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   عامًا41األسبوع األآثر دموية منذ بداية االحتالل قبل 
  قوات االحتالل تستبيح قطاع غزة وتوقع مئات القتلى والجرحى  

  
 حتى اللحظة على قطاع غزة   وبحرية  غارة جوية300أآثر من   : في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة     *** 

  تؤدي إلى
   مواطن  فلسطيني334مقتل 

   من الشرطة المدنية 165 مدنيًا، و121  من بين القتلى-
   امرأة11 طفًال و33 من المدنيين العزل، -
وا                     -  من بين األطفال القتلى خمس شقيقات، ثالثة أشقاء، قتلوا وهم نيام في منازلهم، شقيقتان  وشقيقهن، قتل

  وهم في طريقهم لمكب النفايات
ه، و         من بين القتلى المدنيين، ثالثة أشقاء، طبيبان، مسعف        - سعة ، محامي ، داعية إسالمي، أب ونجلي  طالب   ت

  من وآالة غوث وتشغيل الالجئين، حارس مدرسة تابعة لوآالة الغوث
   امرأة 113 طفل، و218 مواطن فلسطيني من بينهم 996ـ إصابة 

ي  ** وا العالج ف شرات تلق اك الع شفيات، وهن ي المست سجيلهم رسميا ف م ت م من ت رقم من المصابين ه ذا ال ه
  ادات خاصة أو غادروا المستشفيات دون تسجيلعي
  
ي وجزئي                 37 تدمير   -   منزًال سكنيًا تم استهدافهم بشكل مباشر، مئات المنازل والشقق السكنية ما بين دمار آل

  .لقربها من المناطق المستهدفة
   تدمير سبعة مساجد-
   ورشة حدادة20 تدمير -
   تدمير أربع محالت للصرافة، وعيادة طبية-
  مير ثالثة مرافئ للصيادين تد-
   مقر امني ومواقع تدريب عسكرية67 تدمير -
ر الرئيسي                25 تدمير   - ديات والمق  مبنى حكومي وغير حكومي، من بينهم مقرات للوزارات والمحافظات والبل

  للتشريعي، و ثالث مؤسسات تعليمية
ي صفوف الم    - سبوق ف ر الم سري غي ر الق اعي والتهجي زوح  الجم ن الن ة م راء  حال سطينيين، ج دنيين الفل

  الغارات المتواصلة على الشريط الحدودي مع إسرائيل والشريط الحدودي مع مصر
  
  

  في االنتهاآات اليومية *** 
  قوات االحتالل تقتل أربعة مواطنين، من بينهم ثالثة مدنيين أحدهم طفل، في الضفة الغربية وقطاع غزة*  

  فحـ طفل يقضي نحبه متأثرًا بجراحه في ر
  ـ إصابة خمسة وعشرين مواطنًا فلسطينيًا، من بينهم ستة أطفال ومصور صحفي في الضفة والقطاع
   ـ  واحد وعشرون منهم أصيبوا في الضفة في المسيرات االحتجاجية على العدوان على قطاع غزة 

  
  عملية توغل في الضفة الغربية ) 40( قوات االحتالل تنفذ 

  ، من بينهم تسعة أطفال  مواطنًا) 39( اعتقال      -
   
   إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة 

  ـ تجريف منزل سكني في ضاحية بيت حنينا 
  

الم      ن الع ًا ع اع نهائي زل القط ة، وتواصل ع ضفة الغربي ى ال روض عل صارها المف تالل تواصل ح وات االح  ق
  الخارجي

   كرية ـ اعتقال ثالثة مدنيين فلسطينيين على الحواجز العس
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  :ملخص  
  

ة واألشد وحشية ضد                             ر دموي ا األآث ي اإلسرائيلي حربه وات االحتالل الحرب  في ظل مؤامرة صمت دولية مريبة، شنت ق
سبت الموافق         .  1967قطاع غزة منذ احتالله عام       سلة من          27/12/2008ففي ساعات ظهيرة يوم ال وات سل ك الق ، شنت تل

د م          ى العدي ة عل ة         غاراتها الجوية المباغت شآت المدني ة في غزة، والمن ة للحكوم شرطية التابع ة وال ار األمني وطالت  .  ن المق
ذ احتالل القطاع               ابقة هي األخطر من  وانتهى األسبوع    .ورش للحدادة، منازل سكنية ومستودعات لألدوية، ومساجد في س

ة أجواء من الرعب والخوف           الذي يغطيه هذا التقرير وال تزال الطائرات الحربية اإلسرائيلية تحلق في سماء ال             قطاع، خالق
ة مكالمات             .والهلع في صفوف السكان المدنيين      هذا وقد تلقت العديد من العائالت الفلسطينية على هواتفها األرضية والخلوي

ر             اك غي ة من اإلرب ذي سبب حال صفها، األمر ال  هاتفية من المخابرات اإلسرائيلية، تطلب منها إخالء منازلها فورًا بهدف ق
دنيين           .المسبوق في صفوف المدنيين  تهدافًا واضحًا للم ة اس ك الحرب المعلن رى في تل سان ي  المرآز الفلسطيني لحقوق اإلن

ي        .  الفلسطينيين ولممتلكاتهم وأعيانهم المدنية    ة الت ا أن التصريحات المتتالي سياسية              آم ستويات ال ى الم ي تصدر من أعل  الت
 المجتمع الدولي مطالب اآلن أآثر       .إنسانية وحرب ال هوادة فيها على جميع المستويات       والعسكرية في إسرائيل تنذر بكارثة      

 ووفقًا لما استطاع      . بالتحرك الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان األخطر منذ بدء االحتالل لقطاع غزة             من أي وقت مضى   
ى    باحثو المرآز من توثيقه حتى اللحظة فإن عدد الضحايا المدنيين الذين سقط  دوان عل وا خالل الدقائق العشر األولى من الع

دوان ذا الع ذ ه ر واألخطر من و األآث ع .  غزة ه د المجتم دوان، ويناش ذا الع ة له رات الممكن ه بكل التعبي دد المرآز إدانت يج
دنيين وقت الحرب، وآ                             ة الم ة الخاصة بحماي ة جنيف الرابع ى اتفاقي دة عل سامية المتعاق ذلك الدولي، وبخاصة األطراف ال

المنظمات الدولية للتدخل العاجل من أجل 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

  
الل ا     رائيلي خ تالل اإلس وات االح تمرت ق صل، اس ياق مت ي س الي   وف ر الح ا التقري ي يغطيه رة الت  ـ     24/12/2008(لفت

ع        في فرض المزيد  ) 31/12/2008 وات إغالق جمي ك الق  من إجراءات حصارها المشدد على قطاع غزة، حيث تواصل تل
اة   ات الحي دد مكون ات يه ذي ب ر ال والي، األم ى الت اني عل شهر الث راد لل ة األف ابر المخصصة لحرآ ة والمع ابر التجاري المع

د من االنتهاآات الخطرة والجسيمة في                     وفضًال عن   .ساسية للسكان المدنيين  األ ا لمزي  ذلك تواصل قوات االحتالل اقترافه
ساني     دولي اإلن انون ال ك    .الضفة الغربية، والتي يرتقي العديد منها لمستوى جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي والق ًا لتل  والحق

زال رائم ال ت تالل ت الج وات االح اعي     ق اب الجم ة العق ار سياس ي إط دنيين ف سكان الم ى ال ات عل ن العقوب د م رض المزي ف
صالح                 تيطانية، ول شاريعها االس صالح م د من األراضي ل ا تواصل قضم المزي المخالفة لكل القوانين الدولية واإلنسانية، فيم

تها                        ة، فضًال عن سياس ضفة الغربي ين أراضي ال ضم الفاصل ب ة القدس           أعمال البناء في جدار ال د مدين ستمرة في تهوي  الم
    . 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
   

  :ع غزةالعدوان اإلسرائيلي على قطا
ر، وسط تصعيد            تواصل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي من األسبوع الذي يغطيه هذا التقري
أرواح                    ة ب ر آبه سكنية، غي ازل ال ة والمساجد والمن شات المدني تهدافها للمن ه اس غير مسبوق، آثفت قوات االحتالل من خالل

ا      ستبيحة دم ة األخرى        المدنيين الفلسطينيين، م انهم المدني م وأعي شآت والمساجد      .  ءهم وأمالآه ك المن دعي إسرائيل أن تل وت
وة             سلطات أفرطت في استخدامها للق ك ال د أن تل ات المرآز تؤآ والمنازل هي معاقل ألفراد من حرآة حماس، إال أن تحقيق

ة وأمالك          المسلحة المميتة، وان غالبية المنشات       ة عام شآت مدني اء سكنية مكتظة،             المستهدفة هي من ع وسط أحي  خاصة تق
اتهم               م وممتلك ات المرآز        . األمر الذي بات معه المدنيون العزل يدفعون ثمنه باهظًا من أرواحه د تحقيق ع من      وتؤآ أن جمي

دميره         ومما يزيد من صعوبة األمر،      . سقطوا هم من المدنيين العزل     ه ال يمكن في        أن أي منزل يتم ت أو إلحاق أضرارًا ب
ات األسر                       ظل شريد مئ ى ت ذي سيؤدى إل  ظروف الحصار الخانق وأجواء الشتاء القارص أن يعاد بناؤه أو ترميمه، األمر ال

ة                      .   الفلسطينية وعدم توفر مأوى لهم       ا العمودي ي وطائراته ا الحرب سلطات وبواسطة طيرانه ك ال من جانب آخر دمرت تل
سطينية في قطاع          ًا          معظم المقار التابعة للحكومة الفل ًا جوي ا شنت هجوم ار محافظات، فيم اني  ومق غزة من وزارات  ومب

م تكن مخالة، وآانت                         ار ل ك المق ضحايا، آون تل ر من ال ع عدد آبي ذي أوق شرطية، األمر ال ة وال ار األمني ع المق على جمي
ة     ة ومباغت واطنين               . الضربات متزامن دم خدمات لجمهور الم وزارات تق ار وال ذه المق ع ه د لحقت      فضال عن ذ    . وجمي ك فق ل

  .أضرار جسيمة ودمار شامل في العديد من المنازل والمنشات المدنية المجاورة لتلك المقار 
  

ى لحظة صدور                              ى غزة وحت ة عدوانها عل ذ بداي فوفقًا لتوثيق المرآز،  فقد  شنت سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي  من
ر من  ر أآث ذا التقري ته300ه ة، اس ة وبحري ة جوي ارة وطلع ا،  غ كنيًا، 37دفت  من خالله زًال س ع 67 من ًا ومواق رًا أمني مق
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ة    25 ورشة حدادة، 20للتدريب،   ساجد، وثالث مؤسسات تعليمي وزارات  .   منشأة مدنية حكومية وغير حكومية، سبع  م وال
  :التي تم استهدافها هي

ع في    مجمع الوزارات الحكومي ، مقر المجلس التشريعي، وزارة العدل، مقر مجلس الوزراء        ا تق ، وزارة الداخلية، وجميعه
ونس           .  مدينة غزة  ة في         .  مقر الضابطة الزراعية، ومقر بلدية بني سهيال في محافظة خان ي ر البلدي ح، مق ى محافظة رف مبن

وآان من بين المؤسسات المدنية أربعة محالت للصرافة وعيادة طبية وثالث مرافئ للصيادين في مناطق مختلفة من             .  رفح
  .ومن المؤسسات التعليمية، الجامعة اإلسالمية ومدرستين حكوميتين في مدينة غزة. القطاع

  
ى وجرحى، فضًال عن                         ين قتل وجراء تلك الغارات المتواصلة والمكثفة على تلك األهداف، فقد سقط العديد من الضحايا ما ب

ة             ار الخدماتي ة والمق ك األهداف       الدمار الكلي والجزئي الذي لحق بالمنازل والمنشات المدني ع في محيط تل ي تق وجراء   .   الت
سطينية              ي الفل ين األراض ا ب دودي م شريط الح ول ال ى ط رائيلي  عل ي اإلس ران الحرب نها الطي ي ش ة الت ارات الجوي الغ
ة غوث                    ة لوآال دارس التابع واؤهم  في الم م  إي سرا ، حيث ت ا ق والمصرية، جنوب رفح، فإن عشرات األسر ترآت منازله

ارص                  وتشغيل الالجئ   رد ق ة ووسط ب سطينيين، في ظل ظروف صعبة للغاي ة وسط       .  ين الفل ا أن القصف ألهداف معين آم
ة الرعب والخوف وخصوصًا في                                  اني ، ففضًال عن حال سانية بكل المع ة إن ق أزم صفها خل د بق سكنية، أو التهدي األحياء ال

و         ى  بي سرًا إل ًا وق ا طوع ًا، األمر        صفوف األطفال فإن عشرات العائالت ترآت منازله ر أمن ا أآث ي تظن أنه ارب الت ت األق
  .الذي سبب اآتظاظ جديد داخل المنازل في ظل ظروف بيئية وصحية وغذائية غاية في الخطورة

  
ى والجرحى           د آانت حصيلة القتل دوان المتواصل، فق واستنادًا لتوثيق المرآز، وما استطاع باحثوه من رصده خالل هذا الع

  :على النحو التالي
 جريح، معظمهم 996وبلغ عدد المصابين  .   امرأة 11 طفًال،   33 من المدنيين العزل، من بينهم       121 قتيًال،   334لقتلى  عدد ا 

راد           أنيشار إلى   .    امرأة 113 طفل،   218من المدنيين العزل، من بينهم        عدد المدنيين من القتلى المذآور أعاله، لم يشمل أف
در عددهم بنحو     الشرطة المدنية الذين سقطوا داخل مواق   دوان ، ويق  165عهم جراء القصف المباغت في اليوم األول من الع

  :والضحايا موزعون على النحو التالي.  شخصًا، وهؤالء لم يكونوا في حالة قتال وآانوا على رأس عملهم
  
  
دنيين العزل، م    27 قتيًال، 46بلغ عدد القتلى في محافظة الشمال      : محافظة الشمال *  نهم   منهم من الم ل وثالث   11ن بي  طف

دنيين    322، وبلغ عدد المصابين نحو ثالثة أطفال أشقاء من القتلى خمس طفالت شقيقات، و    . نساء م من الم  جريحًا، معظمه
  . طفل96 من النساء، 39العزل، من بينهم 

  
  
ساء   أطفال 10 منهم من  المدنيين العزل، من بينهم 45 قتيًال، 153بلغ عدد القتلى  : محافظة غزة *  ى    . وسبع ن ين القتل من ب

ريس،                     تسعة ة ال قاء من عائل ة أش سطينيين، ثالث ين الفل شغيل الالجئ ة غوث وت  طالب من مرآز التدريب المهني التابع لوآال
نهم          250وبلغ عدد المصابين نحو     .   طبيب ومسعف، وأب وطفليه    دنيين العزل، من بي م من الم ًا، معظمه ل،  33 جريح  طف

    . امرأة31و
  
  
طى محا*  ة الوس ى  :  فظ دد القتل غ ع يًال، 88بل نهم    20قت ن بي زل، م دنيين الع ن الم نهم م سن 4 م ال، وم دد  .  أطف غ ع وبل

  . امرأة11 طفل و22 جريح، من بينهم نحو 134المصابين 
  
  
ال، ومن ضمن القت                  17 قتيًال،   28بلغ عدد القتلى    : محافظة خان يونس  *  ة أطف نهم ثالث ى   منهم من المدنيين العزل، من بي ل

  . طفًال وتسع نساء22 جريحًا، من بينهم 125وبلغ عدد المصابين . شقيقان ونجل احدهما
  
  
يًال،  18بلغ  عدد القتلى    : محافظة رفح *  رأة         13 قت ال وام نهم خمسة أطف دنيين العزل، من بي نهم من الم ى    .  م ين القتل من ب

غ عد  .  ثالثة أطفال أشقاء، و داعية إسالمي وطبيب وممرض ومحامي     دنيين     165د المصابين   وبل م من الم جريح، معظمه
نهم         48.  امرأة23 طفل و  45العزل، من بينهم     ح، من بي شابورة في رف يم ال ل  15 منهم أصيبوا في حادثة واحدة في مخ  طف

  . امرأة15و
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    أعمال القتل وإطالق النار والقصف األخرى

  
ائيلي في عدوانها األخير على قطاع غزة، قتلت تلك القوات خالل     فضًال عن جرائم القتل التي اقترفتها قوات االحتالل اإلسر        

ة في قطاع        األسبوع الذي يغطيه هذا التقرير ثالثة مدنيين فلسطينيين، أحدهم طفل، في الضفة الغربية، وأحد رجال المقاوم
بت قوات االحتالل خمسة وأصا.  غزة، فيما قضى طفل نحبه في القطاع متأثرًا بجراحه التي أصيب بها مطلع الشهر الحالي       

  .، في الضفة الغربية وقطاع غزةأربعة أطفال ومصور صحفيوعشرين مواطنًا معظمهم من المدنيين، من بينهم 
  

سطينيون                   ففي الضفة الغربية   دنيون الفل ا الم ي نظمه سلمية الت ، وفي إطار استخدامها القوة المسلحة المميتة ضد المسيرات ال
دوان اإلس    ى الع ًا عل اريخ      احتجاج تالل بت وات االح ت ق زة، قتل اع غ ى قط دنيين   28/12/2008رائيلي عل ن الم ين م  اثن

دة               .  الفلسطينيين، أحدهما طفل، ودخل مدني ثالث في حالة موت سريري          دنيين آخرون، في بل ة م َل األوُل، وأصيب ثالث ُقِت
ره  وُقِتَل الثاني في بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام        .  نعلين غربي رام اهللا    وفي  .  اهللا، وهو طفل في السابعة عشرة من عم

ى                   31/12/2008تاريخ   ضفة إل دنيين في ال ى الم  أعلن عن وفاة المواطن الذي دخل في حالة موت سريري ليرتفع عدد القتل
  .ثالثة، اثنان منهم من بلدة نعلين

ي   : ة الخليل، وواحد في آل من       وفي اليوم المذآور أصيب ستة عشر مدنيًا فلسطينيًا، أصيب أحد عشر منهم في مدين              دة بن بل
والمصاب في الرام .  نعيم، شمال شرقي مدينة الخليل، وأصيب على يد مستوطن؛ مخيم شعفاط؛ العيسوية؛ أبو ديس، والرام   

سيرة        30/12/2008وفي تاريخ ).  بال ميديا (مصور صحفي يعمل لصالح      الن، في م نهم طف دنيين، من بي ة م ، أصيب ثالث
ة                  احتجاجية مما  ي مدين وب غرب سطينيين، جن ثلة نظمها عشرات المواطنين الفلسطينيين على مدخل مخيم الفوار لالجئين الفل

  .     الخليل
سطينيون           دنيون الفل ا الم ي ينظمه سلمية الت اج ال سيرات االحتج د م ي ض رط ومنهج شكل مف وة ب تخدام الق ار اس ي إط وف

ضم، استخدمت             والمتضامنون اإلسرائيليون واألجانب المدافعون عن      حقوق اإلنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار ال
ة للجدار           سطينية المحاذي رى الفل ين من        .قوات االحتالل القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من الق ا أسفر عن إصابة اثن  م

  . المتظاهرين في قرية بلعين، غربي مدينة رام اهللا، بجراح
  

ين   24/12/2008حتالل اإلسرائيلي في تاريخ  قتلت قوات اال   قطاع غزة، وفي   ، أحد أفراد المقاومة الفلسطينية، وأصابت اثن
سام           ب الق ر آتائ ن عناص ة م اه مجموع واريخ تج ة ص رائيلية ثالث ة إس ائرات مروحي ت ط دما أطلق رين، عن اح (آخ الجن

شوآة، شرقي    ، آانوا يقومون بإطالق قذائف هاون من منطقة شارع المطار، جن     )العسكري لحرآة حماس   دة ال وب شرقي بل
  .  مدينة رفح، باتجاه األراضي اإلسرائيلية

اني        27/12/2008وفي تاريخ    ل ه اة الطف ونس، عن وف ة خان ي ، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى غزة األوروبي بمدين
  . 2/12/2008 عامًا، متأثرًا بجراحه التي آان أصيب بها بتاريخ 14أبو صهيبان، 

  
  : أعمال التوغل

  
شكل                              ة، والتي باتت ت ضفة الغربي رى ومخيمات ال ة في مدن وق ال التوغل اليومي واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أعم

سم         ال، والتي تت ك األعم حدثًا يوميًا بدا المجتمع المحلي والدولي التعايش معه بغض النظر عن الجرائم التي تقترف خالل تل
ة    معظمها بعمليات اعتقال واسعة النطاق،     ا      . وإطالق نار عشوائي وتخريب في الممتلكات المدني ي يغطيه رة الت  وخالل الفت

ة      ) 40(هذا التقرير، نفذت تلك القوات       ضفة الغربي ذا    .عملية توغل على األقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات ال  وخالل ه
ال التوغل               وات خالل أعم ك الق سطينيًا، من بي       ) 39(األسبوع، اعتقلت تل ًا فل ال    مواطن ذآورين      .نهم ستة أطف ال الم  وباعتق

ى          ) 2368(يرتفع عدد المواطنين الفلسطينيين، الذين اعتقلوا منذ بداية هذا العام إلى             مواطنًا، فضًال عن اعتقال عدد آخر عل
     .الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية

  
  إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة

  
ة         صعدت قوات االحتالل الحر  سطينيين في مدين دنيين الفل سفية ضد الم ا التع بي اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة من إجراءاته

 المرآز   .القدس الشرقية المحتلة، وبشكل غير مسبوق، بهدف طرد أآبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها              
ة  رائيلية آاف شدة اإلجراءات اإلس دين ب سان ي وق اإلن سطيني لحق دها الفل ى تهوي ي تهدف إل شرقية، والت دس ال ة الق ي مدين ف

سكني في                                 .نهائيًا ه ال ى تجريف منزل سطينيًا عل ًا فل وات مواطن ك الق ر، أرغمت تل ذا التقري ه ه ذي يغطي  وخالل األسبوع ال
  . ضاحية بيت حنينا، شمالي المدينة
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  : الحصار والقيود على حرية الحرآة

  
دء انتفاضة                    واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيل    ذ ب ة من سطينية المحتل ى األراضي الفل ي إجراءات حصارها المفروضة عل

ى                         اني عل شهر الث ع لل األقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي، حيث تمن
ن مواطن فلسطيني داخل سجن      مليو 1,5 األمر الذي وضع نحو       .التوالي وصول إمدادات الوقود وإرساليات الغذاء والدواء      

    . إلى شلل في آافة مناحي الحياة وبات القطاع على شفا آارثة إنسانية وبيئية في ظل هذا الحصار جماعي، وأدى
ين                ر مسبوق للحواجز العسكرية، ب شار غي انق، وانت من جانب آخر، ال تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خ

  .األمر الذي حول معظم مناطق الضفة إلى آانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعضالمدن والقرى والمخيمات، 
  

  : ومن ابرز مظاهر الحصار المفروض على
   

  قطاع غزة •
  

د خلف الحصار المفروض                 امين، وق د عن ع ا يزي ذ م تواصل قوات االحتالل إغالق آافة المعابر الحدودية لقطاع غزة من
ران   / االحتالل من إجراءاته من شهر يونيو     على قطاع غزة، والذي شددت قوات        ى األوضاع         2007حزي ة عل ارًا آارثي ، آث

  . اإلنسانية واالقتصادية في القطاع
ة،                   1.5 يحرم نحو            - شية مالئم  مليون فلسطيني من حقوقهم األساسية، بما فيها حرية الحرآة، والحق في ظروف معي

  .  التعليموالحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في

اريخ    اع بت ى القط رائيلي  عل دوان اإلس ع الع زامن م اله،   27/12/2008وت ر اع ي التقري ه ف ذآورة جرائم  والم
ر من                   ذ أآث ى قطاع غزة من ة             18استمرار إحكام الحصار الشامل المفروض عل ك إغالق آاف ا في ذل  شهرًا، بم

