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  مقدمة
  

ن لسكان المدنييل ها، استهداف2010 من العام )يونيو(حزيران  ل شهرواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خال
 .اإلنساني لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي المنظمة المزيد من االنتهاكات تبوممتلكاتهم في قطاع غزة، وارتك

  .القطاع محافظات حدوثها في قتلتسلسل زمني لو اًاالنتهاكات وفق تلك يستعرض هذا التقريرو
  

داخل الخط من فلسطينيين من حملة هوية قطاع غزة لانقل عمليات مواصلة قوات االحتالل  بدأ التقرير بتناوليف
بينهم متزوجين من من خاصة وأن ، قطاع دون مراعاة أوضاعهم االجتماعية أو اإلنسانيةالقسريا إلى  األخضر

  .االحتالل شمل أسرهم الهوية اإلسرائيلية، وبهذا اإلجراء تشتت سلطات فلسطينيات يحملن
  

) 14(حيث قتلت  ،القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع الفلسطينيينقوات االحتالل استخدام التقرير  ثم يصف
تعمد قوات االحتالل  التقرير ويظهر. متفاوتةح ا، وأصابت عدداً أخر بجرقطاعمناطق مختلفة من ال فيفلسطينيين 
  .هفي االنتهاكات الواردة في المميتةو ةمفرطاللقوة ا هاستخدامالقتل وا

  

من االنتهاكات ضد الصيادين الفلسطينيين، في إطار الحصار  اًمزيدف قوات االحتالل ااقتريتطرق التقرير إلى كما 
فقد شهدت الفترة . الشامل الذي تفرضه على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم اإلنسانية

، في عرض البحر للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم اإلسرائيليها التقرير استهداف قوات االحتالل التي يتناول
  .المطاطية حتى شاطئ البحرطالق النار تجاههم ومالحقتهم بالزوارق الحربية إوتكرار حاالت 

  

من مناطق  مرة،والشوارع المد من مخلفات المباني استهداف جامعي الحصى يسلط التقرير الضوء على تكرارو
إطالق قوات االحتالل نيران  ت عملياتمن حدود الفصل شمال وشرق قطاع غزة، حيث تكرر ةبيقرمحاذية أو 

  .أسلحتها الرشاشة تجاههم ما تسبب في كثير من األحيان في إصابة بعضهم
  

تهم في المناطق ممتلكاالمنظم للمدنيين واإلسرائيلي  قوات االحتالل استمرار وتصاعد استهداف يبرز التقريركما 
على  ،إلى حوالي كيلو مترعرضها صل يعيها إلى فرض منطقة أمنية عازلة ، في إطار سالفصل حدودالقريبة من 

طق وهي جريمة يترتب عليها تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المنا. الحدود الشرقية والشماليةامتداد 
اقتطاع نسبة مهمة من  وأوحرمان عشرات األسر من مصدر رزقها، فيها،  والمزارعين الذين يملكون أراضٍ

تمثل المستهدفة كافة هي أراضي زراعية أراضي القطاع المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أن األراضي 
شهدت الفترة التي يغطيها حيث . صة ألغراض الزراعة في قطاع غزةنسبة مهمة من مجموع األراضي المخص

، أو سوت دنمات قد جرفت مليات توغل، جرفت خاللها آليات االحتالل عشرات الدونمات الزراعيةع) 9(التقرير 
  .في أوقات سابقة

  

خالل الفترة التي  اإلسرائيليقوات االحتالل  حيث اعتقلت ،والحجز التعسفي االعتقالسياسة  أيضاً يتناول التقريرو
أحدهم مريض توجه إلى معبر ، شمال القطاع )يرزإ( انونعلى معبر بيت ح مواطنين فلسطينيينالتقرير  يغطيها
، واآلخر في طريقه إلى مركز مسلم التخصصي للعيون، الكائن في محافظة رام اهللا بالضفة الفلسطينية، للعالجايرز 

دورة تنشيطية لمدة خمسة أيام في مقر الهالل األحمر الرئيسي  كان في طريقه للمشاركة في ضابط اسعافكويعمل 
  . رام اهللا في
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التي تفرضهما قوات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع  الحصار والقيود على حرية الحركةتناول التقرير يأخيراً و
 ولساعات جزئيا بفتحها وسمحت الخارجي، بالعالم قطاعال تربط التي لمعابرل هاإغالق قواتال لكت واصلتحيث  غزة،

  . غزة قطاع إلى سلعالو بضائعبعض ال بمرور خاللها سمح معدودات،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة                   تقرير شهري حول االنتهاكات  اإلسرائيلية لحقوق 
4 

4 
  

  النقل القسري
فلسطينيين من حملة هوية قطاع لعمليات النقل القسري الفترة التي يتناولها التقرير  واصلت سلطات االحتالل خالل

بينهم من  خاصة وأن ،دون مراعاة أوضاعهم االجتماعية أو اإلنسانية ،إلى قطاع غزة داخل الخط األخضرمن غزة 
  .الهوية اإلسرائيلية، وبهذا اإلجراء تشتت سلطات االحتالل شمل أسرهم فلسطينيات يحملنبمتزوجين 

تقال من بئر السبع إلى قطاع وفي هذا السياق رصد المركز إجبار ثالثة فلسطينيين من حملة هوية غزة على االن
هي المرة األولى التي يبعد فيها غير فلسطيني إلى و ،أيضاًقطاع الالى  سوداني مهاجربعاد ، باالضافة الى إغزة

   .قطاع غزة
لمن تعتقلهم داخل الخط األخضر المخاوف من أن يكون  القسريويثير تصعيد سلطات االحتالل لعمليات النقل  هذا

 لدولة االحتال وضمان غياب ردود الفعل القوية في حال نفذت ،الرأي العام الفلسطيني والعالمي محاولة لترويض
القبض على كل فلسطيني من حملة بطاقات هوية قطاع غزة ويقيم في  ، الذي يخولها1650قرارها العنصري رقم 

  . المتزوجات من فلسطينيين من أبناء الضفة ويقيمون فيها الضفة الغربية وترحيله، بما في ذلك الفلسطينيات
وحق اختيار مكان إقامته  ،وحرية اإلقامة داخل بلده لهذا القرار الذي ينتهك حق اإلنسان الفلسطيني في السفر والتنق

وحق الطفل في العيش  ،تشكل عمليات النقل القسري انتهاكًا جسيما لحق اإلنسان في تكوين أسرةحيث  .وطنهداخل 
نار من قبل البإطالق إلى أسرهم هذا وقد جوبهت محاوالت المبعدين العودة سلميا . والديه وبرعاية تهفي كنف أسر
  . قوات االحتالل

