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  قوات االحتالل تواصل اقتراف 
  المزيد من جرائم حربها في األراضي الفلسطينية المحتلة
  وتواصل حصارها لقطاع غزة بعد تدمير أحياء واسعة منه

  
  
  غزة مقتل مزارع فلسطيني، ووفاة مواطنين، أحدهما طفل، متأثرين بجراحهما في قطاع  ∗
  
  أطفال، واثنين من الصحافيين األجانب في الضفة والقطاع ) أربعة(مدنيًا فلسطينيًا، من بينهم ) 17(إصابة  ∗
  
  عملية توغل في الضفة الغربية ) 32(قوات االحتالل تنفذ  ∗

    طفًال) 15(مواطنًا، من بينهم ) 64(اعتقال  -
  تحویل منزل إلى ثكنة عسكریة في قریة بتير، غربي بيت لحم -

  
  إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة ∗

  فردًا، نصفهم من النساء واألطفال) 53(نزلين سكنيين، وتشرید تجریف م -
  
قوات االحتالل تواصل حصارها المفروض على الضفة الغربية، وتواصل عزل القطاع نهائيًا عن العالم  ∗

  الخارجي
  الغربية اعتقال أربعة مواطنين، من بينهم طفل، على الحواجز العسكریة في الضفة  -
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شارها         23 اإلسرائيلي والذي استمر لمدة      بعد توقف العدوان   :ملخص وات االحتالل انت ادة ق ى قطاع غزة، وإع  یومًا متواصًال عل
ق   . في القطاع، واصلت تلك القوات بشكل أو بآخر اقتراف المزید من االنتهاآات الجسيمة بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم             د وث فق

ا یواصل                       باحثو المرآز العدید من حاالت إطالق النار والقصف          ر أو البحر أو الجو، فيم سكنية سواًء  من الب اه التجمعات ال باتج
د  .  الطيران الحربي بين فترة وأخرى طلعاته الجویة في سماء القطاع    هذا وال تزال آثار العدوان جاثمة على األرض في مشهد یعي

ا تواصل سلطات االحتالل الحرب     48إلى األذهان ما هو أسوأ من نكبة العام         تح        ، فيم وم بف ى قطاع غزة، حيث تق ي حصارها عل
واد                         ية، وخصوصًا م ضائع األساس راد والب ع دخول األف ا تواصل من ة، بينم ة وطبي ي إلدخال مساعدات غذائي المعابر بشكل جزئ

  . البناء والمواد الخام، وتمنع التصدیر من القطاع
  

ر الحالي   وفي سياق متصل، استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي وخالل الفترة ال ) 28/1/2009 ـ  22/1/2009(تي یغطيها التقری
ًا                        ا لمستوى جرائم حرب وفق د منه ة، والتي یرتقي العدی ضفة الغربي د من االنتهاآات الخطرة والجسيمة في ال ا لمزی في اقترافه

سكان      والحقًا لتلك الجرائم، ال تزال قوات االحتالل تفرض الم    .للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني     ى ال ات عل زید من العقوب
صالح       المدنيين في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكل القوانين الدولية واإلنسانية، فيما تواصل قضم المزید من األراضي ل

ستم                    تها الم ة، فضًال عن سياس ضفة الغربي ين أراضي ال رة مشاریعها االستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار الضم الفاصل ب
ى                             .في تهوید مدینة القدس المحتلة     ة االحتالل عل شجع دول ا ی ق، مم ي رسمي مطب ي وعرب  تأتي تلك الجرائم في ظل صمت دول

    .اقتراف المزید منها
  

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

    األخرىأعمال القتل وإطالق النار والقصف 
  

ان آخران، أحدهما                           سطينيًا، وقضى مواطن ًا فل ر مزارع ذا التقری ه ه ذي یغطي وات االحتالل اإلسرائيلي خالل األسبوع ال قتلت ق
نهم        .  طفل، نحبهما متأثرین بجراحهما التي أصيب بها أثناء العدوان على قطاع غزة     سطينيًا، من بي دنيًا فل وأصيب سبعة عشر م

  .    إصابة اثنين من الصحفيين األجانبن أربعة أطفال، فضًال ع
  

ي  زة،فف اع غ اریخ    قط رائيلي بت تالل اإلس وات االح ت ق ة، قتل سلحة المميت وة الم رط للق تخدام مف ي اس ًا 27/1/2009 وف  مزارع
دي مع   فلسطينيًا، شرقي مدینة خان یونس، بعد إطالق النار بشكل متعمد اتجاه مجموعة من المزارعين بالقرب من الشریط الحدو                  

 أآتوبر بجمهوریة مصر العربية     6، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشيخ زاید في مدینة           22/1/2009وفي تاریخ   .  إسرائيل
ا صباح                     ي أصيب به أثرًا بجراحه الت اریخ     .  4/1/2009عن وفاة مواطن من سكان قریة المغراقة مت ن  23/1/2009وفي ت ، أعل

 مدینة خان یونس، في أحد المستشفيات المصریة، متأثرًا بإصابته في القصف اإلسرائيلي   عن وفاة طفل من سكان خزاعة، شرقي      
  .11/1/2009على البلدة المذآورة بتاریخ 

  
سطينيين في القطاع              واطنين فل اریخ     .  وخالل هذا األسبوع أصيب سبعة م ي ت ود           23/1/2009فف تح جن دما ف واطن عن ، أصيب م

ران       االحتالل المتحصنون داخل سيارت جي  ونس، ني ب عسكریة، آانت متوقفة داخل الشریط الحدودي مع إسرائيل، شرق خان ی
دة خزاعة              دما         . أسلحتهم الرشاشة تجاه المواطنين الذین یتفقدون منازلهم المدمرة في بل واطن آخر عن اریخ اصيب م وفي نفس الت
اه   فتح جنود االحتالل المتمرآزون على الشریط الحدودي شرقي قریة وادي السلقا          ، شرقي دیر البلح، نيران أسلحتهم الرشاشة اتج

  .   متر500مجموعة من المزارعين آانوا یقومون بجني محصول البازیالء من أرضهم التي یبعد عن الشریط الحدودي حوالي 
   

اریخ    شریط       25/1/2009وفي ت ات عسكریة، داخل ال ود االحتالل المتحصنون داخل عرب تح جن دما ف واطن آخر عن  ، أصيب م
شریط             وبي ال ي وجن الحدودي مع إسرائيل، شرقي خان یونس، نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه األحياء السكنية في بلدة خزاعة، غرب

، أصيب ثالثة مواطنين، من بينهم طفالن، عندما أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا            27/1/2009وفي تاریخ   .  المذآور
ونس       تجاه مواطن آان یقود دراجة ناریة        اد بخان ی يم العق وات          .  في مخ دما توغلت ق واطن آخر، عن اریخ أصيب م وفي نفس الت

ين الحين                           500االحتالل مسافة تقدر بحوالي      ار عشوائي ب بلح، وسط إطالق ن ر ال ة دی شریط الحدودي، شرق مدین  متر غربي ال
  . طنينواآلخر، وباشرت تلك القوات أعمال تجریف في األراضي الزراعية وممتلكات الموا

  
ين من             الضفة الغربية، وفي   الن، بجراح، فضًال عن إصابة اثن نهم طف  أصابت قوات االحتالل عشرة مواطنين فلسطينيين، من بي

ب  صحافيين األجان اریخ  .  ال ي ت ة      27/1/2009فف يم الفارع ي مخ تالل ف وات االح ت ق دما توغل سطينيان عن دنيان فل ، أصيب م
  . ت النار تجاه عشرات األطفال والفتية الذین تظاهروا احتجاجًا على ذلكلالجئين، جنوبي محافظة طوباس، وفتح
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وفي إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات االحتجاج السلمية التي ینظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون 
جدار الضم، استخدمت قوات االحتالل القوة اإلسرائيليون واألجانب المدافعون عن حقوق اإلنسان، ضد استمرار أعمال البناء في 

 أسفر ذلك عن إصابة ثمانية مواطنين فلسطينيين، من بينهم  .لتفریق المتظاهرین في العدید من القرى الفلسطينية المحاذیة للجدار
  .  اقهم الغازطفالن، واثنين من الصحفيين األجانب، بجراح، فضًال عن إصابة عشرات المتظاهرین بحاالت اختناق جراء استنش

  
  : أعمال التوغل

ًا                  دثًا یومي واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أعمال التوغل اليومية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والتي باتت تشكل ح
ا بعم                   سم معظمه ات  بدا المجتمع المحلي والدولي التعایش معه بغض النظر عن الجرائم التي تقترف خالل تلك األعمال، والتي تت لي

ك         .اعتقال واسعة النطاق، وإطالق نار عشوائي وتخریب في الممتلكات المدنية        ذت تل ر، نف ذا التقری ا ه ي یغطيه رة الت  وخالل الفت
ة، اعتقلت                   )32(القوات   ضفة الغربي دات ومخيمات ال ا    عملية توغل على األقل في معظم مدن وبل اً ) 64(خالله سطينيًا،   مواطن  فل

ة بيت لحم،                             .  طفًال) 15(من بينهم    ي مدین ر، غرب ة بتي زل سكني في قری ى من وات االحتالل عل وخالل هذا األسبوع، استولت ق
  .       وحولته إلى ثكنة عسكریة

  
  إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة

تلكاتهم في مدینة القدس استمرت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي في تنفيذ إجراءاتها التعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين ومم
 وخالل األسبوع الذي یغطيه هذا التقریر،   .الشرقية المحتلة، بهدف طرد أآبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها

مة یقع المنزل األول في قریة سلوان، جنوبي البلدة القدی.  جرفت قوات االحتالل منزلين سكنيين في مدینة القدس الشرقية المحتلة
من المدینة، وجرى تجریفه للمرة الثانية، بينما یقع الثاني في منطقة تل الفول في ضاحية بيت حنينا، شمالي المدینة، وجرى 

فردًا، نصفهم من النساء واألطفال، ) 53(وبتجریف هذین المنزلين تكون قوات االحتالل قد شردت .  تجریفه للمرة الثالثة
  . وحرمتهم من حقهم في السكن

    
  : الحصار والقيود على حرية الحرآة

واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة األقصى،               
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      .ات الوقود وإرساليات الغذاء والدواء    إمداد سطيني داخل سجن جم واطن فل ى    مليون م  إل
    .شلل في آافة مناحي الحياة وبات القطاع على شفا آارثة إنسانية وبيئية في ظل هذا الحصار

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

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

  : ومن أبرز مظاهر الحصار المفروض على
   

  قطاع غزة 
  

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

دة                .  واالقتصادیة في القطاع     ذي استمر لم ى قطاع غزة وال دوان اإلسرائيلي عل ى القطاع، ظهرت     23وخالل الع ًا عل ار   یوم آث
ا أو انقطاع        اد فيه الحصار بشكل آبير على عمل المستشفيات والطواقم الطبية، سواًء بعدم وصول  إرساليات األدویة والنقص الح
سكان                                   اة لل احي الحي ة من ى آاف رت عل ود والتي أث دادات الوق ة، أو عدم وصول إم اره الكارثي ائي  المتواصل، و وآث التيار الكهرب

تح    .  ص الحاد في غاز الطهي والذي أعاد القطاع إلى عشرات السنين إلى الوراء    المدنيين، وخصوصًا النق   ي بف ونتيجة لضغط دول
ساعدات،   خمسة إلدخال   أصل  معابر من جزئي لثالثةالمعابر إلدخال المساعدات اإلنسانية، قامت سلطات االحتالل بفتح          ك الم  تل

