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  مقدمة
  

، 2011من العام يوليول شهر خال استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة اإلسرائيليواصلت قوات االحتالل 

وفق  اإلسرائيليةيستعرض هذا التقرير االنتهاكات  .اإلنساني وقواعد القانون الدولي اإلنسانحقوق مبادئ انتهاكات ل وارتكبت

، وذلك وفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها مركز الميزان لحقوق 2011 يوليوشهر خالل  هاالتسلسل الزمني لوقوع

  .سان في قطاع غزةاإلن

ويشمل ، 2011خالل شهر يوليو  االحتاللويبدأ التقرير بعرض موجز إحصائي حول أعداد االنتهاكات التي ارتكبتها قوات 

  .على أعداد القتلى والجرحى ال سيما النساء واالطفال منهم

 مع تعاملها في والمميتة المفرطة القوة لاالحتال قوات استخدام من، استهداف المدنيين الفلسطينيين حاالتالتقرير تناول وي

  .المدنيين على المتكررة واعتداءاتها الفلسطينيين،

التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه سواء تلك التقرير االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين،  ويتناول

شهدت و. هم في عرض البحرتممتلكاتهم وإهانقواربهم وعدي على ، أو استهدافهم بإطالق النار والتقوات االحتالل على القطاع

حرمانهم من تجاوز ما استمرار التقرير استهداف تلك القوات للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم من خالل  يغطيهاالفترة التي 

الحربية المطاطية حتى  النار ومالحقتهم بالزوارق بإطالق ، واستهدافهم المتكررعن شاطئ غزةبحرية أميال ) 3( مسافته

  .شاطئ البحر

االستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعي قوات االحتالل إلى فرض  ويورد التقرير

ى هذه و يترتب عل. لقطاعداخل اكيلو متر على طول الحدود الشرقية والشمالية أكثر من منطقة أمنية عازلة تصل إلى 

تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين ممن يملكون أراضي فيها، وحرمان عشرات األسر  لممارسةا

راضي المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أن األراضي المستهدفة كافة األمن مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من 

عمليات التوغل  .راضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع غزةهي أراضي زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع األ

 حيث تكرار. واألراضي الزراعيةوممتلكاتهم  قطاع غزة، والسكان المدنيين شرقالمناطق الحدودية  التي تستهدفالمتكررة 

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

  . للتجريف وضياع مجهودهم وتكبدهم خسائر جديدة

تتسم ال زالت هذه الهجمات حيث  .ستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزةالتي ت ةوالمدفعي ةالصاروخي ويتناول التقرير الهجمات

بما في ذلك  ،دنيين وممتلكاتهمالم اكتراثها بحياةعدم مراعاتها لقواعد القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة، حيث يظهر عدم ب

حالة من وتشيع  ،مدنية، وإلحاق أضرار مادية في منازل ومنشآت عدد من المواطنينإصابة  وتتسبب في ،قصف منازل سكنية

  .الليلالتي تحدث أثناء خاصة الهجمات و ،السيما األطفال والنساء منهم ،الرعب والهلع في نفوس السكان

   .خالل الفترة التي يغطيها التقرير وفاة مريض حيث سجلتالحصار المفروض على قطاع غزة،  بببسويورد التقرير الوفيات 

قوات حيث تواصل التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي،  وأخيراً يستعرض التقرير القيود المفروضة على حركة المعابر

  .تسبب في ارتفاع خطير للبطالة والفقرمما  ،على حركة البضائع واألفرادوتفرض قيوداً  االحتالل إغالق المعابر،

ويخلص التقرير ، 2011يوليوشهر خالل  ة على قطاع غزةاإلسرائيلي ءاتداتعاالحول آثار معلومات إحصائية  التقريرويقدم 

طالب المجتمع إلى استنتاج باستمرار االنتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني ويستنكر هذه االنتهاكات وي

  .الدولي بالتدخل وحماية المدنيين
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 خالصة إحصائية
  

تشكل المعلومات الواردة في هذا التقرير معلومات أساسية، يستطيع الباحث أو المهتم أن يرجع إلى المركز للحصول على 

ت اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان ظهر التقرير استمرار االنتهاكاوي. التقريرهذا معلومات توثيقية وافية حول كل حادث يرد في 

  :استعراضه للمعطيات الميدانية التي تشير إلى وقواعد القانون الدولي اإلنساني من خالل

  

 .عشوائي وبشكل متناسبةال وغير مميتةالو مفرطةال قوةال باستخدام القتل تعمد •
 .من الصيداستمرار االعتداءات الموجهة ضد الصيادين، واستمرار حرمانهم  •
 .ر الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلةاستمرا •
  .والصاروخي المدفعي القصف عمليات •

  .الحصارالمرضى جراء  وفيات •
 .والمرضى اإلغالق المشدد الذي ينتهك حرية حركة البضائع واألفراد •
 
  

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

  

 القتلىعدد 3

 عدد الجرحى 19

 عدد الجرحى من النساء  2

 عدد الجرحى من األطفال -

 عدد التوغالت 3

 عدد االعتداءات بحق الصيادين  8

 عتقالاالحاالتعدد -

 وفيات الحصار  1
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 :القوة المفرطة والمميتة استخدام
يغطيها التقرير، واستخدمت القوة في تعاملها مع  واصلت قوات االحتالل من عدوانها على قطاع غزة خالل الفترة التي

، خاصة في المناطق الحدودية وبشكل غير متناسب، من خالل عمليات القصف واالعتداءات المتكررةالمدنيين، حيث استهدفت 

  .أخرين) 5(وإصابة فلسطينيين، ) 3(حيث قتل 

  

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

 الثالثـاء  مسـاء  من 2:40 الساعة حوالي عند وذلك ينفجر، لم أحدهما بصاروخين اإلسرائيلي االحتالل قوات قصفت .1

