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  مقدمة
  

 ابهاوارتك ،المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة المواطنيناستهداف  سياستها المتمثلة في اإلسرائيليقوات االحتالل  تواصل

  .اإلنساني، وال سيما في شهر يونيو من هذا العام وقواعد القانون الدولي اإلنسانحقوق مبادئ لانتهاكات 
  

في مفتتحه إحصائية موجزة حول اإلنتهاكات التي إرتكبتها قوات االحتالل خالل هذا الشهر، بحيث تأتي يتناول التقرير 

التوغالت واإلعتداءات بحق الصيادين واإلعتقال في  اإلحصائية على شكل أرقام مجدولة تبرز عدد القتلى والجرحى وعدد

  .2011صفوف المدنيين الفلسطينيين خالل شهر يونيو 
 

، بحيث تعمد قوات االحتالل على حرمانهم في حقهم بالصيد التقرير االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين ويتناول

تشكل لهم عائقاً  تهم واعتقالهم، أو بفرض مسافة الثالثة أميال التيسواء بمالحقتهم أو إطالق النار عليهم ومصادرة معدا

وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير ثمانية حاالت تم اإلعتداء فيها على الصيادين . الصطياد األسماك لقلتها في هذا العمق

  .بغرض مضايقتهم وتعطيل أعمالهم
  

هم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعي قوات االحتالل إلى فرض التقرير االستهداف المنظم للمدنيين وممتلكات ويبرز

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

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

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

  .هي أراضي زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع غزة

  

مليات التوغل التي تنفذها في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث دأبت تلك القوات لعقوات االحتالل  ةاصلمو ركما يبرز التقري

بعض األحيان الطائرات المروحية وطائرات اإلستطالع، وتحت غطاء  يعلى التوغل بعدد من الجرافات تساندها الدبابات وف

تدمر المنشآت المدنية في مناطق  كثيف من إطالق للنيران، بحيث تقوم بعمليات تجريف واسعة لألراضي الزراعية، كما

  .توغل، في مناطق مختلفة من قطاع غزة اتعملي) 3( وقوعيغطيها شهدت الفترة التي ويشير التقرير إلى أن  التوغل،

قطاع أو من خالل سواء من خالل توغالتها في أراضي ال ويظهر التقرير مواصلة قوات االحتالل سياسة االعتقال التعسفي

التقرير  يتناولهاخالل الفترة التي  قوات االحتالل اعتقلتحيث  أو من خالل المعابر أثناء سفر المواطنين، ،نمطاردة الصيادي

  .شمال القطاع) إيرز(أحد المواطنين أثناء عودته من رحلة العالج على معبر بيت حانون 
  

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

  .تسبب في ارتفاع خطير للبطالة والفقر، مما على حركة البضائع واألفرادمشددة  اًفرض قيودتو االحتالل إغالق المعابر،
  

يسعى إلى و، 2011يونيو شهر خالل  ة على قطاع غزةاإلسرائيلي ءاتداتعاالحول آثار معلومات إحصائية  التقريرويقدم 

والظروف التي عليها  تلطرق التي جرل القانون الدولي من خالل سرده انتهاكاتالضوء على الظروف التي وقعت فيها  تسليط

  . حدثت فيها
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 خالصة إحصائية
  

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

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

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

  .من تجاوز األميال الثالثةعهم من الصيد من خالل مناستمرار االعتداءات الموجهة ضد الصيادين، واستمرار حرمانهم  •

  .فرض منطقة أمنية عازلةاستمرار الممارسات الهادفة إلى  •

 .، المناهضة لفرض منطقة أمنية عازلةاستهداف التجمعات السلميةاستمرار  •
 .استمرار عمليات االعتقال التعسفي •
  .فرادلذي ينتهك حرية حركة البضائع واألاستمرار الحصار واإلغالق المشدد ا •

  

  

  

  2011 يونيوشهر خالل جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل 

 عدد القتلى 0

 عدد الجرحى 2

 عدد الجرحى من األطفال 0

 عدد التوغالت 3

 عدد االعتداءات بحق الصيادين  8

 عتقالاالحاالتعدد 1
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  :والمميتة المفرطة القوة استخدام

لمدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر من خالل استخدام القوة المفرطة والمميتة، فتارة تقوم قوات ا استهدافالل قوات االحت تواصل

االحتالل بقصف المناطق وإطالق النار تجاه منازل المواطنين، وتارة تستهدف المدنيين أثناء تحركهم في الشوارع والمناطق 

المفرطة ال يتسع المكان لذكرها، ويوثق التقرير سقوط أحد الشهداء متأثراً مستخدمين سياسة اإلغتيال وكثير من أوجه القوة 

