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 تقـديــم

 

، على  ، ولم تزل، صدارة األحداث الدولية وفرضت نفسها       )انتفاضة األقصى (منذ اندالعها احتلت االنتفاضة الفلسطينية      
 :لألسباب اآلتية الهيئات األممية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل اإلعالم الدولية المختلفة، وذلك

طبيعة الصراع كونه صراعاً تحررياً، يناضل فيه الفلسطينيون من أجل نيل حـريتهم واسـتقاللهم والتمتـع                  .1
 .بحقوقهم الوطنية واإلنسانية غير القابلة للتصرف

تكافئة للمواجهات الجارية في األراضي الفلسطينية، بين سكان مدنيين عزل، وقـوة احـتالل              الطبيعة غير الم   .2
 .حربي تصنف من القوى األولى في العالم من حيث قوة وتطور عتادها الحربي

قدرة الفلسطينيون على الصمود، على الرغم من قسوة وفظاعة جرائم الحرب التي ترتكب بحقهم يومياً مـن                  .3
 .الل الحربي اإلسرائيليقبل قوات االحت

 .طبيعة المنطقة محل الصراع، التي تشكل نقطة اهتمام لشعوب األرض قاطبة، بدياناتهم المختلفة .4
لم تدخر قوات االحتالل جهداً في محاوالتها الدءوبة لتشويه نضال الفلسطينيين وتضليل المجتمع الدولي، حول حقيقة ما                 

 من هنا برزت أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات حقوق اإلنسان، السـيما              .يجري داخل األراضي الفلسطينية المحتلة    
في مجال الرصد والتوثيق، حيث تستخدم هذه المؤسسات أدوات التوثيق المختلفة، الكفيلة بالوقوف على حقيقة ما يجري                 

 . على األرض من انتهاكات لحقوق اإلنسان
فاضة األقصى على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسـان، التـي           دأب مركز الميزان لحقوق اإلنسان، منذ اندالع انت       

ارتقت لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، وحرص على الدوام على التمسك بالموضوعية والنزاهـة فـي                 
 ".أن الحقيقة وحدها قادرة على الصمود والتعبير عن نفسها"توثيقه، منطلقاً من فهم مفاده 

 

يقه إلى تجاوز األضرار المباشرة، التي لحقت بالضحايا وأسرهم، التي تأخذ في االعتبار الجانب              وسعى المركز في توث   
 .القانوني، إلى رصد وتوثيق اآلثار االجتماعية واالقتصادية، واآلثار على فئات بعينها كاإلناث واألطفال

جوع إليها من قبل الجهات المختصـة       وبرزت فكرة إصدار كتيب إحصائي، يقدم مادة علمية يمكن االستفادة منها والر           
وتم االنتهاء من مرحلة اإلعداد، إال أن المركز حرَص على أن يغطي هذا اإلصدار فترة عامين، األمر الذي                  . والباحثين

 .2002سيؤخر صدوره إلى األسبوع األول من شهر نوفمبر للعام 
اشرة للخسائر واألضرار، واآلثار غير المباشرة، وبـين        ويبرز هذا اإلصدار الروابط والعالئق المختلفة، بين اآلثار المب        

 .األبعاد القانونية واالقتصادية واالجتماعية
 الواردة في هذا التقرير، لتكون بمثابة خالصة موجزة وأوليـة، لمـا سـيتناوله الكتيـب                 توتأتي األرقام واإلحصاءا  

 ).االنتفاضة في أرقام(اإلحصائي 
 



 ؟؟؟؟؟..........من يوقف المجزرة ...............................................................................................    مركز الميزان لحقوق اإلنسان    
 

4 28/9/2002 إلى 28/9/2000  من            ...................................           الذآرى السنوية الثانية لالنتفاضةفي تقرير خاص 

 توطئـة قانونيـة

 لتكمـل   1967 اإلسرائيلية قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، في حرب عدوانية في العام                احتلت القوات 
والمجتمع الـدولي   التاريخ  بذلك احتاللها ما تبقى من أرض فلسطين، وقامت بفرض حكمها العسكري عليها ومنذ ذلك               

ن أحكـام   وأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة      يقر ويؤكد على أن القوات اإلسرائيلية هي قوة احتالل حربي وأن األ           
 تنطبق عليها قانونا وبأن دولة االحتالل       1949اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب للعام           

 . في األراضي الفلسطينيةالحربي اإلسرائيلي ملزمة بتطبيق أحكام االتفاقية
 

االنتهاك المنظم ألحكام االتفاقية ومجمل قواعد القانون الدولي في إدارتها لألراضي            تقوم تلك القوات ب    1967منذ العام   
جدير بالذكر أن القانون الدولي اإلنساني وجزء أساسي منه اتفاقية جنيف            .الفلسطينية المحتلة وعالقتها بالسكان المدنيين    

األراضي المحتلة، لذا فهي تؤكد علـى أن        ن في   المدنييالرابعة تهدف لتوفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا للسكان         
 القوة أو اإلجراءات أو السياسات في إدارتهـا لألراضـي           ندولة االحتالل ليست مطلقة اليدين في استخدام  ما تشاء م          

ال تغير من الوضـع     أالمحتلة، ويجب على الدوام أن تراعي إلى أقصى حد مصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم و              
 .وني لتلك األراضيالقان

 

يجب أن تكون بمنأى عن     ) المباني والممتلكات المدنية  (من القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني أن األعيان المدنية          
كما وأن هنـاك    . إي استهداف من جانب القوات المحتلة ويحظر تماما التعرض لها ويجب أن تتوفر لها الحماية الكاملة               

امل الستخدام وسائل قتالية وأسلحة معينة في العمليات الحربية وبالتأكيـد فـي حالـة احـتالل        قيود صارمة وتحريم ك   
 :إن استخدام القوة من جانب قوة االحتالل يجب أن يراعي مبدأين أساسيين وهما. األراضي

 

 مبدأ الضرورة العسكرية
وضة عليها، إال أن هذا التحلل ليس مطلقـاً،         يجيز القانون الدولي، للقوات المتحاربة، التحلل من بعض االلتزامت المفر         

 .وهو محكوم بمجموعة من القيود، تعتبر شروط ضرورية للتحلل من االلتزام
وقد أجمع مفسرو اتفاقية جنيف الرابعة على أن مبدأ الضرورة العسكرية، يعنى كل اإلجراءات الضرورية، التي تحقق                 

واالقتضاء هنا يعني أن تحقيق الهدف من الحـرب ال يمكـن أن             . رضهدفاً عسكرياً تقتضيه العمليلت الحربية على األ      
التحلل من بعض القيود، على أن ال يكون الهدف         ) في بعض األحيان  (كما يعني االقتضاء    . يتأتى دون القيام بهذا العمل    

 .من التحلل هو أن يتخذ التدمير كعقوبة جماعية أو كرادع فقط
 

 التناسب والتمييزمبدأ 
 أن تتناسـب     التمييز كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حيث أن وجود الضرورة الحربية، ال ينفـي ضـرورة               يأتي مبدأ  

األعمال العسكرية واألساليب المستخدمة مع األهداف العسكرية المرجو تحقيقها، لذا فإنه يجب أن تبقى محظورة تلـك                 
 .هاقليست لها عالقة بالعمليات أو بالنتائج المتوقع تحقي التي ،الممتلكات واألعمال التي قد ينتج عنها خسائر في األرواح

 أن تميز بين األهداف المدنية وغيرهـا مـن          – في سياق تنفيذها للعمليات الحربية       –كما يجب على القوات المتحاربة      
ث أقـل   األهداف، وكذلك التمييز في استخدام وسائل القوة، من حيث األساليب أو األسلحة المستخدمة، بما يضمن إحدا               

 .أضرار ومعاناة ممكنة
حريـة  " من االتفاقية على أن كل طرف من األطراف السامية المتعاقدة على االتفاقية يجب أن يكفـل                  23وتنص المادة   
 األدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلى سكان طـرف متعاقـد آخـر                تإرساليامرور جميع   
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عليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رساالت من األغذية الضرورية، والمالبـس،            و. المدنيين، حتى لو كان خصما    
 ".والمقويات المخصصة لألطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس

 

تحظـر  . ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا           " من االتفاقية على أنه      33وتنص المادة   
تحظر تدابير االقتصاص من األشـخاص      . السلب محظور . وبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب       العق

 ."المحميين وممتلكاتهم
 

يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكـات  " من االتفاقية تدمير الممتلكات حيث تنص على أنه          53وتحظر المادة   
راد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعية أو التعاونيـة،              خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأف     

 ." هذا التدميرإال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً
 

 من االتفاقية من أهم موادها بالنظر إلى أنهما تحددان مجموعة من الجـرائم كانتهاكـات                147 و 146وتعتبر المادتان   
ة وهي ما تعتبر جرائم حرب، يجب مالحقة مقترفيها وتقديمهم للمحاكمة في محـاكم أي طـرف مـن                   جسيمة لالتفاقي 

أحد األفعال التالية إذا اقترفـت ضـد        " على أن االنتهاكات الجسيمة لالتفاقية تشمل      147تنص المادة   . األطراف السامية 
 المعاملة الالإنسانية، بما في ذلـك التجـارب         القتل العمد، والتعذيب أو   : أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية     

الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفـي والنقـل غيـر         
المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسـلحة بالدولـة المعاديـة، أو                  

 حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية، وأخذ الرهـائن،                  حرمانه من 
 . ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفيةهوتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو ال تبرر

 

تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لغرض فرض عقوبات             " فتنص على    146أما المادة   
يلتزم كـل   … جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية               

ن باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أيـا              طرف متعاقد بمالحقة المتهمي   
وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا ألحكام تشريعه، أن يسلمه إلى طرف متعاقد معنى آخـر لمحـاكمتهم                  . كانت جنسيتهم 

 ."مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاص
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 يدتمهـ
قبل الخوض في استعراض الجرائم، التي ارتكبتها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، وحصر الخسائر واألضرار، 
التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم، نجد أنه من الضروري إعادة رسم األحداث، والعودة إلى األجواء، التي مهدت 

 .الندالع انتفاضة األقصى
، وقدوم السلطة الوطنية 1993ين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العام إثر اتفاقيات أوسلو الموقعة ب

كامب (الخ وتعددت االتفاقات، وصوالً إلى مفاوضات ..الفلسطينية، تعددت المحطات التفاوضية، أوسلو، طابا، القاهرة 
ضي الفلسطينية المحتلة، أصبح وبدالً من الوصول إلى االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األرا. الماراثونية) ديفيد

واضحاً حجم الهوة التي تفصل بين الطرفين، ففي الوقت الذي اعتبر الفلسطينيون مفاوضات السالم، مقدمة لنيل حقوقهم 
المشروعة وقيام دولتهم المستقلة، اعتبرت إسرائيل أنها السبيل للتخلص من إدارة األراضي المحتلة، مع إبقاء سيطرتها 

 .االكاملة عليه
، انهارت اآلمال التي علقها الفلسطينيون على العملية السلمية، وساد جو من اإلحباط )كامب ديفيد(وبانهيار مفاوضات 

 .وفقدان األمل بين السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة
  

الشريف يوم  إلى ساحة المسجد األقصى "أرئيل شارون" - في حينه -المعارض ) الليكود(وجاءت زيارة زعيم حزب 
 . ، لتكون بمثابة الشرارة التي أشعلت النار28/9/2000الخميس الموافق 

 

، كانت قد تنادت للتجمع بهدف 1948يذكر أن الجماهير الفلسطينية، بما فيها تلك المتواجدة داخل األراضي المحتلة عام 
 .ن الدخول إلى المسجدما كان له دور في منع شارون م. الحيلولة دون وصول شارون إلى داخل المسجد

 

، حامال في طياته مجزرة بيتها االحتالل للفلسطينيين، حيث 29/9/2000جاء اليوم الثاني، وهو يوم الجمعة الموافق 
فتحت قوات االحتالل، المتواجدة في محيط الحرم القدسي الشريف، نيران أسلحتها الرشاشة على الفلسطينيين وهم 

