5،  حسن قديح   عاما، بعد سقوط قذيفة مدفعية في محيط من
  .ي بلدة عبسان الكبيرة، شرق خان يونسف

ة في              2:10وعند حوالي الساعة    *  سطينية آانت متوقف شرطة الفل ة لل يارة تابع  بعد الظهر، قصفت الطائرات اإلسرائيلية س
  .منطقة معن، شرق خان يونس، ما أدى إلى تدميرها دون وقوع إصابات

من سكان خزاعة شرق خان          عامًا؛   17ثائر جهاد النجار،    فل  وفي ساعات المساء، أعلنت المصادر الطبية عن وفاة الط        * 
رأس خالل تواجده قرب                  . يونس في أحد المستشفيان المصرية، متأثرًا بإصابته       اري في ال ار ن وآان المذآور قد أصيب بعي

ه في حوا            ار تجاه ي أطلقت الن وات االحتالل الت ساعة  منزله في حي النجار بخزاعة، إلى الجنوب الغربي من تواجد ق لي ال
  .31/12/2008 مساء يوم األربعاء الموافق 5:45

، من سكان بني سهيال والذي أصيب بجروح          عاماً 12إبراهيم سليمان برآة،    آما أعلنت المصادر الطبية عن وفاة الطفل        * 
ساعة                   ونس في حوالي ال ساء  3:30بالغة الخطورة بعد قصف طائرات االحتالل منزل عائلته في بني سهيال شرق خان ي  م

   .29/21/2009يوم االثنين الموافق 
  

ر شرق                                  *  و مت سافة نحو آيل ذآور أعاله م وم الم وات االحتالل في ساعات صباح الي ذتها ق ي نف وخالل عملية التوغل الت
منطقة الزنة وعبسان الجديدة، قصفت طائرات االحتالل منزل المواطن إبراهيم أبو سعادة المكون من طابق أرضي وتقطنه                 

دد                  7 قوامها   عائلة ار بع دميره وإلحاق دم ى ت ا أدى إل  أفراد، والواقع في منطقة الزنة، بخمسة صواريخ أطلقتها مروحيات م
  .من النازل المجاورة

ى                         *  ا ادى إل ة م ة في نفس المنطق آما قصفت الطائرات اإلسرائيلية مزرعة دواجن للتفقيس، تعود لمواطن من عائلة أبو دق
  .تدميرها

ونس                5:00وعند الساعة   *   مساًء، قصفت دبابات االحتالل تجمعين للمواطنين في أحد شوارع عبسان الجديدة، شرق خان ي
ة التوغل واطن  .  محيط منطق ل الم ى مقت ا أدى إل ان م اه نفس المك ائرات االستطالع صاروخين تج ا أطلقت ط ادة آم حم

  . أحد شوارع عبسان الجديدة ، وإصابة مواطنين آخرين بجروح خالل تواجدهم في عامًا25موسى عرفات، 
ال تجريف واسعة                 *  ات العسكرية بأعم ة       .  وخالل توغلها في منطقة عبسان الجديدة قامت الجراف اد عضو مجلس بلدي وأف

 منزًال بين آلي وجزئي، وترآز   30عبسان الجديدة، صابر عرفات، لباحث المرآز إن عملية التجريف طالت ما ال يقل عن               
ازل في                   .  بالمنطقةذلك في حي أبو طعيمة       ى المن دفعي عل ازل جراء القصف الم د من المن ة بالعدي فيما لحقت أضرار بالغ

  . ليًال تراجعت قوات االحتالل لمواقعها داخل الشريط الحدودي11:00وعند الساعة .  المنطقة ومنطقة الزنة والقرارة
  

ة من طراز إف            ، قصف 7/1/2009 فجر يوم األربعاء الموافق      2:45وفي حوالي الساعة    *   16ت طائرات االحتالل الحربي
  .مقر األمن والحماية القريب من جامعة األقصى غرب خان يونس، والذي تعرض في السابق للقصف عدة مرات

سوفيم شرق                         8:00وعند الساعة   *  ع آي زة محيط موق وات االحتالل المتمرآ ل ق  صباحًا، وجراء القصف العشوائي من قب
  . بجروح في منطقة القرارة، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر في المدينةخان يونس، أصيب مواطنان

 
. مساًء، قصفت طائرات االحتالل منطقة مفتوحة في منطقة الفخاري دون وقوع إصابات12:30وفي حوالي الساعة *   
.وع إصاباتمساًء، قصفت طائرات االحتالل منطقة مفتوحة شرق خزاعة دون اإلبالغ عن وق2:20وفي حوالي الساعة *   
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 مساًء ، قصفت الطائرات اإلسرائيلية االستطالعية بصاروخ منزل لمواطن من عائلة انشاصي 6:25وفي حوالي الساعة * 
.في شارع المدرسة بحي األمل، وهو مكون من ثالثة طوابق، ما احلق أضرار طفيفة به، واضطر سكانه إلخالئه  

ات اإلسرائيلية، مواطنين من أفراد المقاومة آانا يتواجدان في الشارع  مساًء، قصفت الطائر11:05و في حوالي الساعة *
سالم أحمد أبو ) 1: والمواطنان،هما. الواصل بين حي األمل والمخيم قبالة مصنع الترتوري للباطون، ما أدى إلى مقتلهما

. عامًا23 عامًا، وحسن راتب سمعان، 24موسى،    
 الطائرات اإلسرائيلية، مقر الشرطة في منطقة معن شرق خان يونس، ما  مساًء، قصفت11:50وفي حوالي الساعة * 

.ألحق به دمار آبير  
وخالل هذا اليوم فتحت وآالة الغوث وتشغيل الالجئين مدرستين في القرارة وعبسان إليواء عشرات العائالت التي * 

   والخوف من التوغلنزحت عن منطقة سكناها في المنطقة الشرقية جراء القصف المدفعي اإلسرائيلي
  
  

  مدينة رفح ومخيماتها
  :آانت الجرائم على النحو التالي

  
، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية موقعًا لقوات 1/1/2009 فجر يوم الخميس الموافق 2:00في حوالي الساعة * 

  .رب رفح األمن الوطني الفلسطيني قرب القرية السويدية، على الحدود المصرية الفلسطينية، جنوب غ
 فجرًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بالصواريخ والقنابل االرتجاجية أنفاقًا أرضية 4:35وفي حوالي الساعة * 

أحدث القصف أصوات انفجارات واهتزازات شديدة أوقعت .  على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية، جنوبي مدينة رفح
  .متاخمة للحدودأضرارًا مادية في عدد من المنازل ال

 فجرًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بالصواريخ والقنابل االرتجاجية أنفاقًا أرضية 4:40وفي حوالي الساعة * 
وقد أحدث القصف أصوات انفجارات واهتزازات شديدة .  على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية، جنوبي مدينة رفح

 .المنازل المتاخمة للحدودأوقعت أضرارًا مادية في عدد من 
 صباحًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بالصواريخ والقنابل االرتجاجية أنفاقًا أرضية 6:17وفي حوالي الساعة * 

وقد أحدث القصف أصوات انفجارات شديدة واهتزازات .  على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية، جنوبي مدينة رفح
 . مادية في عدد من المنازل المتاخمة للحدودشديدة أوقعت أضرارًا

 صباحًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بالصواريخ والقنابل االرتجاجية أنفاقًا أرضية 7:30وفي حوالي الساعة * 
وقد أحدث القصف أصوات انفجارات واهتزازات شديدة .  على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية، جنوبي مدينة رفح

 .قعت أضرارًا مادية في عدد من المنازل المتاخمة للحدودأو
 صباحًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بالصواريخ والقنابل االرتجاجية أنفاقًا أرضية 8:10وفي حوالي الساعة * 

اهتزازات وقد أحدث القصف أصوات انفجارات شديدة و.  على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية، جنوبي مدينة رفح
 .شديدة أوقعت أضرارًا مادية في عدد من المنازل المتاخمة للحدود

 صباحًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بالصواريخ مناطق مفتوحة في المحررات قرب 8:20وفي حوالي الساعة * 
 .حي تل السلطان غربي مدينة رفح

ية اإلسرائيلية بالصواريخ والقنابل االرتجاجية أنفاقًا أرضية  صباحًا، قصفت الطائرات الحرب9:20وفي حوالي الساعة * 
وقد أحدث القصف أصوات انفجارات واهتزازات شديدة .  على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية، جنوبي مدينة رفح
 .أوقعت أضرارًا مادية في عدد من المنازل المتاخمة للحدود

ئرات الحربية اإلسرائيلية بالصواريخ مناطق زراعية في منطقة عريبة،  مساًء، قصفت الطا7:35وفي حوالي الساعة * 
 .أسفر عن وقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية.  شمال غربي مدينة رفح

 مساًء، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بالصواريخ مناطق مفتوحة في المحررات قرب 8:45وفي حوالي الساعة * 
 .غربي مدينة رفححي تل السلطان 

، قصفت الطائرات اإلسرائيلية بصاروخ، منزل 2/1/2009 فجر يوم الجمعة الموافق 12:10وفي حوالي الساعة   * 
أسفر القصف عن تدمير المنزل الخالي من سكانه، وتضرر بعض .  المواطن حامد حميد قشطة، بجوار بوابة صالح الدين

 .المنازل
، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بصاروخين منزل المواطن أحمد الملح، في  فجرًا3:00وفي حوالي الساعة * 

أدى القصف إلى تدمير المنزل وإصابة طفلتين من عائلة بلبل .  شارع أبو بكر الصديق في حي الجنينية، بمدينة رفح
غيل الالجئين الفلسطينيين بجراح، ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل المجاورة ومخازن تابعة لوآالة غوث وتش

  .وورشة تصليح سيارات وعدد من السيارات) االونروا(
 صباحًا، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا باتجاه منزل المواطن نضال صالح 8:40وفي حوالي الساعة * 

.  ي الجنينة في رفح، والواقع في ح)الجناح العسكري لحرآة الجهاد اإلسالمي(الهمص، وهو ناشط من سرايا القدس 
 .أصاب الصاروخ المنزل بشكل مباشر، مما أدى إلى إخالئه من ساآنيه في أجواء من الرعب والخوف الشديدين
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 وقصفت نفس المنزل 16 صباحًا، عادت الطائرات الحربية اإلسرائيلية من طراز إف 8:50وفي حوالي الساعة * 
 3زل والد الناشط آليًا، وإلحاق أضرار مادية في منازل عديدة وإصابة أدى القصف إلى تدمير المنزل ومن.  بصاروخ واحد

 .مواطنين، من بينهم طفلة وسيدة
 بعد الظهر، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، موقعًا تابعًا لكتائب القسام في منطقة تل السلطان 1:30وفي حوالي الساعة * 

  .برفح، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات
 قصفت الطائرات اإلسرائيلية، مقر الدفاع المدني الواقع على شاطئ البحر، ما أدى إلى تدميره، دون وبعد عشر دقائق،* 

 .وقوع إصابات
 بعد الظهر، ألقت الطائرات اإلسرائيلية صندوقًا مليئًا بآالف المناشير التي تهدد المواطنين 2:00وفي حوالي الساعة * 

  .ي أحياء مختلفة في المدينةوقد سقطت تلك المناشير ف.  بإخالء منازلهم
 مساًء، بدأت طائرات االحتالل بقصف هياآل المباني في مطار غزة الدولي شرق رفح والتي 4:20وفي حوالي الساعة * 

  . فجر السبت12:45تم قصفها وتدميرها في وقت الحق، واستمرت عملية القصف بصورة متفرقة حتى الساعة 
ف الطائرات اإلسرائيلية بالصواريخ والقنابل االرتجاجية أنفاقًا أرضية على امتداد  مساًء، قص6:40وفي حوالي الساعة * 

  .أسفر القصف عن وقوع أضرار مادية في عدد من المنازل القريبة.  الحدود المصرية الفلسطينية، جنوبي مدينة رفح
 

