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  مقدمة
  

، 2011 من العام مايوشهر  استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خالل واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي

يستعرض هذا التقرير االنتهاكات . ئ حقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنسانيلمبادجسيمة ومنظمة وارتكبت انتهاكات 

اإلسرائيلية وفق التسلسل الزمني لوقوعها، وذلك وفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها مركز الميزان لحقوق اإلنسان في 

  .قطاع غزة

، حيث 2011 مايواكات التي ارتكبتها قوات االحتالل خالل شهر ضحايا االنتهأعداد حول إحصائي يبدأ التقرير بعرض موجز 

) 3(طفالً، و) 33(بجروح متفاوتة، من بينهم  أشخاص) 107( ، وإصابةطفل، من بينهم ثالثة فلسطينيينأسفرت عن مقتل 

  .من األطقم الطبية، وصحفيان احدهم وصفت اصابته بالخطيرة) 3(، وسيدات

االحتالل القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع الفلسطينيين، خالل الفترة التي يغطيها التقرير  ويتناول التقرير استخدام قوات

في قطاع غزة، في اعتداءات متكررة على المدنيين في سياق تقييد حركة سكان قطاع غزة في المناطق الحدودية، بما في ذلك 

 .من يملكون أراضي زراعية فيها، عبر استهدافهم المتعمد
  

في إطار سعي قوات  القريبة من الحدود،المقيدة الوصول في المناطق يبرز التقرير االستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم و

. الحدود الشرقية والشمالية داخل القطاع امتدادإلى أكثر من كيلو متر على عمقها صل ياالحتالل إلى فرض منطقة أمنية عازلة 

ات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين ممن يملكون أراضي فيها، ويترتب على هذه الممارسة تداعي

وحرمان عشرات األسر من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من األراضي المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أن 

ألغراض الزراعة في قطاع  األراضي المستهدفة كافة هي أراضي زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع األراضي المخصصة

  .غزة
  

مدنيين السكان التي تستهدف الالمناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، و فيكما يرصد التقرير عمليات التوغل المتكررة 

شرق ، عملية توغل واحدةويشير التقرير إلى أن الفترة التي يغطيها شهدت وقوع . األراضي الزراعيةبما في ذلك وممتلكاتهم 

، كما أن تكرار عمليات التوغل حرم مئات المزارعين من االنتفاع من أراضيهم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، جالبري

  . أو لخوفهم من الوصول إلى المنطقة خشية تعرضها للتجريف وضياع مجهودهم وتكبدهم خسائر جديدة
  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي حق الفلسطينيين حيث االعتقال التعسفي بويظهر التقرير مواصلة قوات االحتالل سياسة 

  .القترابهم من الشريط الحدودي الفاصل شابان 
  

ويخلص التقرير ، 2011مايوشهر خالل  ة على قطاع غزةاإلسرائيلي ءاتداتعاالمعلومات إحصائية حول آثار  التقريرويقدم 

ن الدولي اإلنساني ويستنكر هذه االنتهاكات ويطالب المجتمع الدولي االنتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانو استمرارإلى 

  .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 

التقرير استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان  ظهروي. التقريرهذا ي معلومات توثيقية وافية حول كل حادث يرد ف

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

  .تعمد القتل باستخدام قوة غير متناسبة وهجمات عشوائية •

  .من تجاوز األميال الثالثةمن الصيد من خالل منعهم  االعتداءات الموجهة ضد الصيادين، واستمرار حرمانهم •

  .فرض منطقة أمنية عازلة ىالممارسات الهادفة إل •

 .، المناهضة لفرض منطقة أمنية عازلةاستهداف التجمعات السلمية •
 .عمليات االعتقال التعسفي •
  .الحصار واإلغالق المشدد الذي ينتهك حرية حركة البضائع واألفراد •

  

  

  2011خالل شهر مايو وجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل جدول إحصائي م

 عدد القتلى 3

 عدد القتلى من األطفال  1

 عدد الجرحى 107

 عدد الجرحى من األطفال 33

 عدد التوغالت 1

 عدد االعتداءات بحق الصيادين  1

 عتقالاالحاالتعدد 2
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 :استخدام القوة املفرطة واملميتة
المميتة في و ةمفرطال ت القوةاستخدموقوات االحتالل من عدوانها على قطاع غزة خالل الفترة التي يغطيها التقرير،  صعدت

اعتداءات متكررة تركزت في المناطق استهدفت مناطق سكنية بالقصف المدفعي والجوي في  حيث، المدنيينتعاملها مع 

ولم يسجل اصابة أي مواطن خالل تلك  ،طفلبينهم  لسطينيانفحتالل قوات االقتلت حيث  الحدودية شرق وشمال قطاع غزة،

  :يستعرض التقرير االنتهاكات التي وثقها مركز الميزان لحقوق اإلنسان ضمن هذا السياق على النحو اآلتي .الفترة

ة تعود ، جث15/5/2011من مساء يوم األحد الموافق  4:00عثرت الطواقم الطبية الفلسطينية عند حوالي الساعة  •

من سكان بلدة جباليا شمال قطاع غزة، بالقرب من معبر نحال عوز ) عاماً 16(للطفل خميس صالح محمد حبيب 

شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأفادت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء أن الطفل أصيب بشظايا في الوجه 

ذكره ان الطفل حبيب مختل عقلياً، هذا ولم تعرف والرأس، واصابة كبيرة في الصدر مع مخرج من الظهر، جدير 

  . ظروف الحادث أو كيفية وصوله للمنطقة

، عند حوالي )جحر الديك(قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند السياج الفاصل شرق قرية وادي غزة  •

، حيث أطلقت )عاما19ً(العمر  ، إبراهيم محمد فرج اهللا البالغ من21/5/2011من فجر السبت الموافق  3:00الساعة 

وذلك حسب ما أفاد به ) إسرائيل( نيران أسلحتها الرشاشة والقذائف المدفعية صوبه أثناء محاولته التسلل إلى داخل 

والده، ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد خرج فرج اهللا من منزله الواقع في مخيم النصيرات في ساعة متأخرة من مساء 