  .بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق

 15/1/2009من مساء يوم الخميس الموافق  16:10قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  •

تدمير المنزل الكائن في حي اليرموك في وسط  منزل المواطن إياد صيام المؤجر من عائلة سعدية ، مما أدى إلى

مواطنين، بينهم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير الداخلية، ) 10(وأسفر القصف عن استشهاد . مدينة غزة

من بينهم ن المواطنين عدد مكما أصيب في الحادث  ، وأربعة أطفال يعيشون في منزل مجاور،)عاما 50(سعيد صيام 

، بعد عامين من 11/6/2011وقد توفي األخير بتاريخ أصيب إصابة خطيرة ، )عاماً 50(مد سليم محمد شعبان أح

   .متأثراً بجراحه إصابته

 

 :الصيادين استهداف

تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي استهداف الصيادين سواء في عرض البحر أو على الشواطئ، وذلك من خالل اإلعتداء 

ئف الصاروخية تجاههم واعتقالهم واإلستيالء على مراكبهم ومعداتهم، أو حتى بحرمانهم من الصيد عليهم بإطالق النار والقذا

في عرض البحر، بحيث تحدد قوات االحتالل مسافة ثالثة أميال فقط للصيد في عمق البحر، وشهد هذا الشهر تزايداً ملحوظاً 

اعتداءات قامت فيها قوات االحتالل بإطالق النار  ثمانيةركز بحيث رصد المفي وتيرة اإلعتداءات بحق الصيادين الفلسطينيين 

  :وسوف نستعرضها كالتالي ما أسفر عن إصابة صياد، تجاه الصيادين في عرض البحر

، الصياد أحمد 1/6/2011من مساء يوم األربعاء الموافق  20:30أغرق زورق حربي اسرائيلي، عند حوالي الساعة  •

كيلو متر غرب ميناء الصيادين في ) 5(، بينما كان على بعد )عاماً 23(البالغ من العمر جمعة عبد القادر أبو سليمة، 

  المسموح فيها الصيد البحري، رفح، وهي المنطقة 

على النحو ، الصياد أحمد جمعة عبد القادر أبو سليمة، يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز

  :اآلتي

، توجهت للصيد في بحر رفح، في المنطقة 1/6/2011من مساء يوم األربعاء الموافق  19:00اعة عند حوالي الس

حسكة مجداف (، وكنت على قارب بحري مجداف )كليو متر 5(الواقعة غرب ميناء الصيادين على بعد حوالي 

د ذلك نلقي الشباك ، وقاربي كان عبارة عن حسكة ضوء، تقف في مكان في البحر وتضيء لتجذب السمك، وبع)يدوي

من مساء اليوم ذاته، حيث كان الزورق الحربي اإلسرائيلي بعيد، وبدأ يتقدم،  20:30للصيد، وعند حوالي الساعة 

متر تقريبا حيث ) 2(دقيقة تقدم وبسرعة قربي على بعد حوالي ) 30(وكان يطلق النار بشكل متقطع، وبعد حوالي 

لذي خلفها، فانقلبت في المياه وفوقي القارب مقلوب، وأطلق الرصاص تجاه قلب قاربي من سرعته وارتفاع األمواج ا

دقائق محاوال التسلق على القارب، وبنفس الوقت كنت أشعر بخوف شديد، وبعد حوالي ) 10(المنطقة، وبقيت لحوالي 

نا البحر، دقائق وصل قربي صيادين على قارب ماتور، ورفعوني على الحسكة، وقاموا بجر القارب، وغادر) 10(
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وهم الصياد علي سمير البردويل، وإسماعيل وائل البردويل، وعدت لمنزلي، وخالل الليل شعرت بألم شديدي في يدي 

  .  اليسرى، علماً أن القارب الذي أعمل علية يعود لعلي سمير البردويل

  

، في سماء منطقة )فوانيس إضاءة(أطلقت البوارج الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيلية عدد من قنابل اإلنارة  •

السودانية غرب بيت الهيا في محافظة شمال غزة، ثم أتبعت ذلك بفتحتها نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض 11/6/2011من مساء يوم السبت الموافق  22:00

حذا بهؤالء الصيادين إلى ترك أعمالهم ومغادرة المكان دون مواصلته، هذا ولم يبلغ عن  البحر في المنطقة نفسها، ما

 . وقوع إصابات أو أضرار

من  20:40فتحت البوارج الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  •

صيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر في منطقة ، تجاه مراكب ال17/6/2011مساء يوم الجمعة الموافق 

فوانيس (السودانية، غربي بيت الهيا وجباليا، بمحافظة شمال غزة، كما أطلقت عدداً من قنابل اإلنارة الليلية 