وحية اإلسرائيلية بصاروخين، ، قصفت الطائرات المر3/1/2009 فجر يوم السبت الموافق 4:00وفي حوالي الساعة * 
أسفر القصف عن تدمير المنزل الخالي . منزل المواطن احمد عبد الكريم أبو نجا، الواقع خلف مبنى البلدية في مخيم رفح

  .من سكانه، وتضرر روضة أطفال وبعض المنازل
في المحررات، غرب حي تل  صباحًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، مناطق خالية 9:05وفي حوالي الساعة * 

  .السلطان برفح، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات
 صباحًا، تكرر قصف الطائرات الحربية اإلسرائيلية، للمناطق الخالية في المحررات، غربي 9:35وفي حوالي الساعة * 

 .حي تل السلطان برفح
 مناطق خالية في المحررات، غرب حي تل  صباحًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية،9:45وفي حوالي الساعة * 

 .السلطان برفح، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات
 صباحًا، قصف الطائرات الحربية اإلسرائيلية بالصواريخ والقنابل االرتجاجية أنفاقًا أرضية 10:20وفي حوالي الساعة * 

ن وقوع أضرار مادية في عدد من المنازل أسفر القصف ع.  على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية، جنوبي مدينة رفح
  .القريبة

 صباحًا، قصف الطائرات الحربية اإلسرائيلية بالصواريخ والقنابل االرتجاجية أنفاقًا أرضية 10:30وفي حوالي الساعة * 
 .على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية، جنوبي مدينة رفح، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات

وبعد مرور .  صباحًا، قصف الطائرات الحربية اإلسرائيلية أراضي زراعية شرق مدينة رفح10:45ة وفي حوالي الساع* 
 .عشر دقائق، عادت الطائرات اإلسرائيلية وقصفت نفس المكان، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات

شارع صالح الدين،  بعد الظهر، قصف الطائرات الحربية اإلسرائيلية، أراضي زراعية قرب 2:00وفي حوالي الساعة * 
 .شرق مدينة رفح، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات

 بعد الظهر، قصف الطائرات الحربية اإلسرائيلية، أراضي زراعية قرب في بلدة الشوآة، 3:25وفي حوالي الساعة * 
  .شمال شرقي مدينة رفح، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات

إلسرائيلية بالصواريخ والقنابل االرتجاجية أنفاقًا أرضية على امتداد  مساًء، قصف الطائرات ا3:55وفي حوالي الساعة * 
  .الحدود المصرية الفلسطينية، قرب معبر رفح، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات

 مساًء، تكرر قصف الطائرات اإلسرائيلية بالصواريخ والقنابل االرتجاجية األنفاق على امتداد 4:10وفي حوالي الساعة * 
 .رية الفلسطينية، قرب معبر جنوب رفح، دون اإلبالغ عن وقوع إصاباتالحدود المص

 مساًء، نفذت الطائرات اإلسرائيلية ثالث غارات متتالية في مطار غزة الدولي، شرقي مدينة 4:40وفي حوالي الساعة * 
  .رفح، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات

لية، مناطق خالية في المحررات، غرب حي تل السلطان  مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائي5:00وفي حوالي الساعة * 
  .برفح، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات

وفي نفس التوقيت، قصفت الطائرات اإلسرائيلية بالصواريخ والقنابل االرتجاجية أنفاقًا أرضية على امتداد الحدود * 
 .   مساًء، عن وقوع إصابات6:45اعة لم يسفر القصف الذي استمر حتى الس.  المصرية الفلسطينية، قرب معبر رفح

 مساًء، قصفت الزوارق البحرية اإلسرائيلية، ميناء الصيادين الواقع على شاطئ البحر، الذي 6:00وفي حوالي الساعة * 
  .تعرض لقصف سابق دون وقوع إصابات

ة الواقع على شاطئ البحر،  مساًء، قصفت الزوارق البحرية اإلسرائيلية، مقر الشرطة البحري7:00وفي حوالي الساعة * 
 .الذي تعرض لقصف سابق دون وقوع إصابات

 مساًء، بدأت قوات االحتالل بالتوغل شرقي رفح، في محيط مطار غزة الدولي، وسط قصف 8:00وفي حوالي الساعة * 
د المعطي شريف عبأسفر ذلك عن مقتل الطفل .  مدفعي آثيف تجاه المنازل السكنية واألراضي الزراعية في المنطقة
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 آخرين، أصيبوا جميعًا في منازلهم، جراء قذيفة مسمارية، وفقا للمصادر الطبية في 7 وإصابة  عامًا،15الرميالت، 
وأسفر القصف الذي استمر فيما بعد طوال ساعات الليل وصباح يوم األحد الموافق .  مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة

 بينهم خمسة أطفال وامرأة، ورافقه نزوح عدد آبير من المواطنين عن  آخرين بجروح،18 عن إصابة 4/1/2009
  .منازلهم

  
، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخين باتجاه 4/1/2009 صباح يوم األحد الموافق 8:00وفي حوالي الساعة * 

أسفر القصف .  بح شمال رفح عامًا، ناشط من سرايا القدس، والواقع في حي مص26منزل المواطن خالد أحمد الشيخ عيد، 
 عامّا، بجراح متوسطة، وتدمير المنزل جزئيًا، وإلحاق 21عن إصابة الناشط المذآور وزوجته ياسمين محمود الشيخ عيد، 

  . أضرار مادية في منازل عديدة
ساعة *  والي ال ي ح واطنين الم 9:30وف ن الم ة م د مجموع صاروخ واح رائيلية، ب ائرات اإلس صفت الط دنيين،  صباحًا، ق

ان                  ه، اثن ة من أبنائ ى أب وثالث ين القتل نهم، ب عندما آانوا أمام منزلهم في حي الشوآة شرق رفح، ما أدى إلى مقتل خمسة م
ربخ،     لمواطن  : والقتلى، هم . منهم أطفال  اؤه، مهدي،        43عبد حسن ب ًا؛ وأبن د،      22 عام ًا، ومحم ًا، ويوسف،     16 عام  عام

 . عامًا18موسى يوسف بربخ، و  إلى جانب احد أقاربهم وه أعوام،10
 مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية بعدة صواريخ شارع النصر، بالقرب 01:53 ـ 01:00وخالل الفترة ما بين الساعة * 

أسفر .  من بلدية النصر، شمالي مدينة رفح، الواصل بين شارعي عمر بن الخطاب في الغرب، وصالح الدين في الشرق
  عامًا،40 أعوام، وسلمان حماد أبو خماش، 10زياد محمد أبو سنيمة، : ين، أحدهما طفل وهماالقصف عن مقتل مواطن

  .فضًال عن تدمير وقطع الشارع المذآور
 مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، دراجة نارية آانت تسير في شارع، طه حسين في حي 3:50وفي حوالي الساعة * 

 من نشطاء آتائب القسام، و يعمل في الشرطة، ما محمد إبراهيم أبو شعر،مواطن خربة العدس، شمال رفح، ويستقلها ال
  . أدى إلى مقتله

 مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، مناطق خالية في حي السالم، جنوب شرق رفح، دون 4:00وفي حوالي الساعة * 
  .اإلبالغ عن وقوع إصابات

ات اإلسرائيلية، المنازل السكنية واألراضي الزراعية، في بلدة الشوآة  مساًء، قصفت الدباب5:00وفي حوالي الساعة * 
  . عامًا12إسماعيل عبد اهللا أبو سنيمة، أسفر ذلك عن مقتل الطفل .  جنوب شرق رفح

 مساًء، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، منزل المواطن محمد فحجان، ناشط من آتائب 5:05وفي حوالي الساعة * 
أسفر القصف عن تدمير المنزل آليًا، ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل .  ي حي الجنينة شمال رفحالقسام، ف
 10المنزل آان خاليًا من السكان قبل القصف، وقد تلقى قاطنوه اتصاًال هاتفيًا من الجيش اإلسرائيلي يمهلهم .  المجاورة

 .دقائق إلخالء المنزل قبل القصف
 مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، مناطق خالية في بلدة الشوآة شرق رفح، دون اإلبالغ 6:00وفي حوالي الساعة * 

  .عن وقوع إصابات
 مساء، عادت وقصفت الطائرات اإلسرائيلية مناطق خالية في بلدة الشوآة شرقي مدينة رفح، 6:10وفي حوالي الساعة * 

  .دون اإلبالغ عن وقوع إصابات
ة الرضيعة           1:47في حوالي الساعة    *  ة أيمن    بعد الظهر، وصلت إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، جثة الطفل فتحي

  .، أربعة أشهر، جراء قصف مدفعي إسرائيلي لمنطقة سكناها في حي الشوآة شرق رفحالدباري
  .ر ومعبر رفح مساًء، قصفت الدبابات اإلسرائيلية بعشرات القذائف المدفعية محيط المطا6:00وفي حوالي الساعة * 
ة      *  وفي نفس التوقيت قصفت الزوارق الحربية منطقة المواصي والقرية السويدية غرب رفح، وتكرر القصف الساعة الثاني

  .فجرًا
  . مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية شارع طه حسين، شمال رفح6:30وفي حوالي الساعة * 
ساعة *  والي ال ي ح ائرات اإلس6:46وف صفت الط ساًء، ق ن الخطاب   م ر ب ارع عم ين ش صر الواصل ب ارع الن رائيلية ش

  .وشارع صالح الدين، شمال رفح، للمرة الثانية
ساعة     *  ارود للبناشر بصاروخين في حي                      9:50وفي حوالي ال ل ب د خلي ساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية ورشة أحم  م

  .السالم برفح
  .ائيلية منطقة األراضي المفتوحة غرب رفح مساًء، قصفت الطائرات اإلسر11:30في حوالي الساعة * 
  

اء       5:30وفي حوالي الساعة    *  وم الثالث ح                 6/1/2009 صباح الي دني في رف دفاع الم ر ال ، قصفت الطائرات اإلسرائيلية مق
  .وتكرر القصف بعد ساعة

د ا                *  ح، وق وب رف شريط الحدودي مع مصر، جن ستمر القصف   وفي نفس التوقيت، قصفت الطائرات اإلسرائيلية منطقة ال
  . صباحًا7:00بشكل متقطع حتى الساعة 

ع قرب                        6:00وفي حوالي الساعة    *  و هالل الواق ور إسماعيل أب واطن أن زل الم  صباحًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية من
  .بوابة صالح الدين، جنوب رفح
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ل ع        7:55وفي حوالي الساعة    *  واطن نائ زل الم د، وهو ناشط من        صباحًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، من و عبي ة أب طي
  .آتائب القسام، والواقع في مخيم يبنا برفح

  . أطفال و ثالث نساء5 مواطنًا، من بينهم 11وقد أسفرت أعمال القصف السابقة عن إصابة 
شريط الحدودي مع مصر                      11:45وفي حوالي الساعة    *  ة ال ة منطق ل ارتجاجي  مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، بقناب

ة آل          .  رفحجنوب   ساعة     5استمر القصف بصورة متقطعة بواقع قنبل ى ال ائق، حت اء  9:00 دق ى   .  صباح األربع ك إل أدى ذل
  .تدمير العديد من األنفاق والمنازل المحاذية للشريط الحدودي

  
ساعة * ي حوالي ال ق 10:00وف اء المواف وم األربع ة صواري7/1/2009 صباح ي رائيلية، بثالث ائرات اإلس صفت الط خ ، ق

ا أدى                      60منزل المواطن سالم حرب البنج،       ح، م وب رف شريط الحدودي مع مصر، جن ى ال  عامًا، الواقع في حي السالم عل
 .لتدمير المنزل ومقتل مالكه

  
 مساًء، تم قذف صندوق يحمل مناشير قرب مسجد الفاروق في مخيم الشابورة ،يحمل تهديد للسكان 4:35وفي حوالي  * 

 ،وقد أسفر إلقاء الصندوق 8/1/2009 من صباح الخميس 8:00 في فترة زمنية أقصاها الساعة بضرورة إخالء منازلهم
  . إصابات ،ونزوح اآلالف من المواطنين8عن 

  
 تم إطالق العديد من الصواريخ باتجاه 7/1/2009 مساء من يوم 8:00 مساًء، وحتى الساعة 5:30وفي حوالي الساعة *

