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  مقدمة
  

 سبتمبرشهر  خالل وتصعيدها بحقهم لسكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزةل هااستهداف اإلسرائيليواصلت قوات االحتالل 

حيث انتهكت قانون حقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني بشكل منظم خالل الفترة التي يغطيها ، 2011من العام

وذلك استناداً ها، وقوعتوقيت زمني لوفق تسلسل و واألحداث من خالل محاور محددة، عرض التقرير االنتهاكاتيستو .التقرير

  .مركز الميزان لحقوق اإلنسان في قطاع غزة اباحثولعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها 

وأعداد الضحايا ، الفترة التي يغطيهال خالاالنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل ضحايا حول يبدأ التقرير بعرض موجز 

   .مع تبيان أعداد األطفال والنساء منهم) القتلى والجرحى(

 ،المفرطة والمميتة في تعاملها مع الفلسطينيين قوات االحتالل القوةاستخدام من لتقرير المحاور الرئيسة لتناول ثم يبدأ في 

 .متكررة على المدنيينال هااعتداءاتو
الحصار الشامل الذي تفرضه قوات االحتالل على  سياقالتي تأتي في سواء تلك ت ضد الصيادين الفلسطينيين، االنتهاكاو

ومنعهم من ، هم في عرض البحرتممتلكاتهم وإهانقواربهم وإطالق النار والتعدي على المنظم من خالل  استهدافهمب، أو القطاع

ومالحقتهم بالزوارق  ،عن شاطئ غزةبحرية أميال ) 3( مسافتهتجاوز ما  حرمانهم مناستمرار من خالل بحرية مزاولة عملهم 

  .الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر

سعي قوات االحتالل إلى فرض منطقة  سياق، في الفصل حدودتلكاتهم في المناطق القريبة من االستهداف المنظم للمدنيين وممو

، منطقة يقيد الوصول إليها تحت لقطاعداخل االحدود الشرقية والشمالية كيلو متر على طول أكثر من أمنية عازلة تصل إلى 

 الذيند حياة سكان تلك المناطق والمزارعين تهدتداعيات خطيرة من  يهيترتب علوطأة إطالق النار واالستهداف المتكرر، وما 

راضي المخصصة ألغراض األمن  كبيرة يقضي على مساحةمن مصدر رزقها، و عوائلحرم عشرات التفيها، و أراضٍون يملك

تمثل نسبة مهمة من مجموع األراضي المخصصة زراعية  يأراضهي األراضي المستهدفة  كونالزراعة، بالنظر إلى 

  .1ألغراض الزراعة في قطاع غزة

ال وشرق شم واألراضي الزراعيةوممتلكاتهم  ، والسكان المدنيينالمناطق الحدودية التي تستهدفعمليات التوغل المتكررة و

 آليات االحتالل بتجريف وقيامفي مناطق مختلفة من قطاع غزة،  توغل اتعملي عدديشير التقرير إلى حيث . قطاع غزة

أراضيهم القريبة من الشريط ب رم مئات المزارعين من االنتفاعحما يالزراعية،  مساحات متفاوتة من األراضي وتسوية

  . يدةع مجهودهم وتكبدهم خسائر جدضيوت الحدودي

عشرات سقوط  عن سفرما ي .مناطق مختلفة من قطاع غزة حيث تستهدف قوات االحتالل ،المدفعي والجوي القصفتصعيد و

باإلضافة إلى ما تسببه تلك . مدنيةومنشآت  سكنية مادية في منازل اًق أضرارلحيومن الفلسطينيين بين قتيل وجريح،  الضحايا

  . الهجمات الليليةخالل خاصة  ،السيما األطفال والنساء منهم ،السكان المدنيين هلع في نفوسخوف ومن رعب و العمليات

خالل توغالتها  طينيين من سكان قطاع غزة، سواءاالعتقال التعسفي بحق الفلسمواصلة قوات االحتالل سياسة بالتقرير  وينتهي

استخدام المعابر كمصائد  أو من خاللفي أراضي القطاع أو من خالل مطاردة الصيادين واختطافهم من عرض البحر، 

  .تبتزهمتساومهم وفتعتقلهم أو أو التجارة، ض العالج اغرة للسفر ألحاجتهم الماس مستغلةً، للفلسطينيين

 قطاع غزة انتهاكات قوات االحتالل بحق السكان المدنيين في معززة بالرسوم التوضيحية حولمعلومات إحصائية  التقريرويقدم 

اإلنساني وقانون  القانون الدولي انتهك فيهاتسليط الضوء على الظروف التي يسعى إلى و، ة التي يغطيها التقريرالفترخالل 

  . وتفاصيل األحداث مدعمة باإلفادات المشفوعة بالقسم لطرق المتبعةل من خالل سرده حقوق اإلنسان

                                                            
من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتبتلع ما % 17فإن المنطقة المقيد الوصول إليها والمسماة بالمنطقة العازلة تبلغ ما مساحته : لفلسطينيةوفقًا لوزارة الزراعة ا 1

 . من إجمالي مساحة األراضي الزراعية في القطاع% 35نسبته 
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 إحصائية خالصة

من الميدان من خالل عمليات الرصد والتوثيق والبحث  المركز اوحقيقية جمعها باحثو ت أساسيةمعلومايعتمد التقرير على 

وافية حول كل المعلومات اليستطيع الباحث أو المهتم أن يرجع إلى المركز للحصول على و مهنية وعلمية، ، بطرقالميداني

  .التقريرهذا رد في وحادث 

  

وهي الفرتة اليت يغطيها  - 2011أيلول /ات اليت ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل شهر سبتمربويف حصيلة رقمية موجزة حول اال�تهاك
) 6( وإصابة ،واحد صشخ) 1(مقتل  :عنت أسفر ،وباألعرية النارية قصف صاروخي ومدفعي ةحال) 12(فقد سجل وقوع  - التقرير

 تدمري منزلكما تسببت يف  .أطفال) 5(شخصاً، من بينهم ) 11(، واعتقال دةسيدة واح) 1(أطفال، و) 3(ح متفاوتة، من بينهم اص جبراشخأ
هذا باإلضافة إىل  .بعدد من املنازل والشقق السكنيةفيما حلقت أضرار طفيفة  ازل،من) 3(وأحلقت أضرار جزئية يف  ،بشكل كلي سكين واحد

  .من شباك الصيد) 18(ين حبق الصياد اء اال�تهاكاتروتضررت ج .بشكل جزئي منشأة عامة) 2(تضرر 
   

وفقاً  للمعطيات الميدانيةعرضه  من خالل لتي ارتكبتها قوات االحتاللاالنتهاكات االتقرير  ويستعرض
  :للمحاور اآلتية

  

  .وبشكل عشوائيغير متناسبة مفرطة ومميتة وتعمد القتل باستخدام قوة  •

 .عمليات القصف المدفعي والصاروخي العشوائية والموجهة •
  .من تجاوز األميال الثالثةمنعهم ومن الصيد الصيادين، واستمرار حرمانهم  بحقداءات االعت •

 .االعتداءات بحق المزارعين، واستمرار حرمانهم من رعاية مزروعاتهم •
 .)بفرزون( عازلةالمنية بالمنطقة األ حدودية يقيد الوصول إليها يسميها فرض منطقةالممارسات الهادفة إلى  •
 .ل التعسفيعمليات االعتقا •
  .فرادالبضائع واأل وتنقل لذي ينتهك حرية حركةالحصار واإلغالق المشدد احالة المعابر، و •

  

  

  

  

  

  

  1201 سبتمبرشهر خالل جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل 

  