 . وعشرات المصابين،مسة شهداء في صفوف المصلينيؤدون صالة الجمعة، ما أوقع خ
 

 الجماهير، بشكل عفوي وتلقائي، تكان لسماع أخبار المجزرة وقع الصدمة على الفلسطينيين في األراضي المحتلة، فهب
إلى الشوارع في مسيرات احتجاج سلمية، تعبر عن غضبهم وإدانتهم لما حدث، فما كان من قوات االحتالل إال أن 

التقتيل في صفوفهم، من خالل استخدامها للقوة المفرطة والمميتة، في تناقض تام مع مبدأ التناسب، حيث خلت أعملت 
وما يؤكد . أيدي المتظاهرين من أي سالح قد يهدد حياة جنود االحتالل، الذين يتمترسون في مواقع عسكرية حصينة

لعلوية من الجسم، وعشوائية المصابين دون مراعاة كونها سياسة قتل منظمة هو أن اإلصابات تركزت في األماكن ا
 .لسن أو جنس

 

لديها من قوة، ضد المدنيين العزل في األراضي الفلسطينية المحتلة، كما سعت  بالغت قوات االحتالل في استخدام ما
ضراوة وقوة ال إلى إثارة الفلسطينيين من خالل ممارساتها االستفزازية اليومية، لتواجه أي رد فعل الستفزازاتها ب

 .إطارات السيارات تتناسب مع الفعل نفسه، الذي ال يتجاوز قذف حجر أو إحراق
كما أمعنت في عقابها الجمـاعي للسكـان، سيما الحصـار واإلغـالق الشامـل الذي واصلت فرضـه منذ 

 . ، وحتى صدور هذا التقرير9/10/2000
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 استخدام القوة المميتة
، حاولـت قـوات االحـتالل الحربـي         28/9/2000ع انتفاضة األقصى، يوم الخميس الموافق       منذ األيام األولى الندال   

اإلسرائيلي إخماد جذوة االنتفاضة المتصاعدة، سالكة بذلك مختلف الممارسات واألساليب لقمع احتجاجـات ومسـيرات            
 .المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة

لمنظم لقواعد القانون الدولي، السيما القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي           ممارسات تلك القوات، بانتهاكها ا     توتميز
لحقوق اإلنسان، وارتقت لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، األمر الذي يوضحه مـا ورد فـي التوطئـة                   

، التـي تـنص     1اقيات جنيف األول التف ) البروتوكول(من الفصل الثالث من اللحق      ) 51(القانونية، ويؤكده نص المادة     
 :على

يتمتع السكّان المدنيون واألشخاص المدنيون بحماية عامة ضد األخطار الناجمة عن العمليات  .1
العسكرية ويجب، إلضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً باإلضافة إلى القواعد 

 .الدولية األخرى القابلة للتطبيق
وتحظر . سكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا األشخاص المدنيون محالً للهجومال يجوز أن يكون ال .2

 .أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين
يتمتع األشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في األعمال  .3

 .لذين يقومون خالله بهذا الدورالعدائية وعلى مدى الوقت ا
ويرى المركز أن تلك القوات تهدف من خالل ما تستخدمه من وسائل، إلى إيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحـى فـي                      

 . صفوف المدنيين، وأكبر خسائر ممكنة في ممتلكاتهم
 وتوثيق ميدانيين النتهاكات قوات ويؤكد انطالقاً من موقف القانون الدولي اإلنساني، واستناداً إلى ما قام به من رصد

االحتالل، أن االستخدام المفرط للقوة والقوة المميتة هو أبرز الوسائل التي استخدمتها قوات االحتالل، حيث تستخدم 
وسائل حربية قتالية ال تتناسب، بأي حال من األحوال، مع وضع حد الحتجاجات مدنيين وغير مسلحين، حيث 

. سلحة الخفيفة والثقيلة والطيران الحربي النفاث والدبابات بحق المدنيين الفلسطينييناستخدمت مختلف أنواع األ
 .2والجداول التالية تبرز عدد الضحايا من الفلسطينيين، الذين استشهدوا جراء استخدام القوة المميتة في قطاع غزة

 يبين توزيع الشهداء حسب المحافظة) 1(جدول 
 يةالنسبة المئو العدد المحافظة
 15.0 109 شمال غزة

 29.4 213 غـزة

 14.5 105 دير البلح

 18.3 133 خانيونس

 22.8 165 رفـح

 100 725 المجموع

 
 

                                                 
اإلضافيان إلى )  البروتوآوالن–اللحقان (األول، اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف وهو الوثيقة األولى من وثيقتين يطلق عيهما ) البروتوآول( اللحق  1

ي اإلنساني المطبق في المنازعات ، أقرهما المؤتمر الدبلوماسي لتأآيد وتطوير القانون الدول1949 آب أغسطس 12اتفاقيات جنيف المعقودة في 
 . 1977 إلى عام 1974المسلحة، وتم وضعهما بعد أربع دورات انعقاد من عام 

 .اإلحصاءات الواردة في هذا التقرير تعبر عن قطاع غزة فقط، ما لم ينص على غير ذلك 2
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 يبين توزيع الشهداء حسب الجنس) 2(جدول 

 
 النسبة المئوية العدد الجنس
 93.8 680 ذكور

 6.2 45 إناث

 100 725 المجموع

 
 ريةيبين توزيع الشهداء حسب الفئات العم) 3(جدول 

 النسبة المئوية العدد الفئات العمرية
   

4 – 0 8 1.1 
18 – 5 186 25.7 

55 – 19 511 70.5 
+ 56 20 2.8 

 100 725 المجموع

 
 يبين توزيع الشهداء حسب مكان اإلصابة في الجسم) 4(جدول 

 النسبة المئوية العدد  الجسمفيمكان اإلصابة 
 47.2 342 علوي

 3.9 28 سفلي

 0.1 1 أطراف

 38.6 280 ن متعددةأماك

 7.3 53 أشالء

 2.9 21 أخرى

 100 725 المجموع

 
 يبين توزيع الشهداء حسب نوع السالح المستخدم) 5(جدول 

 النسبة المئوية العدد نوع السالح المستخدم
 68.8 499 أعيرة نارية

 9.2 67 صواريخ

 12.4 90 قذائف مدفعية

 7.4 54 عبوات ناسفة

 1.5 11 3أخرى

 0.6 4 موت على الحاجز

 100 725 المجموع

                                                 
  ) ضرب - طعن - مطاط -غاز ( أخرى تشمل : مالحظة   3
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 قتل األطفال
 ، الطفل في المادة األولى كما       1989 نوفمبر   20عرفت اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة           

 : يلي
 "الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه" 

مع الدولي اهتماما خاصا باألطفال كفئة ضعيفة تحتاج إلى رعاية خاصة، ولهذا كانت اتفاقية حقوق الطفـل                 يولي المجت 
من أكثر االتفاقات الخاصة بحقوق اإلنسان توقيعاً وقبوالً من قبل الدول األعضاء في األمم المتحدة منذ تبنتها الجمعيـة                   

 .4العامة لألمم المتحدة
 

 استهدفوا األطفال الفلسطينيين، واتبعوا العديد من األساليب والوسائل القاتلة          ن اإلسرائيليو قوات االحتالل والمستوطنون  
 :أو تلك التي تلحق أضراراً جسيمة ، سواء نفسية أو جسدية، نذكر منها

استخدام الذخيرة الحية، بما فيها أنواع الرصاص القاتلة والمحرمة كرصاص العيار الثقيل والدمـدم المتفجـر       . أ
دنية، مستهدفة األجزاء العلوية من الجسم، السيما مناطق الرأس والصدر والبطن، ما يؤكد أن نية مطلق                والمع

 . النار هي إحداث أضرار جسيمة للضحايا إن لم تكن القتل
 الحصار واإلغالق الذي تعتمده قوات االحتالل كسياسة عقاب جماعي منظمة، التـي حالـت دون وصـول                  . ب

والمواد الغذائية الالزمة لنمو الطفل وتطوره الجسمي، كما حالت، في أحيان كثيـرة،             األدوية وحليب األطفال    
.  ما عرض حياة عشرات األطفال للخطر      ، يأتيهن المخاض، وبين المستشفيات    الالتيبين السيدات الفلسطينيات    

قهم في السفر   إضافة لذلك تسببت تلك السياسة في حدوث إعاقات دائمة لدى عدد من األطفال، لحرمانهم من ح               
 .الستكمال العالج 

استهداف المدارس والمنازل السكنية، بشكل غير مسبوق، ما ألحق أضرار نفسية وجسدية بالطفـل               . ج
 .الفلسطيني

 
 حسب نوع السالح المستخدم) 18تحت سن (يبين توزيع الشهداء األطفال ) 6(جدول 

 النسبة المئوية العدد نوع السالح المستخدم
 74.2 144 أعيرة نارية

 7.7 15 صواريخ

 9.8 19 قذائف مدفعية

 7.2 14 عبوات ناسفة

 1.0 2 5أخرى

 100 194 المجموع

 
 

                                                 
 دولة خالل السنوات األربع 150، ووقعت على االتفاقية 1990، ودخلت حيز النفاذ عام 1989ها األمم المتحدة في العام اتفاقية حقوق الطفل تبنت  4

 .األولى من تبنيها
 )  ضرب-  طعن-  مطاط -غاز(  أخرى تشمل  5



 ؟؟؟؟؟..........من يوقف المجزرة ...............................................................................................    مركز الميزان لحقوق اإلنسان    
 

10 28/9/2002 إلى 28/9/2000  من            ...................................           الذآرى السنوية الثانية لالنتفاضةفي تقرير خاص 

 جرائم االغتيال والتصفية الجسدية
إن سياسة االغتياالت التي تعتمدها قوات االحتالل الحربي، كأحد الوسائل الرئيسية في مواجهة االنتفاضة، تعتبر انتهاكا                

ولي، ومخالفا لكافة المعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان التي كفلـت الحـق فـي الحيـاة                 جسيما لقواعد القانون الد   
 . والسالمة البدنية كحق أساسي غير قابل لالنتقاص تحت أي من الظروف

عدام خارج نطـاق القـانون      وحسب المبدأ األول من مبادئ األمم المتحدة الخاصة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات اإل            
جميـع عمليـات    "، فإنه يجب على الحكومات أن تحظر قانونياً         1989عدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة للعام       واإل

اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة، وتكفل اعتبار هذه العمليـات جـرائم بموجـب                  
ها، وال يجوز التذرع بالحاالت االستثنائية، بما في ذلـك          قوانينها الجنائية، يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورت       

حالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو عدم االستقرار السياسي الداخلي، أو أي حالة طوارئ أخرى، لتبريـر عمليـات                   
 .اإلعدام هذه

 

في الثامن عشر مـن     من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب الموقعة في الهاي           ) 23(كما تنص المادة    
 :، على أنه يحظر بشكل خاص)الهاي ( 1907تشرين األول /أكتوبر 

 . بشكل غادر ٍدا قتل أو جرح أفراد يتبعون لدولة معادية أو جيش مع-1
 . قتل أو جرح عدو يلقي سالحه، أو ال تعود بحوزته وسائل دفاع، ويستسلم طواعية -2
 .عالن بأن العدو لن يحظى بالرحمة  اإل-3
 .  استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد تتسبب في معاناة غير ضرورية -4

وباالستناد إلى تحقيقاته الميدانية، يؤكد مركز الميزان أن قوات االحتالل استخدمت، في اغتيال وتصفية نشطاء المقاومة                
 :الفلسطينية، األساليب التالية

 

 .  ما ألحق دماراً شامالً في المنطقةقصف منزل المطلوب والمنطقة المحيطة بقنابل تزن طناً، .1

 .القصف الصاروخي بالطائرات الحربية العمودية، سواء لسياراتهم أو مكاتبهم، أو منازلهم .2
 ).تفخيخها(وضح متفجرات في سياراتهم  .3

 .إيقافهم على حاجز عسكري وفتح نيران الرشاشات عليهم بغزارة .4
 .تهموإيقاف سياراتهم وتصفي) طيارة(وضع حواجز متنقلة  .5
 .قنص المطلوبين من مواقع حربية .6
 .وضع متفجرات في أماكن يرتادها المطلوبين .7

 
عدام التي نفذتها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي لم تكن مبررة من زاوية إنفـاذ              ويؤكد المركز أن معظم حاالت اإل     

