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 مقجمة

الفمدصيشييغ عمى شػؿ حجود الفرل الذخقية والذسالية لقصاع السجنييغ بحق تتعجد أنساط االنتياكات اإلسخائيمية 
ورعاة  السدارعيغ في أراضييع،مدتيجفة تفتح تمظ القػات نيخاف أسمحتيا السختمفة بذكل مباشخ ومتكخر، إذ غدة، 

أو قتميع تالخدائخ، ػقع بيع جامعي الحجارة والحجيج والبالستيظ "الخخدة"، فتاألغشاـ، وصائجي العرافيخ، و 
وتحط مغ كخامتيع وتخزعيع لمتعحيب،  أو تعتقميعاألحياف إلى اإلعاقة الجائسة،  بعستريبيع بجخاح، ترل في 

آالؼ الفمدصيشييغ وتجمخىا، ما يتدبب في فقجاف السشذآت الدراعية والرشاعية تمظ القػات  جّخؼتاإلندانية، كسا 
  .ندانينداف والقانػف الجولي اإللقػاعج القانػف الجولي لحقػؽ اإلفي مخالفة واضحة  مرادر رزقيع التي تعيميع،

عمى بخا  ، لفخض مشصقة مقيجة الػصػؿ 28/9/2000األقرى بتاريخ سعت مشح مصمع قج وكانت قػات االحتالؿ 
لمسشازؿ والسشذآت  السشطع، وذلظ عبخ عسميات اليجـ والتجخيف امتجاد الحجود الذخقية والذسالية لقصاع غدة

حجود القصاع، حيث ىجمت تمظ  داخل( متخ 1500) يرل في بعس السشاشق إلى والسدارع التي تقع في نصاؽ
%، 100( متخا  عمى امتجاد الحجود بشدبة 500األراضي السدروعة في نصاؽ )جّخفت و الرشاعية القػات السشذآػت 

. وصػال  إلى التبشي الرخيح لشيتيا حخماف الفمدصيشييغ مغ 1%75( متخا  بشدبة 1000ت في نصاؽ )فيسا جّخف
% مغ إجسالي مداحة 15% مغ إجسالي مداحة األراضي السدروعة في قصاع غدة و35مداحة تسثل ما ندبتو 

 مقيجة الػصػؿ.  ، مغ خالؿ إقامتيا لمسشصقة2قصاع غدة
انتياكات قػات االحتالؿ اإلسخائيمي في السشصقة مقيجة الػصػؿ بخا  في  حػؿ ،2017معاـ الدشػي ل تقخيخالُيقّجـ 

نبحة عامة حػؿ واقع السشاشق مقيجة الػصػؿ بخا  معّخفا  بدياؽ تصػرىا، ويرفيا جغخافيا ، مػضحا   ،قصاع غدة
 ،والقانػف الجولي اإلنداني قػاعج القانػف الجولي لحقػؽ اإلندافل ختكبيا قػات االحتالؿتأنساط االنتياكات التي 

مشصقة حجودية يحطخ الػصػؿ إلييا عمى امتجاد الحجود الذسالية  القػات تمظقخب حجود الفرل، الحي أعمشتو 
، 1949عاـ مالسجتسع الجولي واألشخاؼ الدامية السػقعة عمى اتفاقية جشيف الخابعة ل، واضعا  والذخقية لقصاع غدة

 .ألخالقيةأماـ مدئػلياتيع القانػنية وا
في سياؽ عسل مخكد السيداف لحقػؽ اإلنداف عمى تعديد وحساية حقػؽ اإلنداف واحتخاـ قػاعج ىحا التقخيخ يأتي و 

القانػف الجولي اإلنداني، ورصج االنتياكات وتػثيقيا وكذفيا والعسل عمى وقفيا أو الحّج مشيا، عمى شخيق جبخ 
االنتياكات التي تختكبيا قػات االحتالؿ في السشصقة مقيجة  جسمةويعخض التقخيخ  ومحاسبة السجخميغ. 3الزخر

 واألشكاؿ التػضيحية.وإفادات شيػد العياف واالحرائيات أبخز األخبار ، مجعسا  ب2017خالؿ العاـ الػصػؿ بخا  
 
 
 
 

                                                           
 .2015(، تقرير منشور، OCHAمكتب تنسيق الشئون اإلنسانية يف األراضي الفلسطينية احملتلة التابع لألمم ادلتحدة )  1
% من إمجايل مساحة األراضي الزراعية وإمجايل مساحة األرض يف قطاع غزة وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية يف العام 15الوصول نسبة  متثل ادلنطقة مقيدة 2

2012. 
 (.2005ديسمرب/كانون األول  16بتاريخ  60/147راجع ادلبادئ األساسية لألمم ادلتحدة بشأن احلق يف االنتصاف وجرب الضرر )القرار رقم  3
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 قطاع غدة
 )السؽقع والدكان وظخوف السعيذة(

 
 السؽقع وأهسيته: 

الديل الداحمي الفمدصيشي، الػاقع جشػب غخب فمدصيغ، وتقع عمى  تعّج محافطات قصاع غدة جدءا  ميسا  مغ
، ويبمغ 2كمع 365كع، وبسداحة إجسالية تقجر ب 45مدتصيل شػيل وضيق يستج مغ الذساؿ إلى الجشػب بصػؿ 

 ( كيمػمتخ في الجدء الجشػبي. 12( كيمػ متخ في القدع الذسالي، في حيغ يرل إلى قخابة )5.7عخضو )
 

شساؿ غدة، غدة، ديخ البمح، خاف يػنذ، ورفح، ويحّج قصاع  :ىي 4ات غدة مغ خسذ محافطاتوتتكػف محافط
 .مغ الذخؽ والذساؿ، ومرخ جشػبا 1948البحخ األبيس الستػسط غخبا ، واألراضي السحتمة عاـ   غدة

 
 الدكان: 

ـ لمدكاف والسداكغ والسشذآت تذيخ تقجيخات الجياز السخكدي لإلحراء الفمدصيشي السدتشجة إلى نتائج التعجاد العا
مميػف ندسة، مشيع  4.95في فمدصيغ يبمغ حػالي  2017، إلى أف عجد الدكاف السقجر مشترف عاـ 2007
تبعا  لبعس السرادر لمعاـ الحالي سكاف قصاع غدة ، في حيغ بمغ عجد 5مميػف أنثى 2.43مميػف ذكخ و 2.52
 .مميػف ندسة 2.00بحػالي  ،2017

لدكانية في فمدصيغ مختفعة بذكل عاـ وفي قصاع غدة بذكل خاص، إذ بمغت الكثافة الدكانية وتعّج الكثافة ا
  52324في الزفة الغخبية مقابل  2 فخدا /كع 532في فمدصيغ، بػاقع  2 فخدا /كع 823نحػ  2017رة لعاـ السقجّ 

 .6 في قصاع غدة 2فخدا / كع
 
 

  ظخوف السعيذة:
راضي الفمدصيشية السحتمة مغ تجىػر كبيخ في مدتػيات السعيذة، جخاء يعاني الدكاف الفمدصيشيػف في األ

ح انصالؽ االنتفاضة الفمدصيشية الثانية نياية استيجاؼ قػات االحتالؿ لمسشذآت السجنية الفمدصيشية بذكل واسع مش
 التجميخوالسيسا السشذآت االقترادية، الرشاعية والتجارية والدراعية، التي تعخضت لمقرف و  ،2000العاـ 

 .الستكخر والسشطع والتجخيف
 

مع تقييج حخكة البزائع والعامميغ مغ وإلى السشاشق الفمدصيشية السحتمة، لسشذآت السسشيج لتمظ اتجميخ وتخافق ال
إلى فقجاف  تأف أد . وكاف لسجسل تمظ االنتياكات2006تذجد مشح االنتخابات الفمدصيشية في مصمع العاـ  والحي

في األراضي  يغفقخ سوالالسعصميغ عغ العسل الفمدصيشييغ فخص عسميع، وارتفاع معجالت اآلالؼ مغ العساؿ 
 انعكذ بالدمب عمى مجسل الخجمات الحياتية لجى الفمدصيشييغ. مخ الحي األ .السحتمة الفمدصيشية

                                                           
 وفقاً للتقسيمات اإلدارية ادلعتمدة لدى وزارة احلكم احمللي الفلسطينية.  4
 اجلهاز ادلركزي لإلحصاء الفلسطيين، بيان صحفي، مبناسبة اليوم العادلي للسكان، الرابط:  5

http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1974&mid=3915&wversion=Staging ، 
 11/7/2017صدر بتاريخ 

 ادلصدر السابق نفسه. 6

http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1974&mid=3915&wversion=Staging
http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1974&mid=3915&wversion=Staging
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 تؽطئة
 إسخائيل ولةد وقياـ فمدصيغ احتالؿ أعقاب في اليجنة خط وفق الحالي بذكميا حجود الفرل لقصاع غدة رسّست

 )مرخ، الستحاربة العخبية الجوؿ بيغ رودس جديخة في الشار إشالؽ وقف محادثات خالؿ 1948 في العاـ
 السحتمة الفمدصيشية األراضي مع الحجود تمظ ، وتتقاشع1949عاـ ال في االحتالؿ( ودولة ولبشاف وسػريا، واألردف،

 .7بيةالعخ  مرخ بجسيػرية جشػب ا تترل وشخق ا، فيسا شساال  
 

 ،أو السشصقة العازلة (Buffer zone)مع مرصمح  بجاية   جخى التعاملوحػؿ السشصقة مقيجة الػصػؿ، فقج 
 Access) السشاشق مقيجة الػصػؿبتفاؽ عمى تدسيتيا االلػصف ىحه السشصقة، ثع تصػر السرصمح وجخى 

Restricted Areas(والحي يخمد لو باالخترار )ARA)، إجساع السشطسات والػكاالت وىحا السرصمح يحطى ب
 .العاممة فب قصاع غدة الجولية ومشطسات حقػؽ اإلنداف السحمية

 
وقج ضيخت السشاشق مقيجة الػصػؿ بعج تشفيح قػات االحتالؿ لخصة الفرل أحادي الجانب في قصاع غدة، 

والتيجئة التي  ،مخورا  باليجنة مع قػات االحتالؿ ،12/9/2005مشاشق القصاع بتاريخ كافة واالندحاب مغ 
السشاشق الحجودية. وكخست قػات تمظ في  قػاتتمظ المغ خخوقات  ، وما تخمميا19/6/2008أعمشت بتاريخ 

