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 نتيجة الحكـ عمى االطروحة
  



ت
 

ُص الرّْسالِة بالمغِة العربيَّة  ممخَّ
ىدَفت الدّْراَسة الى دراسة االنتياكات اإلْسرائيمّية لحقوؽ اإِلْنساف الِفَمْسطيني خالؿ 

بيف  1993اوسمو ( حيث شيدت ىذه المرحمُة توقيَع اتفاقيِة  2005-1994المرحمة )
ْسرائيؿ، وقد نتج عف ذلؾ ِإنشاُء السُّمطِة الِفَمْسطينيَّ  ُمَنظََّمة ة، وقد التَّحريِر الِفَمْسطينيَِّة وا 

 تيوقد حدَثت خالؿ فترِة اليدوء اليِعد حقوقيـ، لـ  االتفاؽاكتشؼ الِفَمْسطينيوف أف 
صاحبت عمميََّة السالـِ انتياكاٌت جسيمٌة في حقوؽ اإِلْنساف الِفَمْسطينّي، كما شيدت 

 في ، فازدادت شراسُة االْحِتالؿ واليمجّيةُ 2000مرحمُة الدّْراَسِة انتفاضَة  اأْلَْقصى عاـ 
لت حياةُ  تعامؿ قّواِتو مع  الِفَمْسطينييف الُعزَّؿ، فمـ تترؾ وسيمَة قتٍؿ إال واستخدمتيا، فحوَّ

 ِقطاع َغزََّة إلى جحيـٍ ال ُيطاؽ، وقد ركَّزت الدّْراَسة عمى عدَّة أمور: ُسّكاف
ِر قّواِت اعتداء قوات االْحِتالؿ عمى الحؽّْ في الحياة، حيث بيَّنت الدّْراَسة مدى استيتا .1

االْحِتالؿ بحياة الِفَمْسطينّييف، ومدى القوَِّة التي اسُتخِدمت بحقّْيـ، وكيؼ جعمت 
الحكومُة اإلْسرائيمّية االغتياالت سياسًة متَّبعًة لقتِؿ النَُّشطاِء الِفَمْسطينّييف دوف أف 

 تراعي ىذه اْلُقّوات وجود األطفاؿ والمدنييف في مكاف االستيداؼ.
لت الدّْراَسة االعتداء عمى الحريَّة، وممارسة االعتقاالت العشوائيَّة في صفوؼ كما تناو  .2

التَّعذيب، بؿ عممت عمى عمميات الِفَمْسطينييف، ولـ تكتِؼ قّواُت االْحِتالِؿ بممارسِة 
ناىيؾ عف احتجاز المواطنيف لعدَّة أشير، وربما لعدَِّة سنواٍت  عمييا،إضفاِء الشَّرعيَِّة 

 اؿ اإلداريّْ دوف محاكمة.في االعتق
وتناولت الدّْراَسُة سياسَة االْحِتالِؿ في تدمير االقتصاد الِفَمْسطينّي، والعمؿ عمى تبعيَّتو  .3

لالقتصاِد اإلْسرائيمّي القوّي، كما كرََّست سياسَة الحصاِر واإلغالِؽ لزيادة تدمير 
في العمؿ والصيِد  االقتصاِد، ورفع معدؿ الفقر والبطالة، واالعتداء عمى الحؽّْ 

 البحري. 
وبينت الدّْراَسُة سياسَة االْحِتالِؿ في استيداِؼ الممتمكاِت وتدميِرىا، متسمحًة بكؿّْ ما  .4

وتترُكيا وكأنيا أصاَبيا زلزاٌؿ مدمّْر،   مْنَطَقةتممؾ مف آلة ىدـٍ وحشيَّة، حيث تجتاُح ال
لصّْحيَّ والصحفّي، حيث استيدؼ المباني وقد طاؿ الدماُر العمميََّة التعميميَة والمجاَؿ ا

والمؤسسات، وقتمت وجرحت كوادَر العمِؿ الصحيّْ والّصحفّي والتَّضامف الدولّي، ولـ 
تسمـ دوُر العبادِة مف التَّدميِر واالستيداِؼ، حيث تعرَّضت العديُد مف المساجد لمتَّدميِر 

 والتَّخريب.
  