 .القانون وكان باإلمكان إلقاء القبض على المطلوبين بدالً من قتلهم
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 يبين توزيع الشهداء حسب الظروف المحيطة أثناء اإلصابة) 7(دول ج  
 

 النسبة المئوية العدد الظروف المحيطة أثناء اإلصابة
 6.8 49 أثناء العمل

 6.1 44 في المنزل

 1.9 14 داخل سيارة

 0.4 3 إعاقة إسعاف

 1.2 9 اغتيال

 4.0 29 التواجد في موقع االغتيال

 2.9 21 ظروف غامضة

 1.9 14  يعتقد أنها اغتيالظروف غامضة

 19.9 144 اقتحام مناطق السلطة

 17.4 126 مواجهات

 10.2 74 عابر سبيل

 4.1 30 قصف

 22.3 162 أعمال مقاومة

 0.8 6 أخرى

 100 725 المجموع

 
 



 ؟؟؟؟؟..........من يوقف المجزرة ...............................................................................................    مركز الميزان لحقوق اإلنسان    
 

12 28/9/2002 إلى 28/9/2000  من            ...................................           الذآرى السنوية الثانية لالنتفاضةفي تقرير خاص 

 اعتقال الفلسطينيين
 :  النحو التالي األساليب التي استخدمتها قوات االحتالل، لإليقاع بالفلسطينيين واعتقالهم، وهي علىتعددت

 

 اعتقال الفلسطينيين من المعابر الدولية
تمكنت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، من تحويل المعابر الدولية وخاصة معبر رفح، إلى مصائد لإليقاع بالمدنيين                

 .الفلسطينيين
، ومعبـر بيـت حـانون       )ري  رفح الب ( وشهدت المعابر الدولية الخاضعة لسيادة قوات االحتالل، السيما معبر العودة           

 . ، ومطار غزة الدولي، حاالت عديدة، جرى فيها اعتقال المسافرين، سواء القادمين أو المغادرين)إيرز(
 

 اعتقال الفلسطينيين على الحواجز العسكرية
سـواء  تمثل الحواجز العسكرية، التي تقيمها قوات االحتالل على الطرق الرئيسة والفرعية، ومداخل القرى والمـدن،                

الحواجز الثابتة أو المؤقتة، كمائن الصطياد الفلسطينيين، الذين يضطرون إلى المرور عبر تلك الحواجز، التـي فـي                  
 .أغلب األحيان، ال يتوفر للفلسطينيين طرق بديلة

وعلى سبيل المثال مفترق المطاحن، الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه، وعادة ما تقوم قـوات االحـتالل بحمـالت         
قيق لبطاقات تعريف الفلسطينيين، أثناء مرورهم عبر ذلك الحاجز، ويتم اعتقال من يوجد له اسم في قائمة المطلوبين                  تد

 . يذكر أن الطريق المذكور شهد اعتقال العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة. لدولة االحتالل
 

 اعتقال الفلسطينيين من خالل عمليات خاصة
خدام القوات الخاصة في اعتقال العديد من الفلسطينيين المطلوبين لها، حيث تتسلل مجموعـة              تقوم قوات االحتالل باست   

من أفراد الوحدات الخاصة، متنكرين في أزياء عربية إلى عمق المناطق الفلسطينية، وتقوم باختطـاف الفلسـطينيين                 
 .المطلوبين، واقتيادهم إلى السجن

لتي عادة ما تنتهي باعتقال الفلسطينيين، وكان اجتياح الضفة الغربية، شـهد            أو من خالل عمليات االقتحام واالجتياح، ا      
 .حمالت اعتقال جماعي طالت اآلالف من الفلسطينيين

 
 اعتقال الفلسطينيين أثناء محاولتهم اجتياز الخط األخضر

ى عدد كبيـر مـن      بمرور الوقت وتواصل الحصار واإلغالق الشامل، الذي تفرضه قوات االحتالل، تتنامى الرغبة لد            
العمال العاطلين عن العمل، في المخاطرة والمغامرة، تحت ضغط الحاجة، األمر الذي قد يكلفهم حياتهم، إلـى عبـور                   

، بحثاً عن فرصة عمل توفر لهم دخل يؤمن         1948الشريط الحدودي الذي يفصل محافظات غزة، عن تلك المحتلة عام           
 .ما يسد حاجاتهم

،ممن يجتازون الخط األخضر، إلى االعتقال على أيدي قوات االحتالل وتحـويلهم إلـى              ويتعرض معظم الفلسطينيون    
 . السجون اإلسرائيلية

 

، من حجم الظاهرة عليه، فإنه ال يسـتطيع         %50مركز الميزان لحقوق اإلنسان، لم يتمكن من الوصول إلى نسبة تفوق            
 فلسـطيني، فـي     7000 بنحو   20026عتقال خالل العام    أن يطلق رقماً دقيقاً، وإنما يقدر عدد من تعرضوا لعمليات اال          

 .الضفة والقطاع
 . معتقالً والدفاع عنهم أمام المحاكم اإلسرائيلية خالل العامين الماضيين202وقام المركز بتبني قضايا نحو 

 

                                                 
 . النتفاضة األقصى لمعرفة عدد المعتقلين خالل العام األول، راجع تقرير المرآز الخاص في الذآرى السنوية األولى 6



 ؟؟؟؟؟..........من يوقف المجزرة ...............................................................................................    مركز الميزان لحقوق اإلنسان    
 

13 28/9/2002 إلى 28/9/2000  من            ...................................           الذآرى السنوية الثانية لالنتفاضةفي تقرير خاص 

 7استهداف الصحفيين ووفود التضامن الدولية
هم هدفاً لرصاص قناصيها، ما أدى إلى مقتل وإصابة دأبت قوات االحتالل الحربي على استهداف الصحفيين، وجعلت

وفي هذا . العشرات منهم خالل االنتفاضة الحالية، كما قامت تلك القوات باالعتداء على ممتلكات الصحفيين وتخريبها
 في مدينة رام اهللا، 29/3/2002، انتوني شديد، الذي أصيب يـوم "بوسطن غلوب"مراسل  السياق استهدفت تلك القوات

كما أصيب العديد من . وقالت مصادر قوات االحتالل إن شديد أصيب، كما يبدو، بالخطأ، بنيران الجيش اإلسرائيلي
الصحفيين، وتعرض آخرون للضرب والتنكيل، وآخرون للطرد واإلبعاد، وغيرهم هددوا بسحب بطاقة الصحفي، 

 .والمنع من مزاولة العمل في إسرائيل
ة من دعاة السالم الصحفيون محنتهم، حيث تعرضوا لإلصابة برصاص قوات االحتالل، وقاسم أعضاء الوفود األجنبي
، حيث فتحت الدبابات اإلسرائيلية نيران أسلحتها نحوهم فأصابت نحو أربعة 2/3/2002كما حدث في بيت لحم يوم 

 .بالرصاص، وأوقعت الرعب في قلوب اآلخرين
 

 الكتمان، وكي تطلق زمام آلة القتل والتدمير اإلسرائيلية، عليه أعلنت ضمن إجراءاتها الهادفة إلى إبقاء الحقيقة طي
 مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة أمام 30/3/2002قوات االحتالل، يوم السبت الموافق 

 .31/3/2002الصحفيين ووكاالت األنباء، وأعلن الناطق العسكري أن سريان القرار سيبدأ من يوم األحد الموافق 
 

يذكر أن اتحاد الصحفيين األجانب في إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة، استنكر هذه الممارسات، وطالب بالسماح 
، إال أن قوات 1/4/2002للصحفيين بتغطية عمليـات قوات االحتالل في الضفة الغربية، وذلك يوم االثنين المـوافق 

 .االحتالل رفضت االستجابة لهذا الطلب
 

وفي المقابل تمكنت مجموعة من وفود المتضامنين األجانب مع الشعب الفلسطيني، ومن بينهم بعض الصحفيين، من 
الدخول، إلى مكتب الرئيس عرفات المحاصر في رام اهللا، ما أثار حفيظة قوات االحتالل، وجعلها ترحل كل من خرج 

ين اإليطاليين إلى اإلهانة والطرد، بينما كانوا يغطون كما تعرض مجموعة من الصحفي. من مكتب عرفات منهم الحقاً
 .ممارسات قوات االحتالل في بيت لحم، السيما حصار كنيسة المهد

 

إن عملية التعتيم اإلعالمي التي فرضتها قوات االحتالل، هدفت بالدرجة األساسية إلى إبقاء جرائمها طي الكتمان، 
قة ما ارتكبته من جرائم خالل اجتياحها للضفة الغربية، ألن من شأن وعدم السماح بتسريب أخبار مصورة، حول حقي

 .ذلك أن يبرز فاشية وعنصرية إسرائيل
 استهداف المنشآت المدنية

 األعيان المدنيـة بمختلـف أنواعهـا،        - ولم تزل    -استهدفت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي منذ بداية االنتفاضة         
العبادة من مساجد وكنائس، المدارس، الجامعات، المستشفيات، المصـانع، المتـاجر،           فاستهدفت المنازل السكنية، دور     

 . واألمن الفلسطينية8مباني إدارات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، ومراكز الشرطة
قصـف  واستخدمت في استهدافها وسائل مختلفة منهـا ال       . ومضت تلك القوات في استهدافها قدماً، سالكةً خطاً تصاعدياً        

 أرض تطلقها طائرات حربية عمودية، صواريخ أرض        –بالرشاشات واألسلحة الخفيفة، مدفعية الدبابات، صواريخ جو        

                                                 
 ال يتوفر لمرآز الميزان أرقام دقيقة حول استهداف الصحفيين خالل العام الثاني من االنتفاضة، ألن االنتهاآات ترآزت في الضفة الغربية،  7

لك القوات لمنع باستثناء تعرض طاقم الجزيرة في غزة، واعتقال المصور الصحفي صهيب جاد اهللا، عليه يستعرض المرآز نبذة عن محاوالت ت
 .الصحفيين من القيام بدورهم

يذآر أن تشكيالت الشرطة الفلسطينية المختلفة ذات طابع مدني، وهي ليست تشكيالت عسكرية، حتى بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة بين منظمة   8
 .التحرير الفلسطينية وإسرائيل
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، )16( أرض، نسف المنازل والمنشآت األخرى بالمتفجرات، القصف بالطائرات الحربية النفاثـة مـن طـراز أف                  –
 .9مستخدمةً قنابل تزن طناً

بير، الذي ألحقته تلك القوات بالمنشآت المدنية المختلفة وفقاً لتوثيق مركز الميـزان،             يستعرض التقرير حجم التدمير الك    
إال أن المركز يجد ضرورة لتأكيد موقف القانون الدولي اإلنساني، من استهداف األعيان المدنية، كي يسـهل محاكمـة                   

مـن الملحـق   ) 52(ء في نص المــادة  سلوك تلك القوات وفقـاً لمبادئ القانـون الدولي اإلنساني، عليه نورد ما جا          
 :"األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف ما يلي) البروتوكول(

واألعيان المدنية هي كافة األعيـان التـي   . ال تكون األعيان المدنية محالً للهجوم أو لهجمات الردع    .1
 .ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة الثانية

وتنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق باألعيـان       . لعسكرية فحسب تقتصر الهجمات على األهداف ا     .2
على تلك التي تسهم مساهمة فّعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها                 
أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها فـي الظـروف                 

 .ميزة عسكرية أكيدةالسائدة حينذاك 
إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكّرس عادة ألغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منـزل أو                     .3

مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فّعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنهـا ال                 
 10."تستخدم كذلك

 حافظة وحجم الضرريبين المنشاَت العامة المتضررة حسب الم) 8(جدول 
 المجموع حجم الضرر المحافظة

  جزئي كلي 

 28 26 2 شمال غزة

 19 18 1 غـزة

 5 3 2 دير البلح 

 15 15 - خانيونس

 17 16 1 رفـح

 84 78 6 المجموع

 11استهداف دور العبادة والمنشآت التعليمية
 دور العبادة. 1

ألماكن الدينية، ذات الطابع األثري، الذي يعتبر إرثاً واصلت قوات االحتالل ارتكاب جرائمها، بحق دور العبادة وا
للبشرية جمعاء وليس للشعب الفلسطيني فقط، ما يهدد التراث اإلنساني، الديني والثقافي في األراضي الفلسطينية لخطر 

