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 قدمةم

استمرار وسط  ،2014 العام من مايو خالل غزة قطاع في وممتمكاتيم المدنيين السكان استيداف اإلسرائيمي االحتالل قوات واصمت
يستعرض التقرير  .2007سمطات االحتالل عمى سكان قطاع غزة منذ أيمول )سبتمبر( المفروض عمى قطاع غزة والذي شددتو حصار ال

 وذلك وفقًا لعمميات الرصد والتوثيق التي قام بيا مركز الميزان لحقوق اإلنسان في قطاع غزة.رائيمية االنتياكات اإلس أبرز
 

 طفمين.من بينيم  اً فمسطيني( 13) الجرحىحصائية لمجمل االنتياكات التي وقعت خالل الفترة، حيث بمغ عدد إيبدأ التقرير بخالصة 
 

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

 .( حالة24، والتي بمغت )ةر المتكرر إطالق الناعمميات كافة اليجمات الصاروخية والمدفعية و 
 

في كثير  يافي المناطق الحدودية الشمالية والشرقية لقطاع غزة، والتي يصاحب االحتاللويرصد التقرير أعمال التوغل التي تنفذىا قوات 
طالق نار  . عمميتن توغلالفترة  ىذه خاللالتقرير سجل يو  ،من األحيان أعمال تسوية وتجريف وا 

 
قرير االنتياكات الموجية ضد الصيادين الفمسطينيين، التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضو قوات االحتالل يستعرض الت

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 6لة عمميم من خالل حرمانيم من تجاوز ما مسافتو )القوات لمصيادين ومنعيم من مزاو 

طالق النار تجاىيم ومالحقتيم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر. وفي ىذا السياق رصد المركز خالل الفترة  بشكل متكرر وا 
ستيالء ، واال(19اعتقال )، و صيادينأربعة  صابة إ في تسببت، صيادين الفمسطينينضد ال إعتداءات( 12التي يتناوليا التقرير وقوع )

  .( قوارب صيد10عمى )
 

قوات خالليا  تعتقما(، 4عتقال )اال عممياتويظير التقرير مواصمة قوات االحتالل سياسة االعتقال والحجز التعسفي حيث بمغ عدد 
 .فمسطينيين (8)االحتالل 
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 ئيةخالصة إحصا

إلفادات  وتستندقام باحثو مركز الميزان لحقوق االنسان بجمعيا من الميدان تشكل المعمومات الواردة في ىذا التقرير معمومات أساسية، 
 ظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني من خاللوي. الضحايا وشيود األعيان

 :و لممعطيات التي تشير إلىاستعراض
 

  الستة أميال؛من تجاوز من الصيد من خالل منعيم استمرار االعتداءات الموجية ضد الصيادين، واستمرار حرمانيم 
 ؛استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة 
  بحرية؛ أعماليممن مزاولة ار حرمانيم واستمر قرب حدود الفصل، ، المدنيين الفمسطينييناستمرار االعتداءات الموجية ضد 
  المناىضة لفرض منطقة أمنية عازلة؛استيداف التجمعات السمميةاستمرار ، 
 استمرار عمميات االعتقال التعسفي؛ 
 استمرار الحصار واإلغالق المشدد الذي ينتيك حرية حركة البضائع واالفراد؛ 

 2012من عام  شهر مايوخالل االحتالل  جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات
 12 عدد حوادث اطالق النار

 9 المصابينعدد 

 2 طاالاأل المصابين من

 2 عدد عمميات التوغل

 2 عدد حوادث االعتقال

 8 عدد المعتقمين

 - المعتقمين األطاال

 12 عدد االنتهاكات عمى الصيادين

 2 عدد اإلصابات

 19 عدد المعتقمين

 10 لقوارب التي تم االستيالء عميهاعدد ا
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 إستخدام القوة المارطة 

ستيدف المدنيين في المناطق مقيدة الوصول، أو يي ذاستخدام القوة المفرطة من خالل إطالق النار ال اإلسرائيمي قوات االحتالل واصمت
 ين.لحياة وسالمة المدنيوال تكترث  تنتيك مبدأ التناسب والتمييزأعمال القصف التي 

 

 

 :.إطالق النار تجاه المدنيين دون تمييز

القنص ضد الرصاص الحي وأعمال ، حيث تستخدم تمك القوات نالمدنيين الفمسطينيي إطالق النار تجاهاستمرت قوات االحتالل في 
اإلنسان خالل الفترة التي نتياكات التي وثقيا مركز الميزان لحقوق االالتقرير يستعرض  .المدنيين في المناطق القريبة من حدود الفصل

 يغطييا التقرير عمى النحو اآلتي:
 

 األربعاء مساء 15:40 الساعة حوالي عند البمح، دير مدينة شرق الفصل حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات فتحت .1
 القدم في ناري بعيار شاب إلصابة أدى البمح، دير مدينة شرق الشبان من مجموعة تجاه أسمحتيا نيران ،7/5/2014 الموافق
 .بالمتوسطة جراحو ووصفت العالج، لتمقى البح دير في األقصى شيداء مستشفى إلى نقل حيث اليمنى،

 الموافق األحد يوم صباح من 6:40 الساعة حوالي عند الشمالية، الفصل حدود عند المتمركزة االسرائيمي االحتالل قوات فتحت .2
 غربي الواقعة المنطقة في الحدود من اقتربوا الذين والحصى، الحجارة جامعي من عدد هتجا أسمحتيا، نيران ،11/5/2014
 القدم في ناري بعيار أصيب( عاماً  23) عموان ربيع اهلل عبد نزار: وىو أحدىم، جرح في تسبب ما ،(ايرز) حانون بيت معبر

 التحقيقات وتفيد. البمد جباليا سكان من وىو. بالطفيفة جراحو عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر ووصفت اليسرى،
 .الحدودي اإلسمنتي الجدار من أمتار بعد عمى يتواجد كان بينما أصيب عموان أن الميدانية

