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 مقدمــــة
 

مدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، وفي قطاع غزة على وجه واصلت قوات االحتالل تصعيد عدوانها على السكان ال

/  أعقب تنفيذها لخطة الفصل أحادي الجانب، في الثاني عشر من أيلول، سلوك تلك القوات الذيوقد أبرز .الخصوص

إسرائيل كان وأن ما ادعته . يزال مستمراً بطريقة أسوأ من ذي قبل حقيقة واضحة مفادها أن االحتالل ال، 2005سبتمبر 

تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي بأن تنفيذها للخطة يعني انتهاء مسئوليتها كقوة احتالل عن قطاع ل مجرد محاولة

 . غزة

ن لم يك يغير من الوضع القانوني لقطاع غزة كأراٍض محتلة، كما لمتنفيذ خطة الفصل في السابق فإن مركز ال وكما أكد

ضاع حقوق اإلنسان، السيما االقتصادية واالجتماعية والثقافية منها، في ظل السيطرة اإلسرائيلية  على أواً إيجابياًله أثر

 .المطلقة والتحكم التام بالمعابر الحدودية، واألجواء الفلسطينية وكذلك المياه اإلقليمية
 

ر مسبوق للعدوان  في قطاع غزة، بل وتصعيداً غينشهد المركز ليس فقط مزيد من تدهور أوضاع حقوق اإلنساو

رزقهم،  وممتلكاتهم ومصادر عيشهم واإلسرائيلي المباشر، الذي استهدفت قوات االحتالل من خالله حياة السكان المدنيين

 . والمنشآت الحيوية، التي ال غنى عنها لحياتهم

ربط غزة  والجسور الرئيسة التي توالمركز يشير في هذا الصدد إلى قصف محطة توليد الطاقة في قطاع غزة

ومعبر المخصص إلدخال الوقود، ) ناحال عوز(، الذي أتبعته قوات االحتالل بإغالق معبر الشجاعية بالمحافظات الجنوبية

واآلثار كارني المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة، والذي تمر عبره المواد الغذائية واألدوية بنما في ذلك اإلغاثية منها، 

ك والتي هددت بانهيار الجهاز الصحي الفلسطيني، وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، الكارثية التي ترتبت على ذل

وكذلك مست بإمدادات السكان بالمياه الصالحة للشرب، هذا باإلضافة إلى سياسة الحصار الذي ألحق أضراراً بالغة في 

كما استهدفت حق السكان في حرية التنقل  .مستويات المعيشة، والتي طالت اإلمدادات اإلنسانية كإمدادات الغذاء والدواء

 ينوالحركة والحق في التعليم والسكن والصحة وغيرها من الحقوق األساسية لإلنسان، عبر استمرار إغالقها للمجال

 .، واإلغالق شبه المتواصل لمعبر رفح البريوالبحري الفلسطينيينالجوي 
 

حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، حيث ارتكبت  واعدظمة لقوات االحتالل بمخالفات واضحة ومنوتميز سلوك ق

فاستخدمت القوة المفرطة والمميتة، ولم تميز في استخدامها للقوة بين األهداف المدنية . وبشكل متعمدانتهاكات جسيمة 

ات تلقت أوامر  بل إن تلك القو.والعسكرية، كما استخدمت أسلحة غير متناسبة مع التهديدات التي تدعيها تلك القوات

بإلحاق العقاب الجماعي بالسكان المدنيين عبر شن غارات جوية تحدث خاللها الطائرات النفاثة عشرات االنفجارات 

الصوتية الهائلة، هذا باإلضافة لما تنطوي عليه االجتياحات من ممارسات وإجراءات تندرج في باب العقاب الجماعي 

 .روكذلك األمر اإلغالق المتواصل للمعاب
  

 قوات االحتالل للسكان المدنيين داخل منازلهم وأثناء اصطيافهم، ف تصعيداً غير مسبوق تميز باستهدا2006وشهد العام 

