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  مقدمة
  

 االعتداءاتبالرغم من تراجع وتيرة تلك  2010 من العام اغسطس خالل شهراعتداءاتها واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

 المنظمة المزيد من االنتهاكات تبن وممتلكاتهم في قطاع غزة، وارتكلسكان المدنييا استهداففواصلت . عن األشهر المنصرمة

  .اًزمنيوقوعها لتسلسل  اًاالنتهاكات وفق تلك يستعرض التقريرو .اإلنساني لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي
  

 فيحيث قتلت فلسطينيين  ،القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع الفلسطينيينقوات االحتالل استخدام  يبدأ التقرير بتناول

لقوة ا هاستخدامتعمد قوات االحتالل القتل وا التقرير ويظهر. متفاوتةح ا، وأصابت عدداً أخر بجرقطاعمناطق مختلفة من ال

  .المميتةو ةمفرطال
  

من االنتهاكات ضد الصيادين الفلسطينيين، في إطار الحصار الشامل الذي  اًمزيدف قوات االحتالل ااقتررير إلى يتطرق التق

فقد شهدت الفترة التي يتناولها التقرير . تفرضه على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم اإلنسانية

طالق النار تجاههم إ، وتكرار حاالت في عرض البحر ن ومنعهم من مزاولة عملهمللصيادي اإلسرائيلياستهداف قوات االحتالل 

  .المطاطية حتى شاطئ البحرومالحقتهم بالزوارق الحربية 
  

  

 ةبيقرمن مناطق محاذية أو  والشوارع المدمرة، من مخلفات المباني استهداف جامعي الحصى يسلط التقرير الضوء على تكرار

إطالق قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم ما  ت عملياترق قطاع غزة، حيث تكررمن حدود الفصل شمال وش

  .تسبب في كثير من األحيان في إصابة بعضهم
  

  

 حدودتهم في المناطق القريبة من المنظم للمدنيين وممتلكااإلسرائيلي  قوات االحتالل استمرار وتصاعد استهداف يبرز التقريرو

الحدود الشرقية امتداد على  ،إلى حوالي كيلو مترعرضها صل يعيها إلى فرض منطقة أمنية عازلة ، في إطار سالفصل

 طق والمزارعين الذين يملكون أراضٍوهي جريمة يترتب عليها تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المنا. والشمالية

من أراضي القطاع المخصصة ألغراض الزراعة،  اقتطاع نسبة مهمة وأفيها، وحرمان عشرات األسر من مصدر رزقها، 

صة ألغراض تمثل نسبة مهمة من مجموع األراضي المخصالمستهدفة كافة هي أراضي زراعية بالنظر إلى أن األراضي 

رفت خاللها آليات االحتالل عشرات الدونمات  شهدت الفترة التي يغطيها عمليات توغلجحيث . الزراعة في قطاع غزة

  .سوت دنمات قد جرفت في أوقات سابقة ، أوالزراعية
  

  
  

حيث  التي تفرضهما قوات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة، الحصار والقيود على حرية الحركةتناول التقرير ي كما

 سمح معدودات، ولساعات جزئيا بفتحها وسمحت الخارجي، بالعالم قطاعال تربط التي لمعابرل هاإغالق قواتال لكت واصلت

  غزة قطاع إلى سلعالو بضائعبعض ال بمرور لهاخال
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  المفرطة والمميتةاستخدام القوة 
 يتناولهاالفترة التي خالل  استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع الفلسطينيين اإلسرائيلي واصلت قوات االحتالل

 قوات االحتالل القتلتعمد ويظهر  .ةفاوتتح ماخر بجرآ اًصابت عدد، وأفي قطاع غزة نييفلسطين حيث قتلت ،التقرير

 ، والتيضمن هذا السياقمركز الميزان لحقوق اإلنسان قها وثاالنتهاكات التي في  المميتة،و ةمفرطاللقوة ا هاستخداماو

  :على النحو اآلتيالتقرير ستعرضها ي

  

، 4/8/2010ء الموافق ، من فجر يوم األربعا12:15قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  .1

متر عن الشريط  600مجموعة من المواطنين في منطقة السناطي شرق عبسان الكبيرة شرقي خان يونس على بعد 

شريف عبد  تسبب في قتلالحدودي الفاصل، تبع ذلك إطالق عدد من القذائف المدفعية تجاه المجموعة المستهدفة، ما 

خرين بجروح متوسطة نقلوا على أثرها إلى مستشفى ناصر لتلقي آ شخصين، وإصابة )عاماً 22(الهادي بدير 

