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 ممذمة
 

، 2013من العام  أكتوبرواصمت قوات االحتالل اإلسرائيمي استيداف السكان المدنيين وممتمكاتيم في قطاع غزة خالل شير 
يستعرض ىذا التقرير االنتياكات اإلسرائيمية بحسب التسمسل الزمني لوقوعيا، وذلك وفقًا لعمميات الرصد والتوثيق التي قام بيا 

 سان في مناطق قطاع غزة.باحثو مركز الميزان لحقوق اإلن

الفمسطينيين في المناطق المحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية، حيث  استيداف قوات الحتالل المدنيينالتقرير  ويتناول
ووفقًا لتوثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان فتحت قوات االحتالل النار تجاه المدنيين الفمسطينيين  .تواصمت تمك االنتياكات

تداعيات خطيرة لجية تيديد حياة سكان تمك المناطق والمزارعين ممن يممكون أراضي  ى ىذه الممارسةيترتب عمو  ،( مّرات7)
راضي المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى األفييا، وحرمان عشرات األسر من مصدر رزقيا، واقتطاع نسبة ميمة من 

وتمثل نسبة ميمة من مجموع األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في أن األراضي المستيدفة كافة ىي أراضي زراعية 
 قطاع غزة.

بعمميات تسوية في مناطق مختمفة من قطاع غزة، قامت خالليا آليات االحتالل  قوات االحتالل توغلويستعرض التقرير 
عن شريط الفصل الحدودي،  متر 300-100ح ما بين و افي االراضي الزراعية المحاذية لمشريط الحدودي مسافة تتر تجريف و 

، كما أن تكرار عمميات التوغل حرم مئات المزارعين من االنتفاع من أراضييم الزراعية لتعيد فرض المنطقة االمنية العازلة
 القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضيا لمتجريف وضياع مجيودىم وتكبدىم خسائر جديدة. 

عمى عكس ما أعمنتو قوات االحتالل بعد اتفاق وجية ضد الصيادين الفمسطينيين، ويظير التقرير استمرار االعتداءات الم
، من توسيع رقعة الصيد المسموحة إلى ستة أميال بداًل من ثالثة أميال، حيث 21/11/2012وقف إطالق النار بتاريخ 

( صيادين بجروح 3اصابة ) ما اسفر عنإطالق نار تجاه الصيادين خالل مزاولة عمميم،  ت( حاال6رصد مركز الميزان )
 .متفاوتة

وحسب توثيق مركز الميزان ، حيث اعتقمت قوات االحتالل ويظير التقرير مواصمة قوات االحتالل سياسة االعتقال التعسفي
 بيت معبرعند ، (عاماً  40) ريحان أحمد عمي نعمان: المىاطنفقد شيدت الفترة التي يتناوليا التقرير اعتقال قوات االحتالل 

 في الخيرية الممبصذ مستشفى في العالج لغرض المفبصل التهبة بمرض المريضة والذته برفمةبينما كان ، (إيرز) حانون

 ليم.  حاجتيم الماسة لمسفر لغرض العالج فتعتقميم أو تبتزىم بالرغم من إصدارىا التصاريح الالزمة مستغمة .المحتلة المذس
 

، ويسعى إلى 2013 أكتوبرويقدم التقرير معمومات إحصائية حول آثار االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة خالل شير 
تسميط الضوء عمى الظروف التي وقعت فييا انتياكات القانون الدولي من خالل سرده لمطرق التي جرت عمييا والظروف 

 التي حدثت فييا. 
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 لبنىنية تىطئة

أكثر تنوعًا  1967العام  االنتياكات اإلسرائيمية لقواعد القانون الدولي في المناطق الفمسطينية التي احتميا في أصبحت 
وتعقيدًا وعنفًا. وقد أخذت ىذه االنتياكات منحًى خاصًا منذ أن نفذت إسرائيل خطة االنفصال أحادي الجانب عن قطاع غزة، 

. ويظير ذلك جميًا من خالل عمميات المراقبة الميدانية التي يقوم بيا مركز 2005أيمول )سبتمبر(  12والتي انتيت بتاريخ 
 ومجمل قواعد القانون الدولي جنيف الرابعة ألحكام اتفاقية ةمنظم اتانتياكالميزان لحقوق اإلنسان، حيث ترتكب قوات 

ئوليات قانونية تجاه القطاع بعد تنفيذ ىذه قطاع غزة، مدعيًة أنيا لم تعد قوة احتالل تتحمل مسفي وحقوق اإلنسان  اإلنساني
غير أن مجمل التحميل القانوني، بما في ذلك مداوالت وقرارات مجمس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة  .الخطة

بقي والمجنة الدولية لمصميب األحمر، يؤكد عمى أن إسرائيل واصمت ممارسة مستوى من السيطرة الفعمية عمى قطاع غزة ي
 عمييا كدولة احتالل، بما يعنيو ذلك من انطباق قواعد القانون الدولي اإلنساني المتعمق باالحتالل عمى عالقتيا بقطاع غزة.

