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  حصيلة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
 من المدنيين %43من عائالت بأآملها اندثرت، والضحایا من األطفال والنساء شكلوا أآثر 

  العزل
  

  العدید من المناطق اختفت معالمها، وانهيار تام في خدمات البنية التحتية
   

 یومًاة وعشرین مواطنًا فلسطينيًا خالل العدوان الذي استمر ثالث) 1285(مقتل  -
  
 امرأة ) 111(طفًال، و) 280( من الشرطة المدنية، 167مدنيًا، و) 895(من بين القتلى  -
  
 طفًال، )1133(بينهم مواطنًا فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين العزل، من ) 4336(إصابة حوالي  -

 امرأة ) 735(و
  
 ر سعيد صيام وعدد من أقاربهمانزار ریان والوزی. اقتراف جریمتي اغتيال سياسي راح ضحيتهما د -

  
 القذائف المدفعية تدك منازل المواطنين وتسقط عائالت بأآملها ما بين قتيل وجریح -

  
 استهداف سيارات اإلسعاف والدفاع المدني والخدمات اإلغاثية بشكل عمد  -

  
 ة  منزًال تم تدميرها بواسطة الصواریخ الجوی490 منزل بشكل آلي، من بينها 2400تدمير نحو  -

  
 منشأة مدنية عامة، من بينها عدة وزارات ومقرات بلدیات ومحافظات ومرافئ صيادین 28 تدمير  -

 والمجلس التشریعي 
  
 ورشة 200 ورشة صناعية وتجاریة بشكل آلي، وإلحاق أضرار بنحو 121 منشاة خاصة، و21تدمير  -

 أخرى 
  
  أخرى بشكل جزئي15 مسجدًا بشكل آلي، و30تدمير  -
 
  مؤسسات إعالمية، ومؤسستين صحيتين ما بين آلي وجزئي5سسات خيریة، و مؤ10 تدمير  -
 
  مصانع للباطون، ومصنع للعصير4تدمير  -
 
 . مقرًا للشرطة60 تدمير  -
 
  مؤسسة تعليمية ما بين آلي وجزئي29 تدمير  -
 
  تجریف آالف الدونمات من األراضي الزراعية، وإلحاق دمار جزئي وأضرار بالغة بآالف المنازل  -

 السكنية
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  في االنتهاآات اليومية ∗

  مقتل مدني فلسطيني في الضفة الغربية -
  طفًال ) 17(مدنيًا فلسطينيًا، من بينهم ) 40(إصابة  -
  منهم أصيبوا في بلدة نعلين، غربي رام اهللا ) 23( -
  
  عملية توغل في الضفة الغربية ) 34(قوات االحتالل تنفذ  ∗

    طفًال) 14(مواطنًا، من بينهم ) 46(اعتقال  -
  
  إجراءات تهوید مدینة القدس الشرقية المحتلة ∗

  إغالق أربع شقق سكنية بالخرسانة  -
  دونم من أراضي أبو دیس) 500( مصادرة  -
  
  األعمال االستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية ∗

   دونمًا في محافظة بيت لحم 23 آالف دونم في محافظة الخليل، و3مصادرة  -
  
حتالل تواصل حصارها المفروض على الضفة الغربية، وتواصل عزل القطاع نهائيًا عن العالم قوات اال ∗

  الخارجي 
   اعتقال ستة مواطنين، من بينهم فتاة، على الحواجز العسكریة في الضفة  -
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ى قطاع غزة،               :ملخص ي          في ساعات فجر اليوم الثالث والعشرين من عدوانها عل وات االحتالل الحرب اإلسرائيلي عن    أعلنت ق

وات     .  وقف إطالق النار من جانب واحد، مع احتفاظها بتواجدها العسكري في البر والبحر والجو      ك الق ك أعادت تل وفي أعقاب ذل
ى                                  العودة إل د ب ى األطراف، وسط استمرار التهدي سكنية إل سحبت من وسط التجمعات ال اطق القطاع، وان انتشارها في معظم من

صنع                       استئناف العدوان، وبنف   ة ال صواريخ محلي سكانية اإلسرائيلية بال ة بقصف التجمعات ال وتيرة إذا عادت فصائل المقاوم .  س ال
د                               وات االحتالل، أآ ا ق سحبت منه ي ان اطق الت احثي المرآز في المن ة سريعة لب ومع انقشاع غبار الحرب، وخالل جوالت ميداني

ًا،                الباحثون أن العديد من المناطق في القطاع، وبخاصة في مح            شريط الحدودي مع مصر، جنوب ة ال شمال ومنطق افظتي غزة وال
ي           .  بدت وآأنها تعرضت لزلزال عنيف     سانية الت اة اإلن ار المأس وآشفت الساعات األولى التي أعقبت اإلعالن عن وقف إطالق الن

أوى  تسبب بها هذا العدوان لقطاع غزة وسكانه المدنيين الذين فقد عشرات اآلالف منهم مساآنهم، وأص         دون م احثو   .  بحوا ب د ب وأآ
سكنية             اطق ال ضحايا       .  المرآز أيضًا أن عملية تدمير منهجية قامت بها قوات االحتالل للعديد من المن م الكشف عن حجم ال ا وت آم

ذ                              ضحايا ال شال جثث لعشرات ال دني في انت دفاع الم ة وطواقم ال ين المدنيين الذين سقطوا في هذا العدوان، إذ قامت الطواقم الطبي
ه              زال    .  سقطوا منذ بداية العدوان، ولم تستطع تلك الطواقم الوصول إليها في حين ذا وال ت شارها           ه ي أعادت انت وات االحتالل الت ق

شريط الحدودي مع                اطق التماس مع ال ون في من ذين يقطن تقوم إطالق النار وقذائف المدفعية باتجاه السكان المدنيين، وبخاصة ال
 .إسرائيل

   
راف                            وخالل األيا  ى اقت ل عل شكل دالئ ي ت ائق الت د من الحق م القليلة التي أعقبت اإلعالن عن وقف إطالق النار بدأت تتكشف العدي

ديم            .  قوات االحتالل جرائم حرب في قطاع غزة    وا من دخول القطاع لتق ذين تمكن دوليين والعرب ال اء ال د من األطب وأجمع العدي
ام  .  وات أسلحة ُيْعَتَقُد أنها محرمة دوليًا آالقذائف التي تحتوي على الفسفور األبيض العون الطبي للضحايا إلى استخدام تلك الق  وأم

ه                تلك الشهادات األولية اعترف جيش االحتالل رسميًا باستخدام قذائف الفسفور االبيض خالل العدوان على غزة، إال إنه ادعى بأن
ه استخدمه في المن          ة  "اطق المفتوحه  سيجري تحقيقا حول طريقة استخدامه، وإن ر المأهول د األهداف      " غي ك بهدف تحدي ط وذل فق

ـ ابيين"والمس ب شر    "االره ة تن ذائف مختلف ق بق ديث يتعل ن الح دولي، لك انون ال ق والق ذائف يتف ذه الق تخدامه له أن اس ذرعا ب ، مت
  .الفسفور في آل اتجاه فور انفجارها على األرض

      
ر الحالي      وفي سياق متصل، استمرت قوات االحتالل اإل ا التقري ي يغطيه رة الت ) 21/1/2009 ـ  15/1/2009(سرائيلي خالل الفت

ة    ابر التجاري ع المع وات إغالق جمي ك الق ث تواصل تل زة، حي ى قطاع غ شدد عل راءات حصارها الم ن إج د م ي فرض المزي ف
سكان                دنيين والمعابر المخصصة لحرآة األفراد، األمر الذي بات يهدد مكونات الحياة األساسية لل ك، تواصل          .الم  وفضًال عن ذل

ا لمستوى جرائم                              د منه ة، والتي يرتقي العدي ضفة الغربي د من االنتهاآات الخطرة والجسيمة في ال ا لمزي قوات االحتالل اقترافه
د من        .حرب وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني    وات االحتالل تفرض المزي زال ق ات   والحقًا لتلك الجرائم، ال ت  العقوب

د من                                ا تواصل قضم المزي سانية، فيم ة واإلن وانين الدولي ة لكل الق اعي المخالف اب الجم على السكان المدنيين في إطار سياسة العق
ة، فضًال عن                         ضفة الغربي ين أراضي ال ضم الفاصل ب األراضي لصالح مشاريعها االستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار ال

ة         .تهويد مدينة القدس المحتلة   سياستها المستمرة في     شجع دول ا ي  تأتي تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مم
    .االحتالل على اقتراف المزيد منها

  
امًال                         ارًا ش ر والبحر، دم ة من الجو والب ى اآلالت الحربي وقد خلف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، والذي استخدمت فيه أعت

ة                        يشبه الزلزال ف   شات المدني ازل والمن د من المن ل العدي ي العديد من المناطق، حيث مسحت مناطق بشكل شبه آامل، فيما تم تحوي
ال          .  إلى أآوام من التراب    نهم من األطف وفضًال عن ذلك حصد هذا العدوان مئات األرواح البريئة من المدنيين العزل، عدد آبير م

ائالت م   ن الع د م قطت العدي ا س ساء، فيم ريح   والن ل وج ين قتي ا ب قاء م ال األش شرات األطف قط ع ريح، وس ل وج د .  ابين قتي وبع
دوان، والتي                           ا الع ي خلفه ة الت ى حجم الكارث سان عل وق اإلن االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع، وقف باحثو المرآز الفلسطيني لحق

 غزة، وعمدت وبشكل منظم وممنهج      آان من الواضح أن سلطات االحتالل الحربي عمدت إلى تخريب أي مظهر حضاري لقطاع             
  إلى تدمير شامل لجميع المرافق األساسية والخدماتية، بحيث يعود القطاع عشرات السنين إلى الوراء

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

   
  :العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة** 

  
يوم الثالث والعشرين من عدوانها على قطاع غزة، أعلنت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي عن وقف إطالق النار من في ال

، أعلنت 21/1/2009وفي ساعات فجر يوم األربعاء الموافق .  جانب واحد، وأعادت انتشارها خارج المناطق المأهولة بالسكان
وخالل الثالثة وعشرين يومًا هي أيام العدوان، تعرض قطاع غزة إلى .  من القطاعتلك القوات أنها سحبت آخر جندي من قواتها 



 No.03/2009  الفلسطينية المحتلة ات اإلسرائيلية في األراضيالتقرير األسبوعي حول االنتهاك
  2009يناير  21 - 15

 

  
   اإلنسانالمركز الفلسطيني لحقوق 

 org.pchrgaza.www://http  

4 

، وآثفت تلك القوات من خالله استهدافها للمنشآت المدنية 1967هجوم جوي وبري وبحري غير مسبوق منذ احتالله في العام 
 ادعت  .دماءهم وأمالآهم وأعيانهم المدنية األخرىوالمساجد والمنازل السكنية، غير آبهة بأرواح المدنيين الفلسطينيين، مستبيحة 

إسرائيل أن تلك المنشآت والمساجد والمدارس والمنازل هي معاقل ألفراد من حرآة حماس، إال أن تحقيقات المرآز أآدت أن تلك 
امة وأمالك خاصة تقع المستهدفة هي منشآت مدنية ع السلطات أفرطت في استخدامها للقوة المسلحة المميتة، وأن غالبية المنشآت

وخالل أيام العدوان قصفت قوات االحتالل، وبواسطة طيرانها الحربي وطائراتها العمودية، المقار .  وسط أحياء سكنية مكتظة
يشار إلى أن جميع هذه المقار .  التابعة للحكومة الفلسطينية في القطاع من وزارات ومباٍن ومقار محافظات ودمرتها آليًا

قدم خدمات لجمهور المواطنين، فضال عن ذلك فقد لحقت أضرار جسيمة ودمار شامل في العديد من المنازل والوزارات ت
  .والمنشات المدنية المجاورة لتلك المقار

  
، صعدت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، 18/1/2009 وحتى تاريخ 27/12/2008وخالل العدوان الذي تواصل منذ تاريخ 

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

تلكات التي تم قصفها عمدًا، بما فيها المناطق المحمية ودور العبادة وأماآن عدد الضحايا الذين تساقطوا بين قتيل وجريح، والمم
االستشفاء وأطقم اإلسعاف والمراآز التعليمية، أن حكومة إسرائيل وقوات احتاللها الحربي اقترفت جرائم حرب تستوجب 

 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام محاآمة منفذيها وقادتهم بموجب المادة السادسة واألربعين من اتفاقية جنيف الرابعة
  .، والموقعة من قبل تلك الحكومة1949

  
ى أن          ال إل ويشير االرتفاع في أعداد الضحايا من المدنيين العزل، وبخاصة األطفال والنساء منهم، واالستخدام المفرط لوسائل القت

د من الخسائر في أروا              اع المزي ا إيق اتهم  قوات االحتالل هدفت من عملياته دنيين وممتلك ى      .  ح الم د إل ضحايا تعي شاهد ال وباتت م
ة       .  األذهان مجازر صبرا وشاتيال وقانا التي اقترفت في لبنان قبل عدة أعوام            ه الميداني أن تحقيقات ويشير المرآز إلى نحو خاص ب

ر آ                 سكانية األآث اه التجمعات ال ودة باتج ر المعه اطق القطاع، من       تؤآد استخدام إسرائيل ألنواع من األسلحة غي ع من ة في جمي ثاف
ي       ر ف ى بت ؤدى إل ام وت صل للعظ ة، ت ًا بالغ سبب حروق ة ت ظايا ملتهب ا ش اثر منه ألرض ويتن ل وصولها ل ر قب ذائف تنفج ا ق بينه

  .  األطراف، فيما استخدمت أيضًا قنابل ينبعث منها دخان ابيض آثيف وله رائحة آريهة يؤدي إلى حاالت إختناق وغيبوبة
  

انون                         وخالل ال  دتين من جرائم اإلعدام خارج نطاق الق وات جريمتين جدي ك الق دوان، اقترفت تل سياسي   (ع ال ال ؛ اقترفت   )االغتي
اريخ  ى بت ة  1/1/2009األول ا اقترفت الثاني ه، بينم ن أطفال د عشر م ع وأح ه األرب ان، وزوجات زار ري دآتور ن  وراح ضحيتها ال

ة      وراح ضحيتها النائب في المج  16/1/2009بتاريخ   ادة حرآ ارز في قي ة في    ) حماس (لس التشريعي والعضو الب ر الداخلي ووزي
   .غزة سعيد صيام، وأحد أبنائه، وشقيقه

  
وخالل هذا العدوان، مارست القوات المحتلة انتهاآات جسيمة ضد طواقم اإلغاثة اإلنسانية والفرق والطواقم الطبية في المنشآت 

ووفقًا لتوثيق المرآز .  عربات إسعاف ونقل القتلى والجرحى والمرضى، وعربات الدفاع المدنيالطبية الثابتة والميدانية، بما فيها 
الفلسطيني لحقوق اإلنسان، واإلفادات التي جمعها باحثوه من العديد من شهود العيان، بمن فيهم رجال المهمات الطبية والجرحى 

، وبخاصة لنطاق الحماية 1949 واضح التفاقية جنيف الرابعة لعام وأفراد أسرهم، ارتكبت القوات الحربية المحتلة، وفي انتهاك
 وخالل العدوان على سكان قطاع غزة،  .التي توفرها لهم، انتهاآات جسيمة ترتقي لكونها جرائم حرب ضد أفراد الطواقم الطبية

 قيامهم بإخالء ونقل القتلى وتطبيب قتلت القوات الحربية المحتلة سبعة أفراد من الطواقم الطبية، وأصابت العشرات منهم خالل
 واستهدفت القوات المحتلة بقصفها البري والبحري والجوي العديد من المنشآت الطبية،  .الجرحى والمصابين والمرضى

 وقد مثلت  .وسيارات اإلسعاف التابعة للفرق الطبية العاملة في القطاع، ومنعتها من الوصول إلى الضحايا من القتلى والجرحى
ك االعتداءات الصارخة تقويضًا لعمل رجال الطواقم الطبية وفرق اإلسعاف، وحالت دون وصولهم إلى العشرات من الضحايا تل

من القتلى والجرحى، وخاصة في صفوف السكان المدنيين، في العديد من مناطق القطاع التي تعرضت لألعمال العسكرية 
) 2500(ئيلي خالل عدوانها على القطاع، وفقًا للمصادر العسكرية اإلسرائيلية وشنت قوات االحتالل الحربي اإلسرا.  العدوانية

وقد استهدفت من خاللها المنازل السكنية والمنشات المدنية والمساجد والجمعيات الخيرية، .  ضربة جوية ضد أهداف في القطاع
المواقع األمنية ومواقع التدريب العسكرية، مدارس وآالة غوث وتشغيل الالجئين، المباني الحكومية، ورش الحدادة، عشرات 

بمعنى انه لم يبَق هناك أي . مرافئ الصيادين، محالت الصرافة، مقرات البلديات، العديد من العيادات الطبية، المؤسسات التعليمية
ن آمن في قطاع غزة شيء لم تستبيحه إسرائيل، وتحاول جاهدة أن تقضى على البنى التحتية والخدماتية، بحيث لم يعد هناك مكا

  .وأصبح القطاع بجميع مكوناته وعناصره تحت مرمى النيران
  

  . األرقام الواردة في أعلى التقرير الحالي تعطي صورة واضحة عن تلك المنشات:  مالحظة
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  :فيما يلي جدول يوضح التفاصيل المتعلقة بالقتلى والجرحى

  
  المحافظات      
  النسبة المئوية من مجموع  المجموع  

  القتلى والجرحى
  رفح  خان يونس  الوسطى  غزة شمال غزة

  50  83  157  534  461  --  1285  إجمالي عدد القتلى
القتلى من المدنيين 

وأفراد الشرطة غير 
الضالعين في العمليات 

  القتالية

1062  82.6%            

  39  61  81  313  400  %69.6  895  القتلى من المدنيين
  13  16  21  106  125  %21.8  281  القتلى من األطفال
  1  5  10  41  54  %8.6  111  القتلى من النساء

  497  395  530  1000  1914  --  4336  إجمالي عدد الجرحى
  102  100  140  200  591  %26  1133  الجرحى من األطفال
  84  76  90  100  385  %17  735  الجرحى من النساء

  
  :والضحايا موزعون حسب المحافظات على النحو التالي

  
طفًال، ) 125(منهم من المدنيين العزل، من بينهم ) 400(قتيًال، ) 461(بلغ عدد القتلى في محافظة الشمال : لشمالمحافظة ا* 
  .  امرأة) 385(طفًال و) 591(، من بينهم )1914(امرأة، وبلغ عدد المصابين ) 54(و
  

) 41(أطفال و) 105(دنيين العزل، من بينهم منهم من الم) 313(قتيًال، ) 533(بلغ عدد القتلى في محافظة غزة : محافظة غزة* 
  .امرأة) 100(طفل و) 200(جريح، معظمهم من المدنيين العزل، من بينهم ) 1000(وبلغ عدد المصابين .  امرأة

  
طفًال ) 21(منهم من المدنيين العزل، من بينهم ) 81(قتيًال، ) 157(بلغ عدد القتلى في محافظة الوسطى  :محافظة الوسطى* 
  .امرأة) 90(طفًال، و) 140(جريحًا، معظمهم من المدنيين العزل، من بينهم ) 530(وبلغ عدد المصابين .   نساء)10(و
  

طفًال ) 16(منهم من المدنيين العزل، من بينهم ) 61(قتيًال، ) 83(بلغ عدد القتلى في محافظة خان يونس : محافظة خان يونس* 
  .طفًال) 100(امرأة، و) 76( جريحًا، معظمهم من المدنيين العزل، من بينهم )395(وبلغ عدد المصابين نحو .  نساء) 5(و
  

) 13(و. منهم من المدنيين العزل، من بينهم امرأة واحدة) 39(قتيًال، ) 50(بلغ عدد القتلى في محافظة رفح : محافظة رفح* 
  .طفل) 102(امرأة، و) 84(ينهم جريح، معظمهم من المدنيين العزل، من ب) 497(وبلغ عدد المصابين نحو .  طفًال

  
  :وأما الخسائر المدنية فكانت موزعة حسب المحافظات على النحو التالي

  
ا            250 منزًال بشكل آلي، بينها      650 تدمير نحو    :محافظة الشمال **  م تجريفه ة ت ة والبقي .   منزًال دمرت بواسطة الصواريخ الجوي

ات    منزل 500ووفقًا لتقديرات أولية، تم تدمير نحو      ة بمئ آخر بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن، فيما لحقت أضرار بالغ
شأتين خاصتين، و         4آما جرى تدمير    .  المنازل ة؛ ومن ريتين؛ و           85 منشات مدنية عام ين خب ة، وجمعيت  6 ورشة صناعية وتجاري

ة، و 7مقرات أمنية، و  ـ       10 مؤسسات تعليمي ة ب ا لحقت أضرار بالغ ساجد، فيم ساجد أخرى جر   6 م يارة،  150اء القصف، و  م  س
  . دونم من األراضي الزراعية1000 معدة زراعية، وتم تجريف نحو 200و
  

ا     1100 تدمير نحو :محافظة غزة **  ي، بينه شكل آل زل ب شكل          80 من ازل ب ات المن دمير مئ م ت ة، ت ديرات أولي ًا لتق زًال، ووفق  من
شريعي؛ و       5ر  وتم أيضًا تدمي  .  جزئي، فيما لحقت أضرار بالغة بمئات المنازل       ين وزارات  ومجلس ت ا ب  8 منشات مدنية عامة، م

ة، و    5؛ و "آافتريات وصاالت افراح  " منشات مدنية خاصة     8فنادق ما بين آلي وجزئي؛ و      ة،   7 مؤسسات إعالمي  مؤسسات تعليمي
ي،    مساجد ما بين آل    10 مقرات أمنية؛ و   10 ورشة صناعية وتجارية، و    18 مؤسسات خيرية؛ و   3ومؤسستين صحيتين، و   ي وجزئ

  .وتم تجريف مئات الدونمات الزراعية
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ة الوسطى**  و : محافظ دمير نح ة  220ت دنيتين عام شأتين م ي؛ ومن شكل آل زًال ب ة" من رات بلدي ي 6؛ و"مق ين آل ا ب ساجد م  م
ة بعشرات            200 مقرًا امنيا؛ وتجريف نحو      19وجزئي؛ وورشتي حدادة؛ ومنتجع سياحي؛ و       دونم زراعي؛ ولحقت أضرار جزئي

  .نازلالم
  

 ورش صناعية  10 مؤسسات خيرية؛ و4 منشات مدنية عامة؛ و 4 منزًال بشكل آلي، و    230  تدمير نحو     :محافظة خان يونس  ** 
ة ب                15وتجارية؛ و  ة،     8 مقرًا أمنيًا؛ ومسجدين وإلحاق أضرار بالغة بخمسة مساجد أخرى؛ وإلحاق اضرار بالغ  مؤسسات تعليمي

  . دونمًا زراعيًا150وتجريف 
  

ي بنحو    160تدمير نحو   : فظة رفح محا**  زل آخر،  300 منزًال سكنيًا بشكل آلي، ولحق دمار جزئ دمير   و من ة   12ت شأة مدني  من
دمير     ة أخرى، وت ة بأربع دمير مسجدين وإلحاق أضرار بالغ شأتين خاصتين؛ وت ة؛ ومن ة وإلحاق 6عام  ورش صناعية وتجاري

ة ب          مصانع  لل   4 محًال تجاريًا؛ وتجريف     15أضرار بالغة ب   ة          7باطون؛ وإلحاق أضرار بالغ دمير جمعي ة؛ وت  مؤسسات  تعليمي
  . دونم من األراضي الزراعية300 مقرات أمنية؛ وتجريف نحو 10خيرية، و

  
    أعمال القتل وإطالق النار والقصف األخرى

  
دن ر م ذا التقري ه ه ذي يغطي بوع ال وات االحتالل اإلسرائيلي خالل األس ة، قتلت ق ضفة الغربي ي ال تة وف سطينيًا، وأصابت س يًا فل

  .    وثالثين آخرين، من بينهم سبعة عشر طفًال بجراح
   

 اإلسرائيلي ، وفي استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات االحتالل       16/1/2009ففي ساعات ظهر يوم الجمعة الموافق       
ل  ة الخلي ن مدين وبي م ي الجزء الجن سطينيًا ف دنيًا فل ذآور .  م ل الم اه  قت ة تج سافة قريب ن م ار م تالل الن وات االح دما فتحت ق عن

  .  مجموعة من المدنيين تظاهروا للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
  

ى                           دوان اإلسرائيلي عل دًا بالع سطينيون تنديي دنيون الفل ا الم ي نظمه سلمية الت وفي إطار استخدامها القوة المسلحة ضد المسيرات ال
نهم             المدنيين الفلسط  سطينيين، من بي دنيين فل ذا األسبوع سبعة م وات االحتالل خالل ه ينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، أصابت ق

