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  مقدمة
  

، استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، 2010 )مايو(أيار واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل شهر 

تعرض هذا يس .اإلنساني والسيما اتفاقية جنيف الرابعة وارتكاب المزيد من االنتهاكات لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي

  .وفق التسلسل الزمني لوقوع األحداث 2010) مايو(التي وقعت خالل شهر أيار  التقرير االنتهاكات اإلسرائيلية

وهو قانون جديد يقر مزيد ) شاليط(على قانون ) الكابينت(المجلس الحكومي اإلسرائيلي المصغر  ةصادقم يبدأ التقرير بتناول

ينتهك القواعد النموذجية الدنيا وسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، من اإلجراءات التي تنتهك حقوق اإلن

تصاعد  يتناول التقريركما  .لمعاملة السجناء وأبسط حقوق اإلنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية

  .غزة من داخل الخط األخضرم لقطاع عمليات النقل الجبري للفلسطينيين ممن تعود أصوله
  

االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه على القطاع ستمرار ويظهر التقرير ا

شهدت الفترة التي يتناولها التقرير استهداف قوات االحتالل و. وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم اإلنسانية

طالق النار تجاههم ومالحقتهم بالزوارق الحربية المطاطية حتى إللصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم، وتكرار  رائيلياإلس

إلعادة استخدامها الحصى بهدف بيعها  جمع فيالتقرير تكرر استهداف قوات االحتالل لمواطنين يعملون ويبرز  .شاطئ البحر

 أسفرت. ن والطوب، وذلك بسبب منع االحتالل دخول مواد البناء إلى قطاع غزةأعمال البناء والتعمير، ولمصانع الباطو في

  .مواطنين من بينهم طفل) 7( إصابةتلك االعتداءات المتكررة عن 
  

كما واصلت تلك القوات استهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعيها إلى فرض 

وهي جريمة يترتب عليها تداعيات خطيرة . ة تصل إلى حوالي كيلو متر على طول الحدود الشرقية والشماليةمنطقة أمنية عازل

لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين الذين يملكون أراضي فيها، وحرمان عشرات األسر من مصدر رزقها، 

بالنظر إلى أن األراضي المستهدفة كافة هي أراضي واقتطاع نسبة مهمة من أراضي القطاع المخصصة ألغراض الزراعة، 

وشهدت الفترة التي يغطيها . زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع غزة

  .عمليات توغل، جرفت خاللها آليات االحتالل عشرات الدونمات الزراعية) 05(التقرير 
  

من قطاع غزة، حيث  متفرقةالل عمليات القصف الصاروخي والمدفعي مستهدفة مناطق قوات االحت التقرير تصعيدويرصد 

 إصابة عن، أسفرت في مجملها روخي، خالل الفترة التي يتناولهاحاالت إطالق نار وقصف مدفعي وصا) 9(المركز رصد 

مدرج مطار غزة أجزاء من باني ومادية تمثلت في تدمير م أضرار وألحقت، سيدات) 6(و أطفال،) 7( بينهم من مواطناً) 33(

 الجهة من الرياضي حانون بيت شباب ناديب أضرار وإلحاق، الزيتون منطقة في تقع حدادة ورشةالدولي شرق رفح، وتدمير 

 أخرى) 60( وحوالي جزئي، بشكل سكنياً منزالً) 26(أضراراً في قصف بيت حانون شمال قطاع غزة كما ألحق . الجنوبية

حالة الرعب والهلع هذا باإلضافة إلى  جزئي بشكل مركبات) 3(و جزئي، بشكل تجارياً محاالً) 23( تضرر كما طفيف، بشكل

نتيجة استهداف القصف لمناطق سكنية مكتظة بالسكان، كما  في نفوس السكان المدنيين السيما األطفال والنساء منهمالتي تبثها 

   .أنها تقع في ساعات متأخرة من الليل
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 التي المعابر إغالق االحتالل قوات بسبب مواصلة وتنقل البضائع واألفراد حركةعلى حرية المفروضة القيود قرير ويتناول الت

 قطاع إلى وسلع بضائع بمرور خاللها سمح معدودات، ولساعات جزئيا بفتحها وسمحت الخارجي، بالعالم غزة قطاع تربط

  . غزة
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  قانون شاليط
وهو قانون ) شاليط(على قانون  23/05/2010مساء األحد الموافق ) الكابينت(ي المصغر صادق المجلس الحكومي اإلسرائيل

الذين ينتمون  جديد يقر مزيد من اإلجراءات التي تنتهك حقوق اإلنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية،

   .لفصائل تحتجز إسرائيليين

حرمان المعتقلين من زيارات األهل بشكل مطلق : واسعة من اإلجراءات منها يتضمن القانون الذي جرى إقراره جملةو

وحرمانهم من زيارة محاميهم أو اللقاء بهم وحصرها فقط في زيارات ممثلي الصليب األحمر على أن تقيد بزيارة كل ثالثة 

كتب والصحف، وإتباع العزل أشهر، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفزيون، ومن حقهم في مواصلة التعليم، ومن ال

وفي خطوة من . وعدم تمكين األسرى من شراء احتياجاتهم، والتضييق عليهماالنفرادي كأسلوب عقابي ولفترات غير محدودة، 

شأنها أن تحيل المعتقلين الفلسطينيين إلى رهائن في يد سلطات االحتالل، تحاول من خاللها ابتزاز الفصائل والضغط عليها 

لكنيست اإلسرائيلي، حصر القانون تطبيق هذه اإلجراءات على عناصر كل منظمة تحتجز أو تشارك في احتجاز وبمباركة ا

  . إسرائيليين

معتقالً وفقاً لتقديرات الباحث ) 7000(أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية يقدر بحوالي وجدير بالذكر 

من سكان قطاع غزة، وهم محرومون من الزيارة منذ أربع ) 735(وانة، من بينهم المختص في شئون األسرى عبد الناصر فر

ويعاني المعتقلون من انتهاكات إسرائيلية منظمة تمس بحقوقهم األساسية، وعلى الرغم من حمالت اإلدانة الواسعة . سنوات

تهاكات في سلوك يعبر عن استخفافها بالمجتمع للممارسات اإلسرائيلية إال أنها تواصل تشديد إجراءاتها وارتكاب المزيد من االن

  .الدولي وتحللها من التزاماتها القانونية التي يفرضها القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان الدولي
  

  القسري النقل
خط األخضر تصاعد لعمليات القبض على فلسطينيين من حملة هوية قطاع غزة داخل الشهدت الفترة التي يتناولها التقرير 

خاصة وأن بينهم متزوجين من فلسطينيات يحملن أو اإلنسانية إلى قطاع غزة دون مراعاة أوضاعهم االجتماعية  ونقلهم قسرياً