، 1949الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب لمعام اتفاقية جنيف الرابعة  ، وبشكل خاصالقانون الدولي اإلنسانييرمي 
ن دولة االحتالل ليست مطمقة فإ وعميو وممتمكاتيم أثناء حاالت الحرب والنزاع المسمح واالحتالل. ممدنيينتوفير الحماية لى لإ

القوة أو اإلجراءات أو السياسات في إدارتيا لألراضي المحتمة، ويجب عمى الدوام أن تراعي  ناليدين في استخدام ما تشاء م
 .ال تغير من الوضع القانوني لتمك األراضيأإلى أقصى حد مصالح السكان المدنيين وحماية ممتمكاتيم و 

ي أمن القواعد األساسية لمقانون الدولي اإلنساني أن األعيان المدنية )المباني والممتمكات المدنية( يجب أن تكون بمنأى عن و 
ناك قيود استيداف من جانب القوات المحتمة ويحظر تماما التعرض ليا ويجب أن تتوفر ليا الحماية الكاممة. كما وأن ى

. كما صارمة وتحريم كامل الستخدام وسائل قتالية وأسمحة معينة في العمميات الحربية وبالتأكيد في حالة احتالل األراضي
إن استخدام القوة من وبشكل أساسي . يحظر معاقبة السكان جماعيًا ومحاصرتيم ومنع أو عرقمة اإلمدادات اإلنسانية ليم

 عي مبدأين أساسيين وىما:جانب قوة االحتالل يجب أن يرا

 
 مبدأ انضرورة انعسكريت 

يجيز القانون الدولي، لمقوات المتحاربة، عدم االلتزام ببعض الواجبات التي يمقييا القانون الدولي اإلنساني عمييا في بعض 
الحاالت، بيد أن ىذا التحمل ليس، وال يمكن أن يكون، مطمقًا، بل ىو محكوم بمجموعة من القيود التي يعتبر توفرىا شرطًا 

ممدة التي تتوافر فييا ىذه الشروط. أحد ىذه الشروط ىو توفر ضرورة عسكرية قاىرة ال تترك لعدم االلتزام بالقواعد وفقط ل
لمقوة القائمة باالحتالل مناصًا من عدم االلتزام بالقواعد. وقد أجمع مفسرو اتفاقية جنيف الرابعة عمى أن مبدأ الضرورة 

تقتضيو العمميات الحربية عمى األرض. واالقتضاء ىنا  العسكرية يعنى كل اإلجراءات الضرورية التي تحقق ىدفًا عسكرياً 
يعني أن تحقيق اليدف من الحرب ال يمكن أن يتأتى دون القيام بيذا العمل. كما يعني االقتضاء )في بعض األحيان( التحمل 

ر أن مبدأ من بعض القيود، عمى أن ال يكون اليدف من التحمل ىو أن يتخذ التدمير كعقوبة جماعية أو كرادع فقط. غي
الضرورة الحربية ال يمكن أن يستقيم دون التعامل معو بالتوازي مع مبادئ أخرى، كالتناسب والتمييز بين األىداف المدنية 
والعسكرية، وعدم انتياك قواعد القانون الدولي العرفي غير القابمة لالنتقاص، مثل حظر التعذيب وتعمد استيداف المدنيين، 

 ا.والتيجير القسري وغيرى
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  انتناسب وانتمييزمبدأ 

يأتي مبدأ التناسب كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حيث أن وجود الضرورة الحربية، ال ينفي ضرورة أن تتناسب األعمال  
العسكرية واألساليب واألسمحة المستخدمة مع األىداف العسكرية المرجو تحقيقيا، لذا فإنو يجب أن تبقى محظورة تمك 

قد ينتج عنيا خسائر في األرواح والممتمكات، التي ليست ليا عالقة بالعمميات أو بالنتائج المتوقع تحقيقيا، أو األعمال التي 
 التي يتوقع أن تمحق بالمدنيين وممتمكاتيم أضرارًا كبيرة.

 
يرىا من األىداف، أن تميز بين األىداف المدنية وغ –في سياق تنفيذىا لمعمميات الحربية  –كما يجب عمى القوات المتحاربة 

وكذلك التمييز في استخدام وسائل القوة، من حيث األساليب أو األسمحة المستخدمة، بما يضمن إحداث أقل أضرار ومعاناة 
 ممكنة.

وتؤكد قواعد القانون الدولي عمى مجموعة من المبادئ اإلنسانية التي يقصد بيا حماية المدنيين وأرواحيم وكرامتيم، ومنحيم 
حياة اقرب ما يكون إلى الطبيعية حتى في ظل النزاع المسمح واالحتالل، بما في ذلك حماية وتشغيل الخدمات  فرصة لعيش

من االتفاقية عمى أن كل طرف من األطراف  23األساسية، كالصحة والتعميم، والمياه وغيرىا دون إبطاء. وتنص المادة 
رور جميع إرساليات األدوية والميمات الطبية ومستمزمات العبادة السامية المتعاقدة عمى االتفاقية يجب أن يكفل "حرية م

المرسمة حصرا إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصما. وعميو كذلك الترخيص بحرية مرور أي رساالت 
الحوامل أو من األغذية الضرورية، والمالبس، والمقويات المخصصة لألطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء 

 النفاس".