ة              .المعابر الحدودية للقطاع   زال، آاف ت، وال ت ك عان شفيات ومراآز             وجراء ذل ا المست ا فيه ة، بم شآت الطبي المن
سدية         صحية الج ة ال وفير الرعاي دنيين وت سكان الم ات ال اء باحتياج ى الوف درتها عل دم ق ن ع ة م ة األولي الرعاي

اع    سكان القط ة ل دمات الطبي ديم الخ ى تق درتها عل ى ق ك عل ة، وانعكس ذل ة الخوف   .والعقلي ست حال ا انعك  آم
سبب             والرعب على مستوى تمتع      شآت ب ك المن ى تل ى الوصول إل السكان بحقهم في الصحة، سواء في قدرتهم عل

ات                       ى االستجابة لحاجات مئ ة عل شآت الطبي درات المن شديد في ق نقص ال سبب ال ة، أو ب خطورة األوضاع األمني
شف            .القتلى والجرحى، وآالف المرضى    اء  وأفادت المصادر الطبية في وزارة الصحة بغزة، ومصادر مستشفى ال

 :الطبي، الذي يعتبر المرآز الرئيسي للعالج في القطاع، بما يلي

ن   • ضحايا م ات ال تقبال مئ شفيات الس ي المست رة ف دد األس ي ع رًا ف صًا خطي اني القطاع نق يع
ا        1200 ويبلغ عدد األسرة في القطاع نحو           .القتلى والجرحى   سريرًا   530 سريرًا، من بينه

شفى   ي مست ا    ف ن بينه شفاء، م ة  ل135ال ة األولي ي     .لرعاي ة ف واقم الطبي زت الط د عج  وق
ي                   رة الت سبب األعداد الكبي المستشفيات والعيادات عن توفير أسرة لعالج وتطبيب الجرحى ب

ة   ة المحتل وات الحربي ات القصف الجوي للق اب عملي ي أعق صل ف ت ت ى  .آان د وصل إل  فق
ام       1000 قتيًال ونحو    319المشافي   تم   . جريحًا خالل خمسة أي داواة هؤالء في          وي  عالج وم

ة             ستلزمات الطبي ة والم شديد في األدوي نقص ال رة              .ظل ال شقة آبي ة م رق الطبي د الف ا تكاب  آم
  . بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المشفى

ال تزال األقسام المختلفة من مستشفى الشفاء والمستشفيات األخرى في القطاع تعاني من عدم   •
ة العسكرية       390لعالج والخدمات الطبية لنحو      قدرتها على تقديم ا    ًا من جرحى العملي  جريح

ة                ة الالزم زة الطبي ة واألجه للقوات الحربية المحتلة، وذلك بسبب عدم توفر اإلمكانيات المادي
م رًا      .لعالجه سرعة نظ و ال ى نح ارج عل ي الخ الج ف ويلهم للع ى تح ؤالء الجرح اج ه  ويحت

راحهم د ت .لخطورة إصاباتهم وج ل نحو  وق ن تحوي وزارة م ت ال ى 60مكن نهم إل ًا م  جريح
  . المستشفيات المصرية خالل اليومين الماضيين

ين     • ع ب اك والخوف والهل ن اإلرب ة م ق حال ى خل ات القصف الجوي المتواصل إل أدت عملي
 وتفاقمت خطورة األوضاع   .صفوف الفرق والطواقم الطبية العاملة في مستشفى الشفاء بغزة        

ي ال  ة ف سجد       األمني وي لم صف الج ن الق ت ع سيمة نجم رار ج ه ألض د تعرض شفى بع مست
اني الحروق، الجراحة واإلدارة،               .البورنو المجاور له   ذ في مب ة النواف  وقد تحطم زجاج آاف

فيما تحطمت أبوابها، آما دمرت خطوط شبكة مياه قسم العمليات الجراحية في المستشفى في   
  .  في فرق وطواقم المستشفى وقد خلف ذلك صعوبة بالغة .8مبنى رقم 
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اع     • صحة، أن انقط ي وزارة ال صيانة ف ة و ال دير الهندس ارين، م سام الحم دس ب اد المهن أف
ار     ستمر، ونقص قطع الغي به م شكل ش اع، وب شفيات القط ستمر عن مست شكل م اء ب الكهرب
ك     ن تل د م ل العدي اءة وعم ن آف صت م د قل ة ق دات الطبي زة والمع ن األجه د م ة للعدي الالزم

  :  وأضاف أن ذلك أدى إلى .جهزةاأل
شفيات القطاع،           17 تعطل وضعف آفاءة عمل              -  محطة من محطات األآسجين المرآزية التابعة لمست

ا  سم غسيل 3ومن بينه صدرية وق ة، األمراض ال سام الباطن ذي أق شفاء، وتغ شفى ال ي مست  محطات ف
  .الكلى فيها

  .ستشفى الشفاء بعد تعرضها ألضرار بالغةتعطلت مضخات آبار المياه في م          -
دان،                               - وجههم للمي لكية خالل ت صًا في وسائل االتصال الالس ة نق رق الطبي يعاني أفراد الطواقم والف

رق اإلسعاف                       د من خطورة عمل ف ا يزي سطينية جوال، م ويتزامن ذلك مع انقطاع شبكة االتصال الفل
  .ويعيق عملهم

ار             باتت العديد          - ستمر للتي سبب االنقطاع الم التلف ب ددة ب  من األدوية والتطعيمات والمواد الغذائية مه
  .الكهربائي، ونظرًا لعدم آفاية المولدات التي تعمل على تعويض الكهرباء بالمحروقات

شفى                       -   . تعاني مستشفى الشفاء من استمرار تعطل جهاز قسطرة القلب، وهو الجهاز الوحيد في المست
ديثي        دج ح ال الخ ب األطف يم حلي سترة وتعق زة ب زة وأجه يم المرآ زة التعق ل أجه ن تعط اني م ا تع آم

  .الوالدة
ل                - ي ظ ة، خاصة ف دات الكهربائي ار المول ع غي ي قط صًا ف اع نق شفيات القط ة مست شهد آاف ا ت آم

صيانة         .االعتماد الكامل عليها بسبب انقطاع الكهرباء      دائرة ال د من قطع           وال يتوفر ل وزارة العدي في ال
  .غيارها آفالتر الهواء، فالتر الزيوت، فالتر فصل الكيروسين والزيوت الخاصة بها

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

ا نحو                           - رًا، من بينه صًا خطي ستخدم في       30تعاني المختبرات المرآزية في المستشفيات نق ازًا ت  جه
وث            . فحص الدم، وهو ما يعيق عمليات نقل الدم للجرحى والمصابين          اة هؤالء من تل ى حي ويخشى عل

  .الدم في حالة نقله دون إجراء الفحوصات الالزمة للتأآد من سالمته
شافات             - تعاني المستشفيات نقصًا في أنواع المستهلكات الطبية في غرف العمليات فيها، ومن بينها آ

  . عمليات، طاوالت عمليات، أجهزة مختبرات، أجهزة أشعة وأجهزة عناية مكثفة
ا    ال تزال المستشفيات ومراآز الرعاية الصحية في القطاع تعاني نقصًا في األدوية، و                   -  105من بينه

ية، و    ة األساس ة األدوي ن قائم نافًا م ة     255أص م أدوي ا معظ ن بينه ة، م ستهلكات الطبي ن الم نفًا م  ص
ا                80مرضى السرطان، و أدوية لعالج نحو        انون من اإلصابة بمرض التليف الحوصلي، وم  طفًال يع
  .يزال وضعهم الصحي مهدد بشكل خطير

سط           - ون فل صف ملي ن ن ر م ات أآث ة   ب ة، اإلعدادي ا االبتدائي ة مراحله دارس، بكاف ة الم ن طلب يني م
ة  5000 وقد أصيب أآثر من  .والثانوية، وهم من األطفال، محرومون من الوصول إلى مدارسهم        طالب

انوا              ا آ وطالبًا بحاالت صدمات نفسية أو بجراح خالل اليوم األول لبدء الغارات الجوية العشوائية، بينم
د   ى مقاع سون عل سائية    يجل هم الم ى مدارس ريقهم إل ي ط انوا ف ية، أو آ ؤالء   .هم الدراس زال ه  وال ي

ك               شديد في تل نقص ال سبب ال م ب سية لعالجه ى خدمات الصحة النف األطفال محرومين من الحصول عل
  .الخدمات

ر في عدد أول        .  ويقول د          - اع آبي اء  سمير قوته، أستاذ علم النفس واألخصائي النفسي، أنه سجل ارتف ي
دهور               األمور الذين توجهوا لمراآز الصحة النفسية في القطاع لالستفسار عن آيفية معالجة أعراض الت

ي هزت قطاع غزة       ه  .  ووصف د  .النفسي لدى أطفالهم، الناجم عن أصوات اإلنفجارات الهائلة الت قوت
اجم          شعور بالرعب والخوف الن عن القصف   األعراض النفسية التي ظهرت على أطفال غزة جراء ال

ه مصدر                  المتواصل، الذي يتمثل في التبول الالإرادي، قضم األظافر والخوف من الليل، على اعتبار أن
واء     اء واالنط سبب، والبك ة ال ر معروف سمية غي ة وآالم ج ة المخيف وابيس الليلي زع، والك . الخوف والف

د من مظاهر الت                . وتوقع د   سطينيين المزي ال الفل دى األطف ار       قوته أن يتطور ل ل أظه سي، مث دهور النف
ستواهم      دهور م ز، وت ى الترآي درة عل دم الق ن ع ضًال ع م، ف ع زمالئه ل م ي التعام ف ف ن العن وع م ن

ي ار د  . التعليم الل       . وأش ن خ صادمة م ارب ال رض للتج ذي يتع سطيني، ال ل الفل ى أن الطف ه إل قوت
ع  .  التعامل معهما بانفتاحعمليات القصف يصبح أقل طاعة لوالديه، إلى جانب أنه يفقد القدرة على     وتوق

  . قوته أن تتفاقم أوضاع األطفال في غزة جراء عمليات القصف اإلسرائيلي. د
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  الضفة الغربية  •

  
ة             ا مدين ا فيه ة، بم ضفة الغربي تواصل قوات االحتالل فرض قيود مشددة على حرآة المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء ال

ة وقطاع غزة من الوصول                   القدس الشرقية المحتلة، آما ت     ضفة الغربي واصل سلطات االحتالل منع آالف الفلسطينيين من ال
  .إلى مدينة القدس

ول                 - ى دخ شددة عل ودًا م رض قي ا، وتف دس ومحيطه ة الق ل مدين ي داخ واجز ف ة الح تالل إقام وات االح  تواصل ق
  . ر من الصالة في المسجد األقصىالفلسطينيين للمدينة، آما يمنع المدنيون الفلسطينيون بشكل متكر

الجنود، و    93 حاجزًا يعيق حرآة الفلسطينيين، من ضمنهم       630 هناك           - ززًا ب ًا   537 حاجًزا عسكرًيا مع  حاجزًا مادي
اراً " حاجزًا  80-60 وإلى جانب ذلك، هنالك حوالي   ).آتل ترابية، آتل إسمنتية، جدران، الخ     ( وات    " طي صبها ق ًا تن أو مؤقت
  . حتالل في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية آل أسبوعاال
ى   724 عند استكمال بناء جدار الضم غير القانوني في الضفة الغربية فإن طوله سيبلغ                       -  آيلومترًا، وهو ما سيؤدي إل

اء      . فرض المزيد من إجراءات العزل على السكان الفلسطينيين        ى اآلن بن م حت ومترًا من ال  350وقد ت ا    آيل % 99جدار، منه
  . على األراضي الضفة الغربية نفسها، وهو ما يعرض المزيد من األراضي الفلسطينية للمصادرة

ة أو  18من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية والتي تؤدي إلى % 65 هنالك ما يقارب            -  تجمعًا سكانيًا فلسطينيًا مغلق
  ). طريقًا72 من أصل 47(إلسرائيلي مسيطر عليها من قبل حواجز قوات االحتالل ا

ى    .  آيلومتر من الطرق المحظور على الفلسطينيين استخدامها في الضفة الغربية          500 هنالك ما مجموعه             - عالوة عل
ة، دون الحصول                      شرقية المحتل ا القدس ال ا فيه ذلك، ال يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، بم

  . صاريح تصدرها قوات االحتالل، وهو أمر غاية في الصعوبةعلى ت
  .  تواصل قوات االحتالل االعتداء على المتظاهرين الذين ينظمون احتجاجات سلمية ضد بناء جدار الضم        -
ك                                     - ا في ذل ة، بم ضفة الغربي سطينيين في القدس وفي مختلف أنحاء ال وقيفهم   تواصل قوات االحتالل مضايقة الفل ت

   .وتفتيشهم في الشوارع
    
  

ر الحالي    ى النحو   ) 31/12/2008 ـ  24/12/2008(وآانت االنتهاآات التي تم توثيقها خالل الفترة التي يغطيها التقري عل
 :التالي

   
  

  : العدوان على قطاع غزة: أوًال
  

ا      27/12/2008 صباح يوم السبت الموافق      11:25في حوالي الساعة     ة اإلسرائيلية من       ، شرعت عشرات الط ئرات الحربي
ة أنحاء قطاع غزة                  ) 16أف  (طراز     .والطائرات العمودية الهجومية بشن غارات جوية، وبشكل يكاد يكون متزامنًا في آاف

سطينيين،                    دنيين الفل ضحايا في صفوف الم در من ال ر ق اع أآب ه يهدف إليق ويدل ذلك على قرار إسرائيلي مسبق ومخطط ل
ذين               . مع فترة الذروة في النشاطات اليومية للسكان آافة        آون الغارات تزامنت   ضحايا ال ع من ال دد المرتف سر الع ا يف  وهذا م

ذ                            اريخ االحتالل اإلسرائيلي من ة في ت ر دموي وم هو األآث دودة في ي ائق مع اً  41سقطوا خالل دق زامن توقيت      . عام د ت  وق
سائي             رة الم دء الفت صباحي وب اذاة أو في              القصف مع انتهاء فترة الدوام ال ا بمح ر منه ي يتواجد الكثي دارس القطاع الت ة في م

ى لحظة إعداد             .محيط مقرات الشرطة التي تعرضت للقصف      هذا وال زال العدوان اإلسرائيلي يتواصل على قطاع غزة حت
ة والمساجد                       شات المدني تهدافها للمن ه اس ازل  هذا التقرير، وسط تصعيد غير مسبوق، آثفت سلطات االحتالل من خالل والمن

ة      انهم المدني م وأعي اءهم وأمالآه ستبيحة دم سطينيين، م دنيين الفل أرواح الم ة ب ر آبه سكنية، غي ك  .  ال دعي إسرائيل أن تل وت
المنشآت والمساجد والمنازل هي معاقل ألفراد من حرآة حماس، إال أن تحقيقات المرآز تؤآد أن تلك السلطات أفرطت في                  

اء                  تة، وان غالبية المنشات     استخدامها للقوة المسلحة الممي    ع وسط أحي ة وأمالك خاصة تق ة عام المستهدفة هي منشآت مدني
اتهم     م وممتلك ات المرآز     . سكنية مكتظة، األمر الذي بات معه المدنيون العزل يدفعون ثمنه باهظًا من أرواحه د تحقيق وتؤآ

ة                ارات المتتالي ك الغ ا لحقت أضرار                أن جميع من سقطوا خالل الساعات األخيرة جراء تل دنيين، فيم م من الم ة ه  والمكثف
ر،       .جسيمة بعشرات المنازل التي تقع في محيط المنازل والمنشات المستهدفة          تم        ومما يزيد من صعوبة األم زل ي  أن أي من

اؤه أو ترميم                          تدميره   اد بن ارص أن يع شتاء الق ه، أو إلحاق أضرارًا به ال يمكن في ظل ظروف الحصار الخانق وأجواء ال
  .األمر الذي سيؤدى إلى تشريد مئات األسر الفلسطينية وعدم توفر مأوى لها
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  :وفيما يلي أبرز الجرائم التي اقترفتها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي في عدوانها المتواصل على القطاع

  
  :محافظة شمال قطاع غزة

  
نهم              27 قتيًال،   46جراء العدوان المتواصل بلغ عدد القتلى في محافظة الشمال           زل، من بي دنيين الع نهم من الم ل   11 م طف

م من    250وبلغ عدد المصابين نحو    .  من القتلى خمس طفالت شقيقات، وطفلتان شقيقتان      . وثالث نساء  ًا، معظمه  جريح
زل  دنيين الع شرآة        .  الم ة ل دادة وغرف ة ح كنية، وورش ازل س ة من سجدين، وثماني ة، وم ع أمني سة مواق صف خم م ق ت

ص ةاالت سيارات المدني اطق المفتوحة وال د من المن ي .  االت، والعدي ة الت ي واألضرار البالغ دمار الجزئ ضًال عن ال ذا ف ه
  .أصابت المنازل السكنية والمنشات المدنية الواقعة في محيط تلك األهداف

  :وآانت الجرائم في محافظة شمال غزة على النحو التالي
  

ساعة   *  سب 11:35في حوالي ال سلة غارات    27/12/2008ت الموافق   صباح ال ة اإلسرائيلية سل ، شنت الطائرات الحربي
ة شمالي القطاع            سطينية ولفصائل المقاوم ة الفل زة األمني ة لألجه ي تعرضت     .جوية استهدفت عدة مواقع تابع  والمراآز الت

  : للقصف هي
ه          بالقرب من مفترق التوام، غرب    )  سابقاً 17ألـ  (ـ موقع عبد العزيز الرنتيسي       ل، وسقط في سعة ي جباليا، ودمر بالكام ى   ت  قتل

ى        . وعشرات الجرحى من أفراد األمن المتواجدين داخل الموقع      ودين حت اخ، مفق نهم طب ع، بي راد الموق وال يزال ثالثة من أف
  . صدور هذا التقرير

ه            ل، وسقط في ا، ودمر بالكام ى وعشرات الجرحى    ةثالث ـ موقع الشرطة البحرية في منطقة السودانية، غربي بيت الهي  قتل
  .من أفراد األمن المتواجدين داخل الموقع

ة                       ة تابع سام وغرف ابع لكتائب الق ع ت دمير موق ل، فضًال عن ت ا، ودمر بالكام يم جبالي ـ موقع قوات األمن الوطني شرقي مخ
 آانت  التصاالت، وامرأة ثالثة موظفين تابعين لشرآة ا    ، هم   سبعة قتلى لشرآة االتصاالت الفلسطينية، وسقط في تلك الغارة        

    .تمر من المنطقة، وثالثة من آتائب القسام
انون، ودمر بالكامل دون                               ي بيت ح رز غرب ر إي ى معب ارك المؤدي إل رق الجم ـ موقع قوات األمن الوطني بالقرب من مفت

ى                          .وقوع إصابات  ا أدى إل انون، مم دة بيت ح ل، شرق بل اطق مفتوحة في حي األم رأة     آما قصفت الطائرات من ل ام مقت
  . آانا يتواجدان بالقرب من منزليهمافلسطينية ومدني آخر

  
ة حي     28/12/2008 صباح يوم األحد الموافق      11:40وفي حوالي الساعة    *  ة اإلسرائيلية منطق ، قصفت الطائرات الحربي

  .بجراحأسفر القصف عن إصابة ثالثة مدنيين، وهم رب أسرة وزوجته وابنه، .  السالطين، غربي بيت الهيا
ساعة *  والي ال ي ح وع   2:30وف ن ن سطينية م ة فل يارة مدني رائيلية س تطالع إس ائرة اس صفت ط ر، ق د الظه  (BMW) بع

دين  ومقتل سائقهاأدى القصف إلى تدمير السيارة   .  حمراء اللون، آانت تسير مقابل بلدية جباليا       ، وهو من قادة آتائب عز ال
  .نالقسام، فضًال عن إصابة عدد من المواطني

ة طوابق في                       11:50وفي حوالي الساعة    *  ل المكون من ثالث اد عق ة اإلسرائيلية مسجد عم  ليًال، قصفت الطائرات الحربي
الم            5بلوك   زل مجاور             .   في مخيم جباليا، ذي أعلى آثافة سكانية في الع دمير من ل، وت دمير المسجد بالكام ك عن ت أسفر ذل

ه،          يعود للمواطن أنور خليل بعلوشة، المسقوف ب  ل خمسة من طفالت سببًا مقت ه، م ى رؤوس قاطني اره عل ستوس، وانهي االسب
دة                          ة الوحي ه اآلخرين،  بجراح، وآانت الناجي ة من أطفال ه وثالث أصغرهن في الرابعة من عمرها، فيما أصيب هو وزوجت

خ متواصل لمن وجرى انتشال الضحايا من تحت األنقاض بعد نصف ساعة من  صرا .  رضيعة تبلغ األسبوعين من عمرها    
اة     يالت هن،     .  بقوا على قيد الحي ا،   4جواهر،   والقت رام   12 أعوام، سمر،   8 أعوام، دني ًا، إآ ر،   14 عام ًا، وتحري  17 عام

شكل         17هذا وقد أصيب أيضًا،  .  عامًا ي تضررت ب ازل المجاورة الت ال من سكان المن  مدنيا آخرون، من بينهم خمسة أطف
  .آبير

  
ين الموافق        1:00وفي حوالي الساعة    *  اطق         29/12/2008 فجر يوم االثن ة اإلسرائيلية عدة من ، قصفت الطائرات الحربي

ساعة    .   مفتوحة شمالي قطاع غزة   ى ال ل       5:00وترآزت أعمال القصف التي استمرت حت ا، ت رة بيت الهي رًا قرب مقب  فج
  . الزعتر، جباليا، بيت حانون، وبئر النعجة، دون وقوع إصابات

ا، دون               9:00ساعة  وفي حوالي ال  *  دة جبالي اطق مفتوحة شرقي بل ة اإلسرائيلية عدة من  صباحًا، قصفت الطائرات الحربي
  . وقوع إصابات

ة               9:05وفي حوالي الساعة    *  ة، في عزب ة، في شارع الزاوي ة اإلسرائيلية مسجد الزاوي  صباحًا، قصفت الطائرات الحربي
ا     دمي   .  عبد ربه، شرقي بلدة جبالي ى ت ه من المسجد           أدى القصف إل ى مقرب ان عل ذي آ ر المسجد، وإصابة مؤذن المسجد ال

 .لحظة القصف، ووصفت إصابته بالمتوسطة
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ارة في شارع      12:30وفي حوالي الساعة    *  واطنين داخل بي  ظهرًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية مجموعة من الم
 .ثالثة آخرين بجراح، وصفت ما بين متوسطة وخطيرةسعود، شرقي بلدة جباليا، ما أدى إلى استشهاد أحدهم، وإصابة 

دة بيت            12:35وفي حوالي الساعة    *  ون في بل ة الغب  ظهرًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية منطقة زراعية في منطق
  .  وإصابة طفلين آخرين عامًا؛12شادي يوسف غبن، الهيا، قرب الجمعية اإلسالمية ما أدى إلى استشهاد الطفل 

اد سمور في    2:30في حوالي الساعة   و*   بعد الظهر، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية ورشة حدادة تعود للمواطن عم
د حوالي نصف ساعة توجه صاحب الورشة        . شارع زمو، شرقي جباليا، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة في الورشة            وبع

ذه      وعدد من الشبان وقاموا بمحاولة نقل محتويات الورشة التي      وع مرسيدس، وفي ه  تضررت في سيارة نقل صغيرة من ن
ا               3:20األثناء وذلك عند الساعة      إخالء الورشة م ذين يقومون ب واطنين ال سيارة والم وات االحتالل بقصف ال  مساًء قامت ق

وآسجين  ، من بينهم طفالن، وإصابة أربعة بجراح بالغة وحروق جراء انفجار أنابيب غاز األ        سبعة مواطنين أدى إلى مقتل    
  . المستخدمة في الورشة

سام                   4:50وفي حوالي الساعة    *  ادي في آتائب الق وت، القي اهر زق واطن م زل الم  مساًء، قامت قوات االحتالل بقصف من
اط                 .  16بصاروخين من طائرات اف      القرب من مسجد الرب ع ب ات، تق المنزل عبارة عن بناية سكنية مكونة من خمس طبق