   .الهوية اإلسرائيلية، وبهذا اإلجراء تشتت سلطات االحتالل شمل أسرهم

هذا  .قطاع غزةإلى من بئر السبع  االنتقال فلسطينيين من حملة هوية غزة علىثالثة وفي هذا السياق رصد المركز إجبار 

ويثير تصعيد سلطات االحتالل لعمليات النقل الجبري لمن تعتقلهم داخل الخط األخضر المخاوف من أن يكون محاولة لترويض 

لها الذي يخو، 1650قرارها العنصري رقم  تذنفالرأي العام الفلسطيني والعالمي وضمان غياب ردود الفعل القوية في حال 

بما في ذلك الفلسطينيات  ،القبض على كل فلسطيني من حملة بطاقات هوية قطاع غزة ويقيم في الضفة الغربية وترحيله

حق اإلنسان الفلسطيني في السفر والتنقل  كهذا القرار الذي ينته. المتزوجات من فلسطينيين من أبناء الضفة ويقيمون فيها

  . مكان إقامته داخل بلدهيار وحرية اإلقامة داخل بلده وحق اخت

لعيش في كنف أسرة وبرعاية انتهاكاً جسيماً لحق اإلنسان في تكوين أسرة وحق الطفل في االقسري  النقلعمليات شكل وت

يستعرض التقرير االنتهاكات  .طالق نار من قبل قوات االحتاللحاوالت المبعدين العودة سلمياً بإهذا وقد جوبهت م. والديه

  :كز الميزان لحقوق اإلنسان ضمن هذا السياق خالل الفترة التي يغطيها على النحو اآلتيالتي وثقها مر
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قطاع غزة  إىل ، من مدينة رهط داخل إسرائيل)عاماً 33(يوسف  أبو شتيوي حممد املواطن هاين سلطات االحتاللأبعدت  •
  .10/5/2010 املوافق نياإلثن ظهر 12:00 الساعة حوايل وذلك وعند ،)ايرز(من خالل معرب بيت حانون 

  :فيها جاءملركز امليزان حلقوق اإلنسان مشفوعة بالقسم إفادة وتفاصيل نقله قسرياً صرح بيوسف  أبوله  ما تعرضحول و
اإلبتدائي  م، ولدت يف حي الزيتون يف مدينة غزة، وإستكملت تعليمي1976، من مواليد عام )عاماً 33(يوسف  أبو شتيوي حممد هاين:  أدناه املوقع أنا"

م، ويف أواخر شهر 1998واإلعدادي يف منطقة سكناي وتسربت من الدراسة يف مرحلة الثانوية، أنتقلنا للسكن أنا وأسريت ملخيم النصريات، أواخر عام
، ومن )ايرز(نون يسمح يل بإجتياز معرب بيت حا) ةبطاقة ممغنط(م، إنتقلت من قطاع غزة ايل الضفة الغربية بعد حصويل على تصريح 2000أغسطس 

م، عقدت قراين علي السيدة نادية 21/9/2006ت يف جمال البناء وبتاريخ لمالضفة الغربية إنتقلت السرائيل وحتديدا ملدينة رهط  حيث يسكن أقاريب وع
 )الشمل مجع(ئر السبع للحصول علي إقامة ، وهي حتمل اجلنسية اإلسرائيلية، وعلى الفور تقدمت لوزارة الداخلية االسرائيلية يف مدينة ب)عاما 21(على نعيم 

مسجد   بناءم، وبينما كنت يف مكان عملي يف 10/5/2010وبتاريخ . الشمل مجعومن مث وكلت احملامي مجال أبو محاد، كي يقوم باملرافعة ومتابعة قضية 
م، بقوة من األمن 10/5/2010ظهر اإلثنني املوافق  12:00عند حوايل الساعة يف مدينة رهط، فوجئت ) 27(ة رقم حبار )مسجدقيد اإلنشاء( اإلمام

صبت كمني فهربت ن، وقد حضرت للمكان الذي أعمل فيه، وعلى الفور هربت بإجتاه منازل أقاريب وفوجئت بقوة أخرى )سيام+ بولشت(اإلسرائيلي 
، ونقلوين إىل حاجز )تيوتا دمياكس(يف سيارة من نوع  وينوضع....  الوادي ااور والحقوين وأمسكوا يب وقيدوا يدي وأعتدوا علي بالضرب ناحيةمنهم 

، طردوين لقطاع غزة، فأتصلت على والدي الذي حضر )ايرز(وعند معرب بيت جانون . ، دون إبالغي بأي شيء بالرغم أنين أخربم أنين متزوج)إيرز(
".....  

  
الخط  داخل السبع بئر بلدة من شقيقين ،21/5/2010 الموافق الجمعة يوم صباح اإلسرائيلي االحتالل سلطات أبعدت •

 من قوة وصلت حيث غزة، سكان من باعتبارهما )إيرز( حانون بيت معبر خالل من غزة قطاع إلى األخضر

 أبو اهللا عطا منزل إلى ،20/5/2010 الموافق الخميس يوم صباح 9:00 الساعة حوالي عند اإلسرائيلية الشرطة

 ،)عاماً 21( العمر من البالغ دوابة أبو صباح اهللا عطا حامد هما أبناءه من اثنينو هو هتواعتقل السبع بئر في دوابة

 في إقامتهم حول للتحقيق وخضعوا رهط شرطة مركز في واحتجزتهم ،)عاماً 19( العمر من البالغ عماد وشقيه

 غزة، قطاع شمال' ايرز' حانون بيت معبر على وعماد حامد الشقيقين سراح أطلق التالي اليوم صباح وفي إسرائيل،

 بئر في إقامته مكان إلى بالعودة له االحتالل سلطات وسمحت رهط شرطة مركز من والدهما سراح أطلق بينما

  .السبع

: نيالمبعدتجاه  ،4/5/2010 الموافق الثالثاء يوم مساء من 12:50 الساعة حوالي عند النار االحتالل قوات طلقتأ •

 ،)إيرز( حانون بيت معبر من تربهمااقعند ، )عاماً 31( شعبان محمد وفريد ،)عاماً 42( شلوف أبو عودة أحمد

 والضفة المحتلة السبع بئر في وأقاربهم أسرتيهما مع للعيش وإعادته لهما، المعبر بفتح االحتالل قوات مطالبين

: بالقرب من المعبر ينالمتواجد المدنية الشئون يموظف أبلغت ولكن قوات االحتالل -سكنهما مكان حيث -الفلسطينية

 التاكسي وسائقو نوالموظف وغادر المكان، مغادرة الجميع وعلى مغلقة، عسكرية منطقة حانون بيت معبر أن

