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 نقدنت

 

مشطسة  انتياكات وارتكبت، 2017خالؿ العاـ  تيجاؼ الدكاف السجنييغ ومستمكاتيع في قصاع غدةاس اإلسخائيميواصمت قػات االحتالؿ 
وفقًا لعسميات الخصج  اإلسخائيميةاالنتياكات  أبخزيدتعخض ىحا التقخيخ  اإلنداني. وقػاعج القانػف الجولي اإلندافحقػؽ سبادئ ل وجديسة

 .ؽ اإلنداف في مشاشق قصاع غدةوالتػثيق التي قاـ بيا باحثػ مخكد السيداف لحقػ 
 

مغ ( 3( مغ بيشيع )29يبجأ التقخيخ بخالصة إحرائية لسجسل االنتياكات التي وقعت خالؿ الفتخة السحجدة، حيث بمغ عجد القتمى )
 . ( معتقالً 86، وبمغ عجد السعتقميغ )شفل( 160( مراب، مغ بيشيع )902بيشسا بمغ عجد اإلصابات ) ،األشفاؿ

خيخ جخائع القتل وانتياؾ الحق في الحياة بحق السجنييغ الفمدصيشييغ في قصاع غدة، دوف أي اكتخاث لسبادئ القانػف يدتعخض التقو 
في ضخوؼ لع  فمدصيشي( 29حيت أسفخت تمظ االعتجاءات عغ مقتل ) 1الجولي، السيسا مبجأ الزخورة العدكخية، ومبجأ التشاسب،

 . يتخمميا أي تيجيج عمى حياة جشػد االحتالؿ
 

سشطع لمسجنييغ وسكاف السشاشق الحجودية، والسدارعيغ الستيجاؼ اال وعازلة  أمشيةويتشاوؿ التقخيخ االنتياكات الستعمقة بفخض مشصقة 
تجاعيات خصيخة لجية تيجيج حياة سكاف تمظ السشاشق والسدارعيغ مسغ يسمكػف أراضي فييا، وحخماف عذخات  ى ىحه السسارسةيتختب عمو 

لفعاليات وا ، كحلظ استيجفت الستطاىخيغ السحتجيغ والفعاليات الػششية والذعبية ضج السشصقة مقيجة الػصػؿ،ر رزقيااألسخ مغ مرج
وإيقاع قتل يسارسػف خالليا أعساؿ ال ،االحتالؿلجشػد  حيث أصبحت التطاىخات والفعاليات الحجودية ىجفاً الجورية النتفاضة القجس، 

 أنحاء الجدع. اإلصابات بيغ السجنييغ في مختمف
ويدتعخض التقخيخ االنتياكات السػجية ضج الرياديغ الفمدصيشييغ، التي تأتي في إشار الحرار الذامل الحي تفخضو قػات االحتالؿ 
عمى القصاع وتحـخ سكانو مغ حقيع في العسل وتشتيظ جسمة حقػقيع اإلندانية. حيث شيجت الفتخة التي يتشاوليا التقخيخ استيجاؼ قػات 

رياديغ وإشالؽ الشار تجاىيع ومالحقتيع بالدوارؽ الحخبية السصاشية حتى شاشئ البحخ. وفي ىحا الدياؽ رصج تالؿ الستكخر لماالح
( 14إصابة )( مغ الرياديغ، و 2مقتل )( حالة استيجاؼ لمرياديغ، أسفخت عغ 215السخكد خالؿ الفتخة التي يتشاوليا التقخيخ وقػع )

كسا استػلت خالؿ  ساعات،( آخخيغ، تع اقتيادىع إلى داخل إسخائيل، وأفخج عشيع معطسيع بعج 39عتقاؿ )، وا اخخيغ في أحجاث متفخقة
 .صيج قػارب( 13ىحه الحػادث عمى )

ويطيخ التقخيخ مػاصمة قػات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ والحجد التعدفي سػاء مغ خالؿ تػغالتيا في أراضي القصاع أو مغ خالؿ 
( فمدصيشيًا، مغ 86اختصافيع مغ عخض البحخ. حيث اعتقمت قػات االحتالؿ خالؿ الفتخة التي يتشاوليا التقخيخ )مصاردة الرياديغ و 

تع اعتقاليع عشج معبخ بيت حانػف )ايخز( خالؿ  شخز (17( مغ الرياديغ شاردتيع قػات االحتالؿ في عخض البحخ، و)39بييع، )
 .محاولتيع التدمل أثشاءفي السشاشق الحجودية ( أشفاؿ 10( مػاشغ بيشيع )15كسا اعتقمت ) غدة،عػدتيع أو خخوجيع مغ قصاع 

 

تجىػرًا خصيخًا، جخاء أوامخ السشع وغيخىا مغ  ، والتي شيجت2017خالؿ العاـ  أوضاع السخضى في قصاع غدةويدتعخض التقخيخ 
مػصػؿ إلى السدتذفيات خارج قصاع غدة ل عييعالسخضى في معخض سعمى  اإلسخائيمي دة التي تفخضيا سمصات االحتالؿجّ القيػد السذ

 .( أشفاؿ3و )سيجات،  (10)، ( مخيس مغ بيشيع17)أدى إلى وفاة األمخ الحي العالج، ي لتمق
 

، حيث يبجأ بإعصاء القارئ خالصة 2017اإلسخائيمي العاـ  النتياكات قػات االحتالؿويحاوؿ التقخيخ أف يعصي خمفية واضحة باألرقاـ 
سل االنتياكات التي وقعت خالؿ الفتخة السحجدة، ومغ ثع يذخع في سخد وقائع االنتياكات بصخيقة إخبارية. وتذكل إحرائية لسج

السعمػمات الػاردة في ىحا التقخيخ معمػمات أساسية، يدتصيع الباحث أو السيتع أف يخجع إلى السخكد لمحرػؿ عمى معمػمات تػثيقية 
 وافية حػؿ كل حادث يخد في التقخيخ.

                                                      
 7711من الربتوكول اإلضايف األول إىل اتفاقيات جنيف، لسنة  53راجع ادلادة  1
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 تهطئة قانهنية

أكثخ تشػعًا وتعقيجًا وعشفًا.  1967العاـ  أصبحت االنتياكات اإلسخائيمية لقػاعج القانػف الجولي في السشاشق الفمدصيشية التي احتميا في 
 12 وقج أخحت ىحه االنتياكات مشحًى خاصًا مشح أف نفحت إسخائيل خصة االنفراؿ أحادي الجانب عغ قصاع غدة، والتي انتيت بتاريخ

. ويطيخ ذلظ جميًا مغ خالؿ عسميات السخاقبة السيجانية التي يقـػ بيا مخكد السيداف لحقػؽ اإلنداف، حيث 2005أيمػؿ )سبتسبخ( 
قصاع غدة، في وحقػؽ اإلنداف  اإلنداني ومجسل قػاعج القانػف الجولي جشيف الخابعة ألحكاـ اتفاقية ةمشطس اتانتياكتختكب قػات 

غيخ أف مجسل التحميل القانػني، بسا في  .قػة احتالؿ تتحسل مدئػليات قانػنية تجاه القصاع بعج تشفيح ىحه الخصة مجعيًة أنيا لع تعج
ذلظ مجاوالت وقخارات مجمذ األمغ الجولي والجسعية العامة لألمع الستحجة والمجشة الجولية لمرميب األحسخ، يؤكج عمى أف إسخائيل 

فعمية عمى قصاع غدة يبقي عمييا كجولة احتالؿ، بسا يعشيو ذلظ مغ انصباؽ قػاعج القانػف الجولي واصمت مسارسة مدتػى مغ الديصخة ال
 اإلنداني الستعمق باالحتالؿ عمى عالقتيا بقصاع غدة.

ى ل، إ1949الخاصة بحساية السجنييغ في أوقات الحخب لمعاـ اتفاقية جشيف الخابعة  ، وبذكل خاصالقانػف الجولي اإلندانييخمي 
ف دولة االحتالؿ ليدت مصمقة اليجيغ في فإ وعميو مسجنييغ ومستمكاتيع أثشاء حاالت الحخب والشداع السدمح واالحتالؿ.فيخ الحساية لتػ 

القػة أو اإلجخاءات أو الدياسات في إدارتيا لألراضي السحتمة، ويجب عمى الجواـ أف تخاعي إلى أقرى حج  غاستخجاـ ما تذاء م
 .ال تغيخ مغ الػضع القانػني لتمظ األراضيأغ وحساية مستمكاتيع و مرالح الدكاف السجنيي

ي استيجاؼ أمغ القػاعج األساسية لمقانػف الجولي اإلنداني أف األعياف السجنية )السباني والسستمكات السجنية( يجب أف تكػف بسشأى عغ و 
ة الكاممة. كسا وأف ىشاؾ قيػد صارمة وتحخيع كامل مغ جانب القػات السحتمة ويحطخ تساما التعخض ليا ويجب أف تتػفخ ليا الحساي

. كسا يحطخ معاقبة الدكاف جساعيًا الستخجاـ وسائل قتالية وأسمحة معيشة في العسميات الحخبية وبالتأكيج في حالة احتالؿ األراضي
االحتالؿ يجب أف يخاعي مبجأيغ  إف استخجاـ القػة مغ جانب قػةوبذكل أساسي . ومحاصختيع ومشع أو عخقمة اإلمجادات اإلندانية ليع

 أساسييغ وىسا:
 

 نبدأ الضرورة العسمريت 

يجيد القانػف الجولي، لمقػات الستحاربة، عجـ االلتداـ ببعس الػاجبات التي يمقييا القانػف الجولي اإلنداني عمييا في بعس الحاالت، 
ػعة مغ القيػد التي يعتبخ تػفخىا شخشًا لعجـ االلتداـ بالقػاعج بيج أف ىحا التحمل ليذ، وال يسكغ أف يكػف، مصمقًا، بل ىػ محكـػ بسجس

وفقط لمسجة التي تتػافخ فييا ىحه الذخوط. أحج ىحه الذخوط ىػ تػفخ ضخورة عدكخية قاىخة ال تتخؾ لمقػة القائسة باالحتالؿ مشاصًا مغ 
الزخورة العدكخية يعشى كل اإلجخاءات الزخورية التي عجـ االلتداـ بالقػاعج. وقج أجسع مفدخو اتفاقية جشيف الخابعة عمى أف مبجأ 

تحقق ىجفًا عدكخيًا تقتزيو العسميات الحخبية عمى األرض. واالقتزاء ىشا يعشي أف تحقيق اليجؼ مغ الحخب ال يسكغ أف يتأتى دوف 
اليجؼ مغ التحمل ىػ أف يتخح يكػف  أالالقياـ بيحا العسل. كسا يعشي االقتزاء )في بعس األحياف( التحمل مغ بعس القيػد، عمى 

التجميخ كعقػبة جساعية أو كخادع فقط. غيخ أف مبجأ الزخورة الحخبية ال يسكغ أف يدتقيع دوف التعامل معو بالتػازي مع مبادئ أخخى، 
اص، مثل حطخ كالتشاسب والتسييد بيغ األىجاؼ السجنية والعدكخية، وعجـ انتياؾ قػاعج القانػف الجولي العخفي غيخ القابمة لالنتق

 التعحيب وتعسج استيجاؼ السجنييغ، والتيجيخ القدخي وغيخىا.
 

 نبدأ التًاسب والتهييس 

يأتي مبجأ التشاسب كسقيج لسبجأ الزخورة الحخبية، حيث أف وجػد الزخورة الحخبية، ال يشفي ضخورة أف تتشاسب األعساؿ العدكخية  
ة السخجػ تحقيقيا، لحا فإنو يجب أف تبقى محطػرة تمظ األعساؿ التي قج يشتج عشيا واألساليب واألسمحة السدتخجمة مع األىجاؼ العدكخي

خدائخ في األرواح والسستمكات، التي ليدت ليا عالقة بالعسميات أو بالشتائج الستػقع تحقيقيا، أو التي يتػقع أف تمحق بالسجنييغ 
 ومستمكاتيع أضخارًا كبيخة.
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أف تسيد بيغ األىجاؼ السجنية وغيخىا مغ األىجاؼ، وكحلظ  –سياؽ تشفيحىا لمعسميات الحخبية  في –كسا يجب عمى القػات الستحاربة 
 التسييد في استخجاـ وسائل القػة، مغ حيث األساليب أو األسمحة السدتخجمة، بسا يزسغ إحجاث أقل أضخار ومعاناة مسكشة.

لتي يقرج بيا حساية السجنييغ وأرواحيع وكخامتيع، ومشحيع فخصة وتؤكج قػاعج القانػف الجولي عمى مجسػعة مغ السبادئ اإلندانية ا
ما يكػف إلى الصبيعية حتى في ضل الشداع السدمح واالحتالؿ، بسا في ذلظ حساية وتذغيل الخجمات األساسية،  أقخبلعير حياة 

مغ األشخاؼ الدامية الستعاقجة عمى  مغ االتفاقية عمى أف كل شخؼ 23كالرحة والتعميع، والسياه وغيخىا دوف إبصاء. وتشز السادة 
االتفاقية يجب أف يكفل "حخية مخور جسيع إرساليات األدوية والسيسات الصبية ومدتمدمات العبادة السخسمة حرخا إلى سكاف شخؼ 

، متعاقج آخخ السجنييغ، حتى لػ كاف خرسا. وعميو كحلظ التخخيز بحخية مخور أي رساالت مغ األغحية الزخورية، والسالبذ
 والسقػيات السخررة لألشفاؿ دوف الخامدة عذخة مغ العسخ، والشداء الحػامل أو الشفاس".

مغ االتفاقية عمى أنو "ال يجػز معاقبة أي شخز محسي عغ مخالفة لع يقتخفيا ىػ شخريا. تحطخ العقػبات  33وتشز السادة 
 طخ تجابيخ االقتراص مغ األشخاص السحسييغ ومستمكاتيع."الجساعية وبالسثل جسيع تجابيخ التيجيج أو اإلرىاب. الدمب محطػر. تح

مغ االتفاقية تجميخ السستمكات حيث تشز عمى أنو "يحطخ عمى دولة االحتالؿ أف تجمخ أي مستمكات خاصة ثابتة  53وتحطخ السادة 
التعاونية، إال إذا كانت العسميات أو مشقػلة تتعمق بأفخاد أو جساعات أو بالجولة أو الدمصات العامة، أو السشطسات االجتساعية أو 

 الحخبية تقتزي حتسا ىحا التجميخ."