من االتفاقية عمى أنو "ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفيا ىو شخصيا. تحظر  33وتنص المادة 
العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التيديد أو اإلرىاب. السمب محظور. تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص 

 المحميين وممتمكاتيم."

من االتفاقية تدمير الممتمكات حيث تنص عمى أنو "يحظر عمى دولة االحتالل أن تدمر أي ممتمكات  53ة وتحظر الماد
خاصة ثابتة أو منقولة تتعمق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السمطات العامة، أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية، إال إذا 

 ."كانت العمميات الحربية تقتضي حتما ىذا التدمير
من االتفاقية من أىم موادىا بالنظر إلى أنيما تحددان مجموعة من الجرائم كانتياكات جسيمة  147و 146وتعتبر المادتان 

لالتفاقية وىي ما تعتبر جرائم حرب، يجب مالحقة مقترفييا وتقديميم لممحاكمة في محاكم أي طرف من األطراف السامية. 
أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو  جسيمة لالتفاقية تشمل"عمى أن االنتياكات ال 147تنص المادة 

ممتمكات محمية باالتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاممة الالإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعمم الحياة، وتعمد 
في والنقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو الصحة، والن

كراه الشخص المحمي عمى الخدمة في القوات المسمحة بالدولة المعادية، أو حرمانو من حقو في أن يحاكم بصورة قانونية  وا 
 هتبرر وغير متحيزة وفقا لمتعميمات الواردة في ىذه االتفاقية، وأخذ الرىائن، وتدمير واغتصاب الممتمكات عمى نحو ال 

 ضرورات حربية وعمى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
فتنص عمى "تتعيد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يمزم لغرض فرض عقوبات جزائية  146أما المادة 

يمتزم كل طرف متعاقد … ة عمى األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية فعال
بمالحقة المتيمين باقتراف مثل ىذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافيا، وبتقديميم إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتيم. ولو 

ريعو، أن يسممو إلى طرف متعاقد معنى آخر لمحاكمتيم مادامت تتوفر لدى الطرف أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا ألحكام تش
 المذكور أدلة اتيام كافية ضد ىؤالء األشخاص."
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 سياسة الحصار والقانون الدولي:

، وىي تشكل القيود اإلسرائيمية المفروضة عمى حركة السكان والبضائع حجر الزاوية في سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة
المسبب الرئيس لحدوث انتياكات حقوق اإلنسان في القطاع. فإلى جانب كون ىذه السياسة تقييدًا غير مشروع لمحق 

فإنيا تتسبب في وقوع انتياكات خطيرة لجممة من  1،األساسي في الحركة والتنقل كما كفمتو المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان
ن أثر ىذه السياسة عمى االقتصاد كان مدمرًا، وىي بذلك تنتيك الحق في الحقوق األخرى. وأثبتت تجربة سنوات عديدة أ

، والحق في التمتع بمستوى معيشي مالئم لمفرد وأسرتو. كما يشكل فرض قيود عمى وصول إمدادات الغذاء، والوقود، 2العمل
لالزمة لمصرف الصحي وحماية البيئة، والدواء واألجيزة والطواقم الطبية، والمواد التعميمية والمناىج الدراسية، والمعدات ا

، والحق في التعميم  4، والحق في التمتع بأعمى مستوى يمكن بموغو من الصحة العقمية والجسمية3انتياكات لمحق في الغذاء
، والحق في العيش في بيئة صحية، وىي مسئوليات تقع عمى عاتق إسرائيل كما قررت محكمة العدل الدولية في 5المناسب
المتعمق بقانونية بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، والذي أكدت فيو عمى أن إسرائيل تتحمل المسئولية  قرارىا

عن إعاقة عمل السمطة الفمسطينية عمى احترام وتطبيق مسئولياتيا، وأنيا تتحمل ىذه المسئوليات إذا لم تتمكن ىذه السمطة 
 من احتراميا. 

يمية شكاًل متعدد األوجو من أشكال العقاب الجماعي المفروض عمى سكان القطاع برمتو. فيذه وتعتبر اإلجراءات اإلسرائ
اإلجراءات ليست موجية ضد عدد محدود من األشخاص لمبررات قانونية أو أمنية، بل ىي تشكل القاعدة في السياسة 

صاريح خاصة تصدرىا قوات االحتالل اإلسرائيمية، بينما يشكل السماح بالحركة والوصول استثناًء يتطمب ممارستو ت
اإلسرائيمي في كل مرة يحتاج فييا شخص أو مواد إلى التحرك خارج أو داخل قطاع غزة. ويعتبر إيقاع العقوبات الجماعية 

مقة انتياكًا صارخًا لمقانون الدولي اإلنساني، وبخاصًة لمحمايات التي تفرضيا اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك قواعد الىاي المتع
 بأعراف الحرب واالحتالل.