 نفسه، الثالثاء مساء من 17:00 الساعة حتى االحتجاج، مواصلة على أصرا المبعدين ولكن ،المكان نووالمسافر

 النار إطالق تواصل وطأة وتحت لهما، البوابة االحتالل قوات فتح في األمل فقدانهم بعد المعبر من انسحبا حيث

 .تجاههما
  

 المفرطة والمميتةاستخدام القوة  
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الفترة التي خالل فلسطينيين  )3(استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع الفلسطينيين حيث قتلت واصلت قوات االحتالل 

لقوة ا هاستخداماو قوات االحتالل القتلتعمد ويظهر  .خر بجروح مختلفةأ اًددصابت ع، وأالتقرير في قطاع غزةيغطيها 

 كان في زيارة لقبر أمه الذي ،)عاماً 75( ،مطر أبو يوسف أحمد فؤاد حادثة اطالق النار تجاه المسن،في  المميتة،و ةمفرطال

االحتالل قوة مفرطة ات استخدمت قوكما  .يالًقت فأردوه الشرقية الفصل حدود قرب جباليا شرقي اإلسالمية الشهداء مقبرة في

    .شرق خان يونس الشريط تمكنا من اجتياز مسلحينفي مواجهة  غير متكافئةو

هذا السياق خالل الفترة التي يغطيها على النحو  فيمركز الميزان لحقوق اإلنسان قها وثستعرض التقرير االنتهاكات التي ي

  :اآلتي

  

 الفراحين حي شرق الحدودي الشريط تمكنا من اجتياز فلسطينيينأسلحتها الرشاشة تجاه فتحت قوات االحتالل نيران  •

 ،21/5/2010 الموافق الجمعة يوم من مساء 13:20 الساعة حوالي عند يونس، خان من الشرق إلى الكبيرة بعبسان

 وعند ،نهما كانا مسلحينوادعت أ قتلهما عن االحتاللقوات قبل أن تعلن  دقائق، لعدة سماع إطالق النار استمرو

 إلى الفلسطينيين جثتي بتسليم االحتالل قوات قامت ،22/5/2010 الموافق السبت فجرمن  2:00 الساعة حوالي

 أعيرة ةبعد أصيبا نيالشهيد أن وتبين. األحمر الصليب مع بالتنسيق الفراحين بوابة عبر الفلسطينية الطبية الطواقم

 حمدي ،)عاماً 17( دقة، أبو الكريم عبد عادل نادر وهما، عليهما التعرف وتم م،الجسمتفرقة من  أنحاء في نارية

  .)عاماً 16( حمد، أبو علي عادل
 الجمعة يوم مساء المتنوعة، أسلحتها نيران الشرقية، الفصل حدود على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات فتحت •

 فأردوه الفصل، حدود قرب تواجد الذي ،)عاماً 75( مطر وأب يوسف أحمد فؤاد: المسن تجاه ،14/5/2010 الموافق

 لشهيد جثمان بوجود بلّغ غزة شمال الصحة لوزارة التابع والطوارئ اإلسعاف قسم أن الميدانية التحقيقات وتفيد. قتيالً

 على الطبية األطقم وعثرت ،15/5/2010 الموافق السبت يوم صباح جباليا، شرقي اإلسالمية الشهداء مقبرة شرق

 مستشفى في الطبية المصادر وأفادت نفسه، السبت يوم منتصف من 12:00 الساعة حوالي عند مطر أبو المسن جثة

 بها صرح التي المعلومات وبحسب. الجسم أنحاء مختلف في ثقيلة نارية أعيرة بعدة أصيب مطر أبو بأن عدوان كمال

 منزله إلى العصر ساعات في والعودة والده، قبر على الفاتحة راءةلق الشهداء مقبرة إلى الذهاب اعتاد أنّه الشهيد ذوي

 المعنية، الجهات فأبلغوا موعده، في يعد لم الجمعة أنه بيد غزة، شمال محافظة في الهيا، بيت مشروع في الكائن

  .بمقتله بلّغوا التالي اليوم صباح وفي عنه، وبحثوا

  

  السلميةاملدنية  املسرياتاستهداف 
خالل  نفلسطينييمدنيين للسلمية التجمعات خالل الفترة التي يتناولها التقرير استهداف ال اإلسرائيلياالحتالل  تواصلت قوا

طلع وقد شرع الفلسطينيون منذ م. شمال وشرق قطاع غزة مشاركتهم في مسيرات سلمية بالقرب من شريط الفصل الحدودي

لتجمع في المناطق التي تسعى قوات االحتالل إلى تحويلها إلى بالتوجه في مسيرات سلمية أسبوعية وا 2010 مارسشهر 

أجزاء كبيرة من أراضي للممارسات اإلسرائيلية التي تسعى إلى االستيالء على  تعبيراً عن رفضهم منطقة أمنية عازلة 

زارعين وسكان مع الممن المشاركين  وتضامناًالفلسطينيين وتحرم مئات المزارعين من الوصول إلى حقولهم ومزارعهم، 

  :اآلتيعلى النحو هذه االنتهاكات  التقرير يورد. المنطقة
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 11:30 الساعة حوالي عند أسلحتها، نيران الشمالية، الفصل حدود على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات فتحت •

 لمقاومة الشعبية لةالحم تنظمه الذي األسبوعي السلمي التجمع تجاه ،18/05/2010 الموافق الثالثاء يوم منتصف من

 حمدوش، منطقة شمال الواقعة الفصل حدود من قليلة أمتار بعد على المشركين من عدد تواجد حيث األمني، الحزام

 دقائق بعد وانسحبوا فعاليتهم، المشاركين يستكمل ولم. إصابات وقوع دون غزة، شمال محافظة في الهيا، بيت شمالي

  .النار إطالق من
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  نستهداف الصياديا
الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه على القطاع  هانتهاكاتا قوات االحتالل واصلت

فقد شهدت الفترة التي يتناولها التقرير استهداف قوات . وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم اإلنسانية

لحربية مالحقتهم بالزوارق اطالق النار تجاههم وإرار حاالت من مزاولة عملهم، وتكللصيادين ومنعهم  اإلسرائيلياالحتالل 

  :تيكاآلالتقرير االنتهكات الموجهة ضد الصيادين ستعرض ي . المطاطية حتى شاطئ البحر

  
 بشكل المدفعية، وقذائفها المتنوعة، أسلحتها نيران البحر، عرض في المتمركزة ةاإلسرائيلي الحربية بوارجال فتحت •

 التي الفلسطينية الصيد مراكب تجاه ،2/5/2010 الموافق األحد يوم صباح من 9:30 الساعة حوالي عند مكثف،