  :منذ نحو العامينومن آثار الحصار المفروض على القطاع . وإمدادات الوقود
ة، والحق في                    1.5یحرم نحو    -  مليون فلسطيني من حقوقهم األساسية، بما فيها حریة الحرآة، والحق في ظروف معيشية مالئم

  . العمل، والحق في الصحة، والحق في التعليم
صناعي ال                        - ود ال اذ مخزون الوق سبب نف ًا ب ر       توقفت محطة إنتاج الكهرباء في غزة عدة مرات عن العمل آلي ا عب ورد إليه ذي ی

 . وقد ألقى ذلك بظالله على آافة مناحي حياة السكان  .معبر ناحال عوز
ه األساسية من                     1،5وبات الهم األساسي لنحو      - ى من احتياجات ى الحد األدن  مليون فلسطيني من سكان القطاع هو الحصول عل

اه    شرب والمي اه ال ك مي ي ذل ا ف اه، بم ى المي دواء، والحصول عل ذاء وال اع  الغ ك النقط ي، وذل تخدام المنزل  المخصصة لالس
  .الكهرباء
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اه                     - ى المي یعاني معظم سكان القطاع، وخاصة الذین یقطنون في األبنية متعددة الطبقات، مشاآل حقيقية وآبيرة في الحصول عل
  .المستخدمة لألغراض المنزلية، بما فيها مياه الشرب، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي

ين                      تأثر مئات    - راوح ب رات تت ائي، ولفت ار الكهرب ستمر للتي سبب االنقطاع الم دنيين ب ى      8اآلالف من السكان الم  12 ساعات إل
ا           .ساعة یومياً  الي، فيم يم الع ك التعل ا في ذل يم الدراسي، بم  وعانى أآثر من نصف مليون طالب وطالبة من آافة مراحل التعل

  .لخاصة واألهلية، وعجزت عن تقدیم تلك الخدمات في حدها األدنىتأثر عمل آافة المرافق الخدماتية الحكومية، ا
ين - شغيل الالجئ ة وت دة إلغاث م المتح ة األم ة هيئ روا( اضطرت وآال ة، ) األن ساعداتها الغذائي امج م ى وقف برن رات إل دة م ع

ك   من الجئي القطاع، 750000 لنحو    وإغالق مراآز التوزیع التابعة لها، والتي توزع إعانات غذائية         والذین یعتمدون على تل
  اإلعانات بشكل أساسي

ة                   - خلف هذا الوضع المأساوي أضرارًا خطيرة على مستویات الصحة للسكان، بما فيها الحصول على السعرات الغذائية الالزم
  .ومياه الشرب

ام، حيث یضطر                  - ى      تفاقمت معاناة السكان من أجل الحصول على الدقيق والخبز، أحد المكونات الرئيسية للطع نهم إل  اآلالف م
  .االصطفاف في طوابير ولعدة ساعات أمام المخابز للتزود بكميات مقننة من الخبز

ات                             - ة آمي شغيلها، ومحدودی اذ غاز الطهي المخصص لت اء ونف لبي، ونظرًا النقطاع الكهرب شكل س تأثر عمل مخابز القطاع ب
    .القمح والدقيق المتوفرة في القطاع

ادرة من غزة أو                          ال یزال معبر رفح مغلق بش      - ود المغ رة وأخرى للوف ين فت تم فتحه ب دنيين، وی كل آامل أمام حرآة السكان الم
د               .  للجرحى أدي ذلك إلى حرمان مئات الطلبة من استكمال دراستهم في الخارج، فيما حرم العشرات من فرص عمل آانت ق

  .توفرت لهم 
أو إسرائيل للعالج أو / ع الراغبين بالتوجه إلى الضفة الغربية وفي وجه سكان القطا) إیریز(واستمر إغالق معبر بيت حانون      -

  .التجارة أو للزیارات الدینية أو العائلية بشكل تام 
زال المرافق الصحية                      تفاقمت األوضاع الصحية للمرضى في القطاع،       - ة في القطاع، حيث ال ت ة الدوائي دهور الحال  وازداد ت

ة    صنفًا من األ  94تعاني نقصًا ألآثر من    ستلزمات الطبي ة والم دهور أوضاعهم الصحية         .دوی ات المرضى من ت اني مئ  ویع
  .بسبب نقص الدواء، ویشمل ذلك مرضى أمراض الدم والقلب والكلى، والمرضى األطفال

ار                - ستمر للتي تعاني األقسام المختلفة لحضانات األطفال في آافة مستشفيات القطاع من أضرار خطيرة ناجمة عن االنقطاع الم
اة                         ا د الحي ى قي اؤهم عل ددهم بق ال، ویه اة األطف ى صحة وحي ة عل ارًا بالغ ك         .لكهربائي، ما یخلف آث املون في تل  ویضطر الع

ة                               ة الكهربائي وفر الطاق دم ت وم الواحد نظرًا لع ال عدة مرات في الي ة المرضى األطف زة مراقب ادة برمجة أجه األقسام إلى إع
  .الالزمة لتشغيلها بشكل مستمر

ن  تقلصت إم - ى م د األدن ي الح رة باتت ال تلب ستویات خطي ال عوز،إلى م ر ناح ر معب اع، عب ى القط واردة إل ود ال دادات الوق
    .احتياجات القطاع

ك في ظل التوقف شبه          .استمر تدهور الوضع المعيشي للسكان المدنيين، وتفاقمت حدة الفقر والعوز والبطالة فيه            - ستمر ذل  وی
صاد، ات االقت ة قطاع ام لكاف ك    الت شغيل تل ة لت ة الالزم واد األولي ة الم د آاف ع توری ة ومن ابر التجاری ة المع سبب إغالق آاف  ب

  . القطاعات
  . شهرًا17 معتقل من أبناء القطاع في السجون اإلسرائيلية محرومين من زیارة ذویهم، منذ أآثر من نحو 900ال یزال نحو  -

    
  الضفة الغربية * 

  

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

  .القدس
دس    - ة الق ي داخل مدین واجز ف ة الح تالل إقام وات االح سطينيين  تواصل ق ول الفل ى دخ شددة عل ودًا م ا، وتفرض قي ومحيطه

  . للمدینة، آما یمنع المدنيون الفلسطينيون بشكل متكرر من الصالة في المسجد األقصى
اك  - ن ضمنهم  630هن سطينيين، م ة الفل ق حرآ اجزًا یعي الجنود، و 93 ح ززًا ب سكرًیا مع اجًزا ع ًا 537 ح اجزًا مادی ل ( ح آت

أو مؤقتًا تنصبها قوات االحتالل  " طيارًا" حاجزًا 80-60 وإلى جانب ذلك، هنالك حوالي  ).دران، الخ ترابية، آتل إسمنتية، ج   
  . في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية آل أسبوع

يبلغ                   - ه س إن طول ة ف ى فرض       724عند استكمال بناء جدار الضم غير القانوني في الضفة الغربي ا سيؤدي إل ومترًا، وهو م  آيل
د من إ سطينيينالمزی سكان الفل ى ال زل عل اء . جراءات الع ى اآلن بن م حت د ت ا 350وق دار، منه ومترًا من الج ى % 99 آيل عل

  . األراضي الضفة الغربية نفسها، وهو ما یعرض المزید من األراضي الفلسطينية للمصادرة
ى           % 65هنالك ما یقارب     - ًا    18من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية والتي تؤدي إل ة أو مسيطر          تجمع سطينيًا مغلق كانيًا فل س

  ). طریقًا72 من أصل 47(عليها من قبل حواجز قوات االحتالل اإلسرائيلي 
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ة               500هنالك ما مجموعه     - ضفة الغربي سطينيين استخدامها في ال ك، ال    .  آيلومتر من الطرق المحظور على الفل ى ذل عالوة عل
ضفة   ساحة ال ث م و ثل ى نح سطينيين بالوصول إل سمح للفل ى  ی ة، دون الحصول عل شرقية المحتل دس ال ا الق ا فيه ة، بم الغربي
  . تصاریح تصدرها قوات االحتالل، وهو أمر غایة في الصعوبة

  . تواصل قوات االحتالل االعتداء على المتظاهرین الذین ینظمون احتجاجات سلمية ضد بناء جدار الضم -
شهم في        تواصل قوات االحتالل مضایقة الفلسطينيين في القدس وفي م        - وقيفهم وتفتي ك ت ا في ذل ة، بم ختلف أنحاء الضفة الغربي

   .الشوارع
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) 28/1/2009 ـ 22/1/2009(وآانت االنتهاآات التي تم توثيقها خالل الفترة التي يغطيها التقرير الحالي 
  :على النحو التالي

  
   يين الفلسطينيينأعمال التوغل والقصف وإطالق النار، وما رافقها من اعتداءات على المدن: أوًال

   
   22/1/2009الخميس 

ا،                         1:30في حوالي الساعة    *  ين ومخيمه ة جن ات عسكریة، في مدین دة آلي ززة بع وات االحتالل اإلسرائيلي، مع  فجرًا، توغلت ق
ة  ي المدین ة وال    .  غرب رة الناری يم وسط إطالق آثيف من األعي ة وشوارع المخ اء المدین ي أحي ا ف وات آلياته ك الق يَّرت تل ل س قناب

صوتية ا.  ال يش وعبث بمحتویاته ال تفت سكنية واجروا أعم ازل ال د من المن ا العدی تحم أفراده ى، .  اق صباح األول اعات ال ي س وف
  .انسحبت قوات االحتالل، دون أن یبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين

  
دة               *  ززة بع وات االحتالل اإلسرائيلي، مع زامن، توغلت ق ين                وفي وقت مت ة جن ي مدین امون، غرب دة الي ات عسكریة، في بل .   آلي

صوتية                      ل ال ة والقناب رة الناری د من        .  سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة وسط إطالق آثيف من األعي ا العدی تحم أفراده اق
ا          يش وعبث بمحتویاته ل   .  المنازل السكنية وأجروا أعمال تفت سحابها ف  وقب صباح األو  يان وات االحتالل      ساعات ال ى، اعتقلت ق ل

  . واقتادته معها عامًا،19ماهر جميل خمايسة، المواطن 
  

ة                    2:00وفي حوالي الساعة    *  ين، شمالي مدین دة قف  فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكریة، في بل
تحم أفراده               .طولكرم دة، واق اء البل يش وعبث            سَّيرت تلك القوات آلياتها في أحي ال تفت سكنية، وأجروا أعم ازل ال د من المن ا العدی

   . عامًا؛ واقتادته معها26،  إياد أحمد خضر وقبل انسحابها، اعتقلت قوات االحتالل المواطن .بمحتویاتها
  

وب شرقي   فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكریة، في بلدة تقوع، جن         2:30وفي حوالي الساعة    * 
يش                      .مدینة بيت لحم   ال تفت سكنية، وأجروا أعم ازل ال د من المن ا العدی تحم أفراده دة، واق اء البل ا في أحي وات آلياته ك الق  سَّيرت تل

ا    ، وقبل انسحابها، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مواطنين        .وعبث بمحتویاتها  ادتهم معه م   .   واقت ون ه ل،       :والمعتقل د جبري د آاي  أحم
  . عامًا26 عامًا؛ أآرم موسى جبريل، 29طارق موسى جبريل،  عامًا؛ 29

  
ة بيت لحم                 *  ات عسكریة، في مدین وات     .وفي وقت متزامن، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آلي ك الق  سيَّرت تل

يش وع                    ال تفت سكنية، وأجروا أعم ازل ال ا   آلياتها في أحياء المدینة، واقتحم أفرادها العدید من المن سحابها،     .بث بمحتویاته ل ان  وقب
  .   واقتادته معها عامًا، 21أحمد خضر مسالمة، اعتقلت قوات االحتالل المواطن 