 الثالثاء يوم صباح من 11:20 الساعة حوالي عند الفصل الشرقية، حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات فتحت .3
 300بـ تقدر مسافة عمى تواجدوا الذين الخردة الحديد جامعي من عدد تجاه  الرشاشة، أسمحتيا ن، نيرا13/5/2014 الموافق

 . أضرار أو إصابات وقوع دون غزة، شمال محافظة في جباليا شرق اإلسالمية الشيداء مقبرة شرقي الحدود تمك من متراً 
 الموافق السبت يوم من 17:30 الساعة حوالي عند ة،المتمركزة عند حدود الفصل الشمالي اإلسرائيمي االحتالل قوات فتحت .4

 من الشمالية الفصل حدود من بالقرب الىيا بيت بحر شاطئ عمى تواجدوا الذين الصيد ىواة من عدد تجاه ،17/5/2014
 بعيار الىيا، بيت مشروع من سكان ،(عاماً  32) العاصي يوسف عمي حسين: المواطن إصابة إلى أدى مما الشائك السمك

 المتمركزة االسرائيمي االحتالل قوات فتحت .بغزة الشفاء دار مستشفى إلى الفور عمى نقمو تم وقد اليمنى، الساق أسفل في ارين
 الرشاشة، أسمحتيا نيران ،18/5/2014 الموافق األحد يوم مساء من 15:30 الساعة حوالي عند الشمالية، الفصل حدود عند
 في تسبب ما ،(ايرز) حانون بيت معبر غربي الواقعة المنطقة في الحدود قرب تواجدوا والحصى الحجارة جامعي من عدد تجاه
 الطبية المصادر ووصفت اليمنى، القدم في ناري بعيار( عاماً  23) مطر الرحمن عبد حسن الرحمن عبد: وىو أحدىم، جرح
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 بالتين تركيب عممية لو وأجريت قالسا عظام في كسراً  العيار أحدث حيث بالمتوسطة، جراحو عدوان كمال مستشفى في
 . حانون بيت في الحميد عبد السمطان شارع سكان من وىو. ساعات بعد خارجي مساعد

 االثنين يوم صباح من 11:15 الساعة حوالي عند الشمالية، الفصل حدود عند المتمركزة االسرائيمي االحتالل قوات فتحت .5
 المنطقة في الحدود قرب تواجدوا والحصى الحجارة جامعي من عدد جاهالرشاشة، ت أسمحتيا نيران ،19/5/2014 الموافق
 بمدة سكان من( عاماً  26" )صابر محمد" فؤاد محمد: وىو أحدىم، جرح في تسبب ما ،(ايرز) حانون بيت معبر غربي الواقعة
 عدوان كمال ستشفىم في الطبية المصادر ووصفت الساقين، كمتا في ناري بعيار أصيب حيث القطاع، شمال حانون بيت

 . غزة بمدينة الشفاء مستشفى في العالج الستكمال وحولتو بالبالغة، جراحو
 الجمعة يوم مساء من 19:00 الساعة حوالي عند الشمالية، الفصل حدود عند المتمركزة االسرائيمي االحتالل قوات فتحت .6

 -متراً  300بـ تقدر لمسافة -الحدود من اقتربوا ذينال الشبان من عدد تجاه الرشاشة، أسمحتيا نيران ،23/5/2014 الموافق
 بجراح أحدىم إصابة في تسبب ما غزة، شمال محافظة في الىيا بيت غرب شمال الكائنة الزراعية السيفا منطقة شمالي
 . بالمتوسطة عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر وصفتيا

 الجمعة يوم مساء من 16:00 الساعة حوالي عند الشمالية، الفصل حدود عند المتمركزة االسرائيمي االحتالل قوات فتحت .7
 في الحدود قرب الذين تواجدوا والحصى الحجارة جامعي من عدد تجاه  الرشاشة، أسمحتيا ، نيران23/5/2014 الموافق
 . إصابات وقوع دون ،(ايرز) حانون بيت معبر غربي الواقعة المنطقة

 يوم مساء من 14:15 الساعة حوالي عند البمح، دير مدينة شرق الفصل حدود عند متمركزةال اإلسرائيمي االحتالل قوات فتحت .8
 من البالغ شحادة أبو أحمد المنعم عبد محمد: وىم أطفال أشقاء ثالثة تجاه أسمحتيم، ، نيران23/5/2014 الموافق الجمعة
 زراعية أرض في كانوا بينما سنوات(، 5) العمر من غالبال وجبر عامًا(، 14) العمر من البالغ بشار وشقيقو عامًا(،16) العمر
 العشب يجمعون ثالثتيم كان بينما المتوفرة لممعمومات ووفقا البمح،  دير شرق الفصل حدود من متر( 350) بعد عمى تقع

 الفور عمىو  األيمن،  الكتف في ناري بعيار محمد الطفل أصيب مطوي أبو محمد لممواطن ممكيتو يعود حقل من" القش" الجاف
 في محمد ومكث مدفعية، قذائف عدة واطمقوا تجاىو أسمحتيم نيران بفتح االحتالل جنود فقام انقاذه لمحاولة الطفل خال وصل
 خالو وقام المنطقة من االنسحاب من وجبر بشار أشقائو تمكن الحركة فيما يستطيع ال كان حيث ونصف ساعة مدة المكان

 البمح، بدير األقصى شيداء مستشفى إلى ونقمتو 16:08 الساعة حوالي عند التي وصمت االسعاف سيارات عمى باالتصال
 مدخل األيمن الكتف في ناري بعيار أصيب الطفل فقد الطفل لذوي ووفقا. بغزة الشفاء مستشفى إلى حول حالتو لخطورة ونظرا
 حدوث في تسبب مما والشرايين الرئتين في روحوج الشوكي النخاع في وقطع والسابعة  السادسة الفقرة في  كسر في تسبب مما
لمماشية  كغذاء الستخدامو الجاف العشب يذكر أن األطفال توجيوا ىناك لجمع الشفاء دار مستشفى في يرقد وىو نصفي شمل
 .المواشي تربية عمى معيشتيا في األسرة تعتمد حيث المصدر، قرية شرق يقع والذي منزليم، شرق جنوب تقع أرض قطعة  من
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عمى النحو اآلتي:  عامًا(،22)  والد الطال:عبد المنعم أحمد أبو شحادة يورد التقرير إفادة مشاوعة بالقسم ّصرح بها لممركز  

