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 مقدمة
 

وسط  ،2014 العام من مارس شير خالل غزة قطاع في وممتمكاتيم المدنيين السكان استيداف اإلسرائيمي االحتالل قوات واصمت
االنتياكات اإلسرائيمية خالل  أبرزيستعرض التقرير ، 2007سمطات االحتالل عمى سكان قطاع غزة منذ أيمول )سبتمبر( حصار شددتو 

 ك وفقًا لعمميات الرصد والتوثيق التي قام بيا مركز الميزان لحقوق اإلنسان في قطاع غزة.،  وذل2014 مارسشير 
 

( فمسطينيين، فيما بمغ عدد 5يبدأ التقرير بخالصة احصائية لمجمل االنتياكات التي وقعت خالل الفترة، حيث بمغ عدد القتمى )
 ( أطفال.3، من بينيم )(16) المصابين

 

قصفت طائرات اإلحتالل في حادثين منفصمين خارج نطاق القانون، حيث لقتل في أعمال ا االحتاللتمرار قوات ويشير التقرير إلى اس
دون ان تمقي بااًل، أو تبدي أي اكتراث بقواعد القانون الدولي، التي تصنف ىذا النوع ، ( فمسطينيين 5عدد من الشبان أسفرت عن مقتل )

يما لقواعد القانون الدولي، ومخالفا لممعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان كافة، التي كفمت الحق من الجرائم عمى أنو يشكل انتياكًا جس
 في الحياة والسالمة البدنية كحق أساسي غير قابل لالنتقاص تحت أي من الظروف.

 

لمناطق القريبة من الحدود الشمالية يتناول التقرير مواصمة قوات االحتالل اإلسرائيمي استيداف المدنيين الفمسطينيين ال سيما في ا
كما يرصد التقرير  .والشرقية لقطاع غزة، في سياق محاوالتيا تكريس منطقة مقيدة الوصول عمى امتداد الحدود الشمالية والشرقية لمقطاع

طالق النار المتكرر، والتي بمغت ) بالعشوائية لجية عدم  ( حالة، كانت تتسم ىذه اليجمات23كافة اليجمات الصاروخية والمدفعية وا 
  .اكتراثيا باألضرار التي تمحق بالمدنيين

 

في كثير يا ية الشمالية والشرقية لقطاع غزة، والتي يصاحبفي المناطق الحدود االحتالليرصد التقرير أعمال التوغل التي تنفذىا قوات 
طالق من األح  . عمميات توغل( 3خالل الفترة )التقرير سجل يو  ناريان أعمال تسوية وتجريف وا 

 

يستعرض التقرير االنتياكات الموجية ضد الصيادين الفمسطينيين، التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضو قوات االحتالل 
عمى القطاع وتحرم سكانو من حقيم في العمل وتنتيك جممة حقوقيم اإلنسانية. حيث شيدت الفترة التي يتناوليا التقرير استيداف تمك 

عن شاطئ قطاع غزة، واستيدافيم بحرية ( أميال 6ت لمصيادين ومنعيم من مزاولة عمميم من خالل حرمانيم من تجاوز ما مسافتو )القوا
طالق النار تجاىيم ومالحقتيم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر. وفي ىذا السياق رصد المركز خالل الفترة  بشكل متكرر وا 

(، تم اقتيادىم إلى داخل إسرائيل، كما 2، اسفرت عن اعتقال )ضد الصيادين الفمسطينين إعتداءات( 14وقوع ) التي يتناوليا التقرير
 مخازن ، بل تستيدففي عرض البحر عتداء عمى الصيادينباالتمك القوات  قارب صيد، ولم تكتف  استولت خالل ىذه الحوادث عمى 

بمعدات وشباك اضرار  حيث تسبب القصف في وقوع لتخزين معدات الصيد المخصصةو  ،عمى اليابسةالمقامة الصيادين  وأكشاك
 .الصيد

 

 في المناطق البرية والبحرية يظير التقرير مواصمة قوات االحتالل سياسة االعتقال والحجز التعسفي حيث بمغ عدد المعتقمين خالل الفترة
  .ثالثة أطفالفمسطيني من بينيم ( 12التي يتناوليا التقرير )
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 الصة إحصائيةخ
جمعيا من الميدان وتسند إلفادات بباحثو مركز الميزان لحقوق االنسان  قامتشكل المعمومات الواردة في ىذا التقرير معمومات أساسية، 

 ظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني من خاللوي. الضحايا وشيود األعيان
 :استعراضو لممعطيات التي تشير إلى

  خارج نطاق القضاء وتعمد القتل باستخدام قوة غير متناسبة وىجمات عشوائية؛استمرار أعمال القتل 
  ؛الستة أميالمن تجاوز األميال من الصيد من خالل منعيم استمرار االعتداءات الموجية ضد الصيادين، واستمرار حرمانيم 
 ؛دفة إلى فرض منطقة أمنية عازلةاستمرار الممارسات اليا 
  من مزاولة نشاطيم واستمرار حرمانيم قرب حدود الفصل )المزارعين(، ، المدنيين الفمسطينييناستمرار االعتداءات الموجية ضد

 بحرية؛
  المناىضة لفرض منطقة أمنية عازلة؛استيداف التجمعات السمميةاستمرار ، 
 استمرار عمميات االعتقال التعسفي؛ 
 رار الحصار واإلغالق المشدد الذي ينتيك حرية حركة البضائع واالفراد؛استم 

 
 2014مارسخالل جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل 

 الفئة العدد

 عدد القتمى 5

 عدد القتمى من االطفال -

 عدد القتمى من النساء -

 المصابينعدد  11

 فالمن االط المصابينعدد  3

 عدد الجرحى من النساء -

 عدد التوغالت 3

 عدد االعتداءات بحق الصيادين 14

 عدد المعتقمين 12

 عدد المعتقمين من االطفال 3
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 إستخدام القوة المفرطة والمميتة
ا يعرف بعمميات سواء خالل عمميات القتل خارج نطاق القانون أو ماستمرت قوات االحتالل في استخدام القوة المفرطة والمميتة، 

االغتيال والتصفية الجسدية، أو مكن خالل عمميات إطالق النار التي تستيدف المدنيين في المناطق مقيدة الوصول، أو أعمال القصف 
 التي تتسم بالعشوائية لجية عدم اكتراثيا لحياة وسالمة المدنيين.