ا     ازل المجاورة،                         أ.  في مشروع بيت الهي ة بعشرات المن ة بالغ شكل آامل وإلحاق أضرار مادي دميرها ب ى ت دى القصف إل
  . مواطنًا بجراح وصفت ما بين متوسطة وطفيفة22إضافة إلصابة 

 مساًء، قامت قوات االحتالل بقصف منزل المواطن أيمن حسين صيام، المكون من طابقين في                5:40وفي حوالي الساعة    * 
ي وإلحاق    . سط مخيم جباليا  شارع الهوجا، و   شكل آل يعود المنزل ألحد قادة آتائب القسام، وأدى القصف إلى تدمير المنزل ب

ين،               أسفر القصف   .  أضرار بالغه في عدة منازل سكنية مجاورة       نهم طفل واطنين، من بي ة م ل ثالث وإصابة حوالي    عن مقت
  . مواطنًا بجراح ما بين متوسطة وطفيفة12
واطن            5:55 وفي حوالي الساعة  *  ود للم ستخدم آاستراحة يع زًال صغيرًا ي  مساًء، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية من

  .سلمان سلمان في تل الزعتر، ما أدى إلى تدميره، ولم تقع إصابات
القرب                6:40وفي حوالي الساعة    *  ر، ب ريم الجعبي د الك من   مساًء، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية منزل المواطن عب

زل المكون من              . مسجد صبحي الشوا، في مشروع بيت الهيا       ة في المن ات دون  3أدى القصف إلى إلحاق أضرار بالغ  طبق
  .وقوع إصابات، حيث تم إخالء المنزل بسبب تهديده بالقصف مسبقًا

  
ساعة   *  والي ال ي ح ق    4:10وف اء المواف وم الثالث ر ي رائي   30/12/2008 فج ة اإلس ائرات الحربي صفت الط زل ، ق لية من

ة                  سكنه عائل شهداء، وهو مكون من طابق واحد وت رة ال ل مقب ة مقاب المواطن عدنان عبد ريان، في شارع مصر حي الجنين
ن  ه م ردًا12مكون ائرة  .   ف ن ط صاروخ م زل ب تهدف المن اورة بأضرار F16اس ازل المج ن المن ددًا م ان .  وأصاب ع وآ

  . دقائق10 صاحب البيت قد تلقى اتصاًال إلخالء المنزل خالل
ع في     4:40وفي حوالي الساعة    *  ذي يق شاعر، ال  فجرًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية منزل المواطن عبد الكريم ال

ه                  راد  10شارع متفرع من شارع مصر، ومكون من طابق واحد، ويقطن ساعة       .   أف  أعادت طائرات     4:55وفي حوالي ال
ساعة   االحتالل قصف المنزل للمرة الثانية، وفي     دمير          5:20حوالي ال ا أسفر عن ت ة، م رة الثالث  صباحًا، أعادت قصفه للم

 . مواطنين بإصابات ما بين خفيفة إلى متوسطة10آما أصيب .  المنزل وإصابة عدد من المنازل المجاورة بأضرار
ة           8:15وفي حوالي الساعة    * ال من عائل ة أطف اه ثالث القرب     صباحًا، أطلقت قوات االحتالل صاروخًا باتج انوا ب دان، آ حم

قيقهن الثالث بجراح                                    قيقتين، وإصابة ش ين ش ل طفلت ى مقت ا أدى إل انون مم دة بيت ح سكة غرب بل من منزلهم في شارع ال
  . عام  على التوالي11 اعوام، و4لمياء  وهيا طالل حمدان : والقتيلتان هنا.  بالغة

ائن في         ووفقًا للتحقيقات الميدانية فان األشقاء  الثالثة  آانوا         زلهم الك ل من ة مفتوحة مقاب ة في منطق  في طريقهم إللقاء القمام
  .شارع السكة، غرب بلدة بيت حانون عندما تم استهدافهم وقصفهم بالصاروخ

ان                        13:10وفي حوالي الساعة    *  ى إصابة اثن ة إل  ظهرًا،  أدى قصف جبل الكاشف بصاروخ لمجموعة من رجال المقاوم
 .منهم بجراح متوسطة

 عامًا من سكان بيت  23 ظهرًا،  قامت قوات االحتالل باستهداف  المواطن محمد أآرم شبات،             13:00 حوالي الساعة    وفي*
ى إصابته                           ا أدى إل انون بصاروخ جوي، مم حانون وأحد نشطاء المقاومة،  بينما آان يسير بشارع القدس وسط بلدة بيت ح

  .بشظايا في الظهر
فت طائرات االحتالل منزل المواطن أحمد أبو حسين الكائن وسط مخيم جباليا بثالثة            مساًء، قص  3:30وفي حوالي الساعة    *

صواريخ، مما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل وإلحاق أضرار مادية بعدة منازل مجاورة، فضًال عن إصابة مواطنان بجراح         
ا      وتقطنه أ  2م80والمنزل مكون من طابق واحد مسقوف باالسبستوس مساحته         .  متوسطة راد 9سرة قوامه م    .  أف د  ت ان ق وآ

  .إخالؤه والمنازل المجاورة قبل قصفه
زل         16 مساًء،  تم التعرف على هوية الطفل طارق ياسر عفانة،            7:00وفي حوالي الساعة    *  ل في قصف من ذي قت  عام وال

 .ال عدوان،  حيث آان مجهول الهوية في ثالجات آم29/12/2008المواطن أيمن صيام في مخيم جباليا بتاريخ 
ى          8:15وفي حوالي الساعة  * ام عل ابقين ومق د عودة المكون من ط واطن محم زل الم  مساًء،  قصفت طائرات االحتالل من

ا         12 وتقطنه أسرة قوامها   2م180مساحة   ال عدوان في بيت الهي شفى آم القرب من مست ع ب ى   .   فرد،  ويق أدى القصف إل
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د حوالي عش              زل،  وبع شكل               إحاق أضرار جزئية في المن زل ب اني دمر المن زل بصاروخ ث م استهداف نفس المن ائق ت ر دق
  .آامل  وألحق أضرارا  بالغة بعشرات المنازل المجاورة

ذر في                          9:10وفي حوالي الساعة    * ارة الن ة في بي  مساًء، قصفت طائرات االحتالل بصاروخ مجموعة من رجال المقاوم
 .إصابة اثنين منهم بجراحشارع غزة القديم في جباليا البلد،  مما أدى الى 

ساعة *  ي حوالي ال القرب من مدرسة 9:50وف ة ب ال المقاوم تهداف مجموعة من رج وات االحتالل باس ساًء،  قامت ق  م
ال عدوان                               شفى آم ا لمست م نقلهم ة الخطورة،  وت ان احدهما جراحه بالغ الشيماء في بلدة بيت الهيا، مما أدى إلى إصابة اثن

 .ر الطبية عن وفاة احدهم متأثرًا بجراحهوبعد ساعة أعلنت المصاد
ا أدى        16 ليًال،  قصفت طائرات اف       11:20وفي حوالي الساعة    *  ا، مم  منطقة زراعية في منطقة فدعوس شمال بيت الهي

  .إلى احتراق دفيئات زراعية واشتعال النيران فيها
  

ساعة *  والي ال ي ح ق  2:30وف اء المواف وم األربع ر ي واطن  ، قامت 31/12/2008 فج زل الم تالل بقصف من وات االح ق
ة من                               ه أسرتين مكون ابقين تقطن زل مكون من ط ارة عن من راد  9يوسف النجمة في منطقة التوام غرب جباليا، وهو عب  أف

دها بصاورخ من طائرات اف             2م150ومقام على مساحة     ان   16 حيث تم قصفه بصاروخ استطالع تحذيري، وبع  حيث آ
سكان والم      ي ولحقت                           المنزل خالي من ال شكل آل زل ب دمير المن ى ت ازل المجاورة أخليت في وقت سابق وأدى القصف إل ن
  .أضرار بعدة منازل مجاورة 

ل                 18:30وفي حوالي الساعة    *  شهاد الطف زة عن است إسماعيل طالل    مساءًا أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بغ
ي أصيب          10 ، حمدان اء الموافق            سنوات، متأثرًا بجراحه البالغة الت وم الثالث ا صباح ي ه في       30/12/2008به ، قرب منزل

  .بيت حانون وبذلك يرتفع ضحايا القصف اإلسرائيلي لثالثة أشقاء من األطفال
  

ساعة *  والي ال ي ح ابقين    22:25وف ن ط ون م وش المك ة عل واطن جمع زل الم تالل بقصف من وات االح ساءًا، قامت ق  م
القرب من مسجد العمري              أفراد بصارو  10وتقطنه أسرة قوامها     زل ب ع المن ة ويق خ اباتشى مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغ

ة                   شهاد المواطن ى است شرقية وأدى القصف إل ة ال زل من الناحي صاروخ جزء من المن د أصاب ال انون وق وسط بلدة بيت ح
  .عامًا، زوجة صاحب المنزل وإصابة طفالن من أحفادها الصغار بصدمة عصبية65،فاطمة علوش

  
  :مدينة غزة وضواحيها

  
نهم     45،  قتيل153جراء العدوان المتواصل على مدينة غزة، بلغ عدد القتلى      زل، من بي دنيين الع ال  10 منهم من الم  أطف

سطينيين،                     تسعةمن بين القتلى    . وسبع نساء  ين الفل شغيل الالجئ ة غوث وت ابع لوآال دريب المهني الت ز الت  طالب من مرآ
ة ال  ن عائل قاء م ة أش هثالث سعف، وأب وطفلي ب وم و  .   ريس، طبي صابين نح دد الم غ ع ن  225وبل م م ريح، معظمه  ج

م قصف     .  المدنيين العزل  ر أمني    14ت رات،          مق ة   ، بعضها تعرض للقصف عدة م ات خيري وزارات   ، ثالث جمعي مجمع ال
ا ،  مقر المجلس التشريعي، مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة العدل،       الحكومية  10، سجدين، م زل سكنية ثمانية من

زارع دادة ومحالت و م الث ، ورش ح ادي رياضي، وث صيادين و ن اء ال ضائية األقصى،  مين ة، ف الث مؤسسات تعليمي ث
ة من                     .  محالت للصرافة  ة القريب شات المدني سكنية والمن ازل ال وجراء الغارات المتواصلة والمكثفة دمرت العديد من المن

  .أو جزئياألماآن المستهدفة، بشكل آلي 
  

  :وآانت الجرائم في مدينة غزة وضواحيها على النحو التالي
  
ساعة *  والي ال ي ح ق 11:25ف سبت المواف شرطة،  27/12/2008 صباح ال ات لل ة عرف تالل مدين ائرات االح صفت ط ، ق

واء   من بينهم  شرطيًا40قتل نحو مدينة غزة، حيث آان يقام حفل تخريج لدورة شرطة مدنية،  حيث            وسط ر،   الل توفيق جب
في " بيت األسير الفلسطيني"، ومؤسسة واعد لألسرى "مقر األمن الوقائي سابقًا"، ومدير عام الشرطة في الحكومة المقالة

ا         ل فيه ة حماس     منطقة تل الهوى، جنوب غزة وهو عبارة عن بناية من ثالثة عشر طابقًا، وقت راد حرآ ا  خمسة من أف ، فيم
ر              وقتل ثالثة  قصف مقر المشتل في مخيم الشاطئ،      املين في المق م قصف    .   فيه وأصيب اثنان آخران بجراح من الع ا ت آم

ر الرئاسة                          ة ومق ر األمن والحماي اء غزة، مق دى "شرطة العباس، آراج باصات تابع لحرآة حماس بالقرب من مين ، "المنت
شهداء                  .غربي مدينة غزة   ور لألسرى وال ة الن ة           آما قصفت الطائرات في نفس التوقيت جمعي درج، شرقي مدين في حي ال

شجاعية، وآخر في حي                    سام، شرقي حي ال ًا لكتائب الق ًا تابع ة غزة، موقع غزة، مرآز شرطة التفاح والدرج، شرقي مدين
اح، حيث               د في حي التف دنيين    الزيتون، منزًال لعائلة حمي ة م ل ثالث ه        قت م أب وطفل زلهم ، وه ة حويج المجاور لمن  من عائل

ة من ال      اً  18عمر   وابنته البالغ شغيل                  .  عام ة غوث وت ابع لوآال ي الت دريب المهن ر الت ل مق ا قصف  شارع المحافظة مقاب آم
ة الغوث              تسعةالالجئين الفلسطينيين، حيث قتل في تلك الغارة         ابع لوآال دريب المهني الت ز الت وقفهم    من طالب مرآ اء ت ، أثن

ة في          من عائ  قتل ثالثة أشقاء  بانتظار باص لنقلهم إلى الجنوب، فيما        انوا داخل منجرتهم، الواقع لة الريس، من بينهم طفل آ
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ة           3:30 عادت تلك الطائرات وفي حوالي الساعة         . نفس الشارع   عصرًا، وقصفت البوابة الشمالية لمقر السرايا، وسط مدين
    .غزة،حيث قتل اثنين من العسكريين

  
ساعة      *  وم األحد الموافق          1:00وفي حوالي ال ة مسجد      ، ق  28/12/2008 فجر ي ل     صفت الطائرات الحربي و المقاب  البورن

ة غزة               ل، وسط مدين و جه ائلتي خواجة وأب دنيين من       .لمستشفى مجمع الشفاء الطبي، وورشتي حدادة لع ة من الم ل ثالث  قت
  . سكان المنطقة في تلك الغارة

ضائية األقصى ف        2:00وعند الساعة   *  ر ف ة      فجرًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية مق ي شارع النصر، شمالي مدين
  .غزة، حيث أصيب عشرة مدنيين فلسطينيين من سكان المنطقة

ي حي  *  ات ف الث طبق ون من ث لمي مك ة س زًال لعائل رائيلية من ة اإلس ائرات الحربي اعات، قصفت الط الث س د نحو ث وبع
    .قةالزيتون، شرق مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة ستة من المدنيين العزل من سكان المنط

    .وبعد نحو ثالث ساعات أخرى، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية مقر شرطة الشجاعية، شرقي مدينة غزة* 
ة          9:15وعند الساعة   *  وبي مدين ل الهوى، جن ة ت ا لألسلحة في منطق  صباحًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية مخزن

    . لألمن الوطني في حي النصرغزة وديوانًا لعائلة العشي في حي الرمال، ومقرًا
ساعة    *  شيخ رضوان،                       10:10وعند ال ة ال ة في منطق ة اإلسرائيلية وقصفت أرضًا خالي  صباحًا، عادت الطائرات الحربي

  .شمالي المدينة
شرطة              *  ة لل يارة جيب تابع ة اإلسرائيلية س ائق، قصفت الطائرات الحربي ة في حي       وبعد نحو عشر دق ة المقال في الحكوم

    .ونالزيت
وي                      11:00وعند الساعة   *  ذي يحت سرايا الحكومي وال ر ال  صباحًا، عادت الطائرات الحربية وقصفت جزءًا من مجمع مق

  ".سجن غزة المرآزي"على 
ع من                     3:20في حوالي الساعة    *  سابع والراب قتين سكنيتين، في الطابق ال ة اإلسرائيلية، ش  مساًء، قصفت الطائرات الحربي

  .ليم في تل الهوى بغزة، ما أدلى إلحاق دمار آبير بهمابرجي األزهر والتع
القرب من سوق                        4:00وفي حوالي الساعة    *  شرطة ب ة لل يارة جيب تابع ة اإلسرائيلية، س  مساًء، قصفت الطائرات الحربي

  .فراس وسط غزة، ما أدى إلى تدميرها
ادي            مساًء، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، م      6:30وفي حوالي الساعة    *  د اله اد عب شحمة يافا التي تعود للمواطن إي

 .رجب في شارع يافا بغزة
و، ومخرطة أخرى                *  واطن شريف لول ود للم وفي نفس التوقيت قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، مخرطة حدادة، تع

  .لشقيقه أشرف ما أدى إلى تدميرهما بالكامل
 صاروخًا باتجاه منزل المواطن  16الحربية اإلسرائيلية من طراز اف       مساًء، أطلقت الطائرات     7:00وفي حوالي الساعة    * 

ساحة    ى م ابقين، عل ن ط ون م زة، والمك ة غ رقي مدين ون، ش ي حي الزيت ع ف شكو، الواق ق آ د اهللا توفي ال  .  2م180عب أنه
ساء،  8ابتهال، المنزل على قاطنيه، وأدى إلى مقتل طفلة المواطن عبد اهللا،       اً 22 أعوام، وزوجة ابنه مي ا أصيب    عام ، فيم

  . فردًا، من بينهم طفالن بجراح13المواطن المذآور وجميع أفراد األسرة البالغ عددهم 
ان                             8:00وعند الساعة   *  ذي آ ل الهوى، ال ابقًا في ت ائي س ر األمن الوق ة اإلسرائيلية، مق ساًء، قصفت الطائرات الحربي  م

  .تعرض للقصف في اليوم السابق
 .ساًء، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، مقر شرطة الشاطئ بصاروخين ما أدى إلى تدميره م8:10وعند الساعة * 
  

رات      29/12/2008 فجر يوم االثنين الموافق     12:15وعند الساعة   *  ى المختب ة اإلسرائيلية، مبن ، قصفت الطائرات الحربي
 .ق دمار في مباني مجاورةفي قسم الطالبات بالجامعة اإلسالمية بغزة، ما أدى إلى تدميره وإلحا

وفي نفس التوقيت قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية ميناء الصيادين وشرطة البحرية، وجرى قصفهما أيضًا بواسطة               * 
 .الزوارق البحرية

شمالي     1:30وعند الساعة   *  في   فجرًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، منزل المواطن عبد اهللا علي لبد، في الحي ال
 .الشاطئ ما أدى إلى اندالع حريق في المنزل بسبب وجود سوالر في المخازن

القرب من           *  ود البحطيطي ب واطن محم ود للم وفي نفس التوقيت، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، مخرطة حدادة تع
 .دوار عسقولة، ما أدى لتدميرها بالكامل

واطن عالء        16حربية إسرائيلية من طراز اف       فجرًا، أطلقت طائرة     2:30وفي حوالي الساعة    *   صاروخا باتجاه منزل الم
ات                 شاطئ والمكون من ثالث طبق يم ال ل، وإلحاق              .  محمد اعقيالن، الكائن في مخ زل بالكام دمير المن أسفر القصف عن ت

زل                     .  أضرار بالغة في المنازل المجاورة      سبب إخالء المن وع إصابات في األرواح ب غ عن وق م يبل ذا ول ازل   ه وبعض المن
  .المجاورة قبل القصف

ادي حلمي        5:00وفي حوالي الساعة    *  د اله  فجرًا قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، مزرعة للمواشي للمواطن إياد عب
 .رجب، ما أدى إلى نفوق عدد من المواشي
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ائي م              6:50وعند الساعة   *  ر األمن الوق د            صباحًا، عادت الطائرات اإلسرائيلية لتقصف مق ة عن رة ثالث ة وقصف م رة ثاني
 . صباحًا7:15الساعة 

 صباحًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، ميناء غزة ومقر الشرطة البحرية وتسبب ذلك بإلحاق أضرار              9:30وعند الساعة   * 
 .بثالثة قوارب للصيادين

لسطيني في مخيم الشاطئ، وهي       بعد الظهر، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، مؤسسة الجريح الف        1:15وفي حوالي الساعة    * 
  .2م200ة مكونة من طابقين على مساح

ساعة *  والي ال ي ح ن  4:45وف ون م ودة المك و ع ل أب واطن زآي خلي زل الم رائيلية، من ائرات اإلس صفت الط ساًء، ق  3 م
  . م250طبقات ومساحته 

  .في مخيم الشاطئ" ب"الشاطئ  مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، فناء مدرسة بنات 5:05وفي حوالي الساعة * 
ال          10:00وفي حوالي الساعة    *  زل  .   مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، منزل المواطن حسين حسنية في حي الرم المن

  .غير مأهول بالسكان
  

ساعة   *  والي ال ي ح ق   1:00وف اء المواف وم الثالث ر ي ًا    3/12/2008 فج رائيلية، مطعم ة اإلس ائرات الحربي صفت الط ، ق
  . 2م100المطعم مقام على مساحة .  مأآوالت الشرقية تعود ملكيته للمواطن جمال صالح حسن أبو شعبانلل

  . فجرًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، نادي شمس الرياضي في حي الصبرة1:20وفي حوالي الساعة * 
ساعة *  والي ال ي ح رائيلية، م1:30وف ة اإلس ائرات الحربي صفت الط رًا، ق ث   فج وى، حي ل اله ي حي ت وزارات ف ع ال جم

  . مدنيًا من سكان المنطقة بجراح13أصيب 
  . فجرًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، موقعًا للشرطة البحرية في حي الشيخ عجلين1:40وفي حوالي الساعة * 
ة     فجرًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، مجمع الوزارا       2:00وفي حوالي الساعة    *  رة الثاني ت في حي تل الهوى للم

  .في غضون نصف ساعة
راج المقوسي، شمال                          *  القرب من أب ة ب شرطة البحري ًا لل ة اإلسرائيلية، موقع وفي نفس التوقيت، قصفت الطائرات الحربي

  . مدينة غزة
وبي لمدرسة سامي العلمي ال                    *  ة اإلسرائيلية، الجدار الجن القرب من      وفي وقت متزامن، قصفت الطائرات الحربي ة ب ثانوي

  . أبراج المقوسي، شمال مدينة غزة
ة                 3:00وفي حوالي الساعة    *  رة الثالث  فجرًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، مجمع الوزارات في حي تل الهوى للم

  .في غضون ساعة
واطن واسط       فجرًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، مصنعًا لتعبئة األو        3:30وفي حوالي الساعة    *  ه الم آسجين يملك

  .  ويقع خلف المجمع اإلسالمي في حي الصبرة2م300المصنع مقام على مساحة . عبد القادر
ساعة *  ي حوالي ال ي حي 4:30وف ادي شمس الرياضي ف ة ن رة الثاني رائيلية، للم ة اإلس رًا، قصفت الطائرات الحربي  فج

  .الصبرة
القرب من محررة                مساًء،  أطلقت الطا    6:00وفي حوالي الساعة     ع ب اه مزرعة تق ة اإلسرائيلية صاروخًا باتج ئرات الحربي

  . أسفر ذلك عن مقتل اثنين من الحراس الذين آانوا يعملون بداخلها.  نتساريم، جنوب مدينة غزة
  

ة إسرائيلية صاروخًا با         31/12/2008 فجر يوم األربعاء الموافق      12:30وفي حوالي الساعة    *  اه  ،  أطلقت طائرة حربي تج
ل أحدهم                ى مقت ا أدى إل ة غزة، مم ريس، شرقي مدين مجموعة من أفراد المقاومة آانوا يتواجدون بالقرب من منطقة جبل ال

سها      . على الفور، وإصابة آخر بجراح     ة نف سطينية للمنطق وبعد ساعة تقريبًا، توجهت سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة الفل
ل المسعف  حربية بصاروخ آخر، مما أدى إلى لنقل الجريح، فاستهدفتها الطائرات ال   د سعيد      مقت دعى  محم داخلها وي ذي ب  ال

دهون،               21أبو حصيرة ،   ا أصيب الطبيب إيهاب عمر الم الخطرة          35 عامًا، فيم ه ب ة حالت ًا، ووصفت المصادر الطبي .   عام
 . عامًا، ووصفت حالته بالخطرة30وأصيب سائق اإلسعاف وهو حشمت عجور، 

  
  

   ومخيماتهامحافظة الوسطى
  

نهم      21 قتيل،   88جراء العدوان المتواصل على محافظة الوسطى، فقد بلغ عدد القتلى            زل، من بي  4 منهم من المدنيين الع
ال، ومسن دد المصابين . أطف غ ع م قصف .   جريح100وبل دريب، 18ت ي وت ع أمن دادة 4 موق ازل سكنية، ورشة ح  من

  . بشكل آلي جراء الغارات المتواصلة على األهداف المذآورة أعالهدمر العديد من المنازل. وسيارة مدنية ومسجد
  