ة                   .  طفل واحد  دة بيت أمر شمالي المدين اريخ     .  أصيب أربعة منهم في مدينة الخليل والثالثة اآلخرون في بل ، 21/1/2009وفي ت
دوان اإلسرائيلي                   أصابت قوات االحتالل طفًال من بلدة بيت أمر، ش          د بالع شارآته في تظاهرة للتندي اء م ل، أثن مالي محافظة الخلي

  .   على قطاع غزة
  

وفي إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات االحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون 
تمرار أعمال البناء في جدار الضم، استخدمت قوات االحتالل القوة اإلسرائيليون واألجانب المدافعون عن حقوق اإلنسان، ضد اس

 ما أسفر عن إصابة ثمانية وعشرين مواطنًا فلسطينيًا، من  .لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار
  .  راء استنشاقهم الغازبينهم خمسة عشر طفًال، بجراح، فضًال عن إصابة عشرات المتظاهرين بحاالت اختناق ج

  
  : أعمال التوغل

  
ًا                  دثًا يومي واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أعمال التوغل اليومية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والتي باتت تشكل ح

سم                   ات   بدا المجتمع المحلي والدولي التعايش معه بغض النظر عن الجرائم التي تقترف خالل تلك األعمال، والتي تت ا بعملي معظمه
ك         .اعتقال واسعة النطاق، وإطالق نار عشوائي وتخريب في الممتلكات المدنية        ذت تل ر، نف ذا التقري ا ه ي يغطيه رة الت  وخالل الفت

مواطنًا فلسطينيًا، من ) 46(عملية توغل على األقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، اعتقلت خاللها           ) 34(القوات  
  .     طفًال) 14(بينهم 

  
  إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة

  
ة القدس                  سطينيين في مدين دنيين الفل صعدت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة من إجراءاتها التعسفية ضد الم

سطينيين وته                ا   الشرقية المحتلة، وبشكل غير مسبوق، بهدف طرد أآبر عدد ممكن من سكانها الفل رهم منه سطيني      .جي  المرآز الفل
اً     دها نهائي ى تهوي دف إل ي ته شرقية، والت دس ال ة الق ي مدين ة ف رائيلية آاف راءات اإلس شدة اإلج دين ب سان ي وق اإلن الل  .لحق  وخ

واطن هشام حسين قاسم                         ة الم و  األسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، أغلقت قوات االحتالل بمادة الخرسانة أربع شقق سكنية لعائل اب
وذآر باحث المرآز أن سلطات االحتالل أغلقت الشقق االربعة من  .   عامًا، في بلدة المكبر، شرقي مدينة القدس المحتلة     57دهيم،  
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اطون    300خالل ملئها باآثر من      رًا يقضي                    .  طن من الب ال مصادرة األراضي، أصدرت سلطات االحتالل أم ى صعيد أعم وعل
دة                   دونم من أراضي بلدة أ     500بمصادرة   ى أراضي البل ضم عل اء جدار ال صالح بن ة ل . بو ديس، جنوب شرقي مدينة القدس المحتل

  .   ويأتي هذا القرار في إطار تعديل جديد لمسار الجدار
   

  :واعتداءات المستوطنين األعمال االستيطانية
  

اطق           ة في من ال مصادرة وتجريف األراضي الزراعي اق    ( C )استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي في أعم  حسب تصنيف اتف
ر أصدرت             .  أوسلو، وذلك لصالح مشاريع التوسع االستيطاني في الضفة الغربية المحتلة          ذا التقري ه ه ذي يغطي وخالل األسبوع ال

وبي محافظة          دة يطا، جن م من أراضي بل تلك القوات أمرين عسكريين جديدين، يقضي األول باالستيالء على نحو ثالثة آالف دون
ا و                الخليل وإخ  ر من     400الئها من سكانها، ويقضي الثاني تقضي بمصادرة عشرة دونمات من قرية نحالين، وثالثة عشر دونم  مت

   .قرية حوسان، غربي مدينة بيت لحم
  

  : الحصار والقيود على حرية الحرآة
  

نذ بدء انتفاضة األقصى،    واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على األراضي الفلسطينية المحتلة م           
والي وصول                      ى الت اني عل شهر الث ع لل فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي، حيث تمن

اعي، وأدى     1,5 األمر الذي وضع نحو      .إمدادات الوقود وإرساليات الغذاء والدواء     سطيني داخل سجن جم واطن فل ى    مليون م  إل
    .ي الحياة وبات القطاع على شفا آارثة إنسانية وبيئية في ظل هذا الحصارشلل في آافة مناح

  
ين المدن                           ر مسبوق للحواجز العسكرية، ب من جانب آخر، ال تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار غي

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

  : ومن أبرز مظاهر الحصار المفروض على
   

  قطاع غزة 
  

ى                              د خلف الحصار المفروض عل امين، وق د عن ع ا يزي ذ م ة لقطاع غزة من تواصل قوات االحتالل إغالق آافة المعابر الحدودي
و               ه من شهر يوني ران   / قطاع غزة، والذي شددت قوات االحتالل من إجراءات ارًا    2007حزي سانية     ، آث ى األوضاع اإلن ة عل آارثي

  . واالقتصادية في القطاع
 مليون فلسطيني من حقوقهم األساسية، بما فيها حرية الحرآة، والحق في ظروف معيشية مالئمة، والحق في                 1.5يحرم نحو    -

  . العمل، والحق في الصحة، والحق في التعليم
ر          27/12/2008 على القطاع بتاريخ      وتزامن مع العدوان اإلسرائيلي    - ه في التقري ذآورة جرائم ام    أعاله  والم ، استمرار إحك

ر من            ذ أآث ى قطاع غزة من ة للقطاع         18الحصار الشامل المفروض عل ابر الحدودي ة المع ك إغالق آاف ا في ذل   . شهرًا، بم
ة من عدم                 ة األولي شفيات ومراآز الرعاي ا المست ا فيه ة، بم شآت الطبي ة المن زال، آاف ت، وال ت ك عان ى   وجراء ذل درتها عل ق

ديم الخدمات              ى تق درتها عل الوفاء باحتياجات السكان المدنيين وتوفير الرعاية الصحية الجسدية والعقلية، وانعكس ذلك على ق
درتهم                 .الطبية لسكان القطاع   م في الصحة، سواء في ق سكان بحقه ع ال  آما انعكست حالة الخوف والرعب على مستوى تمت

ى                     على الوصول إلى تلك المنشآت ب      ة عل شآت الطبي درات المن شديد في ق نقص ال سبب ال سبب خطورة األوضاع األمنية، أو ب
زة، ومصادر                 .االستجابة لحاجات مئات القتلى والجرحى، وآالف المرضى        ة في وزارة الصحة بغ ادت المصادر الطبي  وأف

  :مستشفى الشفاء الطبي، الذي يعتبر المرآز الرئيسي للعالج في القطاع، بما يلي
 ويبلغ عدد األسرة   .ني القطاع نقصًا خطيرًا في عدد األسرة في المستشفيات الستقبال مئات الضحايا من القتلى والجرحى     يعا -

ا       1200في القطاع نحو     شفى        530 سريرًا، من بينه ا         سريرًا في مست شفاء، من بينه ة  135ال ة األولي د عجزت    . للرعاي  وق
ي آانت تصل         الطواقم الطبية في المستشفيات والعيادات ع   رة الت سبب األعداد الكبي ن توفير أسرة لعالج وتطبيب الجرحى ب

شافي          .في أعقاب عمليات القصف الجوي للقوات الحربية المحتلة        ى الم يًال ونحو      319 فقد وصل إل ًا خالل     1000 قت  جريح
 آما تكابد الفرق الطبية مشقة       .ية ويتم عالج ومداواة هؤالء في ظل النقص الشديد في األدوية والمستلزمات الطب             .خمسة أيام 

  . آبيرة بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المشفى
ديم العالج                                  - ى تق درتها عل اني من عدم ق شفيات األخرى في القطاع تع شفاء والمست شفى ال ة من مست ال تزال األقسام المختلف

ات   جريحًا من جرحى العملية العسكرية للق      390والخدمات الطبية لنحو     وات الحربية المحتلة، وذلك بسبب عدم توفر اإلمكاني
م       ة لعالجه سرعة نظرًا                        .المادية واألجهزة الطبية الالزم ى نحو ال اج هؤالء الجرحى تحويلهم للعالج في الخارج عل  ويحت



 No.03/2009  الفلسطينية المحتلة ات اإلسرائيلية في األراضيالتقرير األسبوعي حول االنتهاك
  2009يناير  21 - 15

 

  
   اإلنسانالمركز الفلسطيني لحقوق 

 org.pchrgaza.www://http  

8 

ومين   جريحًا منهم إلى المستشفيات المصرية خال  60 وقد تمكنت الوزارة من تحويل نحو         .لخطورة إصاباتهم وجراحهم   ل الي
  . الماضيين

ة                                 - رق والطواقم الطبي ين صفوف الف ع ب اك والخوف والهل ة من اإلرب ق حال ى خل أدت عمليات القصف الجوي المتواصل إل
 وتفاقمت خطورة األوضاع األمنية في المستشفى بعد تعرضه ألضرار جسيمة نجمت عن       .العاملة في مستشفى الشفاء بغزة    

و ال سجد البورن هالقصف الجوي لم اور ل ا   .مج ة واإلدارة، فيم اني الحروق، الجراح ي مب ذ ف ة النواف م زجاج آاف د تحط  وق
م  ى رق ي مبن شفى ف ي المست ة ف ات الجراحي سم العملي اه ق بكة مي ا دمرت خطوط ش ا، آم ك  .8تحطمت أبوابه د خلف ذل  وق

  . صعوبة بالغة في فرق وطواقم المستشفى
شفيات      أفاد المهندس بسام الحمارين، مدير الهندسة      - ستمر عن مست  و الصيانة في وزارة الصحة، أن انقطاع الكهرباء بشكل م

اءة وعمل                          د قلصت من آف ة ق دات الطبي زة والمع د من األجه ة للعدي القطاع، وبشكل شبه مستمر، ونقص قطع الغيار الالزم
  :  وأضاف أن ذلك أدى إلى .العديد من تلك األجهزة

 محطات في   3ت األآسجين المرآزية التابعة لمستشفيات القطاع، ومن بينها  محطة من محطا 17تعطل وضعف آفاءة عمل      -
  .مستشفى الشفاء، وتغذي أقسام الباطنة، األمراض الصدرية وقسم غسيل الكلى فيها

  .تعطلت مضخات آبار المياه في مستشفى الشفاء بعد تعرضها ألضرار بالغة -
صًا في وسائل              - ة نق ك مع انقطاع              يعاني أفراد الطواقم والفرق الطبي زامن ذل دان، ويت وجههم للمي لكية خالل ت االتصال الالس

  .شبكة االتصال الفلسطينية جوال، ما يزيد من خطورة عمل فرق اإلسعاف ويعيق عملهم
دم                          - ائي، ونظرًا لع ار الكهرب ستمر للتي سبب االنقطاع الم التلف ب ددة ب باتت العديد من األدوية والتطعيمات والمواد الغذائية مه

  .ية المولدات التي تعمل على تعويض الكهرباء بالمحروقاتآفا
شفى                      - د في المست از الوحي ب، وهو الجه سطرة القل از ق اني من تعطل          .تعاني مستشفى الشفاء من استمرار تعطل جه ا تع  آم

  .أجهزة التعقيم المرآزة وأجهزة بسترة وتعقيم حليب األطفال الخدج حديثي الوالدة
سبب                       آما تشهد آافة مستشفيات      - ا ب اد الكامل عليه ة، خاصة في ظل االعتم دات الكهربائي ار المول صًا في قطع غي القطاع نق

ر فصل                      .انقطاع الكهرباء  وت، فالت ر الزي واء، فالت ر اله  وال يتوفر لدائرة الصيانة في الوزارة العديد من قطع غيارها آفالت
  .الكيروسين والزيوت الخاصة بها

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

ق         30تعاني المختبرات المرآزية في المستشفيات نقصًا خطيرًا، من بينها نحو    - ا يعي دم، وهو م ستخدم في فحص ال ازًا ت  جه
ويخشى على حياة هؤالء من تلوث الدم في حالة نقله دون إجراء الفحوصات الالزمة               .  والمصابين عمليات نقل الدم للجرحى   

  .للتأآد من سالمته
اوالت     - ات، ط شافات عملي ا آ ن بينه ا، وم ات فيه ي غرف العملي ة ف ستهلكات الطبي واع الم ي أن صًا ف شفيات نق اني المست تع

  . مكثفةعمليات، أجهزة مختبرات، أجهزة أشعة وأجهزة عناية 
ة    105ال تزال المستشفيات ومراآز الرعاية الصحية في القطاع تعاني نقصًا في األدوية، ومن بينها              - ة األدوي  أصنافًا من قائم

ة لعالج نحو                             255األساسية، و    سرطان، و أدوي ة مرضى ال ا معظم أدوي ة، من بينه ستهلكات الطبي ًال   80 صنفًا من الم  طف
  . الحوصلي، وما يزال وضعهم الصحي مهدد بشكل خطيريعانون من اإلصابة بمرض التليف

ال،                            - م من األطف ة، وه ة والثانوي ة، اإلعدادي ا االبتدائي ة مراحله دارس، بكاف ة الم بات أآثر من نصف مليون فلسطيني من طلب
سية أو بجراح خال               5000 وقد أصيب أآثر من        .محرومون من الوصول إلى مدارسهم     ًا بحاالت صدمات نف ة وطالب ل  طالب

ى مدارسهم                       اليوم األول لبدء الغارات الجوية العشوائية، بينما آانوا يجلسون على مقاعدهم الدراسية، أو آانوا في طريقهم إل
شديد في             .المسائية نقص ال سبب ال م ب سية لعالجه  وال يزال هؤالء األطفال محرومين من الحصول على خدمات الصحة النف

  .تلك الخدمات
وا                         سمير قوته، أ  . ويقول د  - ذين توجه اء األمور ال ر في عدد أولي اع آبي ه سجل ارتف سي، أن نفس واألخصائي النف م ال تاذ عل س

اجم عن أصوات                   الهم، الن دى أطف سي ل دهور النف لمراآز الصحة النفسية في القطاع لالستفسار عن آيفية معالجة أعراض الت
شعور       قوته األعراض ال.  ووصف د .اإلنفجارات الهائلة التي هزت قطاع غزة  ال غزة جراء ال ى أطف نفسية التي ظهرت عل

ى                         ل، عل الإرادي، قضم األظافر والخوف من اللي ول ال بالرعب والخوف الناجم عن القصف المتواصل، الذي يتمثل في التب
اء واالنطواء           سبب، والبك ة ال ع  وتو . اعتبار أنه مصدر الخوف والفزع، والكوابيس الليلية المخيفة وآالم جسمية غير معروف ق

وع من العنف في التعامل مع                  . د ار ن قوته أن يتطور لدى األطفال الفلسطينيين المزيد من مظاهر التدهور النفسي، مثل أظه
ستواهم التعليمي              دهور م ز، وت ى الترآي ذي      . وأشار د  .زمالئهم، فضًال عن عدم القدرة عل سطيني، ال ل الفل ى أن الطف ه إل قوت

ى التعامل                         يتعرض للتجارب الصادمة من خالل عمل        درة عل د الق ه يفق ى جانب أن ه، إل ل طاعة لوالدي ات القصف يصبح أق ي
  . قوته أن تتفاقم أوضاع األطفال في غزة جراء عمليات القصف اإلسرائيلي. وتوقع د. معهما بانفتاح
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  الضفة الغربية * 
  

ة القدس       تواصل قوات االحتالل فرض قيود مشددة على حرآة المدنيين الفلسطينيين في جميع أ             ا مدين ا فيه نحاء الضفة الغربية، بم
ة                                ى مدين ة وقطاع غزة من الوصول إل ضفة الغربي سطينيين من ال ع آالف الفل الشرقية المحتلة، آما تواصل سلطات االحتالل من

  .القدس
سطي - ى دخول الفل شددة عل ودًا م ا، وتفرض قي دس ومحيطه ة الق ي داخل مدين ة الحواجز ف وات االحتالل إقام نيين تواصل ق

  . للمدينة، آما يمنع المدنيون الفلسطينيون بشكل متكرر من الصالة في المسجد األقصى
اك  - سطينيين، من ضمنهم 630هن ة الفل ق حرآ اجزًا يعي الجنود، و93 ح ززًا ب اجًزا عسكرًيا مع ًا 537 ح اجزًا مادي ل ( ح آت

خ   دران، ال منتية، ج ل إس ة، آت والي    ).ترابي ك ح ك، هنال ب ذل ى جان اجزًا 80-60 وإل ارًا" ح وات  " طي صبها ق ًا تن أو مؤقت
  . االحتالل في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية آل أسبوع

يبلغ                - ى فرض       724عند استكمال بناء جدار الضم غير القانوني في الضفة الغربية فإن طوله س ا سيؤدي إل ومترًا، وهو م  آيل
سطينيين           سكان الفل ى ال م     . المزيد من إجراءات العزل عل د ت اء      وق ى اآلن بن ا          350حت ومترًا من الجدار، منه ى  % 99 آيل عل

  . األراضي الضفة الغربية نفسها، وهو ما يعرض المزيد من األراضي الفلسطينية للمصادرة
ة أو مسيطر          18من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية والتي تؤدي إلى          % 65هنالك ما يقارب     - سطينيًا مغلق  تجمعًا سكانيًا فل

  ). طريقًا72 من أصل 47(ل حواجز قوات االحتالل اإلسرائيلي عليها من قب
ة            500هنالك ما مجموعه     - ضفة الغربي ك، ال    .  آيلومتر من الطرق المحظور على الفلسطينيين استخدامها في ال ى ذل عالوة عل

ة، دون            شرقية المحتل دس ال ا الق ا فيه ة، بم ضفة الغربي ساحة ال ى نحو ثلث م سطينيين بالوصول إل سمح للفل ى  ي  الحصول عل
  . تصاريح تصدرها قوات االحتالل، وهو أمر غاية في الصعوبة

  . تواصل قوات االحتالل االعتداء على المتظاهرين الذين ينظمون احتجاجات سلمية ضد بناء جدار الضم -
وقيفهم          - ك ت شهم في   تواصل قوات االحتالل مضايقة الفلسطينيين في القدس وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذل  وتفتي

   .الشوارع
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) 21/1/2009 ـ 15/1/2009(وآانت االنتهاآات التي تم توثيقها خالل الفترة التي یغطيها التقریر الحالي 
  :على النحو التالي

   
  : العدوان على قطاع غزة: أوًال

  
  محافظة الشمال** 
يم، شمالي           قصفت مدفع  ،15/1/2009يوم الخميس الموافق     صباح   8:10في حوالي الساعة    *  ة والتعل ة التربي ة االحتالل منطق ي

قاء،                         ال أش ة أطف سنة وثالث م م ة واحدة، ه ة من عائل ة، أربع مدينة الشيخ زايد، ما أدى إلى مقتل خمسة مواطنين من سكان المنطق
نهم رضيعة م .بي ى ه رميالت،  :  والقتل اد ال شة عي رميالت،  80عائ سن ال ا ح ابرين عط ًا؛ ص ا 15 عام راء عط ًا؛ ب سن  عام  ح

  . عامًا14 شهور؛ وأمل عيد شتيوي، 9الرميالت، عامان؛ أريح عطا حسن الرميالت، 
   

ة الفرطة، شرقي بيت                       9:50وفي حوالي الساعة    *  واطنين في منطق ازل الم ة من ذائف المدفعي  صباحًا، قصفت قوات االحتالل بق
  . أعوام6أسفر ذلك عن إصابة الطفل إيهاب صبري أآرم الكفارنة، .  حانون

  
ساعة      *  ة                     10:40وفي حوالي ال واطنين في منطق ازل الم اه من ات العسكرية اإلسرائيلية باتج دمت مجموعة من اآللي  صباحًا، تق

  .تزامن ذلك مع قصف مدفعي باتجاه المنازل في شارع البنات، شرقي البلدة.  الفرطة، شرقي بلدة بيت حانون
  

ا                  صباحًا، قصفت طائرة اس    11:00وفي حوالي الساعة    *  ل الكاشف في جبالي القرب من جب دواجن ب .  تطالع بصاروخ مزرعة لل
  .، من سكان غزة، والذي يعمل في المزرعة عامًا25مدحت فارس حجاج، أسفر ذلك عن مقتل المواطن 

  
ة                     11:5وفي حوالي الساعة    *  واطنين من عائل دفعي مجموعة من الم   صباحًا، استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي بالقصف الم

ى  .   أسفر ذلك عن مقتل أربعة مدنيين، من بينهم أب واثنان من انجاله من العائلة               .الناعوق، في منطقة الجرن، شرقي جباليا      والقتل
د   38 عامًا؛ شقيقه سميح، 55 عامًا؛ عبد اللطيف محمد محمد الناعوق،  72محمد محمد سالم الناعوق،      :هم د احم  عامًا؛ ومحم

  . فضًال عن إصابة ثالثة مواطنين، من بينهم امرأة، بجراح، وصفت جراح احدهم بالخطيرة عامًا؛60عبد اهللا صالح، 
  

ساعة      *  القرب من دوار              11:50وفي حوالي ال دنيين ب اه مجموعة من الم ة إسرائيلية صاروخا تج  صباحًا، أطلقت طائرة حربي
  .أسفر القصف عن وقوع إصابتين، وصفت جراحهما بالمتوسطة.  جنوب بيت الهيا

   
ات، شرقي بيت                    1:50وفي حوالي الساعة    *   بعد الظهر، أطلقت طائرات االحتالل عدة صواريخ تجاه حي سكني في شارع البن

 .حانون، ما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين
  

ة بم               2:00وفي حوالي الساعة    *  واطنين الواقع ازل الم اذاة شارع     بعد الظهر، قصفت دبابات االحتالل بقذائف مدفعية حارقة من ح
  .صالح الدين في عزبة بيت حانون، ما أدى إلى إصابة مواطنيِن، إحداهما امرأة، بجروح وحروق

  
د         عامًا،   20لؤي جابر حسين،    وفي نفس التوقيت، وصل إلى مستشفى آمال عدوان جثمان المواطن           *  ا، بع يم جبالي من سكان مخ

  .حد أفراد المقاومة المذآور أ .مقتله خالل االشتباآات مع قوات االحتالل
  

القرب من                         2:45وفي حوالي الساعة    *  انون، ب ل، شرقي بيت ح ة حي األم ذائف المدفعي ات االحتالل بق  بعد الظهر، قصفت دباب
  .جمعية غسان آنفاني، ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح

  
ًا شرقي بيت     1000ل بعمق  آلية عسكرية من آليات االحتال40 بعد الظهر، تقدمت حوالي 3:00وفي حوالي الساعة   *  ر تقريب  مت

انون              زازة شرق بيت ح   .حانون، وسط قصف عنيف بالقذائف المدفعية ونيران األسلحة الرشاشة، وبذلك عزلت حيي الفرطة والن
وراً                    ازلهم ف ادرة من ذآورين بمغ ين الم واطنين في الحي در   .طالبت قوات االحتالل في وقت الحق، عبر مكبرات الصوت، الم  وتق

  . عائلة20 العائالت في الحيين المذآورين بنحو عدد
  

ا                  5:00وفي حوالي الساعة    *  ا، م  مساًء، قصفت دبابات االحتالل بقذائف المدفعية الحارقة محيط الجمعية اإلسالمية في بيت الهي
  .أدى إلى اشتعال النيران في منزل المواطن منصور علي غبن
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راج                   مساًء، قصفت طا   10:00وفي حوالي الساعة    *  انوا يتواجدون قرب أب ة آ ئرات االحتالل بصاروخ ثالثة من رجال المقاوم
شرافي،     : والقتلى، هم .  الكرامة، غربي جباليا ما أدى إلى مقتلهم       د اهللا الصوري،         25محمد عيسى ال ًا؛ عب ر     23 عام ًا؛ وأمي  عام

ار،       وعند محاولة المواطنين      . عاماً 23غدير أبو ريالة،     اد حسن النج ار،      عا26عم اد سعيد النج ًا، وعم ًا،  32م من سكان    عام
  .المنطقة إسعافهم، أطلقت طائرات االحتالل صاروخًا ثانيًا تجاههما ما أدى إلى مقتلهما

  
ة    5:30وفي حوالي الساعة   *  اة الطفل ي، عام واحد،      ، أعلنت المصادر الطبية عن وف د المنيع ة عصام احم شاق   هال أثرة باستن  مت