مغ االتفاقية مغ أىع مػادىا بالشطخ إلى أنيسا تحجداف مجسػعة مغ الجخائع كانتياكات جديسة لالتفاقية  147و 146وتعتبخ السادتاف 
 147أي شخؼ مغ األشخاؼ الدامية. تشز السادة  وىي ما تعتبخ جخائع حخب، يجب مالحقة مقتخفييا وتقجيسيع لمسحاكسة في محاكع

أحج األفعاؿ التالية إذا اقتخفت ضج أشخاص محسييغ أو مستمكات محسية باالتفاقية: القتل  عمى أف االنتياكات الجديسة لالتفاقية تذسل"
اث آالـ شجيجة أو اإلضخار الخصيخ العسج، والتعحيب أو السعاممة الالإندانية، بسا في ذلظ التجارب الخاصة بعمع الحياة، وتعسج إحج

بالدالمة البجنية أو الرحة، والشفي والشقل غيخ السذخوع، والحجد غيخ السذخوع، وإكخاه الذخز السحسي عمى الخجمة في القػات 
ه االتفاقية، وأخح السدمحة بالجولة السعادية، أو حخمانو مغ حقو في أف يحاكع برػرة قانػنية وغيخ متحيدة وفقا لمتعميسات الػاردة في ىح

 ضخورات حخبية وعمى نصاؽ كبيخ بصخيقة غيخ مذخوعة وتعدفية. هالخىائغ، وتجميخ واغتراب السستمكات عمى نحػ ال تبخر 

عاقجة بأف تتخح أي إجخاء تذخيعي يمـد لغخض فخض عقػبات جدائية فعالة فتشز عمى "تتعيج األشخاؼ الدامية الست 146أما السادة 
يمتـد كل شخؼ متعاقج بسالحقة … عمى األشخاص الحيغ يقتخفػف أو يأمخوف باقتخاؼ إحجى السخالفات الجديسة ليحه االتفاقية 

حاكسة، أيا كانت جشديتيع. ولو أيزا، إذا فزل الستيسيغ باقتخاؼ مثل ىحه السخالفات الجديسة أو باألمخ باقتخافيا، وبتقجيسيع إلى م
ذلظ، وشبقا ألحكاـ تذخيعو، أف يدمسو إلى شخؼ متعاقج معشى آخخ لسحاكستيع مادامت تتػفخ لجى الصخؼ السحكػر أدلة اتياـ كافية 

 ضج ىؤالء األشخاص."
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 سياسة الحرار والقانهن الدولي4
السدبب الخئيذ ، وىي كاف والبزائع حجخ الداوية في سياسة إسخائيل تجاه قصاع غدةتذكل القيػد اإلسخائيمية السفخوضة عمى حخكة الد

لحجوث انتياكات حقػؽ اإلنداف في القصاع. فإلى جانب كػف ىحه الدياسة تقييجًا غيخ مذخوع لمحق األساسي في الحخكة والتشقل كسا 
اكات خصيخة لجسمة مغ الحقػؽ األخخى. وأثبتت تجخبة سشػات عجيجة فإنيا تتدبب في وقػع انتي 2،كفمتو السػاثيق الجولية لحقػؽ اإلنداف

، والحق في التستع بسدتػى معيذي مالئع لمفخد 3أف أثخ ىحه الدياسة عمى االقتراد كاف مجمخًا، وىي بحلظ تشتيظ الحق في العسل
لصػاقع الصبية، والسػاد التعميسية والسشاىج . كسا يذكل فخض قيػد عمى وصػؿ إمجادات الغحاء، والػقػد، والجواء واألجيدة وا4وأسختو

، والحق في التستع بأعمى مدتػى يسكغ بمػغو 5الجراسية، والسعجات الالزمة لمرخؼ الرحي وحساية البيئة، انتياكات لمحق في الغحاء
ات تقع عمى عاتق ، والحق في العير في بيئة صحية، وىي مدئػلي7، والحق في التعميع السشاسب 6مغ الرحة العقمية والجدسية

إسخائيل كسا قخرت محكسة العجؿ الجولية في قخارىا الستعمق بقانػنية بشاء ججار الفرل العشرخي في الزفة الغخبية، والحي أكجت فيو 
إذا عمى أف إسخائيل تتحسل السدئػلية عغ إعاقة عسل الدمصة الفمدصيشية عمى احتخاـ وتصبيق مدئػلياتيا، وأنيا تتحسل ىحه السدئػليات 

 لع تتسكغ ىحه الدمصة مغ احتخاميا. 
وتعتبخ اإلجخاءات اإلسخائيمية شكاًل متعجد األوجو مغ أشكاؿ العقاب الجساعي السفخوض عمى سكاف القصاع بخمتو. فيحه اإلجخاءات 

ية، بيشسا يذكل ليدت مػجية ضج عجد محجود مغ األشخاص لسبخرات قانػنية أو أمشية، بل ىي تذكل القاعجة في الدياسة اإلسخائيم
الدساح بالحخكة والػصػؿ استثشاًء يتصمب مسارستو تراريح خاصة ترجرىا قػات االحتالؿ اإلسخائيمي في كل مخة يحتاج فييا شخز 
أو مػاد إلى التحخؾ خارج أو داخل قصاع غدة. ويعتبخ إيقاع العقػبات الجساعية انتياكًا صارخًا لمقانػف الجولي اإلنداني، وبخاصًة 

 .8ايات التي تفخضيا اتفاقية جشيف الخابعة، وكحلظ قػاعج الىاي الستعمقة بأعخاؼ الحخب واالحتالؿلمحس
وبيشسا تدتسخ إسخائيل في االدعاء بأف احتالليا لقصاع غدة قج انتيى، وبالتالي انتيت مدئػليتيا عغ سالمة واحتياجات سكانو اإلندانية 

إلسخائيمية وقجرة إسخائيل عمى إغالؽ قصاع غدة بالفعالية والذجة التي يرفيا ىحا التقخيخ فظ االرتباط، تذكل السسارسات ا مشحأيزًا، 
أدلة عمى زيف ىحا االدعاء وعجـ استشاده ألية أسذ قانػنية أو واقعية. وبسػجب ىحه الديصخة ومجاىا وقجرة إسخائيل عمى فخضيا 

لة االحتالؿ والسدئػليات التي تتخافق معيا مدتسخة. وعميو فإف يتػجب عمى باستسخار يختقي إلى مدتػى الديصخة الفعمية الكاممة، فإف حا
لظ إسخائيل مخاعاة الػاجبات التي يفخضيا القانػف الجولي اإلنداني عمى قػة االحتالؿ اتجاه الدكاف السجنييغ في اإلقميع الحي تحتمو، وكح

 الجوؿ والتي تذسل كافة األراضي التي تخزع لدمصانيا القزائي. الػاجبات التي تفخضيا اتفاقيات حقػؽ اإلنداف الجولية عمى جسيع

                                                      
 اسية.من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق ادلدنية والسي 71اإلنسان، وادلادة  من اإلعالن العادلي حلقوق 75ادة راجع ادل 2
 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 71اإلنسان، وادلادة  من اإلعالن العادلي حلقوق 15راجع ادلادة  3
. كما أقرت اللجنة اخلاصة ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية، من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 77اإلنسان، وادلادة  من اإلعالن العادلي حلقوق 13راجع ادلادة  4

بع اخلاص ابحلق يف السكن، والذي حيدد فيو ادلواصفات الدنيا الواجب ادلنبثقة عن اللجنة اخلاصة مبراقبة تطبيق أحكام العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام الرا
سكن، توفري اخلدمات وادلواد وادلرافق واذلياكل السكن كي يصبح مناسباً من منظور حقوق اإلنسان، وحيدد التعليق معايري مهمة ميكن تلخيصها على النحو اآليت: الضمان القانوين لشغل ادل توافرىا يف

 كن ادلالئم من الناحية الثقافية.األساسية، القدرة على حتمل الكلفة، الصالحية للسكن، إاتحة إمكانية احلصول على السكن، الس
 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 77اإلنسان، وادلادة  من اإلعالن العادلي حلقوق 13راجع ادلادة  5
 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 71راجع ادلادة  6
 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 75اإلنسان، وادلادة  ن اإلعالن العادلي حلقوقم 12راجع ادلادة  7
ق ابتفاقيات جنيف، ( من الربوتوكول اإلضايف األول ادللح31و 37وادلواد ) 7797آب )أغسطس(  71( من اتفاقية جنيف الرابعة ادلؤرخة يف 791و 792، 35، 97، 55راجع ادلواد )ادلواد   8

 . 7711يونيو  8ادلؤرخ يف 
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 خالصة إحرائية
تذكل السعمػمات الػاردة في ىحا التقخيخ معمػمات أساسية، يدتصيع الباحث أو السيتع أف يخجع إلى السخكد لمحرػؿ عمى معمػمات 

ر االنتياكات اإلسخائيمية لحقػؽ اإلنداف وقػاعج القانػف الجولي طيخ التقخيخ استسخاويالتقخيخ. ىحا تػثيقية وافية حػؿ كل حادث يخد في 
 :استعخاضو لمسعصيات السيجانية التي تذيخ إلى اإلنداني مغ خالؿ

  خارج نصاؽ القزاء وتعسج القتل باستخجاـ قػة غيخ متشاسبة وىجسات عذػائية؛استسخار أعساؿ القتل 
 ؛مغ تجاوز األمياؿ الثالثةمغ الريج مغ خالؿ مشعيع خار حخمانيع استسخار االعتجاءات السػجية ضج الرياديغ، واستس 
 ؛استسخار السسارسات اليادفة إلى فخض مشصقة أمشية عازلة 
  قخب حجود الفرل )السدارعيغ، صائجي العرافيخ، رعاة األغشاـ، جامعي ، السجنييغ الفمدصيشييغاستسخار االعتجاءات السػجية ضج

 مغ مداولة أعساليع بحخية؛واستسخار حخمانيع (، دة والبالستيظحجارة والحجيج الخخ الحرى وال
  السشاىزة لفخض مشصقة أمشية عازلة؛استيجاؼ التجسعات الدمسيةاستسخار ، 
 استسخار عسميات االعتقاؿ التعدفي؛ 
 استسخار الحرار واإلغالؽ السذجد الحي يشتيظ حخية حخكة البزائع واإلفخاد؛ 

 
 1027اكات الجي ارثكبجها كوات الاحجلال خلال العام جدول إحصائي نوجش حول الانجه

 

 

  

 إصابات
 نساء

 إصابات
 أطفال

عدد 
 اإلصابات

قتىل 
 نساء

 قتىل أطفال
عدد 
 القتىل

عدد 
حوادث 
 االستهداف

 نوع االنتهاك

 اطالق نار 240 12 1 0 820 145 3

ي / مدفعي  70 17 2 0 82 15 6
 قصف صاروخ 

ي الزراعيةرش المبيدات عىل ا 11 0 0 0 0 0 0
 ألراض 

 التوغالت 15 0 0 0 0 0 0

 المجموع 273 29 3 0 902 160 9
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 الحياة في الحق وانتهاك السفرطة القهة استخدام

 
، اقتخاؼ السديج مغ جخائع القتل وانتياؾ الحق في الحياة بحق الفتخة التي يتشاوليا التقخيخخالؿ  اإلسخائيميواصمت قػات االحتالؿ 

في  9دوف أي اكتخاث لسبادئ القانػف الجولي، السيسا مبجأ الزخورة العدكخية، ومبجأ التشاسب، فمدصيشييغ في قصاع غدة،السجنييغ ال
مػاشغ ( 29) حيت أسفخت تمظ االعتجاءات عغ مقتلعتجاء عمى السجنييغ، جخائع صارخة لقػاعج القانػف الجولي اإلنداني التي تحّخـ اال

 لع يتخمميا أي تيجيج عمى حياة جشػد االحتالؿ.  في ضخوؼ ( أشفاؿ3مغ بيشيع )
 

 ، لها يلي:7102يستعرض التقرير ابرز جرائو القتل وايتهاك الحق في الحياة خلال العام 

 ( 82جزيهة كجل الصياد دمحم ناجد فضل بكز )ًعانا 

جثة الرياد دمحم ماجد فزل بكر  ،15/5/2017مغ مداء يـػ االثشيغ السػافق  14:00سمّست قػات االحتالؿ عشج حػالي الداعة 
إلى ذويو في معبخ بيت حانػف "إيخز" شساؿ مجيشة بيت حانػف في محافطة شساؿ غدة.  وتفيج التحقيقات السيجانية أف بكخ  عامًا(82)

رشاشاتيا عمى  استذيج في مدتذفى "بخزاليت" في مجيشة بئخ الدبع، متأثخًا بجخاحو التي أصيب بيا خالؿ إشالؽ زوارؽ االحتالؿ نيخاف
 2.5مغ صباح اليـػ نفدو، قخب حجود الفرل الذسالية، عمى بعج حػالي ) 8:30مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ عشج حػالي الداعة 

ميل( مغ شاشئ بحخ بيت الىيا، حيث أصابت نيخاف الدوارؽ االسخائيمية السخكب )حدكة بسحخؾ( الحي كاف يدتقمو بكخ مع ثالثة 
تة شمقات في السحخؾ ما تدبب في تعصمو عغ العسل، ثع حاصختو وقامت باعتقاؿ بكخ، فيسا أصيب الرياد فادي صياديغ آخخيغ، بد

عامًا(، بعياريغ مصاشييغ األوؿ في ضيخه والثاني في كعب قجمو اليدخى، فيسا تخكت اآلخخيغ عمى متغ السخكب، 32ماجج فزل بكخ)
جيتيا ذكخت السرادر الصبية في مدتذفى الذفاء بسجيشة غدة أف العيار دخل  وجسيعيع مغ سكاف مخيع الذاشئ في مجيشة غدة. مغ

 مغ ضيخ الذييج بكخ وخخج مغ صجره.   

                                                      
 7711من الربتوكول اإلضايف األول إىل اتفاقيات جنيف، لسنة  53راجع ادلادة  9

 
استخدام القهة السفرطة 

 لحق في الحياةوانتهاك ا
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 4عمى الشحه اآلتي حد شههد العيانأ عامًا(،28فادي ماجد فزل بكر)مذفهعة بالقدم صّرح بها لمسركز إفادة  ويهرد التقرير مقتطفات من

، تػجيت إلى ميشاء الرياديغ غخب مجيشة غدة بغخض االبحار في رحمة 2017|5|15يـػ االثشيغ السػافق  مغ صباح 6:00حػالي الداعة  عشج
عامًا، حيث أعسل أنا وشقيقَي عسخاف  32لرياد دمحم زياد بكخ اعامًا و  25عامًا ودمحم  33صيج أسساؾ في عخض البحخ، وذلظ بخفقة شقيقًي عسخاف 

جيدنا الحدكة وأبحخنا في  ... حراف 40ب صيج مغ نػع حدكة مػتػر ساؾ بػاسصة سشارات عمى متغ قار ودمحم و دمحم زياد بكخ في صيج األس
عخض البحخ غخبًا واتجيشا شسااًل حتى وصمشا إلى عسق نحػ ميميغ بحخييغ ونرف السيل مقابل شاشئ مشصقة الػاحة غخب محافطة شساؿ غدة، 

ياد فييا ونبعج عغ الحجود الذسالية السائية مدافة نحػ كيمػمتخ ونرف، وكاف حػلشا حدكة وكشا حخيرػف عمى العسل في السشصقة السدسػحة لمر
ء يعسل عمييا ابغ عسي الرياد عسخ مشيخ بكخ. وفعاًل ألقيشا سشارات الريج في مياه البحخ ثع شخعشا في صيج األسساؾ مغ نػع الجخبيجي حسخا

صباحًا وأثشاء عسمشا  8:20حػالي الداعة  عشجو  ...ساعة ونرف في العسل بريج األسساؾ المػف وسط أجػاء ىادئة في السشصقة واستغخقشا نحػ 
 بريج األسساؾ، شاىجت زورقاف حخبياف إسخائيمياف أحجىسا زورؽ كبيخ مغ نػع شخاد واآلخخ زورؽ مصاشي صغيخ يتقجماف نحػنا بدخعة فائقة مغ

ت إشالؽ نار نحػنا، ثع شغمشا محخؾ الحدكة وقخرنا اليخب جشػبًا، وأثشاء ذلظ رأيت جية الذساؿ، حيث تػقف الصخاد بسحاذاة الحجود وسسعت صػ 
السصاشي  الدورؽ السصاشي الرغيخ يتقجـ نحػنا بدخعة فائقة بيشسا كشا ندتعج لميخوب جشػبًا، وفعال شغمشا محخؾ الحدكة وسخنا جشػبًا فكاف الدورؽ 

يصمقػف الشار نحػنا وأصابػا جدع الحدكة بعجة أعيخة نارية، ثع استسخ الدورؽ  ف شػد اإلسخائيميػ أسخع مشا والحقشا لسدافة نحػ نرف ميل، وكاف الج
جشػد بعزيع  8السصاشي في مالحقتشا حتى وصل إلى مدافة متخيغ تقخيبًا مشا وشخع جشػد البحخية الستػاججيغ عمى ضيخ الدورؽ وعجدىع نحػ 