كما حدث في قصف منازل عائلة العثامنة في بيت حانون وقصف عائلة غالية على شاطئ بحر بيت الهيا وقصف منزل 

 ، وقصفها لمنزل عائلة أبو سلمية في غزةفي بلدة جباليا) جنيد(كل ائلة عوعائلة حجاج في حي الشجاعية وقصف منزل ع

 .ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى أغلبهم من األطفال والنساء
 

مركز الميزان لحقوق اإلنسان يصدر هذا الملخص اإلحصائي، الذي يستند إلى نتائج رصده وتوثيقه الميدانيين النتهاكات 

ويبرز التقرير عدد الضحايا الذين . 2006  لقواعد حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني خالل العام قوات االحتالل

سقطوا على أيدي قوات االحتالل والخسائر المادية التي لحقت بالمنشآت المدنية والممتلكات الخاصة، وعدد أيام اإلغالق 

 خاتمته تقييم المركز لسلوك قوات االحتالل وفقاً لقواعد حقوق كما يبرز في. للمعابر كنتيجة لسياسة الحصار واإلغالق

 .اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني
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 واإلغالق للضحايا واخلسائر املادية خالصة إحصائية
 
 

 2006خالل عام يف قطاع غزة الشهداء الذين سقطوا على أيدي قوات االحتالل 

 إجمالي عدد الشهداء 528

 األطفال 108

 لنساءا 59
 
 

 
  حسب احملافظة2006 خالل عام  يف قطاع غزةالشهداء الذين سقطوا على أيدي قوات االحتالل

 عدد الشهداء حسب المحافظةعنوان االقامة 

 228 شمال غزة

 146 غزة

 46 دير البلح

 51 خان يونس

 57 رفح

 528 المجموع

 
 
 

 ، حسب احملافظة2006خالل عام يف قطاع غزة  أيدي قوات االحتالل األطفال من الشهداء الذين سقطوا على

 عدد الشهداء حسب المحافظةعنوان االقامة 

 57 شمال غزة

 23 غزة

 9 دير البلح

 7 خان يونس

 12 رفح

 108 المجموع
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  حسب احملافظة2006ل عام خاليف قطاع غزة اإلناث من الشهداء الذين سقطوا على أيدي قوات االحتالل 
 

 العدد حسب المحافظةعنوان االقامة 

 38 شمال غزة

 8 غزة

 3 دير البلح

 3 خان يونس

 7 رفح

 59 المجموع
 

 

 
 ، حسب احملافظة وحجم الضرر2006 خالل عام يف قطاع غزة  على أيدي قوات االحتاللاملنازل السكنية اليت دمرت

 المحافظة
حجم 

 لضررا

عدد 

 المنازل

عدد السكان المقيمين اقامة 

 دائمة في المنزل

 السكان  اإلناث منعدد

 المقيمين 

السكان األطفال من عدد 

 المقيمين 

 79 58 119 9 كلي
 خانيونس

 70 82 144 16 جزئي

 18 17 37 5 كلي
 دير البلح

 205 198 422 38 جزئي

 296 262 517 69 كلي
 رفح

 322 268 586 66 جزئي

 488 427 876 97 كلي
 شمال غزة

 4375 3917 7908 624 جزئي

 24 35 62 7 كلي
 غزة

 269 354 802 91 جزئي

 6146 5618 11473 1022 المجموع
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 ، حسب احملافظة واملساحة واملنتفعني2006 عام يف قطاع غزة  خاللاألراضي الزراعية اليت جرفت على أيدي قوات االحتالل

المنتفعين من االرض عدد  1ةمساحة االرض المتضرر )المحافظة(عنوان األرض   

 2166 550892 شمال غزة

 93 116203 غزة

 571 243521 دير البلح

 523 265200 خانيونس

 5414 799313 رفح

 8767 1975129 المجموع

 
 

