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 مقدمة
 

هذا التقرير يوثق انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب، التي ارتكبتها قبـل قـوات االحـتالل                
 لعـام  الربع الثالث من ا    خالللة،  اإلسرائيلي، بحق السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحت       

 الفصلية، التي يصدرها المركز ويلخص فيها حصيلة         ويأتي ضمن سلسلة التقارير    .2003 الجاري
 .رصده وتوثيقه لألضرار التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم، جراء تلك الجرائم

 
شهد مطلع الربع الثالث من هذا العام انخفاضاً نسبياً، في حجم االنتهاكات اإلسرائيلية، وذلك بعـد                

ضع حد لجرائمها، إلتاحـة الفرصـة أمـام         الضغوط الدولية التي مورست على دولة االحتالل لو       
 بتـاريخ   هدنةوترافق ذلك مع إعالن      وفقاً لخارطة الطريق،     التزاماتهباللوفاء  الحكومة الفلسطينية   

ـ     معظذلك اإلعالن الذي وافقت عليه      ،  30/6/2003  الفصـائل   هم الفصائل الفلسطينية، والتزمت ب
عمليـات القتـل واالعتقـال،     االحـتالل  واتقواصلت بينما  .تلك التي لم توافق عليه  حتى  ،  كافة

 .بيةلمنازل السكنية، السيما في الضفة الغرلوالمداهمة والهدم 
 

 للقائد السياسي البارز في حركة حماس إسماعيل أبو شنب، بتاريخ           إسرائيل باغتيال   انهارت الهدنة 
 من عمليـات    حيث صعدت .  لتعود قوات االحتالل إلى توغالتها وجرائمها المنظمة       ،21/8/2003

هرم القيادة السياسية لحركـة    القتل خارج نطاق القضاء، واالغتيال والتصفية الجسدية، التي طالت        
 وتشـديد   هدم المنازل وتجريف األراضـي    من سياسة   وعادت لتصّعد   . المقاومة اإلسالمية حماس  

بإبعاد أولياً   حكومة االحتالل قراراً     ت ووصل التصعيد إلى ذروته، عندما اتخذ      .الحصار واإلغالق 
األمر الذي اعتبره الفلسطينيين مسَّاً بكرامتهم الوطنية، ما أدى إلى حملـة مـن              . اتالرئيس عرف 

التضامن الشعبي والحزبي، عربياً ودولياً، ليتوج بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، الـذي أكـد               
 .رفض مثل هذا القرار

 
 رصد وتوثيـق ممارسـات وانتهاكـات حقـوق          دأب مركز الميزان منذ اندالع االنتفاضة، على      

 ويورد التقرير حصيلة الخسائر واألضرار التـي لحقـت        . اإلنسان، التي ترتكبها قوات االحتالل    
 االستخدام المفرط للقوة وضحايا عمليات االغتيال، وهدم المنازل         بالمدنيين وممتلكاتهم، من شهداء   

وهـي  . سة الحصار واإلغالق  ر المياه، وسيا  ضي الزراعية وآبا   المدنية، وتجريف األرا   والمنشآت
 .ات الضحايا أنفسهم وشهود العيانإحصاءات مستندة إلى تحقيقات ميدانية أجراها المركز، وشهاد
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  الفلسطينيةواليةالتوغل في األراضي الخاضعة لل
 راضي الخاضعة ألاالحتالل ل تم رصده من توغالت واقتحامات تقوم بها قوات           على إيراد ما   دأبت تقارير المركز  

على الرغم من إعالن الهدنة من قبل الفصائل الفلسطينية، التي أوقفت بموجبها            و. لوالية السلطة الوطنية الفلسطينية   
توغالتها خالل الربع الثالث من العام الجـاري، الـذي          واصلت  قوات  ال مقاومة ضد االحتالل، إال أن تلك     الأعمال  

 . حجم هذه التوغالتنخفاضاً نسبياً في مع مالحظة أن هناك ا.يغطيه التقرير
 ت قوات االحـتالل   ستخدمالسكنية واألراضي الزراعية، كما ا    هدم وتجريف للمنازل    تخلل هذه التوغالت أعمال     و

لحق أضراراً جسـيمة    ، وأ  بين المدنيين  وقع جرحى وقتلى  أ، ما   اًفتح نيران رشاشاتها عشوائي   ب،   ومميتة قوة مفرطة 
 .يان المدنيةفي ممتلكاتهم، وفي األع

) 31 ( توغالً واحد وثالثين نفذت   إلى أن قوات االحتالل      ،وتشير نتائج الرصد والتوثيق، التي قام بها مركز الميزان        
، وخمـس   )18( عشر توغالً في محافظة رفـح        ثمانية، من بينها     فقط 2003  الجاري  العام  الربع الثالث من   خالل

 في بيت حـانون     )2 (، وتوغلين )الوسطى(محافظة دير البلح    ت في   توغال) 6( ست، و )5(توغالت في خانيونس    
 أن شهري يوليو وأغسطس تميزا بالهدوء النسبي، بالنظر إلـى الضـغوط             وجدير بالذكر  .في محافظة شمال غزة   

 وتوضح الجداول الواردة في هذا التقرير حجـم التـدمير           .الدولية، المترافقة مع إعالن الفصائل الفلسطينية للهدنة      
، خالل الفترة   ئر التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم خالل هذه التوغالت، ونستعرض التوغالت األكثر تدميراً           والخسا

 : على النحو التاليالتي يغطيها التقرير
 
01/9/2003 

 قـوات االحـتالل فـي منطقتـين         توغلت،  10/9/2003الموافق من مساء األربعاء     11:30عند حوالي الساعة    
 وقامت  ،رفحجنوب شرق مدينة    في حي البرازيل     دبابات وجرافتان    حيث توغلت ثماني  . ح من مدينة رف   مختلفتين

 6 توغلت   وفي الوقت نفسه  .  فجراً 04:00بأعمال تفتيش واقتحام لعدد من منازل المواطنين استمرت حتى الساعة           
للمنـازل  ريـف   شرعت بأعمال هدم وتج   خيم رفح، و  م في منطقة يبنا من      الواقع L جرافات في بلوك     4دبابات و 

 أسرة وانسحبت   15 تأوي   اً،جزئياً   أسرة ، وستة منازل هدم     21 تأوي   اً، كلي اً منازل هدم  10السكنية، حيث هدمت    
 . فجرا02:30ًساعة لاعند 

 
18/9/2003 

 ومروحيتين، في منطقة السوارحة     آلية حربية  ينعشروخمسة  ) 25(قوة قدر قوامها بنحو     قوات االحتالل ب  توغلت  
فـي  و .، منطلقة من مستوطنة نتساريم جنوب مدينة غزة)الوسطى(، في محافظة دير البلح النصيراتجنوب مخيم  

منـزل   إلـى   ة عسكري اتوصل نحو عشر جيب   الوقت الذي رابطت فيه الدبابات اإلسرائيلية عند جسر وادي غزة،           
وبعد .  نصف ساعة   جهاد حوالي   واشتبكت مع  ، وفرضت حصاراً حوله،   ) عاما 33(جهاد عزات سالم أبو سويرح      

بحـوالي  أضراراً جزئية جسـيمة     ق  الحإو  بالمتفجرات، ما أدى إلى تدميره بالكامل،       منزله تنسفأن قتلت جهاد،    
يذكر أن ثالثة من ذوي الشهيد أصـيبوا بشـظايا          .  والد الشهيد بالصواريخ   زلكما قصفت من  .  منزالً ة عشر خمس

  واستشهد والده في وقت الحق متـأثراً بإصـابته،        من عمره، الصواريخ، من بينهم طفل لم يتجاوز الشهر السادس         
  . عاماً، وهو من أقارب الشهيد26كما اعتقلت تلك القوات رامز نزار عبد اهللا أبو سويرح، 

 
24/9/2003 
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بقوة مكونة   قوات االحتالل    توغلت ،24/9/2003 من منتصف ليل األربعاء الموافق     11:45عند حوالي الساعة    
 في منطقة القصاص جنوب مخيم رفح       اًمتر 150حوالي  مسافة تقدر ب  عسكرية، ووصلت إلى    ية   آل 20 حواليمن  

 استشـهاد   وفتحت تلك القوات نيران رشاشاتها ومدفعيتها بشكل عشوائي، ما أدى إلـى            . الشريط الحدودي  بمحاذاة
 سكنية مؤلفـة مـن      هدمت بناية و،  منزلين أرضيين كلياً   آخرين بجراح مختلفة، كما جرفت       11 ةوإصابفلسطيني  

 .، وألحقت أضراراً جزئية جسيمة في حوالي خمسة عشر منزالً آخرينتطبق
 

25/9/2003 

، توغلت قوات االحتالل بقوة قدر قوامها       25/9/2003 من فجر اليوم الخميس الموافق       2:40عند حوالي الساعة    
ناقالت الجند عند جسر وادي غزة، في        ووفقاً لتحقيقات المركز، فقد رابطت الدبابات و       . آلية عسكرية  53بحوالي  

من مخـيم البـريج     ) 1( جيباً عسكرياً، تحت غطاء الطائرات المروحية، في منطقة بلوك           15حين توغل حوالي    
لالجئين، الكائن شمال شرق محافظة دير البلح ووصلت تلك القوة إلى منزلي فارس إبراهيم خليل شـاهين ونـور                  

محمد بشير  و نور في منزل عمه القريب من منزله،         تقتلوا،  اراً عليه ضت حص عبد القادر سجيع أبو عرمانة، وفر     
 .  عاما29ًعقل 

