
قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد حقوق اإلنسان والق انون الدولي اإلنساني  تقرير حول انتهاكات  
 2013 مارسفي قطاع غزة خالل شهر  

 

 مركز الميزان لحقوق االنسان

 7/4/2013بتاريخ  غزة

 من الميدان



  

 

1 
 

 فهرس المحتويات 

  

 2 ................................................................................................................... مقدمة
 3 ............................................................................................................ قانونية توطئة

 6 ........................................................................................................ إحصائية خالصة
 7 ..................................................................................... الفصؿ حدود قرب المدنييف استيداؼ
 8 ...................................................................... غزة قطاع وشرؽ شماؿ الحدودية المناطؽ في التوغؿ

 9 ...................................................................................................... الصياديف استيداؼ
 11 ................................................................................................. البحري الحصار فرض

 11 .............................................................................................. التعسفي والحجز االعتقاؿ

 13 ................................................................................................................ الخاتمة

 
 

 

  



  

 

2 
 

 ممذمت
 

 وارتكبت، 2013مف العاـ  مارسخالؿ شير  استيداؼ السكاف المدنييف وممتمكاتيـ في قطاع غزة اإلسرائيميواصمت قوات االحتالؿ 
 بحسب اإلسرائيميةيستعرض ىذا التقرير االنتياكات و  اإلنساني. وقواعد القانوف الدولي اإلنسافحقوؽ مبادئ ل منظمة وجسيمة انتياكات

 .يا، وذلؾ وفقًا لعمميات الرصد والتوثيؽ التي قاـ بيا باحثو مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف في مناطؽ قطاع غزةالتسمسؿ الزمني لوقوع
اسفرت تمؾ االعتداءات عف تصعيد قوات االحتالؿ اإلسرائيمي عدوانيا تجاه السكاف المدنييف في قطاع غزة، حيث التقرير تناوؿ وي

 . يف( فمسطيني3، كما اعتقمت قوات االحتالؿ خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير )فمسطينييف بجروح متفاوتة( 5اصابة )

النار الذي أعمف  إطالؽبالرغـ مف اتفاؽ وقؼ االستيداؼ المنظـ لممدنييف وممتمكاتيـ في المناطؽ القريبة مف الحدود، يبدأ التقرير بتناوؿ 
 .مانية أياـ مف العدواف واسع النطاؽ الذي شنتو قوات االحتالؿ عمى قطاع غزةثوالذي أنيى  21/11/2012عنو مساء األربعاء الموافؽ 

في المناطؽ القريبة مف  ات( مر  5توثيؽ مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف فتحت قوات االحتالؿ النار تجاه المدنييف الفمسطينييف )ووفقًا ل
 بجراح متفاوتة. اشخاص( 5إصابة )عف ما أسفر الحدود، 

عمى عكس ما  خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير الصياديف الفمسطينييف في قطاع غزة الموجية ضد ويظير التقرير استمرار االعتداءات
توسيع رقعة الصيد المسموحة إلى ستة أمياؿ بداًل مف  مف ،21/11/2012بعد اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار بتاريخ  تو قوات االحتالؿأعمن
 ( حالة إطالؽ نار تجاه الصياديف الفمسطينييف.12حيث رصد مركز الميزاف )حيث رصد مركز الميزاف  ة أمياؿ،ثالث

خالؿ مطاردة أو مف سواء مف خالؿ توغالتيا في أراضي القطاع، ، ويظير التقرير مواصمة قوات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ التعسفي
اشخاص لدى ( 3شيدت الفترة التي يتناوليا التقرير اعتقاؿ قوات االحتالؿ ) حيث لمفمسطينييف كمصائد المعابر الصياديف واستخداـ

 اقترابيـ مف الشريط الحدودي الفاصؿ.
ويسعى إلى تسميط ، 2013 مارسشير  خالؿ ة عمى قطاع غزةاإلسرائيمي ءاتداتعاالمعمومات إحصائية حوؿ آثار  التقريرويقدـ 

 . الضوء عمى الظروؼ التي وقعت فييا انتياكات القانوف الدولي مف خالؿ سرده لمطرؽ التي جرت عمييا والظروؼ التي حدثت فييا
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 لبنىنيت تىطئت

أكثر تنوعًا وتعقيدًا وعنفًا.  1967العاـ  أصبحت االنتياكات اإلسرائيمية لقواعد القانوف الدولي في المناطؽ الفمسطينية التي احتميا في 
 12وقد أخذت ىذه االنتياكات منحًى خاصًا منذ أف نفذت إسرائيؿ خطة االنفصاؿ أحادي الجانب عف قطاع غزة، والتي انتيت بتاريخ 

لحقوؽ اإلنساف، حيث . ويظير ذلؾ جميًا مف خالؿ عمميات المراقبة الميدانية التي يقـو بيا مركز الميزاف 2005أيموؿ )سبتمبر( 
قطاع غزة، في وحقوؽ اإلنساف  اإلنساني ومجمؿ قواعد القانوف الدولي جنيؼ الرابعة ألحكاـ اتفاقية ةمنظم اتانتياكترتكب قوات 

في غير أف مجمؿ التحميؿ القانوني، بما  .مدعيًة أنيا لـ تعد قوة احتالؿ تتحمؿ مسئوليات قانونية تجاه القطاع بعد تنفيذ ىذه الخطة
ذلؾ مداوالت وقرارات مجمس األمف الدولي والجمعية العامة لألمـ المتحدة والمجنة الدولية لمصميب األحمر، يؤكد عمى أف إسرائيؿ 
واصمت ممارسة مستوى مف السيطرة الفعمية عمى قطاع غزة يبقي عمييا كدولة احتالؿ، بما يعنيو ذلؾ مف انطباؽ قواعد القانوف الدولي 

 عمؽ باالحتالؿ عمى عالقتيا بقطاع غزة.اإلنساني المت
ى ل، إ1949الخاصة بحماية المدنييف في أوقات الحرب لمعاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة  ، وبشكؿ خاصالقانوف الدولي اإلنسانييرمي 

ليست مطمقة اليديف في ف دولة االحتالؿ فإ وعميو ممدنييف وممتمكاتيـ أثناء حاالت الحرب والنزاع المسمح واالحتالؿ.توفير الحماية ل
القوة أو اإلجراءات أو السياسات في إدارتيا لألراضي المحتمة، ويجب عمى الدواـ أف تراعي إلى أقصى حد  فاستخداـ ما تشاء م

 .ال تغير مف الوضع القانوني لتمؾ األراضيأمصالح السكاف المدنييف وحماية ممتمكاتيـ و 
ي أنساني أف األعياف المدنية )المباني والممتمكات المدنية( يجب أف تكوف بمنأى عف مف القواعد األساسية لمقانوف الدولي اإلو 