 متر 600 حوالي بعد وعلى المصدر قرية شرق يقع للزيتون حقل في كانوا الشبان من مجموعة ،5/7/2011 الموافق

 حمـدان  كمال  ،)عاما29ً( العمر من البالغ جزر أبو سعيد محمد من كالً مقتل عن ذلك أسفر وقد الفاصل، السياج من

 وصـلت  وقد. ثالث شخص الحادث في أصيب كما رفح، مدينة سكان من وهم ،)عاما30ً( العمر من البالغ معمر أبو

 . البلح دير مدينة يف األقصى شهداء مستشفى إلى بنقلهم وقامت الفلسطيني األحمر للهالل التابعة اإلسعاف تاسيار

 :التالي النحو على المواطنين أحد للمركز بها صرح بالقسم مشفوعة إفادة من مقتطفات التقرير ويورد

 
 صوت سمعت، )عاما15ً(أنا ونجلي أحمد  بينما كنت في منزلي ،5/7/2011 الموافق الثالثاء مساء من 2:40 الساعة حوالي عند" 

 يتصاعد أسود دخان يشاهد أنه فأبلغني المنزل محيط في ونظر أحمد نهض لحظات وبعد وأحمد أنا أرضا فانبطحت شديد انفجار

 أخر انفجار صوت سماع انتظرت أرضا ينبطح أن فأمرته صاروخ صوت يشبه صفير صوت فسمعت الزيتون، حقل وسط من

 صوت سمعت ذلك بعد ...زيتونحقل لل وسط من يتصاعد أسود دخان شاهدت الشرق ناحية ونظرت وقفت ثم ينفجر، لم لكنه

 أوالدي بينهم من المواطنين من عدد فشاهدت الزيتون لحقل وتوجهت فنزلت الحادث، في ضحايا يوجد أنه فعرفت إسعاف سيارة

 أطرافه وأحد وجهه على ملقى وكان القامة قصير شاب أحدهما للحياة أثاراً عليهم ال تبدوا األرض على ملقيين شابين وشاهدت

 شجرة جذع قرب االرض على ملقى طويلة لحية له أخر شاب شاهدت و عميقة حفرة بجواره وشاهدت مقطوعة، شبه السفلية

 وقد بمساعدتهم، أحمد ابني وقام الجثامين بانتشال المسعفين طاقم وقام ....العلوية أطرافه في مصابا ثالث شاب وشاهدت زيتون،

 "  لمنزلي رجعت  ثم المكان اإلسعاف غادر
 

 الشـهيد  جثـة  16/7/2011 الموافق السبت يوم صباح من 11:00 الساعة حوالي عند المدني، الدفاع طواقم شلتانت .2

 مـن  اسـتهدف  نفق في آثاره فقدان بعد خانيونس، سكان من) عاماً 21( العمر من البالغ البيوك، محمد ابراهيم محمد

 3:45 السـاعة  حوالي عند رفح، جنوب الدين صالح بوابة قرب مصر مع الحدودي الشريط على الحربية الطائرات

 20( الراعـي،  فضـل  جـابر  فضل: من كالً القصف في اصيب حيث ،14/7/2011 الموافق الخميس يوم فجر من

 ، الجسـم  مـن  متفرقـة  انحاء في شظايا ،)عاماً 18( شراب، أحمد جمال الجسم، من متفرقة انحاء في شظايا ،)عاماً

 فـي  شظايا ،)عاماً 40( زهري، أبو عزمي وائل ، خانيونس من وكالهما البيوك، يهف قضى الذي النفق بنفس أصيبوا

 رفـح،  من وكالهما الجسم، من متفرقة انحاء في شظايا ،)عاماً 30( الجمل، عاطف ومحمد الجسم، من متفرقة انحاء

 قطـاع  شـمال  الهيا بيت سكان من وهو الجسم، من متفرقة انحاء في شظايا ،)عاماً 25( سماحة، أبو محمد ومجدي

  .بالمتوسطة اصابتهم النجار يوسف أبو مستشفى في الطبية المصادر وصفتو مجاور، نفق في وأصيبوا  غزة،
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 :الصيادين استهداف

نطاق  طاع غزة، حيث تفرض منطقة صيد ضمنقوات االحتالل اإلسرائيلي اعتداءاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في ق واصلت

حرمهم من الوصول ألماكن الصيد الوفيرة، وتواصل إطالق النار تجاههم وتجاه قواربهم، وتخرب معداتهم ثالثة أميال بحرية فت

وتخالف قوات االحتالل بهذه الممارسات التزاماتها القانونية كقوة قائمة . وشباكهم، وتواصل اعتقالهم واالستيالء على قواربهم

فقد رصد المركز خالل الفترة التي يتناولها التقرير  .لالحياة، والعم باالحتالل في قطاع غزة، وتنتهك حقوق الصيادين في

 التقرير يغطيها التي الفترة خالل رصدت وقداستهداف قوات االحتالل الصيادين الفلسطينيين ومطاردتهم في عرض البحر، 

  .انتهاكات) 8(
  

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

 االثنين يوم صباح من  6:45 الساعة حوالي عند قذائف عدة اإلسرائيلية البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج أطلقت .1

 منتجـع  غرب شمال في البحر عرض في تواجدت التي الفلسطينيين الصيادين مراكب تجاه ،04/07/2011 الموافق

) عامـاً 41( بكر الرازق عبد محمد: الصياد مركب إصابة عن أسفر ما غزة، لشما بمحافظة الهيا بيت غرب الواحة

 تـرك  إلى ودفعهم األسماك، تواجد أماكن عن الصيادين أبعد الذي األمر وهو القذائف لشظايا تعرضه نتيجة بأضرار