  . العالج

 3:00فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على امتداد الشريط الحدودي شرق بلدة القرارة عند حوالي الساعة  .2

اومة عند اقترابهم ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مجموعة من أفراد المق16/8/2010من مساء يوم االثنين الموافق 

إلى الغرب من  300من الشريط الحدودي، واستمر إطالق النار لعدة ساعات تقدمت خاللها آليات عسكرية مسافة 

 فلسطيني تقتلأنها انتهت بإعالن قوات االحتالل  ،حدود الفصل الشرقية شرق بلدة القرارة وقامت بأعمال تمشيط

، تمكنت 17/08/2010مساء يوم الثالثاء الموافق  5:00الي الساعة وعند حو .اقترب من الشريط الحدودي الفاصل

 22(، الشهيد بسام برهم سليمان الدغمه طواقم اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني من انتشال جثة

ان متر إلى الغرب من حدود الفصل الشرقية شرق بلدة القرارة شرقي خ 200، على مسافة تقدر بحوالي )عاماً

  .راألحممن خالل تنسيق خاص لدخول سيارة اإلسعاف إلى مكان الحادث بمساعدة الصليب  ،يونس

  ستهداف الصيادينا
تلك واصلت  خالل الفترة التي يتناولها التقرير، بينماالموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين،  قوات االحتالل انتهاكات تراجعت

وتواصل  ،حقهم في العملالتمتع بحقوقهم وخاصة سكانه من بموجبه تحرم  ،غزةقطاع على شامل ال اهحصارفرض قوات ال

بالرغم من عدم تجاوزهم للمسافة التي حددتها للصيد والتي ال تتجاوز  قوات االحتالل فرض قيود خاصة على عمل الصيادين

 اإلسرائيلي االحتالل لقوات لتابعةا الحربية الزوارق وفي هذا االطار رصد مركز الميزان استهداف . 1األميال البحرية الثالث

                                            
ميل  20لصيادين من الوصول ألماآن الصيد، التي تقر اتفاقات أوسلوا بأنها تصل إلى يشكل انتهاآًا آونه يحرم ايذآر أن تحديد الماحة المسموح الصيد  1

 .بحري
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 12:40 الساعة حوالي عند وذلك النصيرات ومخيم الزهراء مدينة شواطئ قبالة الصيادين مراكبالرشاشة أسلحتها نيرانب

  .إصابات وقوع عن يبلغ ولم ،24/8/2010 الموافق الثالثاء مساء

  
  احلصىجامعي استهداف 
التي سبق  والشوارع من مخلفات المباني ي الحصىمعار االنتهاكات الموجهة ضد جخالل الفترة التي يتناولها التقري تكررت

تلك وأن دمرتها قوات االحتالل في أوقات سابقة، بالقرب من حدود الفصل شمال وشرق قطاع غزة، حيث تكرر استهداف 

إلعادة  طون والطوب،لمصانع البا وأ للمواطنينبهدف بيعها  -الحصمة -الحصى جمع قوات لمواطنين يعملون علىال

سفرت تلك وأ. االحتالل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة قوات أعمال البناء والتعمير، وذلك بسبب منع استخدامها في

  :التقرير كما يلييوردها  ،في أحداث منفصلةمن بينهم طفل  مواطنين) 6( إصابةعن  -المتكررة -االعتداءات

  

تمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي الم .1

، تجاه عدد من المدنيين الفلسطينيين الذين حيث استهدفت عدداً من جامعي 1/08/2010صباح يوم األحد   8:50

ت الهيا، في الحصى وتكسير ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا في محيط مخالة ايلي سيناي، شمال غرب بي

نضال شعبان : متراً، ما أسفر عن إصابة 400محافظة شمال غزة، في منطقة تبعد عن حدود الفصل مسافة تقدر بـ

، بعيار ناري في الساق اليسرى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان )عاما25(محمد الحسومي 

  .هياالجدير ذكره أن الحسومي من سكان بيت ال. جراحه بالطفيفة

، نيران )إيرز(فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، في محيط معبر بيت حانون  .2

، تجاه عدد من المدنيين الفلسطينيين، 3/08/2010صباح يوم الثالثاء   10:30أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 

ركام المباني المهدمة، الذين تواجدوا في محيط المنطقة  الذين حيث استهدفت عدداً من جامعي الحصى وتكسير

، شمال غرب بيت حانون، في محافظة شمال غزة، في منطقة تبعد عن حدود الفصل مسافة "إيرز"الصناعية المدمرة 