سكان وحسب ) جحر الديك(، وتوجه إلى المنطقة الجنوبية الشرقية من قرية وادي غزة 20/5/2011الجمعة الموافق 

من فجر  3:00سمعوا أصوات القذائف المدفعية واألعيرة النارية عند حوالي الساعة  فقد منطقة وادي غزة والبريج

بحث تمكنت الطواقم الطبية التابعة ساعة تخللها عملية التنسيق وال) 12(وبعد حوالي   ،21/5/2011السبت الموافق 

بعد متر من السياج  لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني من العثور على جثة فرج اهللا حيث كان ملقي عل ظهره وعلى

الفاصل، حيث تم نقله إلى مستشفى شهداء األقصى في دير البلح، ووفقا للمصادر الطبية فقد تبين أن اإلصابة كانت 

 .أليمن من جسم الضحية مع خروج األمعاء ويوجد عدة إصابات في أنحاء الجسممباشرة في الجزء ا
 

 ":االغتيال"القتل خارج نطاق القضاء 
اقتراف المزيد من جرائم القتل خارج نطاق القضاء بحق  خالل الفترة التي يغطيهاواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

دون أن تكترث فسها الحق في استهدافهم في منازلهم أو في أماكن عامة، وأعطت لن. فلسطينيين تحت ذريعة أنهم مطلوبون لها

هذا وتدعي قوات االحتالل بأن من تستهدفهم هم من . أسفرت تلك االعتداءات عن مقتل مواطن واحد. لقواعد القانون الدولي

  .الناشطين الفلسطينيين في مقاومتها

  :ان لحقوق اإلنسان ضمن هذا السياق على النحو اآلتييستعرض التقرير االنتهاكات التي وثقها مركز الميز

أعلنت المصادر الطبية في مستشفى معهد ناصر في جمهورية مصر العربية عن استشهاد شـادي محمـود درويـش     •

متـأثر   4/5/2011من مساء يوم األربعاء الموافق  20:00، عند حوالي الساعة )عاما28(الزطمة، البالغ من العمر 

يب بها بعد قصف طائرة استطالع تابعة لقوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي بصاروخ واحـد، عنـد   بجراحه التي أص

مستهدفة مجموعة من الشبان بينما كـانوا يسـيرون    9/4/2011من فجر يوم السبت الموافق  12:50حوالي الساعة 
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تيسـير سـعيد   : كال من على األقدام في شارع النصف وسط حي تل السلطان غرب رفح، أسفر القصف عن استشهاد

شظايا في أنحاء مختلفة من الجسم، ومحمد علي صالح عواجة البالغ من ) عاما27(سلمان أبو سنيمة، البالغ من العمر 

 .، شظايا في جميع أنحاء مختلفة من الجسم)عاما28(العمر 

 منية واستهداف التجمعات السلميةاألنطقة املفرض 
تح نيران أسلحتها تجاه المناطق المحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية بشكل شبه واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ف

) 33(فلسطينياً من بينهم ) 106(، ما أسفر عن مقتل مواطنين من بينهم طفل وإصابة يومي، مستهدفة كل ما يتحرك في المنطقة

زان أن قوات االحتالل تستهدف كل من يقترب من وتشير التحقيقات الميدانية التي يجريها مركز المي. ، وصحفيانأطفال

متر داخل أراضي القطاع، وليس كما ادعت في ) 1000(المناطق الحدودية شماالً وشرقاً، لمسافات تتجاوز في بعض األحيان 

   .متر فقط) 300(بأنها تستهدف من يقترب من الحدود لمسافة ، 2010عام منشورات ألقتها من الطائرات خالل 

  

وفق التسلسل الزمني لألحداث، ) عازلةالمنية األمنطقة ال( بالمنطقة مقيدة الوصوللتقرير االنتهاكات ذات العالقة يورد ا

  :كاآلتي

 كثيف، بشكل الرشاشة، أسلحتها نيران الشمالية والشرقية، الفصل حدود على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات فتحت •

 للمنطقة المناهضة األسبوعية المسيرة تجاه ،10/05/2011 الموافق الثالثاء يوم صباح من 11:40 الساعة حوالي عند

 تواجدهم أثناء وذلك حانون، بيت في المحلية المبادرة تنظمها والتي  -التي عاودت نشاطها الدوري من جديد –  العازلة

دقائق بشكل  10تمر لمدة تقدر بـ الذي اس -النار إطالق وطأة وتحت الحدود الشمالية، من متراً 100بـ تقدر مسافة على

بجرح ) عاماً 26(فداء الزعانين : ما أسفر عن إصابة الناشطة بحياتهم، فراراً المكان عن المشاركين ابتعد -متواصل

 انتابت الخوف من حالة كما أن -ولم تستدعي حالتها الذهاب إلى المستشفى -طفيف في يدها جراء سقوطها أثناء الركض

 قوات فيها تستهدف التي األولى المرة وهذه ليست. المسيرة في شاركوا الذين والصحفيين األجانب امنينالمتض من عدداً

والجدير ذكره أن المسيرة عاودت نشاطها بعد  فترة توقف . العازلة للمنطقة المناهضة األسبوعية المسيرة االحتالل

أمام المدرسة الزراعية الثانوية عند حوالي الساعة  تواصلت حوالي شهرين ألسباب داخلية، وكانت المسيرة انطلقت من

متضامنين أجانب وعدد من ) 4(شخصاً من بينهم ) 80(من صباح الثالثاء نفسه تجاه الحدود الشمالية بمشاركة  11:10

سطين مصور قناة فل(، عماد العجرمي  )عضو األمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين(سامي العجرمي  :الصحفيين هم

مصور شركة (، وسمير البوجي )مصور شركة عالم نيوز(، حازم ماضي )مراسلة قناة بالدي(، تغريد بليحة )اليوم

 . ونشطاء المبادرة ومناهضة المنطقة العازلة). بالميديا

لساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي ا •

، تجاه بعض المشاركين في فعالية إحياء الذكرى الثالثة والستين للنكبة، 15/5/2011من صباح يوم األحد الموافق  11:40