ميشا وكانػا يأمخونشا بالتػقف، ثع بجأ جشػد البحخية بإشالؽ الخصاص واألعيخة السصاشية نحػنا كانػا مقشعيغ وبعزيع وجػىيع مكذػفة بالرخاخ ع
ؾ الحدكة وسقط عمى ضيخ فأصابػا محخؾ الحدكة بالخصاص فتػقف عغ العسل ثع أصيب أخي دمحم بخصاصة بيشسا كاف يقف بجػار محخ 

مصاشي في ضيخي. وأثشاء ذلظ كاف جشػد البحخية يرخخػف عميشا ويأمخونشا أصبت أنا بعيار مصاشي في كعب قجمي اليدخى وبعيار الحدكة، و 
لشا، وعشجما  بالػقػؼ في مقجمة الحدكة تسييجًا العتقالشا، ثع بجأنا بالرخاخ عمييع وقمشا ليع بأف أخي دمحم قج أصيب وشمبشا مشيع تفقج دمحم فدسحػا

أيت جدء مغ أحذاؤه خارج صجره وكانت الجماء تديل مغ صجره ومغ فسو ورأيت ثقب تفقجت دمحم شاىجت الجماء تديل مغ صجره مغ جية القمب ور 
وعشجىا لع يرجقشا الجشػد بأف دمحم مراب فحسمشا دمحم  ...صغيخ في الجدء العمػي األيدخ مغ ضيخه وثقب أكبخ في الجية اليدخى مغ الرجر 

مع قيادتيع عبخ جياز الالسمكي بالمغة العبخية ثع قخر الجشػد حسل أخي دمحم  وعخضشا مكاف إصابتو أماـ الجشػد، وحيشيا سسعت الجشػد يتػاصمػف 
سخ السراب معيع عمى ضيخ الدورؽ وحسمػه وساروا بو شسااًل إلى داخل الحجود، ثع سسحػا لشا بالعػدة إلى الذاشئ، حيث ناديشا عمى ابغ عسي ع

 12:00حػالي الداعة  عشج. وعشجما عجنا لمسيشاء أبمغشا والجي بسا حرل معشا. و مشيخ بكخ وحزخ بحدكتو وقاـ بقصخ حدكتشا إلى ميشاء الرياديغ
ى بارزيالي مغ ضيخ اليـػ نفدو تمفيشا اترااًل مغ االرتباط الفمدصيشي وشمبػا حزػر والجي لسخافقة أخي دمحم وأبمغػنا بأنو يتمقى العالج في مدتذف

وردنا اتراؿ مغ والجي يبمغشا بأف أخي دمحم قج  15:00حػالي الداعة  عشجلسدتذفى اإلسخائيمي، و اإلسخائيمي، وفعاًل تػجو والجي لسخافقة دمحم في ا
 ...تػفي متأثخًا بجخاحو

 ( 81جزيهة كجل الهواطن عائد خهيس نحهود جهعة )ًعانا 
بل الغاز السديل لمجمػع، فتحت قػات االحتالؿ الستسخكدة عمى حجود الفرل الذخقية، نيخاف أسمحتيا الخشاشة، وأشمقت عجدًا مغ قشا

، تجاه عذخات الذباف الحيغ تطاىخوا قخب حجود الفرل 9/6/2017مغ مداء يـػ الجسعة السػافق  17:00عشج حػالي الداعة 
عمى الفػر، بعج  عامًا(81عائد خسيس محسهد جسعة ) غدة، ما تدبب في استذياد السػاشغشخؽ جباليا شخؽ محافطة شساؿ 

( آخخيغ، مغ جيتيا وصفت السرادر الصبية في السدتذفى األنجونيدي جخاح 19الخأس،  وإصابة ) إصابتو بعيار ناري في
السرابيغ بيغ الستػسصة والصفيفة، فيسا عالجت األشقع الصبية عجًدا مغ حالة استشذاؽ الغاز ميجانيًا. ىحا واستسخ إشالؽ قػات 

ـ نفدو.  جاءت ىحه التطاىخة ضسغ مجسػعة مغ الفعاليات الذعبية االحتالؿ لمشار عمى الستطاىخيغ حتى ساعات السداء مغ اليػ 
األخخى في السشاشق القخيبة مغ حجود الفرل الذخقية والذسالية لقصاع غدة، دعا ليا عجد مغ الفرائل الفمدصيشية واألشخ الػششية 

 .تحت شعار كدخ الحرار عمى قصاع غدة
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 4عمى الشحه اآلتي حد شههد العيانأ عامًا(،28فادي ماجد فزل بكر)م صّرح بها لمسركز مذفهعة بالقدإفادة  ويهرد التقرير مقتطفات من

عشجىا شاىجت حػالي ت الى حجود الفرل الذخقية شخؽ السقبخة الذخقية، وصم، 9/6/2017مداء يـػ الجسعة  17:00عشج حػالي الداعة 
جود الفاصل الذخقية. شاىجت الديارات العدكخية االسخائيمية تديخ قخب متخ مغ ح 200( متطاىخ. كاف الذباب يتػاججوف عمى بعج حػالي 1500)

ف حجود الفرل، وندؿ مشيا عجد مغ السجشجيغ االسخائيمييغ، وكانػا يحسمػف األسمحة بأيجييع. في ىحا الػقت سسعت صػت اشالؽ لمشار في السكا
متخ مغ الدياح  200كشت عمى بعج حػالي  17:40. عشج حػالي الداعة غوشاىجت قشابل الغاز تدقط عمى الستطاىخيغ مغ قبل الجشػد اإلسخائيميي

الحجودي فجأة شعخت بألع في قجمي االثشتيغ وسقصت أرضًا وسقط مغ يجي ىاتفي السحسػؿ، عشجىا حاولت التقاشو مخة أخخى، فاصصجمت في 
إلسعاؼ، وتحخكت الديارة، بعج حػالي نرف ساعة، عشج قجمي قشبمة غاز. صخخت مغ األلع واقتخب مشي الذباف ورفعػني ووضعػني في سيارة ا

مداء، أندلشي السدعفػف مغ الديارة، فػججت أنشي في السدتذفى األنجونيدي، وأدخمت إلى قدع االسعاؼ والصػارئ. تسجدت  18:10حػالي الداعة 
ستذيج، وتبيغ الحقًا أف اسسو عائج خسيذ مرابًا آخخيغ، سسعت أف أحج السرابيغ وىػ مغ عائمة جسعة ا 18عمى الدخيخ وشاىجت حػالي 

عامًا(. بعج ذلظ تمقيت اسعافات أولية وجخى إدخالي إلى قدع الجخاحة رجاؿ.  تبيغ أف اصابتي ىي بعيار ناري دخل مغ فخح  20محسػد جسعة )
 القجـ اليدخى وخخج ثع دخل في فخح القجـ اليسشى وتفجخ.

 

 عاناً( 01ههيسة ) جزيهة كجل الطفل عبد الزحهن حسين جبز أبو 

أشمقت قػات االحتالؿ اإلسخائيمي الستسخكدة عشج حجود الفرل جشػب شخؽ مخيع البخيج وسط قصاع غدة، األعيخة الشارية وقشابل الغاز 
ـ، تجاه فعالية شعبية ضسغ انتفاضة القجس بعجما 28/7/2017مداء يـػ الجسعة السػافق  16:30السديل لمجمػع، عشج حػالي الداعة 

عبد الرحسن حدين جبر أبه أسفخ عغ استذياد الصفل ما سيخ العذخات مغ الذباف واألشفاؿ في السشصقة القخيبة مغ حجود الفرل، تج
، مغ سكاف مخيع البخيج، كسا وأصيب إثشيغ آخخيغ مغ بيشيع شفل عشجما حاوال تقجيع السداعجة لمصفل أبػ ىسيدة عامًا( 01هسيدة )

 50عامًا( عمى بعج حػالي ) 17قيقات السيجانية فبيشسا كاف الصفل عبج الخحسغ حديغ جبخ أبػ ىسيدة )لحطة اصابتو.  ووفقًا لمتح
متخ( عغ حجود الفرل في السشصقة الػاقعة جشػب شخؽ مخيع البخيج أشمق جشػد االحتالؿ اإلسخائيمي نيخاف أسمحتيع صػبو مسا أدى 

عامًا( تقجيع السداعجة لخفيقو  15حاوؿ الصفل/ إسساعيل عساد شالؿ جبخ )إلى إصابتو في الكتف األيدخ وسقط عمى األرض، وحيغ 
أشمق جشػد االحتالؿ اإلسخائيمي عميو الشار وأصابػه في الداؽ األيدخ والفخح األيدخ حيث فقج الػعي وسقط أيزًا عمى األرض في 

عامًا( عشجما  23ه الذاب/ مؤمغ عمي رجب الخالجي )نفذ السكاف،  ولع يتػقف األمخ عشج ىحا الحج  فقاـ الجشػد  بإشالؽ الشار تجا
حاوؿ سحب الصفل أبػ ىسيدة وأصابػه بعيار ناري في فخحه األيسغ. ثع تسكغ الفتية والذباف مغ سحبيع وحسميع وأوصمػىع إلى 

في ديخ البمح،  سيارات اإلسعاؼ التابعة لجسعية اليالؿ األحسخ الفمدصيشي، وقامت بشقل الزحايا إلى مدتذفى شيجاء األقرى
وأوضحت السرادر الصبية في السدتذفى بأف الصفل أبػ ىسيدة أصيب بعيار ناري في الكتف األيدخ ومخخج مغ مشترف الطيخ مغ 

 .الجية العميا وأعمغ عغ استذياده رسسيًا، فيسا وصفت جخاح اآلخخيغ بالستػسصة

 4عمى الشحه اآلتي حد شههد العيانأ ،ل جبرإسساعيل عساد طال كز مذفهعة بالقدم صّرح بها لمسر إفادة  ويهرد التقرير مقتطفات من

 150-100الى الذخيط الحجودي شخؽ مخيع البخيج ورأيت ىشاؾ حػالي وصمت  28/7/2017مداء يـػ الجسعة  15:00عشج حػالي الداعة 
كاف جشػد االحتالؿ مقابمشا حيث رأيت مجسػعة شاب وفتى يتطاىخوف قخب حجود الفرل عمى مدافات متباعجة مغ عشج تل اـ حدشية شخؽ البخيج و 

حػالي  عشجمغ الجشػد يرػبػف اسمحتيع  باتجاىشا وشاىجت جيب عدكخي تابع لجشػد االحتالؿ وكانػا يصمقػف فشابل الغاز السديل لمجمػع عميشا و 
يبجوا انو مراب ويبعج عغ حجود الفرل اشمق جشػد االحتالؿ الشار وسسعت صػت الستطاىخيغ يشادوا اف ىشاؾ احج يدتشجج و  16:00الداعة
متخ واقتخبت انا وصجيقي مؤمغ الخالجي لشدعف السراب ووصمشا ىشاؾ واذا بو عبج الخحسغ ابػ ىسيدة حيث سسعتو يشصق الذيادتيغ  50حػالي 

ذا جخى وبعج ذلظ استيقطت ورأيت دما عمى مالبدو وفػر وصػلي  شعخت بألع في ساقي االيدخ وسقصت عمى األرض وفقجت الػعي ولع اعمع ما
لمحطة حيشيا عخفت انشي في سيارة اإلسعاؼ وفقجت الػعي مخة أخخى واستيقطت بعج ذلظ وعخفت انشي في السدتذفى وكاف حػلي مجسػعة مغ 
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ى وعمست أيزا اف األشباء واخبخوني انشي اصبت بعيارييغ نارييغ في الفخح االيدخ والداؽ االيدخ وحالتي متػسصة وسأتمقى العالج في السدتذف
 .عبج الخحسغ أبػ ىسيدة قج فارؽ الحياة و استذيج 

 سنوات(  3الطفل دمحم صالح عايش أبو هداف ) اسجشهاد 

فجخ يـػ األربعاء السػافق  2:30أعمشت السرادر الصبية في مدتذفى غدة األوروبي في خاف يػنذ، عشج حػالي الداعة 
سشػات(، متأثخا بجخاح أصيب بيا خالؿ العجواف  9ر أبػ ىجاؼ البالغ مغ العسخ )، عغ وفاة الصفل/  دمحم صالح عاي6/12/2017

. ووفق السعمػمات الستػفخة لباحث السخكد فاف الصفل أبػ ىجاؼ بقي يعاني مشح اصابتو مغ 2014اإلسخائيمي عمى قصاع غدة عاـ 
ارج ألكثخ مغ ثالثة سشػات، وخالؿ تمظ الفتخة مذاكل صحية حيث أصيب بذمل تاـ وخزع لمعالج في مدتذفيات قصاع غدة وفي الخ

، وتع نقمو فقست بشقمو الى مدتذفى غدة األوروبي وتبيغ 2/11/2017أجخيت لو عجة عسميات جخاحية، وبتاريخ تجىػرت حالة بتاريخ 
مدتذفى األوروبي  مغ خالؿ الفحػصات بانو يعاني مغ تزخع وتدجيج في األمعاء، وأجخيت لو عسميتيغ جخاحيتيغ وتمقي العالج في

ولع تتحدغ حالتو الصبية، الى اف أعمغ عغ وفاتو. يحكخ اف أبػ ىجاؼ أصيب بيشسا كاف في باحة مشدلو في بمجة القخارة شخؽ خاف 
، جخاء قرف شائخات االحتالؿ اإلسخائيمي تجسع لمسػاششيغ 8/8/2014مداء يـػ الجسعة السػافق  6:25يػنذ عشج حػالي الداعة 

آخخيغ بجخوح، بيشيع ثالثة أشفاؿ. والقتمى ىع: سميساف  6شدلو ما أدى إلى مقتل ثالثة اشخاص بيشيع شفالف، وإصابة بالقخب مغ م
عامًا.  خبخ  15عامًا، ومحسػد خالج مػسى أبػ ىجاؼ،  11عامًا، وأحسج دمحم صالح أبػ ىجاؼ،  20سسيخ سميساف أبػ ىجاؼ، 

، أشمقت شائخة حخبية إسخائيمية صاروخًا باتجاه تجسع 8/8/2014الجسعة السػافق مداء يـػ  6:25االصابة: عشج حػالي الداعة 
آخخيغ  6لمسػاششيغ في حي أبػ ىجاؼ في بمجة القخارة، شساؿ شخقي خاف يػنذ، ما أدى إلى مقتل ثالثة مشيع، بيشيع شفالف، وإصابة 

عاًما، ومحسػد  11عاًما، وأحسج دمحم صالح أبػ ىجاؼ،  20، بجخوح، بيشيع ثالثة أشفاؿ. والقتمى ىع: سميساف سسيخ سميساف أبػ ىجاؼ
 عاًما. 15خالج مػسى أبػ ىجاؼ، 

 4عمى الشحه اآلتي حد شههد العيان، أعامًا( 01صالح عايش غانم أبه هداف )مذفهعة بالقدم صّرح بها لمسركز إفادة  ويهرد التقرير مقتطفات من

، خالؿ العجواف اإلسخائيمي عمى قصاع غدة بيشسا كاف يتػاجج في باحة السشدؿ 8/8/2014بتاريخ ( سشػات 9أصيب ابشي دمحم البالغ مغ العسخ )
بذطايا في العسػد الفقخي والخأس كسا  السشدؿمجسػعة مغ السػاششيغ بالقخب مغ  استصالع( )شائخةنتيجة قرف شائخات االحتالؿ اإلسخائيمية 