التي وثقها مركز الميزان لحقوق اإلنسان ضمن هذا السياق خالل الفترة التي يغطيها  يستعرض التقرير االنتهاكاتو
  :على النحو اآلتي

  
من مساء يوم الثالثاء الموافق  22:30االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة  سلطات أجبرت •

حانون إلى قطاع غزة، من خالل معبر بيت على االنتقال  ناصر الجاروشة،: ، المواطن1/6/2010
وتفيد المعلومات الميدانية أن الجاروشة من سكان بئر السبع المحتلة، ومتزوج ولديه أطفال، وقد . )إيرز(

وذلك لحيازته . قي على زوجته وأطفالهاعتقل مساء الثالثاء نفسه، وأبعد بمفرده إلى قطاع غزة، فيما أب
 . كان قطاع غزةصادرة لسهوية 

من مساء يوم الخميس الموافق  20:30االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة  سلطات أجبرت •
، من خالل معبر بيت حانون إلى قطاع غزة على االنتقال فايز عطية السواركة،: ، المواطن10/6/2010

سكان بئر السبع ، ومتزوج من  وهو وتفيد المعلومات الميدانية أن السواركة يعمل في ايالت، .)إيرز(
، فيما أبقي على زوجته بمفرده إلى قطاع غزة ونقل جبرياًولديه أطفال، وقد اعتقل مساء الثالثاء نفسه، 

 .صادرة لسكان قطاع غزةوذلك لحيازته هوية  .وأطفاله
 28/06/2010الموافق  من صباح االثنين 8:30االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة  سلطات أجبرت •

وتفيد . )إيرز(ن خالل معبر بيت حانون إلى قطاع غزة، معلى االنتقال المواطن  ناصر نصار، 
المعلومات الميدانية أن نصار من سكان مدينة غزة قد ذهب إلى األراضي المحتلة من خالل الممر اآلمن 

  .  قبل سنوات، وعاش هناك حتى اعتقلته قوات االحتالل
، 8/6/2010من مساء يوم الثالثاء الموافق  20:00ئيلي، عند حوالي الساعة أبعدت قوات االحتالل اإلسرا •

، وتفيد المعلومات الميدانية أن )إيرز(ميك جول، إلى قطاع غزة، من خالل معبر بيت حانون : السوداني
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جول سوداني الجنسية، تعود أصوله إلى جنوب السودان، كان يعمل في اسرائيل، وبعد اعتقاله من قبل 
 . وهي المرة األولى التي يبعد فيها غير فلسطيني إلى قطاع غزة. ة اإلسرائيلية أبعد إلى قطاع غزةالشرط

  
  المفرطة والمميتةاستخدام القوة 

استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع التقرير  يتناولهاالفترة التي خالل  اإلسرائيلي واصلت قوات االحتالل
قوات تعمد ويظهر  .ةتفاوتح ماخر بجرآ اًصابت عدد، وأفي قطاع غزة فلسطيني )14(حيث قتلت  ،الفلسطينيين

ضمن مركز الميزان لحقوق اإلنسان قها وثاالنتهاكات التي في  المميتة،و ةمفرطاللقوة ا هاستخداماو االحتالل القتل
  :على النحو اآلتيالتقرير ستعرضها ي ، والتيهذا السياق

  
شـرق حـي    حدود الفصلياز أسلحتها الرشاشة تجاه فلسطينيين تمكنا من اجت فتحت قوات االحتالل نيران •

من صباح يـوم الثالثـاء    7:30بعبسان الكبيرة إلى الشرق من خان يونس، عند حوالي الساعة  احينالفر
 تخلـل و، اليوم نفسـه  صباحمن  8:30حتى الساعة  سماع إطالق الناراستمر و، 01/06/2010 الموافق

بإعالن قوات االحـتالل   محاذية للشريط الحدودي وانتهىف مدفعي لألراضي الزراعية القص إطالق النار
 األربعـاء الموافـق   اليوم التالي  فجر 1:30وعند حوالي الساعة هما، وادعت انهما كانا مسلحين، عن قتل

بوابـة  إلى الطواقم الطبية الفلسـطينية عبـر    الشابين، قامت قوات االحتالل بتسليم جثتي 02/06/2010
حيث سمحت قوات االحتالل لعدد من المسعفين بالدخول سيرا على . الفراحين بالتنسيق مع الصليب األحمر

حد أفراد طواقم اإلسعاف فقد تم العثور على أفادة إل اًاألقدام عبر بوابة الفراحين والبحث عن الشهداء، ووفق
 ةأصيبا بعـد هما ، وتبين أناو محاولة إسعافهمأ اولم تكن هناك أي اثار تدل على تقديم إسعافات لهم جثتين
الجسم، وتم التعرف عليهما وهما، عبد الرحمن عمر عبد الحميد االسطل متفرقة من نارية في أنحاء أعيرة 

 .، وهما من سكان مدينة خان يونس)عاما19(، حمادة أمين محمد شهوان )عاما 19(
حدود الفصل الشمالية، قذيفة مدفعيـة، عنـد حـوالي     أطلقت دبابات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل •

، تجاه ثالثة شبان تواجدوا في منطقة حمـدوش  1/6/2010من مساء يوم الثالثاء الموافق  15:55الساعة 
مـا  . متراً من حدود الفصـل  900الزراعية، الكائنة شمال بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، وعلى بعد 

، وهمـا  )عاماً 23(، وهايل حسن القاضي )عاماً 22(عالء محمد غنّام : مأسفر عن مقتلهم على الفور، وه
، من سكان خان يونس، حيث أفادت المصادر الطبيـة  )عاماً 22(من سكان رفح، وعرفات مسلّم أبو عيد 

وتفيد التحقيقـات  . في مستشفى كمال عدوان بأن الشهداء أصيبوا بشظايا قذيفة في أنحاء متفرقة من الجسم
ية أن الشهداء يتبعون جماعة أنصار السنة السلفية، وقد أنهوا مهمة إطالق صاروخ محلـي الصـنع   الميدان

 .تجاه األراضي المحتلة، وأثناء عملية انسحابهم من المكان فاجأتهم قوات االحتالل بقذيفة قتلتهم
لوا مركب ودخلوا مياه كانوا قد إستق  الشبان من إتجاه عدد  أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية قوات فتحت •

 السـاعة  حوالي عند مدينة غزة، غرب جنوب الزهراء مدينة شواطيء قبالة متر بكيلو تقدر لمسافة البحر 
، حيث تقدمت نحوهم زوارق البحرية التابعـة لقـوات االحـتالل    7/6/2010 الموافق اإلثنين فجر 4:00