وشمال بيت حانون، وتفيد التحقيقات الميدانية للمركز ) إيرز(والذين اقتربوا من حدود الفصل في محيط معبر بيت حانون 

ة أربعة قذائف مدفعية سقطت في المنطقة الواقعة غرب المعبر، وسقطت على مقربة أن قوات االحتالل أطلقت في البداي

منهم، دون أن توقع إصابات، ثم فتح قناصة االحتالل الذين يعتلون أبراج المراقبة نيران أسلحتهم بشكل مباشر تجاه الشبان 

لمتمركزين داخل أحد أبراج المراقبة وقذفوا الجنود ا -واألطفال الذين تواجدوا على مسافات قريبة من تلك الحدود
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هذا . ثم شارك الطيران العمودي الذي غطى أجواء المنطقة بإطالقه النار على مقربة من أولئك المشاركين -بالحجارة

حيث بدأت قوات االحتالل . من مساء اليوم نفسه 20:00واستمرت األحداث في محيط معبر بيت حانون إيرز حتى الساعة 

فلسطينياً ) 103(وأسفر الحادث عن إصابة . مساء 16:00غاز لتفريق المتظاهرين عند حوالي الساعة بإطالق قنابل 

، )عاماً 20(محمد ابراهيم عثمان : طفالً، وصحفيين اثنين هما) 33(بجراح ناتجة عن أعيرة نارية أو شظاياها، من بينهم 

، وصلوا مستشفيات "في في مؤسسة الشروق لإلعالمالصح"، )عاماً 28(، وحسين عبد الجواد كرسوع "مصور صحفي حر"

بلسم جرحى وصلوا مستشفى ) 8(جريحاً، و) 83(حيث وصل مستشفى كمال عدوان الحكومي  - محافظة شمال غزة

جرحى، ووصفت المصادر الطبية ) 13(، في حين وصل مستشفى العودة التابع التحاد لجان العمل الصحي العسكري

وحولت الصحفي عثمان للعالج في المستشفيات اإلسرائيلية، كما وصل المستشفيات قرابة  منهم بالخطيرة،) 3(جراح 

من ) 3(سيدات، و) 3(أطفال و) 10(مواطناً أصيبوا جراء استنشاق الغاز، ووصفت حاالتهم بالطفيفة، من بينهم ) 60(

ن مناطق مختلفة من قطاع غزة ولكن والجرحى يقطنو. أفراد األطقم الطبية التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني

وتفيد المعلومات الميدانية أن قوات االحتالل أطلقت غاز ذا رائحة كريهة جداً، إضافة إلى الغاز . غالبيتهم من الشمال

وتفيد التحقيقات الميدانية أن القائمين على الفعالية خططوا أال تصل جموع المشاركين إلى حدود الفصل، .  المسيل للدموع

بينما  - متراً من حدود الفصل الشمالية 2000على بعد  -م تشييد مسرحاً إللقاء الكلمات قرب مفترق عزبة بيت حانونوت

، ولكن عشرات الشبان واألطفال اخترقوا )إيرز(انتشر أفراد الشرطة قرب مفترق الجمارك المؤدي إلى معبر بيت حانون 

 . قتربوا من حدود الفصل، ووصلوا إلى مسافة أمتار قليلة منهاتلك التدابير واتجهوا إلى المنطقة الحدودية، وا

  

للنكبة شمال غزة،  63وحول ما حدث معه خالل استهداف قوات االحتالل للمشاركين المدنيين في إحياء الذكري ال

  :       ، للمركز بما يلي)عاماً 18(إبراهيم عز عبد العزيز حجازي : الفتى صرح

  
  

  

من صباح يوم األحد  11:10لساعة عدد من أصدقائي، وصلت المنطقة عند حوالي ا برفقة)... إيرز(ذهبت إلى معبر بيت حانون 

، شاهدت حشد من الشبان يدخلون إلى المنطقة الحدودية، فدخلت معهم، وصلت منطقة المعبر والمكعبات 15/5/2011الموافق 

كانت متتالية، بمعدل  -حوالي أربعة–وأثناء مسيري سمعت أصوات عدة انفجارات  -الشئون المدنية -اإلسمنتية وغرف التنسيق

ثم سمعت صوت عدة أعيرة نارية، وشاهدت عدد من ... متراً غربي مكان وجودنا 400دقائق قذيفة، سقطت على بعد كل خمس 

شاهدت عدد من الشبان واألطفال يقذفون الحجارة . كانوا يصرخون... يخرجون من المنطقة مصابين -بل الكثير منهم -الشبان

متراً من حدود الفصل الشمالية، ناديت على  30عند وصولي مسافة تقدر بـ. ..كان جميعهم مدنيين... تجاه أحد أبراج المراقبة

صديق لي، وأشرت له بيدي اليسرى كي يأتي إلي، فجأة شعرت بألم في يدي نفسها، ثم شاهدت الدماء تنزف منها بكثرة، فأخذت 

نقلت ... لشبان إلى مفترق الجماركسقطت أرضاً، فحملني بعض ا.. أركض تجاه الجنوب، ففوجئت بشيء ما يضرب ساقي اليمني

علمت أني مصاب بعيار ناري في يدي اليسرى وعيار ثانٍ في ساقي اليمني، وأجرى ... بسيارة مدنية إلى مستشفيي كمال عدوان

 .لي األطباء عملية جراحية لزرع بالتين في اليد اليسرى
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  :   ، للمركز بما يلي)عاماً 16(عبد اهللا أحمد حسن الزيناتي : الطفل وحول ما حدث معه خالل الحادثة نفسها، صرح

  

      
  
  

  :       ، للمركز بما يلي)عاماً 22(ياسر عماد حرب دواس : الفتى حول ما حدث معه خالل الحادثة نفسها، صرحو

  

من صباح  11:30ز، مستقالً دراجة نارية أملكها، وصلت مفترق الجمارك عند حوالي وصلت معبر بيت حانون إير