 انتهاكات لحقوق اإلنسانكتسجلإجمالي عدد الحاالت التي  55

 عدد القتلى 2
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 دد الجرحىع 6

 عدد الجرحى من األطفال 3

 عدد الجرحى من السيدات  1

 عدد التوغالت 3

 عدد االعتداءات بحق الصيادين  6

 عدد االعتداءات بحق المزارعين  1

 عتقالاالحاالتعدد 11

 من األطفالعتقالاالحاالت عدد 5

  
 استخدام القوة المفرطة والمميتة

، في تعاملها مع الفلسطينيين مفرط للقوة المميتةال هااستخدام عدوانها على قطاع غزة خالل ئيلياإلسرا قوات االحتالل تواصل

في  تركزتاعتداءات متكررة في فقد استهدفت مناطق سكنية بالقصف المدفعي والجوي  .وبشكل غير متناسب، ودون تمييز

واحد، بينما توفي فلسطيني ثانٍ كان قد  فلسطيني )1(قوات االحتالل حيث قتلت  ،شرق وشمال قطاع غزة المناطق الحدودية

  .أطفال )3( من بينهم فلسطينيين،) 6( تسببت تلك االعتداءات في إصابةكما  .أصيب قبل سنوات

  

  :االنتهاكات التي وثقها مركز الميزان لحقوق اإلنسان ضمن هذا السياق على النحو اآلتي وكانت

الموافـق   الثالثـاء مسـاء  مـن   18:30عند حوالي الساعة وخاً واحداً، ، صاراالحتالل اإلسرائيلي أطلقت طائرات •

في محافظـة خـان    في منطقة سوق مازن في بلدة عبسان الجديدةالمتواجدين  مجموعة من الشبان، تجاه 6/9/2011

طقـة  منشرق ال توغلالمتر تقريباً عن منطقة  1500بعد على  على أطراف منطقة الزنة ونيتواجد وا، بينما كانيونس

خالد أسامة إبـراهيم   :، وهوعلى الفوراستشهاد أحدهم أسفر عن ما  ،خان يونس يشمال بلدة بني سهيال شرق الواقعة

ـ يمن بينهم طفل مدنيينكما أسفر القصف عن إصابة ثالثة . من سكان بني سهيال )عاماً 21(أبو سهمود  إلـى   وان، نقل

بشظايا في الـبطن   وأصيب) عاماً 65(بد الكريم محمد الشامي أسعد ع :المواطن :مستشفى ناصر لتلقي العالج، وهم

 .أصيب بشظايا في الوجه )أعوام 9(أصيب بشظايا في الذراع األيمن، وأحمد  )أعوام 10(عمر : والظهر، وطفليه

مـن فجـر يـوم الجمعـة الموافـق       4:30عند حـوالي السـاعة    ،خان يونسمحافظة أعلنت المصادر الطبية في  •

 ، متأثرا بجراح أصيب بها خالل فترة عـدوان )عاماً 43(خالد سليمان كوارع  :المواطن استشهاد ، عن16/9/2011

، هساقيأجزاء من  توبتر ،غةبالبال هحاجرحيث وصفت في حينه  ،اإلسرائيلي على قطاع غزة "الرصاص المصبوب"

مساء يوم الخميس الموافـق   15:00عند حوالي الساعة وذلك  -طائرات االستطالع قبل نتيجة استهدافه بالقصف من

من عمال بلدية   أربعة، وأصيب في الحادثة ، بينما كان يسير في شارع المنارة في بلدة النصر شمال رفح8/1/2009

ونظرا لخطورة حالته نقـل كـوارع للعـالج فـي الخـارج،       -النصر خالل عملهم في تصليح خط مياه في المنطقة

أعلـن  معاناته حتـى  استمرت وة كاملة بعد حوالي شهر من تاريخ إصابته، وتدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوب

  .عن وفاته
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   القصف الصاروخي والمدفعي

حيث  .قطاع غزة للمناطق السكنية والمكتظة بالسكان في مختلف أنحاء والصاروخيقوات االحتالل قصفها المدفعي  تواصل

. التي تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم بما في ذلك قصف منازل سكنية عدم اكتراثها باألضرار الهجمات بالعشوائية لجهة تتسم

  . مدنيةوإلحاق أضرار مادية في منازل ومنشآت 

خاصة  السيما األطفال والنساء منهم ،حالة من الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين العشوائي كما تبث عمليات القصف

  . الهجمات الليلية

 ،مناطق القطاع ففي مختل قصف صاروخي ومدفعي ةحال) 16(قوق اإلنسان فقد سجل وقوع حسب توثيق مركز الميزان لحو

 واحد تدمير منزلآما تسببت في  .ةسيدو مواطنين بجراح متفاوتة، من بينهم طفلين) 4( إصابةو مقتل مواطن، عنت أسفر

هذا  .المنازل والشقق السكنية عدد من، فيما لحقت أضرار طفيفة في ازلمن) 3(وألحقت أضرار جزئية في  ،بشكل كلي

  .أمني إحداهما مقر -منشأتين اثنتين بشكل جزئيباإلضافة إلى 

  :على النحو اآلتي التي وثّقها مركز الميزان لحقوق اإلنسان حاالت القصف الصاروخي والمدفعي وكانت
الثالثاء الموافق يوم  جرف من 00:05، عند حوالي الساعة ، صاروخاً واحداًاإلسرائيلي طائرات االحتالل أطلقت •

ق شمال شر ، الكائن)خبيب بن عدي(يقع في محيط مسجد الدعوة  -غير مأهول -سكني منزلتجاه ، 6/9/2011

، ويتكون من )عاما37ً(أحمد حسن عبد الحميد أبو هاني  :تعود ملكيته للمواطن مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى،

وتضرر  ،ر المنزل بشكل كلييدمما أسفر عن ت ،متر مربع120ـه بتقدر مساحت ،مسقوف بالصفيح ، وهوغرفتين

وإصابة  .بشكل جزئي ،)عاما47ً(هيثم عبد الرازق محمد الغفري و ،)عاما65ً(سميرة أحمد خالد غزال  :منازل

لهلع حالة من الخوف وابثّ هذا وقد تسبب القصف في . في الرقبة حجر، ب)عاما43ً(ابتسام عبد الفتاح الغفري  :السيدة

أرض زراعية  وسط الجدير ذكره أن المنزل المستهدف يقع .منهم والنساء السيما األطفالالمدنيين في صفوف السكان 

 ).متر مربع1000( واألرض مساحة المنزلو ،مزروعة بالزيتون والتين

لموافـق  ا الثالثـاء مسـاء  مـن   18:30عند حوالي السـاعة  ، بصاروخ واحد، االحتالل اإلسرائيلي طائرات قصفت •

في محافظة خان  في منطقة سوق مازن في بلدة عبسان الجديدةالذين تواجدوا  مجموعة من الشبان، تجاه 6/9/2011

. من سكان بني سـهيال  )عاماً 21( خالد أسامة إبراهيم أبو سهمود :استشهاد أحدهم فوراً، وهوأسفر عن ما ، يونس

 .نيفلمن بينهم ط مدنيينكما أسفر القصف عن إصابة ثالثة 

من  20:30عند حوالي الساعة  ،ثالثة قذائف مدفعية ركزة على حدود الفصل،مالمت قوات االحتالل اإلسرائيلي أطلقت •

، سقطت في األراضي المحاذية القرارة شمال شرق مدينة خان يونس، بلدة 8/9/2011مساء يوم الخميس الموافق 

 .للشريط الحدودي الفاصل ولم يبلغ عن وقوع إصابات

 4:00عند حوالي الساعة  ،مدفعيةالقذائف ال عدد منب المتركزة على حدود الفصل، ت قوات االحتالل اإلسرائيليقصف •