  . إصابات3ر عن الشريط الحدودي مع مصر ،مما أسف
  

تحذيري واآلخرين من طائرة 2 مساًء، تم إطالق أربعة صواريخ 9:47 مساًء، وحتى الساعة 9:38وفي حوالي الساعة * 
 باتجاه منزل المواطن أحمد محسن فوجو، والواقع بشارع صدام  في حي الجنينة،شمال رفح، مما أسفر عن تدمير 16إف 

 فرد،آما أدى 20 عائالت قوامها 4، وتسكنه 2 م170 طوابق على مساحة 3ن المنزل تدمير آلي ، والمنزل مكون م
  .القصف إلى تدمير منزل آخر تدمير آلي، وأضرار جزئية في منازل أخرى، وأصيبت امرأتان

  
  

أعمال التوغل والقصف وإطالق النار اليومية في الضفة الغربية، وما رافقها من اعتداءات على : ثانيًا
   طينيينالمدنيين الفلس

   
   1/1/2009الخميس 

دة         12:00في حوالي الساعة    *  ات العسكرية، بل دد من اآللي ززة بع  منتصف الليل، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مع
ل  ة الخلي وبي محافظ سموع، جن ة     .  ال ن قائم سطيني، ع شريعي الفل س الت ة عضو المجل زل عائل ا من م أفراده حاصر وده

وة       12:30وفي الساعة   .   وقامت باعتقاله   عامًا، 38 عبد الرحمن الزعارير،     باسم" التغيير واالصالح "  فجرا، حاصرت الق
سموع؛           عامًا؛ 44جمال محمد أبو الجدايل،     المذآورة، منزلي المواطنين     ة ال يس بلدي د هشام الزعاري،        وهو رئ  33ومحم

زلين، قب                  .عامًا ات المن بعض محتوي يش وعبث ب ة تفت اد           شرعت تلك القوات، بحمل ذآورين، وتقت واطنين الم ل الم ل أن تعتق
  .المعتقلين الثالثة معها الى جهة غير معلومة

  
ي محافظة                  *  وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، مدينة دورا، جنوب غرب

ة                 .  الخليل سكنية، شمالي المدين ازل ال د من المن ا، العدي م أفراده واطنين        حاصر وده ا الم ل منه ل أن تعتق د هاشم   : ، قب محم
  . وتقتادهما معها الى جهة غير معلومة عامًا،24 عامًا؛ وعبد المجيد شديد، 27الحروب، 

  
ات عسكرية، في حي                   1:00وفي الساعة   *  دة مرآب ززة بع رة " فجرًا، توغلت قوات االحتالل االسرائيلي، مع ، شمالي  "نم

سابق في            حاصر واقتحم   . شرق مدينة الخليل   وزير ال ة ال زل عائل ة     "أفرادها من ة الوحدة الوطني اس،      " حكوم ة حم عن حرآ
ا     . عامًا43عيسى خيري الجعبري،    اده معه ري، واقتي ال الجعب  ووفق ما أفاد به ذووه، قامت تلك القوات وعلى الفور، باعتق
  .الى جهة غير معلومة

  
زة باآلليات العسكرية، في بلدة ترقوميا، جنوب غربي مدينة وفي وقت متزامن، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معز* 

وقبل انسحابها، اعتقلت تلك .  اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها.  الخليل
مًا؛ رامي حسن جبريل  عا23شحدة الفطافطة، : والمعتقلون هم.  القوات ثالثة مواطنين، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة

  . عامًا25 عامًا؛ وعبد الحميد اغطاس، 22البدوي، 
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 فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة باآلليات العسكرية، في بلدة بيت أمر، شمالي 2:30وفي حوالي الساعة * 
وقبل انسحابها، اعتقلت .  ث بمحتوياتهااقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعب.  مدينة الخليل

 عامًا؛ وحسن 35أيمن إسماعيل صبارنة، : والمعتقالن هما.  تلك القوات مواطنين، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة
 . عامًا27محمود صبارنة، 

  
ام اهللا، والمقام  ظهرًا، اعترضت قوات االحتالل المتمرآزة على حاجز نعلين، غربي مدينة ر12:00في حوالي الساعة * 

على مدخل البلدة الرئيس للبلدة من الجهة الشرقية، موآب جثمان الشهيد عرفات الخواجا الذي آان قادمًا من مدينة رام اهللا 
حاولت تلك القوات منع األهالي من المرور في الموآب وهم يحملون العلم الفلسطيني، .  لمواراته الثرى في مسقط رأسه

وعلى الفور أطلق جنود االحتالل األعيرة النارية، واألعيرة .   على اقتحام الحاجز وصوًال إلى البلدةلكن المشيعين أصروا
سقط عدد من القنابل الحارقة داخل . المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط وقنابل الدخان والقنابل الصوتية لتفريقهم

.   النيران في الطابق األول من المنزل وإحراق آافة محتوياتهمنزل المواطن أحمد يوسف الخواجا، ما أدى إلى اشتعال
  :أسفر إطالق النار عن إصابة مواطنين بجراح، وهما

  . وأصيب بعيار معدني في الرجل عامًا، 22محمد فهمي سرور، )  1
  . وأصيب بقنبلة غاز في الوجه وأحدثت جرحًا فيه حيث تم قطبه بسبع قطب عامًا،21يوسف صدقة، )  2
  
 مساًء، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة ياصيد، 10:30 وفي حوالي الساعة *

.  سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة وسط إطالق آثيف من األعيرة النارية والقنابل الصوتية.  شمالي مدينة نابلس
 عامًا، وأصابته بعدة آدمات في 16 على الطفل عدي حسني شفيق سمارة، وخالل عملية التوغل اعتدت قوات االحتالل

فيما اقتحم بعض أفراد القوة العديد .  جميع أنحاء الجسم حينما انهال عليه أحد أفرادها بالضرب في آعب البندقية وباألرجل
 فجر اليوم التالي، 2:00ي الساعة وقبل انسحابها في حوال.  من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها

واقتادته  عامًا، 30فرحان عبد الكريم طه عبد الكريم ظاهر، ، اعتقلت تلك القوات المواطن 2/1/2009الجمعة الموافق 
  .معها

  
   1/2009 /2الجمعة 

ة إذنا، غربي مدينة  فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة باآلليات العسكرية، في بلد2:00في حوالي الساعة * 
عرف من بين أصحاب .  اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها.  الخليل

المنازل التي تمت مداهمتها، منزل ومزرعة المواطن ياسر ذيب الطميزي؛ عدنان احمد حسن النجار؛ حسن عيسى عبد 
ح األولى، انسحبت تلك القوات دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين وفي ساعات الصبا.  الرحمن الطميزي

  .الفلسطينيين
  

ل،                     *  في أعقاب انتهاء صالة ظهر اليوم، وعلى إثر مسيرة سلمية نظمها المواطنون في بلدة بيت أمر، شمالي محافظة الخلي
رائيل      ي تواصل إس ة الت رب المفتوح ى الح ة عل ات االحتجاجي تالل    ضمن الفعالي ود االح ام جن زة، ق اع غ ى قط نها عل ش

م        سيرة والتصدي له شارآين بالم المتمرآزون على البرج والحاجز العسكري المقام على المدخل الشرقي للبلدة، بمالحقة الم
ة    سافه   "عصيده "في منطق ى م ل          200، عل ة والقناب ة والمعدني رة الناري اطالق األعي شروع ب ذآور، وال م شمالي الحاجز الم

صالح صالح آامل   أسفر ذلك، عن إصابة المواطن      .  لة للدموع تجاههم مباشرة، بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز        المسي
دة، لتلقي العالج                 عامًا، 22عالمي،   ة في البل ى أحد المراآز الطبي .   بشظايا عيار ناري في قدمه اليسرى، نقل على إثرها ال

  . بحاالت اختناق جراء استنشاق الغازهذا فضال عن اصابة عدد آخر من المواطنين،
  

 فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية إسرائيلية، في بلدة 1:30في حوالي الساعة * 
سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة وسط إطالق آثيف من األعيرة النارية .  عصيرة الشمالية، شمالي مدينة نابلس

وفي ساعات .  اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها.  قنابل الصوتيةوال
  .الصباح األولى، انسحبت تلك القوات دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين

  
ة القدس         ظهرًا، تجمهر عشرات الفتية واالطفال الف      12:30وفي حوالي الساعة    *  ة واد الجوز، في مدين لسطينيين في منطق

زة    اع غ ي قط رائيلية ف رائم اإلس ى الج ًا عل اهروا احتجاج ة، وتظ شرقية المحتل اهرين،  .  ال تالل المتظ وات االح اردت ق ط
اههم    از باتج ل الغ صوتية وقناب ل ال ت القناب راوات، وأطلق صي واله يهم بالع دت عل دات  .  واعت ن وح راد م اول أف ا وح آم

وا الرصاص                           المس ى أي من المتظاهرين، أطلق شلوا في القبض عل دما ف تعربين إلقاء القبض على بعض المتظاهرين، وعن
  .الحي من مسدساتهم باتجاههم، ولم يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين
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ام          1:00وفي حوالي الساعة    *  اب الع ة ب سطينيين في منطق ال الفل ة واالطف ة    بعد الظهر، تجمهر عشرات الفتي ود، في مدين
طاردت قوات االحتالل المتظاهرين،      .  القدس الشرقية المحتلة، وتظاهروا احتجاجًا على الجرائم اإلسرائيلية في قطاع غزة          

د بحاالت                          ى إصابة العدي ا أدى إل از باتجاههم، مم ل الغ صوتية وقناب واعتدت عليهم بالعصي والهراوات، وأطلقت القنابل ال
  .الغازاختناق نتيجة استنشاقهم 

  
ة،            *  شرقية المحتل ة القدس ال وفي وقت متزامن، تجمهر عشرات الفتية واالطفال الفلسطينيين في بلدة العيسوية، شرقي مدين

توجه المتظاهرون نحو المدخل الغربي للبلدة، فطاردتهم قوات   .  وتظاهروا احتجاجًا على الجرائم اإلسرائيلية في قطاع غزة       
ى                   االحتالل المتظاهرين، واعت   ا أدى إل از باتجاههم، مم ل الغ صوتية وقناب دت عليهم بالعصي والهراوات، وأطلقت القنابل ال

از   شاقهم الغ ي           .إصابة العديد بحاالت اختناق نتيجة استن دخلين الغرب إغالق الم وات االحتالل ب ك، شرعت ق اب ذل وفي أعق
 .والشرقي للبلدة، ومنعت المواطنين من مغادرتها، أو الدخول إليها

  
 بعد الظهر، تجمهر عشرات الفتية واالطفال الفلسطينيين في مخيم شعفاط، شمالي مدينة القدس               1:30 وفي حوالي الساعة     *

زة  اع غ ي قط رائيلية ف رائم اإلس ى الج ًا عل اهروا احتجاج ة، وتظ شرقية المحتل ة .  ال رة المعدني تالل األعي ود االح ق جن أطل
ة     أربعة مواطنين أسفر عن إصابة     المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط تجاههم، ما       ة، ورفضت المصادر الطبي  باألعيرة المعدني

 . في المستشفيات الفلسطينية في المدينة الكشف عن أسمائهم خشية اعتقالهم
  

ين عدد من                             *  ل، مواجهات ب ة الخلي يم، شرقي مدين ي نع دة بن ذآور أعاله، شهدت بل وم الم ساء الي وفي الساعات االولى م
ة                    أهالي البلدة  ون في منطق ا المواطن  وقوات االحتالل االسرائيلي، على إثر تدخل األخيرة لقمع مسيرة احتجاج سلمية، نظمه

ل مستوطني مستوطنة               )واد الجوز ( ا من قب ستولى عليه ر  "، بالقرب من حقول زراعية م ي حيف دة   "بين وبي غرب البل .  ، جن
ة تج  ة والمعدني رة الناري ا، األعي تالل خالله ود االح تح جن سة  ف فر عن إصابة خم ا أس رة، م صورة مباش اهرين، ب اه المتظ