  :وآانت الجرائم محافظة الوسطى ومخيماتها على النحو التالي
ساعة  *  والي ال ي ح ق  11:25ف سبت المواف باح ال رائيلية   27/12/2008 ص ة اإلس ائرات الحربي صفت الط ا 15، ق  موقع

القرب من         موقعي الدفاع المدني والشرط: بالتزامن وهي  وطني، ب ابع لألمن ال و جراد الت ايز أب ة في مدينة الزهراء، موقع ف
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ع                دين، مواق و م دني وشرطة     بلدة المغراقة، موقع الشرطة المدنية وموقع جنين التابع لألمن الداخلي في منطقة أب دفاع الم  ال
شرط      ة، وال شرطة البحري سام      حفظ النظام والتدخل، والمباحث العامة، وشرطة المرور وال ابع لكتائب الق ع ت ة، وموق ة العام

وطني،     13 الطائرات بالتزامن موقع الكتيبة       آما قصفت . في مدينة دير البلح   " الجناح المسلح لحرآة حماس   "  التابع لألمن ال
    .في مخيم المغازي، موقع مقبولة لألمن الوطني في مخيم البريج، وموقع لكتائب القسام بالقرب من وادي غزة

  
يم             28/12/2008 فجر األحد الموافق     2:45الي الساعة   وفي حو *  شافعي في مخ ة ال ، قصفت طائرات االحتالل منزًال لعائل

ع إصابات     .البريج، بعد إبالغ ذويه بإخالئه، مما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار بالغة في المنازل المحيطة          م تق  ول
  .في األرواح نظرا إلخالء المنزل

ة                    9:00ساعة  وفي حوالي ال  *  ى شاطئ البحر قبال ة عل شرطة البحري ر ال  صباحًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية مق
  .مخيم النصيرات

ون،      8:00في حوالي الساعة    *  ضاء الل  مساًء، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخا باتجاه سيارة مدنية من نوع بيجو بي
سيارة        مقتل ثالثة مدنيين   أدى إلى    ما) 2بلوك  (آانت متوقفة في مخيم النصيرات       القرب من ال ، من بينهم طفل آانوا يقفون ب

  .   التي تعود إلى أحدهم
ساعة      *  ى إيهاب حسن                       11:00وفي حوالي ال ود إل اه ورشة حدادة، تع ة صاروخين باتج ساًء، أطلقت الطائرات الحربي  م

ي      5الورشة والمنزل المكون من     أسفر القصف عن تدمير     .  وشاح، وتقع الورشة تحت منزل والد إيهاب       دمير جزئ  طوابق ت
  .ولم يبلغ عن وقوع إصابات

ساعة *  ي حوالي ال وع اف 11:30وف ائرة من ن يًال، أطلقت ط واطن طالل حسن 16 ل زل الم اه من دًا باتج  صاروخًا واح
ه     2 م 318 عامًا، والمكون من طابقين على مساحة        54إسماعيل عيد،    وامهم      4 ويسكن ب رداً  22 عائالت ق أسفر القصف    . ف

وع إصابات، حيث تلقى أحد             غ عن وق م يبل زلين مجاورين ول عن تدمير المنزل بشكل آامل وإحداث أضرار جزئية في من
إبالغ                   24أبناء صاحب المنزل ويدعى مؤمن       اموا ب م ق  عامًا اتصاًال يبلغه بضرورة إخالء المنزل هو وأفراد أسرته، ومن ث

  .منزل دقائق قصف ال5الجيران، وبعد 
  

  صاروخًا  16، أطلقت طائرة حربية من طراز اف       29/12/2008 صباح يوم االثنين الموافق      7:00وفي حوالي الساعة    * 
ا         باتجاه موقع البحرية العسكري، غرب النصيرات، مما أدى إلى تدميره بالكامل مع العلم أنها المرة الثانية التي يتعرض فيه

  .الموقع للقصف
ساعة  *  ائرة  12:30وفي حوالي ال رًا، أطلقت ط دين  F16 ظه و م ة أب ود لعائل ة أرض تع اه قطع  إسرائيلية صاروخًا باتج

  .شرق البريج مما أدى إلى وقوع أضرار جزئية في عدد من المنازل المجاورة لألرض
سام شمالي النصيرات بصاروخ وا                    1:45وفي حوالي الساعة    *  ع الكتائب الق حد   بعد الظهر، قصفت طائرة استطالع موق

  . أدى إلى وقوع أضرار في الموقع
القرب من                     6:50وفي حوالي الساعة    *  ة آانت تمر ب يارة مدني اه س  مساًء، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا باتج

  .آلية فلسطين التقنية في مدينة دير البلح، إال أن الصاروخ أخطأ السيارة التي الذت بالفرار بمن فيها
واطن               9:00وفي حوالي الساعة    *  واف     مساًء، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة عن وفاة الم سهيل ن

ان،  ًا،35التعب ق   عام سبت المواف وم ال ا صباح ي ي أصيب به ه الت أثرًا بجراح دة مت كان الزواي ن س اء 27/12/2008 م  أثن
  .الدين، حيث تصادف وجوده في مكان القصفقصف مرآز المباحث الواقع في دير البلح على الطريق العام شارع صالح 

ر            10:00وفي حوالي الساعة    *  اه شواطئ النصيرات ودي ران أسلحتها اتج ة اإلسرائيلية ني زوارق الحربي ساًء، فتحت ال  م
  .البلح، بشكل عشوائي، ما أدى إلى انتشار الخوف والرعب في صفوف المواطنين الذين يسكنون قرب الشواطئ

  
اروق   F16، قصفت طائرة إسرائيلية من طراز     30/12/2008 فجر الثالثاء الموافق     2:00ة  وفي حوالي الساع  *   مسجد الف

ي وإحداث         . بصاروخ واحد ) 9بلوك  (عمر بن الخطاب الواقع في مخيم البريج         شكل آل دمير المسجد ب أسفر القصف عن ت
ع في الطابق األرضي لبنا                   ي تق ساحة       أضرار جزئية بالغة في روضة سنابل األقصى الت ى م ام عل ة المسجد المق . 2م600ي

ة المسجد       . المسجد يقع في الطابق األول، والروضة في الطابق األرضي    ى سطح بناي اه عل ة للمي .  آما تضررت محطة تحلي
بابيك مدرسة                      واب وش ة المالصقة للمسجد وأضرار في أب ريج الحكومي وأسفر القصف أيضا عن تدمير محتويات عيادة الب

  .ولم يبلغ عن وقوع إصابات.  وأضرار في عدد من المنازل المحيطة بالمسجد) د(و) ب (البريج المشترآة
ا      8:25وفي حوالي الساعة   *  ة، مم ع مقبول  صباحًا، قصفت طائرة استطالع إسرائيلية بصاروخ منطقة مفتوحة بجوار موق

  .أدى إلى وقوع أضرار في األرض
ان                   ظهرًا،  أطلقت طائرة ح      2:30وفي حوالي الساعة    *  اس، آ ة اإلسالمية حم اه احد عناصر المقاوم ة صاروخًا باتج ربي

  . أسفر القصف عن مقتل أحد أفراد المقاومة.  يتواجد في حقل زراعي في منطقة حكر الجامع في  دير البلح
و  منزل المواطن فتحي محمد خميس أب  16 مساًء، قصف  طائرة حربية إسرائيلية من نوع أف     3:00وفي حوالي الساعة    * 

ل ،  ة30آمي ة المغراق ي قري ع ف ام، والواق ساحته  .   ع ابقين م ن ط ون م ي والك شكل آل زل ب دمير المن فر القصف عن ت أس
دمير       .  أفراد   5 وتسكنه أسرة قوامها     2م200 ي و     4آما تسبب القصف بت شكل آل ازل أخرى مجاورة ب شكل   10 من ازل ب  من
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ارة بجراح وصفت       جزئي، فيما أصيب ثمانية من سكان المنازل المجاورة، من     رأة، وأصيب أحد الم  بينهم ثالثة أطفال وام
  .بالخطيرة

  : والمنازل التي دمرت آليًا آالتالي
  . أفراد3 اسبستوس عدد أفراد األسرة 2م250 عامًا، ومساحته 50منزل ماجد سعد عبد المعطي أبو آميل،  -1
 .افراد8ين قوامها م، اسبتستوس تسكنه أسرت300 عامًا، مساحته 65غنيم اسعد أبو آميل ،  -2
 . فردًا12، اسبستوس وتقطنه عائلة قوامها 2م300 عامًا، مساحة البيت 51منزل المواطن نافذ سليم أبو آميل، -3
 . ويقطن المنزل فردان2م200 عامًا، مساحة المنزل 45منزل المواطن عبد الجواد سليم ابر آميل،  -4
 اإلسرائيلي بصاروخين منزل المواطن عبد الناصر علي      مساًء، قصفت طائرات االحتالل    4:00وفي حوالي الساعة    * 

ى    .   عاماًَ، الواقع في مخيم المغازي     41المناعمة   ابقين عل أسفر القصف عن تدمير المنزل بشكل آلي وهو مكون من ط
و         .   فرداً 11 وتسكنه أسرة عدد أفرادها      2م180مساحة   ة نصر أب واطن عطي ود للم اورًا يع زًال مج آما دمر القصف من

راد  5 من طابق واحد اسبستوس، وتسكنه أسرة  مكونة من           2م120 عاما، مساحة المنزل     31اهر،  ظ غ عن      .   أف م يبل ول
  .وقوع إصابات في األرواح، فيما تضررت عشرة منازل بشكل جزئي

  
  

  مدينة خان يونس وضواحيها** 
  

زل،    17 قتيًال، 28جراء العدوان المتواصل على مدينة خان يونس وضواحيها، فقد بلغ عدد القتلى           دنيين الع  منهم من الم
ى شقيقان ونجل احدهما         .  من بينهم ثالثة أطفال    غ عدد المصابون       . من ضمن القتل نهم        125وبل ًال   22 جريح، من بي  طف

ة،       7 ورش ومحال تجارية،     7 مواقع تدريب للفصائل،     4 مقر امني،    11صف  تم ق .  وتسع نساء  ادة طبي  منازل سكنية، عي
ة في      .  ومقر حكومي ومسجد مقر للبلدية،    ة، الواقع شات المدني سكنية والمن وجراء تلك الغارات دمر العديد من المنازل ال

  .محيط األماآن المستهدفة
  
  
  

  :على النحو التالي وآانت الجرائم مدينة خان يونس وضواحيها
  

داخلي واألمن       ، تسعة مواقع تابعة     27/12/2008 قبيل ظهر السبت الموافق      11:25في حوالي الساعة    *  للشرطة واألمن ال
  . والحماية ووزارة الزراعة، والشرطة البحرية، وآتائب القسام، في أرجاء متفرقة من خان يونس

ى    * شرف عل ة ت ع وزارة الزراع ة تتب ة مدني ي هيئ ة، وه ضابطة الزراعي ر إدارة ال صاروخين مق ائرات ب صفت الط د ق فق
ل،                  الدفيئات الزراعية في المستوطنات، الواقع ف      دميره بالكام ى ت ا أدى إل ونس م ي مستوطنة جديد سابقًا جنوب غربي خان ي

 ومقتل ثمانية من الموظفين، وجميعهم من المدنيين
ين                * ل اثن شكل آامل ومقت دميره، ب ى ت قصفت الطائرات مقر األمن الداخلي الواقع غرب خان يونس، بصاروخين ما أدى إل

  .باك آان يعمل صيانة في المقرداخله، أحده من أعضاء الجهاز، والثاني س
دميره               * ا أدى لت داخلي، بصاروخ، م ر األمن ال قصفت الطائرات اإلسرائيلية مقر شرطة حفظ النظام والتدخل المجاور، لمق

 .ومقتل، ثالثة من أفراد الشرطة
ل                     * ى مقت ا أدى إل ونس، م أحد من عناصر      قصفت موقعين تابعين لكتائب القسام وألوية الناصر صالح الدين، غرب خان ي

 . وهو عضو في آتائب القسام عامًا28المواطن خالد رضوان انشاصي، وهو . آتائب القسام
ين من                          *  ل اثن ا أدى لمقت ونس، م ي، غرب خان ي وقصفت الطائرات بصاروخ تجاه نقطة حراسة في مستوطنة نتسر حزان

ان ل آ اني طف ة، والث ضابطة الزراعي ي ال املين ف ن الع دهما م دنيين، أح انالم ر بالمك د سامي طراف .  يم ل هو خال والطف
  . ، والذي آان يسير في المنطقة  على دراجته الهوائية عامًا14األسطل، 

آما طال القصف، موقع األمن والحماية الواقع جنوب جامعة األقصى، ما أدى إلى تدمير الموقع بالكامل، وإلحاق أضرار     * 
  .فيها بحالة هلع وإغماء نتيجة شدة القصف، وأصيب أحد أفراد الموقعبالجامعة، التي أصيبت العشرات من الطالبات 

  .وطال القصف موقع آتائب القسام في منطقة قيزان النجار وأدى إلى تدميره* 
  .آما طال القصف موقع الشرطة البحرية غرب خان يونس ما أدى لتدميره*  
ساعة   *  د ال صفها   5:30وعن ساًء، جددت الطائرات اإلسرائيلية ق ى       م ا أدى إل وم في حي األمل م ، وقصفت ورشة ألموني

  .تدميرها بالكامل
ساعة *  د ال دميرها      8:30وعن ى ت ا أدى إل شيونو م وة والكابت ع القه ات بي ع ماآن الت لتوزي ائرات مح صفت الط ساًء، ق  م

ذي  وقد أسفر القصف إلى جانب تدمير الورشة عن إصابة أحد أ. وتقع في شارع جالل وسط المدينة  . بالكامل فراد الشرطة ال
 .آان يتواجد محيط المنطقة
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واطن       28/12/2008 فجر اليوم األحد الموافق 3:00وعند الساعة  *  ود للم ، قصفت الطائرات اإلسرائيلية ورشة حدادة تع
  .إبراهيم سليمان رضوان برآة، ما أدى إلى إلحاق دمار آبير بها

 .لية دفيئة زراعية شمال القرارة، دون وقوع إصابات صباحًا، قصفت الطائرات اإلسرائي8:50وعند الساعة * 
ونس، داخل أحد                               *  ال شرق خان ي اه مجموعة من األطف وفي نفس التوقيت أطلقت الطائرات االستطالعية صاروخًا تج

 .، وإصابة طفل آخر من عائلته بجروح خطيرة عامًا14الطفل نبيل خليل أبو طعيمة، الحقول الزراعية، ما أدى إلى مقتل 
  

دخل غرب خان                 2:42في حوالي الساعة    *  ظ النظام والت  مساءً ، قصفت طائرات اإلسرائيلية، بصاروخين مقر شرطة حف
ى                                   ا أدى إل ة، م ة آانت تتواجد في محيط المنطق سلطة الطاق ة ل يارة تابع اه س ا أطلقت صاروخ تج يونس، للمرة الثانية، آم

  .تدميرها دون وقوع إصابات
دة،         8:15وفي حوالي الساعة    *  سان الجدي سام في عب  مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، بصاروخين مسجد عز الدين الق

 .شرق خان يونس ما أدى إلى تدميره، وإلحاق أضرار في عدد من المنازل المجاورة، إلى جانب روضة أطفال مجاورة
ساعة   *  والي ال ي ح ة    9:15وف صاروخ، مجموع رائيلية، ب ائرات اإلس صفت الط ساًء، ق ن  م سام " م ب الق اح " آتائ الجن

اض،    في منطقة القرارة، شرق خان يونس، ما أدلى إلى مقتل أحدهم، ويدعى           " حماس"العسكري لحرآة    د أسعد في  22أحم
 .، وإصابة آخر بجروحعامًا

سا                              *  ريم، وهو ناشط في آتائب الق د الب واطن محم زل الم ًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، من م، وفي نفس التوقيت تقريب
 .ومكون من طابقين، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار في منازل مجاورة

وات األمن                 11:13وفي حوالي   *  ل ق  ليًال، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، غرفة شرق عبسان الجديدة، آانت تستخدم من قب
 .الوطني سابقًا ما أدى إلى تدميرها بالكامل

ة،                  ليًال، قصفت ا   11:26وفي حوالي   *  و طعيم لمان أب د س لطائرات اإلسرائيلية، شقة سكنية في منزل المواطن موسى محم
ة خالل تواجده محيط                 في منطقة بني سهيال شرق خان يونس، يقطنها المواطن بالل أبو عاصي، الذي أصيب بجروح طفيف

آة الجهاد اإلسالمي ولكنهم خرجوا  علمًا أن الشقة آانت عبارة عن مكتب يتبع لحر     . المنزل، ولم يكن يتواجد في المنزل أحد      
  . ولحق دمار آبير بالشقة والبناية وديوان لعائلة أبو عليان المجاورة. منه
د المباشر، وهو ناشط                     11:40وفي حوالي الساعة    *  ين محم سير أم واطن تي زل الم  ليًال، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، من

ا              ، الكائن في مخيم خان يونس، ما        "آتائب القسام "في   ان، قوامهم ه عائلت ابقين، ويقطن أسفر عن تدمير المنزل المكون من ط
زل                .  أفراد 8 إخالء المن ه ب زل، ومطالبت ذي يقطن في نفس المن تمت عملية القصف، بعد االتصال على هاني شقيق تيسير ال

  . دقائق5خالل 
  

ساعة *  والي ال ي ح ين 12:00وف ل االثن ائرات اإل29/12/2008 منتصف لي صفت الط ود  ،  ق دادة تع ة ح رائيلية، ورش س
ذا هو                        للمواطن إبراهيم سليمان رضوان برآة في منطقة بني سهيال شرق خان يونس، ما أدى إلى إلحاق دمار آبير بها، وه

  .االستهداف الثاني حيث تم قصفها فجر نفس اليوم
دة ع            12:30وفي حوالي الساعة    *  دة صواريخ بل ونس،       فجرًا ، قصفت الطائرات اإلسرائيلية بع رة شرق خان ي سان الكبي ب

  .سقطت في احد الحقول الزراعية ولم تسفر عن أي إصابات
 فجرًا، أطلقت البوارج البحرية اإلسرائيلية، عدة قذائف تجاه موقع الشرطة البحرية غرب خان               2:20وفي حوالي الساعة    * 

 .نسيونس، واألراضي الزراعية في منطقة المواصي واألراضي المفتوحة غرب خان يو
ونس، دون                     1:10وفي حوالي   *  رارة، شمال خان ي  مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، نقطة ألمن المحررات غرب الق

 .اإلبالغ عن وقوع إصابات
ساعة *  والي ال ي ح ن 2:25وف واطنين م ة من الم رائيلية، مجموع ائرات اإلس صفت الط ساًء، ق دس" م رايا الق اح " س الجن

أسفر ذلك عن . سالمي، آانوا يتواجدون قرب منزل أحدهم في عبسان الكبيرة، شرق خان يونس     العسكري لحرآة الجهاد اإل   
  .مقتل أربعة منهم، بينهم شقيقان، إضافة لطفل أحدهم، فيما أصيب خمسة آخرون، إحداهما طفلة بجروح

د سال       3:30وفي حوالي الساعة    * ليمان محم واطن س زل الم ة، المكون من     مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، من مة برآ
ذي                  2 م 150طابقين، على مساحة     ه ال ذآور، وطفل واطن الم دة الم ا وال وع إصابتين هم  في بني سهيال أيضًا، ما أدى إلى وق
  . أصيب بجروح بالغة

ة         3:50وعند الساعة   * ة د التابع ونس اإلعدادي اه حارس مدرسة خان ي  مساًء، أطلقت الطائرات اإلسرائيلية، صاروخًا باتج
ى إصابته                           لو ا أدى إل ه قرب المدرسة، م ى رأس عمل آالة الغوث وتشغيل الالجئين، في مخيم خان يونس، خالل تواجده عل

أثرًا بجراحه  30/12/2008 فجر اليوم الثالثاء لموافق 5:00بجروح خطيرة، وقد أعلن عن وفاته عند الساعة   ل  . ، مت والقتي
  . في الرجلين والبطن، وأصيب بشظايا عامًا45يحيى محمد أبو نمر، : هو
ساعة * د ال ان   4:23وعن سطينية، غرب خ رار الفل ة األح ابع لحرآ دريب ت ع ت رائيلية، موق ائرات اإلس صفت الط ساًء، ق  م

  .يونس، ما أدى إلى تدمير عدد من البرآسات الموجودة داخله
سطر      4:33وعند الساعة   * ا أدى      مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، ورشة مهجورة في منطقة ال ونس، م ي بخان ي الغرب

  .إلى تدميرها بشكل آامل
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أآثر                10:00وعند الساعة   *  ونس، ب ابقًا غرب خان ي  مساًء، قصفت الزوارق البحرية اإلسرائيلية، أراضي المستوطنات س
  . قذائف ولم يبلغ عن إصابات10من 

  
اء الموافق      3:05وعند الساعة   *  وم الثالث ي سهيال،      ، قصفت الطائرا  30/12/2008 فجر الي ة بن ر بلدي ت اإلسرائيلية،  مق

  .شرق خان يونس، بصاروخين على األقل، ما أد إلى تدميره بشكل آامل،وإلحاق أضرار بعدد من المنازل المجاورة
ق             3:20وعند الساعة   *  ى طري ع عل ابقين، والواق  فجرًا قصفت الطائرات اإلسرائيلية، مرآز شرطة القرارة، المكون من ط

د          . قابل جامعة القدس المفتوحة فرع خان يونس، ما أدى إلى تدميره بشكل آامل            صالح الدين، م   ة بع رة ثاني وجرى قصفه م
  .عشرين دقيقة

ساعة *  د ال ارة عن  8:35وعن و عب ونس، وه ان ي ة غرب خ ن والحماي ر األم رائيلية، مق ائرات اإلس صفت الط  صباحًا، ق
  .برآسات ما أدى إلى تدميره بشكل آامل

ى                    9:35وعند الساعة   *  ا أدى إل رارة، م واطنين قرب مرآز شرطة الق  صباحًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية مجموعة م
  . إصابة ثالثة مواطنين تم نقلهم إلى مستشفيي ناصر والسالم، ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة

ساعة *  د ال سفر و10:40وعن سياحة وال رائيلية، آشك رزان لل ل  صباحًا، قصفت الطائرات اإلس ع مقاب صاالت، الواق االت
 .مسجد الشرطة وسط خان يونس، ما أدى إلى تدميره دون وقوع إصابات

واطن أيمن                    11:00وعند الساعة   *  اة الم ونس، عن وف  صباحًا، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى غزة األوروبي بخان ي
سام     متأثرًا بإصابته" آتائب القسام" عامًا، وهو ناشط في     45يوسف المجايدة،    ع آتائب الق  جراء القصف الذي استهدف موق

  .27/12/2008غرب خان يونس بتاريخ 
ة غرب               9:00وعند الساعة   *  شرطة البحري ع ال ذائف موق أآثر من عشرة ق ة اإلسرائيلية ب زوارق الحربي  مساًء، قصفت ال

  .خان يونس الذي سبق أن تعرض للقصف، آما سقطت عدة قذائف في أراضي المستوطنات
  

ستخدم من          31/12/2008 فجر األربعاء الموافق     2:35 حوالي الساعة    وفي*  ان ي ًا آ ، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، موقع
  .قبل األمن الوطني، يقع شرق عبسان الجديدة، ما أدى لتدميره دون وقوع إصابات

واطن عم            3:30وفي حوالي الساعة    *  ود للم ع في     فجرًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، محل صرافة يع دار، ويق اد الخزن
وع            شارع جمال عبد الناصر وسط خان يونس ما أدى إلى تدميره، وإلحاق أضرار في عدد من المحال المجاورة، دون وق

  .إصابات
و سبت، وهو مكون من                12:40وفي حوالي الساعة    *  ريم أب د الك اني عب  ظهرًا، قصف الطيران الحربي منزل المواطن ه