  
دة      4:00وفي حوالي الساعة    *  د مدرعة، في بل  فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بأربع آليات عسكریة وناقلة جن

لفيت       سكنية،                          س   .دیر استيا، شمال غربي مدینة س ازل ال د من المن ا العدی تحم أفراده دة، واق اء البل ا في أحي وات آلياته ك الق يَّرت تل
ا           .وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتویاتها     ا معه واطنين، واقتادتهم وات االحتالل م سحابها، اعتقلت ق ا   . وقبل ان تقالن هم :  والمع

  .عامًا 31 عامًا؛ وشاهر عبد العزيز سلمان، 20معتز آايد أبو خلف، 
  

ة    6 مساًء، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشيخ زاید في مدینة         4:00وفي حوالي الساعة    *  ة مصر العربي  أآتوبر بجمهوری
م 4/1/2009عامًا، من سكان قریة المغراقة متأثرًا بجراحه التي أصيب بها صباح یوم 56، عيد عيادة أبو ربيععن وفاة المواطن   

وات                              في بدایة العدوان اإلس    ل ق ار من قب سبب إطالق الن ة ب ه الهرب من القری اء محاولت رائيلي على قطاع غزة، حيث أصيب أثن
ى      .  االحتالل اإلسرائيلية التي توغلت في المنطقة وشرعت بإطالق النار بشكل عشوائي وآثيف    شهيد إل ان ال د وصل جثم وهذا وق

  .م23/1/2009 یوم الجمعة الموافق مساء7:40 بدیر البلح في حوالي الساعة األقصىمستشفى شهداء 
  

   23/1/2009الجمعة 
ي        2:30في حوالي الساعة    *  وب غرب ة، جن  فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكریة، في بلدة عراب

ة و                .  محافظة جنين  رة الناری دة، وسط إطالق آثيف من األعي صوتية  سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع  البل ل ال تحم  .  القناب اق
ا  ث بمحتویاته يش وعب ال تفت روا أعم سكنية، وأج ازل ال ن المن د م ا العدی وات  .  أفراده سحبت ق ى، ان صباح األول اعات ال ي س وف
  .االحتالل من البلدة، دون أن یبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين
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ًا؛  17عبد اهللا محمد حمدان أبو روك،       فل   ظهرًا، أعلن عن وفاة الط     1:00وفي حوالي الساعة    *   من سكان خزاعة،  شرقي           عام
ذآورة     دة الم مدینة خان یونس، جنوبي قطاع غزة، في أحد المستشفيات المصریة، متأثرًا بإصابته في القصف اإلسرائيلي على البل

  .11/1/2009بتاریخ 
  

يارات            *  شریط الحدودي مع                وفي نفس التوقيت، فتح جنود االحتالل المتحصنون داخل س ة داخل ال جيب عسكریة، آانت متوقف
أسفر  .  إسرائيل، شرقي مدینة خان یونس، نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه المواطنين الذین یتفقدون منازلهم المدمرة في بلدة خزاعة      

ه           بشظایا عيار ناري وآتلة حجارة مرتدة       عامًا، 40نبيل إبراهيم محمد النجار،     ذلك عن إصابة المواطن      م نقل سرى، وت ده الي  في ی
  .إلى مستشفى ناصر في المدینة لتلقي العالج

  
سویة، شمال                    3:30وفي حوالي الساعة    *  دة العي ات عسكریة، في بل دة آلي ززة بع وات االحتالل اإلسرائيلي، مع  فجرًا، توغلت ق

يش           سَّيرت تلك القوات آلياتها في أحياء البلدة، واقتحم أفرادها ا           .شرقي مدینة القدس   ال تفت لعدید من المنازل السكنية، وأجروا أعم
ال          .وعبث بمحتویاتها  نهم عشرة أطف ًا، من بي م  .   وقبل انسحابها، اعتقلت قوات االحتالل سبعة عشر مواطن ون ه د  : والمعتقل محم

ات مصطفى،     19 عامًا؛ رائد طه،  18خضر أبو الحمص،     د عرف ًا؛ أحم د موسى مصطفى،     19 عام ًا؛ أحم اً 20 عام ؛ أنس   عام
سن،      18رياض حمدان،    د،    18 عامًا؛ حسين ماهر محي ًا؛ عاصم عبي د،    19 عام ًا؛ رامي عبي د،    15 عام ًا؛ فرحات عبي  16 عام

د فيصل    15 عامًا؛ أحمد رائد محيسن، 17 عامًا؛ إيهاب عليان، 16 عامًا؛ محمد جمال عبيد،    16عامًا؛ رامي عبيد،     ًا؛ محم  عام
  .   عامًا16 عامًا؛ وباسل عبيد، 16 عامًا؛ آريم المصري، 17 عامًا؛ عارف حمايل، 15عبيد، 

  
ر                         3:00وفي حوالي الساعة    *  دة آف ات عسكریة إسرائيلية، في بل ة آلي ززة بأربع وات االحتالل اإلسرائيلي، مع  مساًء، توغلت ق

دة وسط إطالق آثيف م                    .  قليل، جنوب شرقي مدینة نابلس     ا في شوارع البل وات آلياته ك الق ل       سيَّرت تل ة والقناب رة الناری ن األعي
ا       .  الصوتية يش وعبث بمحتویاته ساعة      .  اقتحم أفرادها العدید من المنازل السكنية وأجروا أعمال تفت سحابها في حوالي ال ل ان وقب

ا            5:00 ادتهم معه م   .   مساًء، اعتقلت قوات االحتالل أربعة مواطنين، أحدهم طفل، واقت ون ه سند صبحي قني منصور،       : والمعتقل
  . عامًا18 عامًا؛ وطارق ذياب الحوراني، 17 عامًا؛ عبد اهللا رفعت عزت عامر، 22 عامًا؛ ضياء رعد قني منصور، 22

  
ساعة     *  ة وادي                        11:00وفي حوالي ال شریط الحدودي شرقي قری ى ال ود االحتالل اإلسرائيلي المتمرآزون عل تح جن  صباحًا، ف

ة  لحتهم الرشاش ران أس بلح، ني ر ال سلقا شرقي دی ن  ال ازیالء م ي محصول الب ون بجن انوا یقوم زارعين آ ن الم ة م اه مجموع  اتج
شریط الحدودي حوالي          ر 500أرضهم التي یبعد عن ال واطن       .  مت  19رأفت موسى مشرف،    أسفر عن إصابة احدهم، وهو الم

  .احه بالمتوسطة بدیر البلح ووصفت جراألقصىنقل على أثره إلى مستشفى شهداء .   بعيار ناري في آتفه األیمنعامًا،
  

  24/1/2009السبت 
وب شرقي     2:00في حوالي الساعة    *   فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكریة، في بلدة قباطية، جن

صوتية                             .  محافظة جنين  ل ال ة والقناب رة الناری دة وسط إطالق آثيف من األعي ا في شوارع البل وات آلياته ك الق تحم اق .  سيَّرت تل
ى، اعتقلت            .  أفرادها العدید من المنازل السكنية وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتویاتها          صباح األول وقبل انسحابها في ساعات ال

ا        ادتهم معه ل، واقت نهم طف م  .  قوات االحتالل ستة مواطنين، من بي ون ه شة،    : والمعتقل د فتحي حناي د يوسف    32مهن ًا؛ محم  عام
د،       عاماًً؛ محمد ا   18خزامية،   و زي د،            18حمد أب و زي ود أب ًا؛ أسامة محم د،              19 عام و زي ؤاد أب د مؤمن ف ًا؛ أحم ًا؛   16 عام  عام

  . عاما19وحمد رفيق أبو عيشة، 
  

  25/1/2009األحد 
ل 1:00في حوالي الساعة   *  ك   .   فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكریة، في مدینة الخلي سيَّرت تل

صوتية                      القوات ل ال ة والقناب رة الناری ة وسط إطالق آثيف من األعي ازل      .   آلياتها في شوارع المدین د من المن ا العدی تحم أفراده اق
ا يش وعبث بمحتویاته ال تفت سكنية وأجروا أعم بعة  .  ال تالل س وات االح ت ق ى، اعتقل صباح األول اعات ال ي س سحابها ف ل ان وقب

ادتهم م الن، واقت نهم طف ن بي واطنين، م ام م.  عه ون ه واد األطرش، : والمعتقل د الج د عب ام مصطفى 30حسين محم ًا؛ وس  عام
ي،  و حسين، 31الرجب ل أب ايز خلي ًا؛ إسماعيل ف شرباتي، 21 عام د عواد أل ًا؛ سامح محم و 26 عام ود يوسف أب ًا؛ محم  عام

  . عامًا16 عامًا؛ وعلي عبد المطلب مصطفى احمد، 20 عامًا؛ أحمد سعيد يوسف السماك، 17ترآي، 
  
وب          1:30وفي حوالي الساعة  *  شة، جن يم الدهي ات عسكریة، في مخ دة آلي ززة بع  فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مع

صوتية       .  غربي مدینة بيت لحم   ل ال ة والقناب رة الناری .  سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع  المخيم، وسط إطالق آثيف من األعي
وات         .  د من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتویاتها        اقتحم أفرادها العدی   سحبت ق ى، ان وفي ساعات الصباح األول

  .االحتالل من البلدة، دون أن یبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين الفلسطينيين
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ة، في بلدة شيوخ، شمال شرقي    فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكری   2:00وفي حوالي الساعة    * 
اقتحم أفرادها  .  سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة وسط إطالق آثيف من األعيرة الناریة والقنابل الصوتية              .  مدینة الخليل 

ا        ى، اعتق      .  العدید من المنازل السكنية وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتویاته صباح األول سحابها في ساعات ال ل ان وات   وقب لت ق
  .واقتادته معها عامًا، 20يوسف غسان غازي اسعيفان، االحتالل المواطن 

  
وب شرقي                 3:00وفي حوالي الساعة    *   مساًء، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بأربع آليات عسكریة، في بلدة بيتا، جن

ابلس   دة وسط إطالق آ               .  محافظة ن ا في شوارع البل وات آلياته ك الق صوتية      سيَّرت تل ل ال ة والقناب رة الناری تحم  . ثيف من األعي اق
سحابها في    .  أفرادها سوق الخضار المرآزیة، غربي البلدة، وأجروا أعمال تفتيش به بحثا عن أطفال ألقوا عليهم الحجارة       ل ان وقب

ردح،         مساًء، اعتقلت قوات االحتالل المواطن       5:00حوالي الساعة    ًا،    28عبد ربه زيد شاآر أبو ال سوق،         عام املين في ال من الع
  .واقتادته معها

  
 مساًء، فتح جنود االحتالل المتحصنون داخل عربات عسكریة، داخل الشریط الحدودي مع إسرائيل،    4:00وفي حوالي الساعة    * 

ذآور                      شریط الم وبي ال ي وجن دة خزاعة، غرب ك  أسفر ذ  .  شرقي خان یونس، نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه األحياء السكنية في بل ل
.   بعيار ناري في الظهر، عندما آان یتواجد على الشارع العام في حي النجار    عامًا، 55صبحي طافش قديح،    عن إصابة المواطن    

  .نقل المصاب إلى مستشفى ناصر في المدینة ووصفت المصادر الطبية حالته بالمتوسطة
  

   26/1/2009االثنين 
سيَّرت تلك .  حتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكریة، في مدینة الخليل فجرًا، توغلت قوات اال1:00في حوالي الساعة * 