لهم، ، في سماء المنطقة، ما حذا بهؤالء الصيادين إلى ترك أعمالهم ومغادرة المنطقة فوراً دون مواصلة عم)اإلضاءة

هذا . ودب حالة من الخوف في نفوس عدد كبير من المصطافين الذين تواجدوا على شاطئ البحر قرب المنطقة نفسها

 . ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار

من فجر  00:35فتحت البوارج الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  •

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر في محيط منطقة 18/6/2011بت الموافق يوم الس

، في سماء )فوانيس إضاءة(الواحة، غرب بيت الهيا بمحافظة شمال غزة، تخلل ذلك إطالقها لعدد من قنابل اإلنارة 

ان دون مواصلته، ودب حالة من الخوف في نفوس المنطقة، ما حذا بهؤالء الصيادين إلى ترك أعمالهم ومغادرة المك

 . ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار. عدد من المصطافين الذين تواجدوا على شاطئ البحر في المنطقة نفسها

من  6:20فتحت البوارج الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  •

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر في 20/6/2011ثنين الموافق صباح يوم اال

محيط منطقة السودانية، غرب بيت الهيا بمحافظة شمال غزة، استمر حتى ساعات الظهيرة بشكل متقطع، وهو األمر 

رة المكان دون مواصلتها، كما دب الذي أبعد الصيادين عن أماكن تواجد األسماك، ودفعهم إلى ترك أعمالهم ومغاد

هذا ولم يبلغ عن . حالة من الخوف في نفوس عدد من المصطافين الذين تواجدوا على شاطئ البحر في المنطقة نفسها

 . وقوع إصابات أو أضرار

من  22:10فتحت البوارج الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  •

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر في 23/6/2011مساء يوم الخميس الموافق 

بشكل متقطع، وهو األمر الذي ) دقيقة 30(محيط منطقة السودانية، غرب بيت الهيا بمحافظة شمال غزة، استمر لمدة 

أعمالهم ومغادرة المكان دون مواصلتها، كما دب حالة من أبعد الصيادين عن أماكن تواجد األسماك، ودفعهم إلى ترك 
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هذا ولم يبلغ عن وقوع . الخوف في نفوس عدد من المصطافين الذين تواجدوا على شاطئ البحر في المنطقة نفسها

 . إصابات أو أضرار

من  7:30ي الساعة فتحت البوارج الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوال •

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر في محيط 26/6/2011صباح يوم األحد الموافق 

منطقة السودانية، شمال غرب بيت الهيا بمحافظة شمال غزة، استمر حوالي الساعتين، بشكل متقطع، وهو األمر الذي 

هذا ولم يبلغ عن . ودفعهم إلى ترك أعمالهم ومغادرة المكان دون مواصلتها أبعد الصيادين عن أماكن تواجد األسماك،

  . وقوع إصابات أو أضرار

  

 :السلمية التجمعات واستهداف منيةاأل منطقةال فرض

ة استهدافها بإطالق النار والقذائف المدفعية تجاه كل ما يتحرك على الحدود الشرقية والشمالي قوات االحتالل اإلسرائيلي تواصل

متر، بحيث جعلت هذه المناطق عبارة عن مناطق أمنية عازلة، ) 1000(لقطاع غزة، لمسافات تزيد في بعض األحيان عن 

متر ) 300(إقامة منطقة أمنية عازلة تبلغ مسافتها وكانت قوات االحتالل قد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي أنها بصدد 

هداف قوات االحتالل للمواطنين في تلك المناطق ليس فقط لمن تدور حوله الشكوك في ، وكان استفي أراضي السلطة الفلسطينية

نيته تجاوز الحدود أو غيرها، بل دأبت تلك القوات على استهداف حمالت مناهضة الحصار والمتضامنين الذين يتجمهرون 

الشهر الجاري حادثتين قامت فيهما قوات  بشكل سلمي للمطالبة بإلغاء هذه المناطق األمنية العازلة، وقد رصد المركز خالل

 :ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين وكانتا كالتالياالحتالل باستهداف المواطنين 

 عند ،متقطع بشكل الرشاشة أسلحتها نيران الشمالية، الفصل حدود على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات فتحت •

 للمنطقة المناهضة األسبوعية المسيرة تجاه ،7/6/2011 الموافق الثالثاء يوم صباح من 11:35 الساعة حوالي

تلك  من متراً 300بـ تقدر مسافة على تواجدهم أثناء وذلك حانون، بيت في المحلية المبادرة تنظمها التي ،العازلة

في الرقبة  ، بشظايا عيار ناري)عاماً 19" (الكفارنة"محمد أسامة عثمان أحمد : ما أسفر عن إصابة الفتى الحدود،