 20بيشيع شفالف، ىع: سميساف سسيخ سميساف أبػ ىجاؼ، مغ ثالثة اشخاص ايزًا الحادث  واستذيج في ،أصيب خسدة اخخيغ مغ أبشاء العائمة
وتع نقل ابشي الى مدتذفى ناصخ الحكػمي وابمغشي  ًا.عام 15، ومحسػد خالج مػسى أبػ ىجاؼ، اً عام 11، وأحسج دمحم صالح أبػ ىجاؼ، اً عام

ولية لو باف اصابتو خصيخة وقج تؤدي الى الذمل، وتع تحػيمو الى مدتذفى غدة األوروبي األشباء بعج اجخاء الفحػصات الصبية وتقجيع اإلسعافات األ
يػمًا وكاف في حالة غيبػبة، وبعجىا قخر األشباء تحػيمو لمعالج في الخارج  15في مجيشة خاف يػنذ، وخزع لمعالج في وحجة العشاية السخكدة لسجة 

نقل ابشي لمعالج في احج السدتذفيات التخكية، وتمقى العالج لسجة أربعة اشيخ وخالؿ ىحه الفتخة افاؽ  ) في تخكيا (، وبعج استكساؿ إجخاءات التحػيل
ل مغ الغيبػبة وعاد لو اإلحداس، ثع عاد الستكساؿ العالج في قصاع غدة، وكاف يعاني مغ شمل تاـ وخزع لمعالج في مدتذفى األوروبي ثع انتق

اشيخ، وكاف يعاني مغ اثخ االصابة ولع تتحدغ  6الؿ األحسخ في خاف يػنذ واستسخ في تمقي العالج لسجة الى مدتذفى االمل التابع لجسعية الي
، حيث اجخى عسميتيغ جخاحيتيغ، ولع يصخأ تحدغ في حالت و حالتو الرحية وقخر األشباء تحػيمو لمعالج في إسخائيل في مدتذفى ىجاسا عيغ كاـر

تاـ واستسخ في تمقي العالج والخعاية في مدتذفى األوروبي بذكل دوري الى اف تجىػرت حالتو الرحية الرحية، وبقي يعاني مغ حالة الذمل ال
، فقست بشقمو الى مدتذفى غدة األوروبي وتبيغ مغ خالؿ الفحػصات بانو يعاني مغ تزخع وتدجيج في امعاء البصغ، 2/11/2017بتاريخ 

حالتو خصيخة واستسخ في تمقي العالج في مدتذفى األوروبي ولع تتحدغ حالتو الصبية، وعشج وأجخيت لو عسميتيغ جخاحيتيغ وابمغشي األشباء باف 
 ، أبمغشي األشباء باف ابشي فارؽ الحياة.6/12/2017مغ فجخ يـػ األربعاء السػافق  2:30حػالي الداعة 

 

 



  

 

12 
 

 ( 82جزيهة كجل الهلعد إبزاهيو نايف إبزاهيو أبو ثزيا )ًعانا 

سخائيمي الستسخكديغ في أبخاج السخاقبة وفي محيصيا بالقخب مغ مػقع نحاؿ عػز مغ الشاحية الذخقية لمدياج جشػد االحتالؿ اإل فتح
تجاه الشار ، 15/12/2017السػافق  الجسعةمغ مداء يـػ  16:30الفاصل شخقي حي الذجاعية شخؽ مجيشة غدة، عشج حػالي الداعة 

التي جخت في تمظ السشصقة لمتعبيخ عغ استشكارىع  فعاليات االحتجاجضسغ لسػقع االذباف واألشفاؿ الحيغ تطاىخوا قخب  مجسػعة مغ
إبراهيم نايف إبراهيم أبه ثريا السقعج  ، ما تدبب في إصابةلقخار الخئيذ األميخكي تخامب الستعمق باالعتخاؼ بالقجس كعاصسة إلسخائيل

تبع جسعية اليالؿ األحسخ الفمدصيشي إلى مجسع الذفاء الصبي بعيار ناري في الخأس، حيث نقل بػاسصة سيارة إسعاؼ ت عامًا( 82)
 غخب السجيشة وىشاؾ أعمغ عغ وفاتو.

عامًا(، وىػ مغ سكاف حي الشرخ بسجيشة غدة، )مشح إعالف الخئيذ األميخكي تخاب  25وفي ىحا الدياؽ أفاد السػاشغ أحسج يحيى عصاهللا ياغي )
جو بذكل يػمي إلى مشصقة نحاؿ عػز شخؽ حي الذجاعية لمتطاىخ أماـ جشػد االحتالؿ احتجاجًا أف القجس عاصسة دولة االحتالؿ، أصبحت أتػ 

غ ومع ذلظ عمى ىحا القخار، وكشت أرى السذاركيغ في االحتجاجات ىشاؾ وكاف مغ بيشيع الذييج إبخاىيع أبػ ثخيا، إذ لفت انتباىي بأنو مبتػر الداقي
الحتجاجات، فتعخفت عميو وأصبحشا أصجقاء خالؿ عجة أياـ مغ التطاىخ، حيث كاف يأتي بذكل يػمي كاف يأتي عمى كخسي متحخؾ لمسذاركة في ا

، 13/12/2017تقخيبًا لالحتجاج، وكاف معخوفًا لجى الجسيع بدبب إعاقتو، حتى جشػد االحتالؿ كانػا يعخفػنو، ففي مداء يـػ األربعاء السػافق 
خ، وإذ بجيب عدكخي إسخائيمي يتػقف خمف الدياج الفاصل مغ الشاحية الذخقية لمحجود مع غدة، وتحجث كشت أنا وإبخاىيع بالقخب مغ الحجود نتطاى

بخاىيع، فعشج أحج جشػد االحتالؿ الحيغ كانػا بجاخمو عبخ مكبخ الرػت وقاؿ، عمى إبخاىيع أبػ ثخيا اخالء السكاف فػرًا. أما بالشدبة ليـػ استذياد إ
، تػجيت أنا وعجد مغ أصجقائي إلى مػقع ناحل عػز شخؽ حي الذجاعية 15/12/2017يـػ الجسعة السػافق مغ مداء  15:30حػالي الداعة 

وكاف  شخؽ مجيشة غدة لمتطاىخ، وعشجما وصمت رأيت السئات مغ الذباف واألشفاؿ يتطاىخوف وكانػا يحسمػف األعالـ الفمدصيشية ويخددوا اليتافات،
الؿ الحيغ كانػا متسخكديغ إلى الذخؽ مغ الدياج الفاصل، وكانػا عمى شكل مجسػعات مشيع مغ يبعج عغ بعزيع يمقي الحجارة تجاه جشػد االحت

دقائق مغ وصػلي لمسكاف رأيت  5متخ، وبعج حػالي  100متخًا ومشيع مغ كاف يبعج لسدافة تقجر بأكثخ مغ  20الحجود أو الدياج الفاصل مدافة 
لستحخؾ ويحسل عمع فمدصيغ وبجانبو مجسػعة كبيخة مغ السػاششيغ وكانػا ييتفػف ويخددوف الذعارات وكاف إبخاىيع أبػ ثخيا وىػ يجمذ عمى كخسيو ا

مغ مداء اليـػ نفدو حزخ جيب عدكخي إسخائيمي إلى الشاحية الذخقية  16:30أحجىع يقخع الصبمة ويغشي األغاني الػششية، وعشج حػالي الداعة 
بػابة السعبخ، وكاف ىشاؾ ما يديج عغ عذخة جشػد يقفػف خمف ساتخ تخابي بسحاذاة بخج السخاقبة اإلسسشتي مغ سياج الفرل وتسخكد إلى الذساؿ مغ 

ة لمجمػع مغ الشاحية الجشػبية، وكاف عجد مشيع أيزًا مشبصحيغ عمى سقف نقصة السخاقبة اإلسسشتية، وبجأ ىؤالء الجشػد بإلقاء قشابل الغاز السديم
ذلظ الػقت لع ندتصيع تحسل الغاز فخجعشا لمخمف ولع ندتصيع إخخاج إبخاىيع مغ السكاف وبعج أف خفت رائحة الغاز،  بكسيات كبيخة باتجاىشا، وفي

يع يبعج رجعشا إلى أماكششا وكاف إبخاىيع في السكاف ىػ ومجسػعة مغ الذباف، وكشت أبعج عغ إبخاىيع حػالي خسدة أمتار لشاحية الغخب، وكاف إبخاى
متخًا باتجاه الغخب، وكاف مقابل الجشػد الستسخكديغ بجانب بخج السخاقبة، ورأيت أحج ىؤالء الجشػد يحسل بشجقيتو  15ي عغ حجود الفرل حػال

ويزعيا مػضع االستعجاد إلشالؽ الشار، وفجأة سسعت صػت عيار ناري واحج، بعجىا مباشخة سسعت أحج الذباب يقػؿ أخػي وأبػ شخيظ 
كاف يتػاجج فيو إبخاىيع ألجج أنو ىػ السراب، ورأيت إبخاىيع جالذ عمى الكخسي الستحخؾ ومراب في رأسو  استذيج، فتقجمت إلى السكاف الحي

ذباف والجماء تشدؼ مغ جبيشو، عشجىا قاـ عجد مغ الذباف بجفع الكخسي الستحخؾ ناحية الذخؽ ليػصمػه إلى سيارة اإلسعاؼ، بعجىا قاـ عجد مغ ال
متخ إلى الذخؽ حتى وصل إلى سيارة اإلسعاؼ التي كانت تتػقف ىشاؾ وتع نقمو، وكشت أعمع بأنو  100جر بػ في السكاف بحسمو ونقمو مدافة تق

 استذيج نطخًا لغدارة الجماء ومكاف االصابة، وتأكجت السعمػمة بعج حػالي نرف ساعة مغ خالؿ األصجقاء في مدتذفى دار الذفاء(.

 عاناً( 80) جزيهة كجل الهواطن سكزيا أدهو حسين الكفارنة 

فتحت قػات االحتالؿ الستسخكدة في أبخاج السخاقبة نيخاف أسمحتيا الخشاشة، وأشمقت عجدًا كبيخًا مغ قشابل الغاز السديل لمجمػع، عشج 
، تجاه مئات الذباف واألشفاؿ الحيغ تطاىخوا قخب حجود الفرل 22/12/2017مغ مداء يـػ الجسعة السػافق  13:00حػالي الداعة 

شخؽ مقبخة الذيجاء شخؽ جباليا، كحلظ قخب حجود الفرل الذسالية في محيط معبخ بيت حانػف، وأيزًا قخب حجود الفرل  الذخقية
الذسالية  شساؿ بػرة أبػ سسخة شساؿ مجيشة بيت الىيا في محافطة شساؿ غدة ، ضسغ السديخات التي دعا ليا عجد مغ الفرائل 

القجس، واحتجاجًا عمى االعتخاؼ األمخيكي بالقجس كعاصسة لجولة االحتالؿ، ما تدبب في  الفمدصيشية واألشخ الػششية تحت شعار ىبة
( 5( مػاششًا بيشيع )37نتيجة إصابتو بعيار ناري في الرجر، وإصابة ) عاما(80زكريا أدهم حدين الكفارنة )استذياد السػاشغ/ 
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ونيدي ومدتذفى العػدة جخاح السرابيغ بيغ الستػسصة أشفاؿ.  مغ جيتيا وصفت السرادر الصبية في كل مغ السدتذفى األنج
( مػاششًا بقشابل الغاز، وتعخض 14( مػاششيغ بأعيخة نارية في أجداء متفخقة مغ الجدع، وإصابة )10والخصيخة حيث تبيغ إصابة )

آخخ مغ حاالت استشذاؽ الغاز  ( مػاششًا لالختشاؽ جخاء تعخضيع لقشابل الغاز السديل لمجمػع، فيسا عالجت األشقع الصبية عجًدا13)
 ميجانيًا. ىحا واستسخ إشالؽ قػات االحتالؿ لمشار عمى الستطاىخيغ حتى ساعات السداء مغ اليـػ نفدو. 

 ( 81جزيهة كجل الهواطن جهال دمحم جهال نصلح )ًعانا 

وفاة السػاشغ جساؿ دمحم عغ ، 30/12/2017مغ فجخ يـػ الدبت السػافق  04:00أعمشت وزارة الرحة الفمدصيشية عشج حػالي الداعة 
عاما( مغ سكاف مخيع السغازي، متأثخًا بجخاحو في مدتذفى شيجاء األقرى بسجيشة ديخ البمح. وكاف مرمح أصيب 20جساؿ مرمح )

، ، أثشاء مذاركتو في مطاىخات انتفاضة العاصسة29/12/2017بعيار ناري اختخؽ الطيخ وخخج مغ البصغ مداء يـػ الجسعة السػافق 
قخب حجود الفرل الذخقية شخؽ البخيج في السحافطة الػسصى، وأفاد شيػد عياف اف مرمح كاف متػاججا مع عجد مغ الستطاىخيغ 
ويحسل عمسا ويمػح بو، فأشمق جشػد االحتالؿ الشار عميو وأسفخ عغ اصابتو في ضيخه وسقط عمى األرض وقاـ الذباف بحسمو الى سيارة 

متخ تقخيبا ، وتع نقمو الي  300مغ السكاف وكانت تقف عمى شارع جكخ الحي يبعج عغ الدياج الفاصل  اإلسعاؼ الستػاججة بالقخب
 .مدتذفى شيجاء األقرى وأدخل غخفة العسميات ومكث في العشاية السكثفة حتى أعمغ عغ وفاتو

عمى  حج شيػد العيافأعاما(، 92اني )داوود دمحم مرطفى القبمذفػعة بالقدع صّخح بيا لمسخكد إفادة  ويػرد التقخيخ مقتصفات مغ
 :الشحػ اآلتي

عامًا، مغ سكاف مخيع  28، بخفقة صجيقي عسخ حدغ أبػ عخمانة، 29/12/2017مغ مداء يـػ الجسعة  13:00تػجيت عشج حػالي الداعة 
جرسة شخؽ مخيع البخيج وسط قصاع غدة، البخيج إلى الذخيط الحجودي الفاصل مع إسخائيل بالقخب مغ مػقع عدكخي إسخائيمي يعخؼ بسػقع بػابة الس

شاب وفتى عمى  35لمسذاركة في السطاىخات احتجاجًا عمى قخار الخئيذ األمخيكي بأف القجس عاصسة إلسخائيل. عشج وصػلي شاىجت حػالي 
صجيقي )عسخ( حتى متخ عغ الذخيط الحجودي. وشاىجت شاب بالقخب مغ الدياج الذائظ، اقتخبت بخفقة  200-50مدافات متفاوتة ما بيغ 

متخ تقخيبا مغ جية الغخب، وشاىجت داخل الحجود آلية  30وصمشا إلى الدمظ المػلبي الذائظ والحي يبعج عغ الدياج الخئيدي الفاصل مدافة 
يطيخ مشيع  عدكخية إسخائيمية عمييا كاميخا تتحخؾ مغ األعمى لألسفل، كسا شاىجت ثالثة جشػد إسخائيمييغ مشبصحيغ خمف سػاتخ تخابية وكاف

خالؿ ذلظ أشمق جشػد االحتالؿ قشابل غاز  ...رؤوسيع وسالحيع، وكانػا يرػبػف سالحيع نحػنا. قست بخشق الجشػد بالحجارة باستخجاـ مقالع، 
، انتقمت أنا وصجيقي )عسخ( إلى محػر آخخ مغ 15:00مديمة لمجمػع تجاىشا. مكثت في السشصقة لحػالي ساعتيغ، وعشج حػالي الداعة 

