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مقدمة
كاصمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي استيداؼ السكاف المدنييف كممتمكاتيـ في قطاع غزة

خالؿ شير أكتكبر مف العاـ

،2012

كارتكبت انتياكات منظمة كجسيمة ؿمبادئ حقكؽ اإلنساف كقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني .كيستعرض ىذا التقرير االنتياكات
اإلسرائيمية بحسب التسمسؿ الزمني لكقكع ىا ،كذلؾ كفقان لعمميات الرصد كالتكثيؽ التي قاـ بيا باحثك مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف في

مناطؽ قطاع غزة.

كمتناكؿ التقرير تصعيد قكات االحتالؿ اإلسرائيمي عدكانيا تجاه السكاف المدنييف في قطاع غزة ،حيث استمرت قكات االحتالؿ بتنفيذ
غاراتيا كعممياتيا كاستيدافيا لممدنييف كالمنازؿ كالصياديف عمى حد سكاء

خالؿ شير أكتكبر  ،2012في اطار استخداميا القكة

المفرطة كالمميتة ،دكف أم اكتراث لمبادئ القانكف الدكلي ،السيما مبدأ الضركرة العسكرية ،كمبدأ التناسب،

1

حيت اسفرت تمؾ

االعتداءات عف مقتؿ (  )14فمسطينيان ،كاصابة (  )31اخريف بجركح متفاكتة مف بينيـ (  )10أطفاؿ ،كسيدتيف ،كما اعتقمت قكات
االحتالؿ خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير ( )9فمسطينييف.

يبدأ التقرير بتناكؿ اليجمات الصاركخية كالمدفعية التي تستيدؼ مناطؽ مختمفة مف قطاع غزة  .حيث ال زالت ىذه اليجمات تتسـ

بالعشكائية لجية عدـ اكتراثيا باألضرار التي تمحؽ بالمدنييف كممتمكاتيـ بما في ذلؾ قصؼ منازؿ سكنية .حيت أسفرت تمؾ اليجمات

عف مقتؿ (  )14فمسطينيان ،كاصابة (  )25اخريف بجركح متفاكتة ،مف بينيـ (  )8أطفاؿ كسيدة كاحدة ،كتسببت في إلحاؽ أضرار مادية

في منازؿ كمنشآت مدنية .كما بثت عمميات القصؼ حالة مف الرعب كاليمع في نفكس السكاف المدنييف  ،السيما األطفاؿ كالنساء منيـ
خاصة في اليجمات الميمية.
كيظير التقرير استمرار االعتداءات المكجية ضد الصياديف الفمسطينييف ،حيث تفرض منطقة صيد ضمف نطاؽ ثالثة أمياؿ بحرية
فتحرميـ مف الكصكؿ ألماكف الصيد الكفيرة ،كتكاصؿ إطالؽ النار تجاىيـ كتجاه قكاربيـ ،كتخرب معداتيـ كشباكيـ ،كتكاصؿ

اعتقاليـ كاالستيالء عمى قكاربيـ .فقد رصد المركز خالؿ شير أكتكبر (  )14حالة استيداؼ لمصياديف الفمسطينييف  ،اسفرت عف
الحاؽ اضرار مادية في عدد مف قكارب صيد الفمسطينية،

كتخالؼ قكات االحتالؿ بيذه الممارسات التزاماتيا القانكنية كقكة قائمة

باالحتالؿ في قطاع غزة ،كتنتيؾ حقكؽ الصياديف في الحياة ،كالعـ ؿ.

كيبرز التقرير االستيداؼ المنظـ لممدنييف كممتمكاتيـ في المناطؽ القريبة مف الحدكد ،في إطار سعي قكات االحتالؿ إلى فرض
منطقة أمنية عازلة تصؿ إلى أكثر مف كيمك متر عمى طكؿ الحدكد الشرقية كالشمالية داخؿ ا لقطاع .ك يترتب عؿل ىذه الممارسة
تداعيات خطيرة لجية تيديد حياة سكاف تمؾ المناطؽ كالمزارعيف ممف يممككف أراضي فييا ،كحرماف عشرات األسر مف مصدر
رزقيا ،كاقتطاع نسبة ميمة مف األ راضي المخصصة ألغراض الزراعة ،بالنظر إلى أف األراضي المستيدفة كافة ىي أراضي زراعية
كتمثؿ نسبة ميمة مف مجمكع األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع غزة .فقد سجؿ كقكع (  )16حالة استيداؼ لممدنييف

قرب حدكد الفصؿ الشمالية كالشرقية .ما اسفر عف اصابة ( )6فمسطينييف بجركح متفاكتة ،مف بينيـ طفالف كسيدة .
كيظير التقرير مكاصمة قكات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ التعسفي  ،حيث اعتقمت قكات االحتالؿ خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير ( )9
فمسطيفيف .سكاء مف خالؿ تكغالتيا في أراضي القطاع أك مف خالؿ مطاردة الصياديف كعماؿ جمع الحصى كالركاـ .أك مف خالؿ
استخداـ المعابر كمصائد لمفمسطينييف حيث تستغؿ حاجتيـ الماسة لمسفر لغرض العالج فتعتقميـ أك تبتزىـ بالرغـ مف إصدارىا
التصاريح الالزمة ليـ.

ائيمي عمى قطاع غزة خالؿ شير أكتكبر  ،2012كيسعى إلى تسميط
تاءات اإلسر ة
كيقدـ التقرير معمكمات إحصائية حكؿ آثار االع د
الضكء عمى الظركؼ التي كقعت فييا انتياكات القانكف الدكلي مف خالؿ سرده لمطرؽ التي جرت عمييا كالظركؼ التي حدثت فييا.
 1راجع المادة  35من البرتوكول اإلضافي األول إلى اتفاقياث جنيف ،لسنت 1977
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توطئة قانونية

أصبحت االنتياكات اإلسرائيمية لقكاعد القانكف الدكلي في المناطؽ الفمسطينية التي احتميا في

العاـ  1967أكثر تنكعان كتعقيدان

منحى خاصان منذ أف نفذت إسرائيؿ خطة االنفصاؿ أحادم الجانب عف قطاع غزة ،كالتي انتيت
كعنفان .كقد أخذت ىذه االنتياكات
ن
بتاريخ  12أيمكؿ (سبتمبر)  .2005كيظير ذلؾ جميان مف خالؿ عمميات المراقبة الميدانية التي يقكـ بيا مركز الميزاف لحقكؽ

اإلنساف ،حيث ترتكب قكات انتياؾات منظـ ة ألحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة كمجمؿ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كحقكؽ اإلنساف في
قطاع غزة ،مدعيةن أنيا لـ تعد قكة احتالؿ تتحمؿ مسئكليات قانكنية تجاه القطاع بعد تنفيذ ىذه الخطة

 .غير أف مجمؿ التحميؿ

القانكني ،بما في ذلؾ مداكالت كق اررات مجمس األمف الدكلي كالجمعية العامة لألمـ المتحدة كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر ،يؤكد
عمى أف إسرائيؿ كاصمت ممارسة مستكل مف السيطرة الفعمية عمى قطاع غزة يبقي عمييا كدكلة احتالؿ ،بما يعنيو ذلؾ مف انطباؽ

قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني المتعمؽ باالحتالؿ عمى عالقتيا بقطاع غزة.

يرمي القانكف الدكلي اإلنساني  ،كبشكؿ خاص اتفاقية جنيؼ الرابعة الخاصة بحماية المدنييف في أكقات الحرب لمعاـ  ،1949إ ؿل
تكفير الحماية ؿلمدنييف كممتمكاتيـ أثناء حاالت الحرب كالنزاع المسمح كاالحتالؿ .كعميو فإف دكلة االحتالؿ ليست مطمقة اليديف في
استخداـ ما تشاء ـ ف القكة أك اإلجراءات أك السياسات في إدارتيا لألراضي المحتمة ،كيجب عمى الدكاـ أف تراعي إلى أقصى حد
مصالح السكاف المدنييف كحماية ممتمكاتيـ كأال تغير مف الكضع القانكني لتمؾ األراضي.

كمف القكاعد األساسية لمقانكف الدكلي اإلنساني أف األعياف المدنية (المباني كالممتمكات المدنية) يجب أف تككف بمنأل عف

أم

استيداؼ مف جانب القكات المحتمة كيحظر تماما التعرض ليا كيجب أف تتكفر ليا الحماية الكاممة .كما كأف ىناؾ قيكد صارمة
كتحريـ كامؿ الستخداـ كسائؿ قتالية كأسمحة معينة في العمميات الحربية كبالتأكيد في حالة احتالؿ األراضي

 .كما يحظر معاقبة

السكاف جماعيان كمحاصرتيـ كمنع أك عرقمة اإلمدادات اإلنسانية ليـ  .كبشكؿ أساسي إف استخداـ القكة مف جانب قكة االحتالؿ يجب
أف يراعي مبدأيف أساسييف كىما:

 مبدأ الضرورة العسكريت
يجيز القانكف الدكلي ،لمقكات المتحاربة ،عدـ االلتزاـ ببعض الكاجبات التي يمقييا القانكف الدكلي اإلنساني عمييا في بعض الحاالت،
بيد أف ىذا التحمؿ ليس ،كال يمكف أف يككف ،مطمقان ،بؿ ىك محككـ بمجمكعة مف القيكد التي يعتبر تكفرىا شرطان لعدـ االلتزاـ

بالقكاعد كفقط لممدة التي تتكافر فييا ىذه الشركط .أحد ىذه الشركط ىك تكفر ضركرة عسكرية قاىرة ال تترؾ لمقكة القائمة باالحتالؿ

مناصان مف عدـ االلتزاـ بالقكاعد .كقد أجمع مفسرك اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أف مبدأ الضركرة العسكرية يعنى كؿ اإلجراءات

الضركرية التي تحقؽ ىدفان عسكريان تقتضيو العمميات الحربية عمى األرض .كاالقتضاء ىنا يعني أف تحقيؽ اليدؼ مف الحرب ال