النار  إطالق وطأة وتحت. والصدر والساق اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى بيت حانون جراحه بالطفيفة

 والصحفيين األجانب المتضامنين من عدداً انتابت الخوف من حالة كما أن بحياتهم، فراراً المكان عن المشاركين ابتعد

 المناهضة األسبوعية المسيرة االحتالل قوات فيها تستهدف التي األولى لمرةا وهذه ليست. المسيرة في شاركوا الذين

والجدير ذكره أن . ، ولكنها المرة األولى التي يصاب فيها أحد المشاركين باألعيرة النارية أو شظاياهاالعازلة للمنطقة

صباح الثالثاء نفسه تجاه الحدود من  11:10المسيرة انطلقت من أمام المدرسة الزراعية الثانوية عند حوالي الساعة 

 . متضامنين أجانب وعدد من الصحفيين) 6(شخصاً من بينهم ) 25(الشمالية بمشاركة حوالي 

 عند ،متقطع بشكل ،الرشاشة أسلحتها نيران ،الشرقية الفصل حدود على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات فتحت •

 للمنطقة المناهضة األسبوعية المسيرة تجاه ،28/6/2011 لموافقا الثالثاء يوم صباح من 11:20 الساعة حوالي

في منطقة شراب الواقعة شرق حي األمل،  تواجدهم أثناء وذلك حانون، بيت في المحلية المبادرة تنظمها التي ،العازلة

 عن اركينالمش عدلم يبالنار  إطالقولكن  تلك الحدود، من متراً 500ب تقدر مسافة على جنوب شرق بيت حانون،
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طفالً شاركوا بمخيم صيفي ) 30(استكمال فعاليتهم التي أخذت نمطاً جديداً هذه المرة، حيث اصطحب المشاركين عدد 

نظمته جمعية فرسان الغد الشبابية، صنعوا عدد من الطائرات الورقية ) فيتوريو أريغوني -كن إنساناً(يحمل عنوان 

حيث توقفت المسيرة  .وإلخ... ال لالحتالل - الحرية -ارحلوا عن بالدنا: قولالتي كتب عليها شعارات باللغة العبرية ت

متراً،  500مقر جمعية فرسان الغد الكائنة نهاية شارع نعيم، إلى منطقة شراب، عند مسافة الانطلقت من أمام  التي

ق منازل بلدة أشديروت بهدف تحليقها فو -بعيد هدوء إطالق النار -وبدأ األطفال والمشاركين باللعب بالطائرات

اإلسرائيلية المتاخمة لحدود الفصل الشرقية، شرق منطق تواجد المشاركين مباشرة، ثم قطعوا خيطانها لتسقط في 

 قوات فيها تستهدف التي األولى المرة هذه ليستالجدير ذكره أن . البلدة، لغرض إيصال الرسائل المكتوبة لسكانها

، ولكنها المرة األولى التي يمارس فيها مثل هذه النوعية من العازلة للمنطقة ناهضةالم األسبوعية المسيرة االحتالل

 . متضامنين أجانب وعدد من الصحفيين) 4(شخصاً من بينهم ) 50(حوالي بمشاركة و األنشطة،

  

 :غزة داخل قطاع تالتوغال

زة، حيث دأبت تلك القوات على التوغل بعدد عمليات التوغل التي تنفذها في مناطق مختلفة من قطاع غواصلت قوات االحتالل 

بعض األحيان الطائرات المروحية وطائرات اإلستطالع، وتحت غطاء كثيف من إطالق  يمن الجرافات تساندها الدبابات وف

ما  للنيران، وكانت تتوغل عادة في المناطق التي تلي الحدود بشكل مباشر مثل المناطق الشرقية والشمالية لقطاع غزة، وعادة

تقوم تلك القوات بتجريف األراضي الزراعية، وتدمر المنشآت والمنازل وخطوط الكهرباء والمياه التي يتم التوغل فيها، ناهيك 

عن سقوط الضحايا الذي يرافق بالعادة عمليات التوغل جراء إطالق النار والقذائف المدفعية والصاروخية، وخالل الفترة التي 

  ريغطيها التقري

  :ركز ثالثة حاالت قامت فيها قوات االحتالل بالتوغل في مناطق من قطاع غزة نسردها كالتاليرصد الم 

دبابات، إنطالقاً من السياج الفاصل، شرق مخيم ) 3(جرافات، ) 5(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بنحو  •

، وواصلت األليات توغلها لمسافة 15/6/2011من صباح األربعاء الموافق  6:00البريج، وذلك عند حوالي الساعة 

ولم الرشاشة أطلقت قوات االحتالل نيران أسلحتها متر، حيث قامت بأعمال تسوية قرب السياج، وقد  200تقدر ب 