ة حرب، حقيقي، يتطلب تدخالً فورياً وعاجالً من قبل المجتمع الدولي، بالنظر إلى كون هذه الممارسات تشكل جريم
من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها تشكل انتهاكاً جسيماً ) 147(و ) 53(نظراً ألنها تشكل انتهاكاً جسيماً لنص المادتين 

                                                 
 –جاف، بالتعاون بين اللجنة العربية لحقوق اإلنسان ومرآز الميزان لحقوق اإلنسان ، إعداد المحامية أنجال "أحد أعظم نجاحاتنا" راجع تقرير  9

 .2002سبتمبر / أغسطس
، أعتمد الملحق من قبل المؤتمر 1949أغسطس /  آب12 من الفصل الثالث، من الملحق األول التفاقيات جنيف المؤرخة في 52  نص المادة  10

 .1977 يونيه حزيران 8وذلك بتاريخ ) 1977 – 1974جنيف، (ولي اإلنساني المطبق في النزاعات المسلحة الدبلوماسي لتأآيد وتطوير القانون الد
 يستعرض المرآز في هذا الجانب الجرائم التي ارتكبت في الضفة الغربية، بالنظر إلى أنها مست بدور عبادة ذات بعد دولي، لها مكانتها  11

وفيما يتعلق في قطاع التعليم أيضًا فإن حجم الهجمات التي . ا بالنسبة للمنظمة العالمية للثقافة والعلومالروحية لدى مسيحيي ومسلمي العالم، وآذ
أما فيما يتعلق بالتوثيق الوارد في الجداول فهو يتعرض لألضرار التي لحقت بدور العبادة والمدارس والجامعات في قطاع . تعرضت لها آبيرة جدًا

 .غزة فقط
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) 53(من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات جنيف، حيث يرد في نص المادة ) 53(و ) 52(لنص المادتين 
 :من الملحق

ارتكاب أي من األعمال العدائية الموجهة ضد اآلثار التاريخية أو األعمال الفنية أو ) أ(، ......تحظر األعمال التالية"
 ".أماكن العبادة، التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب

 

وتشير الوقائع على األرض إلى أن قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، استهدفت حرية العبادة للسكان المدنيين في 
راضي الفلسطينية المحتلة، بشكل غير مسبوق في انتهاك القانون الدولي اإلنساني، وتنوعت انتهاكات قوات االحتالل األ

وجرائمها، بين التضييق ومنع وصول المصلين إلى دور العبادة، ألداء شعائرهم وطقوسهم الدينية، وقصف وحصار 
لعبادة واألماكن األثرية في الضفة الغربية أثناء اجتياحها دور العبادة من مساجد وكنائس، وكان ما تعرضت له دور ا

 .، خير دليل على ذلك29/3/200212الشامل بتاريخ 
 التعليم. 2
 

منذ بداية انتفاضة األقصى شكل التعليم في األراضي الفلسطينية المحتلة، سواء المنشآت التعليمية أم العملية التعليمية 
فقامت تلك القوات بقصف وتدمير عدد كبير من المدارس والجامعات، . بي اإلسرائيلينفسها، هدفاً لقوات االحتالل الحر

وأعاقت انتقال الكتب المدرسية . كما أغلقت بعض المدارس، وحوَّلت أخرى إلى ثكنات عسكرية يتمركز فيها جنودها
 13.بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أدى إلى تأخير الفصل الدراسي

 

، حلقة جديدة في سلسلة االستهداف المنظم للعملية 29/3/2002ة الغربية، يوم الجمعة الموافق وشكل اجتياح الضف
التعليمية، حيث حوَّلت، تلك القوات، المدارس إلى معتقالت جماعية مؤقتة، يتم جمع الفلسطينيين ممن اعتقلتهم في 

 في -عيم أبو الحمص، أن قوات االحتالل قامت ن. وأكدت وزارة التربية والتعليم، على لسان وكيل الوزارة د. ساحاتها
ودمرت مبنى وزارة التربية والتعليم في مدينة . مدرسة في مدن الضفة الغربية) 47( بتدمير -اجتياحها األخير فقط 

رام اهللا، وأجهزة الحاسوب ونظام المعلومات، وسرقت وأحرقت األرشيف، إلى جانب إلحاقها دماراً شامالً في مبنى 
 .ة ومكاتبها اإلداريةالوزار

 .الجدول التالية تبرز حجم استهداف تلك القوات للمدارس والجامعات والمساجد في قطاع غزة
 

 

                                                 
، تقدمت الدبابات اإلسرائيلية لتفرض حصارًا شامًال على محيط آنيسة المهد، وقصفت 2/4/2002لمدينة بيت لحم صباح يوم الثالثاء الموافق فبعد اجتياحها  12

ن سطح المسجد،  وشوهد الدخان يتصاعد م. آنيسة المهد، حيث المغارة التي ولد فيها المسيحأيضًافي ساحة المهد التي توجد فيها مسجد عمر بن الخطاب، الكائن 
و قصفت الباب الخلفي لباحة الكنيسة منتصف ليل الخميس وفجر الجمعة الموافق . آما فتحت نيران رشاشاتها تجاه الكنيسة، ما ألحق أضرارًا بجدرانها ونوافذها

ى الخروج، ومنعت قوات االحتالل الطواقم الطبية ، إلى قطع المياه والكهرباء وخطوط الهاتف عن الكنيسة، بهدف عزل من فيها عن العالم وإجبارهم عل5/4/2002
وقتلت قوات االحتالل أحد أفراد الشرطة الفلسطينية ممن يحتمون بالكنيسة، عند محاولته إطفاء . من الوصول إلى الكنيسة وتقديم اإلسعافات للجرحى بداخلها

وحرمت أبناء الطائفة المسيحية من . األجراس عند محاولته قرع أجراس الكنيسةالحريق الذي شب على سطح الكنيسة، جراء القصف اإلسرائيلي، آما قتلت قارع 
ة في بيت لحم العتداءات قوات االحتالل، وتعرض تمثال السيدة مريم آنيسة العائلة المقدسوتعرضت . أداء صلواتهم داخل الكنيسة حيث حالت دون وصولهم إليها

 . من قبل تلك القواتالعذراء ألضرار بالغة جراء إطالق الرصاص عليه
، قصفت قوات االحتالل مسجد الخضرا التاريخي وألحقت دماراًً آبيرًا في بناءه األثري ومحتوياته، وذلك أثناء محاوالتها 4/4/2002وفي يوم الخميس الموافق 

سجد الخضرا من أقدم المعالم األثرية التاريخية والدينية، حيث يذآر أن م. اقتحام المدينة القديمة في نابلس، حيث حاولت فتح ثغرة القتحام المدينة من خالل المسجد
وطال التدمير مقام الشيخ مسلم، وهو موقع أثري أقيم في عهد . ، على يد السلطان سيف الدين قالوون في عهد الدولة المملوآية1187يعود تاريخ إنشاؤه إلى العام 

وتعرضت آنيسة الروم األرثوذآس في قلب البلدة القديمة بمحافظة نابلس إلى دمار .ين المملوآي والعثمانيالدولة األيوبية، وأعيد ترميمه أآثر من مرة في العهد
جدير بالذآر أن عشرات المواقع األثرية، في نابلس القديمة، تعرضت للتدمير جراء .1885يذآر أن الكنيسة أنشأت في العام . آبير، دون احترام لقدسيتها الدينية

العنيف، بمدفعية الدبابات، والصواريخ، الذي قامت به قوات االحتالل على المدينة القديمة في نابلس، خاصة أحياء القصبة، الياسمينة، القريون، القصف المكثف و
اعتبرت هذه المواقع إرث ) سكواليون(على الرغم من آون منظمة األمم المتحدة للثقافة وذلك . وشارعي النصر والسرايا ما ألحق دمارًا آبيرًا بهذه اآلثار التاريخية

 .إنساني ثقافي عريق، عملت بالتعاون مع الجهات المختصة على حمايته وترميمه، دون أن تقيم تلك القوات وزنًا ألية قيمة حضارية آانت أم دينية أم ثقافية
 

بادة، واستهداف العملية التعليمية، واإلصدار لمزيد من التفاصيل راجع تقارير مرآز الميزان التوثيقية، خاصة تقرير حول انتهاك حرية الع13
 .11/7/2001من سلسلة واجه الجمهور حول واقع التعليم في قطاع غزة ) 7(رقم 
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 يبين المنشاَت العامة المتضررة حسب نوع المنشأة) 9(جدول
 

 النسبة المئوية العدد المنشأةنوع 
 42.9 36 منشآة تعليمية

 4.8 4 منشآة صحية

 6.0 5 دور عبادة

 46.4 39 أخـرى

 100 84 المجموع

 
 استهداف المنازل السكنية

منذ األيام األولى الندالع انتفاضة األقصى، استهدفت قوات االحتالل المنازل السكنية بالتدمير، واتخذ استهدافها أشكاالً               
 :مختلفة، إال أن الشكلين األكثر استخداماً كانا كاآلتي

  

 القصف العشوائي. 1
ف مكثف ومتكرر للمنازل السكنية القريبة من المستوطنات، والمواقع العسكرية سواء قامت قوات االحتالل بقص

 .الحدودية أم القريبة من المستوطنات، باألسلحة الرشاشة
 

كما قصفت بالطائرات الحربية المختلفة، عدداً كبير من مقار السلطة الوطنية الفلسطينية، واغتالت عدداً كبيراً من 
ولم تتخذ تلك القوات أية تدابير، للحيلولة دون إصابة المنازل السكنية المجاورة، مما . م الطائراتالفلسطينيين باستخدا

ذلك كله على الرغم . ألحق أضراراً جسيمة بعدد كبير من تلك المنازل، وفي حاالت كثيرة كانت إصابة المنازل مباشرة
للسلطة الوطنية الفلسطينية، وكون هذه المقار محاطة بكثافة من معرفة قوات االحتالل الدقيقة بالمواقع والمقرات التابعة 

 .سكانية عالية
 

تبرز بشكل ال المادة من الفصل الثالث من الملحق األول التفاقيات جنيف ) 51(عليه نورد مقتطفات من نص المادة 
 . إلسرائيلييقبل اللبس موقف القانون الدولي من الهجمات الجوية التي شنتها قوات االحتالل الحربي ا

 وتعتبر هجمات عشوائية؛. تحظر الهجمات العشوائية" .4
 . تلك التي ال توجه إلى هدف عسكري محدد. أ
 .  توجه إلى هدف عسكري محددنأو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن أ. ب
، "البروتوكول"ذي يتطلبه هذا اللحق يمكن حصر آثارها على النحو ال أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال. ت

ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، األهداف العسكرية واألشخاص المدنيين أو األعيان المدنية دون 
 .تمييز

 :تعتبر األنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية .5
الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من األهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت . أ

بعضها عن البعض اآلخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم مركزاً من المدنيين أو األعيان 
 .المدنية، على أنها هدف عسكري واحد
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خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو إضراراً باألعيان المدنية، والهجوم الذي ممكن أن يتوقع منه أن يسبب . ب
أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر واألضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية 

 ."ملموسة ومباشرة
 

لت تلك القوات هجماتها الجوية، وكانت ودون اعتبار لموقف القانون الدولي، التي تحظر هذا النوع من الهجمات، واص
 هي األعنف من حيث شدتها وضراوتها، واألكبر من حيث عدد الغارات 12/12/2001هجمات يوم األربعاء الموافق 

 .14 1967التي شنت، منذ حرب الرابع من حزيران عام 
 

ثة، الذي يستهدف منشآت مدنية عامة، ولم يقف األمر بتلك القوات عند حدود الهجمات الجوية، بالطائرات الحربية النفا
بل استهدفت مناطق سكنية مكتظة بالسكان، ومنازل سكنية بعينها، وليس أهدافاً قريبة من هذه المناطق، حيث استهدفت 

 .15، منطقة قرقش في حي الدرج في مدينة غزة22/7/2002منتصف ليل االثنين الموافق 
 

 الذين يقطنون بجوار مقار السلطة الوطنية، أو القريبة من -ن السكان وأدى القصف العشوائي إلى إجبار عدد كبير م
 . المناطق الحدودية والمستوطنات والطرق المؤدية إليها، على الهرب من منازلهم وإخالئها، حرصاً على حياتهم