  .ي تطلقها قوات االحتاللالغازات الدخانية الت
  

ة شرقي بيت                              *  اطق الواقع دفعي والعشوائي للمن صفها الم وات االحتالل في ق ل والفجر استمرت ق ساء واللي وخالل ساعات الم
  .حانون وجباليا وشمال غربي بيت الهيا وجباليا، دون وقوع إصابات

  
اة        أعل ،16/1/2009يوم الجمعة الموافق     فجر   3:00وفي حوالي الساعة    *  نت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بغزة، عن وف

 من سكان منطقة الفاخورة بجباليا متأثرًا بإصابته الخطيرة التي أصيب بها في قصف جوي                 عاماً 21أسامة جمال عبيد،    المواطن  
  . أيام10إسرائيلي استهدف المواطنين في منطقة بئر النجعة بجباليا قبل 

  
أثرًا بإصابته في               عاماً 17عيسى محمد أبو عبيدة،     مصادر عن وفاة الطفل     وبعد ساعة، أعلنت ذات ال    *  ا مت يم جبالي  من سكان خ

  .القصف اإلسرائيلي على تجمع للمواطنين قرب شرآة االتصاالت في وقت سابق بمخيم جباليا
  

ى إصابة ستة      فجرًا، قصفت دبابات االحتالل بقذائف المدفعية منطقة الجرن شرقي ج   4:55وفي حوالي الساعة    *  ا أدى إل باليا، م
  .مواطنين، بينهم ثالثة أطفال

  
يم  2 صباحًا، قصفت طائرات االحتالل االستطالعية بصاروخ مجموعة من المواطنين في بلوك           7:30وفي حوالي الساعة    *    بمخ

  .جباليا ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح متوسطة
  

ات ا       9:00وفي حوالي الساعة    *  القرب من البنك اإلسالمي،                   صباحًا، قصفت دباب واطنين ب ازل الم ة من ذائف المدفعي الحتالل بق
  .وإصابة مواطنين آخرين بجروح أحدهما طفل أعوام 10روان إسماعيل النجار، شرقي جباليا، ما أدى إلى مقتل الطفلة 

  
ساعة *  والي ال ي ح دة 12:50وف وب شرقي بل ات، جن ارع البن تالل ش ة االح صفت مدفعي ر، ق د الظه انون بع تهدف .   بيت ح اس

  .القصف منازل المواطنين، وأدى إلى إصابة مواطن بجراح بالغة وبتر ساقه
  

ساعة *  والي ال ي ح ت  10:00وف ة، شرقي بي ي حي الفرط ازل ف ى أسطح المن زون عل تالل المتمرآ ود االح ق جن  صباحًا، أطل
  .ا في حي أبو غزالة ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرةحانون، أعيرة نارية باتجاه مواطنين اثنين آانا يتواجدان قرب منزليهم

  
ا        1:30وفي حوالي الساعة    *  ي جبالي سودانية، غرب ة ال ة االحتالل منطق ر، قصفت مدفعي ل احد     .   بعد الظه ى مقت أدى القصف إل

  . عامًا20مازن فارس الشرباصي، عناصر المقاومة، وهو 
  

ساعة *  والي ال ي ح صفت مد2:00وف ر،، ق د الظه ا  بع ي جبالي وام، غرب ة الت تالل منطق ة االح د .  فعي ل اح ى مقت أدى القصف إل
  . عامًا27عادل صبري أبو العون، عناصر المقاومة، وهو 

  
واطن                       *  اة الم زة عن وف شفاء بغ شفى ال ة في مست ت، أعلنت المصادر الطبي سوارآة،   وفي نفس التوقي د ال ًا،  30حمي أثرًا   عام مت

  .لمنطقة شرق بيت حانون في ساعات الصباح  في قصف مدفعيبالجراح التي آان قد أصيب بها
  

شيماء، شمالي       2:45وفي حوالي الساعة    *  ة ال واطنين في منطق  بعد الظهر، قصفت مدفعية االحتالل اإلسرائيلي مجموعة من الم
  .أدى القصف إلى إصابة مواطن بجراح وصفت الخطرة.  بلدة بيت الهيا

  
ساءً  3:00وفي حوالي الساعة    *  واطن                     ، م اة الم شفاء عن وف شفى ال ة في مست رنخ،        أعلنت المصادر الطبي ود الم  18عمر محم

  . أصيب بها في وقت الحق في قصف استهدف منطقة التوام  متأثرا بالجراح التي آان قدعامًا،
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وب   وفي نفس التوقيت، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخا تجاه مجموعة من المدنيين في منطقة جميز              *  ات أبو غنيم، جن
الن، أحدهما رضيع      .  غرب بلدة بيت الهيا    نهم طف نهم، من بي م  .  أدى القصف إلى مقتل ثالثة م ى ه ة : والقتل و     زآي د الحي أب  عب

ام                6 عامًا؛ أنور سلمان رشدي أبو عطية،        60عيطة،   ان ونصف الع و عيطة، عام د الحي أب ك سالم عب ا أدى    . أعوام؛ ومل آم
  .أفراد من العائلة، وصفت جراح أحدهم بالخطرة 6القصف إلى إصابة 

  
واطن                *  اة الم وان،      وفي التوقيت نفسه، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى آمال عدوان عن وف ود عل ًا،  25رجب محم من   عام

  .سكان جباليا، متأثرًا بالجراح التي أصيب بها في قصف سابق بالقرب من بنك فلسطين
  

ة                          مس  4:20وفي حوالي الساعة    *  ة الحطبي واطنين في منطق ازل الم اه من ار تج إطالق الن وات االحتالل اإلسرائيلي ب اًء، قامت ق
  .شمال بلدة بيت الهيا، نجم عن إطالق النار إصابة مواطن بجراح بالغة نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء بغزة

  
ائن          مساًء، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية قذيفة تج      5:00وفي حوالي الساعة    *  يش، الك و الع د أب دين محم دآتور عز ال زل ال اه من

ل        .  في عزبة عبد ربه شرقي جباليا      ى مقت ن                      4أدى القصف إل الن واب نهم طف قاء، من بي ة أش م ثالث ة، ه راد العائل واطنين من أف  م
يش،         عامًا؛ آية ع   21 عامًا؛ بيسان عز الدين أبو العيش،        15ميار عز الدين أبو العيش،      : والقتلى هم .  عمهم و الع دين أب  14ز ال

يش،         و الع اً  12عامًا؛ ونور شهاب أب ا أصيب جراء القصف           . عام م          3  وآم ة، وه واطنين من نفس العائل و     :  م دين أب دا عز ال ش
شن            52 عامًا؛ نصر محمد أبو العيش،       18العيش،   و العي ا أب داء عط ًا؛ غي اً  12 عام شفيات داخل            .  عام ى مست ل الجرحى إل م نق وت

  .لعالجإسرائيل لتلقي ا
  

د                      7:15وفي حوالي الساعة    *  واطن محم زل الم اه من ة صواريخ تج شي، أربع  مساًء، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من نوع أبات
ساحة             .   عاماً 54علي جمعة،    ى م ع عل ، 2م350المنزل يقع بالقرب من دوار أبو شرخ في جباليا،  وهو مكون من طابق واحد يق

    . من أفراد العائلة، بينهما سيدتان وطفالن6لى تدمير المنزل وإصابة أدى القصف إ.   فردًا45يقطنه 
  

واطن            10:00وفي حوالي الساعة    *  اة الم و جراد،      مساًء، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بغزة عن وف ال أب ل جم جلي
  .م نفسهمن سكان بلدة بيت الهيا متأثرا بالجراح التي آان قد أصيب بها ظهر اليو عامًا، 24

  
ا            11:20وفي حوالي الساعة    *  ي جبالي ة، غرب ل       .   مساًء، قصفت مدفعية االحتالل اإلسرائيلي منطقة الكرام ى مقت أدى القصف إل

  . عامًا25محمد عقيالن، المواطن 
  

خًا صارو  16أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من طراز اف         ،  17/1/2009يوم السبت الموافق     فجر   1:40وفي حوالي الساعة    * 
  .أسفر القصف عن تدمير المسجد.  تجاه مسجد طه في منطقة التوام

  
ا               4:30وفي حوالي الساعة    *  .   فجرًا، قصفت آليات االحتالل اإلسرائيلي بالقذائف الحارقة منازل المواطنين في مشروع بيت الهي

ر من عش     8:00أسفر القصف الذي استمر حتى الساعة        ذلك إصابة     صباحًا عن اشتعال النيران في أآث ازل، وآ ًا  15رة من  مواطن
  . بجراح، وصفت جراح أحدهم بالخطرة

  
ي           5:00وفي حوالي الساعة    *  وب غرب ة، جن راج الكرام ة أب ة منطق ذائف المدفعي  صباحًا، قصفت آليات االحتالل اإلسرائيلي بالق

 عامًا؛ مصعب محمد أبو العمرين،  22ط،  عبد الرحمن هيثم زمل   : أسفر القصف عن مقتل ثالثة من عناصر المقاومة، وهم        .  جباليا
  . عامًا24 عامًا؛ ومحمد زياد أبو عبدو، 22

  
و                 فجرًا، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخاً      5:30وفي حوالي الساعة    *  انون في حي أب ة بيت ح ابع لبلدي اه ت ر مي باتجاه بئ

ام،    أسيل منير الكأسفر القصف عن مقتل الطفلة .  غزالة، شرقي بيت حانون    شظية وهي     فارنة، عام ونصف الع جراء إصابتها ب
  . معاقة، وذلك أثناء تواجدها في منزل عائلتها المجاور لبئر المياه

  
ساعة      *  ا              6:30وفي حوالي ال ة مدرسة ذآور بيت الهي ة والمدفعي ذائف الحارق ات االحتالل اإلسرائيلي بالق  صباحًا، قصفت آلي

ذه المدرسة حوالي                   غوث الدولية، المشترآة لالجئين التابعة لوآالة ال     والتي تقع في وسط مشروع بيت الهيا، حيث يتواجد داخل ه
وائهم من القصف            320 ى المدرسة إلي ين                  .   عائلة لجأت إل ل طفل ران في عدد من الفصول، ومقت أسفر القصف عن اشتعال الني

 آخرين  36آما أسفر القصف عن إصابة .  أعوام 5 أعوام؛ بالل حمد شحدة األشقر، 4محمد حمد شحدة األشقر،    : شقيقين، وهما 
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دها         24بجراح مختلفة، من بينهم والدة الطفلين القتيلين، نجود شعبان األشقر،            اقها وي ر س د بت الخطرة بع ا ب .  عامًا، وصفت جراحه
  . وقد امتد القصف إلى المنازل المحيطة بالمدرسة، مما أدى إلى اشتعال النيران في العديد منها 
   

ائن في                  2:00حوالي الساعة   وفي  *  ا الك  بعد الظهر، عثرت الطواقم الطبية على جثتين تعودان لرجل وزوجته تحت رآام منزلهم
اريخ                 وات االحتالل اإلسرائيلي بت صفته ق ذي ق ه      11/1/2009عزبة عبد ربه، ال ا بداخل ا آان ا .  ، بينم د اهللا       : وهم د عب فتحي محم

  . عامًا54 اهللا عبيد،  عامًا، وزوجته فاطمة محمود عبد63عبيد، 
  

 مساًء، قصفت آليات االحتالل اإلسرائيلي بقذائفها المدفعية منازل المواطنين بالقرب من دوار الجرن       3:40وفي حوالي الساعة    * 
ا ن    .  بجبالي ال م ة أطف ل ثالث فر عن مقت حادة، وأس د ش روان محم رج صالح، وم د ف د محم واطنين أحم ي الم ال القصف منزل ط

ازل المجاورة    .  عن إصابة عدد آخر بجراح   سكانهما، فضالً  م  .  آما لحقت أضرار في عدد من المن ى ه د    : والقتل واز أحم ة ف فوزي
 . عامًا15 أعوام؛ وأنوار محمد شحادة، 10صالح، عامان؛ شقيقها أحمد، 

  
واطن 4:00وفي حوالي الساعة   *  اء،     مساًء، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا تجاه مجموعة من الم ة الزرق ين في منطق

 . عامًا30عامًا؛ ونجله محمد، 50نعيم محمد شحادة، جنوبي بلدة جباليا، ما أسفر عن مقتل المواطن 
  

ساعة   *  ة، وهو         7:30وفي حوالي ال ة الكرام ة من منطق ان أحد عناصر المقاوم شفاء جثم شفى ال ى مست ساًء، وصل إل رامي  م
  .شيخ رضوانمن سكان حي ال عامًا، 24ناهض أبو عبيد، 

  
ة مشروع         11:00وفي حوالي الساعة    *  ة في منطق ين من عناصر المقاوم ودان الثن  مساًء، عثرت الطواقم الطبية على جثتين تع

رك،        من سكان مشروع عامر؛       عامًا، 22نور الدين محمد جميل حمادة،      : عامر، شمال القطاع،  وهما     د حافظ الت ًا، 22وخال   عام
  .من سكان منطقة الكرامة

  
ا         ،18/1/2009فجر يوم األحد الموافق     وفي ساعات   **  د توغلت فه ي آانت ق اطق الت شارها من المن  أعادت قوات االحتالل انت

فقد تراجعت آليات االحتالل إلى منطقة المستوطنات سابقًا القريبة من الحدود الشمالية     .  خالل العدوان البري على محافظة الشمال     
رائيل ع إس ت اآل.  م ا تراجع شريط     فيم اه ال ار باتج دة أمت ا ع انون وشرق جبالي ت ح دة بي ت تحاصر بل ي آان سكرية الت ات الع لي

  . الحدودي مع إسرائيل شرقًا
  

ا                                *  ين آانت ة العطاطرة، واللت ذلك منطق ه، وآ د رب ة عب ة من عزب اطق متفرق ة في من وفي صباح هذا اليوم، عثرت الطواقم الطبي
دنيين    20ى جثث  أربعة وعشرين مواطنًا فلسطينيًا، قضوا خالل الحرب،  مسرحًا لألحداث في شمال قطاع غزة  عل    نهم من الم  م

 عامًا؛ محمود حسين مطر،       60 عامًا؛ فاطمة عوض غبن،      25إياد عبد الحي النجار،     :  والقتلى هم . العزل، من بينهم ثالث نساء    
ه،        21ان،   عامًا؛ إسماعيل عبد الرحمن سليم     21 عامًا؛ محمد ناهض محمد عبد ربه،        23 ور دآ ًا؛ يوسف أن اد     21 عام ًا؛ إي  عام

أس،           60 عامًا؛ رزق سليم أبو الكأس،       30 عامًا؛ محمد عبد اهللا عبيد،       21حسن محمد عبيد،     و الك رة أب ه نظي  50 عامًا؛ وزوجت
ي،     ك الحج عل د اهللا مال ًا؛ عب شير خضر،    21عام د ب ًا؛ محم صور،    24 عام ة من ل عطي ًا؛ جبري د فري   19 عام ًا؛ محم د  عام د عب

وان،       60 عامًا؛ محمد محمد حسين معروف،       31اهللا، ذر،             28 عامًا؛ إبراهيم أحمد عل د اهللا الن ًا؛ حسين سعيد عب ًا؛   20 عام  عام
داعور،    د ال د أحم د طاهر،     30محم ادي محم د اله د عب ًا؛ محم داعور،     23 عام ز ال د العزي ة عب ه جميل ًا؛ ووالدت ًا؛ 55 عام  عام
و وردة،          21؛ إياد خميس البنا،    عاماً 25عيسى أحمد العطعوط،     د أب ايز أحم د،        29 عامًا؛ ف راهيم صابر جني ًا؛ وإب ًا،   21 عام  عام

  .ألربعة األخيرون منهم من عناصر المقاومةاو
  

ه،                 *  ة من  أطفال م أب وثالث ا، وه شهداء، شرقي جبالي رة ال زلهم، قرب مقب ام من ة من تحت رآ ة آامل شال جثث لعائل م انت ا ت آم
ر،          11إبراهيم محمد العر،    : وهم.  اءوزوجة أحد األبن   د الع ان محم ًا؛ رآ ر،          4 عام د الع داء محم ان نمر     17 أعوام؛ ف ًا؛ إيم  عام

  .  عامًا48 عامًا؛ ومحمد موسى العر، 27العر، 
  

ساء                      *  نهم ست ن ى، من بي ة قتل امين ثماني ى جث ة عل م آل من       .  وفي ساعات الظهر، عثرت األطقم الطبي ى ه رم خضر    : والقتل أآ
در،   85 عامًا؛ مريم عبد الرحمن أبو ظاهر، 39 عامًا؛ معين عطا حسين، 44وف،  معر ة   35 عامًا؛ صافية سالم حي ًا؛ حليم  عام

و سماحة،          60محمد حسن بدوان،     د أب وب،          18 عامًا؛ صابرين محم وب أي ًا؛ صباح أي ة،          61 عام و حليم ًا؛ وغنيمة أب  65 عام
 .عامًا
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ًا في                     هذا وأفاد الباحثون الميدانيون الذي     دميرًا بالغ أنهم شاهدوا ت سالطين والعطاطرة ب ن قاموا صباح اليوم بزيارة تفقدية لمنطقة ال
مدرسة سخنين : المنطقة، حيث تمثل بتدمير عشرات المنازل بين تدمير آلي وجزئي وتدمير بالغ في ثالث مدارس حكومية، وهي         

ية ا  ن الخطاب األساس ر ب ة عم شترآة، مدرس دنيا الم ية ال ة األساس د الثانوي ن زي ة ب ة معاوي ات، ومدرس دنيا للبن ى . ل باإلضافة إل
  .تجريف مئات الدونمات من الدفيئات واألراضي الزراعية وتدمير البنية التحتية من طرق وشبكة االتصاالت والهاتف 

  
ساعة     *  دنيي                   8:30وفي حوالي ال اه مجموعة من الم ن في حي األمل     صباحًا، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخين تج

د عدة ساعات                                     ة بع الخطرة، حيث توفيت الطفل ة بجروح وصفت ب يدة وطفل ى إصابة س انون حيث أدى القصف إل شرق بيت ح
  . فيما بترت ساق الجريحة الثانية وهي خالة الطفلةعامًا،11أنغام رأفت المصري،متأثرة بجراحها، وهي 

  
ابرات   "لبحرية اإلسرائيلية بالقذائف المدفعية مبنى السفينة سابقًا  صباحًا، قصفت البارجة ا10:00وفي حوالي الساعة  *  ر المخ مق

 ".العامة
  

  محافظة غزة**
ساعة   *  والي ال ي ح ر 1:00ف ق    فج يس المواف وم الخم ن      ،15/1/2009ي ة م رائيلية مجموع تطالع إس ائرة اس تهدفت ط   اس

ا أدى               ة غزة، م نهم        المقاومين قرب مسجد البشير في حي الشعف، شرقي مدين ى إصابة عدد م دما توجه عدد من سكان       .   إل وعن
قاء   ن األش ين م ل، واثن نهم طف ن بي واطنين، م بعة م ل س ى مقت ا أدى إل تهدافهم، م تالل باس ائرات االح عافهم، قامت ط .  الحي إلس

م ى ه ارة،  :والقتل د عم ن محم اعي، 27أيم ه الرف د وجي ًا؛ محم ي، 25 عام عبان البحطيط ايز ش ًا؛ ف ًا؛42 عام ايز  عام د ف  أحم
  . عامًا20 عامًا؛ واحمد عطا الكتناني، 20 عامًا؛ سهيل يوسف الصفدي، 17 عامًا؛ صائب فايز البحطيطي، 19البحطيطي، 

  
ساعة  *  والي ال ي ح ي        1:30وف ط ح ع وس صي، الواق دين العم الء ال واطن ع زل الم رائيلية من ة اإلس تهدفت المدفعي رًا، اس  فج

  . عامًا14هاد، جما أدى إلى مقتل طفله  التفاح،
  

 بجانب مسجد الرحمة بحي   فجرًا ، استهدفت المدفعية اإلسرائيلية منزل المواطن فريد شعبان، الواقع         3:00وفي حوالي الساعة    * 
  . عامًا20 عامًا؛ وبالل فريد شعبان، 22احمد، الصبرة، جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل نجليه، 

  
واطن     فجرًا، 4:00وفي حوالي الساعة  *  ك،    استهدفت طائرة استطالع إسرائيلية الم د البي اهر خال اً 45م د     عام ه لتفق اء توجه  أثن

  .منزله الواقع بجانب مقر الدفاع المدني بحي تل الهوا ، جنوبي مدينة غزة بعد سماعه بأنه تم قصفه؛ مما أدى إلى مقتله
  

دعي           فجرًا، استهدفت طائرة استطالع إسرائيل         4:00وفي حوالي الساعة    *  ة، وي ار،       ية أحد رجال المقاوم وب البيط د أي  27احم
  .، من سكان شارع شحيبر، بحي الصبرة، قرب المجمع اإلسالمي في مدينة غزة بنفس الحي، ما أدى إلى مقتلهعامًا

  
  سنوات 8 محمد السيد عكلية،  أعلنت المصادر الطبية داخل مستشفى الشفاء بغزة مقتل الطفل            فجرًا، 5:00وفي حوالي الساعة    * 

ه بحي                     ع بجانب منزل من سكان شارع النصر، متأثرًا بجراحه، بعدما أصيب في القصف الذي استهدف مقر جمعية الجريح، الواق
  .النصر، قبل حوالي خمسة أيام

  
واطن          7:00وفي حوالي الساعة    *  ال،       صباحًا، استهدفت طائرة استطالع إسرائيلية الم د الع د الحافظ عب ة عب ًا  25هني ن م  عام

  .سكان حي الصبرة، أثناء سيره قرب المجمع اإلسالمي الواقع بحي الصبرة، ما أدى إلى مقتله
  

د                     7:15وفي حوالي الساعة    *  ازلهم بع ارين من من انوا ف واطنين آ  صباحًا، استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي مجموعة من الم
ا أدى  وعند وصول.  أن تم استهدافها في حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة       هم بجانب المجمع اإلسالمي بحي الصبرة تم استهدافهم، م

الول        46زهير عبد الحميد العالول،     : والقتلى هم .  إلى مقتل أربعة منهم، من بينهم شقيقان       ر الع د زهي د   28 عامًا؛ محم ًا؛ أحم  عام
  . عامًا27 عامًا؛ عائد فائق أبو عاصي، 19زهير العالول، 

  
ا           ص 8:00وفي حوالي الساعة    *  باحًا، أطلقت طائرة استطالع صاروخًا باتجاه اثنين من عائلة دغمش آانا يقفان على باب منزلهم

  . عامًا37 عامًا؛ ومنذر غالب دغمش 51ماهر هاشم دغمش : في حي تل الهوا جنوبي غزة، ما ادى إلى مقتلهما، وهما
  

سطين        صباحًا، قصفت طائرة أباتشي مقر اذاعة الق       9:15وفي حوالي الساعة    *  رج فل رآن الكريم، الواقعة في الطابق العاشر في ب
  .بحي الرمال وسط مدينة غزة
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  . من برج الوليد بحي الرمال، وسط مدينة غزة15وفي نفس التوقيت، قصفت طائرة أباتشي شقة فارغة من السكان في الطابق * 
  

اح، شمال         صباحًا، استهدفت المدفعية اإلسرائيلية منزل  10:00وفي حوالي الساعة    *  ع في حي التف ة، الواق المواطن عادل الجدب
ة،              12 عامًا، وشيماء،     15أسماء،   مقتل طفلتيه     شرق مدينة غزة، ما أدى إلى      د العظيم عادل الجدب ه عب ًا، ونجل ًا،   27 عام  عام
اط،     إلى مقتل المواطن       وقد أدى هذا القصف أيضا      ً. عاما 45وخضر عبد الغفار الجدبة،      ًا،  عا 50دياب رجب مق دما أصيب     م  بع

  .بأحد الشظايا بينما آان متواجد داخل منزله في نفس المكان
  

صبرة          صباحًا، استهدفت قوات االحتالل مجموعة من 10:00وفي حوالي الساعة    *  ازلهم بحي ال روا من من دما ف واطنين، بع الم
  .وب من المكان عندما حاول الهر عامًا،18حمدان جالل دغمش، جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 

  
ة غزة          10:15وفي حوالي الساعة    *  وا بمدين ل اله ين في حي ت شغيل الالجئ  صباحًا، قصفت دبابة إسرائيلية مقر وآالة الغوث وت

ة،                   ة للوآال يارات تابع حيث أدى القصف إلى إلحاق أضرار بالغة في مباني قاعة االجتماعات باإلضافة الى أضرار جسيمة في س
  .لساحةآانت متوقفة داخل ا