جشجي إسخائيمي يتسخكدوف  16وشاىجت داخل الذخيط الحجودي حػالي  ...لسػاجيات بالقخب مغ مػقع أبػ مصيبق العدكخي شخؽ مخيع البخيج، ا
دقيقة بجأ الذباف يتػافجوف إلى السكاف حتى وصل عجدنا  15وبعج حػالي  ...خمف تالؿ رممية ومػزعيغ ثالث مجسػعات عمى ثالثة سػاتخ تخابية، 

عامًا، مغ سكاف مخيع السغازي،  20شاب وفتى. تقجـ عجد مشيع مغ الدمظ الذائظ وكاف مغ بيشيع الذاب/ جساؿ دمحم جساؿ مرمح،  80 حػالي
جساؿ مرمح( )مداًء، شاىجت الذاب  16:00وعشج حػالي الداعة  ...وأعخفو مدبقًا مغ خالؿ مذاركتو الستكخرة في السطاىخات شخؽ البخيج

تقخيبًا بالقخب مغ الدياج الذائظ، وكاف يمػح بعمع فمدصيغ، أثشاء ذلظ أشمق جشػد االحتالؿ الشار تجاىشا، فأصيب جساؿ وسقط  يتقجمشي بستخ واحج
عمى األرض. اقتخبت أنا وصجيقي )عسخ( وعجد آخخ مغ الذباف مشو لدحبو ونقمو مغ السكاف فذاىجت الجماء تشدؼ مغ ضيخه، وأثشاء محاولتشا 

ق جشػد االحتالؿ قشابل غاز بكثافة تجاه السكاف ولع نتسكغ مغ نقمو، فتػجيت بدخعة إلى سيارات اإلسعاؼ التابعة لميالؿ سحبو إلسعافو أشم
متخ عغ الذخيط الحجودي وأحزخت حسالة إسعاؼ  300األحسخ الفمدصيشي التي كانت تقف عمى ما يعخؼ بذارع "جكخ" الحي يبعج حػالي 

يغ وتسكشت أنا وصجيقي )عسخ( وعجد آخخ مغ الذباف مغ نقمو عمى الحسالة وسسعتو يشصق بالذيادتيغ، وتػجيشا بو سيخًا عمى األقجاـ حتى السراب
، ثع غادرت 17:30وصمشا إلى سيارة اإلسعاؼ وتع نقمو بػاسصتيا مغ السكاف، وعجت ألشارؾ في السػاجيات وبقيت ىشاؾ حتى حػالي الداعة 

، عمست مغ خالؿ وسائل اإلعالـ أف السرادر 30/12/2017مغ صباح اليـػ التالي الدبت  06:20لسشدلي، وعشج حػالي الداعة  السكاف وعجت
 ...الصبية أعمشت عغ استذياد الذاب جساؿ مرمح جخاء إصابتو بعيار ناري اختخؽ ضيخه وخخج مغ بصشو

 



  

 

14 
 

 استهداف السدنيين وفرض مشطقة امشية عازلة
نييغ العدؿ في قصاع غدة سياسة مشطسة تشتيجيا قػات االحتالؿ اإلسخائيمي في معخض تعامميا مع الدكاف شكل استيجاؼ السج

وخاصة السذاركيغ في التطاىخات الدمسية لمتعبيخ عغ احتجاجيع تجاه االنتياكات اإلسخائيمية، حيث   الفمدصيشييغ عبخ الدشػات الساضية،
 .سفخشة والسسيتة دوف اكتخاث لقػاعج القانػف الجولي اإلنداني، والقانػف الجولي لحقػؽ اإلندافاستخجاميا لمقػة الواصمت قػات االحتالؿ 

الخصاص الحي والخصاص السعجني  واستخجاـأعساؿ القتل وإشالؽ الشار دوف تسييد  استسخار تمظ القػات فيمغ خالؿ ويطيخ ذلظ جميًا 
مغ السذاركيغ في الفعاليات الذعبية والشداء ج مجسػعات مغ األشفاؿ والذباف السغمف بالسصاط والغاز السديل لمجمػع وبذكل مباشخ ض

كاف آخخىا االحتجاجات التي بجأت بتاريخ والتي وخاصة تمظ التي تحجث بالقخب مغ حجود الفرل الذخقية والذسالية لقصاع غدة، 
البمح وغدة وشساؿ غدة، فيسا اصصمح عمى تدسيتو  والذسالية لسحافطة رفح وخانيػنذ وديخ بالقخب مغ الحجود الذخقية ،7/12/2017

 .6/12/2017انتفاضة العاصسة، احتجاجًا عمى االعتخاؼ األميخكي بالقجس كعاصسة لجولة االحتالؿ بتاريخ 

ي ال توزيع جدول يوضح ال
 
ي المطققة المقيد  الوصول الجغراف

 
 3107خالل العام نتهااات االحتالل ف

 

  

معتقلي   
 اطفال

 المعتقلي   
ث حواد

 االعتقال
اصابات 
 نساء

اصابات 
 اطفال

عدد 
 االصابات

قتىل 
 األطفال

 عدد القتىل
عدد حوادث 
 االستهداف

 المحافظة

 شمال غز  102 3 0 351 66 0 4 5 3

 غز  69 4 0 202 27 2 2 4 3

 دير البلح 56 2 1 84 18 0 2 3 1

 خانيونس 49 2 0 141 26 1 3 3 0

 رفح 21 1 1 71 14 0 2 3 3

 المجموع 297 12 2 849 151 3 13 18 10
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 استهداف السزارعين قرب حدود الفرل
، وذلظ في سياؽ فخضيا لسشصقة يقيج الػصػؿ إلييا، حيث تفتح القػات الستسخكدة السدارعيغواصمت قػات االحتالؿ اإلسخائيمي استيجاؼ 

ويتختب ، رعاة األغشاـ وجامعي الحصبو الصيػر  يجائة وصنيخاف أسمحتيا تجاه السدارعيغ ومالكي األراضي الدراعي الفرل عمى حجود
عمى ىحه السسارسة تجاعيات خصيخة لجية تيجيج حياة سكاف تمظ السشاشق والسدارعيغ مسغ يسمكػف أراضي فييا، وحخماف عذخات األسخ 

ي السدتيجفة كافة ىي مغ مرجر رزقيا، واقتصاع ندبة ميسة مغ األراضي السخررة ألغخاض الدراعة، بالشطخ إلى أف األراض
 أراضي زراعية وتسثل ندبة ميسة مغ مجسػع األراضي السخررة ألغخاض الدراعة في قصاع غدة.

عسميات الخش  واصمت شائخات االحتالؿ اإلسخائيميوفي الدياؽ نفدو وفي اشار استيجاؼ السدارعيغ وحخمانيع مغ حقيع في العسل 
لدراعية الفمدصيشية السحاذية لحجود قصاع غدة، مسا يذكل انتياكًا جديسًا يتجاوز بآثاره الجػي لمسبيجات الكيسيائية داخل األراضي ا

 نتيجة الكارثية األضخار السادية التي يدببيا لمسدارعيغ، ليصاؿ البيئة والرحة العامة التي تعاني مغ تجىػر مدتسخ في قصاع غدة
ات االحتالؿ أف تبخر ىحا االنتياؾ الجديع وتجفع بأنو يأتي لجوافع لمحرار الحي تفخضو قػات االحتالؿ عمى القصاع. وتحاوؿ سمص

أمشية، وأنيا عسميات رش عمى األعذاب والحذائر التي تشسػ في السشاشق السحاذية لحجود الفرل، فيسا تذيخ الحقائق والسعصيات 
ات الدراعية عمى شػؿ الحجود، وفي الػقت السيجانية، أف قػات االحتالؿ ال تدتيجؼ فقط األعذاب والحذائر بل تجمخ كافة السداح

نفدو تػاصل تػغالتيا شبو األسبػعية في السشاشق السحاذية لمذخيط الحجودي تحت ذريعة تجخيف الحذائر التي تشسػ بالقخب مغ 
 الذخيط الحجودي، مسا يزع عالمة استفياـ حػؿ استخجاـ الصائخات لخش السدروعات التي سبق وجخفتيا آليات االحتالؿ.

 التهغل في السشاطق الحدودية شسال وشرق قطاع غزة
في مشاشق مختمفة مغ قصاع غدة، قامت خالليا عسمية تػغل  (51)الفتخة التي يغصييا التقخيخ  خالؿ اإلسخائيميقػات االحتالؿ  نفحت

خالؿ عسميات تػغل سابقة، كسا جخفتيا قػات االحتالؿ  أفآليات االحتالؿ بتجخيف عذخات الجونسات مغ األراضي الدراعية التي سبق 
أف تكخار عسميات التػغل حـخ مئات السدارعيغ مغ االنتفاع مغ أراضييع الدراعية القخيبة مغ الذخيط الحجودي، خذية تعخضيا لمتجخيف 

 ع مجيػدىع وتكبجىع خدائخ ججيجة. وضيا

 

  8101 خالل العام لعسميات التهغل في قطاع غزة التهزيع الجغرافي جدول يهضح

عدد حاالث 

 االستهداف
 المحافظت

 شمال غزة 16

 غزة 5

 دير البلح 7

 خانيونس 19

 رفح 4

 المجموع 51
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 الريادين ضد االحتالل قهات انتهاكات

 

 نصاؽ ضسغ صيج مشصقة وفخضت ،2017العاـ  خالؿ الفمدصيشييغ، الرياديغ بحق اعتجاءاتيا اإلسخائيمي االحتالؿ قػات واصمت
 مغ الرياديغ يحـخ ما الذسالية وميل واحج تػازي الحجود السائية الجشػبية، السائية الحجود تػازي  ونرف وميل بحخية، أمياؿ ستة

 خمع عمى وتجبخىع قػاربيع، محخكات تتمف أو تريبيع أو فتقتميع تجاىيع الشار إشالؽ تػاصل كسا الػفيخة. الريج ألماكغ الػصػؿ
 مع لمعسل وابتدازىع مداومتيع قزايا عمى عالوة وشباكيع، معجاتيع وتخخب قػاربيع، عمى تدتػليو  اعتقاليع قبل والدباحة مالبديع

 وتختكب غدة، قصاع في باالحتالؿ قائسة كقػة القانػنية التداماتيا السسارسات بيحه االحتالؿ قػات وتخالف اعتقاليع، أثشاء السخابخات
 بحقيع. االنتياكات مغ مختمفة أشكاؿ

( ميل بحخي وأف تقميز ىحه 20ه أف اتفاقيات أوسمػ كانت مشحت الرياديغ الفمدصيشييغ الحق في الريج لسدافة )والججيخ ذكخ 
السداحة بجأ كػسيمة مغ وسائل العقاب الجساعي لمدكاف، حيث فخضت سمصات االحتالؿ اإلغالؽ الذامل عمى قصاع غدة بتاريخ 

أمياؿ وصػاًل إلى الثالثة أمياؿ في  6ميل ثع  12ميل إلى  20داحة مغ ، ومشح ذلظ التاريخ دأبت عمى تقميز الس9/10/2000
. ويدتسخ إغالؽ البحخ في وجو الرياديغ كجدء مغ سياسة العقاب الجساعي الستسثل في 2009أواخخ كانػف الثاني )يشايخ( 

 .2007( الحرار واإلغالؽ الحي تػاصل تمظ القػات فخضو عمى قصاع غدة بذكل شامل مشح أيمػؿ )سبتسبخ

 8101خالل العام  ضد الصيادين انتهااات قوات االحتاللجدول إحرائي مهجز حهل 
 

 عدد حوادث انتهااات االحتالل ضد الصيادين 215

 عدد حوادث اطالق الطار عىل الصيادين 213

 عدد حواث اعتقال الصيادين 14

 عدد المعتقلي    39

 القتىل 2

 االصابات 14

 ء عىل قوار  صيد أو معدات صيدعدد حوادث االستيال  13

ي تم مصادرتها 13
 عدد القوار  الت 

 عدد حوادث تخريب قوار  او معدات صيد 7

 انتهاكات قهات االحتالل

 ضد الريادين
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 االعتقال والحجز التعدفي

واصمت قػات االحتالؿ سياسة االعتقاؿ التعدفي بحق الفمدصيشييغ مغ سكاف قصاع غدة، سػاء مغ خالؿ تػغالتيا في أراضي القصاع، 
تدتغل حاجتيع الساسة لمدفخ لغخض العالج فتعتقميع أو  حيث لمفمدصيشييغ كسرائج السعابخ اردة الرياديغ واستخجاـأو مغ خالؿ مص

في انتياؾ يػضح مجى تحمل تمظ القػات مغ التداماتيا القانػنية التي تفخضيا قػاعج  ليع. تبتدىع بالخغع مغ إصجارىا التراريح الالزمة
 ة اتفاقية جشيف الخابعة.القانػف الجولي اإلنداني، خاص

 
 8101خالل العام  االعتقال والحجز التعدفيحاالت تهزيع 

 
مطهم 
معتقلي   
 نساء

مطهم 
معتقلي   
 أطفال

عدد 
 المعتقلي   

عدد 
 الحوادث

 التصطيف

 تسلل 10 15 10 0

 ايرز -معبر بيت حانون  17 17 0 3

 عمال داخل معبر بيت حانون 3 6 0 0

ي الضفة الغربية او اعتقاالت لمواط 6 6 0 0
 
طي   من ققاع غز  ف

ي المحتلة
 داخل األراض 

ي المطاطق الحدودية )فعاليات  3 3 0 0
 
االحتجاجات السلمية ف

 الهبة(

 بحر وصيادين 14 39 3 0

 المجموع 53 86 13 3
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 غزة قطاع في السرضى لحقهق  اإلسرائيمي االحتالل سمطات انتهاكات

 
دة التي تفخضيا جّ تجىػرًا خصيخًا، جخاء أوامخ السشع وغيخىا مغ القيػد السذ 2017خالؿ العاـ  قصاع غدة أوضاع السخضى فيشيجت 

 عمى حخيتيع في الػصػؿ إلى السدتذفيات خارج قصاع غدة لتمقي الخعاية الرحية السشاسبة، والتي اإلسخائيمي سمصات االحتالؿ
سمصات االحتالؿ مغ قيػدىا في ضل معخفتيا الجقيقة بسجى  حيث شجدتة. إلى انتياؾ الحق في الحيا _أفزت في بعس األحياف_

 عجد قصاع الرحة في غدة عغ التعامل مع كثيخ مغ الحاالت الحخجة والسيسا تمظ السرابة بأمخاض خصيخة كالدخشاف وغيخه. 
اإلسخائيمية، تمجأ وزارة الرحة  وفي ضل العجد الستػاصل لقصاع الرحة الشاشئ عغ الحرار وغيخه مغ اإلجخاءات والسسارسات   

الفمدصيشية عبخ دائخة العالج بالخارج إلى تحػيل السخضى لمعالج في مدتذفيات الزفة الغخبية بسا فييا القجس وداخل الخط األخزخ. 
غ الحرػؿ وتحخميع م ،وترصجـ محاوالت السخضى لمػصػؿ إلى السدتذفيات بالقيػد اإلسخائيمية التي تشتيظ معاييخ حقػؽ اإلنداف

عمى التراريح التي تسكشيع مغ السخور عبخ معبخ بيت حانػف )إيخز( شساؿ قصاع غدة، لمدفخ وتمقى العالج الزخوري والالـز خارج 
ـ، وتزاعفت السعاناة 2017مشح مصمع عاـ ( أشفاؿ 3و )سيجات،  (10)، ( مخيس مغ بيشيع17)أدى إلى وفاة القصاع، األمخ الحي 
تػاصل سمصات االحتالؿ مغ حرػؿ السخضى عمى التقاريخ الصبية التي تؤكج حاجتيع الساسة لمعالج،  عمى الخغعو لجى اآلالؼ مشيع. 