 
 القتل خارج نطاق القانون:

 ستيدافايا التقرير قيام قوات اإلحتالل بالفترة التي يغيط وشيدت ،القانونالقتل خارج نطاق  ياتقوات االحتالل اإلسرائيمي عمم واصمت
اإلنتياكات التي وثقيا مركز الميزان التقرير يستعرض  .خمسة فمسطينين قتل ، وتسببت فيعة من الشبان في حادثين منفصمينمجمو 

 عمى النحو اآلتي: 2014مارس شير خالل لحقوق اإلنسان 
 

، مستيدفة شابين اثنين كانا 3/3/2014من يوم االثنين الموافق  19:55قصفت طائرات االحتالل االسرائيمي، عند حوالي الساعة  .1
يتوجدان في شارع السمطان عبد الحميد غربي بيت حانون في محافظة شمال غزة، ما تسبب في استشياد الشاب: مصعب موسى صابر 

لفور، واصابة الشاب الثاني بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بالخطيرة عامًا( عمى ا 21حسن "الزعانين" )
وحولتو الستكمال العالج في مستشفى الشفاء، ولكن وزارة الصحة أعمنت عن وفاتو متأثرًا بجراحو في وقت متأخر من المساء ذاتو، وىو: 

عامًا(، بجراح وصفتيا  15الطفمين: محمد ابراىيم ذياب البسيوني )عامًا(. كما تسبب في اصابة  21شريف يوسف أحمد ناصر )
 13ورانية وفيق حسن عودة ) -حيث أصيب بشظايا في البطن والراس والساقين -المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بالخطيرة

الة من اليمع والخوف في صفوف عامًا( واصيبت بشظية في كف اليد اليسرى، وكالىما تصادف مرورىم بالمكان، وأحدث القصف ح
 المدنيين السيما األطفال.

 
، مستيدفة 11/3/2014من صباح يوم الثالثاء الموافق  11:30قصفت طائرات االستطالع بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .2

: إسماعيل حامد عبد أبو مجموعة من الشبان كانوا يتواجدوا في حقل زراعي في بمدة النصر شمالي رفح، ما تسبب  في استشيادىم، وىم
عامًا(، واصابة رابع،  نقل  23عامًا(، شاىر حمودة محمود أبو شنب، ) 33عامًا(، وعبد الشافي صالح محمود أبو معمر، ) 22جودة، )

 إلى مستشفى غزة األوروبي في خانيونس ووصفت المصادر الطبية جراحو بالمتوسطة.
 

 أعمال القصف العشوائي:
إطالق النار استيدافيا المنظم لممدنيين وممتمكاتيم من خالل  التقرير، يغطييااإلسرائيمي خالل الفترة التي ل واصمت قوات االحتال

التوثيق كانت تتسم ىذه اليجمات و  الرصد ووفقًا ألعمال .العشوائي، وأعمال القصف التي طالت مناطق مختمفة داخل قطاع غزة
حيث فتحت قوات اإلحتالل نيران أسمحتيا تجاه المدنيين الذين يتظاىروا ي تمحق بالمدنيين، بالعشوائية لجية عدم اكتراثيا باألضرار الت

 ، وشنفياالتظاىرت، كما اصيب خالل الفترة مصور صحىذه ، مما اسفر عن اصابة عدد من المشاركين في في المناطق الشرقية
صف بحاالت من الخوف شدة اإلنفجارات التي أحدثيا الق تببوأرضي زراعية وتس مواقعالطيران االسرائيمي عدة غارات استيدف فييا 
 األحداث التي رصدت خالل الفترة التي يغطييا التقرير. أبرزنورد  والرعب في صفوف السكان السيما االطفال، 
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عمى  ، مستيدفة نفق13/3/2014من يوم الخميس الموافق  13:50قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .1
عاما(،  22الشريط الحدودي مع مصر جنوبي رفح، ما تسبب بإصابة ثالثة مواطنين تواجدوا في المكان وىم: مصطفى عمي العمود )

عاما(، من سكان رفح. نقموا إلى  22عاما(، سكان خانيونس، وسالمة سعد ارميالت ) 26وىو من سكان رفح، محمد حمدان الفرا )
 رفح،  ووصفت المصادر الطبية اصابتيم بالمتوسطة.مستشفى أبو يوسف النجار في 

من يوم الجمعة  13:30فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة  .2
ن واألطفال في المنطقة ، تجاه التظاىرة األسبوعية ضد المنطقة المقيدة الوصول التي ينظميا عدد من الشبا21/03/2014الموافق 

الحدودية الكائنة شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، وتواصل اطالق النار بشكل متقطع حتى الساعة 
اركين من مساء اليوم نفسو، وتخمل ذلك إطالق األعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل لمدموع. ما تسبب في إصابة أربعة من المش 18:15

عامًا(، من  20أحدىم طفل، بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بالمتوسطة، وىم: عماد حسن موسى العيوطي )
 18عامًا(، من سكان منطقة النزلة بجباليا، وفارس نعيم فارس البس ) 25سكان منطقة الجرن بجباليا، نضال عبد الكريم محمد نصر )

عامًا(، من سكان مشروع بيت الىيا، وجميعيم  17التفاح بمدينة غزة، والطفل: محمود سعيد العبد أبو فول )عامًا(، من سكان حي 
 في الساق اليمنى. ةناري بأعيرة واأصيب

 
 

 يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم ّصرح بها لممركز، عماد حسن موسى العيوطي: عمى النحو اآلتي:         
 

حوالي ، دونمات(، وتبعد عن حدود الفصل الشرقية 3قطعة أرض تبمغ مساحتيا ) الذي يمتمكمع ابن عمي  قي مجال الزراعة "... أعمل
توجيت  21/3/2014من يوم الجمعة الموافق  13:00وىي مزروعة بالزيتون والبرتقال. عند حوالي الساعة  شرق جباليا،  ( مترًا،650)