تاركاً دراجتي النارية مع صديق  -دخلت مع عشرات الشبان نحو حدود الفصل... 15/5/2011يوم األحد الموافق 

فوجئت  –لية متراً من حدود الفصل الشما 800مشينا على طريق صالح الدين، وصلت على بعد ... على المفترق

شاهدت الرمال تتطاير والدخان يتصاعد من المناطق الرملية ... بعدة انفجارات إلى الغرب من طريق صالح الدين

كنت أسمع صفير القذائف ثم  -متراً تقريباً من مكان وجودنا 300على بعد  -مكان الصناعية المدمرة -الخالية

شاهدت عدد ... و حدود الفصل، فسمعت أصوات عدة أعيرة ناريةتقدم عدد من الشبان نح... انفجارها فكانت أربعة

... متراً من تلك الحدود فقررت التراجع إلى الخلف 300من الشبان يصابون ويتساقطون أرضاً، كنت أتواجد على بعد 

تحسست المكان فشاهدت ... بإليتي اليمنيفشعرت بشيء ما يرتطم  –في طريقي للعودة  -لففت جسدي نحو الجنوب

حملني عدد من الشبان حتى مكتب التنسيق، وهناك نقلتني سيارة إسعاف ... صرخت طالباً النجدة... دماء تسيل منه

( ، وقالوا لي أن عياراً نارياً دخل وخرج من جسدي مإلى مستشفى كمال عدوان، حيث قدم األطباء لي العالج الالز

 .مشاكل في الجهاز العصبي ، مسبباً لي)دخل من اإللية وخرج من الخاصرة جهة اليمن

شاهدت ... 15/5/2011د الموافق من مساء يوم األح 12:30وصلت معبر بيت حانون عند حوالي الساعة 

العشرات من األطفال والشبان ينتشرون قرب حدود الفصل الشمالية، وسمعت أصوات عدة أعيرة نارية، 

وأثناء سيري كنت أشاهد  -حيث مكان الحدث -مشيت على شارع صالح الدين الرئيس في طريقي للحدود

مسرعة جداً وهذا يوحي بأنها كانت تحمل جرحى كانت ... عدد كبير من سيارات اإلسعاف تخرج من المنطقة

متراً، كان الشبان والصبية يقذفون أحد  60اقتربت من حدود الفصل حتى وصلت مسافة تقدر بـ... داخلها

كنت أسمع زخات من ... كانوا يحملون أعالم فلسطين، ويهتفون لحق العودة... أبراج المراقبة بالحجارة

دقيقة على وصولي المنطقة، وأثناء وقوفي أشاهد  30بعد مرور ... قةالرصاص، وكنت أسمع طلقات متفر

كانت الدماء ... شعرت بشيء ما يضرب في قدم ساقي اليسرى، ثم شاهدت الدماء تسيل منها... المواجهات

، وأركبوني )نقالة(حملني مسعفين كانا يتواجدان وسط الحشد على شيالة ... صرخت... تسيل من أسفل القدم

وصلت مستشفى كمال عدوان، ... سعاف كانت تتوقف علي بعد أمتار من المكان الذي تواجدت فيهسيارة إ

وهناك أجروا لي صور أشعة، وقدموا لي العالج الالزم، ولكن النزيف تواصل فقرر األطباء أن أظل تحت 

  ...المتابعة ليومين، ألن شظايا عيار ناري ما تزال في قدمي
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فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل شرق مدينة خان يونس، نيران أسلحتها الرشاشة، عند  •

، تجاه بعض المشاركين في فعالية إحياء الذكرى الثالثة 15/5/2011من مساء يوم األحد الموافق  3:00حوالي الساعة 

اقتربوا من حدود الفصل في شرق بلدتي عبسان الجديدة وبني سهيال شرق خان يونس، ما اسفر  والستين للنكبة، والذين

: عن إصابة مواطنين بجروح، تم نقلهما إلى مستشفى غزة األوروبي لتلقي العالج ووصفت جراحهما بالمتوسطة وهما

 19( ،ل محمد محمود رضوانأصيب بعيار ناري في ساقه األيمن، وبال) عاماً 21( ،محمد جاسر حسين أبو مصطفى

  .أصيب بعيارين في ساقه األيمن) عاماً

  :على النحو اآلتي ،محمد جاسر حسين أبو مصطفى، المصاب مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز

  

  :، من مخيم النصيرات للمركز بما يلي)عاماً 19(محمد أيمن حسن شلبي : الفتى وحول ما حدث معه خالل الحادثة نفسها، صرح

، ذهبت مع عدد من األصدقاء إلى بلدة عبسان 15/5/2011من مساء يوم األحد الموافق  2:00عند حوالي الساعة 

الجديدة للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة، بعد ان اخبروني بان مسيرة ستتجه نحو الشريط الحدودي الفاصل 

 150د وصولي إلى بلدة عبسان الجديدة انضممت إلى المسيرة وكان يشارك حوالي شرق بلدة عبسان الجديدة، وعن

حول حق العودة والتحرير، تقدمت  تشخصاً، شاهدت عدد منهم يحمل رايات وأعالم فلسطين، وكانوا يرددون هتافا

مشاركين، بينما متر عن الشريط الحدودي، وقفت مع باقي ال 300المسيرة تجاه الشريط الحدودي، وعلى بعد حوالي 

، بعد لحظات )برج عسكري من الكتل اإلسمنتية( تقدم عدد من المشاركين نحو الشريط الحدودي، شاهدت نقطة مراقبة 

سمعت صوت اطالق نار، وشاهدت المشاركين في المسيرة يهربون تجاه الغرب، وحاولت الهرب معهم وركضت لعدة 

سقطت على األرض، ولم استطع التحرك أو الوقوف، وتجمع حولي امتار، ثم شعرت باني أصبت في رجلي اليمنى، و

متر تقريباً، سقطت منهم على األرض عدة مرات، وكنت اسمع  100عدد من األشخاص وحملوني وجروا بي مسافة 

صوت اطالق النار ال يزال متواصل، ثم نقلت بواسطة دراجة نارية لمسافة قصيرة، ووصلت إلى المكان سيارة إسعاف 