 عرض في وأعمالهم الفلسطينيين للصيادين مستمر استهداف في غزة، شمال محافظة في الهيا بيت بحر في تواجدت

 مغادرة إلى الصيادين أولئك دفع الذي األمر وهو أضرار، أو إصابات وقوع دون الشاطئ، يابسة وعلى البحر،

  .الصيد أعمال إكمال دون بحياتهم نجاةً المنطقة

 بشكل المدفعية، وقذائفها المتنوعة، أسلحتها نيران البحر، عرض في المتمركزة ةاإلسرائيلي الحربية بوارجال فتحت •

 التي الفلسطينية الصيد مراكب تجاه ،3/5/2010 الموافق االثنين يوم صباح من 8:30 الساعة حوالي عند مكثف،

 عرض في وأعمالهم الفلسطينيين للصيادين مستمر استهداف في غزة، شمال محافظة في الهيا بيت بحر في تواجدت

 مغادرة إلى الصيادين أولئك دفع الذي األمر وهو أضرار، أو إصابات وقوع دون الشاطئ، يابسة وعلى البحر،

  .الصيد أعمال كمالإ دون بحياتهم نجاةً المنطقة

 بشكل المدفعية، وقذائفها المتنوعة، أسلحتها نيران البحر، عرض في المتمركزة ةاإلسرائيلي الحربية بوارجال فتحت •

 التي الفلسطينية الصيد مراكب تجاه ،4/5/2010 الموافق الثالثاء يوم صباح من 9:30 الساعة حوالي عند مكثف،

 عرض في وأعمالهم الفلسطينيين للصيادين مستمر استهداف في غزة، شمال محافظة في الهيا بيت بحر في تواجدت

 مغادرة إلى الصيادين أولئك دفع الذي األمر وهو أضرار، أو إصابات وقوع دون الشاطئ، يابسة وعلى البحر،

  .الصيد أعمال إكمال دون بحياتهم نجاةً المنطقة

 8:00 الساعة حوالي عند المتنوعة، أسلحتها نيران البحر، عرض في المتمركزة ةاإلسرائيلي الحربية بوارجال فتحت •

 الهيا بيت بحر عرض في تواجدت التي الفلسطينية الصيد مراكب تجاه ،21/5/2010 الموافق الجمعة يوم صباح من

 إصابات وقوع دون الصيد، لغرض المنطقة في تواجدوا الذين الفلسطينيين الصيادين مستهدفة غزة، شمال بمحافظة

  .الصيد أعمال إكمال دون بحياتهم نجاةً المنطقة مغادرة إلى الصيادين أولئك دفع الذي األمر وهو أضرار، أو

 7:30 الساعة حوالي عند المتنوعة، أسلحتها نيران البحر، عرض في المتمركزة ةاإلسرائيلي الحربية بوارجال فتحت •

 الهيا بيت بحر عرض في تواجدت التي فلسطينيةال الصيد مراكب تجاه ،22/5/2010 الموافق السبت يوم صباح من

 إصابات وقوع دون الصيد، لغرض المنطقة في تواجدوا الذين الفلسطينيين الصيادين مستهدفة غزة، شمال بمحافظة

  .الصيد أعمال إكمال دون بحياتهم نجاةً المنطقة مغادرة إلى الصيادين أولئك دفع الذي األمر وهو أضرار، أو

 5:30 الساعة حوالي عند المتنوعة، أسلحتها نيران البحر، عرض في المتمركزة ةاإلسرائيلي لحربيةا بوارجال فتحت •

 بيت بحر عرض في تواجدت التي الفلسطينية الصيد مراكب تجاه ،26/5/2010 الموافق األربعاء يوم صباح من
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 وقوع دون الصيد، لغرض منطقةال في تواجدوا الذين الفلسطينيين الصيادين مستهدفة غزة، شمال بمحافظة الهيا

  .الصيد أعمال إكمال دون بحياتهم نجاةً المنطقة مغادرة إلى الصيادين أولئك دفع الذي األمر وهو أضرار، أو إصابات

 الموافق الربعاء يوم مساء من 22:00 الساعة حوالي عند المدفعية، وقذائفها رشاشاتها نيران الحربية الزوارق أطلقت •

  .صفوفهم في إصابات عن يبلغ ولم رفح، بحر شواطئ على الصيادين قوارب تجاه 27/5/2010

  

  
  استهداف عمال مجع احلصى

برزت خالل الفترة التي يتناولها التقرير االنتهاكات الموجهة ضد عمال جمع الحصمة من مخلفات المباني التي سبق وأن 

مال وشرق قطاع غزة، حيث تكرر استهداف قوات دمرتها قوات االحتالل في أوقات سابقة، بالقرب من حدود الفصل ش

الخرسانة أعمال البناء والتعمير، ولمصانع  إلعادة استخدامها فيالحصى بهدف بيعها  جمع االحتالل لمواطنين يعملون على

 االحتالل دخول مواد البناء سلطاتالحصار المفروض على قطاع غزة، الذي تمنع من خالله والطوب، وذلك بسبب  الجاهزة

وردها في يفي احداث متفرقة  طفل، وذلكمن بينهم  ينمواطن) 7(صابة االعتداءات المتكررة عن إسفرت وأ. إلى قطاع غزة

  :التقرير كما يلي

  
 صباح من 7:45 الساعة حوالي عند جندياً،) 30( حوالي من تتكون راجلة بقوة اإلسرائيلي، االحتالل قوات توغلت •

 يليإ( مستوطنةما كان يعرف ب أراضيداخل  متراً، 200ـحوالي ب تقدر مسافةل ،2/5/2010 الموافق األحد يوم

 من عدد العتقال من تلك القوة محاولة فيويأتي التوغل . غزة شمال محافظة في الهيا، بيت شمال المخالة، )سيناي

 قبل من النار إطالق وطأة تحت المكان، من فروا ولكنهم المنطقة، في تواجدوا الذين الفلسطينيين الحصى جمع عمال

 األعيرة بشظايا ،)عاماً 24( الصوص أسعد عايش: وهو أحدهم، إصابة عنإطالق النار هذا وتسبب . االحتالل قوات

 القوة وانسحبت هذا. بالمتوسطة جراحه عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر ووصفت ساقيه، كلتا في النارية

  .نفسه ماليو صباح من 10:00 الساعة حوالي عند

 فتح ،)إيرز( حانون بيت معبر محيط في الشمالية، الفصل حدود على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات واصلت •

 تجاه ،31/5/2010 الموافق االثنين يوم صباح من 11:30 الساعة حوالي عند متقطع، بشكل المتنوعة أسلحتها نيران