وبينما تستمر إسرائيل في االدعاء بأن احتالليا لقطاع غزة قد انتيى، وبالتالي انتيت مسئوليتيا عن سالمة واحتياجات سكانو 
تي فك االرتباط، تشكل الممارسات اإلسرائيمية وقدرة إسرائيل عمى إغالق قطاع غزة بالفعالية والشدة ال منذاإلنسانية أيضًا، 

يصفيا ىذا التقرير أدلة عمى زيف ىذا االدعاء وعدم استناده ألية أسس قانونية أو واقعية. وبموجب ىذه السيطرة ومداىا 
وقدرة إسرائيل عمى فرضيا باستمرار يرتقي إلى مستوى السيطرة الفعمية الكاممة، فإن حالة االحتالل والمسئوليات التي تترافق 

ب عمى إسرائيل مراعاة الواجبات التي يفرضيا القانون الدولي اإلنساني عمى قوة االحتالل اتجاه معيا مستمرة. وعميو فإن يتوج
السكان المدنيين في اإلقميم الذي تحتمو، وكذلك الواجبات التي تفرضيا اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية عمى جميع الدول والتي 

 تشمل كافة األراضي التي تخضع لسمطانيا القضائي.
  

                                                           
1
 من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 31اإلنسان، والمادة  العالمي لحقوقمن اإلعالن  31مادة راجع ال 

2
 .من العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 31اإلنسان، والمادة  من اإلعالن العالمي لحقوق 11راجع المادة  

3
 من العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 33اإلنسان، والمادة  من اإلعالن العالمي لحقوق 12راجع المادة  

4
 .من العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 31راجع المادة  

5
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية من العيد الدولي الخاص بالحقوق 31اإلنسان، والمادة  من اإلعالن العالمي لحقوق 12راجع المادة  



 6 

 خالصة إحصبئية

تشكل المعمومات الواردة في ىذا التقرير معمومات أساسية، يستطيع الباحث أو الميتم أن يرجع إلى المركز لمحصول عمى 
ظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان ويالتقرير. ىذا معمومات توثيقية وافية حول كل حادث يرد في 

 :استعراضو لممعطيات الميدانية التي تشير إلى اإلنساني من خالل وقواعد القانون الدولي
  خارج نطاق القضاء وتعمد القتل باستخدام قوة غير متناسبة وىجمات عشوائية؛استمرار أعمال القتل 
  ؛من تجاوز األميال الثالثةمن الصيد من خالل منعيم استمرار االعتداءات الموجية ضد الصيادين، واستمرار حرمانيم 
 ؛استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة 
  قرب حدود الفصل )المزارعين، صائدي العصافير، رعاة األغنام، ، المدنيين الفمسطينييناستمرار االعتداءات الموجية ضد

 ليم بحرية؛من مزاولة أعماواستمرار حرمانيم جامعي الحصى والحجارة والحديد الخردة والبالستيك، جامعي الحطب(، 
  المناىضة لفرض منطقة أمنية عازلة؛استيداف التجمعات السمميةاستمرار ، 
 استمرار عمميات االعتقال التعسفي؛ 
 استمرار الحصار واإلغالق المشدد الذي ينتيك حرية حركة البضائع واإلفراد؛ 

 
 2013أكتوبرخالل جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل 

 
 عدد القتمى 0
 عدد الجرحى 0
 عدد التوغالت 6
 عدد االعتداءات بحق الصيادين 7
 المعتقمين عدد 1
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 استهذاف المذنيين 

المناطق المحاذية لحدود قطاع  استيداف المدنيين في خالل الفترة التي يتناوليا التقرير، واصمت قوات االحتالل اإلسرائيمي
 ات( مرّ 7قوات االحتالل المدنيين الفمسطينيين )استيدفت توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان ووفقًا ل .غزة الشرقية والشمالية

تداعيات خطيرة لجية تيديد حياة سكان تمك المناطق والمزارعين  ى ىذه الممارسةيترتب عمو في المناطق القريبة من الحدود، 
راضي المخصصة ألغراض األر رزقيا، واقتطاع نسبة ميمة من ممن يممكون أراضي فييا، وحرمان عشرات األسر من مصد

الزراعة، بالنظر إلى أن األراضي المستيدفة كافة ىي أراضي زراعية وتمثل نسبة ميمة من مجموع األراضي المخصصة 
 ألغراض الزراعة في قطاع غزة.

 ، كما يمي:2013 أكتوبرشهر خالل  حاالت استهداف المدنيينيستعرض التقرير 
 ( اإلسرائيمي الواقع عمى حدود الفصل 17فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة داخل أبراج المراقبة التابعة لموقع )

، تجاه 7/10/2013من مساء يوم االثنين الموافق  22:40الرشاشة بكثافة، عند حوالي الساعة  االشمالية، نيران أسمحتي
ين فييا، دون وقوع إصابات أو أضرار، وىو األمر الذي بّث الخوف واليمع في المنطقة الحدودية ومنازل السكان المدني

 نفوس السكان المدنيين ال سيما األطفال والنساء منيم.