 ، حسب احملافظة واملنتفعني2006خالل عام يف قطاع غزة مساحة األرض اليت تعرضت للتجريف أكثر من مرة 

ةمساحة االرض المتضرر )المحافظة(عنوان األرض   عددالمنتفعين من االرض 

 359 138527 شمال غزة

 5 14000 غزة

 16 22500 دير البلح

 87 79500 خانيونس

 467 254527 المجموع

 
 

 ، حسب احملافظة2006خالل عام يف قطاع غزة آبار املياه اليت دمرت على أيدي قوات االحتالل 

 عدد اآلبار المحافظة

 4 شمال غزة

 1 غزة

 1 دير البلح

 1 خان يونس

 7 المجموع
 
 
 

                                                 
 .2م1000 المساحة الواردة بالمتر المربع، علمًا بأن الدونم يساوي  1
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 ، حسب احملافظة ونوع الضرر وعدد العاملني2006خالل عام يف قطاع غزة اليت دمرت على أيدي قوات االحتالل احملالت التجارية 

 عدد العمال حالياً عدد العمال قبل الضرر حجم الضرر حجم الضرر المحافظة

 5 5 2 جزئي
 خان يونس

 3 8 3 كلي

 25 36 12 جزئي
 شمال غزة

 1 14 8 كلي

 9 10 5 جزئي غزة

 43 73 30 مجموعال
 
 

 ، حسب احملافظة وحجم الضرر وعدد العاملني2006 خالل عام يف قطاع غزة املنشآت الصناعية اليت دمرت على أيدي قوات االحتالل

 عدد العمال حالياً عدد العمال قبل الضرر عدد المصانع حجم الضرر المحافظة

 0 17 2 كلي
 غزة

 2 21 4 جزئي

 0 5 1 كلي
 شمال غزة

 110 162 10 جزئي

 5 5 1 جزئي رفح

 0 70 1 كلي دير البلح

 117 280 19 المجموع
 

 

 2006 خالل عام يف قطاع غزة املركبات اليت دمرت على أيدي قوات االحتالل

 عدد المركبات ررحجم الض المحافظة

 1 جزئي
 دير البلح

 4 كلي

 1 جزئي
 رفح

 2 كلي

 17 جزئي
 شمال غزة

 22 كلي

 6 جزئي
 غزة

 6 كلي

 59 المجموع
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 ، حسب احملافظة ونوع الضرر2006املنشآت العامة اليت دمرت على أيدي قوات االحتالل خالل عام 

د المنشآتعد حجم الضرر المحافظة-العنوان  

 2 جزئي
 دير البلح

 4 كلي

 3 جزئي رفح

 40 جزئي
 شمال غزة

 5 كلي

 9 جزئي
 غزة

 5 كلي

 68 المجموع

 

 
 ، حسب احملافظة2006 خالل عام يف قطاع غزة املعتقلون الذين مت اعتقاهلم على أيدي قوات االحتالل

 عدد المعتقلين المحافظة

 9 خان يونس

 3 البلحدير 

 12 رفح

 1 شمال غزة

 25 المجموع

 
 
 

 27/12/2006 وحىت 2006 ايرز خالل عام -عدد أيام اإلغالق والفتح ملعرب معرب بيت حانون 

 عدد األيام عمل المعبر

 216 جزئي

 2 عرقلة لساعات

 127 جانب والصحفيينألا وفتح للحاالت اإلنسانية

 16 مغلق
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 27/12/2006 وحىت 2006 رفح خالل عام -يام اإلغالق والفتح ملعرب العودة عدد أ

 

 عدد األيام عمل المعبر

 203 جزئي

 1 عرقلة لساعات

 157 مغلق

 
 27/12/2006 وحىت 2006 كارين خالل عام -عدد أيام اإلغالق والفتح ملعرب معرب املنطار 

 عدد األيام عمل المعبر

 168 جزئي

 2 عرقلة لساعات

 189 مغلق
 
 