بنقلي إلى مستشفى غزة األوروبي، وهناك خضعت للعالج وتبين باني مصاب بعيار ناري في ساقي األيمن،  قامت

  .اخترق العضم وتم تركيب جسر بالتين خارجي لتثبيت الساق، وال زلت اخضع للعالج في المستشفى
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فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل شرق مدينة خان يونس، نيران أسلحتها الرشاشة، عند  •

سلمية، ضمن فعاليات  ، تجاه المشاركين في مسيرة20/5/2011من صباح يوم الجمعة الموافق  11:30حوالي الساعة 

العودة والتحرير، لدى اقترابهم من حدود الفصل بالقرب من بوابة السريج شرق بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس، ما 

، بعيار ناري في الساقين، وتم نقله إلى مستشفى غزة )عاماً 46(اسفر عن إصابة المواطن رمضان محمد الدغمة 

وأفاد الدغمة لباحث المركز بانه كان يشارك في مسيرة سلمية ضمن . راحه بالمتوسطةاألوروبي لتلقي العالج ووصفت ج

شخص كانوا  200فعاليات العودة والتحرير، تم الدعوة اليها من خالل شبكات التواصل االجتماعي، شارك فيها حوالي 

 50ي الفاصل، مسافة تقدر بحوالي يحملون األعالم الفلسطينية، وعند اقترابه مع عدد من المشاركين من الشريط الحدود

 . متر إلى الغرب من حدود الفصل، اطلق جنود االحتالل النار نحوهم ما اسفر عن إصابته بعيار ناري

  

يها  وبعد ان اكتمل عدد ركاب ، وصلت الحافالت وركبنا ف15/5/2011صباح االحد الموافق  10:00عند حوالي الساعة 

، شاهدت المئات من المواطنين من )إيرز(الحافلة، تحركت بنا باتجاه شمال قطاع غزة، وصلنا لمحيط معبر بيت حانون 

وكان يرتدي بنطال ) عاما21ً(كافة األعمار، شاهدت عدد من أصدقائي منهم إبراهيم حمدان الهور البالغ من العمر 

هو طالب يدرس في كلية فلسطين التقنية، توقفنا قرب منصة كبيرة، ومن ثم تحركنا ناحية ، وقميص أبيض و)جينز(

) إيرز(الشمال وقد حاولت الشرطة منعنا لكننا تدافعنا وبقوة وانتقلنا ناحية الشمال حيث وصلنا إلى قرب معبر بيت حانون 

صباحا من نفس اليوم، كنا عدد كبير من الشبان  11:30الذي تسيطر عليه قوات االحتالل اإلسرائيلي كانت الساعة حوالي 

شاهدت ابراج عسكرية يعتليها جنود االحتالل اإلسرائيلي، وكنا نرفع األعالم الفلسطينية ونلقى الحجارة صوب االبراج 

علم لونه (مترن وقد شاهدت على أحد األبراج العسكرية ذات اللون الزيتي  20العسكرية، وقد كنت على بعد حوالي 

فجأة سمعت صوت قذيفة فانبطحنا أرضا في هذه اللحظة كنت . ، وكانت توجد أعمدة كهرباء كثيرة )-علم إسرائيل -رقأز

أشاهد ابراهيم الهور يحمل بيده علم فلسطين وفي اليد األخرى سبحة، كان يلوح بها للجنود الذين يعتلون األبراج 

شاهدت طفل ... وكان إبراهيم أكثرنا تقدما من برج المراقبة،  ،)اهللا أكبر -اهللا أكبر(العسكرية، وكان يطلق صرخات 

، وحملناه أنا والشبان وتحركنا به )اعتقد اليسرى(، ملقى على االرض ومصابا في فخدته )عاما12ً(صغير يقدر عمره ب

وا كم، حيث كانت تتوقف سيارات اإلسعاف ومن ثم رجعت وفي منتصف الطريق شاهدت الشبان يحمل1مسافة تقدر ب

إبراهيم على نقالة وبيده السبحة، وينطق الشهادة، فساعدت الشبان في حمل النقالة من الوسط ودققت النظر في إبراهيم 

شاهدت الدماء تنزف من فخذه األيسر وشاهدت فتحة في البنطال مكان اإلصابة فقمنا بربط فخدي إبراهيم بواسطة األعالم 

، ولم يكن فاقد الوعي واوصلناه إلى سيارات اإلسعاف، وقد رافقت إبراهيم إلى لوقف النزيف، كان إبراهيم يأن من األلم

، قبل )دقيقة 30(ولية وهناك في المستشفى مكثت مدة طريق قام المسعفين بعمل إسعافات أمستشفى كمال عدوان، وفي ال

أدخل عمليات جراحية وطلب  وقد. أن يتم تحويله إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة، وأبلغت ذوى إبراهيم بالحادث

  "االطباء مني ومن أصدقاءه التبرع بالدم وقد تبرعت بوحدة دم
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، من بلدة عبسان الجديدة للمركز بما )عاماً 46(محمد خليل الدغمة : وحول ما حدث معه خالل الحادثة نفسها، صرح المواطن 

  :يلي

 

 

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة الموجودة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها  •

، تجاه عدد من المزارعين الفلسطينيين 24/5/2011من مساء يوم الثالثاء الموافق  13:30الرشاشة، عند حوالي الساعة 

المتاخمة لحدود الفصل، شمال شرق بيت حانون، في محافظة شمال غزة، ما دفع الذين تواجدوا داخل مزارعهم، 

  .ولم يبلغ عن وقوع إصابات. المزارعين المنتشرين في المنطقة إلى ترك أعمالهم نجاةً بحياتهم

حتها فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة الموجودة على حدود الفصل الشرقية، نيران أسل •

، تجاه عدد من المزارعين الفلسطينيين 25/5/2011من صباح يوم األربعاء الموافق  11:20الرشاشة، عند حوالي الساعة 

الذين تواجدوا داخل مزارعهم، المتاخمة لحدود الفصل، شرق بيت حانون، في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات، 