مشذػرات  االتابعة ليصائخات الألقت  ، حيث2008السشاشق مقيجة الػصػؿ برػرة فعمية في العاـ االحتالؿ 
متخا ،  300حجود الفرل لسدافة  مغالقتخاب مغ االدكاف ححرت فييا ، القصاععذخات السخات عمى محافطات 

لحجود القصاع الذخقية والذسالية. الحجود يعخض حياتو لمخصخ، ودعست الخسالة بخارشة تمظ وأف مغ يقتخب مغ 
ا كع 62 شػؿ عمى ونرف الكيمػ متخ كيمػ تمظ السشصقة بحػالي روتقجّ  مجة لب الغخبية الذسالية الحجود مغ بجء 

شخقي بيت حانػف  القصاع، شخقي إلى الحجود تمتف حيث حانػف، وبيت ،)البجوية( أـ الشرخ قخيةثع  الىيا، يتب
 ومشصقة الذخقية، ججيجة بسشصقة مخور ا غدة، شساؿ محافطة إشار في وذلظ جباليا مغ األجداء الذخقية ثع تأتي

 تجسعات بخسذ تسخ ثع غدة، محافطة شخؽ  وجشػب شخؽ  ،)الجيظ جحخ( غدة  وادي وقخية التخكساف الذخقي،
 ومجيشة السرجر، قخية السغازي، مخيع البخيج، مخيع: التالي الشحػ عمى وىي البمح، ديخ محافطة تقع شخؽ  سكشية

ىي: القخارة،  يػنذ خاف محافطة شخؽ  أخخى  سكشية تجسعات بدتة ذلظ بعج وتسخ الدمقا، وادي وأخيخ ا ديخ البمح،
 عشج بمجة الحجودية السشاشق وتشتيي الفخاري، وأخيخ ا الججيجة، وعبداف الكبيخة، وعبداف خداعة، و سييال، بشي و

 . رفح محافطة شخؽ  الذػكة
 

الدمظ،  أو الفاصل، الججار أو األمشي، كالدياج :مدسيات مغ عمييا يصمق ما أو الفرل، حجود وصف ويسكغ
ودولة  غدة قصاع بيغ فرلي مشتطع، غيخ بذكل تديخ إلكتخونية شائكة أسالؾ عغ عبارة بأنيا 8الحجود، أو

إلييا  يزاؼ قميمة، أمتار ا البعس بعزيا عغ تبعج متػازية، شخائح ثالث عغ عبارة األسالؾ وىحه االحتالؿ،
عمى  يػجج كسا كيخبائي ا، تيار ا الذخائح أحج يسذ بيشسا، حانػف  وبيت الىيا بيت شساؿ في أجداء سسشتيا ججار

                                                           
االنسحاب اإلسرائيلي من مستوطنات  االحتالل ينتهك كل القواعد ومعاانة ادلدنيني تستمر وتتصاعد، تقرير توثيقي يتناول ادلناطق احلدودية يف قطاع غزة بعد 7

 ، دلزيد من ادلعلومات راجع الرابط: 2006القطاع، مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، 
006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9&p=centerhttp://www.mezan.org/ar/details.php?id=10 ،

 .1/7/2015اتريخ االسرتجاع 
  ، شرق ومشال قطاع غزة.1948تسميات يطلقها السكان واخلرباء على خط التحديد الفاصل ادلرّسم يف العام  8

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9&p=center
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=10006&ddname=buffer%20zone&id_dept=22&id2=9&p=center
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 شػؿ تمظ عمى تشتذخ التي السخاقبة، أبخاج مغ كبيخ وعجد متاخسة، كخيةعد مػاقع عجة مشيا اإلسخائيمي الصخؼ
 خالؿ واآلليات العدكخية، الخاجمة القػات لجخػؿ تدتخجـ وكبيخة، صغيخة حجيجية، بػابات فييا ويػجج الحجود،
 .9التػغل عسميات

 

مع القانػف حجود القصاع  عمى شػؿفخضيا  لػصػؿ، التي تحاوؿ قػات االحتالؿويتعارض إقامة السشصقة مقيجة ا
أنيا تحاوؿ أف تتشرل مغ مدئػليتيا كقػة قائسة باالحتالؿ وتتجاىل كػف ىحه السشصقة جدء إذ  الجولي اإلنداني،

عجـ مات وواجبات تجاه حساية الدكاف و التدا حيث تفخض عمييا القػانيغ الجولية ،مغ األراضي الفمدصيشية السحتمة
ف فخض السشصقة العازلة يحـخ السئات مغ فإ كحلظ .ع وتسكيشيع مغ مداولة أعساليعاستيجافيع أو تجميخ مستمكاتي

 .، ويجفع بيا إلى بخاثغ الفقخ والجػعمغ مرادر رزقيع ،شقافي ىحه السشالعامميغ في القصاع الدراعي أسخ 
  

الؽ الشار أف تمظ القػات في معخض محاوالتيا فخض السشاشق مقيجة الػصػؿ تدتخجـ إشىحا باإلضافة إلى 
ج قػات والقرف السجفعي دوف تسييد أو تشاسب حيث ال تفخؽ بيغ السجنييغ والسقاتميغ. األمخ الحي يذيخ إلى تعسّ 
الججيخ و االحتالؿ تيجيخ الدكاف قدخا  عغ مشازليع وأراضييع في انتياؾ جديع لقػاعج القانػف الجولي اإلنداني. 

يجفع ما تتيح ليا التحقق والتأكج مغ شبيعة أىجافيا، خاقبة متصػرة ذكخه أف قػات االحتالؿ تستمظ أجيدة تحكع وم
والتخىيب  القتلبغخض جاءت بػقع الزحايا مغ السجنييغ، ستيجافات الستكخرة والتي تتدبب االإلى االعتقاد أف 

  الحي يحطخه القانػف الجولي اإلنداني.
 

وصائجي العرافيخ ورعاة األغشاـ وجامعي الحجيج مقيجة الػصػؿ الحق في العسل لمسدارعيغ كسا تشتيظ السشاشق 
والحجارة، والحق في التشقل والحخكة ليع، ومجسل حقػؽ االنداف لدكاف تمظ السشاشق، التي أقّخىا اإلعالف 
العالسي لحقػؽ اإلنداف والعيج الجولي الخاص بالحقػؽ السجنية والدياسية والعيج الجولي الخاص بالحقػؽ 

 . 10قة ومجسػع االتفاقات الستخررة األخخى محالت السػ عية والثقافية والبخوتػكاالقترادية واالجتسا
 

 في قطاع غدةبخا  الؽصؽل  ةفي السشاطق مقيج ت االحتالل اإلسخائيمياانتهاكات قؽ 
 

 الفمدصيشييغ في السشاشق مقيجة الػصػؿ بخا  السجنييغ ، استيجاؼ 2017العاـ خالؿ ات االحتالؿ واصمت قػ 
تتعجد و  .في انتياؾ واضح لقػاعج القانػف الجولي اإلنداني والقانػف الجولي لحقػؽ اإلنداف األسمحة سختمف أنػاعب

بالتػغل الستكخر في التابعة لقػات االحتالؿ تقـػ الجبابات واآلليات العدكخية االنتياكات، حيث األنساط مغ تمظ 
ومستمكاتيع العامميغ في القصاع الدراعي  تجاهشة الخشافتح نيخانيا تكحلظ  ،أراضي السػاششيغ وتجخيفيا وتجميخىا

سداولة أعساليع في وتقتل وتعتقل مغ ترل إليو قػاتيا، بسا ال يدسح لألخيخيغ ب ،في تمظ السشاشقوأراضييع 
  .آمغالسشاشق القخيبة مغ حجود الفرل بذكل أراضييع و 

 
استيجاؼ جامعي الحجيج والبالستيظ الفرل  السخاقبة عمى شػؿ حجود تمظ القػات الستسخكدة في أبخاجكسا تػاصل 

"الخخدة"، وجامعي الحجارة والحرى، وجامعي الحصب، وصائجي العرافيخ، األمخ الحي تدبب في حخماف 
تدتيجؼ بأسمحتيا الخشاشة الستطاىخيغ و  السػاششيغ وعػائميع مغ مرجر الخزؽ الػحيج.مغ  شخيحة واسعة

                                                           
 .2017ابحثو ادلركز ادليدانيني يف قطاع غزة، معلومات موثقة،  9

 .2017دانيني يف قطاع غزة، معلومات موثقة، ابحثو ادلركز ادلي 10
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تفاعا  ممحػضا  خالؿ العاـ يع القتمى والجخحى، والحي سجل ار الدمسييغ قخب حجو الفرل مػقعة في صفػف
2017.    

ستيجاؼ قػات االحتالؿ بعجـ الػضػح، حيث يعجد السدارعػف ورعاة األغشاـ عغ تحجيج امدافات  دعوتت
 مات مدافات االستيجاؼ خاوحت ،السيدافمخكد  وتػثيقوفقا  لخصج و السدافات التي يدتصيعػف فييا العسل بأماف. 

 متخ تقخيبا  مغ حجود الفرل، وتخكدت تمظ االعتجاءات الستكخرة تجاه السجنييغ بذكل عاـ 1500 -100بيغ 
 .والفئات التي يدتعخضيا التقخيخ بذكل خاص

حيث يختبخ القصاع الدراعي في السشاشق مقيجة الػصػؿ، تخجع جسمة تمظ االنتياكات باألثخ الدمبي عمى 
ما يجفع بيع لدراعة أراضييع بسحاصيل ال ، يعفي الػصػؿ لسدارعيع أو أماكغ عسمة مغ السعانا ا  ضخوبالسدارعػف 

إذ أف كل محاولة لدراعة السحاصيل األخخى ، الذعيخ والقسح والبصيخ والذساـ ، مثلالسدتسخةتحتاج لمخعاية 
 يكتشفيا مخاشخ جّسة، وقج تكّمفيع حياتيع الذخرية أو خدائخ مادية فادحة. 