ا                    طابق ارضي من الصفيح، يقع     ى، فيم ان مخل ذي آ  شرق محافظة خان يونس، شمال المدينة، مما أدى إلى تدمير المنزل ال
 .أصيب صاحب المنزل وثالثة آخرين بجروح، بينما آانوا يقفون بالقرب من المنزل

 وهو  مساًء، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بصاروخ منزل عائلة المواطن رافع سالمة،        2:40وفي حوالي الساعة    * 
راً .  ، المكون من أربعة طوابق   "آتائب القسام "قائد في    ر  .  سقط الصاروخ على سطح الطابق الرابع وألحق به دمارًا آبي وإث

ا أدى                  . القصف قام سكانه بإخالئه    زل، بصاروخين م وبعد نحو نصف ساعة عادت الطائرات اإلسرائيلية لتقصف نفس المن
  .وأصيب جراء القصف مواطن من عائلة الحلبي آان يمر في المكان. ن مجاورينإلى تدميره وإلحاق دمار واسع في منزلي

ا                3:20وفي حوالي الساعة    *  د قام ا ق واطنين، آان ل م ار، تق ا حم ارو يجره ة آ  مساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، عرب
ذوي أحدهما                         ود ل ذي يع و سبت ال ة أب زل عائل د قصف من ي         وآان . بنقل بعض األمتعة التي سلمت بع سير في بن ة ت ت العرب

ارابي       ا        . سهيال بالقرب من مدرسة الف واطنين، هم ل م ك لمقت و سبت،       : أدى ذل د الجواد أب ال عب ذ آم د   27ناف ًا؛ ومحم  عام
 . عامًا25إسماعيل أبو دقة، 

رة، شرق                    5:45وفي حوالي الساعة    * سان الكبي شريط الحدودي شرق عب ى ال  مساًء، أطلق جنود االحتالل المتمرآزون عل
ذآور              شريط الم وب ال سكنية غرب وجن ازل ال ة والمن اه األراضي الزراعي ى   .  خان يونس، نيران رشاشاتهم تج ك إل أدى ذل

ى            17إصابة الطفل، ثائر جهاد النجار،       ه في حي النجار بخزاعة إل  عاما، بعيار ناري في الرأس خالل تواجده قرب منزل
  .الجنوب الغربي من تواجد قوات االحتالل

ساعة     *  ري، في                         10:40زفي حوالي ال ة الجب واطن من عائل ود لم ساًء، قصفت الطائرات اإلسرائيلية، ورشة حدادة تع  م
 .أدى ذلك إلى تدميرها وإصابة مواطنين بجروح. شارع الهالل القديم بخان يونس

  
ة النجار ف           10:00وفي حوالي الساعة    *  زل لعائل ة إسرائيلية من دة خزاعة شرق خان      مساًء،  قصف طائرات مروحي ي بل

  . طوابق3يونس بصاروخين مما أدى إلى إلحاق أضرارا بالمنزل المكون من 
  

ونس          11:40وفي حوالي الساعة    *  وب خان ي زان النجار جن ة قي ة في منطق  ليًال، قصف الطائرات اإلسرائيلية عيادة خيري
 .مما أدى إلى تدميرها بشكل آلي
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  مدينة رفح ومخيماتها

  
ى              جراء الع  يال،    18دوان المتواصل على مدينة رفح وضواحيها، فقد بلغ  عدد القتل زل، من           13 قت دنيين الع نهم من الم  م

ة إسالمي وطبيب وممرض ومحامي              .   بينهم خمسة أطفال، ثالثة منهم أشقاء، وامرأة       ى داعي ين القتل غ عدد    .  من ب وبل
ة     11وتم قصف   .   امرأة 23 طفل و  45م   مصابين، معظمهم من المدنيين العزل، من بينه       165المصابين      موقع امني، ثالث

صيادين، ورشة                     8مواقع التدريب التابعة للفصائل،      اء ال ة ومين ة ومقري المحافظة والبلدي ازل سكنية، مستودع أدوي  من
ع سكان المن                 ل جمي ى رحي ذي أدى إل سطينية المصرية، األمر ال ة  حدادة ومنجرة، والعديد من األنفاق على الحدود الفل طق

  .قسريًا عن منازلهم، حيث تم إيوائهم في المدارس التابعة لوآالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
  

  :آانت الجرائم على النحو التالي
 
سبت الموافق        11:25في حوالي الساعة    *  ة اإلسرائيلية عدة صواريخ          27/12/2008 صباح ال ، أطلقت الطائرات الحربي

ح، وعدد    ) األمن الوطني، األمن الداخلي، والشرطة    (ية  باتجاه مجمع األجهزة األمن    في شارع أبو بكر الصديق، في مدينة رف
ا                   ة ودمرته ي المدين وب غرب سلطان، جن ل ال من مواقع التدريب التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية الواقعة في محيط حي ت

القرب من مجمع      ترآز القصف على مرآز الشرطة في وقت نشطت فيه حرآة المواط        .آليًا ع ب نين وطلبة المدارس التي تق
ل         7 مواطنًا، بينهم    12 أسفر القصف على مرآز الشرطة عن مقتل          .األجهزة األمنية  زل، من ضمنهم طف دنيين الع  من الم

ضًا، تواجدوا داخل المرآز وفي                    وداعية وأمام مسجد وطبيب وممرض ومحامي،            ة أي شرطة المدني راد ال وخمسة من أف
ازل                   .د حولت الصواريخ أجسادهم إلى أشالء ممزقة       وق  .محيطه در وعدد من المن ة بمسجد ب  وألحق القصف أضررًا مادي

ة    دراجات الناري سيارات وال ورش وال ة وال الت التجاري اريخ   .والمح ي ت ي   31/12/2008وف ة ف صادر الطبي ت الم ، أعلن
 وهو أحد    عامًا،17 محمود ماجد أبو نحلة، طفلمستشفى دار السالم التخصصي في العاصمة المصرية القاهرة عن وفاة ال    

  . مواطنًا، من بينهم ثمانية مدنيين، من ضمنهم طفالن13المصابين، ما يرفع عدد القتلى في الجريمة المذآورة إلى 
   
ساعة  * والي ال ي ح ق  3:30وف د المواف وم األح ر ي ي   28/12/2008 فج ي ح دادة ف ة ح تالل ورش ائرات االح صفت ط ، ق

ة جسيمة       .  الي مدينة رفح تعود للمواطن محمد يوسف أبو موسى        الجنينة، شم  وع أضرار مادي أدى انفجار الصاروخ إلى وق
  .في الورشة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح

ة             6:50وفي حوالي الساعة    *  و هاشم في نفس المنطق  صباحًا، قصفت الطائرات مستودعا لألدوية يعود للمواطن حسام أب
ار في     المذآورة أ  عاله، مما أدى إلى احتراق المستودع الذي آان يحوي أيضًا مادة البنزين، األمر الذي تسبب في اشتعال الن

  . خمسة منازل سكنية مجاورة للمستودع المذآور
ساعة *  والي ال ي ح ان   7:30وف ح، وآ ة رف ي مدين سلطان، غرب ل ال ز شرطة ت ة مرآ ائرات الحربي صفت الط  صباحًا، ق

    . إخالؤه في اليوم السابقالموقع قد تم
ساعة   *  والي ال ي ح وطني         8:00وف ن ال ة لألم ايل التابع عد ص ة س رائيلية ثكن ة اإلس ائرات الحربي صفت الط باحًا، ق  ص

  .الفلسطيني على شارع صالح الدين في رفح
    . دقيقة قصفت تلك الطائرات مرآز شرطة البحرية على شاطئ بحر رفح20وبعد نحو  * 
دين      10:50 وعند الساعة *  ق صالح ال ى طري ع عل  صباحًا، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية مقر محافظة رفح، الواق

  . بالقرب من معبر رفح، مما أدى إلى تدميره بالكامل
    

ساعة      *  شرط الحدودي مع                4:20وفي حوالي ال داد ال ى امت ع عل ة اإلسرائيلية، عدة مواق ساًء، قصفت الطائرات الحربي  م
و   سبب في اشتعال                    مصر، جن اق، وت وطني، وعدد من األنف ة لألمن ال ة تابع اط مراقب دمير نق ى ت ا أدى إل ح، م ة رف بي مدين

ود  ي صهاريج الوق ران ف ازل  .  الني ن المن دد م ت أضرار بع ا لحق ن إصابة  .  آم صف ع فر الق روح، 6وأس واطنين بج  م
  . الالجئين الفلسطينيينواضطر عدد آبير من السكان إلى النزوح إلى مدارس وآالة غوث وتشغيل

سام           4:30وعند الساعة   *  اح  ( مساًء، أطلقت الطائرات الحربية اإلسرائيلية ثالثة صواريخ تجاه مجموعة من آتائب الق الجن
نهم بجروح         .  آانت تتواجد في شارع اإلمام علي بن أي طالب برفح         ) العسكري لحرآة حماس   أسفر ذلك عن إصابة ثالثة م

  .متوسطة
و طه في شارع                 8:45عة  وعند السا *  ة أب  مساًء، أطلقت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، صارخًا تجاه منجرة أخشاب لعائل

  .عمر بن الخطاب في مدينة رفح، ما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار بمنازل ومحال تجارية مجاورة
ة اإلسرائيلية من طراز إف          11:45وعند الساعة   *  ح في      16  مساًء، قصفت الطائرات الحربي ة رف ى بلدي  بصاروخين مبن

ازل     .  شارع عمر بن الخطاب، بالقرب من ميدان العودة  رة في المن أسفر ذلك عن تدمير الطابق العلوي وإلحاق أضرار آبي
  .المجاورة
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ة اإلسرائيلية من طراز إف     29/12/2008 فجر يوم االثنين الموافق 12:50وعند الساعة  *   16، قصفت الطائرات الحربي
  .روخين مقر الشرطة البحرية وميناء الصيادين غربي مدينة رفح، ما أدى إلى إلحاق دمار آبير بهمابصا

ساعة  *  والي ال ي ح راز إف    1:00وف ن ط رائيلية م ة اإلس ائرات الحربي ت الط رًا، أطلق زل  16 فج اه من اروخين باتج  ص
ا ف                يم يبن ح  المواطن رائد العطار، مسؤول في آتائب القسام، والواقع في مخ شكل          .  ي رف زل ب صاروخين المن أصاب أحد ال

ه نحو             د عن ذي يبع سي ال اد العب واطن زي زل الم اني من صاروخ الث  500مباشر، مما أدى إلى تدميره بالكامل، فيما أصاب ال
ه، و                     ى رؤوس قاطني اره عل ستوس، وانهي ة من      متر، مما أدى إلى تدمير المنزل المكون من طبقة واحدة من االسب ل ثالث مقت

اً  14 عامًا، ومحمد،    12 أعوام، أحمد،    3صدقي  : له وهم نيام، وهم   أطفا ة من              عام ه وثالث ، فضًال عن إصابته هو وزوجت
ه اآلخرين بجراح    نهم               .  أطفال و هاشم، من بي رد وأب ائلتي الك دنيين آخرون من ع بعة م ذا القصف، س ا أصيب جراء ه آم

  .  طفالن
ساعة   *  ين ال ة صواريخ   16احًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية من طراز إف       صب 7:30 ـ  4:00وخالل الفترة ما ب ، بثالث

شطة                                    ة ق واطنين من عائل ة م ا أسفر عن إصابة ثالث اق، م ح، مستهدف األنف ة رف وبي مدين المنطقة الحدودية مع مصر جن
 .بجروح

  
إلسرائيلية من طراز إف   ، أطلقت الطائرات الحربية ا30/12/2008 فجر يوم الثالثاء الموافق    4:15وفي حوالي الساعة    * 
سام، في شارع مصر بحي                  16 دين الق ادة آتائب عز ال ان، وهو من ق ، صاروخًا أصاب منزل المواطن عدنان يوسف ري

ًا                           .  الجنينة في مدينة رفح    ل، وإصابة أحد عشر مواطن شكل آام ة واحدة ب زل المكون من طبق دمير المن ى ت أدى القصف إل
 .بجراح متوسطة

اه           16، أطلقت الطائرات الحربية اإلسرائيلية من طراز إف            وفي نفس التوقيت  *  ، وطائرات االستطالع عدة صواريخ تج
ة               ة في مدين سام، في شارع مصر بحي الجنين دين الق منزل المواطن عبد الكريم حمدان الشاعر، وهو من قادة آتائب عز ال

ح ل،     .  رف شكل آام دة ب ة واح ن طبق ون م زل المك دمير المن ى ت صف إل ازل    أدى الق ن المن د م ي العدي رار ف اق أض  وإلح
 .المجاورة

 بعد الظهر، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا أصاب موقع شرطة مصبح في شارع        1:20وفي حوالي الساعة    * 
 .أدى القصف إلى تدمير الموقع دون وقوع إصابات.  عمر بن الخطاب، شمالي مدينة رفح

ح               ألقت  ،   بعد الظهر  1:30وفي حوالي الساعة    *  ات رف  طائرة مروحية إسرائيلية صندوقًا في داخله مناشير على مدرسة بن
أدى وقوع الصندوق إلى حدوث أضرار في إحدى غرف          .  التابعة لوآالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     ) د(اإلعدادية  
د            .  المدرسة سلحين     يشار إلى أن المناشير صادرة عن جيش االحتالل اإلسرائيلي تتضمن تهدي اد عن الم سكان باالبتع ات لل

 . ومناطق تخزين السالح
ًا أرضية                     5:50وفي حوالي الساعة    *  ة أنفاق ل االرتجاجي صواريخ والقناب ة اإلسرائيلية بال ساًء، قصفت الطائرات الحربي  م

ح         ة رف وبي مدين سطينية، جن د أحدث القصف أصوات     .  على امتداد الحدود المصرية الفل ارًا شديد  12وق زازات   انفج ًا واهت
  .شديدة أوقعت أضرارًا مادية في عدد من المنازل المتاخمة للحدود

  
ساعة  *  والي ال ي ح ق  12:10وف اء المواف وم األربع ر ي رائيلية صاروخًا  31/12/2008 فج تطالع إس ائرة اس ت ط ، أطلق

سطينية                      ى الحدود المصرية الفل ح عل ة رف وبي مدين سالم، جن صاروخ عن       أس .  باتجاه نفق أرضي قرب حي ال فر انفجار ال
  . وقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية

ح                      2:05وفي حوالي الساعة    *  ة رف وبي مدين ل، جن ًا أرضيًا قرب حي البرازي  فجرًا، قصف طائرة استطالع إسرائيلية نفق
  .يبةأسفر القصف عن وقوع أضرار مادية في عدد من المنازل القر.  على الحدود المصرية الفلسطينية

ات                  2:25وفي حوالي الساعة    *  ى خزان وي عل ة صواريخ مخازن تحت  فجرًا، قصفت الطائرات المروحية اإلسرائيلية بثالث
  .   وأدى القصف إلى تدمير المخازن واشتعال النيران فيها.  للوقود، تقع في حي خربة العدس، شمالي مدينة رفح

شمالي،         طائرة استط  قصفت فجرًا،3:15وفي حوالي الساعة  *  ل ال د جبري واطن محم زل الم الع إسرائيلية بصاروخين من
وع       . وهو من قادة آتائب القسام في رفح       يقع المنزل بجوار مسجد أبو بكر الصديق في حي البرازيل، وأسفر القصف عن وق

  . ورةأضرار مادية فادحة في المنزل الخالي من سكانه باإلضافة لوقوع أضرار مادية في عدد من المنازل المجا
ح                     10:40وفي حوالي الساعة    *  ة رف وبي مدين سالم جن ًا أرضيًا قرب حي ال  صباحًا، قصفت طائرة استطالع إسرائيلية نفق

  . أسفر القصف عن وقوع أضرار مادية في عدد من منازل المواطنين.  على الحدود الفلسطينية المصرية
و                صباحًا، قصفت طائرة استطالع إس      11:50وفي حوالي الساعة    *  د أب وزي احم واطن ف زل الم رائيلية بصاروخ واحد من

  .  يقع المبنى خلف مبنى البلدية في مخيم رفح. نجا، وهو من قادة آتائب القسام
ة اإلسرائيلية من طراز إف              11:58وعند الساعة   *  زل بصاروخ     16 صباحًا، عادت الطائرات الحربي  وقصفت نفس المن

ازل المجاورة                 أدى القصف إلى تدمير المنزل آ     .  واحد ة في عدد من المن وع أضرار مادي ًا، ووق ًا من        . لي ان خالي زل آ المن
ائق إلخالء   10السكان قبل القصف، وقد تلقى مالك المنزل اتصاًال هاتفيًا على هاتفه النقال من الجيش اإلسرائيلي ويمهله             دق

 .المنزل قبل القصف
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د         مساًء، أطلقت طائرات استطال2:00وفي حوالي الساعة   *  د الحمي واطن زاهر عب زل الم اه من ع إسرائيلية صاروخًا باتج
أصاب الصاروخ المنزل بشكل مباشر، مما أدى إلى إخالئه         . الفرا، مسؤول في آتائب القسام، والواقع في مخيم يبنا في رفح          

شديدين،           اآنيه في أجواء من الرعب والخوف ال د حوالي   .  من س ة ا    20وبع ة عادت الطائرات الحربي إلسرائيلية من    دقيق
ه         .  طبقات بصاروخ واحد   3 وقصفت المنزل المكون من      16طراز إف    زل مجاور ل زل ومن دمير المن أسفر القصف عن ت

  .  تدميرًا آليًا، وإلحاق أضرار مادية في منازل عديدة
  

ى      مساًء، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بالصواريخ و القنابل االرتجاجي         7:20وفي حوالي الساعة     ة أنفاقًا أرضية عل
سبب في        8أحدث القصف أصوات     . امتداد الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح       زازات شديدة، وت  انفجارات واهت

  .أضرار مادية في عدد من منازل المواطنين
  
ساعة  *  ش11:15وفي حوالي ال اه  ال ة باتج ل اإلرتجاجي د  من القناب وات االحتالل العدي يًال، أطلقت ق ع  ل ريط الحدودي م

شريط   .  مصر، بهدف تدمير المزيد من األنفاق، األمر الذي أدى إلى إلحاق المزيد من األضرار بالمنازل الواقعة في محيط ال
  .ولم يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح

  
ة اإل 11:23وفي حوالي الساعة  *  سرائيلية من طراز     ليًال، وفي استهتار واضح بأرواح المدنيين، أطلقت الطائرات الحربي

 صاروخًا باتجاه منتزه النجمة، في مخيم الشابورة، شمال مدينة رفح، والذي آان يستخدم  قبل العدوان من قبل افراد          16اف  
غ من العمر           .  شرطة التدخل وحفظ النظام    رأة تبل ل ام ى مقت ة، أدى إل ل في المنطق ًا  22أسفر ذلك عن دوي انفجار هائ  عام

نهم    48 مقتل شرطي مدني آان يتواجد مصادفة في المكان، فيما أصيب       و وهي نائمة في منزلها    سطيني، من بي  15 مدني فل
ل و شرات 15طف ي بع ي وجزئ ين آل ا ب ار  م دًا، حيث لحق دم ر ج شكل آبي ي تضررت ب ازلهم، الت م داخل من رأة، وه  ام

  . المنازل، التي تقع وسط مخيم مكتظ بالسكان
  
  

ى                أعمال التوغل والقصف    : ثانيًا داءات عل ا من اعت ا رافقه وإطالق النار اليومية في الضفة الغربية، وم
   المدنيين الفلسطينيين

  
   24/12/2008األربعاء 

 
دة بيت       1:00وفي حوالي الساعة    *  ات العسكرية، بل  فجرًا، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدد آبير من اآللي

صوتية،                   حاصر وده   .  أمر، شمالي محافظة الخليل    ل ال واء والقناب ة في اله رة الناري ل من إطالق األعي ا تحت واب م أفراده
ل                العديد من المنازل السكنية في عدة أحياء شرق ووسط البلدة، وأجبروا سكانها على الخروج منها، واحتجزوهم بالعراء، قب

 20صخر يوسف جعفر عادي،     المواطن   وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات    .  أن يشرعوا بأعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها     
  .   واقتادته إلى جهة غير معلومةعامًا،

  
ساعة *  ي حوالي ال دة 1:30وف سكرية، بل ات الع ر من اآللي دد آبي ززة بع رائيلي، مع وات االحتالل اإلس  فجرًا، اقتحمت ق

ل   ة الخلي مالي محافظ رة الناري    .  صوريف، ش الق األعي ن إط ل م ت واب ا تح م أفراده ل  حاصر وده واء والقناب ي اله ة ف
شرعوا                        ل أن ي العراء، قب ا، واحتجزوهم ب الصوتية، العديد من المنازل السكنية في البلدة، وأجبروا سكانها على الخروج منه

وفي ساعات الصباح األولى انسحبت تلك القوات من البلدة دون أن يبلغ عن اعتقاالت في  .  بأعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها   
  .   الفلسطينيينصفوف المواطنين

  
دة شيوخ، شمالي                            *  ات العسكرية، بل ر من اآللي دد آبي ززة بع وات االحتالل اإلسرائيلي، مع وفي وقت متزامن، اقتحمت ق

د من     .  شرقي محافظة الخليل   حاصر ودهم أفرادها تحت وابل من إطالق األعيرة النارية في الهواء والقنابل الصوتية، العدي
يش وعبث     المنازل السكنية في البل    ال تفت دة، وأجبروا سكانها على الخروج منها، واحتجزوهم بالعراء، قبل أن يشرعوا بأعم

واطنين           .  بمحتوياتها االت في صفوف الم غ عن اعتق وفي ساعات الصباح األولى انسحبت تلك القوات من البلدة دون أن يبل
  .  الفلسطينيين

  
اء                فجرًا، اقتحمت قوات اال    2:00وفي حوالي الساعة    *  ات العسكرية، األحي ر من اآللي دد آبي حتالل اإلسرائيلي، معززة بع

د                 .  الجنوبية من مدينة الخليل    صوتية، العدي ل ال حاصر ودهم أفرادها تحت وابل من إطالق األعيرة النارية في الهواء والقناب
ل أن ي  العراء، قب ا، واحتجزوهم ب ى الخروج منه كانها عل روا س سكنية، وأجب ازل ال يش وعبث من المن ال تفت شرعوا بأعم
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واطنين             . بمحتوياتها االت في صفوف الم غ عن اعتق دة دون أن يبل وفي ساعات الصباح األولى انسحبت تلك القوات من البل
  .  الفلسطينيين

  
اه مجموعة من عناصر آتائب                      7:00وفي حوالي الساعة    *  ة صواريخ تج ة إسرائيلية ثالث  مساًء، أطلقت طائرات مروحي

دة         )لجناح العسكري لحرآة حماس   ا(القسام   وب شرقي بل ، آانوا يقومون بإطالق قذائف هاون من منطقة شارع المطار، جن
رائيلية اه األراضي اإلس ح، باتج ة رف شوآة، شرقي مدين واطن .  ال و الم دهم، وه ل أح فر القصف عن مقت ا أس ى زآري يحي

بجراح متوسطة، نقال إلى مستشفى الشهيد محمد يوسف         آما أصيب اثنان آخران     .   من سكان مدينة رفح     عامًا؛ 20الشاعر،  
  .  النجار لتلقي العالج

  
   25/12/2008الخميس 

ة،                 4:30في حوالي الساعة    *   دة عراب  مساء، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بسبع سيارات جيب عسكرية، بل
سكنية،       .  جنوب غربي مدينة جنين    ازل ال ا        دهم أفرادها العديد من المن يش وعبث بمحتوياته ال تفت وفي وقت   .  وأجروا أعم

 .الحق، انسحبت تلك القوات من البلدة دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين
  

وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بسبع سيارات جيب عسكرية، قرية فحمة، جنوب غربي          *  
سحبت       .  وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها     أفرادها العديد من المنازل السكنية،    دهم  .  مدينة جنين  وفي وقت الحق، ان

 .تلك القوات من البلدة دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين
  

   26/12/2008الجمعة 
ة،        مساء، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معزز      4:00في حوالي الساعة    *   دة عراب يارات جيب عسكرية، بل دة س ة بع

سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة وسط إطالق النار العشوائي والقنابل الصوتية وقنابل              .  جنوب غربي مدينة جنين   
صفوف  وفي وقت الحق، انسحبت تلك القوات من البلدة دون أن يبلغ عن اعتقاالت في     .  الغاز، وقامت بأعمال الدورية فيها    

 .المواطنين الفلسطينيين
  

ساعة      *   ر                     4:30في حوالي ال دة آف يارات جيب عسكرية، بل دة س ززة بع وات االحتالل اإلسرائيلي، مع ساء، اقتحمت ق  م
ين  ة جن ي مدين وب غرب ي، جن ل    .  راع شوائي والقناب ار الع دة وسط إطالق الن وارع البل ي ش ا ف وات آلياته ك الق يَّرت تل س

ا        الصوتية وقنابل الغاز   ة فيه ال الدوري غ عن                      .  ، وقامت بأعم دة دون أن يبل وات من البل ك الق سحبت تل وفي وقت الحق، ان
 .اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين

  
   27/12/2008السبت 

اة                           11:00في حوالي الساعة    *  ونس، عن وف ة خان ي ي بمدين شفى غزة األوروب ة في مست  صباحًا، أعلنت المصادر الطبي
و صهيبان،       الطفل هان  اريخ                  14ي عواد أب ا بت ان أصيب به ي آ أثرًا بجراحه الت ًا، مت ات    . 2/12/2008 عام تنادًا لتحقيق واس

ى رصيف                             سون عل انوا يجل ال آ اه مجموعة من األطف ة إسرائيلية صاروخا باتج المرآز في حينه، فقد أطلقت طائرة حربي
أدى انفجار الصاروخ إلى مقتل طفلين    .  ة، جنوب شرقي رفح   شارع المطار، بجوار عيادة الشوآة الحكومية، في بلدة الشوآ        
سئولية         .  على الفور، وإصابة طفلين آخرين، آان أبو صهيبان أحدهما    سان الجيش اإلسرائيلي م اطق بل ن الن ه أعل وفي حين

وات الجيش واألراضي اإلسرائيلية، و           اه ق اون باتج ذائف اله وحظ  جيشه عن القصف الذي استهدف مجموعة من مطلقي ق ل
سون    .  إصابة أفراد المجموعة   انوا يجل غير أن شهود العيان من سكان المنطقة أآدوا أن المستهدفين من األطفال المدنين، وآ

  . على رصيف شارع المطار
 
   

ة              2:00في حوالي الساعة    *  سوية، شرقي مدين دة العي رئيس لبل دخل ال  بعد الظهر، تجمهر عشرات الفتية واألطفال على الم
دس  زة     الق اع غ ي قط ذآور ف وم الم رة الي تالل ظهي وات االح ا ق ي اقترفته رائم الت ى الج ًا عل اهروا احتجاج ة، وتظ .  المحتل

صوتية         ) حرس الحدود (شرعت قوات من قوات الشرطة وقوات      ل ال إطالق القناب ة ب ى المنطق ي هرعت إل اإلسرائيليتين الت
  . د بحاالت االختناق نتيجة استنشاق الغازوقنابل الغاز تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة العدي

  
ساعة  *  والي ال ي ح دس،         4:00وف ة الق رقي مدين مال ش عفاط، ش يم ش ي مخ ال ف ة واألطف شرات الفتي ر ع ساءًا، تجمه  م

يم        .  وتظاهروا احتجاجًا على الجرائم التي اقترفتها قوات االحتالل في قطاع غزة           شرعت قوات االحتالل التي اقتحمت المخ
ى                              بإطالق   ا أدى إل اه المتظاهرين، م از تج ل الغ صوتية وقناب ل ال ة من المطاط والقناب ة رقيق ة بطبق ة المغلف األعيرة المعدني

  . إصابة العديد بحاالت االختناق نتيجة استنشاق الغاز
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دس، وتظاهروا احتجاج                    *  ة الق ى   وفي وقت متزامن، تجمهر عشرات الفتية واألطفال في بلدة عناتا، شمال شرقي مدين ًا عل
ة              .  الجرائم التي اقترفتها قوات االحتالل في قطاع غزة        رة المعدني إطالق األعي دة ب شرعت قوات االحتالل التي اقتحمت البل

المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط والقنابل الصوتية وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة العديد بحاالت االختناق               
    .نتيجة استنشاق الغاز

  
  28/12/2008األحد 

ي           1:00في حوالي الساعة    *  ة حوسان، غرب ات العسكرية، قري ززة باآللي وات االحتالل اإلسرائيلي، مع  فجرًا، اقتحمت ق
ل أن                .  مدينة بيت لحم   العراء، قب دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجبروا سكانها على الخروج منها، واحتجزوهم ب

ة                 .  يش وعبث بمحتوياتها  يشرعوا بأعمال تفت   ى جه ادتهم إل ة، واقت وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات ثالثة أطفال من القري
ة ر معلوم م.  غي ون ه ة،  : والمعتقل ل شوش د خلي ة،  17محم ادل شوش ز ع د العزي ًا؛ عب روف  17 عام د مع ًا؛ ومحم  عام

  . عامًا17شوشة، 
  

ة،           فجرًا، اقتحمت قوات اال    4:30وفي حوالي الساعة    *   دة عراب حتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة سيارات جيب عسكرية، بل
سكنية،       .  جنوب غربي مدينة جنين    ازل ال ا        دهم أفرادها العديد من المن يش وعبث بمحتوياته ال تفت وفي وقت   .  وأجروا أعم

 .الحق، انسحبت تلك القوات من البلدة دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين
  

ساعة     *   دة               5:30وفي حوالي ال يارات جيب عسكرية، بل ززة بخمس س وات االحتالل اإلسرائيلي، مع  صباحًا، اقتحمت ق
سكنية،       .  يعبد، جنوب غربي مدينة جنين     ازل ال ا       دهم أفرادها العديد من المن يش وعبث بمحتوياته ال تفت وفي  .  وأجروا أعم

 .ن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيينوقت الحق، انسحبت تلك القوات من البلدة دون أ
  

ساعة *  والي ال ي ح دس،   11:30وف ة الق رقي مدين مال ش عفاط، ش يم ش ي مخ ال ف ة واألطف شرات الفتي ر ع  صباحًا، تجمه
يم  شرعت قوات االحتالل التي اقتحمت الم      .  وتظاهروا احتجاجًا على الجرائم التي اقترفتها قوات االحتالل في قطاع غزة           خ

اه المتظاهرين               از تج ك عن    .  بإطالق األعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط والقنابل الصوتية وقنابل الغ أسفر ذل
ى    إصابة   ه اليمن ون في عين دني أزرق الل ار مع ى بعي شفى    . فت ى مست ى المصاب إل ل الفت ون  "نق شرقي " سان جورج للعي

  .  واقتادتهم معهاأربعة مواطنينن المخيم، اعتقلت قوات االحتالل وقبل انسحابها م.  المدينة لتلقي العالج
  

ًا       12:00وفي حوالي الساعة    *   ظهرًا، تجمهر عشرات األطفال والفتيان الفلسطينيين وسط مدينة الخليل، وتظاهروا احتجاج
إلسرائيلية التي تواجدت في   رشق المتظاهرون اآلليات العسكرية ا    .  على العدوان الذي تنفذه قوات االحتالل ضد قطاع غزة        

أسفر ذلك عن  .  المكان بالحجارة، وعلى الفور رد أفرادها بإطالق األعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط تجاههم           
  .لتلقي العالج" عالية"نقل المصابون إلى مستشفى الخليل الحكومي .  إصابة أحد عشر متظاهرًا، من بينهم طفالن بجراح

  :ن هموالمصابو
  .  وأصيب بعيار معدني في الفخذ األيمن عامًا،18محسن إبراهيم السراحنة،  )1
  . وأصيب بعيار معدني في الجانب األيمن من اإللية عامًا،20منصور نايف النجار،  )2
  . وأصيب بعيار معدني في الجانب األيمن من الرأس عامًا،17محمد فريد جابر،  )3
  .يار معدني فوق الرآبة اليسرى عامًا، وأصيب بع21 محمد فوزي الجمل، )4
  .وأصيب بعيار معدني في الساق اليمنى عامًا، 22مالك محمد  إبراهيم قفيشة،  )5
  . عامًا، وأصيب بعيار معدني استقر في عظم الفخذ األيسر19، مجاهد محمد أمين أبو رموز )6
  . وأصيب بعيار معدني في الفخذ األيمن عامًا،18نافز إسماعيل الشراونة،  )7
  . وأصيب بعيار معدني في الفخذ األيمن عامًا،14زي فرج، محمد فو )8
  . وأصيب بعيار معدني في الرآبة عامًا،20 محمود محمد علي رجبي،  )9

  .  وأصيب بعيار معدني في القدم األيمن عامًا،18 نور الدين علي دعنا،  )10
  . وأصيب بعيار معدني في القدم اليمنى عامًا،19 فادي محمد خليل عمرو،  )11

  
ة      وفي و *  قت متزامن، تجمهر عشرات األطفال والفتيان الفلسطينيين على المدخل الرئيس لبلدة بني نعيم، شمال شرقي مدين

ات العسكرية     .  الخليل، وتظاهروا احتجاجًا على العدوان الذي تنفذه قوات االحتالل ضد قطاع غزة     رشق المتظاهرون اآللي
ا أسفر عن        .اإلسرائيلية التي آانت تمر من المكان بالحجارة      اه المتظاهرين، م ار تج   وعلى الفور، فتح أحد المستوطنين الن

  .  بعيار ناري في الفخذ األيمن عامًا،19محمد هيثم سليمان طرايرة، إصابة المواطن 
  
ساعة     *  وات              12:30وفي حوالي ال شرطة وق وات من ال رًا، اقتحمت ق سوية،      ) حرس الحدود   ( ظه دة العي اإلسرائيليتين، بل

تجمهر عشرات الفتية واألطفال وتظاهروا احتجاجًا على الجرائم التي اقترفتها قوات االحتالل  .  ينة القدس المحتلةشرقي مد 
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ل                           .  في قطاع غزة   صوتية وقناب ل ال ة من المطاط والقناب ة رقيق ة بطبق ة المغلف رة المعدني إطالق األعي وات ب ك الق شرعت تل
ك عن إصابة        .  الغاز تجاه المتظاهرين   ه اليسرى           أسفر ذل دني في عين ار مع ل بعي شفى          .  طف ى مست ل المصاب إل ل الطف نق

ون" ورج للعي ان ج الج " س ي الع ة لتلق رقي المدين تالل  .  ش وات االح ت ق دة، اعتقل ن البل سحابها م ل ان واطنينوقب ة م  ثالث
  . واقتادتهم معها

  
وات االحتالل اإلسرائيلي                 *  ة قتلت ق سلحة المميت دة          وفي استخدام مفرط للقوة الم رئيس لبل دخل ال ى الم سطينيًا، عل دنيًا فل م

  .نعلين، غربي مدينة رام اهللا، وأصابت آخر بجراح بالغة الخطورة، دخل على إثرها في حالة موت سريري
ساعة           ال        1:00واستنادًا لتحقيقات المرآز والشهود العيان ففي حوالي ال ذآور أعاله، تجمهر عشرات األطف وم الم  ظهر الي

ور   .  رشق المتظاهرون الحجارة تجاه الجنود المتواجدين على المدخل المذآور       .  دخل نعلين الرئيس  والفتية على م   ى الف وعل
واطن                ل الم ا أسفر عن مقت اه المتظاهرين، م ار تج ا،    فتح جنود االحتالل الن ات راتب الخواج ًا، 21عرف  حيث أصيب    عام

ار                  وأصيب ثالثة متظاهرين بجر   .  بعيارين ناريين بالظهر والقلب    د إصابته بعي ة موت سريري بع اح، دخل أحدهم في حال
واطن  و الم الرأس، وه اري ب ا، ن د قاسم الخواج ًا20محم ى  .   عام ار أطلقت عل ز أن الن ة المرآ ان لباحث هود عي ر ش وذآ

  .المتظاهرين من مسافة ال تزيد على ثالثين مترًا، وأن إصابتهما تدل على أن جنود االحتالل تعمدوا قتلهما
  :ابان اآلخران هماوالمص
  .  عامًا، وأصيب بشظايا قنبلة غاز في قدمه اليسرى37محمد عبد الكريم سرور،  )1
 . عامًا، وأصيب بقنبلة غاز في الوجه38محمد آنعان عميرة،  )2

  
ة،                        1:30وفي حوالي الساعة    *  ة القدس المحتل س، شرقي مدين و دي دة أب ال في بل  بعد الظهر، تجمهر عشرات الفتية واألطف

وات االحتالل في قطاع غزة                 وتظا ا ق ي اقترفته رة          .  هروا احتجاجًا على الجرائم الت إطالق األعي وات االحتالل ب شرعت ق
اه المتظاهرين                    از تج ل الغ صوتية وقناب ل ال ك عن إصابة     .  المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط والقناب ل  أسفر ذل الطف

ا في دماغه واستقرت في رأسه                  بثالثة أعيرة معدن   عامًا،   16همام محمد محسن،     ه وأحدثت تهتك ل  . ية اخترقت جمجمت نق
رة   ة إلخراج األعي ه عملي دس، وأجريت ل ة الق ي مدين ة اإلسالمية ف ة المقاصد الخيري شفى جمعي ى مست ل المصاب إل الطف

  .المعدنية من رأسه، وهو يرقد حاليا على غرفة العناية المكثفة في المستشفى
  

ساعة *  والي ال ي ح ة،  2:30وف دس المحتل ة الق مالي مدين رام، ش دة ال ي بل ال ف ة واألطف ر عشرات الفتي ر، تجمه د الظه  بع
زة     اع غ ي قط تالل ف وات االح ا ق ي اقترفته رائم الت ى الج ًا عل اهروا احتجاج ديا   .  وتظ اجز قلن و ح اهرون نح ه المتظ توج

ة   العسكري، على الطرف الشمالي للبلدة، ورشقوا الحجارة تجاه قوات االحتالل    زة في المنطق وات    .  المتمرآ ك الق شرعت تل
اه المتظاهرين               از تج ك عن    .  بإطالق األعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط والقنابل الصوتية وقنابل الغ أسفر ذل

   .يشار إلى أن بيبرس يعمل مصورًا لصالح بال ميديا.  المصور الصحفي نادر بيبرس بعيار معدني في القدمإصابة 
  

ي                 *   وفي استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي طفًال فلسطينيًا على المدخل الجنوبي الغرب
وات                .  لبلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام اهللا       ا ق ي تقترفه ى الجرائم الت ة عل قتل الطفل أثناء مشارآته في مظاهرة احتجاجي

  .   االحتالل في قطاع غزة
ال             7:00تنادًا لتحقيقات المرآز ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة         واس ذآور أعاله، تجمهر عشرات األطف وم الم ساء الي  م

ا                    والفتية على المدخل الجنوبي الغربي لبلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام اهللا، وتظاهروا احتجاجًا على الجرائم التي تقترفه
شارع      رشق ال .  قوات االحتالل في قطاع غزة     اذاة ال متظاهرون الحجارة تجاه نقطة عسكرية تقع على المدخل المذآور، بمح

ة       ار من المنطق اه                .  االلتفافي الم ار تج ذآورة الن ود االحتالل المتحصنون داخل النقطة العسكرية الم تح جن ور، ف ى الف وعل
ه             بثالثة أعي   عامًا، 17محمد حسين حامد،    أسفر ذلك عن إصابة الطفل      .  المتظاهرين ا في بطن ان منه رة نارية استقرت اثنت

سافة ال         .  والثالثة في صدره، وقتل على الفور   ذآور من م ل الم اه الطف ار أطلقت تج وذآر شهود عيان لباحثة المرآز أن الن
 .  تزيد عن خمسين مترًا، وإن إصابته بثالثة أعيرة نارية تدل على أن جنود االحتالل تعمدوا قتله

  
   29/12/2008االثنين 

ين                1:00في حوالي الساعة    *  د عسكرية وثالث ة جن ات وناقل أربع آلي ززة ب وات االحتالل اإلسرائيلي، مع  فجرًا، اقتحمت ق
ى     .  جنديًا من القوات الراجلة، قرية بلعين، غربي مدينة رام اهللا          دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجبروا سكانها عل

وات       .  ء، قبل أن يشرعوا بأعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها       الخروج منها، واحتجزوهم بالعرا    ك الق وقبل انسحابها، اعتقلت تل
م   .  أربعة مواطنين من القرية، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة         ون ه ب،       : والمعتقل اتم الخطي اتم       21رأفت ح د ح ًا، محم  عام

  .  عامًا19 الخطيب،  عامًا؛ عقيد جاد اهللا19 عامًا؛ مهدي عبد المؤمن أبو رحمة، 18الخطيب، 
  

دة بيت       1:30وفي حوالي الساعة    *  ات العسكرية، بل  فجرًا، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدد آبير من اآللي
صوتية،                      .  أمر، شمالي محافظة الخليل    ل ال واء والقناب ة في اله رة الناري ل من إطالق األعي ا تحت واب م أفراده حاصر وده
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ل             العديد من المنازل    السكنية في عدة أحياء شرق ووسط البلدة، وأجبروا سكانها على الخروج منها، واحتجزوهم بالعراء، قب
د عيسى عوض،       وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطنين       .  أن يشرعوا بأعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها      عيسى محم

  .   غير معلومةواقتادتهما إلى جهة عامًا، 21 عامًا؛ ويوسف علي مصلح عوض، 20
  

وبي             1:45وفي حوالي الساعة    *   فجرًا، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة باآلليات العسكرية، في قرية مادما، جن
ل أن                        .  مدينة نابلس  العراء، قب ا، واحتجزوهم ب ى الخروج منه روا سكانها عل سكنية، وأجب دهم أفرادها العديد من المنازل ال

ى                    .   وعبث بمحتوياتها  يشرعوا بأعمال تفتيش   ادتهم إل ة، واقت واطنين من القري ة م وات أربع ك الق وقبل انسحابها، اعتقلت تل
م   .  جهة غير معلومة   ون ه ط،         : والمعتقل د الق د زاهر محم صار،            22محم د ن سار عمر محم ًا؛ ي ر     21 عام د جب ًا؛ محم  عام

 . عامًا22 عامًا؛ وآمال نعيم نصار، 21محمد نصار، 
  

وات            10:00ساعة  وفي حوالي ال  *  شرطة وق وات من ال سوية،      ) حرس الحدود   ( صباحًا، اقتحمت ق دة العي اإلسرائيليتين، بل
تجمهر عشرات الفتية واألطفال وتظاهروا احتجاجًا على الجرائم التي اقترفتها قوات االحتالل  .  شرقي مدينة القدس المحتلة 

ة          .  في قطاع غزة   رة المعدني إطالق األعي وات ب ك الق ل                 شرعت تل صوتية وقناب ل ال ة من المطاط والقناب ة رقيق ة بطبق  المغلف
  . الغاز تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة العديد بحاالت االختناق نتيجة استنشاق الغاز

  
ساعة *  والي ال ي ح دس،   11:00وف ة الق رقي مدين مال ش عفاط، ش يم ش ي مخ ال ف ة واألطف شرات الفتي ر ع  صباحًا، تجمه

يم        .   على الجرائم التي اقترفتها قوات االحتالل في قطاع غزة         وتظاهروا احتجاجاً  شرعت قوات االحتالل التي اقتحمت المخ
ى                                ا أدى إل اه المتظاهرين، م از تج ل الغ صوتية وقناب ل ال ة من المطاط والقناب ة رقيق ة بطبق ة المغلف بإطالق األعيرة المعدني

  . إصابة العديد بحاالت االختناق نتيجة استنشاق الغاز
  

ى                      *  ًا عل شرقية، وتظاهروا احتجاج وفي وقت متزامن، تجمهر عشرات الفتية واألطفال في حي الطور، في مدينة القدس ال
اه                  .  الجرائم التي اقترفتها قوات االحتالل في قطاع غزة         از تج ل الغ صوتية وقناب ل ال إطالق القناب وات االحتالل ب شرعت ق

وقبل انسحابها من الحي،  .   المتظاهرين بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغازالمتظاهرين، أسفر ذلك عن إصابة العديد من    
  .  واقتادتهم معهاأربعة مواطنيناعتقلت قوات االحتالل 

   
شرقية،         10:00وفي حوالي الساعة    *  ة طورة ال ات العسكرية، قري ززة باآللي  ليًال، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مع

ين  ة جن ي مدين وب غرب ث      .جن يش وعب ال تفت روا أعم ا، وأج د قبه واطن محم ة الم زل عائل ا من ن أفراده د م تحم العدي   اق
  .  واقتادته إلى جهة غير معلومة عامًا؛ 16فايز، وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات نجل المواطن المذآور، .  بمحتوياته

  
   30/12/2008الثالثاء 

واطن                فجرًا، اقتحمت قوا   2:00وفي حوالي الساعة    *  ة الم زل عائل ات العسكرية، من ززة باآللي ت االحتالل اإلسرائيلي، مع
ل       ه، واحتجزوهم         .  داوود محمد خليل الرجبي، في حارة الرجبي بمدينة الخلي ى الخروج من زل عل ا سكان المن ر أفراده أجب

صباح  .  بالعراء، قبل أن يشرعوا بأعمال تفتيش وعبث بمحتوياته      وات     وقبل انسحابها في ساعات ال ك الق ى، اعتقلت تل األول
م  اد،  : ثالثة من أبناء المواطن المذآور، وه ًا؛ صالح،   21عم ًا؛ وصالح،   19 عام ًا،   17 عام ر     عام ة غي ى جه ادتهم إل واقت

 .  معلومة
  

ي                 2:30وفي حوالي الساعة    *  وب غرب ين، جن وار لالجئ يم الف دخل مخ ى م  بعد الظهر، تجمهر عشرات الفتية واألطفال عل
ة ال زة مدين ي قطاع غ تالل ف وات االح ا ق ي اقترفته رائم الت ى الج ًا عل اهروا احتجاج ل، وتظ تالل .  خلي وات االح شرعت ق

اه المتظاهرين       .  بإطالق األعيرة النارية واألعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط والقنابل الصوتية وقنابل الغاز تج
   .هم طفالن، ووصفت جراحهم بالخطيرةأسفر ذلك عن إصابة ثالثة متظاهرين، من بين

  :والمصابون هم
وأصيب بعيار ناري في الظهر استقر بالقرب من العمود الفقري، ووصفت إصابته             عامًا،   13نور شاهر دودين،     )1

  .بالخطرة
 . عامًا، وأصيب بعيار ناري في الفخذ14إبراهيم يوسف الطيطي،  )2
  .اخترق البطن عامًا، وأصيب بعيار ناري 19يوسف نايف القزاز،  )3

  
وبي           3:30وفي حوالي الساعة    *  دة حوارة، جن ات عسكرية، بل دة آلي  مساًء، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بع

ا     .  مدينة نابلس م شرع أفراده قامت تلك القوات بأعمال الدورية على شارع نابلس ـ رام اهللا الرئيس المار من وسط البلدة، ث
ال ا ار أصحاب المح صوت، حظر  بإجب رات ال ر مكب ا، وفرضوا، عب شارع بإغالقه ي ال ى طول طرف ة عل ة الواقع لتجاري

  . التجول على سكانها
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ابلس                              *  ة ن وبي مدين ا، جن دة بيت ات عسكرية، بل دة آلي ززة بع وات االحتالل اإلسرائيلي، مع زامن، اقتحمت ق .  وفي وقت مت

س المتفرع من نابلس ـ رام اهللا، ثم اقتحموا سوق الخضار المرآز     قامت تلك القوات بأعمال الدورية على شارع البلدة الرئي
ا) الحسبة( ى إغالقه ا عل ة فيه ال التجاري روا أصحاب المح سؤول.  وأجب اد هالل، م ر عم ة  وذآ الحسبة أن ضابط دوري