يمكف أف يتأتى دكف القياـ بيذا العمؿ .كما يعني االقتضاء (في بعض األحياف) التحمؿ مف بعض القيكد ،عمى أف ال يككف اليدؼ
مف التحمؿ ىك أف يتخذ التدمير كعقكبة جماعية أك كرادع فقط .غير أف مبدأ الضركرة الحربية ال يمكف أف يستقيـ دكف التعامؿ معو
بالتكازم مع مبادئ أخرل ،كالتناسب كالتمييز بيف األىداؼ المدنية كالعسكرية ،كعدـ انتياؾ قكاعد القانكف الدكلي العرفي غير القابمة
لالنتقاص ،مثؿ حظر التعذيب كتعمد استيداؼ المدنييف ،كالتيجير القسرم كغيرىا.
 مبدأ التناسب والتمييز
يأتي مبدأ التناسب كمقيد لمبدأ الضركرة الحربية ،حيث أف كجكد الضركرة الحربية ،ال ينفي ضركرة أف تتناسب األعماؿ العسكرية
كاألساليب كاألسمحة المستخدمة مع األىداؼ العسكرية المرجك تحقيقيا ،لذا فإنو يجب أف تبقى محظكرة تمؾ األعماؿ التي قد ينتج
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عنيا خسائر في األركاح كالممتمكات ،التي ليست ليا عالقة بالعمميات أك بالنتائج المتكقع تحقيقيا ،أك التي يتكقع أف تمحؽ بالمدنييف
كممتمكاتيـ أض ار انر كبيرة.
كما يجب عمى القكات المتحاربة – في سياؽ تنفيذىا لمعمميات الحربية – أف تميز بيف األىداؼ المدنية كغيرىا مف األىداؼ ،ككذلؾ
التمييز في استخداـ كسائؿ القكة ،مف حيث األساليب أك األسمحة المستخدمة ،بما يضمف إحداث أقؿ أضرار كمعاناة ممكنة.
كتؤكد قكاعد القانكف الدكلي عمى مجمكعة مف المبادئ اإلنسانية التي يقصد بيا حماية المدنييف كأركاحيـ ككرامتيـ ،كمنحيـ فرصة
لعيش حياة اقرب ما يككف إلى الطبيعية حتى في ظؿ النزاع المسمح كاالحتالؿ ،بما في ذلؾ حماية كتشغيؿ الخدمات األساسية،

كالصحة كالتعميـ ،كالمياه كغيرىا دكف إبطاء .كتنص المادة  23مف االتفاقية عمى أف كؿ طرؼ مف األطراؼ السامية المتعاقدة عمى
االتفاقية يجب أف يكفؿ "حرية مركر جميع إرساليات األدكية كالميمات الطبية كمستمزمات العبادة المرسمة حص ار إلى سكاف طرؼ
متعاقد آخر المدنييف ،حتى لك كاف خصما .كعميو كذلؾ الترخيص بحرية مركر أم رساالت مف األغذية الضركرية ،كالمالبس،
كالمقكيات المخصصة لألطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف العمر ،كالنساء الحكامؿ أك النفاس".

كتنص المادة  33مف االتفاقية عمى أنو "ال يجكز معاقبة أم شخص محمي عف مخالفة لـ يقترفيا ىك شخصيا .تحظر العقكبات
الجماعية كبالمثؿ جميع تدابير التيديد أك اإلرىاب .السمب محظكر .تحظر تدابير االقتصاص مف األشخاص المحمييف كممتمكاتيـ".
كتحظر المادة  53مف االتفاقية تدمير الممتمكات حيث تنص عمى أنو "يحظر عمى دكلة االحتالؿ أف تدمر أم ممتمكات خاصة
ثابتة أك منقكلة تتعمؽ بأفراد أك جماعات أك بالدكلة أك السمطات العامة ،أك المنظمات االجتماعية أك التعاكنية ،إال إذا كانت
العمميات الحربية تقتضي حتما ىذا التدمير".

كتعتبر المادتاف  146ك 147مف االتفاقية مف أىـ مكادىا بالنظر إلى أنيما تحدداف مجمكعة مف الجرائـ كانتياكات جسيمة لالتفاقية
كىي ما تعتبر جرائـ حرب ،يجب مالحقة مقترفييا كتقديميـ لممحاكمة في محاكـ أم طرؼ مف األطراؼ السامية .تنص المادة 147
عمى أف االنتياكات الجسيمة لالتفاقية تشمؿ"أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمييف أك ممتمكات محمية باالتفاقية:
القتؿ العمد ،كالتعذيب أك المعاممة الالإنسانية ،بما في ذلؾ التجارب الخاصة بعمـ الحياة ،كتعمد إحداث آالـ شديدة أك اإلضرار

الخطير بالسالمة البدنية أك الصحة ،كالنفي كالنقؿ غير المشركع ،كالحجز غير المشركع ،كاكراه الشخص المحمي عمى الخدمة في
القكات المسمحة بالدكلة المعادية ،أك حرمانو مف حقو في أف يحاكـ بصكرة قانكنية كغير متحيزة كفقا لمتعميمات الكاردة في ىذه
االتفاقية ،كأخذ الرىائف ،كتدمير كاغتصاب الممتمكات عمى نحك ال تبرر قضركرات حربية كعمى نطاؽ كبير بطريقة غير مشركعة
كتعسفية.
أما المادة  146فتنص عمى "تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تتخذ أم إجراء تشريعي يمزـ لغرض فرض عقكبات جزائية فعالة
عمى األشخاص الذيف يقترفكف أك يأمركف باقتراؼ إحدل المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية … يمتزـ كؿ طرؼ متعاقد بمالحقة

المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة أك باألمر باقترافيا ،كبتقديميـ إلى محاكمة ،أيا كانت جنسيتيـ .كلو أيضا ،إذا فضؿ
ذلؾ ،كطبقا ألحكاـ تشريعو ،أف يسممو إلى طرؼ متعاقد معنى آخر لمحاكمتيـ مادامت تتكفر لدل الطرؼ المذككر أدلة اتياـ كافية
ضد ىؤالء األشخاص".
سياسة الحصار والقانون الدولي:

تشكؿ القيكد اإلسرائيمية المفركضة عمى حركة السكاف كالبضائع حجر الزاكية في سياسة إسرائيؿ تجاه قطاع غزة

 ،كىي المسبب

الرئيس لحدكث انتياكات حقكؽ اإلنساف في القطاع .فإلى جانب ككف ىذه السياسة تقييدان غير مشركع لمحؽ األساسي في الحركة

كالتنقؿ كما كفمتو المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف  2،فإنيا تتسبب في كقكع انتياكات خطيرة لجممة مف الحقكؽ األخرل .كأثبتت تجربة
2راجع اؿمادة  13مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كالمادة  12مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية.
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سنكات عديدة أف أثر ىذه السياسة عمى االقتصاد كاف مدم انر ،كىي بذلؾ تنتيؾ الحؽ في العمؿ  ،3كالحؽ في التمتع بمستكل معيشي

مالئـ لمفرد كأسرتو  .4كما يشكؿ فرض قيكد عمى كصكؿ إمدادات الغذاء ،كالكقكد ،كالدكاء كاألجيزة كالطكاقـ الطبية ،كالمكاد التعميمية

كالمناىج الدراسية ،كالمعدات الالزمة لمصرؼ الصحي كحماية البيئة ،انتياكات لمحؽ في الغذاء  ،5كالحؽ في التمتع بأعمى مستكل

يمكف بمكغو مف الصحة العقمية كالجسمية  ، 6كالحؽ في التعميـ المناسب  ،7كالحؽ في العيش في بيئة صحية ،كىي مسئكليات تقع
عمى عاتؽ إسرائيؿ كما قررت محكمة العدؿ الدكلية في قرارىا المتعمؽ بقانكنية بناء جدار الفصؿ العنصرم في الضفة الغربية،

كالذم أكدت فيو عمى أف إسرائيؿ تتحمؿ المسئكلية عف إعاقة عمؿ السمطة الفمسطينية عمى احتراـ كتطبيؽ مسئكلياتيا ،كأنيا تتحمؿ
ىذه المسئكليات إذا لـ تتمكف ىذه السمطة مف احتراميا.

كتعتبر اإلجراءات اإلسرائيمية شكالن متعدد األكجو مف أشكاؿ العقاب الجماعي المفركض عمى سكاف القطاع برمتو .فيذه اإلجراءات
ليست مكجية ضد عدد محدكد مف األشخاص لمبررات قانكنية أك أمنية ،بؿ ىي تشكؿ القاعدة في السياسة اإلسرائيمية ،بينما يشكؿ

استثناء يتطمب ممارستو تصاريح خاصة تصدرىا قكات االحتالؿ اإلسرائيمي في كؿ مرة يحتاج فييا
السماح بالحركة كالكصكؿ
ن
شخص أك مكاد إلى التحرؾ خارج أك داخؿ قطاع غزة .كيعتبر إيقاع العقكبات الجماعية انتياكان صارخان لمقانكف الدكلي اإلنساني،

كبخاصةن لمحمايات التي تفرضيا اتفاقية جنيؼ الرابعة ،ككذلؾ قكاعد الىام المتعمقة بأعراؼ الحرب كاالحتالؿ.8

كبينما تستمر إسرائيؿ في االدعاء بأف احتالليا لقطاع غزة قد انتيى ،كبالتالي انتيت مسئكليتيا عف سالمة كاحتياجات سكانو

اإلنسانية أيضان ،منذ فؾ االرتباط ،تشكؿ الممارسات اإلسرائيمية كقدرة إسرائيؿ عمى إغالؽ قطاع غزة بالفعالية كالشدة التي يصفيا

ىذا التقرير أدلة عمى زيؼ ىذا االدعاء كعدـ استناده ألية أسس قانكنية أك كاقعية .كبمكجب ىذه السيطرة كمداىا كقدرة إسرائيؿ عمى
فرضيا باستمرار يرتقي إلى مستكل السيطرة الفعمية الكاممة ،فإف حالة االحتالؿ كالمسئكليات التي تترافؽ معيا مستمرة .كعميو فإف
يتكجب عمى إسرائيؿ مراعاة الكاجبات التي يفرضيا القانكف الدكلي اإلنساني عمى قكة االحتالؿ اتجاه السكاف المدنييف في اإلقميـ

الذم تحتمو ،ككذلؾ الكاجبات التي تفرضيا اتفاقيات حقكؽ اإلنساف الدكلية عمى جميع الدكؿ كالتي تشمؿ كافة األراضي التي تخضع
لسمطانيا القضائي.
كبينما تدعي إسرائيؿ أف ليا الحؽ في تقييد حرية الحركة ضد "كياف معادم" ال تسيطر عميو مثؿ قطاع غزة ،فإف كثائؽ المحكمة

اإلسرائيمية العميا (قضية البسيكني) تكضح مكقؼ الحككمة اإلسرائيمية تجاه سياسة الحصار ،حيث اعتبرت إجراءات الحصار جزء
مف "حرب اقتصادية" ضد قطاع غزة بأكممو كأنيا تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ سياسية كليس أمنية مف خالؿ سياسة العقاب الجماعي
ىذه ،كىك ما يؤكد انتياؾ الحصار لمقانكف الدكلي ،كما أكدت عميو المجنة الدكلية لمصميب األحمر.