 . لمنطقة إلى ترك أعمالهم نجاةً بحياتهموهو األمر الذي دفع المزارعين المنتشرين في ا

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

 التي العازلة للمنطقة المناهضة األسبوعية المسيرة تجاه ،31/05/2011 الموافق الثالثاء يوم صباح من 11:10 الساعة

 وطأة وتحت تلك الحدود، من متراً 300ب تقدر مسافة على تواجدهم أثناء وذلك حانون، بيت في المحلية المبادرة ظمهاتن

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

 األسبوعية المسيرة االحتالل قوات فيها تستهدف التي األولى المرة ليستوهذه . المسيرة في شاركوا الذين والصحفيين

والجدير ذكره أن المسيرة انطلقت من أمام المدرسة الزراعية الثانوية عند حوالي الساعة . العازلة للمنطقة المناهضة

متضامنين أجانب وعدد من ) 5(شخصاً من بينهم ) 55(من صباح الثالثاء نفسه تجاه الحدود الشمالية بمشاركة  10:40

 . الصحفيين

  

شخص تقريباً تجاه  150، توجهت برفقة 20/5/2011صباح يوم الجمعة الموافق  11:30عند حوالي الساعة 

ة سلمية للتأكيد على ، للمشاركة في مسير)منطقة الزنة(الشريط الحدودي مع إسرائيل شرق بلدة عبسان الجديدة، 

حق العودة وكان بعض المشاركين في المسيرة يحملون أعالم فلسطين وشعارات في ذكرى النكبة، وأنا كنت أحمل 

متر عن الشريط  50مصحف بيدي، اقتربت مع عدد من المشاركين من الشريط الحدودي، ووقفنا على بعد حوالي 

دت نقطة مراقبة داخل الشريط الحدودي، التفت إلى الخلف الحدودي، شاهدت جيب عسكري مر من المكان، وشاه

وبدأت بالنداء على باقي المشاركين في المسيرة ليتقدموا تجاه الشريط الحدودي، وخالل ذلك سمعت صوت إطالق 

نار وشعرت باني أصبت، وسقطت على األرض، ولم أستطع الوقوف، وشعرت بأني أصبت في الساقين، تجمع حولي 

متر تقريباً، وبعد ذلك وصلت سيارة إسعاف  100ان، وحملوني ونقلوني سيرا على األقدام مسافة عدد من الشب

ى إلى تفتت العظام وقطع وقامت بنقلي إلى مستشفى غزة األوروبي، وتبين بأني مصاب بعيار ناري في الساقين أد
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 :غزة داخل قطاع تالتوغال
واألراضي وممتلكاتهم  هاسكانواستهداف المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وواصلت قوات االحتالل انتهاكاتها 

ي مناطق مختلفة من قطاع ، فواحدة توغل ةالتقرير عملي يغطيهاشهدت الفترة التي و. المناطقتلك وكل ما يتحرك في الزراعية 

نمات الزراعية، كما أن تكرار عمليات التوغل حرم مئات المزارعين وامت خاللها آليات االحتالل بتجريف عشرات الدق  غزة،

من االنتفاع من أراضيهم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضها للتجريف وضياع مجهودهم وتكبدهم خسائر 

  . جديدة

  :التقرير حاالت التوغل على النحو اآلتييستعرض 

من صباح  9:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بنحو أربعة جرافات ودبابتين وذلك عند حوالي الساعة  •

، ووفقا للمعلومات فقد توغلت األليات انطالقا من السياج الفاصل شرق مخيم البريج 31/5/2011الثالثاء الموافق 

من المكان بعد  انسحبتمتر، ومن ثم 250المنطقة الشرقية من مخيم البريج  مسافة تقدر ب وواصلت توغلها في

  .ساعتين

 :ستهداف الصيادينا 
بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تفرض منطقة صيد  انتهاكاتها المنظمةقوات االحتالل اإلسرائيلي  واصلت

 ول ألماكن الصيد الوفيرة، وتواصل إطالق النار تجاههم وتجاه قواربهم،ضمن نطاق ثالثة أميال بحرية تحرمهم من الوص

تخالف قوات االحتالل بهذه الممارسات التزاماتها القانونية كقوة قائمة باالحتالل في قطاع غزة، وتنتهك حقوق الصيادين في و

   .لالحياة، والعم

  

  :ق على النحو اآلتيضمن هذا السيا المركزيستعرض التقرير االنتهاكات التي وثقها 

من  8:30فتحت البوارج الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  •

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر في 11/5/2011صباح يوم األربعاء الموافق 

ا في محافظة شمال غزة، ما حذا بهؤالء الصيادين إلى ترك أعمالهم ومغادرة منطقة السودانية غربي جباليا وبيت الهي

 .المكان دون مواصلته، هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار

  :االعتقال واحلجز التعسفي
اضي واصلت قوات االحتالل سياسة االعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سواء من خالل توغالتها في أر

قوات ل ااعتقورصد مركز الميزان لحقوق اإلنسان . القطاع أو من خالل مطاردة الصيادين واختطافهم من عرض البحر

  .، القترابهم من الشريط الحدودي الفاصلخالل الفترة التي يغطيها التقرير لشاباناالحتالل 

  

، من سكان مخيم )عاما22ً(البالغ من العمر المواطن أيوب عزام أحمد أبو كريم  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي •

 20:00أن ابنهم أيوب خرج من منزله في مخيم المغازي وذلك عند حوالي الساعة  ووفقا لذوي أبو كريم. المغازي

حيث لم  معتقل لدى قوات االحتالل اإلسرائيلي ابنهمأن  اكتشفوا وبعد أيام  ،4/5/2011من يوم األربعاء الموافق 

  .تعرف مالبسات اعتقاله

، من سكان قرية المصدر )أعام22(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المواطن أمجد علي المصدر البالغ من العمر  •

خرج  أن ابنه" من والد المعتقل  م، ووفقا للمعلومات المتوفرة7/5/2011وذلك يوم السبت الموافق  وسط قطاع غزة، 
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أن  هباالتصال على والد المعتقل وأبلغ )ديمونا(وقد قام شخص عرف عن نفسه أنه من سجن  ممن منزله منذ عدة أيا