استيداؼ مف جانب القوات المحتمة ويحظر تماما التعرض ليا ويجب أف تتوفر ليا الحماية الكاممة. كما وأف ىناؾ قيود صارمة وتحريـ 
. كما يحظر معاقبة السكاف ة وبالتأكيد في حالة احتالؿ األراضيكامؿ الستخداـ وسائؿ قتالية وأسمحة معينة في العمميات الحربي

إف استخداـ القوة مف جانب قوة االحتالؿ يجب أف يراعي وبشكؿ أساسي . جماعيًا ومحاصرتيـ ومنع أو عرقمة اإلمدادات اإلنسانية ليـ
 مبدأيف أساسييف وىما:

 

 مبدأ الضرورة العسكريت 

اربة، عدـ االلتزاـ ببعض الواجبات التي يمقييا القانوف الدولي اإلنساني عمييا في بعض الحاالت، يجيز القانوف الدولي، لمقوات المتح
 بيد أف ىذا التحمؿ ليس، وال يمكف أف يكوف، مطمقًا، بؿ ىو محكـو بمجموعة مف القيود التي يعتبر توفرىا شرطًا لعدـ االلتزاـ بالقواعد

أحد ىذه الشروط ىو توفر ضرورة عسكرية قاىرة ال تترؾ لمقوة القائمة باالحتالؿ مناصًا مف  وفقط لممدة التي تتوافر فييا ىذه الشروط.
عدـ االلتزاـ بالقواعد. وقد أجمع مفسرو اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أف مبدأ الضرورة العسكرية يعنى كؿ اإلجراءات الضرورية التي 

ض. واالقتضاء ىنا يعني أف تحقيؽ اليدؼ مف الحرب ال يمكف أف يتأتى دوف تحقؽ ىدفًا عسكريًا تقتضيو العمميات الحربية عمى األر 
القياـ بيذا العمؿ. كما يعني االقتضاء )في بعض األحياف( التحمؿ مف بعض القيود، عمى أف ال يكوف اليدؼ مف التحمؿ ىو أف يتخذ 

أف يستقيـ دوف التعامؿ معو بالتوازي مع مبادئ أخرى،  التدمير كعقوبة جماعية أو كرادع فقط. غير أف مبدأ الضرورة الحربية ال يمكف
كالتناسب والتمييز بيف األىداؼ المدنية والعسكرية، وعدـ انتياؾ قواعد القانوف الدولي العرفي غير القابمة لالنتقاص، مثؿ حظر 

 التعذيب وتعمد استيداؼ المدنييف، والتيجير القسري وغيرىا.
 

  التناسب والتمييزمبدأ 

بدأ التناسب كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حيث أف وجود الضرورة الحربية، ال ينفي ضرورة أف تتناسب األعماؿ العسكرية يأتي م 
واألساليب واألسمحة المستخدمة مع األىداؼ العسكرية المرجو تحقيقيا، لذا فإنو يجب أف تبقى محظورة تمؾ األعماؿ التي قد ينتج عنيا 

تمكات، التي ليست ليا عالقة بالعمميات أو بالنتائج المتوقع تحقيقيا، أو التي يتوقع أف تمحؽ بالمدنييف خسائر في األرواح والمم
 وممتمكاتيـ أضرارًا كبيرة.
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أف تميز بيف األىداؼ المدنية وغيرىا مف األىداؼ، وكذلؾ  –في سياؽ تنفيذىا لمعمميات الحربية  –كما يجب عمى القوات المتحاربة 
 استخداـ وسائؿ القوة، مف حيث األساليب أو األسمحة المستخدمة، بما يضمف إحداث أقؿ أضرار ومعاناة ممكنة.التمييز في 

وتؤكد قواعد القانوف الدولي عمى مجموعة مف المبادئ اإلنسانية التي يقصد بيا حماية المدنييف وأرواحيـ وكرامتيـ، ومنحيـ فرصة 
ما يكوف إلى الطبيعية حتى في ظؿ النزاع المسمح واالحتالؿ، بما في ذلؾ حماية وتشغيؿ الخدمات األساسية،  لعيش حياة اقرب

مف االتفاقية عمى أف كؿ طرؼ مف األطراؼ السامية المتعاقدة عمى  23كالصحة والتعميـ، والمياه وغيرىا دوف إبطاء. وتنص المادة 
رساليات األدوية والميمات الطبية ومستمزمات العبادة المرسمة حصرا إلى سكاف طرؼ االتفاقية يجب أف يكفؿ "حرية مرور جميع إ

متعاقد آخر المدنييف، حتى لو كاف خصما. وعميو كذلؾ الترخيص بحرية مرور أي رساالت مف األغذية الضرورية، والمالبس، 
 النفاس". والمقويات المخصصة لألطفاؿ دوف الخامسة عشرة مف العمر، والنساء الحوامؿ أو

مف االتفاقية عمى أنو "ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عف مخالفة لـ يقترفيا ىو شخصيا. تحظر العقوبات  33وتنص المادة 
 الجماعية وبالمثؿ جميع تدابير التيديد أو اإلرىاب. السمب محظور. تحظر تدابير االقتصاص مف األشخاص المحمييف وممتمكاتيـ."

تفاقية تدمير الممتمكات حيث تنص عمى أنو "يحظر عمى دولة االحتالؿ أف تدمر أي ممتمكات خاصة ثابتة مف اال 53وتحظر المادة 
أو منقولة تتعمؽ بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السمطات العامة، أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمميات 

 الحربية تقتضي حتما ىذا التدمير."

مف االتفاقية مف أىـ موادىا بالنظر إلى أنيما تحدداف مجموعة مف الجرائـ كانتياكات جسيمة لالتفاقية  147و 146المادتاف وتعتبر 
 147وىي ما تعتبر جرائـ حرب، يجب مالحقة مقترفييا وتقديميـ لممحاكمة في محاكـ أي طرؼ مف األطراؼ السامية. تنص المادة 

أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمييف أو ممتمكات محمية باالتفاقية: القتؿ  فاقية تشمؿ"عمى أف االنتياكات الجسيمة لالت
العمد، والتعذيب أو المعاممة الالإنسانية، بما في ذلؾ التجارب الخاصة بعمـ الحياة، وتعمد إحداث آالـ شديدة أو اإلضرار الخطير 

كراه الشخص المحمي عمى الخدمة في القوات بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفي والنقؿ  غير المشروع، والحجز غير المشروع، وا 
ذ المسمحة بالدولة المعادية، أو حرمانو مف حقو في أف يحاكـ بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا لمتعميمات الواردة في ىذه االتفاقية، وأخ

 ات حربية وعمى نطاؽ كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.ضرور  هالرىائف، وتدمير واغتصاب الممتمكات عمى نحو ال تبرر 