 

 اقتحام مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. 2
سكنية الفلسطينية، ثاني أبرز أشكال تدمير المنازل السـكنية اآلهلـة            شكل اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي للمناطق ال      

 –بالسكان خالل السنتين الماضيتين من عمر االنتفاضة، ما دفع مئات المدنيين الفلسطينيين، إلى الهرب مـن منـازلهم         
 . ما ترك المئات دون مأوى–التي جرى تدمير معظمها بالكامل الحقاً 

 

 في المناطق التي تسيطر عليها السـلطة       –هجوم دون سابق إنذار على المناطق اآلهلة بالسكان         وتقوم قوات االحتالل بال   
جـدير  .  في ساعات متأخرة من الليل، أو مع مطلع الفجر، بينما يكون السكان نياماً في منـازلهم                –الوطنية الفلسطينية   

 .منزالً سكنياً وفقاً لتوثيق المركز) 59(،  10/1/2002بالذكر أن تلك القوات دمرت، في اقتحامها لمدينة رفح بتاريخ 
 

وبعد قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية بالمصادقة، على قرار قوات االحتالل الحربي بهدم منازل أسر الشـهداء، الـذين                  
 نفذوا أعمال مقاومة ضد قوات االحتالل ومستوطنيه، شرعت تلك القوات في اقتحام المناطق الفلسطينية مستهدفة هـذه                

، حيث اقتحمت تلك القوات المنطقة الشـرقية        12/9/2002ووثق المركز أول حالة على هذا الصعيد، بتاريخ         . المنازل
 .من حي الشجاعية في غزة، ونسفت منزل محمد عبد اهللا سالم حلس والد الشهيد أسامة
تصدار قرارات من المحكمة العليا     وقد نجح مركز الميزان لحقوق اإلنسان، خالل العام الثاني من هذه االنتفاضة، في اس             

 .منزالً سكنياً في قطاع غزة) 51(اإلسرائيلية، بمنع هدم 
 

 يبين المساكن المتضررة حسب حجم الضرر والمحافظة) 10(جدول 
 
حجم الضرر المحافظة

 رفـح خانيونس دير البلح غزة شمال غزة
 المجموع

                                                 
، حيث أغارت 9:25، عند حوالي الساعة  في ذلك اليوم )16أف من نوع (بدأت عمليات التحليق الجوي للطائرات الحربية اإلسرائيلية النفاثة   14

 .13/12/2001 من فجر الخميس الموافق 2:45 غارة، حيث استمرت الهجمات حتى الساعة 41ية النفاثة نحو الطائرات الحرب
 
 

، وآان الضحايا والخسائر الناجمة عن قصف الدرج، حسب 14/7/2002 سبق قصف قرقش قصف منزل عمارة سكنية في خانيونس بتاريخ  15
 . من سكان المنطقة145 شهيدًا وإصابة نحو 16 تجاريًا، وورشتان، ومرآبتان، إلى جانب سقوط  محًال11 منزًال سكنيًا، و 73توثيق المرآز تدمير 
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 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %عدد  
 26.8 598 33.9 10919.99354.110223.8233 15 61 كلي
 73.2 1637 66.1 44080.17945.932676.2454 85 338 جزئي
 100 2235 100 549100172100428100687 100 399 المجموع

 
 

 يبين عداد أفراد األسر المتضررة جراء الحاق الضرر بالمساكن حسب حجم الضرر والمحافظة) 11(جدول 
 المجموع حجم الضرر المحافظة

  جزئي كلي 

 4704 3814 890 شمال غزة

 4823 3915 908 غـزة

 1674 948 726 دير البلح 

 3644 2830 814 خانيونس

 6765 4457 2308 رفـح

 21610 15964 5646 المجموع

 
 يبين المساكن المتضررة حسب نوع المسكن) 12(جدول 

 النسبة المئوية العدد نوع المسكن
 55.2 1233  16بيت

 18.0 403 شقة

 26.8 599 عمارة

 100 2235 المجموع
 

 يبين المساكن المتضررة حسب نوع الضرر) 13(جدول
 النسبة المئوية العدد نوع الضرر

 25.9 578 تجريف

 67.0 1498 قصف

 5.3 118 نسف

 1.8 41 أخري

 100 2235 المجموع

                                                 
 ). بيت أرضي- بيت وآالة -بيت ريفي ( بيت تشمل : مالحظة   16
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 استهداف المنشآت الصناعية والتجارية
استهدفت قوات االحتالل المنشآت الصناعية والمحال التجارية الخاصة بالفلسطينيين، منذ بداية االنتفاضة، بشكل 

القصف بالصواريخ من الطائرات الحربية، والصواريخ من نوع أرض : واتبعت في ذلك وسائل  شتى أبرزها. مباشر
تلك المنشآت بالعبوات الناسفة، وتجريفها وتسويتها  أرض، والقصف بالرشاشات الثقيلة، وقذائف الدبابات، ونسف -

باألرض، وإتالف الموجودات، التابعة للمنشآت، أثناء قيامها بعمليات التفتيش األمني لتلك المنشآت، كما قامت 
 ولم تّدخر قوات االحتالل جهداً. باالستيالء على معدات وآالت ومواد خام تعود ألصحاب تلك المنشآت دون سابق إنذار

 . في اختالق الذرائع المختلفة لتبرير ما تقوم به، سيما اتهام أصحابها باستخدام هذه المنشآت في تصنيع مواد متفجرة
 
 

 يبين المنشاَت الصناعية المتضررة حسب حجم الضرر والمحافظة) 14(جدول 
 
 المحافظة

 رفح خانيونس دير البلح غزة شمال غزة
 حجم الضرر المجموع

 %عدد %عدد %عدد %عدد %عدد %عدد 
 54.0 53 33.3 1 46.2 6 66.7 8 54.7 29 50 9 كلي
 46.0 46 66.7 2 53.8 7 33.3 4 45.3 24 50 9 جزئي
 100 99 100 3 100 13 100 12 100 53 100 18 المجموع

 
 

 يبين المنشاَت الصناعية المتضررة حسب النشاط اإلقتصادى) 15(جدول 
 

 النسبة المئوية العدد النشاط اإلقتصادى
 3.0 3 صناعات بالستيكة

 4.0 4 صناعة مالبس

 45.5 45 صناعات معدنية

 3.0 3 صناعات كيماوية

 4.0 4 صناعات كهربائية

 7.1 7 صناعات غذائية

 8.1 8 صناعات خشبية

 23.2 23 صناعات بناء

 2.0 2 أخرى

 100 99 المجموع
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 سب حجم الضرريبين المنشاَت التجارية المتضررة ح) 16(جدول 
 

 النسبة المئوية العدد نوع الضرر
 60.0 96 تجريف

 34.4 55 قصف

 3.1 5 نسف

 2.5 4 آخرى

 100 160 المجموع

 
 

 يبين المنشاَت التجارية المتضررة حسب حجم الضرر والمحافظة) 17(جدول 
 
 ةــالمحافظ

 رفح خانيونس دير البلح غزة شمال غزة
 المجموع

 حجم الضرر

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %عدد 
 63.8 102 89 89 80 4 - - 18.2 6 14.3 3 كلي
 36.2 58 11 11 20 1 100 1 81.8 27 85.7 18 جزئي

 100 160 100 100 100 5 100 1 100 33 100 21 المجموع
 

 تجريف األراضي الزراعية
 

، األراضي الزراعية بالتجريف والتخريب استهدفت قوات االحتالل، خالل العامين المنصرمين من عمر االنتفاضة
 .1967بشكل منظم وغير مسبوق، منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية عام 

 

 وحتى صدور هذا التقرير، 28/9/2000وشهدت الفترة الممتدة منذ اندالع انتفاضة األقصى يوم الخميس الموافق 
جريف والتخريب واالستيالء، وكان التجريف هو السمة استهداف تلك القوات لألراضي الزراعية بأساليب مختلفة، الت

 .األساسية لهذه األساليب
ولم تكتف قوات االحتالل بتدمير األرض وتجريفها، بل لجأت، في أحيان كثيرة، إلى دفن مخلفات التدمير في باطن 

 .التربة، ما يجعل مهمة زراعتها من جديد غاية في الصعوبة
احات واسعة من األراضي الزراعية، حيث يقدر باحثوا المركز حجم المساحة التي كما استولت تلك القوات على مس

دونم تم االستيالء عليها بقرار المحكمة اإلسرائيلية ) 350(دونم، من بينها ) 1500(استولت عليها تلك القوات، بحوالي 
زع هذه األراضي على النحو العليا، في حين تم االستيالء على بقية هذه المساحات دون صدور قرار رسمي، وتتو

 17.التالي، السيفا ببيت الهيا، وأبو هولي في دير البلح، وموراغ في رفح
 

                                                 
توطنة آفار  أراضي السيفا تم االستيالء عليها لضمها إلى مستوطنة دوغيت، وأخرى بدواع أمنية، أما أراضي دير البلح فتقع في محيط مس 17

داروم، وأخرى جرى االستيالء عليها إلقامة جسر يربط طريق آسوفيم بتجمع غوش قطيف االستيطاني، والطريق الجديد الذي أقيم ليختصر 
 .المسافة بين طريق الحكر والجسر، وموراغ إلقامة طريق استيطاني وخلق مساحة عازلة في محيط مستوطنة موراغ
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يذكر أن القانون الدولي اإلنساني يحظر تدمير المزروعات والمحاصيل، التي تشكل مصدراً إلعاشة السكان، حيث 
 :" ما يلي18يورد الملحق

 .بيحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحر .1
يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها  .2

والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن 
ن بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم السكّان المدنيين أو الخصم أو لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كا

 ."على النزوح أم ألي باعث آخر
 

، عبـر اللجـوء إلـى       ة، وقف استيالء قوات االحتالل على األراضي الفلسـطيني        مركز الميزان لحقوق اإلنسان   حاول  
ا، أيـدت قـرار     المحكمة العليا اإلسرائيلية، وتقدم بتسعة عشر قضية، في هذا الصدد، إال أن المحكمة اإلسرائيلية العلي              

 .دونم من األراضي الزراعية) 350(قوات االحتالل باحتجاز نحو 
 

 19مساحة األراضي الزراعية في قطاع غزة حسب المحافظةيبين ) 18(جدول 
 

 إجمالي مساحة األرض المزروعة المحافظة
 26468 شمال غزة

 35388 زةـغ

 30868 دير البلح

 52148 خانيونس

 31475 حـرف

 176347 المجموع
 

 حسب المحافظة) بالدونم(يبين مساحة األراضى الزراعية المجرفة ) 19(جدول 
 

 20النسبة المئوية )بالدونم(المساحة  المحافظة
 22.7 6005.388 شمال غزة

 11.3 4014.422 غزة

 11.1 3422.566 دير البلح

 4.4 2290.963 خانيونس

 6.1 1904.917 رفح

 10 17638.256 المجموع

                                                 
  من الفصل الثالث، مصدر سابق54نيف، المادة الملحق األول التفاقيات ج 18

 . المرجع ، وزارة الزراعة الفلسطينية، ونبرز هنا إجمالي المساحات المزروعة في المحافظات، لمعرفة نسبة ما تم تجريفه منها 19
 . النسبة المئوية، تشير إلى نسبة األراضي المجرفة، من إجمالي مساحة األرض المزروعة داخل المحافظة 20
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  حسب المحافظةد األفراد المنتفعين من األراضى الزراعية المتضررةيبين عد) 20(جدول 
 

 العدد المحافظة
 11474 شمال غزة

 9156 غـزة

 5795 دير البلح

 3821 خانيونس

 2042 رفـح

 32288 المجموع

 
 تدمير آبار المياه

 

باالسـتيالء    سياستها القاضـية في سياق حملتها العدوانية الهادفة إلى تدمير قطاع الزراعة الفلسطيني، وأيضاً في إطار     
، دأبت قوات االحتالل على تدمير وردم آبار الميـاه، ومنهـا علـى وجـه                21على المخزون الجوفي من المياه العذبة     