، سقطت في األراضي بسان الجديدة شرق مدينة خان يونس، بلدة ع10/9/2011من مساء يوم السبت الموافق 

  .الزراعية المحاذية للشريط الحدودي الفاصل ولم يبلغ عن وقوع إصابات
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أطلقت المدفعية اإلسرائيلية المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، قذيفتين مدفعيتين متتاليتين، عند حوالي الساعة  •

، سقطتا في أرض خالية، تقع شمال أبراج حي الندى، شمال غرب 11/9/2011من مساء يوم األحد الموافق  21:25

لهلع في صفوف السكان ت انفجارهما دبت الخوف واولكن أصوا. بيت حانون، دون أن توقعا إصابات أو أضرار

 .سيما األطفال والنساء منهمالمدنيين ال

المنازل السكنية  تجاه قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل، نيران أسلحتها بشكل عشوائي، تفتح •

، )جحر الديك( غزة شرق قرية وادي ،زلةالمنطقة العاب الواقعة في المنطقة الحدودية المقيد الوصول إليها والمسماة

 عودتأصابت األعيرة النارية منزل سكني ف، 12/9/2011ثنين الموافق من صباح يوم اال 7:50والي الساعة ح   عند

 .، وأضر به جزئياًالمنزل سكان سبب حالة من الذعر والخوف في صفوف، ما لعائلة أبو سعيد ملكيته

يقع  ،بع لكتائب القساماقع المقاومة الفلسطينية، ويتموتجاه أحد  اثنين، صاروخين، ليطائرات االحتالل اإلسرائي أطلقت •

الجمعة الموافق  يوم من فجر 00:00، عند حوالي الساعة في المحافظة الوسطى مخيم المغازيل الشمالي مدخلالقرب 

 ، يجاور الموقعاالت الفلسطينيةمستودع تابع لشركة االتصب وأضرلموقع، ة في اجزئي ما ألحق أضراراً، 30/9/2011

  .دون وقوع إصابات .المستهدف

 الفلسطينيين الصيادين ستهدافا
 محدودة قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتداءاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تفرض منطقة صيد واصلت

تجاههم  والقذائف النار هاصيد الوفيرة، وتواصل إطالقفتحرمهم من الوصول ألماكن ال ،ثالثة أميال بحريةال يتعدى النطاق ب

وتالحقهم بزوارق صغيرة حتى شاطئ البحر، وتحاصرهم، وتهين كرامتهم، وتعقلهم  ،وأماكن تواجدهم وتجاه قواربهم

الف تخبذلك  ،وتحتجزهم لساعات، وتعتدي عليهم بالضرب، وتمزق شباك الصيد الخاصة بهم، وتسحبها بعيداً إلى داخل البحر

التزاماتها القانونية كقوة قائمة باالحتالل في قطاع غزة، وتنتهك حقوق الصيادين في  هاممارساتمن خالل قوات االحتالل 

واعتقال  ،من الصيادين بجراح طفيفة، من بينهما طفل) 2( إصابةعن  هذه االنتهاكات تسفرأو. ل، وحرية الحركةالحياة، والعم

   .من شباك الصيد) 18(وتضرر صيادين، من بينهم طفلين، ) 8(

  :ضمن هذا السياق على النحو اآلتي المركزيستعرض التقرير االنتهاكات التي وثقها 

 من 7:00 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج فتحت •

 البحر عرض في تواجدت التي الفلسطينيين الصيادين بمراكعدد من  تجاه ،11/9/2011 الموافق األحد يوم صباح

 . غزة شمال محافظة في ،، شمال غرب منطقة السودانية غربي بيت الهيا)سابقاً(غرب منتجع الواحة السياحي 

يستقلها ثمانية صيادين  -من نوع حسكة -وتفيد المعلومات الميدانية أن الزوارق اإلسرائيلية اقتربت من قاربين

   .، ثم اعتقلت من كانوا على متنهان، وحاصرتهافلسطينيي
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، )عاماً 21(، ومحمد )عاماً 27(، جعفر )عاماً 29(خضر: ، وأبنائه)عاماً 53(حسن خضر حسن بكر : والمعتقلين هم

، محمد ماجد )عاماً 21(وخليل جوهر خليل بكر  -ركاب الحسكة األولى - )عاماً 16(علّام ناصر فضل بكر : والطفل

  ). عاماً 17(محمد سهيل فضل بكر : ، ومعهم الطفل)عاماً 19( فضل بكر

وتفيد التحقيقات الميدانية أن المعتقلين الثمانية من سكان مخيم . هذا وجرت قوات االحتالل الحسكتين واستولوا عليهما

  . الشاطئ الشمالي بمدينة غزة

من مساء األحد نفسه، في حين أخلت  18:00عند حوالي الساعة  ،محمد ماجد بكر :سبيلهذا وأخلت تلك القوات 

  .من المساء ذاته 21:00سبيل الباقين عند حوالي الساعة 

 

قوات االحتالل فتحت النار تجاههم بشكل مباشر أثناء تواجدهم غرب منطقة  :باحث المركز أنلوأفاد أحد المعتقلين 

محمد سهيل بكر : في الساعد األيسر، والطفل خضر حسن بكر بشظية عيار ناري: الواحة، ما أسفر عن إصابة الصياد

بشظية في الساق اليمنى، ثم أمرهم الجنود الذين يعتلون الزوارق الحربية على خلع مالبسهم والسباحة نحوهم، وبعد توسل 

وبعد ذلك -وذلك نظراً لمرضه بالقلب - حسن خضر بكر بالبقاء على القارب: من الصيادين سمحت قوات االحتالل لألب

، وبعد التحقيق معهم أساليب مهينة وحاطة من الكرامة استخدمت بحقهم حيثإلى ميناء أسدود، م واقتادوهم جميعاً وهقيد

ولكنها ما زالت تحتجز قواربهم لديها، وهو النهج الذي تتبعه . ، ومن ثم أفرجت عنهم)إيرز(نقلتهم إلى معبر بيت حانون 

 .نوات األخيرةتلك القوات في التعامل مع الصيادين في الس
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صباح يوم األحد  6:00عند حوالي الساعة " :قائالً ،األسماك صيد الذي يعمل في ،)اًعام 17(محمد سهيل فضل بكر  :وفي إفادته للمركز، صرح الطفل

، قدت الحسكة تجاه )عاماً 20( ، وخليل جوهر بكر)عاماً 19( كها والدي وكان معي محمد ماجد بكرملبالحسكة التي ي انطلقت، 11/09/2011الموافق 

 بوالصبدأنا بأعمال الصيد بواسطة  شمال قطاع غزة، بيت الهيا بلدة على شاطئ بحر الواقع منتجع الواحةل ةمقابلال المنطقة إلى أن وصلنا الشمال

 فجأة حولنا العديد من الحسكات،ان وكمتر،  40حوالي ا غرباً عن ونبعدي واناكو نطقة نفسها،المإلى  لصت، شاهدت حسكة أقاربي الصيد) صنارات(

يسير بسرعة من جهة الشمال نحونا ويطلق النار، شغلت موتور الحسكة لنحاول الهرب، وسرت تجاه الجنوب وشاهدت  )زورق حربي( شاهدت دبور

 ألسحب حسكتهم، منهم قتراباالحاولت أن أساعدهم في الهرب، حاولت  ،وقفتت حسكة أقاربي وفجأة شاهدت ،أيضا حسكة أقاربي تهرب من المكان