 سـيارات  وصـلت  وقد أخرين، وفقدان أربعة مقتل عن ذلك أسفر . وفتحت نيران أسلحتها بكثافة إتجاههم
وتمكنت  اليوم نفسه، صباح 7:30 الساعة حوالي عند  للشاطيء الفلسطيني األحمر للهالل التابعة اإلسعاف

 للدفاع تابعة سيارات نقلت فيما البلح، دير في األقصى شهداء مستشفى ونقلها إلى جثامين من انتشال ثالثة
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 الفلسـطينية  البحريـة  الشرطة جانب من المفقودين عن البحث أعمال استمرت وقد الرابع، الجثمان المدني
 اثنـين  جثامين على عثر م،8/6/2010 الموافق الثالثاء مساء 1:45 الساعة حوالي وعند الضحايا، وذوي
 مدينة في األقصى شهداء مستشفى إلى نقلوا. ليرتفع عدد الشهداء إلى ستة فلسطينيين البحر في فقدوا ممن
الجسم، وتم التعـرف   من العلوي الجزء في الشهداء جميعهم أصيبوا  أن الطبية المصادر وأفادت البلح دير

 فخري هاشم المدراس، نائل مخيم -النصيرات مخيم -عاما)21( ثابت أحمد حسن حامد: على هويتهم وهم
ـ )23( الوحيـدي  وجيه مشهور ، إبراهيم.الصحابة مسجد محيط -غزة. عاما)28( قويدر  -غـزة  -اعام

العلمي، زياد أحمد محمد راضي البالغ  المشروع -جباليا -عاما)20( الفيري مصطفى ناهض الميناء، فايز
 العمـر  مـن  البـالغ  راضي محمد خليل عاما، من سكان حي التفاح بمدينة غزة، محمود)22(من العمر 

 .النصيرات مخيم سكان من عاما،)26(
مـن فجـر    3:30، عند حوالي السـاعة  على األقل صاروخ واحدالحربية اإلسرائيلية ب الطائرات هاجمت •

على الشريط الحدودي مع مصر قرب معبر رفح في بلدة الشوكة جنوب  اًنفق 25/6/2010الجمعة الموافق 
عند  تمكنت طواقم الدفاع المدنيوكانت  .شرق رفح، وتسبب الهجوم في مقتل شابين وإصابة ثالث بجراح

، فيمـا  )عامـاً  23(اء الجمعة ذاته من انتشال جثة عامر عطوة أبو حدايد، من مس 15:30حوالي الساعة 
اليسرى، وشـظايا فـي    ه، الذي تعرض لبتر في ساعد)عاماً 21(انتشلت الجريح محمد غازي أبو ختلة، 

حـد  أواستمر البحث عن .  الرأس، وصفت المصادر الطبية في مستشفى غزة األوروبي إصابته بالخطيرة
عثـرت طـواقم    حيث 26/6/2010من مساء يوم السبت الموافق  14:10حوالي الساعة  حتىالمفقودين 

  .)عاماً 28(محمد فوزي جمعة أبو اصهيبان، المواطن جثة على الدفاع المدني 
شرق مدينة غـزة عنـد حـوالي السـاعة      حدود الفصلأطلقت قوات االحتالل المتمركزة إلى الشرق من  •

الـذين تواجـدوا    نلشـبا من اتجاه مجموعة  ،قذيفة مدفعية ،28/6/2010من مساء يوم االثنين  17:30
 هيم محمـود بـدوان  بسام إبرا :وهو ،أحدهم قتلما أدى إلى  ،مصنع العصير شرق مدينة غزة من بالقرب

 .غزةمدينة ب ف شرق حي التفاحعالش منطقةمن سكان  ،)اًعام 29(
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  ستهداف الصيادينا
 اًحصار هافرضتواصل  وسطالموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين،  هاتهاكاتان اإلسرائيلي قوات االحتالل واصلت
فقد شهدت الفترة . وتنتهك جملة حقوقهم اإلنسانية ،سكانه من حقهم في العملبموجبه تحرم  ،غزةقطاع على  شامالً

في  ولة عملهمومنعهم من مزا بشكل منظم، للصيادين اإلسرائيليالتي يتناولها التقرير استهداف قوات االحتالل 
مالحقتهم و ،طالق النار تجاههمإرار حاالت وتك .أو قرب حدود الفصل المائية شمال القطاع ،عرض البحر
بالرغم من عدم تجاوزهم للمسافة التي حددتها للصيد والتي ال ، لحربية المطاطية حتى شاطئ البحربالزوارق ا

  :تيكاآلنتهكات الموجهة ضد الصيادين ستعرض التقرير االي . 1تتجاوز األميال البحرية الثالث
  

 20:45عند حوالي الساعة  المتمركزة في عرض البحر نيران أسلحتها ةاإلسرائيليالحربية  الزوارقفتحت  •
بيت غرب الصيد الفلسطينية التي تواجدت تجاه مراكب  02/06/2010 من صباح يوم األربعاء الموافق

ن الفلسطينيين الذين تواجدوا في المنطقة لغرض الصيد، دون الهيا بمحافظة شمال غزة، مستهدفة الصيادي
 .على وجه السرعةوقوع إصابات أو أضرار، وهو األمر الذي دفع أولئك الصيادين إلى مغادرة المنطقة 

 8:45المتمركزة في عرض البحر نيران أسلحتها عند حوالي الساعة  ةاإلسرائيليالحربية  الزوارقفتحت  •
، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في عرض  14/06/2010 ن الموافق من صباح يوم االثني

بحر بيت الهيا بمحافظة شمال غزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيين الذين تواجدوا في المنطقة لغرض 
 .الصيد، دون وقوع إصابات أو أضرار

 20:00عند حوالي الساعة  أسلحتها نيران المتمركزة في عرض البحر ةاإلسرائيليالحربية  الزوارقفتحت  •
بيت  غرب، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي تواجدت 17/06/2010 من مساء يوم الخميس الموافق

الهيا بمحافظة شمال غزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيين الذين تواجدوا في المنطقة لغرض الصيد، دون 
لئك الصيادين إلى مغادرة المنطقة نجاةً بحياتهم دون وقوع إصابات أو أضرار، وهو األمر الذي دفع أو

 .إكمال أعمال الصيد
المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي  ةاإلسرائيليالحربية  الزوارقفتحت  •

، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي 18/06/2010من مساء يوم الجمعة الموافق  19:45الساعة 
رض بحر بيت الهيا بمحافظة شمال غزة، مستهدفة الصيادين الفلسطينيين الذين تواجدوا في تواجدت في ع

 .الصيد، دون وقوع إصابات أو أضرارالمنطقة لغرض 
  
  
  
  