 
 بحق، بخا   في السشاشق مقيجة الػصػؿ ا  انتياك( 297)، 2017يداف لحقػؽ اإلنداف خالؿ العاـ وثق مخكد الس

حجيج والبالستيظ القجيع والحجارة الستشدىيغ والسدارعيغ وصائجي العرافيخ ورعاة األغشاـ وجامعي ال جنييغسال
، مخة في أراضي السػاششيغ( 10)قػات االحتالؿ  غمتػ وت ،الدمسية في تمظ السشاشق سطاىخاتال السذاركيغ فيو 
 . 201711العاـ ، خالؿفي تمظ السشاشقاعتقاؿ  حادثة( 01)قامت بػو 
 
( فمدصيشيا ، مغ 248جخح )و  ؛ال  ( شف7، مغ بيشيع )ا  ( فمدصيشي07تل )مقعؼ:  عتجاءاتالا تمغجسمة أسفخت و 

  .اؿشفأ( 10) مغ بيشيع ،ا  ( فمدصيشي02)عغ اعتقاؿ و  ؛( مغ الشداء3، و)ال  ( شف151بيشيع )
 

 7102مقيجة الؽصؽل بخا  بحدب السحافعة خالل العام يؽضح أعجاد الزحايا في السشاطق ججول 
 

                                                           
 .2017األرقام الواردة يف التقرير مأخوذة من قاعدة البياانت اخلاصة مبركز ادليزان حلقوق االنسان يف قطاع غزة،  11
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 7102العام  مقيجة الؽصؽل بحدب السحافعة خاللدب حاالت االستهجاف في السشاطق شكل يؽضح ن

 

حاالت  السحافعة
 القتمى عجد القتمى االستهجاف

 األطفال
عجد 

 الجخحى
الجخحى 

 األطفال
الجخحى 

 الشداء

 
حاالت 

 عتقالاال

عجد 
 ؼيالسعتقم

 
السعتقمؽن 

 األطفال

 3 5 4 0 66 351 0 3 102 شسال غدة

 3 4 2 2 27 202 0 4 69 غدة

 1 3 2 0 18 84 1 2 56 ديخ البمح

 0 3 3 1 26 141 0 2 49 خانيؽنذ

 3 3 2 0 14 71 1 1 21 رفح

 01 02 01 1 010 248 7 07 782 السجسؽع
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 2710العام  خاللمقيجة الؽصؽل بخا  بحدب السحافعة كل يؽضح ندب الجخحى في السشاطق ش
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 2710 خالل العاممقيجة الؽصؽل بخا  بحدب الفئة السدتهجفة د الزحايا في السشاطق اعجأل يؽضح ججو

 
 7102خالل العام مقيجة الؽصؽل بخا  بحدب الفئة السدتهجفة في السشاطق  القتمى والجخحىيؽضح عجد شكل 

 
 

 
 الفئة السدتهجفة

 

عجد 
 االنتهاكات

 

عجد 
 القتمى

 

األطفال 
 مشهػ

عجد 
 الجخحى

 

األطفال 
 مشهػ

إصابات 
 الشداء

 0 1 3 0 0 5 السؽاطشؽن والستشدهؽن 

العاممؽن في حقل الدراعة )مدارعؽن، 
 رعاة الغشػ، صائجو العرافيخ(

103 0 0 5 1 0 

قخب حجود الفرل  االحتجاجات الدمسية
 شطقة مقيجة الؽصؽلفي الس

123 11 1 836 148 3 

 0 0 1 0 0 2 الحرى والخخدة والحطب ؽعسال: جامع

 0 0 0 0 0 2 استهجاف السشاطق الدكشية

 0 0 1 0 0 26 األراضي الخاليةقرف 

 0 0 0 0 0 6 إطالق قحائف مزيئة

: وتذسل انفجار األجدام الستفجخة أخخى 
 0 1 3 1 1 30 مؼ مخمفات االحتالل وغيخها

 1 010 248 7 07 782 السجسؽع
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 7102خالل العام مقيجة الؽصؽل بخا  بحدب الفئة السدتهجفة ؽضح ندب االنتهاكات في السشاطق شكل ي

 
 

أبخز األخبار ، مجعسة بفتخة التقخيخ خاللقؽات االحتالل  اقتخفتهااالنتهاكات التي  أنساط لتقخيخ أبخزويدتعخض ا
ماكؼ أوالججاول واألشكال التؽضيحية، وفقا  لمسؽضؽع، والتدمدل الدمشي، و  وافادات شهؽد العياناإلحرائيات و 

 :12ليعمى الشحؽ التا وقؽع األحجاث،
 

 :السشاطق الدكشيةو  يؼالسجني استهجاف
 :السشاطق الحجوديةفي  ؼيوالسؽاطش ؼيالستشدهاستهجاف أوال / 

 فتح نيخاف أسمحتيا الخشاشة تجاه السشاشق الدكشية السحاذية لحجود ،تػاصل قػات االحتالؿ خالؿ فتخة التقخيخ
كسا . الفمدصيشييغ القاششيغ فييا ة والسجنييغقصاع غدة، مدتيجفة السشاشق الدكشيالفرل الذسالية والذخقية ل

. أو غيخ مباشخ، وتقتميع أو تريبيعبذكل مباشخ  ،تدتيجؼ الستشدىيغ مغ السجنييغ بالقخب مغ تمظ الحجود
( 3) أسفخت عغ إصابة، أحجاث وقعت فييا انتياكات( 5وقػع )سجل مخكد السيداف خالؿ فتخة التقخيخ، و 

 . 13( شفل1، بيشيع )مػاششيغ
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2017األرقام الواردة يف التقرير مأخوذة من قاعدة البياانت اخلاصة مبركز ادليزان حلقوق االنسان يف قطاع غزة،  12
 . 2017احلوادث تعرض من واقع رصد وتوثيق ابحثي مركز ادليزان حلقوق االنسان، يف قطاع غزة،  13
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خالل العام الؽصؽل  مقيجةفي السشاطق  بحدب السحافعةد الزحايا الستشدهيؼ والسؽاطشيؼ اعجأججول يؽضح 
7102 

الجخحى مؼ  الجخحى األحجاث السحافعة
 األطفال

 1 3 4 شسال غدة
 0 0 1 غدة

 0 1 1 السجسؽع
 

 7102خالل العام ؽصؽل بخا  مقيجة الفي السشاطق بحدب السحافعة استهجاف الستشدهيؼ  ندبةشكل يؽضح 

 
 

 العنوان: ايتطرق التقرير ألبرز األحداث التي وقعت حول هذ

، 3/3/2017مغ يـػ الجسعة السػافق  20:00فتحت قػات االحتالؿ نيخاف أسمحتيا الخشاشة عشج حػالى الداعة 
ؿ مشصقة الديفا شساؿ محافطة شساؿ غدة، مسا أدى إلى تجاه  أرض الغػؿ السحاذية لحجود الفرل الذسالية شسا

 اإلنجونيديإصابة مػاششيغ اثشيغ تػاججا في السشصقة، ىحا ومغ جيتيا وصفت السرادر الصبية في السدتذفى 
جخاحيسا ما بيغ الخصيخة والستػسصة، وتفيج التحقيقات السيجانية أف قػات االحتالؿ استسخت في اشالؽ الشار حتى 

 مغ مداء اليـػ نفدو.     23:00داعة حػالي ال
فتحت قػت االحتالؿ اإلسخائيمي الستسخكدة عمى حجود الفرل الذخقية شخؽ حي الذجاعية شخؽ مجيشة غدة نيخاف 

، تجاه مجسػعة مغ 20/3/2017مغ مداء يـػ االثشيغ السػافق  19:00أسمحتيا الخشاشة عشج حػالي الداعة 
مغ الدياج الفاصل في السشصقة، ىحا واستسخت قػات االحتالؿ في اشالؽ الشار   السػاششيغ الحيغ تػاججوا بالقخب

 مغ مداء اليـػ نفدو، في حيغ لع يبمغ عغ وقػع اصابات أو أضخار. 20:00حتى حػالى الداعة 
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 :قخب حجود الفرل الذسالية والذخقية لقطاع غدة عاهخات الدمسيةالت استهجافثانيا / 
بسختمف أنػاع األسمحة قخب حجود الفرل في  الفمدصيشية الدمسية التجسعات يجاؼاست قػات االحتالؿػاصل ت

 الدمسية ىحا وتػّضح السعمػمات التي جسعيا باحثػ مخكد السيداف أف التجسعات. السشصقة مقيجة الػصػؿ بخا  
يبػا بإعاقات حيث تترجر أرقاـ القتمى والسرابيغ بسغ فييع مغ أص لجشػد االحتالؿ،واضحا  ىجفا  أضحت تذكل 

 دائسة، في السشصقة مقيجة الػصػؿ ومقارنة مع أنساط االنتياكات األخخى. 
 
التجسعات الذبابية السختمفة، و أو السؤسدات  حخكات واألحداب الفمدصيشيةالمغ  اتالتجسعات بجعػ تمظ ع شط  تُ و 
وقف انتياكات و  ،خض انيائيابغالذسالية والذخقية لسشصقة مقيجة الػصػؿ قخب حجود الفرل استسخار اسشاىزة  ل

 .قػات االحتالؿ بحق الفمدصيشييغ في نصاقيا
 

 ،مػاششا   (11) قتلم، أسفخت عغ حادثا   (071)وقػع ل مخكد السيداف خالؿ فتخة التقخيخ، سجّ في ىحا الدياؽ 
  .( شفال  042( مغ السذاركيغ في تمظ الفعاليات، مغ بيشيع )218وإصابة )

 
 2710خالل العام  بحدب السحافعة مقيجة الؽصؽل بخا  السشاطق عاهخات الدمسية في الت د ضحايااعجأججول يؽضح 

الجخحى 
 الشداء

الجخحى 
 األطفال

القتمى  الجخحى
 األطفال

 السحافعة األحجاث القتمى

 شسال غدة 39 3 0 343 63 1
 غدة 23 4 0 201 27 7
 ديخ البمح 29 2 1 84 18 1
 خانيؽنذ 21 2 0 141 26 0
 رفح 11 0 0 67 14 1
 السجسؽع 071 00 0 218 042 1

 
 7102خالل العام بحدب السحافعة عاهخات الدمسية في السشاطق مقيجة الؽصؽل بخا  الت الجخحى في ندبةشكل يؽضح 
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 العشؽان: األبخز األحجاث التي وقعت حؽل هح تطخق التقخيخي