، بعيار ناري في الكتف األيسر، ووصفت المصادر )عاما 21(بالل عبيد : متراً، ما أسفر عن إصابة 600تقدر بـ

  .الجدير ذكره أن عبيد من سكان بلدة جباليا. ة في مستشفى بلسم العسكري جراحه بالطفيفةالطبي

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة  .3

تكسير ركام المباني المهدمة، ، تجاه عدد من جامعي الحصى و14/08/2010من صباح يوم السبت الموافق   8:00

شمال غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، في مكان  -قرب شاطئ البحر - الذين تواجدوا غرب منطقة السيفا

، )عاما 30(رفيق عايش الصوص : يبعد عن حدود الفصل مسافة تقدر بـكيلومتر، ما أسفر عن إصابة أحدهم، وهو

الجدير ذكره أن . لمصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالطفيفةبعيار ناري في الفخذ األيمن، ووصفت ا

  .أصالن - عبيد من سكان بيت الهيا
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فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند  .4

، حيث استهدفت عدداً من جامعي الحصى 23/8/2010من صباح يوم االثنين الموافق  7:30حوالي الساعة 

والمشتغلين بتكسير ركام مباني المستوطنات المخالة المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة الواقعة 

متراً من  100شمال وغرب منطقة السيفا، شمالي غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، وعلى مسافة تقدر بـ 

ال أنفسهم وكررت تلك القوات إطالق النار أكثر من مرة خالل اليوم نفسه تجاه العم. وع إصاباتتلك الحدود، دون وق

   .وقوع أضرار ندو

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند  .5

، حيث استهدفت عدداً من جامعي الحصى 24/8/2010من صباح يوم الثالثاء الموافق  8:00حوالي الساعة 

والمشتغلين بتكسير ركام مباني المستوطنات المخالة المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة الواقعة 

متراً من  100شمال وغرب منطقة السيفا، شمالي غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، وعلى مسافة تقدر بـ 

وكررت تلك القوات إطالق النار أكثر من مرة خالل اليوم نفسه تجاه العمال أنفسهم . د، دون وقوع إصاباتتلك الحدو

  .دون وقوع أضرار

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند  .6

، حيث استهدفت عدداً من جامعي الحصى 25/8/2010الموافق من صباح يوم األربعاء  6:00حوالي الساعة 

والمشتغلين بتكسير ركام مباني المستوطنات المخالة المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة الواقعة 

متراً من  300شمال وغرب منطقة السيفا، شمالي غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، وعلى مسافة تقدر بـ 

، بعيار ناري في الفخذ اليسرى، ووصفت )عاماً 19(محمود رمضان صبح : لك الحدود، ما أسفر عن إصابةت

  .الجدير ذكره أن صبح من سكان بيت الهيا. المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالطفيفة

تها الرشاشة، بشكل متقطع، عند فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلح .7

، حيث استهدفت عدداً من جامعي الحصى 28/8/2010من صباح يوم السبت الموافق  7:30حوالي الساعة 

والمشتغلين بتكسير ركام مباني المستوطنات المخالة المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة الواقعة 

متراً من  300بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، وعلى مسافة تقدر بـ  شمال وغرب منطقة السيفا، شمالي غرب

رامي : ، بعيار ناري في الساق اليسرى، والطفل)عاماً 25(شريف سعيد غبن : تلك الحدود، ما أسفر عن إصابة

راحه ، بعيار ناري في الساق اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان ج)عاماً 17(ابراهيم غبن 

  .الجدير ذكره أن االثنين غبن من سكان بيت الهيا. بالطفيفة

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، بشكل متقطع، عند  .8

، حيث استهدفت عدداً من جامعي الحصى 25/8/2010من صباح يوم األربعاء الموافق  6:30حوالي الساعة 
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والمشتغلين بتكسير ركام مباني المستوطنات المخالة المهدمة، الذين تواجدوا قرب حدود الفصل، في المنطقة الواقعة 

متراً من  100شمال وغرب منطقة السيفا، شمالي غرب بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، وعلى مسافة تقدر بـ 

لنار أكثر من مرة خالل اليوم نفسه تجاه العمال أنفسهم وكررت تلك القوات إطالق ا. تلك الحدود، دون وقوع إصابات

  .دون وقوع أضرار

 
  

  قصف صاروخي ومدفعياطالق نار و
 

صعدت قوات االحتالل االسرائيلي عمليات القصف الصاروخي والمدفعي مستهدفة مناطق مختلفة من قطاع غزة، خالل الفترة 