ذكر أن الطفلة لينا حسن حمودة عيسى، البالغة من العمر ثالث سنوات فارقت الحياة، حيث أفـاد والـدها، أنهـا                    ي
صار المخيم نقلها إلى    استيقظت على صوت قصف رشاشات الطائرات، وانتابتها حالة هستيرية، في حين أعاق ح            

 . المستشفى حوالي ثالث ساعات، حيث توفيت فور وصولها إلى المستشفى
 جـراء    جسـيمة  ، وتعرض عدد من المنازل السكنية ألضرار جزئيـة        بجروح مختلفة  كما أصيب ستة فلسطينيين   

. جوانب الطريـق  ، وكذلك دمرت قوات االحتالل عدد من المركبات، كانت متوقفة على            إطالق النيران العشوائي  
ي الشهيد نور، حاتم وأشرف سجيع أبـو         فجراً، بعد أن اعتقلت عمَّ     4:45وانسحبت تلك القوة عند حوالي الساعة       

  . التاليعرمانة، وأفرجت عنهم صباح اليوم
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 استهداف األعيان المدنية
فة، فاسـتهدفت المنـازل والمـدارس،       وبأساليب مختل واصلت قوات االحتالل استهداف األعيان المدنية المختلفة،        

والمؤسسات، ودور العبادة وغيرها من المنشآت، في انتهاك جسيم ومنظم لقواعد القانون الدولي، السـيما اتفاقيـة             
جنيف الرابعة، ومعايير حقوق اإلنسان، سواء تلك التي يؤسس لها العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة                    

 .ةلعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيوالسياسية، أو التي يؤسس لها ا
 

تحظر العقوبات الجماعية وبالمثـل جميـع تـدابير         . ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا           

 ."1تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين وممتلكاتهم. السلب محظور. التهديد أو اإلرهاب

 
 

 داف المنازل السكنيةاسته
 الوقت الذي شهد فيه     وفي،  نسبياًكما سبق وأورد التقرير فإن أعمال هدم وتدمير المنازل السكنية، شهدت انخفاضاً             

د قوات  لتصّع، انقلبت األمور في شهر سبتمبر من العام نفسه،          هذا التراجع النسبي   2003شهري يوليو وأغسطس    
كما شهد الشهر نفسه تصعيداً نوعياً خطيراً       .  منزالً 82  خالله كنية حيث دمرت  االحتالل من استهدافها للمنازل الس    

نـد حـوالي    ع بعودة تلك القوات الستخدام الطائرات الحربية النفاثة في استهداف المنازل السكنية، حيث استهدفت            
ي شـنته   صف صـاروخ  محمود الزهار بق  . منزل د  10/9/2003يوم األربعاء الموافق     من صباح    10:15الساعة  

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تستهدف فيها تلك القوات المنـازل             . ، في محاولة منها الغتياله    الطائرات النفاثة 
 .حي الدرج في مدينة غزةوأن قصفت منزل في خانيونس، والسكنية بالطائرات النفاثة، حيث سبق 

 

 التفاقية جنيف الرابعة، وإنما يشكل انتهاكاً لمعايير        وال يقتصر تدمير األعيان المدنية على كونه انتهاكاً جسيماً        

حقوق اإلنسان، السيما تلك التي يؤسس لها العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، خاصة 

) 10(والمـادة  . من العهد، التي تؤكد على حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسـرته       ) 12(المادة  

د على وجوب منح األسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، ما يتنافى بالتأكيـد مـع قصـف                   التي تؤك 

 .وتدمير المنازل السكنية وتشريد سكانها
 

التـي ترتكبهـا قـوات       والجرائم    حقوق اإلنسان  وفي سياق التحقيقات الميدانية التي يجريها المركز في انتهاكات        
 صرحت بسمة أبو سـويرح، بإفـادة مشـفوعة          لمحتلة،األراضي الفلسطينية ا   بحق السكان المدنيين في      االحتالل،

 .هقتلوتدمير منزل ابن أخيها المجاور و  اقتحام منزلها،ظروفبالقسم، توضح فيها 

                                                 
 1949غسطس أ/  آب12 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 33المادة  1
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بينما كنت نائمة أنا وابني وابنتي في الطبقة األرضية من منزلنا المكون من أربع طبقات، والكائن في منطقـة                   "   
 استيقظت عند حوالي الساعة الثالثة من فجـر الخمـيس،             …ية الزوايدة في محافظة دير البلح     السوارحة في قر  

 تسمرت في فراشـي مـن شـدة         عالياً كان الصوت     …على صوت إطالق نار، وقذائف    ،  18/9/2003الموافق  
ومأل الضـوء  يها انفتح باب الشقة األرضية التي أنام ف   برهة  بعد  و …  شعرت بأنه قريباً جداً من منزلنا       …الخوف
كانوا يوجهون بنادقهم، المثبت عليها أضـواء كاشـفة،         …  نحوي تقدم ثالثة جنود، مصحوبين بكلبين        …المكان
 كـانوا يفتشـون المنـزل        …باشروا في تفتيش الشقة   …  أمرني أحدهم أن ال أتحرك أو أصدر صوتاً           …نحونا

، وسألني من يسكن هذه الشـقة، فأجبتـه أنـا           أطولهمتقدم أحدهم وكان    و  …بطريقة فيها تعمد لتخريب المقتنيات    
وابنتي وابني الصغير، سألني والطبقة الثانية، فقلت له زوجي وابنتي، والثالث، أجبتـه أبنـاي رمـزي ورامـز،                

 توجهوا للخروج من باب الشقة فشعرت بارتياح، تبعتهم ألرى وجهتهم، فوجـدت بيـت                …والرابع، أجبته فارغاً  
 فخاطبت من حدثني متوسلة، زوجي مريض وهناك أطفال فـي            …قات العلوية مكتظاً بالجنود   الدرج المؤدي للطب  

الطوابق العلوية، أرجو أن تصحبني معكم كي يطمئنوا لرؤيتي، أجابني متسائالً ما اسمك، فقلت له بسـمة، تـابع                   
 عشـرة دقـائق، عـاد       بعد حوالي  …  بقي جنديان عندي في الطابق السفلي      …ك سنعود   يلإ هنا وإذا احتجنا     ابقي

 سـألني    … مساعدتك حتاج زوجك متعب، ون   : قائالً خاطبني الضابط نفسه   … الجنود وكان زوجي نزار بصحبتهم    
 ما هي صلة القرابة بينك وبين جهاد أبو سويرح، فقلت له جهاد ابن أخي، فسألني هل تعرفينه إذا رأيته، فقلت نعم                    

يد أن أضع غطاًء على رأسي، فزجرني قائالً اسكتي وأخرجي           أمسك يدي فقلت له اترك يدي وأشرت بأنني أر         …
  مخلوع وملقى على األرض    المقابل لمنزلنا، وكان باب منزله    خرجت واتجهت رفقتهم إلى منزل جهاد        …من البيت 

 أوقفني بعـد أن      … أمرني بمواصلة المسير واالستدارة إلى خلف مبنى منزل جهاد من الناحية الجنوب شرقية             …
نطقت بالشهادتين فور رؤيتـي   … ف المبنى فرأيت جهاد في وضع الجلوس على بعد نحو أربعة أمتار        أصبحنا خل 

 فجأة …  أنت افعلله، دفعني إلى الخلف وسألني هل تأكدت أنه جهاد، فقلت له دعني أرفع رأسه، فرفض فقلت له                  
حنى وهو خارجاً، وقال لي نحن      سقط صاروخ أو قذيفة، ال أدري بالضبط، بالقرب منا، فجذبني، إلى الخارج، وان            

آسفون على اإلزعاج، ثم أجبرني على الدخول إلى منزلي وأغلق الباب بقوة، وبعد دقائق سمعت صوت انفجـاراً،                  
 ."اهتزت له جدران منزلي

 
 

  أصحاب المنازل المدمرة حسب المحافظة وحجم الضررءجدول يوضح أسما
 ضررتاريخ ال حجم الضرر المحافظة اسم المتضرر رقم
 12/07/2003 جزئي دير البلح نعلي سليمان علي كريشا .1

 14/08/2003 كلي رفح سهيلة محمد المالحي برهوم .2

 28/08/2003 جزئي خانيونس عيسى عبد الرحيم عيسى عبد الهادي .3

 28/08/2003 جزئي خانيونس عبد الرحيم عيسى عبد الرحيم عبد الهادي .4

 28/08/2003 جزئي غزة حامد طه أحمد الزنط .5

 29/08/2003 كلي غزة  شعبان يوسف سويلمحسن .6

 05/09/2003 كلي رفح عمر سليمان مبروك بريكة .7

 06/09/2003 جزئي غزة عمر خالد محمد أبو عاصي .8

 06/09/2003 جزئي غزة ياسر عوني فوزي عصفور .9

 06/09/2003 جزئي غزة محمد عبدالفتاح حنفي مخيمر .10
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 06/09/2003 جزئي غزة عبد الحميد خالد محمد أبو عاصي .11