3راجع المادة  23مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كالمادة  12مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية .
4

راجع المادة  25مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كالمادة  11مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية .كما

أقرت المجنة

الخاصة بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية ،المنبثقة عف المجنة الخاصة بمراقبة تطبيؽ أحكاـ العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية،
التعميؽ العاـ الرابع الخاص بالحؽ في السكف ،كالذم يحدد فيو المكاصفات الدنيا الكاجب تكافرىا في السكف كي يصبح مناسبان مف منظكر حقكؽ اإلنساف،

كيحدد التعميؽ معايير ميمة يمكف تمخيصيا عمى النحك اآلتي :الضماف القانكني لشغؿ المسكف ،تكفير الخدمات كالمكاد كالمرافؽ كاليياكؿ األساسية ،القدرة عمى
تحمؿ الكمفة ،الصالحية لمسكف ،إتاحة إمكانية الحصكؿ عمى السكف ،السكف المالئـ مف الناحية الثقافية.
5راجع المادة  25مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كالمادة  11مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
6راجع المادة  12مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية.
7راجع المادة  26مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كالمادة  13مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
 8راجع المواد (المكاد  146 ،53 ،49 ،33ك )147مف اتفاقية جنيؼ الرابعة المؤرخة في  12آب (أغسطس) 1949

كالمكاد ( 51ك )52مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ

الممحؽ باتفاقيات جنيؼ ،المؤرخ في  8يكنيك .1977
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خالصة إحصائية

تشكؿ المعمكمات الكاردة في ىذا التقرير معمكمات أساسية ،يستطيع الباحث أك الميتـ أف يرجع إلى المركز لمحصكؿ عمى معمكمات
تكثيقية كافية حكؿ كؿ حادث يرد في

ىذا التقرير .كمظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف كقكاعد القانكف

الدكلي اإلنساني مف خالؿ استعراضو لممعطيات الميدانية التي تشير إلى:


استمرار أعماؿ القتؿ خارج نطاؽ القضاء كتعمد القتؿ باستخداـ قكة غير متناسبة كىجمات عشكائية؛



استمرار االعتداءات المكجية ضد الصياديف ،كاستمرار حرمانيـ مف الصيد مف خالؿ منعيـ مف تجاكز األمياؿ الثالثة؛



استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة؛



استمرار االعتداءات المكجية ضد المدنييف الفمسطينييف  ،قرب حدكد الفصؿ (المزارعيف ،صائدم العصافير ،رعاة األغناـ ،جامعي
الحصى كالحجارة كالحديد الخردة كالبالستيؾ ،جامعي الحطب) ،كاستمرار حرمانيـ مف مزاكلة أعماليـ بحرية؛



استمرار استيداؼ التجمعات السممية ،المناىضة لفرض منطقة أمنية عازلة؛



استمرار عمميات االعتقاؿ التعسفي؛



استمرار الحصار كاإلغالؽ المشدد الذم ينتيؾ حرية حركة البضائع كاإلفراد؛
جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل خالل شهر أكتوبر 2012
عدد القتمى

14

عدد الجرحى

31

عدد الجرحى من االطفال

10

عدد التوغالت

5

عدد االعتداءات بحق الصيادين

14

عدد المعتقمين

9
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القصف الصاروخي والمدفعي

كاصمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي ىجماتيا الصاركخية كالمدفعية مستيدفتان مناطؽ مختمفة مف قطاع غزة  .كاتسمت ىذه اليجمات
بالعشكائية لجية عدـ اكتراثيا باألضرار التي تمحؽ بالمدنييف كممتمكاتيـ بما في ذلؾ قصؼ منازؿ سكنية .حيت اسفرت تمؾ اليجمات

عف مقتؿ (  )14مكاطنان ،كاصابة (  )25اخريف بجركح متفاكتة ،مف بينيـ (  )8أطفاؿ كسيدة كاحدة ،كتسببت تمؾ اليجمات في إلحاؽ
أضرار مادية في منازؿ كمنشآت مدنية .كما تبث عمميات القصؼ حالة مف الرعب كاليمع في نفكس السكاف المدنييف  ،السيما األطفاؿ

كالنساء منيـ.
يستعرض التقرير حاالت القصف الصاروخي والمدفعي عمى النحو اآلتي:
 طائرات االستطالع تستيدؼ دراجة نارية فتصيب عشرة مكاطنيف بينيما اربعة اطفاؿ في رفح قصفت طائرات االستطالع
بصاركخيف اثنيف ،عند حكالي الساعة  17:15مف مساء يكـ األحد المكافؽ

 ،2012/10/7مستيدفة دراجة نارية بينما كاف

يستقميا شاباف في شارع فرعي متفرع ىاركف الرشيد قرب مدرسة محمد يكسؼ النجار الثانكية في حي الب ارزيؿ جنكب رفح ،ما

تسبب بإصابتيما بجراح خطرة ،نقؿ أحدىما لمعالج بمستشفى الشفاء في غزة ،حيث كصفت المصادر الطبية إصابتو بالخطيرة
كجرل بتر قدمو اليمنى ،كما أصيب مف سكاف المنطقة كالمارة ثمانية اشخاص بينيـ أربعة اطفاؿ ،حيث أصيب كالن مف صابريف

حسيف محمد المقكسي 23 ( ،عاما) ،كنجميا الطفؿ نسيـ محمد حسف المقكسي ،عاماف ،كشقيقتو بيساف ،شير كاحد ،كىـ مف
جباليا شماؿ قطاع غزة ،كاصيبكا خالؿ كجكدىـ داخؿ منزؿ عائمة األـ نقمكا جميعان إلى مستشفى غزة األكركبي حيث كصفت
المصادر الطبية اصابتيـ بالمتكسطة ،كما اصيب جياد حسني محمد القطركس( ،

 24عامان) ،كالطفؿ بشير مصطفى قشطة

( 10أعكاـ) ،كالطفمة مالؾ ىشاـ أبك جزر 3 ( ،أعكاـ) ،كعكض أحمد ابك عرمانة 30 ( ،عامان) ،ك الشيخ عبد اليادم محمكد
خالد أبك مر 57 ( ،عامان) اماـ مسجد ابك بكر ،كجميعيـ مف سكاف حي الب ارزيؿ ،كما تسبب القصؼ بالحاؽ اضرار مادية في

عدد مف المنازؿ السكنية المحيطة في المكاف .كعند حكالي الساعة  3:00مف مساء يكـ االثنيف المكافؽ  2012/10/8أعمنت

المصادر الطبية عف كفاة الشاب :عبد اهلل حسن مكاوي ( 24عاماًا) ،سكاف مدينة رفح ،متأث انر بجراحو.
صرح بها لممركز ،المواطن حسني محمد محمد القطروس :عمى النحو اآلتي:
مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم ّ

أنا حسني محمد محمد القطركس ،عمرم ( 51عامان) ،متزكج ،كعائمتي مككنة مف ( )9أفراد ،كأقيـ قرب مدرسة محمد يكسؼ النجار الثانكية بنيف
المتفرع مف شارع ىاركف الرشيد في حي الب ارزيؿ جنكب رفح ،بينما كنت أحاكؿ الخركج مف البقالة لمجمكس عمى الباب ،عند حكالي الساعة
 17:15مف مساء يكـ األحد المكافؽ  ،2012/10/7حيث كنت أحمؿ كرسي بالستيؾ ،سمعت صكت انفجار شديد ،كشاىدت كىج أحمر،
كتحطـ زجاج باب البقالة ،كغطى الغبار المكاف بالكامؿ ،فخرجت مسرعان لمعرفة السبب ،فشاىدت النيراف مشتعمة بدراجة نارية ،عمى ُبعد أمتار
مني ،مقابؿ منزؿ شقيقي حسيف المجاكر لمنزلي ،كتجمع الجيراف في المكاف ،كشاىدت شخصاف ممقياف عمى األرض ،أحدىـ النيراف مشتعمة
فيو ،فصرخت عمى عبد الرحيـ ابف شقيقي مف أجؿ االتصاؿ عمى سيارة اإلسعاؼ ،كركضت عمى البقالة كحممت عدد مف عمب البالستيؾ
تستعمؿ في بيع المثمجات ،كذلؾ مف اجؿ استخداميا في اخماد النيراف ،حيث يكجد اماـ منزلي خزاف مياه ،كلكف عند خركجي صرخ عمي شاب
قائالن :أحضر بطانية أفضؿ ،فعدت مرة أخرل لمبقالة ،كأحضرت بطانية (حراـ) ،ككضعتيا عمى أحد المصابيف المشتعمة النيراف في جسمو،
الذم كاف عمى ُبعد متراف مف مكاف الدارجة النارية ،كتمكنت بمساعدة الشباف مف اخمادىا ،كنقؿ بكاسطة سيارة مدنية كانت قريبة ،كالشخص

الثاني نقؿ بسيارة إسعاؼ كصمت لممكاف ،ككصمت عدة سيارات اسعاؼ ،كسيارة اطفاء تابعة لمدفاع المدني ،كأخمدت النيراف بالدراجة النارم،
8
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كعممت أف مف بيف المصابيف نجمي جياد البالغ مف العمر ( 24عامان) ،كعائمة ابنة شقيقي حسيف صابريف المقكسي ،القادمة مف منطقة مدرسة
الفاخكرة في مخيـ جباليا التي اصيبت كطفالىا نسيـ محمد المقكسي ،البالغ مف العمر عاماف ،كشقيقتو بيساف ،البالغة مف العمر شير كاحد،
كجارتنا الطفمة مالؾ ىشاـ أبك جزر ،كالشيخ عبد اليادم أبك مر إماـ مسجد أبك بكر الصديؽ في الب ارزيؿ ،كالذم كاف قادـ إلى المسجد القتراب
اذاف المغرب ،كعكض أبك عرمانو ،كجرل نقؿ جميع المصابيف بسيارات مدنية كسيارات إسعاؼ ،كبعد ذلؾ شاىدث حفرتيف صغيرتيف في الشارع
بينيما مسافة تقدر بحكالي متر تقريبان ،كعميقتاف في الرض ،كىك المكاف الذم كانت فيو الدراجة النارية ،مع العمـ أف الياـ السابقة لـ تخمك
السماء مف صكت الزنانات (طائرات االستطالع) في السماء ،كحتى بعد نقؿ الجرحى لـ تغادر طكاؿ ساعات الميؿ ،كفي صباح يكـ االثنيف
المكافؽ  2012/10/8غادرت صابريف كبيساف مستشفي غزة األكركبي في خانيكنس ،كبقاء ابني نسيـ بسبب إصابتو في جميع أنحاء جسمو
في نفس المستشفى ،عممان انيـ اصيبكا داخؿ منزؿ كالدىا حسيف القطركس ،ككذلؾ غادر بعدىا جياد مستشفى أبك يكسؼ النجار في رفح في
صباح يكـ االثنيف المكافؽ .2012/10/8

 أطمقت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة قرب حدكد الفصؿ شرؽ قرية كادم غزة "جحر الديؾ" عند حكالي الساعة  7:15مف
صباح يكـ االثنيف  ،2012/10/8ثالث قذائؼ مدفعية تجاه شركة األمؿ لألس فؿت كالكاقعة شماؿ شرؽ قرية كادم غزة "جحر
الديؾ" التي تبعد عف حدكد الفصؿ "  800متر" تقريبان كقد أسفر القصؼ عف كقكع أضرار داخؿ الشركة حيث تضرر (شفاط

اليكاء – خطكط الزيت الحرارم – ركافع حديدية – خزاف بو مادة "  "M.C.Oكىي مادة تستخدـ لتعبيد الطرؽ) .جدير بالذكر أف
القصؼ لـ يكقع إصابات حيث تمكف حارس الشركة كأحد العـ اؿ مف اليرب.