 الرشاشة أسمحتيا نيران الشرقية، الفصل حدود عمى الواقعة المراقبة أبراج داخل المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات فتحت 
 الحدودية األمة أرض منطقة تجاه ،8/10/2013 الموافق الثالثاء يوم مساء من 23:30 الساعة حوالي عند بكثافة،
 .حانون بيت شرقي القريبة المدنيين السكان ومنازل

 الرشاشة أسمحتيا نيران الشرقية، الفصل حدود عمى الواقعة المراقبة أبراج داخل المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات فتحت 
 الفمسطينيين المزارعين من عدد تجاه ،9/10/2013 الموافق األربعاء يوم صباح من 6:30 الساعة حوالي عند بكثافة،
 واالبتعاد أعماليم ترك إلى دفعيم ما حانون، بيت شرق الحدودية األحمر منطقة في الزراعية أراضييم في تواجدوا الذين
 .المنطقة عن

 الرشاشة أسمحتيا نيران الشرقية، الفصل حدود عمى الواقعة المراقبة أبراج داخل المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات فتحت 
 ومنازل االسالمية الشيداء مقبرة تجاه ،15/10/2013 الموافق الثالثاء يوم صباح من 6:30 الساعة حوالي عند بكثافة،
 .المبارك األضحى عيد صبيحة لدقائق استمر مفاجئ بشكل جباليا، شرقي ليا، المجاورة المدنيين السكان

 ثمار جني في العاممين الفمسطينيين المزارعين من عدد تجاه الرشاشة أسمحتيا نيران االسرائيمي االحتالل قوات فتحت 
 الموافق االثنين يوم من 16:00 الساعة حوالي عند المغازي، مخيم شرق جنوب الواقعة الزراعية الحقوق في الزيتون

 األيام ىذه أن يذكر. اصابات وقوع عن يبمغ ولم ،(دقيقة 15)ب تقدر لمدة النار إطالق استمر وقد ،21/10/2013
 المناطق في منيا الكثير تقع التي الحقول من الثمر بجني والمزارعين العمال يقوم حيث الزيتون ثمار جني موسم تشيد

 بعد حتى العمل في لمتأخر والمزارعين بالعمال يدفع الشتوي التوقيت أن كما الشرقية، الفصل حدود من والقريبة الشرقية
 .الظالم حمول
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 الرشاشة أسمحتيا نيران يونس خان مدينة شرق الفاصل الحدودي الشريط داخل المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات فتحت 
 بمدة شرق الزراعية، االراضي تجاه ،22/10/2013 الموافق الثالثاء يوم صباح من 8:30 الساعة حوالي عند بكثافة،
 .دقائق لعدة متقطع بشكل النار اطالق استمر يونس، خان محافظة شرقي الكبيرة عبسان

 28/10/2013 الموافق االثنين اليوم صباح من 9:30 الساعة حوالي عند بصاروخ اإلسرائيمية الحربية الطائرات قصفت 
 .غزة مدينة غرب النصر حي غرب المقوسي أبراج غرب الواقع القسام لكتائب التابع بدر موقع

 

 عمليبت التىغل في المنبطك الحذودية شمبل وشرق لطبع غزة

 

واصمت قوات االحتالل انتياكاتيا واستيداف المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وسكانيا وممتمكاتيم واألراضي 
توغل في مناطق مختمفة من قطاع غزة، قامت خالليا آليات  ( حاالت6)الزراعية وشيدت الفترة التي يغطييا التقرير 

متر  300-100ح ما بين و احاذية لمشريط الحدودي مسافة تتر في االراضي الزراعية المتجريف بعمميات تسوية و االحتالل 
زارعين من ، كما أن تكرار عمميات التوغل حرم مئات المعن شريط الفصل الحدودي، لتعيد فرض المنطقة االمنية العازلة

االنتفاع من أراضييم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضيا لمتجريف وضياع مجيودىم وتكبدىم خسائر 
 جديدة. 