 27/12/2006 حىت 2006عدد أيام اإلغالق والفتح ملعرب معرب صوفا خالل عام 

 عدد األيام عمل المعبر

 175 جزئي

 186 مغلق
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 :لقانون الدويلوفقاً لاإلسرائيلية للممارسات   موجزتقييم
لتقييم إجراءات وممارسات قوات االحتالل ينبغي مقارنتها مع ضوابط وقواعد حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنسـاين،                

 .الذان ينطبقان على حالة األراضي الفلسطينية احملتلة
، واجلمعية  2ية الدول وحول الوضع القانوين لألراضي الفلسطينية، تؤكد الوثائق القانونية الصادرة عن كل من حمكمة العدل             

ختضع لنظام قانوين   "ولذلك فهي   . العامة لألمم املتحدة، وجملس األمن الدويل، على أن األراضي الفلسطينية هي أراِض حمتلة            
وإسرائيل، وفقاً هلذا النظام، ملزمة باالمتثال للقانون اإلنساين الدويل ولقـانون حقـوق اإلنسـان يف معاملتـها                  . خاص

الذي متارسـه   بق ذلك على قطاع غزة، حيث أنه ال يزال حتت االحتالل بالنظر ملستوى السيطرة                وينط 3..." للفلسطينيني
 .، ومعدالت العمليات العسكرية اليت متارسها على أرضه، ويف مسائه ومياهه ووجودها الفعلي فيهاإسرائيل عليه

وتـورد املـادة    . احلماية للسكان املدنيني  قيوداً على سلوك قوات االحتالل دف توفري         يفرض: القانون الدويل اإلنساين  
 من اتفاقية جنيف الرابعة والربوتوكول اإلضايف األول لالتفاقية جمموعة من املمارسات اليت تشكل انتهاكات جسيمة                147

اهلجمات املباشرة ضد املدنيني واألعيان املدنية، واهلجمـات        " ، حسب املقرر اخلاص دوغارد    وهذه تشمل . وجرائم حرب 
؛ )من الربوتوكـول األول   ) 1 (52و) 4 (51 و 48املواد  (ال متيز بني األهداف العسكرية واملدنيني أو األعيان املدنية          اليت  

) 5 (51و) 4 (51املـادة   (واالستخدام املفرط للقوة الناشئ عن شن هجمات غري متناسبة على املدنيني واألعيان املدنية              
من ) 2 (51 من اتفاقية جنيف الرابعة، واملادة 33املادة ( سكان املدنيني ؛ وبث الرعب يف صفوف ال   )من الربتوكول األول  

وقـد  ).  من اتفاقية جنيـف الرابعـة  53املادة (؛ وتدمري املمتلكات الذي ال تربره الضرورة العسكرية )الربوتوكول األول 
، على النحو الـوارد يف      انتهكت حكومة إسرائيل، قبل كل شئ، حظر فرض العقوبة اجلماعية على شعب خيضع لالحتالل             

 ".ة من اتفاقية جنيف الرابع33املادة 
إمـدادات الكهربـاء    كما حيظر لقانون الدويل اإلنساين االستخدام املفرط للقوة ضد املدنيني وممتلكام، وتدمري إمدادات              

ها، شـكالً مـن أشـكال       ، حيث تشكل بذاا، وبالنظر آلثار     واملياه وقصف املباين العامة وفرض القيود على حرية التنقل        
 .العقوبات اجلماعية احملظرة يف مجيع األوقات

منها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، و      التزاماا مبوجب   انتهكت إسرائيل    :القانون الدويل حلقوق اإلنسان   
كما ). 7املادة  (إنسانية أو املهينة    الال، احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة            )6املادة  (احلق يف احلياة    

 ).24املادة(حق الطفل يف احلماية خاصة ، وانتهكت التزامات واجباا القانونية اليت تفرضها اتفاقية حقوق الطفل
احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والسيما حق            العديد من    انتهكت   كذلك