 06/09/2003 جزئي غزة محمد أحمد محمود أبو شمالة .12

 06/09/2003 جزئي غزة اكتمال حامد أحمد أبو أمونة .13

 06/09/2003 جزئي غزة أمل محمد يوسف ذياب .14

 06/09/2003 جزئي غزة عبداهللا خليل جورج زخريا .15

 06/09/2003 جزئي غزة قاسم هاشم حسن السيد .16

 06/09/2003 جزئي غزة رشدي طه ربيع هنية .17

 06/09/2003 جزئي غزة زياد أحمد مصطفى شرف .18

 06/09/2003 جزئي غزة أحمد محمد عايش أبو راس .19

 07/09/2003 جزئي خانيونس ن محمد الزقزوقانبيل رمض .20

 07/09/2003 جزئي خانيونس رمضان محمد عبد المعطي الزقزوق .21

 07/09/2003 جزئي خانيونس عبد السالم محمد مسلم ابو موسى .22

 07/09/2003 جزئي خانيونس الشريفرامي محمد رمضان  .23

 07/09/2003 جزئي خانيونس محمد رمضان محمود الشريف .24

 07/09/2003 جزئي خانيونس يوسف جمال احمد ابو العنين .25

 07/09/2003 جزئي خانيونس حسنة بدر الدين محمد ابو العنين .26

 07/09/2003 جزئي خانيونس يوسف محمد رمضان الزقزوق .27

 07/09/2003 جزئي فحر محمود محمد مصطفى طباسي .28

 07/09/2003 كلي خانيونس خميس عيسى ابراهيم طبازة .29

 07/09/2003 جزئي خانيونس زكريا محمد حسين ابو سعيد .30

 08/09/2003 جزئي خانيونس رمضان محمد رمضان الشريف .31

 08/09/2003 جزئي خانيونس فاطمة اسماعيل موسى مصطفى .32

 10/09/2003 جزئي غزة عامر شاهر العلمي دغمش .33

 10/09/2003 جزئي غزة يد صالح السيد ابو هاشمسع .34

 10/09/2003 جزئي غزة  عبد الرحمن قاسمإبراهيماحمد  .35

 10/09/2003 جزئي غزة  الجاروشةإبراهيمعوني رمضان  .36

 10/09/2003 جزئي غزة سعيد رجب سعيد العشي .37

 11/09/2003 كلي رفح  محمد سالم العرجاأنيس .38

 11/09/2003 كلي رفح طه أبونافذ حسني حمدان  .39

 11/09/2003 كلي رفح حمدان محمد حسين العرجا .40

 11/09/2003 كلي رفح  زيادةأبومحمد يوسف محمد  .41

 11/09/2003 جزئي رفح حسن سلمان محمد رضوان .42

 11/09/2003 جزئي رفح علي حسن سلمان رضوان .43

 11/09/2003 جزئي رفح محمود محمد رضوان رضوان .44

 11/09/2003 كلي رفح محمود محمد حسين العرجا .45

 11/09/2003 كلي رفح خالد سعيد عبد الكريم رضوان .46

 11/09/2003 جزئي رفح عاطف حسين محمد عبد العال .47

 11/09/2003 كلي رفح عطا احمد علي شقفة .48

 11/09/2003 كلي رفح حسني حمدان احمد ابو طه .49

 11/09/2003 كلي رفح بهاء محمد رضوان رضوان .50

 11/09/2003 كلي رفح طه أبوأيمن حسني حمدان  .51

 15/09/2003 جزئي رفح حمدي توفيق هاشم العشي .52
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 15/09/2003 كلي رفح فتحي علي محمد عبد العال .53

 15/09/2003 جزئي رفح توفيق هاشم العشي" محمد ناصر" .54

 16/09/2003 جزئي رفح عمر طالب العبد صالح .55

 16/09/2003 جزئي رفح اهللا محمد صالح كمال عبد .56

 16/09/2003 جزئي رفح  أحمد حمدان برهومإياد .57

 16/09/2003 جزئي رفح  صالحإسماعيلاهللا محمد  عبد .58

 16/09/2003 جزئي رفح  صالحإسماعيلأحمد محمد  .59

 16/09/2003 جزئي رفح سعيد سليمان سالمة برهوم .60

 16/09/2003 جزئي رفح خيري عبد شريقي برهوم .61

 16/09/2003 جزئي رفح أحمد حمدان موسى برهوم .62

 16/09/2003 كلي رفح منيرة عوض حامد برهوم .63

 16/09/2003 جزئي رفح اهللا برهوم سلمان حسن عبد .64

 16/09/2003 جزئي رفح اهللا البراهمة نعيم أحمد عبد .65

 16/09/2003 جزئي رفح عصام عبد الفتاح محمد صالح .66

 16/09/2003 جزئي رفح محمد أحمد محمد أبو قمر .67

 16/09/2003 جزئي رفح  جمعة أحمد برهومإسماعيل .68

 16/09/2003 ئيجز رفح سعيد حسين سعيد نطط .69

 16/09/2003 جزئي رفح نعيم سعيد سليمان برهوم .70

 16/09/2003 كلي رفح حسن عوض محمد براهمة .71

 16/09/2003 جزئي رفح حسن عبداهللا منصور البراهمة .72

 16/09/2003 جزئي رفح حمدان جمعة محمد برهوم .73

 17/09/2003 كلي خانيونس عبد الحي رزق سالمة الشاعر .74

 18/09/2003 كلي دير البلح رح سويأبوجهاد عزات سالم  .75

 18/09/2003 جزئي دير البلح مسلم حسن مسلم أبو سويرح .76

 18/09/2003 جزئي دير البلح محمد عيد سالم أحمد أبو سويرح .77

 18/09/2003 جزئي دير البلح عبد الحميد محمد حماد أبو عاذرة .78

 18/09/2003 جزئي دير البلح سالم عادل سالم أبو سويرح .79

 18/09/2003 جزئي دير البلح أبو سويرحسامي عادل سالم  .80

 18/09/2003 جزئي دير البلح  سالم أبو سويرحإسماعيلماجد  .81

 18/09/2003 جزئي دير البلح اهللا أحمد سالم أبو سويرح عبد .82

 18/09/2003 جزئي دير البلح زايدة سالم أحمد أبو سويرح .83

 18/09/2003 جزئي دير البلح اهللا سليمان أبو سويرح نزار عبد .84

 18/09/2003 جزئي دير البلح اد حسن مسلم أبو سويرحنه .85

 18/09/2003 جزئي دير البلح وليد عادل سالم أبو سويرح .86

 18/09/2003 جزئي دير البلح عزات سالم أحمد أبو سويرح .87

 19/09/2003 كلي خانيونس رزق سالمة سلمان الشاعر .88

 20/09/2003 كلي رفح محمد عبد الحي خالد حسين .89

 20/09/2003 جزئي رفح تخليل كامل خليل شع .90

 20/09/2003 كلي رفح جمال ديب حسن جودة .91

 23/09/2003 كلي خانيونس محمود سليمان محمد قديح .92

 23/09/2003 جزئي خانيونس عبد الرحمن خليل مسلم أبو روك .93

 24/09/2003 جزئي رفح خضر ابراهيم محمد الفرع .94
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 24/09/2003 جزئي رفح عطا عبدربه أحمد عاشور .95

 24/09/2003 جزئي رفح مد أبو طيورنضال مصباح أح .96

 24/09/2003 جزئي رفح صالح درويش حسن جزرية .97

 24/09/2003 جزئي رفح رسمية أحمد سليمان الحمارنة .98

 24/09/2003 جزئي رفح وليد محمد محمد الفرع .99

 24/09/2003 جزئي رفح خالد محمد محمد الفرع .100

 24/09/2003 جزئي رفح سمير جمعة حسن أبو جزر .101

 24/09/2003 جزئي رفح به أحمد عاشوراسماعيل عبدر .102

 24/09/2003 جزئي رفح محمد اسماعيل عبدربه عاشور .103

 24/09/2003 جزئي رفح بشير علي محمود األطرش .104

 24/09/2003 جزئي رفح اياد مصباح أحمد أبو طيور .105

 24/09/2003 جزئي رفح صالح محمد سالم شعت .106

 24/09/2003 كلي رفح فرج خليل أحمد الشاعر .107

 24/09/2003 كلي رفح  عبداهللا أبو طاقيةأكرم محمود .108

 24/09/2003 كلي رفح صالح خليل أحمد الشاعر .109

 24/09/2003 كلي رفح ماجد محمود عبداهللا أبو طاقية .110

 24/09/2003 جزئي رفح ابراهيم عبد الكريم أحمد أبو ندى .111

 24/09/2003 جزئي رفح نايف محمد سالمة أبو جزر .112

 24/09/2003 زئيج رفح  الكردإسماعيل محمود إسماعيل .113

 24/09/2003 جزئي رفح موسى عبد الرحمن خليل شقفة .114

 24/09/2003 جزئي رفح فتحية عبد الرحمن العبد أبو طيور .115

 24/09/2003 جزئي رفح الحميد الهمص  محمد عبدإياد .116

 24/09/2003 جزئي رفح ناهض محمد عبد الحميد الهمص .117

 24/09/2003 جزئي رفح أسامة علي محمود األطرش .118

 24/09/2003 جزئي رفح يل محمد أبو هاللحسن خل .119

 24/09/2003 جزئي رفح ناصر عبد الكريم أحمد أبو ندى .120

 24/09/2003 جزئي رفح منير مصطفى عبداهللا عاشور .121

 24/09/2003 جزئي رفح محمود اسماعيل محمد الكرد .122
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 استهداف المنشآت 
، في األراضي الفلسطينية المحتلـة،      مة والخاصة للمنشآت العا واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي استهدافها المنظم       

. ي سلسـلة اسـتهداف األعيـان المدنيـة        ويشكل استهداف هذه المنشآت حلقة ف     خالل الفترة التي يغطيها التقرير،      
 .دار عبادة أم مدرسةوتستهدف تلك القوات المنشآت بغض النظر عن طبيعتها، 

 
ة ثابتة أو منقولة تتعلـق بـأفراد أو جماعـات أو بالدولـة أو               يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاص        

 2.السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير

 
ـ       9:30وفي آخر استهداف للمدارس قصفت قوات االحتالل عند حوالي الساعة            ق  من صباح يوم الثالثـاء المواف

