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 مقدمة
 

، 2012 خالل شير سبتمبر من العام استيداف السكان المدنيين وممتمكاتيم في قطاع غزة اإلسرائيميواصمت قوات االحتالل 
 وفق التسمسل اإلسرائيمية يستعرض ىذا التقرير االنتياكات . اإلنساني وقواعد القانون الدولياإلنسانحقوق مبادئ  انتياكات لوارتكبت

 .ىا، وذلك وفقًا لعمميات الرصد والتوثيق التي قام بيا مركز الميزان لحقوق اإلنسان في قطاع غزةالزمني لوقوع
 
تصعيد قوات االحتالل اإلسرائيمي عدوانيا تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، حيث استمرت قوات االحتالل بتنفيذ التقرير تناول وي

 في اطار استخداميا القوة ،2012شير سبتمبر خالل  غاراتيا وعممياتيا واستيدافيا لممدنيين والمنازل والصيادين عمى حد سواء
 حيت اسفرت تمك 1المفرطة والمميتة، دون أي اكتراث لمبادئ القانون الدولي، السيما مبدأ الضرورة العسكرية، ومبدأ التناسب،

أطفال، كما اعتقمت قوات االحتالل خالل  (5)اخرين بجروح متفاوتة من بينيم  (14)مواطنين، واصابة  (9)االعتداءات عن مقتل 
.  فمسطينياً  (13)الفترة التي يتناوليا التقرير 

جرائم اغتيال وتصفية جسدية، دون ان تمقي بااًل، أو تبدي أي اكتراث بقواعد ،  قوات االحتالل اإلسرائيميابارتكيبدأ التقرير بتناول 
القانون الدولي، التي تصنف ىذا النوع من الجرائم عمى أنو يشكل انتياكًا جسيما لقواعد القانون الدولي، ومخالفا لممعايير الدولية 

الخاصة بحقوق اإلنسان كافة، التي كفمت الحق في الحياة والسالمة البدنية كحق أساسي غير قابل لالنتقاص تحت أي من 
أقدمت قوات االحتالل االسرائيمي عمى اغتيال اثنين من أفراد ىيئة وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان فقد . 2الظروف

الحدود والمعابر التابعة لوزارة الداخمية في حكومة غزة، وقد تبنت سمطات االحتالل بشكل رسمي عممية اإلعدام خارج نطاق القضاء 
 .أو ما يعرف بجرائم االغتيال والتصفية الجسدية

 
وتتسم ىذه اليجمات بالعشوائية لجية  .ستيدف مناطق مختمفة من قطاع غزةالتي ت ة والمدفعية الصاروخيويستعرض التقرير اليجمات

 (6)حيت اسفرت تمك اليجمات عن مقتل . عدم اكتراثيا باألضرار التي تمحق بالمدنيين وممتمكاتيم بما في ذلك قصف منازل سكنية
إلحاق أضرار مادية في منازل أطفال وسيدة واحدة، وتسببت في  (5)اخرين بجروح متفاوتة، من بينيم  (10)مواطنين، واصابة 

 خاصة  السيما األطفال والنساء منيم،حالة من الرعب واليمع في نفوس السكان المدنيين كما تبث عمميات القصف. مدنيةومنشآت 
 . اليجمات الميمية

 
 الموجية ضد الصيادين الفمسطينيين، حيث تفرض منطقة صيد ضمن نطاق ثالثة أميال بحرية ويظير التقرير استمرار االعتداءات

فتحرميم من الوصول ألماكن الصيد الوفيرة، وتواصل إطالق النار تجاىيم وتجاه قواربيم، وتخرب معداتيم وشباكيم، وتواصل 
 اسفرت عن ،لمصيادين الفمسطينيين حاالت استيداف (10) سبتمبر خالل شير المركزرصد فقد . اعتقاليم واالستيالء عمى قواربيم

كما الحقت اضرار مادية في عدد من قوارب ، ( عاماً 19)يوسف : ، وشقيقو( عاماً 22)فيمي صالح فيمي أبو رياش مقتل الصياد 
وتخالف قوات االحتالل بيذه الممارسات التزاماتيا القانونية كقوة قائمة باالحتالل في قطاع غزة، وتنتيك حقوق  الصيد الفمسطينية،

  .لالصيادين في الحياة والعم

                                                           
1

 1977 لسنت األول إلى اتفاقياث جنيف، اإلضافي لالبرتوكو من 35 راجع المادة 
2

 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخة 147، 146يستند مركز الميزان في تحميمو واستخالصو ليذه النتيجة، إلى نص المادتين  
لى المبدأ األول من مبادئ األمم المتحدة الخاصة بالمنع والتقصي الفعالين لعمميات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام 1949أغسطس /  آب12في  ، وا 

/ من المعاىدة الرابعة المتعمقة بقوانين وأعراف الحرب الموقعة في الىاي في الثامن عشر من أكتوبر (23)، و نص المادة 2التعسفي واإلعدام دون محاكمة
 .التي تستند إلييا دولة االحتالل الحربي قانونيًا في تعامميا مع الفمسطينيين كما تدعي (الىاي  )1907تشرين األول 
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 التقرير االستيداف المنظم لممدنيين وممتمكاتيم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعي قوات االحتالل إلى فرض ويبرز
 ى ىذه الممارسةو يترتب عل. لقطاعداخل اكيمو متر عمى طول الحدود الشرقية والشمالية أكثر من منطقة أمنية عازلة تصل إلى 

تداعيات خطيرة لجية تيديد حياة سكان تمك المناطق والمزارعين ممن يممكون أراضي فييا، وحرمان عشرات األسر من مصدر 
راضي المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أن األراضي المستيدفة كافة ىي أراضي زراعية األرزقيا، واقتطاع نسبة ميمة من 

حاالت تم خالليا  (9)سجل وقوع  فقد .وتمثل نسبة ميمة من مجموع األراضي المخصصة ألغراض الزراعة في قطاع غزة
. ما اسفر عن اصابة اثنين من المواطنين بجروح متفاوتة. استيداف المدنيين قرب حدود الفصل الشمالية والشرقية

 
خالل الفترة التي يغطييا التقرير قوات االحتالل اعتقمت ، حيث ويظير التقرير مواصمة قوات االحتالل سياسة االعتقال التعسفي

 من  أو. سواء من خالل توغالتيا في أراضي القطاع أو من خالل مطاردة الصيادين وعمال جمع الحصى والركام.ياً فمسطين (13)
 تستغل حاجتيم الماسة لمسفر لغرض العالج فتعتقميم أو تبتزىم بالرغم من حيث لمفمسطينيين كمصائد المعابر استخدام خالل

 .  ليمإصدارىا التصاريح الالزمة
 

ويسعى إلى تسميط ، 2012 شير سبتمبر  خاللة عمى قطاع غزة اإلسرائيميءاتداتاالع معمومات إحصائية حول آثار التقريرويقدم 
.  الضوء عمى الظروف التي وقعت فييا انتياكات القانون الدولي من خالل سرده لمطرق التي جرت عمييا والظروف التي حدثت فييا
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 قانونية توطئة
 أكثر تنوعًا وتعقيدًا 1967 العام  أصبحت االنتياكات اإلسرائيمية لقواعد القانون الدولي في المناطق الفمسطينية التي احتميا في

وقد أخذت ىذه االنتياكات منحًى خاصًا منذ أن نفذت إسرائيل خطة االنفصال أحادي الجانب عن قطاع غزة، والتي انتيت . وعنفاً 
ويظير ذلك جميًا من خالل عمميات المراقبة الميدانية التي يقوم بيا مركز الميزان لحقوق . 2005 (سبتمبر) أيمول 12بتاريخ 