ومنطقتنا زراعية يحيط بيا الحقول، ويوجد قطعة أرض زراعية تعود ممكيتيا لممواطن  غزة، قطاع وسط المصدر قرية شرق أسكن"... 
متر(، وىي مكشوفة ومنخفضة عن مستوي حدود  500عامًا( تقع جنوب منزلي عمى مسافة تقدر بـ ) 47) يمحمد ابراىيم أبو مطو 

قوات االحتالل تسيطر عميو وقع عسكري م عند الحدودويقع حصاد المحصول،  وانتيينا منحيث كانت مزروعة بالقمح  ،الفصل
من بعد الظير من  14:00كغذاء لمماشية، عند حوالي الساعة  مطويأرض أبو  وأقوم أنا وأوالدي بجمع العشب الجاف من اإلسرائيمي،

عامًا( وجبر  15عامًا( وبشار) 16م بعد أن تناولت طعام الغذاء مع أسرتي، خرج أوالدي وىم محمد )23/5/2014يوم الجمعة الموافق 
ىناك، وبعد الباقين ستمر وجود أوالدي ، وعاد عدي لممنزل فيما االعشب عامًا( إلى أرض أبو مطوي بيدف جمع12سنوات( وعدي) 5)

كثيف، فصعدت إلى سطح منزلي كي أطمئن عمى أوالدي نظرت ناحية الجنوب فشاىدت طفل ممقى عمى نار ذلك سمعت صوت إطالق 
بحت واستمراره حال دون اقترابي من الطفل الذي أصالنار األرض، وعمى الفور ذىبت إلى ناحية الجنوب بيدف الوصول لو لكن إطالق 

واختبأت خمف تمة رمل تقع عمى أطراف األرض من الناحية الغربية،  وعرفت أنو ابني محمد، ،متر( عنو 40) حواليالمسافة بيني وبينو 
(، وعندما حاول عاماً  37حدود، ثم حضر شقيق زوجتي ويدعى: حسن جبر أبو شحادة )تقف عند الوشاىدت دبابة وسيارة جيب 
ساعة تقدر ببسبب إطالق النار الذي استمر من الجية الشرقية، واستمر محمد ممقى عمى األرض مدة  عاالقتراب من محمد لم يستط

مستشفى شيداء األقصى بدير وقام أقاربي باالتصال عمى سيارة اإلسعاف، التي وصمت ونقمتو إلى  ونصف لم استطع الوصول لو،
مدة ساعة في المستشفى ثم حول ابني محمد إلى مستشفى الشفاء بغزة.  ومكثتألحد أقاربي، ذىبت لممشفى بواسطة دراجة نارية البمح، 

النخاع الشوكي، وتقطع في الفقرة في قطع بوأخبرني األطباء أن حالة ابني صعبة ألنو أصيب بعيار ناري في الكتف األيمن تسبب 
ستشفى مار يوسف في القدس بتاريخ السادسة والسابعة وجروح في الرئتين، ومكث في المستشفي مدة أسبوع ومن ثم حول إلى م

وىو يرقد  بشكل طبيعي ميؤوس منيا ولن يستطيع الحركة الطبية حالتو أنرني األطباء ، وأخبم9/6/2014وعاد بتاريخ  28/5/2014
 . نافي منزل هعمى سرير 

 
 الموافق األحد يوم صباح نم 6:30 الساعة حوالي عند الشمالية، الفصل حدود عند المتمركزة االسرائيمي االحتالل قوات فتحت .9

 الواقعة المنطقة في الحدود قرب تواجدوا الذين والحصى الحجارة جامعي من عدد الرشاشة، تجاه أسمحتيا نيران ،25/5/2014
 في ناري بعيار( عاماً  19) الكفارنة بيجت مازن محمد: وىو أحدىم، جرح في تسبب ما ،(ايرز) حانون بيت معبر غربي
 وتفيد. حانون بيت سكان من وىو. بالمتوسطة جراحو عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر صفتوو  اليسرى، الساق

 الكائن الحدودي األسمنتي الجدار من متراً  100بـ تقدر مسافة عمى يتواجد كان بينما أصيب الكفارنة أن الميدانية التحقيقات
 الجمارك، مفترق عند الكائنة الشرطة نقطة إلى حصان يجرىا كارو عربة عمى قربو المتواجدين زمالئو ونقمو المعبر، غربي
  .صباحاً  7:00 الساعة حوالي عند وصميا حيث المستشفى، إلى اسعاف سيارة نقمتو ىناك ومن
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 :فرض مناطق مقيدة الوصول

تراب منيا أو التحرك فييا، فرضت قوات االحتالل اإلسرائيمي مناطق بالقرب من حدود الفصل الشرقية والشمالية منعت السكان من االق
الشمالية والشرقية لقطاع غزة. وفيما تدعي تمك القوات أن  كم( ىي طول المسافة عمى امتداد الحدود62وتمتد المنطقة عمى طول )

لى الجنوب من الحدود الشمالية داخل أراضي قطاع غزة، لكن 300المسافة ال تتعدى ال) ( متر إلى الغرب من الحدود الشرقية وا 
متر )كيمو ونصف متر( في بعض  1500لممارسات عمى األرض تثبت أن االستيداف واالعتداءات تطال مسافة تصل إلى حوالي ا

المناطق. وتستخدم تمك القوات سياسة إطالق النار والقذائف المدفعية بشكل دائم تجاه كل ما يتحرك في ىذه المناطق، كما تواصل 
قة حيث تدفع بجرافات ضخمة مصحوبة بقوات عسكرية تقوم بأعمال تجريف لألعشاب وتسوية التوغل بشكل شبو يومي في تمك المنط

كما تواصل تمك . لألراضي. وتمنع ىذه اإلنتياكات المدنيين الفمسطينيين السيما المزارعين منيم من مزاولة أعماليم وفالحة أراضييم
 في الفمسطينيين الصيادين تجاه يومي شبو بشكل النار إطالق سرائيميةاإل الحربية خاللو الزوارق القوات فرض حصارًا بحريًا، تواصل