شاهدتهم يقفزون في مياه البحر  بخلع مالبسهم والقفز إلى مياه البحر، ثم يأمرهم نميكروفو تسمعثم  ،فابتعدت عنهم، تماماً فشاهدت الدبور اقترب منهم

مرة أخرى بالبوالص، وعند  الصيد وعاودنا، ثم جروا الحسكة وانسحبوا من المكان، بقيت في مكاني )زورق حربي مطاطي( ويصعدون إلى طراد

 نييطلق النار، وسمعت ميكروفون يأمر، يسير نحونا من جهة الشمال و)زورق حربي كبير(من صباح اليوم نفسه شاهدت دبور  7:30حوالي الساعة 

النار،  إطالقبالموتور استمر من االعتقال ومصادرة الحسكة، كنت أمسك  الهرب خوفاً واصلتبوقف الموتور، حيث كنت أحاول الهرب،  من خالله

، هربت شيت أن أكون أصبت بإحدى الرصاصات، خفي فخذي األيسر وألم الموتور، وشعرت بحرارة ثم انطفأسمعت صوت الطلقات ترتطم بالموتور، 

، شاهدت د مقدمة السفينة، ففعلناالنار حتى توقفت الحسكة، وقف بجوارنا الدبور، وأمرني بخلع مالبسي والوقوف عن إطالقإلى مقدمة السفينة، استمر 

أمرنا بالقفز إلى  ثم ،ا من الدبورن، اقتربيمطاطي طرادين، ثم شاهدت إزرقاق سطحي عند فخدي األيسر، قدرت أن تكون إحدى الشظايا خدشت الفخذ

، فقفزت "انزل المياه" :وار الحسكة، وصرخأنا مصاب، فأطلق النار بج"، فقفزنا واحد تلو األخر، صرخت قلت طراد مجاور لهمياه البحر والصعود على 

خلف ظهري، شاهدت ازرقاق على فخذي، وربط عصبة من القماش على عيني،  من في المياه، وسبحت إلى الزورق، ربط الجنود يدي بشريط بالستيكي

اعة توقف، فك الجنود القيد والعصبة ، وبعد حوالي سالشديد يتحرك وكان الهواء البارد يرتطم في جسمي وكنت أشعر بالبرد طرادشعرت بأن ال

يد يتق الجنود داوأع ،ة زمالئيبقيكلبستهم بلوزة وبنطلون باللون األسود  أعطاني الجنودصعدت إليه، تسلقت سلمه ووأمروني باالنتقال إلى دبور كبير، 

بعد  توقف الدبور، ثم أنزلني الجنود إلى رصيف ميناء يدي مرة أخرى، وكنت أشكو لهم من أالم الفخذ، فلم يردوا بأي شيئ، بعد حوالي أكثر من ساعة

ني على وسمتر، ثم أجل 50، واقتادني جنديين لحوالي مرة أخرى ، وحين وصولي الرصيف أعادوا تقييدي وتعصيب عينيأن فكوا القيد والعصبة

 أقاربنا حسكة بمن فيهم من كانوا علىميعهم ، نظرت من أسفل العصبة وجدت نفسي داخل غرفة، وسمعت بداخلها صوت زمالئي الصيادين جاألرض

، بعد حوالي نصف ساعة اقتادوني من الغرفة إلى مكان مجاور قريب من الغرفة، رفعوا وتأكدنا من تواجد الجميع تحدثنا مع بعضنا الذين اعتقلوا قبلنا،

تقدت انه طبيب بدأ يفحص بي، لم أقل له عن اإلصابة ، أحدهم يحمل أدوات طبية اعداخل غرفة جنود 5العصبة عن عيني، والقيد عن يدي شاهدت 

شعرت  ،تينقيت في الغرفة حوالي ساعب، وأقاربي الصيادين جوارثم أعادوني إلى  ،ني عن اسميو، وسألمن الخوف حيث كنت متوتر ولم أستطع التذكر

، أركبوني في باص حيث شاهدته من أسفل العصبة، دميموصولة بسالسل على يدي وق وربطوا كلبشات معدنيةعن يدي، القيد  فكي لجنودا بأن أحد

شعرت بأن الباص يتحرك بعد حوالي نصف ساعة توقف، وأنزلوني منه، وفكوا القيود والعصبة وجدت نفسي عند بوابة وشاهدت بجواري محمد ماجد 

أنني في الشبان ب إلى داخل وعرفت من ابان، اقتادونش 10عددهم حوالي  ةمدني مالبسبكر، وخليل جوهر، وعالم ناصر بكر، سلمونا إلى شبان يرتدون 

، ثم اقتاد الشبان محمد ماجد بكر من الغرفة، بعد حوالي نصف ساعة للتفتيش أن أخضعونا، وذلك بعد معبر ايرز، وضعونا في غرفة تحت األرض

 اقتادوني إلى غرفة التحقيقادوا خليل جوهر إلى الغرفة، وأع أعادوه، ثم اقتادوا خليل جوهر بكر، وعرفت من محمد ماجد بأنه كان في غرفة تحقيق، ثم

سألني عن اسمي وعمري،  لم يعرف عن نفسه، ،شاهدت بداخلها طاولة مكتب وجهاز كمبيوتر ورجل يرتدي لباس مدني يجلس خلف طاولة المكتب

سألني عن  لميناء غزة، خريطةي لباس مدني، ومعه وسبب اقترابي من منطقة ممنوعة، وسألني عن أخوني وأعمارهم وعملهم ثم حضر رجل أخر يرتد

ثم ، ثم غادر الغرفة، أصحابها الميناء وعن ندالحسكات المتوقفة ععن  يمواقع الشرطة البحرية في الميناء وطلب مني تحديدها على الخريطة، وسألن

من أسئلته قال وبعد االنتهاء ألني عن جيراني ومن سكانها، فحددتها، وس يها،على شاشة الكمبيوتر، خريطة وطلب تحديد منزلي عل المحقق األخر عرض

، ثم رجعت إلى الغرفة بجوار زمالئي ثم نقلونا إلى صالة المعبر وبعد حوالي ساعتين طلب "ال أنا ال أريد": ، قلت له"شيكل تروح فيها 50أعطيك " :لي

 ."من مساء اليوم نفسه 6:00صر بكر ومحمد ماجد بكر، عند حوالي الساعة منا أحدهم المغادرة من إحدى البوابات، وغادرت من المعبر مع عالم نا
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 من 7:10 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج فتحت •

 في البحر ضعر في تواجدت التي الفلسطينيين الصيادين مراكب تجاه ،13/9/2011 الموافق الثالثاء يوم صباح

 تواجد أماكن عن الصيادين أبعد الذي األمر وهو. غزة شمال محافظة في الهيا، بيت غربي السودانية، منطقة محيط

  .أضرار أو إصابات وقوع عن يبلغ أن دون. مواصلته دون المكان ومغادرة أعمالهم ترك إلى ودفعهم األسماك،

 من 2:00 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسلحتها نيران سرائيليةاإل البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج فتحت •

 في البحر عرض في تواجدت التي الفلسطينيين الصيادين مراكب تجاه ،15/9/2011 الموافق الخميس يوم صباح

 تواجد أماكن عن الصيادين أبعد الذي األمر وهو. غزة شمال محافظة في الهيا، بيت غربي السودانية، منطقة محيط

  .أضرار أو إصابات وقوع عن يبلغ أن دون. مواصلته دون المكان ومغادرة أعمالهم ترك إلى ودفعهم سماك،األ

االثنين  :بشكل متقطع، خالل أيام الرشاشة، أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج فتحت •

 عرض في تواجدت التي الفلسطينيين الصيادين مراكب هتجا -21/9/2011 -20 - 19الموافقة  ،والثالثاء واألربعاء