ي،                   مواطنين بجراح مختلفة، منهم ثالثة اطفال، نقلوا جميعا على اثرها بصعوبة، إلى مستشفيات الميزان التخصصي واالهل
  . مرورهم، غربي البلدة" يعقوب"شمالي مدينة الخليل، بعد أن اعاق جنود االحتالل المتمرآزون على حاجز 

  : المصابون همو
ا في    عامًا، 16محمد عبد ربه مناصرة،     )1 وأصيب بعدة شظايا عيار ناري متفجر في منطقة البطن، نقل على اثره

  .وقت الحق الى مستشفى المقاصد في القدس المحتلة
 .وأصيب بعيار ناري في القدم اليمنى عامًا، 17 مصطفى محمد مناصرة،  )2
 .بعيار ناري في القدم اليسرىوأصيب  عامًا، 16 محمد طالل مناصرة،  )3
 .، أصيب بعيارين ناريين من النوع المتفجر، في قدميه عامًا28 أيمن ذياب الحجوج،  )4
 .وأصيب بعيار ناري في القدم اليمنى عامًا، 25إبراهيم مهند مناصرة،   )5

  
  4/1/2009األحد 

مفيد صالح ولويل، عات ظهيرة اليوم المواطن وفي استخدام مفرط للقوة المميتة، قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي في سا* 
قتل المذآور أثناء مشارآته في مظاهرة احتجاجية على .  ، من سكان حي آفر سابا، جنوب شرقي مدينة قلقيلية عامًا20

  .الجرائم التي تقترفها قوات االحتالل في قطاع غزة
 ظهر اليوم المذآور أعاله، تجمهر عشرات األطفال 12:00واستنادًا لتحقيقات المرآز ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 

وضع المتظاهرون ُسلَّمًا خشبيًا .  والفتية في منطقة الطبال، بالقرب من جدار الضم، في الجهة الجنوبية من مدينة قلقيلية
.  ة، جنوبي المدينةعلى جانب الجدار بهدف استخدامه للنزول إلى الشارع االلتفافي المسمى بالرزازي والمؤدي إلى بلدة حبل

وقبل أن يهم برشق الحجارة تجاه قوات االحتالل .  صعد ولويل إلى الجدار ممسكًا بالسياج الحديدي المثبت  أعلى الجدار
نقل .  المتواجدة في المنطقة، فتح جنود االحتالل النار على الفور تجاهه، ما أسفر عن إصابته بعيار ناري في الرأس

.  الة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في المدينة، ولفظ أنفاسه األخيرة فور وصوله إلى هناكالمصاب إلى مستشفى وآ
  . وذآر شهود عيان لباحثة المرآز أن النار أطلقت تجاه المواطن ولويل من مسافة ال تزيد عن ثمانين مترًا

  
وزا،            مساًء، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة        6:30في حوالي الساعة    *  ر آ ة بئ بأربع آليات عسكرية، في منطق

ابلس          ة ن وب شرقي مدين دة وسط         .  المحاذي لسوق الخضار، غربي بلدة بيتا، جن ا في شوارع البل وات آلياته ك الق سيَّرت تل
ل  .  إطالق آثيف من األعيرة النارية والقنابل الصوتية وقنابل الغاز، وفرضت منع التجوال في تلك المنطقة           سقطت عدة قناب

ا                از، آم شاقهم الغ اق جراء استن زل بحاالت اختن واطن لبيب ناصر معال، وأصيب سكان المن ة الم زل عائل غاز داخل من
  . بشظية في القدم جراء اطالق النار العشوائي عامًا؛16مصطفى ظاهر عبد سالمة، أصيب الطفل 

  
ة            *  سطينيين في منطق ة الفل ال والفتي د       وفي وقت متزامن، تجمهر عشرات األطف ل، للتندي ة الخلي وب شرقي مدين ف، جن زي

ي قطاع غزة وات االحتالل ف ا ق ي تقترفه الجرائم الت اهرين، . ب اه المتظ ة تج ة والمعدني رة الناري تالل األعي ود االح تح جن ف
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ى    . بعيار ناري في الحوض   عامًا، 20طالل علي الحمامدة، بصورة مباشرة، ما أسفر عن إصابة المواطن         ل المصاب إل نق
 .  شفى الحكومي في مدينة الخليل لتلقي العالج، ووصفت إصابته بالمتوسطةالمست

  
   5/1/2009االثنين 

وب        1:00في حوالي الساعة    *  ة، جن دة قباطي  فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بل
صوتية              سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة و       .  شرقي مدينة جنين   ل ال ة والقناب رة الناري .  سط إطالق آثيف من األعي

ا          يش وعبث بمحتوياته ال تفت سكنية، وأجروا أعم ازل ال صباح      .  اقتحم أفرادها العديد من المن سحابها في ساعات ال ل ان وقب
ا             ادتهم معه واطنين واقت ة م وات ثالث م   .  األولى، اعتقلت تلك الق ون ه د زآار        : والمعتقل دين سعيد محم ور ال ة،   ن ًا؛   22ن  عام

  . عامًا23 عامًا؛ ويوسف راشد آميل، 25تيسير راجح عساف زآارنة، 
 

ة      *  وفي وقت متزامن، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة العرقة، جنوب شرقي مدين
صوتية سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة وسط إطالق آثيف من األعير           .  جنين ا   .  ة النارية والقنابل ال تحم أفراده اق

ى، اعتقلت              .  العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها         صباح األول سحابها في ساعات ال ل ان وقب
  . واقتادته معها عامًا،21شادي محمود محمد حماد، تلك المواطن 

  
ساعة *  والي ال ي ح وات اال1:30ف ت ق رًا، توغل روب   فج يم الع ي مخ ات عسكرية، ف دة آلي ززة بع رائيلي، مع تالل اإلس ح

ل               .  لالجئين، شمالي مدينة الخليل    سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع المخيم وسط إطالق آثيف من األعيرة النارية والقناب
ا اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتويات           .  الصوتية سحابها في ساعات        .  ه ل ان وقب

د،   الشقيقان  : والمعتقلون هم .  الصباح األولى، اعتقلت تلك القوات ستة عشر مواطنًا واقتادتهم معها          ًا؛ وطارق     22محم  عام
ور إسماعيل       19 عامًا؛ وليد طافش،      21 عامًا؛ أحمد زيدان،     22 عامًا؛ شادي عثمان طافش،      20خليل غوانمه،    ًا؛ أن  عام

د، 23الراعي،  ًا؛ مصطفى ناصر حم د جوابرة، 24 عام اد أمج ًا؛ زي ل، 21 عام د مقب د خال ًا؛ محم اد 20 عام ًا؛ جه  عام
راهيم حجاجرة،     22 عامًا؛ زياد محمود جوابرة،      23إبراهيم الجوابرة،    د إب ًا؛ محم اد الحسنيه،     21 عام ًا؛ صالح عن  عام

  .  عامًا20 عامًا؛ ونادر خالد الجندي، 23  عامًا؛ عبد الفتاح حناين،22 عامًا؛ رمزي محمد الحسنية، 23
  
الم، شرقي                       3:00في حوالي الساعة    *  دة س ات عسكرية، في بل دة آلي ززة بع  فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مع

صوتية                  .  مدينة نابلس  ل ال ة والقناب رة الناري تحم  . سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة وسط إطالق آثيف من األعي  اق
ا           ى،        .  أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته صباح األول سحابها في ساعات ال ل ان وقب

دان،         : والمعتقالن هما .  اعتقلت تلك القوات طفلين منها، واقتادتهمن معها       د حم د المجي ًا؛ وعدلي     16محمد مصطفى عب  عام
  .  عامًا17محمود محمد شحادة، 

  
ل،                         12:00وفي حوالي الساعة    *  ة الخلي وبي مدين دة يطا، جن سطينيين في بل ال الفل ة واالطف  ظهرًا، ، تجمهر عشرات الفتي

أطلق جنود االحتالل األعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من        .  وتظاهروا احتجاجًا على الجرائم اإلسرائيلية في قطاع غزة       
ة       .المطاط تجاههم، وطاردوا عددًا منهم  ى جه ا ال م اقتادتهم رح، ث   اعتقلت قوات االحتالل طفلين، وعرضتهما للضرب المب

  . عامًا12 عامًا؛ وعماد أحمد مخامرة، 12منذر نايف محمد العمور، : والمعتقالن هما.  مجهولة
  

ى          *  ام عل يم   وفي ساعات الظهيرة، تجمهر عشرات األطفال والفتية الفلسطينيين في محيط الحاجز العسكري المق دخل مخ  م
ى قطاع غزة                 ور،    . شعفاط لالجئين، شمالي مدينة القدس المحتلة، وتظاهروا احتجاجًا على العدوان اإلسرائيلي عل ى الف وعل

اق             د بحاالت اختن ى اصابة العدي ا أدى ال اه المتظاهرين، م از تج .  شرعت قوات االحتالل بالقاء القنابل الصوتية، وقنابل الغ
وم االحتالل وذآر باحث المرآز أن الع شفى، اال ان الخوف من أن يق ى المست د من االصابات  آانت بحاجة للتوجه ال دي

  .باعتقال المواطنين والمصابين الجرحى من المشافي منع هذه الحاالت من التوجه الى مستشفيات المدينة
  

   6/1/2009الثالثاء 
ة بيت لحم         فجرًا، توغلت قوات االحتالل االسرائي  12:30في حوالي الساعة   *   ي مدين وب غرب دة الخضر، جن . لي، في بل

ازل               "أم رآبة "سيرت تلك القوات مرآباتها في منطقة        د من المن ا العدي دهم أفراده ل أن يحاصر وي دة، قب ، شمالي شرق البل
نهم         .  السكنية فيها، ويجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها       واطنين، بي قيقان،   وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات أربعة م  ش

ة ر معلوم ة غي ى جه ادتهم ال م.  اقت ون ه ل خضر صالح، :والمعتقل ل، 20 وائ قيقه نائ ًا، وش د 20 عام ًا، رامي محم  عام
  . عامًا18 عامًا، ومحمود عبد المحسن صالح، 17صالح، 
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دينتي بي            1:00وفي حوالي الساعة    *   ت ساحور وبيت      فجرًا، اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي، قرية الشواورة شرقي م
ى      عامًا، 31خالد محمد إبراهيم الدرعاوي، حاصر ودهم أفرادها، منزل عائلة المواطن  . لحم ا ال اده معه ه وتقت قبل أن تعتقل

  .جهة غير معلومه
  

ساعة *   والي ال ي ح دينتي رام اهللا   1:30وف سكرية، م ات ع دة آلي ززة بع رائيلي، مع تالل االس وات االح رًا، اقتحمت ق  فج
شيخ               .والبيرة واطن ال ة الم زل عائل ا، من م أفراده ل،          حاصر وده رح الطوي د ف ال محم ًا،  50جم يش     عام ال تفت  وأجروا أعم

  . يشار إلى أن الطويل يشغل منصب رئيس بلدية البيرة.  وعبث بمحتوياته، قبل أن تعتقله وتقتاده معها الى جهة غير معلومه
  
  
  

  7/1/2009األربعاء 
دوليين       صب11:00في حوالي الساعة  *  ضامنين ال ين، وعشرات المت دة نعل احًا، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين من بل

زة             اع غ ي قط تالل ف وات االح ا ق ي تقترفه الجرائم الت د ب دة، للتندي ط البل سان وس وق اإلن ن حق دافعين ع ن الم اب .  م ج
د    .، والواقعة في الجهة الجنوبية منها     المتظاهرون شوارع البلدة، ثم توجهوا بعد ذلك نحو األراضي المهددة بالمصادرة            وعن

از                مشاهدة قوات االحتالل للمسيرة، شرع أفرادها بإطالق األعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وإلقاء قنابل الغ
از  شاقهم الغ اق جراء استن نهم بحاالت اختن شرات م ا أسفر عن إصابة الع اه المتظاهرين، م صوتية تج ل ال اد .والقناب   وأف