                                            
يشكل انتهاآًا آونه يحرم الصيادين من الوصول ألماآن الصيد، التي تقر اتفاقات أوسلوا بأنها تصل يذآر أن تحديد الماحة المسموح الصيد  1

 .ميل بحري 20إلى 
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  احلصىجامعي استهداف 
 والشوارع من مخلفات المباني ي الحصىمعاخالل الفترة التي يتناولها التقرير االنتهاكات الموجهة ضد ج تكررت

ي سبق وأن دمرتها قوات االحتالل في أوقات سابقة، بالقرب من حدود الفصل شمال وشرق قطاع غزة، حيث الت
لمصانع  وأ للمواطنينبهدف بيعها  -الحصمة -الحصى جمع قوات لمواطنين يعملون علىتلك التكرر استهداف 
االحتالل دخول مواد البناء  قوات نعأعمال البناء والتعمير، وذلك بسبب م إلعادة استخدامها في الباطون والطوب،
التقرير كما يوردها  ،طفلين في حادثين منفصلينعن اصابة  -المتكررة -سفرت تلك االعتداءاتوأ. إلى قطاع غزة

  :يلي
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، في محيط معبر بيت حانون  •

من صباح يوم الثالثاء  11:00متنوعة بشكل متقطع، عند حوالي الساعة ، فتح نيران أسلحتها ال)إيرز(
، تجاه عدد من عمال جمع الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا 01/6/2010الموافق 

متراً من تلك الحدود، وتكرر  100المهدمة، على بعد ) إيرز(قرب حدود الفصل، في المنطقة الصناعية 
 . من مساء الثالثاء نفسه، دون وقوع إصابات أو أضرار 12:30ند حوالي الساعة إطالق النار ع

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، في محيط معبر بيت حانون  •
من صباح يوم األربعاء  8:15، فتح نيران أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، عند حوالي الساعة )إيرز(

، تجاه عدد من عمال جمع الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا 02/6/2010فق الموا
متراً من تلك الحدود، وتكرر  100المهدمة، على بعد ) إيرز(قرب حدود الفصل، في المنطقة الصناعية 

محمد زكي : من مساء األربعاء نفسه، ما أسفر عن إصابة العامل 16:30إطالق النار عند حوالي الساعة 
شفى كمال ، بعيار ناري في كفة يده اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مست)عاماً 34(أحمد أبو حمادة 

 .عدوان جراحه بالمتوسطة
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، في محيط معبر بيت حانون  •

من صباح يوم االثنين  8:00متقطع، وذلك عند حوالي الساعة ، فتح نيران أسلحتها المتنوعة بشكل )إيرز(
حيث استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين ، 07/6/2010الموافق 

متراً من  200المدمرة، وعلى مسافة تقدر بـ ) إيرز(تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة الصناعية 
، بعيار ناري في ساقه اليمنى، )عاماً 45(أدهم حسين الكفارنة : عن إصابة العاملتلك الحدود، ما أسفر 

  . ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، فتح نيران أسلحتها المتنوعة  •

حيث  ،12/6/2010من صباح يوم السبت الموافق  8:30لساعة بشكل متقطع، وذلك عند حوالي ا
استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، 
قرب شاطئ البحر، غربي منطقة السيفا، الواقعة شمال غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، وعلى 

، )عاماً 19(رجب محمد معروف : ن تلك الحدود، ما أسفر عن إصابة العاملمتراً م 200مسافة تقدر بـ 
  . بعيار ناري في الساق اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، في محيط معبر بيت حانون  •
من مساء يوم السبت  15:20يران أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، وذلك عند حوالي الساعة ، فتح ن)إيرز(

حيث استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين  ،12/6/2010الموافق 
اً من متر 150المدمرة، وعلى مسافة تقدر بـ ) إيرز(تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة الصناعية 
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، بعيار ناري في الفخذ األيمن، )عاماً 20(محمد مساعد الكفارنة : تلك الحدود، ما أسفر عن إصابة العامل
 . ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، في محيط معبر بيت حانون  •
من صباح يوم األحد  10:00، فتح نيران أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، وذلك عند حوالي الساعة )زإير(

، حيث استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، ، 13/6/2010الموافق 
متراً  150بـ  المدمرة، وعلى مسافة تقدر) إيرز(الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة الصناعية 

، بعيار ناري في الساق )عاماً 24(محمد عزيز حالوة : من تلك الحدود، ما أسفر عن إصابة العامل
 . اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

متنوعة واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، فتح نيران أسلحتها ال •
، حيث ، 14/6/2010من صباح يوم االثنين الموافق  10:00بشكل متقطع، وذلك عند حوالي الساعة 

استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، 
ما أسفر عن إصابة  متراً من تلك الحدود، 220، وعلى مسافة تقدر بـ )البدوية(شمال قرية أم النصر 

، بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في )عاماً 18(عوض جمعة أبو وردة : العامل
 .مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، في محيط معبر بيت حانون  •
من صباح يوم  10:00ا المتنوعة بشكل متقطع، وذلك عند حوالي الساعة ، فتح نيران أسلحته)إيرز(

حيث استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى وتكسير ركام المباني ، 16/6/2010األربعاء الموافق 
المدمرة، وعلى مسافة تقدر بـ ) إيرز(المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة الصناعية 

، بعيار ناري في )عاماً 17(ابراهيم وائل الكفارنة : ك الحدود، ما أسفر عن إصابة الطفلمتراً من تل 200
 .الساق اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، فتح نيران أسلحتها المتنوعة  •
حيث ، 18/6/2010من صباح يوم الجمعة الموافق  8:30طع، وذلك عند حوالي الساعة بشكل متق

استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، 
في المنطقة الواقعة شمال السيفا، شمالي غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، على مسافة تقدر بـ 

 .متراً من تلك الحدود، دون وقوع إصابات 100
فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية نيران أسلحتها، وذلك عند حوالي  •

حيث استهدفت عدداً من عمال جمع الحصى ، 19/6/2010من صباح يوم السبت الموافق  8:40الساعة 
، على مسافة تقدر بـ )إيرز(واجدوا في المنطقة الصناعية المدمرة وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين ت

) عاما29(خالد عبد الناصر أبو هربيد : متراً من تلك الحدود، مما أسفر عن إصابة عاملين اثنين هما 100
عيار ناري في  –) عاما18(شظايا أعيرة نارية في أنحاء متفرقة من الجسم، عبد الهادي فرج الكفارنة  –

الساق اليسرى، حيث وصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان، إصابة أبو هربيد بالخطيرة بينما 
  .وصفت إصابة الكفارنة بالمتوسطة

