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 قدمةم

وسط  ،2014 العام من شير ابريل خالل غزة قطاع في وممتمكاتيم المدنيين السكان استيداف اإلسرائيمي االحتالل قوات واصمت
يستعرض التقرير  .2007قطاع منذ أيمول )سبتمبر( السمطات االحتالل عمى  المفروض عمى قطاع غزة والذي شددتوحصار استمرار ال

، وذلك وفقًا لعمميات الرصد والتوثيق التي قام بيا مركز الميزان لحقوق اإلنسان في 2014شير ابريل ئيمية خالل االنتياكات اإلسرا أبرز
 قطاع غزة.

 
  أطفال.( 9، من بينيم )جريحاً  (30) الجرحىحصائية لمجمل االنتياكات التي وقعت خالل الفترة، حيث بمغ عدد إيبدأ التقرير بخالصة 

 
ال سيما في المناطق القريبة من الحدود الشمالية  ،مة قوات االحتالل اإلسرائيمي استيداف المدنيين الفمسطينيينيتناول التقرير مواص

كما يرصد التقرير  .والشرقية لقطاع غزة، في سياق محاوالتيا تكريس منطقة مقيدة الوصول عمى امتداد الحدود الشمالية والشرقية لمقطاع
مبدأ  بمخالفة( حالة، كانت تتسم ىذه اليجمات 27، والتي بمغت )كافة ةإطالق النار المتكرر عمميات و اليجمات الصاروخية والمدفعية 

  .لجية عدم اكتراثيا باألضرار التي تمحق بالمدنيينالتناسب والتمييز 
 

في كثير  ياغزة، والتي يصاحبفي المناطق الحدودية الشمالية والشرقية لقطاع  االحتاللويرصد التقرير أعمال التوغل التي تنفذىا قوات 
طالق نار  . توغل عمميات( 3الفترة ) ىذه خاللالتقرير سجل يو  ،من األحيان أعمال تسوية وتجريف وا 

 
يستعرض التقرير االنتياكات الموجية ضد الصيادين الفمسطينيين، التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضو قوات االحتالل 

من حقيم في العمل وتنتيك جممة حقوقيم اإلنسانية. حيث شيدت الفترة التي يتناوليا التقرير استيداف تمك  عمى القطاع وتحرم سكانو
عن شاطئ قطاع غزة، واستيدافيم بحرية ( أميال 6القوات لمصيادين ومنعيم من مزاولة عمميم من خالل حرمانيم من تجاوز ما مسافتو )

طالق النار تجاىيم ومالحقتي  م بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر. بشكل متكرر وا 
صابة صياد، في إ تسببت، ضد الصيادين الفمسطينين إعتداءً ( 11وفي ىذا السياق رصد المركز خالل الفترة التي يتناوليا التقرير وقوع )

  .صيدومعدات ( قوارب 2ستيالء عمى )، واال(2اعتقال )و 
 

قوات خالليا  تعتقما(، 6عتقال )االعمميات سياسة االعتقال والحجز التعسفي حيث بمغ عدد ويظير التقرير مواصمة قوات االحتالل 
 .( أطفال7من بينيم )فمسطينيين  (9)االحتالل 
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 خالصة إحصائية
إلفادات ستند وتجمعيا من الميدان بباحثو مركز الميزان لحقوق االنسان  قامتشكل المعمومات الواردة في ىذا التقرير معمومات أساسية، 

 ظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني من خاللوي. الضحايا وشيود األعيان
 :استعراضو لممعطيات التي تشير إلى

 

  ؛ودون تمييزباستخدام قوة غير متناسبة  إيقاع الجرحىوتعمد  إطالق الناراستمرار أعمال 
 ؛الستة أميالمن تجاوز من الصيد من خالل منعيم ر االعتداءات الموجية ضد الصيادين، واستمرار حرمانيم استمرا 
 ؛استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة 
  ة؛بحريأعماليم من مزاولة واستمرار حرمانيم  ،قرب حدود الفصل، المدنيين الفمسطينييناستمرار االعتداءات الموجية ضد 
  المناىضة لفرض منطقة أمنية عازلة؛استيداف التجمعات السمميةاستمرار ، 
 استمرار عمميات االعتقال التعسفي؛ 
 استمرار الحصار واإلغالق المشدد الذي ينتيك حرية حركة البضائع واالفراد؛ 

 
 

 2014 امشهر إبريل من العخالل جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل 
 22 عدد حوادث اطالق النار

 30 المصابينعدد 

 9 طاالاأل المصابين من

 3 عدد عمميات التوغل

 9 عدد المعتقمين

 2 المعتقمين األطاال

 11 عدد االنتهاكات عمى الصيادين

 2 عدد المعتقمين

 2 عدد القوارب التي تم االستيالء عميها
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 إستخدام القوة المارطة 

ستيدف المدنيين في المناطق مقيدة الوصول، أو يي ذاستخدام القوة المفرطة من خالل إطالق النار ال اإلسرائيمي االحتالل قوات واصمت
 لحياة وسالمة المدنيين.وال تكترث  تنتيك مبدأ التناسب والتمييزأعمال القصف التي 

 

 

 :إطالق النار تجاه المدنيين دون تمييز

القنص ضد الرصاص الحي وأعمال ، حيث تستخدم تمك القوات نالمدنيين الفمسطينيي الق النار تجاهإطاستمرت قوات االحتالل في 
نتياكات التي وثقيا مركز الميزان لحقوق اإلنسان خالل الفترة التي االالتقرير يستعرض  .المدنيين في المناطق القريبة من حدود الفصل

 يغطييا التقرير عمى النحو اآلتي:
 

من  9:20، نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة شمال غرب بيت حانونحدود الفصل  عندحتالل االسرائيمي المتمركزة فتحت قوات اال .1
، تجاه عدد من جامعي الحجارة والحصى، الذين اقتربوا من الحدود في المنطقة الواقعة غربي 10/4/2014صباح يوم الخميس الموافق 