  .مواصلته دون المكان ومغادرة أعمالهم

 صباح من 7:00 السعة حوالي عند الرشاشة، أسلحتها نيران ليةاإلسرائي البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج فتحت .2

 محـيط  فـي  البحر عرض في تواجدت التي الفلسطينيين الصيادين مراكب تجاه ،05/07/2011 الموافق الثالثاء ومي

 عـن  الصـيادين  أبعد الذي األمر وهو متقطع، بشكل ، غزة شمال بمحافظة الهيا بيت غرب شمال السودانية، مناطق

 أو إصـابات  وقوع عن يبلغ ولم هذا. مواصلته دون المكان ومغادرة أعمالهم ترك إلى ودفعهم األسماك، تواجد كنأما

 .أضرار

 فجر من 5:20 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج فتحت .3

 محـيط  فـي  البحـر  عرض في تواجدت التي الفلسطينيين لصيادينا مراكب تجاه ،10/07/2011 الموافق األحد يوم

 أن دون دقيقـة، ) 15( لمدة استمر متقطع بشكل ، غزة شمال محافظة في الهيا، وبيت جباليا غربي السودانية، منطقة

 .أضرار أو إصابات وقوع عن يبلغ

 21:30 الساعة حوالي عند المدفعية، وقذائفها أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج أطلقت .4

 في البحر عرض في تواجدت التي الفلسطينيين الصيادين مراكب تجاه ،12/07/2011 الموافق الثالثاء يوم مساء من

 دون دقيقـة، ) 20( لمدة النار إطالق واستمر ، غزة شمال محافظة في ، الهيا بيت غرب شمال الواحة، منتجع شمال

 .أضرار أو إصابات قوعو عن يبلغ أن

 فجر من 5:00 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج فتحت .5

 محـيط  في البحر عرض في تواجدت التي الفلسطينيين الصيادين مراكب تجاه ،13/07/2011 الموافق األربعاء يوم
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 حوالي عند أسلحتها لنيران فتحها وعاودت  كما ، غزة شمال محافظة في الهيا، بيتو جباليا غربي السودانية، منطقة

  .أضرار أو إصابات وقوع عن يبلغ أن دون. ذاته اليوم صباح من 8:30 الساعة

 12:5 السـاعة  حوالي عند وذلك غزة، مدينة شواطئ قبالة الصيادين قوارب على اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتدت .6

 عـدد  متنه على كان ،)Oliva( قارب للبحر نزل فقد المتوفرة للمعلومات ووفقا ،13/7/2011 الموافق األربعاء ظهر

 االحـتالل  قوات فقامت غزة، مدينة شواطئ قبالة الفلسطينية الصيد قوارب من عدد يرافقهم األجانب، المتضامنين من

 إليهـا،  الـدخول  الحربيـة  الزوارق تمنع والتي اًغرب أميال الثالثة مسافة تخطيهم بعد ذلك و القوارب على باالعتداء

 ألحـد  الصيد شباك بإتالف تسبب الذي األمر الصيادين معدات في أضرار وقعو أ حركته وعرقلة المياه ضخ بواسطة

 رصد بغرض قارب بتسيير يقوموا غزة قطاع في األجانب المتضامنين أن يذكر الهبيل، محمود الصياد يملكه المراكب

 مـن  لتمكـنهم  الصـيادين  لمساعدة المتضامنين من محاولة في و. الفلسطينيين الصيادين لها يتعرض التي االنتهاكات

 الصـيادين  دفع ما نفسه، اليوم ظهر من 12:00 الساعة حتى النار إطالق واستمر  الوفير، الصيد أماكن إلى الوصول

 .مأعماله وترك البحر مغادرة

  :التالي النحو أحد الصيادين على للمركز بها صرح بالقسم وعةمشف إفادة من مقتطفات التقرير ويورد

 صيد بغرض غزة، مدينة ميناء من مركبي في أبحرت م،13/7/2011 الموافق األربعاء يوم صباح من 6:00 الساعة حوالي عند"

 مراكب 5( حوالي وكنا غرباً للدخول شجعونا وقد ،)الدولي التضامن حركة( األجانب للمتضامنين مركب يرافقنا وكان األسماك

 نفسه، اليوم صباح من 10:00 الساعة حوالي وعند...  للصيد البحر في بالشباك وألقينا توقفنا ثم ومن غربا واتجهنا ،)صيد

 المياه شاهدت وقد مركبي على النار إطالق في وشرعت امن واقتربت النيران تطلق وكانت منا تقترب اإلسرائيلية الزوارق شاهدت

 جمع في وبدأت والمركب، بالشباك تمسك التي الكوابل يستهدف النار اطالق وشاهدت  النار، إطالق جراء لمياه تتصاعدقطرات ا

 تكلفتها أن علماً البحر في تركتها حيث الشباك جمع من اتمكن ولم النار، إطالق جراء مقطوعة فوجدتها المغادرة أجل من الشباك

 شاهدتوأثناء مغادرتي  المياه بخراطيم برشنا اإلسرائيلية الطرادات من عدد قامت ان وقد غادرت بعد ،)دوالر15000( حوالي

 ".النار إطالق جراء مركبين متضررين

  

 مـن  21:30 السـاعة  حوالي عند الرشاشة، أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج فتحت .7

 فـي  البحـر  عـرض  في تواجدت التي الفلسطينيين الصيادين مراكب هتجا ،16/07/2011 الموافق السبت يوم مساء

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

 أو إصـابات  وقـوع  عـن  يبلـغ  أن دون. مواصلته دون المكان ومغادرة أعمالهم ترك إلى ودفعهم األسماك، تواجد

 .أضرار

 المدفعية، القذائف من عدداً وأطلقت الرشاشة، أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج فتحت .8