وحقوق   اإلنساني ومجمل قواعد القانون الدولي جنيف الرابعة ألحكام اتفاقيةة منظماتانتياكاإلنسان، حيث ترتكب قوات االحتالل 
 غير أن مجمل .قطاع غزة، مدعيًة أنيا لم تعد قوة احتالل تتحمل مسئوليات قانونية تجاه القطاع بعد تنفيذ ىذه الخطةفي اإلنسان 

التحميل القانوني، بما في ذلك مداوالت وقرارات مجمس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة والمجنة الدولية لمصميب األحمر، 
يؤكد عمى أن إسرائيل واصمت ممارسة مستوى من السيطرة الفعمية عمى قطاع غزة يبقي عمييا كدولة احتالل، بما يعنيو ذلك من 

 .انطباق قواعد القانون الدولي اإلنساني المتعمقة باالحتالل عمى عالقتيا بقطاع غزة
ى ل، إ1949الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب لمعام  اتفاقية جنيف الرابعة ، وبشكل خاصالقانون الدولي اإلنسانييرمي 

ن دولة االحتالل ليست مطمقة اليدين في فإ وعميو .لمدنيين وممتمكاتيم أثناء حاالت الحرب والنزاع المسمح واالحتاللتوفير الحماية ل
 القوة أو اإلجراءات أو السياسات في إدارتيا لألراضي المحتمة، ويجب عمى الدوام أن تراعي إلى أقصى حد ناستخدام ما تشاء م

 .ال تغير من الوضع القانوني لتمك األراضيأمصالح السكان المدنيين وحماية ممتمكاتيم و
ي أيجب أن تكون بمنأى عن  (المباني والممتمكات المدنية)من القواعد األساسية لمقانون الدولي اإلنساني أن األعيان المدنية و

كما وأن ىناك قيود صارمة . استيداف من جانب القوات المحتمة ويحظر تماما التعرض ليا ويجب أن تتوفر ليا الحماية الكاممة
كما يحظر معاقبة . وتحريم كامل الستخدام وسائل قتالية وأسمحة معينة في العمميات الحربية وبالتأكيد في حالة احتالل األراضي

 االحتالل اتإن استخدام القوة من جانب قووبشكل أساسي ف. السكان جماعيًا ومحاصرتيم ومنع أو عرقمة اإلمدادات اإلنسانية ليم
 :يجب أن يراعي مبدأين أساسيين وىما

 

 مبدأ الضرورة العسكريت 

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

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

واالقتضاء ىنا يعني أن تحقيق اليدف من الحرب ال . الضرورية التي تحقق ىدفًا عسكريًا تقتضيو العمميات الحربية عمى األرض
التحمل من بعض القيود، عمى أن ال يكون اليدف  (في بعض األحيان)كما يعني االقتضاء . يمكن أن يتأتى دون القيام بيذا العمل

غير أن مبدأ الضرورة الحربية ال يمكن أن يستقيم دون التعامل معو . من التحمل ىو أن يتخذ التدمير كعقوبة جماعية أو كرادع فقط
بالتوازي مع مبادئ أخرى، كالتناسب والتمييز بين األىداف المدنية والعسكرية، وعدم انتياك قواعد القانون الدولي العرفي غير القابمة 

 .لالنتقاص، مثل حظر التعذيب وتعمد استيداف المدنيين، والتيجير القسري وغيرىا
 

  التناسب والتمييزمبدأ 

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

عنيا خسائر في األرواح والممتمكات، التي ليست ليا عالقة بالعمميات أو بالنتائج المتوقع تحقيقيا، أو التي يتوقع أن تمحق بالمدنيين 
 .وممتمكاتيم أضرارًا كبيرة
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أن تميز بين األىداف المدنية وغيرىا من األىداف، وكذلك – في سياق تنفيذىا لمعمميات الحربية – كما يجب عمى القوات المتحاربة 

. التمييز في استخدام وسائل القوة، من حيث األساليب أو األسمحة المستخدمة، بما يضمن إحداث أقل أضرار ومعاناة ممكنة
وتؤكد قواعد القانون الدولي عمى مجموعة من المبادئ اإلنسانية التي يقصد بيا حماية المدنيين وأرواحيم وكرامتيم، ومنحيم فرصة 

لعيش حياة اقرب ما يكون إلى الطبيعية حتى في ظل النزاع المسمح واالحتالل، بما في ذلك حماية وتشغيل الخدمات األساسية، 
 من االتفاقية عمى أن كل طرف من األطراف السامية المتعاقدة عمى 23وتنص المادة . كالصحة والتعميم، والمياه وغيرىا دون إبطاء

حرية مرور جميع إرساليات األدوية والميمات الطبية ومستمزمات العبادة المرسمة حصرا إلى سكان طرف "االتفاقية يجب أن يكفل 
وعميو كذلك الترخيص بحرية مرور أي رساالت من األغذية الضرورية، والمالبس، . متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصما

 ".والمقويات المخصصة لألطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس
تحظر العقوبات . ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفيا ىو شخصيا" من االتفاقية عمى أنو 33وتنص المادة 

." تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين وممتمكاتيم. السمب محظور. الجماعية وبالمثل جميع تدابير التيديد أو اإلرىاب
يحظر عمى دولة االحتالل أن تدمر أي ممتمكات خاصة " من االتفاقية تدمير الممتمكات حيث تنص عمى أنو 53وتحظر المادة 

ثابتة أو منقولة تتعمق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السمطات العامة، أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت 
 ."العمميات الحربية تقتضي حتما ىذا التدمير

 من االتفاقية من أىم موادىا بالنظر إلى أنيما تحددان مجموعة من الجرائم كانتياكات جسيمة لالتفاقية 147 و146وتعتبر المادتان 
 147تنص المادة . وىي ما تعتبر جرائم حرب، يجب مالحقة مقترفييا وتقديميم لممحاكمة في محاكم أي طرف من األطراف السامية

: أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتمكات محمية باالتفاقية"عمى أن االنتياكات الجسيمة لالتفاقية تشمل
القتل العمد، والتعذيب أو المعاممة الالإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعمم الحياة، وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار 

كراه الشخص المحمي عمى الخدمة في  الخطير بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفي والنقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وا 
القوات المسمحة بالدولة المعادية، أو حرمانو من حقو في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا لمتعميمات الواردة في ىذه 

 ضرورات حربية وعمى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة هاالتفاقية، وأخذ الرىائن، وتدمير واغتصاب الممتمكات عمى نحو ال تبرر
 .وتعسفية

تتعيد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يمزم لغرض فرض عقوبات جزائية فعالة " فتنص عمى 146أما المادة 
يمتزم كل طرف متعاقد بمالحقة … عمى األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية 

ولو أيضا، إذا فضل . المتيمين باقتراف مثل ىذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافيا، وبتقديميم إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتيم
ذلك، وطبقا ألحكام تشريعو، أن يسممو إلى طرف متعاقد معنى آخر لمحاكمتيم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتيام كافية 

." ضد ىؤالء األشخاص
 :سياسة الحصار والقانون الدولي

المسبب ، وىي تشكل القيود اإلسرائيمية المفروضة عمى حركة السكان والبضائع حجر الزاوية في سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة
فإلى جانب كون ىذه السياسة تقييدًا غير مشروع لمحق األساسي في الحركة . الرئيس لحدوث انتياكات حقوق اإلنسان في القطاع
وأثبتت تجربة .  فإنيا تتسبب في وقوع انتياكات خطيرة لجممة من الحقوق األخرى3،والتنقل كما كفمتو المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

، والحق في التمتع بمستوى معيشي 4سنوات عديدة أن أثر ىذه السياسة عمى االقتصاد كان مدمرًا، وىي بذلك تنتيك الحق في العمل
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 . من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية12 اإلنسان، والمادة  من اإلعالن العالمي لحقوق13مادة راجع ال 