من مساء نفس  6:00ليات انسحبت من المنطقة عند حوالي الساعة قوع إصابات، الجدير بالذكر أن اآليبلغ عن و

 .اليوم

 8:30دبابات، وذلك عند حوالي الساعة ) 3(جرافات، ترافقها ) 3(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بنحو  •

، ومن ثم )ناحل العوز(، وقد واصلت األليات توغلها انطالقا من الموقع العسكري 20/6/2011اإلثنين الموافق  صباح

، )متر 200(،  حيث توغلت لمسافة تقدر ب)جحر الديك(تحركت األليات باتجاه المنطقة الشرقية من قرية وادي غزة 

 .من المنطقة بعد ساعتين تومن ثم إنسحب

من  9:00دبابات، وذلك عند حوالي الساعة ) 4(جرافات، ترافقها ) 4(ل اإلسرائيلي معززة بنحو توغلت قوات االحتال •

في  متر 300من السياج الفاصل وواصلت اآلليات توغلها لمسافة تقدر ب ، انطالقا20/6/2011ًصباح االثنين الموافق 

للنار بشكل متقطع، وإنسحت من المنطقة المنطقة الشرقية من مخيم المغازي، حيث قامت بأعمال تسوية وسط إطالق 

 .ولم يبلغ عن وقوع إصابات نفسه اليوممن مساء  5:00عند حوالي الساعة 
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 :التعسفي والحجز االعتقال

اإلسرائيلي سياستها القائمة على اإلعتقال التعسفي بحق المواطنين الفلسطينيين، سواء من خالل عمليات قوات االحتالل  تواصل

تقوم بها، أو من خالل عرض البحر باعتقال الصيادين الفلسطينيين، أو حتى المسافرين عبر معبر بيت حانون التوغل التي 

شمال القطاع حتى المرضى منهم، حيث تعتقل بعضهم تارة، وتبتز البعض اآلخر تارة أخرى، وفي هذا الشهر رصد ) إيرز(

شمال القطاع ) إيرز(بيت حانون العالج، حيث اعتقل على معبر  المركز إعتقال قوات االحتالل ألحد المرضى أثناء عودته من

   :كالتالي

  

أيوب أمين عبد الغني عطااهللا : المريض) إيرز(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على معبر بيت حانون  •

ه من رحلة ، وذلك أثناء عودت23/06/2011من يوم الخميس الموافق  15:00، عند حوالي الساعة )عاماً 19(

من السفر عبر  المريض تمكنحيث  -عالجية قام خاللها بتركيب طرف صناعي لساقه اليمنى في جمهورية سلوفينيا

 تصريحبعد إجراء السفارة السلوفينية التنسيق الالزم مع قوات االحتالل لمنحه  ،1/6/2011المعبر نفسه بتاريخ 

بغرض التحقيق معه، حيث ) عسقالن(ته بعد ذلك إلى المجدل واقتاد -مريضاً آخرين عبر المعبر 15للمرور صحبة 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن عطااهللا أصيب خالل قصف . زاره محامي المركز ويتابع مع ذويه تفاصيل االعتقال

، أسفرت عن بتر ساقه اليمنى من أعلى 28/04/2008إسرائيلي وقع قرب منزله الكائن في عزبة حانون بتاريخ 

رفضت ، وبعد تدخل مؤسسة الشهداء والجرحى سافر للعالج لتركيب طرف صناعي في سلوفينيا، رغم أنها الركبة

وأفاد والد . 2008ر عبر معبر بيت حانون للعالج في اإلمارات العربية المتحدة أواخر العام تصريح للسف همنح

لخميس نفسه، وعلم منه أنه وصل معبر أنه علم بوصول ابنه وذهب النتظاره صباح يوم ا: "المعتقل لباحث المركز

من اليوم نفسه، وخرج جميع أفراد المجموعة المصاحبة له عند حوالي الساعة  13:00إيرز عند حوالي الساعة 

ويمثلها السيد مدحت طه  –مساءا من المعبر، ولم يتبقى سواء أيوب، وبعد تواصل مؤسسة الشهداء والجرحى  15:30

كان ذلك عند حوالي –سفارة السلوفينية في إسرائيل أبلغه بأن أيوب سوف يخرج بعد قليل وال -من الضفة الفلسطينية

ثم علم من حاملي الحقائب الذين يعملون على المعبر أن أيوب خرج من المعبر ووصل البوابة  -مساءا 17:00السعة 

: مساءا أبلغه مدير المعبر 18:00اعة وعند حوالي الس. ولكنه شاهدوا جنودا ينادونه ثم يأخذونه إلى الداخل' الحالبة'