 التـي  الفلسطينيين الصيادين مراكب تجاه ،28/07/2011 الموافق الخميس يوم صباح من 6:00 الساعة حوالي عند

 يبلغ أن دون ،غزة شمال محافظة في الهيا، وبيت جباليا غربي دانية،السو منطقة محيط في البحر عرض في تواجدت

 .أضرار أو إصابات وقوع عن
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  المدنيين واستهداف منيةاأل منطقةال فرض

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

وتشير التحقيقات الميدانية التي يجريها مركز الميزان أن قوات االحتالل تستهدف . كل ما يتحرك في المنطقة يومي، مستهدفة

متر داخل أراضي القطاع، ) 1000(كل من يقترب من المناطق الحدودية شماالً وشرقاً، لمسافات تتجاوز في بعض األحيان 

بأنها تستهدف من يقترب من الحدود لمسافة ، 2011ارس من العامخالل شهر مألقتها التي منشورات الوليس كما ادعت في 

في ثالثة عناوين مختلفة وفق التسلسل  يورد التقرير االنتهاكات ذات العالقة بفرض منطقة أمنية عازلة .متر فقط) 300(

   :كاآلتيالزمني لألحداث، والفئة المستهدفة 

 

  :استهداف المدنيين قرب حدود الفصل: أوالً

حدود قطاع فتح نيران أسلحتها تجاه المناطق المحاذية ل خالل الفترة التي يغطيها التقرير، وات االحتالل اإلسرائيليواصلت ق

ين، من االستفادة ، االمر الذي ادى الى حرمان مئات المزارعطقاالمنتلك ، مستهدفة كل ما يتحرك في غزة الشرقية والشمالية

كما اسفرت االعتداءات المتكررة تجاه المزارعين خالل الفترة التي يغطيها  الفصل، من اراضيهم الزراعية القريبة من حدود

  .عن إصابة اثنين من بينهم سيدة التقرير 

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

 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسلحتها نيران الشمالية، لالفص حدود على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات فتحت .1

 اقتربت التي ،)عاماً 30( مطير أبو حماد صالح تمام: الشابة تجاه ،9/7/2011 الموافق السبت يوم مساء من 19:30

 عـن  أسـفر  ما الهيا، بيت غرب شمال البحر، شاطئ امتداد على السيفا، غربي الواقعة المنطقة في الحدود، تلك من

 أحدث حيث بالمتوسطة، جراحها الشفاء مستشفى في الطبية المصادر ووصفت اليمنى، الساق في ناري بعيار إصابتها

 20:30 الساعة حوالي عند بالحادثة أبلغت الفلسطيني األحمر الهالل جمعية أن الميدانية التحقيقات وتفيد. كسراً العيار

،21:30 الساعة عند المكان ووصلت مساء األحمـر،  للصليب الدولية اللجنة بمساعدة الالزم التنسيق إجراء عدب مساء 

 تواجـدت  التـي  الجريحة وصلوا حتى متراً 400بـ تقدر مسافة األقدام على المسير إلى الطبية األطقم أفراد واضطر

 الجريحة أن لميدانيةا المعطيات وتفيد. غزة بمدينة الشفاء مستشفى إلى نقلوها ثم ومن الحدود، من قليلة أمتار بعد على

 أنها يبدو ما وعلى نفسه، اليوم مساء من 16:00 الساعة حوالي عند منزلها من خرجت بغزة، الشاطئ مخيم سكان من

 .نفسية اضطرابات من تعاني لكونها الفصل، حدود وصلت حتى الطريق عن تاهت

 حـوالي  عنـد  متقطع، بشكل أسلحتها يرانن الشمالية، الفصل حدود على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات فتحت .2

 في الحدود قرب تواجدوا الذين المزارعين من عدد تجاه ،30/7/2011 الموافق السبت يوم صباح من 10:50 الساعة

 مـا  البصل، محصول جمع لغرض غزة، شمال محافظة في الهيا، بيت شمال ندى، أبو منطقة شمال حمدونة، أرض

 بهـدف  -المحصـول  نبـات  جامعي أحد وهو ،)عاماً 25( دحيل أبو موسى راهيماب موسى: الشاب إصابة عن أسفر

 تقـدر  مسـافة  علـى  تواجد بينما أصابه ناري عيار سببها الرأس، فروة في طفيفة بجراح -للماشية كطعام استخدامه

 وهـي  .بالسـطحية  جراحه غزة بمدينة الشفاء مستشفى في الطبية المصادر ووصفت الحدود، تلك من متراً 400بـ

 الفصـل  حدود من القريبة مزارعهم في المنتشرين المزارعين االحتالل قوات فيها تستهدف التي األولى الحادثة ليست
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 أولئـك  نفـوس  في الخوف يبث الذي األمر وهو -العازلة بالمنطقة تسمى كما أو -إليها الوصول المقيد المناطق في

 ويهـدد  األمـاكن،  تلـك  لخطـورة  نظراً المناطق، تلك في لهموأعما مزروعاتهم لرعاية وصولهم ويمنع المزارعين

  .بالتلف محاصيلهم
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 :غزة داخل قطاع تالتوغال: ثانياً

واألراضي وممتلكاتهم  هاسكانالمناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة و واستهدافواصلت قوات االحتالل انتهاكاتها 

توغل، في مناطق مختلفة من قطاع  اتعملي )3(التقرير  يغطيهاة التي شهدت الفترو. المناطقتلك وكل ما يتحرك في الزراعية 

الزراعية، كما أن تكرار عمليات التوغل حرم مئات المزارعين من  األراضيغزة، قامت خاللها آليات االحتالل بتجريف 

هم وتكبدهم خسائر ع مجهوداالنتفاع من أراضيهم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضها للتجريف وضيا