) إيرز( الصناعية المنطقة في الفصل، حدود قرب تواجدوا الذين المهدمة، المباني ركام وتكسير الحصى جمع عمال

 بشكل العمال هؤالء تجاه النار إطالق ويتكرر. إصابات وقوع دون الحدود، تلك من متراً 100 بعد على المهدمة،

 أسفل توضع التي البسكورس مادة بين الحصى عن بحثاً منهم العشرات يتواجد حيث الفصل، حدود قرب يومي، شبه

 الذين للمواطنين بيعها بهدف -سابقاً ببعضها غزة شمال مستوطنات تربط كانت والتي -باألسفلت المعبدة الطرق

  .البناء مواد دخول االحتالل منع بسبب وذلك والطوب، الباطون ولمصانع والتعمير، البناء أعمال في يستخدمونها

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

 ركام وتكسير جمع عمال من عدد تجاه ،26/5/2010 الموافق األربعاء يوم صباح من 11:00 الساعة حوالي

 قرببال جباليا شرق اإلسالمية، الشهداء مقبرة محيط في الواقعة المنطقة في تواجدوا الذين والحصى، المهدمة، المباني

 مصبح أحمد صقر: هما عاملين إصابةمما تسبب في  الحدود، تلك من متراً 250 حوالي بعد على الفصل، دحدومن 
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 اسليم تيسير سالمة: والطفل غزة، بمدينة الشجاعية حي سكان من وهو اليسرى، الساق في ناري بعيار ،)عاماً 23(

 في الطبية المصادر ووصفت غزة، بمدينة الشعف حي سكان من وهو اليسرى، الساق في ناري بعيار ،)عاماً 16(

 حدود قرب يومي، شبه بشكل العمال تجاه النار إطالق ويتكررهذا . بالمتوسطة جراحهما عدوان كمال مستشفى

 البناء أعمال في يستخدمونها الذين للمواطنين بيعها بهدف، الحصى عن بحثاً منهم العشرات يتواجد حيث الفصل،

 المرة هي هذه أن ذكره الجدير. البناء مواد دخول االحتالل منع بسبب وذلك والطوب، ونالباط ولمصانع والتعمير،

 في مؤخراً العمال انتشر حيث جباليا، شرق الحصى عن يبحثون فلسطينيين عمال استهداف فيها يتم التي األولى

 لحدود المالصقة الشوارع بسكورس من الحصى الستخالص غزة وشرق جباليا شرق الواقعة الحدودية المناطق

  .الفصل

 فتح ،)إيرز( حانون بيت معبر محيط في الشمالية، الفصل حدود عند المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات واصلت •

 تجاه ،26/5/2010 الموافق األربعاء يوم صباح من 8:00 الساعة حوالي عند متقطع، بشكل المتنوعة أسلحتها نيران

) إيرز( الصناعية المنطقة في الفصل، حدود قرب تواجدوا الذين المهدمة، مبانيال ركام وتكسير جمع عمال من عدد

 ،)عاماً 21( ،اهللا سعد عوض رفيق: العامل إصابة عن أسفر ما الحدود، تلك من متراً 200 حوالي بعد على المهدمة،

 ويتكرر. توسطةبالم جراحه عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر ووصفت اليسرى، الساق في ناري بعيار

  .الحصى عن بحثاً منهم العشرات يتواجد حيث الفصل، حدود قرب يومي، شبه بشكل العمال تجاه النار إطالق

 نيران ،)إيرز( حانون بيت معبر محيط في الشمالية، الفصل حدود على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات فتحت •

 عدد تجاه ،24/5/2010 الموافق االثنين يوم مساء من 13:30 الساعة حوالي عند متقطع، بشكل المتنوعة أسلحتها

) إيرز( الصناعية المنطقة في الفصل، حدود قرب تواجدوا الذين المهدمة، المباني ركام وتكسير جمع عمال من

 بشكل العمال تجاه يتكرر الذي األمر وهو. إصابات وقوع دون الحدود، تلك من متراً 150 حوالي بعد على المهدمة،

  .يومي شبه

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

 المباني ركام وتكسير جمع عمال من عدد تجاه ،23/5/2010 الموافق األحد يوم صباح من 9:30 الساعة حوالي

األمر  الهيا، بيت شمال الفصل حدود من متراً 200 بعد على ،يةشمالال الفصل حدود قرب تواجدوا الذين المهدمة،

 المصادر ووصفت اليسرى، الساق في ناري بعيار ،)عاماً 19( اهللا سعد شحدة محمد: العامل إصابةالذي تسبب في 

 عن بحثاً العشرات تواجدهم أماكن في العمال استهداف ويتكرر. بالمتوسطة جراحه عدوان كمال مستشفى في الطبية

 غزة شمال مستوطنات تربط كانت والتي -باألسفلت المعبدة الشوارع أسفل توضع التي الفسكورس مادة بين الحصى

 والطوب، الباطون ولمصانع والتعمير، البناء أعمال في يستخدمونها الذين للمواطنين بيعها بهدف -سابقاً ببعضها

  .البناء مواد دخول االحتالل منع بسبب وذلك

 نيران ،)إيرز( حانون بيت معبر محيط في الشمالية، الفصل حدود عند المتمركزة اإلسرائيلي حتاللاال قوات فتحت •

 عدد تجاه ،22/5/2010 الموافق السبت يوم صباح من 6:30 الساعة حوالي عند متقطع، بشكل المتنوعة أسلحتها

) إيرز( الصناعية المنطقة في ،الفصل حدود قرب تواجدوا الذين المهدمة، المباني ركام وتكسير جمع عمال من

 22( ،وردة أبو حسن محمد خالد: العامل إصابة األمر الذي تسبب في الحدود، تلك من متراً 200 بعد على المهدمة،

  .بالمتوسطة جراحه عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر ووصفت اليمنى، الساق في ناري بعيار ،)عاماً
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 عند متقطع، بشكل المتنوعة أسلحتها نيران الشمالية، الفصل حدود على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات فتحت •

 ،)الحصمة( الحصى جمع عمال من عدد تجاه ،15/5/2010 الموافق السبت يوم صباح من 9:30 الساعة حوالي

 بـ تقدر افةمس على غزة، شمال محافظة في الهيا، بيت شمال المخالة، سيناي ايلي مستوطنة مكان تواجدوا الذين

 ناري بعيار ،)عاماً 22( وردة أبو محمود محمد: العامل إصابة عن أسفر ما الشمالية، الفصل حدود من متراً 200

. بالمتوسطة جراحه عدوان كمال مستشفى في الطبية المصادر ووصفت اليمنى، الساق في وشظية اليسرى، الساق في