  
القرب من المجمع            11:00وفي حوالي الساعة    *  انوا متواجدين ب ة آ ددًا من رجال المقاوم  صباحًا، استهدفت طائرة استطالع ع

  . من سكان حي الصبرة عامًا،33محمد فرج دغمش،  المقاوم  االسالمي بحي الصبرة، ما أدى إلى مقتل
  

ة غزة من جيش         ظهرًا ، قامت القناصة ا   11:00وفي حوالي الساعة    *  اح شمال شرق مدين لتي تعتلي المباني العالية في حي التف
و سيدو،          االحتالل اإلسرائيلي في استهداف الطفل       د اب ًا،  16آريم مصباح محم اح                  عام ا بحي التف سير في شارع ياف ان ي ا آ  بينم

  .بغزة
  

دفعي عني       مرآز غزة لإلعالم    صباحًا، تعرض    11:15وفي حوالي الساعة    *  ى قصف م رج        إل سابع من ب ع في الطابق ال ف، ويق
وز                        وآس ني وز، وب ضائية وسكاي ني ي الف و ظب ضم مكاتب أب ك عن إلحاق          .الشروق بحي الرمال، وسط مدينة غزة، وي  أسفر ذل

رزي،             سوسي،            33أضرار جسيمة في المبنى، فضًال عن إصابة الصحفي ايمن ال د ال ي، ومحم و ظب دير مكتب أب ًا، ويعمل م  عام
  .مل مصورًا لقناة أبو ظبي الفضائية عامًا، ويع38

  
ل                       11:30وفي حوالي الساعة    *  إطالق واب ة غزة، ب وبي مدين ل الهوى، جن  صباحًا، باشرت آليات االحتالل المتقدمة داخل حي ت

اه  ة باتج ة الحارق ل الدخاني ة والقناب ذائف المدفعي ن الق سطيني،   م ر الفل الل األحم ة اله ي لجمعي ع الطب ضم المالمجم ذي ي ى  ال بن
ى     اإلداري، ومبنى مدينة النور، ومستشفى القدس، المكون من خمس طبقات، وآذلك مبنى اإلسعاف      ا أدى إل ة، مم ومخازن األدوي

    .اندالع النيران فيه
  

ين في                     11:45وفي حوالي الساعة    *  شغيل الالجئ ة غوث وت ة لوآال  صباحًا، قصفت قوات االحتالل بالقنابل الحارقة مخازن تابع
  .لرئيسي لها في وسط مدينة غزة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيهاالمقر ا

  
انوا يهمون بالصعود                  1:00في حوالي الساعة    *   بعد الظهر، أطلقت دبابات االحتالل قذيفة مدفعية تجاه مجموعة من المواطنين آ

ا أ                   صالح، م رج ال واطن        إلى سيارة من نوع جولف محاولين الفرار من منطقة التوغل بالقرب من ب ل الم ى مقت عدي سالمة    دى إل
  . عامًا15 عامًا، وآية، 21 عامًا، وابنيهما حاتم، 45 عامًا، وزوجته ُحسن محمد الحداد، 50الحداد، 

  
ضم            2:00وابتداء من حوالي الساعة     *  ة الهالل األحمر والتي ت اني جمعي ى مب داء عل  بعد الظهر، باشرت قوات االحتالل باالعت

شفى               مستشفى القدس في حي      ة في مست صيدلية الداخلي اه ال ساء توالت          .تل الهوى، حيث أطلقت قذيفة مدفعية تج  وفي ساعات الم
ران في                              دمير واشتعال الني ى ت ا أدى إل ة في قطاع غزة، مم ة الحيوي شأة الطبي ذه المن أعمال القصف والغارات بالطائرات على ه

ة         مباني الجمعية والمستشفى، خاصة مبنى اإلسعاف والطوارئ،         اني التابع ك من المب ر ذل ؤتمرات وغي ومرآز التراث ومرآز الم
دميرها بالكامل            .للجمعية م ت ى ساعات منتصف     . آما طالت االعتداءات عددًا من سيارات اإلسعاف التابعة للجمعية والتي ت  وحت

ى                    م إل شفى ونقله ا ظلت        الليل آانت سيارات اإلسعاف تقوم بعمليات إجالء للمرضى والمصابين في المست شفيات أخرى، فيم مست
وم              ى ساعات صباح الي شفاها حت ة ومست شآت الجمعي ة        .الحرائق تشتعل في مباني ومن ال القصف مخازن لألدوي ا طالت أعم  آم

  .والمساعدات اإلنسانية تابعة لجمعية الهالل األحمر تقع أيضًا في حي تل الهوى في مكان قريب من مباني الجمعية
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ه                  وفي نفس التوقيت أطل   *  واطن فضل البطران، وابنت اه الم ة باتج ة مدفعي ين،   قت دبابات االحتالل قذيف ًا،    19حن ا     عام دما آان عن
  .يحاوالن الفرار من المنطقة التي يعمل فيها حارسًا ألحد األبراج، ما أدى إلى مقتل االبنة

  
م          15السكنية رقم   وفي نفس التوقيت أيضًا، أطلقت طائرات االحتالل المروحية صاروخًا تجاه الشقة            *  ابرات رق رج المخ  3 في ب

ا             ي عم من سكانها وهم د ماجد حسين،    : في تل الهوى، ما أدى إلى إلحاق دمار بالشقة ومقتل مواطنين ابن ائر   18محم ًا، وث  عام
  . عامًا19سهيل علي حسين، 

  
واقع  3:00وفي حوالي الساعة  *  صناعة       مساًء، قصفت دبابات االحتالل مسجدي الهداية والصحوة ال ل الهوى وشارع ال ين في ت

ذائف                 ة بق ات الوردي ات ومدرسة راهب ة للبن يس الثانوي اني، وطال القصف مدرسة بلق ار بالث ة األول ودم دمير مئذن ى ت ا أدى إل م
  .مدفعية

  
واطن              4:00وفي حوالي الساعة    *  امين الم زة، جث شفاء بغ رم،       مساًء، وصلت إلى مستشفى ال ًا، وطف   42فتحي داوود الق ه   عام لي

صبرة     عامًا،11 عامًا، وعالء،    12عصمت،    الذين قتلوا جراء سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها قوات االحتالل على منزلهم في حي ال
  . بغزة

  
ة الموافق                     *  وم الجمع سابعة صباح ي ساعة ال وخالل عملية التوغل التي استمرت حتى انسحاب قوات االحتالل من المنطقة عند ال

ر،         23حمدي إبراهيم البنا،    : من عناصال المقاومة، وهم    10، قتل   16/1/2009 ي بن يم خضر       24 عامًا؛ مدحت عبد عل ًا؛ نع  عام
و،      18 عامًا؛ عمار ماهر فروانة،      19 عامًا؛ محمود خضر أبو سالم،       20حمادة،   د حجازي الحل د    23 عامًا؛ فري ز عب ًا؛ معت  عام

  . عامًا20 عامًا؛ وتامر فزع، 25ربحي شحيبر،  عامًا؛ 35 عامًا؛ حسام حسن الجماصي، 21المطلب دهمان، 
  

ساعة     *  ساًء، قصفت طائرات االحتالل من طراز إف               4:10وفي حوالي ال واطن      16 م زل الم د صيام،        من اد محم ًا،  35إي   عام
ه                             ذآور وزوجت واطن الم ل الم ل، ومقت شكل آام زل ب دمير المن ى ت ا أدى إل ة غزة، بصاروخ م الواقع في حي اليرموك وسط مدين

ه      سعيد صيام وشقيقه  عامًا،34سماح عطية صيام،   اس، ونجل ارز في حم ادي الب د،   وزير الداخلية في غزة والقي ًا، 22محم   عام
ى                     . عاماً 27محمد إسماعيل صيام،    وابن شقيقه    ا أدى إل ليم، م ة اس ود لعائل  آما أسفر القصف عن تدمير آبير في منزل مجاور يع

ة   خمسة مواطنين من العائلة من      مقتل اء عموم م  .  بينهم أربعة أطفال جميعهم أبن ى ه ي شعبان اسليم،     : والقتل ًا؛  16سمر عل  عام
  . عامًا20 أعوام؛ محمد نبيل اسليم، 10 عامًا؛ حسام محمد اسليم، 14 عامًا، أحمد محمد اسليم، 20إيمان عبد القادر اسليم، 

  
أثرًا بإصابته خالل        عاماً 49جمال طه مغامس،    ة المواطن    مساًء، أعلنت المصادر الطبية عن وفا      8:00وفي حوالي الساعة    *   مت

  .14/1/2009قصف إسرائيلي استهدف أبراج المقوسي بتاريخ 
  

  .متأثرًا بإصابته في قصف سابق شرق حي الشجاعية عامًا 22محمد اعليوة، آما أعلنت ذات المصادر عن وفاة المواطن * 
  

قصف العشوائي من قبل دبابات االحتالل محيط مؤسسة الهدى الخيرية في شارع          صباحًا وجراء ال   10:00وفي حوالي الساعة    * 
  . بعد سقوط قذيفة على منزل عائلته عامًا،15عبد اهللا محمد الجوجو، الصناعة جنوب مدينة غزة، قتل الطفل 

  
الول،   آما أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بغزة عن وفاة المواطن            *  ر الع اً  18محمود زهي ا     عام ان أصيب به ذي آ  ال

ك     .  صباح اليوم السابق بالقرب من آلية المجتمع عندما آان يحاول الفرار مع أشقائه  وا في تل ذين قتل وبوفاته يرتفع عدد األشقاء ال
  .الجريمة إلى ثالثة

  
دا           3:00وفي حوالي الساعة    *  ا في          مساًء، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صارخًا تجاه مواطنين آانا يتواج القرب من منزلهم ن ب

ا    .  شارع المحطة بحي التفاح، شرقي مدينة غزة       ا، وهم راوي،    : أدى القصف المباشر إلى مقتلهم ال الب ي آم د   15عل ًا؛ وأحم  عام
  . عامًا21منصور حسونة، 

  
نهم أحد أ                    5:00وفي حوالي الساعة    *  واطنين من بي ة،     مساًء، قصفت مدفعية االحتالل اإلسرائيلي مجموعة من الم راد المقاوم ف

ون        ه                          .  آانوا يتواجدون شرقي حي الزيت القرب من منزل اء تواجده ب دني آخر أثن ة وم راد المقاوم ل أحد أف ى مقت .  أدى القصف إل
ون؛        عامًا، 45هاشم رباح الحتو،    : والقتلى هم  ه في حي الزيت صيفي،    قتل أثناء تواجده بالقرب من منزل ًا، 38ناصر ال  وهو   عام

  .ومة وهو المستهدف في عملية القصفأحد عناصر المقا
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اء تواجده في شارع                       6:30وفي حوالي الساعة    *  ة أثن اه أحد عناصر المقاوم  مساًء، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخًا تج
  . عامًا31بالل تيسير موسى، أسفر القصف عن مقتله على الفور، وهو .  النفق

  
ر في شارع المنطار                  مساًء، أطلقت طا   7:00وفي حوالي الساعة    *  ئرة حربية إسرائيلية صاروخًا تجاه بيت للعزاء يعود لعائلة بن

ل عشرة         .  في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة      انوا يتواجدون        أسفر القصف المباشر لبيت العزاء عن مقت ذين آ واطنين ال من الم
ر،     22 القرم،  محمد ياسر : والقتلى هم  . في بيت العزاء، من بينهم اثنان من األشقاء وطفل         د بن ًا؛ شادي العب د   24 عام ًا؛ أحم  عام

ر،           48 عامًا؛ عبد علي العبد بنر،       18العبد بنر،    د بن ي العب ايز عل ر،          35 عامًا؛ ف ًا؛ أشرف ربحي بن ًا؛ عالء سعيد       35 عام  عام
ودد،  ودد، 37م د م ًا؛ صبحي محم ودد، 38 عام د م ًا؛ مصعب محم مالي، 16 عام عيد ش ايز س ًا؛ ف ًا50 عام فر .   عام ا أس آم

  .القصف عن إصابة سبعة مدنيين آخرين من بينهم طفل
  

راد      *  ين من أف ة اثن ة،   وفي ساعات المساء، عثرت الطواقم الطبية في منطقة حي تل الهوى، جنوبي مدينة غزة، على جث  المقاوم
ا                   ا، وهم ة منه وات االحتالل المتوغل سحاب ق د ان د  :آانتا موجودتين في المنطقة، وذلك بع يم،      محم واف نع د اهللا      24 ن ًا؛ وعب  عام

  . عامًا19نواف نعيم، 
  

اه مجموعة               ،17/1/2009يوم السبت الموافق     صباح   8:15وفي حوالي الساعة    *  ة إسرائيلية صاروخًا تج  أطلقت طائرة حربي
ة غزة      ل أحدهما،     . من عناصر المقاومة، وذلك أثناء تواجدهم في شارع النفق، شرقي مدين ى مقت د    وهو  أدى القصف إل د عب أحم

  .من سكان حي الدرج عامًا، 24الحي الصفدي، 
  

ل    *  اة الطف ن وف شفاء ع شفى ال ي مست ة ف صادر الطبي ت الم ساء، أعلن اعات الم ي س حيبر، وف امي ش ر س ًا، 14مني أثرًا  عام مت
  . في حي الزيتون، شرق غزة5/1/2009بالجراح التي آان قد أصيب بها بتاريخ 

  
ة غزة،             ،18/1/2009حد الموافق   يوم األ وفي ساعات فجر    **  شارها في مدين  وفي أعقاب إعادة  قوات االحتالل اإلسرائيلي انت

دحاديح                   ة ال ا في منطق ى تمرآزه اح باإلضافة إل وخصوصًا التي آانت متمرآزة في حي الزيتون وحي الشعف،  وشرقي حي التف
ة من الوصول                ة، تمكنت الطواقم الطبي شلت                 جنوبي تل الهوى، جنوبي المدين وات، وانت ك الق ا تل سحبت منه ي ان اطق الت ى المن  إل

رأة واحدة              .  جثة متحللة في تلك المناطق    ) 17( ا رضيعان، وام ه ال     .  وآان من بينها ثالثة أطفال، من بينهم ره ان ومن الجدير ذآ
و   : عود لكل منوالجثث التي تم العثور عليها ت   .   تزال  عملية البحث قائمة عن جثث أخرى من قبل الطواقم الطبية            محمد صالح أب

سموني،       45 عامًا؛ عطية حلمي السموني،      80 عامًا، عبد جمعة عياد،      50دية،   ود    23 عامًا؛ حمدي ماهر ال ًا؛ حمدي محم  عام
بطش،       70السموني،   سام عزمي الحطاب،          18 عامًا؛ أحمد يوسف ال ًا؛ ب ين جحى،          22 عام د أم ًا؛ محم ًا؛ معتصم     36 عام  عام

سموني،         6محمد السموني،    د حلمي ال سموني،          5شهور؛ محم ة ال د عطي سموني،          4 شهور؛ احم ة اسعد ال  30 أعوام؛ مبروآ
ي،       30عامًا؛ عيد حرب سكر،      ين الريف د مع ًا؛ محم ًا؛ حسن سالم الهواري،     20 عام د سالم،     80 عام ًا؛ اسماعيل احم  30 عام

ًا،  شرطة؛  عام راد ال د اف و اح دار،  وه ؤمن موسى الخزن ًا؛22وم ر عام د عناصر    عث و اح ريس، وه ل ال ة جب ي منطق ه ف  علي
ى                       .  المقاومة ع إل دوان ارتف ة الع ون في بداي ي سقطت في حي الزيت سموني الت ة ال ضحايا من عائل يًال،  36يشار إلى أن عدد ال  قت

د من ال              . معظمهم من النساء واألطفال، بينهم عدد آبير من الرضع والمسنين          ل في العدي دمار الهائ شاهد ال سكنية   وباتت م اني ال مب
  .والمنشآت الحيوية والبنية التحتية والمساجد و األراضي الزراعية وآان المنطقة قد أصابها زلزال

  
  محافظة الوسطى**

والي *   ي ح ر 5:30ف ق  فج يس المواف وم الخم ي  ،15/1/2009ي واطنين ف ازل الم دخان من ذائف ال تالل بق وات االح صفت ق  ق
نهم  5ق أحد المنازل، ولحقت أضرار في منازل أخرى، مما أسفر عن إصابة          النصيرات، ما أدى إلى احترا     مخيم  مواطنين، من بي

  .طفالن وامرأة
  

ا          16 صباحًا، قصفت طائرة إف      7:00وفي حوالي الساعة    *   بصاروخين أرضًا تعود لعائلة المصدر، جنوب شرقي المغازي، مم
  . أدى إلى إلحاق أضرار بالغة في المنازل

  
ا                           وفي نفس التوق  * بلح، م ر ال ي دي ة البصة، شمال غرب واطنين في منطق ازل الم ة من يت، قصفت مدفعية االحتالل بالقنابل الدخاني

  . مواطنات بحاالت اختناق4أسفر عن إصابة 
    
ة من طراز اف              1:30وفي حولي الساعة    *  ر، قصفت طائرات االحتالل الحربي ة في حي      16 بعد الظه ، بصاروخ أرضًا خالي

 . أدى ذلك إلى إلحاق دمار في عدد من المنازل وإصابة مواطنين بجروح، إحداهما امرأة .ير البلحالبرآة، في د
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ساعة     *  وات             4:00وفي حوالي ال ع ق ساًء، قصفت طائرات االحتالل موق ـ  ( م ر        ) 17أل زة، في دي ع في شارع العزاي ابقًا الواق س
واطنين بجروح           أدى ذلك إلى إلحاق أضرار في الموقع وعدد من المنازل           .البلح ة م ذه         . المجاورة، وإصابة أربع ى أن ه شار إل  ي

  .هي المرة الثانية التي يتعرض فيها الموقع للقصف
  

ساعة   *  صيرات،        6:00وفي حوالي ال ة وغرب الن ة المغراق ى منطق ات االحتالل عل ساًء، وجراء القصف العشوائي من دباب  م
  .داء األقصىأصيب ثالثة مواطنين بجروح تم نقلهم إلى مستشفى شه

  
اطق         8:30وفي حوالي الساعة    *  واطنين ومن  مساًء، قصفت قوات االحتالل بقذائف دخانية حارقة، يعتقد أنها فسفورية، منازل الم

ريج      يم الب الن، بجروح وتضرر عدد من                          .فارغة شرقي مخ ساء وطف نهم ثالث ن واطنين، بي ة م  أسفر القصف عن إصابة ثماني
  .ي األراضي الزراعية في المنطقةالمنازل واشتعال النيران ف

  
ة الموافق    فجر 3:30وفي حوالي الساعة    **  ال خميس        ،16/1/2009يوم الجمع واطن آم زل الم  قصفت طائرات االحتالل من

المنزل وعدد         . بمخيم النصيرات، والمنزل مكون من ثالثة طوابق 1 عامًا، في بلوك   60أبو ناجح،    ار ب ك عن إلحاق دم  أسفر ذل
  .ل المجاورة وإصابة طفلينمن المناز

  
وفي وقت مبكر من صباح اليوم، بدأت قوات االحتالل المتمرآزة على الشريط الحدودي بقصف عشوائي ومتقطع منطقة وادي                  * 

  .علمًا أن هذا القصف يستمر في أوقات عديدة من ساعات الليل والنهار.  السلقا بالقذائف الدخانية والحارقة، يعتقد أنها فسفورية
   

واطن عواد          بعد الظهر، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي،1:00وفي حوالي الساعة  *  زل الم التي آانت متواجدة في محيط من
ا                          د أن آان زل بع الخروج من المن ان ب قدسي الوحيدي، في بلدة المغراقة، النار باتجاه اثنين من المسنين من عائلة مطاوع، آانا يهم

ل احدهما، وإصابة اآلخر بجراح             أسفر.  قد احتميا فيه لفترة    ل هو   .   ذلك عن مقت د المهدي مطاوع،         المسن    والقتي صار عب  80ن
 . عامًا69 أما الجريح فهو مسلم محمد مطاوع، عامًا،

  
وك                 2:00وفي حوالي الساعة    *  واطنين في بل ازل الم يم    7 بعد الظهر، واصلت طائرات االحتالل اإلسرائيلية قصفها لمن    في مخ

ل            .  ث آانت المنطقة تشهد منذ ساعات الفجر قصفًا متقطعًا يتجدد بين الحين واآلخر            البريج، حي  ل الطف د أسفر القصف عن مقت وق
ادي،        أعوام،   8مهند عامر الجديلي،     د اله قيقيه عب ل،   15وإصابة ش ًا، وخلي ه،    16عام ًا وجدتهم مدَلل ك جراء    85 عام ًا، وذل  عام

نهم    15ف على المنطقة حتى ساعات صباح اليوم، ونجم عنه إصابة وقد استمر القص.  سقوط قذيفة على منزلهم    ًا، من بي  3 مواطن
  .أطفال، فيما لحقت أضرار بالغة في العديد من منازل المواطنين ومسجد

  
إطالق      مساًء، 3:00وفي حوالي الساعة    *  دين ب  قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمرآزة في مفترق الشهداء، شارع صالح ال
ا، أسفر إطالق                     الن ار تجاه الصحفي االيطالي لورنس سو، الذي آان قد وصل إلى المفترق برفقة مترجم وسائق السيارة التي تقلهم

  .النار عن إصابة السيارة بأضرار
  

ة           3:30وفي حوالي الساعة    *  ذائف دخاني سفورية     ( مساًء، قصفت مدفعية االحتالل اإلسرائيلي بق ا ف د بأنه واطن   ) يعتق ازل الم ين من
ونجم  .   مواطنين، من بينهم طفالن، بحاالت اختناق وحروق6أدى القصف إلى إصابة     .  في منطقة البرآة جنوب غرب دير البلح      
  .عن القصف أضرار في عدد من المنازل

  
د                   5:00وفي حوالي الساعة    *  سى عب واطن عي زل الم اه من شي صاروخًا تج وع أبات ة إسرائيلية من ن   مساًء، أطلقت طائرة حربي

ران، ادي البط ًا37اله ه .   عام ل زوجت ى مقت فر القصف عل ال، أس سة30من ه الخم ًا، وأطفال ان 15إسالم :  عام ًا، إيم  10 عام
دين،       7 أعوام، بالل    10أعوام، إحسان    اني،             . أعوام  3 أعوام، وعز ال ة في الطابق الث ى إحداث أضرار جزئي   وأدى القصف إل

  .لمواطنين، بجراحوعدد من المنازل المجاورة وإصابة أحد ا
  

ب،   5:30وفي حوالي الساعة  *  اد الطي واطن إي  31 مساًء، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من نوع أباتشي صاروخًا تجاه منزل الم
  .أدى القصف إلى إحداث أضرار بالغة في المنزل، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.  عامًا

  
ساعة *  والي ال ي ح عاف 6:30وف يارة إس ساًء، تعرضت س وات    م ل ق ن قب ر م شكل مباش ار ب صحة إلطالق ن وزارة ال ة ل  تابع

وآانت سيارة  .  االحتالل اإلسرائيلي، وذلك لدى توجهها إلى منطقة متفرق الشهداء على طريق صالح الدين لنقل جثة من المنطقة                
  .إسعاف أخرى تعرضت إلطالق النار قبل نصف ساعة في نفس المنطقة
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ساعة   *  سا 10:30وفي حوالي ال ة إسرائيلية من طراز إف     م ي    16ًء، أطلقت طائرات حربي ا ف ة صواريخ سقطت جميعه  ثالث
ع بجوار                                ريج، وأرض تق يم الب دين في مخ و م ة أب واطن من عائل ود لم دين في أراضي تع مناطق خالية بمحاذاة شارع صالح ال

راج عين جالوت في النصيرات           ى إحداث أضرار في محطة       أدى القصف  .محطة أبو عاصي للبترول، وأرض تقع شرق أب  إل
  .البترول وأراضي المواطنين

  
القرب من   ،17/1/2009يوم السبت الموافق   فجر   2:00وفي حوالي الساعة    **   شرعت آليات االحتالل العسكرية والمتمرآزة ب

دفعي                         ة، شمال غرب النصيرات وسط قصف م ة المغراق ار    مفترق نتساريم، بالتوغل في مدينة الزهراء السكنية وقري وإطالق ن
دبابات ل ال ن قب ل  . آثيف م ل الطف ى مقت وي، أدى القصف إل و عطي د اهللا أب د عب ًا،15محم يدة أخرى وإحداث  عام  وإصابة س

  . أضرار جسيمة في المنازل ومسجدي معاذ بن جبل وحسن البنا في المخيم الجديد في النصيرات
  

وزارة الص          *  ار             وفي نفس التوقيت، تعرضت سيارة إسعاف تابعة ل ة، شمال غرب النصيرات إلطالق الن ة المغراق حة في منطق
وأسفر إطالق النار عن إعطاب السيارة ونجاة من  .   لدى توجهها لنقل بعض الجرحى      بشكل مباشر من قبل آليات االحتالل، وذلك      