 ، كما يهي:3102 أكتىبرشهر خالل  عمهياث انتىغم في انمناطق انحدوديت شمال وشرق قطاع غزةيستعرض انتقرير 

 الموافق الخميس يوم صباح من 6:00 الساعة حوالي عند العسكرية، اآلليات من بعدد االحتالل قوات توغمت 
 تخمميا وتسوية تجريف أعمال القوات تمك نفذت. يونس خان شرق خزاعة بمدة شرق متر 200 مسافة ،3/10/2013

 االحتالل قوات أعادت حيث نفسو، اليوم صباح 8:30 الساعة حتى التوغل عممية واستمرت عشوائي، نار إطالق
 .الحدودي الشريط داخل الى انتشارىا

 الثالثاء يوم صباح من 11:30 الساعة حوالي عند العسكرية، اآلليات من بعدد معززة اإلسرائيمي االحتالل قوات توغمت 
 ونفذت يونس خان مدينة من الشرق إلى والكبيرة، الجديدة عبسان بمدتي شرق مترًا، 150 حوالي ،15/10/2013 الموافق
 من 1:3 الساعة حتى استمرت التي التوغل عممية خالل الزراعية األراضي في وتسوية تجريف أعمال االحتالل قوات
 .التوغل من ساعات عدة بعد الحدودي الشريط داخل انتشارىا اعادت حيث نفسو، اليوم ظير

 عند السمقا، وادي قرية شرق الواقعة الفصل حدود من انطالقا ،أليات( 4) بنحو معززة اإلسرائيمي االحتالل قوات توغمت 
 ،(متر 250)ب تقدر لمسافة توغميا االليات وواصمت ،21/10/2013 الموافق االثنين يوم صباح 6:00 الساعة حوالي

 ثم ومن الفصل، حدود بمحاذاة الواقعة االراضي في تسوية عمميات وأجرت الفصل، حدود بمحاذاة شماالً  اتجيت ثم
 .اليوم نفس من 13:00 الساعة حوالي عند الفصل حدود لداخل انسحبت

 الثالثاء يوم صباح من 7:00 الساعة حوالي عند العسكرية، اآلليات من بعدد معززة اإلسرائيمي االحتالل قوات توغمت 
 االحتالل قوات ونفذت يونس خان مدينة من الشرق إلى القرارة، بمدة شرق مترًا، 150 حوالي ،22/10/2013 الموافق
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 اليوم صباح من 9:30 الساعة حتى استمرت التي التوغل عممية خالل الزراعية األراضي في وتسوية تجريف أعمال
 .الفاصل الحدودي الشريط داخل انتشارىا اعادت حيث نفسو،

 من 8:30 الساعة حوالي عند -وجرافتين دبابتين -عسكرية آليات( 4) من مكونة بقوة اإلسرائيمي االحتالل قوات توغمت 
 بيت شمال الكائنة سويمم منطقة في الشمالية، الفصل حدود من انطالقاً  ،22/10/2013 الموافق الثالثاء يوم صباح
 األراضي بتسوية المصاحبة الجرافات باشرت ثم متقطع، نار إطالق وسط الحدود، من متراً  200 بـ تقدر لمسافة حانون،
. حياتيم عمى خوفاً  مزارعيم مغادرة إلى فييا المتوغل المناطق في المتواجدين المزارعين دفع ما الحدودي، لمسمك المحاذية
 .أضرار أو إصابات وقوع دون. نفسو اليوم صباح من 9:30 الساعة حوالي عند المنطقة من المتوغمة اآلليات وانسحبت

 مخيم شرق الواقعة الفصل، حدود من انطالقا ،(جيب وسيارة جرافات 4) بنحو معززة اإلسرائيمي االحتالل قوات توغمت 
 لمسافة توغميا األليات تمك وواصمت ،24/10/2013 الموافق الخميس يوم صباح 6:00 الساعة حوالي عند  المغازي،

 غزة، قطاع وسط المغازي مخيم شرق الواقعة المحسنية تمة قرب وتجريف تسوية عممية أجرت حيث ،(متر 200)ب تقدر
 .المنطقة من القوات انسحبت اليوم نفس صباح 9:00 الساعة حوالي وعند

 استهذاف الصيبدين

 

خالل الفترة التي يتناوليا التقرير  قوات االحتالل اإلسرائيمي اعتداءاتيا بحق الصيادين الفمسطينيين في قطاع غزة واصمت
الصيد المسموحة  توسيع رقعة من ،21/11/2012بعد اتفاق وقف إطالق النار بتاريخ  تو قوات االحتاللعمى عكس ما أعمن

  .تجاه الصيادين خالل مزاولة عمميم إطالق نار حاالت( 6حيث رصد مركز الميزان ) ة أميال،إلى ستة أميال بداًل من ثالث

( ميل بحري وأن تقميص 20والجدير ذكره أن اتفاقيات أوسمو كانت منحت الصيادين الفمسطينيين الحق في الصيد لمسافة )
من وسائل العقاب الجماعي لمسكان، حيث فرضت سمطات االحتالل اإلغالق الشامل عمى قطاع  ىذه المساحة بدأ كوسيمة

أميال وصواًل إلى  6ميل ثم  12ميل إلى  20، ومنذ ذلك التاريخ دأبت عمى تقميص المساحة من 9/10/2000غزة بتاريخ 
ي وجو الصيادين كجزء من سياسة العقاب . ويستمر إغالق البحر ف2009الثالثة أميال في أواخر كانون الثاني )يناير( 

الجماعي المتمثل في الحصار واإلغالق الذي تواصل تمك القوات فرضو عمى قطاع غزة بشكل شامل منذ أيمول )سبتمبر( 
2007. 