غزة،  شمال محافظة في الهيا، بيت غربيشمال غرب منتجع الواحة السياحي،  السودانية، منطقة محيط في البحر

، حيث تفيد المصادر الميدانية أن 20/9/2011 الموافق الثالثاء يوم صباح من 7:00 الساعة حوالي عندكان أعنفها 

حتالل تنتشر في المنطقة بكثافة، وتفتح النار بشكل متعمد ومباشر تجاه الصيادين المتواجدين في عرض قوات اال

البحر، كما تطارد بعضهم، وتصل لمسافات قريبة من شاطئ البحر بقصد تخريب شباك الصيد التي يعدها الصيادين 

فتقطع بعض هذه  -قرب الشاطئ هذه األيامالتي يكثر تواجدها ) السلطعونات(خاصة أبو جلمبو  -الصطياد األسماك

يفقد  الذي األمر وهو .هذا ويتواصل إطالقها النيران لفترات طويلة. الشباك وتسحب البعض اآلخر بعيداً عن الشاطئ

 ترك إلى دفعهميو األسماك، تواجد أماكن عن همبعدالصيادين الفلسطينيين سبل الصيد، ويهدد حياتهم بالخطر، وي

) 4(وتفيد التحقيقات الميدانية أن هذه االعتداءات المتكررة أسفرت عن فقدان  .مواصلته دون المكان ومغادرة أعمالهم

نزار محمد محمد السلطان، أسعد محمد محمد السلطان، عبد الباري محمد محمد : لشباك الصيد، وهم من الصيادين

: همو، بشكل جزئي من الصيادين) 9(باك كما تضررت وتقطعت ش. السلطان، عبد الحافظ أسعد محمد السلطان

شريف محمد عبد السلطان، قصي محمد عبد السلطان، محمد أحمد محمد السلطان، عبد الفتاح محمد محمد السلطان، 

مضان زايد، محمود محمد علي يوسف السلطان، محمد محمد محمد زايد، جمعة أحمد محمد زايد، حسام محمد ر

 .بينهم إصابات وقوع عن يبلغ أن دون .اسماعيل زايد

بشكل متقطع، عند حوالي الساعة  الرشاشة، أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج فتحت •

 عرض في تواجدت التي الفلسطينيين الصيادين مراكب تجاه -22/9/2011من صباح يوم الخميس الموافق  7:45

غزة،  شمال محافظة في الهيا، بيت غربيغرب منتجع الواحة السياحي،  شمال السودانية، منطقة محيط في البحر

وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل التي تنتشر في المنطقة بكثافة، فتحت النار بشكل متعمد ومباشر تجاه 

الصيد  الصيادين المتواجدين في عرض البحر، وطاردتهم لمسافات قريبة من شاطئ البحر بقصد تخريب شباك

التي يكثر تواجدها قرب الشاطئ ) السلطعونات(خاصة أبو جلمبو  -خاصتهم التي يعدونها مسبقاً الصطياد األسماك
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هذا ويتواصل إطالقها النيران . فخربت عدد من هذه الشباك وسحبت البعض اآلخر بعيداً عن الشاطئ - هذه األيام

 أماكن عن همبعدطينيين سبل الصيد، ويهدد حياتهم بالخطر، وييفقد الصيادين الفلس الذي األمر وهو .لفترات طويلة

وتفيد التحقيقات الميدانية أن هذه  .مواصلته دون المكان ومغادرة أعمالهم ترك إلى دفعهميو األسماك، تواجد

قصي محمد عبد : من الصيادين، هم) 5(االعتداءات المتكررة أسفرت عن تضرر وفقدان شباك الصيد الخاصة بـ

ان، صبح محمد حسن السلطان، ورمضان غالب رمضان السلطان، عاهد زياد محمود زايد، ومؤنس عبد السلط

  .بينهم إصابات وقوع عن يبلغ أن دون .رمضان زايد

 فجر من 4:30 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج فتحت •

 محيط في البحر عرض في تواجدت التي الفلسطينيين الصيادين مراكب تجاه ،28/9/2011 فقالموا األربعاء يوم

 أماكن عن وأبعدهم الصيادين روع الذي األمر وهو. غزة شمال محافظة في الهيا، بيت غربي السودانية، منطقة

 أو إصابات وقوع عن يبلغ أن دون. مواصلته دون المكان ومغادرة أعمالهم ترك إلى ودفعهم األسماك، تواجد

  .أضرار

 إليها الوصول يقّيد منطقة فرض

بشكل شبه  ،نيران أسلحتها تجاه المناطق المحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية هاواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فتح

يها تسميها بالمنطقة األمنية في سياق فرضها منطقة حدودية يقيد الوصول إل ، وذلكيومي، مستهدفة كل ما يتحرك في المنطقة

  . )buffer zone(العازلة 

وتشير التحقيقات الميدانية التي يجريها مركز الميزان أن قوات االحتالل تستهدف كل من يقترب من المناطق الحدودية شماالً 

ها يلقالتي تت منشوراالفي  يدعتداخل أراضي القطاع، وليس كما  اًمتر) 1500(وشرقاً، لمسافات تتجاوز في بعض األحيان 

  .متر فقط) 300(بأنها تستهدف من يقترب من الحدود لمسافة  اتالطائر خالل من

   

وفق التسلسل الزمني  -التي وثّقها مركز الميزان لحقوق اإلنسان االنتهاكات ذات العالقة بفرض منطقة أمنية عازلة وكانت

  :كاآلتي -لألحداث

 :غزة داخل قطاع تالتوغال

واألراضي وممتلكاتهم  هاسكانالمناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة و واستهدافالل انتهاكاتها واصلت قوات االحت

توغل، في مناطق مختلفة من قطاع  اتعملي )3(التقرير  يغطيهاشهدت الفترة التي و. المناطقتلك وكل ما يتحرك في الزراعية 

، كما أن من األراضي الزراعية أو المجرفة في أوقات سابقة تارآالف األم وتسوية امت خاللها آليات االحتالل بتجريفق  غزة،

تكرار عمليات التوغل حرم مئات المزارعين من االنتفاع من أراضيهم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضها 

ر كثيف ومتقطع، وتحت ، كما أن عمليات التوغل بالعادة تصحبها إطالق ناع مجهودهم وتكبدهم خسائر جديدةللتجريف وضيا

   .غطاء جوي توفره الطائرات لآلليات المتوغلة

  

  :على النحو اآلتي التي وثّقها مركز الميزان لحقوق اإلنسان التوغليستعرض التقرير حاالت 
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من مسـاء يـوم الثالثـاء     16:15توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بعدد من اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  •

، حيث تحركت اآلليات بمحاذاة شريط الفصل الحدودي من حدود الفصل متر تقريباً 300مسافة ل، 6/9/2011الموافق 

مال بلدة بني سـهيال  نة شدة عبسان الجديدة ومنطقة الزلفي األراضي التابعة لب بلدة عبسان الكبيرة تجاه الشمال شرق

 مروحيـة الطائرات الإطالق نار من  وسط ماكنفي تلك األ شرعت في تسوية األراضي الزراعيةو ،شرق خان يونس

نفسه، أطلقت طائرة اسـتطالع   الثالثاءمساء  18:30وعند حوالي الساعة  .التي شكلت غطاءاً جوياً للقوات المتوغلة

تجاه أحد أفراد المقاومة في منطقة سوق مـازن فـي بلـدة     ،صاروخاً واحداً -تواجدت في سماء المنطقة -إسرائيلية

أسـفر  ما توغل، المنطقة متر تقريباً عن  1500 بعدعلى  على أطراف منطقة الزنةيتواجد يدة، بينما كان عبسان الجد