زة على حدود الفصل الشمالية، فتح نيران أسلحتها المتنوعة واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمرك •
، حيث 19/6/2010من صباح يوم السبت الموافق  10:00بشكل متقطع، وذلك عند حوالي الساعة 

، الذين تواجدوا قرب حدود المدمرة والشوارع من مخلفات المباني ي الحصىمعاجاستهدفت عدداً من 
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لسيفا، شمالي غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، على مسافة الفصل، في المنطقة الواقعة شمال ا
وكررت تلك القوات إطالق النار أكثر من مرة . متراً من تلك الحدود، دون وقوع إصابات 150تقدر بـ 

 .خالل اليوم نفسه تجاه العمال أنفسهم دون وقوع أضرار
عند  متقطع بشكلالشمالية، نيران أسلحتها قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل  فتحت •

من  ي الحصىمعاج، حيث استهدفت 22/06/2010 الموافق من صباح يوم الثالثاء 7:30حوالي الساعة 
قي الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، و، منهم بما في ذلك األطفال ،المدمرة والشوارع مخلفات المباني

سيناي المخالة، شمال غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، مستوطنة ايلي الذي كانت تقام فيه مكان ال
 15(عبد اهللا محمد معروف : إصابة الطفل في تسببمتراً من تلك الحدود، ما  350على مسافة تقدر بـ 

وكررت تلك القوات إطالق النار . الذي وصفت جراحه بالمتوسطة. اليمنى هساق في بعيار ناري) عاماً
 .ه العمال أنفسهم دون وقوع أضراريوم نفسه تجاأكثر من مرة خالل ال

قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية محيط معبر بيت حانون إيرز،  تفتح •
من صباح يوم األربعاء الموافق  6:30نيران أسلحتها المتنوعة بشكل متقطع، عند حوالي الساعة 

بما في ذلك  ،المدمرة والشوارع من مخلفات المباني ي الحصىمعاج، حيث استهدفت 23/06/2010
، في "إيرز"في محيط المنطقة الصناعية المدمرة الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، و ،منهم األطفال

متراً من تلك الحدود، ما أسفر عن إصابة الطفل محمد  400شمال غزة، على مسافة تقدر بـ محافظة 
وقد وصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال  ،ناري يمين الفخدبعيار ) عاماً 16(محمد عبدو مقاط 

  .عدوان جراحه بالمتوسطة
  

  السلميةاملدنية  املسرياتاستهداف 
 نفلسطينييمدنيين للسلمية التجمعات خالل الفترة التي يتناولها التقرير استهداف ال اإلسرائيلياالحتالل  واصلت قوات

وقد شرع . رب من شريط الفصل الحدودي شمال وشرق قطاع غزةخالل مشاركتهم في مسيرات سلمية بالق
بالتوجه في مسيرات سلمية أسبوعية والتجمع في المناطق التي تسعى  2010الفلسطينيون منذ مطلع شهر مارس 

للممارسات اإلسرائيلية التي تسعى إلى  تعبيراً عن رفضهم قوات االحتالل إلى تحويلها إلى منطقة أمنية عازلة 
يالء على أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين وتحرم مئات المزارعين من الوصول إلى حقولهم ومزارعهم، االست

  :يورد التقرير  هذه االنتهاكات كاآلتي. وتضامناًمن المشاركين مع المزارعين وسكان المنطقة
 12:00ها، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحت

الذي تنظمه الحملة الشعبية لمقاومة  ، تجاه التجمع السلمي األسبوعي17/6/2010من منتصف يوم الثالثاء الموافق 
الحزام األمني، حيث تواجد العشرات من المشاركين في المسيرة األسبوعية للحملة على مسافة تبعد أمتاراً قليلة عن 

وكان إطالق . شمال مخالة ايلي سيناي، شمالي غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة حدود الفصل الشمالية،
زكريا : تزامن ذلك مع إلقاء القيادي في الجبهة العربية الفلسطينية -بغرض إرهاب المشاركين -النار كان في الهواء
ر، حدث تدافع أسفر عن إصابة أبو ، وع ابتعاد الحشد عن المكان خوفاً من إطالق النا)عاماً 62(ابراهيم أبو وطفة 

الجدير ذكره أن الحملة . هذا ولم يستكمل المشاركين فعاليتهم، وانسحبوا بعد إطالق النار. وطفة بكسر في الساق
الشعبية تتكون من فصائل منظمة التحرير، ولفيف من المؤسسات األهلية، وتنظم نشاطاً أسبوعياً كل يوم ثالثاء في 

الفصل في محافظة شمال غزة، وتأتي هذه األنشطة تضامناً مع المزارعين الفلسطينيين الذين مكان قريب من حدود 



اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة                   تقرير شهري حول االنتهاكات  اإلسرائيلية لحقوق 
11 

11 
  

وضد إقامة قوات االحتالل اإلسرائيلي منطقة أمنية . ال يتمكنون من الوصول ألراضيهم الكائنة قرب حدود الفصل
  .عازلة بمحاذاة تلك الحدود، أو محاوالت فرضها بالقوة

  قصف صاروخي ومدفعي
 

دت قوات االحتالل االسرائيلي عمليات القصف الصاروخي والمدفعي مستهدفة مناطق مختلفة من قطاع غزة، صع
) 3(عمليات قصف مدفعي وصاروخي خالل الفترة التي يتناولها التقرير، أسفرت عن اصابة ) 05(حيث تم رصد 

 المدنيين السيما األطفال والنساء منهمحالة الرعب والهلع في نفوس السكان ، باالضافة الى مواطنين بجروح مختلفة
  :ويورد التقرير عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على النحو التالي .نتيجة تكرار عمليات القصف

  
من مساء يوم الثالثاء الموافق  6:00قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية عند حوالي الساعة  •

ن حي الشجاعية وحي الزيتون دون التبليغ عن أية ، مناطق مفتوحة وخالية إلى الشرق م1/6/2010
  .إصابات أو أضرار

من صباح يوم الثالثاء  8:15فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة عند حوالي الساعة  •
، تجاه بلدة الشوكة شرق رفح، ما أسفر عن إصابة المواطنة سلمة جمعة أبو شلوف 1/6/2010الموافق 
 700عاما، بعيار ناري في الحوض بينما كانت في منطقة الشوكة على بعد حوالي ) 60(العمر  البالغة من

  .متر عن الشريط الحدودي الفاصل
من صباح يوم االثنين  7:15أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلي، صاروخا واحدا، عند حوالي الساعة  •