وات االحتالل أغلقت                           ة المرآز أن ق ة الجدار لباحث شعبية لمقاوم ة ال ة واإلعالم للجن صالح الخواجا، منسق العالقات العام
ة عسكرية             ى ثكن وه إل رة، وحول د عمي واطن عدنان محم زل الم ا سطح من وذآر أن  .  مداخل البلدة، واعتلى عدد من أفراده

سافة                قوات االحتالل أطلقت قنبلة غازية مك      ة محسنة حيث تصل م ا قنبل ي     400توبًا عليها بالعبرية بأنه ان الت ر من المك  مت
غ                           ائي، ويبل ا صاعق آهرب سابق، وفيه ا في ال ي آانت تطلقه ل الت أثير القناب ة أضعاف ت از أربع أثير الغ تنطلق منه، ويبلغ ت

شد               اق ال ذين           وزنها خمسة أضعاف القنابل الغازية األخرى، وأينما تصل تصيب باالختن ى األشخاص ال ارًا عل رك آث يد، وتت
  . تصيبهم إصابة مباشرة

  
  جدار الضم داخل أراضي الضفة الغربية : ثالثًا

  
  استخدام القوة المفرطة ضد مسيرات االحتجاج السلمي ** 
في إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات االحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون * 

والمتضامنون اإلسرائيليون واألجانب المدافعون عن حقوق اإلنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم، استخدمت 
 ما أسفر عن إصابة اثني عشر  .قوات االحتالل القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار

.  ًال عن إصابة عشرات المتظاهرين بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغازمتظاهرًا، نصفهم من األطفال، بجراح، فض
  . وآان من بين المصابين أحد المدافعين عن حقوق اإلنسان من الجنسية اإلسرائيلية

  
واستنادًا للمعلومات التي حصلت عليها باحثة المرآز من منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين، * 
، تجمهر عشرات المدنيين 2/1/2009د اهللا محمود محمد أبو رحمة، ففي أعقاب انتهاء صالة ظهر يوم الجمعة الموافق عب

جاب المتظاهرون .  الفلسطينيين من قرية بلعين، ونطموا مسيرة سلمية احتجاجًا على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
 شرع جنود االحتالل بإطالق األعيرة  .م، ورشقوا الحجارة تجاه الجنودشوارع القرية، ثم توجهوا بعد ذلك نحو جدار الض

وذآر شهود عيان أن .  المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين
ة عن آرات صغيرة خضراء قوات االحتالل استخدمت نوعًا جديدًا من األعيرة لم يتم التعرف على نوعها، وهو عبار

أسفر ذلك .  تحتوي على رصاصة معدنية في قلبها بطول نصف سنتيمتر، تنفجر عندما تصيب الجسم وتنشطر في داخله
عن إصابة خمسة مواطنين بهذه األعيرة، وشظايا القنابل الصوتية، وآانوا جميعهم من األطفال، فضًال عن إصابة عشرات 

  .اء استنشاقهم الغازالمتظاهرين بحاالت اختناق جر
  : والمصابون هم

  .وأصيب بعيار في البطن عامًا، 15عبد اهللا محمد علي ياسين،  )1
  .وأصيب بعيار في الساق عامًا، 15حمزة سليمان ياسين،  )2
 .وأصيب بعيار أدى الى آسر في اليد عامًا، 16محمد أحمد حمد،  )3
 .لظهر وأصيب بقنبلة غاز با عامًا،17عبد اهللا أحمد عيسى ياسين،  )4
 . وأصيب بقنبلة غاز بالرجل عامًا،15محمد فارس أسعد،  )5
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واستنادًا للمعلومات التي حصل عليها المرآز  من منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في نعلين، صالح 
طينيين من قرية ، تجمهر عشرات المدنيين الفلس2/1/2009الخواجا، ففي أعقاب انتهاء صالة ظهر يوم الجمعة الموافق 

   .نعلين، وعشرات المتضامنين الدوليين واإلسرائيليين من المدافعين عن حقوق اإلنسان، أمام المرآز الصحي وسط القرية
جاب المتظاهرون شوارع القرية، ثم توجهوا بعد ذلك نحو األراضي المهددة بالمصادرة ، والواقعة في الجهة الجنوبية من 

 مشاهدة قوات االحتالل للمسيرة القادمة  شرع جنود االحتالل بإطالق األعيرة المعدنية المغلفة على الفور خالل .البلدة 
بطبقة رقيقة من المطاط، وإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة أربعة من المتظاهرين، 

 . بجراح
  :والمصابون هم

  .م إسرائيلي، وأصيب بعيار معدني في الساق رجل سال عامًا،28جوني آان ،   )1
  . وأصيب بعيار معدني في الفخذ عامًا،17احمد خالد،   )2
 وأصيب بتلوث والتهاب شديد في العينين لدرجة فقدان البصر جراء إصابته بالغاز  عامًا،38صالح مصطفى عميرة، ) 3

  .السام
  .في الظهر وأصيب بعيار معدني  عامًا،20سبتي محمود الخواجا، ) 4
  

واستنادًا للمعلومات التي حصلت عليها باحثة المرآز من بلدية جيوس واللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان فيها، * 
، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين من بلدة جيوس، 2/1/2009ففي أعقاب انتهاء صالة ظهر يوم الجمعة الموافق 

جاب المتظاهرون شوارع البلدة، ثم توجهوا بعد ذلك نحو بوابة الجدار في المنطقة .  لبلدةشمال شرقي مدينة قلقيلية، وسط ا
   .الجنوبية للعبور إلى أراضيهم المعزولة خلف الجدار، واحتجاجًا على الجرائم التي تقترفها قوات االحتالل في قطاع غزة

مغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وإلقاء قنابل الغاز والقنابل شرع جنود االحتالل بإطالق األعيرة النارية واألعيرة المعدنية ال
الصوتية تجاه المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة ثالثة مواطنين فلسطينيين بجراح، فضًال عن إصابة عشرات المتظاهرين 

 .تاريشار إلى أن النار أطلقت عليهم من مسافة ال تزيد عن عشرة أم.  بحاالت اختناق جراء استنشاقهم للغاز
  :والمصابون هم

  .  من بلدة عزون، شرقي مدينة قلقيلية، وأصيب بعيار ناري في رجله اليمنى عامًا،19صقر سليم،   )1
  . وأصيب بعيار معدني في رجله اليسرى عامًا،21باسم لطفي محمد الصوي،   )2
  .  وأصيب بعيارين معدنيين في رجله اليمنى عامًا،20محمد عاليا رفيق، )  3
  

    جرائم الحصار والقيود على حرية الحرآة: ًارابع
  

واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة 
 1,5األقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي، األمر الذي وضع نحو 

 وال تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار غير  . فلسطيني داخل سجن جماعيمليون مواطن
مسبوق للحواجز العسكرية، بين المدن والقرى والمخيمات، األمر الذي حول معظم مناطق الضفة إلى آانتونات صغيرة 

  .معزولة عن بعضها البعض
الخنق والحصار على قطاع غزة، والتي تأتي في   اإلسرائيلي إجراءات ففي قطاع غزة، تواصل سلطات االحتالل الحربي

إطار سياسة العقاب الجماعي الذي تفرضه تلك السلطات على المدنيين الفلسطينيين منذ عدة سنوات، حيث تقوم تلك 
الجزئي، منتهكة بذلك السلطات منذ نحو عامين بإغالق آافة المعابر الحدودية لقطاع غزة ما بين اإلغالق الكلي واإلغالق 

 وفي  .حق المدنيين الفلسطينيين في التنقل والسفر ، وحرمانهم من أبسط الحقوق اإلنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية
، توصل الطرفان اإلسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة إلى تهدئة مؤقتة لمدة ستة شهور على أن تقوم 19/6/2008

حتالل بفتح المعابر التجارية ومعبر إيرز لحرآة األفراد، مقابل وقف إطالق الصواريخ باتجاه البلدات خاللها سلطات اال
 وفي الوقت الذي التزمت فيه فصائل المقاومة بذلك، لم توف إسرائيل بتعهداتها بفتح تلك المعابر بشكل آلي،  .اإلسرائيلية

   وخالل األسبوع الذي يغطيه التقرير. د طرأ على حرآة تلك المعابر تحسنًا طفيفًا ق بل خضع ذلك لمزاجية حربية، إال أن
الحالي انتهت التهدئة ولم يتم تجديدها من الطرفين، األمر الذي أدى إلى شن عدوان غير مسبوق على قطاع غزة، وبالتالي 

 إمدادات الوقود زيادة الحصار، الذي آان قد فرض قبل نحو شهرين بشكل آامل منعت خالله سلطات االحتالل وصول
وجراء النداءات المتالحقة من المؤسسات الدولية . وإرساليات الغذاء والدواء، مما أدى إلى شلل في آافة مناحي الحياة

 عن طريق معبر آيرم  واإلنسانية العاملة في قطاع غزة، تم السماح بدخول بعض المواد التموينية وارساليات الدواء
أن باقي المعابر لم يتم فتحها وخصوصًا معبر نحال عوز، المخصص لدخول المحروقات بجميع ، إال "آرم أبو سالم" شالوم

أشكالها، األمر الذي أدى توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل منذ يومين، حيث تغرق معظم أحياء مدينة غزة في ظالم 
ثة إنسانية وخصوصًا في ظل انقطاع غاز دامس، فيما اثر ذلك على آافة المرافق الصحية والخدماتية بشكل يهدد بكار

  . وأجواء البرد القارص الطهي منذ نحو ثالثة شهور
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وقد مست هذه اإلجراءات، قدرة السكان على الحصول على األغذية واالحتياجات األساسية الضرورية آالعالج والحصول 
ان المدنيين، فضًال عن احتياجاتهم من على الرعاية الصحية الالزمة، وإمدادات الغذاء والدواء الالزمة لعيش السك

 وتنفذ سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي هذه السياسة  .المحروقات، المواد الخام الالزمة للقطاعات االقتصادية المختلفة
، ، ويعتمد في غالبيته على المعونات واإلغاثة الدولية%80المبرمجة ضد مجتمع يسوده الفقر، وبنسبة تصل إلى أآثر من 

 ويكابد أرباب العائالت مشاق توفير الغذاء والماء والدواء لهم وألفراد أسرهم،  .التي تقدمها المنظمات اإلنسانية الدولية
وسوء التغذية إلى معدالت آارثية ) فقر الدم(وتزداد أوضاعهم المعيشية سوءًا، لترفع من نسبة األطفال المصابين باألنيميا

   . قيد الحياةتؤثر على نموهم وبقائهم على
أمام حرآة وتنقل سكان " ايرز"من جانب آخر، ال تزال سلطات االحتالل اإلسرائيلي تواصل إغالق معبر بيت حانون 

قطاع غزة، فيما تسمح وفي نطاق ضيق ألعضاء البعثات الدبلوماسية، واألجانب العاملين في المنظمات الدولية، وبعض 
 الفلسطينيين العاملين في منظمات دولية، وبعض المرضى من ذوي الحاالت الصحفيين األجانب، وعدد محدود جدا من

وما زالت سلطات االحتالل اإلسرائيلية تواصل حرمان ذوي األسرى في قطاع . الخطيرة، بالتنقل والحرآة عبر المعبر
انت سلطات االحتالل قد وآ.  عشر على التوالي غزة من زيارة أبنائهم المعتقلين في السجون اإلسرائيلية للشهر السادس

 وفي آخر  . معتقال، موزعين على جميع السجون اإلسرائيلية، من زيارة أبناؤهم900، أهالي نحو 6/6/2007منعت، منذ 
ليس هناك مايلزمنا بالسماح لسكان قطاع غزة من "، 27/10/2008تصريح ألحد المسئولين األمنيين اإلسرائيليين بتاريخ 

 آما تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، عرقلة مرور عشرات المرضى، وتخضعهم للتفتيش  ".ازيارة أبنائهم في سجونن
والسير لمسافات طويلة قبل السماح لهم بالمرور، فيما حرمت المئات ممن هم بحاجة ماسة للعالج في مستشفيات الضفة 