 النار وفتحت األخيرة، اآلونة في العمال هؤالء استهداف على دأبت االحتالل قوات أن الميدانية التحقيقات وتفيد

  .غزة شمال أحدهم تصيب التي الثالثة المرة وهي منهم، العشرات واعتقلت مرة، من أكثر تجاههم

  
  داخل أراضي قطاع غزة التوغل

في سياق نمات ورات الدتجريف عشوعمدت خالل توغالتها إلى من قطاع غزة،  متفرقةفي مناطق  توغلت قوات االحتالل

طينية القريبة من الحدود، ومحاولتها لسكان وممتلكاتهم وكل ما يتحرك في المناطق الفلسها المنظم والمتواصل لاستهداف

الزراعية القريبة من  أراضيهمحرم مئات المزارعين من االنتفاع من ت ،عازلة أمنيةمنطقة  المتواصلة الرامية إلى فرض

  :كاآلتيتعرض التقرير عمليات التوغل يس. الحدوديالشريط 

  
 يوم صباح من 7:40 الساعة حوالي عند االسرائيلي، االحتالل لقوات تابعة وجرافتين حربية آليات ثماني توغلت •

 الحزام منطقة تلك القوات عليه طلقت فيما قطاع غزة أراضي داخل م200 لمسافة 4/5/2010 الموافق الثالثاء

وتسوية وتجريف  التمشيط بأعمال شرعت حيث المطبق، بوابة من بالقرب رفح في الشوكة بلدة شرق األمني

  .قبل أن تنسحب في وقت الحق من اليوم نفسه المكان فياألراضي 

 الخميس يوم صباح من 6:00 الساعة حوالي عند توغلتالمدفعية  والقذائف للنيران كثيف إطالق من غطاء تحت •

 وقد ،الطاقة محطة من بالقرب كارني المنطار معبر من الشمال إلى فةوجرا دبابات خمس 13/5/2010 الموافق

 لألراضي تسويةو تلك القوة في أعمال تجريف شرعتو .قطاع غزة أراضي في متر 100 مسافة اآلليات توغلت

 أو إصاباتوقوع  دون نفسه اليوم مساء من 2:00 الساعة حوالي عند اآلليات تلك انسحبت وقد هناك، المفتوحة

  .رارأض

 الخميس صباح 8:30 الساعة حوالي عند وذلك دبابات وأربع بجرافتين معززة اإلسرائيلي اإلحتالل قوات توغلت •

 الشرقية المنطقة في متر، 300ب تقدر لمسافة توغلها وواصلت الفاصل السياج من إنطالقا م،20/5/2010 الموافق

دون  المنطقةوالتجريف في  التسوية أعمال في رافاتالج شرعت حيث. البلح دير مدينة شرق السلقا وادي قرية من

  .وقوع إصابات

 الساعة حوالي وعندالمنطقة  في متر 800 مسافة عسكرية جرافات ترافقها آليات بعدة معززة االحتالل قوات توغلت •

 استمرت الزراعية األراضي في وتجريف تسوية أعمال ونفذت ، ،21/5/2010 الموافق الجمعة يوم مساء 4:00

 بأشجار نيمزروع زراعيين دونمين التجريف أعمال طالتو. اليوم نفسه مساءمن  والنصف السابعة الساعة حتى

 185 مساحة على مقام بالباطون مسقوف أرضي طابق من مكون اإلنشاء قيد ومنزل والخضروات، خيلنوال الزيتون
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 تعود مستعملة غير دواجن مزرعة تدمر كما ،)عاماً 60( قديح، سالم محمد حرب للمواطن ملكيته وتعود 2م

  .قديح جبر للمواطن

 27/5/2010 الموافق األربعاء يوم مساء من 21:00 الساعة حوالي عند جرافاتان، بينها حربية آليات ست توغلت •

 المطبق بوابة من تنطلق، ثم االمنطقة سماء في إنارة قنابل ةعد أطلقت حيث الشوكة، بلدة داخل) متر 100( لمسافة

 حوالي بعد تنسحبوا تسوية بأعمال تماقو المكان، تجاه مدفعية قذائف عدة تطلقأو سالم، أبو كرم معبر بوابة شمال

  .من توغلها تقريباً ساعتين

  
  

 قصف صاروخي ومدفعي
حيث رصد عمليات القصف الصاروخي والمدفعي مستهدفة مناطق مختلفة من قطاع غزة،  اإلسرائيليصعدت قوات االحتالل 

في مجملها أسفرت  .ل الفترة التي يتناولها التقريرخال ،قصف مدفعي وصاروخيإطالق نار و حاالت) 9( الميزان ركزمباحثو 

مباني ومدرج تدمير ضرار مادية تمثلت في والحقت أ. سيدات) 6(و أطفال،) 7( بينهم من مواطناً) 33( إصابة عنعن اصابة 

 الرياضي حانون بيت شباب ناديضرار بوالحاق أ ،الزيتون منطقة في قعت حدادة ورشة وتدمير، مطار غزة الدولي شرق رفح

 وحوالي جزئي، بشكل سكنياً منزالً) 26(اضرار قصف استهدف بيت حانون شمال قطاع غزة  كما وطالت .الجنوبية الجهة من

حالة  إلىباإلضافة  هذا جزئي بشكل مركبات) 3(و جزئي، بشكل تجارياً محاالً) 23( تضرر كما طفيف، بشكل أخرى) 60(

لمناطق سكنية مكتظة  القصفاستهداف نتيجة  في نفوس السكان المدنيين السيما األطفال والنساء منهمالتي تبثها الرعب والهلع 

  :ويورد التقرير عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على النحو التالي .بالسكان، كما أنها تقع في ساعات متأخرة من الليل

  

 الساعة حوالي عند المتنوعة، أسلحتها نيران الشمالية، الفصل حدود على المتمركزة اإلسرائيلي االحتالل قوات تحتف •

 في تواجدوا الذين الفلسطينيين المزارعين من عدد تجاه ،9/5/2010 الموافق األحد يوم صباح من 10:50

 إصابات، وقوع دون غزة، شمال فظةمحا في الهيا، بيت شمال المخالة، سيناي ايلي مستوطنة محيط في أراضيهم،

  .بحياتهم والنجاة مزروعاتهم رعاية ترك على المزارعين أجبرت النارية األعيرة ولكن

 الموافق األحد يوم فجر من 4:20 الساعة حوالي عند صواريخ، عدةب االسرائيلية الحربية الطائرات هاجمت •

 مبان مستهدفة المطار، على متتاليات مرات ثثال اغارت حيث رفح، شرق شمال الدولي غزة مطار 30/5/2010