   .معتقل وأنه حول إلى معتقل المجدلأن أيوب ) هيئة الشؤون المدنية(ماهر أبو العوف 

  :على النحو اآلتي، مواطنة فضلت عدم ذكر اسمها، بها للمركز تيورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرح

مجموعة المرضى م، كنا نركب في باص مع 23/6/2011خميس الموافق من صباح يوم ال 7:00عند حوالي الساعة 

لنا أجنبية من السفارة ااستقب وكان في معبر الكرامة عند أريحا، عند الذين كنا مسافرين للعالج بالخارج وذلك

لتقوم بتسليمها  نزلنا من الباص وقمنا بتسليم جوازات السفر إلى موظفة السفارة،و، أثناء عودتنار معبية عند النالسلوفي

إلى الجنود اإلسرائيلين، نزلنا من الباص وتعرضنا للتفتيش، وتفتيش أغراضنا ، ثم ركبنا مرة أخرى إلى الباص، بعد 

الباص، ركبنا جميعا، ولم يصل أيوب، نزل أحد الركاب ليسأل عنه، فعاد وقال لنا بأنه محتجز لدى  أن تغير سائق 

ساعتين، ثم حضر الشاب أيوب، سألناه عن سبب اإلحتجاز فقال بأنهم حجزوه، وقالوا  االسرائيلين، بقينا ننتظر لحوالي

من صباح اليوم  11:00، غادرنا معبر الكرامة عند حوالي الساعة "حرقو أصابعيهتالى بيلعب بالنار ب":له أحدهم 

من مساء اليوم نفسه،  3:00، وصلنا المعبر عند حوالي الساعة "ايرز"نفسه، واستمرت رحلتنا إلى معبر بيت حانون 
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، وصلنا صالة المغادرة إلى غزة، سلمنا جوازات السفر ألحد الموظفين في المعبر، أخذت أغراضي وجواز السفر

أن أطمأن  أردتبعد وصولي منزلي، ووحين أردت المغادرة أنا وابن ابني، شاهدت أيوب حين وصولنا صالة المعبر، 

  .، وقام باعتقالهإيرزبأن االحتالل لم يسمح له بالمغادرة من معبر من ذويه مت عودته من السفر، فعل على أيوب بعد

  

  :المرضى ملفات تعامل سلطات االحتالل مع

ستهداف المواطنين الفلسطينيين ومنهم المرضى على وجه الخصوص، فهي تعرقل صدور اتواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي 

في حين تبتز كما تعتقل وتحتجز عدداً آخر،  مستشفيات إسرائيل والضفة الغربية، لتلقي العالج داخل التصاريح الخاصة بهم

جراءات حياتهم كما وتهدد هذه اإل العديد منهم وتساومهم، وهذا كله يلقي بضالله على حق المرضى بالتمتع بالخدمات الصحية،

  .بالخطر

  سلطات االحتالل مع ملفات المرضى تعاملتبين  إحصائية

  الشهر

  2011عام  خالل

مجموع عدد طلبات 

  المرضى

عدد الطلبات 

حصلت على 

  .موافقة

عدد الطلبات 

 .حصلت على رفض

عدد الطلبات لم يتم 

  الرد عليها

عدد المرضى تم 

استدعائهم للمقابلة 

  .األمنية في إيرز

  16  40  25  843  924  شهر  يونيو
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 :المعابر على الحركة
دد على قطاع غزة للعام الرابع على التوالي، وبالرغم من إعالنها المتكـرر عـن   واصلت قوات االحتالل فرض حصارها المش

تخفيف إجراءات الحصار المفروض على قطاع غزة إال أن التخفيف المعلن لم تكن له آثار فعالة لجهة إعادة الحياة لالقتصـاد  

جزئيـاً   عـدد مـن المعـابر    بفتحالل قوات االحتسمحت حيث . وتواصل فرض القيود على حركة البضائع واألفراد. المحلي

والتـوت  زهور كميات قليلة من الولساعات معدودات خالل اليوم، سمحت خاللها بمرور بضائع وسلع إلى قطاع غزة وتصدير 

شـهر  خـالل   ويورد التقرير موجز لعمل المعابر. عدد من المعابر بشكل كلي  إغالقبينما واصلت قوات االحتالل  .األرضي

  :كاآلتي ،2011 يونيو

  

  ):إيرز(معبر بيت حانون 
، حيث أغلقت قوات االحتالل 2011حزيران، من العام الجاري / رصد الباحث الميداني الحالة العامة على معبر إيرز خالل شهر يونيو

يستمر بشكل عام  فيما. بسبب األعياد اليهودية) يومان(مرات بسبب إجازة يوم السبت، و) 4(أيام، كان منها ) 6(المعبر بشكل كلي مدة 