 كما أسفر القصـف عـن  . من سكان بني سهيال )عاماً 21( خالد أسامة إبراهيم أبو سهمود :استشهاده فوراً، وهوعن 

أسعد عبد الكريم محمـد   :المواطن :ي العالج، وهمإلى مستشفى ناصر لتلق وان، نقليمن بينهم طفل مدنيينإصابة ثالثة 

بشظايا في الذراع األيمـن،   أصيب )أعوام 10(عمر : بشظايا في البطن والظهر، وطفليه وأصيب) اًعام 65( الشامي

  .مساء اليوم نفسه 20:00عند حوالي الساعة انسحبت القوة المتوغلة و. أصيب بشظايا في الوجه )أعوام 9( وأحمد

من  10:00آليات عسكرية بشكل محدود، عند حوالي الساعة ) 4(ت االحتالل اإلسرائيلي بقوة مكونة من توغلت قوا •

، في المنطقة الواقعة شرقي مقبرة الشهداء اإلسالمية، شرق جباليا، في 18/9/2011صباح يوم األحد الموافق 

تراً، تحت غطاء جوي من الطائرات م 50لمسافة تقدر بـمحافظة شمال غزة، انطالقاً من حدود الفصل الشرقية، 

من الصباح نفسه، تجاه أرض فضاء تقع شمال  10:30العمودية، التي أطلقت صاروخاً واحداً عند حوالي الساعة 

من صباح  11:00ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى انسحبت القوة من المنطقة عند حوالي الساعة . المقبرة

 .اليوم نفسه

من  8:00آليات عسكرية، بشكل محدود، عند حوالي الساعة ) 4(حتالل اإلسرائيلي بقوة مكونة من توغلت قوات اال •

، في منطقة بورة أبو سمرة الواقعة شمال بيت الهيا، انطالقاً من حدود 20/9/2011صباح يوم الثالثاء الموافق 

طع للنيران، ما دفع المزارعين متراً من تلك الحدود، وسط إطالق متق 300بـ الفصل الشمالية، لمسافة تقدر 

ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو . حياتهمى ترك المنطقة ومغادرتها خوفاً على لالمتواجدين لرعاية أراضيهم الزراعية إ

    .من مساء الثالثاء نفسه 13:00أضرار حتى انسحبت القوة من المنطقة عند حوالي الساعة 

  

 :استهداف المزارعين في المناطق الحدودية

أو كل من  قوات االحتالل اإلسرائيلي استهدافها للمزارعين الفلسطينيين داخل أراضيهم ومزارعهم قرب حدود الفصل تواصل

ن في سياق فرضها لمنطقة يقيد الوصول إليها، حيث تفتح القوات المتمركزة على الحدود نيرا وذلك ،يقترب من تلك المناطق

الزراعية والعاملين في مهنة الزراعة بشكل عام كلما وصلوا إلى المزارع المتاخمة  حتها تجاه المزارعين ومالكي األراضيلسأ

متر في  1500متر في بعض المناطق، و 1000ـللحدود، وقد يصل االستهداف إلى مناطق تبعد عن تلك الحدود مسافة تقدر ب

  .البعض اآلخر
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  :على النحو اآلتيق اإلنسان التي وثّقها مركز الميزان لحقو استهداف المزارعينحاالت  وكانت

نيران ، )إيرز(بوابة معبر بيت حانون حدود الفصل الشمالية، قرب فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على  •

عدد  تجاه، 21/9/2011الموافق  األربعاءيوم من مساء  16:45عند حوالي الساعة أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، 

الحدودية المحيطة بالمعبر،  الزراعية المناطق الذي تواجدوا في مزارعهم الواقعة في من المزارعين الفلسطينيين

، ولكن إطالق النار أجبر المزارعين على مغادرة المكان دون وقوع إصابات أو أضراروالكائنة شمال بيت حانون، 

   .دون استكمال رعاية مزروعاتهم
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 االعتقال والحجز التعسفي
سياسة االعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سواء من خالل توغالتها في أراضي واصلت قوات االحتالل 

استخدام المعابر كمصائد كما واصلت قوات االحتالل  ،القطاع أو من خالل مطاردة الصيادين واختطافهم من عرض البحر

وفي هذا السياق اعتقلت  .فتعتقلهم أو تبتزهم أعمالهمابعة أو مت ة للسفر لغرض العالجحاجتهم الماسل ، في استغاللللفلسطينيين

سلل أطفال حاولوا الت) 3(صيادين، بينهم طفالن، بعد مطاردتهم في عرض البحر، كما اعتقلت ) 8(قوات االحتالل اإلسرائيلي 

للضرب والمعاملة زهم لعدة ساعات تعرضوا خاللها اجتحابعد  همطلقت سراحبيد أنها أ .إلى داخل إسرائيل بغرض العمل

  .القاسية والمهينة

  :وثّقها مركز الميزان لحقوق اإلنسان خالل فترة التقريراالعتقاالت التعسفية التي 

  

 الموافق األحد يوم صباح من 7:00 الساعة حوالي عند ،اإلسرائيلية البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج حاصرت •

غرب منتجع الواحة السياحي  البحر عرض في تواجدت التي طينيينالفلس الصيادين مراكبعدد من  ،11/9/2011

وتفيد . غزة، وسط إطالق كثيف للنيران شمال محافظة في ،، شمال غرب منطقة السودانية غربي بيت الهيا)سابقاً(

لسطينيين، ثم يستقلها ثمانية صيادين ف -من نوع حسكة - التحقيقات الميدانية أن الزوارق اإلسرائيلية اقتربت من قاربين

، جعفر )عاماً 29(خضر: ، وأبنائه)عاماً 53(حسن خضر حسن بكر : اعتقلت من كانوا على متنها، والمعتقلين هم

وخليل جوهر  -ركاب الحسكة األولى -)عاماً 16(علّام ناصر فضل بكر : ، والطفل)عاماً 21(، ومحمد )عاماً 27(

هذا ). عاماً 17(محمد سهيل فضل بكر : ، ومعهم الطفل)عاماً 19(، محمد ماجد فضل بكر )عاماً 21(خليل بكر 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن المعتقلين الثمانية من سكان مخيم . وجرت قوات االحتالل الحسكتين واستولوا عليهما

حوالي  محمد ماجد بكر، وذلك عند :هم على النحو اآلتيالقوات سبيلهذا وأخلت تلك . الشاطئ الشمالي بمدينة غزة

  .من المساء ذاته 21:00من مساء األحد نفسه، في حين أخلت سبيل البقية عند حوالي الساعة  18:00الساعة 

، ثالثة 10/9/2011من مساء يوم السبت الموافق  18:30عند حوالي الساعة  ،اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي •

وتفيد التحقيقات . لدة القرارة شرقي محافظة خان يونسشرق ب حدود الفصل الشرقية،حاولوا التسلل إلى داخل  لأطفا

متر تقريباً، وسط إطالق  50الثالثة عند اجتيازهم الشريط الحدودي مسافة  األطفال حاصرت قوة عسكرية الميدانية أن

تهم بعد إحكام سيطرخلع مالبسهم، وثم نفسهم، أبتسليم  فراد تلك القوة عبر مكبرات الصوتنار كثيف، وأمرهم أحد أ

للتحقيق لعدة  همخضعوهناك أو القريبة، إلى أحد المواقع العسكرية همنقلوعصب أعينهم، و يديهم ديتقي عليهم تم

، أطلقت 11/9/2011فجر يوم األحد الموافق  2:10وعند حوالي الساعة  .ت، تعرضوا خاللها للضرب واإلهانةساعا