وتمنعيم من ممارسة عمميم بحرية،  الشاطئ نحو مغادرة البحر الصيادين عمى يجبر مما المائية، الفصل حدود قرب أو البحر عرض
عمى قواربيم وتقطرىا إلى ميناء إسدود، كما تتعمد  كما تقوم الزوارق بمحاصرتيم وتجبرىم عمى القفز في المياه قبل أن تعتقميم، وتستولى

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

 
 

 البرية:أواًل/ المناطق 
 يوم صباح من 7:00 الساعة حوالي عند يونس، خان حدود الفصل شرق عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات فتحت .1

 يونس، خان محافظة شرق خزاعة بمدة شرق الزراعية األراضي تجاه الرشاشة، أسمحتيا نيران ،12/5/2014 الموافق االحد
 في إصابات أي وقوع عن يبمغ مما أعاق عمل المزارعين في المنطقة ولم ت،ساعا لعدة متقطع بشكل النار إطالق واستمر
  .االرواح

 الجمعة يوم مساء من 14:30 الساعة حوالي عند الشرقية، الفصل حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات فتحت .2
 المقيدة المنطقة ضد المواطنين من وعةمجم ينظميا التي األسبوعية التظاىرة تجاه أسمحتيا، نيران ،16/5/2014 الموافق
 الساعة حتى متقطع بشكل النار اطالق وتواصل غزة، شمال محافظة في جباليا شرق اإلسالمية الشيداء مقبرة شرقي الوصول
 ولكن إصابات، وقوع دون. لمدموع المسيل الغاز قنابل من لعدد القوات تمك إطالق ذلك وتخمل نفسو، اليوم مساء من 17:00

 ومغادرة أعماليم ترك إلى مزارعيم في المتواجدين المزارعين دفع المنطقة في لمدموع المسيل الغاز وانتشار المتقطع النار القإط
 المقيدة المنطقة ضد المواطنين ينظمو سممي أسبوعي شكل التظاىرة أن الميدانية التحقيقات وتفيد. حياتيم عمى خوفاً  المنطقة
  جباليا شرق
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 السبت يوم مساء 6:00 الساعة حوالي عند يونس، خان شرق عند حدود الفصل المتمركزة اإلسرائيمي، حتاللاال قوات فتحت .3
 أسفر والجديدة، الكبيرة عبسان بمدتي شرق الواقعة الزراعية األراضي تجاه الرشاشة أسمحتيا نيران ،17/5/2014 الموافق
 يده في ناري بعيار الجديدة، عبسان بمدة سكان من ،(عاما 17) جزر أبو إبراىيم جمال عمر الطفل إصابة عن النار إطالق
 بعد عمى الجديدة عبسان شرق الرياضي رواد مركز من بالقرب تقع زراعية أرض من األعشاب بجمع يقوم كان بينما اليسرى
 وصفت حيث جالعال لتمقي يونس، خان في األوروبي غزة مستشفى إلى المصاب نقل تم. الفصل حدود من متر 600 حوالي
  .بالمتوسطة حالتو

 الجمعة يوم مساء من 14:40 الساعة حوالي عند الشرقية، الفصل حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات فتحت .2
 المقيدة المنطقة ضد المواطنين من مجموعة ينظميا التي األسبوعية التظاىرة تجاه أسمحتيا، نيران ،23/5/2014 الموافق
 الساعة حتى متقطع بشكل النار اطالق وتواصل غزة، شمال محافظة في جباليا شرق اإلسالمية الشيداء مقبرة شرقي الوصول
 المتقطع النار إطالق ولكن إصابات، وقوع دون. لمدموع المسيل الغاز قنابل إطالق ذلك وتخمل نفسو، اليوم مساء من 16:00
 عمى خوفاً  المنطقة ومغادرة أعماليم ترك إلى مزارعيم في المتواجدين عينالمزار  دفع المنطقة في لمدموع المسيل الغاز وانتشار
  .حياتيم

 

 في المناطق البرية: التوغالت

األراضي القريبة من حدود  توغل في مناطق مختمفة من قطاع غزة، قامت خالليا بتجريف عممياتاإلسرائيمي حتالل نفذت قوات اال
 لتركادة تأتي ىذه التوغالت في ساعات الصباح في ذروة نشاط المزارعين مما يدفعيم وع ،وسط إطالق لمنار بشكل متقطع الفصل

من  في عمميات التوعل بمساندة لياتستمر التوغل لعدة ساعات، كما تشارك اآلعادة ما يو  حقوليم ومزارعيم خشية عمى حياتيم،
 يغطييا التقرير عمى النحو اآلتي:رة التي يستعرض التقرير عمميات التوغل التي رصدت خالل الفت .الطائرات

 
صباح يوم الجمعة الموافق  7:30توغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي معززة بعدد من اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .1

متر( متر، شرق بمدة خزاعة شرق محافظة خان يونس،  200، انطالقًا من حدود الفصل، لمسافة تقدر بحوالي ب)9/5/2014
رافات العسكرية بأعمال تسوية وتجريف في األراضي الواقعة بمحاذاة حدود الفصل، واستمرت عممية التوغل حتى وشرعت الج

 صباحًا، ثم انسحبت إلى دخل حدود الفصل. 11:00الساعة 

 االربعاء يوم صباح من 5:40 الساعة حوالي عند العسكرية، اآلليات من معززة بعدد اإلسرائيمي، االحتالل قوات توغمت .2
 تسوية أعمال في وشرعت يونس، خان شرق القرارة بمدة في العسكرية(، )كيسوفيم بوابة من انطالقاً  ،21/5/2014 الموافق
 الكرد تمة عمى قذائف عدة سقطت كما القرارة، شرق بعضيا سقط والدخانية المدفعية القذائف من عدد إطالق تخمميا وتجريف
 من 9:00 الساعة حتى التوغل عممية واستمرت غزة، قطاع وسط البمح دير ومدينة سيون خان شمال القرارة بمدة بين الواقعة
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 توغمت ساعة نصف حوالي وبعد الفصل، حدود داخل لىإ انتشارىا اإلسرائيمي االحتالل قوات عادتأ حيث نفسو، اليوم صباح
 تجاه وتحركت وتجريف تسوية عمالأ في وشرعت القرارة بمدة شرق السريج منطقة في جديد من اإلسرائيمي االحتالل قوات