حالة الرعب والهلع في نفوس السكان و ماديةأضرار  أسفرت عنو طاع غزةأنحاء متفرقة من ق استهدفت التي يتناولها التقرير،

التقرير عمليات القصف الصاروخي والمدفعي  يستعرض .نتيجة تكرار عمليات القصف المدنيين السيما األطفال والنساء منهم

  :على النحو التالي

  

، 1/8/2010فجر يوم األحد الموافق  2:30قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحربية عند حوالي الساعة  .1

صاروخاً تجاه حقل زراعي في بلدة عبسان الكبيرة إلى الشرق من خان يونس، تسبب ذلك في إحداث حفرة كبيرة في 

  .المكان دون وقوع إصابات

من فجر يوم األحد الموافق  3:00وخ واحد، عند حوالي الساعة قصفت الطائرات الحربية االسرائيلية بصار .2

  .مستهدفة الشريط الحدودي مع مصر جنوب رفح، لم يسفر القصف عن إصابات في صفوف المواطنين 1/8/2010

تحركت المسيرة األسبوعية المناهضة للمنطقة العازلة، والتي تنظمها المبادرة المحلية في بيت حانون، بحشد يضم  .3

من المتضامنين األجانب، يحملون األعالم الفلسطينية والشعارات، عند حوالي ) 10(مشاركاً تقريباً، من بينهم ) 50(

، منطلقة من أمام المدرسة الزراعية الثانوية تجاه معبر 17/8/2010من صباح يوم الثالثاء الموافق  11:30الساعة 

متراً شرقي المعبر، فوجئوا  300دود الفصل الشمالية إيرز إلى الشمال الغربي، وعند وصولهم مسافة تبعد عن ح

متراً، ويبدأ من منطقة المعبر متجهاً إلى الشرق، على حدود المنطقة  1200بوضع االحتالل سلكاً شائكاً يمتد بطول 

متراً  40العازلة التي تحاول قوات االحتالل فرضها بمحاذاة حدود الفصل، فتجاوزوه حتى وصلوا مسافة تقدر بـ 

فتح جنود االحتالل المتمركزين داخل أبراج المراقبة  من صباح الثالثاء نفسه 11:45اعة من الحدود، عند حوالي الس

النار في الهواء بشكل تحذيري، فتراجع المشاركين حتى وصلوا األسالك الشائكة، ثم بدءوا بإزاحة األسالك الشائكة 

نود النار تجاههم بشكل مباشر، ما حذا بهم باالبتعاد عن المكان، جهة الشمال، ورفع أجزاء منها، وخالل ذلك فتح الج

  .فراراً بحياتهم، ما تسبب في إصابة عدد منهم بجراح طفيفة نتيجة األسالك، ومن ثم ابتعدوا عن المكان
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ق من مساء يوم الثالثاء المواف 23:15استهدفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .4

منطقة الشريط الحدودي مع مصر قرب حي السالم جنوب رفح، وكانت الطائرات الحربية أطلقت  17/8/2010

  .مستهدفة الشريط الحدودي شرق معبر رفح في بلدة الشوكة 21:30صاروخ واحد عند حوالي الساعة 

، ، مبنى 17/8/2010موافق من مساء يوم الثالثاء ال 9:50قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  .5

مهجور في منطقة المحررات شمال غرب خان يونس، أسفر القصف عن تدمير المبنى بشكل كامل، ولم يسفر عن أي 

  .إصابات في األرواح

قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي بصاروخين بئر مياه ومنزل ريفي تعود ملكيتهما للمواطن عبد اهللا إبراهيم  .6

من مساء الثالثاء الموافق  10:30عاما، وذلك  عند حوالي الساعة )74(من العمر  محمود دلول البالغ

م، ووفقا للمعلومات فقد دمر القصف بئر المياه بشكل كلي ويستخدم لري أراضي زراعية مساحتها 17/8/2010

قصف منزل ريفي دونم، مزروعة بأشجار الزيتون يملكها دلول الذي يسكن حاليا مدينة غزة، كما دمر ال)30(حوالي 

متر مربع مالصق للبئر وهو غير مأهول، كما تضرر مصنع غزة لألعالف والحبوب  )130(مساحته تقدر ب

لوح صفيح ) 15(المجاور للمكان وهو عبارة عن شركة مساهمة خصوصية، حيث تضررت نوافذ المكاتب حوالي 