فتنص عمى "تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تتخذ أي إجراء تشريعي يمـز لغرض فرض عقوبات جزائية فعالة  146أما المادة 
يمتـز كؿ طرؼ متعاقد بمالحقة … خاص الذيف يقترفوف أو يأمروف باقتراؼ إحدى المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية عمى األش

المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافيا، وبتقديميـ إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتيـ. ولو أيضا، إذا فضؿ 
سممو إلى طرؼ متعاقد معنى آخر لمحاكمتيـ مادامت تتوفر لدى الطرؼ المذكور أدلة اتياـ كافية ذلؾ، وطبقا ألحكاـ تشريعو، أف ي

 ضد ىؤالء األشخاص."
 سياسة الحصار والقانون الدولي:

المسبب الرئيس ، وىي تشكؿ القيود اإلسرائيمية المفروضة عمى حركة السكاف والبضائع حجر الزاوية في سياسة إسرائيؿ تجاه قطاع غزة
لحدوث انتياكات حقوؽ اإلنساف في القطاع. فإلى جانب كوف ىذه السياسة تقييدًا غير مشروع لمحؽ األساسي في الحركة والتنقؿ كما 

فإنيا تتسبب في وقوع انتياكات خطيرة لجممة مف الحقوؽ األخرى. وأثبتت تجربة سنوات عديدة  1،كفمتو المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف
، والحؽ في التمتع بمستوى معيشي مالئـ لمفرد 2اسة عمى االقتصاد كاف مدمرًا، وىي بذلؾ تنتيؾ الحؽ في العمؿأف أثر ىذه السي

. كما يشكؿ فرض قيود عمى وصوؿ إمدادات الغذاء، والوقود، والدواء واألجيزة والطواقـ الطبية، والمواد التعميمية والمناىج 3وأسرتو

                                                      
1
 .مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية 31اإلنساف، والمادة  مف اإلعالف العالمي لحقوؽ 31مادة راجع ال 

2
 .مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية 31اإلنساف، والمادة  مف اإلعالف العالمي لحقوؽ 11راجع المادة  

أقرت المجنة  مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية. كما 11اإلنساف، والمادة  مف اإلعالف العالمي لحقوؽ 25راجع المادة  3
الجتماعية والثقافية، الخاصة بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية، المنبثقة عف المجنة الخاصة بمراقبة تطبيؽ أحكاـ العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية وا

ف كي يصبح مناسبًا مف منظور حقوؽ اإلنساف، ويحدد التعميؽ العاـ الرابع الخاص بالحؽ في السكف، والذي يحدد فيو المواصفات الدنيا الواجب توافرىا في السك
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، والحؽ في التمتع بأعمى مستوى يمكف بموغو 4الصحي وحماية البيئة، انتياكات لمحؽ في الغذاءالدراسية، والمعدات الالزمة لمصرؼ 
، والحؽ في العيش في بيئة صحية، وىي مسئوليات تقع عمى عاتؽ 6، والحؽ في التعميـ المناسب 5مف الصحة العقمية والجسمية

ونية بناء جدار الفصؿ العنصري في الضفة الغربية، والذي أكدت فيو إسرائيؿ كما قررت محكمة العدؿ الدولية في قرارىا المتعمؽ بقان
عمى أف إسرائيؿ تتحمؿ المسئولية عف إعاقة عمؿ السمطة الفمسطينية عمى احتراـ وتطبيؽ مسئولياتيا، وأنيا تتحمؿ ىذه المسئوليات إذا 

 لـ تتمكف ىذه السمطة مف احتراميا. 
عدد األوجو مف أشكاؿ العقاب الجماعي المفروض عمى سكاف القطاع برمتو. فيذه اإلجراءات وتعتبر اإلجراءات اإلسرائيمية شكاًل مت

ليست موجية ضد عدد محدود مف األشخاص لمبررات قانونية أو أمنية، بؿ ىي تشكؿ القاعدة في السياسة اإلسرائيمية، بينما يشكؿ 
درىا قوات االحتالؿ اإلسرائيمي في كؿ مرة يحتاج فييا شخص السماح بالحركة والوصوؿ استثناًء يتطمب ممارستو تصاريح خاصة تص

أو مواد إلى التحرؾ خارج أو داخؿ قطاع غزة. ويعتبر إيقاع العقوبات الجماعية انتياكًا صارخًا لمقانوف الدولي اإلنساني، وبخاصًة 
 .7حرب واالحتالؿلمحمايات التي تفرضيا اتفاقية جنيؼ الرابعة، وكذلؾ قواعد الىاي المتعمقة بأعراؼ ال

وبينما تستمر إسرائيؿ في االدعاء بأف احتالليا لقطاع غزة قد انتيى، وبالتالي انتيت مسئوليتيا عف سالمة واحتياجات سكانو اإلنسانية 
التقرير  فؾ االرتباط، تشكؿ الممارسات اإلسرائيمية وقدرة إسرائيؿ عمى إغالؽ قطاع غزة بالفعالية والشدة التي يصفيا ىذا منذأيضًا، 

أدلة عمى زيؼ ىذا االدعاء وعدـ استناده ألية أسس قانونية أو واقعية. وبموجب ىذه السيطرة ومداىا وقدرة إسرائيؿ عمى فرضيا 
باستمرار يرتقي إلى مستوى السيطرة الفعمية الكاممة، فإف حالة االحتالؿ والمسئوليات التي تترافؽ معيا مستمرة. وعميو فإف يتوجب عمى 

ؿ مراعاة الواجبات التي يفرضيا القانوف الدولي اإلنساني عمى قوة االحتالؿ اتجاه السكاف المدنييف في اإلقميـ الذي تحتمو، وكذلؾ إسرائي
 الواجبات التي تفرضيا اتفاقيات حقوؽ اإلنساف الدولية عمى جميع الدوؿ والتي تشمؿ كافة األراضي التي تخضع لسمطانيا القضائي.