اقتحم أفرادها العدید من المنازل .  القوات آلياتها في شوارع المدینة وسط إطالق آثيف من األعيرة الناریة والقنابل الصوتية
 الصباح األولى، اعتقلت قوات االحتالل المواطن وقبل انسحابها في ساعات.  السكنية وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتویاتها

  .واقتادته معها عامًا، 18عبد الغني نهاد عبد الغني بدر، 
  

.  وفي وقت متزامن، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكریة، في بلدة دورا، جنوب غربي مدینة الخليل* 
اقتحم أفرادها العدید من .   وسط إطالق آثيف من األعيرة الناریة والقنابل الصوتيةسيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة

وقبل انسحابها في ساعات الصباح األولى، اعتقلت قوات االحتالل .  المنازل السكنية وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتویاتها
  .واقتادته معها عامًا، 26أمجد محمد عبد القادر قزاز، المواطن 

  
ساعة      وفي*  يم                         1:30 حوالي ال ابلس ومخ ة ن ات عسكریة، في مدین دة آلي ززة بع وات االحتالل اإلسرائيلي، مع  فجرًا، توغلت ق

ة       ين، شرقي المدین رة               .  بالطة لالجئ يم وسط إطالق آثيف من األعي ة وشوارع المخ اء المدین ا في أحي وات آلياته ك الق سيَّرت تل
ا            اقتحم أفراده .  الناریة والقنابل الصوتية   يش وعبث بمحتویاته سحابها في      .  ا العدید من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفت ل ان قب

 واقتادتهما  عامًا،24 عامًا؛ وياسر رشدي ندى، 20محمد جمال جبر، ساعات الصباح األولى، اعتقلت قوات االحتالل المواطنين   
  .یشار إلى أن ندى یعمل في جهاز األمن الوقائي.  معها

  
 فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكریة، في بلدة بيتونيا، غربي مدینة 2:00الي الساعة وفي حو* 

اقتحم أفرادها .  سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة وسط إطالق آثيف من األعيرة الناریة والقنابل الصوتية.  رام اهللا
وقبل انسحابها في ساعات الصباح األولى، اعتقلت قوات .  جروا أعمال تفتيش وعبث بمحتویاتهاالعدید من المنازل السكنية وأ

  .واقتادته معها عامًا، 25تيسير محمد سمار، االحتالل المواطن 
  
نة  صباحًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكریة، في قریة بتير، غربي مدی6:00وفي حوالي الساعة * 

اقتحم العدید من أفرادها منزل عائلة المواطن إبراهيم الصغير، في منطقة الحریق، واستولوا على الطابق الثاني منه، .  بيت لحم
  ".ألغراض أمنية"وذآر المواطن الصغير أن قوات االحتالل أبلغته أنها ستبقى في المنزل عدة أیام .  وحولوه إلى ثكنة عسكریة

  
ي         10:30وفي حوالي الساعة  *  درس، غرب ة ب ات عسكریة، في قری دة آلي ززة بع  مساءًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مع

ا                .  مدینة رام اهللا   يش وعبث بمحتویاته ال تفت سكنية، وأجروا أعم سحابها في ساعات        .  اقتحم أفرادها العدید من المنازل ال ل ان وقب
ل،  : والمعتقلون هم .  نها، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة     الصباح األولى، اعتقلت تلك القوات ثالثة مواطنين م         40أحمد حسن خلي

  .  عامًا23 عامًا؛ ويوسف محمد شاهين، 24جبريل أحمد عبد الكريم،  وهو عضو في المجلس القروي، عامًا،
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   27/1/2009الثالثاء 
سيَّرت .  ة آليات عسكریة، في مدینة بيت لحم فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعد1:00في حوالي الساعة * 

اقتحم أفرادها العدید من المنازل .  تلك القوات آلياتها في شوارع المدینة وسط إطالق آثيف من األعيرة الناریة والقنابل الصوتية
ت االحتالل المواطن وقبل انسحابها في ساعات الصباح األولى، اعتقلت قوا.  السكنية وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتویاتها

  .واقتادته معها عامًا، 24عايش ابراهيم سليمان نواورة، 
  

وفي وقت متزامن، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكریة، في مخيم العزة لالجئين، شمالي مدینة بيت * 
اقتحم أفرادها العدید .  عيرة الناریة والقنابل الصوتيةسيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة وسط إطالق آثيف من األ.  لحم

وقبل انسحابها في ساعات الصباح األولى، اعتقلت قوات االحتالل .  من المنازل السكنية وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتویاتها
  .واقتادته معها عامًا، 18ماهر محمد عيسى زبون، المواطن 

  
دة بيت دجن، شرقي                      فجرًا، تو  1:30وفي حوالي الساعة    *  ات عسكریة، في بل دة آلي غلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بع

صوتية                    .  محافظة نابلس  ل ال ة والقناب رة الناری دة وسط إطالق آثيف من األعي ا في شوارع البل وات آلياته ك الق تحم  .  سيَّرت تل اق
ث بمحتو   يش وعب ال تفت روا أعم سكنية وأج ازل ال ن المن د م ا العدی اأفراده وات   .  یاته سحبت ق ى، ان صباح األول اعات ال ي س وف

  .االحتالل، دون أن یبلغ عن اعتقاالت في صفوف المدنيين الفلسطينيين
  

ي محافظة                            *  وب غرب ة، جن دة عراب ات عسكریة، في بل دة آلي ززة بع وفي وقت متزامن، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مع
د     .  رع البلدة وسط إطالق آثيف من األعيرة الناریة والقنابل الصوتية         سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوا     .  جنين ا العدی اقتحم أفراده

ا           يش وعبث بمحتویاته وات االحتالل، دون أن                .  من المنازل السكنية وأجروا أعمال تفت سحبت ق ى، ان صباح األول وفي ساعات ال
  .یبلغ عن اعتقاالت في صفوف المدنيين الفلسطينيين

  
نفسه، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكریة، في بلدة آفر راعي، جنوب غربي محافظة          وفي التوقيت   * 

د     .  سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة وسط إطالق آثيف من األعيرة الناریة والقنابل الصوتية              .  جنين ا العدی اقتحم أفراده
ا    من المنازل السكنية وأجروا أعمال تفت       وات االحتالل، دون أن                .  يش وعبث بمحتویاته سحبت ق ى، ان صباح األول وفي ساعات ال

  .یبلغ عن اعتقاالت في صفوف المدنيين الفلسطينيين
  

ي                2:00وفي حوالي الساعة    *   فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكریة، في بلدة فحمة، جنوب غرب
صوتية              سيَّرت ت .  مدینة جنين  ا    .  لك القوات آلياتها في شوارع البلدة وسط إطالق آثيف من األعيرة الناریة والقنابل ال تحم أفراده اق

وات االحتالل، دون          .  العدید من المنازل السكنية وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتویاتها         وفي ساعات الصباح األولى، انسحبت ق
  .سطينيينأن یبلغ عن اعتقاالت في صفوف المدنيين الفل

  
ين،                3:00وفي حوالي الساعة    *   فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بأربع آليات عسكریة، في مخيم الفارعة لالجئ

صوتية                   .  جنوبي محافظة طوباس   ل ال ة والقناب رة الناری .  سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع المخيم وسط إطالق آثيف من األعي
ات االحتالل                          اقتحم أفرادها من   اه آلي قوا الحجارة تج ال، ورش ة  واألطف يم، فتجمهر عدد من الفتي ة وسط المخ .  طقة السوق التجاری

ا أسفر عن                     وعلى الفور رد جنود االحتالل بإطالق األعيرة الناریة واألعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط تجاههم، م
  .إصابة مواطنين
  :والمصابان هما

  .أصيب بعيار ناري في الرجل عامًا، 20د ابو تايه، عماد ولي .1
  .، وأصيب بعيار ناري باليد اليمنى عامًا18، "مبارك"جمال جالل شتيوي .2
  

ين                  *  ة جن سيَّرت  .  وفي وقت متزامن، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكریة، في بلدة جبع، جنوب مدین
صوتية       تلك القوات آلياتها في شوارع ا      ل ال ة والقناب رة الناری ازل      .  لبلدة وسط إطالق آثيف من األعي د من المن ا العدی تحم أفراده اق

ا  ث بمحتویاته يش وعب ال تفت روا أعم سكنية وأج ن   .  ال غ ع تالل، دون أن یبل وات االح سحبت ق ى، ان صباح األول اعات ال ي س وف
  .اعتقاالت في صفوف المدنيين الفلسطينيين

  
ين                 وفي التوقيت نفس   *  ة جن .  ه، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكریة، في بلدة سيلة الظهر، جنوب مدین

صوتية                      ل ال ة والقناب رة الناری د من        .  سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة وسط إطالق آثيف من األعي ا العدی تحم أفراده اق



 No.04/2009  الفلسطينية المحتلة التقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي
  2009يناير  28 - 22

 

  
   اإلنسانالمركز الفلسطيني لحقوق 

 org.pchrgaza.www://http  

10 

غ                  .   بمحتویاتها المنازل السكنية وأجروا أعمال تفتيش وعبث      وات االحتالل، دون أن یبل سحبت ق ى، ان صباح األول وفي ساعات ال
  .عن اعتقاالت في صفوف المدنيين الفلسطينيين

  
 وفي استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي في ساعات الصباح مزارعًا فلسطينيًا، شرقي مدینة *

  .نار بشكل متعمد اتجاه مجموعة من المزارعين بالقرب من الشریط الحدودي مع إسرائيلخان یونس، بعد إطالق ال
  
 صباح 10:00 عامًا، لباحث المرآز، فإنه في حوالي الساعة 23واستنادًا لتحقيقات المرآز وإفادة المواطن بالل رزق البریم، *

داخل الشریط الحدودي مع إسرائيل، شرق بلدة عبسان اليوم المذآور أعاله، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمرآزة 
الجدیدة، شرق خان یونس، النار باتجاه مجموعة من المزارعين آانوا یتواجدون في حقل زراعي، یعود لعائلة أبو دقة، ویعملون 

دما هموا بالهرب من انبطح المزارعون أرضًا فتوقف إطالق النار، وعن.   متر600فيه باإلیجار ویبعد عن الشریط الحدودي نحو 
 عامًا، بعيار ناري في رقبته، مما 26انور زايد البريم، المنطقة، عادت قوات االحتالل وأطلقت النار باتجاههم، فأصيب المواطن 

  . أدى إلى مقتله على الفور
  

سافة تق             3:00وفي حوالي الساعة    *  ر،   500در بحوالي     مساًء، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بآليات عسكریة، م  مت
ين الحين واآلخر     ار عشوائي ب بلح، وسط إطالق ن ر ال ة دی شریط الحدودي، شرقي مدین ي ال ال  .  غرب وات أعم ك الق باشرت تل

ران            7:00وفي حوالي الساعة    .  تجریف في األراضي الزراعية وممتلكات المواطنين      ود االحتالل اإلسرائيلي ني ق جن  مساًء، أطل
ي،      أسفر ذلك عن إصابة المواطن      .  ل عشوائي اتجاه منازل المواطنين    أسلحتهم الرشاشة بشك   ًا،    21محمد سالمة المعن ار   عام بعي
ساحة  .  نقل المصاب إلى مستشفى شهداء االقصى في دیر البلح ووصفت جراحه بالمتوسطة .  ناري في الفخذ األیسر    ولم تعرف م

  . متر حتى اآلن300تي تقوم بأعمال تمشيط بمحاذاة الشریط على بعد األراضي وحجم الدمار لتواجد تلك القوات في المنطقة وال
  