 قصفت الطائرات المركحية بصاركخ كاحد ،عند حكالي الساعة  9:00مف صباح يكـ االثنيف المكافؽ  ،2012/10/8مستيدفة
ارض فضاء في محيط مزرعة عفانة لتربية المكاشي في منطقة تبة زارع شرؽ رفح ،ىذا كلـ يبمغ عف اصابات

 أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،صاركخان كاحدان ،عند حكالي الساعة  22:40مف مساء يكـ االثنيف المكافؽ ،2012/10/8
تجاه مجمكعة مف الشباف الذيف تكاجدكا في بيارة مسعكد الكائنة شرؽ مسجد البشير في تؿ الزعتر بجباليا في محافظة شماؿ غزة،

دكف كقكع إصابات بينيـ.
 أطمقت مدفعية قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ حدكد الفصؿ الشمالية ،ثالثة قذائؼ مدفعية ،عند حكالي الساعة
 21:45مف مساء يكـ الثالثاء المكافؽ  ، 2012/10/9سقطت في مناطؽ زراعية مفتكحة في بكرة أبك سمرة شماؿ بيت الىيا في
محافظة شماؿ غزة ،دكف كقكع إصابات أك أضرار ،كىك األمر الذم بث الخكؼ في نفكس السكاف المدنييف السيما األطفاؿ

كالنساء منيـ.
 قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،بصاركخ كاحد ،عند حكالي الساعة  1:40مف فجر يكـ األربعاء المكافؽ ،2012/10/10
أرض زراعية ،يممكيما المكاطف :فرج حسيف خميس أبك ربيع (  42عامان) ،كتقع عمى بعد  1500مت انر مف حدكد الفصؿ الشمالية
جنكبي غرب القرية البدكية شماؿ شرؽ بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة ،حيث تضررت غرفة مخزف بشكؿ كمي بمساحة
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كدمر داخميا( :ماتكر رش مبيدات -معدات زراعية -أدكية كمبيدات -أعالؼ لمماشية -خراطيـ مياه) ،كما تضرر
مت انر مربعانّ ،
مبنى ركضة أطفاؿ أـ النصر (أرض الطفكلة) بشكؿ جزئي ،أعاؽ دكاـ  130طفؿ يتعممكف في الركضة.
 قصؼ الطيراف اإلسرائيمي بصاركخ كاحد عند حكالي الساعة  2:40مف فجر اليكـ الخميس  ،2012/10/11مكقع أبك قادكس
العسكرم التابع لكتائب القساـ كالكاقع إلى الغرب مف أبراج المقكسي غرب حي النصر غرب مدينة غزة ،ىذا كلـ يبمغ عف كقكع

إصابات أك أضرار.

 قصؼ طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي عند حكالي الساعة  2:30فجر السبت المكافؽ  2012/10/13بصاركخ كاحد حقؿ مزركع
بأشجار الزيتكف يقع في بمكؾ ( )2شماؿ مخيـ البريج ،كيعكد ممكيتو لعائمة أبك عيادة ،كقد أحدث القصؼ حفرة كبيرة ،كما تسبب
في اقتالع (  )14شجرة زيتكف ،كما تسبب في كقكع أضرار جزئية في (  )5منازؿ سكنية تقع في محيط القصؼ .كأدل القصؼ
9
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إلى إصابة الطفؿ محمد أحمد أحمد عبد السالـ البالغ مف العمر (

 12عامان) ،بينما كاف نائما داخؿ منزلو المسقكؼ

(باألسبستكس)  ،حيث أصيب في الساؽ األيمف جراء تساقط أجزاء مف السقؼ عميو ،حيث نقؿ لمستشفى شيداء األقصى لتمقي
العالج.

 قصؼ طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي عند حكالي الساعة

 3:20مف صباح يكـ السبت  2012/10/13بصاركخ كاحد أرض

خالية تقع شماؿ شرؽ مخيـ النصيرات دكف كقكع إصابات أك أضرار تذكر.
 أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،صاركخان كاحدان ،عند حكالي الساعة

 20:00مف صباح يكـ السبت المكافؽ

 ، 2012/10/13تجاه دراجة نارية يستقميا شابيف ،كانت تسير قرب مركز أبك شباؾ الصحي في شارع مسعكد بجباليا في

محافظة شماؿ غزة ،ما تسبب في مقتؿ أحدىما عمى الفكر ،بينما كصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدكاف جراح الثاني

بالحرجة ،حتى أعمف عف كفاتو متأث انر بجراحو بعد نحك الساعة ،كىما :هشام عمي عبد الكريم السعيدني (  43عاماًا) ،مف سكاف

صباح تأخر التعرؼ عميو
صباح (  36عاماًا) ،مف سكاف دير البمح .كتفيد المصادر الطبية أف ّ
مخيـ البريج ،وأشرف نمر حرب ّ
حتى ساعات الفجر بسبب بتر رأسو كتحكؿ جثتو إلى أشالء .بينما أصيب الطفؿ :صالح محمد صالح النجار ( 6أعكاـ) كأصيب
بجراح في القدـ اليمنى نتيجة تحطـ زجاج منزلو المقابؿ لمكاف القصؼ .ىذا كقد تضرر جراء القصؼ منزليف سكنييف كصيدلية

دمرت الدراجة نتيجة القصؼ.
د .رامي بشكؿ طفيؼ ،كما ّ
 قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي عند حكالي الساعة  5:15مف صباح يكـ االحد المكافؽ  ،2012/10/14دراجة نارية كاف
يستقميا شخصاف في بمدة الفخارم جنكب شرؽ خاف يكنس ،كاسفر القصؼ عف مقتؿ المكاطف ياسر محم د العتال (  22عاما)،
كاصابة شخص اخر كاف برفقتو بجركح خطيرة ،تـ نقميما الى مستشفى ناصر الطبي لتمقي العالج ،ككصفت حالة المصاب بانيا

حرجة.
 قصؼ الطيراف اإلسرائيمي بصاركخ كاحد عند حكالي الساعة  35:20مف مساء يكـ السبت المكافؽ  ،2012/10/13مكقع أبك
عبيدة الجراح (الحاككز) العسكرم التابع لكتائب القساـ كالكاقع جنكب حي الزيتكف شرؽ مدينة غزة.

 استيدفت طائرة االستطالع التابعة لقكات االحتالؿ اإلسرائيمي مجمكعة مف الشباف عند حكالي الساعة

 15:50مف يكـ األحد

المكافؽ  ، 2012/10/14بينما كانكا يتكاجدكا بيف الحقكؽ الزراعية الكاقعة في قرية كادم السمقا جنكب شرؽ مدينة دير البمح،
كأسفر القصؼ عف مقتؿ اثنيف كىما :عزالدين نصير عودة أبو نصير ( 24عاماًا) ،وأحمد عبد المعطي عمي فطاير ( 22عاماًا)،
ككالىما مف سكاف دير البمح حكر الجامع ،كما أصيب في القصؼ اثنيف آخريف نقال إلى مستشفى شيداء األقصى لتمقي

العالج ،ككصفت المصادر الطبية جراحيـ بالمتكسطة.

 أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي النفاثة ،عدد مف صكاريخيا ،عند حكالي الساعة

 1:05مف فجر يكـ األربعاء المكافؽ

 ، 2012/10/17تجاه مكقع تدريب عسكرم يتبع لكتائب القساـ ،جكار أحكاض الصرؼ الصحي في بيت الىيا ،دكف كقكع
دكت في المنطقة الشمالية بشكؿ ضخـ كمخيؼ ،ما بث حالة مف الخكؼ كاليمع في نفكس
إصاباتّ ،
كلكف أصكات االنفجارات ّ
السكاف المدنييف النياـ في منازليـ السيما االطفاؿ كالنساء منيـ ،كما تسبب القصؼ في تدمير أجزاء مف المكقع المستيدؼ،
كتضرر منزؿ سكني ،ك (  )3منشآت عامة مجاكرة ،ىي مقر االتحاد الدكلي لكرة القدـ (فيفا) ،مدينة بيساف الترفييية ،كمعيد عبد
المحسف حمكدة الشرعي -التابع لك ازرة األكقاؼ كالشئكف الدينية ،كجميعيا تضررت بشكؿ جزئي طفيؼ.

 قصفت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،صاركخان كاحدان ،عند حكالي الساعة  7:15مف صباح يكـ االثنيف المكافؽ ،2012/10/22
تجاه ثالثة شباف تكاجدكا جكار مكقع تدريب لممقاكمة يسمى بمكقع الجدار ،في منطقة قميبك شماؿ منطقة تؿ الزعتر ،شرقي مدينة
الشيخ زايد في بيت الىيا ،ما أسفر عف إصابة ثالثتيـ بجراح كصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدكاف جراح اثنيف

منيـ بالخطيرة كحكال إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتمقي العالج المالئـ ،كعند حكالي الساعة

 10:00مف صباح اليكـ نفسو

أعمف عف كفاة :عبد الرحمن درويش مصطفى أبو جاللة ( 24عاماًا) ،متأث انر بجراحو.
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 9:30مف صباح يكـ االثنيف المكافؽ

 أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،صاركخان عمى األقؿ ،عند حكالي الساعة

 ، 2012/10/22تجاه مجمكعة مف الشباف الذيف تكاجدكا نياية شارع السمطاف عبد الحميد الثاني شماؿ غرب بيت حانكف ،ما
أسفر عف مقتؿ الشاب :ياسر جمعة جخيدب الترابين (  34عاماًا) ،كاصابة آخر بجراح كصفتيا المصادر الطبية في مستشفى
بيت حانكف بالخطيرة كحكلتو لقسـ العمميات في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

 أطمقت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدكد الفصؿ الشرقية ،صاركخان ،عند حكالي الساعة

 21:40مف مساء يكـ

الثالثاء المكافؽ  ، 2012/10/23تجاه مجمكعة مف الشباف الذيف تكاجدكا في مزرعة تقع شرقي منطقة السالطيف في بيت الىيا

بمحافظة شماؿ غزة ،ما تسبب في مقتؿ الشاب :اسماعيل عيسى مطر التمي (  27عاماًا) ،عمى الفكر ،كىك مف سكاف التكاـ في
يوسف محمود ابراهيم جمهوم (  28عاماًا) ،عند

ثـ أعمنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء عف كفاة الشاب:
بيت الىياّ ،
حكالي الساعة  9:00مف صباح األربعاء المكافؽ  ،2012/10/24متأث انر بجراحو التي أصيب بيا ،كأسفر الحادث عف إصابة
( )3آخريف بجراح متفاكتة ،ىذا ككانت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدكاف قد كصفت إصابة جميكـ بالحرجة في حينو
كحكلتو لمعالج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة .كتسبب القصؼ في انقطاع التيار الكيربائي عف المنطقة.

 أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،صاركخان ،عند حكالي الساعة  23:55مف مساء يكـ الثالثاء المكافؽ  ،2012/10/23تجاه
مجمكعة مف الشباف الذيف تكاجدكا في مزرعة تقع شماؿ مسجد مصعب بف عمير بمنطقة المنشية في بيت الىيا في محافظة

شماؿ غزة ،ما تسبب في مقتؿ الشاب :لؤي عبد الحكيم مصطفى أبو جراد (  25عاماًا) ،عمى الفكر ،كىك مف سكاف المنطقة،

كاصابة ( )2آخريف بجراح متفاكتة ،كصفت المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدكاف إصابة أحدىـ بالحرجة كحكلتو لمعالج في
مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

 أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،صاركخان ،عند حكالي الساعة  7:15مف صباح يكـ األربعاء المكافؽ  ،2012/10/24سقط
جكار غرفة شرطي الحراسة الكائنة عمى مدخؿ معبر بيت حانكف (إيرز) -ما يسمى بنقطة  4/4أك مفترؽ الجمارؾ -ما تسبب

في إصابة الشرطي :حسف حرب صالح أبك حبؿ (

 25عامان) ،بجراح كصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كماؿ عدكاف

بالخطيرة ،حيث أصيب بشظية اخترقت الظير لتستقر في الصدر ،كحكلتو الستكماؿ العالج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة،

كدفع الحادث شرطة المعبر إلى ترؾ أماكنيـ كاالبتعاد عف المدخؿ .كمف جيتيا أغمقت قكات االحتالؿ المعبر عدا الحاالت
اإلنسانية.

 قصفت الطائرات اإلسرائيمية بصاركخ كاحد عند حكالي الساعة  9:45مف صباح اليكـ األربعاء المكافؽ  ،2012/10/24أرض
فراغة بالقرب مف مسجد عمي بف أبي طالب شرؽ حي الزيتكف شرؽ غزة ،ىذا كلـ يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار.

 قصفت طائرات االستطالع بصاركخيف اثنيف ،عند حكالي الساعة

 5:10مف صباح يكـ األربعاء المكافؽ

،2012/10/24

مستيدفة دراجة نارية بينما كاف يستقميا شاباف في شارع فرعي متفرع مف الشارع الشرقي في بمدة الشككة الشمالية شرقي رفح ،ما
تسبب باستشياد محمد جابر شعبان الشيخ (  22عاماًا) ،كاصابة أحمد فكزم محمد حرز اهلل ،البالغ مف العمر (  24عامان) ،نقؿ
لمستشفى غزة األكركبي في خانيكنس ،حيث كصفت المصادر الطبية فييا إصابتو بالخطيرة.

 أطمقت مدفعية قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ حدكد الفصؿ في محيط معبر بيت حانكف (إيرز) ،عند حكالي الساعة
 23:00مف مساء يكـ األربعاء المكافؽ  ، 2012/10/24قذيفة مدفعية ،سقطت جكار مكقع األمف الكطني الكائف عمى طريؽ
صالح الديف قرب مفترؽ الجمارؾ -بكابة المعبر -دكف كقكع إصابات أك أضرار .كلكف صكت االنفجار بث حالة مف الخكؼ
كاليمع في نفكس السكاف المدنييف القاطنيف حكؿ منطقة االستيداؼ ال سيما األطفاؿ كالنساء منيـ.

 أعمنت المصادر الطبية في مستشفى غزة األكركبي في خانيكنس ،عند حكالي الساعة

 13:20مف مساء يكـ الخميس المكافؽ

 ،2012/10/25عف استشياد الشاب أحمد فوزي محمد حرز اهلل (  24عاماًا) ،متأثر بجراحو التي اصيب بيا ،خالؿ قصفت
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طائرات االستطالع بصاركخيف اثنيف ،عند حكالي الساعة

 5:10مف صباح يكـ األربعاء المكافؽ

 ،2012/10/24مستيدفة

دراجة نارية بينما كاف يستقميا شاباف في شارع فرعي متفرع مف الشارع الشرقي في بمدة الشككة الشمالية شرقي رفح.
 قصؼ طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي عند حكالي الساعة  23:30مف يكـ األحد المكافؽ  2012/10/28منزؿ قيد اإلنشاء تعكد
ممكيتو لممكاطف محمد مبارؾ بحيرم أبك سبيخة البالغ مف العمر

47عاما ،ما أسفر عف تدميره بالكامؿ .كيقع المنزؿ شماؿ

شرؽ مخيـ البريج كجراء تطاير الركاـ أكقع القصؼ أض ار انر مادية في أربع منازؿ مجاكرة ،كما تضررت كرشة لرخاـ كمزرعة

دكاجف .كما أدل القصؼ إلى تضررت شبكة الكيرباء في المنطقة ما تسبب في انقطاع التيار الكيربائي عنيا.

 قصفت طائرات االحتالؿ االسرائيمي عند حكالي الساعة  1:00فجر يكـ االحد المكافؽ  ،2012/10/28اثنيف مف رجاؿ المقاكمة

العبارة ،في بمدة
يتبعاف "كتائب القساـ" الجناح العسكرم لحركة حماس ،كانا يتكاجداف عمى طريؽ صالح الديف ،بالقرب مف شارع ّ
الق اررة ،ما اسفر عف مقتؿ أحدىما عمى الفكر كاصابة االخر بجركح متكسطة ،حيث نقال إلى مستشفى ناصر الطبي في خاف
يكنس ،كتـ التعرؼ عمى ىكية الشييد كيدعى سممان كامل سممان الق ار (  27عاماًا) ،مف سكاف منطقة الزنة في بني سييال،
كعند حكالي الساعة  1:50فج انر ،قصفت طائرات االحتالؿ نفس المكاف دكف اإلبالغ عف كقكع إصابات.

 00:40مف فجر يكـ االثنيف المكافؽ

 أطمقت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي النفاثة ،صاركخيف اثنيف ،عند حكالي الساعة

 ،2012/10/29تجاه مكقع تدريب لممقاكمة -يتبع كتائب القساـ -يقع جكار مسجد عمر بف عبد العزيز في شارع خميؿ الكزير
في بيت حانكف بمحافظة شماؿ غزة ،سببا ارتجاج كبير في المنطقة المحيطة بالمكقع ،دكف كقكع إصابات ،كلكنيا أحدثت أض ار انر
جزئية بالمكقع ،كما أف دكم الصكاريخ بث حالة مف الخكؼ كاليمع في نفكس سكاف المنازؿ المحيطة بالمكقع ،ال سيما األطفاؿ

كالنساء منيـ.
 أطمقت مدفعية االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ حدكد الفصؿ الشرقية ،قذيفتيف مدفعيتيف ،عند حكالي الساعة

 18:35مف

مساء يكـ االثنيف المكافؽ  ، 2012/10/29تجاه األراضي الزراعية الكاقعة غربي مقبرة الشيداء االسالمية شرؽ جباليا في
محافظة شماؿ غزة ،دكف كقكع إصابات أك أضرار.

 قصفت طائرات االحتالؿ الحربية ،عند حكالي الساعة

 12:15فجر يكـ اإلثنيف المكافؽ  ،2012/10/29بصاركخيف ،مكقع

تدريب تابع لكتائب القساـ ،الجناح العسكرم لحركة حماس ،في منطقة معف ،يعرؼ باسـ مكقع "الشييد بساـ الف ار" جنكب شرقي
خاف يكنس .أسفر القصؼ عف الحاؽ اضرار في المكقع دكف اإلبالغ عف كقكع إصابات.

 قصفت طائرات االحتالؿ بصاركخ كاحد ،عند حكالي الساعة  1:00مف فجر يكـ اإلثنيف المكافؽ  ،2012/10/29بصاركخيف،
أرضان خالية ،شرؽ عبساف الكبيرة ،حيث لـ ينفجر الصاركخ كلـ يبمغ عف كقكع إصابات.

 أطمقت طائرات االحتالؿ المركحية ،عند حكالي الساعة  8:20مف صباح يكـ الثالثاء المكافؽ  ،2012/10/30نيراف أسمحتيا
الرشاشة ،تجاه األحياء السكنية كاألراضي الزراعية الكاقعة شرؽ بمدتي عبساف الكبيرة كخزاعة كاستمر اطالؽ النار بشكؿ كثيؼ
لعدة دقائؽ ،ما ادل الى بث حالة مف الرعب كاليمع في نفكس السكاف المدنييف ،السيما األطفاؿ كالنساء منيـ.

استهداف الصيادين

كاصمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي اعتداءاتيا بحؽ الصياديف الفمسطينييف في قطاع غزة ،حيث تفرض منطقة صيد ضمف نطاؽ
ثالثة أمياؿ بحرية فتحرميـ مف الكصكؿ ألماكف الصيد الكفيرة ،كتكاصؿ إطالؽ النار تجاىيـ كتجاه قكاربيـ ،كتخرب معداتيـ
كشباكيـ ،كتكاصؿ اعتقاليـ كاالستيالء عمى قكاربيـ.

فقد رصد المركز خالؿ شير

الفمسطينييف ،اسفرت الحاؽ اضرار مادية في عدد مف قكارب صيد الفمسطينية،

أكتكبر (  )14حالة استيداؼ لمصياديف

كتخالؼ قكات االحتالؿ بيذه الممارسات التزاماتيا

القانكنية كقكة قائمة باالحتالؿ في قطاع غزة ،كتنتيؾ حقكؽ الصياديف في الحياة ،كالعـ ؿ.
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تقرير حىل انتهاكات قىات االحتالل اإلسرائيلي لقىاعد القانىن الدويل اإلنساني يف تعاملها مع املدنيني يف قطاع غزة

ويستعرض التقرير احصائيات واخباريات االنتهاكات بحق الصيادين الفمسطينيين عمى النحو اآلتي:

 فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ،عند حكالي الساعة

 6:30مف صباح

يكـ السبت المكافؽ  2012/10/6تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة
الكاحة -القريبة مف حدكد الفصؿ المائية  -شمالي غرب بيت الىيا ،دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار.

 فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ،عند حكالي الساعة

 7:40مف صباح

يكـ األحد المكافؽ  2012/10/7تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة الكاحة-
ثـ حاصرت قارب صيد فمسطيني -مف نكع حسكة مكتكر-
القريبة مف حدكد الفصؿ المائية  -شمالي غرب بيت الىيا ،كمف ّ
ثـ اعتقمتيـ ،كذىبت بيـ إلى مكاف غير
كأجبرت أربعة صياديف كانكا عمى متنو عمى خمع مالبسيـ كالسباحة نحك أحد الزكارؽّ ،

معمكـ ،كما استكلت عمى الحسكة كشبكة الصيد خاصتيـ .كالصياديف ىـ :ماجد فضؿ حسف بكر (  51عامان) ،كأبنائو :عمراف

( 28عامان) ،فادم ( 27عامان) ،كمحمد ( 20عامان) ،كىـ مف سكاف مخيـ الشاطئ بمدينة غزة.

 فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ،عند حكالي الساعة

 7:30مف صباح

يكـ األربعاء المكافؽ  2012/10/10تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة
الكاحة -القريبة مف حدكد الفصؿ المائية  -شمالي غرب بيت الىيا ،دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار.
 فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ،عند حكالي الساعة

 6:30مف صباح

يكـ الجمعة المكافؽ  2012/10/12تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة
الكاحة -القريبة مف حدكد الفصؿ المائية  -شمالي غرب بيت الىيا ،دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار.

 فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ،عند حكالي الساعة

 7:00مف صباح

يكـ السبت المكافؽ  2012/10/13تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة
الكاحة -القريبة مف حدكد الفصؿ المائية  -شمالي غرب بيت الىيا ،دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار.

 فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ،عند حكالي الساعة 8:00مف صباح يكـ
الجمعة المكافؽ  2012/10/19تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر غرب شاطئ مخيـ الشاطئ
الشمالي ،غرب محافظة غزة ،دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار.
 فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ،عند حكالي الساعة  7:00مف مساء يكـ
السبت المكافؽ  2012/10/20تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر غرب شاطئ مخيـ الشاطئ

الشمالي ،غرب محافظة غزة ،كذلؾ لمدة عشرة دقائؽ تخمميا إطالؽ قكات االحتالؿ فانكس ضكئي إلنارة المكاف ،دكف أف يبمغ
عف كقكع إصابات أك أضرار ،األمر الذم أدم إلى مغادرة الصياديف ألماكف تكاجد األسماؾ.
 فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ،لدقائؽ ،عند حكالي الساعة  6:30مف
صباح يكـ السبت المكافؽ  2012/10/20تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب

منطقة الكاحة -القريبة مف حدكد الفصؿ المائية  -شمالي غرب بيت الىيا ،دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار.

 فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ،عند حكالي الساعة  22:30مف مساء
يكـ السبت المكافؽ  2012/10/20تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة
الكاحة -القريبة مف حدكد الفصؿ المائية  -شمالي غرب بيت الىيا ،دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار .كتفيد التحقيقات
الميدانية أف إطالؽ النار استمر لمدة (  )40دقيقة ،كأمر جنكد االحتالؿ المتكاجديف أعمى الزكارؽ الصياديف بترؾ أعماليـ
كاالبتعاد عف المنطقة ،كسط إطالؽ النار المباشر تجاه مراكبيـ ،ما دفعيـ إلى مغادرة المكاف كعدـ استكماؿ أعماليـ.
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تقرير حىل انتهاكات قىات االحتالل اإلسرائيلي لقىاعد القانىن الدويل اإلنساني يف تعاملها مع املدنيني يف قطاع غزة

 فتحت الزكارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ،عند حكالي الساعة  9:30مف صباح االثنيف المكافؽ 2012/10/22
تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر قبالة شكاطئ منطقة السكدانية ،شماؿ غرب مدينة غزة ،كمف
ثـ حاصرت قارب صيد فمسطيني -مف نكع حسكة مكتكر -كأجبرت أربعة صياديف كانكا عمى متنو عمى خمع مالبسيـ كالسباحة
ّ
ثـ اعتقمتيـ ،كذىبت بيـ إلى مكاف غير معمكـ ،كما استكلت عمى الحسكة كشبكة الصيد خاصتيـ .كالصياديف
نحك أحد الزكارؽّ ،
ىـ :رامز عزات بكر (  41عامان) ،بياف خميس بكر (  17عامان) ،خميس صبحي بكر (  42عامان) ،عرفات محمد نجيب بكر

(20عامان) ،كىـ مف سكاف مخيـ الشاطئ بمدينة غزة .كعند حكالي الساعة  16:30مف مساء االثنيف نفسو أفرج عنيـ مف خالؿ

معبر بيت حانكف (إيرز).

 فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ،لدقائؽ ،عند حكالي الساعة  6:30مف
صباح يكـ االثنيف المكافؽ  2012/10/22تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب
منطقة الكاحة -القريبة مف حدكد الفصؿ المائية  -شمالي غرب بيت الىيا ،دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار.
 فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ،لدقائؽ ،عند حكالي الساعة  22:00مف
مساء يكـ االثنيف المكافؽ  2012/10/22تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب

منطقة الكاحة -القريبة مف حدكد الفصؿ المائية  -شمالي غرب بيت الىيا ،دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات أك أضرار.
 فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ،تجاه ثالثة مراكب صيد فمسطينية كبيرة
(لنشات جر) ،كالتي تكاجدت في عرض البحر عمى عمؽ يقدر بأربعة أمياؿ بحرية تقريبان شماؿ غرب منطقة الكاحة -القريبة مف
حدكد الفصؿ المائية -شمالي غرب بيت الىيا ،كتفيد التحقيقات الميدانية التي أجراىا باحث المركز بأنو عند حكالي الساعة

 3:00مف مساء يكـ الثالثاء المكافؽ  2012/10/30انطمقت ثالثة مراكب فمسطينية كبيرة مف ميناء مدينة غزة باالتجاه الشمالي
الغربي كعمى متتف إحداىما متضامنة أرجنتينية كمتضامناف إسبانياف باإلضافة إلى عدد مف الصياديف ،حيث سارت المراكب
باتجاه الغرب لمسافة تقدر بأكثر مف ثالثة أمياؿ بحرية ،ثـ اتجيت نحك الجية الشمالية الغربية ،حتى استقرت في منطقة تبعد
عف شاطئ بحر بمدة بيت الىيا مسافة أربعة أمياؿ بحرية تقريبان ،كعند حكالي الساعة

 4:30مف مساء اليكـ نفسو ،ىاجميـ

زكرقيف إسرائيمييف كبيريف مف الجية الشمالية مستخدمة إطالؽ النار بشكؿ كثيؼ ،فيما رفع المتضامنيف األجانب أعالـ بالدىـ،

ما أجبر زكارؽ االحتالؿ عمى كقؼ إطالؽ النار كالتقدـ نحكىـ أكثر كرشيـ بالمياه عبر خراطيـ كبيرة ،كاستمر ذلؾ لمدة

30

دقيقة تقريبان ،حينيا أجبرت المراكب الفمسطينية عمى مغادرة المكاف نحك الجية الجنكبية الشرقية ،دكف أف يبمغ عف كقكع إصابات
أك أضرار ،كتأتي ىذه المحاكلة لكسر الحصار البحرم المفركض عمى قطاع غزة.

 فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ،لدقائؽ ،عند حكالي الساعة  6:30مف
صباح يكـ األربعاء المكافؽ  2012/10/31تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب

منطقة الكاحة -القريبة مف حدكد الفصؿ المائية  -شمالي غرب بيت الىيا.
استهداف المدنيين قرب حدود الفصل

كاصمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير ،استيداؼ المناطؽ المحاذية لحدكد قطاع غزة الشرقية كالشمالية،
مستيدفة كؿ ما يتحرؾ في تمؾ المفاطؽ مف خالؿ اطالؽ النار العشكائي ،اك مف خالؿ تكغؿ

آليات االحتالؿ كتجربؼ عشرات

الدكنمات مف األراضي الزراعية .،ككفقان ؿتكثيؽ مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف فقد سجؿ كقكع (

 )16حاالة تـ خالليا استيداؼ

المدنييف قرب حدكد الفصؿ الشمالية كالشرقية .ما اسفر عف اصابة (  )6مكاطنيف بجركح متفاكتة ،مف بينيـ طفالف كسيدة كاحدة.

كيترتب عؿل ىذه الممارسة تداعيات خطيرة لجية تيديد حياة سكاف تمؾ المناطؽ كالمزارعيف ممف يممككف أراضي فييا ،كحرماف
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عشرات األسر مف مصدر رزقيا ،كاقتطاع نسبة ميمة مف

األراضي المخصصة ألغراض الزراعة ،بالنظر إلى أف األراضي

المستيدفة كافة ىي أراضي زراعية كتمثؿ نسبة ميمة مف مجمكع األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع غزة.
حاالت التوغل واستهداف المدنيين قرب حدود الفصل خالل شهر أكتوبر من العام :2012

 فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة أبراج المراقبة المنتشرة عمى حدكد الفصؿ الشمالية غرب معبر بيت حانكف (إيرز)،
عند حكالي الساعة  10:50مف صباح يكـ الثالثاء المكافؽ

 ،2012/10/1تجاه عدد مف العامميف عمى جمع الحجارة مف

المنطقة الصناعية المدمرة -بيدؼ بيعيا لمعامؿ الطكب إلعادة تصنيعيا -الذيف تكاجدكا عمى بعد  300مت انر مف حدكد الفصؿ
الشمالية ،دكف كقكع إصابات أك أضرار.

 قصفت قكات االحتالؿ المتمركزة داخؿ الشريط الحدكدم الفاصؿ ،شرؽ محافظة خاف يكنس ،عند حكالي الساعة

 6:30مف

صباح يكـ اإلثنيف المكافؽ  ، 2012/10/8بعدد مف القذائؼ المدفعية كفتحت نيراف اسمحتيا الرشاشة تجاه البمدات الكاقعة شرؽ

خاف يكنس .كعند حكالي الساعة  ،7:30صباحان ،استيدفت قكات االحتالؿ االسرائيمي المتمركزة داخؿ الشريط الحدكدم الفاصؿ
شرؽ خاف يكنس ،بقذيفة مدفعية حاككز مياه يقع عمى بعد حكالي كيمك متر عف الشريط الحدكدم الفاصؿ شرؽ بمدة عبساف

الجديدة ،ما اسفر عف اصابة اربعة اشخاص مف بينيـ طفالف مف المارة بشظايا كىـ :محمكد احمد عمي الدغمة (

 12عامان)،

كشقيقتو سريف (  14عامان) ،اصيبا بشظايا طفيفة في انحاء الجسـ ،كمحمكد ابراىيـ عمي الدغمة (  21عامان) ،شظية في البطف،

محمكد احمد عمي الدغمة ( 33عامان) ،شظايا في يده اليسرل ،نقؿ المصابكف الى مستشفى غزة االكركبي لتمقي العالج ،ككصفت
جراحيـ ما بيف الطفيفة كالمتكسطة .كفي نفس التكقيت تقريبان ،أطمقت دبابات االحتالؿ عدة قذائؼ استيدفت مئذنة مسجد