من الصباح نفسو،  10:45لصناعية الميدمة، وتواصل اطالق النار بشكل متقطع حتى الساعة معبر بيت حانون )ايرز( مكان المنطقة ا
عامًا( وأصيب بشظايا عيار ناري في اليد والساق  24ما تسبب في اصابة ثالثة من جامعي الحصى ىم: بكر عمر صابر أبو عمشة )

عامًا(  19ري في الرقبة، وسالم جالل عبد الرؤوف عبد اليادي )عامًا( أصيب بشظايا عيار نا 26اليمنى، وعمي طو عبد ربو الكفارنة )
أصيب بشظايا عيار ناري تحت االبط األيسر، وجميعيم من سكان بيت حانون، ووصفت المصادر الطبية جراح الكفارنة بالخطيرة 

بعد أمتار من حدود الفصل وحمميم  مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن الجرحى أصيبوا وىم عمى إلىوحولتو 
 -متر تقريبًا من الحدود 1000التي تبعد مسافة  -مترًا ثم نقموىم باستخدام عربات الكارو حتى أبراج الندى 300أقرانيم مسافة تقدر بـ

 ومن ىناك نقمتيم سيارات االسعاف التابعة لجمعية اليالل األحمر الفمسطيني إلى مستشفى كمال عدوان. 
من يوم  15:30، نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة شرق جبالياحدود الفصل  عندوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة فتحت ق .2

مترًا في المنطقة الحدودية  300، تجاه عدد من المزارعين والمواطنين الذين تواجدوا عمى مسافة تقدر بـ10/4/2014الخميس الموافق 
 17سالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في إصابة الطفل: ضياء أحمد أسعد الناطور )الكائنة شرقي مقبرة الشيداء اإل

عامًا(، بعيار ناري في الفخذ األيسر، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحو بالمتوسطة. وتفيد التحقيقات الميدانية 
 -التي يممكونيا -قية لغرض التنزه، واختمطوا بالمزارعين الذين يتواجدون في مزارعيمأن عدد من المواطنين اقتربوا من حدود الفصل الشر 

 وعمى أثر إطالق النار انسحب المزارعين والمتنزىين من المنطقة.كالمعتاد، 
يوم  من 14:00، نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة شرق جبالياحدود الفصل  عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .3

، تجاه التظاىرة األسبوعية ضد المنطقة المقيدة الوصول التي ينظميا عدد من الشبان واألطفال في 11/4/2014الجمعة الموافق 
المنطقة الحدودية الكائنة شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرق جباليا في محافظة شمال غزة، وتواصل اطالق النار بشكل متقطع حتى 
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اء اليوم نفسو، وتخمل ذلك إطالق األعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل لمدموع. ما تسبب في إصابة أحد من مس 18:00الساعة 
عامًا(، من  16المشاركين بجراح وصفتيا المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بالمتوسطة، وىو الطفل: أمير محمد أحمد صالح )

تابعة لمخدمات الطبية ال ( من العاممين في األطقم الطبية7)األيسر. كما تعرض سكان مخيم جباليا، وأصيب بعيار ناري في الفخذ 
 لالختناق وعولجوا ميدانيًا. العسكرية

من مساء يوم الجمعة  4:30شرق خان يونس، عند حوالي الساعة  عند حدود الفصلفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .4
اشة تجاه مجموعة من األطفال لدى اقترابيم من الشريط الحدودي الفاصل شرق حي بمدة ، نيران أسمحتيا الرش11/4/2014الموافق 

عامًا( بعيار ناري في الفخذ  16محمد جمال موسى أبو جامع ) :عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، أسفر اطالق النار عن إصابة الطفل
العالج ووصفت حالتو بالحرجة نتيجة تمزق في االوردة، وتم  االيسر، وتم نقل المصاب عمى الفور الى مستشفى غزة األوروبي لتمقي
 إدخالو الى قسم العناية الفائقة في مستشفى غزة األوروبي لتمقي العالج.

من  8:00، نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة شمال غرب بيت حانونحدود الفصل  عندفتحت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة  .5
، تجاه عدد من جامعي الحجارة والحصى، الذين اقتربوا من الحدود في المنطقة الواقعة غربي معبر بيت 13/4/2014يوم األحد الموافق 

حانون )ايرز( مكان المنطقة الصناعية الميدمة، ما تسبب في اصابة أحد جامعي الحجارة والحصى وىو: رامي حسان ابراىيم الصوص 
 .يمنى، وىو من سكان بيت الىياعامًا( وأصيب بعيار ناري في الساق ال 20)
من يوم  8:00، نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة شمال بيت حانونحدود الفصل  عندفتحت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة  .6

بر بيت ، تجاه عدد من جامعي الحجارة والحصى، الذين اقتربوا من الحدود في المنطقة الواقعة شرقي مع15/4/2014الثالثاء الموافق 
عامًا( وأصيب بعيار ناري  21حانون )ايرز(، ما تسبب في اصابة أحد جامعي الحجارة والحصى وىو: وسيم تيسير مطمق أبو عودة )

 في الساق اليمنى، وىو من سكان شارع القرمان ببيت حانون، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحو بالمتوسطة. 