 قوات فتحت التوغل عممية وخالل يونس، خان شرق والكبيرة الجديدة عبسان بمدتي شرق حدود الفصل بمحاذاة الجنوب
 ،(عاماً  24) القرا الجواد عبد أحمد صالح المواطن اصابة عن اسفر ما الزراعية، الحقول تجاه الرشاشة أسمحتيا نيران االحتالل
 نحو بعد عمى زراعي حقل في وجوده اثناء نفسو، اليوم مساء 12:15 الساعة حوالي عند الرأس، في ناري عيار بسحجة

 وعند بالطفيفة، حالتو الطبية المصادر ووصفت األوروبي غزة مستشفى إلى المصاب نقل وتم. حدود الفصل عن متر( 400)

 .الفاصل الحدودي الشريط داخل الى انتشارىا اإلسرائيمي االحتالل قوات اعادت نفسو اليوم مساء 1:00 الساعة حوالي
 

/ المنطقة البحرية:  ثانيًا

تأتي في سياق حظر الصيد خارج  والتي انتياكاتيا الموجية ضد الصيادين الفمسطينين في قطاع غزةحتالل اإلسرائيمي تواصل قوات اال
من أماكن الصيد الوفيرة، الفمسطينيين من الوصول إلى الصيادين  الستة. وتتسبب ىذه االنتياكات في حرمانبحرية الميال األنطاق 
جبارىم عمى اإلنسحاب من المياه ناحية الشاطيء،  النارإطالق  خالل معداتيم وشباكيم، وتستولي عمى  وتخريبعمى الصيادين وا 

ناحية نسحاب عاق عمميم وأجبرىم عمى االمما أ ،تخمميا إطالق نارضد الصيادين  اتإعتداء( 10ورصد المركز ) قواربيم بعد إعتقاليم.
 من مايوشير خالل ضد الصيادين اإلنتياكات يورد التقرير ( قوارب صيد، 10، وصادرت )اً صياد( 19) وأعتمقت تمك القوات .الشاطيء

 .2014العام 
 

 الرشاشة، أسمحتيا نيران ،5/5/2014 الموافق االثنين يوم من 19:00 الساعة حوالي عند اإلسرائيمية، الحربية الزوارق فتحت .1
 محافظة في الواحة منطقة وغربي السودانية منطقة غربي البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينيين الصيادين مراكب تجاه
 ما ،(6/5/2014 الموافق الثالثاء) التالي اليوم فجر من 5:00 الساعة حتى متقطع بشكل النار إطالق وتواصل غزة، شمال
 وتفيد. أضرار أو إصابات وقوع عن يبمغ أن دون. أعماليم استكمال وعدم الخطر منطقة عن االبتعاد إلى الصيادين دفع

 وذلك النار، إطالق عمميات خالل الصوت مكبرات عبر بذيئة ألفاظاً  لمصيادين وجيت االحتالل بحرية أن الميدانية التحقيقات
 من انطالقاً  الغربي الجنوب تجاه مائالً  شكالً  تأخذ التي -(صودةالرف) الضوئية اإلشارات قرب بحرية أميال ثالثة مسافة عمى

 فقد حيث ،(عاماً  31) اهلل سعد محمد صبحي أشرف: الصياد تضرر في تسبب ما البحر، عرض في -شماالً  الواحة منطقة
 سكان من وىو المباشر، النار إطالق جراء بو الخاصة المضيئة العالمات من اثنتين وتضررت الصيد، شباك من قطع( 5)

 .جباليا
 اسمحتيا نيران ،8/5/2014 الموافق الخميس يوم مساء من 11:00 الساعة حوالي عند اإلسرائيمية، الحربية الزوارق فتحت .2

 لم يونس، خان شاطئ قبالة البحر عرض في وطاردتيا الفمسطينيين، الصيادين قوارب تواجد محيط في متقطع، بشكل الرشاشة
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 حياتيم تعرض من خوفاً  المنطقة من لمفرار اضطروا الذين الصيادين صفوف في إصابات وقوع عن النار إطالق يسفر
 .لمخطر

 أسمحتيا ، نيران19/5/2014 الموافق االثنين يوم مساء من 23:00 الساعة حوالي عند اإلسرائيمية، الحربية الزوارق فتحت .3
 رفح، بحر غرب شمال بحري،( ميل 1) بعد عمى البحر ضعر  في تواجدت التي الفمسطينيين الصيادين مراكب تجاه الرشاشة

 وأجبرت ،(يدوي مجداف حسكة) نوع من واآلخر ،(ماتور حسكة) نوع من أحدىم صيد قاربي المطاطية الزوارق وحاصرت
 اهلل عبد خميل أيمن: وىما اعتقمتيما، ثم الزوارق، أحد نحو والسباحة مالبسيما خمع عمى متنيا عمى كانا اثنين صيادين
 التحقيقات وتفيد. الشمال نحو والحسكة واقتادتيما ،(عاماً  41) البردويل اهلل عبد خميل عالء وشقيقو ،(عاماً  43) البردويل
 تتواجد كانت أي رفح، شمالي( الفنطاس المسماة' ضوئية بإشارة المحددة) الممنوعة المنطقة خارج كانت الحسكة أن الميدانية

 عمى السمك لحمل لإلنارة يستخدمونيا كيرباء ومولدات القاربين، عمى االحتالل قوات استولتو  ىذا المسموحة، المياه في
 الالحق اليوم في المعتقمين عن االفراج تم.   أخرى قوارب من اصطياده يتم ذلك وبعد النور عمى يتجمع حيث ألعمى، الصعود
 20/05/2014 الثالثاء

 أسمحتيا ، نيران20/5/2014 الموافق الثالثاء يوم من 23:00 الساعة اليحو  عند اإلسرائيمية، الحربية الزوارق فتحت .4
 صيد مركب وحاصرت رفح، مدينة شاطئ غربي البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينيين الصيادين مراكب تجاه الرشاشة،