4
 . من العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية12 اإلنسان، والمادة من اإلعالن العالمي لحقوق 23راجع المادة  
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كما يشكل فرض قيود عمى وصول إمدادات الغذاء، والوقود، والدواء واألجيزة والطواقم الطبية، والمواد التعميمية . 5مالئم لمفرد وأسرتو
، والحق في التمتع بأعمى مستوى 6والمناىج الدراسية، والمعدات الالزمة لمصرف الصحي وحماية البيئة، انتياكات لمحق في الغذاء

، والحق في العيش في بيئة صحية، وىي مسئوليات تقع 8 ، والحق في التعميم المناسب7يمكن بموغو من الصحة العقمية والجسمية
عمى عاتق إسرائيل كما قررت محكمة العدل الدولية في قرارىا المتعمق بقانونية بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، 

والذي أكدت فيو عمى أن إسرائيل تتحمل المسئولية عن إعاقة عمل السمطة الفمسطينية عمى احترام وتطبيق مسئولياتيا، وأنيا تتحمل 
.  ىذه المسئوليات إذا لم تتمكن ىذه السمطة من احتراميا

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

السماح بالحركة والوصول استثناًء يتطمب ممارستو تصاريح خاصة تصدرىا قوات االحتالل اإلسرائيمي في كل مرة يحتاج فييا 
ويعتبر إيقاع العقوبات الجماعية انتياكًا صارخًا لمقانون الدولي اإلنساني، . شخص أو مواد إلى التحرك خارج أو داخل قطاع غزة

. 9وبخاصًة لمحمايات التي تفرضيا اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك قواعد الىاي المتعمقة بأعراف الحرب واالحتالل
وبينما تستمر إسرائيل في االدعاء بأن احتالليا لقطاع غزة قد انتيى، وبالتالي انتيت مسئوليتيا عن سالمة واحتياجات سكانو 

 فك االرتباط، تشكل الممارسات اإلسرائيمية وقدرة إسرائيل عمى إغالق قطاع غزة بالفعالية والشدة التي يصفيا منذاإلنسانية أيضًا، 
وبموجب ىذه السيطرة ومداىا وقدرة إسرائيل عمى . ىذا التقرير أدلة عمى زيف ىذا االدعاء وعدم استناده ألية أسس قانونية أو واقعية

وعميو فإن . فرضيا باستمرار يرتقي إلى مستوى السيطرة الفعمية الكاممة، فإن حالة االحتالل والمسئوليات التي تترافق معيا مستمرة
يتوجب عمى إسرائيل مراعاة الواجبات التي يفرضيا القانون الدولي اإلنساني عمى قوة االحتالل اتجاه السكان المدنيين في اإلقميم 

الذي تحتمو، وكذلك الواجبات التي تفرضيا اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية عمى جميع الدول والتي تشمل كافة األراضي التي تخضع 
. لسمطانيا القضائي

ال تسيطر عميو مثل قطاع غزة، فإن وثائق المحكمة " كيان معادي"وبينما تدعي إسرائيل أن ليا الحق في تقييد حرية الحركة ضد 
توضح موقف الحكومة اإلسرائيمية تجاه سياسة الحصار، حيث اعتبرت إجراءات الحصار جزء  (قضية البسيوني)اإلسرائيمية العميا 

ضد قطاع غزة بأكممو وأنيا تيدف إلى تحقيق أىداف سياسية وليس أمنية من خالل سياسة العقاب الجماعي " حرب اقتصادية"من 
 .ىذه، وىو ما يؤكد انتياك الحصار لمقانون الدولي، كما أكدت عميو المجنة الدولية لمصميب األحمر

                                                           
5
 أقرت المجنة كما.  من العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية11 اإلنسان، والمادة من اإلعالن العالمي لحقوق 25راجع المادة  

الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية، المنبثقة عن المجنة الخاصة بمراقبة تطبيق أحكام العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
التعميق العام الرابع الخاص بالحق في السكن، والذي يحدد فيو المواصفات الدنيا الواجب توافرىا في السكن كي يصبح مناسبًا من منظور حقوق اإلنسان، 

الضمان القانوني لشغل المسكن، توفير الخدمات والمواد والمرافق واليياكل األساسية، القدرة عمى : ويحدد التعميق معايير ميمة يمكن تمخيصيا عمى النحو اآلتي
 .تحمل الكمفة، الصالحية لمسكن، إتاحة إمكانية الحصول عمى السكن، السكن المالئم من الناحية الثقافية

6
  من العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية11 اإلنسان، والمادة من اإلعالن العالمي لحقوق 25راجع المادة  

7
 . من العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية12راجع المادة  

8
  من العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية13 اإلنسان، والمادة من اإلعالن العالمي لحقوق 26راجع المادة  

9
من البروتوكول اإلضافي األول  (52 و51) والمواد 1949 (أغسطس) آب 12من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في  (147 و146، 53، 49، 33المواد ) راجع المواد  

 . 1977 يونيو 8الممحق باتفاقيات جنيف، المؤرخ في 
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 خالصة إحصائية
تشكل المعمومات الواردة في ىذا التقرير معمومات أساسية، يستطيع الباحث أو الميتم أن يرجع إلى المركز لمحصول عمى معمومات 

ظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون وي. التقريرىذا توثيقية وافية حول كل حادث يرد في 
:  استعراضو لممعطيات الميدانية التي تشير إلىالدولي اإلنساني من خالل

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

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

 
 2012خالل شهر سبتمبر جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل 

 
عدد القتمى  9
عدد الجرحى  14
 عدد الجرحى من االطفال 5
عدد التوغالت  9
عدد االعتداءات بحق الصيادين  10
  المعتقمينعدد 13
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  جرائم االغتيال والقتل خارج نطاق القانون
 

ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيمي خالل الفترة التي يتناوليا التقرير، جرائم اغتيال وتصفية جسدية، دون ان تمقي بااًل، أو تبدي أي 
اكتراث بقواعد القانون الدولي، التي تصنف ىذا النوع من الجرائم عمى أنو يشكل انتياكًا جسيما لقواعد القانون الدولي، ومخالفا 

لممعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان كافة، التي كفمت الحق في الحياة والسالمة البدنية كحق أساسي غير قابل لالنتقاص تحت 
أقدمت قوات االحتالل االسرائيمي عمى اغتيال اثنين من أفراد وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان فقد . 10أي من الظروف

ىيئة الحدود والمعابر التابعة لوزارة الداخمية في حكومة غزة، وقد تبنت سمطات االحتالل بشكل رسمي عممية اإلعدام خارج نطاق 
 .القضاء أو ما يعرف بجرائم االغتيال والتصفية الجسدية

 الساعة حوالي عند واحد، بصاروخ اإلسرائيمي، االحتالل طائرات قصفت فقد المركز في الميداني البحث وحدة وتوثيق رصد وبحسب
 الكائن العروبة شارع في تسير كانت ،(ىايموكس-تويوتا )نوع من مدنية مركبة ،19/9/2012 الموافق األربعاء مساء من 22:30

 سكان من ،(عاماًا  33 )صالح محمد محمود أشرف: من كالً  قتل في تسبب ما رفح، مدينة في الشرقية المقبرة غرب السالم حي في
صابة رفح، من مدينة الشابورة مخيم سكان من ،(عاماًا  36 )العنين أبو محمود محمد وأنيس برفح، السمطان تل حي  كان ثالث وا 

 بالخطيرة، جراحو األوروبي غزة مستشفى في الطبية المصادر وصفت ،حيث(عاماً  36 )اهلل، نصر عطية أحمد نضال: وىو يرافقيم،
 .غزة في الداخمية لوزارة التابعة والمعابر الحدود ىيئة في يعممون جميعيم المستيدفين أن الميدانية التحقيقات وتفيد

 
 :عمى النحو اآلتي: رأفت يوسف فايز أبو طهالمواطن مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز، 