، عمى النحو اآلتي:وسيم تيسير أبو عودةمن إفادة مشاوعة بالقسم ّصرح بها لممركز، يورد التقرير مقتطاات   

، ذىبت بصحبة عمي محمد لجمع الحصى من المنطقة 15/4/2014من صباح يوم الثالثاء الموافق  5:30"... عند حوالي الساعة 
متر( من حدود الفصل، وعند حوالي الساعة  800)ـ الواقعة قرب الحدود شرقي معبر بيت حانون )ايرز(، ... وكنا عمى بعد حوالي

متر(، ... وبدأوا 300صباحًا، وصل المنطقة عدد أخر من عمال جمع الحصى، الذين اقتربوا من حدود الفصل مسافة تقدر ب) 7:30
شيء ما يضرب أثناء عممي شعرت ب  8:00بجمع الحصى المتبقي من مخمفات شارع قديم معبد بمادة )الفسكورس(،  وعند الساعة 

بساقي اليمنى التي لم تعد قادرة عمى حممي فسقطت عمى األرض، ثم سمعت صوت عدة أعيرة نارية من ناحية الحدود، فحممني عّمي 
مفترق الجمارك الذي يتمركز عنده أفراد من شرطة غزة،  ونقمتني إلىعمى عربة )كارو( ، ووضعوني عدد من جامعي الحصى  هوساعد

االسعاف فوصمت بعد دقائق احدى سيارات جمعية اليالل األحمر ونقمتني إلى مستشفى كمال عدوان، محطة ت عمى التي بدورىا اتصم
 وىناك قدم لي االطباء الرعاية الطبية المالئمة، وأخبروني أن عيارًا ناريًا اخترق الساق اليمنى وخرج منيا دون أن يمس بالعظام..." 
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من يوم  15:00، نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة شرق جبالياحدود الفصل  عندتمركزة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي الم .7
، تجاه التظاىرة األسبوعية ضد المنطقة المقيدة الوصول التي ينظميا عدد من الشبان واألطفال في 18/4/2014الجمعة الموافق 

ا في محافظة شمال غزة، وتواصل اطالق النار بشكل متقطع حتى المنطقة الحدودية الكائنة شرقي مقبرة الشيداء اإلسالمية شرق جبالي
من مساء اليوم نفسو، وتخمل ذلك إطالق األعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل لمدموع. ما تسبب في إصابة أحد  18:30الساعة 

يب بعيار ناري في الساق اليسرى، عامًا(، من سكان منطقة الجرن بجباليا، وأص 24المشاركين بجراح  وىو: أحمد محمد أحمد صالح )
 ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحو بالمتوسطة. 

من  7:30، نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة شمال غرب بيت حانونحدود الفصل  عندفتحت قوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة  .8
لحجارة والحصى، الذين اقتربوا من الحدود في المنطقة الواقعة غربي معبر ، تجاه عدد من جامعي ا28/4/2014يوم االثنين الموافق 

بيت حانون )ايرز(، ما تسبب في اصابة اثنين من جامعي الحجارة والحصى وىما األخوين: بسام عبد العزيز سعيد اخروات "حمدان" 
عامًا(، وأصيب بعيار ناري في القدم  18"حمدان" )عامًا( أصيب بعيار ناري في الساق اليمنى، وسعيد عبد العزيز سعيد اخروات  31)

اليمنى ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراح بسام بالمتوسطة حيث أصابت عظام الساق بينما وصفت جراح سعيد 
بعد أمتار من الجدار بالطفيفة. وىما من سكان شارع حمد ببيت حانون. وتفيد التحقيقات الميدانية أنيما أصيبا بينما تواجدا عمى 

ت وصموا بيما مفترق الجمارك حيث تتمركز ياإلسمنتي الحدودي، وحمميما أقارب ليم يعممون في المنطقة نفسيا عمى عربة كارو ح
شرطة غزة، التي اتصمت عمى االسعاف فوصمت بعد دقائق احدى سيارات الخدمات الطبية العسكرية ونقمتيما إلى مستشفى كمال 

 عدوان. 
 18:30، نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة شمال غرب بيت حانونحدود الفصل  عندقوات االحتالل االسرائيمي المتمركزة  فتحت .9

، تجاه عدد من جامعي الحجارة والحصى، الذين اقتربوا من الحدود في المنطقة الواقعة 30/4/2014من مساء يوم األربعاء الموافق 
عامًا( أصيب بعيار ناري في القدم  18تسبب في اصابة أحدىم، وىو: مصطفى أديب محمد دياب ) غربي معبر بيت حانون )ايرز(، ما

اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحو بالطفيفة. وىو من سكان عزبة بيت حانون. وتفيد التحقيقات الميدانية 
 سمنتي الحدودي. أن دياب أصيب بينما تواجد عمى بعد أمتار من الجدار اإل

 
 :والتناسب تنتهك مبدأ التمييزأعمال قصف 

إطالق النار استيدافيا المنظم لممدنيين وممتمكاتيم من خالل  ،2014من العام  شير ابريلخالل  اإلسرائيمي واصمت قوات االحتالل
التي  توثيقالو  الرصد فقًا ألعمالوو  .دون تمييز أو تناسب العشوائي، وأعمال القصف التي طالت مناطق مختمفة داخل قطاع غزة

 لجية عدم اكتراثيا باألضرار التي تمحق بالمدنيينبانتياك مبدأ التمييز والتناسب ىذه اليجمات فقد اتسمت  يواصميا مركز الميزان
صف أحدثيا القشدة اإلنفجارات التي  توتسبب ،وأرضي زراعية مواقعالطيران االسرائيمي عدة غارات استيدف فييا  وشن وممتمكاتيم.

خالل الفترة التي يغطييا  ىامركز الميزاناألحداث التي رصد أبرزنورد  بحاالت من الخوف والرعب في صفوف السكان السيما االطفال، 
 عمى النحو اآلتي: التقرير
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فق من فجر الجمعة الموا 1:30بصاروخ واحد عمى األقل، عند حوالي الساعة  ،قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيمي .1
تقع في  ، ( منزل سكني18، قطعة أرض زراعية تقع جنوب قرية المغراقة، ما تسبب في وقوع أضرار جزئية في )4/4/2014

وعمو بينما كانوا رضيع أصيب طفل ، و محيط منطقة القصف، جراء تيشم زجاج نوافذىا، وتكسير أبوابيا وألواح )األسبستوس(
ن المكان المستيدف، ووفقًا إلفادة شيود عيان والتحقيقات الميدانية فقد أصيب متر( ع 150داخل شققيم التي تبعد حوالي )

في  اً كان نائم عندما -خمف األذن اليسرى -شيور(، بجروح في الرأس 4الطفل: محمد تامر رمضان التتر البالغ من العمر )
ونقموا بواسطة سيارة إسعاف تابعة عامًا(، اصيب بشظايا ورضوض في الكتفين والرأس،  31شقتو،  وشادي رمضان التتر )

ساعات( غادروا المستشفى بعدما تمقوا العالج  3لمخدمات العسكرية إلى مستشفى دار الشفاء في مدينة غزة، وبعد حوالي )
 الالزم، وقد تسبب القصف أيضًا بحالة من اليمع والخوف واصابات برضوض لعدد من األطفال القاطنين في المنازل القريبة.