  .بداخلها بأعجوبة
  

صى  *  هداء األق شفى ش ى مست ساء، وصل إل اعات الم ي س اطق ا 17ف ن من ك م صابًا وذل مال   م ة، وش ة المغراق ي قري ل ف لتوغ
  . أطفال وسيدتين4النصيرات وشرق البريج وغرب النصيرات، وآان من بين المصابين، 

ة                 ،18/1/2009يوم األحد الموافق    وفي ساعات فجر    **  ة المغراق ي قري شارها في منطقت  أعادت قوات االحتالل اإلسرائيلي انت
 .  نتساريم شماًال،  مخلفين دمارًا في المنازل واألراضي الزراعيةومدينة الزهراء السكنية، وذلك باتجاه محررة

  
ستطع سكان                         م ي ك ل ين الحين واآلخر وجراء ذل ران متقطع ب سلقا، إطالق ني ة وادي ال شهد قري ى ، ت صباح األول ومنذ ساعات ال

دها، ك لتفق دوان، وذل سرًا نتيجة للع ا ق د هجروه انوا ق ي آ ازلهم، الت ى من ة التوجه إل د المنطق ازل ق ذه المن د من ه  حيث أن العدي
ة                د من األراضي الزراعي دمير العدي ى ت د اعادت      . تعرض للهدم وبعضها أصيب بأضرار باإلضافة إل ات االحتالل ق وآانت آلي

  .انتشارها في القرية باتجاه الشريط الحدودي مع  إسرائيل شرقًا
  

  محافظة خان يونس
أآرم محمد مطر السيقلي،  أعلنت المصادر الطبية عن وفاة المواطن      ،15/1/2009يوم الخميس الموافق    في ساعات صباح    * * 

ذي رافق            عاما 54 ً من سكان خان يونس، في مستشفى العريش بمصر، متأثرًا بإصابته الخطيرة في القصف اإلسرائيلي الجوي ال
ًا إلخال    .13/1/2007عملية التوغل في خزاعة بتاريخ     ان متوجه ة       أصيب المذآور عندما آ ة من المنطق ه الثالث ه وأطفال ء زوجت

 .عندما أصيب في إحدى الغارات اإلسرائيلية خالل تواجده في الشارع الواصل بين عبسان وخزاعة
  

ذائف              7:30وفي حوالي الساعة    *  ونس، بق شريط الحدودي شرقي خان ي زة داخل ال دبابات اإلسرائيلية المتمرآ  مساًء، قصفت ال
رة                      المدفعية، األراضي الزراعي     سان الكبي رارة وعب ذآور في الق شريط الم ة غرب ال اطق الواقع ة المن سكنية في آاف اء ال ة واألحي

ة       .ولم يبلغ عن وقوع إصابات    .  وآانت العديد من هذه القنابل دخانية فسفورية        .والجديدة وخزاعة   واستمر القصف بصورة متقطع
ذآور أعاله         وم الم زوارق اإلس     . حتى ساعات صباح الي ذت ال ونس                 ونف ة من خان ي اطق الغربي اثًال استهدف المن صفًا مم رائيلية ق

  .ومحيط منطقة المطاحن
  

ة                        8:30وفي حوالي الساعة    *  سفورية، في محيط آلي ا ف د أنه ة، يعتق ة حارق ل دخاني  مساًء، ألقت الطائرات اإلسرائيلية بثالثة قناب
  . للكلية ع نيران في مبنى مدمر مجاورالعلوم التكنولوجيا، ما أدى انتشار دخان خانق في المنطقة واندال

  
ساعة  *  والي ال ي ح واطن   10:00وف اة الم ن وف ة ع صادر الطبي ت الم ساًء، أعلن و روك،   م ي أب دوح لطف ًا؛22مم أثرًا  عام  مت

  .13/1/2009بإصابته جراء القصف على منطقة خزاعة بتاريخ 
  

ة الموافق       فجر   1:30وفي حوالي الساعة    **  ة   16 قصفت الطائرات اإلسرائيلية من طراز إف             ،16/1/2009يوم الجمع  بثالث
ة                   ه، وإلحاق أضرار بمرآز الرعاي ار واسع ب ى إلحاق دم صواريخ مقر شرطة خان يونس الرئيس، وسط خان يونس، ما أدى إل

د  األولية التابع لوزارة الصحة المجاور ومقر بلدية خان يونس وعدد من المنازل السكنية، فضًال عن إصابة الطفل                   أحمد ماجد أحم
  . أعوام، بجروح طفيفة جراء تناثر الزجاج، وهو داخل منزله3 عامًا، وطفله ماجد، 29األسطل، 
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ي،     6:37وفي حوالي الساعة    *  سطر الغرب ة ال  صباحًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية منطقة مفتوحة قرب مسجد األمين في منطق
  .شمال غربي خان يونس، بصاروخ

  
يم خان                           وفي نفس التوق  *  د في مخ ن الولي د ب ة مفتوحة قرب مسجد خال يت تقريبًا، أطلقت الطائرات الحربية بصاروخ آخر منطق

 سنوات بشظايا وجروح متوسطة،  4 عامًا، وإصابة طفلته نورة،   32 أسفر ذلك عن إصابة المواطن نادر محمد أبو رزق،            .يونس
  .وتم نقلهما لمستشفى ناصر في المدينة

  
سفورية،                         7:00ساعة  وفي حوالي ال  *  ا ف د أنه ة، يعتق ل الدخاني د من القناب زوارق اإلسرائيلية العدي  صباحًا، أطلقت الطائرات وال

ونس             اطق                .والتي يعتقد أنها فسفورية، محيط منطقة المقابر جنوب غرب خان ي اه المن ذائف تج زوارق عشرات الق ا أطلقت ال  آم
واطنين وأراضيهم في             و". المستوطنات سابقاً "المفتوحة غرب خان يونس      في نفس التوقيت أطلقت الدبابات اإلسرائيلية منازل الم

  .منطقة القرارة
  

ساعة *  ي حوالي ال وب شرق خان 4:10وف اري، جن ة الفخ ي منطق ة ف رائيلية، دراجة ناري ائرة استطالع إس ساًء، قصفت ط  م
انوا               ًا، عام  26حسام محمد علي أبو دقة،      أدى ذلك لمقتل المواطن     .  يونس، بصاروخ  ة آخرين آ ستقلها وإصابة ثالث ان ي ذي آ  ال

 .يمرون في المكان، بجروح
  

ونس     5:10وفي حوالي الساعة    *  أدى .   مساًء، قصفت طائرة استطالع إسرائيلية، دراجة نارية في منطقة بني سهيال شرق خان ي
و    وقالت سرايا القدس     . عاماً 47رأفت خليل حمدان أبو العال،      ذلك لمقتل المواطن     الجناح العسكري لحرآة الجهاد اإلسالمي إن أب
  .العال أحد آوادرها

  
وب شرق        5:30وفي حوالي الساعة    *   مساًء، وجراء القصف العشوائي من قبل قوات االحتالل المتوغلة في منطقة الفخاري، جن

  .فى ناصرخان يونس، أصيب مواطنان من منطقة معن، شرق خان يونس بجروح متوسطة، وتم نقلهما إلى مستش
  

الغ        6:30وفي حوالي الساعة    *  دة الفخاري دون اإلب  مساًء، قصفت طائرات االحتالل الحربية بصاروخين مناطق مفتوحة في بل
ستهدفًا أراٍض                        .  عن وقوع إصابات   شكل متقطع م ذي يرافق استمرار التوغل استمر ب دفعي والجوي ال يشار إلى أن القصف الم

  . جسم متحركزراعية ومنازل للمواطنين، وأي
  

ة             وأطلق جنود االحتالل أعيرة نارية تجاه جيب أحمر ال        *  أعيرة ناري .  لون، آان يقل أبًا ونجليه في المنطقة، ما أدى إلى إصابتهم ب
وفرت لباحث المرآز       . وقد وجه األب عدة مناشدات عبر وسائل اإلعالم إلخالئه مع أبنائه دون جدوى       ي ت وحسب المعلومات الت

صر الجمعة، لعمل تنسيق مع الجيش       فإن الصليب األحمر تلقى معلومات عن وجود جرحى من عائلة شراب وبدأ محاوالت من ع              
اط دون جدوى           ر االرتب ل وزارة الصحة عب اإلسرائيلي من أجل إخراجهم دون أي استجابة، وآذلك جرت محاوالت تنسيق من قب

ضًا ع     . أي ل أن ينقط دوى قب راجهم دون ج ل إخ ى أم ات عل ن الجه د م ين األب والعدي اك تواصل ب ان هن ل آ صف اللي ى منت وحت
ا   ع نف ةاالتصال م ساعة  .  د البطاري وزارة     10:30وفي حوالي ال ة ل سيارة إسعاف تابع سيق خاص سمح ل د تن ًا، وبع ساًء تقريب  م

ه احد                         ان مع سيارة وآ رة، داخل ال د شراب مصاب بجروح خطي ى األب وهو محم الصحة بالدخول للمنطقة، حيث تم العثور عل
د   والقتيالن هما  . ثاني بعد أن نزف حتى الموت أيضاً    أنجاله الذي نزف حتى الموت، وعثر قرب السيارة على االبن ال           آساب محم

  . عاما18 عامًا، وإبراهيم محمد شراب، 28شراب، 
  

ة من طراز إف        8:05وفي حوالي الساعة    *  ساًء، قصفت طائرات االحتالل الحربي ة      16 م ة غرب مدين ة أصداء اإلعالمي  مدين
ة ي المدين ة ف دمير جراف ى ت ك إل ونس، أدى ذل صاروخين آخرين نفس  . خان ي ائرات لتقصف ب ادت الط اعة ع ن س ل م د أق  وبع

  .علمًا أن المدينة تعرضت لقصف سابق.  المدينة، مسببة المزيد من األضرار
  

ساعة      *  ة من طراز إف         10:00وفي حوالي ال ساًء، قصفت طائرات االحتالل الحربي ة مفتوحة قرب     16 م  بصاروخين، منطق
  . دون وقوع إصابات، ولحقت أضرار في المسجدمسجد األمين في السطر الغربي

  
ة من طراز إف    10:45وفي حوالي الساعة    *  ر     16 ليًال، قصفت طائرات االحتالل الحربي ة قرب بئ  غرب  9 بصاروخين منطق

  . خان يونس، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات
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ة من طراز إ          11:05وفي حوالي الساعة    *  ة      16ف  ليًال، قصفت طائرات االحتالل الحربي ة في منطق ة زراعي  بصاروخين دفيئ
  .السطر الغربي، ما أدى إلى تدميرها دون وقوع إصابات

  
 مبنى 16قصفت طائرات االحتالل الحربية من طراز اف      ،  17/1/2009يوم السبت الموافق     فجر   3:30وفي حوالي الساعة    * *

سبب بإلحاق                   ا ت ونس، م ه تعرض للقصف عدة         مهجورًا آان يستخدم آمصنع للخياطة، وسط خان ي ًا أن دمار، علم د من ال المزي
زلين مجاورين                        .  مرات سابقاً  دمير من ى ت ضًا إل سطين، وأدى القصف أي اء فل ويضم المبنى في الطابق الثاني منه مقر رابطة علم

ا  43على األقل، احدهما للمواطن أحمد إسماعيل محمد فارس،      اني    أ7 عامًا وهو مكون من طابقين ويؤوي عائلة قوامه راد؛ والث ف
ضاًَ              ابقين أي دبابات اإلسرائيلية              . للمواطن زآريا أبو معمر، وهو مكون من ط ل ال ى أن القصف العشوائي العنيف من قب شار إل ي

ا                 شكل متقطع بم المتمرآزة على الشريط الحدودي، ومن قبل الزوارق البحرية استمر طوال ساعات نهار وليل أمس وفجر اليوم ب
  .بل الحارقة والدخانية، دون اإلبالغ عن وقوع إصاباتفي ذلك إطالق القنا

  
ي، شمال      11:55في حوالي الساعة  *  سطر الغرب ي ال  ظهرًا، قصفت طائرات االحتالل نقطة حراسة تابعة ألمن المحررات غرب

  .خان يونس، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات
  

ساعة     *  ة م     3:10وفي حوالي ال وب         عصرًا، قصفت طائرات االحتالل منطق ساوي، جن ابر والحي النم ة المق فتوحة قرب منطق
  .غربي خان يونس دون اإلبالغ عن وقوع إصابات

  
 طائرات االحتالل المروحية مناطق مفتوحة غرب       ، قصفت 18/1/2009يوم األحد الموافق     فجر   12:04وفي حوالي الساعة    * *

  .خان يونس بأربعة صواريخ آما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة أيضا
  
زان النجار،                       1:30 وفي حوالي الساعة     * ا في قي وم والتكنولوجي ة العل  فجرًا، أطلقت طائرات االحتالل صاروخين في محيط آلي

  .جنوبي خان يونس دون وقوع إصابات أو أضرار
  

ي، فضالً     30وفي ساعات الفجر انسحبت قوات االحتالل من منطقة الفخاري بعد أن جرفت حوالي        *  ي وجزئ ين آل زًال ب  عن   من
  .تجريف مساحات واسعة من األراضي الزراعية

  
ران أسلحتها الرشاشة وعدة                   10:40وفي حوالي الساعة    *  شريط الحدودي، ني  صباحًا، فتحت قوات االحتالل المتمرآزة داخل ال

النار أحادي  قذائف تجاه مجموعة من المواطنين شرق خزاعة آانوا يتفقدون منازلهم وأراضيهم الزراعية بعد إعالن وقف إطالق         
صدر، وشظايا في                عامًا،   23ماهر عبد العظيم أبو رجيلة،      أسفر ذلك عن مقتل المواطن      .  الجانب اري في ال ار ن بعد إصابته بعي

 .األطراف
  

ساعة  *  والي ال ي ح ق   1:00وف اء المواف وم الثالث ر ي د ظه شريط   20/1/2009 بع ل ال زة داخ تالل المتمرآ وات االح ت ق ، أطلق
رارة             الحدودي مع إسرا   ة شرقي الق واطنين وأراضيهم الزراعي ازل الم اه من ران أسلحتها الرشاشة تج .  ئيل، شرقي خان يونس، ني

ل زراعي                   42أسفر ذلك عن إصابة المواطن وليد عبد الرحيم األسطل،           ى خالل تواجده في حق دم اليمن اري في الق  عامًا، بعيار ن
  .بالمنطقة

  
شظايا في أنحاء          7ل إلى مستشفى ناصر الطفل آدم محمود النجار،          بعد الظهر، وص   2:25وفي حوالي الساعة    *   أعوام، مصابًا ب

ونس                ة حي النجار في خزاعة شرقي خان ي ة في منطق ي آانت متوغل الجسم نتيجة انفجار جسم مشبوه من مخلفات االحتالل الت
  .، حيث أصيب عندما آان يتواجد في منطقة تجريف المنازل13/1/2009بتاريخ 

  
   رفحمحافظة

رار،             ،15/1/2009وم الخميس الموافق     فجر ي  12:35في حوالي الساعة    * * ة اإلسرائيلية مسجد األب قصفت الطائرات الحربي
زي    سوق المرآ وار ال شابورة، بج يم ال ي مخ ع ف ة     .  الواق ال التجاري ازل والمح ن المن دد م سجد وع دمير الم ى ت صف إل أدى الق

  .المجاورة
  

شحدة أسفر القصف عن مقتل المقاوم      .  احًا، قصفت طائرة استطالع إسرائيلية مخيم يبنا في رفح         صب 7:30وفي حوالي الساعة    * 
  . عامًا30فتحي الكرد، 
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ساعة *  والي ال ي ح واطن 8:00وف ان الم ر،  صباحًا، وصل جثم د معم د الحمي د اهللا عب ًا،22عب مال  عام صر ،ش ة الن ن قري  م
  .رية منذ ساعات مساء اليوم السابقجراء القصف المدفعي الذي تعرضت له الق رفح،

  
 صاروخا تجاه منزل المواطن إبراهيم عودة      16 صباحًا، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من نوع إف          5:30وفي حوالي الساعة    * 

القصف  أفراد، ويقع في حي السالم بمدينة رفح، وأسفر 7اهللا عبد العال، والمنزل مسقوف باالسبست، وتقطنه عائلة واحدة قوامها       
  .عن تدمير المنزل بشكل آلي

  
شاعر                     *  الم عواد ال واطن س زل الم شي من وع أبات زل مكون من       .  وفي وقت متزامن، قصفت طائرة حربية إسرائيلية من ن  3المن

  .أسفر القصف عن تدمير المنزل بشكل جزئي.   فردًا14 عائالت قوامها 3طبقات وتقطنه 
  

ى     عامًا، 25 أحمد فؤاد ثابت،  الطواقم الطبية من إخالء جثة المواطن مساًء، تمكنت 4:00وفي حوالي الساعة    *  د ان نزف حت بع
ة النصر شمال       18الموت، وشقيقه الجريح في حالة الخطر إبراهيم،      شوآة وقري دة ال  عامًا، من شارع صالح الدين بالقرب من بل

دفعي      رفح، اللتين شهدتا عملية توغل إسرائيلية منذ مساء اليوم السابق تخلله            وفرت          .ا قصف جوي وم ي ت  وحسب المعلومات الت
اني في                              ان الث اة وآ ارق األول الحي ان حيث ف ا ينزف لباحث المرآز فإن الشقيقين تعرضا في وقت سابق للقصف اإلسرائيلي وترآ

 .حالة خطيرة عندما وصلته الطواقم الطبية
  

ستقالنها تعرضت للقصف              وفي نفس التوقيت تمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثماني مواط         *  ي ي سوبارو الت يارة ال نين آانت س
ا            . على طريق صالح الدين في منطقة الشوآة شمال رفح         ة،      : والقتيالن من سكان وسط قطاع غزة، وهم  45مصطفى آامل برآ

ة التوغل وصل     . عامًا40عامًا؛ ورسمي محمد أبو جرير،       ى منطق واطني   7  وجراء القصف العشوائي عل ى   إصابات من الم ن إل
ازلهم في              .مستشفى أبو يوسف النجار في رفح      ونتيجة التوغل والقصف اإلسرائيلي في المنطقة اضطر مئات المواطنين إلخالء من

  .المنطقة واللجوء إلى مدارس الوآالة التي قامت بفتح مراآز إيواء لهم
  

ساعة     *  ة من طراز إف                 9:30وفي حوالي ال ساًء، قصفت طائرة االحتالل الحربي ا          16 م شريط الحدودي مع مصر م اه ال  باتج
  .تسبب بإحداث المزيد من الدمار في منازل المواطنين

  
ة من طراز إف               10:00وفي حوالي الساعة    *  واطن        16 مساًء، قصفت طائرات االحتالل الحربي ا للم ود ملكيته ى صالة تع ، مبن

  .جار في حي الجنينة برفححمدان الشاعر، ويستخدم المبنى للحفالت واألفراح في شارع أبو يوسف الن
  

ة المواصي      ،16/1/2009يوم الجمعة الموافق    صباح   8:20وفي حوالي الساعة    **  ة اإلسرائيلية منطق زوارق البحري  قصفت ال
  .وغرب رفح بالقذائف

  
انوا يقومون بجمع                  *   الحطب   وبعد عشر دقائق، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخين باتجاه مجموعة من األطفال بينما آ

ل                            ل الطف ا أدى لمقت ود م ة للوق و    في أرض زراعية تعود ألقاربهم في شارع عمر بن الخطاب خلف محطة عكيل د أب عيسى محم
  . وإصابة طفل آخر عامًا،14جراد، 

  
  . صباحًا، قصفت طائرات االحتالل بصاروخ أرضًا زراعية في حي التنور شرق رفح8:35وعند الساعة * 
  

وم أصيب           وجراء استمرار القص  *  ى صباح الي ف من القوات اإلسرائيلية المتمرآزة في بلدة الشوآة شرق رفح باتجاه المنازل حت
  . نساء4 أطفال و5 مواطنًا منهم 16

  
ة أم                     1:00وفي حوالي الساعة    *  ة في قري ة بصاروخ مجموعة من رجال المقاوم  بعد الظهر، قصفت طائرات االحتالل الحربي

 . عامًا21حمودة زايد ثابت، والقتيل هو .  مقتل أحدهم، وإصابة اثنين آخرينالنصر شمال رفح، ما أدى ل
  

ة إسرائيلية من طراز اف       3:30وفي حوالي الساعة  *  ة في حي      16 مساًء، أطلقت طائرة حربي اه ارض زراعي  صواريخها تج
ل بجروح متوسطة                ات ال    . خربة العدس شمال رفح، وقد أسفر القصف عن إصابة طف ة     ونجم عن عملي ى منطق ة عل قصف المكثف

  . مواطنًا بإصابات مختلفة13رفح خالل اليوم السابق إصابة حوالي 
  

  . مساًء، قصفت زوارق حربية إسرائيلية منطقة المواصي واألراضي المفتوحة غرب رفح4:30وفي حوالي الساعة * 
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ساعة *  والي ال ي ح شريط ال 9:00وف صفها لل رائيلية ق ائرات اإلس ادت الط ساًء، أع ارات   م ي غ ح ف وب رف ع مصر جن دود م ح
  .لكل سكان رفح متالحقة مسببة المزيد من الدمار والرعب 

  
د          ،  17/1/2009يوم السبت الموافق     فجر   1:05وفي حوالي الساعة    **  واطن احم زل الم ة من قصف طائرات االحتالل المروحي

صاروخان   . ي شارع الفالوجا في حي الجنينة فرد، ف40 عائالت قوامها 10علي أبو العينين، المكون من طابقين ويقطنه      أصاب ال
ة       ن العائل ه م ل وزوجت ابق األرضي وإصابة رج ي الط قتين ف ازن وش ت ومخ وبر مارآ راق س ى إح ابق األرضي وأدى إل الط

    .بجروح
  

د           11:20وفي حوالي الساعة    *  ان ق ح، آ دة النصر، شمال رف زل    صباحًا، انتشلت الطواقم الطبية جثتين لمدنيين من بل  قصف من
  . عامًا20 عامًا، وأنور صالح أبو تيلخ، 45عطية طلب أبو الحصين، : والقتيالن هما.  احدهما بالقذائف المدفعية الليلة السابقة

  
ساعة *  والي ال ي ح راز إف   2:00وف ن ط ة م تالل الحربي ائرات االح صفت ط ر، ق د الظه شريط  16 بع صواريخ ال شرات ال  بع

د من                   . الحدودي مع مصر جنوب رفح     سبب بحدوث المزي ا ت  استمر القصف حتى الساعة العاشرة مساء، دون وقوع إصابات فيم
  .الدمار في المنازل السكنية

  
ح، سقط أحدهما            5:30وفي حوالي الساعة    *  ة العدس في رف ة خرب  مساًء، قصفت طائرة استطالع إسرائيلية بصاروخين منطق

دي في نفس الحي            على منزل المواطن عمر محمد النحال مسببًا أضر        د المري واطن محم زل الم ى من اني عل سيطة، وسقط الث ار ب
  .دون أن ينفجر

  
شفى                 10:10وفي حوالي الساعة    *  ة بجوار مست  مساًء، قصفت طائرة استطالع إسرائيلية بصاروخ أرض زراعية في حي الجنين

  .أبو يوسف النجار في رفح دون وقوع إصابات
  
ساعة * * والي ال ي ح ر 2:00وف ق ي فج د المواف دة   ،19/1/2009وم األح ي  بل شارها ف رائيلي انت تالل اإلس وات االح ادت ق  أع

ازل                      .  الشوآة في رفح   ا بتجريف عدد من المن وحسب المعلومات التي توفرت لباحث المرآز، فقد قامت تلك القوات خالل توغله
ي األراضي ا ضًال عن تجريف ف ا ف صفها واحتراقه ة ق ي أخرى نتيج ار ف ة بمصانع وإلحاق دم ة وإلحاق أضرار جزئي لزراعي
  .هذا وسيتم حصر األضرار الحقًا. للباطون في المنطقة، وتخريب البنية التحية من شوارع وشبكات آهرباء وهاتف ومياه

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

   المدنيين الفلسطينيين
  
   15/1/2009الخميس  

ل 1:00في حوالي الساعة   *  ك   .   فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في مدينة الخلي سيَّرت تل
صوتية                      ل ال ة والقناب رة الناري ة، وسط إطالق آثيف من األعي ازل         .  القوات آلياتها، في أحياء المدين د من المن ا العدي تحم أفراده  اق

واطنين             .  السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها      وات االحتالل الم وقبل انسحابها في ساعات الصباح األولى، اعتقلت ق
  . واقتادتهما معها عامًا،26وأنور نبيل القواسمي، ،  عامًا22بشير خالد عبد الحفيظ الرجبي، 