أطفال، وأقيم قرب محطة ابو طو لموقود في  (3)أفراد بينيم  (5)، متزوج، وعائمتي مكونة من (عاماً 36)أنا رأفت يوسف فايز أبو طو، عمري 
، وانا مقيم في منزلي منذ عام (العباَئات الخميجية)شارع العروبة بحي السالم في رفح، وانا تاجر، أممك محل سويت ليدي لبيع المالبس النسائية 

، عبارة عن شقة واحدة مع مضافة في الطابق الواحد، (2م400)بعد عودتي من اإلمارات العربية، ومنزلي شرق شارع العروبة، والبالغ مساحتو 
المنزل من طابقين، وأقيم في الطابق األول، بينما كنت اجمس، برفقة افراد عائمتي باإلضافة لوالد زوجتي، في صالون المنزل في الجية الشمالية 

، شاىدت ضوء ساطع يتجو من السماء تجاه 19/9/2012 من مساء يوم األربعاء الموافق 22:15الغربية من الشقة، عند حوالي الساعة 
األرض من نافذة الشقة الغربي، تبعو صوت انفجار شديد، اىتزت منو الشقة، فنظرت من نافذة المنزل، فإذا بسيارة تسير والنيران تشتعل فييا في 

، وشاىدت المواطنين يركضون تجاه السيارة، في محاولة إلنقاذ من فييا، وكان اطفالي ( متراً 20)شارع العروبة، وتوقفت عمى بعد حوالي 
يصرخون من شدة الخوف، فحاولت ان أطمئنيم، فيم غير معتادين عمى صوت االنفجارات القريبة جدًا، وسمعت صوت صافرات كانت لسيارات 

، خرجت من منزلي لمتابعة األمر، حيث كان الدفاع المدني قد أطفأ ( دقيقة15)اإلطفاء التابعة لمدفاع المدني، وسيارات اإلسعاف، وبعد حوالي 
، رباعي الدفع بيضاء المون،  وكان االصابة في كبية الركاب مباشرة، حيث كان السطح مدمر (ىايموكس)النيران، وكانت السيارة من نوع تويوتا 

بالكامل، ومحترق داخميا، بينما مقدمة ومؤخرة السيارة مصابة جزئيًا، وعممت أن السائق كان بال رأس، وعممت من المواطنين أنو أشرف صالح، 
والذي أعرفو مسبقًا، والشخص الذي يجمس خمفو، تحول جسدىم ألشالء، فيما نقل الشخص الثالث الجالس بجانب السائق، وكان يتنفس وفق 

المواطنين، وشاىدت طواقم االسعاف تجمع اشالء الشيداء التي تناثرت في الشارع، وأصاب بعضيا منزلي، وأبواب محمي التجاري، وعممت من 
، أن الشيداء أشرف صالح وانيس ابو العنين، واصابة ثالث بجراح (الفيس بوك)خالل صفحة شبكت غزة اآلن عمى موقع التواصل االجتماعي 

 عثرت عمى أشالء فوق منزلي، وأجزاء من ىيكل السيارة، وقمت بتجميع 20/9/2012خطيرة، وفي صباح اليوم التالي الخميس الموافق 
 .نوافذ في منزلي (3)األشالء، حيث جرى نقميا ودفنت مع الجثث، ولحقت أضرار مادية في 
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 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخة 147، 146يستند مركز الميزان في تحميمو واستخالصو ليذه النتيجة، إلى نص المادتين  
لى المبدأ األول من مبادئ األمم المتحدة الخاصة بالمنع والتقصي الفعالين لعمميات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام 1949أغسطس /  آب12في  ، وا 

/ من المعاىدة الرابعة المتعمقة بقوانين وأعراف الحرب الموقعة في الىاي في الثامن عشر من أكتوبر (23)، و نص المادة 10التعسفي واإلعدام دون محاكمة
 .التي تستند إلييا دولة االحتالل الحربي قانونيًا في تعامميا مع الفمسطينيين كما تدعي (الىاي  )1907تشرين األول 
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 القصف الصاروخي والمدفعي
وتتسم ىذه اليجمات  .ستيدف مناطق مختمفة من قطاع غزةالتي ت ة والمدفعية الصاروخيىجماتياواصمت قوات االحتالل اإلسرائيمي 

حيت اسفرت تمك اليجمات . بالعشوائية لجية عدم اكتراثيا باألضرار التي تمحق بالمدنيين وممتمكاتيم بما في ذلك قصف منازل سكنية
إلحاق أضرار مادية أطفال وسيدة واحدة، وتسببت في  (5)اخرين بجروح متفاوتة، من بينيم  (10)مواطنين، واصابة  (6)عن مقتل 

  السيما األطفال والنساء منيم،حالة من الرعب واليمع في نفوس السكان المدنيين كما تبث عمميات القصف. مدنيةفي منازل ومنشآت 
 . خاصة اليجمات الميمية

 
:  عمى النحو اآلتيالقصف الصاروخي والمدفعييستعرض التقرير حاالت 

  موقعًا 3/9/2012 فجر اإلثنين الموافق 1:00قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيمي بصاروخين عند حوالي الساعة ،
 تابع ألحد فصائل المقاومة، يقع في مجرى وادي غزة، شمال مخيم النصيرات، وأدى القصف لتدمير أجزاء من ياً تدريب

 . الموقع، كما تسبب القصف في حالة من الذعر في صفوف السكان السيما األطفال منيم

  قصفت طائرات  االستطالع التابعة لقوات االحتالل اإلسرائيمي بصاروخ واحد عمى األقل  مجموعة من الشبان، عندما
 من يوم األربعاء الموافق 22:30ترجموا من مركبة كانوا يستقمونيا جنوب شرق مخيم البريج، وذلك عند حوالي الساعة 

، ووصمت سيارات اإلسعاف التابعة لجمعة اليالل األحمر الفمسطيني  إلى المكان ونقمت جثامين ثالثة منيم، 5/9/2012
خر جراء إصابتو في األطراف السفمية حيث حول الحقا من  مستشفى شيداء األقصى في دير البمح إلى مستشفى آوجريح 

 تيتك في األطراف السفمية ،( عاماًا 27)خميل فرج الجربة البالع من العمر : والقتمى ىم. دار الشفاء نظرا لخطورة حالتو
زكريا محمد نين ، ي تيتك في األطراف السفمية وتورم في الع،( عاماًا 23)صالح القرم البالغ من العمر  خالدوالصدر، 

.  تيتك في األطراف السفمية واليد اليسرى والصدر،( عاماًا 29)الجمال البالغ من العمر 

  ،فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة داخل أبراج المراقبة المنتشرة عمى حدود الفصل الشمالية والشرقية لبيت حانون
 من صباح يوم الخميس الموافق 7:50نيران أسمحتيا الرشاشة، كما أطمقت قذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة 

 مترًا من الحدود الشمالية، في منطقة وادي الدوح، شمال شرق بيت 200، تجاه ثالثة شبان تواجدوا عمى بعد 6/9/2012
حانون في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة ثالثتيم، وبعد إجراء التنسيقات الالزمة عن طريق المجنة الدولية 
 8:30لمصميب األحمر وتنسيق وزارة الصحة، ذىبت سيارات إسعاف جمعية اليالل األحمر الفمسطيني عند حوالي الساعة 

 مترًا من مكان وجودىم فوجئ 350من صباح اليوم نفسو لنقل الجرحى أو القتمى، وعند وصوليم عمى مسافة تقدر بـ 
لم يعرف إذا ما كان تجاىيم أم ال ولكنيم - سائقي سيارات اإلسعاف بإطالق لمنار من قبل القوات المتمركزة عمى الحدود