، شركة 4/4/2014من يوم الجمعة الموافق  1:15طائرات االحتالل االسرائيمي، بثالثة صواريخ، عند حوالي الساعة قصفت  .2
محمد حسن عمي عودة وأوالده )لقص وثني وكبس وتشكيل الحديد(، الكائنة في شارع السكة بجباليا، ما تسبب في وقوع أضرار 

، نصف نقل، بيضاء (GMC)من نوع  -لخام وشاحنتين لمنقل كانتا تتوقفان فييابالغة بالورشة طالت المبنى والمعدات والمواد ا
كما تضررت ورشة سمور لمحدادة المجاورة بشكل جزئي، دون وقوع اصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أن القصف جاء  -المون

 لمدنيين ال سيما األطفال والنساء منيم.ما أثار حالة من الخوف واليمع في نفوس السكان اممفاجئًا وفي وقت اتسم باليدوء، 
، ورشة 4/4/2014من يوم الجمعة الموافق  1:20بصاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  ،قصفت طائرات االحتالل االسرائيمي .3

والتي  في محافظة شمال قطاع غزة،  السالم لمسمكرة والدىان وقطع غيار المركبات، الكائنة غرب محطة أبو شباك لمبترول،
تعود لممواطن: مصطفى عودة الحمراني، ما تسبب في وقوع أضرار بالغة بالورشة طالت المبنى والمعدات والفرن والمواد الخام، 

وأدى ذلك إلى اشتعال النيران  -( دايو1( مرسيدس، و)1( من نوع ميتسوبيشي، و)3) -( مركبات كانت تتوقف داخميا5وعدد )
عمى الحريق قبيل توسعو. وتضرر جراء القصف مصنع مناشير ألومنيوم  ةسيطر من الدني طواقم الدفاع الم وتمكنتفي الورشة 

 يجاور الورشة من الجية الجنوبية بشكل جزئي، دون وقوع اصابات. 
، مزرعة 4/4/2014من يوم األحد الموافق  00:05بأربعة صواريخ، عند حوالي الساعة  ،قصفت طائرات االحتالل االسرائيمي .4

ممواطن: فيصل غازي جميل الشوا، تقع عمى المدخل الرئيس لممنطقة الصناعية في بيت حانون، ما تسبب في زيتون تعود ل
وتدمير بئر مياه يستخدم ألغراض الزراعة   ،شجرة زيتون( 250وتضرر) من المزرعة متر مربع( 4000) تضرر ما مساحتو 

يسكنو أحد الحراس بشكل  )باألسبستوس(مسقوف  جزئي، ومنزلبشكل  متر مربع( 1000)ومستودع بمساحة بشكل كمي، 
 وقوع اصابات.  ولم يسجلجزئي، 

 حظيرة، 21/4/2014من يوم االثنين الموافق  13:00بصاروخين، عند حوالي الساعة  ،قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيمي .5
ستطالع لصاروخين تحذيريين إطالق طائرة االبدقائق لتربية المواشي يقع شمال شرق مخيم النصيرات، وقد سبق القصف 

حداث حفرة كبيرة في المكان، وتعود ممكيتو لورثة المرحوم صالح ذياب وقد لممكان المستيدف،  أسفر ذلك عن تدميره بالكامل وا 
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رأس من الماعز،  18متر(، مسقوف جزء منيا بالصفيح، وتسبب القصف في نفوق ) 300أبو عطيوي، وتقدر مساحتو ب)
تضررت حضيرة مجاورة تعود ممكيتيا لممواطن صابر ذياب  ، كماعربة كارووتدمير  أرانب(، و 10و دجاجات، 10وبقرة، و

 ( منازل سكنية تقع في محيط القصف.4تضررت نوافذ ) وعامًا(، ودمرت عربتين كاروا،  58سميم أبو عطيوي )
، موقع تابع 21/4/2014ثنين الموافق من يوم اال 13:30بصاروخ، عند حوالي الساعة  ،ات االحتالل اإلسرائيميقصفت طائر  .6

لعناصر المقاومة الفمسطينية، يقع جنوب شرق مدينة دير البمح، وقد سبق القصف إطالق طائرة االستطالع لصاروخ تحذيري 
لممكان المستيدف قبل القصف بدقائق، وتسبب في وقوع أضرار داخل الموقع واصابة أحد الشبان الذي كان يتواجد بالقرب 

 .(عاماً  33ما وتضرر منزل سكني يعود ممكيتو لممواطن عبد اهلل حسن أبو رحمة )منو، ك
، 23/4/2014من يوم األربعاء الموافق  16:50بصاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  ،قصفت طائرات االحتالل االسرائيمي .7

لمنشية في بيت الىيا، ما أسفر عن دراجة نارية بينما كانت تسير قرب نادي شباب بيت الىيا الرياضي الكائن في شارع ا
اصابة شابين اثنين كانا يستقالن الدراجة وصفت المصادر الطبية جراح أحدىما بالخطيرة، وتزامن القصف مع تواجد عدد كبير 

( أطفال، ووصفت المصادر الطبية في 5( مواطنًا منيم، من بينيم )14من المواطنين في المكان ما تسبب في اصابة )
عامًا( جراح ورضوض في الوجو  11ال عدوان جراح أحدىم بالخطيرة. والجرحى ىم: حنين مريد ربيع المصري )مستشفى كم