  
ي              وفي وقت متزامن، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مع       *  وب غرب دة بيت عوا، أقصى جن ات عسكرية، في بل ززة بعدة آلي

اقتحم أفرادها .  سيَّرت تلك القوات آلياتها، في أحياء البلدة، وسط إطالق آثيف من األعيرة النارية والقنابل الصوتية        .  مدينة الخليل 
سحاب  .  العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها         وات             وقبل ان ى، اعتقلت ق صباح األول ها في ساعات ال

  . واقتادتهما معها عامًا،17 عامًا؛ ووسيم محمد محمود ابو عمير، 24عماد محمد حسين السويطي، االحتالل المواطنين 
  

ا          1:30وفي حوالي الساعة    *  ين ومخيمه ة جن ات عسكرية، في مدين دة آلي ززة بع ،  فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مع
ل                               .  غربي المدينة  ة والقناب رة الناري يم وسط إطالق آثيف من األعي ة وشوارع المخ اء المدين ا، في أحي وات آلياته ك الق سيَّرت تل

صباح      .  اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها          .  الصوتية وقبل انسحابها في ساعات ال
  . من سكان مخيم جنين، واقتادته معها عامًا،30أحمد علي احمد الصعيدي، االحتالل المواطن األولى، اعتقلت قوات 

  
ين  *  ة جن ي مدين رقين، غرب دة ب ي بل ات عسكرية، ف دة آلي ززة بع رائيلي، مع تالل اإلس وات االح ت ق زامن، توغل ت مت ي وق .  وف

دة وسط إطالق آثيف من األ                 صوتية       سيَّرت تلك القوات آلياتها، في أحياء البل ل ال ة والقناب رة الناري د من        .  عي ا العدي تحم أفراده اق
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وات االحتالل                  .  المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها       ى، اعتقلت ق صباح األول سحابها في ساعات ال ل ان وقب
  . واقتادته معها عامًا،19معتصم خالد شالميش، المواطن 

  
ين                وفي نفس الوقت، توغلت قوات االحت     *  ة جن وب شرقي مدين .  الل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة قباطية، جن

صوتية                        ل ال ة والقناب رة الناري دة وسط إطالق آثيف من األعي د من        .  سيَّرت تلك القوات آلياتها، في أحياء البل ا العدي تحم أفراده اق
م              وف.  المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها       دة، ول ي ساعات الصباح األولى، انسحبت قوات االحتالل من البل

  .يبلغ عن اعتقاالت، في صفوف المدنيين الفلسطينيين 
  

ب،             2:00وفي حوالي الساعة    *  دة روجي  فجرًا ، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية إسرائيلية، في بل
اقتحم .  قوات آلياتها، في أحياء البلدة وسط إطالق آثيف من األعيرة النارية والقنابل الصوتية   سيَّرت تلك ال  .  شرقي محافظة نابلس  

ى، اعتقلت    .  أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها    صباح األول وقبل انسحابها في ساعات ال
  . واقتادته معها عامًا،19أيسر حسام  الكعبي، قوات االحتالل المواطن 

  
ل   *  ة الخلي .  وفي وقت متزامن، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة دورا، جنوب غربي مدين

صوتية            ل ال ة والقناب رة الناري د من     .  سيَّرت تلك القوات آلياتها، في أحياء البلدة، وسط إطالق آثيف من األعي ا العدي تحم أفراده اق
وات االحتالل                  .  ازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها      المن ى، اعتقلت ق صباح األول سحابها في ساعات ال ل ان وقب

ا   ثالثة مواطنين، من بنهم طفل     م   .  واقتادتهم معه ون ه شوامرة،       : والمعتقل د مصلح ال سير حم ًا؛ رامي سليمان    24أسامة تي  عام
   عامًا،15حمد مصلح الشوامرة،  عامًا؛ وفايق تيسير م19حسن عمايرة، 

  
ة بيت                    2:30وفي حوالي الساعة    *  ات عسكرية إسرائيلية، في مدين دة آلي ززة بع وات االحتالل اإلسرائيلي، مع  فجرًا ، توغلت ق

احور ث    .  س يش وعب ال تفت روا أعم ا، وأج ذي اصطحبته معه ضان، ال زام رم ل ع ة المعتق زل عائل ا من ن أفراده د م تحم العدي اق
  .ه، قبل أن تنسحب منه في وقت الحقبمحتويات

  
ي   2:00في حوالي الساعة  *   بعد الظهر، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في قرية حوسان، غرب

م ت لح ة بي صوتية،  .  مدين ل ال ة والقناب رة الناري ن األعي ة، وسط إطالق آثيف م اء القري ي أحي ا، ف وات آلياته ك الق يَّرت تل م س  ث
ة       شاهد والمطين ا،                     .  تمرآزت في منطقتي الم يش وعبث بمحتوياته ال تفت سكنية، وأجروا أعم ازل ال د من المن ا العدي تحم أفراده اق

ا ى الخروج منه كانها عل روا س دما أجب ي .  بع االت، ف غ عن اعتق م يبل دة، ول وات االحتالل من البل سحبت ق ي وقت الحق، ان وف
  .صفوف المدنيين الفلسطينيين 

  
   16/1/2009لجمعة ا

ي            1:30في حوالي الساعة    *  وب غرب دة دورا، جن ات عسكرية، في بل  فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آلي
اقتحم أفرادها .  سيَّرت تلك القوات آلياتها، في أحياء البلدة، وسط إطالق آثيف من األعيرة النارية والقنابل الصوتية        .  مدينة الخليل 

وات               .  عديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها        ال ى، اعتقلت ق صباح األول سحابها في ساعات ال وقبل ان
  . واقتادته معها عامًا، 32رائد آامل خليل عواودة، االحتالل المواطن 

  
ساعة   *  دة آلي     2:30وفي حوالي ال ززة بع وات االحتالل اإلسرائيلي، مع دة    فجرًا، توغلت ق ي بل بن ات عسكرية إسرائيلية، ف  الل

د   .سيرت القوة آلياتها، في شوارع البلدة وسط إطالق آثيف من األعيرة النارية وقنابل الصوت       .الشرقي ا العدي اقتحم بعض أفراده
ى،      . من المنازل السكنية واجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها  صباح األول وات االحتالل، في ساعات ال  اعتقلت  قبل انسحاب ق

ا       ادتهم معه ان، واقت قيقان توأم ل وش م  .  تلك القوات، ثالثة مواطنين، أحدهم طف ون ه ان   : والمعتقل شقيقان التوأم سير   ال ا؛ وتي توجان
  . عامًا16 عامًا؛ والطفل محمد صابر ذيب دراغمة، 18عبد الناصر تيسير النوباني، 

  
دنيي         *  سيرة                   وفي أعقاب انتهاء صالة ظهر الجمعة، نظم عشرات الم ل، م ر، شمالي محافظة الخلي دة بيت أم سطينيين في بل ن الفل

قام جنود االحتالل المتمرآزون على البرج والحاجز  .  سلمية للتنديد بالحرب المفتوحة التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة 
سيرة، وسط إطالق األ       از      العسكري المقام على المدخل الشرقي للبلدة، بمالحقة المشارآين بالم ل الغ ة وقناب ة والمعدني رة الناري عي

  .أسفر ذلك عن إصابة ثالثة مواطنين بجراح.  تجاههم مباشرة
  :والمصابون هم

  . وأصيب بعيار معدني في القدم عامًا،22نعيم خليل عادي،  -1
 . وأصيب بعيار معدني في القدم عامًا؛19محمد محمود عبد المطلب،  -2
 . صيب بعيار معدني في الوجه وأ عامًا،20محمد جميل خليل الدحنون،  -3
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ل، ضمن                       *  ة الخلي ة لمدين ة الجنوبي ون في المنطق ا المواطن وفي أعقاب انتهاء صالة ظهر الجمعة، وعلى إثر مسيرة سلمية نظمه
ود                                   ام جن وم األحد الماضي، ق ى ي ى قطاع غزة حت نها عل ي واصلت إسرائيل ش ى الحرب المفتوحة الت الفعاليات االحتجاجية عل

ة،          "H2"المتمرآزون بصورة دائمة في المنطقة الجنوبية المسماة ب         االحتالل   سيطرة العسكرية اإلسرائيلية الكامل ، والخاضعة لل
سيرة والتصدي     "أم الدالية وطارق بن زياد"بتكثيف انتشارهم في منطقة ومحيط حي وشارع    شارآين بالم ة الم ، والشروع بمالحق

أسفر  .   واألعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط وقنابل الغاز تجاههم مباشرة      استخدمت تلك القوات األعيرة النارية    . لهم
ل              عامًا،   20مصعب ناصر بدوان دعنا،     ذلك عن إصابة المواطن      رأس، نق سرى وخرج من ال ين الي رق أسفل الع بعيار ناري اخت
ة       متر، قبل عن يعل    200الذي يبعد حوالي    " المحتسب"على إثرها إلى مستشفى      أثرا بإصابته البالغ اة مت ه الحي ذا  .  ن عن مفارقت ه

ى    فضًال عن إصابة عدد آخر من المواطنين، في المواجهات التي جرت بين جنود االحتالل والمشارآين بالمسيرة، والتي امتدت إل
األعيرة     ل، ب نهم طف ن بي واطنين، م ة م ث أصيب أربع سب، حي شفى المحت يط مست اد ومح ن زي ارق ب ة ط رق مدرس ة مفت  الناري

  .هذا عدا عن إصابة العشرات من المواطنين، بحاالت اختناق جراء استنشاق الغاز.  والمعدنية
  : والمصابون هم

  .وأصيب بعيار معدني باألطراف عامًا، 20رائد محمد الرجبي،  -1
  .وأصيب بعيار ناري في الساق اليمنى عامًا، 17محمد شحدة قفيشة،  -2
  .وأصيب بعيار ناري في القدم عامًا، 19عبد الهادي ماضي أبو اسنينة،  -3
  .وأصيب بكسر باليد اليسرى عامًا، 20عماد رفاعية أبو اسنينة،  -4

  
ة بهدف                            سافات قريب ذآورة، من م سيرة الم شارآين بالم ى الم ار عل ووفق تحقيقات المرآز، فان جنود االحتالل تعمدوا إطالق الن

ا     48مود علي بدوي، وأآدت شاهد العيان المواطنة أنعام مح    .  القتل العمد  ا، أنه ديًا   : (( عامًا، لباحث المرآز في إفادته شاهدت جن
اسرائيليًا يجلس على رآبة ونصف، يطلق النار باتجاه الشبان، من مسافة ال تزيد على الخمسة وعشرين مترًا، ما أسفر عن إصابة     

 )). المواطن دعنا إصابة مباشرة بعيار ناري في الوجه
  

ساعة *  والي ال ي ح شرقية،  1:00وف دس ال ي الق امود، ف ي حي رأس الع سطينيين ف واطنين الفل ر عشرات الم ر، تجمه د الظه  بع
ا      .  وتظاهروا احتجاجًا على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة       از تجاههم، آم ل الغ صوتية وقناب أطلقت قوات االحتالل القنابل ال

دويك،     واعتدت على عدد منهم بالعصي والهراوي، مما أدى إلى إصا          ونس ال واطن ي دمات وضيق     45بة الم ًا، برضوض وآ  عام
ة ة المحتل ي حي الطور شرقي المدين شفى المقاصد ف ى مست ه إل ا استدعى نقل نفس، م صحفيين .  ت ى عدد من ال دت عل ا واعت آم

  .ومنعتهم من التواجد في مكان الحدث
  

ت مسيرة نسوية، خرجت من باحات المسجد االقصى،           بعد الظهر، نظمت عشرات النساء الفلسطينيا      1:30وفي حوالي الساعة    * 
ا  .  احتجاجًا على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة      اعترضت قوات االحتالل المسيرة، واعتدت على المواطنات المشارآات فيه

ة                نهن  بالعصي والهراوي، مما أدى إلى إصابة حوالي عشر نساء بكدمات ورضوض في مختلف أنحاء الجسد، وتم نقل ثالث ى م  إل
ساعات في مرآز      باعتقالآما وقامت قوات االحتالل .  مستشفى المقاصد في الطور لتلقي العالج   ا ل شارآات واحتجازه  احدى الم

 . من بلدة شعفاط عامًا،48 عبير أبو خضير الشرطة، وهي المواطنة
  

ساعة   *  دخل ا        3:00وفي حوالي ال ة في محيط الم ال والفتي سوية، شمال شرقي       عصرًا، تجمهر عشرات األطف دة العي ي لبل لغرب
ى قطاع غزة                  دوان اإلسرائيلي عل ى الع ًا عل رة          .  مدينة القدس المحتلة، وتظاهروا احتجاج إطالق األعي وات االحتالل ب شرعت ق

اهرين       اه المتظ از تج ل الغ صوتية وقناب ل ال اط، والقناب ن المط ة م ة رقيق ة بطبق ة المغلف ة   .  المعدني ابة أربع ن إص ك ع فر ذل أس
ا     ) المستعربين(آما وهاجمت وحدات من     .  تظاهرين باألعيرة المعدنية  م ين هم ساوي،      : المتظاهرين واعتقلت طفل اني العي أنس ه

 . عامًا15 عامًا؛ وحسين مصطفى، 16
  

  17/1/2009السبت 
دة                 1:30وفي حوالي الساعة    *  ات عسكرية، في بل ة       فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آلي وبي مدين ا، جن بيت

د   . سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة وسط إطالق آثيف من األعيرة النارية والقنابل الصوتية   .نابلس  اقتحم أفرادها العدي
ا يش وعبث بمحتوياته ال تفت سكنية، وأجروا أعم ازل ال ار أصحاب  .من المن ا بإجب ى، شرع أفراده صباح األول ي ساعات ال  وف

  . والسوق التجاري إغالقه وطرد العاملين فيه متذرعة بدواٍع أمنيةالبسطات
  

ة                  2:00وفي حوالي الساعة    *  ي مدين ا، غرب ة زبوب ات عسكرية، قري دة آلي ززة بع  فجرًا، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مع
ين  ار العشوائي، وأجروا أعم          .جن سكنية وسط إطالق الن ازل ال د من المن ا العدي م أفراده ا    ده يش وعبث بمحتوياته ي  .ال تفت  وف

  .ساعات الصباح، انسحبت تلك القوات دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين
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ساعة  *  ي حوالي ال وب 2:30وف زة، جن دة عن ي بل ات عسكرية، ف دة آلي ززة بع رائيلي، مع وات االحتالل اإلس رًا، توغلت ق  فج
صوتية            سيَّرت تلك ا    .شرقي مدينة جنين   ل ال تحم   .لقوات آلياتها في شوارع البلدة، وسط إطالق آثيف من األعيرة النارية والقناب  اق

ا       ى سلمت         .أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته صباح األول سحابها في ساعات ال ل ان  وقب
واطنين  ائالت الم تالل ع وات االح الء، : ق ا26ع ًا، وعم د،  عام افع عبي ة،  30ر ن ال براهم ال آم ًا، وآم ات 46 عام ًا بالغ  عام

  .لمراجعة المخابرات اإلسرائيلية في معسكر سالم، غربي مدينة جنين
  

دة حوارة،                 6:00وفي حوالي الساعة    *   صباحًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية إسرائيلية، في بل
م شرع               .  جنوبي محافظة نابلس دة، ث ار من وسط البل رئيس الم ابلس ـ رام اهللا ال ى شارع ن ة عل ال الدوري وات بأعم قامت تلك الق

رات الصوت، حظر                             ر مكب ا، وفرضوا، عب شارع بإغالقه ى طول طرفي ال ة عل ة الواقع أفرادها بإجبار أصحاب المحال التجاري
  . التجول على سكانها

  
   19/1/2009االثنين 

وب شرقي                    1:00في حوالي الساعة    *  وع، جن دة تق  فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بل
صوتية                           .  مدينة بيت لحم   ل ال ة والقناب رة الناري دة، وسط إطالق آثيف من األعي اء البل ا، في أحي وات آلياته تحم  .  سيَّرت تلك الق اق

ى، اعتقلت    .  ال تفتيش وعبث بمحتوياتهاأفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعم    صباح األول وقبل انسحابها في ساعات ال
  . واقتادتهما معها عامًا، 22 عامًا؛ وعبد عطية عبد تعامرة، 24غسان سليم صباح، قوات االحتالل المواطنين 

  
ات عسك         1:30وفي حوالي الساعة    *  دة آلي ززة بع يم، شرقي       فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مع ي نع دة بن رية، في بل

اقتحم أفرادها .  سيَّرت تلك القوات آلياتها، في أحياء البلدة، وسط إطالق آثيف من األعيرة النارية والقنابل الصوتية        .  مدينة الخليل 
ى،            .  العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها         صباح األول سحابها في ساعات ال وات    وقبل ان اعتقلت ق

  . واقتادتهما معها عامًا، 24 عامًا؛ ومحمود هالل موسى زيدات، 20محمد يحيى مناصرة، االحتالل المواطنين 
  

ي                    2:00وفي حوالي الساعة    *  وب غرب ة، جن دة عراب ات عسكرية، بل  فجرًا، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آلي
ا               دهم أفرادها العديد      .محافظة جنين  يش وعبث بمحتوياته ال تفت ار العشوائي، وأجروا أعم   .من المنازل السكنية وسط إطالق الن

  .وفي ساعات الصباح، انسحبت تلك القوات دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين
  

ين      وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، بلدة ف            *    .حمة، جنوب غربي محافظة جن
ا                            يش وعبث بمحتوياته ال تفت ار العشوائي، وأجروا أعم سكنية وسط إطالق الن ازل ال د من المن  وفي ساعات      .دهم أفرادها العدي

  .الصباح، انسحبت تلك القوات دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين
  

   20/1/2009الثالثاء 
دة سعير، شمال شرقي                  1:00اعة  في حوالي الس  *   فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بل

اقتحم أفرادها .  سيَّرت تلك القوات آلياتها، في أحياء البلدة، وسط إطالق آثيف من األعيرة النارية والقنابل الصوتية        .  مدينة الخليل 
وات               .   أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها    العديد من المنازل السكنية، وأجروا     ى، اعتقلت ق صباح األول سحابها في ساعات ال وقبل ان

م  .  واقتادتهم معها  االحتالل خمسبة مواطنين   ايف جرادات،          29رياض سامي جردات،       : والمعتقلون ه ًا؛ مجدي ن ًا؛  27 عام  عام
  .  عامًا30عرام الفروخ،  عامًا؛ سعيد أبو 32 عامًا؛ إياد عواد الفروخ، 23خليل آريم الفروخ، 

  
ر، شمالي                         1:30وفي حوالي الساعة    *  دة بيت أم ات عسكرية، في بل دة آلي ززة بع  فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مع

رادها اقتحم أف.  سيَّرت تلك القوات آلياتها، في أحياء البلدة، وسط إطالق آثيف من األعيرة النارية والقنابل الصوتية        .  مدينة الخليل 
وات               .  العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها         ى، اعتقلت ق صباح األول سحابها في ساعات ال وقبل ان

   .واقتادته معها عامًا، 28 يوسف بدر اخليل، االحتالل المواطن
  

وب           فجرًا، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آ        2:00وفي حوالي الساعة    *  ة، جن دة طورة الغربي ليات عسكرية، بل
ين  ة جن ي محافظ ث       .غرب يش وعب ال تفت روا أعم شوائي، وأج ار الع ط إطالق الن سكنية وس ازل ال ن المن د م ا العدي م أفراده  ده

ا ا     .بمحتوياته ادتهم معه قاء، واقت ن األش دد م نهم ع ال، بي بعة أطف وات س ك الق ت تل صباح، اعتقل اعات ال ي س سحابها ف ل ان  .  وقب
م ون ه راد، : والمعتقل ا، 16م ليمان قبه روح س شير م ًا؛ وب ا، 13 عام ر قبه اد جب يد جه ًا؛ أس اد، 13 عام ًا؛ عم ًا؛ 14 عام  عام

  . عامًا14 عامًا؛ وعامر تحسين قبها، 13 عامًا؛ صبحي عوني أبو حطب، 13ومحمد حاتم سليمان عبادي، 
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ساعة  *  وات االحتالل 2:30وفي حوالي ال شمالية،   فجرًا، اقتحمت ق دة عصيرة ال ات عسكرية، بل دة آلي ززة بع  اإلسرائيلي، مع
ابلس  ة ن مالي مدين ث          .ش يش وعب ال تفت روا أعم شوائي، وأج ار الع الق الن ط إط سكنية وس ازل ال ن المن د م ا العدي م أفراده  ده

شقيقين           .بمحتوياتها وات ال ك الق صباح، اعتقلت تل سحابها في ساعات ال سير،   وقبل ان ًا، و 40تي رحمن      عام د ال د اهللا عب د عب خال
  . واقتادتهما معها عامًا،28سوالمة، 

  
رين، شمال                           3:00وفي حوالي الساعة    *  دة بيت إم ات عسكرية، بل دة آلي ززة بع وات االحتالل اإلسرائيلي، مع  فجرًا، اقتحمت ق

ابلس  ة ن ي مدين شوائي، وأ       .غرب ار الع الق الن ط إط سكنية وس ازل ال ن المن د م ا العدي م أفراده ث    ده يش وعب ال تفت روا أعم ج
واطنين           .بمحتوياتها وات الم ك الق وزي صايل سماره،      وقبل انسحابها في ساعات الصباح، اعتقلت تل ل   26صابر ف ًا؛ وجمي  عام

  . واقتادتهما معها عامًا،43صايل نجيب سمارة، 
  

  21/1/2009األربعاء 
ساعة *  والي ال ي ح رائيل 1:00ف تالل اإلس وات االح رًا، اقتحمت ق وبي   فج ة، جن دة الظاهري سكرية، بل ات ع دة آلي ززة بع ي، مع

ا                     .محافظة الخليل  يش وعبث بمحتوياته ال تفت   . دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية وسط إطالق النار العشوائي، وأجروا أعم
يش داخله  ال تفت سيارات، وأجرت أعم ار ال ن محالت قطع غي ددا م وات دهمت ع ك الق ان أن تل هود عي ر ش ن وذآ ا، وعرف م

وفي ساعات الصباح، انسحبت تلك القوات دون أن يبلغ عن اعتقاالت في      .  أصحابها، محمود شاآر القيسية وباسم عمار السمامرة      
  . صفوف المواطنين الفلسطينيين

  
د، ج         1:15في حوالي الساعة    *  دة يعب ات عسكرية، في بل دة آلي ي    فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بع وب غرب ن

صوتية                 .  مدينة جنين  ل ال ة والقناب ا    .  سيَّرت تلك القوات آلياتها، في أحياء البلدة وسط إطالق آثيف من األعيرة الناري تحم أفراده اق
وات االحتالل من             .  العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها         سحبت ق ى، ان وفي ساعات الصباح األول

  . يبلغ عن اعتقاالت، في صفوف المدنيين الفلسطينيينالبلدة، ولم
  

ين                     *  ة جن وب شرقي مدين .  وفي نفس الوقت، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة قباطية، جن
صوتية                        ل ال ة والقناب رة الناري دة وسط إطالق آثيف من األعي د من        .  سيَّرت تلك القوات آلياتها، في أحياء البل ا العدي تحم أفراده اق

م              .  المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها       دة، ول وفي ساعات الصباح األولى، انسحبت قوات االحتالل من البل
  .يبلغ عن اعتقاالت، في صفوف المدنيين الفلسطينيين

  
عززة بعدة آليات عسكرية، بلدة بني نعيم، شمال شرقي            فجرًا، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، م      1:30وفي حوالي الساعة    * 

ا                     .محافظة الخليل  يش وعبث بمحتوياته ال تفت   . دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية وسط إطالق النار العشوائي، وأجروا أعم
  .وفي ساعات الصباح، انسحبت تلك القوات دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين

  
ة بيت لحم                1:45وفي حوالي الساعة    *  سيَّرت  .   فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في مدين

صوتية      ل ال ازل      .  تلك القوات آلياتها، في أحياء المدينة وسط إطالق آثيف من األعيرة النارية والقناب د من المن ا العدي تحم أفراده اق
غ                   .  مال تفتيش وعبث بمحتوياتها   السكنية، وأجروا أع   م يبل ة، ول وات االحتالل من المدين سحبت ق ى، ان صباح األول وفي ساعات ال

  .عن اعتقاالت، في صفوف المدنيين الفلسطينيين
  

ي                  *  وب غرب ين، جن شة لالجئ وفي وقت متزامن، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في مخيم الدهي
صوتية                          .  يت لحم مدينة ب  ل ال ة والقناب رة الناري يم وسط إطالق آثيف من األعي اء المخ ا، في أحي تحم  .  سيَّرت تلك القوات آلياته اق