ابتعدوا عن المكان وحاول شبان ونساء من المزارعين المتواجدين في المنطقة الوصول لممستيدفين بعد ذلك ولكن قوات 
 تمكنت سيارات اإلسعاف من نقل جثتين لشييدين وجريح 9:30االحتالل فتحت تجاىيم النار أيضًا، وعند حوالي الساعة 

ايهاب : ثالث إلى مستشفى بيت حانون، وبمجرد وصولو أعمن عن وفاتو متأثرًا بجراحو الخطيرة، والشيداء الثالثة ىم
 وافادت ،( عاماًا 22)، وطارق سهيل ابراهيم الكفارنة ( عاماًا 21)أكرم : ، وأخيه( عاماًا 26)سامي أحمد الزعانين 

. المصادر الطبية عن إصابة الشيداء بأعيرة نارية وشظايا قذائف مدفعية

  من فجر يوم االثنين الموافق 00:50أطمقت طائرات االحتالل اإلسرائيمي، صاروخًا واحدًا، عند حوالي الساعة 
 متر 70000، وتبمغ مساحتيا ( عاماً 50)سعيد سالم الداعور : ، تجاه أرض زراعية تعود ممكيتيا لممزارع10/9/2012
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وىي المرة الثالثة . مربع، وتقع في منطقة السيفا شمال بيت الىيا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات أو أضرار
. خالل التي تستيدف فييا األرض نفسيا

  10/9/2012 من فجر يوم االثنين الموافق 12:30قصفت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة ،
مستيدفة نفق عمى الشريط الحدودي مع مصر شرق معبر رفح، في بمدة الشوكة الجنوبية، أسفر القصف عن اصابة الطفل 

، وذلك جراء اصابتو بشظايا في قدمو اليمنى، خالل ( أعوام6)، البالغ من العمر (جرادات)محمد أيوب عبد ربو ارميالت 
من مكان القصف، نقل لمستشفى ابو يوسف النجار لتمقي العالج، حيث وصفت  (م300)تواجده في منزلو عمى بعد 

. المصادر الطبية فييا اصابتو بالمتوسطة

  قطعة 10/9/2012 فجر اإلثنين الموافق 1:55قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيمي بصاروخين، عند حوالي الساعة ،
غرب مخيم النصيرات، ووفقا لممعمومات المتوفرة، فقد - أرض زراعية تقع عمى جرف مجرى وادي غزة في منطقة أبو جبر

حيث أحدث حفرة كبيرة . قصف المكان المستيدف بصاروخ طائرة االستطالع أعقبو بعد دقيقتين صاروخ من طائرة نفاثة
كما أدى القصف لوقوع أضرار جزئية في عدد من المنازل السكنية خاصة في أسطح . ودمر حاوية متنقمة كانت بالمكان

ونظرًا ألن القصف جاء في ساعات الميل حيث كان السكان . تمك المنازل المسقوفة باألسبستوس والصفيح، ونوافذ المنازل
وقد وصمت لممكان سيارات اإلسعاف . ( أطفال وسيدة4)، من بينيم (مواطنين9)نائمون، فقد أدى تطاير الشظايا إلصابة 

إلى مستشفى شيداء األقصى في دير البمح، حيث تمقوا العالج وغادروا المستشفى، ووصفت  ( جرحى3)وقامت بنقل 
جروح في -  عاماً 29-حماد مونس سميمان أبو خميل. 1:- المصابين ىم. حاالت الجرحى ما بين الطفيفة والمتوسطة

-  سنوات5- جاسر حماد مونس أبو خميل. 2. نقل بسيارة اإلسعاف إلى مستشفى شيداء األقصى في دير البمح- الرأس
- عناد حماد مونس أبو خميل. 3. نقل بسيارة اإلسعاف إلى مستشفى شيداء األقصى في دير البمح- جروح في اليد اليسر

- جروح في الرأس-  سنوات4- صييب حماد مونس أبو خميل. 4. عولج في المكان- جروح في الرجل اليمنى- عامين
نقمت بسيارة اإلسعاف إلى مستشفى - جروح في الرأس-   عاماً 61- ىنية عبداليادي حسين كباجة. 5. عولج في المكان

. 7. عولجت في المكان- جروح الرجل اليمنى-  عاماً 11-ريما محمد إبراىيم كباجة. 6. شيداء األقصى في دير البمح
 32- غسان حسين مطمق أبو نبيان. 8. عولجت في المكان. رضوض في الكتف- عاماً 21- سالم عمى حسان أبو فريح

- جروح في الرأس-  عاماً 21- نور سعيد مطمق أبو نبيان. 9. عولجت في المكان- رضوض في القدم اليسرى- عاماً 
. عولجت في المكان
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 استهداف الصيادين

 قوات االحتالل اإلسرائيمي اعتداءاتيا بحق الصيادين الفمسطينيين في قطاع غزة، حيث تفرض منطقة صيد ضمن نطاق واصمت
ثالثة أميال بحرية فتحرميم من الوصول ألماكن الصيد الوفيرة، وتواصل إطالق النار تجاىيم وتجاه قواربيم، وتخرب معداتيم 

لمصيادين  حاالت استيداف (10) سبتمبر خالل شير المركزرصد فقد . وشباكيم، وتواصل اعتقاليم واالستيالء عمى قواربيم
كما الحقت اضرار ، ( عاماً 19)يوسف :  وشقيقو،( عاماًا 22)فهمي صالح فهمي أبو رياش  اسفرت عن مقتل الصياد ،الفمسطينيين

وتخالف قوات االحتالل بيذه الممارسات التزاماتيا القانونية كقوة قائمة باالحتالل في  مادية في عدد من قوارب صيد الفمسطينية،
  .لقطاع غزة، وتنتيك حقوق الصيادين في الحياة، والعم

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

  من مساء 18:00فتحت زوارق االحتالل الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 
 تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال غرب منطقة 02/09/2012يوم  األحد الموافق 

 .شمالي غرب بيت الىيا،  دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار- القريبة من حدود الفصل المائية - الواحة

  من صباح 6:00فتحت زوارق االحتالل الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 
 تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال غرب منطقة 5/09/2012يوم  األربعاء الموافق 

. شمالي غرب بيت الىيا،  دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار- القريبة من حدود الفصل المائية - الواحة

  فتحت الزوارق االحتالل الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، وأطمقت عدد من قذائفيا، عند حوالي
، تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض 11/09/2012 من صباح يوم  الثالثاء الموافق 09:00الساعة 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن . شمالي غرب بيت الىيا- القريبة من حدود الفصل المائية - البحر شمال غرب منطقة الواحة
من شباك  (2)قاربين مطاطيين صغيرين الحقا الصيادين شمال منطقة الواحة حتى شاطئ البحر، وقاما بتمزيق وتخريب عدد 

، ثم طاردا ( عاماً 34)، زىير محمود العبد العامودي ( عاماً 33)حسن إبراىيم محمد مقداد : الصيد الخاصة بصيادين اثنين وىم
من قوارب الصيد الفمسطينية التي تواجدت في المنطقة، واستمر إطالق النار وأعمال المطاردة لمدة اقتربت من  (10)حاولي 
. وىو األمر الذي دفع الصيادين إلى ترك أعماليم ومغادرة المكان، وتسبب في وقوع خسائر وأضرار مادية في معداتيم. الساعة

. ىذا ولم يبمغ وقوع إصابات

  من صباح 06:30فتحت زوارق االحتالل الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 
 تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال غرب منطقة 17/09/2012يوم االثنين الموافق 

. شمالي غرب بيت الىيا،  دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار- القريبة من حدود الفصل المائية - الواحة

  من مساء يوم الجمعة الموافق 6:00ىاجمت زوارق االحتالل الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية، عند حوالي الساعة 
بواسطة خراطيم المياه ( وىي مراكب صيد فمسطينية ثابتة ومتواجدة في المكان منذ عدة أشير)فموكات  (3) عدد 21/9/2012