ممي، وبدأت بتنظيفيا وقص العشب وأعمال حفر حول أشجار الزيتون، كان المكان ىاديء، عند وحدي إلى قطعة األرض، لمزاولة ع
مواطن( من بينيم أطفال، يحممون أعالم فمسطينية ويتقدمون نحو حدود  200من اليوم نفسو شاىدت حوالي ) 14:00حوالي الساعة 

االحتالل بمحاذاة حدود القطاع، ووصل المشاركين ناحية حدود  الفصل، وكانوا ييتفون ضد المنطقة مقيدة الوصول التي تفرضيا قوات
متر(،  وبدأت أراقب المشيد، فشاىدت  300الفصل، حينيا تركت عممي وتقدمت إلى تمة رممية صغيرة تبعد عن الحدود مسافة تقدر ب)

صف ساعة وعندما أردت العودة إلى بعض الشبان يمقون الحجارة صوب جنود االحتالل المتواجدين داخل حدود الفصل، وبعد حوالي ن
قطعة األرض، سمعت صوت عيار ناري، فشعرت بحرارة عالية جدًا في ساقي األيمن، فسقطت أرضًا، وشاىدت الدماء تسيل من ساقي 

اك نقموني األيمن، بعد حوالي خمسة دقائق حمموني الشبان ونقموني بواسطة دراجة نارية، إلى مقر جمعية اليالل األحمر في جباليا، وىن
إلى سيارة إسعاف أوصمتني إلى مستشفى الشييد كمال عدوان في بيت الىيا، أدخموني إلى قسم االستقبال والطوارئ فيو، تمقيت العالج 

، حيث تم نقمي إلى مستشفى الشفاء بغزة، 22/3/2014السريع وبقيت تحت المراقبة الطبية لغاية مساء اليوم التالي السبت الموافق 
رى لي األطباء عمميتين جراحيتين، وتبين أن العيار الناري أصاب بطة ساقي األيمن مدخل ومخرج، مما أدى إلى تقطع في وىناك أج

 الوريد والشرايين، وأنا اآلن أمكث في المستشفى تحت مراقبة األطباء..."
 

من يوم الخميس الموافق  11:25ة فتحت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساع .3
، نيران أسمحتيا الثقيمة وقنابل الغاز المسيل لمدموع، تجاه مئات المشاركين في فعالية شعبية نظميا اتحاد لجان العمل 27/3/2014
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 100)در بـ الزراعي احياء لذكرى يوم األرض، في منطقة القطبانية الحدودية الكائنة جنوب شرق بيت حانون، بعد وصوليم مسافة تق
( مشاركين وصل اثنين منيما المستشفى وىما/ مصور قناة الكتاب الفضائية: أيمن عيد نصر 5صابة )إمن الحدود، ما تسبب في  (متراً 

ضربت يمين الصدر بشكل مباشر، وفيد  -مسيل لمدموع -عامًا( من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة، بقنبمة غاز 37اهلل الصيفي )
عامًا( من سكان حي زعرب بخان يونس، جراء استنشاق الغاز المسيل لمدموع، فيما عولج ثالثة من المصابين  24غام )محمود توفيق در 

 ميدانيًا. 
من يوم الجمعة  14:30فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة  .4

لتظاىرة األسبوعية ضد المنطقة المقيدة الوصول التي ينظميا عدد من الشبان واألطفال في المنطقة ، تجاه ا28/3/2014الموافق 
الحدودية الكائنة شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، وتواصل اطالق النار بشكل متقطع حتى الساعة 

ة النارية وقنابل الغاز المسيل لمدموع. ما تسبب في إصابة أحد المشاركين بجراح من مساء اليوم نفسو، وتخمل ذلك إطالق األعير  19:00
عامًا(، من سكان مخيم جباليا،  18وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بالمتوسطة، وىو: محمود طالل عوض النجار )

 وأصيب بعيار ناري في الفخذ األيسر. 
 

 .فرض مناطق مقيدة الوصول
ات االحتالل اإلسرائيمي مناطق بالقرب من حدود الفصل الشرقية والشمالية منعت السكان من االقتراب منيا أو التحرك فييا، فرضت قو 

تدعي تمك القوات أن المسافة فيما و  ىي طول المسافة عمى امتداد الحدودالشمالية والشرقية لقطاع غزة. كم(62وتمتد المنطقة عمى طول )
لى الجنوب من الحدود الشمالية ( متر300ال تتعدى ال) قطاع غزة، لكن الممارسات عمى  أراضي داخل إلى الغرب من الحدود الشرقية وا 

وتستخدم  في بعض المناطق. )كيمو ونصف متر(متر  1500تطال مسافة تصل إلى حوالي األرض تثبت أن االستيداف واالعتداءات 
المنطقة  ىذهفي  باستمراركما تواصل التوغل ، في ىذه المناطق كل ما يتحركتجاه إطالق النار والقذائف المدفعية  سياسةتمك القوات 

المدنيين  وتمنع ىذه اإلنتياكات. عسكرية تقوم بأعمال تجريف لألعشاب وتسوية لألراضيحيث تدفع بجرافات ضخمة مصحوبة بقوات 
وتستخدم لفرض ، كما تواصل تمك القوات فرض حصارًا بحرياً   منيم من مزاولة أعماليم وفالحة أراضييم.المزارعين  السيما الفمسطينيين
طالق النار بشكل شبو يومي تجاه الصيادين الفمسطينيين في عرض البحر أو قرب إالتي تقوم بالزوارق الحربية اإلسرائيمية  ىذا الحصار

الزوارق  وفي كثير من األحيان تقوم، بحرية عمميموتمنعيم من ممارسة نحو الشاطئ  البحر عمى مغادرة وتجبرىمحدود الفصل المائية، 
، وتستولى عمى قواربيم وتقطرىا إلى ميناء إسدود، كما تتعمد في قبل أن تعتقميم عمى القفز في المياه الصيادين بمحاصرتيم وتجبر

طالق النار عمى محركات القوارب ياكات التي رصدىا مركز يستعرض التقرير االنت. حاالت كثيرة تخريب معداتيم كتقطيع شباك الصيد وا 
 عمى النحو اآلتي: ،الميزان لحقوق اإلنسان في المناطق مقيدة الوصول

 
 أواًل/ المناطق البرية:

من يوم االثنين الموافق  17:10أطمقت دبابات االحتالل المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، قذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة  .1
بو سمرة الحدودية الكائنة شمال بيت الىيا في محافظة شمال غزة، سقطت بجوار غرفة زراعية في ، تجاه منطقة بورة أ24/3/2014

التي  -مترًا، دون وقوع اصابات أو أضرار، ولكن القصف دفع المزارعين الذين تواجدوا في مزارعيم 500منطقة تبعد عن الحدود مسافة 
 واالبتعاد عن المنطقة.  -تالخضروا -إلى ترك أعمال رعايتيم مزروعاتيم -يممكونيا
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من يوم الثالثاء الموافق  16:45فتحت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة  .2
شرق بيت ، نيران أسمحتيا الثقيمة تجاه عدد من المزارعين ورعاة األغنام الذين تواجدوا في منطقة القطبانية الحدودية الكائنة 25/3/2014

مترًا من الحدود، دون وقوع اصابات، وتسبب اطالق النار في نفوق رأسين من الماعز يممكيما أحد  200حانون، عمى مسافة تقدر بـ 
 رعاة األغنام. ودفع اطالق النار المزارعين ورعاة األغنام لترك المنطقة.

 
 في المناطق البرية: التوغالت

وسط  األراضي القريبة من حدود الفصل مناطق مختمفة من قطاع غزة، قامت خالليا بتجريف حتالل عمميات توغل فينفذت قوات اال
وعادة تأتي ىذه التوغالت في ساعات الصباح في ذروة نشاط المزارعين مما يدفعيم لإلنسحاب من حقوليم  ،إطالق لمنار بشكل متقطع

 ، الطائرات ل بمساندةغفي عمميات التو  كما تشارك االلياتوتستغرق عمميات التوغل عدة ساعات،  ومزارعيم خشية عمى حياتيم،
 رة التي يغطييا التقرير عمى النحو اآلتي:يستعرض التقرير عمميات التوغل التي رصدت خالل الفت

 
وافق من صباح يوم الثالثاء الم 7:00توغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي بعدد من اآلليات العسكرية والجرافات، عند حوالي الساعة  .1

متر شرق بمدة خزاعة شرق خان يونس، وقامت بأعمال تسوية وتجريف وسط إطالق نار  200، مسافة تقدر بحوالي 11/3/2014
متقطع، وتحركت قوات االحتالل المتوغمة جنوبًا عمى امتداد الشريط الحدودي باتجاه منطقة الفخاري حيث نفذت أعمال تجريف وتسوية 

اصل ولم لفعادت قوات االحتالل انتشارىا داخل الشريط الحدودي اأيوم نفسو، حيث من صباح ال11:30مماثمة استمرت حتى الساعة 
 يبمغ عن وقوع اي إصابات في األرواح.

، 25/3/2014من صباح يوم الثالثاء الموافق  9:30توغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، بعدد من اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .2
ًا، في بمدة خزاعة شرق خان يونس، وشرعت في أعمال تسوية وتجريف عمى امتداد الشريط الحدودي، وتحركت تمك متر  150مسافة 

وغل اآلليات شمااًل بمحاذاة الشريط الحدودي مرورًا بشرقي بمدة عبسان الكبيرة والجديدة وصواًل إلى شرق بمدة القرارة، واستمرت عممية الت
من مساء اليوم نفسو، حيث اعادت قوات االحتالل انتشارىا داخل الشريط  16:00ى الساعة وسط تحميق لطائرات االحتالل حت

 الحدودي.
من يوم الثالثاء الموافق  7:30( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 10توغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، بقوة مكونة من ) .3

في منطقة  الشوبكي الزراعية الكائنة شرق معبر "إيرز" شمالي بيت  مترًا، من حدود الفصل الشمالية 200، لمسافة تقدر 25/3/2014
إلى عدم استكمال أعمال ورعاية   -التي يممكونيا  –حانون ، وسط اطالق نار متقطع، ما  دفع المزارعين المتواجدين في مزارعيم 

من مساء اليوم  14:15مة عند حوالي السعة ومغادرة المكان خوفا عمى حياتيم. وانسحبت اآلليات المتوغ –الخضروات  –مزروعاتيم 
 نفسو دون وقوع اصابات أو أضرار. 

 
/ المنطقة البحرية:  ثانيًا

تأتي في سياق حظر الصيد خارج  والتي ،انتياكاتيا الموجية ضد الصيادين الفمسطينين في قطاع غزةتواصل قوات اإلحتالل اإلسرائيمي 
من أماكن الصيد الوفيرة، الفمسطينيين من الوصول إلى الصيادين االنتياكات في حرمان الستة. وتتسبب ىذه بحرية الميال األنطاق 
جبارىم عمى اإلنسحاب من المياه ناحية الشاطيء،  النارإطالق  خالل معداتيم وشباكيم، وتستولي عمى  وتخريبعمى الصيادين وا 
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ناحية ار تجاه الصيادين مما أعاق عمميم وأجبرىم عمى اإلنسحاب ( إعتداءات تخمميا إطالق لمن14ورصد المركز ) قواربيم بعد إعتقاليم.
 :اإلنتياكات خالل الفترة يورد التقرير أبرز .اليوم نفسو مساءأفرج عنيم  من الصياديناثنين  وأعتمقت تمك القوات الشاطيء،

 
، تجاه 11/3/2014يوم الثالثاء الموافق من  00:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .1

غربي بيت  -القريبة من حدود الفصل المائية -مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة
األسماك،  تجمع ، وطاردتيا حتى أبعدتيا عن المنطقة وأماكن(لنشات الجر)زة، واستيدفت القوارب الكبيرة الىيا في محافظة شمال غ

صابة أحد الصيادين الذين كانوا عمى متن احدى المنشات بعيار ناري في الساق اليسرى وعولج ميدانيًا ولم يصل إوتسبب ذلك في 
 المستشفى، ولم يتمكن الصيادين من استكمال أعماليم. 