يم               4:40وفي حوالي الساعة   *  ة في مخ ود دراجة ناری ان یق واطن آ اه م ساًء، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا تج  م
ه     أسفر ذلك عن إصابة المواطن المذآور بشكل مباشر بجروح بالغة الخطورة .  العقاد بخان یونس  م نقل وبتر في األطراف حيث ت

واطن            ه الم ايز حسين شامية،         إلى مستشفى ناصر بالمدینة وهناك تبين أن اً  25حسين ف شارع            . عام شظایا في ال اثر ال   وجراء تن
د    عاماً 13 أعوام، ومحمود محمد إسماعيل أبو طوق،        5أحمد وائل موسى سرداح،     أصيب الطفالن    ، بشظایا في أنحاء الجسم وق
  .بتهما بالمتوسطةوصفت إصا

  
ي           11:00وفي حوالي الساعة  *  ا، غرب ة زبوب ات عسكریة، في قری دة آلي ززة بع  مساءًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مع

ا                 .  مدینة جنين  يش وعبث بمحتویاته ال تفت سكنية، وأجروا أعم ازل ال د من المن ا العدی تحم أفراده سحابها في ساعات     .  اق ل ان وقب
ة         صباح اليوم الت   ر معلوم ة غي ى جه ادتهم إل ل، واقت نهم طف ا، من بي ون  .  الي، اعتقلت قوات االحتالل ثمانية مواطنين منه والمعتقل

ده،    19 عامًا؛ سعيد محمد جرادات،      19 عامًا؛ حسين أبو زيتون،      18 مبدى محمود مقالده،     :هم ًا؛  19 عامًا؛ ثائر بسام مقال  عام
  . عامًا19 عامًا، وحسن، 16حسين محمد عطاطره، والشقيقين  عامًا، 18 عامًا؛ عباده فضيل زغل، 18محمد عماد عمارنه، 

  
  28/1/2009األربعاء 

 فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكریة، في بلدة شيوخ، شمال شرقي 1:00ة في حوالي الساع* 
اقتحم أفرادها .  سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة وسط إطالق آثيف من األعيرة الناریة والقنابل الصوتية.  مدینة الخليل

وقبل انسحابها في ساعات الصباح األولى، اعتقلت قوات .  ل تفتيش وعبث بمحتویاتهاالعدید من المنازل السكنية وأجروا أعما
  .واقتادته معها عامًا، 21إسماعيل حامد حسني حساسنه، االحتالل المواطن 

  
 فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكریة، في بلدة الظاهریة، جنوبي 1:30في حوالي الساعة * 

اقتحم أفرادها .  سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة وسط إطالق آثيف من األعيرة الناریة والقنابل الصوتية.  مدینة الخليل
وقبل انسحابها في ساعات الصباح األولى، اعتقلت قوات .  العدید من المنازل السكنية وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتویاتها

  .واقتادته معها عامًا، 40لد محمد سليمان البطاط، خااالحتالل المواطن 
  

 فجرًا،  قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، أنفاقًا أرضية على امتداد الحدود المصریة الفلسطينية،              2:00وفي حوالي الساعة    * 
  .وقوع إصابات في األرواحأسفر القصف عن وقوع أضرار مادیة، في عدد من المنازل القریبة، ولم یبلغ عن . جنوبي مدینة رفح
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  جدار الضم داخل أراضي الضفة الغربية : ثانيًا
  

  استخدام القوة المفرطة ضد مسيرات االحتجاج السلمي ** 
  

في إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات االحتجاج السلمية التي ینظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون * 
ب المدافعون عن حقوق اإلنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم، استخدمت قوات االحتالل القوة اإلسرائيليون واألجان

أسفر ذلك عن إصابة ثمانية مواطنين فلسطينيين، من بينهم .  لتفریق المتظاهرین في العدید من القرى الفلسطينية المحاذیة للجدار
  .  فضًال عن إصابة عشرات المتظاهرین بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغازطفالن، واثنين من الصحفيين األجانب، بجراح، 

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

سطينيين     23/1/2009محمود محمد أبو رحمة، ففي أعقاب انتهاء صالة ظهر یوم الجمعة الموافق              دنيين الفل ، تجمهر عشرات الم
زة              اع غ ى قط رائيلي عل دوان اإلس ى الع ًا عل لمية احتجاج سيرة س وا م ة رام اهللا، ونطم ي مدین ين، غرب ة بلع ن قری اب  .م  ج

ود            اه الجن قوا الحجارة تج ود االحتالل ب     .المتظاهرون شوارع القریة، ثم توجهوا بعد ذلك نحو جدار الضم، ورش إطالق  شرع جن
ا أسفر عن                     اه المتظاهرین، م صوتية تج ل ال از والقناب ل الغ اء قناب األعيرة الناریة والمعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وإلق

   .إصابة أحد المتظاهرین واثنين من الصحافيين األجانب، فضًال عن اصابة العشرات بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز 
  : والمصابون هم

  .وأصيب بقنبلة غاز في الرأس عامًا، 28يس فتحي مصطفى أبو رحمة ، خم .1
  . وأصيب بقنبلة غازفي اليد عامًا،27آازوآي آايرو، صحفي ياباني،  .2
  . وأصيبت بقنبلة غاز في الفخذ عامًا،40صحفية اسبانية مجهولة الهوية،  .3

  
اطق اإل*  ز من الن ة المرآ ا باحث ي حصلت عليه ات الت تنادًا للمعلوم ي واس تيطان ف دار واالس ة الج شعبية لمقاوم ة ال عالمي للجن

ة الموافق                   وم الجمع ي ساعات ظهر ی ا، فف ة          23/1/2009نعلين، صالح الخواج سطينيين من قری دنيين الفل ، تجمهر عشرات الم
سان، وس        وق اإلن ن حق دافعين ع ن الم رائيليين م دوليين واإلس ضامنين ال شرات المت ة رام اهللا، وع ي مدین ين، غرب ة نعل ط القری

ى                         .المذآورة ة مقطع من الجدار عل  توجه المشارآون بعد ذلك نحو المكان الذي تقوم فيه جرافات االحتالل بأعمال تجریف إلقام
واطنين،                  .أراضي قریة نعلين   ى إصابة ستة م ا أدى عل ا، م شارآين فيه سيرة وطاردوا الم  وعلى الفور، هاجم جنود االحتالل الم

سور              من بينهم طفالن، باألع    نهم البروف يرة الناریة والمعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، فضًال عن إصابة العشرات، من بي
 .بحاالت اختناق جراء اشتنشاق الغاز" أرول"في القانون الدولي 

     :والمصابون هم
  . وأصيب بعيار ناري في الرجل اليمنى عامًا،20محمد عصام الخواجا،  .1
  . وأصيب بعيار معدني في الرأسامًا، ع32فراس عبد الرازق،  .2
  . وأصيب بعيار ناري في الرجل اليسرى عامًا،18عبد القادر مصطفى الخواجا،  .3
  . وأصيب بعيار ناري في اليد اليمنى عامًا،28إبراهيم خليل عميرة،  .4
  . وأصيب بقنبلة غاز في الكتف عامًا،17محمد إبراهيم عميرة،  .5
  .وأصيب بعيار معدني في الرجل اليمنى  عامًا،16محمد أحمد يونس عميرة،  .6
     
ي                     *  ا، فف ة الجدار واالستيطان فيه شعبية لمقاوم ة ال واستنادًا للمعلومات التي حصلت عليها باحثة المرآز من بلدیة جيوس واللجن

وق    ، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين والمدافعين الدو      23/1/2009أعقاب انتهاء صالة ظهر یوم الجمعة الموافق         ليين عن حق
ة الجدار في            .اإلنسان في بلدة جيوس، شمال شرقي مدینة قلقيلية        ك نحو بواب د ذل وا بع م توجه  جاب المتظاهرون شوارع البلدة، ث

ة            رة المعدني ة واألعي رة الناری إطالق األعي ود االحتالل ب شرع جن المنطقة الجنوبية للعبور إلى أراضيهم المعزولة خلف الجدار، ف
سطيني           المغلفة بطب  واطن الفل ا أسفر عن إصابة الم قة رقيقة من المطاط، وإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرین، م

  .بعيار معدني في الرجل عامًا، 19ليث عبد القادر سليم، 
  

  إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة: ثالثًا
  

جراءاتها التعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدینة القدس الشرقية استمرت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي من إ
 المرآز الفلسطيني لحقوق  .المحتلة، وبشكل غير مسبوق، بهدف طرد أآبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها

 وفيما یلي أبرز  .التي تهدف إلى تهویدها نهائيًااإلنسان یدین بشدة اإلجراءات اإلسرائيلية آافة في مدینة القدس الشرقية، و
  :االنتهاآات التي اقترفتها قوات االحتالل في المدینة وضواحيها خالل األسبوع الذي یغطيه هذا التقریر
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ة  28/1/2009جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي في یوم األربعاء الموافق    شرقية المحتل ع  ی.  ، منزلين سكنيين في مدینة القدس ال ق
  . المنزل األول في قریة سلوان، جنوبي البلدة القدیمة من المدینة، بينما یقع الثاني في ضاحية بيت حنينا، شمالي المدینة

  
وات                  *  ززة من ق وة مع ذآور أعاله، اقتحمت ق ) حرس الحدود  (واستنادًا لتحقيقات المرآز، ففي ساعة مبكرة من صباح اليوم الم

رائيليتين، تراف شرطة اإلس لوان وال ة س ي قری دوم، ف ة، حي وادي ق دس الغربي ة الق دوبون عن بلدی ة ومن ا جراف وة .  قه أغلقت الق
ة بتجریف  م شرعت الجراف شویكي، ث واطن طالل ال ه للم ود ملكيت ات تع ًا من ثالث طبق كنيًا مكون ى س ة، وحاصرت مبن المنطق

ع و          ر مرب ة مت ساحتها مائ راد   الطابق الثالث منه، وهو عبارة عن شقة سكنية م ة أف أوي ثماني ذآورة جرى      .  ت شقة الم ى ال شار إل ی
  .تجریفها للمرة الثانية وذلك بحجة البناء بدون ترخيص

   
وة   .  وفي وقت متزامن تقریبًا، اقتحمت قوة مماثلة منطقة تل الفول في ضاحية بيت حنينا، شمالي المدینة، وأغلقتها *  حاصرت الق

ه               ود ملكيت ات تع ًا من ثالث طبق ى                      مبنى مكون ة بتجریف المبن م شرعت الجراف ه، ث ري وأبنائ راهيم الجعب د إب د عي واطن محم للم
صفهم من      .  بالكامل دون تمكين سكانه من إستخراج أي من محتویاته         ردًا، ن المبنى یأوي خمس عائالت قوامها خمسة وأربعون ف

  .جة البناء بدون ترخيصیشار إلى المبنى المذآور جرى تجریفه للمرة الثالثة وذلك بح. األطفال والنساء
  

    جرائم الحصار والقيود على حرية الحرآة: رابعًا
  

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

 وال تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار غير مسبوق للحواجز  .فلسطيني داخل سجن جماعي
العسكریة، 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   تواصل سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي إجراءات ففي قطاع غزة،
سياسة العقاب الجماعي الذي تفرضه تلك السلطات على المدنيين الفلسطينيين منذ عدة سنوات، حيث تقوم تلك السلطات منذ نحو 

 بين اإلغالق الكلي واإلغالق الجزئي، منتهكة بذلك حق المدنيين الفلسطينيين عامين بإغالق آافة المعابر الحدودیة لقطاع غزة ما
، توصل الطرفان 19/6/2008 وفي  .في التنقل والسفر ، وحرمانهم من أبسط الحقوق اإلنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية

على أن تقوم خاللها سلطات االحتالل بفتح المعابر اإلسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة إلى تهدئة مؤقتة لمدة ستة شهور 
 وفي الوقت الذي التزمت فيه  .التجاریة ومعبر إیرز لحرآة األفراد، مقابل وقف إطالق الصواریخ باتجاه البلدات اإلسرائيلية

 تحسنًا  بية، إال أنفصائل المقاومة بذلك، لم توف إسرائيل بتعهداتها بفتح تلك المعابر بشكل آلي، بل خضع ذلك لمزاجية حر
وبعد انهيار التهدئة منعت سلطات االحتالل وصول إمدادات الوقود وإرساليات الغذاء . طفيفًا قد طرأ على حرآة تلك المعابر

وجراء النداءات المتالحقة من المؤسسات الدولية واإلنسانية العاملة في قطاع . والدواء، مما أدى إلى شلل في آافة مناحي الحياة
، إال أن باقي "آرم أبو سالم"  عن طریق معبر آيرم شالوم  تم السماح بدخول بعض المواد التموینية وارساليات الدواءغزة،

المعابر لم یتم فتحها وخصوصًا معبر نحال عوز، المخصص لدخول المحروقات بجميع أشكالها، األمر الذي أدى إلى توقف 
قت معظم أحياء مدینة غزة في ظالم دامس، فيما اثر ذلك على آافة المرافق محطة توليد الكهرباء عن العمل عدة مرات، وغر

وخالل العدوان .  وأجواء البرد القارص الصحية والخدماتية وخصوصًا في ظل انقطاع غاز الطهي منذ نحو أربعة شهور
ظالم دامس استمر أآثر من اإلسرائيلي على القطاع تعرضت آافة مناحي الحياة لشلل تام وغرقت معظم مناطق قطاع غزة في 

وخالل تلك الفترة عادت سلطات االحتالل وتحت ضغوط دولية وعربية بفتح جزئي لثالثة معابر من أصل خمسة، .  أسبوعين
وسمحت بدخول إرساليات الدواء وإمدادات الغذاء، فيما سمحت خالل الفترة التي یغطيها التقریر الحالي بدخول آميات آبيرة من 

  .الوقود
  
د مست إجراءات الحصار المتواصل، قدرة السكان على الحصول على األغذیة واالحتياجات األساسية الضروریة آالعالج وق

والحصول على الرعایة الصحية الالزمة، وإمدادات الغذاء والدواء الالزمة لعيش السكان المدنيين، فضًال عن احتياجاتهم من 
 وتنفذ سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي هذه السياسة  .ت االقتصادیة المختلفةالمحروقات، المواد الخام الالزمة للقطاعا

، ویعتمد في غالبيته على المعونات واإلغاثة الدولية، التي %80المبرمجة ضد مجتمع یسوده الفقر، وبنسبة تصل إلى أآثر من 
 الغذاء والماء والدواء لهم وألفراد أسرهم، وتزداد  ویكابد أرباب العائالت مشاق توفير .تقدمها المنظمات اإلنسانية الدولية

وسوء التغذیة إلى معدالت آارثية تؤثر على ) فقر الدم(أوضاعهم المعيشية سوءًا، لترفع من نسبة األطفال المصابين باألنيميا
   .نموهم وبقائهم على قيد الحياة
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أمام حرآة وتنقل سكان قطاع " ایرز"بر بيت حانون من جانب آخر، ال تزال سلطات االحتالل اإلسرائيلي تواصل إغالق مع
غزة، فيما تسمح وفي نطاق ضيق ألعضاء البعثات الدبلوماسية، واألجانب العاملين في المنظمات الدولية، وبعض الصحفيين 

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

، أهالي 6/6/2007وآانت سلطات االحتالل قد منعت، منذ .  عشر على التوالي المعتقلين في السجون اإلسرائيلية للشهر السابع
 وفي آخر تصریح ألحد المسئولين األمنيين  .جميع السجون اإلسرائيلية، من زیارة أبناؤهم معتقال، موزعين على 900نحو 

 آما تواصل  ".ليس هناك ما یلزمنا بالسماح لسكان قطاع غزة من زیارة أبنائهم في سجوننا"، 27/10/2008اإلسرائيليين بتاریخ 
 للتفتيش والسير لمسافات طویلة قبل السماح لهم سلطات االحتالل اإلسرائيلي، عرقلة مرور عشرات المرضى، وتخضعهم

  بالمرور، فيما حرمت المئات ممن هم بحاجة ماسة للعالج في مستشفيات الضفة الغربية والمستشفيات اإلسرائيلية من السفر
وبحاجة ماسة جدیر بالذآر أن المرضى الذین یتقدمون بطلبات للعالج في تلك المستشفيات یعانون أمراضا خطيرة،  بدون مبرر،

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

  .ى القطاع أو الخروج منهمنهم من الدخول إل
  

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

ویكرس فرض المزید من . معابر الحدودیة بسبب إغالقها، أو داخل القطاع بسبب عدم السماح لهم للعالج بالخارجعلى ال
 مليون فلسطيني، 1.5إجراءات الخنق االقتصادي واالجتماعي لسكان القطاع واقعًا أشبه بسجن جماعي آبير، یقطنه ما یزید عن 

 من الحصول على أبسط احتياجاتهم اإلنسانية اليومية، بما فيها إمدادات الغذاء  آما یحرمون .ویحرمون من حریة التنقل والحرآة
والدواء الالزمة لعيش السكان المدنيين، فضًال عن احتياجاتهم من المحروقات، المواد الخام الالزمة للقطاعات االقتصادیة 

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

   .أهم القطاعات المتضررة من هذا اإلغالق هو قطاع الصحة
  

المجال الجوي والمياه اإلقليمية، حيث تقوم تلك القوات بمطاردة الصيادین من جهة أخرى، تواصل قوات االحتالل تحكمها ب
الفلسطينيين، وتحرمهم في الكثير من الحاالت من نزول البحر، وتطاردهم بواسطة زوارقها الحربية، وتستخدم هذه القوات 

فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها  دة،وفي حاالت عدی . الطائرات المروحية الهجومية والقوارب الحربية في عمليات المراقبة
باتجاه الصيادین المدنيين إلجبارهم على البقاء ضمن المسافة المحددة للصيد والتي تبلغ تسعة أميال بحریة، على الرغم من أنهم 

لحربية  ومنذ بدء العدوان اإلسرائيلي على القطاع وحتى اللحظة تواصل الزوارق ا  .في آثير من األحيان ال یتجاوزوها
اإلسرائيلية إطالق النار وقذائف المدفعية باتجاه الصيادین وباتجاه الشواطئ، األمر الذي یهدد مستقبل الصيادین وعملهم 

  .والحصول على لقمة عيشهم
  

 استمرار إحكام الحصار الشامل المفروض على قطاع   یوم،23 على القطاع والذي استمر لمدة  وتزامن مع العدوان اإلسرائيلي
 وجراء ذلك عانت، وال تزال، آافة المنشآت  . شهرًا، بما في ذلك إغالق آافة المعابر الحدودیة للقطاع18غزة منذ أآثر من 

الطبية، بما فيها المستشفيات ومراآز الرعایة األولية من عدم قدرتها على الوفاء باحتياجات السكان المدنيين وتوفير الرعایة 
 آما انعكست حالة الخوف  .انعكس ذلك على قدرتها على تقدیم الخدمات الطبية لسكان القطاعالصحية الجسدیة والعقلية، و

والرعب على مستوى تمتع السكان بحقهم في الصحة، سواء في قدرتهم على الوصول إلى تلك المنشآت بسبب خطورة األوضاع 
   . لحاجات مئات القتلى والجرحى، وآالف المرضىاألمنية، أو بسبب النقص الشدید في قدرات المنشآت الطبية على االستجابة

  
  :هذا وآانت حرآة المعابر خالل الفترة التي يغطيها التقرير الحالي على النحو التالي

  
  تقرير حرآة معبر آيرم شالوم

  م27/1/2009م إلى 14/1/2009من 
  

روا        36(  شاحنة   104دخول    م14/1/2008  األربعاء ات    7– مواد تموینية و إغاثية لألون ول  10 – معلب  22 – ف
  )  . حليب و مشتقات ألبان 18 – مجمدات 4 – بطاطا 4 – حرامات  3 –دقيق

ول   م15/1/2009  الخميس احنة 65دخ روا 26(  ش ة لألون ة و إغاثي صليب 5 – تمویني ة لل ساعدات إغاث  م
دولي   ر ال المية    4 –األحم ة اإلس ساعدات لإلغاث ة م واد تمویني ا 2 – م  4 – بطاط

  )  . مجمدات 3 – دقيق 9 – حليب و مشتقات ألبان 6 – صلصه 6  –طفال حفاضات أ
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ول   م16/1/2009  الجمعة احنة 73دخ ة    12(  ش ساعدات أردني ة م واد تمویني ق 9 - م الف 3 – دقي  5 - أع
دات  1 – أرز  3 – سكر   6 – معلبات   5 –بطاطا   ول  6 – عدس  6 – مجم  حليب  2 – ف

  )  . صناعي  سوالر3 – حفاضات أطفال 9 – زیت 3 –
احنة 52دخول   م17/1/2009  السبت روا 13(  ش ة لألون ة و إغاثي ق 9 - تمویني ال 9 – دقي  – حفاضات أطف

  )  . صلصه 3 – فاصوليا 1 – عدس 1 – أجبان 2 – بطاطا 2 - سكر 12
المي         2 دقيق و    6(  شاحنة   97دخول    م18/1/2008  األحد ذاء الع امج الغ ة و إغاث     33 – زیت لبرن ة    تمویني ي

روا   صریة   25 –لألون ساعدات م ة م واد تمویني ه 10 – م صليب  3  – فواآ ة لل  أدوی
دولي  ر ال صحة  2 –األحم وزارة ال ة ل ق 2 - أدوی ا 1 - ورق 2 – دقي  11  – بطاط

  )  .مشتقات  ألبان 
ول   م19/1/2008  االثنين احنة 108دخ روا   52(  ش ة لألون ة و إغاثي ساعدات   30 – تمویني ة م واد تمویني  م

ق    7 –صریة    م ه    10 – دقي ة      4 – سكر    1 – فواآ زة طبي  حفاضات   3 – أرز   1 – أجه
  )  .أطفال 

ول   م20/1/2008  الثالثاء احنة 118دخ روا    33(  ش ة لألون ة و إغاثي ساعدات   20 - تمویني ة م واد تمویني  م
دولي   4 – مواد تموینية مساعدات ترآية  7 –مصریة    – مواد إغاثية للصليب األحمر ال

صحة  أدوی2 وزارة ال ة اإلسالمية 7 -ة ل ساعدات لإلغاث ة و 10 – م ساعدات تمویني  م
ه   8 – دقيق   2 –إغاثية لليونيسيف      دات  9 – أرز  2 – سكر  9 – فواآ  تمور  1 – مجم

  )  . معدات لشرآة الكهرباء 1 – بيض 2 – بطاطا 1 – بسكویت 1 –
روا      مواد تموینية و     20(  شاحنة   71دخول    م21/1/2008  األربعاء ة لألون ة     13 –إغاثي  10 – مساعدات أردني

سيف     2  –مساعدات ترآية     مساعدات  3 –  48 مساعدات من عرب    3 – أدویة لليوني
  )  . مشتقات ألبان 18 – بسكویت 1 – أدویة لوزارة الصحة 1 –آندیة 