منع تلك القوات للتجار من الدخول بالشكل المعهود كما كان سابقاً، في حين أنها تفرض قيوداً متعددة على عملية دخول المرضى 

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

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

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

ووجب التنويه إلى أن . مع أنها ال تغلقه نهائياً في وجه هذه الحاالت إال في أوقات قليلة. عملية دخولهم بشكل سهل األمر الذي يؤثر على

 . العدد المسموح لهم بالدخول يتفاوت، ويصاحب إصدار التصاريح الالزمة لهم العديد من العقبات

ين لمدة يومان، واعتقلت اثنين من المرضى على المعبر، جاءت هذا و أغلقت قوات االحتالل المعبر في وجه المرضى وجميع المجتاز

 :هذه الحوادث على النحو التالي

- 7، في وجه المسافرين يومي الثالثاء واألربعاء الموافقين )إيرز(أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي معبر بيت حانون  .1

وبهذا تحرم تلك القوات . ليهودي، بشكل كليا" شافوعوت" -نزول التوراة - ، تحت مبرر حلول عيد األسابيع8/6/2011

المرضى ومرافقيهم والتجار ورجال األعمال والمسافرين إلى جسر : العشرات من السفر وحرية التنقل والحركة، وهم فئات

وموظفي المنظمات الدولية وموظفي السلك الدبلوماسي والصحفيين األجانب، والقادمين لزيارة  - من الفلسطينيين -األردن

هذا ويعاود المعبر عمله صباح يوم الخميس الموافق . 1948قارب لهم من فلسطينيي األراضي المحتلة في العام أ

حتى الساعة  8:00من الساعة  -الجدير ذكره أن قوات االحتالل قصرت العمل يوم الجمعة لمدة ساعة واحدة. 9/6/2011

صباحاً وحتى  8:00، علماً بأن المعبر يعمل يومياً من الساعة وأغلق حتى نهاية اليوم بسبب األعياد أيضاً -صباحاً 9:00

هذا ويتكرر إغالق المعبر في وجه المسافرين في األعياد الرسمية الخاصة بدولة االحتالل خالل . مساء 19:00الساعة 

     .العام

 19(أمين عبد الغني عطااهللا أيوب : المريض) إيرز(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على معبر بيت حانون  .2

، وذلك أثناء عودته من رحلة عالجية قام 23/06/2011من يوم الخميس الموافق  15:00، عند حوالي الساعة )عاماً

حيث تمكن المريض من السفر عبر المعبر نفسه  -خاللها بتركيب طرف صناعي لساقه اليمنى في جمهورية سلوفينيا

 15سفارة السلوفينية التنسيق الالزم مع قوات االحتالل لمنحه تصريح للمرور صحبة ، بعد إجراء ال1/6/2011بتاريخ 

بغرض التحقيق معه، حيث زاره محامي المركز ) عسقالن(واقتادته بعد ذلك إلى المجدل  - مريضاً آخرين عبر المعبر

قصف إسرائيلي وقع قرب منزله الكائن  وتفيد التحقيقات الميدانية أن عطااهللا أصيب خالل. ويتابع مع ذويه تفاصيل االعتقال
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، أسفرت عن بتر ساقه اليمنى من أعلى الركبة، وبعد تدخل مؤسسة الشهداء 28/04/2008في عزبة حانون بتاريخ 

والجرحى سافر للعالج لتركيب طرف صناعي في سلوفينيا، رغم أنها رفضت منحه تصريح للسفر عبر معبر بيت حانون 

  . 2008بية المتحدة أواخر العام للعالج في اإلمارات العر
 

مريضاً، وعدد ) 761(دخل ما عدده  :، كما يلي2011/حزيران/ هذا وكانت حصيلة من اجتازوا معبر بيت حانون إيرز في شهر يونيو

ماسي من موظفي السلك الدبلو) 110(وما عدده . من موظفي المنظمات الدولية األجانب) 665(وما عدده . من المرافقين لهم) 717(

وما عدده . والتجار الفلسطينيين)) BMC((من كبار رجال األعمال ) 1227(وما عدده . من الصحفيين) 56(وما عدده ". السفارات"

من المسافرين ) 35(وما عدده . ، الذين كانوا في زيارة ألقارب لهم في القطاع1948من فلسطينيي األراضي المحتلة في العام ) 169(

  ".بر الكرامةمع"إلى جسر األردن 

  2011من العام  يونيوالل خ )إيرز(جدول يوضح عمل معبر بيت حانون 

ايام الشهر

  العمل
مرافقون مرضى

منظمات 

 دولية
 صحفيين سفارات

BMC 

 والتجار

عرب من 

 إسرائيل

جسر 

 اللنبي
المجموع

  3765  35  169  1227 66511056 717 761  25 يونيو

  