  . جديدة

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

 مـن  بعدد ،07/07/2011 الموافق الخميس يوم صباح 6:00 الساعة حوالي عند اإلسرائيلي، االحتالل قوات توغلت .1

 شـرق  الكبيرة عبسان بلدة شرق الفاصل الحدودي للشريط المحاذية األراضي في  محدودة مسافة العسكرية، اآلليات

 عملية وتخلل يونس، خان شرق خزاعة بلدة تجاه الحدودي الشريط بمحاذات القوة تلك وتحركت يونس، خان محافظة

 اسـتمرت  انفجـارات،  عدة دوي سمع كما المكان، في وتسوية وتجريف االحتالل، قوات قبل من نار إطالق التوغل

 الحـدودي  الشريط داخل انتشارها االحتالل قوات أعادت حيث نفسه، اليوم صباح 10:15 الساعة حتى التوغل ليةعم

 .الفاصل

 الموافـق  االثنين يوم فجر من 1:40 الساعة حوالي عند العسكرية اآلليات من بعدد اإلسرائيلي االحتالل قوات توغلت .2

 في وتمشيط تسوية بعمليات اآلليات تلك وشرعت يونس، انخ شرقي خزاعة بلدة شرق محدودة مسافة ،18/7/2011

 بينما المقاومة، رجال من مجموعة استطالع طائرة قصفت نفسه اليوم فجر 2:00 الساعة حوالي وعند التوغل، منطقة

 وصـفتها  بجـروح  المجموعة أفراد من اثنين إصابة عن أسفر ما خزاعة، بلدة شرق الزراعية الحقول أحد في كانوا

 وأعـادت  صباحاً، 7:00 الساعة حوالي عند التوغل منطقة من االحتالل قوات وانسحبت بالمتوسطة، الطبية ادرالمص

 .الحدودي الشريط داخل تمركزها

 من بعدد ،26/07/2011 الموافق الثالثاء يوم صباح من 6:00 الساعة حوالي عند اإلسرائيلي، االحتالل قوات توغلت .3

 تلك وتحركت القرارة، بلدة شرق الفاصل الحدودي للشريط المحاذية األراضي في  ودةمحد مسافة العسكرية، اآلليات

 قبـل  من نار إطالق التوغل عملية وتخلل يونس، خان شرق الكبيرة عبسان بلدة تجاه الحدودي الشريط بمحاذات القوة

 السـاعة  حتـى  التوغل ةعملي استمرت انفجارات، عدة دوي سمع كما المكان، في وتسوية وتجريف االحتالل، قوات

  .الفاصل الحدودي الشريط داخل انتشارها االحتالل قوات أعادت حيث نفسه، اليوم صباح 9:30
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  :القصف الصاروخي والمدفعي

وتتسم هذه  .ستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزةالتي ت ةوالمدفعي ةالصاروخي هجماتهاواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

 وتتسبب في. لجهة عدم اكتراثها باألضرار التي تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم بما في ذلك قصف منازل سكنيةالهجمات بالعشوائية 

حالة من الرعب  كما تبث عمليات القصف. مدنيةإصابة مواطنين بجروح وشظايا، وإلحاق أضرار مادية في منازل ومنشآت 

  . خاصة الهجمات الليلية منهمالسيما األطفال والنساء  ،والهلع في نفوس السكان المدنيين

  

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

  

 م،5/7/2011 الموافـق  الثالثـاء  يـوم  مسـاء  من 23:30 الساعة حوالي عند اإلسرائيلية االحتالل طائرات قصفت .1

 علـى  والواقـع  ،)عاماً 45( النجار إسماعيل حلمي إسماعيل نللمواط يعود األعالف لتخزين بركس واحد بصاروخ

 المركز باحث معاينة ووفق مواطنين، ثالثة إصابة إلى أدى ما الشجاعية، حي شرق الشرقي الخط من الشرقية الجهة

 لنقـل  تسـتخدم  كانـت  بداخلـه  تتواجد شاحنة وبتضرر البراكس، في جسيمة جزئية بأضرار القصف تسبب للمكان

 أحـد  وبتضـرر  للبـراكس،  المجـاور  لإلطارات دغمش مصنع في جزئية بأضرار أيضاً القصف وتسبب ،األعالف

 .  وإصابة ثالثة أشخاص طفيف بشكل المنازل

 م،10/7/2011 الموافـق  األحـد  يـوم  فجر من 1:30 الساعة حوالي عند واحد بصاروخ االحتالل طائرات قصفت .2

 التفـاح  حـي  شرق الصوراني جبل غرب الحجارة قوالب لصناعة نحسني أبو معمل بجوار يقع غزة لبلدية مستودع

 المستودع في بأضرار القصف وتسبب كما طفيفة، بجروح المواطنين أحد إصابة عن القصف أسفر غزة، مدينة شرق

 .وإصابة شخص منازل ألربعة جزئية بأضرار القصف تسبب وقد. له المجاور الحجارة معمل أرضية وفي

 الموافـق  األربعـاء  فجـر  مـن  1:30 السـاعة  حوالي عند األقل، على بصاروخين، سرائيليةاإل الطائرات قصفت .3

 المعدنيـة،  الصـناعات  لمسـتلزمات  لولو ومحل الزيوت، وبيع السيارات وتشحيم لغسيل يافا مشحمة ،13/7/2011

ـ  تدميرهما في القصف تسبب غزة، مدينة شرق التفاح حي في يافا شارع في يقعان وكالهما  قصـفت  كمـا . لبالكام

 تسبب يافا لمشحمة مجاورة وهي للخراطة يافا ورشة نفسه اليوم فجر من 3:30 الساعة حوالي عند االحتالل طائرات

 سـكان  مـن ) عامـاً  20( عودة الكريم عبد عصام أماني: المواطنة إصابة عن القصف وأسفر بالكامل، تدميرها في