المرضى الذين يتقدمون بطلبات للعالج في تلك جدير بالذآر أن   بدون مبرر، الغربية والمستشفيات اإلسرائيلية من السفر
ومنذ نحو . المستشفيات يعانون أمراضا خطيرة، وبحاجة ماسة للعالج من أمراض ال يتوفر لها عالج في مستشفيات القطاع

  تضع سلطات االحتالل قيود مشددة على دخول البعثات الدبلوماسية واألجانب وأفراد المنظمات اإلنسانية أربعة أسابيع
  .واإلغاثية إلى قطاع غزة، بحيث لم يسمح إال لعدد محدود جدا منهم من الدخول إلى القطاع أو الخروج منه

وقد أدى الحصار الشامل إلى تدمير مكونات االقتصاد المحلي للقطاع، وباتت معظم قطاعاته الصناعية منها والخدماتية 
آما قضى العديد من المواطنين الفلسطينيين  .رات والوارداتمتوقفة عن العمل، بسبب الوقف شبه المستمر لحرآة الصاد

ويكرس فرض . نحبهم سواًء على المعابر الحدودية بسبب إغالقها، أو داخل القطاع بسبب عدم السماح لهم للعالج بالخارج
 1.5ما يزيد عن المزيد من إجراءات الخنق االقتصادي واالجتماعي لسكان القطاع واقعًا أشبه بسجن جماعي آبير، يقطنه 

 آما يحرمون من الحصول على أبسط احتياجاتهم اإلنسانية اليومية،  .مليون فلسطيني، ويحرمون من حرية التنقل والحرآة
بما فيها إمدادات الغذاء والدواء الالزمة لعيش السكان المدنيين، فضًال عن احتياجاتهم من المحروقات، المواد الخام الالزمة 

 وقد  .دية المختلفة، الصناعية، الزراعية، اإلنشاء والبناء، النقل والمواصالت وقطاع السياحة والفندقةللقطاعات االقتصا
انعكس ذلك على األوضاع المعيشية للسكان المدنيين، بحيث حرموا من وسائل عيشهم الخاصة، وبلغت تلك األوضاع حدًا 

   .من هذا اإلغالق هو قطاع الصحةومن أهم القطاعات المتضررة  .آارثيًا على آافة المستويات
من جهة أخرى، تواصل قوات االحتالل تحكمها بالمجال الجوي والمياه اإلقليمية، حيث تقوم تلك القوات بمطاردة * 

الصيادين الفلسطينيين، وتحرمهم في الكثير من الحاالت من نزول البحر، وتطاردهم بواسطة زوارقها الحربية، وتستخدم 
فتحت قوات  وفي حاالت عديدة، . ئرات المروحية الهجومية والقوارب الحربية في عمليات المراقبةهذه القوات الطا

االحتالل نيران أسلحتها باتجاه الصيادين المدنيين إلجبارهم على البقاء ضمن المسافة المحددة للصيد والتي تبلغ تسعة أميال 
     .زوهابحرية، على الرغم من أنهم في آثير من األحيان ال يتجاو

 استمرار إحكام   والمذآورة جرائمه هذا التقرير،27/12/2008 على القطاع بتاريخ  وتزامن مع العدوان اإلسرائيلي
   . شهرًا، بما في ذلك إغالق آافة المعابر الحدودية للقطاع18الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة منذ أآثر من 

 الطبية، بما فيها المستشفيات ومراآز الرعاية األولية من عدم قدرتها على وجراء ذلك عانت، وال تزال، آافة المنشآت
الوفاء باحتياجات السكان المدنيين وتوفير الرعاية الصحية الجسدية والعقلية، وانعكس ذلك على قدرتها على تقديم الخدمات 

بحقهم في الصحة، سواء في قدرتهم  آما انعكست حالة الخوف والرعب على مستوى تمتع السكان  .الطبية لسكان القطاع
على الوصول إلى تلك المنشآت بسبب خطورة األوضاع األمنية، أو بسبب النقص الشديد في قدرات المنشآت الطبية على 

 وأفادت المصادر الطبية في وزارة الصحة بغزة، ومصادر  .االستجابة لحاجات مئات القتلى والجرحى، وآالف المرضى
  :ي، الذي يعتبر المرآز الرئيسي للعالج في القطاع، بما يليمستشفى الشفاء الطب

 ويبلغ عدد  . يعاني القطاع نقصًا خطيرًا في عدد األسرة في المستشفيات الستقبال مئات الضحايا من القتلى والجرحى    ·
 وقد  .رعاية األولية لل135الشفاء، من بينها   سريرًا في مستشفى 530 سريرًا، من بينها 1200األسرة في القطاع نحو 

عجزت الطواقم الطبية في المستشفيات والعيادات عن توفير أسرة لعالج وتطبيب الجرحى بسبب األعداد الكبيرة التي آانت 
 جريحًا 1000 قتيًال ونحو 319 فقد وصل إلى المشافي  .تصل في أعقاب عمليات القصف الجوي للقوات الحربية المحتلة

 آما تكابد الفرق  .عالج ومداواة هؤالء في ظل النقص الشديد في األدوية والمستلزمات الطبية ويتم  .خالل خمسة أيام
  . الطبية مشقة آبيرة بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المشفى

ديم العالج  ال تزال األقسام المختلفة من مستشفى الشفاء والمستشفيات األخرى في القطاع تعاني من عدم قدرتها على تق    ·
 جريحًا من جرحى العملية العسكرية للقوات الحربية المحتلة، وذلك بسبب عدم توفر 390والخدمات الطبية لنحو 
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 ويحتاج هؤالء الجرحى تحويلهم للعالج في الخارج على نحو  .اإلمكانيات المادية واألجهزة الطبية الالزمة لعالجهم
 جريحًا منهم إلى المستشفيات 60وقد تمكنت الوزارة من تحويل نحو   .السرعة نظرًا لخطورة إصاباتهم وجراحهم

  . المصرية خالل اليومين الماضيين
 أدت عمليات القصف الجوي المتواصل إلى خلق حالة من اإلرباك والخوف والهلع بين صفوف الفرق والطواقم الطبية     ·

منية في المستشفى بعد تعرضه ألضرار جسيمة نجمت عن  وتفاقمت خطورة األوضاع األ .العاملة في مستشفى الشفاء بغزة
 وقد تحطم زجاج آافة النوافذ في مباني الحروق، الجراحة واإلدارة، فيما  .القصف الجوي لمسجد البورنو المجاور له

 وقد خلف ذلك  .8تحطمت أبوابها، آما دمرت خطوط شبكة مياه قسم العمليات الجراحية في المستشفى في مبنى رقم 
  . صعوبة بالغة في فرق وطواقم المستشفى

 أفاد المهندس بسام الحمارين، مدير الهندسة و الصيانة في وزارة الصحة، أن انقطاع الكهرباء بشكل مستمر عن     ·
مستشفيات القطاع، وبشكل شبه مستمر، ونقص قطع الغيار الالزمة للعديد من األجهزة والمعدات الطبية قد قلصت من 

  :  وأضاف أن ذلك أدى إلى . العديد من تلك األجهزةآفاءة وعمل
 3 محطة من محطات األآسجين المرآزية التابعة لمستشفيات القطاع، ومن بينها 17 تعطل وضعف آفاءة عمل         -

  .محطات في مستشفى الشفاء، وتغذي أقسام الباطنة، األمراض الصدرية وقسم غسيل الكلى فيها
  . آبار المياه في مستشفى الشفاء بعد تعرضها ألضرار بالغةتعطلت مضخات          -
يعاني أفراد الطواقم والفرق الطبية نقصًا في وسائل االتصال الالسلكية خالل توجههم للميدان، ويتزامن ذلك مع           -

  .انقطاع شبكة االتصال الفلسطينية جوال، ما يزيد من خطورة عمل فرق اإلسعاف ويعيق عملهم
 باتت العديد من األدوية والتطعيمات والمواد الغذائية مهددة بالتلف بسبب االنقطاع المستمر للتيار الكهربائي،         -

  .ونظرًا لعدم آفاية المولدات التي تعمل على تعويض الكهرباء بالمحروقات
 آما تعاني من  .حيد في المستشفى تعاني مستشفى الشفاء من استمرار تعطل جهاز قسطرة القلب، وهو الجهاز الو        -

  .تعطل أجهزة التعقيم المرآزة وأجهزة بسترة وتعقيم حليب األطفال الخدج حديثي الوالدة
آما تشهد آافة مستشفيات القطاع نقصًا في قطع غيار المولدات الكهربائية، خاصة في ظل االعتماد الكامل عليها           -

ر لدائرة الصيانة في الوزارة العديد من قطع غيارها آفالتر الهواء، فالتر الزيوت، فالتر  وال يتوف .بسبب انقطاع الكهرباء
  .فصل الكيروسين والزيوت الخاصة بها

منها بشكل % 50تعاني الوزارة من تقص العديد من قطع الغيار لسيارات اإلسعاف والطوارئ، وتعمل نحو           -
  . رغم عدم توفر تلك النواقصاستثنائي بسبب خطورة األوضاع الصحية،

 جهازًا تستخدم في فحص الدم، وهو 30تعاني المختبرات المرآزية في المستشفيات نقصًا خطيرًا، من بينها نحو           -
ويخشى على حياة هؤالء من تلوث الدم في حالة نقله دون إجراء  . ما يعيق عمليات نقل الدم للجرحى والمصابين

  .لتأآد من سالمتهالفحوصات الالزمة ل
تعاني المستشفيات نقصًا في أنواع المستهلكات الطبية في غرف العمليات فيها، ومن بينها آشافات عمليات،           -

  . طاوالت عمليات، أجهزة مختبرات، أجهزة أشعة وأجهزة عناية مكثفة
 أصنافًا من 105صًا في األدوية، ومن بينها  ال تزال المستشفيات ومراآز الرعاية الصحية في القطاع تعاني نق        -

 صنفًا من المستهلكات الطبية، من بينها معظم أدوية مرضى السرطان، و أدوية لعالج نحو 255قائمة األدوية األساسية، و 
  . طفًال يعانون من اإلصابة بمرض التليف الحوصلي، وما يزال وضعهم الصحي مهدد بشكل خطير80

من نصف مليون فلسطيني من طلبة المدارس، بكافة مراحلها االبتدائية، اإلعدادية والثانوية، وهم من بات أآثر           -
 طالبة وطالبًا بحاالت صدمات نفسية أو 5000 وقد أصيب أآثر من  .األطفال، محرومون من الوصول إلى مدارسهم

 يجلسون على مقاعدهم الدراسية، أو آانوا في طريقهم بجراح خالل اليوم األول لبدء الغارات الجوية العشوائية، بينما آانوا
 وال يزال هؤالء األطفال محرومين من الحصول على خدمات الصحة النفسية لعالجهم بسبب  .إلى مدارسهم المسائية

  .النقص الشديد في تلك الخدمات
ع آبير في عدد أولياء األمور الذين سمير قوته، أستاذ علم النفس واألخصائي النفسي، أنه سجل ارتفا.  ويقول د        -

توجهوا لمراآز الصحة النفسية في القطاع لالستفسار عن آيفية معالجة أعراض التدهور النفسي لدى أطفالهم، الناجم عن 
قوته األعراض النفسية التي ظهرت على أطفال غزة جراء .  ووصف د .أصوات اإلنفجارات الهائلة التي هزت قطاع غزة

عب والخوف الناجم عن القصف المتواصل، الذي يتمثل في التبول الالإرادي، قضم األظافر والخوف من الشعور بالر
الليل، على اعتبار أنه مصدر الخوف والفزع، والكوابيس الليلية المخيفة وآالم جسمية غير معروفة السبب، والبكاء 

مزيد من مظاهر التدهور النفسي، مثل أظهار نوع من قوته أن يتطور لدى األطفال الفلسطينيين ال. وتوقع د . واالنطواء
قوته إلى أن . وأشار د  . العنف في التعامل مع زمالئهم، فضًال عن عدم القدرة على الترآيز، وتدهور مستواهم التعليمي