 .الخصوص المخصصة لالستهالك ألغراض زراعية
 

ركة بين أكثـر مـن       دونماً، وعادة ما تكون آبار المياه مشت       250جدير بالذكر أن البئر الواحد يروي مساحة تصل إلى          
 .مزارع، أو يقوم صاحب البئر بضخ المياه في ساعات محددة لقاء ثمن مادي

 
 

 22يبين أبار المياه المتضررة حسب المحافظة) 21(جدول 
 

 النسبة المئوية  العدد المحافظة
   

 28.7 45 شمال غزة

 33.8 53 غـزة

 24.2 38 دير البلح

 10.8 17 خانيونس

 2.5 4 رفـح

 100 157 المجموع

                                                 
 حول استنفاذ وسرقة مخزون األراضي الفلسطينية من المياه الجوفية العذبة، راجع جاد اسحاق وفيوليت قميصة، التنمية البشرية والبيئة في  21

 . مشروع التنمية البشرية المستدامة– 1997فلسطين، 
 .آز قام بتوثيق هذه اآلبار ميدانيًا األرقام تستند إلى توثيق الميزان، على الرغم من تعاون سلطة المياه، إال أن المر 22
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 حرية السفر والتنقل

، إلى حرمان 9/10/2000أدى الحصار الشامل واإلغالق المشدد، الذي فرضته قوات االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ 
السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، من حرية السفر والتنقل بين محافظات غزة والضفة الغربية من 

 :وقد أخذ هذا الحصار شكلين رئيسين هما. والعالم الخارجي من ناحية أخرىجهة، وبين األراضي الفلسطينية 
 

 الحصار الداخلي. 1
، فرض حصارها الشامل على األراضي الفلسطينية المحتلة، أي         9/10/2000واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، منذ      

عن العالم، والضفة الغربية وقطاع غـزة       بعد اندالع االنتفاضة بنحو عشرة أيام، وعزلت بموجبه األراضي الفلسطينية           
 .عن بعضها بعضاً

وتدرجت قوات االحتالل في حصارها الداخلي، إلى أن قطعت أوصال المدن والقرى الفلسـطينية وجعلتهـا كـالجزر                  
 .كما لجأت إلى عزل مناطق بالكامل عن محيطها. المتناثرة والمعزولة

 

 مفترق دير البلح،    –ابط بين محافظات غزة، من نقطتي المطاحن        حيث قطعت قوات االحتالل طريق صالح الدين، الر       
، وعزلت بذلك شمال محافظات غزة عن جنوبها، كما قطعت الجزء الرابط بين محافظتي رفـح                20/11/2000بتاريخ  

، ومنعت التنقل على طريق صالح الدين، من نقطة مفترق الشهداء، حيث تم إغـالق               15/12/2000وخانيونس بتاريخ   
، ومنعت بذلك الفلسطينيين من المرور عليه، يذكر أن قطع الطريق يتواصل من هـذه               29/3/2002لجزء بتاريخ   هذا ا 

 . األجزاء حتى صدور هذا التقرير
 

 إلى إغالق الطريق من أربع محاور، بحيث تقسم قطاع غزة إلـى ثـالث               - في أحيان كثيرة     –وتلجأ قوات االحتالل    
، واستمر الحصار الشامل واإلغالق المشدد لمدة ثالثـة         29/3/2002ها مساء يوم    مناطق معزولة بالكامل، وكان آخر    

، عند النقطة القريبة من استراحة البيدر جنوب مدينة غزة، بوضع سـواتر     )البحر(أيام، أغلقت بموجبه الطريق الغربي      
من نقطة البوليس   ) لشرقيا(رملية مرتفعة تمنع مرور السيارات، وتعيق حركة الراجلين، وأغلقت طريق صالح الدين             

 ).مفترق الشهداء(الحربي 
 

 أبو هولي فتسمح قوات االحتالل للسكان المدنيين بالمرور عبره، لمدة ال تتجاوز السـاعة الواحـدة    –أما طريق الحكر    
 حيث تعلن عن فتح الطريق وقد يستمر ذلك لساعتين في الصباح، إال أن حركة المرور في أحسـن                 . من الناحية الفعلية  

الحاالت لم تتجاوز ساعة فعلية، إذ أن قوات االحتالل توقف سيارات الفلسطينيين بمجرد أن تلوح مـن بعيـد سـيارة                     
 . مستوطن أو جيب عسكري، وكذلك الحال في المساء

ويتنقل آالف الفلسطينيين يومياً بين محافظة غزة والمحافظات الجنوبية، بينهم مرضى ومـوظفين وطلبـة جامعـات،                 
، سواء مغادرين إلى خارج األراضي الفلسطينية المحتلة أو قادمين من خارج األراضي الفلسطينية المحتلـة،         ومسافرين

 . ، إلى جانب حركة تنقل البضائع بين غزة والمحافظات الجنوبية)رفح البري(عبر معبر العودة 
 أبـو  –ح الدين، من محاور الحكر  إغالقاً شامالً لطريق صال2/4/2002 إلى   3 /29و شهدت الفترة الممتدة من مساء       

 .  طريق البحر– مفترق الشهداء –هولي 
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وتكرر إطالق النار من قبل قوات االحتالل على المدنيين الفلسطينيين، في محافظات غزة أثناء مرورهم على الطرق 
افظات جنوب غزة  حيث أن اآلالف من سكان مح23الرئيسة، التي تمر بالقرب من المستوطنات أو المواقع العسكرية،

 ساعات تطول أو تقصر، ريتكبدون معاناة يومية، في طريقهم من وإلى عملهم في مدينة غزة، حيث يضطرون لالنتظا
حسب رغبة جنود االحتالل، إلى جانب تعرضهم للخطر الشديد أثناء مرورهم من أمام المواقع العسكرية التي أقامتها 

 .24قوات االحتالل
، في منطقتين من أكثر المناطق معاناة، من سياسة الحصار 25لمركز أهمية بالغة بإعادة التذكيروفي هذا السياق، يجد ا

 :واإلغالق، هما
 

 منطقة المواصي. أ
تمتد منطقة المواصي من أقصى الشمال الغربي لمدينة خانيونس إلى أقصى الجنوب الغربي لمدينة رفح، بمحاذاة 

 . كلم وعرضها نحو كيلو متر واحد12منطقة نحو شاطئ البحر األبيض المتوسط، يبلغ طول ال
 

، وهي المنفذ الوحيد لمدينتي رفح وخانيونس، على البحر 26وتخضع منطقة المواصي للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة
 .األبيض المتوسط،  وتقع فيها موانئ الصيد البحري،  ويعيش في المنطقة أكثر من تسعة آالف نسمة

،  والطرق المؤدية إليها من 9/10/2000 حصارها العسكري على منطقة المواصي منذ تواصل قوات االحتالل فرض
يذكر أن المداخل المؤدية إلى المواصي خاضعة لسيطرة قوات االحتالل، التي تقيم نقاطاً . مدينتي رفح وخانيونس

بمنع دخول المركبات، وحتى عسكرية ثابتة،  تتحكم من خاللها في حركة السكان من وإلى المنطقة، وتقوم هذه القوات 
 .العربات التي تجرها الحيوانات

، وفرضـت طوقـاً     29/3/2002شددت قوات االحتالل من حصارها على منطقة المواصي، منذ يوم الجمعة الموافق             
وواصلت . شامالً، منعت بموجبه حركة المواطنين من وإلى المنطقة، وفرضت نظام حظر التجوال داخل المنطقة نفسها              

، بدأت قوات 30/4/2002ويوم الثالثاء الموافق . خول السلع األساسية إلى المنطقة، ما تسبب في نقص حاد فيها          حظر د 
 عاماً،  40االحتالل في التخفيف من حدة هذا الحصار، حيث سمحت لألفراد من سكان المنطقة ممن تزيد أعمارهم عن                  

راد، وضمن الوقت المسموح، وهو بين السـاعة الثامنـة   بحرية التنقل على أن يمروا في مجموعات تتكون من ثالثة أف 
 .صباحاً والخامسة مساءاً

 

، حيث منعت   12/5/2002أعادت قوات االحتالل تشديد حصارها المفروض على منطقة المواصي، يوم األحد الموافق             
 كثيـر مـن     تلك القوات دخول سكان مواصي رفح من حاجز رفح، وأجبرتهم إلى المرور عبر حاجز خانيونس، وفي               

 .الحاالت أغلقت، تلك القوات، الطريق وحالت دون عودة السكان إلى منازلهم
 

 :ويمكن تلخيص معاناة سكان المواصي جراء الحصار المفروض عليهم على النحو اآلتي

                                                 
، حيث فتحت النيران على 6/7/2002 آانت آخر حالة استهدفت فيها قوات االحتالل سيارات الفلسطينيين، أثناء مرورها على الطرق، بتاريخ  23

 .بالغة من العمر ثالث سنواتسيارة مدنية من نوع فولكس، ما أدى إلى مقتل السيدة رندة خالد إسماعيل، وابنتها أنوار محمد آامل، ال
 .25/7/2002 الحواجز العسكرية وامتهان الكرامة اإلنسانية، الصادر عن مرآز الميزان بتاريخ – لمزيد من التفاصيل راجع تقرير  24
نطقتين، على  في ظل استمرار الحصار المفروض على منطقتي المواصي والسيفا، يرى المرآز أهمية إلعطاء نبذة مختصرة، حول هاتين الم 25

 .الرغم من تناول هذا الموضوع في تقارير المرآز السابقة، بصورة مفصلة
 . ، تحتفظ إسرائيل بكافة الصالحيات في تلك المنطقةل بمقتضى اتفاقيات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائي 26
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قيق، استمرار منع دخول المواد الغذائية والتموينية بشكل كامل، وفي الحاالت النادرة التي يسمحون فيها بإدخال الد .1
 كغم في أكياس صغيرة، ومن ثم يقومون بتفتيشه بآلة 60فإنهم يفرضون على السكان تفريغ الكيس، الذي يزن 

 .خاصة، مما يعني أنهم يستطيعون تفتيش الكيس، دون الحاجة إلى تفريغه

 .منع المزارعين من بيع محصولهم .2

 .من العودة إال عبر حاجز خانيونسالسماح لسكان مواصي رفح بالخروج من حاجز رفح، ولكنهم يمنعونهم  .3

 .إلى المنطقة... ) غاز، سوالر، بنزين، ( استمرار منع دخول كافة أنواع المحروقات  .4

 .استمرار مضايقة طلبة المدارس والجامعات، وإهانتهم واستفزازهم، عند مرورهم عن الحاجز .5

 .منع المرور أو التنقل إال عبر مجموعات تتكون من ثالثة أفراد .6
 

 نطقة السَّيفا في بيت الهيا م. ب
وتبلغ . تقع منطقة السيفا في الشمال الغربي لمدينة بيت الهيا،  شمال قطاع غزة،  وتتبع إدارياً إلى محافظة شمال غزة

إيلي "وقد أقيمت مستوطنتين إسرائيليتين على أراضيها، األولى تسمى مستوطنة .  دونم5000مساحتها اإلجمالية قرابة 
شمال المنطقة المذكورة على الحدود الشمالية لقطاع غزة، والثانية تبعد عنها مسافة تقدر بنحو كيلو وتقع " سيناي

وتبعد كال المستوطنتين عن شاطئ بحر بيت الهيا قرابة كيلو متر ". دوغيت"ونصف متر جنوباً وتسمى مستوطنة 
 .ونصف

  
ستيالء على قرابة مائتين وخمسين دونماً وضمها إلى تمثلت تلك االعتداءات في تجريف مئات الدونمات الزراعية، واال

 .،  وردم العشرات من آبار المياه،  وهدم عشرات المنازل السكنية27"دوغيت"مستوطنة 
 

واصلت قوات االحتالل خالل الفترة الماضية إغالق المنطقة، وإجبار السكان على المرور عبر بوابة المرور الوحيـدة                 
، حيث يحدد موعد الدخول والخروج ويقسمها       8/7/2001ت االحتالل وبدأت بالعمل به بتاريخ       للمنطقة، الذي أنشأته قوا   