 حمـادة  عمـاد  شـركة  ومخازن للرخام، مصنع وفي منجرة، في جزئية أضرار إحداث في القصف وتسبب المنطقة،

  .القصف لمكان مجاورة محالت وهي الحديد، لرفوف ومصنع وإخوانه،

 موقع ،14/07/2010 الموافق الخميس يوم مساء من 11:25 الساعة حوالي عند اإلسرائيلي االحتالل طائرات قصفت .4

 أسـفر  يـونس،  خـان  غرب المحررة األراضي في يقع ار،األحر لحركة المسلح الذراع األنصار لكتائب تابع تدريب

 .األرواح في إصابات أي عن القصف يسفر لم فيما الموقع، في مادية أضرار عن القصف
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 ،13/7/2011 الموافـق  األربعـاء  يـوم  مساء من 11:30 الساعة حوالي عند واحد بصاروخ حربية طائرة قصفت .5

 محـالت  مـن  بـالقرب  الشرقي الخط على وتقع عاماً،) 45( نجارال حلمي اسماعيل للمواطن تعود لألعالف مخازن

 بشكل متر 1000 مساحته والبالغ المخزن تدمير إلى القصف أدى وقد غزة، مدينة شرق السيارات، إلطارات دغمش

 .دغمش عاشور حافظ للمواطن تعود والتي السيارات إلطارات دغمش مخازن في أضراراً ألحق كما كلي،

 موقـع  ،14/7/2011 الموافق الخميس يوم مساء من 11:15 الساعة حوالي عند واحد بصاروخ ةحربي طائرة قصفت .6

  .اصابات وقوع عن يبلغ ولم هذا غزة، مدينة شرق جنوب نتساريم محررة في والكائن القسام لكتائب التابع بدر

 موقـع  ،14/7/2011 قالمواف الخميس يوم مساء من 11:45 الساعة حوالي عند واحد بصاروخ حربية طائرة قصفت .7

 القصـف  ادى وقد غزة، مدينة غرب شمال المقوسي أبراج غرب الشاطئ مخيم في والكائن القسام لكتائب التابع بدر

 .المستهدف الموقع محيط سكان من طفيفة بجراح مواطنين أربعة اصابة إلى

 موقـع  ،14/7/2011 لموافقا الخميس يوم مساء من 11:45 الساعة حوالي عند واحد بصاروخ حربية طائرة قصفت .8

 القصـف  ادى وقد غزة، مدينة غرب شمال المقوسي أبراج غرب الشاطئ مخيم في والكائن القسام لكتائب التابع بدر

  .المستهدف الموقع محيط سكان من طفيفة بجراح مواطنين أربعة اصابة إلى

 الموافـق  السـبت  يـوم  فجر من 00:40 الساعة حوالي عند واحداً، صاروخاً اإلسرائيلي، االحتالل طائرات أطلقت .9

 ،يالرئيس الدين صالح طريق على الواقعة المزارع إحدى في تواجدوا الذين الشبان من مجموعة تجاه ،16/7/2011

 فـي  الطبية المصادر وصفتها بجراح أحدهم إصابة عن أسفر ما غزة، شمال بمحافظة حانون، بيت عزبة منطقة في

  .بالمتوسطة عدوان كمال مستشفى

 موقـع  ،20/7/2011 الموافـق  األربعاء يوم فجر من 1:20 الساعة حوالي عند واحد بصاروخ حربية طائرة قصفت .10

 وقد غزة، مدينة شرق الزيتون حي شرق للبنين الثانوية تونس مدرسة من بالقرب الواقع القسام، كتائب لتدريب تونس

  .اصابات وقوع عن غيبل ولم هذا المدرسة، في مادية أضرار إلحاق إلى القصف أدى
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  :بسبب الحصاروفيات 

تسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، في وفاة عدد من المرضى الذين هم بحاجة للعالج في المستشفيات سواء في الضفة 

، )إيرز(الغربية أو إسرائيل، حيث رفضت قوات االحتالل اإلسرائيلي استصدار تصاريح تسمح لهم بالمرور عبر معبر 

 همويس الصحةفي قطاع غزة في  الفلسطينيينويلقى الحصار االسرائيلي بظالل سلبية على حق ى المستشفيات، للوصول إل

 تتوفر لهم ممن ال يدفع وزارة الصحة لتحويل المرضى، األمر الذي بشكل عام وقالحصار في تدهور القطاع الصحي والحق

كما و المستشفيات االسرائيلية داخل الخط األخضر، أغربية المستشفيات الفلسطينية في الضفة ال عالج في قطاع غزة الى

ابتزاز المرضى ومساومتهم بين التخابر لصالحها والسماح لهم بالمرور أو العودة لمواجهة موت محتوم في وتحاول اسرائيل 

  .قطاع غزة

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

، في مستشفى دار الشفاء بمدينة غـزة،  )عاما33ً(أعلن عن وفاة المريض رائد عزام سليم المغاري، البالغ من العمر  .1

، وكان المغاري يعاني مـن مـرض مـزمن    25/7/2011من مساء االثنين الموافق  5:30وذلك عند حوالي الساعة 

دخل لقسم جراحة القلب في المركز العربـي لجراحـة   بالقلب ناشئ عن قلة تدفق الدم، حيث كان من المفترض أن ي

اإلسـرائيلي،   االحـتالل القلب وأمراض الدم بمدينة نابس ولكنه لم يتمكن من الحصول على تصريح من قبل سلطات 

 ).أطفال4(يذكر أن المغاري من سكان مخيم البريج، وهو متزوج ولديه أسرة مكونة من 

  :على النحو التالي المغاري، اهللا عبد سليم عزامرح بها للمركز المواطن وعة بالقسم صيورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفو

 أحد لعالج جراحية عملية له وأجريت غزة، مدينة في الشفاء مستشفى في العالج يتابع كان) عاما33ً( العمر من البالغ رائد ابني