، عشج حػالي السختمفة كدة عمى حجود الفرل الذخقية لسجيشة غدة، نيخاف أسمحتيافتحت قػات االحتالؿ الستسخ 
، تجاه فعالية شعبية تزامشية مع األسخى في 19/5/2017يـػ الجسعة السػافق صباح مغ  09:00الداعة 

 ( مػاششيغ بجخاح متفاوتة7تدبب في إصابة )األمخ الحي ت عذخات الذباف واألشفاؿ، سجػف االحتالؿ، ضسّ 
( بأعيخة مصاشية، فيسا أصيب ثالثة مغ بيشيع 2( مشيع بأعيخة نارية، و)2أصيب )حيث مغ بيشيع شفل واحج، 

، والسرابيغ ىع: السػاشغ/ بالؿ جبخه زكي الذػا قػاتتمظ الشفل باختشاؽ جخاء استشذاقيع الغاز الحي أشمقتو 
عاما ( اصيب بعيار مصاشي، 19ؿ )عاما ( اصيب بعيار مصاشي، والسػاشغ/ دمحم عمي بكخ عبج العا32)

عاما ( اصيب بعيار ناري في الداؽ اليدخى، والسػاشغ/ ساجي رفيق تػفيق 21والسػاشغ/ دمحم إياد عمي الحدشي )
عاما (، 35عاما ( اصيب بعيار ناري في القجـ اليدخى، والسػاشغ/ ابخاىيع دمحم أحسج أبػ شو )25وىجاف )

عاما ( اصيبػا باختشاؽ 14عاما (، والسػاشغ/ رمدي شارؽ دمحم ممحع )27ة )والسػاشغ/ عالء رشاد حساد الػادي
 جخاء استشذاقيع الغاز، حيث وصفت السرادر الصبية في مدتذفى الذفاء اصاباتيع بيغ الصفيفة والستػسصة.  

لداعة ، عشج حػالي االخشاشة فتحت قػات االحتالؿ الستسخكدة عشج حجود الفرل شخؽ خانيػنذ، نيخاف أسمحتيا
، تجاه العذخات مغ الذباف واألشفاؿ بيشسا كانػا في السشصقة 19/5/2017مغ مداء يـػ الجسعة السػافق  2:30

القخيبة مغ حجود الفرل شخؽ بمجتي خداعة وعبداف الكبيخة شخؽ خاف يػنذ، لمتطاىخ في السشصقة الحجودية 
ج الحرار السفخوض عمى قصاع غدة، حيث تزامش ا مع األسخى السزخبيغ في سجػف االحتالؿ، ورفزا  لتذجي

اشمقت قػات االحتالؿ الشار تجاه السذاركيغ عشج اقتخابيع مغ حجود الفرل شخؽ بمجتي خداعة عبداف الكبيخة، 
عاما (،  21شخؽ خاف يػنذ، ما أسفخ عغ إصابة مػاششيغ، بجخوح متػسصة وىسا: أميغ دمحم إبخاىيع سسػر، )

ا أنو يعاني مغ إعاقة حخكية سابقة مغ سكاف بمجة بشي سييال، وأص يب بعياريغ نارييغ في البصغ والحػض، عمس 
متخ ا مغ الذخيط الحجودي. والسدارع/مػسى زايج عػدة سسػر،  40في يجيو، وأصيب خالؿ تػاججه عمى بعج حػالي 

بصغ، خالؿ عاما(، مغ سكاف مشصقة الدصخ الذخقي، وأصيب بعيار ناري اختخؽ جانبو األيدخ ونفح مغ ال 24)



16 
 

متخ عغ الذخيط الحجودي شخؽ بمجة  300تػاججه في أرض كاف يعسل فييا في قصف البقجونذ، وتبعج حػالي 
 عبداف الكبيخة، وتع نقميسا إلى مدتذفى غدة األوروبي لتمقي العالج.

عجدا  مغ أشمقت و الخشاشة قػات االحتالؿ الستسخكدة عشج حجود الفرل شخؽ مخيع البخيج، نيخاف أسمحتيا فتحت 
، تجاه 2/6/2017مداء يـػ الجسعة السػافق مغ  14:30قشابل الغاز السديل لمجمػع، عشج حػالي الداعة 

العذخات مغ الذباف واألشفاؿ بيشسا كانػا في السشصقة القخيبة مغ حجود الفرل جشػب شخؽ مخيع البخيج، مسا 
ناري في القجـ اليسشي، وقامت سيارات عاما ( بعيار  30أسفخ عغ إصابة السػاشغ / شارؽ أحسج عمياف )

اإلسعاؼ التابعة لجسعية اليالؿ األحسخ الفمدصيشي بشقميع إلى مدتذفى شيجاء األقرى بجيخ البمح، لتمقى 
العالج. ووصفت جخاحيع بالستػسصة. وتفيج التحقيقات السيجانية أف الفعالية نطست في أكثخ مغ مكاف في 

لية لقصاع غدة في تػقيت متقارب، ضسغ فعاليات احتجاجية دعت إلييا األشخ السشاشق الحجودية الذخقية والذسا
 الذبابية والفرائل لكدخ الحرار.

فتحت قػات االحتالؿ اإلسخائيمي، الستسخكدة عشج حجود الفرل شخؽ خانيػنذ، نيخاف أسمحتيا، عشج حػالي الداعة 
مغ الذباف واألشفاؿ بيشسا كانػا في السشصقة  ، تجاه العذخات6/6/2017مغ مداء يـػ الثالثاء السػافق  5:30

القخيبة مغ حجود الفرل شخؽ بمجة خداعة شخؽ خاف يػنذ، لمتطاىخ في السشصقة الحجودية ضسغ فعاليات رفس 
الحرار السفخوض عمى قصاع غدة، حيث اشمقت قػات االحتالؿ الشار والقشابل السديمة لمجمػع، تجاه السذاركيغ 

د الفرل شخؽ بمجة خداعة شخؽ خاف يػنذ، عمى مجار ساعة تقخيبا  ما أسفخ عغ إصابة عشج اقتخابيع مغ حجو 
عاما (، وأصيب بعيار ناري في البصغ مغ الجية  32( مػاششيغ بجخوح وىع: فادي إبخاىيع اسساعيل الشجار، )3)

/ حسدة فػاز إبخاىيع عاما (، وأصيب بعيار ناري في الفخح األيسغ. والصفل  25اليسشى. ندار رسسي عبج قجيح، )
عاما (، أصيب بذطية عيار ناري في الرجر. وتع نقميع إلى مدتذفى غدة األوروبي لتمقي  15أبػ رجيمة، )

مداء اليـػ نفدو أعمشت السرادر الصبية في مدتذفى عدة األوروبي عغ  8:10العالج، وعشج حػالي الداعة 
عاما ( متأثخا  بجخاحو، فيسا وصفت حالة السرابيغ  32استذياد السػاشغ/ فادي إبخاىيع اسساعيل الشجار )

 بالستػسصة.  
فتحت قػات االحتالؿ الستسخكدة عمى حجود الفرل الذخقية، نيخاف أسمحتيا الخشاشة، وأشمقت عجدا  مغ قشابل 

، تجاه عذخات 9/6/2017مغ مداء يـػ الجسعة السػافق  17:00الغاز السديل لمجمػع، عشج حػالي الداعة 
ما تدبب في استذياد  شخؽ جباليا شخؽ محافطة شساؿ غدة،ف واألشفاؿ الحيغ تطاىخوا قخب حجود الفرل الذبا

( 19ري في الخأس، وإصابة )عاما ( عمى الفػر، بعج إصابتو بعيار نا20السػاشغ عائج خسيذ محسػد جسعة )
غ بيغ الستػسصة والصفيفة، مغ جيتيا وصفت السرادر الصبية في السدتذفى األنجونيدي جخاح السرابي، آخخيغ

ا مغ حالة استشذاؽ الغاز ميجانيا . ىحا واستسخ إشالؽ قػات االحتالؿ لمشار عمى  فيسا عالجت األشقع الصبية عجد 
 الستطاىخيغ حتى ساعات السداء مغ اليـػ نفدو. 

إلى مكاف تجسع التطاىخة، قخب تػجيت  9/6/2017 مغ يـػ الجسعة السػافق 17:00عشج حػالي الداعة السراب حدغ جاسخ: " يفيج
ل، سخائيمية تديخ قخب حجود الفرخ... شاىجت الديارات العدكخية اإل( متطاى1500حجود الفرل شخؽ جباليا، عشجىا شاىجت حػالي )

ف سخائيمييغ، وكانػا يحسمػف األسمحة بأيجييع. في ىحا الػقت سسعت صػت اشالؽ لمشار في السكاوندؿ مشيا عجد مغ السجشجيغ اإل
كشت عمى  مغ مداء اليـػ نفدو، 17:40وشاىجت قشابل الغاز تدقط عمى الستطاىخيغ مغ قبل الجشػد اإلسخائيمييغ. عشج حػالي الداعة 

وعخفت االثشتيغ وسقصت أرضا  وسقط مغ يجي ىاتفي السحسػؿ،  ساقيمتخ مغ الدياح الحجودي فجأة شعخت بألع في  200بعج حػالي 
. صخخت مغ األلع واقتخب مشي مجسػعة مغ الذباف ورفعػني ووضعػني في سيارة اإلسعاؼ، ساقياصصجمت في أف قشبمة غاز 

مداء، أندلشي السدعفػف مغ الديارة، فػججت أنشي في  18:10وتحخكت الديارة. بعج حػالي نرف ساعة، عشج حػالي الداعة 
مرابا  آخخيغ، سسعت أف أحج  18دخيخ وشاىجت حػالي السدتذفى األنجونيدي، وُأدخمت إلى قدع االسعاؼ والصػارئ. تسجدت عمى ال
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عاما (. بعج ذلظ تمقيت  20السرابيغ أصيب بعيار ناري في الخأس، وأنو استذيج، تبيغ الحقا  أف اسسو عائج خسيذ محسػد جسعة )
 اسعافات أولية وجخى إدخالي إلى قدع الجخاحة رجاؿ.