ه يفقد الطفل الفلسطيني، الذي يتعرض للتجارب الصادمة من خالل عمليات القصف يصبح أقل طاعة لوالديه، إلى جانب أن
  . قوته أن تتفاقم أوضاع األطفال في غزة جراء عمليات القصف اإلسرائيلي. وتوقع د. القدرة على التعامل معهما بانفتاح

  
  تقرير حول حرآة معبر رفح

  م6/1/2009م إلى 31/12/2008من 
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  التفاصيل  التاريخ  اليوم

ادرة   م31/12/2008  األربعاء ر  24مغ دوان اإلس حايا الع ن ض ّا م الج  , ائيلي جريح زة للع اع غ ى قط ي ,عل ف
رافقهم   صرية ي شفيات الم اربهم  25المست ن أق ة  . م ساعدات ليبي احنة م ول ش ة , دخ محمل
  . سيارات إسعاف 10و ,باألدوية و المستلزمات الطبية

ادرة   م1/1/2009  الخميس رائيلي  17مغ دوان اإلس حايا الع ن ض ّا م الج  ,  جريح زة للع اع غ ى قط ي ,عل ف
 من المرضى و العالقين و 173و قدوم .  من أقاربهم    17 العربية يرافقهم    مستشفيات الدول 

عودية6دخول  ساعدات س احنات م ة, ش ة,وليبي ة ,وأردني ة مصرية محمل ات أهلي ن هيئ وم
  .باألدوية والمستلزمات الطبية و المواد التموينية 

ادرة   م2/1/2009  الجمعة رائيلي   7مغ دوان اإلس حايا الع ن ض ى م ا ,  جرح ى قط الج  عل زة للع ي ,ع غ ف
رافقهم    صرية ي شفيات الم اربهم  7المست ن أق دوم .  م القين و   95و ق ن المرضى و الع  م

  .محملة باألدوية و المستلزمات الطبية ,  شاحنات مساعدات عربية4دخول 
ادرة   م3/1/2009  السبت رائيلي   9مغ دوان اإلس حايا الع ن ض ى م الج    ,  جرح زة للع اع غ ى قط ي ,عل ف

ي           8و قدوم   .  من أقاربهم    9صرية يرافقهم   المستشفيات الم  القين و جثت  من المرضى و الع
شفيات المصرية                     وا للعالج في المست انوا نقل دوان اإلسرائيلي آ و ,شهيدين من جرحى الع

  .محملة باألدوية و المواد التموينية , دخول شاحنتين مساعدات عربية
ادرة   م5/1/2009  االثنين دوان  19مغ حايا الع ن ض ريح م رائيلي ج الج   ,  اإلس زة للع اع غ ى قط ي ,عل ف

, جمال أبو هاشم   ( و وفد من حرآة حماس      ,  من أقاربهم  19المستشفيات المصرية يرافقهم    
 من المرضى و العالقين و جثث لثالثة شهداء من جرحى العدوان            6و قدوم   ) . و أيمن طه    

شفيات المصرية ي المست وا للعالج ف انوا نقل ساعدات  13و دخول ,اإلسرائيلي آ احنة م ش
  .محملة باألدوية  , عربية

ادرة   م6/1/2009  الثالثاء رائيلي   20مغ دوان اإلس حايا الع ن ض ريح م الج   ,  ج زة للع اع غ ى قط ي ,عل ف
رافقهم  صرية ي شفيات الم اربهم 20المست ن أق دوم .  م القين و 10و ق ن المرضى و الع  م

وا لل   انوا نقل رائيلي آ دوان اإلس ى الع ن جرح هيدين م ي ش شفيات جثت ي المست الج ف ع
  .محملة باألدوية , و دخول شاحنتين مساعدات عربية,المصرية

 
 تقرير حرآة معبر آيرم شالوم

م6/1/2009م إلى 31/12/2008من   
 

 أدوية و دقيق 17 – بسكويت لبرنامج الغذاء العالمي 1 دقيق و 15(  شاحنة 83دخول   م31/12/2008  األربعاء
 زيت 6 – زيت زيتون 4 –دوية للصليب األحمر الدولي   أ1 –و أرز و شمع لألونروا 

 – آلور 1 لحوم معلبة 2 – بيض مخصب 1 – ذرة مطحونة 1 – سكر 6 – أدوية 2 –
  )  . حفاضات أطفال 1

 أدوية قطرية 3 – مولدات آهرباء لألونروا 1 دقيق و 7 زيت و 10(  شاحنة 61دخول   م1/1/2009  الخميس
 مواد تموينية مساعدات أردنية 9 – للصليب األحمر الدولي  أدوية2.5 –لوزارة الصحة 

 أعالف 6 – دقيق 10 – سكر 2 – حليب 1 – زيت زيتون 1 – زيت 2 – أدوية 1.5 –
  )  . ذرة مطحونة 1 – آلور 1 – أرز 3 –

 دقيق و أرز و سكر و زيت 21 – مواد تموينية للهالل األحمر 8(  شاحنة 60.5دخول   م2/1/2009  الجمعة
 – معلبات 1 – دقيق 10 – أدوية لوزارة الصحة 2 - أعالف 17 – شمع لألونروا و

  )  . سكر  1 – مولدات آهرباء للصليب األحمر الدولي 0.5
  .مغلق     م3/1/2009  السبت
  .مغلق     م4/1/2009  األحد
 –ساعدات أردنية   مواد تموينية م7 – مواد تموينية لألونروا 19(  شاحنة 29.5دخول   م5/1/2009  االثنين

 أدوية للصليب األحمر الدولي 1.5 – مواد تموينية مقدمة من الهالل األحمر المصري 1
  )  . دقيق 1 – –

 9 – دقيق وحليب لألونروا 8 – مواد تموينية مساعدات أردنية 7( شاحنة 60دخول   م6/1/2009  الثالثاء
 حفاضات 1 أدوية  و2  – أدوية قطرية ومصرية2 -مواد تموينية مساعدات مصرية 

  )  . آلور 1 – علف 15 – دقيق 15 –لوزارة الصحة 
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عن المرآز الفلسطيني التقارير والبيانات الصحفية الصادرة ي /ولمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الحصار، أنظر"

  .على الصفحة االلكترونية للمرآز" ول حالة المعابر الفلسطينية، وحالة الحصار على قطاع غزةلحقوق اإلنسان ح
  

  .واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي حصارها وتقييدها لحرية حرآة وتنقل المدنيين الفلسطينيينوفي الضفة الغربية، 
رائيلي في فرض قيود مشددة على حرآة المدنيين وخالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير، استمرت قوات االحتالل اإلس

 آما واصلت تلك القوات حرمان األشخاص المدنيين الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة  .الفلسطينيين في الضفة الغربية
 عيد وخالل فترة  .عشرة والخامسة والثالثين عامًا من التنقل عبر العديد من الحواجز، وبخاصة في شمالي الضفة الغربية

األضحى، وإن خففت تلك القوات من بعض القيود المفروضة على حرآة المدنيين الفلسطينيين في محافظة نابلس، آالسماح 
بدخولهم بواسطة سياراتهم الخاصة إلى المدينة، إال أنها لم تسمح لهم بمغادرة المدينة عبر تلك الحواجز بدون تصاريح 

االحتالل في حرمان المدنيين الفلسطينيين من الدخول إلى مدينة القدس المحتلة  آما واستمرت قوات  .خاصة تخولهم بذلك
   . لزيارة أقاربهم بمناسبة العيد

   
وفيما يلي أبرز مظاهر القيود التي تفرضها قوات االحتالل على الحرآة في الضفة الغربية خالل الفترة التي يغطيها التقرير 

  :الحالي على النحو التالي
استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير، في فرض المزيد من قيودها : لقدسمحافظة ا* 

 وشهدت الفترة التي يغطيها هذا التقرير  .على حرآة المدنيين الفلسطينيين في مدينة القدس العربية المحتلة، وفي محيطها
، واستمرت قوات االحتالل في تطبيق إجراءاتها التعسفية على حرآة تشديد اإلجراءات والقيود التعسفية على المدينة

 ففضًال عن إتباع أفرادها المتمرآزين على الحواجز والمعابر  .المدنيين الفلسطينيين من سكان المدينة، ومن خارجها
قامت تلك القوات العديد من المحيطة بالمدينة إلجراءات تفتيش طويلة ومعقدة للمدنيين الفلسطينيين المسموح لهم بعبورها، أ
وفي هذا السياق، استمر    .الحواجز الفجائية في أماآن عديدة تقع في محيط حدود المدينة، وفي شوارعها وطرقاتها الداخلية

    .تشديد اإلجراءات التعسفية التي تنفذها تلك القوات على آافة مداخل المدينة
قوات االحتالل المزيد من القيود التعسفية على حرآة المدنيين وخالل األسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، فرضت 

 وذآر شهود عيان أن تلك القوات شددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية والمعابر المقامة على مداخل  .الفلسطينيين
 الطرق الرئيسة في والخيالة على مفترقات) حرس الحدود( آما نشرت سلطات االحتالل قوات آبيرة من الشرطة و .المدينة

المدينة المحتلة، وذلك لتقييد حرآة المدنيين الفلسطينيين الذين نظموا مسيرات احتجاج ضد العدوان اإلسرائيلي على قطاع 
  .غزة

، أقامت قوات االحتالل اإلسرائيلي العديد من الحواجز 1/1/2009ففي ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس الموافق 
.  عظم القرى والبلدات الفلسطينية المحيطة بمدينة القدس، وعززت من إجراءاتها في محيط المدينةالفجائية على مداخل م

وأفاد باحث المرآز أن تلك القوات أقامت حاجزًا لها على المدخل الغربي لبلدة العيسوية، وشرع أفرادها بتفتيش المواطنين 
آما وقامت .  اتهم الشخصية وتفتيش سياراتهم بشكل مثير لالستفزازالداخلين إلى البلدة، والمغادرين لها، وبالتدقيق في بطاق

وذآر الباحث أن قوات االحتالل .  باحتجاز العشرات منهم في البرد القارص والشتاء بذريعة فحص بطاقاتهم الشخصية
 من التوجه إلى منازلهم أو تقوم بين الحين واألخر بإغالق المداخل الرئيسية للبلدة بذرائع الدواعي األمنية مانعة المواطنين

 .  الخروج من البلدة
على الضفة الغربية لمدة ثماٍن وأربعين ساعة، بادعاء استباق أي ) طوقًا أمنيًا(وفي ساعات المساء، فرضت قوات االحتالل 

لك، انتشرت وفور اإلعالن عن ذ.  أعمال احتجاج قد يقوم بها المدنيون الفلسطينيون احتجاجًا على جرائمها في قطاع غزة
قوات آبيرة من حرس الحدود اإلسرائيلي والشرطة والقوات الخاصة والخيالة في شوارع القدس، وقامت باحتجاز العديد 
من المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية وإخضاع العدد منهم لالستجواب الميداني في محاولة منهم لترويع المواطنين 

حتالل بنصب العديد من آاميرات التصوير في شوارع القدس، وبخاصة في منطقة راس آما قامت سلطات اال.  وترهيبهم
وشددت قوات االحتالل من إجراءاتها التعسفية .  العامود والطور لمراقبة تحرآات المواطنين وتصويرهم على مدار الساعة

يودا صارمة على المواطنين العابرين ضد المواطنين الفلسطينيين على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، وفرضت ق
  .من الحواجز وأخضعت الكثير منهم  للتفتيش واالستجواب الميداني

ة الموافق            وم الجمع وات االحتالل    2/1/2009وفي ساعات صباح ي ًا شامالً   (، فرضت ق ًا أمني ة، وقامت    ) طوق ى المدين عل
ة         شددًا           .بتشديد اجراءاتها على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتل ًا م وات فرضت طوق ك الق اد باحث المرآز أن تل   وأف

ة،                      دة القديم ة حول البل حول المدينة بثالث دوئر، األولى على الحواجز االسرائيلية وعلى بوابات جدار الضم، والدائرة الثاني
ن     ة م دة القديم ي البل ون ف ذين ال يقطن واطنين ال ن الم ًا م ة أي صى، مانع سجد األق ول الم ة ح ن والثالث ًا م ا، وأي دخول إليه ال