ا  ث بمحتوياته يش وعب ال تفت روا أعم سكنية، وأج ازل ال ن المن د م ا العدي وات  .  أفراده سحبت ق ى، ان صباح األول اعات ال ي س وف
  .االت، في صفوف المدنيين الفلسطينييناالحتالل من المخيم، ولم يبلغ عن اعتق

  
وفي نفس التوقيت، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في مخيم عايدة لالجئين، شمالي مدينة بيت                  * 
صوتية               .  لحم د     اق .  سيَّرت تلك القوات آلياتها، في أحياء المخيم وسط إطالق آثيف من األعيرة النارية والقنابل ال ا العدي تحم أفراده

يم،          .  من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها        وفي ساعات الصباح األولى، انسحبت قوات االحتالل من المخ
  .ولم يبلغ عن اعتقاالت، في صفوف المدنيين الفلسطينيين

  
وب شرقي              فجرًا، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة        2:00وفي حوالي الساعة    *  وت جن دة قري ات عسكرية، بل بعدة آلي

ا                      .محافظة نابلس  يش وعبث بمحتوياته ال تفت   . دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية وسط إطالق النار العشوائي، وأجروا أعم
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ا                  ادتهم معه الن، واقت م   والم.  وقبل انسحابها في ساعات الصباح، اعتقلت تلك القوات سبعة مواطنين، من بينهم طف ون ه زن  : عتقل ي
يم آساب،       20محمد عازم،    ي،     18 عامًا؛ محمد فه ر مجل د زهي ًا؛ خال ذ،     23 عام د ناف ود محم ًا؛ محم د    18 عام د عب ًا؛ أحم  عام

  . عامًا17 عامًا؛ وربيع جاسر منصور، 18 عامًا؛ قتيبة راضي عيسى، 16الجابر موسى، 
  

ساعة      *  دنيين     12:00وفي حوالي ال رًا، تظاهر عشرات الم د           ظه ل، للتندي ر، شمالي محافظة الخلي دة بيت أم سطينيين في بل الفل
شرقي            .  بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة     قام جنود االحتالل المتمرآزون على البرج والحاجز العسكري المقام على المدخل ال

ك عن إصابة        .  ز تجاههم مباشرة  للبلدة، بمالحقة المشارآين بالمسيرة، وسط إطالق األعيرة النارية والمعدنية وقنابل الغا           أسفر ذل
ا،   آما واعتقلت تلك القوات الطفل .  بشظايا في القدم واليد عامًا،  17يوسف احمد خليل ابو ماريا،      الطفل   و ماري  16محمد علي أب
  . ونقلته الى جهة مجهولةعاما،

  
شبُّه          ف) المستعربين( بعد الظهر، تسللت مجموعة من وحدات        12:30وفي حوالي الساعة    *  ي يت ي جيش االحتالل اإلسرائيلي، الت

ين                ة جن وب شرقي مدين ة، جن دة قباطي واطن         .  أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، إلى بل زل الم راد المجموعة في محيط من تمرآز أف
ة    عامًا، 32صالح أمين آميل،     ى   .   ونصبوا آمينًا له، وتمكنوا من اعتقاله، واقتياده إلى جهة غير معلوم شار إل ل هو أحد    ي أن آمي

ه عدة مرات                         وات االحتالل منزل ا، وداهمت ق ام تقريب ل ع ه من سجون االحتالل قب قادة حرآة الجهاد االسالمي، حيث افرج عن
  .اخرها آان قبل أسبوع

  
ستعربين ( بعد الظهر، تسللت مجموعة من وحدات         1:00وفي حوالي الساعة    *  شبُّه           ) الم ي يت  في جيش االحتالل اإلسرائيلي، الت

ة طولكرم              ين، شمالي مدين دة قف اء               استخدم .  أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، إلى بل وع سوبارو زرق يارة من ن راد المجموعة س  أف
ا      " منجرة"اللون، واقتحموا      دة يملكه د داوود،        في البل واطن عمر محم ًا،   22الم سالمي،        عام اد أف ة الجه وهو أحد عناصر حرآ

  .جهة غير معلومة واقتياده إلى باعتقالهوقاموا 
  

  جدار الضم داخل أراضي الضفة الغربية : ثالثًا
  

  استخدام القوة المفرطة ضد مسيرات االحتجاج السلمي ** 
  

في إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات االحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون * 
عون عن حقوق اإلنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم، استخدمت قوات االحتالل القوة اإلسرائيليون واألجانب المداف

 ما أسفر عن إصابة ثمانية وعشرين مواطنًا فلسطينيًا، من  .لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار
  .  المتظاهرين بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغازبينهم خمسة عشر طفًال، بجراح، فضًال عن إصابة عشرات 

  
د اهللا              *  ين، عب ة الجدار واالستيطان في بلع واستنادًا للمعلومات التي حصلت عليها باحثة المرآز من منسق اللجنة الشعبية لمقاوم

سطينيين   ، تجمهر عشرا  16/1/2009محمود محمد أبو رحمة، ففي أعقاب انتهاء صالة ظهر يوم الجمعة الموافق              دنيين الفل ت الم
م       .موا مسيرة سلمية احتجاجًا على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة     ظمن قرية بلعين، ون    ة، ث  جاب المتظاهرون شوارع القري

ة      .توجهوا بعد ذلك نحو جدار الضم، ورشقوا الحجارة تجاه الجنود     ة المغلف ة والمعدني رة الناري  شرع جنود االحتالل بإطالق األعي
وات االحتالل استخدمت       .بقة رقيقة من المطاط، وإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين   بط ان أن ق  وذآر شهود عي

ة في                         ى رصاصة معدني وي عل ارة عن آرات صغيرة خضراء تحت ا، وهو عب نوعًا جديدًا من األعيرة لم يتم التعرف على نوعه
 أسفر ذلك عن إصابة خمسة مواطنين، ثالثة منهم من  .تصيب الجسم وتنشطر في داخلهقلبها بطول نصف سنتيمتر، تنفجر عندما      

 .األطفال، فضًال عن إصابة عشرات المتظاهرين بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز
  : والمصابون هم

  .، وأصيب بعيار ناري في الرآبة عامًا17عبد اهللا أحمد عيسى ياسين،  -1
  .، وأصيب بعيار ناري  في الساقعامًا20ياسين محمد علي ياسين ،  -2
  .وأصيب بعيار ناري في الساق عامًا، 16وجدي علي شحادة  أبو رحمة،  -3
  .وأصيب بعيار ناري في الفخد عامًا، 28أشرف محمد جمال الخطيب،  -4
  .ى آرات خضراء في اليدلوأصيب بعيار يحتوي ع عامًا، 16محمد شوآت عبد الرزاق الخطيب،  -5
  
تنادًا للمع*  ي  واس تيطان ف دار واالس ة الج شعبية لمقاوم ة ال اطق اإلعالمي للجن ز من الن ة المرآ ا باحث ي حصلت عليه ات الت لوم

ة الموافق                   وم الجمع ي ساعات ظهر ي ا، فف ة          16/1/2009نعلين، صالح الخواج سطينيين من قري دنيين الفل ، تجمهر عشرات الم
ين         نعلين، غربي مدينة رام اهللا، وعشرات المتضامنين الدوليي        ة نعل سان، وسط قري وق اإلن   .ن واإلسرائيليين من المدافعين عن حق
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ى أراضي                                ة مقطع من الجدار عل ال تجريف إلقام ات االحتالل بأعم ه جراف وم في توجه المشارآون بعد ذلك نحو المكان الذي تق
ا أدى ع              .قرية نعلين  نهم             وعلى الفور، هاجم جنود االحتالل المسيرة وطاردوا المشارآين فيها، م ًا بي ي عشر مواطن ى إصابة اثن ل

 .سبعة أطفال، باألعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط وبقنابل الغاز 
     :والمصابون هم

  .وأصيب بعيار معدني في الرجل اليسرى عامًا، 15محمد ابراهيم سرور،  -1
 .وأصيب بعيار معدني في الرجل اليسرى عامًا، 13أمير نزال يوسف،  -2
 .وأصيب بقنبلة غاز في الظهر عامًا، 15ليل الديك، محمد خ -3
 .، وأصيب بعيار معدني في الكتف عامًا14أحمد عايد الصادق،  -4
 .وأصيب بعيار معدني في الظهر عامًا، 16محمود علي دبوس،  -5
 .وأصيب بعيار معدني في الظهر عامًا، 15فوزان فوزي علي فايز،  -6
 .لة غاز في الرأسوأصيب بقنب عامًا، 19احسان يوسف الزنون،  -7
 .وأصيب بعيار معدني في الفخذ عامًا، 15محمد حليم عبد الفتاح،  -8
 .وأصيب بعيار معدني في الكتف عامًا، 19عبد الحق ابراهيم عميرة،  -9

 .وأصيب بقنبلة غاز في اليد اليسرى عامًا، 18عبد الحليم لؤي الخواجا،  -10
 .خذوأصيب بقنبلة غاز في الف عامًا، 21محمد ماهر عميرة،  -11
  .وأصيب بعيار معدني في الرجل اليمنى عامًا، 27رزق خليل دبوس،  -12

  
ة رام     21/1/2009وفي ساعات ظهر يوم األربعاء الموافق       *  ي مدين ين، غرب ، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين من قرية نعل

 توجه المشارآون بعد ذلك      . قرية نعلين  اهللا، وعشرات المتضامنين الدوليين واإلسرائيليين من المدافعين عن حقوق اإلنسان، وسط          
ين                       ة نعل ى أراضي قري ة مقطع من الجدار عل ال تجريف إلقام ور،    .نحو المكان الذي تقوم فيه جرافات االحتالل بأعم ى الف  وعل

األع                    ال، ب نهم خمسة أطف ًا، بي ى إصابة أحد عشر مواطن ا أدى عل ا، م شارآين فيه سيرة وطاردوا الم يرة هاجم جنود االحتالل الم
 .المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط وبقنابل الغاز 

     :والمصابون هم
  .، وأصيب بعيار معدني في الظهر عامًا17مؤمن عبد الرحمن الخواجا،  -1
 .وأصيب بعيار معدني في الرجل اليسرى عامًا، 19سعدات ابراهيم عميرة،  -2
 .تفوأصيب بقنبلة غاز في الك عامًا، 21نبيل زآي الخواجا،  -3
 .وأصيب بعيار معدني في الرجل اليمنى عامًا، 20محمد عبد الرازق الخواجا،  -4
 .وأصيب بقنبلة غاز في اليد اليسرى عامًا، 18محمد ابراهيم سرور،  -5
 .وأصيب بعيار معدني في الظهر عامًا، 17محمد عطا اهللا عميرة،  -6
 .ىوأصيب بقنبلة غاز في الرجل اليمن عامًا، 22سبتي محمود الخواجا،  -7
 . وأصيب بقنبلة غاز في الظهر عامًا،18عبد لؤي الخواجا،  -8
 .وأصيب بعيار معدني في اليد اليمنى عامًا؛ 17محمد أحمد يونس،  -9

 .وأصيب بقنبلة غاز وبعيار معدني في الفخذ عامًا، 16أحمد عطا اهللا عميرة،   -10
  .وأصيب بعيار معدني في الظهر عامًا، 17محمد محسن موسى،  -11

  
وات االحتالل        وفي أثناء هذ   م          اإلسرائيلي ه المسيرة، اعتقلت ق ل، وه نهم طف واطنين، بي ة م ون،         :  ثالث د حسام موسى الزن  16يزي

ًا؛ مجدي مصلح موسى،  دوي، 18عام د الب ًا؛ ومحم ًا23 عام ي  .  عام ي منزل ار ف عال الن ى إش وات عل ك الق دمت تل ذلك أق  وآ
 صالون المنزل، ومقهى  إحراق عامًا، وتم 48 وصالون، وعليان عميرة،  عامًا، وتم احراق غرفة45الموطنين اياد عرسان نافع،    
 . فيه من محتويات  تابعًا  للبلدية وأتلفت آل ما

  
  إجراءات تهوید مدینة القدس الشرقية المحتلة: رابعًا

  
طينيين في مدينة القدس صعدت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة من إجراءاتها التعسفية ضد المدنيين الفلس

 المرآز الفلسطيني  .الشرقية المحتلة، وبشكل غير مسبوق، بهدف طرد أآبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها
  وفيما يلي أبرز .لحقوق اإلنسان يدين بشدة اإلجراءات اإلسرائيلية آافة في مدينة القدس الشرقية، والتي تهدف إلى تهويدها نهائيًا

  : قوات االحتالل في المدينة وضواحيها خالل األسبوع الذي يغطيه هذا التقريراقترفتهااالنتهاآات التي 
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  إغالق منزل عائلة أبو دهيم بالخرسانة 
  

واطن هشام حسين قاسم            اإلسرائيليأقدمت سلطات االحتالل     و  على إغالق منزل الم يم،  أب ر، شرقي      57 ده دة المكب ًا، في بل  عام
دين هشام       ) اإلسرائيليالدفاع ( أصدر وزير 6/8/2008ففي تاريخ   .  قدس المحتلة مدينة ال  شهيد عالء ال زل ال دم من أمرا يقضي به

وم                      25 دهيم،   أبو ة ظهر ي ة القدس المحتل د أن   .  6/3/2008 عامًا، والذي قتل على أيدي أحد عناصر قوات االحتالل في مدين وبع
رار ال         ة        قدم محامي العائلة التماسا على ق ى المحكم ذآور إل رارا في         اإلسرائيلية وزير الم ة ق ا، أصدرت المحكم  5/1/2009 العلي

ر ، وتبلغ مساحة آل شقة      "والد الشهيد " دهيم   أبويقضي بتدمير وإغالق أربع شقق تعود للمواطن هشام          اً  145 من  أآث را مربع .   مت
رة من جيش اال           19/1/2009وفي صباح يوم االثنين الموافق       وات آبي شرت               فرضت ق ر، ون دة المكب ى بل شددًا عل ًا م حتالل طوق

ا اآلالف ي أحيائه ة ف دات المختلف ن الوح ن عناصرها م ساعة .   م والي ال ي ح زل  5:00وف تالل من وات االح  صباحًا، اقتحمت ق
الغ عددهم          األربعةالمواطن أبو دهيم، وأفرغت الشقق       صفهم من      18 من سكانها، والب ردًا، ن ال  ف ى   األطف اء  ، واحتجزتهم حت انته

ال                   واإلغالقعملية التدمير    ال بأعم ة وبعشرات العم ة والثقيل  في مسكن مجاور، وباشرت قوات االحتالل المرفقة بالمعدات الخفيف
ى         .  التدمير الكامل للشقق التي تعود للعائلة      شقق    إغالق ومن ثم اقدمت سلطات االحتالل عل ة  ال ا     األربع أآثر  من خالل ملئه  من  ب

ة               بإغالق  يذآر ان سلطات االحتالل قامت        . طن من الباطون   300 ه من أربع ة مكون ود للعائل ارة تع  الطابق الثاني والثالث من عم
طوابق مما يشكل خطرا ويهدد الطابقين المتبقيين من خطر االنهيار نتيجة لكميات الباطون الهائلة التي وضعتها سلطات االحتالل                   

ا                     واإلغالق  التدمير   أعمالواستمرت  .  داخل الشقق المغلقة   ا وآثاره ي عشرة ساعة متواصلة، والتي يتضح من معالمه دة اثنت  لم
  .الرغبة في االنتقام والتخريب آجزء من سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات االحتالل لردع المواطنين في مدينة القدس

  
  أعمال مصادرة األراضي

  
ة القدس                 500رة   أمرًا يقضي بمصاد    اإلسرائيلي سلطات االحتالل    أصدرت وب شرقي مدين س، جن و دي دة أب م من أراضي بل  دون

سار الجدار              . المحتلة لصالح بناء جدار الضم على أراضي البلدة        د لم ديل جدي رار في إطار تع ذآر أن  .  ويأتي هذا الق ر وي  من  أآث
وذآر باحث المرآز     .  زية زراعية، وتحوي على أآثر من خمسة آبار للمياه االرتوا         أراض المنوي مصادرتها هي     األرضنصف  

.  13/1/2009 المجلس البلدي في أبو ديس، والصادر عن سلطات االحتالل بتاريخ    إلىأن نسخة من أمر المصادرة جرى تسليمها        
ات؛ عواد؛        :  آل من عائالت   إلى تعود   األراضيوأفاد مسؤول الهندسة في المجلس البلدي أن هذه          و ربيع؛ محسن؛ عريق  هالل،   أب

  .دة غيرهموعائالت عدي
 

  جرائم االستيطان والتجریف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم: خامسًا
  

   مصادرة وتجریف األراضي لصالح التوسع االستيطاني
  

ى            19/1/2009في صباح يوم االثنين الموافق      *  تيالء عل  نحو  ، أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمرًا عسكريًا يقضي باالس
  . ثالثة آالف دونم من أراضي بلدة يطا، جنوبي محافظة الخليل وإخالئها

  
ذآور                 سها المحامي موسى مخامرة، إن األمر العسكري الم سان رئي ى ل دفاع عن األراضي، عل ة لل وأفادت مصادر اللجنة العام

ا     )06/09/س(الصادر عن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، حمل الرقم         ا ج ه، بمصادرة مساحات واسعة     ، وهو يقضي حسب م ء في
سطيني  سكان والتواجد الفل ا من ال ا، وإخالئه د عليه ا، ووضع الي دة يط وبي بل اطق جن ي من واطنين ف وأضافت .  من أراضي الم

ة من مستوطنة                             ار قليل د أمت ى بع يم عل ي تق ة الت و قبطي ل أب د خلي واطن محم ة الم سليمه لعائل م ت اللجنة، أن األمر العسكري الذي ت
ودا  متس" سميه سلطات                  "يدوت يه ا ت ستهدفة، بموجب م ى األراضي الم ة عل دوم واإلقام ى حق اإلسرائيليين بالق ضا عل ؛ ينص أي

د من الخرب            ). 1950 لسنة 5710(، رقم   "حق العودة "االحتالل   شمل األمر العسكري اإلسرائيلي، جزءا من أراضي العدي وي
ر الع   : الواقعة جنوبي يطا، ومنها    يفر، ورأس بي زل  الس ا .. د، وأم الخوص، ومني د      .  وغيره ر الخرائط واالستيطان عب وحذر خبي

واطنين وأراضيهم   ات الم ق بمصادرة ممتلك ا يتعل يما فيم د، س سكري الجدي ى األمر الع ة عل تش من المخاطر المترتب ادي حن اله
ذه ا  ي ه ة ف ود حق اإلقام رائيليين واليه ر اإلس ذا األم نح ه ى م ا، باإلضافة إل رحيلهم عنه ر .  ألراضيوت تش أن األم ر حن واعتب

العسكري يندرج في سياق المخططات اإلسرائيلية الرامية إلى تهجير مئات العائالت الفلسطينية من مناطق جنوب الخليل وتوسيع           
 .المستوطنات على حسابها بما يمهد لضم آالف الدونمات إلى ما وراء جدار الضم والتوسع

  
ة بيت لحم، إخطارات            وفي سياق متصل، سلمت قوات االحتال   الين، غرب مدين ي حوسان ونح واطنين من قريت ل اإلسرائيلي، م

تيطانية      ة ألغراض اس تيطان        .  تقضي بمصادرة أراض زراعي دفاع عن األراضي ومكافحة االس شعبية لل ة ال يس اللجن وذآر رئ
ة           والجدار في محافظة بيت لحم، خالد العزة، إلى أن اإلخطارات تقضي بمصادرة عشرة دون              ع خرب الين في مواق مات من قرية نح
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ا و             ع عين الهوى،             400الغبرة، وأبو آليبه، وظهر المسطح، إضافة إلى مصادرة ثالثة عشر دونم ة حوسان في موق ر من قري  مت
امتين  " جبعوت"و" بيتار عيليت "وأضاف أن الهدف من هذا اإلجراء هو ضم هذه األرض إلى حدود مستوطنتي              .  وأم الشقف  المق

ى            . اضي الريف الغربي لمحافظة بيت لحم    على أر  ددة بالمصادرة إل ذه األراضي المه ع ه ر جزء من ضم جمي ذا يعتب وذآر أن ه
ساحة مجمع         ).  القدس الكبرى (االستيطاني، تمهيدا إلى ضمها  لمنطقة       " آفار عتصيون "مجمع     ى أن م غ  " عتصيون "يشار إل تبل

ه وتوسيع         منها أراض زراعية وسياحية وأث   % 90 ألف دونم،    72 دة علي ة مستوطنات جدي د إلقام رية، وأن سلطات االحتالل تمه
  .القديمة

  
  االعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم** 

  
استمر المستوطنون القاطنون في أراضي الضفة الغربية المحتلة خالفًا للقانون اإلنساني الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد 

 وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات االحتالل التي توفر حماية دائمة لهم،  .كاتهمالمدنيين الفلسطينيين وممتل
 وفيما يلي توثيق  .آما وإنها تتجاهل التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين

  : ألبرز تلك االعتداءات
  

ساعة *  ي ال ساء ي4:00وف ق  م يس  المواف ة  15/1/2009وم الخم ق االلتفافي ي الطري ى طرف ستوطنين عل ر عشرات الم ، تجمه
سهار "المارة بمحاذاة مستوطنة     ك                         "يت ى تل ارة عل سطينية الم ة الفل سيارات المدني اه ال قوا الحجارة تج ابلس، ورش ة ن وبي مدين ، جن

شارع، وم                .الطريق ان إن المستوطنين حاولوا إغالق ال سطينية من          وذآر شهود عي سجيل فل ي تحمل لوحات ت ات الت ع المرآب ن
اموا      ان، وق ضروا للمك تالل ح ود االح ا، وأن جن ال طريقه اداآم ام     بإبع سية أم ق الرئي إغالق الطري امهم ب د قي ستوطنين بع  الم

 . المرآبات وآذلك المواطنين
 

    جرائم الحصار والقيود على حریة الحرآة: سادسًا
  

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

ار خانق، وانتشار غير مسبوق للحواجز  وال تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حص .فلسطيني داخل سجن جماعي
العسكرية، بين المدن والقرى والمخيمات، األمر الذي حول معظم مناطق الضفة إلى آانتونات صغيرة معزولة عن بعضها 

  .البعض
  

 الخنق والحصار على قطاع غزة، والتي تأتي في إطار ففي قطاع غزة، تواصل سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي إجراءات 
سياسة العقاب الجماعي الذي تفرضه تلك السلطات على المدنيين الفلسطينيين منذ عدة سنوات، حيث تقوم تلك السلطات منذ نحو 
عامين بإغالق آافة المعابر الحدودية لقطاع غزة ما بين اإلغالق الكلي واإلغالق الجزئي، منتهكة بذلك حق المدنيين الفلسطينيين 

، توصل الطرفان 19/6/2008 وفي  .انهم من أبسط الحقوق اإلنسانية التي نصت عليها المواثيق الدوليةفي التنقل والسفر ، وحرم
اإلسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة إلى تهدئة مؤقتة لمدة ستة شهور على أن تقوم خاللها سلطات االحتالل بفتح المعابر 

 وفي الوقت الذي التزمت فيه  .ق الصواريخ باتجاه البلدات اإلسرائيليةالتجارية ومعبر إيرز لحرآة األفراد، مقابل وقف إطال
 تحسنًا  فصائل المقاومة بذلك، لم توف إسرائيل بتعهداتها بفتح تلك المعابر بشكل آلي، بل خضع ذلك لمزاجية حربية، إال أن

ي انتهت التهدئة ولم يتم تجديدها من الطرفين،  الحال وخالل األسبوع الذي يغطيه التقرير. طفيفًا قد طرأ على حرآة تلك المعابر
األمر الذي أدى إلى شن عدوان غير مسبوق على قطاع غزة، وبالتالي زيادة الحصار، الذي آان قد فرض قبل نحو شهرين بشكل 

. ناحي الحياةآامل منعت خالله سلطات االحتالل وصول إمدادات الوقود وإرساليات الغذاء والدواء، مما أدى إلى شلل في آافة م
وجراء النداءات المتالحقة من المؤسسات الدولية واإلنسانية العاملة في قطاع غزة، تم السماح بدخول بعض المواد التموينية 

، إال أن باقي المعابر لم يتم فتحها وخصوصًا معبر نحال عوز، "آرم أبو سالم"  عن طريق معبر آيرم شالوم وارساليات الدواء
محروقات بجميع أشكالها، األمر الذي أدى توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل منذ يومين، حيث تغرق المخصص لدخول ال