ارع شعشاعة الواقع شرق تل الزعتر بجباليا، ، اتجاه أحد الشبان أثناء تواجده في ش7/6/2010الموافق 
في محافظة شمال غزة، مما أسفر عن إصابته بشظايا بجميع متفرقة من أنحاء جسمه وصفتها المصادر 

  .الطبية في مستشفى كمال عدوان بالخطيرة
من صباح يوم الخميس الموافق  7:30أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  •

، نيران أسلحتها الرشاشة وعدد من القذائف المدفعية تجاه مجموعة من المواطنين حاولوا 17/6/2010
االقتراب من الشريط الحدودي الفاصل في منطقة أم المهد شرق بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس، ما 

لتلقي  أسفر عن إصابة احد المواطنين بعيار ناري في احد ساقيه، نقل على اثرها إلى مستشفى ناصر
  .العالج

 25/06/2010من فجر يوم الجمعة الموافق  2:15هاجمت الطائرات اإلسرائيلية عند حوالي الساعة  •
ولكن صوت االنفجار بث . مفتوحة شرق جباليا، بمحافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات منطقة زراعية

.الرعب والخوف في نفوس السكان المدنيين السيما األطفال والنساء منهم
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  داخل أراضي قطاع غزة لتوغلا
ختلفة من قطاع غزة، عمليات توغل في مناطق م ،خالل الفترة التي يتناولها التقرير اإلسرائيلي نفذت قوات االحتالل

في سياق االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة  ،نماتوعشرات الدأو تسوية بتجريف الحربية  هالياتقامت خاللها آو
 ،السكان وممتلكاتهمواستهدفت خالل توغالتها . والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،اإلنسانيلقواعد القانون الدولي 

وتأتي هذه التوغالت في سياق متصل من . الفصل طق الفلسطينية القريبة من حدودوكل ما يتحرك في المنا
 أراضيهماالنتفاع ب الفلسطينيين منحرم مئات المزارعين تعازلة  أمنيةفرض منطقة اإلجراءات التي تهدف إلى 

  :كاآلتي ،يستعرض التقرير عمليات التوغل و.الزراعية القريبة من حدود الفصل
  

معززة بعدة آليات  01/06/2010 مساء يوم الثالثاء 16:30توغلت قوات االحتالل عند حوالي الساعة  •
ن الكبيرة شرقي شرق بلدة عبسامتر في حي الفراحين  400 تقدر بحوالي ترافقها جرافات عسكرية مسافة

، ونفذت أعمال تسوية وتجريف في األراضي الزراعية استمرت لمدة نصف ساعة تقريبا ثم خان يونس
  .أعادت انتشارها داخل الشريط الحدودي شرق خان يونس

 8:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بعدد من اآلليات العسكرية الثقيلة، عند حوالي الساعة  •
متر شرقي بلدتي القرارة وعبسان  500، مسافة تقدر بحوالي 09/06/2010 بعاء الموافقصباح يوم األر

وشرعت تلك القوات في أعمال تسوية وتجريف في األراضي الزراعية، . الجديدة، شرق مدينة خان يونس
وسط إطالق نار عشوائي تجاه األراضي الزراعية والمنازل السكنية في المنطقة، استمرت لعدة ساعات 

 .قبل أن تعيد قوات االحتالل انتشارها داخل الشريط الحدودي
من صباح يوم االثنين  7:30توغلت قوات االحتالل معززة باآلليات العسكرية الثقيلة، عند حوالي الساعة  •

. متر شرق بلدتي القرارة وعبسان الجديدة شرق خان يونس 500، مسافة 14/06/2010 الموافق
 13:30وعند حوالي الساعة . ل تسوية وتجريف تخللها إطالق نار عشوائيشرعت تلك القوات في أعماو

قذائف مدفعية تجاه الحقول الزراعية في  5 حوالي مساء اليوم نفسه، أطلقت دبابات االحتالل المتوغلة
 .دون وقوع أي إصاباتوسمع السكان صوت انفجاراتها منطقة التوغل 

صباح يوم  10:00ات العسكرية الثقيلة، عند حوالي الساعة توغلت قوات االحتالل معززة بعدد من اآللي •
 وقامت. شرق بلدة خزاعة إلى الشرق من خان يونس 400، مسافة 15/06/2010 الثالثاء الموافق

مساء وتخللها أعمال  5:00استمرت حتى الساعة  في المنطقة أعمال تسوية وتجريفالجرافات العسكرية ب
 .قصف عشوائي

من  8:00عند حوالي الساعة  معززة بعدد من اآلليات العسكرية الثقيلة الل اإلسرائيليتوغلت قوات االحت •
حدود الفصل  إلى الجنوب منمتراً  150تقدر بحوالي ، لمسافة 17/06/2010 صباح يوم الخميس الموافق

ار الشمالية، شمال منطقة السيفا الواقعة شمال غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، وسط إطالق ن
األرض المفروشة بمادة كثيف ومتقطع، وباشرت الجرافات المصاحبة للقوة بتجريف منطقة واسعة من 

التي كانت قوات االحتالل قد صنعتها إبان حملة الرصاص المصبوب على قطاع غزة، حيث  -البسكورس
ود الفصل، وذلك ومن ثم نقلت أكوام البسكورس بشاحنات إلى داخل حد -أنشأت موقعاً عسكرياً في المكان

بهدف منع العمال الفلسطينيين من نقله، أو الوصول لهذا المكان المالصق لحدود الفصل، الجدير ذكره أن 
قوات االحتالل فتحت النار أكثر من مرة تجاه كل من اقترب من هذه المنطقة، من عمال جمع الحصى، 

 .من المكانوانتهت عمليات االحتالل مساء يوم الخميس نفسه، حيث انسحبت 
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من  8:00، عند حوالي الساعة معززة بعدد من اآلليات العسكرية الثقيلة توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي •
في بيت حانون، بمحافظة  - البورة -، شمال شرق حي األمل24/06/2010 صباح يوم الخميس الموافق
يف أراضي سبق ة للقوة بتجرمتراً، وباشرت الجرافات المصاحب 400ـحوالي شمال غزة، لمسافة تقدر ب

 .ولم يبلغ عن وقوع إصابات وانسحبت القوة مساء اليوم نفسه. تجريفها في المنطقة
، عند حوالي عسكرية آليات) 10( بحواليتوغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوات راجلة، معززة  •

إلى متراً  300ـالي حو، لمسافة تقدر ب29/06/2010 من صباح يوم الثالثاء الموافق 10:00الساعة 
حدود الفصل الشمالية، في منطقة بورة أبو سمرة، الواقعة شمال بيت الهيا، بمحافظة شمال غزة،  الجنوب