                                                                                                                                                                                     

الضماف القانوني لشغؿ المسكف، توفير الخدمات والمواد والمرافؽ واليياكؿ األساسية، القدرة عمى تحمؿ التعميؽ معايير ميمة يمكف تمخيصيا عمى النحو اآلتي: 
 مالئـ مف الناحية الثقافية.الكمفة، الصالحية لمسكف، إتاحة إمكانية الحصوؿ عمى السكف، السكف ال

4
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية 33اإلنساف، والمادة  مف اإلعالف العالمي لحقوؽ 12راجع المادة  

5
 .مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية 31راجع المادة  

6
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية 31اإلنساف، والمادة  عالف العالمي لحقوؽمف اإل 12راجع المادة  

7
( مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ 21و 23والمواد ) 3494آب )أغسطس(  31( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة المؤرخة في 391و 392 ،21، 94 ،11)المواد راجع المىاد   

 . 3411يونيو  8فاقيات جنيؼ، المؤرخ في الممحؽ بات
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 إحصبئيت خالصت

تشكؿ المعمومات الواردة في ىذا التقرير معمومات أساسية، يستطيع الباحث أو الميتـ أف يرجع إلى المركز لمحصوؿ عمى معمومات 
ظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوؽ اإلنساف وقواعد القانوف الدولي ويالتقرير. ىذا توثيقية وافية حوؿ كؿ حادث يرد في 

 :استعراضو لممعطيات الميدانية التي تشير إلى الؿاإلنساني مف خ
  خارج نطاؽ القضاء وتعمد القتؿ باستخداـ قوة غير متناسبة وىجمات عشوائية؛استمرار أعماؿ القتؿ 
  ؛مف تجاوز األمياؿ الثالثةمف الصيد مف خالؿ منعيـ استمرار االعتداءات الموجية ضد الصياديف، واستمرار حرمانيـ 
 ؛رسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلةاستمرار المما 
  قرب حدود الفصؿ )المزارعيف، صائدي العصافير، رعاة األغناـ، جامعي ، المدنييف الفمسطينييفاستمرار االعتداءات الموجية ضد

 مف مزاولة أعماليـ بحرية؛واستمرار حرمانيـ الحصى والحجارة والحديد الخردة والبالستيؾ، جامعي الحطب(، 
 المناىضة لفرض منطقة أمنية عازلة؛استيداؼ التجمعات السمميةمرار است ، 
 استمرار عمميات االعتقاؿ التعسفي؛ 
 استمرار الحصار واإلغالؽ المشدد الذي ينتيؾ حرية حركة البضائع واإلفراد؛ 

 
 1023 مارسخالل شهر جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل 

 
 القتمىعدد  0
 عدد الجرحى 5
 األطفالعدد الجرحى من  0
 عدد التوغالت 5
 عدد االعتداءات بحق الصيادين 21
 المعتقمين عدد 3

 
 
 

  



  

 

7 
 

 الفصل حذود لرة المذنيين استهذاف

المناطؽ المحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية،  استيداؼ خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير، واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي
والذي أنيى  21/11/2012النار الذي أعمف عنو مساء األربعاء الموافؽ  إطالؽوتتواصؿ ىذه االنتياكات بالرغـ مف اتفاؽ وقؼ 

فتحت قوات الميزاف لحقوؽ اإلنساف  توثيؽ مركزووفقًا ل .مانية أياـ مف العدواف واسع النطاؽ الذي شنتو قوات االحتالؿ عمى قطاع غزةث
بجراح اشخاص ( 5إصابة )عف  ما أسفرفي المناطؽ القريبة مف الحدود،  ات( مر  5االحتالؿ النار تجاه المدنييف الفمسطينييف )

تداعيات خطيرة لجية تيديد حياة سكاف تمؾ المناطؽ والمزارعيف ممف يممكوف أراضي فييا،  ى ىذه الممارسةيترتب عمو متفاوتة. 
راضي المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أف األراضي األوحرماف عشرات األسر مف مصدر رزقيا، واقتطاع نسبة ميمة مف 

 لمخصصة ألغراض الزراعة في قطاع غزة.المستيدفة كافة ىي أراضي زراعية وتمثؿ نسبة ميمة مف مجموع األراضي ا

 الرشاشة أسمحتيـ نيراف الشرقية، الفصؿ حدود عمى محيطيا وفي المراقبة ابراج داخؿ المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت 
 في تواجدوا الذيف المواطنيف، مف عدد تجاه ،1/3/2013 الموافؽ الجمعة يـو مساء مف 14:00 الساعة حوالي عند متقطع، بشكؿ
 ما يتراوح بعد عمى جباليا، شرؽ لمحدود المحاذية الكاس أبو وتمة صفية وأبو الحصيف وأبو اإلسالمية الشيداء مقبرة شرقي مناطؽ

 مف عدد إطالؽ تخممو -خموية رحالت -المنطقة في الخضراء المساحات في التنزه لغرض الحدود، تمؾ مف متراً  400 إلى 50 بيف
 الساقيف كمتا في نافذ ناري بعيار ،(عاماً  18) حميد جودت ناصر جياد: مف كؿ إصابة في تسبب ما لمدموع، المسيؿ الغاز قنابؿ
 23) جميـو أبو ديب سيد الرحمف وعبد الشجاعية، حي سكاف مف وىو -غزة بمدينة الشفاء مستشفى في العالج الستكماؿ وحوؿ
( عاماً  20) عبيد ابراىيـ الفتاح عبد وأحمد جباليا، مخيـ سكاف مف وىو -اليسرى الساؽ عظاـ كسر في تسبب ناري بعيار( عاماً 
 مستشفى في الطبية المصادر ووصفت حانوف، بيت سكاف مف وىو -األوتار أحد قطع في تسبب اليمنى الساؽ في نافذ ناري بعيار
 .جراحية عمميات لو أجريت جميعيـ وأف بالمتوسطة جراحيـ عدواف كماؿ

 : عمى النحو اآلتي:عبد الرحمن السيد  ديب أبو جمهوممقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز، المواطن يورد التقرير 

، ، صحبة نسيبي: فخري أبو جميـو1/3/2013مف مساء يـو الجمعة الموافؽ  15:15ذىبت إلى منطقة أبو صفية الحدودية عند حوالي الساعة 
وبمجرد وصولي المنطقة الحدودية شاىدت عشرات الشباف الذيف تجمعوا في المنطقة، وسمعت صوت إطالؽ عدة أعيرة نارية في المكاف، وشاىدت 

بيف تمة  ية ماآثار لقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع في اليواء ولكني لـ أشتـ  رائحتو لبعد مكاني عنو، انتشر الشباف في مساحة كبيرة مف المنطقة الحدود
 15:30مترًا تقريبًا. وعند حوالي الساعة  300أبو الكأس في منطقة أبو صفيو وشرقي المقبرة جنوبًا، كنت أبعد عف حدود الفصؿ الشرقية مسافة 

يتمركزوف خمؼ مف مساء الجمعة نفسو، وبينما كنت أقؼ وسط حقؿ مزروع بالقمح أشاىد الشباف المتنزىيف ينادوف عمى الجنود اإلسرائيمييف الذيف 
فجأة، شعرت  -رغـ بعدىـ عف مرماىا -مكعبات أسمنتية وضعوىا داخؿ الحدود وحوؿ ثالثة جيبات عسكرية توقفت، ويمقوف الحجارة تجاىيـ