يذكر أن المكان . عامل)15(عمل به حوالي دونم، وي 12من سقف المصنع، يذكر أن المصنع يقع علي مساحة تقدر ب

  .غربا عن السياج الفاصل 1.5الذي استهدفته قوات االحتالل يبعد حوالي 

  
  داخل أراضي قطاع غزة التوغل •

قامت وختلفة من قطاع غزة، عمليات توغل في مناطق م ،خالل الفترة التي يتناولها التقرير اإلسرائيلي نفذت قوات االحتالل

في سياق االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة لقواعد القانون الدولي  ،نماتوعشرات الدأو تسوية بتجريف الحربية  هالياتخاللها آ

طق وكل ما يتحرك في المنا ،السكان وممتلكاتهمواستهدفت خالل توغالتها . والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،اإلنساني

 أمنيةفرض منطقة التوغالت في سياق متصل من اإلجراءات التي تهدف إلى  وتأتي هذه. الفصل الفلسطينية القريبة من حدود

يستعرض التقرير  و.الزراعية القريبة من حدود الفصل أراضيهمالفلسطينيين من االنتفاع بحرم مئات المزارعين تعازلة 

  :كاآلتي ،عمليات التوغل
  

 الساعة حوالي عند العسكرية باآلليات معززة تاللاالح قوات توغلت العسكرية باآلليات معززة االحتالل قوات توغلت .1

 بأعمال وقامت الكبيرة بعبسان الفراحين منطقة في متر 400 مسافة ،17/8/2010 الموافق الثالثاء صباح 9:00

 االحتالل قوات واعادت والقرارة، الجديدة عبسان شرقي شماالً التوغل وامتد قذائف، عدة إطالق تخللها تسوية

  .نفسه اليوم مساء 9:00 الساعة حوالي عند الحدودي الشريط لداخ انتشارها

 يوم مساء من 16:00 الساعة حوالي عند -عسكرية آليات) 8( من مكونة بقوة -اإلسرائيلي االحتالل قوات توغلت .2

 غربي البحر، شاطئ بمحاذاة الشمالية، الفصل حدود من متراً 100بـ تقدر لمسافة ،24/8/2010 الموافق الثالثاء
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 الجرافات وباشرت متقطع، نار إطالق وسط غزة، شمال محافظة في الهيا، بيت غرب شمال الواقعة السيفا منطقة

 االحتالل قوات كانت والتي -البسكورس بمادة المفروشة األرض من واسعة منطقة وتقليب بتجريف للقوة المصاحبة

 لهذا الوصول أو نقله، من الفلسطينيين العمال عمن بهدف وذلك -غزة شمال مستوطنات من االنسحاب قبيل تستخدمها

 كل تجاه الفائتة األيام خالل مرة من أكثر النار فتحت االحتالل قوات أن ذكره الجدير الفصل، لحدود المالصق المكان

 مساء من 20:30 الساعة حوالي عند االحتالل عمليات وانتهت الحصى، جمع عمال من المنطقة، هذه من اقترب من

  .المكان من انسحبت حيث نفسه، الثالثاء يوم

    
  احلصار والقيود على حرية احلركة

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

 إقامات وحملة طلبة من فرينومسا مرضى بمغادرة سمحت كما. غزة قطاع إلى وسلع بضائع بمرور خاللها سمح معدودات،

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

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

 الواردات وجه في اإلغالق أيام عدد بلغ بينما ،شاحنة من األعالف والحبوب )560(توريد خاللها أتاحتيتناولها التقرير، 

اغلقت قوات االحتالل المعبر بشكل كلي امام الصادرات حيث بلغ عدد ايام االغالق  فقد بالصادرات يتعلق وفيمايوماً  )23(

  .يوما) 31(
  

 
 

  

  )ايرز(بيت حانون معرب 
 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 واألجانب العرب الموظفين مرور وعلى ومرافقيهم، المرضى سفر

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

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

 العمال حرمواألجانب والدبلوماسيين وكبا ر التجار، وت بحيث تسمح بمرور عدد محدود جداً من الحاالت اإلنسانية 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 يتفاوت بالدخول

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

 من تمكنيوماً، حيث ) 27(سمحت بفتح المعبر بشكل جزئي مدة  فيما ،أيام) 4( مدة كلى بشكل المعبر االحتالل قوات أغلقت

. من موظفي المنظمات الدولية األجانب) 664. (ن المرافقين لهمم) 672(من المرضى، ) 690( ايرز معبر خالل من العبور
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من ) 202. (BMCمن كبار رجال األعمال ) 171. (من الصحفيين) 71". (السفارات"من موظفي السلك الدبلوماسي ) 91(