مما أدى إلى إغراقيا بشكل كامل والتي تواجدت في عرض البحر شمال غرب ميناء غزة، ثم فتحت نيران أسمحتيا الرشاشة تجاه 
بخمسة  (حسكة موتور)مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في المكان نفسو، مما أدى إلى إصابة قارب صيد من نوع 

، األمر الذي أجبر الصيادين عمى ترك أماكن ( عاماً 41)حسام محمود بكر : أعيرة نارية في بدن الموتور وتعود ممكيتيا لمصياد
. تواجد األسماك وعدم إكمال أعماليم
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  من مساء 18:00فتحت زوارق االحتالل الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 
 تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال غرب منطقة 22/09/2012يوم  السبت الموافق 

. شمالي غرب بيت الىيا،  دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار- القريبة من حدود الفصل المائية - الواحة

  من فجر 5:00فتحت زوارق االحتالل الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 
 تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال غرب منطقة 24/09/2012يوم  االثنين الموافق 

. شمالي غرب بيت الىيا،  دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار- القريبة من حدود الفصل المائية - الواحة

  من صباح 5:50فتحت زوارق االحتالل الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 
 تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال غرب منطقة 26/09/2012يوم  األربعاء الموافق 

. شمالي غرب بيت الىيا، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار- القريبة من حدود الفصل المائية - الواحة

  من صباح 6:00فتحت زوارق االحتالل الحربية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 
 تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال غرب منطقة 27/09/2012يوم  الخميس الموافق 

. شمالي غرب بيت الىيا،  دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار- القريبة من حدود الفصل المائية - الواحة

  من 9:30فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 
، تجاه عدد من الصيادين الفمسطينيين الذين تواجدوا عمى شاطئ البحر، في 27/09/2012صباح يوم  الجمعة الموافق 

قرب حدود الفصل المائية، شمالي غرب بيت الىيا، ثم تعمدت إطالق النار بشكل  (سابقاً )المنطقة الواقعة شمال منتجع الواحة 
مباشر تجاه اثنين من الصيادين، ما دفعيما إلى ترك شبكة الصيد الصغيرة خاصتيم، والتراجع جنوبًا، بيد أن جنود االحتالل 

:  وشقيقو،( عاماًا 22)فهمي صالح فهمي أبو رياش : واصموا استيدافيم بإطالق النار، ما تسبب في إصابة كالىما، وىما
، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراح فيمي بالخطيرة، حيث أصيب بعيار ناري دخل ( عاماً 19)يوسف 

 من مساء 22:30من الفخذ األيسر واستقر في منطقة أسفل البطن، ثم أعمنت عن وفاتو متأثرًا بجراحو عند حوالي الساعة 
وتفيد التحقيقات الميدانية أن . بينما وصفت جراح شقيقو بالمتوسطة حيث أصيب بعيار ناري في الذراع األيسر. اليوم نفسو

اثنين من الصيادين نقال الجريحين جنوبًا حتى أقرب نقطة تصميا سيارة اإلسعاف، ومن ثم بواسطة سيارة إسعاف تابعة لمدفاع 
 .والصيادين من سكان منطقة السالطين في بيت الىيا بمحافظة شمال غزة. المدني إلى المستشفى

 :عمى النحو اآلتي، يوسف صالح فهمي أبو رياشمقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها لممركز، 
 

في منزلنا الكائن  ( أفراد8)، أعزب وأسكن مع عائمتي المكونة من ( عاماً 19)يوسف صالح فيمي أبو رياش، أبمغ من العمر / أنا الموقع أدناه
بالقرب دوار السالطين بمحافظة شمال غزة، أعمل صيادًا بواسطة شباك من نوع جر بما أن حسكة أبي قد أعطبتيا القوات اإلسرائيمية بإطالق 

  توجيت أنا وشقيقي الصياد 28/9/2012 من صباح يوم الجمعة الموافق 5:00عند حوالي الساعة . النار المباشر عمييا قبل حوالي عامين
إلى شاطئ بحر بمدة بيت الىيا شمال غرب محافظة شمال غزة وبالتحديد قبالة منتجع  ( عاماً 21)وشقيقي الصياد أحمد  ( عاماً 22)فيمي 

الواحة السياحي، حيث نضع شباكنا ىناك، جيزناىا وتوجينا بيا إلى البحر، دخمنا مشيًا عمى األقدام لمسافة تقدر بعشرة أمتار، كنا نبعد عن 
 صياد، 30 مترًا، كنت أشاىد في محيط المكان حوالي 600 مترًا، وكنا نبعد عن الحدود الشمالية الغربية حوالي 200الحدود الشمالية حوالي 

 من صباح اليوم نفسو، وفجأة 9:30ألقينا الشباك وكنا في كل مرة نخرجيا بعد دقائق معدودة، استمرينا في الصيد عمى ىذا النحو، لغاية الساعة 
سمعت صوت صراخ، نظرت إلى الجية الشمالية الشرقية فوجدت جنودًا كثيرين، صوبوا أسمحتيم تجاىنا وصرخوا عمينا، سمعت صوت إطالق 
نار، شاىدت المياه تتراشق من حولي، بقيت واقفًا في المكان من شدة الخوف، شاىدت فيمي يسقط أرضًا، حاولت إنقاذه إال أنني أصبت بعيار 
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، حينيا حاول فيمي الوقوف، لكن سمعت صوت طمق ناري، حينيا سقط فيمي مرة أخرى، "اتصاوبت: "ناري في يدي اليسرى، قال لي فيمي
جمست أنا بجانبو، استمر سماعي إلطالق النار وكان بشكل متقطع، بعدىا بقميل حضر الصياد زاىر السمطان، وقفت حينيا وبدأنا أنا وزاىر 

كان ذلك في )بحمل فيمي، مشينا قمياًل فجاء أكثر من صياد، حينيا فقدت وعيي وسقطت أرضًا، ولم أفيق إال عند مشاىدتي ألطباء من حولي 
، بقيت أتمقى العالج لغاية الساعة الواحدة من مساء اليوم نفسو ثم خرجت من المستشفى، عدت إلى منزلي، وعند (مستشفى الشييد كمال عدوان

 . حوالي الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسو تمقيت نبأ وفاة شقيقي فيمي

 

 استهداف المدنيين قرب حدود الفصل 
 المناطق المحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية، استيداف  خالل الفترة التي يتناوليا التقرير،واصمت قوات االحتالل اإلسرائيمي

 عشرات وتجربفآليات االحتالل اطق من خالل اطالق النار العشوائي، او من خالل توغل المنتمك مستيدفة كل ما يتحرك في 
حاالت تم خالليا استيداف  (9)توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان فقد سجل وقوع ووفقًا ل. الزراعية،من األراضي نمات والد

 ى ىذه الممارسةيترتب علو. ما اسفر عن اصابة اثنين من المواطنين بجروح متفاوتة. المدنيين قرب حدود الفصل الشمالية والشرقية
تداعيات خطيرة لجية تيديد حياة سكان تمك المناطق والمزارعين ممن يممكون أراضي فييا، وحرمان عشرات األسر من مصدر 

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

 
 :2012شهر سبتمبر من العام خالل التوغل واستهداف المدنيين قرب حدود الفصل  حاالت
  من 05:15فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمية المتمركزة داخل أبراج المراقبة،  نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 

، تجاه المنطقة الحدودية الكائنة شمال بيت حانون، ما دفع عدد من المزارعين 3/9/2012صباح يوم االثنين الموافق 
 .الذين تواجدوا في مزارعيم في وقت مبكر إلى االبتعاد عن المنطقة وترك أعماليم ، ولم يسجل وقوع إصابات أو أضرار