عخقمة وحخماف السخضى مغ الػصػؿ إلى السدتذفيات. وتتػاصل ىحه اإلجخاءات وتدداد تعقيجًا في ضل استسخار إغالؽ معبخ رفح 
 الكيخبائي. ، واستسخار أزمة التيارالبخي، وعجـ فتحو بانتطاـ

تذكل سياسة االحتالؿ اإلسخائيمي في مشع وحخماف السخضى مغ حقػقيع األساسية في تمقى العالج مخالفة واضحة وصخيحة  
، حيث تفخض اتفاقية جشيف (10) اإلندافاللتداماتيا القانػنية كجولة احتالؿ بسػجب القانػف الجولي اإلنداني، والقانػف الجولي لحقػؽ 

 .ساية األشخاص السجنييغ في وقت الحخبالخابعة بذأف ح

                                                      

ادللبس وادلسكن والرعاية الطبية ( من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان أبن " لكل شخص احلق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة لو وألسرتو، ويشمل ادلأكل و 7الفقرة )-( 13تنص ادلادة ) 10
 واخلدمات االجتماعية الضرورية". 

انتهاكات سمطات 
االحتالل اإلسرائيمي 
لحقهق السرضى في 

 قطاع غزة
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ومحاوالت االبتداز التي تحاوؿ مغ خالليا استغالؿ أوضاعيع الرعبة  ،لقج شكمت القيػد التي تفخضيا سمصات االحتالؿ عمى السخضى
االنتطار إلحالتيع إلى  اءعجد السخضى الحيغ فقجوا حياتيع أثش حيث بمغ لتجشيجىع وإجبارىع عمى العسل لرالحيا انتياكًا خصيخًا ومشطساً 

  .ء انتطارىع نتائج شمبات التراريحولع يتػقف األمخ عشج ىحا الحج بل تجىػرت الحالة الرحية لمعجيج مغ السخضى أثشا، العالج
 ، ازدادت أعجاد السخضى الحيغ رفزت قػات2017ىحا وتذيخ األرقاـ والبيانات الستػفخة لجى السخكد، أنو ومشح مصمع العاـ الساضي 

االحتالؿ شمباتيع لمحرػؿ عمى ترخيح لمسخور عبخ حاجد بيت حانػف )إيخز( لمػصػؿ إلى مدتذفياتيع لتمقي العالج، بمغ عجد 
في  وبمغ عجد حاالت السساشمة ( شمبًا،719( شمبًا، بيشسا تع رفس )13.791( شمبًا، وتست السػافقة عمى )25.791الصمبات السقجمة )

 . ( شمباً 11281الخد )
 

مخات عجيجة يسشع بالتحجيج مخضى الدخشاف مغ استكساؿ العالج ) أي بعج حزػر السخيس لجمدتيغ أو ثالث مغ العالج وحيغ  وفي
يربح بحاجة لجمدات إضافية( مسا يعيق مغ فعالية األدوية والعالجات التي حرل عمييا السخيس في الدابق، إذ يدتػجب العالج أف 

 .ت زمشية محجدة، ونتيجة لحلظ تتجىػر حالة السخيسيكػف وفق سمدمة متػاصمة وفي أوقا
وال تتػقف معاناة السخضى عشج حج السشع، بل ىشاؾ عجد مغ اإلجخاءات التي تتبعيا تمظ القػات داخل السعبخ بحق السخضى السدسػح 

سخابخات ومحاولة ابتدازىع ليع بالسخور مغ بيشيا إعاقة السخور، والتفتير، واالحتجاز لداعات، واالعتقاؿ، والعخض عمى جياز ال
ومداومتيع عمى الدساح ليع بالسخور مقابل تدويجىع بسعمػمات ذات شابع أمشى، ليربح السعبخ عبارة عغ مريجة تتخحىا قػات 

 .االحتالؿ لإليقاع بأصحاب الحاجات السمحة وعمى رأسيع السخضى
  

ؿ مختمف القصاعات ومشيا القصاع الرحي، وتحجب في كسا تذجد تمظ القػات مغ حرارىا السفخوض عمى قصاع غدة، والحي شا
الػقت نفدو العالج عغ السخضى بذكل متعسج وعذػائي يصاؿ مختمف الفئات العسخية وحتى األشفاؿ لتحقيق أىجاؼ سياسية، كسا تسيد 

تى وإف كانت تمظ الحاالت بيغ الحاالت السخضية عمى أساس حاالت تشصػي عمى تيجيج بالحياة، وحاالت تعتبخىا مغ الجرجة الثانية ح
عمى سبيل السثاؿ يتيجدىا خصخ فقجاف البرخ أو األشخاؼ، في شكل مغ أشكاؿ العقاب الجساعي، وفي مخالفة واضحة لمقانػف الجولي 

تهضح انتهاكات سمطات االحتالل اإلسرائيمي لحقهق جداول إحرائية يهرد التقرير  .اإلنداني والقانػف الجولي لحقػؽ اإلنداف
 كسا يمي 4 رضى في قطاع غزةالس

                       

 

ي العالج من الجانب االرسائيىلي لعام جدول يوضح 
 3107اعداد المرض  الذين توفوا نتيجة اعاقة تلق 

 

 الفئة العدد

 

 رجال 4

 

 نساء 10

 

 اطفال 3

 

 اإلجمالي  17
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 3107نوفمبر  21يطاير حت   0احصائية نتائج طلبات التصاريح للعالج للمرض  من الفب   

 الحالة العدد

 تغييخ مخافق 102
 غيخ مشاسب 89
 بانتطار السقابمة 34
 مػعج ججيج 50
 شمب ججيج 342
 مخجع 5

 ال يػجج رد 486
 تحت الجراسة 9992
 بعج السقابمة 181
 مخفػض 714
 عالج محمي 5

 مػافقة 13791
 إجسالي الطمبات 25791

 

نجيجة انجهاكات كوات الاحجلال لحلوق الهزضى الهزضى الذين فلدوا حياثهو حالات دد نن عويورد الجلزيز 

 على النحو الآثي:

 
 ( مغ سكاف حي الشرخ وسط مجيشة غدة، عشج حػالي الداعة  17تػفي الصفل أحسج حدغ جسيل شبيخ ،)مغ  4:00عامًا

حتالؿ مغ الدفخ لتمقي العالج. ووفقًا إلفادة والجه " فقج كاف ، نتيجة مشعو مغ قبل قػات اال14/1/2017فجخ يـػ الدبت السػافق 
شفمو يعاني مشح الػالدة مغ عيػب خمقية في القمب، حيث رافقتو والجتو عجة مخات عبخ معبخ بيت حانػف، إلى مدتذفيات تل 

الرحية بذكل جدئي، وبعج أف ىاشػميخ ومخكد ششايجر لصب األشفاؿ وجسعية السقاصج الخيخية لتمقي العالج، حتى استقخت حالتو 
قصع شػشًا كبيخًا في رحمة العالج التي بجأت مشح والدتو، مشعتو قػات االحتالؿ مغ استكساؿ عالجو، حيث لع يتمقى رد عمى شمب 

، عمى الخغع مغ عمع قػات االحتالؿ بخصػرة حالتو مغ خالؿ تقاريخه 2016الترخيح الحي تقجمت بو أسختو في بجاية شيخ فبخايخ 
الصبية، بل استجعت تمظ القػات والجتو إلجخاء مقابمة أمشية في السعبخ، ساومتيا خالليا مغ أجل التعاوف معيا أمشيًا مقابل الدساح 
لصفميا بالدفخ والسخور عبخ السعبخ، غيخ أنيا رفزت، وبعج ساعات شػيمة سسحػا ليا ولصفميا بالدفخ. إال أف األسخة تقجمت بصمب 

، ولع يتمقػا 10/10/2016، لكشيع لع يتمقػا رد، ثع حجدوا لمسخة الثانية مػعجًا آخخ، بتاريخ 10/9/2016 آخخ لمسخور بتاريخ
، فجاء الخد بالخفس، واستجعت الدمصات اإلسخائيمية الصفل إلجخاء 3/11/2016أيزًا أي رد، فتقجمػا بصمب لسػعج ثالث بتاريخ 
ث أجخى السقابمة، وتعخض خالليا لالبتداز والسداومة حيث خيختو قػات االحتالؿ مقابمة مع السخابخات اإلسخائيمية في السعبخ، حي

ما بيغ التخابخ معيا والدساح لو بالسخور مغ أجل تمقي العالج، أو رفزو لمتعاوف وبالتالي مشعو مغ الدفخ، وعشجما رفس األمخ، 
 .، غيخ أنو تػفي نتيجة تجىػر حالتو الرحية30/1/2017مشعتو تمظ القػات مغ السخور، ثع تحرل عمى مػعج رابع بتاريخ 



  

 

21 
 

 
 ، بسا يأتي4 -(11) الطفلوالد -عامًا(  21وفي هذا الدياق صرح حدن جسيل شبير ) 

 "... يعاني نجمو أحسج مغ عيب خمقي في القمب مشح الػالدة، ورافقتو والجتو مخات عجيجة في رحمة العالج بسدتذفيات )تل ىاشػميخ(، ومخكد
ألشفاؿ، وجسعية السقاصج الخيخية، قبل أف تدتقخ حالتو الرحية بذكل جدئي. وفجأة وبعج أف قصع شػشًا كبيخًا في رحمة العالج )ششايجر( لصب ا

ـ(. 2016مشعتو سمصات االحتالؿ مغ استكساؿ عالجو، حيث لع يتمق ردًا عمى شمب الترخيح الحي تقجمت بو أسختو في مصمع شيخ فبخايخ )
دمصات بخصػرة حالة أحسج مغ خالؿ التقاريخ الصبية التي أرسمتيا دائخة التشديق واالرتباط في وزرة الرحة لمدمصات وبالخغع مغ عمع تمظ ال

ويذيخ شبيخ إلى أف سمصات االحتالؿ كانت قج استجعت والجة الصفل إلجخاء مقابمة أمشية في معبخ بيت حانػف )إيخز(. وخالؿ       اإلسخائيمية. 
وقاـ بسداومتيا بالدساح لصفميا بالدفخ والسخور عبخ السعبخ  ؛جئت بعخض التعاوف أمشيًا مع الدمصات اإلسخائيمية مغ قبل السحققالسقابمة األمشية فػ 

فتع تأخيخىا وبعج ساعات شػيمة سسحػا ليا ولصفميا بالدفخ. وفي  ؛مقابل السػافقة عمى شمب العسل لرالح سمصات االحتالؿ. األمخ الحي رفزتو
ـ، لكشيع لع يتمقػا ردًا، ثع حجدوا مػعجًا في السدتذفى بتاريخ 10/9/2016قجمت األسخة بصمب آخخ الستكساؿ العالج، وذلظ بتاريخ وقت الحق ت

أف جاء الخد بالخفس.  أةـ، وكانت السفاج3/11/2016ـ، وجخى تجاىل الصمب مخة أخخى، فتقجمػا مخة أخخى بصمب ثالث بتاريخ 10/10/2016
( إلجخاء مقابمة مع السخابخات اإلسخائيمية في السعبخ، حيث أجخى السقابمة، وتعخض خالليا لالبتداز 12)الصفل اإلسخائيمية واستجعت الدمصات 

مغ  والسداومة حيث خيختو سمصات االحتالؿ ما بيغ التخابخ معيا والدساح لو بالسخور مغ أجل تمقي العالج، أو رفزو لمتعاوف وبالتالي حخمانو
ـ، نتيجة 14/1/2017، غيخ أنو تػفي بتاريخ 30/1/2017رفس األمخ، مشعتو مغ الدفخ، ثع تحّرل عمى مػعج رابع بتاريخ الدفخ، وعشجما 

 تجىػر حالتو الرحية.

 
 ( مغ سكاف مخيع  36رفزت سمصات االحتالؿ اإلسخائيمي مشح السخيزة: خمػد سالمة عبج الكخيع الدعيجني ،)عامًا

وغدتا فكتػريا )الُسصمع( بسجيشة القجس لتمقى العالج أمعبخ بيت حانػف )إيخز( والػصػؿ إلى مدتذفى البخيج ترخيح مخور اِلجِتَياز 
يحكخ أف الدعيجني متدوجة وأـ لصفميغ، وكانت تقجمت بصمبات لمحرػؿ عمى ترخيح مخور عبخ دائخة التشديق و السشاسب. 

إلى استكساؿ العالج لكغ دوف ججوى.  الساسة وحاجتيا ،دخشافواالرتباط بػزارة الرحة، وأرفقت ما يثبت أنيا تعاني مغ مخض ال
ـ، استجعت أجيدة األمغ 22/2/2017ومغ ثع تخاجعت حالتيا الرحية وأصبحت تعتسج عمى كخسي متحخؾ في تشقميا، وبتاريخ 

بخ الكخسي الستحخؾ إلى يخز(، وقامت والجتيا بسخافقتيا وأوصمتيا عإاإلسخائيمية الدعيجني لسقابمة أمشية في معبخ بيت حانػف )
مغ اإلسخائيمي بػضعيا في مكاٍف يبعج عغ الحافمة التي تقل السخضى عجة أمتار، وأخبخىا أف الحافمة السعبخ. وقاـ ضابط األ

عمى جخعة العالج لتبقيظ عمى قيج الحياة، ومغ ثع أضيخ ليا صػرة ألحج  يتشتطخؾ اآلف كي تحىبي إلى السدتذفى وتحرم
فػضعيا أماـ خياريغ إما اإلدالء  ؛عغ مجى معخفتيا بالذخز، فأخبختو أنيا ال عمع ليا بالذخز وال تعخفواألشخاص وسأليا 

نيا ال أبسعمػمات عغ الذخز الطاىخ في الرػرة وبحلظ يسكشيا الرعػد إلى الحافمة وإما العػدة إلى قصاع غدة. وعشجما أخبختو ب
وعادت الدعيجني  ؛اع غدة وحخميا مغ الرعػد إلى الحافمة التي كانت تشتطخىاتعخؼ شيئًا عغ ىحا الذخز أمخىا بالعػدة إلى قص

 ـ.13/3/2017إلى قصاع غدة وضمت تشتطخ الدساح ليا بالدفخ لمحرػؿ عمى العالج الالـز مغ الجخعات حتى تػفيت بتاريخ 

 

 

                                                      

 (1171يناير،  17شبري، حسن، والد الطفل ادلتوىف، قابلو مسري ادلناعمة: بتاريخ ) 11
ا ادلسلحة أو ادلعاونة. كما حيظر أي ضغ  أو دعاية بغر  تطوعهم، ( من اتفاقية جنيف الرابعة أبنو " ال جيوز لدولة االحتالل أن ترغم األشخاص احملميني على اخلدمة يف قواهت37تنص ادلادة ) 12

مال الالزمة لتوفري احتياجات جيش االحتالل أو يف خدمة وال جيوز ذلا أن ترغم األشخاص احملميني على العمل إال إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر؛ ويف ىذه احلالة تقتصر اخلدمة على األع
رتتب عليو التزامهم ابالشرتاك يف عمليات و لتوفري الغذاء أو ادلأوى أو ادللبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد احملتل وال جيوز إرغام األشخاص احملميني على القيام أبي عمل يادلصلحة العامة، أ

 حربية..."
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 :عمى الشحػ اآلتي حج شيػد العيافأ( عاما55سمػى عبج العديد سالمة الدعيجني ) ت بياصّخحإفادة  ويػرد التقخيخ مقتصفات مغ

حيث ضيخ في رقبتيا وـر خفيف ، وتػجيشا لمسدتذفى األوروبي في مجيشة خاف يػنذ ، وشمب مشا األشباء  2016مخضت ابشتي في شيخ ابخيل 
وروبي وتدمسو الجكتػر احسج تحميل عيشة مغ الخقبة وتػجيشا لسخكد خاص في خاف يػنذ اسسو )أبػ دمحم البكخي ( وعجنا بالتحميل لسدتذفى األ