 ضيق من يعاني رائد بدأ 2009 العام وفي. الغربية الضفة في نابلس مدينة في العربي المستشفى في ،2005 العام في الصمامات

 بتاريخ السفر من رائد وتمكن الغربية، الضفة في للعالج الشفاء مستشفى في األطباء حوله طبية فحوصات إجراء وبعد التنفس، في

 أن وبعد. ...  العائلة من أحد يرافقه أن دون وحده للسفر اإلسرائيلية السلطات من تصريح على حصوله بعد 11/06/2010

 البني الدكتور قال حيث الفحوصات، بنتيجة ياغي مروان الدكتور تفاجأ الطبيب، طلبها التي الالزمة الفحوصات رائد البني أجريت

 دخول له فقرر ،%30 بنسبة يعمل أخر صمام وأن العمل، عن وتوقف كامل بشكل مسدود القلب صمامات أحد بأن يومها

 بحاجة رائد ابني بأن المستشفى في األطباء وأبلغنا القلب، عمل لمراقبة المكثفة العناية غرفة إلى وحوله فور،ال على المستشفى

 الذي المستشفى نفس وهو نابلس، في العربي المستشفى في العملية إجراء األطباء وفضل بالقلب، عاجلة جراحية عملية إلجراء

 األحد يوم وفي. الالزمة اإلمكانات فيها ويتوافر الشفاء مستشفى عن متقدمة تشفىمس وألنها السابقة، العملية ابني فيها أجرى

 خارج للعالج طبية تحويلة على للحصول الرسمي النموذج وهو) (1( رقم التحويل نموذج على حصلنا 17/07/2011 الموافق

 اإلجراءات بإتمام) عاماً 37( محمد خيأ قام يومها وفي عاجل، بكلمة عليه مؤشر الشفاء مستشفى في األطباء من) غزة قطاع

 على للحصول الفلسطينية الصحة لوزارة التابع الصحة تنسيق مكتب لدى بطلب وتقدمنا.....  التصريح، وطلب للتحويل الالزمة

/ سيدال فأخبرنا ....) إيرز( حانون بيت معبر عبر المستشفى إلى الوصول من يتمكن لكي االسرائيلية السلطات من عاجل تصريح

 الصحية، حالته لخطورة التصريح بمنحه إقناعهم محاولته من بالرغم التصريح ابني منح رفضوا اإلسرائيليين بأن محيسن رفعت

 متدهورة أصبحت الصحية ابني حالة بأن األطباء أبلغني ،25/07/2011 الموافق االثنين يوم وفي. المكثفة العناية في ابني وبقي

 في العملية إجراء واقترحوا حياته، على الصحي وضعه لخطورة نظراً وقت بأسرع العملية إجراء يالضرور من وبأنه للغاية،

 الجراحية، العملية إجراء على الموافقة ورقة على وقعت. ابني حياة إنقاذ لمحاولة أمامهم الوحيد السبيل ألنها الشفاء مستشفى

 وعند المستشفى، في العملية انتهاء أنتظر وبقيت نفسه، اليوم ظهر من 12:00 الساعة حوالي عند العمليات غرفة إلى ابني وأدخلوا

  .العمل عن قلبه توقف نتيجة العملية في وهو ابني وفاة نبأ األطباء أبلغني نفسه اليوم مساء من 4:00 الساعة حوالي
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  :على المعابر والتنقل حركةحرية ال

طاع غزة للعام الرابع على التوالي، وبالرغم من إعالنها المتكـرر عـن   واصلت قوات االحتالل فرض حصارها المشدد على ق

تخفيف إجراءات الحصار المفروض على قطاع غزة في محاولة الحتواء ردود الفعل الدولية الغاضبة عقب الهجـوم الـدموي   

. إعادة الحياة لالقتصاد المحلـي إال أن التخفيف المعلن لم تكن له آثار فعالة لجهة  ،الذي شنته تلك القوات على أسطول الحرية

جزئيـاً ولسـاعات    عدد من المعـابر  بفتحقوات االحتالل سمحت حيث . وتواصل فرض القيود على حركة البضائع واألفراد

 .والتوت األرضيزهور كميات قليلة من المعدودات خالل اليوم، سمحت خاللها بمرور بضائع وسلع إلى قطاع غزة وتصدير 

الفترة التي يغطيها خالل  ويورد التقرير موجز لعمل المعابر. عدد من المعابر بشكل كلي  إغالقاالحتالل بينما واصلت قوات 

  :كاآلتي ،التقرير

  

  ):إيرز(معبر بيت حانون  •

فيما يستمر بشكل عام منع تلك القوات للعمال . أيام، بسبب إجازة يوم السبت) 5(أغلقت قوات االحتالل المعبر بشكل كلي مدة 

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

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

واألجانب في المؤسسات الدولية، والصحفيين، وموظفي البعثات الدبلوماسية  ذين يجتازون المعبر من الموظفين العربال

للوصول ) اللنبي(الذين يزورون أقارب لهم في القطاع، كذلك المسافرين إلى معبر جسر الكرامة  48والسفارات، وفلسطينيي ال

تغلقه نهائياً في وجه هذه الحاالت إال في  مع أنها ال. األمر الذي يؤثر على عملية دخولهم بشكل سهل. إلى المملكة األردنية

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

 . العقبات

  :إحصائية لتعامل سلطات االحتالل مع ملفات المرضى

  الشهر

  2011خالل عام 

مجموع عدد 

  طلبات المرضى

الطلبات حصلت على عدد 

  .موافقة

عدد الطلبات حصلت على 

  .رفض

عدد الطلبات لم يتم 

  الرد عليها

عدد المرضى تم استدعائهم 

  .للمقابلة األمنية في إيرز

  12  33  33 886 964  2011شهر  يوليو

  