 .لدى قوات االحتالل اإلسرائيلي نجله معتقل

  

  :حرية احلركة والتنقل على املعابراحلصار و
ات الحصار، في واصلت قوات االحتالل فرض حصارها المشدد على قطاع غزة بالرغم من إعالنها المتكرر عن تخفيف إجراء

محاولة الحتواء ردود الفعل الدولية الغاضبة عقب الهجوم الدموي الذي شنته تلك القوات على أسطول الحرية، إال أن التخفيـف  

حيـث  . وتواصل فرض القيود على حركة البضائع واألفـراد . المعلن لم تكن له آثار فعالة لجهة إعادة الحياة لالقتصاد المحلي

ل بفتح عدد من المعابر جزئياً ولساعات معدودات خالل اليوم، سمحت خاللها بمرور بضائع وسلع إلـى  سمحت قوات االحتال

  . بينما واصلت قوات االحتالل إغالق عدد من المعابر بشكل كلي. قطاع غزة

ـ  واء فـي  كما تسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، في وفاة عدد من المرضى الذين هم بحاجة للعالج في المستشفيات س

الضفة الغربية أو إسرائيل، باإلضافة إلى تفاقم الحالة المرضية ومضاعفة آالم مئات المرضى من سكان قطـاع غـزة جـراء    

  . حرمانهم من السفر للعالج أو جراء تأخير إجراءات سفرهم

  

  
  

 تعامل سلطات االحتالل مع ملفات المرضىيوضح  إحصائيجدول   

  لشهرا

 2011خالل عام 

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

 1052987223013 شهر مايو

):(  

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

 63، كانت بسبب أحداث إحياء فعالية النكبة ال)مرة واحدة(كما أغلقت المعبر لساعات في وجه المرضى والمسافرين . اليهودية

لدخول بالشكل المعهود كما كان سابقاً، في حين أنها تفرض قيوداً فيما يستمر بشكل عام منع تلك القوات للتجار من ا. في المعبر

. متعددة على عملية دخول المرضى ومرافقيهم، وتستدعي بعضهم لمقابلة جهاز المخابرات، وتمنع عدد منهم من اجتياز المعبر

نب في المؤسسات الدوليـة،  كذلك فهي تمارس إجراءات شديدة على مجمل اللذين يجتازون المعبر من الموظفين العرب واألجا

الذين يزورون أقـارب لهـم فـي القطـاع، كـذلك       48والصحفيين، وموظفي البعثات الديبلوماسية والسفارات، وفلسطينيي ال

إلجـراء  ) إيـرز (عديد منهم إلى معبر بيت حانون تواصل سلطات االحتالل سياسة ابتزاز المرضى من خالل استدعاء ال

وفقاً لتوثيق مركز الميزان للعديد مـن الحـاالت فـإن قـوات     و .المقابلة األمنية معهم بداعي البحث في منحهم التصريح

االحتالل تبتز المرضى للحصول على المعلومات األمنية وتساوم العديد منهم للعمل معها كمتعاونين، وال تـزال قـوات   

  . حتالل تستدرج العديد من المرضى العتقالهم لحظة وصولهم المعبر بعد منحهم التصريحاال
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مع . األمر الذي يؤثر على عملية دخولهم بشكل سهل. للوصول إلى المملكة األردنية) اللنبي(المسافرين إلى معبر جسر الكرامة 

ووجب التنويه إلى أن العدد المسموح لهـم بالـدخول يتفـاوت،    . نهائياً في وجه هذه الحاالت إال في أوقات قليلة أنها ال تغلقه

هذا وكانت حصيلة من اجتازوا معبر بيت حانون إيرز في شـهر  . ويصاحب إصدار التصاريح الالزمة لهم العديد من العقبات

مـن مـوظفي   ) 635(ومـا عـدده   . من المرافقين لهم) 821(عدد مريضاً، و) 852(دخل ما عدده : ، كما يلي2011/مايو

ومـا  . من الصحفيين) 81(وما عدده ". السفارات"من موظفي السلك الدبلوماسي ) 112(وما عدده . المنظمات الدولية األجانب

ي المحتلة فـي  من فلسطينيي األراض) 97(وما عدده . والتجار الفلسطينيين)) BMC((من كبار رجال األعمال ) 1131(عدده 

  ".معبر الكرامة"من المسافرين إلى جسر األردن ) 26(وما عدده . ، الذين كانوا في زيارة ألقارب لهم في القطاع1948العام 

  

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

  

  

 :أغلقت قوات االحتالل المعبر في وجه المرضى وجميع المجتازين ثالث مرات، جاءت كما يليهذا و

- 9والثالثاء الموافقين  ، في وجه المسافرين يومي االثنين)إيرز(أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي معبر بيت حانون  •

، تحت مبرر حلول عيد االستقالل، بذلك تكون قد حرمت العشرات من السفر وحرية التنقل والحركة، وهم 10/5/2011

وموظفي المنظمات  -من الفلسطينيين - المرضى ومرافقيهم والتجار ورجال األعمال والمسافرين إلى جسر األردن: فئات

ماسي والصحفيين األجانب، والقادمين لزيارة أقارب لهم من فلسطينيي األراضي المحتلة في الدولية وموظفي السلك الديبلو

   .11/5/2011هذا ويعاود المعبر عمله صباح يوم األربعاء الموافق . 1948العام 

يوم  من صباح 11:30، في وجه المسافرين عند حوالي الساعة )إيرز(أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي معبر بيت حانون  •

للفلسطينيين، وتجمع آالف المشاركين قرب المعبر، ثم  63، بسبب فعالية إحياء النكبة ال15/5/2011األحد الموافق 

 -من مساء اليوم نفسه 19:00أي حتى الساعة  - واستمر اإلغالق حتى نهاية اليوم. وصولهم غرف التنسيق وحدود الفصل