 اإلعدادية لالجئات، الواقعتين بـالقرب مـن        )ج(مدرستي العمرية اإلعدادية بنين لالجئين، وبنات        23/9/2003
 .طينية ومصر، جنوب غرب مدينة رفحالشريط الحدودي الفاصل بين األراضي الفلس

 

ق النار بينما كان    ووفقاً لشهادة أحد مدرسي مدرسة العمرية، التي أدلى بها للمركز ، فإن المدرسة تعرضت إلطال              
 صباحاً، حيث أصيبت    9:50 إلى الساعة    9:20التالميذ خارج الفصول، أثناء فترة االستراحة التي تبدأ من الساعة           

والتجـأ  . جدران الفصول، ما أثار حالة من الهلع في صفوف التالميذ          و بعض جدران المدرسة الداخلية والخارجية    
 المدرسة، ظناً منهم أنها بعيدة عن مصدر إطالق النيران، حيـث تقـع           بعض التالميذ والمدرسين إلى غرفة وكيل     

شمال غرب مبنى المدرسة، وما أن دخلوا الغرفة حتى تعرضت إلطالق نار، ما أدى إلى إصابة األستاذ إسماعيل                  
 عاماً، بعيار ناري أسفل الظهر من الناحية اليسرى، في حين أصيب الطفـل      26عوض منصور، البالغ من العمر      

 .  عاماً، بعيار ناري في ساقه اليمنى13محمد حيدر البوجي، 
اإلعداديـة  ) ج(كما أصيبت ثالث تلميذات بحالة إغماء وهستيريا جراء الخوف الشديد، إثر تعرض مدرسة بنات               

 عاماً، وأنوار   14 عاماً، نجوى ياسر الخطيب،      13حفصة حسام الشاعر،    : لالجئات لقصف قوات االحتالل، وهن      
 .  عاما14ًلهنادي، صالح ا

يذكر أن آثار استهداف المدارس بالقصف، تتجاوز قيمة الخسائر المادية، لتنال من العملية التعليمية برمتها، حيث 
 . يحدث القصف اإلسرائيلي توتراً نفسياً لدى األطفال ومدرسيهم، ما يربك سير العملية التعليمية

، يزان لحقوق اإلنسان من منشآت تعرضت للتـدمير والتجريـف         ويوضح الجدول التالي حصيلة ما وثقه مركز الم       
 .2003خالل الربع الثالث من العام الجاري 

 
 جدول يوضح المنشآت العامة التي تعرضت ألضرار جراء القصف اإلسرائيلي

 حجم الضرر االعتداءتاريخ  المحافظة اسم المنشأة رقم
 جزئي 21/8/2003 غزة مبنى محافظة غزة .1
 جزئي 26/8/2003 شمال غزة  صيدلية الترزي .2
 جزئي 3/9/2003 غزة مسجد الرحمة .3

                                                 
 . الرابعة من اتفاقية جنيف53المادة  2
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 جزئي 3/9/2003 خان يونس مدرسة الهدى النموذجية الخاصة .4

 جزئي 3/9/2003 رفح االعدادية لالجئات) ج(مدرسة بنات  .5

 جزئي 3/9/2003 رفح مدرسة ذكور العمرية االعدادية لالجئين .6

 جزئي 5/9/2003 رفح  لألفراحدالسند باصالة  .7
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 استهداف األراضي الزراعية وآبار المياه
روعات بأنواعها   استهداف األراضي الزراعية والمز    - خالل الفترة التي يغطيها التقرير       –واصلت قوات االحتالل    

من الدونمات، وقلع عشـرات     ) 695(حيث قامت قوات االحتالل بتجريف      .  الفلسطينية المحتلة  كافة، في األراضي  
 .واألشتال الزراعيةاأللوف من األشجار 

آالف المزارعين الفلسطينيين، من الوصول إلى أراضيهم، إلعادة زراعتها، كر أن قوات االحتالل تواصل منع يذ
 الذي لحق بهذا القطاع ،أو إلى تلك المزروعة وتحتاج إلى العناية الالزمة، األمر الذي ضاعف من حجم الضرر

 .الحيوي، األمر الذي سيجري تناوله الحقاً
 

استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي آبار المياه الجوفية، السيما تلك المستخدمة ألغراض زراعية،  بالتـدمير               كما  
والتجريف، حيث تؤكد عمليات الرصد والتحقيقات الميدانية التي يجريها المركز، أن استهداف آبار المياه يتم بشكل                

يعتمد فيه سكان قطاع غزة على المياه الجوفية، سواء ألغراض          في الوقت الذي    . منظم ومتعمد من قبل تلك القوات     
 .الري الزراعي، أو للشرب واالستخدام المنزلي

  

 .يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب .1

يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد الغذائية والمنـاطق الزراعيـة التـي تنتجهـا                    .2

ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن والمحاصيل والماشية 

السكّان المدنيين أو الخصم أو لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصـد تجويـع المـدنيين أم         

 3لحملهم على النزوح أم ألي باعث آخر

 

ضي الزراعية، حيث تتجاوز األضرار الناجمـة عـن         وتلحق عمليات تجريف آبار المياه أضراراً كبيرة في األرا        
تجريفها قيمة الخسارة المادية التي يتكلفها حفر البئر وتجهيزه، إلى حرمان مسـاحات أخـرى مـن األراضـي                   

 .المزروعة، التي لم تتعرض للتجريف، من مصدر المياه، ما يؤدي إلى تلف المزروعات
 

 

  بالمتر المربعب المحافظة والمساحةجدول يوضح أسماء مالكي األراضي الزراعية حس
 تاريخ الضرر ²م/المتضررة  المساحة عنوان األرض اسم المتضرر رقم
 03/07/2003 1250 دير البلح خليل ربيع صالح سويدان .1

 03/07/2003 1250 دير البلح حماد محمد خليل العزب .2

 03/07/2003 300 دير البلح عيد علي عبد الهادي درويش .3

 03/07/2003 5000 دير البلح لعزايزة اأحمد محمد أحمد .4

 07/07/2003 4500 رفح سعيد فتحي شحته زعرب .5

 13/07/2003 15000 خانيونس يوسف سلمان محمد قديح .6

 21/08/2003 9000 رفح  سمهدانةأبواهللا  اهللا عيادة عبد عبد .7

                                                 
 . األول لالتفاقية) البروتوكول–الملحق  ( من الفصل الثالث من الّلحق54المادة  3
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 25/08/2003 40000 شمال غزة " محمد الحرتاني أحمد سامي هوكيال عن"  عبد الرحمن الحرتاني جمال صالح .8

 25/08/2003 8000 شمال غزة سعد عبداهللا محمد العثامنة .9

 28/08/2003 30000 شمال غزة موسى توفيق عبد الهادي حمد .10

 28/08/2003 15000 شمال غزة "الرعصي " رمضان أبورغدة سليم محمود  .11

 28/08/2003 385000 شمال غزة عبد الرحمن توفيق عبد الهادي حمد واخوانه .12

 28/08/2003 10000 شمال غزة  الزنطمدأححامد طه  .13

 29/08/2003 2000 شمال غزة محمد شحدة سعيد حمدان .14

 29/08/2003 1500 شمال غزة شحادة سعيد سليمان حمدان .15

 29/08/2003 6000 شمال غزة نعيم محمد جبر نعيم .16

 29/08/2003 7830 شمال غزة "عن الورثة بناتها "  حنا دهدة فرح ةيآ .17

 29/08/2003 13000 شمال غزة رمضان محمد جبر نعيم .18

 29/08/2003 22000 شمال غزة وإخوانهحسن شعبان يوسف سويلم  .19

 29/08/2003 11500 شمال غزة نعيم بسيوني محمد حسان .20

 29/08/2003 3000 شمال غزة  محمد شباتإسماعيلهاني  .21

 04/09/2003 2500 دير البلح  سمرةأبوخليل سلمان حسن  .22

 04/09/2003 6000 البلحدير   سمرةأبو محمد أحمدهشام  .23

 04/09/2003 5000 دير البلح  سمرةأبو محمد أحمدراسم  .24

 04/09/2003 4500 دير البلح  سمرةأبوسالمة سليمان حسن  .25

 04/09/2003 6000 دير البلح  سمرةأبو محمد أحمدحاتم  .26

 04/09/2003 6000 دير البلح  سمرةأبو محمد أحمدباسم  .27

 05/09/2003 500 غزة فرج اهللا رشاد ذيب المالحي .28

 05/09/2003 1375 غزة  الحلوأحمدرسمية مسعود  .29

 05/09/2003 1375 غزة محمد محمود شعبان الحلو .30

 05/09/2003 3000 غزة سليمان علي سليمان الديراوي .31

 05/09/2003 1000 غزة ياوحسن علي سليمان الدير .32

 05/09/2003 3000 رفح فاروق محمد عليان بريكة .33

 05/09/2003 1375 غزة حازم محمود شعبان الحلو .34

 05/09/2003 3000 غزة  عبد القادر حمدانأحمدعبد الفتاح  .35

 05/09/2003 8000 رفح عيسى سليمان مبروك بريكة .36

 05/09/2003 3500 رفح الهام صالح محمد بريكة .37

 05/09/2003 3800 رفح  بريكةأحمد محمد أحمد .38

 05/09/2003 3500 رفح نور الدين محمد عليان بريكة .39

 05/09/2003 2000 رفح وإخوانهق حافظ بريكة حافظ توفي .40

 05/09/2003 4500 رفح  عليان بريكةأحمدعمر  .41

 05/09/2003 500 رفح حجازي  سليمان موسىأحمد .42

 05/09/2003 3500 رفح صالح محمد عليان بريكة .43

 05/09/2003 1375 غزة حاتم محمد شعبان الحلو .44

 07/09/2003 2000 خانيونس خالد محمد سالمة الشاعر .45

 08/09/2003 4500 خانيونس  النجارأحمد إبراهيمسن ح .46

 08/09/2003 3500 خانيونس  النجارأحمد محمد إسماعيل .47

 08/09/2003 6000 خانيونس عثمان حامد سيد النجار .48

 08/09/2003 6000 خانيونس عمر حامد سيد النجار .49
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 08/09/2003 3000 خانيونس مصطفى عبد العزيز النجار .50