 29) جمعة محمد اديف رامز ،(عاماً  24) منصور أحمد خميل الدين عماد: ىما اثنين صيادين يقل( موتور حسكة) نوع من
 واستولت اعتقمتيما حيث الزوارق إحدى نحو والسباحة مالبسيما خمع عمى أجبرتيما ثم رفح، غربي السمطان تل سكان ،(عاماً 
 وتركو تثبيتو يتم) فموكة نوع من صيد مركب نحو اإلسرائيمية الزوارق اتجيت ثم معمومة، غير جية إلى واقتادتيما المركب عمى
 باصطيادىا ويقومون محيطو في تقع التي المياه في األسماك تجميع بيدف إنارة كشافات جوانبو عمى ويوضع البحر عرض في
  رفح، غربي السمطان تل سكان ،(عاماً  39) مقداد نعمان بالل: لمصياد ممكيتو وتعود عميو، واستولت ،(بعد فيما

 أسمحتيا نيران ،24/5/2014 الموافق السبت يوم صباح يوم من 6:00 الساعة حوالي عند اإلسرائيمية، الحربية الزوارق فتحت .5
 غزة، شمال محافظة في الواحة منطقة غربي البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينيين الصيادين مراكب تجاه الرشاشة،

 بعد عمى دتواج الذي السالطين، حي سكان من( عاماً  62) األنقح محمود ذيب كامل: الصياد مركب تجاه النار إطالق وتركز
 وطمبوا الصوت، مكبرات عبر الصياد نادوا االحتالل جنود أن الميدانية التحقيقات وتفيد الممنوعة، المنطقة قرب أميال ثالثة
 ودفع. قطع( 4) عن عبارة وىي خاصتو، الصيد شباك انسحب تاركاً  ولكنو مركبو، حول النار وأطمقوا تجاىيم، السباحة منو

 عاد وعندما. إصابات وقوع عن يبمغ أن دون. أعماليم استكمال وعدم الخطر منطقة عن االبتعاد لىإ الصيادين النار إطالق
 .عمييا يعثر لم الصيد شباك السترجاع االحتالل زوارق ذىاب بعد المكان إلى الصياد

 االثنين يوم مساء من 14:30 الساعة حوالي عند الشمالية، الفصل حدود داخل المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات فتحت .6
 بالقرب الىيا بيت بحر شاطئ عمى تواجدوا الذين الصيد ىواة من عدد تجاه الرشاشة، أسمحتيا نيران ،26/5/2014 الموافق

 شمال محافظة في الىيا بيت مشروع سكان من ،(عاماً  51) سالم يحيى شكري عماد: الصّياد إصابة في تسبب ما الحدود، من
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 بالخطيرة، جراحو عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر ووصفت الظير، ويمين اليمنى اليد يف ناريين بعيارين غزة،
 أبراج من واستيدف صنارة، باستخدام ىوايتو يمارس كان الصياد أن الميدانية التحقيقات وتفيد. المركزة العناية قسم وأدخمتو
 خوفاً  المنطقة مغادرة عمى اليواة الصيادين النار إطالق وأجبر ود،الحد من قريبة مسافة عند الشاطئ عمى تواجده أثناء المراقبة
 .حياتيم عمى

 14:30فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .7
واجدوا عمى شاطئ بحر بيت الىيا بالقرب من ، تجاه عدد من ىواة الصيد الذين ت26/5/2014من مساء يوم االثنين الموافق 

عامًا(، من سكان مشروع بيت الىيا في محافظة شمال  51الحدود، ما تسبب في إصابة الصّياد: عماد شكري يحيى سالم )
غزة، بعيارين ناريين في اليد اليمنى ويمين الظير، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحو بالخطيرة، 

تو قسم العناية المركزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن الصياد كان يمارس ىوايتو باستخدام صنارة، واستيدف من أبراج وأدخم
المراقبة أثناء تواجده عمى الشاطئ عند مسافة قريبة من الحدود، وأجبر إطالق النار الصيادين اليواة عمى مغادرة المنطقة خوفًا 

   .عمى حياتيم
  الرشاشة، أسمحتيا ، نيران27/5/2014 الموافق الثالثاء يوم من 22:00 الساعة حوالي عند ،اإلسرائيمية حربيةال زوارق فتحت .8

 جنوبي رفح مدينة شاطئ غربي البحر عرض في تواجدىما أثناء صيادين خمسة يقالن ،(موتور) نوع من صيد مركبي تجاه
 عمى أجبرتو ثم األيسر، الكتف في معدني بعيار( عاماً  34) يديالصع سيد سعيد فتحي: الصياد إصابة إلى أدى مما القطاع،

 محمود الرحمن عبد: وىم اعتقاليم جرى حيث الزوارق، إحدى نحو في البحر والسباحة الصيادين رفقائو وكذلك مالبسو خمع
 وجميعيم ،(عاماً  22) الجيزاوي عوني أحمد ،(عاماً  22) خميس ونجمو ،(عاماً  44) مراد خميس إبراىيم ،(عاماً  21) شنينو
 باإلضافة اإلسرائيمية، السيطرة تحت الواقع اسدود ميناء إلى باقتيادىم اإلسرائيمية القوة قامت ثم غزة، غرب الشاطئ مخيم سكان
 الموافق األربعاء التالي اليوم من 19:00 الساعة حوالي عند عنيم اإلفراج تم أن إلى مركبييم، عمى استولت أنيا إلى
 إلى بنقمو الصعيدي الجريح عائمة قامت ثم قاربييما، عن اإلفراج دون" إيرز" حانون بيت معبر خالل من 28/5/2014

 .الالزم العالج يتمقى حتى بغزة الشفاء دار مستشفى
 أسمحتيا ، نيران28/5/2014 الموافق األربعاء يوم من 23:00 الساعة حوالي عند اإلسرائيمية، الحربية الزوارق فتحت .9