  :معبر رفح

لسفر  28/5/2011لموانئ المصرية فتح المعبر بشكل كامل ابتداء من صباح السبت الموافق قررت إدارة المعابر وا

بالمرور دون تأشيرة أو تنسيق ) عاماً 40(واألكبر من ) عاماً 18(المواطنين من قطاع غزة، حيث سيسمح لمن هم أقل من 

بمغادرتهم بسبب إما طلبة أو مرضى أو تنسيق سيسمح ) عاماً 40 - 18(لدخول األراضي المصرية، وأما للفئة العمرية بين 

مسبق مع المصريين، ويستمر بدخول المواطنين من كافة األعمار ممن يحملون فيزا أو تأشيرة ألي مكان في العالم، حيث 

  .مسافر من قطاع غزة يومياً) 500(سيسمح بدخول 

وسمح بمغادرة جرحى ومرضى . ي الجانبينف نبسفر الفلسطينييللسماح يوم ) 21(حيث فتح المعبر بشكل جزئي عدد  

من المرضى والطلبة وحملة االقامات وأعضاء الوفود الطبية ) 9814(ومرافقيهم، حيث بلغ عدد المغادرين من المعبر 

من بينهم جرحى ومرضى ومرافقيهم والعالقين على الجانب ) 14315(كما سمح بعودة . والصحفية التي قدمت لقطاع غزة

  . مسافر) 528(عبر، وبلغ عدد المرجعين المصري من الم

  2011من العام  يونيوخالل شهر جدول يوضح عمل معبر رفح  •

عدد أيام الشهر

 اإلغالق

عدد أيام

 العمل

 مرجعين عدد القادمينعدد المغادرين

 528 219981414315 يونيو

  

  : معبر كيرم شالوم
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شاحنة ) 4503(بدخول  يونيويوم من شهر ) 20(عات يومياً خالل سمحت قوات االحتالل بفتح معبر كيرم شالوم لعدة سا 

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

  .والمساعدات اإلنسانية

شاحنة محملة ) 0(دخول عدد ). طن 2763.28(شاحنة محملة غاز طهي تحمل ) 138(دخول عدد : قطاع االستيراد 

) 0(دخول عدد ). لتر 152000(شاحنة محملة بالسوالر العادي تحمل ) 3(، دخول عدد )لتر 0(بالسوالر الصناعي تحمل 

  ).  لتر 0(شاحنة محملة بالبنزين تحمل 

  2011 العام من يونيوشهر  خالل ،)شالوم آيرم( سالم أبو آرمعلى معبر  الوارداتجدول يبن حرآة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الشهر

بضائع 

تجارية 

متنوعة 

 ومساعدات

 صادرات سوالر عادي بنزين سوالر صناعي غاز الطهي

د 
عد

ت
حنا
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  -  152000  3  -  -  -  - 2763.28  138  4503  يونيو
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  الخاتمة
  

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

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

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

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

   .استهداف التجمعات السلميةوتكرار ، على أرض الواقع يلومتر داخل القطاعك أكثر منإلى القطاع فيما وصلت 

المدنيين الفلسطينيين االنتهاكات اإلسرائيلية الموجهة ضد  استمرار وتصاعد يعبر عن استنكارهمركز الميزان لحقوق اإلنسان 

يجدد  كما. القانون الدوليينتهك  الذيالقيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل في قطاع غزة واستمرار 

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

 ، الذينوالركام المنظم لعمال جمع الحصىو المتعمد ية واالستهداففستعوالرعاية الصحية المناسبة؛ ومواصلة االعتقاالت ال

على أن استمرار الحصار يشكل الميزان ويشدد مركز  .رزقللدفعهم الفقر إلى البحث عن وسائل خطيرة للحصول على مصدر 

اً بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور األوضاع اإلنسانية، يمساساً جوهر

  .دهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدالت البطالة والفقر في صفوف السكانحيث تتفاقم المشكالت االجتماعية وتت

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

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

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

  .تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها -يزل

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

. ح بحرية الحركة لسكان القطاعوضمان مرور المواد الضرورية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألدوية والمالبس والوقود، والسما

 يمةيؤكد على أن العقوبات الجماعية اإلسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، وتشكل مخالفات جسالميزان مركز و

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

العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد  لتحركابلمجتمع الدولي ا مطالبتهالميزان يجدد مركز كما 

في األراضي الفلسطينية المحتلة ومالحقة  ةوالعمل على تطبيق العدال ،إلنساني لحقوق االقانون الدولي اإلنساني والقانون الدول

  .وتقديمهم للعدالة نتهاكاتأمروا بارتكاب هذه االارتكبوا أو من كل 

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

  .اعد القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلةوقو

  

  انتهى
 

  

  