أعوام(  8أعوام( شظايا في الكتف األيسر والساق اليسرى، اسراء عّطاف حسن الحبل ) 5والساقين، ريم عمي حسن الحبل )
عامًا( رضوض في  17والساق اليسرى ووصفت جراحو بالخطيرة، سميم صالح جودت الزعنون )جراح في الرأس والخاصرة 

عامًا( شظايا في الجبين والعين، ابراىيم رزق سعيد  57عامًا(، راتب محمد أحمد البابا ) 15الفخذ األيسر، وخالد الغول )
عامًا( شظايا في اإللية، فالح  37قاعود )عامًا( شظية في الرقبة ورضوض في الصدر، محمد مصطفى محمد ال 25سممان )

عامًا(  23عامًا( جراح في الرأس والخاصرة والقدم اليمنى، ىاني عبد الحميد يونس أبو جراد ) 51عوني عبد المحسن حمودة )
، عامًا( شظايا في البطن 53شظايا في اليد اليسرى تسببت في بتر اصبعين من الكف، عبد الحميد يونس أحمد أبو جراد )

عامًا( توقف مؤقت في  46عامًا( شظية في اليد اليمنى، سالمة عوني عبد المحسن حمودة ) 26محمد جياد حافظ سممان )
عامًا( شظية في كف اليد اليسرى. كما تسبب القصف في تضرر  40حاسة السمع، جمال عبد الرحمن عاشور ورش آغا )
لتحقيقات الميدانية أن القصف جاء وقت ىادئ يتواجد خاللو عدد كبير من عدد من المنازل السكنية والمحالت التجارية. وتفيد ا

 الشبان والمواطنين في النادي لممارسة أو مشاىدة كرة القدم. 
 

 :فرض مناطق مقيدة الوصول

التحرك فييا، فرضت قوات االحتالل اإلسرائيمي مناطق بالقرب من حدود الفصل الشرقية والشمالية منعت السكان من االقتراب منيا أو 
الشمالية والشرقية لقطاع غزة. وفيما تدعي تمك القوات أن  كم( ىي طول المسافة عمى امتداد الحدود62وتمتد المنطقة عمى طول )

لى الجنوب من الحدود الشمالية داخل أراضي قطاع غزة، لكن 300المسافة ال تتعدى ال) ( متر إلى الغرب من الحدود الشرقية وا 
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متر )كيمو ونصف متر( في بعض  1500األرض تثبت أن االستيداف واالعتداءات تطال مسافة تصل إلى حوالي الممارسات عمى 
المناطق. وتستخدم تمك القوات سياسة إطالق النار والقذائف المدفعية بشكل دائم تجاه كل ما يتحرك في ىذه المناطق، كما تواصل 

جرافات ضخمة مصحوبة بقوات عسكرية تقوم بأعمال تجريف لألعشاب وتسوية التوغل بشكل شبو يومي في تمك المنطقة حيث تدفع ب
كما تواصل تمك . لألراضي. وتمنع ىذه اإلنتياكات المدنيين الفمسطينيين السيما المزارعين منيم من مزاولة أعماليم وفالحة أراضييم

 في الفمسطينيين الصيادين تجاه يومي شبو بشكل النار قإطال اإلسرائيمية الحربية خاللو الزوارق القوات فرض حصارًا بحريًا، تواصل
وتمنعيم من ممارسة عمميم بحرية،  الشاطئ نحو مغادرة البحر الصيادين عمى يجبر مما المائية، الفصل حدود قرب أو البحر عرض

وتقطرىا إلى ميناء إسدود، كما تتعمد كما تقوم الزوارق بمحاصرتيم وتجبرىم عمى القفز في المياه قبل أن تعتقميم، وتستولى عمى قواربيم 
طالق النار عمى محركات القوارب. يستعرض التقرير  االنتياكات التي أبرز في حاالت كثيرة تخريب معداتيم كتقطيع شباك الصيد وا 

 عمى النحو اآلتي: ،رصدىا مركز الميزان لحقوق اإلنسان في المناطق مقيدة الوصول

 
 

 أواًل/ المناطق البرية:
مساء يوم السبت، الموافق  7:30شرق خان يونس، عند حوالي الساعة  عند حدود الفصلقوات االحتالل المتمركزة، فتحت  .1

، نيران أسمحتيا الرشاشة، تجاه األراضي الزراعية شرق بمدة القرارة. استمر إطالق النار لمدة ساعتين بشكل 12/4/2014
اليوم نفسو، فتحت قوات  9:30ند حوالي الساعة و ع ،ي سماء المنطقةمتقطع مع إطالق عدة قذائف مدفعية وفوانيس إضاءة ف

وعمى إثر ذلك اضطر عدد من نيران أسمحتيا الرشاشة، تجاه األراضي الزراعية في حي أبو ريدة، شرق بمدة خزاعة،  االحتالل
 .المزارعين لترك حقوليم

 ، 21/4/2014من يوم االثنين الموافق  9:50لي الساعة عند حوا فتحت طائرات االحتالل العمودية نيران أسمحتيا الثقيمة، .2
تجاه المناطق الزراعية الخالية قرب حدود الفصل شرقي جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع اصابات أو أضرار، ولكن 

 دوي األعيرة النارية الثقيمة دبت الخوف واليمع في نفوس السكان المدنيين ال سيما األطفال والنساء منيم.
نيران أسمحتيا الرشاشة، بشكل متقطع، عند حوالي جباليا، شرق  عند حدود الفصلفتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة  .3

، تجاه المزارعين الفمسطينيين الذين تواجدوا في مزارعيم الواقعة 24/4/2014من مساء يوم الخميس الموافق  18:30الساعة 
في محافظة شمال غزة، دون وقوع اصابات أو أضرار، ولكن تواصل اطالق النار دفع في المنطقة الحدودية شرقي جباليا 

 المزارعين إلى االبتعاد عن المنطقة ومغادرة أعماليم خوفًا عمى حياتيم. 
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 في المناطق البرية: التوغالت