  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة داخل أبراج المراقبة المنتشرة عمى حدود الفصل الشرقية، نيران أسمحتيا
، تجاه عدد من الفتية واألطفال الذين 6/9/2012 من مساء يوم الخميس الموافق 13:40الرشاشة، عند حوالي الساعة 

اقتربوا من الحدود، أثناء مشاركتيم في تشييع جنازة شييدين قصفتيم تمك القوات شرق البريج في مقبرة الشيداء اإلسالمية 
، من سكان ( عاماً 20)محمد حيدر أبو خاطر : الكائنة شرق جباليا في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة الشاب

حي الشجاعية بمدينة غزة، بعيار ناري في الذراع األيمن، وقد وصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحو 
وتفيد التحقيقات الميدانية أن عدد من القتية المرافقين لجنازة الشييد القرم اتجيوا لحدود الفصل الشرقية الواقعة . بالمتوسطة
 . مترًا من المقبرة، ورجموا أحد أبراج المراقبة بالحجارة750عمى بعد 

 ،من 22:30نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمية المتمركزة داخل أبراج المراقبة 
شمال غرب  (ايرز)، تجاه المنطقة الحدودية الكائنة في محيط معبر بيت حانون 11/9/2012مساء يوم الثالثاء الموافق 

بيت حانون في محافظة شمال غزة، ما تسبب في بث حالة من الخوف واليمع في نفوس السكان المدنيين، السيما األطفال 
 .والنساء منيم، دون وقوع إصابات أو أضرار

  من 4:40فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمية المتمركزة داخل أبراج المراقبة،  نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة 
، تجاه المنطقة الحدودية الكائنة شمال شرق بيت حانون، دون وقوع إصابات أو 20/9/2012صباح يوم الخميس الموافق 

 .أضرار
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  من 10:30جرافات، عند حوالي الساعة  (3)آليات عسكرية و (3)توغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، بقوة مكونة من 
 انطالقًا من موقع معبر كارني الواقع عمى حدود الفصل الشرقية، في المنطقة 11/9/2012صباح يوم الثالثاء الموافق 

وباشرت -   مترًا من الحدود100لمسافة تقدر بـ - الزراعية الكائنة شرق حي الشجاعية، في محافظة غزة، بشكل محدود
ىذا . الجرافات المصاحبة لمقوة بتسوية أراٍض في المنطقة، وسط إطالق متقطع لمنيران، دون وقوع إصابات أو أضرار

 .وانسحبت القوات المتوغمة من المنطقة بعد ساعات من اليوم نفسو

  انطالقا من حدود الفصل الواقع شمال شرق مخيم ( دبابات4 جرافات و3)توغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي معززة بنحو ،
، وقد واصمت تمك القوات توغميا وسط إطالق 11/9/2012 صباح الثالثاء الموافق 6:30البريج، عند حوالي الساعة 

، ومن ثم اتجيت شمااًل بمحاذاة حدود الفصل ورابط قرب مكب النفايات الواقع شمال (متر300)لمنيران، لمسافة تقدر ب
 من صباح نفس 10:00، وانسحبت تمك القوات لداخل حدود الفصل عند حوالي الساعة (جحر الديك)شرق قرية وادي غزة 

. اليوم، لم يبمغ عن وقوع إصابات

  الواقع جنوب شرق (كسوفيم)، انطالقا من حاجز ( جرافات6 دبابات و3)توغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي معززة بنحو ،
، وواصمت 11/9/2012 من صباح يوم الثالثاء الموافق 7:00قرية وادي السمقا، وسط القطاع، عند حوالي الساعة 

، في المنطقة الشرقية من قرية وادي السمقا، تحت إطالق كثيف لمنيران، ( متر300)األليات توغميا مسافة تقدر ب
وانسحبت األليات لداخل السياج الفاصل من إحدى البوابات الواقعة  ( كم3)وواصمت األليات توغميا شمااًل لمسافة تقدر ب

. بمحاذاة حدود الفصل

  بقوة مكونة 20/9/2012 من صباح يوم الخميس الموافق 10:00توغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، عند حوالي الساعة ،
 مترًا، في المنطقة المسماة بالمزبمة، الواقعة شمال شرق بيت حانون، في 300آليات عسكرية، لمسافة تقدر بـ (8)من 

محافظة شمال غزة، وسط إطالق متقطع لمنيران، وباشرت الجرافات المصاحبة بتسوية وتجريف أرٍض سبق تجريفيا في 
. المنطقة، حتى انسحبت القوة في ساعات مساء اليوم نفسو

  فجر 5:30، عند حوالي الساعة( دبابات وسيارتين جيب 4 جرافات و3)توغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي معززة بنحو 
، انطالقا من حدود الفصل شرق مخيم المغازي، ووفقا لممعمومات المتوفرة، فقد توغمت قوات 24/9/2012االثنين الموافق 

االحتالل اإلسرائيمي شرق مخيم المغازي وسط القطاع، تحت إطالق كثيف لمنيران وعززت اآلليات بطائرة عاموديو حيث 
، ( متر300)شاركت في إطالق النار، وواصمت اآلليات توغميا في المناطق الشرقية من مخيم المغازي لمسافة تقدر ب

ومن ثم اتجيت شمااًل لممنطقة الشرقية من مخيم البريج، حيث شرعت الجرافات بأعمال تسوية في األراضي الواقعة 
بمحاذاة حدود الفصل، وقد استمر التوغل لمدة تقدر بثالثة ساعات، وانسحبت تمك القوات لداخل حدود الفصل عند حوالي 

وقد أسفر إطالق النار عن إصابة السيدة تركية محمد فالح الحسنات البالغة من . من صباح اليوم نفسو8:20الساعة 
، بينما كانت تقوم بنشر الغسيل عمى سطح (المنطقة العموية من اليد)، بعيار ناري في العضد األيمن ( عاماً 49)العمر 

 ( كيمو متر1.200)منزليا الكائن في المنطقة الشرقية من مخيم البريج، ويبعد منزليا عن حدود الفصل مسافة تقدر ب
ويتكون من طابقين، حيث نقمت في سيارة مدنية إلى مستشفى شيداء األقصى في مدينة دير البمح لتمقى العالج، ووصفت 
المصادر الطبية جراحيا بالمتوسطة، وجراء إطالق النار الكثيف امتنع سكان المناطق الشرقية عن إرسال أبنائيم لممدارس 

. الواقعة في مخيم البريج خشية عمى حياتيم
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 التعسفي والحجز االعتقال 
واصمت قوات االحتالل سياسة االعتقال التعسفي بحق الفمسطينيين من سكان قطاع غزة، سواء من خالل توغالتيا في أراضي 

 تستغل حاجتيم الماسة لمسفر لغرض العالج حيث لمفمسطينيين كمصائد المعابر استخدامأو من خالل مطاردة الصيادين والقطاع، 
 .  ليمفتعتقميم أو تبتزىم بالرغم من إصدارىا التصاريح الالزمة

طفاًل، القترابيم من حدود الفصل شمال  (12)فمسطينيًا من بينيم  (13)وشيدت الفترة التي يتناوليا التقرير اعتقال قوات االحتالل 
 .وشرق قطاع غزة، او لمحاولتيم اجتياز الشريط الحدودي الفاصل

 
: يستعرض التقرير حاالت االعتقال عمى النحو اآلتي

 
 من يوم األحد 18:30اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة قرب حدود الفصل شرق مخيم البريج، عند حوالي الساعة 

، (أوفوكيم)، ثالثة أطفال حاوال اجتياز حدود الفصل شرق مخيم البريج، وقد اقتادتيم تمك القوات إلى معتقل 2/9/2012الموافق 
، رعد ( عاماً 16)، محمد حسن عمى الطويل البالغ من العمر ( عاماً 16)سائد أمين عبدالقادر وردة البالغ من العمر : والمعتقمين ىم 