معظم أحياء مدينة غزة في ظالم دامس، فيما اثر ذلك على آافة المرافق الصحية والخدماتية بشكل يهدد بكارثة إنسانية 
  .ء البرد القارص وأجوا وخصوصًا في ظل انقطاع غاز الطهي منذ نحو ثالثة شهور

  
وقد مست هذه اإلجراءات، قدرة السكان على الحصول على األغذية واالحتياجات األساسية الضرورية آالعالج والحصول على 
الرعاية الصحية الالزمة، وإمدادات الغذاء والدواء الالزمة لعيش السكان المدنيين، فضًال عن احتياجاتهم من المحروقات، المواد 

 وتنفذ سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي هذه السياسة المبرمجة ضد مجتمع  .ة للقطاعات االقتصادية المختلفةالخام الالزم
، ويعتمد في غالبيته على المعونات واإلغاثة الدولية، التي تقدمها المنظمات %80يسوده الفقر، وبنسبة تصل إلى أآثر من 



 No.03/2009  الفلسطينية المحتلة ات اإلسرائيلية في األراضيالتقرير األسبوعي حول االنتهاك
  2009يناير  21 - 15

 

  
   اإلنسانالمركز الفلسطيني لحقوق 

 org.pchrgaza.www://http  

32 

شاق توفير الغذاء والماء والدواء لهم وألفراد أسرهم، وتزداد أوضاعهم المعيشية  ويكابد أرباب العائالت م .اإلنسانية الدولية
وسوء التغذية إلى معدالت آارثية تؤثر على نموهم وبقائهم على قيد ) فقر الدم(سوءًا، لترفع من نسبة األطفال المصابين باألنيميا

   .الحياة
  

أمام حرآة وتنقل سكان قطاع " ايرز"ل إغالق معبر بيت حانون من جانب آخر، ال تزال سلطات االحتالل اإلسرائيلي تواص
غزة، فيما تسمح وفي نطاق ضيق ألعضاء البعثات الدبلوماسية، واألجانب العاملين في المنظمات الدولية، وبعض الصحفيين 

 الخطيرة، بالتنقل األجانب، وعدد محدود جدا من الفلسطينيين العاملين في منظمات دولية، وبعض المرضى من ذوي الحاالت
وما زالت سلطات االحتالل اإلسرائيلية تواصل حرمان ذوي األسرى في قطاع غزة من زيارة أبنائهم . والحرآة عبر المعبر

، أهالي 6/6/2007وآانت سلطات االحتالل قد منعت، منذ .  عشر على التوالي المعتقلين في السجون اإلسرائيلية للشهر السادس
 وفي آخر تصريح ألحد المسئولين األمنيين  .وزعين على جميع السجون اإلسرائيلية، من زيارة أبناؤهم معتقال، م900نحو 

 آما تواصل  ".ليس هناك ما يلزمنا بالسماح لسكان قطاع غزة من زيارة أبنائهم في سجوننا"، 27/10/2008اإلسرائيليين بتاريخ 
ى، وتخضعهم للتفتيش والسير لمسافات طويلة قبل السماح لهم سلطات االحتالل اإلسرائيلي، عرقلة مرور عشرات المرض

  بالمرور، فيما حرمت المئات ممن هم بحاجة ماسة للعالج في مستشفيات الضفة الغربية والمستشفيات اإلسرائيلية من السفر
ضا خطيرة، وبحاجة ماسة جدير بالذآر أن المرضى الذين يتقدمون بطلبات للعالج في تلك المستشفيات يعانون أمرا بدون مبرر،

 تضع سلطات االحتالل قيود مشددة على  ومنذ نحو أربعة أسابيع. للعالج من أمراض ال يتوفر لها عالج في مستشفيات القطاع
دخول البعثات الدبلوماسية واألجانب وأفراد المنظمات اإلنسانية واإلغاثية إلى قطاع غزة، بحيث لم يسمح إال لعدد محدود جدا 

  . الدخول إلى القطاع أو الخروج منهمنهم من
  

وقد أدى الحصار الشامل إلى تدمير مكونات االقتصاد المحلي للقطاع، وباتت معظم قطاعاته الصناعية منها والخدماتية متوقفة 
اًء آما قضى العديد من المواطنين الفلسطينيين نحبهم سو .عن العمل، بسبب الوقف شبه المستمر لحرآة الصادرات والواردات

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

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

 وقد انعكس ذلك على األوضاع  .صالت وقطاع السياحة والفندقةالمختلفة، الصناعية، الزراعية، اإلنشاء والبناء، النقل والموا
ومن  .المعيشية للسكان المدنيين، بحيث حرموا من وسائل عيشهم الخاصة، وبلغت تلك األوضاع حدًا آارثيًا على آافة المستويات

   .أهم القطاعات المتضررة من هذا اإلغالق هو قطاع الصحة
  

الل تحكمها بالمجال الجوي والمياه اإلقليمية، حيث تقوم تلك القوات بمطاردة الصيادين من جهة أخرى، تواصل قوات االحت* 
الفلسطينيين، وتحرمهم في الكثير من الحاالت من نزول البحر، وتطاردهم بواسطة زوارقها الحربية، وتستخدم هذه القوات 

فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها  في حاالت عديدة،و . الطائرات المروحية الهجومية والقوارب الحربية في عمليات المراقبة
باتجاه الصيادين المدنيين إلجبارهم على البقاء ضمن المسافة المحددة للصيد والتي تبلغ تسعة أميال بحرية، على الرغم من أنهم 

     .في آثير من األحيان ال يتجاوزوها
  

 استمرار إحكام الحصار   والمذآورة جرائمه هذا التقرير،27/12/2008 على القطاع بتاريخ  وتزامن مع العدوان اإلسرائيلي
 وجراء ذلك عانت،  . شهرًا، بما في ذلك إغالق آافة المعابر الحدودية للقطاع18الشامل المفروض على قطاع غزة منذ أآثر من 

رتها على الوفاء باحتياجات السكان وال تزال، آافة المنشآت الطبية، بما فيها المستشفيات ومراآز الرعاية األولية من عدم قد
 آما  .المدنيين وتوفير الرعاية الصحية الجسدية والعقلية، وانعكس ذلك على قدرتها على تقديم الخدمات الطبية لسكان القطاع

انعكست حالة الخوف والرعب على مستوى تمتع السكان بحقهم في الصحة، سواء في قدرتهم على الوصول إلى تلك المنشآت 
ب خطورة األوضاع األمنية، أو بسبب النقص الشديد في قدرات المنشآت الطبية على االستجابة لحاجات مئات القتلى بسب

 وأفادت المصادر الطبية في وزارة الصحة بغزة، ومصادر مستشفى الشفاء الطبي، الذي يعتبر  .والجرحى، وآالف المرضى
  :المرآز الرئيسي للعالج في القطاع، بما يلي

 ويبلغ عدد األسرة  . القطاع نقصًا خطيرًا في عدد األسرة في المستشفيات الستقبال مئات الضحايا من القتلى والجرحىيعاني -
 وقد عجزت  . للرعاية األولية135الشفاء، من بينها   سريرًا في مستشفى 530 سريرًا، من بينها 1200في القطاع نحو 

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

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



 No.03/2009  الفلسطينية المحتلة ات اإلسرائيلية في األراضيالتقرير األسبوعي حول االنتهاك
  2009يناير  21 - 15

 

  
   اإلنسانالمركز الفلسطيني لحقوق 

 org.pchrgaza.www://http  

33 

ال تزال األقسام المختلفة من مستشفى الشفاء والمستشفيات األخرى في القطاع تعاني من عدم قدرتها على تقديم العالج  -
ت الحربية المحتلة، وذلك بسبب عدم توفر اإلمكانيات  جريحًا من جرحى العملية العسكرية للقوا390والخدمات الطبية لنحو 

 ويحتاج هؤالء الجرحى تحويلهم للعالج في الخارج على نحو السرعة نظرًا  .المادية واألجهزة الطبية الالزمة لعالجهم
 اليومين  جريحًا منهم إلى المستشفيات المصرية خالل60 وقد تمكنت الوزارة من تحويل نحو  .لخطورة إصاباتهم وجراحهم

  . الماضيين
أدت عمليات القصف الجوي المتواصل إلى خلق حالة من اإلرباك والخوف والهلع بين صفوف الفرق والطواقم الطبية العاملة  -

 وتفاقمت خطورة األوضاع األمنية في المستشفى بعد تعرضه ألضرار جسيمة نجمت عن القصف  .في مستشفى الشفاء بغزة
 وقد تحطم زجاج آافة النوافذ في مباني الحروق، الجراحة واإلدارة، فيما تحطمت  .اور لهالجوي لمسجد البورنو المج

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 طفًال 80 صنفًا من المستهلكات الطبية، من بينها معظم أدوية مرضى السرطان، و أدوية لعالج نحو 255األساسية، و 
  .لحوصلي، وما يزال وضعهم الصحي مهدد بشكل خطيريعانون من اإلصابة بمرض التليف ا

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

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

اذ علم النفس واألخصائي النفسي، أنه سجل ارتفاع آبير في عدد أولياء األمور الذين توجهوا سمير قوته، أست. ويقول د -
لمراآز الصحة النفسية في القطاع لالستفسار عن آيفية معالجة أعراض التدهور النفسي لدى أطفالهم، الناجم عن أصوات 

سية التي ظهرت على أطفال غزة جراء الشعور قوته األعراض النف.  ووصف د .اإلنفجارات الهائلة التي هزت قطاع غزة
بالرعب والخوف الناجم عن القصف المتواصل، الذي يتمثل في التبول الالإرادي، قضم األظافر والخوف من الليل، على 

.  دوتوقع . اعتبار أنه مصدر الخوف والفزع، والكوابيس الليلية المخيفة وآالم جسمية غير معروفة السبب، والبكاء واالنطواء
قوته أن يتطور لدى األطفال الفلسطينيين المزيد من مظاهر التدهور النفسي، مثل أظهار نوع من العنف في التعامل مع 

قوته إلى أن الطفل الفلسطيني، الذي . وأشار د  . زمالئهم، فضًال عن عدم القدرة على الترآيز، وتدهور مستواهم التعليمي
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يات القصف يصبح أقل طاعة لوالديه، إلى جانب أنه يفقد القدرة على التعامل معهما يتعرض للتجارب الصادمة من خالل عمل
  . قوته أن تتفاقم أوضاع األطفال في غزة جراء عمليات القصف اإلسرائيلي. وتوقع د. بانفتاح

  
عن المرآز الفلسطيني لحقوق التقارير والبيانات الصحفية الصادرة ي /ولمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الحصار، أنظر"

  .على الصفحة االلكترونية للمرآز" اإلنسان حول حالة المعابر الفلسطينية، وحالة الحصار على قطاع غزة
  

 وخالل  .ة وتنقل المدنيين الفلسطينيينواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي حصارها وتقييدها لحرية حرآوفي الضفة الغربية، 
الفترة التي يغطيها هذا التقرير، استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي في فرض قيود مشددة على حرآة المدنيين الفلسطينيين في 

       .الضفة الغربية
   

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

  
استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير، في فرض المزيد من قيودها على : محافظة القدس* 

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

 ففضًال عن إتباع أفرادها المتمرآزين على الحواجز والمعابر المحيطة بالمدينة  .الفلسطينيين من سكان المدينة، ومن خارجها
راءات تفتيش طويلة ومعقدة للمدنيين الفلسطينيين المسموح لهم بعبورها، أقامت تلك القوات العديد من الحواجز الفجائية في إلج

وفي هذا السياق، استمر تشديد اإلجراءات التعسفية    .أماآن عديدة تقع في محيط حدود المدينة، وفي شوارعها وطرقاتها الداخلية
    .لى آافة مداخل المدينةالتي تنفذها تلك القوات ع

  
، فرضت قوات االحتالل اإلسرائيلي طوقًا أمنيًا شامًال على مدينة القدس، وقامت بتشديد 16/1/2009ففي يوم الجمعة الموافق 

وذآر باحث المرآز في المدينة أن تلك القوات فرضت طوقًا مشددًا حول المدينة .   على الحواجز المحيطة بالمدينةإجراءاتها
ثة مستويات؛ األول على الحواجز اإلسرائيلية وعلى بوابات جدار الضم المحيطة بمدينة القدس؛ والمستوى الثاني حول البلدة بثال

آما .  القديمة في القدس؛ والثالث حول المسجد األقصى مانعة أيًا من المواطنين الذين ال يقطنون في البلدة القديمة من الدخول إليها
ونشرت سلطات االحتالل حوالي .   المسجد األقصىإلى عاما من الدخول 45اطنين الذين تقل أعمارهم عن ومنعت أيًا من المو

 ألفا من عناصرها من وحدات الشرطة وحرس الحدود والقوات الخاصة والمستعربين ووحدات الخيالة في المدينة، وتمرآزت 14
ت بكثافة في شوارع القدس وفي أزقة البلدة القديمة في القدس آما وانتشر.  عناصرها  على غالبية مداخل قرى وبلدات القدس

  .المحتلة، وأجبرت المواطنين على تأدية صالة الجمعة في شوارع القدس
  

ق              اء المواف ة والثالث يس والجمع ام الخم ساء أي باح وم ة ص سكرية فجائي واجز ع دة ح ت ع صل، أقام ياق مت ي س  16  و15وف
ة     " الخان األحمر   "ومنطقة  "  معاليه أدوميم  –العيزرية  " ، على محاور ومفارق طرق      20/1/2009و رق جامع و ديس   "ومفت ".  أب

شاة، وصلب                     تعمد الجنود من خاللها، توقيف المرآبات وإخضاعها للتفتيش والتدقيق في بطاقات هويات من فيها والمارين من الم
 ".للفحص األمني"عدد منهم، وخاصة الشبان وطلبة الجامعة لعدة ساعات 

  
 نفس السياق، واصلت قوات االحتالل فرض المزيد من القيود التعسفية على حرآة المدنيين الفلسطينيين، المارين باالتجاهين                  وفي

دة            ع "عبر الحاجز العسكري المقام على مفترق الطريق العام لبل رام       " جب دة ال ار شمالي بل نهم باحث        .والم ان وم  وذآر شهود عي
ة من        المرآز، أن تلك القوات تتعمد بص      ورة شبه يومية، تشديد إجراءاتها على هذا الحاجز، وتتبع إجراءات احتجاز لطوابير طويل
  . المرآبات دون أية مبررات تذآر

  
  . استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي في فرض قيودها المشددة على حرآة المدنيين الفلسطينيين في المحافظة              :محافظة نابلس * 

ا،           ففضًال عن اإلجراءات التعس    فية التي تمارسها تلك القوات على الحواجز الدائمة المنتشرة على مداخل مدينة نابلس، وفي محيطه
ين المحافظات                      استمر أفرادها في إقامة الحواجز الفجائية على العديد من الطرق الرئيسة الواصلة بين المحافظة وقراها، وبينها وب

   .األخرى
  

رئيس،    ، أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي طريق15/1/2009الخميس الموافق  مساء  يوم 5:00ففي حوالي الساعة *  حوارة ال
ك        .جنوبي مدينة نابلس، بسبب تظاهر عشرات المستوطنين هناك         استمر إغالق الطريق المذآورة حوالي الساعتين، إذ شرعت تل

  . إلى المدينةالقوات بفتح حاجز حوارة، والسماح للسيارات المدنية الفلسطينية في الدخول 
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، أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي حاجز حوارة، جنوبي 17/1/2009 صباح يوم السبت الموافق 9:00وفي حوالي الساعة * 
وأغلقت الحاجز من آال   وذآر شهود عيان أن تلك القوات أطلقت عدة أعيرة نارية في الهواء، .نابلس، بشكل فجائي مدينة

 وأضاف الشهود أن قوات االحتالل اعتقلت فتاه واقتادتها إلى مكان  . من الدخول والخروج عبرهاالتجاهين، ومنعت المواطنين
  . ادعت قوات االحتالل أن الفتاه شتمت أحد الجنود .قرب الحاجز بعد أن اعتدت عليها بالضرب، وقبل نقلها إلى جهة غير معلومة

  
وات االحتالل اإلسرائيلي، ف :محافظة بيت لحم *  ي   استمرت ق سطينيين ف دنيين الفل ة الم ى حرآ ود عل د من القي ي فرض المزي

ى حاجز               .المحافظة زة عل ا المتمرآ ا واصلت قواته ونتينر "  آم ا العسكرية        " الك شديد إجراءاته ام شمال شرقي المحافظة، ت المق
  .ي شرق المحافظةالتعسفية بحق المواطنين، في الوقت الذي أقامت فيه العديد من الحواجز العسكرية الفجائية جنوب

  
ة              فخالل األسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، واصلت قوات االحتالل المتمرآزة على الحاجز العسكري الدائم المقام على مفترق قري

اجز         روف بح ار المع ق وادي الن سواحرة ـ وطري ونتينر"ال واطنين     "الك د الم سفية ض دابيرها التع ة، ت رقي المحافظ مال ش ، ش
ارة     ى                        ومرآباتهم الم ا مؤخرا عل ي أدخلته ا العسكرية الت ة األسبوع الماضي تجهيزاته د أن استكملت نهاي اهين، بع في آال االتج

ة                            رج مراقب ة عسكرية محصنة وب ات مزودة بخمس غرف مراقب شاة والمرآب ور للم ة خمسة مسارب عب الحاجز، المتمثلة بإقام
ة                  ق التابع ود وغرف التوقيف والتحقي ة              ضخم، وعدد من مضاجع الجن ة من خدمات البني ابرات اإلسرائيلية، وشبكة متكامل للمخ

وشددت تلك القوات من إجراءاتها، عبر توقيف واحتجاز أعداد آبيرة من المرآبات في طوابير طويلة، تعمد أفرادها من                   .  التحتية
رات       لهويات عدد منهم، من خالل مصادر     " األمني"خاللها إخضاع المواطنين ومرآباتهم للتفتيش والفحص        اتهم لفت ات هوي ة بطاق

  .طويلة من الوقت، عدا عن التنكيل بعدد منهم
  

ارق                   د من محاور ومف ى العدي ة، عل ة حواجز عسكرية فجائي ذا االسبوع أربع وات االحتالل خالل ه وفي سياق متصل، أقامت ق
ة     رق المحافظ وب وش دات، جن دن وبل رق م ار الج    .  ط يس ونه ومي الخم ساء ي ا م اني اقيم وافقين  االول والث ة الم  15مع

وم    "دار صالح ـ قبر حلوة "، على مفترق قرية 16/1/2009و زامن صباح ي ، شرقي المحافظة، والثالث والرابع أقيما في وقت مت
ك       .  ، على مفترق الطريق العام وبلدتي وادي النيص ـ بيت فجار  20/1/2009الثالثاء الموافق  ود االحتالل من خالل تل د جن تعم

 .لمرآبات وإخضاع للتفتيش والتدقيق في بطاقات هويات من فيهاالحواجز، توقيف ا
  

     انتهاآات أخرى على الحواجز الداخلية والخارجية 
   
  االعتقاالت على الحواجز العسكریة والمعابر الحدودیة**  
  

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

  
، أعتقلت قوات االحتالل المتمكزة على حاجز حوارة، 17/1/2009 صباح يوم السبت الموافق 9:00ففي حوالي الساعة * 

   .طينية واقتادتها إلى مكان قرب الحاجز بعد أن اعتدت عليها بالضرب، ونقلها إلى جهة غير معلومةنابلس، فتاة فلس جنوبي مدينة
  .ادعت قوات االحتالل أن الفتاه شتمت أحد الجنود

  
 في   اإلبراهيمي مساًء، اعتقلت قوات االحتالل المتمرآزة على الحواجز العسكرية المحيطة بالمسجد            3:00وفي حوالي الساعة    *  
و اسنينه،         دة القديمة من مدينة الخليل المواطن       البل ًا،  22معتز عبد المعز طه أب ة        عام ر معلوم ة غي ى جه ه إل ك   .   واقتادت ادعت تل

ه                    .  القوات أن المواطن المذآور آان يحمل سكيناً       ه لمنزل ق عودت ان في طري نينة آ و اس واطن أب وذآر شهود عيان محليون أن الم
  . أوقفه جنود االحتالل وقاموا بتفتيشه واعتقاله مدعين حيازته على سكين اسنينه حينماأبوالكائن في حي 

  
دخل                   18/1/2009وفي ساعات مساء يوم األحد الموافق         *  ى الم ونتينر، عل ى حاجز الك زة عل وات االحتالل المتمرآ ، أعتقلت ق

اد                ل، واقت ة        الشرقي لبلدة السواحرة، شرقي مدينة القدس، ثالثة مواطنين من محافظة الخلي ر معلوم ة غي ى جه ون    .تهم إل والمعتقل
رو،       من بلدة بيت عوا،    عامًا؛   19 انس عمر حسين مسالمة،      :هم د عم ًا،    19 وخالد ولي ة            عام ي مدين وب غرب دو دورا، جن من بل

    .من بلدة سعير، شمال شرقي المدينة عامًا، 23وفادي اسحق جرادات، الخليل؛ 
  

اء الموافق    بعد ظهر يوم ا  12:00وفي حوالي الساعة    *  ى       20/1/2009لثالث زة عل وات االحتالل اإلسرائيلي المتمرآ ، اعتقلت ق
واطن  ابلس، الم وبي محافظة ن ل موسى، حاجز حوارة، جن د جمي د امج ًا،18محم وب شرقي  عام وت، جن دة قري  من سكان بل

ه      وذآر شهود عيان أن جنود االحتالل اعتقلوا المواطن المذآور بعد أن دققو    .محافظة نابلس  ه الشخصية خالل محاولت ا في بطاقت
  . قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة .عبور الحاجز متجهًا إلى بلدته قريوت
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   مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي

  
ية يتوجب على األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانون .1

واألخالقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل لالتفاقية وتطبيقها في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
 ويرى المرآز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على  .بموجب المادة األولى من االتفاقية

 . تكاب المزيد من االنتهاآات للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانيالتصرف آدولة فوق القانون وعلى ار
وعلى هذا، يدعو المرآز إلى عقد مؤتمر جديد لألطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت  .2

راضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل لالتفاقية في األ
  . للمدنيين الفلسطينيين

 من 146يدعو المرآز األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة  .3
  . ائم حرب اإلسرائيلييناالتفاقية بمالحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة لالتفاقية، أي جر

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

وق اإلنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن ويوصي المرآز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حق .5
  . الدولية باالنخراط أآثر في مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاآمة

أو الدول األعضاء في االتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراآة /يدعو المرآز االتحاد األوروبي و .6
   . األوروبية التي تشترط استمرار التعاون االقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق اإلنسان–ئيلية اإلسرا

ويناشد المرآز دول االتحاد األوروبي بوقف آل أشكال التعامل مع السلع والبضائع اإلسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها 
  . الفلسطينية المحتلةالمستوطنات اإلسرائيلية المقامة فوق األراضي 

يدعو المرآز المجتمع الدولي إلى وضع عملية االنفصال التي تمت في قطاع غزة قبل نحو ثالثة أعوام في مكانها الصحيح،  .7
  . وهي أنها ليست إنهاء لالحتالل، بل إنها عامل تعزيز له، وتؤدي إلى تفاقم األزمة اإلنسانية في قطاع غزة

 للصليب األحمر إلى تكثيف نشاطاتها في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك، العمل على يدعو المرآز اللجنة الدولية .8
  . تسهيل زيارة األهالي ألبنائهم المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل

ن واالتحادات يقدر المرآز الجهود التي يبذلها المجتمع المدني الدولي بما في ذلك منظمات حقوق اإلنسان ونقابات المحامي .9
والمنظمات غير الحكومية، ولجان التضامن، ويحثها على مواصلة دورها في الضغط على حكوماتها من أجل احترام 

  . إسرائيل لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، ووضع حد لالعتداءات على المدنيين الفلسطينيين
وات احتاللها من أجل وضع حد للقيود التي تفرضها على يدعو المجتمع الدولي وحكوماته لممارسة ضغوط على إسرائيل وق .10

  . األشخاص الدوليين والمنظمات الدولية إلى األراضي الفلسطينية المحتلة دخول
أخيرًا، يؤآد المرآز مرة أخرى، بأنه ال يمكن التضحية بحقوق اإلنسان بذريعة التوصل إلى سالم بين الفلسطينيين  .11

ية تسوية سياسية مستقبلية ال تأخذ بعين االعتبار معايير القانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق  آما يؤآد أن أ .واإلسرائيليين
اإلنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، بل إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة 

م على احترام القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي  وبناًء عليه يجب أن تقوم أية اتفاقية سال .وعدم االستقرار
      .اإلنساني
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