 حتـى   2:00 والثانية في المساء من السـاعة        8:30 حتى الساعة    6:30إلى مرحلتين، األولى في الصباح من الساعة        
كمـا  .  لى بطاقـات هـويتهم    وذلك حصراً على السكان المقيمين ممن تم منحهم أرقاماً خاصة كتبت ع           . 4:00الساعة  

كمـا  . استمر منع سكان المنطقة من إدخال سياراتهم الخاصة والجرارات الزراعية الالزمة لرعاية األرض الزراعيـة              
وتشـترط علـى مـن      . تفرض قوات االحتالل منعاً للتجوال ليالً على المنطقة يمتد من ساعات المغرب حتى الصباح             

أن يقوم بالحصول على تصريح خاص بذلك بعد االتصال بضابط          ) المرضية(ة  يضطر إلى الخروج في الحاالت الطارئ     
 .  المنطقة اإلسرائيلي

 

أدت تلك اإلجراءات إلى حرمان العديد من المزارعين، الذين يمتلكون أرضاً زراعية في تلك المنطقة، مـن الوصـول              
عدم ريها ورعايتها، األمـر الـذي كبـدهم    إليها، سيما أولئك الذين يسكنون خارج المنطقة، ما عرضها للجفاف بسبب         

وتصاعدت انتهاكات تلك القوات بحـق سـكان تلـك          . خسائر فادحة السيما عدم تمكنهم من جني محاصيلهم الناضجة        
 دونماً من األرض الزراعية، ما يعني حرمان مالكيها وأسرهم مـن            300المنطقة، عبر قرارها األخير بمصادرة نحو       

 .مصدر رزقهم
    

                                                 
 . دونم من األرض الحكومية وضمتها إلى المستوطنة250ي ، استولت قوات االحتالل على حول2000/  في نهاية شهر أآتوبر  27
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أخضعت قوات االحتالل منطقة    لى هاتين المنطقتين منطقة وادي السلقا، الواقعة جنوب شرق دير البلح، حيث             ويضاف إ 
وادي السلقا إلى حصار، حد من قدرة السكان، السيما، المزارعين منهم على الحركة والوصول إلى أراضيهم والعنايـة         

، 18/2/2002 نظام حظر التجوال، منذ االثنـين        بها، وصعدت تلك القوات من حصارها على سكان المنطقة، بفرضها         
على السكان منذ الساعة السابعة والنصف مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً، الذي ال يزال متواصالً حتى صـدور                  

 .هذا التقرير
 

 الحصار الخارجي
ء التجارية منها أو تلك استمرت قوات االحتالل الحربي في فرض حصارها الشامل، المتمثل بإغالق المعابر كافة، سوا

 ).يفصلها التقرير الحقاً(الخاصة بالمسافرين 
يذكر أن المعابر كانت تشهد حركة تنقل نشطة، في األيام التي سبقت الحصار المفروض على األراضي الفلسطينية منذ 

خضر أو ، حيث قدر عدد التصاريح الممنوحة، والتي تسمح بموجبها الدخول إلى أراضي الخط األ9/10/2000
 . تصريحا38850ًالمرور عبرها، في الشهر الواحد بنحو 

 

 المعابر الدولية
، فرضت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي حصاراً شامالً على األراضي الفلسطينية المحتلة، 9/10/2001بتاريخ 

ة والعالم الخارجي، أو تلك التي أغلقت بموجبه المعابر البرية الخاصة بتنقل المسافرين، بين األراضي الفلسطينية المحتل
بين الضفة الغربية (تربط األراضي الفلسطينية ببعضها بعضاً، أو المعابر التجارية الخاصة بحركة تنقل البضائع البينية 

 .، أو بين األراضي الخاضعة لسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل)وغزة
 

ر كافة في األراضي الفلسطينية، حيث لم يعمل، أي معبر من تلك المعابر، منذ ذلك التاريخ استمرت حالة إغالق المعاب
بطاقته الكاملة، سواء من حيث عدد ساعات العمل، أو من حيث عدد الموظفين، المكلفين بتسيير العمل، سيان تعلق 

 . األمر في المسافرين أو البضائع
 

 )العودة(معبر رفح البري 
األول خاص بعبور المسافرين، والثاني خاص : سطينية ومصر، وينقسم إلى قسمينيربط معبر رفح بين األراضي الفل

الجزئي في معبر ) العمل(استمرت حالة الفتح . شكل هذا المعبر، ولم يزل، مصدر معاناة للمسافرين. بالبضائع التجارية
لبضائع، أو ما يعرف بمعبر رفح البري، الخاص بالمسافرين، في حين استمر اإلغالق الكلي والشامل للجزء الخاص با

 .البضائع
تشرين أول / ، فمنذ التاسع من أكتوبر)كي ال يلتبس األمر على القارئ(نود توضيح قضية استمرار فتح المعبر جزئياً 

، لم يشهد أي معبر عودة العمل إلى حالته الطبيعية بشكل شامل، وُيعنى بفتح المعبر جزئياً، أن ساعات العمل ال 2000/
 ونجد أن المعبر ال يفتح أبوابه أمام المسافرين قبل التاسعة صباحاً، في 28 الست ساعات- أحسن الحاالت -في تتجاوز 

يذكر أن معبر رفح كان يعمل على مدار الساعة، وال يتوقف العمل إال يومين . حين قد تتأخر هذه العملية إلى العاشرة
 .يوماً) 155(ق لمدة  تعرض هذا المعبر إلغال9/10/2000ومنذ . في السنة فقط

                                                 
  خاصة في معبر رفح البري 28
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كما أن استمرار منع موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، العاملين داخل المعبر، من دخول المعبر ومزاولة عملهم، 
، جدير بالذكر أن معبر رفح البري، كان يشهد مرور ما متوسطه ألف مسافر في اليوم، 29يعني تقليص الطاقة اإلنتاجية

 . مسافراً خالل فترة اإلغالق250يتمكنون من المرور في حين لم يتجاوز متوسط من 
 

 معبر صوفا
يقع شرق مدينة رفح، وهو مخصص إلدخال مواد البناء والعمال فقط، ويعاني المعبر من حالة إغالق جزئي متواصل، 

 .28/9/2002 إلى 9/10/2000 يوماً خالل الفترة من 396في حين تعرض لإلغالق الكلي لمدة 
عامالً من عمال الزراعة، ازداد هذا العدد ليصل إلى ) 60(، بمرور 18/7/2002الحتالل سمحت منذ يذكر أن قوات ا

 .يوم على فترات متقطعة) 11(عامالً، في حين أغلق المعبر خالل هذه الفترة لمدة ) 490(
 

 )كارني(معبر المنطار 
هذا المعبر إغالقا جزئياً تواصل منذ يوم وهو المعبر التجاري الرئيس لقطاع غزة، ويقع شرق مدينة غزة، وقد شهد 

يذكر أن قوات االحتالل لم تكتِف بإغالقها الجزئي للمعبر، بل استمرت في التحكم في . 9/10/2000االثنين الموافق 
كميات وأنواع البضائع المسموح دخولها إلى قطاع غزة، حيث أعاقت وصول الدقيق إلى محافظات غزة في شهر 

يوم إغالق خالل الفترة الممتدة بين ) 58( ما خلق أزمة حقيقية في حينه، يذكر أن المعبر شهد 2002أبريل / نيسان
 .28/9/2002 و 9/10/2000
 

 )إيرز(معبر بيت حانون 
وهو معبر شامل، يحتوي على معبر للمسافرين، والعمال، والممر اآلمن، والبضائع، والشاحنات، ويقع شمال غرب 

، في حين بلغت أيام 9/10/2002 في شمال محافظات غزة، وقد تواصل إغالقه الجزئي منذ مدينة بيت حانون، الواقعة
) 8000(عامالً إلى ) 240(وتم فتح المعبر أمـام حركة العمـال حيث تدرج عددهم من . يوماً) 369(إغالقه الشامل 

 .عامل في شهر سبتمبر الجاري
 

 مطار غزة الدولي
 الفلسطينية، ويقع جنوب شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، تعرض لإلغالق وهو المنفذ الجوي الوحيد لألراضي

، في حين قامت قوات االحتالل بإغالق المجال الجوي الفلسطيني أمام حركة الطيران، 9/10/2000المتكرر منذ تاريخ 
 طوال الفترة التي  واستمر المطار مغلقاً ، ما أدى إلى وقف العمل في مطار غزة،14/2/2001منذ األربعاء الموافق 
 . يغطيها هذا التقرير

 

 28/9/2002 إلى 9/10/2000يبين حالة العمل في المعابر الدولية خالل الفترة من ) 22(جدول 
 

 )المسافرين(معبر رفح  )كارني(معبر المنطار  )إيرز(معبر بيت حانون  معبـر صوفـاه
 أيام إغالق أيام إغالق أيام إغالق أيام إغالق

396 369 58 155 
 

                                                 
  يقصد بالطاقة اإلنتاجية، عدد المسافرين ممن يتمكنون من المرور عبر المعبر، قياسًا بفترات العمل العادية 29
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 30القطاعات االقتصادية
استمر االقتصاد الفلسطيني في حالة تراجع، واستمرت خسائره في الزيادة والتراكم بشكل بات يهدد سكان األراضي 
الفلسطينية بترِد في أوضاعهم المعيشية بشكل لم يسبق له مثيل، وارتفاع معدالت الفقر بشكل غير مسبوق منذ أن 

 .1967سرائيلي الحتاللها األراضي الفلسطينية عام استكملت قوات االحتالل اإل
 

 من إجمالي أعداد العمال %50وتشير اإلحصاءات والتقديرات إلى ارتفاع معدالت البطالة لتفوق ما نسبته نحو 
مما يجعل النسبة ) المحبطين(المشاركين في سوق العمل، في حين استمر إقصاء من هم في سن العمل وغير مشاركين 

من قوة العمل، أي أن من احتفظوا في أماكن عملهم  % 65ة لحجم البطالة أو ما يعرف بالبطالة المعدلة تفوق الحقيقي
قياساً بحجم (، إلى جانب عدد ضئيل )األونروا(هم موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين 

 .من العاملين في المؤسسات األهلية) العمالة الفلسطينية
 

، حيث ساهم %50كما يقدر مركز الميزان لحقوق اإلنسان استمرار مستوى انخفاض إجمالي الدخل القومي بنحو 
في الحيلولة من دون التوقف التام، كما ) كارني(استمرار السماح جزئياً بحركة تبادل تجاري عبر معبر المنطار 

في الحفاظ على استمرار سقف التراجع ) طرقاتكرصف ال(أسهمت بعض المشاريع الطارئة، ذات الطابع التشغيلي 
 .سابق الذكر

 

ومن منطلق عدم التكرار ال يجد المركز جدوى حقيقية، من تفصيل أضرار القطاعات االقتصادية، حيث أتت تقاريرنا 
 وبين الخسائر السابقة كافة على إيرادها، ونؤكد دائماً على ضرورة التمييز بين الخسائر الثابتة، غير المرتبطة بالتدمير،

الناجمة عن تدمير المنازل وتجريف المزارع والمصانع، ألن الرقم سوف يتضاعف، وحرصاً على الدقة والموضوعية، 
يجد المركز أن مهمة حصر قيمة الخسائر واألضرار بشكل شامل تحتاج إلى جهد كبير ومتكامل بين المؤسسات 

 .الحكومية واألهلية
 

 االقتصادية الناتجة عن الحصار واإلغالق تفوق الستة مليارات دوالر أمريكي، بحساب جدير بالذكر أن حجم الخسائر
ما تم حصر الخسائر الثابتة، والخسائر في الفرص الضائعة،  ، إذا%75قيمة تراجع في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 

ن الوصول إليها وإعادة زراعتها، سواء باالستثمار، أو بفقدان مواسم زراعية، نظراً لعدم تمكن من جرفت أراضيهم م
 . كذلك فقدان موسم السياحة، واستمرار جسامة الخسائر التي يتكبدها قطاع النقل باستمرار االنخفاض القياسي لعائداته

 
 قطاع العمل والعمال

 :وينقسم العمال تبعا لمكان عملهم إلى قسمين
 العاملون محلياً. 1

يعملون في القطـاع    % 27 ألف عامل، وتتوزع هذه العمالة بنسبة        190 إلى   187يبلغ عدد هذه الفئة من العاملين نحو        
بينمـا  . وجميعهم موزعون على قطاعات اقتصادية مختلفة     . غير ذلك % 4يعملون في القطاع الخاص، و    % 68العام، و 