يذكر أن ذوي احد األطفال تمقى اتصاأًل من . ، وجميعيم من محيم النصيرات( عاماً 15)حسين خميل أبو خاطر البالغ من العمر 
، يخبرىم أن ابنيم قد اجتاز حدود الفصل 3/9/2012 صباح اإلثنين الموافق 5:30الشرطة اإلسرائيمية، وذلك عند حوالي الساعة 
 .شرق مخيم البريج وتم اعتقالو ىو واثنين أخرين

 من يوم 20:30اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة قرب حدود الفصل، شمال شرق مخيم البريج، عند حوالي الساعة 
، عندما إقترب من حدود الفصل، ( عاماً 23)، المواطن أحمد توفيق عواد النباىين البالغ من العمر 7/9/2012الجمعة الموافق 

 .واقتادتو تمك القوات إلى جية غير معمومة

 صباح الجمعة 11:00اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة قرب حدود الفصل، شرق مخيم البريج، عند حوالي الساعة 
، بعد محاولتو اجتياز حدود الفصل شرق ( عاماً 15)، الطفل محمد حسين جبر أبو ىميسة البالغ من العمر 14/9/2012الموافق 

. مخيم البريج

 ظير السبت 12:30حوالي الساعة عند اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة قرب حدود الفصل، شمال شرق مخيم البريج 
، وسفيان حسان عبد ( عاماً 15)، اثنين من سكان مخيم البريج، وىما وليد خالد سالم سعود، البالغ من العمر 15/9/2012الموافق 

، جاء ذلك عندما اقتربوا من حدود الفصل، حيث قامت تمك القوات باقتيادىم لمركز ( عاماً 15)العاطي أبو جري البالغ من العمر 
 مساء السبت 7:00، اتصاال عند حوالي الساعة ( عاماً 45)احتجاز، وقد تمقى المواطن خالد سالم أحمد سعود البالغ من العمر 

، أبمغو المتصل انو من الشرطة اإلسرائيمية وأخبره أنيم قد اعتقموا نجمو وليد (مخفي)، من رقم ىاتف خاص 15/9/2012الموافق 
وأضاف لو أنو من المنتظر أن يتم عرضيم عمى المحكمة غدًا األحد  وشخص أخر، عندما حاوال اجتياز حدود الفصل،

(16/9/2012)  .

، 1/9/2012من يوم السبت الموافق 17:30اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة قرب حدود الفصل، عند حوالي الساعة 
، من سكان مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، ووفقا لممعمومات ( عاماً 16)الطفل محمود داوود سميمان أحمد، البالغ من العمر 

، من رقم ىاتف خاص 1/9/2012 من يوم السبت الموافق 19:30فقد تمقى والده إتصاأًل عند حوالي الساعة : المتوفرة من ذويو
. ، وأبمغو المتصل أنو من الشرطة اإلسرائيمية، وأخبره أنيم اعتقموا نجمو محمود خالل محاولتو اجتياز حدود الفصل(مخفي)
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 من 10:00عند حوالي الساعة " حجر الديك"اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل شرق قرية وادي غزة 
 عاما، أحمد أمين 17.5محمود رائد محمد عباس : ، اثنين حاوال اجتياز حدود الفصل وىما23/09/2012صباح يوم األحد الموافق 

 .ات عاما، وكالىما من سكان مخيم النصير20رجب محسن 

 من صباح يوم الجمعة الموافق 11:30اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، عند حوالي الساعة 
، ثالثة أطفال اقتربوا من تمك الحدود، شمال شرق منطقة السيفا الواقعة شمالي بيت الىيا في محافظة شمال غزة، 28/9/2012

، ( عاماً 17)صخر زاىر عبيد أبو شباب : واقتادتيم إلى جية غير معمومة، وتفيد التحقيقات الميدانية أن المعتقمون ىم األطفال
، وجميعيم من سكان عزبة بيت حانون، وتواجدوا ( عاماً 13)، أكرم محمد عيد أبو قايدة ( عاماً 16)وياسر أحمد سميمان أبو جراد 

عاشة عوائميم الفقيرة أكرم أبو قايدة عند : ىذا وأفرج عن الطفل. قرب الحدود بيدف التسمل إلى األراضي المحتمة لغرض العمل وا 
 .إيرز) من خالل معبر بيت حانون 1/10/2012 من فجر يوم االثنين الموافق 1:00حوالي الساعة 
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 الخاتمة

استمرار يظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة؛ من خالل 
طالق النار دون تمييز وتعمد   واستمرار حرمانيم ؛استمرار االعتداءات الموجية ضد الصيادين؛ و المدنييناستيدافأعمال القتل وا 

استمرار  كما يظير .من تجاوز األميال الثالثة، بما في ذلك اعتقاليم واالستيالء عمى مراكبيممن الصيد من خالل منعيم 
 مترًا عمى امتداد حدود القطاع فيما وصمت 300الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة، أعمنت قوات االحتالل أنيا تبمغ 

 . عمى أرض الواقعكيمومتر داخل القطاع أكثر منإلى 
المدنيين الفمسطينيين في قطاع مركز الميزان لحقوق اإلنسان يجدد استنكاره استمرار وتصاعد االنتياكات اإلسرائيمية الموجية ضد 

 يجدد استنكاره لالنتياكات كما. ينتيك القانون الدولي الذيالقيود التي تفرضيا عمى السكان في إطار الحصار الشامل غزة واستمرار 
الموجية ضد الصيادين؛ واستمرار حرمان المرضى من حقيم في الوصول إلى المستشفيات وتمقي العالج والرعاية الصحية المناسبة؛ 
ومواصمة االعتقاالت التعسفية واالستيداف المتعمد والمنظم لعمال جمع الحصى والركام، الذين دفعيم الفقر إلى البحث عن وسائل 

 ويشدد مركز الميزان عمى أن استمرار الحصار يشكل مساسًا جوىريًا بجممة حقوق اإلنسان .خطيرة لمحصول عمى مصدر لمرزق
بالنسبة لمفمسطينيين في قطاع غزة، ويمعب دورًا أساسيًا في تدىور األوضاع اإلنسانية، حيث تتفاقم المشكالت االجتماعية وتتدىور 

 .مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدالت البطالة والفقر في صفوف السكان
مركز الميزان يرى في مضي قوات االحتالل اإلسرائيمية قدمًا في انتياك قواعد القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق 

اإلنسان انعكاسًا طبيعيًا لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباتو القانونية واألخالقية تجاه المدنيين في األراضي الفمسطينية المحتمة 
تمك القوات عمى -  ولم يزل–أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعمة شجع  و.وفي قطاع غزة عمى وجو الخصوص

. مواصمة انتياكاتيا
ويطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة، وضمان مرور 

ومركز الميزان يؤكد . المواد الضرورية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألدوية والمالبس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع
عمى أن العقوبات الجماعية اإلسرائيمية تتسبب بانتياكات خطيرة لحقوق اإلنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي 

 . اإلنساني ويرقى الحصار وجممة الممارسات األخرى إلى مستوى الجرائم ضد اإلنسانية
 العاجل والفاعل لوقف انتياكات قوات االحتالل اإلسرائيمي لقواعد القانون بالتحركلمجتمع الدولي  امطالبتوالميزان يجدد مركز كما 

من كل  في األراضي الفمسطينية المحتمة ومالحقة ة والعمل عمى تطبيق العدال،الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
.  وتقديميم لمعدالةنتياكاتأمروا بارتكاب ىذه االارتكبوا أو 

والمركز يشدد عمى ضرورة إنياء حالة اإلفالت من العقاب التي ميزت سموك المجتمع الدولي تجاه انتياكات حقوق اإلنسان وقواعد 
. القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفمسطينية المحتمة

 
انتهى 

 