ا، وطلب من    اء حجر            إسرائيلي قدم إلى حسبة بيت سبب إلق ك ب ورا وذل ا إخالء الحسبة ف ع المتواجدين فيه ة   جمي ى دوري عل
  .31/12/2008وأضاف أن قرار اإلغالق يشمل يوم األربعاء الموافق .  بالقرب من مفرق بيتا إسرائيلية

 
 مساء، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة سيارات جيب عسكرية، بلدة عرابة،             4:00وفي حوالي الساعة    *   

تها في شوارع البلدة وسط إطالق النار العشوائي والقنابل الصوتية وقنابل           سيَّرت تلك القوات آليا   .  جنوب غربي مدينة جنين   
وفي وقت الحق، انسحبت تلك القوات من البلدة دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف      .  الغاز، وقامت بأعمال الدورية فيها    

 . حام يومي من قبل قوات االحتالليشار إلى أن البلدة المذآورة تتعرض منذ أسبوع ألعمال اقت.  المواطنين الفلسطينيين
  
وب          *     ة، جن دة عراب يارات جيب عسكرية، بل دة س ززة بع وات االحتالل اإلسرائيلي، مع زامن، اقتحمت ق وفي وقت مت

از،             .  غربي مدينة جنين   سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة وسط إطالق النار العشوائي والقنابل الصوتية وقنابل الغ
اوقامت  ة فيه ال الدوري ي صفوف .  بأعم االت ف غ عن اعتق دة دون أن يبل وات من البل ك الق سحبت تل ي وقت الحق، ان وف

 . يشار إلى أن البلدة المذآورة تتعرض منذ أسبوع ألعمال اقتحام يومي من قبل قوات االحتالل.  المواطنين الفلسطينيين
  

ي    وفي نفس التوقيت، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائي      *   وب غرب لي، معززة بعدة سيارات جيب عسكرية، قرية فحمة، جن
از،                              .  مدينة جنين  ل الغ صوتية وقناب ل ال ار العشوائي والقناب ة وسط إطالق الن ا في شوارع القري وات آلياته ك الق سيَّرت تل

ا ة فيه ال الدوري ا.  وقامت بأعم غ عن اعتق دة دون أن يبل وات من البل ك الق سحبت تل ي وقت الحق، ان ي صفوف وف الت ف
  .  المواطنين الفلسطينيين

 
زة،          4:30في حوالي الساعة    *   ة عن يارات جيب عسكرية، قري دة س  مساء، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بع

ين  ة جن ي مدين وب غرب سكنية،  .  جن ازل ال ن المن د م ا العدي م أفراده ا  ده ث بمحتوياته يش وعب ال تفت روا أعم ل .  وأج وقب
  . ، واقتادته إلى جهة غير معلومة عامًا15عارف عبد اهللا براهمة، ي وقت الحق، اعتقلت تلك القوات الطفل انسحابها ف

  
في وقت متزامن، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة سيارات جيب عسكرية، قرية الزاوية، جنوب غربي                *  

ا في شوارع القر            .  مدينة جنين  وات آلياته ك الق از،                  سيَّرت تل ل الغ صوتية وقناب ل ال ار العشوائي والقناب ة وسط إطالق الن ي
ا ة فيه ال الدوري ي صفوف .  وقامت بأعم االت ف غ عن اعتق دة دون أن يبل وات من البل ك الق سحبت تل ي وقت الحق، ان وف

  .  المواطنين الفلسطينيين
  

  31/12/2008األربعاء 
ة   فجرًا، توغلت قوات االحتال 12:30وفي حوالي الساعة    *  ل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في تل، جنوبي مدين

ابلس دة،  .ن اء البل ي أحي ا ف وات آلياته ك الق يرت تل صوتية   سَّ ل ال شوائي والقناب ار الع ق،  .وسط إطالق الن ت الح ي وق  وف
 .انسحبت تلك القوات من البلدة دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين

  
ساعة وف *  دة الخضر،  1:00ي حوالي ال ي بل ات عسكرية، ف دة آلي ززة بع وات االحتالل اإلسرائيلي، مع  فجرًا، توغلت ق

ا                 .  جنوب غربي مدينة بيت لحم     يش وعبث بمحتوياته ال تفت سكنية وأجروا أعم ازل ال د من المن ا العدي تحم أفراده ل   .اق  وقب
م    .دتهم معها انسحابها، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة أطفال، واقتا       سى،        : والمعتقلون ه ثم صايل عي ي       17 هي الل عل ًا؛ ب  عام

  .عامًا 16 عامًا؛ وعيسى فايق صالح، 17صبيح، 
  

ة بيت                     *  ي مدين ة حوسان، غرب في وقت متزامن، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في قري
سكنية           .  لحم ازل ال د من المن ا      اقتحم أفرادها العدي يش وعبث بمحتوياته ال تفت وات      .وأجروا أعم سحابها، اعتقلت ق ل ان  وقب

يم سباتين،           23 سامي عامر سباتين،       : والمعتقالن هما   .االحتالل مواطنين منها، واقتادتهما معها     د الحك د عب ًا؛ ومحم  عام
  . عامًا 18

  
ساعة *  ي حوالي ال ززة بع1:30ف وات االحتالل اإلسرائيلي، مع س،  فجرًا، توغلت ق و دي دة أب ي بل ات عسكرية، ف دة آلي

ة    ا           .  جنوب شرقي مدينة القدس المحتل يش وعبث بمحتوياته ال تفت سكنية وأجروا أعم ازل ال د من المن ا العدي تحم أفراده   .اق
  .، واقتادته معها عامًا25 أنس سليمان العباسي، وقبل انسحابها، اعتقلت قوات االحتالل المواطن
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ا، أقصى                   2:00وفي حوالي الساعة    *  دة ترقومي ات عسكرية، بل دة آلي  فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بع
ال     سَّيرت تلك القوات آلياتها في أحياء البلدة،        .غربي محافظة الخليل   واقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية وأجروا أعم

واطنين  وفي وقت الحق، انسحبت تلك القوات   .تفتيش وعبث بمحتوياتها    من البلدة دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف الم
 .الفلسطينيين

  
ساعة      *  د،                           2:30وفي حوالي ال دة بيت لي ات عسكرية، في بل دة آلي ززة بع وات االحتالل اإلسرائيلي، مع  فجرًا، توغلت ق

دة،               .شرقي محافظة طولكرم   اء البل ا في أحي وات آلياته ك الق يرت تل د من أفر        سَّ تحم العدي د الرياضي          واق ادي بيت لي ا ن اده
وات من     . حطموا مدخله الرئيس، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته       الثقافي بعد أن   ك الق  وفي وقت الحق، انسحبت تل

 .البلدة دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين
   

د*  ززة بع رائيلي، مع وات االحتالل اإلس زامن، توغلت ق ي وقت مت ة وف ي مدين امون، غرب دة الي ي بل ات عسكرية، ف ة آلي
ين دة،  .جن اء البل ي أحي ا ف وات آلياته ك الق يرت تل صوتية   سَّ ل ال شوائي والقناب ار الع ق،  .وسط إطالق الن ت الح ي وق  وف

 .انسحبت تلك القوات من البلدة دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين
  

ساعة  • والي ال ي ح يم   3:00وف ي مخ سكرية، ف ات ع دة آلي ززة بع رائيلي، مع تالل اإلس وات االح ت ق رًا، توغل  فج
يم،            .الجلزون لالجئين، شمالي مدينة رام اهللا      اء المخ ا في أحي د من         سَّيرت تلك القوات آلياته ا العدي تحم أفراده واق

 قوات االحتالل ثالثة مواطنين،      وقبل انسحابها، اعتقلت    .المنازل السكنية وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها      
ا ادتهم معه م .واقت ون ه شيخ قاسم، : والمعتقل د ال ًا؛ شرحبيل مصطفى سالمة، 22 محم ادي 20 عام ًا؛ وف  عام
  .  عامًا18عدنان الكنش، 

 
  

  جدار الضم داخل أراضي الضفة الغربية : ثالثًا
  

ة اإلسرائيلية،              يس الحكوم ادة جيش االحتالل اإلسرائيلي باستكمال              قبل نهاية العام الحالي بأيام، أمر رئ ود أولمرت، قي أيه
ة             .  2009بناء جدار الضم حول مدينة القدس بحلول العام المقبل           ة في منطق ام أولمرت بجول د قي ذا األمر بع جاء إصدار ه

اه في مستوطنة                           ة، وأنه ي المدين ي صموئيل، شمال غرب ة النب دأه في قري و "الجدار المحيط بالمدينة، ب ي    " غيل وب غرب جن
بمرور الوقت تحول السياج األمني من مشروع        "وذآر  ". ضروري ألمن إسرائيل  "وادعى أولمرت أن بناء الجدار      . المدينة

اب،                ه اإلره د محارب ي تري مدان من قبل المجتمع الدولي إلى مشروع يفسر آيفية الدفاع من الهجمات االنتحارية، فالدول الت
ة  ". رى، باتت تأتي إلى إسرائيل لدراسة نموذج السياج األمني   آالذي شاهدناه في القدس ومدن أخ      وطبقًا لمكتب رئيس حكوم
ي محيط    إن الجدار ف دس"االحتالل ف د نحو  " غالف الق ك من مستوطنة  164,5يمت ومترًا، وذل ار أدار" آيل ة " ه ى قري إل

آيلومترات من الجدار، في حين أن خمسين      ) 110(الولجة جنوب غربي مدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى أنه تم حاليًا بناء             
  .آيلومترات هي قيد النظر في المحاآم اإلسرائيلية) 4,5(آيلومترًا هي قيد البناء، وأن 

  
  استخدام القوة المفرطة ضد مسيرات االحتجاج السلمي ** 
د       *  ا الم ي ينظمه سلمية الت اج ال سيرات االحتج د م ي ض رط ومنهج شكل مف وة ب تخدام الق ار اس ي إط سطينيون ف نيون الفل

ضم، استخدمت                  والمتضامنون اإلسرائيليون واألجانب المدافعون عن حقوق اإلنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار ال
ة للجدار           سطينية المحاذي رى الفل ين من        .قوات االحتالل القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من الق ا أسفر عن إصابة اثن  م

  . المتظاهرين بجراح
  

ين،                          *  ة الجدار واالستيطان في بلع شعبية لمقاوم ة ال سق اللجن واستنادًا للمعلومات التي حصلت عليها باحثة المرآز من من
ق   ة المواف وم الجمع ر ي الة ظه اء ص اب انته ي أعق ة، فف و رحم د اهللا أب دنيين 26/12/2008عب شرات الم ر ع ، تجمه

ة           الفلسطينيين من قرية بلعين، وعشرات المتضامنين الدو       سان، وسط القري   .ليين واإلسرائيليين من المدافعين عن حقوق اإلن
ود االحتالل        .جاب المتظاهرون شوارع القرية، ثم توجهوا بعد ذلك نحو الجدار للعبور إلى أرضهم خلف الجدار                  شرع جن

صوت           ل ال از والقناب ا أسفر     بإطالق األعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وإلقاء قنابل الغ اه المتظاهرين، م ية تج
  . عن إصابة اثنين من المتظاهرين، بجراح

  :والمصابان هما
  .وأصيب بعيار معدني في الساق عامًا، 32وائل فهمي عبد المجيد ناصر،  )1
  .وأصيب بعيار معدني في الساق عامًا، 37 أديب أحمد حسن أبو رحمة،  )2
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  لمحتلةإجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية ا: رابعًا

  
ة           سطينيين في مدين دنيين الفل سفية ضد الم ا التع صعدت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة من إجراءاته

 المرآز   .القدس الشرقية المحتلة، وبشكل غير مسبوق، بهدف طرد أآبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها              
دين ب سان ي وق اإلن سطيني لحق دها  الفل ى تهوي ي تهدف إل شرقية، والت دس ال ة الق ي مدين ة ف رائيلية آاف شدة اإلجراءات اإلس

دولي                          .نهائيًا انون ال ة صريحة للق شكل مخالف ي ت ك اإلجراءات الت .  ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف تل
  . رة التي يغطيها هذا التقريروفي هذا البند يستعرض االنتهاآات التي اقترفتها قوات االحتالل خالل الفت

   
  :وفيما يلي أبرز تلك االنتهاآات

  
  :جرائم هدم المنازل السكنية** 

  
، أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عائلة المواطن مهند علي عابدين،         24/12/2008ففي صباح يوم األربعاء الموافق      * 

ة         ا، شمالي مدين ي بيت حنين دم ف ه في حي واد ال دم منزل ى ه ة عل شرقية المحتل دس ال ذآور لباحث   .  الق واطن الم اد الم وأف
ن    رخيص م ى ت ه دون الحصول عل ة بنائ ا بذريع دم منزله رًا يقضي به ة أم ة وجهت للعائل دس الغربي ة الق ز أن بلدي المرآ

ة  وبعد لجوء محامي العائلة إلى المحكمة المرآزية في مدينة القدس في محاولة إللغاء أمر الهدم، لم    .  البلدية يكن من المحكم
غ                                ا مبل ه وتغريمه ى هدم ة عل دمت البلدي سها، وإال أق ا بنف دم منزله وم به ى تق إال أن ثبتت أمر الهدم وأمهلت العائلة شهرًا حت

ساحة             .   ألف شيكل  100 ى م ة عل ى مقام ين، األول زل مكون من طبقت ساحة      65المن ى م ة عل ًا، والثاني رًا مربع رًا  85 مت  مت
  . مربعًا

   
    ائم الحصار والقيود على حرية الحرآةجر: خامسًا

  
دء انتفاضة                        ذ ب ة من سطينية المحتل ى األراضي الفل واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة عل

ذي وضع نحو                           ه بالكامل عن محيطة الخارجي، األمر ال  1,5األقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلت
اعي     مليون مواطن فلسطي   ر                       .ني داخل سجن جم شار غي انق، وانت اني من إجراءات حصار خ ة تع ضفة الغربي زال ال  وال ت

ات صغيرة                          ى آانتون ضفة إل اطق ال ذي حول معظم من مسبوق للحواجز العسكرية، بين المدن والقرى والمخيمات، األمر ال
  .معزولة عن بعضها البعض

  
أتي في     رائيلي إجراءات  تواصل سلطات االحتالل الحربي اإلس  ففي قطاع غزة،   الخنق والحصار على قطاع غزة، والتي ت

ك     وم تل ث تق نوات، حي دة س ذ ع سطينيين من دنيين الفل ى الم سلطات عل ك ال ذي تفرضه تل اعي ال اب الجم ة العق ار سياس إط
ذلك     السلطات منذ نحو عامين بإغالق آافة المعابر الحدودية لقطاع غزة ما بين اإلغالق الكلي واإلغالق الجزئ                  ة ب ي، منتهك

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

دات                 خاللها سلطات االحتالل   اه البل صواريخ باتج ل وقف إطالق ال راد، مقاب ة األف رز لحرآ  بفتح المعابر التجارية ومعبر إي
ي،                     .  اإلسرائيلية شكل آل ابر ب ك المع تح تل داتها بف وفي الوقت الذي التزمت فيه فصائل المقاومة بذلك، لم توف إسرائيل بتعه

ابر   بل خضع ذلك لمزاجية حربية، إال أن  تحسنًا طفيفًا قد طرأ   ك المع ة تل ر       .  على حرآ ه التقري ذي يغطي وخالل األسبوع ال
الي                        الحالي انتهت التهدئة ولم يتم تجديدها من الطرفين، األمر الذي أدى إلى شن عدوان غير مسبوق على قطاع غزة، وبالت

دا               ه سلطات االحتالل وصول إم شكل آامل منعت خالل ل نحو شهرين ب ود  زيادة الحصار، الذي آان قد فرض قب دات الوق
اة                    احي الحي ة من ى شلل في آاف ا أدى إل دواء، مم ذاء وال ة          . وإرساليات الغ ة من المؤسسات الدولي داءات المتالحق وجراء الن

رم   ر آي ق معب دواء  عن طري اليات ال ة وارس واد التمويني دخول بعض الم سماح ب م ال ي قطاع غزة، ت ة ف سانية العامل واإلن
قي المعابر لم يتم فتحها وخصوصًا معبر نحال عوز، المخصص لدخول المحروقات بجميع          ، إال أن با   "آرم أبو سالم  " شالوم

ة غزة في ظالم                  اء مدين أشكالها، األمر الذي أدى توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل منذ يومين، حيث تغرق معظم أحي
ة إن                   دد بكارث شكل يه ة ب ة المرافق الصحية والخدماتي ى آاف ك عل سانية وخصوصًا في ظل انقطاع غاز      دامس، فيما اثر ذل

  .الطهي منذ نحو ثالثة شهور  وأجواء البرد القارص
العالج والحصول             وقد مست هذه اإلجراءات، قدرة السكان على الحصول على األغذية واالحتياجات األساسية الضرورية آ

سكان ال       يش ال ة لع دواء الالزم ذاء وال دادات الغ ة، وإم صحية الالزم ة ال ى الرعاي ن    عل اتهم م ن احتياج ضًال ع دنيين، ف م
سياسة      .المحروقات، المواد الخام الالزمة للقطاعات االقتصادية المختلفة     ذه ال ي اإلسرائيلي ه  وتنفذ سلطات االحتالل الحرب
ة،         %80المبرمجة ضد مجتمع يسوده الفقر، وبنسبة تصل إلى أآثر من            ة الدولي ات واإلغاث ى المعون ه عل ، ويعتمد في غالبيت
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راد أسرهم،                        .ي تقدمها المنظمات اإلنسانية الدولية    الت م وألف دواء له اء وال ذاء والم وفير الغ ائالت مشاق ت اب الع د أرب  ويكاب
دم  (وتزداد أوضاعهم المعيشية سوءًا، لترفع من نسبة األطفال المصابين باألنيميا          ة          ) فقر ال ى معدالت آارثي ة إل وسوء التغذي

   .الحياةتؤثر على نموهم وبقائهم على قيد 
انون                      ر بيت ح رز "من جانب آخر، ال تزال سلطات االحتالل اإلسرائيلي تواصل إغالق معب ل سكان        " اي ة وتنق ام حرآ أم

ة، وبعض                   املين في المنظمات الدولي ية، واألجانب الع ات الدبلوماس قطاع غزة، فيما تسمح وفي نطاق ضيق ألعضاء البعث
دا من الفل          ة، وبعض المرضى من ذوي الحاالت                  الصحفيين األجانب، وعدد محدود ج املين في منظمات دولي سطينيين الع

ر      ان ذوي األسرى في قطاع                    . الخطيرة، بالتنقل والحرآة عبر المعب ا زالت سلطات االحتالل اإلسرائيلية تواصل حرم وم
سادس       شهر ال سجون اإلسرائيلية لل والي    غزة من زيارة أبنائهم المعتقلين في ال ى الت د   وآانت س  .  عشر عل لطات االحتالل ق

اؤهم         900، أهالي نحو    6/6/2007منعت، منذ    ارة أبن  وفي آخر    . معتقال، موزعين على جميع السجون اإلسرائيلية، من زي
سكان قطاع غزة من      "، 27/10/2008تصريح ألحد المسئولين األمنيين اإلسرائيليين بتاريخ       سماح ل ليس هناك مايلزمنا بال

يش           ".زيارة أبنائهم في سجوننا    آما تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، عرقلة مرور عشرات المرضى، وتخضعهم للتفت
ضفة              شفيات ال م بحاجة ماسة للعالج في مست ات ممن ه والسير لمسافات طويلة قبل السماح لهم بالمرور، فيما حرمت المئ

ك          جدير بالذآر أن المرض     بدون مبرر،   الغربية والمستشفيات اإلسرائيلية من السفر     ات للعالج في تل دمون بطلب ذين يتق ى ال
ومنذ نحو  . المستشفيات يعانون أمراضا خطيرة، وبحاجة ماسة للعالج من أمراض ال يتوفر لها عالج في مستشفيات القطاع               

سانية                          أربعة أسابيع  راد المنظمات اإلن ات الدبلوماسية واألجانب وأف ى دخول البعث ود مشددة عل  تضع سلطات االحتالل قي
  .غاثية إلى قطاع غزة، بحيث لم يسمح إال لعدد محدود جدا منهم من الدخول إلى القطاع أو الخروج منهواإل

ة                        ا والخدماتي صناعية منه ه ال ي للقطاع، وباتت معظم قطاعات صاد المحل ات االقت دمير مكون وقد أدى الحصار الشامل إلى ت
واردات متوقفة عن العمل، بسبب الوقف شبه المستمر لحرآة الصادرات و          سطينيين             .ال واطنين الفل د من الم ا قضى العدي آم

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

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

ة                 للقطاعات االقتصادية ا   سياحة والفندق ل والمواصالت وقطاع ال اء، النق شاء والبن ة، اإلن د    .لمختلفة، الصناعية، الزراعي  وق
دًا                      ك األوضاع ح انعكس ذلك على األوضاع المعيشية للسكان المدنيين، بحيث حرموا من وسائل عيشهم الخاصة، وبلغت تل

   .ا اإلغالق هو قطاع الصحةومن أهم القطاعات المتضررة من هذ .آارثيًا على آافة المستويات
اردة    *  وات بمط ك الق وم تل ث تق ة، حي اه اإلقليمي ال الجوي والمي ا بالمج تالل تحكمه وات االح رى، تواصل ق ة أخ ن جه م

ستخدم                    ة، وت ا الحربي الصيادين الفلسطينيين، وتحرمهم في الكثير من الحاالت من نزول البحر، وتطاردهم بواسطة زوارقه
ائرات  وات الط ذه الق ة  ه ات المراقب ي عملي ة ف وارب الحربي ة والق ة الهجومي دة، . المروحي االت عدي ي ح وات  وف فتحت ق

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

ر،  استمرار            27/12/2008وتزامن مع العدوان اإلسرائيلي  على القطاع بتاريخ          ذا التقري ه ه ذآورة جرائم  والم
ر من                    ذ أآث ى قطاع غزة من شامل المفروض عل ابر               18إحكام الحصار ال ة المع ك إغالق آاف ا في ذل  شهرًا، بم

شآت الطب             .الحدودية للقطاع  ة المن زال، آاف ت، وال ت ة             وجراء ذلك عان شفيات ومراآز الرعاي ا المست ا فيه ة، بم ي
ة،      سدية والعقلي صحية الج ة ال وفير الرعاي دنيين وت سكان الم ات ال اء باحتياج ى الوف درتها عل دم ق ن ع ة م األولي

سكان القطاع          ى        .وانعكس ذلك على قدرتها على تقديم الخدمات الطبية ل ة الخوف والرعب عل ا انعكست حال  آم
م  سكان بحقه ع ال ستوى تمت ورة    م سبب خط شآت ب ك المن ى تل ى الوصول إل درتهم عل ي ق واء ف صحة، س ي ال  ف

ى     ات القتل ات مئ تجابة لحاج ى االس ة عل شآت الطبي درات المن ي ق شديد ف نقص ال سبب ال ة، أو ب األوضاع األمني
ى، وآالف المرضى  شفاء       .والجرح شفى ال صادر مست زة، وم صحة بغ ي وزارة ال ة ف صادر الطبي ادت الم  وأف

 :ذي يعتبر المرآز الرئيسي للعالج في القطاع، بما يليالطبي، ال

ن   • ضحايا م ات ال تقبال مئ شفيات الس ي المست دد األسرة ف ي ع رًا ف صًا خطي اني القطاع نق يع
ا        1200 ويبلغ عدد األسرة في القطاع نحو           .القتلى والجرحى   سريرًا   530 سريرًا، من بينه

شفى   ي مست ا    ف ن بينه شفاء، م ة األول135ال ة للرعاي ي     .ي ة ف واقم الطبي زت الط د عج  وق
ي                  رة الت سبب األعداد الكبي المستشفيات والعيادات عن توفير أسرة لعالج وتطبيب الجرحى ب

ة   ة المحتل وات الحربي ات القصف الجوي للق اب عملي ي أعق صل ف ت ت ى  .آان د وصل إل  فق
ام       1000 قتيًال ونحو    319المشافي   داوا       . جريحًا خالل خمسة أي تم عالج وم ة هؤالء في      وي