المرضى ومرافقيهم والتجار ورجال األعمال : تنقل والحركة، وهم فئاتبذلك تكون قد حرمت العشرات من السفر وحرية ال

وموظفي المنظمات الدولية وموظفي السلك الديبلوماسي والصحفيين  -من الفلسطينيين -والمسافرين إلى جسر األردن

لمعبر عمله صباح يوم هذا ويعاود ا. 1948األجانب، والقادمين لزيارة أقارب لهم من فلسطينيي األراضي المحتلة في العام 

   .11/5/2011األربعاء الموافق 

):(א

 الشهر

ايام 

 مرافقون مرضى  العمل
منظمات 

 دولية
 صحفيين سفارات

BMC 

 جاروالت

عرب 

من 

 إسرائيل

جسر 

 اللنبي
 المجموع

  852 821 635 112 81 1131 97 26 3755  25 مايو
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بشكل نهائي، واإلبقاء على ) كارني(إغالق معبر المنطار  2011قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في الثاني من مارس 

وجاء هذا . ن وإلى قطاع غزةمعبر كرم أبو سالم الواقع في أقصى جنوب شرق القطاع، كمعبر وحيد لحركة البضائع م

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

:    

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

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

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

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

  .مسافر من قطاع غزة يومياً) 500(سيسمح بدخول 

وسمح بمغادرة جرحى ومرضى . في الجانبين نبسفر الفلسطينييللسماح يوم ) 22(حيث فتح المعبر بشكل جزئي عدد  

حملة االقامات وأعضاء الوفود الطبية من المرضى والطلبة و) 7851(ومرافقيهم، حيث بلغ عدد المغادرين من المعبر 

من بينهم جرحى ومرضى ومرافقيهم والعالقين على الجانب ) 8410(كما سمح بعودة . والصحفية التي قدمت لقطاع غزة

  . مسافر) 1305(المصري من المعبر، وبلغ عدد المرجعين 

  2010من العام  خالل شهر مايوجدول يوضح عمل معبر رفح  •

عدد أيام الشهر

 غالقاإل

عدد أيام

 العمل

  مرجعينعدد القادمين عدد المغادرين

 1305 72478518410 مايو

 

מ    :מ

) 2820(بدخول  مايويوم من شهر ) 20(سمحت قوات االحتالل بفتح معبر كيرم شالوم لعدة ساعات يومياً خالل  

ية، ومواد غذائية متنوعة، وأنواع من المواد المختلفة شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع بين مواد غذائية، وطب

  . االستخدام، والمساعدات اإلنسانية

شاحنة ) 0(دخول عدد ). طن 2742.853(شاحنة محملة غاز طهي تحمل ) 130(دخول عدد  :قطاع االستيراد 

). لتر 23090(مل شاحنة محملة بالسوالر العادي تح) 1(، دخول عدد )لتر 0(محملة بالسوالر الصناعي تحمل 

  ).  لتر 0(شاحنة محملة بالبنزين تحمل ) 0(دخول عدد 

تحمل  زهور اتشاحن) 3(، وتصدير )كغم 0(شاحنة توت أرضي تحمل ) 0(السماح بتصدير  :قطاع التصدير

شاحنة فلفل حلو تحمل ) 0(وتصدير  ،)كغم  0(حلو تحمل  بندورة شيريشاحنة ) 0(، وتصدير )زهرة 134550(

  .)كغم  0(

  2010من العام  خالل شهر مايوجدول يوضح عمل معبر رفح 
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  2011 العام من شهر مايو خالل ،)شالوم آيرم( سالم أبو آرمجدول يبن حرآة الصادرات على معبر 

 الشهر

بضائع

تجارية 

متنوعة 

 ومساعدات

 صادرات سوالر عادي بنزين سوالر صناعي غاز الطهي

د 
عد

ت
حنا
شا
ال

 

د 
عد

ت
حنا
شا
ال

طن 
بال

ة 
مي
الك

 

د 
عد

ت
حنا
شا
ال

تر 
بال

ة 
مي
الك

 

د 
عد

ت
حنا
شا
ال

تر 
بال

ة 
مي
الك

 

د 
عد

ت
حنا
شا
ال

تر 
بال

ة 
مي
الك

 

عد
د  ت
حنا
شا
ال

 

 3  23090 1 0 0 0 2742.8530  130 2820 مايو

  فلفل حلو بندورة شيري  زهور  توت أرضي 

التاريخ
عدد 

 الشاحنات

  -الكمية 

  كيلو
زهرة  -الكمية عدد الشاحنات

عدد 

 الشاحنات
  كيلو  -لكمية ا

عدد 

 الشاحنات

  -الكمية 

  كيلو

  0  0 0 0 134550  3  0  0 مايو
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 اخلامتة
  

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

؛ واستمرار االعتداءات الموجهة ضد الصيادين؛ استمرار أعمال القتل وإطالق النار دون تمييز وتعمد استهداف المدنيين

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

متراً  300بلغ ، أعلنت قوات االحتالل أنها ت)أمنية عازلة(مقيدة الوصول يظهر استمرار الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة 

على امتداد حدود القطاع فيما وصلت على أرض الواقع إلى أكثر من كيلومتر داخل القطاع، وتكرار استهداف التجمعات 

  . السلمية

  

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

كما يجدد استنكاره . تمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدوليقطاع غزة واس

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

ويشدد مركز الميزان على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهرياً بجملة  .الصحية المناسبة؛ ومواصلة االعتقاالت التعسفية

حقوق اإلنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور األوضاع اإلنسانية، حيث تتفاقم المشكالت 

  .صفوف السكاناالجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدالت البطالة والفقر في 

  

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

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

ولم  –ن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع إو. محتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوصالفلسطينية ال

  .تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها -يزل

  

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

. ية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألدوية والمالبس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاعوضمان مرور المواد الضرور

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

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

 

كما يجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد 

لسطينية المحتلة ومالحقة القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، والعمل على تطبيق العدالة في األراضي الف

  .كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه االنتهاكات وتقديمهم للعدالة

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

  .ةوقواعد القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتل

  

  انتهى