كل فرد يف التمتع مبستوى معيشي الئق له وألسرته، مبا يف ذلك متتعه مبا يكفي من الغذاء والكساء والسـكن، واحلـق يف                       
 ). 12املادة (واحلق يف الصحة ) 11املادة(التحرر من اجلوع، واحلق يف الغذاء 

                                                 
 رأيها االستشاري يف قانونية إقامة دولة االحتالل اإلسرائيلي جلدار الفصل العنصري على األراضي الفلسـطينية                9/7/2004 اجلمعة املوافق    يوم أصدرت حمكمة العدل الدولية      2

جاء رأي حمكمة العدل الدولية، ليؤكد على مبادئ القانون الدويل، السيما مبادئ القانون الدويل اإلنساين، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدويل                     و.احملتلة يف الضفة الغربية   
، لسطينيني عن اخلسائر اليت حلقت م جراء بناء اجلدار         وقف أعمال البناء يف اجلدار وإزالة مامت بناؤه، بل وإلزام إسرائيل كقوة احتالل بتعويض الف               وأقرت احملكمة .حلقوق اإلنسان 

 . للجمعية العامة وجملس األمن باختاذ اإلجراءات الضرورية لوقف بناء اجلدار وإزالة مامت بناؤهوطالبت
أكدت احملكمة على وضع األراضي الفلسطينية كأراض حمتلة،        و. دار باآلثار املترتبة على إقامة اجل     االعترافرفضت احملكمة اآلثار املترتبة على إقامة اجلدار وطالبت دول العامل بعدم            

 .وأن إسرائيل هي قوة احتالل
         

 ، ويستند التقرير إىل الزيارة اليت1/106مقتطف من التقرير الذي قدمه مقرر األمم املتحدة اخلاص باألراضي الفلسطينية احملتلة جون دوغارد عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان  3
ألمم  ل عام  ل ني ا ألم له ا يو 2006 وأحا ن يو يران/   ىل 17 حز ترة من 9 إ ف ل يف ا لة   ت حمل ية ا ن ي سط ل ف ل ضي ا ألرا ىل ا غارد إ يد دو س ل ا ا ام 

 ولإلطالع على النسخة العربية من التقرير.  لألمم املتحدة إىل أعضاء جملس حقوق اإلنسان
pdf?OpenElement.0613810G/PDF/10/138/06G/GEN/UNDOC/doc/org.un.daccessdds://http  
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لسطينيني يف بيت حانون، مشال قد أعرب عن صدمته وإدانته لقيام إسرائيل بقتل مدنيني فوكان جملس حقوق اإلنسان 
وجاء القرار يف ختام اجللسة االستثنائية، اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان مساء األربعاء املوافق . قطاع غزة

وكانت إسرائيل قد رفضت إصدار .4، لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان يف مشال قطاع غزة15/11/2006
 تقصي احلقائق إىل قطاع غزة وإسرائيل، األمر الذي أدى إىل إلغاءها ومنع تطبيق هذا التصاريح الالزمة لدخول بعثة

 .الشكل البسيط للمسائلة
 

 موقف املركز ومطالبته
مركز امليزان حلقوق اإلنسان إذ يستنكر تصعيد قوات االحتالل جلرائمها، فإنه يؤكد على أن استهداف قوات االحتالل للسكان 

لسكنية، وتصعيدها الواضح جلرائم العقاب اجلماعي اليت تواصل قوات االحتالل إيقاعها بالسكان املدنيني يف املدنيني ومنازهلم ا
 . حتلل واضح من التزاماا القانونية مبوجب القانون الدويل

يف القطاع، ويرى املركز يف استمرار تشديد قوات االحتالل حلصارها املفروض على قطاع غزة، والذي حيرم السكان املدنيني 
، حقهم يف حرية السفر والتنقل، وحيرم االقتصاد الفلسطيين من حرية حركة البضائع من وإىل األراضي الفلسطينية احملتلةمن