، نيخاف أسمحتيا الخشاشة، وأشمقت عجدا  مغ قشابل ؽ جبالياشخ فتحت قػات االحتالؿ الستسخكدة عمى حجود الفرل 
، تجاه عذخات 16/6/2017مغ مداء يـػ الجسعة السػافق  17:00الغاز السديل لمجمػع، عشج حػالي الداعة 

ضسغ السديخات التي دعا  شخؽ جباليا شخؽ محافطة شساؿ غدة،الذباف واألشفاؿ الحيغ تطاىخوا قخب حجود الفرل 
غ الفرائل الفمدصيشية واألشخ الػششية تحت شعار كدخ الحرار عمى قصاع غدة، ما تدبب في ليا عجد م

مغ جيتيا وصفت السرادر الصبية في  عاما (، بعيار ناري في الخقبة،22إصابة السػاشغ مؤمغ رضػاف)
ا مغ حالة استشذاؽ ال ىحا  ،غاز ميجانيا  السدتذفى األنجونيدي جخاحو بالستػسصة، فيسا عالجت األشقع الصبية عجد 

 واستسخ إشالؽ قػات االحتالؿ لمشار عمى الستطاىخيغ حتى ساعات السداء مغ اليـػ نفدو.
فتحت قػات االحتالؿ الستسخكدة عمى حجود الفرل الذخقية، نيخاف أسمحتيا الخشاشة، وأشمقت عجدا  كبيخا  مغ 

، تجاه 28/7/2017ـػ الجسعة السػافق مغ مداء ي 17:00قشابل الغاز السديل لمجمػع، عشج حػالي الداعة 
عذخات الذباف واألشفاؿ الحيغ تطاىخوا قخب حجود الفرل شخؽ مقبخة الذيجاء شخؽ جباليا في محافطة شساؿ 
غدة، ضسغ السديخات التي دعا ليا عجد مغ الفرائل الفمدصيشية واألشخ الػششية تحت شعار إسقاط البػابات 

حيث نقمػا عمى إثخىا لتمقي العالج في  ،( مػاششيغ10ا تدبب في إصابة )اإللكتخونية في القجس السحتمة، م
السدتذفى األنجونيدي جخاح السرابيغ بيغ السدتذفى األنجونيدي. مغ جيتيا وصفت السرادر الصبية في 

ا آخخ مغ حالة استشذاؽ الغاز ميجانيا . ىحا واستسخ إشالؽ  الستػسصة والصفيفة، فيسا عالجت األشقع الصبية عجد 
 قػات االحتالؿ لمشار عمى الستطاىخيغ حتى ساعات السداء مغ اليـػ نفدو. 

خقية، نيخاف أسمحتيا الخشاشة، وأشمقت عجدا  كبيخا  مغ فتحت قػات االحتالؿ الستسخكدة عمى حجود الفرل الذ
، تجاه 6/10/2017مغ مداء يـػ الجسعة السػافق  16:00قشابل الغاز السديل لمجمػع، عشج حػالي الداعة 

عذخات الذباف واألشفاؿ الحيغ تطاىخوا قخب حجود الفرل شخؽ تمة أـ حدشية شخؽ مخيع البخيج في السحافطة 
عاما ( مغ سكاف شساؿ الشريخات )مشصقة 17في إصابة الصفل أنذ وليج زكي المػح ) الػسصى، ما تدبب

الػادي(، بعيار ناري في الفخح األيسغ أعمى الخكبة، وتع نقمو عبخ سيارة إسعاؼ تابعة لميالؿ األحسخ الفمدصيشي 
حا واستسخت قػات إلى مدتذفى شيجاء األقرى لتمقي العالج، ووصفت السرادر الصبية اصابتو بالستػسصة. ى

 .االحتالؿ بإشالؽ الشار عمى الستطاىخيغ حتى ساعات السداء مغ اليـػ نفدو
أشمقت قػات االحتالؿ اإلسخائيمي الستسخكدة عشج حجود الفرل جشػب شخؽ مخيع البخيج وسط قصاع غدة، األعيخة 

، 8/12/2017لجسعة السػافق مغ مداء يـػ ا 13:30الشارية وقشابل الغاز السديل لمجمػع، عشج حػالي الداعة 
تجاه مئات الستطاىخيغ الحيغ خخجػا وتجسعػا شخؽ البخيج احتجاجا  ورفزا  لقخار الخئيذ األمخيكي وإعالنو القجس 
عاصسة إلسخائيل. وأشعل الستطاىخوف إشارات الديارات، ورشقػا قػات االحتالؿ الستسخكدة خمف حجود الفرل 

االحتالؿ اإلسخائيمي بإشالؽ قشابل الغاز السديل لمجمػع، واألعيخة الشارية الحية  الذخقية بالحجارة، ىحا وقاـ جشػد
تجاه الستطاىخيغ، مسا أسفخ عغ إصابة تدعة مػاششيغ باألعيخة الشارية مغ بيشيع شفميغ وصفت اصابتيع ما بيغ 

اشخة مغ قشبمة غاز متػسصة الى شفيفة، كسا وأصيب أربعة مػاششيغ جخاء استشذاؽ الغاز مغ بيشيع إصابة مب
مغ مداء اليـػ  18:40حخوؽ في الػجو، ووصفت بالصفيفة، ىحا واستسخت السػاجيات حتى الداعة  إلىأدت 

 نفدو. 
مغ مداء يـػ الجسعة  13:30أنا ومجسػعة مغ أصجقائي عشج حػالي الداعة  (: تػجيتعاما  25يفيج السراب محسػد العيدػي )

البخيج عشج تل اـ حدشية، وعشج وصػلي شاىجت عجد كبيخ مغ الذباف واألشفاؿ أقجر عجدىع  ، إلى شخؽ مخيع8/12/2017السػافق 
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متخ مغ الدياج الفاصل مغ  400شخز وكانػا يبعجوف مدافات متفاوتة عغ الدياج الحجودي الفاصل، مشيع يقف عمى بعج  300ب
متخ مغ  50قاـ الذباف بإشعاؿ اإلشارات، وتقجمت مدافة متخ مغ الدياج الفاصل، و  15جية الغخب واقخبيع مغ الدياج كاف عمى بعج 

متسخكديغ عمى التالؿ الخممية، وبعج حػالي ساعة مغ وصػلي شاىجت جيب عدكخي قادـ  غجشػد إسخائيميي 7حػالي  الدياج وشاىجت
بعج  قيع تجاىشا، وتقجمت عمىصػبػا بشادباتجاه جشػد االحتالؿ خمف الدياج وندؿ مشو أربعة جشػد وتسخكدوا عمى التالؿ الخممية، و 

فجأة  ...وبجأ جشػد االحتالؿ يصمقػف األعيخة الشارية في الجػ وقشابل الغاز السديل لمجمػع تجاىشا،  ...متخ مغ الدياج،  15حػالي 
باتجاه أمتار  5شباف وسحبػني لسدافة  3اليدخى واليسشى، وصخخت مغ شجة األلع، ووقعت عمى األرض، وجاء  ساقايشعخت بألع في 

متخ حتى وصمت لديارة اإلسعاؼ  250متخ، وبعج ذلظ نقمػني عمى حسالة اإلسعاؼ لسدافة  50الغخب، وبعج ذلظ حسمػني لسدافة 
، فذاىجت العذخات 16:15مدتذفى شيجاء األقرى، ووصمت السدتذفى عشج حػالي الداعة  إلىالستػاججة عشج شارع جكخ، ونقمػني 

مرابا ، وذكخ لي األشباء أنشي أصبت  13سسعت أف عجد اإلصابات التي وصمت السدتذفى حػالي مغ السػاششيغ في السدتذفى، و 
، ووصف األشباء اإلصابة بالستػسصة وسػؼ يقػمػف بإجخاء عسمية في الداؽ اليسشىاليدخى وخخج وانفجخ  الداؽبعيار ناري دخل في 

 لي في وقت الحق.
شمقت أو الخشاشة شخؽ خاف يػنذ نيخاف أسمحتيا حجود الفرل اخل فتحت قػات االحتالؿ اإلسخائيمي الستسخكدة د

، تجاه عذخات 15/12/2017مداء يـػ الجسعة السػافق مغ  13:00سديمة لمجمػع، عشج حػالي الداعة القشابل ال
الذباف والفتية الحيغ تجسعػا عمى بعج عذخات األمتار مغ الذخيط الفاصل شخؽ بمجات خداعة وعبداف الكبيخة 

 ،جيجة، والقخارة، شخقي خانيػنذ، احتجاجا  عمى قخار االعتخاؼ األميخكي بالقجس كعاصسة لجولة االحتالؿوالج
وأشعل عجد مشيع إشارات الديارات، ورشقػا قػات االحتالؿ الستسخكدة خمف الذخيط بالحجارة، استسخت السػاجيات 

( مػاششا ، بيشيع 23لستطاىخيغ، عغ إصابة )سفخ اشالؽ الشار والقشابل السديمة لمجمػع تجاه األعجة ساعات و 
عاما ( حيث أصيب بعيار ناري في  29خسدة أشفاؿ، والرحفي/ عامخ سسيح حدغ الخصيب البالغ مغ العسخ )

، وتع نقل جسيع السرابيغ إلى مدتذفى غدة األوروبي ووصفت حالتيع بيغ متػسصة وشفيفة، وتبيغ اليسشىساقو 
بأعيخة مصاشية وقشابل الغاز كسا أصيب العذخات اآلخخيغ صيب فيسا أ. ناريةة أصيبػا بأعيخ مػاششا   18ف أب

 بحاالت اختشاؽ جخاء استشذاؽ الغاز السديل لمجمػع وتع تقجيع االعالج ليع ميجانيا .
مغ قشابل الغاز كبيخا  نيخاف أسمحتيا الخشاشة، وأشمقت عجدا  الستسخكدة في أبخاج السخاقبة فتحت قػات االحتالؿ 

الذباف  مئات، تجاه 8/12/2017السػافق  الجسعةمغ مداء يـػ  13:00لسديل لمجمػع، عشج حػالي الداعة ا
، كحلظ قخب حجود الفرل شخؽ مقبخة الذيجاء شخؽ جبالياالذخقية واألشفاؿ الحيغ تطاىخوا قخب حجود الفرل 

حت ضسغ فعاليات انتفاضة نفضسغ السديخات التي  في محافطة شساؿ غدة، الذسالية قخب معبخ بيت حانػف 
كل مغ غ جيتيا وصفت السرادر الصبية في ( شفال . م11( مػاششا  بيشيع )74) ، ما تدبب في إصابةالعاصسة