معصوبي األعين بالقرب من موقع كيسوفيم شرق ين ي اليدمقيد ، حيث تركوهمالثالثة األطفالقوات االحتالل سراح 

، احمد )عاماً 17( ، موسى غازي أبو لحية )عاماً 17(محمد نبيل أبو حليب : وتم التعرف عليهم وهم. بلدة القرارة

  .نه كان يحاول التسلل للعمل في إسرائيل برفقة صديقيهأب هم لباحث المركزحدأوأفاد  ).عاماً 15(يونس أبو لحية 

  



 2011 سبتمربشهر يف تعاملها مع املدنيني يف قطاع غزة خالل  وقانون حقوق اإلنسان قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدويل اإلنسانيانتهاكات 

15 
 

  على المعابر والتنقل حرآةحرية الالحصار و
  

عالنها المتكـرر عـن   واصلت قوات االحتالل فرض حصارها المشدد على قطاع غزة للعام الرابع على التوالي، وبالرغم من إ

لم تكن لـه   إال أن التخفيف المعلن، ل الدوليةافعالحتواء ردود األمنها في محاولة  ،على قطاع غزة ةالمفروضه تخفيف إجراءات

في الوقت الذي ما زالت تواصل فيه إجراءاتها المتعنتة في إصـدار تصـاريح    .آثار فعالة لجهة إعادة الحياة لالقتصاد المحلي

العالج خارج قطاع غزة وفق تقارير األطباء المختصون، حيث رفضت قوات االحتالل دخـول  للمرضى الذين تستلزم حاالتهم 

طلبـاً قـدمت عبـر وزارة الصـحة     ) 820(مريضاً آخرين من أصل ) 37(م ترد على طلبات مريضاً، في حين أنها ل) 20(

التي تمـارس   -من المرضى أصحاب الطلبات للمقابلة األمنية) 17(الفلسطينية، وفي إجراء مجحف آخر استدعت تلك القوات 

وعـالوة  . الدخول مقابل التعاون معهمخاللها ضغوطاً معينة على المرضى وتبتز بعضهم وتساوم عدد منهم على السماح لهم ب

على ذلك فما زالت اإلجراءات المشددة متواصلة خالل عملية سفر ودخول المرضى بعد السماح لهم، حيث يمشـي المرضـى   

، إلى جانب عمليات التأخير في السماح للحاالت الخطيرة التـي  )إيرز(متراً حتى يصل معبر بيت حانون  800مسافة تقدر بـ

قوات سمحت حيث  ،لقيود على حركة البضائع واألفرادفرض ا قوات االحتالل وتواصل هذا. طة سيارات اإلسعافتسافر بواس

بينما  .جزئياً ولساعات معدودات خالل اليوم، سمحت خاللها بمرور بضائع وسلع إلى قطاع غزة عدد من المعابر بفتحاالحتالل 

  . ليل إغالق عدد من المعابر بشكل كواصلت قوات االحتال

  

  جدول يوضح أعداد طلبات العالج التي عالجتها دائرة العالج بالخارج بوزارة الصحة

  الشهر

  

عدد طلبات

  المرضى

طلبات حصلت

  على موافقة

طلبات لم يرد   تطلبات رفض

  عليها

 استدعوامرضى 

  للمقابلة األمنية

  17  37  20  746  820  سبتمبر

  

  :كاآلتي ،2011سبتمبر خالل شهر  ويورد التقرير موجز لعمل المعابر
  

  ):إيرز(معبر بيت حانون  •

ألسباب أمنية ) يومان(مرات بسبب إجازة يوم السبت، و) 4(أيام، كان منها ) 6(بشكل كلي مدة أغلقت قوات االحتالل المعبر 

تلك القوات للتجار من فيما يستمر بشكل عام منع . واألعياد اليهودية، بينما فتح للحاالت اإلنسانية واألجانب فقط لمدة يوم واحد

الدخول بالشكل المعهود كما كان سابقاً، في حين أنها تفرض قيوداً متعددة على عملية دخول المرضى ومرافقيهم، وتستدعي 

كذلك فهي تمارس إجراءات شديدة على مجمل اللذين . بعضهم لمقابلة جهاز المخابرات، وتمنع عدد منهم من اجتياز المعبر

الموظفين العرب واألجانب في المؤسسات الدولية، والصحفيين، وموظفي البعثات الدبلوماسية والسفارات،  يجتازون المعبر من

للوصول إلى المملكة ) اللنبي(الذين يزورون أقارب لهم في القطاع، كذلك المسافرين إلى معبر جسر الكرامة  48وفلسطينيي ال
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. مع أنها ال تغلقه نهائياً في وجه هذه الحاالت إال في أوقات قليلة. سهلاألمر الذي يؤثر على عملية دخولهم بشكل . األردنية

  . ووجب التنويه إلى أن العدد المسموح لهم بالدخول يتفاوت، ويصاحب إصدار التصاريح الالزمة لهم العديد من العقبات

  

  

  : ا يلي، كم2011/أيلول/ هذا وكانت حصيلة من اجتازوا معبر بيت حانون إيرز في شهر سبتمبر

وما . من موظفي المنظمات الدولية األجانب) 620(وما عدده . من المرافقين لهم) 679(عدد ، ومريضاً) 681( هدخل ما عدد

من كبار رجال ) 1731(وما عدده . من الصحفيين) 76(وما عدده ". السفارات"من موظفي السلك الدبلوماسي ) 89(عدده 

، الذين كانوا في 1948من فلسطينيي األراضي المحتلة في العام ) 291(وما عدده . والتجار الفلسطينيين ))BMC((األعمال 

  ".معبر الكرامة"من المسافرين إلى جسر األردن ) 50(وما عدده . زيارة ألقارب لهم في القطاع

  

  

  2011خالل شهر سبتمبر من العام ) إيرز(جدول يوضح عمل معبر بيت حانون 

يام أالشهر

ونمرافق مرضى العمل
منظمات 

 دولية

 موظفو

قنصليات
 نوصحفي

BMC 

 وتجار

عرب من 

 إسرائيل

جسر 

 اللنبي
المجموع

 681 679 620 89 76 1731 291 50 4217 24سبتمبر

  

 

 ):كارني(معبر المنطار  •

  

بشكل نهائي، واإلبقاء ) كارني(معبر المنطار  إغالق 2011قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في الثاني من مارس 

. على معبر كرم أبو سالم الواقع في أقصى جنوب شرق القطاع، كمعبر وحيد لحركة البضائع من وإلى قطاع غزة

  .وجاء هذا القرار في سياق تصعيد إجراءات تشديد الحصار واستمراره كعقاب جماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة

  

  
ماضية كشفت عن توجهات وسياسات تهدف إلغالق معابر وكانت ممارسات سلطات االحتالل على مدار السنوات الثالث ال(

وفي هذا السياق أعلنت سلطات . القطاع كافة، واإلبقاء على معبر كرم أبو سالم كمعبر وحيد لمرور البضائع من وإلى قطاع غزة
د القطاع بالحصمة إغالق معبر صوفا كلياً، وهو المعبر الذي كان مخصصاً لتزوي 2008) سبتمبر(أيلول  12االحتالل بتاريخ  

كلياً  ' نحال عوز'كما أغلقت قوات االحتالل معبر الشجاعية . شاحنة يومياً) 130(ومواد البناء وكانت تمر من خالله حولي 
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، وهو المعبر الذي كان مخصصاً لتزويد القطاع بالوقود والمحروقات وغاز الطهي وذلك 2010) يناير(كانون الثاني  1بتاريخ 
) إيرز(كما كانت قوات االحتالل ألغت القسم الخاص بمرور البضائع من معبري بيت حانون . شاحنة يومياً) 60(بمعدل حوالي 