اليداية ،الكاقع شرؽ خزاعة إلى الشرؽ مف خاف يكنس ،ما ألحؽ أض ار انر بيا دكف اإلبالغ عف كقكع إصابات .كعند حكالي الساعة

 7:50صباحان ،استيدفت قكات االحتالؿ بعدة قذائؼ مجمكعة مف رجاؿ المقاكمة ،بينما كانكا يتكاجدكف في احد الحقكؿ الزراعية،
شرؽ بمدة الق اررة ،إلى الشماؿ الشرقي مف خاف يكنس ،ما اسفر عف اصابة أحد أفراد المجمكعة ،كتـ نقمو إلى مستشفى ناصر

بخاف يكنس ،ككصفت حالتو بأنيا خطيرة .فيما تكاصؿ القصؼ المدفعي كاطالؽ النار مف قبؿ قكات االحتالؿ االسرائيمي
المتمركزة داخؿ الشريط الحدكدم الفاصؿ شرؽ خاف يكنس ،بشكؿ متقطع لعدة ساعات ،ما ادل الى تعطيؿ الدراسة بشكؿ كامؿ
في ستة مدارس تقع في االحياء السكنية القريبة مف الشريط الحدكدم الفاصؿ ،كىي :مدرسة عبساف الجديدة االساسية بنيف،
كمدرسة عبساف الجديدة االساسية بنات ،كمدرسة شيداء خزاعة الثانكية بنيف ،كمدرسة شيداء خزاعة الثانكية بنات ،كمدرسة

المعرم االساسية بنيف ،كمدرسة المعرم االساسية بنات.
 فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في أبراج المراقبة المحيطة بمعبر بيت حانكف (إيرز) ،عمى حدكد الفصؿ الشمالية،
نيراف أسمحتيا بكثافة كبشكؿ عشكائي ،عند حكالي الساعة  23:10مف مساء يكـ الثالثاء المكافؽ  ،2012/10/9تجاه منازؿ
السكاف المدنييف في مناطؽ سكيمـ كالغزاالت القريبة مف الحدكد -في المنطقة المقيد الكصكؿ إلييا -لدقائؽ ،كلـ يبمغ عف كقكع
إصابات أك أضرار ،كىك األمر الذم بث الخكؼ في نفكس السكاف المدنييف السيما األطفاؿ كالنساء منيـ.

 فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في أبراج المراقبة المنتشرة عمى حدكد الفصؿ الشمالية ،نيراف أسمحتيا ،عند حكالي
الساعة  00:20مف فجر يكـ األربعاء المكافؽ  ،2012/10/10تجاه منازؿ السكاف المدنييف في منطقة السيفا (الغكؿ) القريبة
مف الحدكد -في المنطقة المقيد الكصكؿ إلييا -لدقائؽ ،شماؿ غرب بيت الىيا في محافظة شماؿ غزة ،دكف كقكع إصابات أك
أضرار ،كىك األمر الذم بث الخكؼ في نفكس السكاف المدنييف السيما األطفاؿ كالنساء منيـ.

 فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ أبراج المراقبة المنتشرة عمى حدكد الفصؿ الشمالية ،نيراف أسمحتيا الرشاشة ،عند
حكالي الساعة  9:45مف صباح يكـ الثالثاء المكافؽ  ،2012/10/16تجاه عدد مف قاطفي الزيتكف الذيف تكاجدكا في مزرعة
خياؿ الكائنة قرب المنطقة الحدكدية المسماة بالمزبمة شماؿ بيت حانكف في محافظة شماؿ غزة ،دكف كقكع إصابات أك أضرار،
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كلكف إطالؽ النار الذم استمر لمدة (  )20دقيقة تقريبان أعاؽ أعماؿ قطؼ محصكؿ الزيتكف في المزرعة .كتفيد التحقيقات
ّ
الميدانية أف (  )18متطكعان مف بينيـ أجنبي كاحد ،كانكا يجنكف محصكؿ الزيتكف ضمف حممة قطؼ الزيتكف التي أطمقيا المركز
العربي لمتطكير الزراعي بالتنسيؽ مع متطكعي المبادرة المحمية في بيت حانكف في أرض خياؿ التي تبعد عف حدكد الفصؿ

مسافة (  )400مت انر ،حيف استيدفتيـ قكات االحتالؿ بإطالؽ النار المتقطع ،ما دفعيـ إلى االختباء خمؼ أشجار الزيتكف في

ثـ عادكا الستكماؿ أعماليـ في جك مشكب بالخكؼ كالحذر.
المزرعة ،حتى ىدأ إطالؽ النار ،كمف ّ
 فتحت طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي العمكدية ،نيراف أسمحتيا الرشاشة ،عند حكالي الساعة  7:45مف صباح يكـ االثنيف المكافؽ
 ، 2012/10/22تجاه أراضي زراعية مفتكحة في المنطقة الحدكدية الكاقعة شماؿ بيت حانكف ،بشكؿ متقطع استمر لمدة ( )20
ساعة ،دكف كقكع إصابات أك أضرار .كلكف صكت األعيرة النارية بث حالة مف الخكؼ كاليمع في نفكس السكاف المدنييف في
محيط المنطقة المستيدفة كفي محافظة شماؿ غزة بشكؿ عاـ.
 فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة في أبراج المراقبة المحيطة بمعبر بيت حانكف (إيرز) ،عمى حدكد الفصؿ الشمالية،
نيراف أسمحتيا بكثافة كبشكؿ عشكائي ،عند حكالي الساعة  21:15مف مساء يكـ االثنيف المكافؽ  ،2012/10/22تجاه منازؿ
السكاف المدنييف في مناطؽ سكيمـ كالغزاالت القريبة مف الحدكد -في المنطقة المقيد الكصكؿ إلييا -لدقائؽ ،كلـ يبمغ عف كقكع
إصابات أك أضرار ،كىك األمر الذم بث الخكؼ في نفكس السكاف المدنييف السيما األطفاؿ كالنساء منيـ.
 فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة داخؿ برج المراقبة الكائف شرؽ معبر بيت حانكف (إيرز) عمى حدكد الفصؿ الشمالية،
نيراف أسمحتيا الرشاشة بشكؿ كثيؼ ،عند حكالي الساعة  6:00مف صباح يكـ االثنيف المكافؽ  ،2012/10/22تجاه المنطقة
الزراعية الكاقعة شماؿ بيت حانكف في محافظة شماؿ غزة ،كاستمر إطالؽ النار لمدة ساعة ،دكف كقكع إصابات ،كلكف تكاصؿ

إطالؽ النار اضطر مديرية التربية كالتعميـ في المنطقة الشمالية إلى عدـ انتظاـ الدراسة في مدارس :مدرسة ىاني نعيـ الزراعية
الثانكية -مدرسة ىايؿ عبد الحميد الثانكية لمبنيف -مدرسة بنات بيت حانكف الثانكية ،حيث أغمقت المدارس الثالث في كجو
الطمبة .كبث القصؼ المتكاصؿ في ساعات الصباح الباكر حالة مف الخكؼ كاليمع لدل سكاف بيت حانكف كمحافظة شماؿ غزة
عامة.
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 تكغمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي بقكة مككنة مف (  )7آليات عسكرية ،عند حكالي الساعة  8:00مف صباح يكـ االثنيف المكافؽ
 ،2012/10/22بشكؿ محدكد -لمسافة تقدر بػ 500مت انر -في محيط منطقة سكيمـ الحدكدية شمالي بيت حانكف ،كباشرت
الجرافات المصاحبة بتسكية أر ٍض
اض سبؽ تجريفيا ،كسط إطالؽ متقطع لمنيراف ،كلـ يسجؿ كقكع إصابات أك أضرار .كانسحبت
القكة مف المنطقة عند حكالي الساعة  15:30مف مساء االثنيف نفسو.

 تكغمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي بقكة مككنة مف (  )5آليات عسكرية ،عند حكالي الساعة  9:20مف صباح يكـ االثنيف المكافؽ
 ،2012/10/22بشكؿ محدكد -لمسافة تقدر بػ 400مت انر -في منطقة تمة أبك الكاس ،في منطقة أبك صفية الحدكدية شرؽ
جباليا ،كباشرت الجرافات المصاحبة بتسكية أر ٍض
اض سبؽ تجريفيا ،كسط إطالؽ متقطع لمنيراف ،كلـ يسجؿ كقكع إصابات أك
أضرار .كانسحبت القكة مف المنطقة عند حكالي الساعة  15:00مف مساء االثنيف نفسو.

 تكغمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي معززة بعدد مف االليات العسكرية ،عند حكالي الساعة  5:00فجر يكـ الثالثاء المكافؽ
 ،2012/10/23مسافة تقدر بحكالي  300متر في بمدة الق اررة ،شماؿ شرقي خاف يكنس ،انطالقان مف بكابة السريج ،كشرعت
في اعماؿ تسكية كتجريؼ في المنطقة كسط اطالؽ نار عشكائي ،كاستمر التكغؿ حتى الساعة  11:00مف صباح اليكـ نفسو.

 أعمنت كالن مف مديرية التربية كالتعميـ كككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف في رفح ،عند حكالي الساعة  8:15مف صباح يكـ األربعاء
المكافؽ  ، 2012/10/24عف تعطيؿ في مدارسيا نتيجة القصؼ المتكرر مف مدفعية قكات االحتالؿ ،مف داخؿ حدكد الفصؿ
شرؽ بمدة الشككة شرقي رفح ،تجاه منطقة الشككة ،كىي مدرسة الشككة الثانكية بنات ،كمدرستي بنات الشككة االعدادية
لالجئيف ،كمدرس رفح االعدادية المشتركة لالجئيف.
 حرـ العدكاف اإلسرائيمي المتكاصؿ عمى مناطؽ مختمفة مف قطاع غزة طمبة المدارس الحككمية الحدكدية كالكاقعة في أماكف

الخطر مف الدراسة يكـ األربعاء المكافؽ  ،2012/10/24حيث اضطرت ك ازرة التربية كالتعميـ في محافظة شماؿ غزة مف إلى

تعطيؿ الدراسة في ( )15مدرسة لممراحؿ االبتدائية كاإلعدادية كالثانكية في بيت الىيا كبيت حانكف كجباليا .كما أف الحالة العامة
دفعت العشرات مف أكلياء األمكر إلى عدـ السماح ألبنائيـ بالذىاب لمدارس ككالة الغكث الكلية المنتشرة في قطاع غزة خاصة
في الشماؿ ،إلى جانب أف طالب عدد مف مدارس الككالة عادكا لمنازليـ مف تمقاء أنفسيـ.