ة             ستلزمات الطبي ة والم شديد في األدوي نقص ال رة              .ظل ال شقة آبي ة م رق الطبي د الف ا تكاب  آم
  . بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المشفى
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ال تزال األقسام المختلفة من مستشفى الشفاء والمستشفيات األخرى في القطاع تعاني من عدم  •
ة العسكرية      390ات الطبية لنحو     قدرتها على تقديم العالج والخدم     ًا من جرحى العملي  جريح

ة               ة الالزم زة الطبي ة واألجه للقوات الحربية المحتلة، وذلك بسبب عدم توفر اإلمكانيات المادي
م رًا      .لعالجه سرعة نظ و ال ى نح ارج عل ي الخ الج ف ويلهم للع ى تح ؤالء الجرح اج ه  ويحت

راحهم وزارة .لخطورة إصاباتهم وج ت ال د تمكن ل نحو  وق ن تحوي ى 60 م نهم إل ًا م  جريح
  . المستشفيات المصرية خالل اليومين الماضيين

ين     • ع ب اك والخوف والهل ن اإلرب ة م ق حال ى خل ات القصف الجوي المتواصل إل أدت عملي
 وتفاقمت خطورة األوضاع  .صفوف الفرق والطواقم الطبية العاملة في مستشفى الشفاء بغزة        

د ت   شفى بع ي المست ة ف سجد     األمني وي لم صف الج ن الق ت ع سيمة نجم رار ج ه ألض عرض
اني الحروق، الجراحة واإلدارة،              .البورنو المجاور له   ذ في مب ة النواف  وقد تحطم زجاج آاف

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

اع      • صحة، أن انقط ي وزارة ال صيانة ف ة و ال دير الهندس ارين، م سام الحم دس ب اد المهن أف
ار     ستمر، ونقص قطع الغي به م شكل ش اع، وب شفيات القط ن مست ستمر ع شكل م اء ب الكهرب
ك     ن تل د م ل العدي اءة وعم ن آف صت م د قل ة ق دات الطبي زة والمع ن األجه د م ة للعدي الالزم

  : ف أن ذلك أدى إلى وأضا .األجهزة
شفيات القطاع،           17 تعطل وضعف آفاءة عمل              -  محطة من محطات األآسجين المرآزية التابعة لمست

ا  سم غسيل 3ومن بينه صدرية وق ة، األمراض ال سام الباطن شفاء، وتغذي أق شفى ال ي مست  محطات ف
  .الكلى فيها

  . بعد تعرضها ألضرار بالغةتعطلت مضخات آبار المياه في مستشفى الشفاء          -
دان،                              - وجههم للمي لكية خالل ت صًا في وسائل االتصال الالس ة نق رق الطبي يعاني أفراد الطواقم والف

رق اإلسعاف                      د من خطورة عمل ف ا يزي سطينية جوال، م ويتزامن ذلك مع انقطاع شبكة االتصال الفل
  .ويعيق عملهم

ار         باتت العديد من األدوية              - ستمر للتي سبب االنقطاع الم التلف ب ددة ب والتطعيمات والمواد الغذائية مه
  .الكهربائي، ونظرًا لعدم آفاية المولدات التي تعمل على تعويض الكهرباء بالمحروقات

شفى                       -   . تعاني مستشفى الشفاء من استمرار تعطل جهاز قسطرة القلب، وهو الجهاز الوحيد في المست
اني م  ا تع ديثي     آم دج ح ال الخ ب األطف يم حلي سترة وتعق زة ب زة وأجه يم المرآ زة التعق ل أجه ن تعط

  .الوالدة
ل                - ي ظ ة، خاصة ف دات الكهربائي ار المول ع غي ي قط صًا ف اع نق شفيات القط ة مست شهد آاف ا ت آم

وزارة ا            .االعتماد الكامل عليها بسبب انقطاع الكهرباء      صيانة في ال دائرة ال د من قطع       وال يتوفر ل لعدي
  .غيارها آفالتر الهواء، فالتر الزيوت، فالتر فصل الكيروسين والزيوت الخاصة بها

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

ا نحو                           - رًا، من بينه صًا خطي ستخدم في       30تعاني المختبرات المرآزية في المستشفيات نق ازًا ت  جه
وث            . فحص الدم، وهو ما يعيق عمليات نقل الدم للجرحى والمصابين          اة هؤالء من تل ى حي ويخشى عل

  .الدم في حالة نقله دون إجراء الفحوصات الالزمة للتأآد من سالمته
عاني المستشفيات نقصًا في أنواع المستهلكات الطبية في غرف العمليات فيها، ومن بينها آشافات              ت           -

  . عمليات، طاوالت عمليات، أجهزة مختبرات، أجهزة أشعة وأجهزة عناية مكثفة
ا                     -  105 ال تزال المستشفيات ومراآز الرعاية الصحية في القطاع تعاني نقصًا في األدوية، ومن بينه

ية، و    ة األساس ة األدوي ن قائم نافًا م ة     255أص م أدوي ا معظ ن بينه ة، م ستهلكات الطبي ن الم نفًا م  ص
ا                80مرضى السرطان، و أدوية لعالج نحو        انون من اإلصابة بمرض التليف الحوصلي، وم  طفًال يع
  .يزال وضعهم الصحي مهدد بشكل خطير

ة             - ن طلب سطيني م ون فل صف ملي ن ن ر م ات أآث ة  ب ة، اإلعدادي ا االبتدائي ة مراحله دارس، بكاف الم
ة  5000 وقد أصيب أآثر من  .والثانوية، وهم من األطفال، محرومون من الوصول إلى مدارسهم       طالب

انوا             ا آ وطالبًا بحاالت صدمات نفسية أو بجراح خالل اليوم األول لبدء الغارات الجوية العشوائية، بينم
ية،   دهم الدراس ى مقاع سون عل سائية    يجل هم الم ى مدارس ريقهم إل ي ط انوا ف ؤالء   . أو آ زال ه  وال ي

ك              شديد في تل نقص ال سبب ال م ب سية لعالجه ى خدمات الصحة النف األطفال محرومين من الحصول عل
  .الخدمات

اء         .  ويقول د          - ر في عدد أولي اع آبي سمير قوته، أستاذ علم النفس واألخصائي النفسي، أنه سجل ارتف
دهور            األمور ا  لذين توجهوا لمراآز الصحة النفسية في القطاع لالستفسار عن آيفية معالجة أعراض الت
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ي هزت قطاع غزة      ه  .  ووصف د  .النفسي لدى أطفالهم، الناجم عن أصوات اإلنفجارات الهائلة الت قوت
اجم عن القصف           شعور بالرعب والخوف الن األعراض النفسية التي ظهرت على أطفال غزة جراء ال

ه مصدر                 الم تواصل، الذي يتمثل في التبول الالإرادي، قضم األظافر والخوف من الليل، على اعتبار أن
واء     اء واالنط سبب، والبك ة ال ر معروف سمية غي ة وآالم ج ة المخيف وابيس الليلي زع، والك . الخوف والف

سي،                  . وتوقع د   دهور النف د من مظاهر الت سطينيين المزي ال الفل دى األطف ار     قوته أن يتطور ل ل أظه  مث
ستواهم      دهور م ز، وت ى الترآي درة عل دم الق ن ع ضًال ع م، ف ع زمالئه ل م ي التعام ف ف ن العن وع م ن

ي ار د  . التعليم الل       . وأش ن خ صادمة م ارب ال رض للتج ذي يتع سطيني، ال ل الفل ى أن الطف ه إل قوت
ع  . ما بانفتاحعمليات القصف يصبح أقل طاعة لوالديه، إلى جانب أنه يفقد القدرة على التعامل معه    وتوق

  . قوته أن تتفاقم أوضاع األطفال في غزة جراء عمليات القصف اإلسرائيلي. د
  
  

صادرة       ي  /ولمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الحصار، أنظر      " صحفية ال ز الف    التقارير والبيانات ال سطيني  عن المرآ ل
  .على الصفحة االلكترونية للمرآز" لحقوق اإلنسان حول حالة المعابر الفلسطينية، وحالة الحصار على قطاع غزة

سطينيين دنيين الفل ل الم ة وتنق ة حرآ دها لحري وات االحتالل اإلسرائيلي حصارها وتقيي ة، واصلت ق ضفة الغربي ي ال   .وف
ر، استم         دنيين                     وخالل الفترة التي يغطيها هذا التقري ة الم ى حرآ ود مشددة عل وات االحتالل اإلسرائيلي في فرض قي رت ق

سادسة                     .الفلسطينيين في الضفة الغربية    ين ال ارهم ب راوح أعم ذين تت دنيين ال  آما واصلت تلك القوات حرمان األشخاص الم
ضفة            ة عشرة والخامسة والثالثين عامًا من التنقل عبر العديد من الحواجز، وبخاصة في شمالي ال د      . الغربي رة عي وخالل فت

سماح        األضحى، وإن خففت تلك القوات من بعض القيود المفروضة على حرآة المدنيين الفلسطينيين في محافظة نابلس، آال
صاريح                                دون ت ك الحواجز ب ر تل ة عب ادرة المدين م بمغ سمح له م ت ا ل ة، إال أنه ى المدين بدخولهم بواسطة سياراتهم الخاصة إل

ة                .كخاصة تخولهم بذل   ة القدس المحتل ى مدين دخول إل  آما واستمرت قوات االحتالل في حرمان المدنيين الفلسطينيين من ال
   . لزيارة أقاربهم بمناسبة العيد

  
ا                       رة التي يغطيه ة خالل الفت ضفة الغربي ة في ال ى الحرآ وات االحتالل عل ود التي تفرضها ق رز مظاهر القي ي أب وفيما يل

  :و التاليالتقرير الحالي على النح
  
ا    : محافظة القدس *  استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير، في فرض المزيد من قيوده

ا            ر             .على حرآة المدنيين الفلسطينيين في مدينة القدس العربية المحتلة، وفي محيطه ذا التقري ا ه ي يغطيه رة الت  وشهدت الفت
ود راءات والقي شديد اإلج ة    ت ى حرآ سفية عل ا التع ق إجراءاته ي تطبي تالل ف وات االح تمرت ق ة، واس ى المدين سفية عل  التع

ا  ن خارجه ة، وم كان المدين ن س سطينيين م دنيين الفل ابر   .الم واجز والمع ى الح زين عل ا المتمرآ اع أفراده ضًال عن إتب  فف
د من    المحيطة بالمدينة إلجراءات تفتيش طويلة ومعقدة للمدنيين الفلسطينيين ا         لمسموح لهم بعبورها، أقامت تلك القوات العدي

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

ذي يغط   بوع ال الل األس دنيين           وخ ة الم ى حرآ سفية عل ود التع ن القي د م تالل المزي وات االح ر، فرضت ق ذا التقري ه ه ي
داخل                   .  الفلسطينيين ى م ة عل وذآر شهود عيان أن تلك القوات شددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية والمعابر المقام

 والخيالة على مفترقات الطرق الرئيسة في       )حرس الحدود (آما نشرت سلطات االحتالل قوات آبيرة من الشرطة و        .  المدينة
ى قطاع          دوان اإلسرائيلي عل المدينة المحتلة، وذلك لتقييد حرآة المدنيين الفلسطينيين الذين نظموا مسيرات احتجاج ضد الع

  .غزة
ق    د المواف وم األح رة ي اعات ظهي ي س تالل ف وات االح ت ق صل، أغلق ياق مت ي س دة 28/12/2008وف رئيس لبل دخل ال  الم

دوان            .  لعيسوية، شمال شرقي المدينة   ا ة مسيرات احتجاج ضد الع جاء إغالق المدخل بعد تظاهر العشرات من أهالي المدين
  .اإلسرائيلي على قطاع غزة

   
  
ابلس  *  سطينيين في                  : محافظة ن دنيين الفل ة الم ى حرآ ا المشددة عل وات االحتالل اإلسرائيلي في فرض قيوده استمرت ق

ة                          ففضًال ع   .المحافظة داخل مدين ى م شرة عل ة المنت ى الحواجز الدائم وات عل ك الق ي تمارسها تل سفية الت ن اإلجراءات التع
ين المحافظة                            سة الواصلة ب د من الطرق الرئي ى العدي ة عل ة الحواجز الفجائي ا في إقام نابلس، وفي محيطها، استمر أفراده

    .وقراها، وبينها وبين المحافظات األخرى
اء ا     ابلس في                     24/12/2008لموافق   ففي يوم األربع ة ن داخل مدين ى م زة عل وات االحتالل اإلسرائيلي المتمرآ ، استمرت ق

سطينيين         دنيين الفل سفية بحق الم ى         .فرض المزيد من إجراءاتها التع زين عل ود االحتالل المتمرآ ان أن جن  وذآر شهود عي
ك من خالل     الحواجز العسكرية المقامة بشكل دائم على مداخل المدينة وفي محيطها       ة، وذل  فرضوا قيودًا مشددة على الحرآ

  .  إتباع إجراءات تفتيش بطيئة، وإعاقة حرآة خروج المدنيين من المدينة، وبخاصة الشبان منهم
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ق   يس المواف وم الخم ن صباح ي رة م اعة مبك ي س ا 25/12/2008وف ن إجراءاته رائيلي م تالل اإلس وات االح ددت ق  ، ش
سكر   واجز الع ى الح سفية عل ابلس  التع ة ن ول مدين شرة ح تالل     .ية المنت ود االح ز أن جن ث المرآ ان لباح هود عي ر ش  وذآ

سلك     ي م سطينيين ف واطنين الفل ة للم يش بطيئ راءات تفت وا إج ابلس، اتبع ة ن وبي مدين رة، جن اجز زعت ى ح زين عل المتمرآ
روج ذآور ا   .الخ اجز الم ى الح زة عل تالل المتمرآ وات االح شهود أن ق ن ال د م ر العدي ملت   وذآ يش ش راءات تفت وا إج تبع

از الحاجز                     المواطنين والمرآبات التي يستقلونها، ما أدى إلى اضطرار المواطنين للوقوف عدة ساعات قبل تمكنهم من اجتي
  . الذي يربط شمالي الضفة الغربية بوسطها وجنوبها
وات االحتالل ا   27/12/2008وفي ساعات مبكرة من صباح يوم السبت الموافق           رة،     ، اتبعت ق ى حاجز زعت زة عل لمتمرآ

سلك الخروج  ي م سطينيين ف واطنين الفل ة للم يش بطيئ راءات تفت ابلس، إج ة ن وبي مدين ود  .جن ز أن جن اد باحث المرآ  وأف
واطنين، وإجراءات               ة الم ات هوي ة في بطاق دقيق بطيئ االحتالل المتمرآزين على الحاجز المذآور آانوا يتبعون إجراءات ت

وذآر شهود العيان أن الجنود المتواجدين على الحاجز        .  ، ما تسبب في تأخيرهم على الحاجز المذآور       تفتيش معقدة ألمتعتهم  
  .تعمدوا تأخير المواطنين وأعاقوا حرآتهم
وم األحد الموافق           وبي                 28/12/2008وفي ساعات صباح ي رة، جن ى حاجز زعت زة عل وات االحتالل المتمرآ ، استمرت ق

اع إجراءا ي إتب ابلس، ف ة ن ي مسلك الخروجمدين سطينيين ف واطنين الفل ة للم يش البطيئ ان لباحث  .ت التفت اد شهود عي  وأف
ة          ات هوي ي بطاق ة ف دقيق بطيئ راءات ت ون إج انوا يتبع ذآور آ اجز الم ى الح زين عل تالل المتمرآ ود االح ز أن جن المرآ

  .  ذآورالمواطنين، وإجراءات تفتيش معقدة ألمتعتهم، ما تسبب في تأخيرهم على الحاجز الم
ين الموافق     وم االثن د        29/12/2008وفي ي ا العسكرية عن د من إجراءاته وات االحتالل المزي مختلف الحواجز    ، فرضت ق

ا    المحيطة بمدينة نابلس، وأعاقت حرآة تنقل المواطنين القادمين إلى ادرين منه ة والمغ ود      .المدين ان أن جن  وذآر شهود عي
ى         االحتالل المتمرآزين عند حواجز بيت إ    ك، إل ا، وبيت فوري وب منه ى الجن رة، إل ة، وزعت يبا، على المدخل الغربي للمدين

ذه الحواجز       ازهم له أخر اجتي .  الشرق منها، شددوا إجراءاتهم العسكرية أمام حرآة المغادرين للمدينة، األمر الذي أدى إلى ت
ان  رة آ اجز زعت ى ح زين عل تالل المتمرآ ود االح ز أن جن هود باحث المرآ اد ش ي وأف ة ف دقيق بطيئ راءات ت ون إج وا يتبع

  .    بطاقات هوية المواطنين، ما تسبب في تأخيرهم على الحاجز المذآور
وبي                30/12/2008وفي ساعات صباح يوم الثالثاء الموافق        رة، جن ى حاجز زعت زة عل وات االحتالل المتمرآ ، استمرت ق

واطنين  ة للم يش البطيئ اع إجراءات التفت ي إتب ابلس، ف ة ن ي مسلك الخروجمدين سطينيين ف ان لباحث  .الفل اد شهود عي  وأف
ة          ات هوي ي بطاق ة ف دقيق بطيئ راءات ت ون إج انوا يتبع ذآور آ اجز الم ى الح زين عل تالل المتمرآ ود االح ز أن جن المرآ

  .  المواطنين، وإجراءات تفتيش معقدة ألمتعتهم، ما تسبب في تأخيرهم على الحاجز المذآور
، شددت قوات االحتالل اإلسرائيلي من إجراءات التفتيش على الحواجز العسكرية 31/12/2008وافق وفي يوم األربعاء الم   
ي                  .  المحيطة بمدينة نابلس   ا وشافي شمرون، غرب ى حاجزي بيت ايب زين عل وذآر شهود عيان إن جنود االحتالل المتمرآ

سيارات            وشمال غربي المدينة، أجبروا المواطنين، سواء المتوجهين منهم إلى المد          ى الترجل من ال ينة أو المغادرين منها عل
  .التي تقلهم، والكشف عن بطونهم في ظل أجواء ماطرة وباردة

   
     انتهاآات أخرى على الحواجز الداخلية والخارجية 

   
  االعتقاالت على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية**  

ون   في إطار سياسة استخدام الحواجز العسكرية والمعابر ا     م مطلوب لحدودية آمصائد العتقال مواطنين فلسطينيين، تدعي أنه
    .لها، اعتقلت قوات االحتالل خالل الفترة التي يغطيها التقرير  ثالثة مدنيين فلسطينيين على األقل

  
م  مزارعين أثنا ، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة24/12/2008ففي ساعات صباح يوم األربعاء الموافق *  ء عمله

ون في           .  في أراضيهم من بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل     انوا يعمل ة آ زارعين الثالث أن الم دة ب وذآرت مصادر في البل
م القريب من مستوطنة      ار "حقله ة           " عتصيون   آف ر معلوم ة غي ى جه ادهم إل الهم واقتي م اعتق ة بيت لحم، وت وبي مدين .  جن

 .  عامًا25 عامًا؛ ويوسف زياد خميس، 26عامًا؛ آمال رزق عادي،  30عمر محمد بريغيث،  :والمعتقلون هم
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   مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي

 
سئولياتها    .1 ل م ة، تحم ردة أو مجتمع ة، منف ة جنيف الرابع ى اتفاقي دة عل سامية المتعاق ى األطراف ال يتوجب عل

رام إ          ا في األراضي          القانونية واألخالقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احت ة وتطبيقه سرائيل لالتفاقي
ة   ن االتفاقي ى م ادة األول ة، بموجب الم سطينية المحتل ها    .الفل ي يمارس صمت الت ؤامرة ال ز أن م رى المرآ  وي

انون                  المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف آدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من االنتهاآات للق
  . انون الدولي اإلنسانيالدولي لحقوق اإلنسان والق

ة                       .2 ة لحماي ة جنيف الرابع ى اتفاقي دة عل سامية المتعاق وعلى هذا، يدعو المرآز إلى عقد مؤتمر جديد لألطراف ال
ة    المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل لالتفاقية في األراضي الفلسطينية المحتل

  . فلسطينيينوتوفير الحماية الفورية للمدنيين ال
ي  .3 واردة ف ة ال ا القانوني اء بالتزاماته ة الوف ة جنيف الرابع ى اتفاقي دة عل سامية المتعاق ز األطراف ال دعو المرآ ي

ادة  رب     146الم رائم ح ة، أي ج سيمة لالتفاقي ات ج راف مخالف ن اقت سئولين ع ة الم ة بمالحق ن االتفاقي  م
  . اإلسرائيليين

 الفوري للرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق           يطالب المرآز المجتمع الدولي بالتنفيذ     .4
  . بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة

امين، ولجان                      .5 ات المح سان، نقاب وق اإلن ا منظمات حق ويوصي المرآز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيه
االنخرا  ة ب ضامن الدولي ديمهم     الت ى تق اتهم عل رائيليين وحث حكوم رب اإلس ي الح ة مجرم ي مالحق ر ف ط أآث

  . للمحاآمة
ة                /يدعو المرآز االتحاد األوروبي و     .6 ة من اتفاقي أو الدول األعضاء في االتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثاني

رائيلية  شراآة اإلس ين    –ال صادي ب اون االقت تمرار التع شترط اس ي ت ة الت رام   األوروبي مان احت رفين وض الط
ضائع                  .إسرائيل لحقوق اإلنسان   سلع والب  ويناشد المرآز دول االتحاد األوروبي بوقف آل أشكال التعامل مع ال

  . اإلسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات اإلسرائيلية المقامة فوق األراضي الفلسطينية المحتلة
ة أعوام في                       يدعو المرآز المجتمع الدولي إلى وضع عمل       .7 ل نحو ثالث ي تمت في قطاع غزة قب ية االنفصال الت

سانية                         ة اإلن اقم األزم ى تف ؤدي إل ه، وت ز ل مكانها الصحيح، وهي أنها ليست إنهاء لالحتالل، بل إنها عامل تعزي
  . في قطاع غزة

سطينية الم                      .8 شاطاتها في األراضي الفل ى تكثيف ن صليب األحمر إل ة لل ا في      يدعو المرآز اللجنة الدولي ة، بم حتل
  . ذلك، العمل على تسهيل زيارة األهالي ألبنائهم المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل

ات المحامين                 .9 سان ونقاب وق اإلن يقدر المرآز الجهود التي يبذلها المجتمع المدني الدولي بما في ذلك منظمات حق
ا     ضامن، ويحثه ان الت ة، ولج ر الحكومي ات غي ادات والمنظم ى    واالتح ضغط عل ي ال ا ف لة دوره ى مواص عل

دنيين       حكوماتها من أجل احترام إسرائيل لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، ووضع حد لالعتداءات على الم
  . الفلسطينيين

ي                   .10 ود الت يدعو المجتمع الدولي وحكوماته لممارسة ضغوط على إسرائيل وقوات احتاللها من أجل وضع حد للقي
  .شخاص الدوليين والمنظمات الدولية إلى األراضي الفلسطينية المحتلة األ تفرضها على دخول

ين          .11 الم ب ى س ة التوصل إل سان بذريع وق اإلن ضحية بحق ن الت ه ال يمك رى، بأن رة أخ ز م د المرآ رًا، يؤآ أخي
رائيليين سطينيين واإلس ان  .الفل ايير الق ار مع ين االعتب ذ بع ستقبلية ال تأخ ية م سوية سياس ة ت د أن أي ا يؤآ ون  آم

ضية         ادل للق ل ع ق ح ى تحقي ؤدي إل ن ت اح، ول ا النج ب له ن يكت سان، ل وق اإلن ادئ حق ساني ومب دولي اإلن ال
ة سالم         .الفلسطينية، بل إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم االستقرار      ة اتفاقي وم أي ه يجب أن تق اًء علي  وبن

      .إلنسانيعلى احترام القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي ا
   
  
  
   

---------------------------------------  
ون : لمزيد من المعلومات االتصال على المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في غزة         972 8 2824776 – 2825893: تليف
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