  .)2000ومعبر رفح البري بعد أشهر معدودة من اندالع االنتفاضة في أواخر العام 
  

  

 :معبر رفح •

 

للسماح  ، وذلك2011/شهر سبتمبراً خالل يوم) 25(بشكل جزئي عدد  رفح فتح معبرسمحت إدارة الموانئ المصرية ب

  .خالل تلك الفترة مرضى ومرافقيهم،الجرحى وعدد من السمح بمغادرة حيث . من وإلى قطاع غزة نبسفر الفلسطينيي

  

 - وأعضاء الوفود الطبية والصحفية ،قاماتوحملة اإل ،والطلبة ،من المرضى :)17486(بلغ عدد المغادرين من المعبر و

  .في أوقات سابقة قطاع غزةت دخلالتي 

  .ن على الجانب المصري من المعبرالعالقيعدد من و ،ومرضى ومرافقيهم ،من بينهم جرحى :)13373(سمح بعودة و

  . مسافر) 528(بلغ عدد المرجعين فيما 

  

  2011من العام  خالل شهر سبتمبرجدول يوضح عمل معبر رفح 

عدد أيام الشهر

 اإلغالق

عدد أيام

 العمل

 مرجعين عدد القادمينعدد المغادرين

 13373 515 62517486 سبتمبر

  

 ):كيرم شالوم(معبر كرم أبو سالم  •

 2011/سبتمبريوم من شهر ) 19(لعدة ساعات يومياً خالل  "كيرم شالوم"كرم أبو سالم سمحت قوات االحتالل بفتح معبر 

مختلفة  متنوعة أخرىغذائية، وطبية، ومواد  مواد هابين ،شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع) 4873( خاللها لدخ

  .مساعدات إنسانيةومن بينها  الستخداما

   

  : قطاع االستيراد

  ). طن 2540.62(طهي تحمل الغاز بشاحنة محملة ) 123(دخول عدد 

مل شاحنة محملة بالسوالر العادي تح) 4(عدد و، )لتر 111000(شاحنة محملة بالسوالر الصناعي تحمل ) 4(دخول عدد 

  ). لتر 37000(شاحنة محملة بالبنزين تحمل ) 1(عدد و). لتر 120000(
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  :التصديرقطاع 

، وذلك النتهاء موسم 2011لم تسمح قوات االحتالل اإلسرائيلي بتصدير أية بضائع أو منتجات خالل شهر سبتمبر من العام 

   .الخضروات والزهور التي يتم تصديرها عادة خالل السنوات الماضية

   

  2011من العام  خالل شهر سبتمبر كرم أبو سالمجدول يوضح عمل معبر 

 

  

 الشهر

بضائع 

تجارية 

متنوعة 

 ومساعدات

 صادرات سوالر عادي بنزين سوالر صناعي غاز الطهي

د 
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  0  120000  4  37000  1  111000  4 2540.62  123  4873  سبتمبر
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  اخلامتة
  

في قطاع  قواعد القانون الدولي اإلنسانيلحقوق اإلنسان وقوات االحتالل اإلسرائيلي لقانون انتهاكات تواصل ظهر التقرير أ

 بحق السكان تعمدمو بشكل غير متناسب وبشكل مفرطو استمرار أعمال القتل وإطالق النار دون تمييز؛ من خالل غزة

، وظهر ذلك جلياً من خالل األرقام المجدولة واإلحصاءات الموضحة واإلفادات المشفوعة بالقسم في مناطق سكناهم ؛المدنيين

  .التي وردت في التقرير

 ،)بفرزون( عازلةالمنية بالمنطقة األ احدودية يقيد الوصول إليها يسميه الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة التقرير برزأو

غزة، بينما تشير  قطاع الفصل الشرقية والشمالية في على امتداد حدودفقط متراً  300أنها تبلغ بقوات االحتالل  والتي تدعي

تلك متراً من  1500إلى  1000المراقبات الميدانية إلى أن قوات االحتالل تستهدف من يتواجد في مسافات تتراوح ما بين 

   .المناهضة لفرض تلك المنطقة التجمعات السلميةالفعاليات واستهداف الحدود، وعلى طولها، كما تكرر قوات االحتالل 

من  ،الصيد أعمال منحرمانهم  تصاعد اإلجراءات التي من شأنهاو ؛الفلسطينيين الصيادين بحقاالعتداءات  استمراروضح أو

واالستيالء  وإهانة كرامتهم اعتقالهمعمليات إطالق النار عليهم والثالثة، بما في ذلك البحرية من تجاوز األميال خالل منعهم 

   .وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم وسحبها بعيداً عن الشاطئ، ومالحقتهم بواسطة قوارب صغيرة حتى الشاطئ على مراكبهم

ائنة مزارعهم قرب حدود الفصل، سواء بإطالق وضح تواصل اعتداءات قوات االحتالل على المزارعين الفلسطينيين الكأكما 

النار تجاههم، أو بالقصف المدفعي، ما يقيد وصول المزارعين الذين يمتلكون أراضٍ قرب حدود الفصل، في إطار المنطقة 

 المسماة بالعازلة، إلى أراضيهم ومزارعهم، أو من المزارعين العاملين في تلك األراضي، بهدف رعايتها والعناية بها،

  .وزراعتها أو حصد ثمراتها، وينتهك حقهم في العمل وكسب المال

  

المدنيين الفلسطينيين  بحق انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيليستمرار وتصاعد المركز الميزان لحقوق اإلنسان يجدد استنكاره 

اإلنساني  القانون الدولينتهك ي الذيالحصار الشامل  سياقالقيود التي تفرضها على السكان في واستمرار  ،في قطاع غزة

؛ واستمرار حرمان المرضى من والمزارعين يجدد استنكاره لالنتهاكات الموجهة ضد الصيادين كما. وقانون حقوق اإلنسان

   .يةفستعحقهم في الوصول إلى المستشفيات وتلقي العالج والرعاية الصحية المناسبة؛ ومواصلة االعتقاالت ال

اً بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب يالحصار يشكل مساساً جوهر واصلتمركز على أن الويشدد 

دوراً أساسياً في تدهور األوضاع اإلنسانية، حيث تتفاقم المشكالت االجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع 

  .معدالت البطالة والفقر في صفوف السكان

ي مضي قوات االحتالل اإلسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي مركز الميزان يرى ف

لحقوق اإلنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية واألخالقية تجاه المدنيين في األراضي 

ولم  –أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع و .صالفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصو

  .تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها -يزل

المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، مركز الميزان يطالب و

. ح بحرية الحركة لسكان القطاعوية والمالبس والوقود، والسماوضمان مرور المواد الضرورية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألد

 يؤكد على أن العقوبات الجماعية اإلسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، وتشكل مخالفات جسيمةالميزان مركز و

 . د اإلنسانيةالجرائم ضلمبادئ القانون الدولي اإلنساني ويرقى الحصار وجملة الممارسات األخرى إلى مستوى 
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العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد  لتحركابلمجتمع الدولي ا مطالبتهالميزان يجدد مركز و

في األراضي الفلسطينية المحتلة ومالحقة  ةوالعمل على تطبيق العدال ،إلنسانالقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق ا

  .وتقديمهم للعدالة نتهاكاتأمروا بارتكاب هذه االأو  ارتكبوامن كل 

والمركز يشدد على ضرورة إنهاء حالة اإلفالت من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق اإلنسان 

  .وقواعد القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة

  

  انتهى
 

  

  