وطمبت بشيء ما في ساقي اليسرى، شيء ساخف، أيقنت أني قد أصبت بأحد األعيرة النارية التي يطمقيا الجنود، لـ أستطع التحرؾ، توقفت مكاني، 
نا مسافة النجدة، فجاء عدة شباف وحمموني لمسافة قصيرة حتى وصمنا دراجة نارية كبيرة ) توكتوؾ( كانت تتواجد في المكاف، نقمني غربًا حتى ابتعد

اؿ عدواف مترًا عف الحدود الشرقية، حيث قابمتنا في الطريؽ سيارة إسعاؼ تابعة لوزارة الصحة، أخذتني إلى مستشفي كم 1500تقدر بحوالي 
مباشرة، وىناؾ قدـ لي األطباء العالج المالئـ، وقاموا بتصوير ساقي عف طريؽ األشعة، وقالوا لي أف عظاـ الساؽ قد تضررت بشكؿ كبير، 

قي لمدة ، وعممت أف ىذا البالتيف سيستمر عمى سا4/3/2013وأحتاج لعميمة تركيب بالتيف خارجي لتثبيت العظـ، وحددوا ليا يـو االثنيف الموافؽ 
 عاـ تقريبًا أحتاج خاللو لمراحة.

 الرشاشة أسمحتيـ نيراف الشمالية، الفصؿ حدود عمى محيطيا وفي المراقبة ابراج داخؿ المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت 
 في تواجدوا الذيف المواطنيف، مف عدد تجاه ،1/3/2013 الموافؽ الجمعة يـو مساء مف 15:30 الساعة حوالي عند متقطع، بشكؿ
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 في تسبب ما الحدود، تمؾ مف متراً  400 إلى 50 بيف ما يتراوح بعد عمى الىيا، بيت شماؿ لمحدود المحاذية سمرة أبو بورة منطقة
 ووصفت الىيا، بيت مشروع سكاف مف وىو -اإللية في ناري بعيار( عاماً  19) الترامسي الجواد عبد سمير محمد: الشاب إصابة

 عف زادت لمدة استمر النار إطالؽ أف الميدانية التحقيقات وتفيد. بالطفيفة جراحو عدواف كماؿ مستشفى في الطبية المصادر
 .المنطقة تمؾ في الساعتيف

 الرشاشة أسمحتيـ نيراف الشرقية، الفصؿ حدود عمى محيطيا وفي المراقبة ابراج داخؿ المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت 
 في تواجدوا الذيف المواطنيف، مف عدد تجاه ،8/3/2013 الموافؽ الجمعة يـو مساء مف 14:20 الساعة حوالي عند متقطع، بشكؿ
 مف متراً  400 إلى 50 بيف ما يتراوح بعد عمى جباليا، شرؽ لمحدود المحاذية صفية وأبو اإلسالمية الشيداء مقبرة شرقي مناطؽ

 جباليا، سكاف مف وىو -الصدر في ناري بعيار( عاماً  21) وادي عمر اسماعيؿ عمر: الشاب إصابة في تسبب ما الحدود، تمؾ
 وتفيد. غزة بمدينة الشفاء مستشفى في لمعالج وحولتو بالخطيرة جراحو عدواف كماؿ مستشفى في الطبية المصادر ووصفت
 .المناطؽ تمؾ في ساعات الثالث عف زادت لمدة استمر النار إطالؽ أف الميدانية التحقيقات

 متقطع، بشكؿ الرشاشة أسمحتيـ نيراف الشرقية، الفصؿ حدود عمى المراقبة ابراج داخؿ المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات فتحت 
 الخردة والحديد الحجارة جامعي مف عدد تجاه ،12/3/2013 الموافؽ الثالثاء يـو صباح مف 8:00 الساعة حوالي عند

 لمدة النار اطالؽ واستمر الحدود، مف متراً  150 بعد عمى الىيا، بيت شماؿ سمرة أبو بورة منطقة في تواجدوا الذيف والبالستيؾ،
 . إصابات وقوع دوف تقريبًا، ساعات( 3)
  ،فتحت قوات االحتالؿ االسرائيمي المتمركزة قرب حدود الفصؿ  نيراف اسمحتيا تجاه المنطقة الواقعة شماؿ شرؽ قرية وادي السمقا

، وقد استمر إطالؽ النار مدة 30/3/2013يـو السبت الموافؽ  20:00مدينة دير البمح، وذلؾ عند حوالي الساعة جنوب شرؽ 
 دقيقة(، كما أطمقت تمؾ القوات قنابؿ إنارة في سماء المنطقة، ولـ يسجؿ وقوع إصابات. 15تقدر ب)

 

 غزة لطبع وشرق شمبل الحذوديت المنبطك في التىغل

في مناطؽ مختمفة مف قطاع غزة، قامت خالليا توغؿ  اتعممي( 5الفترة التي يغطييا التقرير ) االسرائيمي خالؿنفذت قوات االحتالؿ 
آليات االحتالؿ بتجريؼ عشرات الدونمات مف األراضي الزراعية التي سبؽ اف جرفتيا قوات االحتالؿ خالؿ عمميات توغؿ سابقة، كما 

عيف مف االنتفاع مف أراضييـ الزراعية القريبة مف الشريط الحدودي، خشية تعرضيا أف تكرار عمميات التوغؿ حـر مئات المزار 
 لمتجريؼ وضياع مجيودىـ وتكبدىـ خسائر جديدة. 

 ضمن هذا السياق عمى النحو اآلتي:يستعرض التقرير االنتهاكات التي وثقها مركز الميزان لحقوق اإلنسان 

 انطالقا ،4/3/2013 الموافؽ االثنيف صباح 7:00 الساعة حوالي عند ،(اليات 6) بنحو معززة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات توغمت 
 األليات وتحركت متر، 150ب تقدر لمسافة غرباً  توغميا األليات وواصمت ،(الديؾ جحر) غزة وادي قرية شرؽ الفصؿ حدود مف

 الواقعة األراضي في وتسوية تجريؼ بأعماؿ الجرافات شرعت حيث ،( متر كيمو2)ب تقدر لمسافة الفصؿ حدود بمحاذاة شماال
 .تنسحب أف قبؿ اليـو نفس مساء مف 17:30 الساعة حتى التجريؼ اعماؿ في واستمرت الفصؿ، حدود بمحاذاة



  

 

9 
 

 الموافؽ االربعاء يـو صباح مف 9:00 الساعة حوالي عند العسكرية، االليات مف بعدد االسرائيمي االحتالؿ قوات توغمت 
 عبساف بمدة شرؽ الجنوب تجاه وتحركت يونس، خاف شرؽ القرارة بمدة الحدودي في الشريط ةبمحاذا محدودة مسافة ،13/3/2013