( مػاشغ 22السرابيغ بالستػسصة والخصيخة حيث تبيغ إصابة ) جخاحومدتذفى العػدة األنجونيدي  ىسدتذفال
( مػاششا  بقشابل 38( مػاشغ بأعيخة مصاشية، وإصابة )2ة )وإصاب بأعيخة نارية في أجداء متفخقة مغ الجدع،

فيسا عالجت األشقع الصبية ( مػاششا  لالختشاؽ جخاء تعخضيع لقشابل الغاز السديل لمجمػع، 12الغاز، وتعخض )
ا  استشذاؽ الغاز ميجانيا . ىحا واستسخ إشالؽ قػات االحتالؿ لمشار عمى الستطاىخيغ حتى  تمغ حاالآخخ عجد 

 ات السداء مغ اليـػ نفدو.ساع
فتحت قػات االحتالؿ الستسخكدة في أبخاج السخاقبة نيخاف أسمحتيا الخشاشة، وأشمقت عجدا  كبيخا  مغ قشابل الغاز 

، تجاه مئات الذباف 29/12/2017مغ مداء يـػ الجسعة السػافق  13:00السديل لمجمػع، عشج حػالي الداعة 
شخؽ مقبخة الذيجاء شخؽ جباليا، كحلظ قخب حجود الفرل الفرل الذخقية واألشفاؿ الحيغ تطاىخوا قخب حجود 
وأيزا  قخب حجود الفرل الذسالية  شساؿ بػرة أبػ سسخة شساؿ مجيشة بيت  الذسالية في محيط معبخ بيت حانػف،

احتجاجا  عمى ، نطست ضسغ فعاليات انتفاضة العاصسة، ضسغ السديخات التي  في محافطة شساؿ غدة الىيا
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. مغ جيتيا شفميغبيشيع ( مػاششا  18إصابة )العتخاؼ األمخيكي بالقجس كعاصسة لجولة االحتالؿ، ما تدبب في ا
وصفت السرادر الصبية في كل مغ السدتذفى األنجونيدي ومدتذفى العػدة جخاح السرابيغ بيغ الستػسصة 

 يغ( مػاشش3مغ الجدع، وإصابة ) ( مػاششيغ بأعيخة نارية في أجداء متفخقة10حيث تبيغ إصابة ) ،والخصيخة
( مػاششيغ 3وإصابة )( مػاششا  لالختشاؽ جخاء تعخضيع لقشابل الغاز السديل لمجمػع، 2بقشابل الغاز، وتعخض )

ا آخخ مغ حاالت بخضػض في مشاشق مختمفة مغ الجدع نتيجة الدقػط،  فيسا عالجت األشقع الصبية عجد 
الؽ قػات االحتالؿ لمشار عمى الستطاىخيغ حتى ساعات السداء مغ اليػـ استشذاؽ الغاز ميجانيا . ىحا واستسخ إش

 نفدو.
 :يحقل الدراعالؼ في يالعامماستهجاف 

، وذلظ في سياؽ فخضيا لسشصقة فتخة التقخيخخالؿ  يحقل الدراعاللعامميغ في ا قػات االحتالؿ استيجاؼتػاصل 
 السختمفة نيخاف أسمحتياالذسالية والذخقية،  الفرل ودحجالقػات الستسخكدة عمى  حيث تفتحيقيج الػصػؿ إلييا، 

إلى ػليع وصبسجخد  ،وجامعي الحصب رعاة األغشاـو  الصيػر يجائتجاه السدارعيغ ومالكي األراضي الدراعية وص
متخ في بعس  1000االستيجاؼ إلى مدافة تقجر بػمجى يرل  حيث مشاشق عسميع قخب حجود الفرل،

 .اشق أخخى متخ في مش 1500والسشاشق، 
، أسفخت عغ في الحقل الدراعي ( حادثا  103)وقػع ل مخكد السيداف خالؿ فتخة التقخيخ، سجّ في ىحا الدياؽ 

 .شفل (1مغ بيشيع ) مػاششيغ،( 5) إصابة
 7102خالل العام مقيجة الؽصؽل بخا  في السشاطق  يحقل الدراعالميؼ في د الزحايا مؼ العاماعجأججول يؽضح 

 األطفال مشهػ الجخحى ثاألحجا السحافعة
 1 2 42 شسال غدة

 0 0 25 غدة
 0 0 6 ديخ البمح

 0 0 24 خان يؽنذ
 0 3 6 رفح

 0 1 103 السجسؽع
خالل العام  السحافعةمقيجة الؽصؽل بخا  بحدب في السشاطق  يالدراع الحقل استهجاف العامميؼ فيندب يؽضح  شكل

2710 
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 العشؽان: اهح تحتألبخز األحجاث التي وقعت  لتقخيخيتطخق ا

، 6/2/2017مغ يـػ االثشيغ السػافق  14:05فتحت قػات االحتالؿ نيخاف أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة 
تجاه رعاة األغشاـ الحيغ تػاججوا بالقخب مغ حجود الفرل الذخقية شخؽ مجيشة بيت حانػف في محافطة شساؿ 

حقيقات السيجانية أف قػات االحتالؿ الستسخكدة في مػقع الشرب التحكاري بالقخب مغ حجود الفرل غدة. وتفيج الت
الذخقية، فتحت نيخاف رشاشاتيا تجاه السدارعيغ ورعاة الغشع الحيغ تػاججوا في مشصقة األحسخ شخؽ مجيشة بيت 

 ـ استكساؿ أعساليع.حانػف في السحافطة، وىػ األمخ الحي دفع رعاة الغشع لسغادرة السشصقة وعج
مغ يـػ الجسعة السػافق  16:50فتحت قػات االحتالؿ اإلسخائيمي نيخاف أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالى الداعة 

، تجاه األراضي الدراعية في محافطة شساؿ غدة، وأصابت شفال . وتفيج التحقيقات السيجانية أف قػات 3/3/2017
لية فتحت نيخاف أسمحتيا الخشاشة تجاه األراضي الدراعية شساؿ االحتالؿ الستسخكدة عمى حجود الفرل الذسا

مشصقة الديفا في مجيشة بيت الىيا، محافطة شساؿ غدة، ما أدى إلى إصابة الصفل مرصفى فايق عبجربو سمساف 
عاما (، وىػ مدارع، حيث انو اصيب بعيار ناري في قجمو اليدخى، وذلظ أثشاء عسمو في أرض زراعية تعػد 17)

 500متخ عغ حجود الفرل الذسالية، ويبعج الصفل عغ حجود الفرل الذسالية نحػ  400متو وتبعج نحػ لعائ
 متخ، ىحا ومغ جيتيا وصفت السرادر الصبية في السدتذفى اإلنجونيدي جخاحو بالصفيفة.  

ي خاف يػنذ، فتحت قػات االحتالؿ اإلسخائيمي، الستسخكدة داخل الذخيط الحجودي الفاصل، شخؽ بمجة خداعة شخق
، نيخاف أسمحتيا الخشاشة عمى مجار 30/7/2017مغ صباح يـػ األحج السػافق  6:00عشج حػالي الداعة 

 نرف ساعة تقخيبا ، تجاه الحقػؿ الدراعية الػاقعة غخب الذخيط السحكػر، دوف اإلبالغ عغ وقػع إصابات.
مغ ضيخ يـػ الخسيذ السػافق  12:55فتحت قػات االحتالؿ نيخاف أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة 

، تجاه األراضي الدراعية بالقخب مغ حجود الفرل الذخقية شخؽ مخيع السغازي في السحافطة 2/11/2017
الػسصى، واستسخ إشالؽ الشار لعذخة دقائق متػاصمة تقخيبا، وىػ األمخ الحي دفع السدارعيغ لسغادرة السشصقة 

 غ عغ وقػع إصابات.  وعجـ استكساؿ أعساليع، ىحا ولع يبم
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 :(الخخدة) والبالستيظ والحجيج الحجارةجامعػ 
، قخب مغ جامعي الحجارة والحرى والحجيج والبالستيظ الفمدصيشييغساؿ ؼ العااستيجتػاصل قػات االحتالؿ 

 جارةحلا يمعاجحيث تفتح تمظ القػات نيخاف أسمحتيا السختمفة تجاه حجود الفرل الذسالية والذخقية لقصاع غدة. 
، بسا ال تعتقميعالجخحى و في صفػفيع القتمى و فتقتميع وتػقع  ،"الخخدة"جامعي الحجيج والبالستيظ و ، والحرى

  .يدسح ليع بالعسل بأماف، وتتدبب في فقجانيع مرجر رزقيع الػحيج
 .شا  مػاش( 1) إصابةأسفخت عغ  ،( حادث2)وقػع ل مخكد السيداف خالؿ فتخة التقخيخ، سجّ في ىحا الدياؽ 

 
 7102العام خالل الؽصؽل بخا  مقيجة رى والحجيج والخخدة في السشاطق ججول يؽضح عجد الزحايا مؼ جامعي الح

 الجخحى األحجاث السحافعة
 1 2 شسال غدة

 0 7 السجسؽع
 

 

 

 يتطرق التقرير ألبرز األحداث التي وقعت حول هذه العنوان:

بيت حانػف)ايخز( الػاقع عمى حجود الفرل الذسالية، نيخاف فتحت قػات االحتالؿ الستسخكدة في محيط معبخ 
، تجاه مجسػعة مغ 11/1/2017مغ مداء يـػ األربعاء السػافق  16:00أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة 

والحجيج القجيع "الخخدة"، الحيغ تػاججوا قخب السعبخ في محافطة شساؿ غدة، ىحا ولع يبمغ عغ  ىجامعي الحر
 ات.وقػع إصاب

مغ مداء يـػ الدبت السػافق  13:10فتحت قػات االحتالؿ نيخاف أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة 
اؿ غدة، ، تجاه أحج السػاششيغ قخب حجود الفرل الذسالية في مجيشة بيت الىيا شساؿ محافطة شس14/1/2017

الُستسخكدة شساؿ مشصقة الديفا، عمى بعج  وتفيج التحقيقات السيجانية أف قػات االحتالؿوأصابتو في ساقو اليسشى. 
السػاشغ ابخاىيع نبيل الرػص  متخ مغ حجود الفاصل الذسالية، فتحت نيخاف أسمحتيا الخشاشة صػب 400

، ُنقل (مجخل ومخخج)عاما (، والحي كاف يجسع الحصب في السشصقة، وأصابتو في ساقو اليسشى بعيار ناري 36)
نيدي في السحافطة، لتمقي العالج، ووصفت السرادر الصبية في السدتذفى عمى إثخىا إلى السدتذفى األنجو 

 جخاحو بالستػسصة.
 