 08/09/2003 3500 خانيونس  النجارأحمدعلي محمد  .51

 08/09/2003 6000 خانيونس علي حامد السيد النجار .52

 12/09/2003 10500 شمال غزة رمضان محمد محمد البسيوني .53

 17/09/2003 5500 شمال غزة  عودةأبومحمد عبد اللطيف محمد  .54

 17/09/2003 5500 شمال غزة  عودةأبوسعدي عبد اللطيف محمد  .55

 17/09/2003 9000 شمال غزة عودة أبوصبحي عبد اللطيف محمد  .56

 18/09/2003 1000 دير البلح  سويرحأبو أحمدعزات سالم  .57

 19/09/2003 12000 دير البلح  شنبأبوجمال حسن يوسف  .58

 23/09/2003 5000 خانيونس محمد سليمان محمد قديح .59

 23/09/2003 5500 خانيونس  روكأبوسعدات سليمان محمد  .60

 26/09/2003 18000 انيونسخ محمد عبد حافظ النجار واخوانه .61
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 الحصار واإلغالق
 

، اتبعت قوات االحتالل اإلسرائيلي جملـة       2000منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية في الثامن والعشرين من سبتمبر          
بالسكان المدنيين في األراضـي الفلسـطينية       إيقاع العقاب الجماعي    هدفت إلى   من اإلجراءات والممارسات، التي     

 .، بهدف الردع والترهيبةالمحتل
. كان الحصار واإلغالق من بين أبرز أشكال العقاب الجماعي، التي واصلت قوات االحتالل فرضها على السكان               و

 منع وتقييد حرية تنقل وحركة األفراد والبضائع بالنسبة للسكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلـة،                وشكل
إلنسان وقواعد القانون الدولي، السيما اتفاقية جنيف الرابعة، المخصصـة لحمايـة             لمعايير حقوق ا   انتهاكاً فاضحاً 

 .المدنيين في زمن الحرب
، حصاراً شامالً على األراضي الفلسـطينية المحتلـة، قيـدت           9/10/2000حيث فرضت قوات االحتالل، بتاريخ      

التي تربط األراضي الفلسـطينية المحتلـة   فأغلقت المعابر .  بموجبه حرية الفلسطينيين في السفر والتنقل والحركة      
كما أغلقـت   . ، وتلك التي تربطها بدولة االحتالل والعالم الخارجي       )الممر اآلمن بين الضفة وغزة    (ببعضها بعضاً   

المجال الجوي الفلسطيني أمام حركة الطيران المدني، ما أدى إلى توقف العمل في مطار غزة الدولي، الذي خربته                  
وفي الوقت نفسه، قطعت تلك القوات الطرق الفلسطينية وأقامت عليها          . ا لمدرجاته، وبرج المراقبة   الحقاً، بتجريفه 

كما . الخ...المواقع العسكرية وأبراج المراقبة، لتعزل بذلك المدن الفلسطينية عن بعضها بعضاً، والقرى عن مدنها               
ي المواصي في رفح وخانيونس، والسيفا في        منطقت علىفرضت حصاراً مشدداً تواصل منذ ذلك التاريخ إلى اليوم،          

 .بيت الهيا في محافظة شمال غزة
 

  غزةقطاعالحصار الداخلي في 
 دير الـبلح،     مفترق –قطعت قوات االحتالل طريق صالح الدين الرابط بين محافظات غزة، بين نقطتي المطاحن              

عت الجزء الرابط بين محـافظتي      ، وعزلت بذلك شمال محافظات غزة عن جنوبها، كما قط         20/11/2000بتاريخ  
، ومنعت التنقل على طريق صالح الدين، من نقطة مفترق الشهداء، حيـث             15/12/2000رفح وخانيونس بتاريخ    

، 1/1/2003تم إغالق الطريق من هذه النقطة جزئياً في بداية االنتفاضة، لتقطعه تماماً وتمنع الحركة عليه بتاريخ                 
 . نقاط حتى يومنا هذاويتواصل قطع الطريق عند هذه ال

 

، بحيث تقسم محافظات غزة إلى       مختلفة  إلى إغالق الطريق من محاور     - في أحيان كثيرة     –تلجأ قوات االحتالل    و
 لطريـق صـالح      إغالق الطريق االلتفافي البديل     قوات االحتالل  وتواصل. مناطق معزولة بالكامل  أو أربع   ثالث  

لساعة السابعة مساءاً، في حين تسمح بمرور جزئي وبشـكل متقطـع             أبو هولي عند ا    –الدين من نقطة المطاحن     
إلى إغالق الطريق أليام متواصلة، حيث تمنع التنقل         - بشكل متكرر    –طوال ساعات النهار، كما تلجأ تلك القوات        
 . عليها بشكل كامل، وقد يتواصل ذلك أليام

ات فتح جزئي للطرق الفرعية البديلة، تتعمد حجـز         وفي األيام التي تسمح فيها قوات االحتالل بالتنقل، وهي عملي         
، وتمعن في إذاللهـم وإهـانتهم، مـن خـالل           ) أبو هولي  –المطاحن  ( السكان المدنيين بين نقتطيها العسكريتين      

 .ة بالكرامة اإلنسانيةممارساتها الحاطّ
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ت طوال، قد تمتد إلى يوم       السكان من مسافرين ومارة، على االنتظار ساعا       ها، في إجبار   تلك الممارسات  وتتلخص
 –أو أكثر، مع عدم إعالنها إغالق الطريق، وأحياناً تسمح بمرورهم ليصبحوا بين النقطتين العسكريتين المطـاحن        

 وال مياه، وال أي مـن أسـباب    اتيوجد حمام  أبو هولي، ثم تغلق الطريق وتتركهم ساعات بين النقطتين، حيث ال          
تصور حجم المعاناة ال سيما بين األطفال وكبـار السـن           بارداً شتاءاً، ويمكن     صيفاً، و  الحياة، وفي جو حار مغبر    

، حيث لجأت في أحيان كثيرة، إلى إجبار الذكور علـى           بكرامتهموتشرع بحملة تفتيش تنطوي على مس       . نساءوال
 .خلع مال بسهم أمام مرأى من حشود المنتظرين

متهان الكرامة، لتطال جملة حقوق اإلنسان، ال سيما الحق في          ويلقي إغالق الطرق بظالل سلبية تتجاوز المعاناة وا       
حيث يمنع إغـالق الطـرق المدرسـين مـن          . في حرية ممارسة الشعائر الدينية    الصحة والتعليم والعمل، والحق     

ـ العف  آالالوصول إلى مدارسهم، وطلبة الجامعات من الوصول إلى جامعاتهم، كمـا حـال اإلغـالق بـين                   ل ام
اكن عملهم، وكذلك األطباء ال يتمكنون من الوصول إلى أمـاكن عملهـم فـي المراكـز الطبيـة                    وأم ينفلسطينيال

 . والمستشفيات
 

 عزل مناطق سكنية عن محيطها
ها بالكامل عن محيطها، ونورد فـي هـذا         وعزلبلغت سياسة الحصار واإلغالق ذروتها في حصار مناطق سكنية          

الفلسـطينية  األراضـي   من الحصار والعزل، مع إدراك المركز أن        السياق منطقتين سكنيتين تتعرضان لهذا النوع       
 .، وحتى اليوم9/10/2000المحتلة عاشت حالة من الحصار المتواصل منذ 

 

 منطقة المواصي
،  والطرق المؤدية إليها من      9/10/2000تواصل قوات االحتالل فرض حصارها العسكري لمنطقة المواصي منذ          

ن المداخل المؤدية إلى المواصي خاضعة لسيطرة قوات االحتالل، التي تقيم نقاطاً            يذكر أ . مدينتي رفح وخانيونس  
عسكرية ثابتة، تتحكم من خاللها في حركة السكان من وإلى المنطقة، وتقوم هذه القوات بمنع دخـول المركبـات،     

 .وحتى العربات التي تجرها الحيوانات
 

ي األيام التي تسمح لهم فيها بالتنقل، من وإلى منطقتهم، وال يقف            تلجأ تلك القوات إلى إهانة السكان بشكل دائم،  ف         
األمر عند حدود اإلهانة اللفظية، بل يقومون بتفتيش حاجياتهم التي يبتاعونها من المدن المحيطة، كمـا يقومـون                  

 .بتفتيش حقائب طلبة المدارس، في الذهاب واإلياب، األمر الذي يصيب األطفال بالرعب الشديد
لمصادر البحث الميداني في المركز، فإن قوات االحتالل تسمح لسكان مواصي رفح بالخروج عبر حـاجز                ووفقاً  

مواصي رفح، ولكنها تمنعهم من العودة عبر الحاجز نفسه، بل تجبرهم على العودة إلى منازلهم عن طريق حاجز                  
كان المواصي إلى منازلهم عبـر      وتشير مصادر البحث الميداني إلى أن تلك القوات حالت دون عودة س           . خانيونس

أكثر من مرة، هذا إلى جانب اإلعاقة المتكررة لحركة الدخول والخروج           ) التفاح(إغالقها حاجز مواصي خانيونس     
ويتسبب الحصار المفروض على منطقة المواصي، في أحيان كثيرة في منـع وصـول              . إلى المنطقة شبه اليومية   