 الصيادين الفمسطينيين عمى النحو اآلتي: االحداث التي خاللها استهدافويستعرض التقرير 
 القذائف من عدداً  واطمقت الرشاشة، أسمحتيا نيران اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالل زوارق فتحت 

 الفمسطينيين الصيادين مراكب تجاه 2/10/2013 الموافق األربعاء يوم صباح من 6:30 الساعة حوالي عند المدفعية،
 أن دون الىيا، بيت غربي -المائية الفصل حدود من القريبة -الواحة منطقة وغرب شمال البحر عرض في تواجدت التي
 .أضرار أو إصابات وقوع عن يبمغ
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 القذائف من عدداً  واطمقت الرشاشة، أسمحتيا نيران اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالل زوارق فتحت 
 الفمسطينيين الصيادين مراكب تجاه 11/10/2013 الموافق الجمعة يوم فجر من 1:30 الساعة حوالي عند المدفعية،

 .الىيا بيت غربي -المائية الفصل حدود من القريبة -الواحة منطقة وغرب شمال البحر عرض في تواجدت التي

 من 23:30 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيران اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالل زوارق فتحت 
 شمال البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينيين الصيادين مراكب تجاه 12/10/2013 الموافق السبت يوم مساء
 .الىيا بيت غربي -المائية الفصل حدود من القريبة -الواحة منطقة وغرب

 من 22:20 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيران اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالل زوارق فتحت 
 وغرب شمال البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينيين الصيادين مراكب تجاه 23/8/2013 الموافق الجمعة يوم مساء
. أضرار أو إصابات وقوع عن يبمغ أن دون الىيا، بيت غرب شمالي -المائية الفصل حدود من القريبة -الواحة منطقة
 .النار تجاىيا وفتحت الواحة منطقة في الصيادين مراكب الحقت المطاطية الزوارق أن الميدانية التحقيقات وتفيد

 من 20:30 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيران اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالل زوارق فتحت 
 شمال البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينيين الصيادين مراكب تجاه 23/10/2013 الموافق األربعاء يوم مساء
 .الىيا بيت غربي -المائية الفصل حدود من القريبة -الواحة منطقة وغرب

 من 16:45 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيران اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالل زوارق فتحت 
 شمال البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينيين الصيادين مراكب تجاه 24/10/2013 الموافق الخميس يوم مساء
 .أضرار أو إصابات وقوع عن يبمغ أن دون الىيا، بيت غربي -المائية الفصل حدود من القريبة -الواحة منطقة وغرب
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 االعتمبل والحجز التعسفي

 
واصمت قوات االحتالل سياسة االعتقال التعسفي بحق الفمسطينيين من سكان قطاع غزة، سواء من خالل توغالتيا في 

تستغل حاجتيم الماسة لمسفر  حيث لمفمسطينيين كمصائد المعابر القطاع، أو من خالل مطاردة الصيادين واستخدامأراضي 
ليم. في انتياك يوضح مدى تحمل تمك القوات من  لغرض العالج فتعتقميم أو تبتزىم بالرغم من إصدارىا التصاريح الالزمة

 الدولي اإلنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة. التزاماتيا القانونية التي تفرضيا قواعد القانون
 

 ريحان أحمد عمي نعمان: المىاطنوحسب توثيق مركز الميزان فقد شيدت الفترة التي يتناوليا التقرير اعتقال قوات االحتالل 
 في العالج لغرض المفبصل التهبة بمرض المريضة والذته برفمةبينما كان ، (إيرز) حانون بيت معبرعند ، (عاماً  40)

 .المحتلة المذس في الخيرية الممبصذ مستشفى
 

 يستعرض التقرير حاالت االعتقال عمى النحو اآلتي:
 40) ريحان أحمد عمي نعمان: المواطن ،(إيرز) حانون بيت معبر في المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت 

 المبارك، األضحى عيد أيام أول وىو ،15/10/2013 الموافق الثالثاء يوم صباح من 9:30 الساعة حوالي عند ،(عاماً 
. المحتمة القدس في الخيرية المقاصد مستشفى في العالج لغرض المفاصل التياب بمرض المريضة لوالدتو مرافقتو أثناء

 إلى األضحى عيد أيام أول صبيحة مسبق لتنسيق وفقاً  ذىبت بأنيا لممركز، ريحان حسن يوسف ديبة: المريضة وأفادت
 من اتصاالً  زوجيا تمقى المنزل وصوليم وبعد إجازة، في التنسيق مكتب موظفو وجدوا أن بعد وعادوا ابنيا، رفقة إيرز
 في وجمسوا وفتشوا المعبر دخموا أن وبعد إليرز، نعمان وابنيا فعادت لممعبر، التوجو بإمكانيم بأن يفيد التنسيق مكتب
 إلى يذىب أن لو قال ثم وأخيو، والده وعن عممو عن أسئمة عدة ابنيا وسأل مدني، شخص إلييم جاء االنتظار، صالة
 طمبت ساعة مرور وبعد يخرج، ولم الغرف إحدى إلى رافقو إليو ذىب أن وبعد أمتار، بعد عمى يتوقف الذي الجنود أحد
 لمبيت، روحي ابن، فش: لتقول إلييا عادت أنيا بيد المستشفى إلى تذىب لكي بابنيا ليا تأتي أن المجندات إحدى من