 ثم غزة، شمال محافظة في الىيا بيت بمدة شاطئ غربي البحر عرض في تواجدت التي الصيادين مراكب تجاه ،الرشاشة
 نحو والسباحة مالبسيم خمع عمى وأجبرتيم متنو، عمى كانوا صيادين أربعة يقل ،(جر لنش) نوع من صيد مركب حاصرت

: ىم والصيادين المركب، عمى استولت أنيا إلى باإلضافة ةمعموم غير جية نحو واقتيادىم اعتقاليم جرى حيث الزوارق، إحدى
 ،(عاماً  22) وطفة أبو جمال يحيى ،(عاماً  42) األدغم صالح سعدي ،(عاماً  30) فؤاد وشقيقو ،(عاماً  33) اليبيل عمي ىيثم

 .غزة غربي الشاطئ مخيم سكان وجميعيم
 2014 الرشاشة، أسمحتيا ، نيران/30/5 الموافق الجمعة يوم من 5:00 الساعة حوالي عند اإلسرائيمية، الحربية الزوارق فتحت .10

 صيد مركبي وحاصرت غزة، مدينة غربي الواقع الصيادين ميناء غربي البحر عرض في تواجدت التي الصيادين مراكب تجاه
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 ذراعو في معدني بعيار( عاماً  25) طروش زكي زايد الصياد إصابة إلى أدى مما صيادين، أربعة يقل( موتور حسكة) نوع من
 تحت الواقع اسدود ميناء إلى واقتيادىم اعتقاليم جرى حيث الزوارق إحدى نحو والسباحة مالبسيم خمع عمى وأجبرتيم األيمن
: ىم والصيادين خاصتيم، الصيد ومعدات المركبين عمى استولت اإلسرائيمية القوة أن إلى  باإلضافة اإلسرائيمية، السيطرة
 وجميعيم زايد، وشقيقو ،(عاماً  22) طروش زكي اسماعيل ،(عاماً  20) مراد عمي محمد ،(عاماً  20) الصعيدي سعيد محمود
 المركبين تمك القوات عمى واستولت نفسو، اليوم من 17:30 الساعة حوالي عند عنيم اإلفراج تم وقد الشاطئ، مخيم سكان

 .الصيد ومعدات
 أسمحتيا نيران ،2014، /30/5 الموافق الجمعة يوم من 7:00 لساعةا حوالي عند اإلسرائيمية، الحربية الزوارق فتحت .11

 الشمالية، المائية الفصل حدود قرب -الواحة منطقة غربي البحر عرض في تواجدت التي الصيادين مراكب تجاه الرشاشة،
 كمال أحمد ،(عاماً  27) وردة أبو رشدي محمد محمد: ىما اثنين صيادين يقل( موتور حسكة) نوع من صيد مركب وحاصرت

 جرى حيث الزوارق، إحدى نحو والسباحة مالبسيم خمع عمى وأجبرتيم  النزلة، جباليا سكان ،(عاماً  20) وردة أبو رشدي
 الصيد ومعدات المركب عمى استولت أنيا إلى باإلضافة اإلسرائيمية، السيطرة تحت الواقع اسدود ميناء إلى واقتيادىم اعتقاليم

 .المركب عن اإلفراج دون نفسو، اليوم من 17:30 الساعة حوالي عند عنيم جتأفر  وقد ىذا خاصتيم،

 

 التعساي.  والحجز االعتقال

التي  الفترةاالعتقال التعسفي بحق الفمسطينيين من سكان قطاع غزة، وفي ىذا السياق اعتقمت خالل  ممارسةواصمت قوات االحتالل 
 عمى النحو اآلتي: حاالت اإلعتقاليورد التقرير ، فمسطينيين( 8يغطييا التقرير )

 األحد يوم مساء 20:30 الساعة حوالي عند البريج، مخيم شرق الفصل حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت .1
 أبو حاول فقد المتوفرة لممعمومات ووفقاً  ،(عاماً  20) العمر من البالغ سميسل أبو صقر حاتم الشاب ،4/5/2014 الموافق

 تعتقمو، أن قبل نارية اعيرة عدة بإطالق االحتالل قوات وقامت البريج، مخيم شرق الواقعة الفصل حدود عبر التسمل يسلسم
 لدييا. معتقل بأنو سميسل أبو ذوي القوات تمك أبمغت الحق وقت وفي

 اثنين شابين ،7/5/2014 الموافق األربعاء يوم مساء الشمالية، الفصل حدود عند المتمركزة االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت .2
 وأحمد ،(عاماً  19) غوانمة سالمة اهلل عبد عماد: ىما غزة، شمال محافظة في البدوية النصر أم قرية شمال الفصل حدود قرب
 اتصل شخص أن الميدانية التحقيقات وتفيد. جباليا بمخيم" 5" بموك سكان من وكالىما ،(عاماً  23) سعيفان أبو اهلل عبد توفيق
  معتقالن. وغوانمة أنو وأبمغيم اسرائيمي، خموي رقم من ،11/5/2014 الموافق األحد يوم مساء سعيفان أبو ذوي عمى

 الخميس يوم صباح من 11:00 الساعة حوالي عند الشرقية، الفصل حدود عند المتمركزة االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت .3
 خضر فارس العزيز عبد غسان: وىما غزة، شمال محافظة في جباليا شرقي الحدود من اقتربا شابين ،22/5/2014 الموافق

 . غزة شمال بمحافظة جباليا في الجرن منطقة سكان من ،(عاماً  19)خاطر أبو أحمد يحيى وخميس ،(عاماً  22)
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 الجمعة يوم مساء من 18:00 الساعة حوالي عند الشرقية، الفصل حدود عند المتمركزة االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت .4
 شادي: وىم غزة، شمال محافظة في جباليا شرقي صفية أبو منطقة في الحدود من اقتربوا شبان ثالثة ،23/5/2014 الموافق
 من ،(عاماً  20) وادي أبو الرحمن عبد ماىر وحرب ،(عاماً  18) صالح دياب محمد أحمد ،(عاماً  18) الحواجري أحمد فتحي
 غزة. شمال محافظةب جباليا في الجرن منطقة سكان