 :تؽغل الحجوديةالعسميات 
قصاع ل يةذخقالو  يةذسالمقيجة الػصػؿ الفي السشاشق الستكخرة تػغالتيا  خالؿ فتخة التقخيخ، قػات االحتالؿ تػاصل

وتتخح التػغالت نسصا   راضي الدراعية وكل ما يتحخؾ في السشصقة.ومستمكاتيع واأل السجنييغ الدكافمدتيجفة  ،غدة
ييجؼ إلى فخض مشصقة عازلة خالية مغ السدروعات، األمخ الحي يعػد باألثخ الدمبي والخدارة مسشيجا ، ودوريا ، 

 السادية عمى السدارعيغ الفمدصيشييغ. 
مئات السدارعيغ مغ االنتفاع مغ أراضييع التػسع فييا حيث يحـخ  أعساؿييجد  ىحه التػغالت كسا أف تكخار

عسميات التػغل راحب يىحا و لمتجخيف وتكبجىع الخدائخ،  ا، خذية تعخضيحجود الفرلالدراعية القخيبة مغ 
 .يخافشكثيف لمإشالؽ 
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االحتالؿ في السشاشق عسمية تػغل لقػات ( 51)وقػع ل مخكد السيداف خالؿ فتخة التقخيخ، سجّ في ىحا الدياؽ 
التي سبق آالؼ األمتار مغ األراضي الدراعية  العدكخية لياتاآلخالليا  جّخفت الػصػؿ بخا  في قصاع غدة،مقيجة 

 .والعساؿ في السشصقة إعاقة عسل السدارعيغ األمخ الحي تدبب في وقامت بتدػيتيا،وجّخفت، 
 
 

 7102م خالل العامقيجة الؽصؽل بخا  بحدب السحافعة التؽغل في السشاطق  أحجاثيؽضح  شكل

 
 العشؽان: األبخز األحجاث التي وقعت حؽل هح تطخق التقخيخي

، 26/1/2017مغ صباح يـػ الخسيذ السػافق  6:30مت قػات االحتالؿ اإلسخائيمي عشج حػالي الداعة غتػ 
ي أعساؿ تدػية وتجخيف متخ شخؽ بمجة القخارة شخؽ خانيػنذ، وشخعت تمظ القػات ف 300مدافة تقجر بحػالي 

 صباح اليـػ نفدو ثع أعادت انتذارىا داخل الذخيط الحجودي. 8:30في السشصقة استسخت حتى الداعة 
جخافات(، انصالقا  مغ حجود الفرل الػاقعة شخؽ مجيشة ديخ  4تػغمت قػات االحتالؿ اإلسخائيمي معدزة بشحػ )

متخ في  100ـ، لسدافة تقجر بحػالي 6/3/2017لسػافق ضيخ يـػ اإلثشيغ ا 13:00البمح، عشج حػالي الداعة 
األراضي الػاقعة شخؽ مجيشة ديخ البمح، مع مخافقة تحميق لصائخات االستصالع،  حيث قامت بأعساؿ تجخيف 

مغ اليـػ نفدو، ثع اتجيت جشػبا  واندحبت اآلليات إلى داخل  17:00وتدػية، واستسخ التػغل حتى الداعة 
 ػع إصابات.حجود الفرل، دوف وق

مغ يـػ  14:00آليات عدكخية(، عشج حػالي الداعة  7 (تػغمت قػات االحتالؿ اإلسخائيمي بقػة مكػنة مغ
، في األراضي الػاقعة شساؿ مجيشة بيت الىيا في محافطة شساؿ غدة، وذلظ لسدافة 6/4/2017الخسيذ السػافق 

ا . وتفيج التحقيقات السيجانية بأف الجخافات السراحبة متخ بسحاذاة حجود الفرل الذسالية، واتجيت شخق 50تقّجر بػ 
مغ  11:45لمقػة باشخت بأعساؿ تجخيف وتدػية لألراضي في السكاف. يحكخ أف القػة اندحبت عشج حػالي الداعة

 .اليـػ نفدو، ىحا ولع يبمغ عغ وقػع إصابات
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بة بالجخافات انصالقا  مغ حجود ( آليات عدكخية مرحػ 5تػغمت قػات االحتالؿ اإلسخائيمي بقػة مكػنة مغ )
ـ، وواصمت 14/8/2017ضيخ يـػ االثشيغ السػافق  11:30الفرل شخؽ مخيع البخيج، وذلظ عشج حػالي الداعة 

( متخ وشخعت بأعساؿ تسذيط وتدػية في األرضي السحاذية لحجود الفرل، 100اآلليات تػغميا لسدافة حػالي )
. ىحا ولع يبمغ عغ وقػع إصابات 17:30 واندحبت  مغ السكاف عشج حػالي الداعة   مغ نفذ اليـػ

مغ صباح  08:00( آليات عدكخية، عشج حػالي الداعة 4تػغمت قػات االحتالؿ اإلسخائيمي بقػة مكػنة مغ )
، في األراضي الػاقعة شخؽ محافطة مجيشة غدة، انصالقا  مغ معبخ نحاؿ 20/11/2017يـػ االثشيغ السػافق 

متخ بالقخب مغ حجود الفرل  80د الفرل الذخقية لسجيشة غدة، وذلظ لسدافة تقّجر بػ عػز الكائغ عمى حجو 
الذخقية. وتفيج التحقيقات السيجانية بأف الجخافات باشخت بأعساؿ تجخيف وتدػية لألراضي في السشصقة، مغ ثع 

القصاع. يحكخ أف القػة  تػغمت في األراضي الذسالية لمقصاع وصػال  إلى مشصقة أبػ صفية شخؽ بمجة جباليا شساؿ
مغ اليـػ نفدو،  09:40اندحبت مغ بػابة أبػ صفية الكائشة شخؽ مقبخة الذيجاء شخؽ جباليا عشج حػالي الداعة 

 ىحا ولع يبمغ عغ وقػع إصابات.
 :مقيجة الؽصؽلؼ في السشاطق ياعتقال الفمدطيشي

فتخة خالؿ  مغ سكاف قصاع غدة دصيشييغالفمالسجنييغ سياسة االعتقاؿ التعدفي بحق تػاصل قػات االحتالؿ 
الذسالية  مغ حجود الفرل السػاششيغ أو عشج اقتخابالسػاششيغ خالؿ تػغالتيا في أراضي  ، سػاءالتقخيخ

بسغ  لمسعتقميغ تمظ القػات خالؿ عسميات االعتقاؿ إجخاءات مييشة تحط مغ الكخامة اإلندانيةوتسارس  .والذخقية
تخزعيع لمتحقيق وتقّجميع إلى ، و السبخحوعرب العيػف والزخب  األيجي تقييجذ و كخمع السالبفييع األشفاؿ، 

 .محاكسات غيخ عادلة
مغ بيشيع  مػاششا ،( 18)اعتقل خالليا ، ة( حادث13)وقػع ل مخكد السيداف خالؿ فتخة التقخيخ، سجّ في ىحا الدياؽ 

 أشفاؿ (10)
 7102خالل العام بخا  في السشاطق مقيجة الؽصؽل حافعة بحدب الس د السعتقميؼاعجأو  ججول يؽضح حاالت االعتقال

 األطفال مشهػ عجد السعتقميؼ عسميات االعتقال السحافعة
 3 5 4 شسال غدة

 3 4 2 غدة
 1 3 2 ديخ البمح

 0 3 3 خان يؽنذ
 3 3 2 رفح

 01 02 01 السجسؽع
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 2710خالل العام يجة الؽصؽل مقفي السشاطق بحدب السحافعة حاالت االعتقال شكل يؽضح ندب 

 
 7102خالل العام مقيجة الؽصؽل بحدب السحافعة السعتقميؼ في السشاطق  عجد شكل يؽضح ندب

 
 العشؽان: األبخز األحجاث التي وقعت حؽل هح يتطخق التقخيخ

 :، السػاشغ24/1/2017مغ صباح يـػ الثالثاء السػافق  11:30اعة اعتقمت قػات االحتالؿ، عشج حػالي الد
 سشة( أثشاء تػاججه بالقخب مغ حجود الفرل الذخقية  شخؽ محافطة شساؿ غدة.14إياد دمحم عبجالسشعع أبػ شيحو )

ذيخ وتفيج التحقيقات السيجانية أف قػة تابعة لجير االحتالؿ اعتقمت الصفل أبػ شيحو، وىػ مغ سكاف مشصقة ال
زايج، أثشاء تػاججه بالقخب مغ حجود الفرل الذخقية شخؽ مشصقة  أبػ صفية شخؽ جباليا في محافطة شساؿ غدة، 
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حيث اقتادتو إلى جية مجيػلة وأخزعتو لمتحقيق. ىحا وأفخجت  قػات االحتالؿ عغ الصفل عشج حػالي الداعة 
  مغ مداء اليـػ نفدو. 14:00

، ثالثة أشفاؿ 13/03/2017مداء يـػ االثشيغ السػافق  10:00ي الداعة اعتقمت قػات االحتالؿ، عشج حػال
جية مجيػلة وأخزعتيع حجود الفرل شخؽ حي الذجاعية شخؽ مجيشة غدة، واقتادتيع إلى قخب أثشاء تػاججىع 

 مغ مداء اليـػ نفدو. 14:00عشج حػالي الداعة قػات االحتالؿ عغ األشفاؿ الثالثة  تأفخجىحا و  متحقيق.ل
عاما (، ودمحم محسػد  15عاما (، ومكـخ مرصفي يػسف مقبل )13ف ىع: عالء جسيل صبخي أبػ خاشخ)ػ لسعتقموا

 شساؿ غدة.في محافطة عامَا(، وجسيعيع مغ سكاف مخيع جباليا 16عبجالفتاح عبج الشبي )
السػاشغ:  ،12/4/2017مداء يـػ األربعاء السػافق  مغ 23:00اعتقمت قػات االحتالؿ، عشج حػالي الداعة 