 :يتوزع العاملون في القطاع الخاص على النحو الذي يبينه الجدول التالي
 

 املين محلياً، ومتوسط أجورهم حسب النشاط االقتصادييبين عدد الع) 23(جدول 
                                                 

ة، يرجى مراجع  30 ات االقتصادية المختلف ائر القطاع ول مصدر خس ن التفاصيل ح د م اريخ   لمزي ر، والصادر بت ادي عش زان الح ر المي ة تقري
31/10/2001 
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 )ألف(عدد العاملين  النشاط االقتصادي
متوسط األجر اليومي 

 $الخسائر اليومية  )شيقل(الخسائر اليومية  )شيقل(للعامل 

 1.000.000 4.000.000 100 40.000 البناء واإلنشاءات
 300.000 1.200.000 120 10.000 النقل والمواصالت
 50.000 200.000 100 2000 الصيد البحري
 250.000 1.000.000 100 10.000 تسويق المنتجات

 400.000 1.600.000 80 20.000 الخياطة وتفصيل المالبس
 37.500 150.000 50 3000 الزراعة

 962.500 3.850.000 48 – 40 107.000 – 102.000 نشاطات أخرى
 3.000.000 12.000.000 -  ألف190 - 185 مجموع

 
أعداد العمال السابقة تبرز أثر الحصار اإلسرائيلي المفروض على المناطق الفلسطينية البالغ على العمالـة الفلسـطينية                 
المحلية، ودوره في إفقاد العمال الفلسطينيين لفرص عملهم محليا، وتعزيز ظـاهرة البطالـة، وقـد تسـبب الحصـار              

 :اإلسرائيلي في
ن العمال إلى الوصول إلى أماكن عملهم بسبب الحصار المفروض بـين المـدن الفلسـطينية                عدم مقدرة الكثير م    .1

 .وبسبب منع التجول الذي تفرضه قوات االحتالل السيما في مدينة الخليل

 .قيام بعض المؤسسات والمصانع بفصل بعض العاملين لديها .2

 .رأجبر بعض العاملين على الخروج في إجازات مفتوحة غير مدفوعة األج .3

 .تخفيض عدد ساعات أو أيام العمل في عدد كبير من المؤسسات والمصانع .4

 .تخفيض مستوى األجور .5

 .تدمير المنشآت الصناعية، وتجريف األراضي الزراعية، ما أفقد عدداً كبيراص من العاملين محلياً لفرص عملهم .6

ر المفروض علـى األراضـي الفلسـطينية،        ويذكر أن العديد من العمال قد فقدوا العديد من أماكن عملهم نتيجة الحصا            
 .بسبب توقف الكثير من المصانع وشركات البناء والفنادق عن العمل مما دفع أصحابها إلى تسريح عمالهم

 
 العاملون داخل الخط األخضر. 2

ل بلغ عدد العاملين الفلسطينيين، الذين يحملون تصاريح للعمل داخل الخط األخضر، قبل أن تفـرض قـوات االحـتال                  
 عـامالً، مـن بيـنهم       40.000، حوالي   9/10/2000اإلسرائيلي حصارها، على األراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ        

 .  من محافظات الضفة الغربية16.000 عامل من محافظات غزة، و 24.000
 يكون   عامل، كانوا يجتازون الخط األخضر للعمل دون الحصول على تصاريح، وبذلك           85.000هذا إلى جانب حوالي     

 . عامل125.000مجموع العاملين داخل الخط األخضر حوالي 
وبمجرد أن فرضت قوات االحتالل حصارها على األراضي الفلسطينية المحتلة، فقد هؤالء العمال مصـادر رزقهـم،                 

 .وأصبحوا عاطلين عن العمل، ما أسهم في رفع نسب البطالة وزيادة أعداد الفقراء
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 ل دخل الفردانخفاض مستوى المعيشة ومعد
تعرف العالقة بين مستوى معيشة الفرد ومستوى دخله، على أنها عالقة طردية، فكلما زاد دخل الفرد، ارتفع نصـيبه                   
من إجمالي الدخل القومي، يرتفع مستوى معيشته، وتشهد األراضي الفلسطينية، في ظل وضـع اقتصـادي عـادي،                  

 .انخفاضاً في متوسط نصيب الفرد، ومستوى معيشته
نخفض متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في األراضي الفلسطينية المحتلة، مقارنة بنظرائه في الـدول                 وي

فـي  % 49.6في سوريا، و  % 45من متوسط نصيب الفرد في مصر، و      % 72العربية المجاورة، حيث يشكل ما نسبته       
 .31األردن

ة اإلنسان الفلسطيني في األراضي المحتلـة عمومـاً         لقد شكلت جرائم قوات االحتالل ضربة قاصمة إلى مستوى معيش         
 .وفي محافظات غزة على وجه الخصوص

 وحتى صدور هـذا  28/9/2000حيث تشير المعطيات االقتصادية، ألداء االقتصاد الفلسطيني خالل الفترة الممتدة منذ    
 متوسط نصيب الفرد فـي قطـاع        ، وإذا نظرنا إلى   %60التقرير إلى انخفاض إجمالي الناتج القومي تقدر نسبته بنحو          

 . دوالر أمريكي سنويا321388ًغزة من إجمالي الناتج القومي نجده 
وبعد فرض قوات االحتالل لحصارها على األراضي الفلسطينية المحتلة، وارتفاع نسب البطالة لتصل إلـى حـوالي                 

 .من عدد السكان% 70، ارتفعت نسب الفقر بين السكان لتفوق في متوسطها نسبة 65%
 

 تعميم ظاهرة الفقر
ترافق دخول السلطة الوطنية الفلسطينية لألراضي الفلسطينية المحتلة، مع ارتفاع كبير لسقف التوقعـات االقتصـادية،                
التي كانت نتيجة لما أطلق من تصريحات، وما أشيع عن حركة االستثمارات الضـخمة التـي ستشـهدها األراضـي                    

 .الفلسطينية المحتلة
الوقت أخذت هذه التوقعات تتبخر تدريجياً، حيث لم تشهد القطاعات االقتصادية، خاصة قطاع العمـل               إال أنه وبمرور    

والعمال تطوراً يذكر، على العكس من ذلك سجل هذا القطاع تراجعاً ملموساً في ظل تضاؤل حجم العمالة الفلسـطينية                   
د المتزايدة، التي تدخل سـنوياً إلـى سـوق          داخل الخط األخضر، ولم ينجح قطاع العمل الحكومي في استيعاب األعدا          

العمل، كما لم ينجح التشغيل الحكومي في إخراج العاملين فيه من دائرة الفقر، بالنظر إلى تدني األجور حتى عن الخط                    
 .المحدد للفقر

 ، مع األخذ في االعتبـار أن      1999،  1998 بين عامي    33%20.9يذكر أن نسبة البطالة في محافظات غزة بلغت نحو          
 .هذين العامين، شهدا نمواً اقتصادياً ملحوظاً

، ارتفاع ظاهرة الفقر وانتشارها بشكل يفوق التوقعات، حيث بلغت نسبة الفقر في قطـاع               34في حين سجل تقرير الفقر    
 %.51، وتصل هذه النسبة في المحافظات الجنوبية نحو %38 1997غزة في العام 

من السكان يعيشون تحت خـط      % 51، تشهد محافظات الجنوب نسبة      ما سبق يثبت أنه في ظل وضع اقتصادي طبيعي        
الفقر، وفي ظل األعداد الكبيرة ممن فقدوا فرص عملهم، وحجم التدمير الكبير الذي لحق بالموجودات االقتصادية، من                 

 عـن   وربما يشكل متوسط عدد المستنكفين    . منشآت وأراض زراعية، وما لحق في المنازل السكنية من تجريف وتدمير          
سداد القيمة المستحقة لفواتير خدمتي الكهرباء والمياه، مؤشراً على تدني مستويات المعيشة، حيث بلغ متوسـطه نحـو                  

70.% 
                                                 

 .غانية ملحيس. الوضع االقتصادي عشية انتهاء المرحلة االنتقالية، د) 8(  منتدى الفكر الديمقراطي الفلسطيني،لجنة الدراسات، إصدار رقم  31
  27، ص1999 – 1998 تقرير التنمية البشرية، فلسطين  32
  مصدر سابق–رية  تقرير التنمية البش 33
 ، الفريق الوطني لمكافحة الفقر1998 فلسطين، تقرير الفقر  34
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 الخـالصـــة
 

إن السياسة التي قامت عليها دولة إسرائيل هي سياسة قوامها عنصري، تستند أساسا إلـى االسـتيالء علـى األرض                    
 قامت والزالت قوات االحتالل اإلسرائيلي بفرض قيود صـارمة علـى اسـتخدام              1967ومنذ العام   .  وتهجير السكان 

تـارة  " القـانون "األراضي من قبل الفلسطينيين وابتدعت طرقا عديدة لالستيالء على أراضي الفلسطينيين من خـالل               
 . وبوسائل إدارية وتنظيمية تارة أخرى

 
بضات الحديدية والضغط المباشر، وغير المباشر، واتباع وسائل        وقامت في الوقت نفسه بممارسة أشكال القمع كافة والق        

القتل المختلفة، وفرض سياسة الحصار واإلغالق، لدفع السكان المدنيين للهجرة إلى خارج األراضـي المحتلـة، ومـا     
جسيد لسياسة  يحدث اليوم من هدم للمنازل وتدمير للممتلكات وتهجير للسكان ال عالقة له بأمن القوات المحتلة، بل هو ت                 

عنصرية تسعى من ورائها لالستيالء على األرض الفلسطينية، وتضييق الخناق على السكان المدنيين، وإيقاع أكبر قدر                
 .ممكن من الخسائر البشرية واالقتصادية

 
جـرائم  إزاء استمرار قوات االحتالل في ارتكابها لتلك الجرائم التي تنتهك قواعد القانون الدولي وترتقي إلى مسـتوى                  

الحرب، فإن المجتمع الدولي يجب أن يوفي بالتزاماته تجاه سكان األراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الدوليـة                 
 وتقديمهم للعدالة ألن عدم القيام بذلك يعني مؤامرة حقيقية تجاه الشـعب             اإلسرائيليينالالزمة ومالحقة مجرمي الحرب     
 .ر في ارتكاب جرائمهالفلسطيني ومكافأة للمجرم لالستمرا

 

كما أن المجتمع الدولي يجب أن يولي اهتماماً خاصاً، تجاه إجبار قوات االحتالل اإلسرائيلي، على تحمـل مسـئوليتها                   
 .القانونية، تجاه الجرائم التي تقوم بارتكابها، وتعويض المتضررين عن أضرارهم
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 مركز الميزان لحقوق اإلنسان
 وتتخذ من مخيم جباليا في قطاع غزة مقراً 1999أسست في العام مؤسسة فلسطينية غير حكومية ت

ويعمل المركز على ضمان تمتع الشعب الفلسطيني  بحقوقه المشروعة والسيما حقه في تقرير . لها
ويسعى . مصيره وإقامة دولته المستقلة كما ويعني المركز بمراقبة أوضاع حقوق اإلنسان في فلسطين

لة دولياً لحقوق اإلنسان والحريات األساسية وتوطيد مبدأ سيادة القانون الحترام المعايير المقبو
 .واستقالل القضاء

ويعمل المركز بتركيز خاص في عمله على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إدراكاً منه بأن 
ال زالت حقوق اإلنسان وحدة واحدة وال تقبل التجزئة ومن حقيقة أن مجموعة الحقوق تلك تعرضت و

 .لالنتهاكات مما يستوجب العمل عليها وتأصيله بما يضمن تمتع األفراد بها
 
 

 المركز الرئيسي
 : مقابل مركز الشرطة– معسكر جباليا – غزة –فلسطين 
 2453555: تليفون  2453554فاكس 

 مكتب غزة
 )عايدية( شارع عمر بن عبد العزيز – غزة –فلسطين 

 متفرع من شارع الشفاء
 2820442 – 2820447: ستليفاك

 بريد الكتروني
net.mezan@hally 
com.mezan@palnet 
org.info@mezan 

 صفحة إلكترونية
Web Site 

org.mezan.www 
 