  :يلي كما ،2011/يوليو شهر في إيرز حانون بيت معبر اجتازوا من حصيلة

من ) 76(وما عدده . من موظفي المنظمات الدولية األجانب) 712(وما عدده . من المرافقين لهم) 746(، وعدد مريضاً) 791(دخل ما عدده 

والتجار )) MC((من كبار رجال األعمال ) 1290(وما عدده . من الصحفيين) 46(وما عدده ". السفارات"موظفي السلك الدبلوماسي 

) 50(وما عدده . ، الذين كانوا في زيارة ألقارب لهم في القطاع1948اضي المحتلة في العام من فلسطينيي األر) 377(وما عدده . الفلسطينيين

  ".معبر الكرامة"من المسافرين إلى جسر األردن 
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  ):كارني(معبر المنطار  •

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

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

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

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

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

كلياً  ' نحال عوز'كما أغلقت قوات االحتالل معبر الشجاعية . شاحنة يومياً) 130(ومواد البناء وكانت تمر من خالله حولي 
، 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 •

و للسماح بسفر الفلسطينيين في يوم من شهر يولي) 26(سمحت إدارة الموانئ المصرية بفتح معبر رفح بشكل جزئي عدد 

  -:وكانت اإلحصائية خالل الفترة ما يليوسمح بمغادرة جرحى ومرضى ومرافقيهم، . الجانبين

  

من المرضى والطلبة وحملة االقامات وأعضاء الوفود الطبية والصحفية التي ) 15355(بلغ عدد المغادرين من المعبر  

من بينهم جرحى ومرضى ومرافقيهم والعالقين على الجانب المصري من ) 18045(سمح بعودة  و. لقطاع غزة  قدمت 

  .مسافر) 403(بلغ عدد المرجعين كما المعبر، 

  

  

  2011جدول يوضح عمل معبر رفح خالل شهر يوليو من العام 

 مرجعين عدد القادمينعدد المغادرينعدد أيام العمل عدد أيام اإلغالقالشهر

 403 261535518045 5يوليو
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 : )كيرم شالوم(معبر  •

شاحنة ) 4776(يوم من شهر يوليو بدخول ) 18(لعدة ساعات يومياً خالل  )كيرم شالوم(سمحت قوات االحتالل بفتح معبر  

محملة بأنواع مختلفة من البضائع بين مواد غذائية، وطبية، ومواد غذائية متنوعة، وأنواع من المواد المختلفة االستخدام، 

  .ات اإلنسانيةوالمساعد

   

 محملة شاحنة) 0( عدد دخول). طن 3195.95( تحمل طهي غاز محملة شاحنة) 160( عدد دخول: االستيراد قطاع

) 3( عدد دخول). لتر 151000( تحمل العادي بالسوالر محملة شاحنة) 6( عدد دخول ،)لتر 0( تحمل الصناعي بالسوالر

  ).لتر 35000( تحمل بالبنزين محملة شاحنة

  

  

  2011، خالل شهر يوليو من العام )كيرم شالوم(جدول يبن حركة الواردات على معبر كرم أبو سالم 

  

 الشهر

بضائع 

تجارية 

متنوعة 

 ومساعدات

 صادرات سوالر عادي بنزين سوالر صناعي غاز الطهي
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  151000 6 35000 3 - - 3195.95 160 4776 يوليو
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  الخاتمة
  

؛ من خالل في قطاع غزة يظهر التقرير استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني

 ؛استمرار االعتداءات الموجهة ضد الصيادين؛ والمدنيين استهدافوتعمد  استمرار أعمال القتل وإطالق النار دون تمييز

كما  .من تجاوز األميال الثالثة، بما في ذلك اعتقالهم واالستيالء على مراكبهممن الصيد من خالل منعهم واستمرار حرمانهم 

متراً على امتداد حدود  300ل أنها تبلغ استمرار الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة، أعلنت قوات االحتالظهر ي

   .على أرض الواقع كيلومتر داخل القطاع أكثر منالقطاع فيما وصلت إلى 

  

المدنيين الفلسطينيين في مركز الميزان لحقوق اإلنسان يجدد استنكاره استمرار وتصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية الموجهة ضد 

يجدد استنكاره  كما. القانون الدوليينتهك  الذيعلى السكان في إطار الحصار الشامل القيود التي تفرضها قطاع غزة واستمرار 

لالنتهاكات الموجهة ضد الصيادين؛ واستمرار حرمان المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات وتلقي العالج والرعاية 

اً بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة يجوهر ويشدد مركز الميزان على أن استمرار الحصار يشكل مساساًالصحية المناسبة؛ 

للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور األوضاع اإلنسانية، حيث تتفاقم المشكالت االجتماعية وتتدهور 

  .مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدالت البطالة والفقر في صفوف السكان

  

سرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي مركز الميزان يرى في مضي قوات االحتالل اإل

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

ولم  –ولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع أن عجز المجتمع الدو .الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص

  .تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها -يزل

  

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

. والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع وضمان مرور المواد الضرورية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألدوية والمالبس والوقود،

ومركز الميزان يؤكد على أن العقوبات الجماعية اإلسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، وتشكل مخالفات جسيمة 

  . لمبادئ القانون الدولي اإلنساني ويرقى الحصار وجملة الممارسات األخرى إلى مستوى الجرائم ضد اإلنسانية

 

العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد  بالتحركلمجتمع الدولي ا مطالبتهالميزان دد مركز يجكما 

في األراضي الفلسطينية المحتلة ومالحقة  ةوالعمل على تطبيق العدال ،القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

  .وتقديمهم للعدالة نتهاكاتهذه اال أمروا بارتكابارتكبوا أو من 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
 

  

  