تجاه  11/3/2014من يوم الثالثاء الموافق  14:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .2
بان أبو ريالة عامًا(، شعبان عدنان شع 24مركب صيد من نوع حسكة موتور يقل صيادين اثنين ىما: جياد بشير شعبان أبو ريالة )

عامًا(، سكان مخيم الشاطئ الشمالي غربي غزة، أثناء تواجدىما في عرض البحر غربي شاطئ منطقة الشيخ عجمين جنوب غرب  34)
غزة، ىذا ووفقًا لإلفادة التي صرح بيا الصياد بشير لممركز، أفاد من خالليا أنيم كانا يمارسان مينة الصيد في البحر عمى بعد خمسة 

حرية تقريبًا من الشاطئ، وفوجئا بزورقين حربيين كبيرين يتقدمان نحوىما من الجيتين الشمالية والجنوبية الغربية، فتراجعا إلى أميال ب
الخمف )الشرق(، بيد أن القوة اإلسرائيمية استمرت في مالحقتيم إلى أن تمكنت من محاصرتيم وذلك بعد أن وصموا  إلى مسافة ثالثة 

جندي إسرائيمي عبر مكبر الصوت سيل من الشتائم واأللفاظ النابية إلييما، ثم أطمق الجنود  وجومن الشاطئ، حيث  أميال بحرية تقريباً 
اإلسرائيميين النار عمى المركب فتوقف المحرك عن الدوران باإلضافة إلى أن إطالق النار أحدث عدة ثقوب في جسم المركب ما أدى 

فكادت أن تغرقو، ثم أمرتيما بخمع مالبسيما والسباحة نحو أحد الزورقين حيث اعتقمتيما  إلى دخول مياه البحر إلى سطح المركب
قطعة صنار، ثم اقتادتيم إلى ميناء اسدود الواقع تحت  1000واستولت عمى مركبيم وعمى معدات الصيد الخاصة بيما وىي عبارة عن 

اليوم نفسو عبر معبر ليل من  23:00فراج عنيما عند حوالي الساعة السيطرة اإلسرائيمية، حيث تعرضا ىناك لمتحقيق، إلى أن تم اإل
بيت حانون "إيرز"، دون اإلفراج عن المركب ومعدات الصيد الخاصة بيما. والجدير ذكره أن المركب تعود ممكيتو لمصياد وائل بشير 

 عامًا(، سكان مخيم الشاطئ الشمالي. 30شعبان أبو ريالة )
، تجاه بعض 15/3/2014من يوم السبت الموافق  23:00سرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحربية اإل .3

 -القريبة من حدود الفصل المائية -مخازن الصيادين )أكشاك لتخزين معدات الصيد( الكائنة عمى شاطئ البحر شمال منطقة الواحة
 53اشتعال النار بأحد األكشاك، ويعود لمصياد: نبيل محمد سعيد العطار ) غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في

قطعة( من شباك الصيد )من نوع  39عامًا(، حيث احترق بالكامل، وىو مغطى ومسقوف بألواح الصفيح )زينكو(، وكان يخّزن فيو: )
 .ممطش(، ومجدافين لمقارب. دون أن يبمغ عن وقوع إصابات -غزل جممبيات -مبطن حرير

، تجاه 31/3/2014من يوم االثنين الموافق  20:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .4
غربي بيت  -القريبة من حدود الفصل المائية -مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة

غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية أن الزوارق المطاطية لقوات االحتالل الحقت قارب صيد فمسطيني في عرض الىيا في محافظة شمال 
البحر لغرض ارغامو عمى االبتعاد عن المنطقة، ما دفع الصيادين كافة إلى االبتعاد عنيا بسبب الخطر، وترك شباك الصيد خاصتيم، 

( قطعة من الشباك صباح اليوم التالي، 20إصابات، واكتشف صيادين اثنين فقدانيما )وعدم استكمال أعماليم. دون أن يبمغ عن وقوع 
 .قطع، من الشباك المخصصة لصيد أسماك السمفوح (10)( قطع، والصياد: جمال العامودي 10حيث فقد الصياد: أمجد سعد اهلل )
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 التعسفي.  واالحتجاز االعتقال
في بحق الفمسطينيين من سكان قطاع غزة، من خالل مطاردة الصيادين واختطافيم من واصمت قوات االحتالل سياسة االعتقال التعس

المعابر كمصائد لمفمسطينيين حيث تستغل حاجتيم الماسة لمسفر لغرض العالج فتعتقميم أو تبتزىم. وفي ىذا  وتستخدمعرض البحر. 
يعاني من ضعف في  المعتقمين طفل ومن بين ثالثة أطفالينيم ، من بنفمسطينيي( 10السياق اعتقمت خالل الفترة التي يغطييا التقرير )

عمى  عتقالث عن عمل، يورد التقرير حاالت االغرض التسمل لداخل اسرائيل والبحل  من حدود الفصل اإلقتراب حاوال معظميم، السمع
 النحو اآلتي:

اقترب من السياج  فتى، 1/3/2014يوم السبت الموافق  اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، مساء .1
عامًا(، من سكان قرية أم  18الحدودي شمال قرية أم النصر البدوية في محافظة شمال غزة، وىو: عمر تيسير محمد أبو حشيش )

فسو وعمم ذويو أنو معتقل من صباح الخميس ن 9:00النصر. وتفيد التحقيقات الميدانية أن المعتقل خرج من منزلو عند حوالي الساعة 
لدى قوات االحتالل بعد أن أجرى جارىم وىو معتقل لدى قوات االحتالل اتصااًل بأىمو مساء الخميس نفسو أخبرىم فيو أن عمر موجود 

 في سجن المجدل. يذكر أن أبو حشيش اقترب من حدود الفصل بيدف التسمل لألراضي المحتمة بغرض العمل.
، أربعة مواطنين من 6/3/2014االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، مساء يوم الخميس الموافق اعتقمت قوات االحتالل  .2

 18بينيم طفل، اقتربوا من السياج الحدودي شمال قرية أم النصر البدوية في محافظة شمال غزة، وىم: ىشام محمد عايد الزغيبي )
عامًا(، والطفل: وائل عيد أحمد  23عامًا(، مسعد ناصر محمد أبو فارس ) 19" )عامًا(، موسى سعيد عبد ربو "ارميالت أبو حشيش