 .الحدودي الشريط داخؿ انتشارىا االحتالؿ قوات اعادت اف الى ساعات لعدة التوغؿ عممية واستمرت الكبيرة،
 3و جرافات، 5) بنحو معززة ،11/3/2013 الموافؽ األثنيف صباح 5:30 الساعة حوالي عند اإلسرائيمي، االحتالؿ قوات توغمت 

 داخؿ ،(متر300)ب تقدر لمسافة توغميا واصمت ثـ نارية أعيرة عدة وأطمقت الفصؿ، حدود داخؿ مف األليات وانطمقت ،(دبابات
 الواقعة األراضي في وتسوية تجريؼ أعماؿ االليات وأجرت ،(الديؾ جحر) غزة وادي رية شرؽ شماؿ الواقعة الزراعية األرضي
 الساعة حوالي عند الفصؿ حدود لداخؿ انسحبت االليات أف يذكر النفايات، مكب شرؽ شماؿ والواقعة الفصؿ، حدود بمحاذاة
 .اليـو نفس مساء12:45

 جرافات 4) بنحو معززة ،7/3/2013 الموافؽ الخميس صباح 6:00 الساعة حوالي عند اإلسرائيمي، االحتالؿ قوات توغمت 
 شماؿ الواقعة الزراعية االراضي تجاه  ،(متر150) ب تقدر لمسافة الفصؿ حدود مف انطالقا توغميا االليات وواصمت ،(ودبابة
 حوالي عند انسحبت ثـ ومف وتسوية، تجريؼ أعماؿ االليات وأجرت البمح، دير مدينة شرؽ جنوب الواقعة السمقا، وادي قرية شرؽ

 .اليـو نفس صباح 9:00 الساعة
  توغمت قوات اإلحتالؿ اإلسرائيمي معززة بنحو )دبابتيف وجرافة(، إنطالقًا مف حدود الفصؿ الواقعة شرؽ مدينة دير البمح، وذلؾ عند

متر(، ومف ثـ  100، وواصمت توغميا غربًا لمسافة تقدر ب)28/3/2013صباح يـو الخميس الموافؽ  7:30حوالي الساعة 
ية لألراضي الواقعة بمحاذاة حدود الفصؿ، ومف ثـ انسحبت لداخؿ حدود الفصؿ مف قرب اتجيت جنوبًا حيث اجرت عممية تسو 

 حاجز )كسوفيـ(.

 

 الصيبدين استهذاف

عمى عكس  خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير قوات االحتالؿ اإلسرائيمي اعتداءاتيا بحؽ الصياديف الفمسطينييف في قطاع غزة واصمت
توسيع رقعة الصيد المسموحة إلى ستة أمياؿ بداًل  مف ،21/11/2012بعد اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار بتاريخ  تو قوات االحتالؿما أعمن
 تجاه الصياديف الفمسطينييف. نار إطالؽ( حالة 12حيث رصد مركز الميزاف ) ة أمياؿ،مف ثالث

( ميؿ بحري وأف تقميص ىذه 20سافة )والجدير ذكره أف اتفاقيات أوسمو كانت منحت الصياديف الفمسطينييف الحؽ في الصيد لم
المساحة بدأ كوسيمة مف وسائؿ العقاب الجماعي لمسكاف، حيث فرضت سمطات االحتالؿ اإلغالؽ الشامؿ عمى قطاع غزة بتاريخ 

أمياؿ وصواًل إلى الثالثة أمياؿ في  6ميؿ ثـ  12ميؿ إلى  20، ومنذ ذلؾ التاريخ دأبت عمى تقميص المساحة مف 9/10/2000
. ويستمر إغالؽ البحر في وجو الصياديف كجزء مف سياسة العقاب الجماعي المتمثؿ في الحصار 2009اخر كانوف الثاني )يناير( أو 

 .2007واإلغالؽ الذي تواصؿ تمؾ القوات فرضو عمى قطاع غزة بشكؿ شامؿ منذ أيموؿ )سبتمبر( 
 الفمسطينيين عمى النحو اآلتي:ويستعرض التقرير احصائيات واخباريات االنتهاكات بحق الصيادين 

 يـو مساء مف 19:30 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زوارؽ فتحت  
 مف القريبة -الواحة منطقة غرب البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 1/3/2013 الموافؽ الجمعة
 .الىيا بيت غرب شمالي - المائية الفصؿ حدود
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 يـو مساء مف 18:00 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زوارؽ فتحت  
 مف القريبة -الواحة منطقة غرب البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 11/3/2013 الموافؽ األحد
 .الىيا بيت غرب شمالي -المائية الفصؿ حدود

 يـو صباح مف 6:00 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زوارؽ فتحت  
 مف القريبة -الواحة منطقة غرب البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 13/3/2013 الموافؽ األربعاء
 .الىيا بيت غرب شمالي -المائية الفصؿ حدود

 يـو صباح مف 7:30 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زوارؽ فتحت  
 مف القريبة -الواحة منطقة غرب البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 14/3/2013 الموافؽ الخميس
 .الىيا بيت غرب شمالي -المائية الفصؿ حدود

 يـو صباح مف 6:00 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زوارؽ فتحت  
 -الواحة منطقة وغرب شماؿ البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 24/3/2013 الموافؽ األحد
 .الىيا بيت غرب شمالي -المائية الفصؿ حدود مف القريبة

 يـو مساء مف 19:30 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زوارؽ فتحت  
 -الواحة منطقة وغرب شماؿ البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 24/3/2013 الموافؽ األحد
 .الىيا بيت غرب شمالي -المائية الفصؿ حدود مف القريبة

 يـو صباح مف 6:30 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زوارؽ فتحت  
 -الواحة منطقة وغرب شماؿ البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 25/3/2013 الموافؽ االثنيف
 .الىيا بيت غرب شمالي -المائية الفصؿ حدود مف القريبة

 يـو مساء مف 19:20 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زوارؽ فتحت  
 -الواحة منطقة وغرب شماؿ البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 25/3/2013 الموافؽ االثنيف
 .الىيا بيت غرب شمالي -المائية الفصؿ حدود مف القريبة

 يـو صباح مف 7:00 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زوارؽ فتحت  
 -الواحة منطقة وغرب شماؿ البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 26/3/2013 الموافؽ الثالثاء
 .الىيا بيت غرب شمالي -المائية الفصؿ حدود مف القريبة

 يـو مساء مف 16:40 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية البحرية لسالح التابعة الحربية االحتالؿ زوارؽ فتحت  
 -الواحة منطقة وغرب شماؿ البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه 28/3/2013 الموافؽ الخميس
 . الىيا بيت غرب شمالي -المائية الفصؿ حدود مف القريبة

 30/3/2013 الموافؽ السبت يـو صباح مف 7:00 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية الحربية الزوارؽ فتحت 
 بشكؿ الشمالي، الشاطئ مخيـ وغربي السودانية، منطقة غربي البحر، عرض في تواجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه

 الساعة حتى النار إطالؽ استمر وقد بحرية، أمياؿ ثالث مف أقؿ مسافة في العمؿ عمى بالقوة الصياديف أجبرت حيث كثيؼ،
 .نفسو اليـو صباح مف 10:00
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 البحري الحصبر فرض

واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي فرض حصارىا المفروض عمى قطاع غزة، والسيما في المناطؽ المقيدة الوصوؿ، بحيث أعادت 
بعد اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار الذي وقع بيف سمطات  21/11/2012حصارىا البحري، الذي كانت أعمنت عف تخفيفو بتاريخ تشديد 

 االحتالؿ وفصائؿ المقاومة الفمسطينية برعاية مصرية.