بجأ يطيخ الػـر الحي بخقبتيا بذكل ممحػظ ويتزخع يـػ بعج  2016الشاجي وكاف تذخيرو اف التحميل نطيف وال داعي لمقمق.وفي شيخ أغدصذ 
، وتػجيشا الى مدتذفى الخنتيدي وتع تحػيمشا الى عجة أشباء أخرائييغ جخاحة ، وقسشا بعسل عجة صػر اشعة وصػرة  رنيغ مغشاشيدي في يـػ

تاريخ بمدتذفى القجس بسجيشة غدة ولكغ لألسف لع يكغ ىشاؾ أي تذخيز مغ األشباء ، وقاـ الجكتػر )الياس ارتيغ( بشرحشا لمعالج بالخارج . و 
يغ اف الصمب  تحت تجىػرت حالة )خمػد( وقسشا بعسل تحػيمة لمعالج في مدتذفى الخميل في الزفة الغخبية وجاء الخد مغ اإلسخائيمي 5/12/2016

كانت الفحز، واستسخت السساشمة، و ارسمشا خالؿ ىحه الفتخة الصمب مخة ثانية وثالثة وكاف الخد مغ الجانب اإلسخائيمي نفذ الخد  تحت الفحز و 
اوي وقائية كسا ابشتي تعاني وتعير عمى السدكشات حتى تخفف مغ حجة أالميا ، وفي ىحه الفتخة قخر الصاقع الصبي إعصاء )خمػد( جخعة كيس

تع اجخاء عسمية جخاحية الستئراؿ الػـر في مدتذفى دار الذفاء ولكغ لع يتسكغ األشباء مغ استئراؿ الػـر  3/1/2017وصفػا لي ، وبتاريخ 
، وبتاريخ بالكامل بدبب خصػرة الحالة ، ومكثشا في مدتذفى الذفاء لسجة ثالثة أياـ لمعالج بعج العسمية وبعجىا عجنا لسدتذفى الخنتيدي 

الى معبخ بيت حانػف وىشاؾ  22/2/2017حرمشا عمى تحػيمة لسدتذفى السصمع بالقجس وجاء الخد بالسػافقة حيث تػجيشا بتاريخ  15/1/2017
بجأ دخمت انا وابشتي خمػد حيث كانت عمى كخسي متحخؾ الى قدع التحقيق في السعبخ عشج السخابخات اإلسخائيمية واخخج ضابط السخابخات صػرة و 

ػمات يدأؿ عغ صاحب الرػرة وقالت لو انيا التعخفو وقاؿ ليا ىحا سالع أبػ مديج ما ذا تعخفيغ عشو؟ قالت لو ىحا زوج ابشة عسي وشمب مشيا معم
بتدىا عغ نذاط الذاب في حخكة حساس وردت عميو بانيا ال عمع لجييا سػى اف الذاب يعسل مدارعا وال تعمع عشو شيئا ، وكاف الزابط ييجدىا وي
رػرة ويقػؿ ليا انظ تخيجيغ العالج بالكيساوي وكاف يقػؿ ليا احكي يا خمػد احكي يا خمػد كل ما تعمسيشو عشو، واستسخ في األسئمة عغ صاحب ال

رالة دقيقة ، وبعج ذلظ اخخجشا ل 30وكاف يقـػ بابتدازىا ويقػؿ اف الباص قخب عمى التحخؾ تكمسي حتى تدتصيعيغ المحاؽ بو واستسخ حػالي 
ساعات عاد الزابط ومعو شخشي وقاؿ لشا انتع مسشػعػف مغ الجخػؿ وعميكع العػدة الى قصاع غدة وقاؿ لشا أيزا 5االنتطار بالسعبخ وبعج حػالي 

ة في وانتيت الجخع 26/2/2017اذىبػا لحقػؽ االنداف، وعجنا الى غدة الى مدتذفى الخنتيدي وتمقت ىشاؾ جخعة أخخى مغ العالج بالكيساوي في 
تػجيشا لسدتذفى دار الدالـ  8/3/2017أياـ  وفي ىحه الفتخة قسشا بعسل تحػيمة لجولة مرخ وفي تاريخ  5حيث اف الجخعة تكػف  1/3/2017

بسرخ، وىشاؾ تجىػرت حالتيا حيث لع يقجـ ليا العالج سػى كيذ محمػؿ ، وتع تحػيميا بعج ذلظ مغ مدتذفى دار الدالـ الى مدتذفى ناصخ 
خة ، وىشاؾ أيزا لع يدتقبمػىا بدبب عجـ وجػد غخفة عشاية مكثفة ومغ ثع حػلػنا لسدتذفى اخخ اسسو مدتذفى فمدصيغ ولع يكغ ىشاؾ اسخة بالقاى

شارع مرخ والدػداف ، وتع  –حجائق العتبة –شاغخة ومغ ىشاؾ قسشا بشقميا الى مخكد صحي خاص يدسى ب) واحة الصب ( يقع في القاىخة 
قجمػا ليا العالج وزودوىا بػحجات دـ حيث تجىػرت حالتيا اكثخ فأكثخ وصارت تعاني   10/3/2017شاؾ وفي صباح الجسعة استيعاب خمػد ى

عشج   12/3/2017ازدادت حالتيا سػءا وتجىػرا، حتى تػفيت فجخ االحج  11/3/2017مغ تكدخ في الرفائح الجمػية وفي اليـػ التالي الدبت 
 مست مغ السدتذفى انيا تػفيت بدبب تدسع بكتيخي.حيث ع.  03:00حػالي الداعة 

 
  ( مغ سكاف مجيشة خاف يػنذ  5رفزت سمصات االحتالؿ اإلسخائيمي مشح الصفمة: آية غالب خميل أبػ مصمق ،)أعػاـ

 ترخيح مخور اِلجِتَياز معبخ بيت حانػف )إيخز( والػصػؿ إلى مدتذفى جسعية السقاصج الخيخية. وكانت أبػ مصمق قج تحرمت
عمى تحػيمة شبية مغ وزارة الرحة الفمدصيشية لمعالج في مدتذفى جسعية السقاصج، وتقّجـ ذووىا بصمب عبخ دائخة التشديق 

ـ، حدب األصػؿ الستبعة ولع يتمقػا ردًا إلى أف انقزى مػعج الحجد. ثع تحرمت عمى مػعج ثاٍف 5/2/2017واالرتباط بتاريخ 
ـ، كانت 27/4/2017أخخى، إال أنيا لع تتمَق ردًا، وعشجما حجدت مػعجًا ثالثًا بتاريخ  ـ، فتقجمت بصمب مخة19/3/2017بتاريخ 

 .ـ.17/4/2017حالتيا الرحية قج تجىػرت مسا استجعى نقميا إلى مدتذفى األوروبي في خاف يػنذ وأعمغ عغ وفاتيا بتاريخ 
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 4عمى الشحه اآلتي آيةوالد الطفمة ( عاماً  02غالب خميل عبد الدالم أبه مطمق )صّرح بها إفادة  مقتطفات من

سشػات، مغ شمل دماغي مشح  5تعاني ابشتي آية،  .متدوج وأب لخسدة أشفاؿ، وأقيع في بمجة عبداف الكبيخة، شخؽ خاف يػنذأنا السػاشغ وانا 
يا بعجة أياـ، ونتيجة وضعيا الرحي الديء، والدتيا، وىي الػحيجة بيغ أشفالي التي تعاني مغ ىحا السخض، وتختيبيا الثالث بيغ أبشائي. وبعج والدت

 أجخيت ليا عسمية جخاحية تع خالليا عسل وصمة مغ الجماغ إلى تجػيف البصغ، وبعج ذلظ أجخيت ليا عسمية سقف مفتػح في الحمق لػجػد تذػىات
روبي في خاف يػنذ لتمقي العالج بيغ الحيغ بو. كسا أنيا كانت تتعخض بيغ الفتخة واألخخى لتذشجات متكخرة، وكشت أنقميا إلى مدتذفى غدة األو 

، تعخضت ابشتي آية الضصخابات في التغحية، ما أدى إلى تخاجع كبيخ في صحتيا، 2016واآلخخ خالؿ الدشػات الثالث األولى. وفي شيخ أكتػبخ 
ا لمعالج في الخارج، لعجـ تػفخ عالج ليا في أحسج جبارة، تحػيميد.ونقمتيا إلى السدتذفى األوروبي، وبعج جيػد كبيخة قخر الصبيب السعالج ليا 

لمعالج في  حرمت عمى تحػيمة مغ دائخة العالج بالخارج التابعة لػزارة الرحة الفمدصيشية ا( وبعجى1)مدتذفيات قصاع غدة، ومشحيا نسػذج رقع 
وكاف يفتخض أف أرافقيا ألف والجتيا في ىحه  ، الستقباليا في مدتذفى السقاصج بالقجس،5/2/2017مدتذفى السقاصج بالقجس. وجخى تحجيج مػعج 

الفتخة كانت أوضعت شفل رضيع عسخه شيخيغ. ثع تقجمت عبخ دائخة الذؤوف السجنية الفمدصيشية لمحرػؿ عمى ترخيح مغ سمصات االحتالؿ 
لشا في السدتذفى، وقبل يـػ مغ السػعج اإلسخائيمي لمدساح لشا بالدفخ عبخ معبخ بيت حانػف "إيخز" بشاء عمى التحػيمة الصبية والسػعج السحجد 

، وصمتشي رسالة مغ الذؤوف السجنية عمى ىاتفي الشقاؿ، تفيج أنشي وابشتي آية قيج الفحز لجى الجانب اإلسخائيمي، 4/2/2017السحكػر أي بتاريخ 
في مدتذفى السقاصج،  لسػعج آخخججيج مغ وبالتالي لع نحرل عمى ترخيح ولع نتسكغ مغ الدفخ وألغي مػعجنا في السدتذفى. بجأت بالتختيب 

، وقبل يـػ واحج مشو وصمت رسالة ثانية مغ الذؤوف السجنية عمى ىاتفي الشقاؿ تفيج أنشي وآية قيج 16/3/2017وتحجد السػعج الثاني بتاريخ 
جىػر بذكل ممحػظ، وبقيت عشجي الفحز لجى االحتالؿ اإلسخائيمي وأيزًا لع نحرل عمى ترخيح دخػؿ. بعجىا بجأت صحة ابشتي تدداد سػء وتت

.  وعمى أمل 27/4/2017قصاع غدة، وتع حجد مػعج ججيج ليا في السدتذفى السحكػر بتاريخ مدتذفيات ال يػجج ليا عالج في  وألن ،في البيت
إلى مكتب مخكد السيداف  الحرػؿ عمى رد مغ سمصات االحتالؿ لسشحشا ترخيح دخػؿ وتسكيششا مغ الدفخ، بعج إلغاء السػعجيغ الدابقيغ، وتػجيت

داعة لحقػؽ اإلنداف في رفح، وقجمت لو ممف ابشتي وشمب التحػيمة لمسداعجة عمى تحليل أية عقبة في ىحه السخة، وكشت بانتطار رد مشيع. ومع ال
لغحاء الخاص وىػ عبارة عاًما، إرضاع شفمتشا آية با 31، وعشج محاولة زوجتي عبيخ أبػ مصمق، 17/4/2017صباح يـػ االثشيغ السػافق  6:00

عغ سػائل، الحطت أف عيشييا جاحطتاف، فشبيتشي لحلظ، وأمدكتيا وشعخت أف جدجىا بارًدا، وقجرت أف وضعيا الرحي تجىػر لمغاية، وقست 
روبي في السجيشة، حيث بشقميا بدخعة إلى السدتذفى العدكخي )الجدائخي( في بمجة عبداف الكبيخة، ومغ ىشاؾ تع تحػيميا فػرًا إلى مدتذفى غدة األو 

خيل عخقمة أدخمت لقدع الصػارئ في السدتذفى، وبعج إجخاء الفحػصات أبمغشي األشباء بأنيا فارقت الحياة. وفاة شفمتي تخؾ حدًنا كبيًخا لجي، لع أت
مالبديا ولع أعتقج لمحطة سشػات لتمقي العالج، حيث كشت جيدت في السخة األولى حقيبة  5سمصات االحتالؿ سفخ شفمة مخيزة لع تتجاوز اؿ 

واحجة أف سمصات االحتالؿ لع تسشحشا ترخيح وستعيق سفخنا، خاصة أنشي سبق وأف سافخت عبخ معبخ بيت حانػف أكثخ مغ مخة بيجؼ العالج. 
مدتذفى السقاصج ، عبخ معبخ بيت حانػف وأجخيت عسمية جخاحية "رباط صميبي" في ركبة قجمي اليسشى في 5/11/2014عمًسا أنشي سافخت بتاريخ 

إلى مدتذفى  2008الصبية التسييجية لمعسمية، كسا أنشي كشت سافخت عاـ  ات؛ إلجخاء الفحػص2014بالقجس، وقبميا تسكشت مغ الدفخ في مايػ 
 الخعاية العخبية في راـ هللا وأجخيت صػرة رنيغ مغشاشدي لمخكبة، وبالتالي لع يكغ ىشاؾ أي مذاكل أمشية تسشع سفخي.

 
 عامًا(، مغ سكاف مجيشة  60صات االحتالؿ اإلسخائيمي مشح السخيس: وليج دمحم دمحم قاعػد البالغ مغ العسخ )رفزت سم
وغدتا فكتػريا أيػنذ ترخيح مخور اِلجِتَياز معبخ بيت حانػف )إيخز( حيث كاف مغ السشتطخ أف يتمقى عالجو في مدتذفى  خاف

ـ، وأثشاء 10/11/2015أجخى فحػصات شبية في مدتذفى )اسػتا( بتاريخ  )الُسصمع( بالقجس ومدتذفى )اسػتا(. وكاف السخيس
يخز( احتجدتو األجيدة األمشية اإلسخائيمية وأخزعتو لمتحقيق وسألتو عغ بعس األشخاص، وأبمغو إعػدتو عبخ معيخ بيت حانػف )

ل مدتقباًل عمى ترخيح إال إذا أحزخ أوالده لسقا بمة أجيدة األمغ اإلسخائيمية، وعاد إلى مشصقة السحقق أثشاء التحقيق بأنو لغ يحرُّ
سكشاه في خاف يػنذ وواصل الستابعة الصبية وأضيخت الفحػصات وجػد خاليا سخشانية في الخئة، األمخ الحي استجعى تحػيمو 

رحة، وكانت لمعالج خارج قصاع غدة مخة أخخى،  وتقجـ بصمب لمحرػؿ عمى ترخيح مخور عبخ دائخة التشديق واالرتباط بػزارة ال
الخدود إما تحت الفحز وإما مخفػض، وتكخرت محاولة الحرػؿ عمى الترخيح ولكغ دوف ججوى حتى تجىػرت حالتو الرحية 

  ـ.2/5/2017وأعمغ عغ وفاتو بتاريخ 
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 4عمى الشحه اآلتيعامًا(  22)وليد قاعهد نجمه دمحم صّرح بها إفادة  مقتطفات منيهرد التقرير 

، وأجخى عسمية جخاحية عاـ 2007عامًا(، فإف والجه كاف يعاني مغ مخض الدخشاف في القػلػف مشح العاـ  33إفادة نجمو دمحم )ووفقًا لسا جاء في  
، في مدتذفى غدة األوروبي تع خالليا استئراؿ جدء مغ القػلػف، واستسخ في تمقي العالج وجخعات الكيساوي لسجة أربعة سشػات. وفي عاـ 2008
تو الجورية لمسدتذفى تبيغ بأنو مراب بخمية سخشانية في الخئة، وحرل عمى تحػيمة لعسل صػرة لمخئتيغ في مدتذفى أسػتا ، خالؿ مخاجع2015