 اطمقت قكات االحتالؿ المتمركزة داخؿ الشريط الحدكدم الفاصؿ ،شرؽ محافظة خاف يكنس ،عند حكالي الساعة

 7:30مف

صباح يكـ االربعاء المكافؽ  ، 2012/10/24عدد مف القذائؼ المدفعية كفتحت نيراف اسمحتيا الرشاشة تجاه البمدات الكاقعة شرؽ
خاف يكنس( .بمدة الق اررة ،بمدة عبساف الجديدة ،بمدة خزاعة) كتكاصؿ القصؼ بشكؿ متقطع لعدة ساعات ،ما أسفر عف اصابة
المكاطنة ىدية اسماعيؿ قديح (  75عامان) ،بجركح كصفتيا المصادر الطبيبة بالطفيفة ،كما ادل تكاصؿ القصؼ بشكؿ متقطع

حتى الساعة  8:30صباحان ،الى تعطيؿ الدراسة بشكؿ كامؿ في ستة مدارس تقع في االحياء السكنية القريبة مف الشريط

الحدكدم الفاصؿ كىي :مدرسة عبساف الجديدة االساسية بنيف ،كمدرسة عبساف الجديدة االساسية بنات ،كمدرسة شيداء خزاعة
الثانكية بنيف ،كمدرسة شيداء خزاعة الثانكية بنات ،كمدرسة المعرم االساسية بنيف ،كمدرسة المعرم االساسية بنات.

 تكغمت قكات االحتالؿ معززة بعدد مف اآلليات العسكرية ،عند حكالي الساعة  12:30فجر يكـ األحد المكافؽ ،2012/10/28
انطالقان مف بكابة السريج ،شرؽ خاف يكنس ،جنكب قطاع غزة ،مسافة  300متر ،في بمدة الق اررة ،كعبساف الجديدة ،شرؽ خاف

يكنس ،كاستمرت عممية التكغؿ شرؽ بمدة الق اررة كبمدة عبساف الجديدة حتى الساعة  11:00مف صباح اليكـ نفسو.

 فتحت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدكد الفصؿ الشرقية ،نيراف أسمحتيا الرشاشة ،بشكؿ متقطع ،عند حكالي الساعة
 22:00مف مساء يكـ األربعاء المكافؽ

 ،2012/10/31تجاه مناطؽ األحمر كالقطبانية الحدكدية -ضمف المنطقة المقيد

الكصكؿ إلييا المسماة بالمنطقة العازلة -كالكائنة شرؽ بيت حانكف بمحافظة شماؿ غزة ،دكف كقكع إصابات أك أضرار ،كلكف
إطالؽ النار بث حالة مف الخكؼ كاليمع في نفكس السكاف المدنييف ال سيما األطفاؿ كالنساء منيـ.
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االعتقال والحجز التعسفي

كاصمت قكات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ التعسفي بحؽ الفمسطينييف مف سكاف قطاع غزة ،سكاء مف خالؿ تكغالتيا في أراضي
القطاع ،أك مف خالؿ مطاردة الصياديف ك استخداـ المعابر كمصائد لمفمسطينييف حيث تستغؿ حاجتيـ الماسة لمسفر لغرض العالج
فتعتقميـ أك تبتزىـ بالرغـ مف إصدارىا التصاريح الالزمة ليـ.
كشيدت الفترة التي يتناكليا التقرير اعتقاؿ قكات االحتالؿ (  )9فمسطينييف ،مف بينيـ (  )8صياديف ،تـ اعتقاليـ خالؿ مزاكلة عمميـ

في عرض البحر.

يستعرض التقرير حاالت االعتقال عمى النحو اآلتي:

 اعتقمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المتكاجدة في معبر بيت حانكف ( إيرز) ،عند حكالي الساعة  9:00مف صباح يكـ األربعاء

المكافؽ  ،2012/10/3المكاطف :خميؿ جبريؿ أحمد النجار (  44عامان) ،أثناء مرافقتو ألخيو المريض .كأفاد ابف المعتقؿ باحث

المركز بأف :كالده رافؽ عمو الذم يعاني مف آالـ الحكض لممراجعة في أحد مستشفيات الضفة الفمسطينية ،حيث ذىبكا إلى
المعبر عند حكالي الساعة  7:00صباحان ،كدخمكا المعبر عند حكالي الساعة  9:00صباحان ،ثـ فكجئ باتصاؿ مف مكتب
التنسيؽ كاالرتباط في ايرز يبمغو فيو بأف كالده رىف االعتقاؿ.

 فتحت زكارؽ االحتالؿ الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ،عند حكالي الساعة

 7:40مف صباح

يكـ األحد المكافؽ  2012/10/7تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر شماؿ غرب منطقة الكاحة-
ثـ حاصرت قارب صيد فمسطيني -مف نكع حسكة مكتكر-
القريبة مف حدكد الفصؿ المائية  -شمالي غرب بيت الىيا ،كمف ّ
ثـ اعتقمتيـ ،كذىبت بيـ إلى مكاف غير
كأجبرت أربعة صياديف كانكا عمى متنو عمى خمع مالبسيـ كالسباحة نحك أحد الزكارؽّ ،

معمكـ ،كما استكلت عمى الحسكة كشبكة الصيد خاصتيـ .كالصياديف ىـ :ماجد فضؿ حسف بكر (  51عامان) ،كأبنائو :عمراف

( 28عامان) ،فادم ( 27عامان) ،كمحمد ( 20عامان) ،كىـ مف سكاف مخيـ الشاطئ بمدينة غزة.

 فتحت الزكارؽ الحربية اإلسرائيمية نيراف أسمحتيا الرشاشة ،عند حكالي الساعة  9:30مف صباح االثنيف المكافؽ 2012/10/22
تجاه مراكب الصياديف الفمسطينييف التي تكاجدت في عرض البحر قبالة شكاطئ منطقة السكدانية ،شماؿ غرب مدينة غزة ،كمف
ثـ حاصرت قارب صيد فمسطيني -مف نكع حسكة مكتكر -كأجبرت أربعة صياديف كانكا عمى متنو عمى خمع مالبسيـ كالسباحة
ّ
ثـ اعتقمتيـ ،كذىبت بيـ إلى مكاف غير معمكـ ،كما استكلت عمى الحسكة كشبكة الصيد خاصتيـ .كالصياديف
ارؽ،
ك
الز
أحد
نحك
ّ
ىـ :رامز عزات بكر (  41عامان) ،بياف خميس بكر (  17عامان) ،خميس صبحي بكر (  42عامان) ،عرفات محمد نجيب بكر

(20عامان) ،كىـ مف سكاف مخيـ الشاطئ بمدينة غزة .كعند حكالي الساعة  16:30مف مساء االثنيف نفسو أفرج عنيـ مف خالؿ

معبر بيت حانكف (إيرز).

18

تقرير حىل انتهاكات قىات االحتالل اإلسرائيلي لقىاعد القانىن الدويل اإلنساني يف تعاملها مع املدنيني يف قطاع غزة

الخاتمة

يظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف كقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني في قطاع غزة؛ مف خالؿ

استمرار

أعماؿ القتؿ كاطالؽ النار دكف تمييز كتعمد استيداؼ المدنييف ؛ كاستمرار االعتداءات المكجية ضد الصياديف ؛ كاستمرار حرمانيـ
مف الصيد مف خالؿ منعيـ

مف تجاكز األمياؿ الثالثة ،بما في ذلؾ اعتقاليـ كاالستيالء عمى مراكبيـ.

كما يظير استمرار

الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة ،أعمنت قكات االحتالؿ أنيا تبمغ  300مت انر عمى امتداد حدكد القطاع فيما كصمت

إلى أكثر مف كيمكمتر داخؿ القطاع عمى أرض الكاقع.

مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف يجدد استنكاره استمرار كتصاعد االنتياكات اإلسرائيمية المكجية ضد

المدنييف الفمسطينييف في قطاع

غزة كاستمرار القيكد التي تفرضيا عمى السكاف في إطار الحصار الشامؿ الذم ينتيؾ القانكف الدكلي .كما يجدد استنكاره لالنتياكات

المكجية ضد الصياديف؛ كاستمرار حرماف المرضى مف حقيـ في الكصكؿ إلى المستشفيات كتمقي العالج كالرعاية الصحية المناسبة؛

كمكاصمة االعتقاالت التعسفية كاالستيداؼ المتعمد كالمنظـ لعماؿ جمع الحصى كالركاـ ،الذيف دفعيـ الفقر إلى البحث عف كسائؿ
خطيرة لمحصكؿ عمى مصدر لمرزؽ  .كيشدد مركز الميزاف عمى أف استمرار الحصار يشكؿ مساسان جكىريان بجممة حقكؽ اإلنساف

بالنسبة لمفمسطينييف في قطاع غزة ،كيمعب دك انر أساسيان في تدىكر األكضاع اإلنسانية ،حيث تتفاقـ المشكالت االجتماعية كتتدىكر
مستكيات المعيشة في ظؿ ارتفاع معدالت البطالة كالفقر في صفكؼ السكاف.

مركز الميزاف يرل في مضي قكات االحتالؿ اإلسرائيمية قدمان في انتياؾ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،كالقانكف الدكلي لحقكؽ

اإلنساف انعكاسان طبيعيان لعجز المجتمع الدكلي عف القياـ بكاجباتو القانكنية كاألخالقية تجاه المدنييف في األراضي الفمسطينية المحتمة

كفي قطاع غزة عمى كجو الخصكص .كأف عجز المجتمع الدكلي عف اتخاذ خطكات فاعمة شجع –

كلـ يزؿ -تمؾ القكات عمى

مكاصمة انتياكاتيا.

كيطالب مركز الميزاف المجتمع الدكلي بالتحرؾ الفكرم كالفعاؿ لكقؼ الحصار اإلسرائيمي المفركض عمى قطاع غزة ،كضماف مركر
المكاد الضركرية إلعادة اإلعمار ،كاألغذية كاألدكية كالمالبس كالكقكد ،كالسماح بحرية الحركة لسكاف القطاع .كمركز الميزاف يؤكد
عمى أف العقكبات الجماعية اإلسرائيمية تتسبب بانتياكات خطيرة لحقكؽ اإلنساف ،كتشكؿ مخالفات جسيمة لمبادئ القانكف الدكلي

اإلنساني كيرقى الحصار كجممة الممارسات األخرل إلى مستكل الجرائـ ضد اإلنسانية.

كما يجدد مركز الميزاف مطالبتو ا لمجتمع الدكلي بالتحرؾ العاجؿ كالفاعؿ لكقؼ انتياكات قكات االحتالؿ اإلسرائيمي لقكاعد القانكف
الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف  ،كالعمؿ عمى تطبيؽ العداؿ ة في األراضي الفمسطينية المحتمة كمالحقة

كؿ مف

ارتكبكا أك أمركا بارتكاب ىذه االنتياكات كتقديميـ لمعدالة.
كالمركز يشدد عمى ضركرة إنياء حالة اإلفالت مف العقاب التي ميزت سمكؾ المجتمع الدكلي تجاه انتياكات حقكؽ اإلنساف كقكاعد
القانكف الدكلي اإلنساني في األراضي الفمسطينية المحتمة.
انتهى
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