  .إصابات عن القصف يسفر ولم المطار، ومدرج

 ،29/5/2010 الموافق السبت يوم فجر من 2:00 الساعة حوالي عند واحد بصاروخ االسرائيلية الحربية الطائرات •

 متر 200 الورشة ةمساح وتبلغ الصحي، الصرف مياه محطة من بالقرب الزيتون منطقة في تقع حدادة ورشة

  .كلي بشكل تدميرها إلى القصف أدى وقد بالصفيح، مسقوفة

 الموافق السبت يوم فجر من 1:30 الساعة حوالي عند صواريخ، ةتسعبحوالي  االسرائيلية الحربية الطائرات •

 نمبا مستهدفة المطار، على متتاليات مرات خمس اغارت حيث رفح، شرق شمال الدولي غزة مطار 29/5/2010

  .إصابات عن القصف يسفر ولم المطار، ومدرج
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 قذائف عدةب ،27/5/2010 الموافق الخميس يوم صباح من 6:00 الساعة حوالي عند االحتالل قوات هاجمت •

 مواطنين إصابة إلى القصف أدى وقد عجوة، أبو أرض من بالقرب المنطار معبر جنوبالمنطقة الواقعة  صاروخية

 والمصابين أضرار، أية إحداث عن القصف يسفر ولم هذا القصف، لحظة المنطقة في نمتواجدي كانا مختلفة بجراح

  .الزيتون ،)عام 55( ،المغربي محمد بركة الزيتون، ،)اًعام 28( بدوي موسى: هما

 األربعاء يوم فجر من 12:55 الساعة حوالي عند مفاجئ، بشكلو اثنين، صاروخينب ةاإلسرائيلي طائراتال هاجمت •

 شباب ونادي العزيز، عبد بن عمر مسجد جوارمنطقة فارغة تستخدم كموقع للتدريب ب تجاه ،26/5/2010 الموافق

 مواطناً) 31( إصابة عن أسفر ما. غزة شمال بمحافظة حانون، بيت في الجنوبية، الجهة من الرياضي حانون بيت

) 60( وحوالي بالغ، جزئي بشكل سكنياً منزالً) 26( القصف جراء وتضرر. سيدات) 6(و أطفال،) 7( بينهم من

 شباب نادي وتضرر جزئي، بشكل مركبات) 3(و جزئي، بشكل تجارياً محاالً) 23( تضرر كما طفيف، بشكل أخرى

 بشكل حانون بيت بلدية مبنى تضرر كذلك بالغ، بشكل والمجتمعي، الصحي القدس ومركز الرياضي، حانون بيت

  . المدنيين السكان نفوس في لعواله الرعب االنفجار صوت وبثّهذا . طفيف

 الموافق الجمعة يوم فجر من 1:55 الساعة حوالي عند واحداً، صاروخاً اإلسرائيلي، االحتالل طائرات أطلقت •

 حانون، بيت في الجنوبية، الجهة من الرياضي حانون بيت شباب نادي تجاور مفتوحة، منطقة تجاه ،21/5/2010

 صوت أسفر بينما النادي، بمبنى جزئية أضراراً أوقع االنفجار ولكن ت،إصابا وقوع دون غزة، شمال بمحافظة

 . منهم والنساء األطفال السيما نومهم، من أيقظهم أن بعد المدنيين، السكان نفوس في والهلع الرعب بث عن االنفجار
 أطلقته بصاروخ ،21/5/2010 الموافق الجمعة يوم فجر من 1:20 الساعة حوالي عند ةاإلسرائيلي طائراتال قصفت •

 االحتالل طائرات قصفت دقائق 10 حوالي وبعد يونس، خان شرقي خزاعة بلدة شرق خالية رضأ حربية طائرة

 المواطن منزل في طفيفة مادية أضرار إلحاق عن أسفر ما يونس خان شرق الكبيرة عبسان بلدة في خالية رضأ

  .األرواح في اتإصاب أي عن القصف يسفر لم فيما فرحانة، أبو محمد مرزوق

 10/5/2010 الموافق االثنين يوم فجر من 12:30 الساعة حوالي عند واحد، بصاروخ اإلسرائيلية الطائرات قصفت •

 بصاروخ استهدفت الحربية الطائرات وكانت الشوكة، بلدة في رفح معبر شرق مصر مع الحدودي الشريط محيط

 عن التبليغ دون هانفس  المنطقة ،10/5/2010 موافقال األحد يوم مساء من 23:25 الساعة حوالي عند واحد

  .تذكر إصابات

  

  
  احلصار والقيود على حرية احلركة

 معدودات، ولساعات جزئيا بفتحها وسمحت الخارجي، بالعالم غزة قطاع تربط التي المعابر إغالق االحتالل قوات واصلت

 أو إقامات وحملة طلبة من ومسافرين مرضى بمغادرة تسمح كما. سلعالو بضائعكميات محدودة من ال بمرور خاللها سمح

  :كاآلتي المعابر لعمل موجز التقرير ويورد. المحاصرين القطاع سكان مع للتضامن تأتي التي األجنبية الوفود أعضاء

  
  )كارين(معرب املنطار 
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 )مايو( أيار شهر خالل  غزة لقطاع البضائع لتوريد جزئياً، فتحاً أيام) 8( لمدة المنطار معبر بفتح االحتالل قوات سمحت

شاحنة حصمة أدخلت لوكالة غوث وتشغيل  30منها  والحبوب، باألعالف محملة شاحنة) 726( توريد خاللها أتاحت 2010

 فقد بالصادرات يتعلق وفيما يوماً،) 23( الواردات وجه في اإلغالق أيام عدد بلغ بينما ،الالجئين واثنتين لمستشفى القدس

  .يوما) 31(ات االحتالل المعبر بشكل كلي امام الصادرات حيث بلغ عدد ايام االغالق اغلقت قو
  

 
  

  )ايرز(معرب بيت حانون 
 على قيود فرضاستمرت في و  غزة، قطاع سكان وتنقل حركة أمام" ايرز" حانون بيت معبر إغالق االحتالل قوات تواصل

 وموظفي الصحفيين ودخول الدولية، المؤسسات في العاملين جانبواأل العرب الموظفين مرور وعلى ومرافقيهم، المرضى سفر

). اللنبي( الكرامة جسر معبر إلى والمسافرين القطاع، في يسكنون لهم أقارب يزورون الذين 48 ال وفلسطينيي السفارات،

 كما طبيعي بشكل يعمل ال هأن إال إليها، المشار الحاالت وجه في حانون بين معبر تغلق ال االحتالل قوات أن من الرغم وعلى

 العمال حرمبحيث تسمح بمرور عدد محدود جداً من الحاالت اإلنسانية واألجانب والدبلوماسيين وكبا ر التجار، وت السابق في