المواصي من الوصول إلى أماكن عملهم، ويحرم من يعملـون داخـل            المرضى إلى المستشفيات، وحرمان سكان      
 .المنطقة في الزراعة والصيد البحري، من تسويق منتجاتهم، وما يصطادونه

جدير بالذكر أن أحداً من خارج المنطقة ال يستطيع الدخول إليها، وأن الطواقم الطبية التابعة للجنة الدولية للصليب                  
فلسطيني تحتاج إلى التنسيق المسبق قبل السماح لها بالدخول، حتى في األيام التي تكون              األحمر والهالل األحمر ال   
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، 5/2/2003ووثق المركز منع قوات االحتالل يوم األربعـاء الموافـق           . المنطقة فيها مفتوحة أمام حركة السكان     
نس، وقاموا باالعتـداء    لوفد طبي من منظمة أطباء بال حدود، من الدخول إلى منطقة المواصي عبر حاجز خانيو              

بالضرب على أعضاء الوفد، وحالوا دون دخوله المنطقة لتقديم مساعدات طبية واإلطالع على أوضاع السكان في                
 .المنطقة

 منطقة السَّيفا في بيت الهيا 
هـة  المنطقة وأحاطتها بسواتر ترابية تعلوها أسالك شائكة، وأنشأت بوابة وحيدة تقع في الج            قوات االحتالل   عزلت  

وتسمح لسكان المنطقة بالمرور خاللها فـي أوقـات محـددة           . الجنوبية الشرقية للمنطقة بجوار مستوطنة دوغيت     
كما أقامت أبراجاً للمراقبة تطلق النار      . غالباً ما يتم تغيير تلك األوقات تبعاً ألوامر قوات االحتالل         , صباحاً ومساءً 

وتفرض قوات االحـتالل    .  مرور السكان والمزارعين أثناءها    تجاه من يقترب من المنطقة خارج الفترة المسموح       
 مـن صـباح اليـوم       6:00 مساًء حتى الساعة     5:00نظام منع التجول الليلي على المنطقة المحاصرة من الساعة          

 . التالي
أدت تلك اإلجراءات إلى حرمان العديد من المزارعين، الذين يمتلكون أرضاً زراعية فـي تلـك المنطقـة، مـن                    

وإلى نزوح عدد من سكان المنطقة      , ول إليها بسهولة مما عرضها للجفاف بسبب عدم رعايتها بالشكل الكافي          الوص
منها لتعرضهم اليومي إلى ممارسات قوات االحتالل على معبر المنطقة وخـوفهم علـى حيـاة أطفـالهم الـذين                 

 4.يضطرون إلى عبور المنفذ في طريقهم إلى المدرسة

                                                 
لمزيد من المعلومات حول منطقتي المواصي والسيفا، يرجى مراجعة تقارير المرآز التوثيقية السابقة، أو مراجعة وحدة البحث الميداني في           4

 .آزالمر
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 ة والمميتةاستخدام القوة المفرط
 في تعاملها مع السكان المدنيين في األراضـي         -  غير المتناسبة  -المفرطة  واصلت قوات االحتالل استخدام القوة      

 من أبـراج    شكل إطالق النار العشوائي   و .2003خالل الربع الثالث من العام       - قطاع غزة    –الفلسطينية المحتلة   
وإطالق النار والقذائف المدفعيـة العشـوائي، الـذي         ر الثقيل،   رصاص من العيا  التي تستخدم   ،  المراقبة العسكرية 

 يصاحب توغالتها واقتحامها للمناطق الفلسطينية المكتظة في السكان، الذي تشارك فيها الطائرات المروحية، مـا              
ة أودى بأرواح عشرات الفلسطينيين، مظهراً لتواصل استخدام تلك القوات للقوة المفرطة والمميتة غيـر المتناسـب               

وفي الفترة التي يغطيها التقرير شكلت عمليـات االغتيـال          . ودون تمييز، وال يتوفر فيها شرط الضرورة الحربية       
 .والتصفية الجسدية أبرز مظاهر استخدام القوة المفرطة والمميتة

 
لك المعايير التي وتشمل معايير القانون الدولي معايير حقوق اإلنسان، التي تنطبق على األراضي الفلسطينية المحتلة، ت

وبموجب . التي تؤسس للحق في الحياة) 6(يؤسس لها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في المادة 

كما أن واجبات ". األمة حتى في حاالت الطوارئ التي تتهدد حياة"فإن الحق في الحياة ال ُينَتقص ) 1-4(المادة 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو إسرائيل التي تفرضها اتفاقية مناهضة 

، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للعام 1989، واتفاقية حقوق الطفل للعام 1984المهينة للعام 

 . تنطبق على األراضي الفلسطينية المحتلة1979

 
 في الحياة، بما في ذلك أفراد الجماعات المسلحة، حتى لو لم تظهر هذه على الحكومات أن تحترم حق جميع األشخاص

 .5المجموعات أي اكتراث لحياة اآلخرين

 

 االغتيال والتصفية الجسدية
، وهي الفترة التي يغطيها التقرير، تصعيداً نوعياً في عمليات االغتيـال            2003شهد الربع الثالث من العام الجاري       

وتمثل .  ضد من تدعي أنهم ناشطين في مقاومة االحتالل         قوات االحتالل اإلسرائيلي    تنفذها والتصفية الجسدية، التي  
،  في حوالي عشـرين يومـاً      ات اغتيال  عملي ثمانية  ) 8(التصعيد الكمي في عدد العمليات، حيث نفذت تلك القوات          

كة حماس، بمـا فيهـا رئـيس        وتميزت هذه العمليات بالنوعية حيث أن ثالثة منها استهدفت القيادة السياسية لحر           
 .الحركة ومؤسسها الشيخ أحمد ياسين

                                                 
الـذي  ، 1996راجع تقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة لإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام دون محاكمة واإلعدام التعسفي للعام   5

 UNأنظـر .أكد على أن أي انتهاكات لحقوق اإلنسان من قبل مجموعات مسلحة، ال تبرر ممارسة عمليات القتل خارج نطاق القـانون 
doc. E/CN.4/1996/4.para 609  
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 عاماً،  66أدلى رضوان مقداد شاهد العيان، الذي يبلغ من العمر          وحول اغتيال وتصفية أربعة من نشطاء حماس،        
 ،بإفادة مشفوعة بالقسم جاء فيها

، وكان  24/8/2003وم األحد الموافق     عند حوالي الساعة العاشرة من مساء ي       ،بينما كنت جالساً عند مدخل بقالتي      "
 ء على الجانـب   فجأة رأيت وميضاً كالبرق يسقط على األرض الفضا        ... طريق البحر مزدحماً بالسيارات والمارة    

... بعدها توالت االنفجارات وحسب ما أذكر كانت أربعة انفجارات متتالية           ... الشرقي من الطريق، ويحدث دوياً      
يذكر أن صوت طائرات عال في      ...  قبل أن أتحرك ألتبين ما هو الشيء المستهدف          انتظرت حوالي خمسة دقائق   

وجـدت أشـالء متنـاثرة،      ... قطعت الطريق ألصل إلى الجهة الشرقية منه        ... الجو مباشرة بعد توقف القصف      
 بينمـا  لم أتحمل المنظر فعدت أدراجي وأنا في حالـة اضـطراب  ... أربعة جثث ورأيت ساقاً وذراعاً منفصلتين      

 6..."واصل الناس التجمهر لنقل الجثث

تحظر الحكومات، بموجب القانون، جميع عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون 

محاكمة، وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم بموجب قوانينها الجنائية، يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها، 

التذرع بالحاالت االستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم االستقرار السياسي وال يجوز 

  7.الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى لتبرير عمليات اإلعدام هذه

 
 :تها تلك القوات في سياق تسلسلها الزمني على النحو التاليذالعمليات التي نفالتقرير ورد وي

 

 21/8/2003  أبو شنبالمهندس إسماعيلل اغتيا. 1
، القائد السياسي البارز    21/8/2003 من ظهر الخميس الموافق      1:15 عند حوالي الساعة     ،اغتالت قوات االحتالل  

 .في حركة حماس إسماعيل حسن أبو شنب، حيث قصفت السيارة التي كان يستقلها واثنين من مرافقيه
ميزان، فقد أطلقت طائرتان عموديتان إسرائيليتان حوالي خمسة صـواريخ          وحسب ما أفاد به شهود عيان لمركز ال       

بيضاء اللون، كانت تسير في شارع المحافظة في مدينة غزة، بينمـا    ) ستيشن–فولكس فاجن   (على سيارة من نوع     
طئ  عاماً، من سكان مخيم الشـا      24 عاماً، ومرافقيه مؤمن محمد بارود،       53كان يستقلها إسماعيل حسن أبو شنب       

 عاماً، من سكان حي الشيخ رضوان فـي مدينـة غـزة، مـا أدى                23في مدينة غزة، وهاني ماجد أبو العمرين،        
 . م إلى المستشفيات لتلقي العالج منه22الستشهادهم على الفور، وإصابة عشرات المدنيين أدخل حوالي 

 

 24/8/2003  حماسأفراد حركةاغتيال أربعة من . 2
، أربعـة   24/8/2003 من مساء األحد الموافق      9:45عند حوالي الساعة     اإلسرائيلية،   قصفت الطائرات المروحية  

 عاماً، من سكان حي الزيتون، ووحيد حامد صبحي الهمـص،           24فلسطينيين هم، أحمد رشدي مصطفى شتيوي،       
ـ     عام 23 عاماً، وأحمد محمد أحمد أبو هالل،        21 عاماً، ومحمد كنعان أبو لبدة،       20 كان مدينـة   اً، وثالثتهم من س