 األراضي القريبة من حدود الفصل توغل في مناطق مختمفة من قطاع غزة، قامت خالليا بتجريف عمميات( 3)حتالل نفذت قوات اال
حقوليم  لتركوعادة تأتي ىذه التوغالت في ساعات الصباح في ذروة نشاط المزارعين مما يدفعيم  ،وسط إطالق لمنار بشكل متقطع
 .اتالطائر من  في عمميات التوعل بمساندة لياتستمر التوغل لعدة ساعات، كما تشارك اآلعادة ما يو  ومزارعيم خشية عمى حياتيم،

 رة التي يغطييا التقرير عمى النحو اآلتي:يستعرض التقرير عمميات التوغل التي رصدت خالل الفت
 

من صباح يوم االثنين الموافق  8:00اإلسرائيمي معززة ب)بدبابتين وجرافة(، عند حوالي الساعة  االحتاللتوغمت قوات  .1
ي األراضي الواقعة في  محيط معبر )نحال عوز(، شرق ف متر( 100تقدر ب)مسافة ل إنطالقًا من حدود الفصل،7/4/2014

 12:00مدينة غزة،  حيث قامت الجرافة بأعمال تسوية لألراضي في تمك المنطقة، وانسحبت تمك القوات عند حوالي الساعة 
 من ظير اليوم نفسو.

 ،7/4/2014 الموافق االثنين ومي صباح 5:30 الساعة حوالي عند ،(اليات 9) بنحو معززة اإلسرائيمي االحتالل قوات توغمت .2
 إطالق التوغل عممية وتخمل ،(متر 100)ب تقدر مسافة توغميا االليات وواصمت البمح، دير شرق الفصل حدود من انطالقا
 .نفسو اليوم من 13:00 الساعة حوالي عند القوة وانسحبت المنطقة، في الزراعية االراضي تجاه مدفعية قذيفة

 ،7/4/2014 الموافق االثنين يوم صباح 8:00 الساعة حوالي عند ،(اليات 9) بنحو معززة إلسرائيميا االحتالل قوات توغمت .3
 وتخمل ،(متر 50)ب تقدر مسافة توغميا االليات ووصمت ،(الديك جحر) غزة وادي قرية شرق شمال الفصل حدود من انطالقا
 ولم نفسو، اليوم من 16:00 الساعة حوالي عند نسحبتوا  الفصل، حدود من القريبة لألراضي تسويةتجريف و  التوغل عممية
 .اصابات وقوع يسجل

 

/ المنطقة البحرية:  ثانيًا

تأتي في سياق حظر الصيد خارج  والتي انتياكاتيا الموجية ضد الصيادين الفمسطينين في قطاع غزةتواصل قوات اإلحتالل اإلسرائيمي 
من أماكن الصيد الوفيرة، الفمسطينيين من الوصول إلى الصيادين اكات في حرمان الستة. وتتسبب ىذه االنتيبحرية الميال األنطاق 
جبارىم عمى اإلنسحاب من المياه ناحية الشاطيء،  النارإطالق  خالل معداتيم وشباكيم، وتستولي عمى  وتخريبعمى الصيادين وا 

ناحية نسحاب مما أعاق عمميم وأجبرىم عمى اال ،نار تخمميا إطالقإعتداء ضد الصيادين ( 11ورصد المركز ) قواربيم بعد إعتقاليم.
شير خالل ضد الصيادين اإلنتياكات  يورد التقرير أبرز( قوارب صيد، 2، وصادرت )من الصيادين( 2) وأعتمقت تمك القوات .الشاطيء
 .2014العام  ابريل من
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 عمى 3/4/2014 الموافق الخميس يوم من 15:00 اعةالس حوالي الرشاشة، عند أسمحتيا نيران اإلسرائيمية الحربية الزوارق فتحت .1
 عميو، واستولت غزة في الشاطئ مخيم غربي بحرية أميال أربعة بعد عمى البحر عرض في تواجد موتور، حسكة نوع من صيد مركب
 حاصرا حربيين زورقين أن زالمرك أجراىا التي الميدانية التحقيقات وتفيد ،(عاماً  40) بكر فارس غازي محمد مثقال لمصياد ممكيتو وتعود

 تجميع بيدف وذلك لتشغيميما، كيرباء ومولدين إنارة كشافات أربعة جوانبو عمى الصياد ويضع ومرساة حبال بواسطة المثبت المركب
 .معمومة غير جية إلى ونقاله بحبال ربطاه ثم ومن المركب، حول األسماك

 تجاه ،8/4/2014 الموافق الثالثاء يوم من 3:00 الساعة حوالي عند ،لرشاشةا أسمحتيا نيران اإلسرائيمية الحربية الزوارق فتحت .2
 غزة محافظة غرب البحر عرض في ذلك، من وأقل بحرية أميال بخمسة تقدر مسافة عمى تواجدت التي الفمسطينيين الصيادين مراكب
 صباح من 6:00 الساعة حتى القوارب تجاه قطعالمت النار اطالق واستمر غزة، شمال محافظة في والواحة السودانية منطقتي وغربي
 عن االبتعاد إلى الصيادين دفع ما األسماك، تواجد أماكن عن ابعادىم لغرض الصيادين لقارب مالحقات ذلك وصاحب نفسو، اليوم

 .أضرار أو إصابات وقوع عن يبمغ أن دون. أعماليم استكمال وعدم الخطر منطقة
 تجاه 24/4/2014 الموافق الخميس يوم من 5:30 الساعة حوالي عند ،الرشاشة أسمحتيا نيران يةاإلسرائيم الحربية الزوارق فتحت .3

 بيت غربي -المائية الفصل حدود من القريبة -الواحة منطقة وغرب شمال البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينيين الصيادين مراكب
 متنيا عمى كانا اثنين صيادين وأجبرت ،(مجداف حسكة) نوع من صيد قارب المطاطية الزوارق وحاصرت غزة، شمال محافظة في الىيا
 عمي ياسين ومحمد ،(عاماً  22) السمطان محمد الباري عبد عدي: وىما اعتقمتيما، ثم الزوارق، أحد نحو والسباحة مالبسيما خمع عمى
 بإشارة المحددة) الممنوعة المنطقة خارج كانت الحسكة أن الميدانية التحقيقات وتفيد. الشمال نحو والحسكة واقتادتيما ،(عاماً  20) زايد