عامًا(، وجميعيم من سكان قرية أم النصر. وتفيد التحقيقات الميدانية أن المعتقمين خرجوا من منازليم عند حوالي الساعة  15فارس )
ت االحتالل بعد أن أخبرىم أحد شيود العيان باعتقاليم لدى لدى قوا رىن االعتقالمن مساء الخميس نفسو، وعمم ذوييم أنيم  14:00

 محاولتيم اجتياز الحدود. وتفيد المعمومات أن المعتقمين اقتربوا من السياج الحدودي بيدف التسمل لألراضي المحتمة لغرض العمل.
، طفمين 3/3/2014وم االثنين الموافق اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، في ساعات مساء ي .3

عامًا(،  17اثنين اقتربا من السياج الحدودي شمالي قرية أم النصر "البدوية" في محافظة شمال غزة، وىما: موسى ماىر موسى العر )
من صباح  11:00عة عامًا(، من سكان القرية. وأفاد ذوي المعتقمين أنيم خرجوا سوية عند حوالي السا 16وأمير عمي أحمد الزوارعة )

تخبرىم  10/3/2014االثنين نفسو، ولم يعمموا أين ىما حتى تمقت أسرة العر اتصااًل من الشرطة االسرائيمية مساء يوم االثنين الموافق 
غرض فيو أن ابنيم معتقل لدييا في سجن بئر السبع. يذكر أن المعتقمين اقتربا من السياج الحدودي بيدف التسمل لألراضي المحتمة ل

 العمل.
، شاب اقترب من 12/3/2014اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، مساء يوم األربعاء الموافق  .4

عاما(. وىو من سكان 19السياج الحدودي في محافظة شمال غزة بيدف التسمل بغرض العمل، وىو: محمد عوض محمد السمطان )
عمى ىاتف المنزل تفيد بأن ابنيم معتقل لدى  13/03/2014فجر يوم الخميس الموافق  1:30ويو اتصااًل الساعة جباليا الجرن، وتمقى ذ

 قوات االحتالل. 
، شاب وطفل اقتربا 12/3/2014اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشرقية، مساء يوم األربعاء الموافق  .5

عامًا(، والطفل: موسى محمد سممان  25جباليا في محافظة شمال غزة، وىما: بسام محمد موسى الزوارعة ) من السياج الحدودي شرقي
عامًا(. وتفيد التحقيقات الميدانية أن المعتقمين خرجا من منزلييما صباح اليوم نفسو، وعمم ذوييما أنيما معتقالن لدى قوات  16أبو راشد )

يفيد بأن ابنائيم موقوفين لدى االحتالل. يذكر أن المعتقمين اقتربا  13/03/2014يوم الخميس الموافق االحتالل بعد تمقييم اتصااًل مساء 
 " بمخيم جباليا، ويعاني من ضعف في السمع.9من حدود الفصل بيدف التسمل لغرض العمل.  والطفل أبو راشد من سكان بموك "
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 :وفيات جراء الحصار
طاع غزة في تدىور الواقع الصحي، حركة والتنقل، جراء الحصار المفروض عمى قساىمت القيود المفروضة عمى حرية ال

، الصحية والرعاية الصحية المناسبةيحول دون توفير اإلمكانيات التي تساعد الطواقم الطبية عمى تقديم الخدمات حيث 
ياز الرنين المغناطيسي، وجياز كان من أبرزىا النقص الكبير في أجيزة التشخيص وقطع الغيار الالزمة لمصيانة، منيا ج

 . ستخدمة في التشخيص المخبري...الخاألشعة العادية، ونفاذ بعض مواد الفحوصات الم
وتعاني المستشفيات من نقص في األدوية والمستمزمات الطبية، مما أثر بشكل خطير عمى حاالت المرضى، ولمبحث عن 

في خارج قطاع غزة، ليجدوا أنفسيم أمام إجراءات أمنية  بدائل يضطر المرضى لمحصول عمى تحويالت طبية لمعالج
 ( الذي تسيطر عميو قوات االحتاللمعقدة خاصة عمى صعيد حرية الحركة والتنقل عبر معبر بيت حانون )ايرز

يم تتيح ل صاريحت لمتقرير في منحيمفي ابتزاز المرضى أثناء المقابالت األمنية التي تجرييا معيم وتستغمو اإلسرائيمي، 
يورد التقرير حاالت الوفاة التي رصدىا المركز خالل الفترة التي يغطييا التقرير عمى النحو  الوصول إلى المستشفيات.

 :اآلتي
(، عند  27أعمنت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان عن وفاة المريضة: آسيا محمد يوسف شراتحة ) .1 عامًا

، بعد تدىور حالتيا الصحية، وىي من سكان 10/3/2014موافق من صباح يوم االثنين ال 9:00حوالي الساعة 
عزبة عبد ربو بجباليا في محافظة شمال غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن المريضة كانت تعاني من انسداد في 
صمامات القمب، وكان يستمزم اجراء عممية جراحية عاجمة بيد أن قوات االحتالل تماطل في السماح ليا بالسفر 

، كما أن الحصار المطبق عمى قطاع غزة ونقص االمكانات 2013غرض العالج منذ اكتوبر من العام المنصرم ل
وعدم توفر صمام بيولوجي لمقمب وعدم توفر العالج بصورة دائمة، ساىم في تدىور حالتيا الصحية ما تسبب في 

 .وفاتيا
ركز، زوجة المتوفاة :عيد سممان عيد الشراتحة: يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم ّصرح بيا لمم

 :عمى النحو اآلتي
، وشخص األطباء حالتيا بأن لدييا قصور في عمل القمب، وبعد مراحل من 2009أصيبت زوجتي بالمرض بداية العام  "

ة( ضمن صفقة شاليط العالج أقّر األطباء أنيا تحتاج لعممية تغيير صمامات، وبعد االفراج عن والدىا )محمد يوسف الشراتح
المسماة بوفاء األحرار، قرر والدىا عالجيا واجراء العممية ليا، واتجينا إلى مستشفيات الضفة الفمسطينية، وحجزت ليا في 

بطمب لمسفر من  -عن طريق ىيئة الشئون المدنية -، وبعد التقدم2013المستشفى األىمي في الخميل في اكتوبر من العام 
ن )ايرز( لغرض العالج طمبتيا المخابرات االسرائيمية لممقابمة فرفضنا ذلك، فقررنا اجراء العممية في غزة خالل معبر بيت حانو 