. لهم في القطاع ، الذين كانوا في زيارة ألقارب1948من فلسطينيي األراضي المحتلة في العام ) 319. (التجار الفلسطينيين

   ".معبر الكرامة"من المسافرين إلى جسر األردن ) 63(

  
  

  :الربي رفح معرب
الجرحى والمرضى ومرافقيهم، من  امام المسافرين )اغسطس( ابشهر  خاللسمح بفتح معبر رفح لعدة ساعات، جزئياً 

ملة اإلقامات والتأشيرات وحملة الجوازات المرضى وح )12904(باإلضافة لعودة العالقين، وبلغ عدد المغادرين من المعبر 

سمح بعودة بينما والطلبة،  ومن الوفود الطبية والصحفية التي قدمت لقطاع غزة،   األجنبية والتنسيقات والحاالت اإلنسانية

  .)815(من بينهم جرحى ومرضى ومرافقيهم والعالقين على الجانب المصري من المعبر، وبلغ عدد المرجعين  )12047(

  
  

  ): شالوم كريم( سامل أبو كرم معرب
حيث سمحت  2010 اغسطسيوماً من شهر  )23(سمحت قوات االحتالل بفتح معبر كيرم شالوم لعدة ساعات يوميا خالل 

شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع بين مواد غذائية، وطبية، وأنواع من المواد المختلفة االستخدام،  )2865(بدخول 

 )118(و، )طن 3213.166(شاحنة محملة بغاز طهي تحمل  )150(كما سمحت تلك القوات بدخول . اإلنسانية والمساعدات

 .بنزين للسيارت )لتر 81.000(شاحنة محملة  )2(عدد  و، )لتر 4835.172(شاحنة محملة بالسوالر الصناعي تحمل 

  .)لتر 335.750(شاحنة محملة بالسوالر تحمل  )8(ودخول عدد باالضافة 

  
  :معرب صوفا

 إلدخال مخصص كلياً، وهو معبر إغالقايوماً ) 31(قوات االحتالل المعبر طيلة الفترة التي يغطيها التقرير والبالغة  أغلقت

  .فقط والعمال البناء مواد
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  اخلامتة
  

مع السكان في تعاملها  سانحقوق اإلنومعايير  قواعد القانون الدولي اإلنسانيل اإلسرائيلي قوات االحتاللمواصلة التقرير  يبرز

كما واصلت توغالتها شبه اليومية داخل  .حيث واصلت تلك القوات استخدام القوة المفرطة والمميتة .المدنيين في قطاع غزة

ستيالء على شريط يمتد المناهضة لقرار تلك القوات باإل مناطق الحدوديةالالمسيرات السلمية في واستهدفت  ،أراضي القطاع

، ما يتسبب في انتهاك جملة من حقوق اإلنسان بالنسبة لسكان تلك المنطقة ومن وإقامة منطقة عازلة دود قطاع غزةبمحاذاة ح

يمتلكون أراضي زراعية فيها، كما أن استمرار منع وصول المزارعين إلى آالف الدونمات من األراضي الزراعية القريبة من 

  .من مصادر ضرورية لعيشهم الحدود الشرقية والشمالية للقطاع يحرم السكان

  

الحركة ونوع حجم ، حيث يعرض كما يتناول الحصار واإلغالق ،يظهر التقرير استمرار االنتهاكات الموجهة ضد الصيادينو

  . بما في ذلك عدد المرضى الذين تمكنوا من مغادرة القطاع للعالج ،تلك المخصصة لألفراد وأ ،على المعابر التجارية

  

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

يستنكر  كما. بالنسبة لسكانه نتهك جملة حقوق اإلنسانيوالحصار الشامل الذي تفرضه على القطاع واستمرار ، قطاع غزة

استمرار منع قوات االحتالل الصيادين من النزول إلى البحر سياق تصاعد االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين التي تأتي في 

ما يعني حرمانهم من مزاولة بما اليتجاوز ثالثة أميال بحرية   2009) مارس(لمسافة تقل عن تلك التي حددتها في آذار 

  .عملهم

  

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

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

   .األراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص

  

ي بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي والمركز يجدد مطالبته المتكررة للمجتمع الدول

في األراضي الفلسطينية المحتلة  ةوالعمل على تطبيق العدال. إلنسانلقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق ا

  .هم للعدالةاإلسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديم بومالحقة مجرمي الحر

  

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

  .وقواعد القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة

  
  انتهى
 

   