ة عشر          . المواطنين الذين تقل أعمارهم عن الخمسين عاما من الدخول إلى المسجد االقصى              شرت سلطات االحتالل ثالث ون
ة           تمرآز  .  ألفا من عناصرها من وحدات الشرطة وحرس الحدود والقوات الخاصة والمستعربين ووحدات الخيالة في المدين

داخل ق ع م ى جمي ا عل روا  أفراده ة، وأجب دة القديم ة البل ي أزق ي شوارعها، وف ة ف شروا بكثاف ا وانت دس، آم دات الق رى وبل
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المواطنين على تأدية صالة الجمعة في الشوارع، وما أن انتهت الصالة حتى اسرعت قوات االحتالل بمهاجمة المصلين في                  
  .شوارع القدس وقامت بمطاردتهم واالعتداء عليهم بالعصي والهراوات

  
استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي في فرض قيودها المشددة على حرآة المدنيين الفلسطينيين في : افظة نابلسمح* 

 ففضًال عن اإلجراءات التعسفية التي تمارسها تلك القوات على الحواجز الدائمة المنتشرة على مداخل مدينة  .المحافظة
ز الفجائية على العديد من الطرق الرئيسة الواصلة بين المحافظة نابلس، وفي محيطها، استمر أفرادها في إقامة الحواج

    .وقراها، وبينها وبين المحافظات األخرى
الرئيسة  ، آثفت قوات االحتالل اإلسرائيلي من تواجدها على الطرق1/1/2009ففي ساعات صباح يوم الخميس الموافق 

  .غربية من المحافظةفي المحافظة، وبخاصة في المناطق الجنوبية، والجنوبية ال
، فرضت قوات االحتالل المتمرآزة على الحواجز المحيطة بالمدينة 3/1/2009وفي ساعات مساء يوم السبت الموافق 

وذآر باحث المرآز أن قوات االحتالل أعادت تواجدها على الحاجز .  قيودًا مشددة على حرآة المدنيين الفلسطينيين
وأقامت تلك القوات العديد من الحواجز العسكرية على .  ت، جنوب غربي مدينة نابلسالعسكري المقام على مفترق قرية جي

  .      الشوارع العامة
، ومع شروع مئات الموظفين من سكان محافظات شمالي الضفة بالعودة 4/1/2009وفي ساعات صباح يوم األحد الموافق 

وذآر باحث المرآز أن قوات .  ودًا مشددة على حرآتهمإلى أماآن عملهم في مدينة رام اهللا، فرضت قوات االحتالل قي
وأقامت تلك .  االحتالل أعادت تواجدها على الحاجز العسكري المقام على مفترق قرية جيت، جنوب غربي مدينة نابلس

  .  القوات العديد من الحواجز العسكرية على الشوارع العامة
اء الموافق          دخل                   ،6/1/2009  وفي ساعات صباح يوم الثالث ى الم ا، عل وات االحتالل اإلسرائيلي حاجز بيت ايب  أغلقت ق

أن    . الغربي لمدينة نابلس، ومنعت دخول وخروج المواطنين من خالله، واحتجزت بعضهم لفترة طويلة       ان ب وذآر شهود عي
  .قوات االحتالل أغلقت الحاجز بشكل فجائي، ودون معرفة األسباب أسباب

، أغلقت قوات االحتالل االسرائيلي حاجز بيت فوريك، شرقي مدينة 7/1/1009لموافق وفي ساعات صباح يوم االربعاء ا
وذآر شهود عيان تواجدوا على الحاجز أن قوات االحتالل .  نابلس بصورة مفاجئة أمام حرآة المواطنين الفلسطينيين

  .عدة ساعاتأغلقت الحاجز، وأمرت آافة المواطنين للعودة الى منازلهم ألن الحاجز لن يفتح قبل 
  

  .شهدت محافظة جنين خالل األسبوع الذي يغطيه هذا التقرير فرض قيود على حرآة المدنيين الفلسطينيين: محافظة جنين
وأقامت تلك القوات العديد من حواجزها العسكرية على شارع جنين ـ نابلس، وأجبر أفرادها المتمرآزون على تلك 

  .على التوقف، وأخضعوها مع رآابها للتفتيشالحواجز السيارات المدنية الفلسطينية 
، أقامت قوات االحتالل اإلسرائيلي، حاجزًا عسكريًا بين قريتي العرقة 1/1/2009ففي ساعات مساء يوم الخميس الموافق 
أجبر جنود االحتالل المرآبات الفلسطينية على التوقف، وأخضعوها مع رآابها .  وآفر قود، جنوب غربي مدينة جنين

  . يشللتفت
، أقامت قوات االحتالل اإلسرائيلي عددًا من الحواجز العسكرية على 3/1/2009وفي ساعات مساء يوم السبت الموافق 

وذآر شهود عيان أن تلك القوات أقامت حاجزًا عسكريا عند مدخل قرية .  مداخل عدة تجمعات سكانية في المحافظة
آما أقامت حاجزا عسكريا بين بلدة قباطية وقرية مرآة .  دينة جنينالعرقة، وآخر عند مفترق بلدة عرابة، جنوب غربي م

  . أجبر جنود االحتالل المرآبات الفلسطينية على التوقف، وأخضعوها مع رآابها للتفتيش.  جنوب شرقي المدينة جنين
  

     انتهاآات أخرى على الحواجز الداخلية والخارجية 
   
  المعابر الحدوديةاالعتقاالت على الحواجز العسكرية و**  

طار سياسة استخدام الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية آمصائد العتقال مواطنين فلسطينيين، تدعي أنهم مطلوبون في إ
    .ستة مدنيين فلسطينيين على األقل، من بينهم سيدتان لها، اعتقلت قوات االحتالل خالل الفترة التي يغطيها التقرير

، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمرآزة على 3/1/2009 مساء يوم السبت الموافق 3:00ففي حوالي الساعة * 
.   من سكان بلدة تل، جنوبي مدينة نابلس عامًا،24آفاح عمر محمد عفانة، حاجز حوارة، شرقي مدينة نابلس، المواطنة 

وا في بطاقتها الشخصية خالل محاولتها عبور وذآر شهود عيان أن جنود االحتالل اعتقلوا المواطنة المذآور بعد أن دقق
ادعى جنود االحتالل المتمرآزون على الحاجز أن المواطنة المذآورة حاولت االعتداء .  الحاجز متجهة إلى مدينة رام اهللا

  .على جندي وخطف سالحه قبل أن تقوم باعتقالها واقتيادها إلى جهة غير معلومة
  

، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمرآزة على 4/1/2009م األحد الموافق  صباح يو7:00وفي حوالي الساعة * 
 من سكان مخيم بالطة  عامًا،38 عامًا، وعبد أبو فلفل، 23طالب قطاوي، حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، المواطنين 

ن بعد أن دققوا في بطاقته الشخصية وذآر شهود عيان أن جنود االحتالل اعتقلوا المواطنين المذآوري.  شرقي مدينة نابلس
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وأنزلوهم من سيارة األجرة التي آانوا يستقلونها خالل محاولتها عبور الحاجز متجهيًن إلى مدينة رام اهللا، واقتادوهما إلى 
 .جهة غير معلومة

   
زة          6/1/2009وخالل ساعات ظهر يوم الثالثاء الموافق       *  وات االحتالل اإلسرائيلي المتمرآ  في محيط الحرم       ، اعتقلت ق

رندة أحمد الفتاة : والمعتقالن هما .  اإلبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل فتى وسيدة فلسطينيين في حادثين منفصلين            
  .   من مدينة الخليل عامًا،18حازم الزير،  من سكان بلدة دورا،  جنوب غربي الخليل، والفتى  عامًا،25الشحاتيت، 

  
زة في محيط الحرم              7/1/2009ر يوم األربعاء الموافق     وخالل ساعات ظه  *  ، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمرآ

ة    19اإلبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، الفتى هالل عمرو،           ر معلوم ة غي ى جه وذآر شهود   .   عامًا، واقتادته إل
ى الف             دوا عل ا أدى الصابته بجروح              عيان تواجدوا في المكان أن جنود االحتالل اعت ه، مم ل اعتقال ذآور بالضرب قب ى الم ت

  .بليغة في احدى عينيه
    

   مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي
  

يتوجب على األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية  .1
 ضمان احترام إسرائيل لالتفاقية وتطبيقها في األراضي الفلسطينية واألخالقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على
 ويرى المرآز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي  .المحتلة، بموجب المادة األولى من االتفاقية

ق تشجع إسرائيل على التصرف آدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من االنتهاآات للقانون الدولي لحقو
 . اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

وعلى هذا، يدعو المرآز إلى عقد مؤتمر جديد لألطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية  .2
المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل لالتفاقية في األراضي الفلسطينية المحتلة 

  . ية للمدنيين الفلسطينيينوتوفير الحماية الفور
يدعو المرآز األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة  .3

 .  من االتفاقية بمالحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة لالتفاقية، أي جرائم حرب اإلسرائيليين146
سان الدولية واإلسرائيلية بتفعيل دورها ونشاطاتها وإعالء صوتها في مواجهة ما يطالب منظمات حقوق اإلن .4

 .تقترفه قوات االحتالل من جرائم حرب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة
يطالب األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان بالشروع في تشكيل لجان تحقيق في الجرائم التي تقترفها قوات  .5

  .الفلسطينييناالحتالل ضد المدنيين 
ويوصي المرآز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق اإلنسان، نقابات المحامين، ولجان  .6

التضامن الدولية باالنخراط أآثر في مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم 
  . للمحاآمة

اء في االتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية أو الدول األعض/يدعو المرآز االتحاد األوروبي و .7
 األوروبية التي تشترط استمرار التعاون االقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل –الشراآة اإلسرائيلية 

سرائيلية،  ويناشد المرآز دول االتحاد األوروبي بوقف آل أشكال التعامل مع السلع والبضائع اإل .لحقوق اإلنسان
  . خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات اإلسرائيلية المقامة فوق األراضي الفلسطينية المحتلة

يدعو المرآز المجتمع الدولي إلى وضع عملية االنفصال التي تمت في قطاع غزة قبل نحو ثالثة أعوام في مكانها  .8
 وتؤدي إلى تفاقم األزمة اإلنسانية في قطاع الصحيح، وهي أنها ليست إنهاء لالحتالل، بل إنها عامل تعزيز له،

  . غزة
يدعو المرآز اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى تكثيف نشاطاتها في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك،  .9

  . عمليات إخالء الجرحى والقتلىالعمل على تسهيل 
 ذلك منظمات حقوق اإلنسان ونقابات المحامين يقدر المرآز الجهود التي يبذلها المجتمع المدني الدولي بما في .10

واالتحادات والمنظمات غير الحكومية، ولجان التضامن، ويحثها على مواصلة دورها في الضغط على حكوماتها 
  . من أجل احترام إسرائيل لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، ووضع حد لالعتداءات على المدنيين الفلسطينيين

ولي وحكوماته لممارسة ضغوط على إسرائيل وقوات احتاللها من أجل وضع حد للقيود التي يدعو المجتمع الد .11
  . األشخاص الدوليين والمنظمات الدولية إلى األراضي الفلسطينية المحتلة تفرضها على دخول

أخيرًا، يؤآد المرآز مرة أخرى، بأنه ال يمكن التضحية بحقوق اإلنسان بذريعة التوصل إلى سالم بين  .12
 آما يؤآد أن أية تسوية سياسية مستقبلية ال تأخذ بعين االعتبار معايير القانون الدولي  .لفلسطينيين واإلسرائيليينا

اإلنساني ومبادئ حقوق اإلنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، بل 
 وبناًء عليه يجب أن تقوم أية اتفاقية سالم على احترام القانون  .إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم االستقرار
     .الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني
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يطالب المرآز المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق  .13
  . اضي الضفة الغربية المحتلةبعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أر

  
   
  

 
 