، أثشاء تػاججه بالقخب مغ حجود عاما (، مغ سكاف قخية وادي غدة )جحخ الجيظ(29سمساف سالع حدغ السرالحة )
عغ ىحا وأفخجت قػات االحتالؿ . ، وأخزعتو لمتحقيقإلى سجغ عدقالف اقتادهو  الفرل شخؽ محافطة خانيػنذ،

 . "يخز"إ، مغ معبخ بيت حانػف 08/05/2017فق مداء يـػ االثشيغ السػا 6:30عشج حػالي الداعة  السرالحة
مداء يػـ  09:00اعتقمت قػات االحتالؿ اإلسخائيمي الستسخكدة عشج حجود الفرل الذخقية، عشج حػالي الداعة 

عاما (، مغ سكاف حي الذجاعية شخؽ 23، السػاشغ أحسج مججي دمحم عبيج )27/9/2017األربعاء السػافق 
قخب مػقع ناحل عػز شخقي مجيشة غدة، حيث قامت تمظ القػات الفرل الذخقية  بالقخب مغ حجودمجيشة غدة، 

 لجية غيخ معمػمة. عبيج باقتياد
أشمقت قػات االحتالؿ الستسخكدة عمى حجود الفرل الذخقية قحيفة مجفعية واحجة عمى األقل، وفتحت نيخاف 

، تجاه الصفميغ معاذ باسع دمحم 21/11/2017مغ يـػ الخسيذ السػافق  17:00رشاشاتيا، عشج حػالي الداعة 
عاما (، قخب حجود الفرل الذخقية، شخؽ جباليا في محافطة 16عاما (، ودمحم حديغ ربيع سالع ديب)16السجىػف)

شساؿ غدة، واعتقمت الصفميغ. وتفيج التحقيقات السيجانية أف الصفميغ السجىػف وسالع ديب وكالىسا مغ سكاف مخيع 
غدة، اجتازا حجود الفرل شخؽ مشصقة أبػ صفية شخؽ جباليا في محافطة شساؿ غدة، جباليا في محافطة شساؿ 

وأف قػات االحتالؿ أشمقت قحيفة مجفعية واحجة، وفتحت نيخاف رشاشاتيا تجاىيسا، األمخ الحي أدى إلى إصابة 
 فميغ.الصفل دمحم "سالع ديب" بذطايا في أنحاء متفخقة مغ جدجه، فيسا اعتقمت تمظ القػات كال الص

 
 القانػف الجولي:

( مغ 2مع الفقخة )السجنييغ الفمدصيشييغ في السشاشق مقيجة الػصػؿ بخا  اإلسخائيمية بحق نتياكات تتشافى جسيع اال
( مغ العيج الجولي الخاص بالحقػؽ االقترادية واالجتساعية والثقافية والعيج الخاص بالحقػؽ السجنية 1السادة )

تي تشز عمى أف" لجسيع الذعػب سعيا وراء أىجافيا الخاصة الترخؼ الحخ بثخواتيا ، ال1966والدياسية لمعاـ 
ومػاردىا الصبيعية دونسا إخالؿ بأية التدامات مشبثقة عغ مقتزيات التعاوف االقترادي الجولي القائع عمى مبجأ 

 .14عيذو الخاصة"السشفعة الستبادلة وعغ القانػف الجولي وال يجػز في أية حاؿ حخماف أي شعب مغ أسباب 
( مغ 33السػػادة )في كسا تتعارض مع اتفاقية جشيف الخابعة لحساية الدكاف السجنييغ وقت الحخب والتي حطخت 

االتفاقية العقػبات الجساعية والدمب وجسيع تجابيخ االقتراص، حيث أكجت عمى "ال يجػز معاقبة أي شخز 

                                                           
كانون   16( يف 21-ألف د 2200معية العامة لألمم ادلتحدة )العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وثيقة دولية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجل 14

 (.27)وفقاً ألحكام ادلادة  1976كانون الثاين/يناير   3، وبدأ ابلنفاذ بتاريخ 1966األول/ ديسمرب 



26 
 

 .ات الجساعية وبالسثل جسيع تجابيخ التيجيج أو اإلرىابمحسي عغ مخالفة لع يقتخفيا ىػ شخريا . تحطخ العقػب
 .15تحطخ تجابيخ االقتراص مغ األشخاص السحسييغ ومستمكاتيع" .الدمب محطػر

( مغ الجدء الثالث مغ العيج الجولي الخاص بالحقػؽ السجنية 6تشتيظ قػات االحتالؿ بذكل واضح، السادة )و 
ياة حق مالـز لكل انداف، وعمى القانػف أف يحسي ىحا الحق، وال والدياسية، التي تشز عمى أف "الحق في الح

( مشو، والتي تشز عمى أف "لكل فخد يػجج عمى نحػ 12" كحلظ السادة )16 يجػز حخماف أحج مغ حياتو تعدفا .
 قانػني داخل إقميع دولة ما حق حخية التشقل فيو..".

قػؽ االقترادية واالجتساعية والثقافية، الحي تشز الفقخة تذكل تمظ السسارسات انتياكا  جديسا  لمعيج الجولي لمحو 
( مغ الجدء الثالث فيو عمى أنو: " تعتخؼ الجوؿ األشخاؼ في ىحا العيج بالحق في العسل الحي 6( مغ السادة )1)

يذسل ما لكل شخز مغ حق في أف تتاح لو إمكانية كدب رزقو بعسل يختاره أو يقبمو بحخية، وتقـػ باتخاذ 
 مشاسبة ليحا الحق".  تجابيخ

( مغ اإلعالف العالسي لحقػؽ االنداف، التي تشز عمى أف: "لكل 23( مغ السادة )1وتتشاقس مع الفقخة )
 .17شخز حق العسل، وفي اختيار عسمو، وفي شخوط عسل عادلة ومخضية، وفي الحساية مغ البصالة"

( 52وقت الحخب والتي تشز في السادة رقع )كسا تتعارض مع اتفاقية جشيف الخابعة لحساية الدكاف السجنييغ 
مشيا عمى: "... حطخ جسيع التجابيخ التي مغ شأنيا أف تؤدي إلى بصالة العامميغ في البمج السحتل، أو تقيج 

 . 18إمكانيات عسميع بقرج حسميع عمى العسل في خجمة دولة االحتالؿ"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1949آب/أغسطس 12القانون الدويل االنساين، اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص ادلدنيني يف وقت احلرب ادلؤرخة يف  15
كانون األول/ ديسمرب   16( يف 21-ألف د 2200دنية والسياسية، وثيقة دولية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة )العهد الدويل اخلاص ابحلقوق ادل 16

 (.49)وفقاً ألحكام ادلادة  1976آذار/مارس  23، وبدأ ابلنفاذ بتاريخ 1966
 .1948( ادلؤرخ يف العاشر من كانون األول/ ديسمرب 3-ألف د 217قة دولية، اعتمد ونشر على ادلأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقم )االعالن العادلي حلقوق االنسان، وثي 17
 .1949آب/أغسطس 12القانون الدويل االنساين، اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص ادلدنيني يف وقت احلرب ادلؤرخة يف  18



27 
 

 ةالخاتس
انتياكات قػات االحتالؿ اإلسخائيمي في السشصقة مقيجة الػصػؿ بخا  في  حػؿ 2017يعخض التقخيخ الدشػي لمعاـ 

، أبخز أنساط االنتياكات التي يتعخض ليا السجنيػف الفمدصيشيػف في تمظ السشاشق شساؿ وشخؽ قصاع قصاع غدة
لعسج واإلصابة، تدتيجؼ تمظ القػات السجنييغ الفمدصيشييغ بالقتل او غدة، إذ تتخح تمظ االنتياكات الصابع السشطع، 

تخمي  في سياسة مشطسةوتقّيج وصػليع إلى أراضييع، وتجخؼ األراضي الدراعية والسشذآت الرشاعية، يع، تعتقمو 
 عمى أراضي السػاششيغ.  مقيجة الػصػؿ السشصقة إلى تقػيس كل سبل الحياة في تمظ السشصقة، وتثبيت

السجنييغ الفمدصيشييغ عسػما ،  ذكل مشطع، بحقختكب االنتياكات بأف قػات االحتالؿ ت إلى تقخيخيخمز ال
والعساؿ مغ جامعي الحجارة والحصب والحجيج والبالستيظ "الخخدة"،  ،السدارعيغ وأراضييع الدراعية ومستمكاتيعو 

 محاولة لفخض مشصقة عازلة، في في، عمى وجو الخرػصالتطاىخات الدمسية وصائجي الصيػر، والسذاركيغ في 
  .عج القانػف الجوليخيحة لقػا مخالفة ص

الستسخار انتياكات قػات االحتالؿ الخامية إلى فخض مشصقة عازلة إدانتو السيداف لحقػؽ اإلنداف إذ يججد مخكد 
قػات السدئػلية القانػنية الستختبة عمى استسخار تمظ اليحّسل عمى شػؿ الحجود الذخقية والذسالية لقصاع غدة، فإنو 

غ، فمدصيشييعمى أنيا ممدمة باحتخاـ حقػؽ اإلنداف وإعساليا بالشدبة لمدكاف المؤكجا   احتالؿ األراضي الفمدصيشية،
 .احتالؿ باعتبارىا قػة اإلندانيوالقانػف الجولي  اإلندافالجولي لحقػؽ  القانػف  يقّخىا التي واجباتيا القانػنية وتشفيح

ػات االحتالؿ، إذ يعتبخ أف غياب دوره كسا يذجب السخكد صست السجتسع الجولي أماـ الجخائع التي تختكبيا ق
الفاعل ال سيسا األشخاؼ السػقعة عمى اتفاقية جشيف الخابعة، سسح لقػات االحتالؿ باالستسخار في ارتكاب 

لتحّسل مدئػلياتو القانػنية واألخالقية السجتسع الجولي السخكد يجعػ عميو . و ياكاتيا الجديسة بحق الفمدصيشييغانت
، ومالحقة والسدائمةتفعيل أدوات السحاسبة ، و في األراضي الفمدصيشية السحتمةلمفمدصيشييغ  لجوليةوتػفيخ الحساية ا

 ومعاقبة مختكبي جخائع الحخب.
 انتيى

 