لموافؽ مف يـو الخميس ا 00:30وحسب المعمومات الميدانية فقد ىاجمت الزوارؽ الحربية اإلسرائيمية، عند حوالي الساعة 
قوارب الصياديف التي تواجدت في عرض البحر عمى عمؽ ستة أمياؿ بحرية قبالة سواحؿ مدينة غزة، حيث أفاد أحد  21/3/2013

الصياديف لممركز بأنو سمع جندي عبر مكبر لمصوت يقوؿ بميجة عربية: 'قرار مف دولة إسرائيؿ عميكـ سحب قواربكـ إلى مسافة ثالثة 
أمياؿ سيتـ إغراقو'، ومف ثـ شاىد الزوارؽ اإلسرائيمية تتقدـ باتجاه قوارب الصياديف مع سماعو  3يتجاوز أؿ أمياؿ بحرية وأي قارب

 لصوت إطالؽ لمنيراف، مما أجبر الصياديف عمى الرجوع بمراكبيـ إلى مسافة ثالث أمياؿ بحرية.

الميزاف أكثر مف مرة حيث لفتت عمميات الرصد والتوثيؽ  ويأتي اإلعالف الصريح مف قبؿ قوات االحتالؿ ليعزز حقيقة أشار إلييا مركز
التي يقـو بيا إلى تصاعد االنتياكات اإلسرائيمية بحؽ الصياديف عمى عكس ما أعمف مف توسيع رقعة الصيد المسموحة إلى ستة أمياؿ 

ستيداؼ الصياديف بعد اتفاؽ وقؼ بداًل مف ثالث. وتشير إحصاءات مركز الميزاف عمى ىذا الصعيد إلى أف قوات االحتالؿ واصمت ا
إنو يؤكد عمى أف استمرار حصر الصيد البحري بالنسبة لصيادي القطاع في األمياؿ البحرية . 21/11/2012إطالؽ النار بتاريخ 

ي سمسمة العقوبات الجماعية المفروضة وجزءًا ال يتجزأ مف الحصار المفروض عمى قطاع غزة والذ ضمف ، ويأتي ىذا القرارالثالث
 يشكؿ جريمة حرب.

 

 التعسفي والحجز االعتمبل

واصمت قوات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ التعسفي بحؽ الفمسطينييف مف سكاف قطاع غزة، سواء مف خالؿ توغالتيا في أراضي القطاع، 
تستغؿ حاجتيـ الماسة لمسفر لغرض العالج فتعتقميـ أو  حيث لمفمسطينييف كمصائد المعابر أو مف خالؿ مطاردة الصياديف واستخداـ

في انتياؾ يوضح مدى تحمؿ تمؾ القوات مف التزاماتيا القانونية التي تفرضيا قواعد  ليـ. تبتزىـ بالرغـ مف إصدارىا التصاريح الالزمة
 القانوف الدولي اإلنساني، خاصة اتفاقية جنيؼ الرابعة.

يف لدى اقترابيـ مف الشريط ( فمسطيني3يدت الفترة التي يتناوليا التقرير اعتقاؿ قوات االحتالؿ )شوحسب توثيؽ مركز الميزاف فقد 
 الحدودي الفاصؿ.

 
 يستعرض التقرير حاالت االعتقال عمى النحو اآلتي:

 أبو سالـ صابر عاىد الفتى ،10/3/2013 الموافؽ االحد صباح 11:00 الساعة حوالي عند اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت 
 حدث فقد الطفؿ ذوي مف المتوفرة لممعمومات ووفقاً  ،(الديؾ جحر) غزة وادي قرية سكاف مف ،(عاماً  16) العمر مف البالغ ظاىر،
 مف عف( كـ 2) حوالي تبعد التي الفصؿ حدود تجاه ىرباً  الفتى الذ ثـ مف عاىد نجمو بضرب األخير قاـ وأبيو الطفؿ بيف خالؼ
 .باعتقالو الفصؿ حدود قرب المتمركزة االحتالؿ قوات فقامت منزلو،
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 األحد ظير 12:00 حوالي عند القطاع وسط المصدر قرية شرؽ الفصؿ حدود قرب المتركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت 
 ويبعد المصدر، قرية في يقطف والذي عاما16 العمر مف البالغ المصدر صبري حسف صبري: الطفؿ 17/03/2013 الموافؽ
 بالتوجو صبري أعقابيا في قاـ ووالده الطفؿ بيف تفاىـ سوء حدث فقد والده إلفادة ووفقا كيمو، 2 الشرقية الفصؿ حدود عند منزلو
 ابف بمدرسة الثانوي األوؿ في طالب صبري الطفؿ أف يذكر. ىناؾ المتمركزة االحتالؿ قوات اعتقمتو حيث الفصؿ حدود تجاه شرقا

 .السبع بئر في( ىداريـ) سجف في معتقؿ ابنيـ أف األحمر لمصميب الدولية المجنة مف اليـو ىذا صباح أبمغو زيدوف،
 مف البالغ غرابة أبو حسف سامي زياد: الطفؿ البمح دير مدينة شرؽ الفصؿ حدود عمى المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت 

 أحد تمقى فقد الطفؿ لذوي ووفقا ،24/03/2013 الموافؽ األحد يـو صباح 9:00 الساعة حوالي عند وذلؾ عاما،17 العمر
 وقد اإلسرائيمي االحتالؿ قوات مف أنو المتصؿ نفسو عرؼ اليـو نفس مف 15:00  الساعة حوالي عند اتصاال زياد أصدقاء
 وسط المصدر قرية سكاف مف المعتقؿ الطفؿ أف يذكر. زياد ذوي بإبالغ يقـو أف منو وطمب الفصؿ، حدود اجتاز كونو اعتقموه
 العازلة. المنطقة. غزة قطاع

 النقل القسري 
تنفيذ مثؿ ويخالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير المعتقؿ ايمف اسماعيؿ سالمة الشراونة الى قطاع غزة،  أبعدت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي،