 لهم المسموح عدد فإن وعليه. القطاع سكان من وسياحة سفر أو اجتماعية أو دينية ألغراض المسافريني وكذلك المرور من

 قوات تضعها كثيرة معوقات المعبر عن للمرور الالزمة التصاريح إصدار عملية تصاحب كما. آلخر يوم من فاوتيت بالدخول

  : كاآلتي المعبر هذا على المسافرين حركة تلخيص ويمكن. السفر في يرغبون من أمام االحتالل

 من تمكنيوماً، حيث ) 22(شكل جزئي مدة سمحت بفتح المعبر ب فيما ،أيام) 8( مدة كلى بشكل المعبر االحتالل قوات أغلقت

 موظفي المنظمات الدولية األجانب، من) 594( من المرافقين لهم،) 750(من المرضى، ) 775( ايرز معبر خالل من العبور

من ) 17( ،BMCمن كبار رجال األعمال ) 91( من الصحفيين،) 90( ،"السفارات"ي من موظفي السلك الدبلوماس) 73(

. ، الذين كانوا في زيارة ألقارب لهم في القطاع1948من فلسطينيي األراضي المحتلة في العام ) 172( طينيين،التجار الفلس

  ".معبر الكرامة"من المسافرين إلى جسر األردن ) 43(
  

  :الربي رفح معرب
مرافقينهم، يوم جزئياً من شهر مايو حيث سمحت والجرحى والمرضى و) 25(سمح بفتح معبر رفح لعدة ساعات، خالل 

من المرضى الذين غادروا لتلقي العالج في المستشفيات ) 5822(باإلضافة لعودة العالقين، وبلغ عدد المغادرين من المعبر 

المصرية، والطلبة وحملة االقامات، وبذلك فقد تراجع عدد المغادرين بشكل كبير خالل الشهر مقارنة مع الشهور السابقة، ومن 

من بينهم جرحى ومرضى ومرافقيهم والعالقين على ) 2016(ية التي قدمت لقطاع غزة، وسمح بعودة الوفود الطبية والصحف

  .جثة لمرضى توفوا في مصر) 4(الجانب المصري من المعبر، ودخول 

  
  ): شالوم كريم( سامل أبو كرم معرب

 بدخول سمحت حيث 2010 مايو شهر من يوماً) 20( خالل يوميا ساعات لعدة شالوم كيرم معبر بفتح االحتالل قوات سمحت

 االستخدام، المختلفة المواد من وأنواع وطبية، غذائية، مواد بين البضائع من مختلفة محملة بأنواع شاحنة) 2326(

) 107(و ،)طن  3,486,249( تحمل طهي بغاز محملة شاحنة) 161( بدخول تلك القوات سمحت كما. اإلنسانية والمساعدات

  .بنزين للسيارت )لتر 84,604(محملة واحدة شاحنة ، و)لتر 4,506,335( تحمل الصناعي ربالسوال محملة شاحنة
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  :معرب صوفا
 إلدخال مخصص كلياً، وهو معبر إغالقايوماً ) 31(قوات االحتالل المعبر طيلة الفترة التي يغطيها التقرير والبالغة  أغلقت

  .فقط والعمال البناء مواد



 16تقرير شهري حول االنتهاكات  اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة                   

  http://www.mezan.org_مركز الميزان لحقوق اإلنسان ، حث الميدانيوحدة الب 2010) مايو(أيار  31 – 1 :من الميدان
   مر

  اخلامتة
مع السكان املدنيني يف تمرار انتهاكات قوات االحتالل حلقوق اإلنسان وقواعد القانون الدويل اإلنساين يف تعاملها التقرير اس يظهر

واصلت توغالا داخل أراضي القطاع واستهدفت كما  .قطاع غزة، حيث واصلت تلك القوات استخدام القوة املفرطة واملميتة
ى تلك القوات لالستيالء على شريط ميتد مبحاذاة حدود قطاع غزة، ما يتسبب يف تسع حيثناطق احلدودية امليف  سلميةمسريات 

انتهاك مجلة من حقوق اإلنسان بالنسبة لسكان تلك املنطقة ومن ميتلكون أراضي زراعية فيها، كما أن استمرار منع وصول املزارعني 
 الشمالية للقطاع حيرم السكان من مصادر ضرورية لعيشهمإىل آالف الدومنات من األراضي الزراعية القريبة من احلدود الشرقية و

  .وحيرم القطاع من نسبةمهمة من األرض الزراعية
  

يظهر التقرير استمرار االنتهاكات املوجهة ضد الصيادين واالعتقاالت املوجهة ضدهم واالعتقاالت التعسفية للمدنيني، كما يتناول و
املعابر التجارية وتلك املخصصة لألفراد مبا يف ذلك عدد املرضى الذين متكنوا من  احلصار واإلغالق حيث يعرض حلجم احلركة على

  . مغادرة القطاع للعالج
  

، املدنيني الفلسطينيني يف قطاع غزةاستنكاره استمرار وتصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية املوجهة ضد جيدد مركز امليزان حلقوق اإلنسان 
يستنكر تصاعد االنتهاكات  كما. بالنسبة لسكانه نتهك مجلة حقوق اإلنسانيوضه على القطاع احلصار الشامل الذي تفرواستمرار 

استمرار منع قوات االحتالل الصيادين من الرتول إىل البحر ملسافة تقل عن تلك اليت حددا املوجهة ضد الصيادين اليت تأيت يف سياق 
  .ما يعين حرمام من مزاولة عملهمة مبا اليتجاوز ثالثة أميال حبري  2009) مارس(يف آذار 

  

 مركز امليزان حلقوق اإلنسان يرى يف مضي قوات االحتالل اإلسرائيلية قدماً يف انتهاك قواعد القانون الدويل اإلنساين، والقانون الدويل
اه املدنيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة حلقوق اإلنسان انعكاساً طبيعياً لعجز اتمع الدويل عن القيام بواجباته القانونية واألخالقية جت

   .ويف قطاع غزة على وجه اخلصوص
  

واملركز جيدد مطالبته املتكررة للمجتمع الدويل بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد 
يف األراضي الفلسطينية احملتلة ومالحقة جمرمي  ةلى تطبيق العدالوالعمل ع. إلنسانالقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق ا

  .اإلسرائيليني ومن أمروا بارتكاب هذه اجلرائم وتقدميهم للعدالة باحلر
  

واملركز يشدد على ضرورة إاء حالة اإلفالت من العقاب اليت ميزت سلوك اتمع الدويل جتاه انتهاكات حقوق اإلنسان وقواعد 
  .ويل اإلنساين يف األراضي الفلسطينية احملتلةالقانون الد

  
 انتهى

   