وباشرت الجرافات المصاحبة للقوة بتسوية أراض سبق تجريفها في محيط المكان، بينما فتحت الدبابات 
في منطقة أبو ندى وحمدوش، القريبة من  نيران أسلحتها بشكل متقطع تجاه منازل السكان المدنيين

  .من مساء اليوم نفسه 17:00وانسحبت تلك القوة عند حوالي الساعة . المنطقة، دون وقوع إصابات
من صباح يوم األربعاء الموافق  7:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي راجلة، عند حوالي الساعة  •

د الفصل الشمالية، في منطقة بورة أبو سمرة، الواقعة متراً من حدو 250، لمسافة تقدر بـ 30/06/2010
شمال بيت الهيا، بمحافظة شمال غزة، وسط إطالق نار متقطع تجاه عدد من عمال جمع وتكسير الحصى 

وسمع صوت . المهدومة الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، وأجبرتهم على التراجع واالبتعاد عن المكان
من صباح األربعاء نفسه، وانسحبت تلك القوة عند  10:10والي الساعة انفجار في منطقة التوغل عند ح

  .ولم يسجل وقوع إصابات. من صباح اليوم نفسه 10:50حوالي الساعة 
  

  واحلجز التعسفي االعتقال
، عند حياتهم على الفلسطينيين المرضى ابتزاز ومساومةسياسة  اإلسرائيلي االحتالل قوات واصلت

في انتهاك يوضح مدى  بهدف الحصول على العالج والرعاية الصحية،) إيرز(ن وصولهم معبر بيت حانو
حيث  .اتفاقية جنيف الرابعةالسيما من التزاماتها القانونية بموجب قواعد القانون الدولي اإلنساني ها تحلل

 )يرزإ(بر على مع مواطنين فلسطينيينالتقرير  يغطيهاخالل الفترة التي  اإلسرائيليقوات االحتالل  اعتقلت
في طريقه إلى مركز مسلم التخصصي أحدهم مريض توجه إلى معبر ايرز ، شمال القطاع بيت حانون

كان في  ضابط اسعافك، واآلخر ويعمل اهللا بالضفة الفلسطينية، للعالج للعيون، الكائن في محافظة رام
الهالل األحمر الرئيسي في  لمدة خمسة أيام في مقر ،تنشيطية تدريبية تعليمية دورة طريقه للمشاركة في

  :يستعرض التقرير تفاصيل هذه االنتهاكات كاآلتيو .رام اهللا
، 23/6/2010من مساء يوم األربعاء الموافق  15:25اعتقلت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •

ضابط اسعاف في ك، والذي يعمل )عاماً 32(أشرف شفيق حسين الخطيب، البالغ من العمر  :المواطن
 تدريبية دورةحضور ل ،أخرين من محافظات غزة) 4(الل األحمر الفلسطيني، بينما كان متوجه برفقة اله

في  الرئيس الهالل األحمرجمعية في مقر تنظم  ،خمسة أيام تهامد ، هدفها تنمية مهاراته الطبية،تنشيطية
حتالل على حاجز ايرز، ، وتفيد المعلومات أنه جرى احتجازه من قوات االبالضفة الفلسطينية رام اهللا

 . وجرى إبالغ عائلته بعد تلقيهم اتصال من الشرطة اإلسرائيلية تبلغهم بأنه موجود في سجن المجدل
من  8:20، عند حوالي الساعة )إيرز(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في معبر بيت حانون  •

) 23(أنور إسماعيل صبح، البالغ من العمر أسامة : ، المريض30/6/2010صباح يوم األربعاء الموافق 
وتفيد التحقيقات الميدانية أن المريض صبح من سكان حي تل . عاماً، ونقلته إلى أحد المعتقالت اإلسرائيلية
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السلطان برفح، وهو متزوج ويعيل طفلين، وذهب إلى المعبر بهدف الوصول إلى مركز مسلم التخصصي 
هذا .  بالضفة الفلسطينية، للعالج، وزراعة شبكية وقرنية في عيناهللعيون، الكائن في محافظة رام اهللا

: لباحث المركز -الذي كان مرافقاً له -وبحسب إفادة والده. ويتابع محامي المركز القضية وتطوراتها
صباحاً، ثم عزلوا أسامة عنه، ثم  8:15فإنهما وصال الجانب اإلسرائيلي في المعبر عند حوالي الساعة "

من مساء اليوم نفسه، بأن أسامة معتقل لديهم، وتم نقله  14:15جنود االحتالل عند حوالي الساعة أبلغه 
إلى مكان آخر، ثم أخذ أحد الجنود رقم جواله، وقال له أنهم سيبلغونه بتطورات الموقف مع ابنه خالل 

  ".يومين
  

  احلصار والقيود على حرية احلركة
 جزئيا بفتحها وسمحت الخارجي، بالعالم غزة قطاع تربط التي المعابر إغالق اإلسرائيلي االحتالل قوات واصلت
 من ومسافرين مرضى بمغادرة سمحت كما. غزة قطاع إلى وسلع بضائع بمرور خاللها سمح معدودات، ولساعات

 التقرير ويورد. المحاصرين القطاع سكان مع للتضامن تأتي التي األجنبية الوفود أعضاء أو إقامات وحملة طلبة
  :كاآلتي ،المعابر عمل موجز

  
  )كارين(معرب املنطار 

 شهر خالل  غزة لقطاع البضائع لتوريد جزئياً، فتحاً أيام) 7( لمدة المنطار معبر بفتح االحتالل قوات سمحت
شاحنة حصمة أدخلت لوكالة غوث وتشغيل  )51(منها ، شاحنة )764(توريد خاللها أتاحت 2010 )يونيو( حزيران

 عدد بلغ بينما ،شاحنة بسكورس دخلت أيضا لوآالة الغوث، أما باقي الشاحنات فهي أعالف وحبوب) 24(و جئينالال
اغلقت قوات االحتالل المعبر بشكل كلي  فقد بالصادرات يتعلق وفيما يوماً،) 23( الواردات وجه في اإلغالق أيام

  .يوما) 30(امام الصادرات حيث بلغ عدد ايام االغالق 
  
  

  )ايرز( بيت حانون معرب
 فرضاستمرت في و  غزة، قطاع سكان وتنقل حركة أمام" ايرز" حانون بيت معبر إغالق االحتالل قوات تواصل
 الدولية، المؤسسات في العاملين واألجانب العرب الموظفين مرور وعلى ومرافقيهم، المرضى سفر على قيود