 
 :الحصار الماروض عمى قطاع غزة
شددتو في أواخر سبتمبر و ، 9/10/2000حصار عمى األراضي الفمسطينية المحتمة منذ ال فرضواصمت قوات االحتالل اإلسرائيمي 

عمى قطاع غزة  إعالنيا المتكرر عن تخفيف إجراءات الحصار المفروض. واليعدو ما أدى إلى شمل في كافة مناحي الحياة، 2007
محاولة الحتواء ردود الفعل الدولية، حيث تواصل فرض حصار شامل عمى واردات القطاع من مواد البناء واإلنشاء، وتفرض قيودًا  سوى

لى قطاع غزة، ما ترتب عميو حرية حركة مشددة عمى  وتعطيل عمل المرافق الصناعية  ،الفقر والبطالةتوسع ظاىرتي البضائع من وا 
مشكمة انقطاع التيار الكيربائي بعد تعطل محطة توليد  تتواصلوخالل الفترة التي يتناوليا التقرير  ات.الخدمتدىور مستوى ة و والزراعي

، وألضرار الجسيمة التي لحقت بمحطة التوليد بعد المحدودة التي تدخل لمقطاعالوقود كيرباء غزة عن العمل بشكل جزئي بسبب كميات 
 . 2006قصفيا في عام 

بشكل كبير عمى حياة السكان، خاصة بعد إغالق األنفاق التي كانت تستخدم لتيريب المحروقات.  الوقود والمحروقات تقميص يؤثرو 
مجمل حقوق اإلنسان والخدمات األساسية لمسكان، وأىميا خدمات  ىوتسبب انقطاع التيار الكيربائي المتواصل في أثار خطيرة عم

ولية والصحة النفسية تمفة بما في ذلك أقسام غسيل الكمى والجراحات والعناية الفائقة وبنوك الدم والرعاية األالرعاية الصحية بأشكاليا المخ
الرعاية الصحية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخراج المياه من اآلبار وتوزيعيا عمى السكان وعمى  خدماتوغيرىا من 

متعددة الطبقات، وقطاع التعميم، باإلضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي يتكبدىا االقتصاد توفير مياه االستخدام المنزلية واألبنية 
الفمسطيني وخاصة المزارعين ومربي الدواجن، والحيوانات والمنشآت الصناعية والتجارية وغيرىا من أوجو النشاط االقتصادي ومناحي 

 .حياة السكان الفمسطينيين في قطاع غزة
مسكان السيما أصحاب المنازل المتضررة لمعاناة حقيقية في  البناء واإلنشاءاتقطاع منع دخول مواد الخام المتعمقة ب ستمراركما يسيم ا

واألزواج الشابة، ولدى العائالت. وخمقت أزمة عمى واقع السكن في قطاع غزة. ومن جو أخرى حرمت الكثير من العمال من الحصول 
 ناء والميندسين. عمى فرص العمل خاصة عمال الب

معبر بيت حانون )ايرز(، وتسمح ألعداد محدودة سمطات االحتالل حركة األفراد حيث تغمق كما تتواصل القيود المشددة المفروضة عمى 
بالسفر من قطاع غزة إلى الضفة الغربية واسرائيل، بعد حصوليم عمى التصاريح، وتحرم العديد من سكان  ألسباب إنسانية من األفراد

لقطاع من تأدية الشعائر الدينية في المسجد األقصى وتحدد األعداد المسموح ليم بالسفر من المسيحيين خاصة في المناسبات مثل ا
 .أعياد الميالد المجيد وغيره
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 الخاتمة

 
طالق استميظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني، من خالل  رار أعمال القتل وا 

من من الصيد من خالل منعيم االعتداءات الموجية ضد الصيادين، واستمرار حرمانيم  استمرارو  النار دون تمييز وتعمد إيذاء المدنيين.
قة أمنية استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطكما أظير  ، بما في ذلك اعتقاليم واالستيالء عمى مراكبيم.الستةتجاوز األميال 

تقدرىا المؤسسات الدولية ووكاالت األمم المتحدة مترًا عمى امتداد حدود القطاع فيما  300عازلة، أعمنت قوات االحتالل أنيا تبمغ 
  .م عمى امتداد حدود القطاع الشمالية والشرقية1500ومنظمات حقوق اإلنسان الفمسطيني بأنيا تصل إلى حوالي 

 

القيود المدنيين الفمسطينيين في قطاع غزة واستمرار ه استمرار وتصاعد االنتياكات اإلسرائيمية الموجية ضد مركز الميزان يجدد استنكار 
يجدد استنكاره لالنتياكات  . كمابالنسبة ليم جممة حقوق اإلنسانينتيك  الذيالتي تفرضيا عمى السكان في إطار الحصار الشامل 

ضى من حقيم في الوصول إلى المستشفيات، ومواصمة االعتقاالت السياسية واالستيداف الموجية ضد الصيادين. واستمرار حرمان المر 
 .المنظم لممدنيين في المناطق الحدودية

 

والمركز يشدد عمى أن استمرار الحصار يشكل مساسًا جوىرًا بجممة حقوق اإلنسان بالنسبة لمفمسطينيين في قطاع غزة، ويمعب دورًا  
ع اإلنسانية، حيث تتفاقم المشكالت االجتماعية وتتدىور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدالت البطالة أساسيًا في تدىور األوضا
 والفقر في صفوف السكان.

 

ي مركز الميزان لحقوق اإلنسان يرى في مضي قوات االحتالل اإلسرائيمية قدمًا في انتياك قواعد القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدول
نسان انعكاسًا طبيعيًا لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباتو القانونية واألخالقية تجاه المدنيين في األراضي الفمسطينية لحقوق اإل

أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعمة شجع تمك القوات عمى مواصمة و  المحتمة وفي قطاع غزة عمى وجو الخصوص.
 انتياكاتيا.

 

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

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

 

والمركز يشدد عمى ضرورة إنياء حالة اإلفالت من العقاب التي ميزت سموك المجتمع الدولي تجاه انتياكات حقوق اإلنسان وقواعد 
 ي في األراضي الفمسطينية المحتمة.القانون الدولي اإلنسان

 هىانت 