 كانت أي الجنوب، إلى متراً  200بـ تقدر مسافة عمى الىيا، بيت غرب شمالي الواحة منطقة شمال والكائنة"( بالرفصودة المسماة" ضوئية
 الحسكة ممكية وتعود خاصتيم، صيدال شباك من قطع( 10)و القارب عمى االحتالل قوات واستولت ىذا المسموحة، المياه في تتواجد
 مساء من 21:00 الساعة حوالي عند سبيميما االحتالل قوات وأخمت ىذا. الشباك المعتقمين كال يتقاسم بينما زايد، ياسين محمد: لمصياد

 . ييملد محتجزة الصيد شباك من قطع( 10) وعدد القارب عمى وأبقت ،"ايرز" حانون بيت معبر خالل من نفسو، الخميس يوم
 24/4/2014 الموافق الخميس يوم صباح من 6:30 الساعة حوالي عند الرشاشة، أسمحتيا نيران اإلسرائيمية الحربية الزوارق فتحت .4

 واستولت غزة، شمال محافظة في الىيا بيت غربي السياحي، الواحة منتجع غربي البحر، عرض في تواجدت التي الصيادين مراكب تجاه
 عمي محمد يوسف لمصياد ممكيتيا وتعود البحر، عرض في منصوبة كانت ،(ممطش) نوع من( قطع 10) من مكونة صيد شباك عمى

 .الىيا بيت سكان( عاماً  28) السمطان
 

 التعساي.  والحجز االعتقال

التي  لفترةااالعتقال التعسفي بحق الفمسطينيين من سكان قطاع غزة، وفي ىذا السياق اعتقمت خالل  ممارسةواصمت قوات االحتالل 
 عمى النحو اآلتي: يورد التقرير حاالت اإلعتقال أطفال( 7)، من بينيم فمسطينيين( 9يغطييا التقرير )
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 حوالي عند البمح، دير شرق جنوب السمقا، وادي قرية شرق الفصل حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي، االحتالل قوات اعتقمت .1
 االعتقال عممية تخمل حيث الفصل، حدود اجتياز حاوال أطفال ثالثة ،12/4/2014 الموافق السبت يوم من 19:30 الساعة
 مغصيب أبو سالمة يوسف أحمد ،(عاماً  16) الزر عايش عاطف محمد: ىم والمعتقمين المنطقة، سماء في إنارة قنابل إطالق

 من ،(عاماً  17) الزريعي سميم محمد. رباح بن بالل مدرسة في طالب وىم السمقا، وادي قرية سكان من وكالىما ،(عاماً  15)
 . معمومة غير جية إلى ثالثتيم اقتياد وتم. الصناعية الثانوية المدرسة في طالب وىو البمح دير مدينة سكان

 األحد يوم مساء ،شمال قرية أم النصر في محافظة شمال غزة الفصل حدود عند المتمركزة االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت .2
 التحقيقات وتفيد. النصر أم قرية سكان من ،(عاماً  20) حشيش أبو جمعة فيصل بسام: الشاب ،13/4/2014 الموافق
 من يقترب أقاربو أحد شاىده أن بعد معتقل أنو ذويو وعمم تعتقمو، أن قبل النار تجاىو فتحت االحتالل قوات أن الميدانية

 الحدود.  
 يوم من 14:00 الساعة حوالي عند  البمح، دير مدينة شرق الفصل حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت .3

 حدود اجتياز حاول عندما ،(عاماً 17) العمر من البالغ الموح، مصطفى رائد نضال: الطفل ،14/4/2014 الموافق االثنين
 ،(إيرز) حانون بيت عبرم إلى نقمو يتم أن قبل لمتحقيق وأخضع العسكرية المواقع أحد إلى االحتالل قوات واقتادتو الفصل،
 .نفسو اليوم مساء سراحو وأطمق

 يوم من 14:00 الساعة حوالي عند ،شمال قرية أم النصر الفصل حدود عند المتمركزة االسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت .4
 فيدوت. النصر أم قرية سكان من ،(عاماً  17) حشيش أبو ربو عبد مصطفى حسام: الطفل ،18/4/2014 الموافق الجمعة

 معتقل أنو فيو أبمغوىم االحتالل قوات من اتصاالً  ذويو وتمقى نفسو، اليوم صباح منزلو من خرج المعتقل أن الميدانية التحقيقات
 .المجدل سجن في لدييم

 منديل أبو عايش عبدربو بشار :الطفل المغازي، مخيم شرق الفصل حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت .5
 الموافق الجمعة يوم مساء من 17:30 الساعة حوالي عند وذلك الفصل، حدود اجتياز حاول عندما ،(عاماً  17)

 .المغازي مخيم في ويقطن العامة الثانوية في طالب منديل،  أبو أن يذكر التوقيف، مراكز أحد إلى واقتادتو ،11/4/2014
 يوم مساء من 17:30 الساعة حوالي عند المغازي، مخيم شرق لفصلا حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالل قوات اعتقمت .6

 العمر من البالغ الرجودي عمى عدنان ومحمد ،(عاماً  17) البوبمي محمود بدر ىاني من كالً   ،25/4/2014 الموافق الجمعة
 لحظة المنطقة في تصادف وقد المغازي، مخيم من وكالىما ،المخيم شرق الفصل حدود اجتياز حاوال عندما ،(عاماً  18)

 لمخيم الشرقية المناطق في البخارية الدرجات عمى المعب ىواية يمارسون كانوا الذين واألطفال الشبان من عدد اعتقاليم
وقامت  اإلسرائيمي االحتالل لقوات تابعة جيب سيارات قبل وصول الفصل حدود يجتازوا والبوبمي الرجودي وشاىدوا المغازي،