، وأضيخ الفحز الحي أجخاه في مدتذفى أسػتا أف ىشاؾ بجاية تذكل خمية سخشانية في الخئة تحت 10/11/2015في الجاخل السحتل بتاريخ 
مغ مداء اليـػ نفدو، احتجد مغ  6:00اء أنو يسكغ عالج ذلظ. وخالؿ عػدتو إلى قصاع غدة عشج حػالي الداعة الكتف األيسغ، وقاؿ لو األشب

ساعات تعخض خالليا لمتفتير العاري، وأمخه أحج الجشػد بالقياـ ببعس الحخكات "  6قبل قػات االحتالؿ عمى معبخ بيت حانػف )ايخز( لحػالي 
وجيو نحػ الحائط" وخزع لمتحقيق حػؿ بعس األشخاص وحػؿ عسل أبشائو. وأبمغو السحقق اإلسخائيمي أثشاء الػقػؼ عمى رجل واحجة، والػقػؼ و 

عالج التحقيق بأنو لغ يتسكغ مغ العالج والحرػؿ عمى ترخيح إال إذا أحزخ أبشاءه معو لسقابمة السخابخات اإلسخائيمية. وتقجـ بتحػيمة أخخى ل
صمع في القجس، وتقجـ مشح ذلظ التاريخ بعجة شمبات لمحرػؿ عمى ترخيح بالسخور مغ الجانب السخض وحرل عمى حجد في مدتذفى الس

تو اإلسخائيمي لتمقي العالج، ولكشو كاف يبمغ بالخفس، وفي بعس األحياف كاف الخد بأف الصمب تحت الفحز، وبعج تجىػر حالتو الرحية ومحاوال
مغ الحرػؿ عمى تحػيمة لمعالج في مرخ، وبعج عػدتو حاوؿ  21/12/2016غ بتاريخ التي استسخت ألكثخ مغ عاـ لمحرػؿ عمى ترخيح، تسك

 مغ ججيج الحرػؿ عمى ترخيح مغ الجانب اإلسخائيمي الستكساؿ العالج، وتقجـ بعجة شمبات تع الخد عمييا بأف الصمب قيج الفحز، وكاف آخخىا
، وبدبب تجىػر حالتو 21/3/2017مقابمة مع السخابخات اإلسخائيمية بتاريخ  ، أبمغ فييا أف الصمب قيج الفحز وتقخر إجخاءه9/2/2017بتاريخ 

فارؽ  الرحية وانتذار السخض لع يدتصع التػجو إلجخاء مقابمة حيث فقج القجرة عمى الحخكة والكالـ وفقج الحاكخة وتجىػرت حالتو الرحية إلى أف
 .2/5/2017الحياة مداء يـػ الثالثاء السػافق 

 
عامًا(، مغ سكاف محافطة رفح، ويعاني مغ وـر في الكمية تدبب تأخخه في تمقي  52شمعت محسػد سميساف الذاوي ) تػفي السخيس

العالجات الزخورية في انتذاره ووصػلو إلى العسػد الفقخي ما أدى إلى إصابتو بذمل في الشرف الدفمي مغ جدسو. وتذيخ تحقيقات 
، قبل أف تحخمو سمصات 2016تمقى العالج في مدتذفى السصمع في القجس مشح شيخ مايػ مخكد السيداف إلى أف الستػفى الذاوي كاف ي

االحتالؿ مغ الػصػؿ إلى السدتذفى وتمقى العالجات الزخورية ما تدبب في انتذار السخض وتجىػر حالتو الرحية فكانت سببًا 
 .رئيدًا وراء وفاتو

عامًا( فإف والجه تسكغ مغ الػصػؿ مختيغ إلى مدتذفى السصمع في القجس، ولكغ مشح شيخ  24وحدب إفادة أدلى بيا نجل الستػفى دمحم الذاوي، )
حخمتو سمصات االحتالؿ مغ استكساؿ عالجو حيث لع تسشحو ترخيحًا لمسخور إلى السدتذفى بالخغع مغ استيفاء كافة  2016أغدصذ مغ العاـ 

مغ السدتذفى، ولكغ دوف ججوى، ففي كل مخة تقـػ سمصات االحتالؿ إما بتعميق  اإلجخاءات. وأشار الذاوي إلى أنيع كانػا يتحرمػف عمى مػعج
في  الصمب دوف رد، أو التعميق لحيغ شمبو لمسقابمة، ما تدبب في تجىػر حالتو الرحية. ويذيخ نجمو دمحم إلى أف والجه كاف يتابع مع األشباء

ب عجـ تسكشو مغ الػصػؿ لمسدتذفى تجىػرت حالتو الرحية حتى أعمشت مدتذفى السصمع، مغ خالؿ ارساؿ فحػصاتو بذكل دوري ليع، وبدب
 .28/5/2017مغ مداء يـػ األحج السػافق  15:30السرادر الصبية في مدتذفى غدة األوروبي عغ وفاتو عشج حػالي الداعة 

  
كانت تعاني مغ وـر سخشاني في ث حيأعػاـ(، مغ سكاف مخيع )الذابػرة( مجيشة رفح،  47اعتساد فتحي دمحم ربيع ) تػفيت السػاششة

القػلػف، وتحرمت عمى تحػيمة شبية مغ وزارة الرحة الفمدصيشية لمعالج خارج القصاع، حيث حجدت ليا عجة مػاعيج لمعالج في 
ـ، 17/5/2017ـ، و2/4/2017مدتذفى أوغدتا فكتػريا )السصمع( في القجس، ووافقت مجيخية التشديق عمي مخورىا بتػاريخ 

ـ، وتع السػافقة عمى سفخىا 24/7/2017ـ، و4/7/2017ـ، مع اشتخاط تغييخ السخافق، ولع تتمَق ردًا عمى مػاعيج 29/6/2017و
ـ، بذخط تغيخ السخافق ولكغ بدبب تعميق السخور لمزحية مغ قبل مجيخية التشديق اإلسخائيمية عمى السػاعيج 8/8/2017بتاريخ 

مغ مداء يـػ الثالثاء السػافق  16:00مسا أدى الي وفاتيا عشج حػالي الداعة  السحكػرة تجىػرت حالتيا الرحية بذكل كبيخ،
 .ـ، في مذفى غدة األوروبي، حيث لع يدسح تجىػر حالتيا الرحية بشقميا في سيارة االسعاؼ8/8/2017
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عج السحجد وىي تأتي في والججيخ ذكخه أف السػافقة السذخوشة عمى سفخ السخيس مع تغييخ السخافق تعشي حخمانو مغ الدفخ في السػ 
سياؽ سياسة السساشمة في الخدود وتأخيخىا شأنيا شأف السقابمة األمشية، وعجـ الخد لحيغ انتياء السػعج، وفي الشياية كميا أساليب 

 .لحخماف السخضى مغ الػصػؿ إلى السدتذفيات وتمقي العالج
 
 

عامًا(، مغ الدفخ لتمقي العالج ما أدى إلى وفاتيا  42اب جعخور )قػات االحتالؿ اإلسخائيمي الديجة كائشات مرصفى عبج الػىحخمت 
، حيث كانت جعخور تعاني مغ مخض الدخشاف في الخحع، 27/8/2017مغ صباح يـػ األحج السػافق  10:00عشج حػالى الداعة 

، لتتسكغ مغ 4/2017ة شيخ وتقجمت بصمب الحرػؿ عمى ترخيح مغ قػات االحتالؿ عبخ وزارة الذؤوف السجنية الفمدصيشية في نياي
الػصػؿ إلى مدتذفى السصمع في القجس، إلجخاء عسمية جخاحية، ولكغ قػات االحتالؿ لع تسشحيا السػافقة بالخغع مغ استيفائيا كافة 

، ولكغ في كل مخة كاف الخد بأف 24/8/2017و  15/6/2017الستصمبات، لتتقجـ بعجىا مختيغ بصمب الحرػؿ عمى ترخيح بتاريخ 
 .مب قيج الفحز، ما تدبب في تجىػر حالتيا الرحية ووفاتياالص
 

 4عمى الشحه اآلتيعامًا، 02مجدي شحدة دمحم جعرور، صّرح بها إفادة  مقتطفات منيهرد التقرير 

يا تعاني (عامًا، مغ سكاف الشفق بالقخب مغ مدجج الدشة شخؽ مجيشة غدة ، حيث أن42بجأت تعاني زوجتي كائشات مرصفى عبجالػىاب جعخور )
، حيث بجأت السخيزة بإجخاءات الفحػصات داخل مدتذفى حيجر عبج الذافعي 2017مغ مخض الدخشاف في الخحع مشح بجاية شيخ ابخيل لعاـ 

قع وبعج إجخاء الفحػصات أخبخونا األشباء بأنيا تحتاج إلى عسمية جخاحية عاجمة في مدتذفى السقاصج وبعج ذلظ مشح األشباء السخيزة نسػذج ر 
بعجىا تقجمشا إلى دائخة الذؤوف ... إلى مدتذفى السقاصج 2017( وبعج استيفاء كافة اإلجخاءات حرمشا عمى تحػيمة في نياية شيخ ابخيل لعاـ 1)

السجنية لمحرػؿ عمى ترخيح مخور لمتسكغ مغ الػصػؿ إلى مدتذفى السقاصج، وقبل السػعج بيـػ تع إرساؿ رسالة نريبة تفيج بأف الصب "قيج 
حيث قسشا بتقجـ الصمب لجائخة الذئػف السجنية مخة أخخى لمحرػؿ عمى  2017يػنيػ  15فحز"، وبعج ذلظ حرمشا عمى مػعج ججيج بتاريخ ال

 ترخيح مخور وقبل السػعج بيـػ وصمتشي نفذ الخسالة الدابقة بأف الصب "قيج الفحز"، وبعج ذلظ لع يبقى امامشا  إجخاء عسمية جخاحية داخل
، وتع استئراؿ الخحع داخل 2017يػنيػ  19ليف عالية، حيث قامت السخيزة بإجخاء العسمية الجخاحية داخل مدتذفى العػدة بتاريخ القصاع بتكا

السدتذفى، وبعج إجخاء الفحػصات تع وصف عالج كيسيائي لمسخيزة وعشج التػجو لػزارة الرحة تبيغ بأف العالج غيخ مػجػد داخل مدتػدعات 
اعػاـ، وبعج فقجاف األمل في الحرػؿ عمي العالج  تػجيشا إلى  10بدبب الحرار السفخوض عمى سكاف قصاع غدة مشج وزارة الرحة وذلظ 

وبعج تقجـ  2017أغدصذ  24مدتذفى الخنتيدي حيث قاـ األشباء بسشح السخيزة تحػيمة أخخي  لسدتذفى السصمع لتمقي العالج الكيسيائي بتاريخ 
أغدصذ  27ؿ عمى ترخيح مخور وكاف الخد مغ قبل سمصات االحتالؿ االسخائيمي بأف الصب "قيج الفحز" وبتاريخ لجائخة الذئػف السجنية لمحرػ 

 تػجيت السخيزة إلى مدتذفى الخنتيدي لتمقي جخعة كيسيائية عاجمة إال أنيا تػفت اثشاء تمقي العالج الكيسيائي داخل السدتذفى عشج حػالي 2017
 .2017أغدصذ  27السػافق  صباح يـػ األحج 10:00الداعة 
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 الخاتسة

استسخار أعساؿ يطيخ التقخيخ استسخار االنتياكات اإلسخائيمية لحقػؽ اإلنداف وقػاعج القانػف الجولي اإلنداني في قصاع غدة؛ مغ خالؿ 
مغ الريج ستسخار حخمانيع وا ؛استسخار االعتجاءات السػجية ضج الرياديغ؛ و السجنييغ استيجاؼالقتل وإشالؽ الشار دوف تسييد وتعسج 

  مغ تجاوز األمياؿ الثالثة، بسا في ذلظ اعتقاليع واالستيالء عمى مخاكبيع.مغ خالؿ مشعيع 
السجنييغ الفمدصيشييغ في قصاع غدة مخكد السيداف لحقػؽ اإلنداف يججد استشكاره استسخار وتراعج االنتياكات اإلسخائيمية السػجية ضج 

يججد استشكاره لالنتياكات  . كسايشتيظ القانػف الجولي الحيضيا عمى الدكاف في إشار الحرار الذامل القيػد التي تفخ واستسخار 
السػجية ضج الرياديغ؛ واستسخار حخماف السخضى مغ حقيع في الػصػؿ إلى السدتذفيات وتمقي العالج والخعاية الرحية السشاسبة؛ 

شة وإشالؽ الشار اتجاه السذاركيغ في الفعاليات الذعبية السشاىزة لسسارسات واستخجاـ القػة السفخ ومػاصمة االعتقاالت التعدفية 
 .االحتالؿ

ويذجد مخكد السيداف عمى أف استسخار الحرار يذكل مداسًا جػىخيًا بجسمة حقػؽ اإلنداف بالشدبة لمفمدصيشييغ في قصاع غدة، ويمعب  
سذكالت االجتساعية وتتجىػر مدتػيات السعيذة في ضل ارتفاع معجالت دورًا أساسيًا في تجىػر األوضاع اإلندانية، حيث تتفاقع ال

 البصالة والفقخ في صفػؼ الدكاف.
ف مخكد السيداف يخى في مزي قػات االحتالؿ اإلسخائيمية قجمًا في انتياؾ قػاعج القانػف الجولي اإلنداني، والقانػف الجولي لحقػؽ اإلندا

عغ القياـ بػاجباتو القانػنية واألخالقية تجاه السجنييغ في األراضي الفمدصيشية السحتمة وفي قصاع  انعكاسًا شبيعيًا لعجد السجتسع الجولي
 أف عجد السجتسع الجولي عغ اتخاذ خصػات فاعمة شجع تمظ القػات عمى مػاصمة انتياكاتيا.و  غدة عمى وجو الخرػص.

قف الحرار اإلسخائيمي السفخوض عمى قصاع غدة، وضساف مخور ويصالب مخكد السيداف السجتسع الجولي بالتحخؾ الفػري والفعاؿ لػ 
 السػاد الزخورية إلعادة اإلعسار، واألغحية واألدوية والسالبذ والػقػد، والدساح بحخية الحخكة لدكاف القصاع. ومخكد السيداف يؤكج عمى

مخالفات جديسة لسبادئ القانػف الجولي اإلنداني أف العقػبات الجساعية اإلسخائيمية تتدبب بانتياكات خصيخة لحقػؽ اإلنداف، وتذكل 
 ويخقى الحرار وجسمة السسارسات األخخى إلى مدتػى الجخائع ضج اإلندانية. 

العاجل والفاعل لػقف انتياكات قػات االحتالؿ اإلسخائيمي لقػاعج القانػف  بالتحخؾلسجتسع الجولي ا مصالبتوالسيداف يججد مخكد كسا 
ارتكبػا مغ كل في األراضي الفمدصيشية السحتمة ومالحقة  ةوالعسل عمى تصبيق العجال ،انػف الجولي لحقػؽ اإلندافالجولي اإلنداني والق

 وتقجيسيع لمعجالة. نتياكاتأمخوا بارتكاب ىحه االأو 
إلنداف وقػاعج والسخكد يذجد عمى ضخورة إنياء حالة اإلفالت مغ العقاب التي ميدت سمػؾ السجتسع الجولي تجاه انتياكات حقػؽ ا

 القانػف الجولي اإلنداني في األراضي الفمدصيشية السحتمة.
 

 انتهى
 

 