 مرسمة أجرة سيارة انتظرتيا حيث المعبر غادرت الحاح وبعد المغادرة، ورفضت ابنيا طالبة البكاء في المريضة فأخذت
 العودة ترفض وأنيا معتقل ابنو أن وأخبره بزوجيا اتصل االسرائيمي الجيش بأن عممت وىناك المنزل، إلى ذوييا قبل من

 وتفيد. نفسو الثالثاء مساء من 16:00 الساعة حوالي عند المنزل وصمت حيث ألخذىا، المجيء منو وطمب لممنزل
( 5) منيم أفراد( 7) ويعيل متزوج -2005 تفريغات من -الوطني األمن جياز في عسكري ريحان أن الميدانية التحقيقات
 .عسقالن سجن في موقوف وىو قضيتو، المركز محامو ويتابع. بجباليا النعجة بئر منطقة في ويسكن أطفال،
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 الخبتمة

 
يظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة؛ من خالل 

طالق النار دون تمييز وتعمد   ؛الصيادين استمرار االعتداءات الموجية ضد؛ و المدنيين استيدافاستمرار أعمال القتل وا 
نتياكات اإلسرائيمية المتواصمة في المناطق التي تقيد حق الفمسطينيين في كما يظير التقرير اال .من الصيدواستمرار حرمانيم 

انتياكات منظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون ارتكاب قوات االحتالل  حيث تواصلالوصول إلييا في البر والبحر، 
إلنسان باستيدافيا المتكرر لممدنيين والمزارعين الذين يحرمون من مصادر رزقيم، كما يتعرضون لمقتل الدولي لحقوق ا

بعد اتفاق وقف إطالق  تو قوات االحتاللعمى عكس ما أعمن واإلصابة واالعتقال التعسفي عمى نحو يمس بكرامتيم اإلنسانية
 .21/11/2012النار بتاريخ 

المدنيين الفمسطينيين في الميزان لحقوق اإلنسان يجدد استنكاره استمرار وتصاعد االنتياكات اإلسرائيمية الموجية ضد  مركز
يجدد  . كماينتيك القانون الدولي الذيالقيود التي تفرضيا عمى السكان في إطار الحصار الشامل قطاع غزة واستمرار 

واستمرار حرمان المرضى من حقيم في الوصول إلى المستشفيات وتمقي العالج  استنكاره لالنتياكات الموجية ضد الصيادين؛
ويشدد مركز الميزان عمى أن استمرار الحصار يشكل مساسًا  .والرعاية الصحية المناسبة؛ ومواصمة االعتقاالت التعسفية

في تدىور األوضاع اإلنسانية، حيث  جوىريًا بجممة حقوق اإلنسان بالنسبة لمفمسطينيين في قطاع غزة، ويمعب دورًا أساسياً 
 تتفاقم المشكالت االجتماعية وتتدىور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدالت البطالة والفقر في صفوف السكان.

مركز الميزان يرى في مضي قوات االحتالل اإلسرائيمية قدمًا في انتياك قواعد القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي 
نسان انعكاسًا طبيعيًا لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباتو القانونية واألخالقية تجاه المدنيين في األراضي لحقوق اإل

ولم  –أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعمة شجع و  الفمسطينية المحتمة وفي قطاع غزة عمى وجو الخصوص.
 تمك القوات عمى مواصمة انتياكاتيا. -يزل

مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة، وضمان ويطالب 
مرور المواد الضرورية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألدوية والمالبس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع. ومركز 

سرائيمية تتسبب بانتياكات خطيرة لحقوق اإلنسان، وتشكل مخالفات جسيمة الميزان يؤكد عمى أن العقوبات الجماعية اإل
 لمبادئ القانون الدولي اإلنساني ويرقى الحصار وجممة الممارسات األخرى إلى مستوى الجرائم ضد اإلنسانية. 

حتالل اإلسرائيمي لقواعد العاجل والفاعل لوقف انتياكات قوات اال بالتحركلمجتمع الدولي ا مطالبتوالميزان يجدد مركز كما 
في األراضي الفمسطينية المحتمة  ةوالعمل عمى تطبيق العدال ،القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

 وتقديميم لمعدالة. نتياكاتأمروا بارتكاب ىذه االارتكبوا أو من كل ومالحقة 
اب التي ميزت سموك المجتمع الدولي تجاه انتياكات حقوق اإلنسان والمركز يشدد عمى ضرورة إنياء حالة اإلفالت من العق

 وقواعد القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفمسطينية المحتمة.
 

 انتهى
 
 

 

 

 