وفؽ المعمومات المتوفرة لدى المركز فاف قوات  انتياكًا جسيمًا لقواعد القانوف الدولي، وخاصًة القانوف الدولي اإلنساني. قرار االبعاد 
، المعتقؿ الذي خاض إضرابًا مفتوحًا عف 17/3/2013مف مساء يـو األحد الموافؽ  23:45عند حوالي الساعة االحتالؿ ابعدت 

عامًا، إلى قطاع غزة مف خالؿ معبر بيت حانوف )إيرز(، بموجب  (36) يومًا، أيمف إسماعيؿ سالمة الشراونة، 260الطعاـ لمدة 
ر سنوات يستطيع بعدىا العودة لمكاف سكنو في محافظة الخميؿ جنوب الضفة اتفاؽ غامض يقضي بتواجد الشراونة في غزة لمدة عش

ضمف اتفاؽ ال يضع أي خيارات أماميا سوى التنازؿ عف جزء مف حقوقيا التي  الغربية المحتمة، مقابؿ إنياء إضرابو عف الطعاـ.
ر قابمة لمتفاوض أو االنتقاص أو حتى التنازؿ عنيا، يكفميا القانوف الدولي ومعايير حقوؽ اإلنساف. وبالنظر إلى أف حقوؽ اإلنساف غي

فإف المركز يرى في إبعاد المعتقمة الشمبي في ىذه الظروؼ انتياكًا جسيمًا لقواعد القانوف الدولي اإلنساني، والسيما اتفاقية جنيؼ 
والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف الذي  الرابعة التي تحظر نقؿ سكاف األراضي المحتمة جبريًا كما تحظر إبعادىـ قسريًا عف ديارىـ،

 يحظر االعتقاؿ التعسفي واإلبعاد، ويمنح كؿ إنساف حرية الحركة واإلقامة في مكاف يختاره.
مف األمر  186، رفضًا إلعادة اعتقالو بموجب البند 1/7/2012وكاف األسير الشراونة بدأ إضرابو عف الطعاـ يـو األحد الموافؽ 

لألسرى المفرج عنيـ في صفقات التبادؿ وىو ما يعني في   يز لمجنة عسكرية خاصة بػ 'إلغاء اإلفراج المبكر'الذي يج 1651العسكري 
عامًا أخرى تبقت مف حكمو السابؽ، والذي أفرج عنو ضمف صفقة 'شاليط' بتاريخ  28حالة المعتقؿ الشراونة إعادتو لمسجف لقضاء 

18/10/2011.  
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 الخبتمت

استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوؽ اإلنساف وقواعد القانوف الدولي اإلنساني في قطاع غزة؛ مف خالؿ استمرار أعماؿ يظير التقرير 
طالؽ النار دوف تمييز وتعمد استيداؼ المدنييف؛ واستمرار االعتداءات الموجية ضد الصياديف؛ واستمرار حرمانيـ مف الصيد.  القتؿ وا 

كات اإلسرائيمية المتواصمة في المناطؽ التي تقيد حؽ الفمسطينييف في الوصوؿ إلييا في البر والبحر، حيث كما يظير التقرير االنتيا
تواصؿ قوات االحتالؿ ارتكاب انتياكات منظمة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف باستيدافيا المتكرر 

مصادر رزقيـ، كما يتعرضوف لمقتؿ واإلصابة واالعتقاؿ التعسفي عمى نحو يمس بكرامتيـ لممدنييف والمزارعيف الذيف يحرموف مف 
 .21/11/2012عمى عكس ما أعمنتو قوات االحتالؿ بعد اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار بتاريخ  اإلنسانية

المدنييف الفمسطينييف في قطاع غزة مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف يجدد استنكاره استمرار وتصاعد االنتياكات اإلسرائيمية الموجية ضد 
واستمرار القيود التي تفرضيا عمى السكاف في إطار الحصار الشامؿ الذي ينتيؾ القانوف الدولي. كما يجدد استنكاره لالنتياكات 

لمناسبة؛ الموجية ضد الصياديف؛ واستمرار حرماف المرضى مف حقيـ في الوصوؿ إلى المستشفيات وتمقي العالج والرعاية الصحية ا
ومواصمة االعتقاالت التعسفية. ويشدد مركز الميزاف عمى أف استمرار الحصار يشكؿ مساسًا جوىريًا بجممة حقوؽ اإلنساف بالنسبة 
لمفمسطينييف في قطاع غزة، ويمعب دورًا أساسيًا في تدىور األوضاع اإلنسانية، حيث تتفاقـ المشكالت االجتماعية وتتدىور مستويات 

 ظؿ ارتفاع معدالت البطالة والفقر في صفوؼ السكاف. المعيشة في
ف مركز الميزاف يرى في مضي قوات االحتالؿ اإلسرائيمية قدمًا في انتياؾ قواعد القانوف الدولي اإلنساني، والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنسا

 قطاعانعكاسًا طبيعيًا لعجز المجتمع الدولي عف القياـ بواجباتو القانونية واألخالقية تجاه المدنييف في األراضي الفمسطينية المحتمة وفي 
 تمؾ القوات عمى مواصمة انتياكاتيا. -ولـ يزؿ –غزة عمى وجو الخصوص. وأف عجز المجتمع الدولي عف اتخاذ خطوات فاعمة شجع 

ويطالب مركز الميزاف المجتمع الدولي بالتحرؾ الفوري والفعاؿ لوقؼ الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة، وضماف مرور 
ار، واألغذية واألدوية والمالبس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكاف القطاع. ومركز الميزاف يؤكد عمى المواد الضرورية إلعادة اإلعم

أف العقوبات الجماعية اإلسرائيمية تتسبب بانتياكات خطيرة لحقوؽ اإلنساف، وتشكؿ مخالفات جسيمة لمبادئ القانوف الدولي اإلنساني 
 لى مستوى الجرائـ ضد اإلنسانية. ويرقى الحصار وجممة الممارسات األخرى إ

كما يجدد مركز الميزاف مطالبتو المجتمع الدولي بالتحرؾ العاجؿ والفاعؿ لوقؼ انتياكات قوات االحتالؿ اإلسرائيمي لقواعد القانوف 
ومالحقة كؿ مف ارتكبوا الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، والعمؿ عمى تطبيؽ العدالة في األراضي الفمسطينية المحتمة 

 أو أمروا بارتكاب ىذه االنتياكات وتقديميـ لمعدالة.
والمركز يشدد عمى ضرورة إنياء حالة اإلفالت مف العقاب التي ميزت سموؾ المجتمع الدولي تجاه انتياكات حقوؽ اإلنساف وقواعد 

 القانوف الدولي اإلنساني في األراضي الفمسطينية المحتمة.
 

 انتهى
 

 