ولكن االمكانات لم تكن متوفرة، حيث أن الصمام البيولوجي لم يكن موجودًا جراء الحصار االسرائيمي لمقطاع، كما أن اغالق 
مصرية، فعاودنا تقديم طمب لمعالج في مستشفيات الضفة بتاريخ معبر رفح البري منعنا من التوجو لممستشفيات ال

، وبعد تأخر الرد وتجديد الحجز في المستشفى األىمي بالخميل أكثر من مرة، تأخرت حالة آسيا الصحية وأدخمت 19/2/2014
عاجل، وانتظرنا الرد  ، وأثناء ذلك أرسمنا طمبًا آخرًا وضحت فيو الحالة وكتب فيو25/2/2014مستشفى كمال عدوان بتاريخ 

بطمب المخابرات االسرائيمية مقابمتيا صباح األحد الموافق  6/3/2014حتى أبمغتنا الشئون المدنية مساء الخميس الموافق 
، وتحت ضغط تأخر حالتيا الصحية وافقنا، وبالفعل ذىبت برفقة والدتيا وأخييا إلى معبر )ايرز(، لم يسمحوا 9/3/2014

صباحًا بعد سيرىا عمى األقدام مسافة طويمة، ومكثت ىناك حتى  9:00، ودخمت وحدىا عند حوالي الساعة لممرافقين بالدخول
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مساء األحد نفسو، وعممت منيا أن المخابرات سألتيا عن والدىا وأفراد من العائمة والجيران وأفراد المقاومة، وأن  15:00الساعة 
في االنتظار، ثم قالوا ليا أننا سنرد عميكم بواسطة الشئون المدنية، فانتظرنا المقابمة استمرت لساعتين، وبقية الوقت استغرق 

نتيجة بذليا  10/3/2014من فجر يوم االثنين الموافق  1:30الرد ولكن حالتيا الصحية زادت سوءًا عند حوالي الساعة 
 9:00نفاسيا األخيرة، عند حوالي الساعة مجيود كبير خالل المقابمة، نقمتيا إلى المستشفى، حيث قدم ليا العالج حتى لفظت أ

  ."االثنين نفسو من صباح
 

 

  ز:ثناء اإلحتجاوفيات جراء اإلهمال الطبي أ
سمطات اإلحتالل اإلسرائيمي  تواصلتتواصل معاناة المعتقمين الفمسطينيين في السجون اإلسرائيمية، حيث 

لطبي وسوء أماكن االحتجاز، األمر الذي يؤثر عمييم قاسية بحقيم، بما في ذلك اإلىمال االتعسفية و ال ياإجراءات
  ة وفاة واحدة في ىذا السياق عمى النحو اآلتي:اإلفراج عنيم. يورد التقرير حالحتى بعد 

 

(، عند  49توفي األسير المحرر نائب مدير جمعية واعد لألسرى والمحررين: مجدي أحمد محمد حماد ) عامًا
، في مستشفى كمال عدوان، بعد تعرضو لنوبة 19/3/2014بعاء الموافق من يوم األر  15:00حوالي الساعة 

اد اعتقل بتاريخ  مؤبدات  (6)وحكم بالسجن لمدة  26/12/1991قمبية حادة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن حّم
، قضى منيا قرابة العشرين عامًا قبل أن يخمى سبيمو ضمن صفقة وفاء األحرار  30و بتاريخ )شاليط( عامًا

من سكان منطقة التوام بجباليا في محافظة شمال غزة. وأفاد ذويو أنو القى يذكر أن حماد  .18/10/2011
اىمااًل طبيًا خالل فترة اعتقالو أدت إلى اصابتو بمرض ضغط الدم والقمب والسكري، حيث كان يقول لو طبيب 

عنو أقّر األطباء بوجود انسداد لديو في السجن أن لديو التيابات بالمعدة ويصف لو مسكنات فقط، وبعد االفراج 
%، وبعد فشل اجراء عممية قسطرة لو في مستشفى 40شرايين القمب الرئيسة، وأن نسبة عمل القمب ال تتعدى الـ

إلى المممكة األردنية الياشمية إلجراء عممية القمب  2014غزة األوروبي، سافر نياية فبراير من العام الجاري 
طباء ىناك أكدوا عدم تحممو لمعممية بسبب تيتك جدار القمب، ونصحوه بالحمية الغذائية وعدم المفتوح، بيد أن األ

إجراء أي عمميات جراحية، وعاد إلى القطاع ليمارس نشاطو االعتيادي، ولكن صحتو تدىورت بشكل مفاجئ نيار 
 .يوم األربعاء نفسو ليمفظ أنفاسو األخيرة في المستشفى

 
 طاع غزةالحصار المفروض عمى ق

ما يتسبب في بدء انتفاضة األقصى،  عمى األراضي الفمسطينية المحتمة منذ حصارىا المفروض تشديدواصمت قوات االحتالل اإلسرائيمي 
، بالرغم من إعالنيا المتكرر عن تخفيف إجراءات الحصار المفروض عمى استمرار تدىور األوضاع اإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان

، حيث تواصل فرض حصار شامل عمى واردات القطاع من مواد البناء واإلنشاء، ولة الحتواء ردود الفعل الدوليةاقطاع غزة في مح
لى قطاع غزة، ما ترتب عميو ارتفاع حدة  افق الفقر والبطالة وتعطيل عمل المر ظاىرتي وتفرض قيودًا مشددة عمى البضائع من وا 

محطة  تقمص ساعات عملخالل الفترة التي يتناوليا التقرير بعد انقطاع التيار الكيربائي  تفاقمت مشكمة و .الصناعية والزراعية والخدمية
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، إلى أثار 2/3/2011، حيث أدى إغالق معبر المنطار )كارني(، بتاريخ محدودة التي تدخل لمقطاعتوليد كيرباء غزة بسبب الكميات ال
قدرة عالية في حركة الصادرات والواردات وكونو أيضًا يقع في منطقة مناسبة مدمرة عمى النشاط االقتصادي، مع العمم أن المعبر كان لو 