ول   م22/1/2009  الخميس احنة 99.5دخ روا  26(  ش ة لألون ة و إغاثي ساعدات أر14 - تمویني ة  م  2 –دني
سيف  ة لليوني صحة  2.5 –أدوی وزارة ال ة ل رب  2 – أدوی ن ع ساعدات م  6.5 – 48 م

صه    6  – مجمدات   10 –فواآه   ق    12 – حليب  8.5 – صل  1 – سكر    4 – أرز   3 – دقي
  )  . تمور 1 – مرتدیال 1 –قهوة 

امج الغذاء العالمي    دقيق لبرن  4 - مواد تموینية مساعدات أردنية      13(  شاحنة   65دخول    م23/1/2009  الجمعة
ة     2 – مواد تموینية مساعدات لجمعية السالم       3 – أدویة لوزارة الصحة     5 –  لحوم معلب
  ). أرز 4 – زیت 7 – فواآه 7 – معلبات 3 – فول 2 – دقيق 3 – سكر 12 –

  .مغلق    م24/1/2009  السبت
ول    م25/1/2008  األحد احنة 118دخ ق و 45(  ش كر و 8 دقي روا7 س امج 10 –   أرز  لألون ق لبرن  دقي

وزارة الصحة        4  –الغذاء العالمي    ة ل ه    10 – أدوی وزارة     2 – سكر    4  – فواآ ة ل  أدوی
صحة  ت 2 -ال ال 6 – زی ات أطف ور 1 - حفاض ان 16  – آل شتقات ألب  ورق 3  - م
  )  .محارم 

روا       40(  شاحنة   118دخول    م26/1/2008  االثنين ة مس      18  - دقيق و سكر لألون واد تمویني ة    م اعدات أردني
شفاء    5 – دقيق لبرنامج الغذاء العالمي    17 – شفى ال  – مستلزمات طبية مساعدات لمست
دولي     4 ر ال صليب األحم ة لل واد إغاث ق 2 – م ه 11 – دقي دات 12 – فواآ  4 – مجم

  )  . معلبات1 - جزر 1 – بسكویت 1  - جبنه 1 – أرز 1 –مرتدیال 
  .مغلق  م27/1/2008  الثالثاء

  
  رآة معبر رفح البريتقرير ح

  
  التفاصيل  التاریخ  اليوم

ادرة   م14/1/2009  األربعاء رائيلي  29مغ دوان اإلس حایا الع ن ض ّا م الج  ,  جریح زة للع اع غ ى قط ي ,عل ف
رافقهم    شفيات المصریة ی اربهم  29المست دوم .  من أق ة و   33و ق دول العربي  طبيب من ال

ي شهيدین من ج          مواطنين من   4قدوم   القين و جثت ا نقال           الع دوان اإلسرائيلي آان رحى الع
صریة    شفيات الم ي المست الج ف ول و, للع ساعدات 14 دخ احنة م ة و  ةمحمل,  ش  باألدوی

  .إسعاف سيارة 24و, المستلزمات الطبية
شفيات    ,للعالج على قطاع غزة ,  جرحى من ضحایا العدوان اإلسرائيلي 3مغادرة    م15/1/2009  الخميس في مست
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 صحفي أجنبي و دخول     60 أطباء عرب و     7 و قدوم    .أقاربهم من   3م  الدول العربية یرافقه  
  . شاحنات مساعدات محملة باألدویة والمستلزمات الطبية 6

ادرة   م16/1/2009  الجمعة رائيلي   16مغ دوان اإلس حایا الع ن ض ریح م زة  ,  ج اع غ ى قط الجعل ي ، للع ف
اء أجان    6و قدوم   .  أقاربهم 16المستشفيات المصریة یرافقهم      صحافيين أجانب     5ب و    أطب

القين  مواطن من  20و   ستلزمات           20و دخول    ،   الع ة والم ة باألدوی  شاحنة مساعدات محمل
  . سيارات إسعاف3الطبية و 

ادرة   م17/1/2009  السبت دوان  37مغ حایا الع ن ض ى م رائيلي جرح الج , اإلس زة للع اع غ ى قط ي ، عل ف
رافقهم  صریة ی شفيات الم ن 37المست اربهم م دوم .أق ة و 24 و ق دول العربي ن ال ب م  طبي

ة و  دوم     15األجنبي ة و ق سات دولي ة و مؤس سيات أجنبي ن جن واطن م ن  7 م واطنين م  م
شفيات     ي المست الج ف ل للع ان نق رائيلي آ دوان اإلس ن جرحى الع هيد م ة ش القين و جث الع

  . شاحنة مساعدات محملة باألدویة والمستلزمات الطبية 10و دخول ,المصریة
ادرة   م18/1/2009  األحد رائيلي   40مغ دوان اإلس حایا الع ن ض ریح م زة  ,  ج اع غ ى قط الجعل ي  ,للع ف

رافقهم  صریة ی شفيات الم اربهم40المست ن أق دوم .  م ة و 48و ق دول العربي ن ال ب م  طبي
ان شهيد من جرحى     5 صحفي أجنبي و قدوم     60و  , األجنبية  مواطنين من العالقين و جثم

ال ل للع ان نق رائيلي آ دوان اإلس صریةالع شفيات الم ي المست ول ,ج ف احنة 15و دخ  ش
  . سيارة إسعاف 11و , محملة باألدویة, مساعدات 

ادرة   م19/1/2009  االثنين رائيلي   75مغ دوان اإلس حایا الع ن ض ریح م زة  ,  ج اع غ ى قط الجعل ي  ,للع ف
 مواطن من جنسيات عربية     259و مغادرة   ,  من أقاربهم  72المستشفيات المصریة یرافقهم    

ة و   طبيب من دول     20و قدوم   . يةو أجنب  دوم جثث           14 عربي ي و ق  شهداء   3 صحفي أجنب
شفيات ا           10و دخول  ,لمصریة من جرحى العدوان اإلسرائيلي آانت نقلت للعالج في المست

  .محملة باألدویة, شاحنات مساعدات
ادرة   م20/1/2009  الثالثاء رائيلي   40مغ دوان اإلس حایا الع ن ض ریح م زة للع  ,  ج اع غ ى قط ي ,الج عل ف

رافقهم  صریة ی شفيات الم اربهم و 40المست ن أق ة 186 م سيات مختلف ن جن واطن م و .  م
دوم  القين و   50ق ن الع واطن م ة و   27 م ة و أجنبي ن دول عربي ب م احنة 28 طبي  ش

  .إسعاف سيارات 3 باألدویة و المستلزمات الطبية و ةمحمل, مساعدات
 مواطن من العالقين و 42و قدوم . واطن من جنسيات مختلفة م128 مریض و    66مغادرة    م21/1/2009  األربعاء

سيات 107 ن جن واطن م ة م ول و, مختلف ساعدات10 دخ احنات م ة و ةمحمل,  ش  باألدوی
  .الطبيةالمستلزمات 

القين     200 و قدوم    .مختلفة مواطن من جنسيات     150 مریض و    80مغادرة    م22/1/2009  الخميس  مواطن من الع
ة    و وفود صحفية دولية و     رة         ( عربي اة الجزی د قن ا وف  شاحنة مساعدات     12و دخول    ) منه

  .و قطر سيارة إسعاف من الكویت 15محملة باألدویة والمستلزمات الطبية و 
 مواطن مصري و وفد حرآة حماس 20 صحفي و  15 طبيب و    20 مریض و    41مغادرة    م23/1/2009  الجمعة

  . القين و وفد آویتي  مواطن من الع50 و قدوم .مریض 100و إرجاع حوالي 
القين و   11و قدوم .  مواطن من جنسيات مختلفة      95 مریضّا و    70مغادرة    م24/1/2009  السبت  مواطن من الع

ة  83 سيات مختلف ن جن واطن م ول و,  م ة   10 دخ ة باألدوی ساعدات محمل احنات م  ش
  .إسعاف سيارات 10والمستلزمات الطبية و 

ود عن            86 مریض و     76مغادرة    م25/1/2009  األحد ة و المصریة و وف سيات األجنبي ة الجن واطن من حمل  م
ة مصریة و المرجعين               سطينية برعای دوم    .33الفصائل الفلسطينية إلجراء مباحثات فل  و ق

القين و    32 ى و الع ن المرض واطنين م واطنين 5 م ب م ول و, أجان احنات 10 دخ  ش
  . محملة باألدویة,مساعدات

ة و المصریة و المرجعين                60 مریض و    20مغادرة    م 26/1/2009  االثنين سيات األجنبي ة الجن واطن من حمل  م
سيات           117 و قدوم    .25 ة من جن ة و طبي ود برلماني القين و وف  مواطن من المرضى و الع

  . محملة باألدویة,مساعدات شاحنات 10 دخول و, متعددة
دوم   و28و المرجعين  ,  و دولية من المرضى و وفود طبية و صحفية عربية94مغادرة    م 27/1/2009  الثالثاء  ق

,  شاحنات مساعدات  8 دخول  و, دولية من العالقين و وفود طبية و صحفية عربية و         122
  .باألدویةمحملة 
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  معبر نجال عوز
ر          22/1/2009-19/1/2009سمحت قوات االحتالل اإلسرائيلي بفتح المعبر المذآور من تاریخ           ط من خالل المعب  حيث دخل فق

 ثم سمحت بفتحه   23/24/1/2009ثم عادت قوات االحتالل بإغالق المعبر لمدة یومين وهما     .  ز والسوالر الصناعي  محروق الغا 
  :، ودخل فقط محروقي الغاز والسوالر الصناعي27/1/2009 إلى تاریخ 25/1من تاریخ 

  
  محروق السوالر الصناعي   محروق الغاز   التاریخ 

   لتر 537100   طن 206.160  19/1/2009
   لتر443000   طن 198.900  20/1/2009
   لتر 456000   طن 163.840  21/1/2009
   لتر 444400  طن199.680  22/1/2009
  لتر320120   طن 137.560  25/1/2009
   لتر169140   طن 103.880  26/1/2009
   لتر 129400   طن 21.160  27/1/2009

  
  معبرآارني

.   شاحنة من األعالف   11 شاحنة من القمح و 15، حيث دخل 12/1/2009 بتاریخ سمحت قوات االحتالل اإلسرائيلي بفتح المعبر    
  : وفتح المعبر خالل الفترة السابقة آما هو موضح في الجدول التالي

  
  ما تم إدخاله من شاحنات  التاریخ

   شاحنة حبوب 20 شاحنة قمح و18 شاحنة منها 38دخل من خالل المعبر   18/1/2009
   شاحنة أعالف38 شاحنة قمح و 34 شاحنة منها 72 االحتالل بدخول سمحت قوات  19/1/2009
   شاحنة من األعالف 23 شاحنة من القمح، 48سمحت بدخول   20/1/2009
   شاحنة من الحبوب14،  شاحنة من األعالف23 القمح، شاحنة من 48سمحت بدخول   21/1/2009
  شاحنة حبوب 12 شاحنة أعالف 37 قمح، شاحنة 43سمحت بدخول   22/1/2009
   شاحنة حبوب12،  شاحنة أعالف51 شاحنة قمح، 102سمحت بدخول   26/1/2009
  . شاحنات من الحبوب والقمح فقط6سمحت بدخول   27/1/2009
  
عن المرآز الفلسطيني لحقوق ریر والبيانات الصحفية الصادرة التقاي /ولمزید من المعلومات والتفاصيل حول الحصار، أنظر"