                                                 
 .اإلفادة حول اغتيال أربعة من نشطاء حماس، يأتي التقرير على ذكر الحادث في الفقرة الثانية من عمليات االغتيال التي يوردها 6
دام عدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلع      المبدأ األول من مبادئ األمم المتحدة الخاصة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات اإل            7

 1989دون محاكمة للعام 
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وقد قصفتهم الطائرات العمودية بعدة صواريخ، بينما كانوا يقفون علـى           . رفح، ما أدى إلى استشهادهم على الفور      
 .، في منطقة الشيخ عجلين)17(جانب طريق البحر، بالقرب من دوار الـ 

لرئيس فيهـا هـو     وحسب ما أوردته الصحف اإلسرائيلية من تصريحات إسرائيلية عقب العملية، فإن المستهدف ا            
 .تي نشرتها قوات االحتاللأحمد شتيوي، الذي ورد اسمه في قائمة الموت ال

 

 26/8/2003 اغتيال خالد مسعود. 3
، سيارة من نوع    26/8/2003 من مساء الثالثاء الموافق      6:45قصفت مروحيتان إسرائيليتان، عند حوالي الساعة       

. رع الصفطاوي، في حي عباد الرحمن بالقرب من مخيم جباليا         ، بينما كانت تسير بالقرب من تقاطع شا       )5رينو  (
ووفقاً لتحقيقات المركز الميدانيـة، فـإن       . واستهدف القصف اغتيال نشطاء من حركة المقاومة اإلسالمية حماس        

 خالـد    يدعى اس، تمكنوا من الفرار، بعد أن أصيب اثنان منهم أحدهم          حركة حم  أفرادكانت تقل ثالثة من     السيارة  
 عاماً، مـن سـكان      75يونس حسن محمد الحمالوي     أحد المارة ويدعى    د إصابة خطيرة، في حين استشهد       مسعو

 . مخيم جباليا، وأصيب ثالث وعشرون آخرين بجراح، جراح اثنين منهم وصفت بالخطيرة
صـطفى  يذكر أن قوات االحتالل اعترفت بمسئوليتها عن هذه العملية، وأنها كانت تستهدف اغتيال خالد محمود م               

فيما استشهد في وقت الحق      ،6/9/2003استشهد متأثراً بجراحه بتاريخ      عاماً، الذي    28مسعود، البالغ من العمر     
 .الفتى محمد إبراهيم محمود بعلوشة، والطفلة سناء جميل عبد العزيز الداعور، متأثرين بجراحهم

 

  30/8/2003اغتيال عقل ومّيط . 4
وحسب التحقيقـات التـي أجراهـا        وفريد ميط، الناشطين في حركة حماس،        اغتالت قوات االحتالل محمود عقل    

، أطلقت مروحيـات إسـرائيلية   30/8/2003 من بعد ظهر السبت الموافق 3:50المركز، فإنه عند حوالي الساعة    
، ينما كانت تسير على طريق صالح الـدين،         ) تندر – 504(أربعة صواريخ، أصابت سيارة مدنية من نوع بيجو         

 . متر إلى الجنوب من مدخل النصيرات200 حوالي وتبعد
أصابت الصواريخ السيارة، وأدت إلى تدميرها بالكامل ومقتل من كانا بداخلها، وتبين أن المستهدفين هما، محمود                

 عاماً، وهو من سكان مخيم البريج، ويعرف باسم عبد اهللا، وزميله فريد يوسف مصـطفى                37علي إبراهيم عقل،    
 .كما أصيب أربعة من المارة بشظايا الصواريخ. اً عام40ميَّط، 

 

 28/8/2003 اغتيال كلخ . 5
، عربة يجرهـا  28/8/2003من مساء يوم الخميس الموافق      9:50عند حوالي الساعة     ،قصفت طائرة إسرائيلية  

المؤدي من   المقبرة عاماً، وهي تسير على شارع       35حمار، بينما كان يقودها حمدي عدنان كلخ، البالغ من العمر           
ووفقـاً  ). نفيه ديكاليم (، جنوب مدينة خانيونس، إلى الشرق من مستوطنة         الحي النمساوي بطن السمين إلى    منطقة  

لتحقيقات المركز فإن العربة قصفت بصاروخ من طائرة أصاب العربة إصابة مباشرة فقتل كلخ وأصـاب ثالثـة         
 . آخرين من عائلة واحدة من سكان المنطقة

 

  1/9/2003حصري اغتيال ال. 6
، على قصف سـيارة     1/9/2003 من بعد ظهر االثنين الموافق       3:15أقدمت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة       

بيضاء اللون، بينما كانت تسير في شارع ضيق متفرع من شارع الوحدة في مدينـة               ) ميتسوبيشي(مدنية من نوع    
 .غزة، وهي منطقة مكتظة بالسكان
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 عاماً، من سكان حي الشجاعية في مدينة غزة، وإصابة سبع           33ضر بدوي الحصري،    وأدى القصف إلى مقتل خ    
وأصابت الصواريخ السيارة إصابة مباشرة، كما أصابت سيارة من نـوع           . عشرة فلسطينياً، من بينهم سبعة أطفال     

سكنية القريبة  بيضاء اللون، كانت متوقفة على جانب الطريق، وألحقت أضراراً في المباني ال           )  ستيشن –سوبارو  (
 عاماً، من سكان حي الدرج، استشهد فـي         29 يذكر أن رياض لطفي صبيح، البالغ من العمر          .من موقع القصف  

  . اليوم التالي متأثراً بجراحه
 

 6/9/2003 أحمد ياسينمحاولة اغتيال . 7
ل الشيخ أحمد ياسـين،     وفي تصعيد لجرائم القتل خارج نطاق القانون، وتدمير الممتلكات، استهدفت قوات االحتال           

 .مؤسس حركة حماس، في محاولة فاشلة الغتياله
، منزالً سكنياً، تبين أن الشيخ أحمد       6/9/2003حيث قصفت عند حوالي الساعة الرابعة من مساء السبت الموافق           

ويقـع  . ياسين مؤسس حركة المقاومة اإلسالمية حماس، وإسماعيل هنية، القيادي في الحركة، كانا قد غادراه للتو              
وتعود ملكية المنزل للدكتور مـروان أبـو راس،         . المنزل جنوبي شارع الصحابة في حي الدرج في مدينة غزة         

ووفقاً لنتائج التحقيق الميداني الذي أجراه المركز، أدى القصـف إلـى إلحـاق              . المحاضر في الجامعة اإلسالمية   
 .لسطينياً، من بينهم ستة أطفالالضرر في عدد من المنازل السكنية، وإصابة نحو أربعة عشر ف

يذكر أن الحكومة اإلسرائيلية اعترفت بمحاولتها اغتيال الشيخ أحمد ياسين، وأعلنت عزمهـا مواصـلة جـرائم                 
 .مة احتاللها لألراضي الفلسطينيةاالغتيال والتصفية الجسدية، بحق من تدعي أنهم نشطاء في مقاو

 

 10/9/2003محاولة اغتيال الزهار . 8
 من صباح اليـوم األربعـاء       10:15التحقيقات الميدانية التي أجراها باحثو المركز، أنه عند حوالي الساعة           وتفيد  

، قصفت طائرة إسرائيلية نفاثة، منزل الزهار، الذي يقع إلى الجنوب من مبنى محافظة غزة،               10/9/2003الموافق  
القصـف إلـى تـدمير      وأدى  . من طبقتين بجوار مسجد الرحمة، في حي الصبرة في مدينة غزة، ويتكون المنزل            

عاماً، أحـد   ) 32(عاماً، وشحدة يوسف الديري     ) 25( وسقوط الشهيدين خالد محمود خالد الزهار،        المنزل بالكامل، 
وأصيب الزهار وتسع عشرة آخرين، وصفت جراح ثالثة منهم بالخطيرة، كما ألحق القصـف أضـراراً                . مرافقيه

واعترفت الحكومة اإلسـرائيلية بمسـئوليتها عـن        . ة مجاورة لمنزل الزهار   جسيمة في حوالي عشرة منازل سكني     
العملية، وأنها كانت تستهدف اغتيال الزهار، وأكدت تصميمها على تصفية القيـادة السياسـية لحركـة المقاومـة                  

 .اإلسالمية حماس
ة مقابلة لمنزل الزهار،    وحول ظروف محاولة اغتيال الزهار، أدلى شاهد العيان عالء، الذي يعمل في ورشة نجار             

 وكان متواجداً أثناء قصف طائرة نفاثة للمنزل، بإفادة تحت القسم جاء فيها،
 
، وبينما كنت متواجداً فـي الورشـة،        10/9/2003 من صباح يوم األربعاء الموافق       10:20عند حوالي الساعة     "

... رج الورشة ألتبيَّن األمـر      سمعت صوت انفجار مروع، اهتزت له األرض والجدران، هرعت مسرعاً إلى خا           
انقشع الدخان قليالً، فرأيت منزل الزّهار وقد سّوي في األرض          ... رأيت دخاناً كثيفاً يغطي المنزل المقابل للورشة        

بـدأت أرفـع    ... توجهت إلى الركام وبدأت أساعد في عمليات البحث عن شهداء أو جرحى تحت األنقـاض                ... 
 فبدأت بإزالة الحجارة    – ارفعوا يا شباب، شيلوا الحجارة       –تي من تحت األنقاض     بعض الحجارة، فسمعت صوتاً يأ    

بسرعة من المكان الذي قدرت أن الصوت يأتي منه، فظهرت لي رأس الدكتور الزّهار، وأخذ يستحثني على إزالة                  
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فتجمهر الشباب  أخذت أزيل الحجارة مسرعاً، وأصرخ في الوقت نفسه، الدكتور مازال حياً،            ... الحجارة بسرعة   
هكـذا قصـفت    "  إلى سيارة اإلسعاف التي انطلقـت مسـرعة        اهحولي وأخذوا يساعدوني، وأخرجنا الدكتور ونقلن     