جغرافيًا، وكانت قوات االحتالل قد أغمقت معبر )صوفا(، وقررت العمل فقط عبر معبر )كرم أبو سالم( التجاري الوحيد،  الذي ال يمبي 
توقف مدة يومين في األسبوع )الجمعة والسبت(، وبالتالي حاجة القطاع كون أن العمل عمى المعبر عادة ما يكون لساعات محددة وي

قدرتو التشغيمية محدودة ويظير ذلك في الكميات المحدودة من الواردات السيما إمدادات المحروقات وغاز الطيي الواردة لمقطاع مما 
فاق التي كانت تستخدم لتيريب يخمق عجز في الكميات. وىذا التقميص أثر بشكل كبير عمى حياة السكان، خاصة بعد إغالق األن

المحروقات الالزمة. وتسبب انقطاع التيار الكيربائي المتواصل في أثار خطيرة عل مجمل حقوق اإلنسان والخدمات األساسية لمسكان، 
دم والرعاية االولية وأىميا خدمات الرعاية الصحية بأشكاليا المختمفة بما في ذلك أقسام غسيل الكمى والجراحات والعناية الفائقة وبنوك ال

والصحة النفسية وغيرىا من ضروب الرعاية الصحية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخراج المياه من اآلبار وتوزيعيا عمى 
لتي يتكبدىا السكان وعمى توفير مياه االستخدام المنزلية واألبنية متعددة الطبقات، وقطاع التعميم، باإلضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة ا

االقتصاد الفمسطيني وخاصة المزارعين ومربي الدواجن،  والحيوانات والمنشآت الصناعية والتجارية وغيرىا من أوجو النشاط االقتصادي 
 .ومناحي حياة السكان الفمسطينيين في قطاع غزة

السكان السيما أصحاب المنازل المتضررة واألزواج وجراء منع دخول مواد الخام المتعمقة بالبناء واإلنشاءات، برزت معاناة حقيقية لدى 
الشابة، ولدى العائالت المبروكة التي تتطمع لتوسعة أو إنشاء منازل وشقق جديدة، كما عطمت ىذه السياسة الحياة االجتماعية السيما 

ن العمال من الحصول عمى الزواج لمكثر من الشبان. وخمقت أزمة عمى واقع السكن في قطاع غزة. ومن جو أخرى حرمت الكثير م
فرص العمل خاصة عمال البناء والميندسين. وتحاول قوات االحتالل تغطية ىذا اإلجراء والتحايل عمى ىذه الممارسات بالسماح لكميات 

ءات كما محدودة من مواد البناء بالدخول ولكنيا ال تمبي الحدود الدنيا من حاجة القطاع الذي ما فتأ أن يتعرض لالستيداف واالعتدا
كانت لمكوارث الطبيعية  )العواصف  ولم تتوقف معاناة الحصار واإلغالق عمى األعمال التجارية واالقتصادية فقط بل تعدى ذلك ليشمل 
حركة األفراد حيث تغمق معبر بيت حانون )ايرز(، وتسمح ألعداد محدودة من األفراد بالسفر من قطاع غزة إلى الضفة الغربية واسرائيل، 

حصوليم عمى التصاريح، وتواصل سياسة االعتقال خاصة لممرضى ومرافقييم، كما ترفض استصدار تصاريح لمعديد منيم، وتحرم بعد 
العديد من سكان القطاع من تأدية الشعائر الدينية في المسجد األقصى وتحدد األعداد المسموح ليم بالسفر من المسيحيين خاصة في 

 لمجيد وغيره.المناسبات مثل أعياد الميالد ا
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 الخاتمة
 

طالق  يظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني، من خالل استمرار أعمال القتل وا 
خالل منعيم من  النار دون تمييز وتعمد إيذاء المدنيين. واستمرار االعتداءات الموجية ضد الصيادين، واستمرار حرمانيم من الصيد من

تجاوز األميال الستة، بما في ذلك اعتقاليم واالستيالء عمى مراكبيم. كما أظير استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية 
م عمى أرض الواقع. وتكرار  1000مترًا عمى امتداد حدود القطاع فيما وصمت إلى حوالي  300عازلة، أعمنت قوات االحتالل أنيا تبمغ 

 ستيداف التجمعات السممية. ا
 

مركز الميزان يجدد استنكاره استمرار وتصاعد االنتياكات اإلسرائيمية الموجية ضد المدنيين الفمسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود 
لالنتياكات  التي تفرضيا عمى السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتيك جممة حقوق اإلنسان بالنسبة ليم. كما يجدد استنكاره

الموجية ضد الصيادين. واستمرار حرمان المرضى من حقيم في الوصول إلى المستشفيات، ومواصمة االعتقاالت السياسية واالستيداف 
 .ظم لممدنيين في المناطق الحدوديةالمن
 
يين في قطاع غزة، ويمعب دورًا والمركز يشدد عمى أن استمرار الحصار يشكل مساسًا جوىرًا بجممة حقوق اإلنسان بالنسبة لمفمسطين 

أساسيًا في تدىور األوضاع اإلنسانية، حيث تتفاقم المشكالت االجتماعية وتتدىور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدالت البطالة 
 والفقر في صفوف السكان.

 
د القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي مركز الميزان لحقوق اإلنسان يرى في مضي قوات االحتالل اإلسرائيمية قدمًا في انتياك قواع

ة لحقوق اإلنسان انعكاسًا طبيعيًا لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباتو القانونية واألخالقية تجاه المدنيين في األراضي الفمسطيني
مك القوات عمى مواصمة المحتمة وفي قطاع غزة عمى وجو الخصوص. وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعمة شجع ت

 انتياكاتيا.
 

مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة، وضمان مرور المواد 
ز يؤكد عمى أن العقوبات الضرورية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألدوية والمالبس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع. والمرك

إلى حدود  الجماعية اإلسرائيمية تتسبب بانتياكات خطيرة لحقوق اإلنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي اإلنساني، تصل
 الجرائم ضد اإلنسانية.

 
انتياكات حقوق اإلنسان وقواعد والمركز يشدد عمى ضرورة إنياء حالة اإلفالت من العقاب التي ميزت سموك المجتمع الدولي تجاه 

 القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفمسطينية المحتمة.
  انتهى 