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

 وخالل  .واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي حصارها وتقييدها لحریة حرآة وتنقل المدنيين الفلسطينيينوفي الضفة الغربية، 
الفترة التي یغطيها هذا التقریر، استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي في فرض قيود مشددة على حرآة المدنيين الفلسطينيين في 

       .الضفة الغربية
   

ریر وفيما یلي أبرز مظاهر القيود التي تفرضها قوات االحتالل على الحرآة في الضفة الغربية خالل الفترة التي یغطيها التق
  :الحالي على النحو التالي

  
استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل الفترة التي یغطيها هذا التقریر، في فرض المزید من قيودها على : محافظة القدس* 

د  وشهدت الفترة التي یغطيها هذا التقریر تشدی .حرآة المدنيين الفلسطينيين في مدینة القدس العربية المحتلة، وفي محيطها
اإلجراءات والقيود التعسفية على المدینة، واستمرت قوات االحتالل في تطبيق إجراءاتها التعسفية على حرآة المدنيين 

 ففضًال عن إتباع أفرادها المتمرآزین على الحواجز والمعابر المحيطة بالمدینة  .الفلسطينيين من سكان المدینة، ومن خارجها
دنيين الفلسطينيين المسموح لهم بعبورها، أقامت تلك القوات العدید من الحواجز الفجائية في إلجراءات تفتيش طویلة ومعقدة للم

وفي هذا السياق، استمر تشدید اإلجراءات التعسفية    .أماآن عدیدة تقع في محيط حدود المدینة، وفي شوارعها وطرقاتها الداخلية
    .التي تنفذها تلك القوات على آافة مداخل المدینة

  
، فرضت قوات االحتالل اإلسرائيلي طوقا شامال على مدینة القدس           23/1/2009ي ساعة مبكرة من صباح یوم الجمعة الموافق         فف

ى المسجد األقصى                       ذلك إل ة، وآ ة في المدین دة القدیم المحتلة للجمعة الرابعة على التوالي، ومنعت المواطنين من الوصول إلى البل
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دس،               وذآر باحث المرآز  .  ألداء الصالة  دات المحيطة بالق داخل البل ى م ارة عل  أن قوات االحتالل أقامت العدید من الحواجز الطي
ا        وات    .  وشددت من إجراءاتها على الحواجز العسكریة المحيطة بالقدس، وعلى بوابات جدار الضم المحيط به ك الق واضاف أن تل

ة وآل     شددت من اجراءاتها على  حاجز قلندیا الواصل بين المدینة المحتلة      ة المحتل ين المدین  ورام اهللا، وحاجز بيت لحم الواصل ب
ًا          .  من مدینتي بيت لحم والخليل، والتي تعتبر البوابة الجنوبية الرئيسية للقدس           هذا ونشرت سلطات االحتالل أآثر من أحد عشر ألف

دس، وفي داخل أرجاء ا                          دات الق رى وبل داخل ق ى م ة المقدسة وعل ة المدین ات المسجد          من قواتها في أزق ى بواب ة وعل دة القدیم لبل
  . األقصى مانعة من تقل أعمارهم عن الخمسين عاما من الوصول إلى باحات المسجد األقصى

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

 التي تمارسها تلك القوات على الحواجز الدائمة المنتشرة على مداخل مدینة نابلس، وفي محيطها، ففضًال عن اإلجراءات التعسفية
استمر أفرادها في إقامة الحواجز الفجائية على العدید من الطرق الرئيسة الواصلة بين المحافظة وقراها، وبينها وبين المحافظات 

    .األخرى
  

مرت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمرآزة على مداخل مدینة نابلس في فرض ، است22/1/2009ففي یوم الخميس الموافق 
 وذآر شهود عيان أن جنود االحتالل المتمرآزین على الحواجز  .المزید من إجراءاتها التعسفية بحق المدنيين الفلسطينيين

ى الحرآة، وذلك من خالل إتباع إجراءات العسكریة المقامة بشكل دائم على مداخل المدینة وفي محيطها فرضوا قيودًا مشددة عل
  .  تفتيش بطيئة، وإعاقة حرآة خروج المدنيين من المدینة، وبخاصة الشبان منهم

  
التعسفية على  ، شددت قوات االحتالل اإلسرائيلي من إجراءاتها24/1/2009وفي ساعة مبكرة من صباح یوم السبت الموافق 

بيت ایبا، غربي   وذآر باحث المرآز أن جنود االحتالل المتمرآزین على حاجز .ابلسالحواجز العسكریة المنتشرة حول مدینة ن
 وفي نفس السياق، اتبعت قوات االحتالل المتمرآزة  .المدینة تعمدوا إتباع إجراءات تفتيش بطيئة للمواطنين وأمتعتهم الخاصة

        .الفلسطينيين في مسلك الخروجعلى حاجز زعترة، جنوبي مدینة نابلس، إجراءات تفتيش بطيئة للمواطنين 
  

، اتبعت قوات االحتالل المتمرآزة على حاجز زعترة، جنوبي 25/1/2009وفي ساعات مبكرة من صباح یوم األحد الموافق 
 وأفاد شهود عيان لباحث المرآز أن جنود  .مدینة نابلس، إجراءات تفتيش بطيئة للمواطنين الفلسطينيين في مسلك الخروج

ل المتمرآزین على الحاجز المذآور آانوا یتبعون إجراءات تدقيق بطيئة في بطاقات هویة المواطنين، وإجراءات تفتيش االحتال
وذآر شهود العيان أن الجنود المتواجدین على الحاجز تعمدوا .  معقدة ألمتعتهم، ما تسبب في تأخيرهم على الحاجز المذآور

  .تأخير المواطنين وأعاقوا حرآتهم
  

مختلف  ، فرضت قوات االحتالل المزید من إجراءاتها العسكریة عند26/1/2009اعات صباح یوم االثنين الموافق وفي س
المدینة والمغادرین منها، آما وأقامت العدید من  الحواجز المحيطة بمدینة نابلس، وأعاقت حرآة تنقل المواطنين القادمين إلى

 وذآر شهود عيان أن جنود االحتالل المتمرآزین عند حواجز بيت إیبا،  . األخرى والمحافظات الحواجز الفجائية بين المحافظة
على المدخل الغربي للمدینة، وزعترة، إلى الجنوب منها، وبيت فوریك، إلى الشرق منها، شددوا إجراءاتهم العسكریة أمام حرآة 

أفاد شهود باحث المرآز أن جنود االحتالل المتمرآزین و.  المغادرین للمدینة، األمر الذي أدى إلى تأخر اجتيازهم لهذه الحواجز
  .    على حاجز زعترة آانوا یتبعون إجراءات تدقيق بطيئة في بطاقات هویة المواطنين، ما تسبب في تأخيرهم على الحاجز المذآور

  
     انتهاآات أخرى على الحواجز الداخلية والخارجية 

   
  المعابر الحدوديةاالعتقاالت على الحواجز العسكرية و**  
  

طار سياسة استخدام الحواجز العسكریة والمعابر الحدودیة آمصائد العتقال مواطنين فلسطينيين، تدعي أنهم مطلوبون لها، في إ
  .أربعة مدنيين فلسطينيين على األقل، من بينهم طفل اعتقلت قوات االحتالل خالل الفترة التي یغطيها التقریر

  
ساعة     *  وم األحد الموافق          2:00في حوالي ال ساء ی ى حاجز               25/1/2009 م زة عل وات االحتالل اإلسرائيلي المتمرآ ، اعتقلت ق

ل         ابلس، الطف اد المسيمي،     حوارة، جنوبي مدینة ن د اهللا جه ًا، 17عب ة رام اهللا    عام ود     .   من سكان مدین ان أن جن وذآر شهود عي
د          االحتالل اعتقلوا المواطن المذآور بعد أن دققوا في بطاقته ا          ة رام اهللا بع ى مدین ًا إل ور الحاجز متجه ه عب لشخصية خالل محاولت

  . قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة .أن قام بزیارة أقاربه في مخيم بالطة
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لى ، اعتقل جنود االحتالل المتمرآزون على الحاجز العسكري المقام ع26/1/2009وفي ساعات مساء یوم االثنين الموافق * 
  عامًا،28 عامًا، ورائد سليمان بعيرات، 35أحمد عبد اهللا بعيرات، : مشارف بلدة سلواد، شمال شرقي مدینة رام اهللا، المواطنين

  .وآالهما من بلدة آفر مالك، شرقي رام اهللا واقتادوهما إلى جهة غير معلومة
  

العسكري ) الكونتينر(حتالل المتمرآزون على حاجز ، اعتقل جنود اال27/1/2009وفي ساعات مساء یوم الثالثاء الموافق * 
 من بلدة السموع،  عامًا،23أيمن علي موسى أبو عرقوب، المقام على مشارف بلدة السواحرة، شرقي مدینة القدس، المواطن 

  .جنوب غربي مدینة الخليل، واقتادته إلى جهة غير معلومة
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   مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي

  
اف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية یتوجب على األطر .1

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

 . التصرف آدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزید من االنتهاآات للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني
رابعة لحمایة المدنيين وقت وعلى هذا، یدعو المرآز إلى عقد مؤتمر جدید لألطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف ال .2

الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل لالتفاقية في األراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحمایة الفوریة 
  . للمدنيين الفلسطينيين

 من 146دة في المادة یدعو المرآز األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الوار .3
  . االتفاقية بمالحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة لالتفاقية، أي جرائم حرب اإلسرائيليين

یطالب المرآز المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيما یتعلق بعدم شرعية  .4
  . ضي الضفة الغربية المحتلةبناء جدار الضم الفاصل في عمق أرا

ویوصي المرآز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق اإلنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن  .5
  . الدولية باالنخراط أآثر في مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين وحث حكوماتهم على تقدیمهم للمحاآمة

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

ع والبضائع اإلسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها ویناشد المرآز دول االتحاد األوروبي بوقف آل أشكال التعامل مع السل
  . المستوطنات اإلسرائيلية المقامة فوق األراضي الفلسطينية المحتلة

یدعو المرآز المجتمع الدولي إلى وضع عملية االنفصال التي تمت في قطاع غزة قبل  أآثر من ثالثة أعوام في مكانها  .7
  . إنها عامل تعزیز له، وتؤدي إلى تفاقم األزمة اإلنسانية في قطاع غزةالصحيح، وهي أنها ليست إنهاء لالحتالل، بل 

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

لمرآز الجهود التي یبذلها المجتمع المدني الدولي بما في ذلك منظمات حقوق اإلنسان ونقابات المحامين واالتحادات یقدر ا .9
والمنظمات غير الحكومية، ولجان التضامن، ویحثها على مواصلة دورها في الضغط على حكوماتها من أجل احترام 

  . العتداءات على المدنيين الفلسطينيينإسرائيل لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، ووضع حد ل
یدعو المجتمع الدولي وحكوماته لممارسة ضغوط على إسرائيل وقوات احتاللها من أجل وضع حد للقيود التي تفرضها على  .10

  . األشخاص الدوليين والمنظمات الدولية إلى األراضي الفلسطينية المحتلة دخول
كن التضحية بحقوق اإلنسان بذریعة التوصل إلى سالم بين الفلسطينيين أخيرًا، یؤآد المرآز مرة أخرى، بأنه ال یم .11

 آما یؤآد أن أیة تسویة سياسية مستقبلية ال تأخذ بعين االعتبار معایير القانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق  .واإلسرائيليين
، بل إنها ستؤدي إلى مزید من المعاناة اإلنسان، لن یكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية

 وبناًء عليه یجب أن تقوم أیة اتفاقية سالم على احترام القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي  .وعدم االستقرار
  .اإلنساني
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