 .الطائرات اإلسرائيلية النفاثة منزالً سكنياً على من فيه
 

 جدول يوضح أسماء من سقطوا شهداء على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي 
 مالحظات التاريخ العمر ةعنوان اإلقام اسم الشهيد رقم
 تسلل 05/07/2003 18 رفح مجدي سليمان سالمة شلوف .1

 عابر سبيل 01/08/2003 45 دير البلح  الهورإبراهيمروحي حمودة  .2

 في المنزل 05/08/2003 13 غزة منير بكر حسن أبو هين .3

 تواجد في موقع اغتيال 21/08/2003 24 غزة مؤمن محمد سلمان بارود .4

 تواجد في موقع اغتيال 21/08/2003 23 شمال غزة و العمرينهاني ماجد دياب أب .5

 اغتيال 21/08/2003 18 غزة  حسن محمد أبو شنبإسماعيل .6

 اغتيال 24/08/2003 23 رفح أحمد محمد أحمد أبو هالل .7

 اغتيال 24/08/2003 23 رفح  لبدةأبومحمد كنعان عبد الحي  .8

 اغتيال 24/08/2003 21 غزة وحيد حامد صبحي الهمص .9

 اغتيال 24/08/2003 24 غزة د رشدي مصطفى شتيويأ؛م .10

 تواجد في موقع اغتيال 26/08/2003 74 شمال غزة يونس محمد عبد النبي الحمالوي .11

 تواجد في موقع اغتيال 27/08/2003 17 شمال غزة  محمود بعلوشةإبراهيممحمد  .12

 قصف 28/08/2003 74 غزة  حمديةإبراهيمصابرة سالم  .13

 اغتيال 28/08/2003 35 خان يونس اهللا كلخ حمدي حسن عبد .14

 اغتيال 30/08/2003 41 دير البلح "ميط"فريد يوسف محمد مصطفى  .15

 اغتيال 30/08/2003 37 دير البلح  عقلإبراهيمعبد اهللا محمود علي  .16

 )مدفعي،صاروخي(قصف 30/08/2003 9 خان يونس آية محمود نعمان فياض .17

 تواجد في موقع اغتيال 01/09/2003 9 شمال غزة سناء جميل عبد العزيز الداعور .18

 اغتيال 01/09/2003 39 غزة صريحخضر محمد بدوي ال .19

 تواجد في موقع اغتيال 01/09/2003 25 غزة خالد محمود خالد الزهار .20
 تواجد في موقع اغتيال 02/09/2003 29 غزة رياض لطفي صالح صبيح .21

 ةظروف غامض 06/09/2003 17 شمال غزة اهللا شحدة أبو الحسنى محمد عبد .22

 اغتيال 06/09/2003 25 شمال غزة خالد محمود مصطفى مسعود .23

 تسلل 08/09/2003 20 غزة الفتاح حالوة أحمد مفيد عبد .24

 أعمال مقاومة 09/09/2003 18 شمال غزة عمار محمد محمد أبو وردة .25

 تواجد في موقع اغتيال 10/09/2003 32 غزة شحدة يوسف مسلم الديري .26

 اغتيال 18/09/2003 33 لبلحدير ا جهاد عزات سالم أبو سويرح .27

 أعمال مقاومة 23/09/2003 19 شمال غزة  النجارإبراهيممروان أحمد  .28
 اقتحام مناطق السلطة 24/09/2003 16 رفح محمد عيسى عبد العزيز حمدان .29
 في المنزل 25/09/2003 67 دير البلح  أبو سويرح أحمدعزات سالم .30
 مقاومةأعمال  26/09/2003 25 رفح أحمد نعيم خليل حسان .31
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 اعتقال الفلسطينيين
 على عنف ومعاملة ينطوالتي ت خالل انتفاضة األقصى،  العشوائيةكثفت قوات االحتالل من عمليات االعتقال

 التي تتبعها تلك القوات في اعتقال الفلسطينيين، فمن االعتقال عن األساليبوتنوعت . حاطة بالكرامة اإلنسانية
إلى استغالل الحواجز العسكرية، التي أقامتها . مصائد لإليقاع بالمدنيين الفلسطينيين، واستخدامها ك الدوليةالمعابر

العتقال قوات االحتالل على الطرق الرئيسة والفرعية، ومداخل القرى والمدن، سواء الحواجز الثابتة أو المؤقتة، 
 . الذين يضطرون إلى المرور عبر تلك الحواجزالفلسطينيين

 

، الذي يربط محافظات شمال غزة ) أبو هولي–المطاحن ( الحكر ، حاجز  في قطاع غزةجزمن أبرز تلك الحواو
وعادةً ما تقوم قوات االحتالل بحمالت تدقيق لبطاقات الفلسطينيين الشخصية، أثناء مرورهم عبر ذلك . بجنوبها

 العدد األكبر منهم يتم الحاجز، وتدعي أن من تعتقلهم هم من المطلوبين لها، في حين تؤكد تحقيقات المركز أن
 .اعتقاله عشوائياً، ويتعرض للمعاملة القاسية والمهينة قبل أن يطلق سراحه لعدم وجود ما يدينه

 

كما يشكل اقتحامها للمدن والقرى والمخيمات، أسلوباً آخر، وهو أكثر عنفاً، وينطوي على ترويع للمدنيين من 
 الربع الثالث من العام توثيقهم خاللالمعتقلين ممن تمكن من ء بعض والمركز يورد أسما. أفراد أسرة المعتقل

 .، آخذين في االعتبار حالة الهدوء النسبي، التي شهدتها هذه الفترةالجاري
 جدول يبين أسماء المعتقلين خالل الفترة التي يغطيها التقرير

 االعتقالتاريخ  ةـالمحافظ مــاالس رقم

 12/07/2003 حدير البل محمد ناصر سعيد عبد السالم .1

 12/07/2003 دير البلح  حجيرأبوخالد سليمان جراد  .2

 12/07/2003 دير البلح شتيوي محمد شتيوي العودات .3

 6/08/2003 دير البلح شادي رمضان عبد اللطيف البابا .4
 04/08/2003 خان يونس محمد سالم محمد احمد النجار .5

 17/08/2003 رفح  عبد القادر محمود الغرابليإسماعيل .6

 27/08/2003 رفح أحمد محسن فوجومحسن  .7

 07/09/2003 رفح هيثم محمود محمد طباسي .8

 07/09/2003 رفح أكرم محمود محمد طباسي .9

 07/09/2003 رفح رأفت محمود محمد طباسي .10

 07/09/2003 رفح محمد محمود محمد طباسي .11

 18/09/2003 دير البلح اهللا أبو سويرح رامز نزار عبد .12

 19/09/2003 ن يونسخا ربه أبو سبت نضال نواف عبد .13

 19/09/2003 خان يونس ربه أبو سبت ربيع نواف عبد .14
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 الخالصة
 

تبرز الحقائق الواردة في هذا التقرير تنوع الجرائم، التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي، بحق السكان المدنيين                
تي يغطيها التقرير منخفضة نسـبياً      وتعتبر جرائم قوات االحتالل خالل الفترة ال      . في األراضي الفلسطينية المحتلة   

، ال يعكـس     أن هذا االنخفـاض    - كما سبق وأورد التقرير    -ويرى المركز   .  من حيث الكم   8عن الفترات السابقة  
 .حقيقة الممارسات والنوايا اإلسرائيلية

 

ة، التـي تسـعى     حقيقة النوايا اإلسرائيلي  ما يبرز   ، بمجرد أن انهارت الهدنة،      جرائم الحرب اإلسرائيلية   تتسارعو
عبر استهداف األعيان المدنية بالقصف والتدمير، واستخدام القـوة         إلطالة أمد احتاللها لألراضي الفلسطينية بالقوة،       

، فـي   لسكان المـدنيين  المفرطة والمميتة، وتشديد الحصار واإلغالق، وأشكال أخرى من أشكال العقاب الجماعي ل           
 .دئ القانون الدولي لمعايير حقوق اإلنسان، ومباانتهاك فاضح

 

أعداد الفقـراء   حيث ضاعفت من    ،   بظالل قاتمة على مستوى معيشة السكان      الجرائم اإلسرائيلية المتواصلة  تلقي  و
 حقوق اإلنسـان،   حماية، كما تقضي على فرص التنمية وأي إمكانية لتوفير الحدود الدنيا من           ت ظاهرة الفقر  رسكَّو

 .افية، بالنسبة للسكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلةالسيما االقتصادية واالجتماعية والثق
 

، الموقعة على اتفاقيـة جنيـف      يؤكد أن استمرار صمت المجتمع الدولي، السيما األطراف السامية        مركز الميزان   
ون  مصدراً لتشجيع تلك القوات على مواصلة جرائمها وتصعيدها، دون أن تعير اهتماماً للقـان              – ولم يزل    –شكل  

 .الدولي، ولقرارات األمم المتحدة
 

 المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، لتوفير الحماية الدولية للسـكان المـدنيين فـي األراضـي                 المركز يطالبعليه  
كجزء من واجبه األخالقي والقانوني تجاههم، ويدعو المركز األطراف السامية الموقعة علـى             . الفلسطينية المحتلة 

التزاماتها وفقاً التفاقية جنيف الرابعة، والتي توجب مالحقة مجرمي الحـرب ومـن             الحترام   ةاتفاقية جنيف الرابع  
 .أمروا بارتكاب هذه الجرائم من اإلسرائيليين وتقديمهم إلى المحاكمة

 
 انتهــــى
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