 القطاع، في يسكنون لهم أقارب يزورون الذين 48 ال وفلسطينيي السفارات، وموظفي الصحفيين ودخول
 وجه في حانون بين معبر تغلق ال االحتالل قوات أن من الرغم وعلى). اللنبي( الكرامة جسر معبر إلى والمسافرين
بحيث تسمح بمرور عدد محدود جداً من الحاالت  السابق في كما طبيعي بشكل يعمل ال أنه إال إليها، المشار الحاالت
 أو دينية ألغراض المسافريني وكذلك المرور من العمال حرمية واألجانب والدبلوماسيين وكبا ر التجار، وتاإلنسان

 كما. آلخر يوم من يتفاوت بالدخول لهم المسموح عدد فإن وعليه. القطاع سكان من وسياحة سفر أو اجتماعية
 من أمام االحتالل قوات تضعها رةكثي معوقات المعبر عن للمرور الالزمة التصاريح إصدار عملية تصاحب
  : كاآلتي المعبر هذا على المسافرين حركة تلخيص ويمكن. السفر في يرغبون
، حيث يوماً) 25(سمحت بفتح المعبر بشكل جزئي مدة  فيما ،أيام) 5( مدة كلى بشكل المعبر االحتالل قوات أغلقت
من موظفي ) 668. (من المرافقين لهم )795(من المرضى، ) 820( ايرز معبر خالل من العبور من تمكن

من كبار ) 47. (من الصحفيين) 200". (السفارات"من موظفي السلك الدبلوماسي ) 67. (المنظمات الدولية األجانب
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، 1948من فلسطينيي األراضي المحتلة في العام ) 273. (من التجار الفلسطينيين) BMC) .100رجال األعمال 
   ".معبر الكرامة"من المسافرين إلى جسر األردن ) 138. (رب لهم في القطاعالذين كانوا في زيارة ألقا

  
  :الربي رفح معرب

الجرحى والمرضى ومرافقيهم، من  امام المسافرينشهر يونيو  خاللسمح بفتح معبر رفح لعدة ساعات، جزئياً 
اإلقامات والتأشيرات وحملة  المرضى وحملة) 10531(باإلضافة لعودة العالقين، وبلغ عدد المغادرين من المعبر 

والطلبة،  ومن الوفود الطبية والصحفية التي قدمت لقطاع غزة،  الجوازات األجنبية والتنسيقات والحاالت اإلنسانية
زيارة ) 6801(و دراسة) 517(عالج و) 2203(على النحو التالي وقد صنف المغادرين وفق هيئة المعابر والحدود 

زيارة ) 5(اقامات و) 1865(مقابلة و) 1(عمل و )400(تاجر و) 28(ارة دينية وزي )10(االهل واالصدقاء و
 .جريح )1(مرافقة و) 1467(تسجيل سفر سابق و )10(و
من بينهم جرحى ومرضى ومرافقيهم والعالقين على الجانب المصري من المعبر، وبلغ ) 10172(سمح بعودة بينما  

  ).3223(عدد المرجعين 
  

  ): شالوم كريم( سامل أبو كرم معرب
 حيث 2010 يونيو شهر من يوماً) 20( خالل يوميا ساعات لعدة شالوم كيرم معبر بفتح االحتالل قوات سمحت
 المواد من وأنواع وطبية، غذائية، مواد بين البضائع من مختلفة محملة بأنواع شاحنة) 2128( بدخول سمحت
 تحمل طهي بغاز محملة شاحنة) 159( بدخول تلك القوات تسمح كما. اإلنسانية والمساعدات االستخدام، المختلفة

شاحنة محملة ) 1(عدد  ، و)لتر 3712.21( تحمل الصناعي بالسوالر محملة شاحنة) 76(و ،)طن 3684.99(
لوكالة ) لتر 281.299(شاحنة محملة بالسوالر تحمل ) 7(ودخول عدد باالضافة  .بنزين للسيارت )لتر 35.000(

  .)لتر 79.600(شاحنة محملة بالسوالر تحمل ) 2(خول عدد الغوث الدولية، د
  

  :معرب صوفا
 مخصص كلياً، وهو معبر إغالقايوماً ) 30(قوات االحتالل المعبر طيلة الفترة التي يغطيها التقرير والبالغة  أغلقت
  .فقط والعمال البناء مواد إلدخال
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  اخلامتة
  

في  ،وقواعد القانون الدولي اإلنساني ،لحقوق اإلنسان اإلسرائيلي انتهاكات قوات االحتالل تواصلالتقرير  يبرز
كما واصلت  .حيث واصلت تلك القوات استخدام القوة المفرطة والمميتة .مع السكان المدنيين في قطاع غزةتعاملها 

هضة لقرار تلك المنا مناطق الحدوديةالالمسيرات السلمية في واستهدفت  ،توغالتها شبه اليومية داخل أراضي القطاع
، ما يتسبب في انتهاك جملة من وإقامة منطقة عازلة ستيالء على شريط يمتد بمحاذاة حدود قطاع غزةالقوات باإل

حقوق اإلنسان بالنسبة لسكان تلك المنطقة ومن يمتلكون أراضي زراعية فيها، كما أن استمرار منع وصول 
القريبة من الحدود الشرقية والشمالية للقطاع يحرم السكان  المزارعين إلى آالف الدونمات من األراضي الزراعية

  .من مصادر ضرورية لعيشهم
  
االعتقاالت التعسفية ، كذلك واالعتقاالت الموجهة ضدهم ،يظهر التقرير استمرار االنتهاكات الموجهة ضد الصيادينو

تلك المخصصة  وأ ،عابر التجاريةالحركة على المونوع حجم ، حيث يعرض للمدنيين، كما يتناول الحصار واإلغالق
  . بما في ذلك عدد المرضى الذين تمكنوا من مغادرة القطاع للعالج ،لألفراد

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

 نتهك جملة حقوق اإلنسانيوضه على القطاع الحصار الشامل الذي تفرواستمرار ، الفلسطينيين في قطاع غزة
استمرار منع قوات يستنكر تصاعد االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين التي تأتي في سياق  كما. بالنسبة لسكانه

بما اليتجاوز   2009) مارس(االحتالل الصيادين من النزول إلى البحر لمسافة تقل عن تلك التي حددتها في آذار 
  .ما يعني حرمانهم من مزاولة عملهمة ثالثة أميال بحري

  
مركز الميزان لحقوق اإلنسان يرى في مضي قوات االحتالل اإلسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي 
اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية 

   .اه المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوصواألخالقية تج
  

والمركز يجدد مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل 
في األراضي  ةلى تطبيق العدالوالعمل ع. إلنساناإلسرائيلي لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق ا

  .اإلسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة بالفلسطينية المحتلة ومالحقة مجرمي الحر
  

والمركز يشدد على ضرورة إنهاء حالة اإلفالت من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق 
  .ولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلةاإلنسان وقواعد القانون الد

  
 انتهى

   