ويفضي إىل مزيد من تدهور مستويات املعيشة، وتردي األوضاع االقتصادية يف األراضي الفلسطينية عموماً ويف قطاع غزة على 
ي يرى فيه املركز حلقة يف سلسلة العقوبات اجلماعية اليت تواصل قوات االحتالل فرضها على السكان وجه اخلصوص، األمر الذ
وحيذر املركز من مغبة استمرار حالة الصمت الدويل أمام هذه اجلرائم، السيما استمرار تشديد احلصار، . املدنيني يف قطاع غزة

قف خدمات البلديات واملستشفيات، األمر الذي سيؤدى الرتفاع أعداد األمر الذي يثري قلق املركز أمام التهديد اجلدي بتو
 . القتلى

واملركز يؤكد أن هذه اجلرائم تأيت يف سياق متصل من جرائم احلرب اإلسرائيلية حبق السكان املدنيني وممتلكام يف األراضي 
كاب املزيد من هذه اجلرائم بل والتواطؤ معها يف الفلسطينية احملتلة واليت يشجع استمرار حالة صمت اتمع الدويل على ارت

عليه فإنه يؤكد على ضرورة أن يتحمل اتمع الدويل، . بعض األحيان، جمرمي احلرب من اإلسرائيليني على مواصلة جرائمهم
ل لوقف جرائم احلرب السيما الدول األطراف املوقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، مسئولياته القانونية واألخالقية بالتحرك العاج

كما يرى املركز أمهية خاصة لتحرك اتمع الدويل، يف ظل التهديد اجلدي . اإلسرائيلية، وتوفري احلماية الدولية للسكان املدنيني
بوقوع كارثة إنسانية يف قطاع غزة إذا ما واصلت قوات االحتالل فرض حصارها املشدد، واستهداف املدنيني وممتلكام 

 . املدنية، السيما ذات الطابع احليوي واليت ال غىن عنها حلياة السكانواملنشآت 
ويشدد املركز على أمهية توفري الضمانات الدولية الالزمة لتفعيآلليات احملاسبة واملسائلة على سلوك إسرائيل يف األراضي 

 .، فال احترام حلقوق اإلنسان دون حماسبة ومسائلة فعالنيالفلسطينية احملتلة
 

 هــــىانت
 

                                                 
 وغريهم من املدنيني يعرب عن صدمته إزاء فظاعة عمليات االستهداف والقتل اإلسرائيلية للمدنني الفلسطينيني يف بيت حانون أثناء نومهم" أبرز ما جاء يف قرار الس  4

يدين عمليات االستهداف والقتل اإلسرائيلية للمدنيني الفلسطينيني، مبن فيهم النساء واألطفال، وللعاملني الطبيني يف  .الفلسطينيني الفارين من القصف اإلسرائيلي السابق
يندد بالتدمري اإلسرائيلي اهلائل للمنازل واملمتلكات والبنية األساسية الفلسطينية  .دالةىل العإ تقدمي مرتكيب هذه األعمال إىلبيت حانون والقرى الفلسطينية األخرى، ويدعو 

يعرب عن انزعاجه إزاء االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية حلقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين يف األراضي الفلسطينية احملتلة م جانب السلطة القائمة باالحتالل،  .يف بيت حانون
 إىل اختاذ إجراءات دولية عاجلة، لوضع حد فوري هلذه االنتهاكات مبا يف ذلك االنتهاكات الناشئة عن سلسلة التوغالت العسكرية اإلسرائيلية املستمرة يف إسرائيل، ويدعو
يقر إيفاد بعثة  .اإلنسان ولقانون اإلنساين الدويل توفري احلماية الفورية للمدنني الفلسطينيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة امتثاال لقانون حقوق إىليدعو  .تلك األراضي

 .".السرعة بيت حانون على وجه إىلتقصي حقائق رفيعة املستوى 
        