 .مومةمع غير لجية مينقمب
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 :الحصار الماروض عمى قطاع غزة
شددتو في أواخر سبتمبر و ، 9/10/2000حصار عمى األراضي الفمسطينية المحتمة منذ ال فرضواصمت قوات االحتالل اإلسرائيمي 

زة إعالنيا المتكرر عن تخفيف إجراءات الحصار المفروض عمى قطاع غ. واليعدو ما أدى إلى شمل في كافة مناحي الحياة، 2007
محاولة الحتواء ردود الفعل الدولية، حيث تواصل فرض حصار شامل عمى واردات القطاع من مواد البناء واإلنشاء، وتفرض قيودًا  سوى

لى قطاع غزة، ما ترتب عميو  وتعطيل عمل المرافق الصناعية والزراعية  ،الفقر والبطالةتوسع ظاىرتي مشددة عمى البضائع من وا 
مشكمة انقطاع التيار الكيربائي بعد تعطل محطة توليد كيرباء غزة  تتواصلوخالل الفترة التي يتناوليا التقرير  ت.االخدمتدىور مستوى و 

 . المحدودة التي تدخل لمقطاعالوقود عن العمل بشكل جزئي بسبب كميات 
كانت تستخدم لتيريب المحروقات. بشكل كبير عمى حياة السكان، خاصة بعد إغالق األنفاق التي  الوقود والمحروقات تقميص ويؤثر

مجمل حقوق اإلنسان والخدمات األساسية لمسكان، وأىميا خدمات  ىوتسبب انقطاع التيار الكيربائي المتواصل في أثار خطيرة عم
لية والصحة النفسية و الرعاية الصحية بأشكاليا المختمفة بما في ذلك أقسام غسيل الكمى والجراحات والعناية الفائقة وبنوك الدم والرعاية األ

الرعاية الصحية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخراج المياه من اآلبار وتوزيعيا عمى السكان وعمى  خدماتوغيرىا من 
قتصاد توفير مياه االستخدام المنزلية واألبنية متعددة الطبقات، وقطاع التعميم، باإلضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي يتكبدىا اال

الفمسطيني وخاصة المزارعين ومربي الدواجن، والحيوانات والمنشآت الصناعية والتجارية وغيرىا من أوجو النشاط االقتصادي ومناحي 
 .حياة السكان الفمسطينيين في قطاع غزة

السيما أصحاب المنازل المتضررة مسكان لمعاناة حقيقية في  البناء واإلنشاءاتقطاع منع دخول مواد الخام المتعمقة ب كما يسيم استمرار
واألزواج الشابة، ولدى العائالت. وخمقت أزمة عمى واقع السكن في قطاع غزة. ومن جو أخرى حرمت الكثير من العمال من الحصول 

 عمى فرص العمل خاصة عمال البناء والميندسين. 
معبر بيت حانون )ايرز(، وتسمح ألعداد محدودة االحتالل سمطات حركة األفراد حيث تغمق كما تتواصل القيود المشددة المفروضة عمى 

بالسفر من قطاع غزة إلى الضفة الغربية واسرائيل، بعد حصوليم عمى التصاريح، وتحرم العديد من سكان  ألسباب إنسانية من األفراد
المسيحيين خاصة في المناسبات مثل القطاع من تأدية الشعائر الدينية في المسجد األقصى وتحدد األعداد المسموح ليم بالسفر من 

 .أعياد الميالد المجيد وغيره
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 الخاتمة
 

طالق يظير التقرير استمرار االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني، من خالل  استمرار أعمال القتل وا 
من من الصيد من خالل منعيم اءات الموجية ضد الصيادين، واستمرار حرمانيم االعتد استمرارو  النار دون تمييز وتعمد إيذاء المدنيين.

استمرار الممارسات اليادفة إلى فرض منطقة أمنية كما أظير  ، بما في ذلك اعتقاليم واالستيالء عمى مراكبيم.الستةتجاوز األميال 
تقدرىا المؤسسات الدولية ووكاالت األمم المتحدة اع فيما مترًا عمى امتداد حدود القط 300عازلة، أعمنت قوات االحتالل أنيا تبمغ 

  .م عمى امتداد حدود القطاع الشمالية والشرقية1500ومنظمات حقوق اإلنسان الفمسطيني بأنيا تصل إلى حوالي 
 

القيود طاع غزة واستمرار المدنيين الفمسطينيين في قمركز الميزان يجدد استنكاره استمرار وتصاعد االنتياكات اإلسرائيمية الموجية ضد 
يجدد استنكاره لالنتياكات  . كمابالنسبة ليم جممة حقوق اإلنسانينتيك  الذيالتي تفرضيا عمى السكان في إطار الحصار الشامل 

الموجية ضد الصيادين. واستمرار حرمان المرضى من حقيم في الوصول إلى المستشفيات، ومواصمة االعتقاالت السياسية واالستيداف 
 .المنظم لممدنيين في المناطق الحدودية

 

والمركز يشدد عمى أن استمرار الحصار يشكل مساسًا جوىرًا بجممة حقوق اإلنسان بالنسبة لمفمسطينيين في قطاع غزة، ويمعب دورًا  
تفاع معدالت البطالة أساسيًا في تدىور األوضاع اإلنسانية، حيث تتفاقم المشكالت االجتماعية وتتدىور مستويات المعيشة في ظل ار 

 والفقر في صفوف السكان.
 

ي مركز الميزان لحقوق اإلنسان يرى في مضي قوات االحتالل اإلسرائيمية قدمًا في انتياك قواعد القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدول
القية تجاه المدنيين في األراضي الفمسطينية لحقوق اإلنسان انعكاسًا طبيعيًا لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباتو القانونية واألخ

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

 

اع غزة، وضمان مرور المواد مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قط
الضرورية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألدوية والمالبس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع. والمركز يؤكد عمى أن العقوبات 

اني، تصل إلى حدود الجماعية اإلسرائيمية تتسبب بانتياكات خطيرة لحقوق اإلنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي اإلنس
 الجرائم ضد اإلنسانية. 

 

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.

 هىانت 