ث
 

Abstract 
 

This thesis aims at studying the Israeli violations of the Palestinian Human rights 

during the period from 1994 to 2005 A.D. This period witnessed the signature of the 

peace agreement between the Palestinian Liberation Organization and Israel that 

resulted in establishing the Palestinian authority.  It was the period of temporary 

stability that accompanied the peace process then witnessed Al-Aqsa Intifada in 2000 

A.D. the occupation violence and barbarism increased in dealing with the Palestinian 

civilians; they used all methods of murder and changed the lives of people in the Gaza 

Strip into unbearable hell.  The study focused on the following topics:  

 1. The attack of Israeli occupation on the right to live, where the study shows the 

disregard of the occupation of the Palestinians’ lives, and the extent of force used 

against them. It also shows how the Israeli government has made political 

assassinations as a strategy for killing Palestinian activists without taking into 

account the presence of children and civilians in the place of targeting. 

 2. The study also addressed the abuse of freedom, and the practice of arbitrary 

arrests among Palestinians. Not only did the occupation forces have used torture, 

but also worked to legitimize such torture, not to mention the detention of citizens 

for several months and perhaps for several years in administrative detention 

without a trial. 

 3. The study also examined the occupation’s policy in destroying the Palestinian 

economy and working on its subservience to the strong Israeli economy. It has 

imposed a siege and the closure policy to increase the destruction of the economy, 

raise the standard of poverty and unemployment rate, and attack on the right to 

work and fishing. 

 4. The study showed the occupation’s policy in targeting and destruction 

Palestinian property, armed with its brutal demolition force. They swept many 

regions and left it as if hit by a devastating earthquake. Destruction also targeted 

the educational process and health, and media. When they targeted buildings, 

institutions, they also killed and injured health, media staff and international 

solidarity members. Places of worship were not spared from the destruction and 

targeting, where many mosques have been destroyed and vandalized. 
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 ْاإِلىَداء
 لذيف أحبوا ِفَمْسطيفإلى ا

 فأحبَّتيـ ِفَمْسطيف
 فاختاروىا
 فاختاَرتيـ

 واختارىـ اهلُل شيداء..
 إلى األحبة الذيف رحموا

 إلى جدي وعمي الشييَديف..
 إلى إخوتي الشيداء.. نزار وأسعد..

 إلى أبناء إخوتي الشيداء..
 وأبناء أخواتي الشيداء..

 وأبناء عمومتي الشيداء..
 ْسطيف..إلى كؿ شيداء ِفمَ 

 إلى روح والدي الطيب، رحمو اهلل..
 إلى والدتي العزيزة، حفظيا اهلل..

 كما أىدي ىذا العمؿ
 إلى زوجتي الغالية أـ نزار.. 

 إلى األبناء.. آالء، ندى، حال، نزار، يامف، مراـ.. 
 إلى اإلخوة واألخوات وأبناِئيـ جميعا.. 
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 شكٌر وتقديرٌ 
رشاًدا في أتقدَّـ بخالص شكري إلى كؿّْ  مف قدَّـ لي مساعدًة ونصًحا وا 
 دراستي ىذه، وأخصُّ بالذّْكر:

َؿ باإلشراؼ عمى ىذه الدّْراَسة،  .1 اأْلُْستاذ الدُّْكتور أكـر عدواف، الذي تفضَّ
رشاٍد وتدقيٍؽ وتوجيو.  وما قدَّمو مف نصٍح وا 

الدُّْكتور العزيز زكريا السنوار، فقد كانت لو بصَمٌة مميَّزٌة في ىذه  .2
 لدّْراَسة.ا

، أشكره عمى ما قدـ مف وقت وجيد الدكتور العزيز نياد الشيخ خميؿ .3
 .دراسةال هىذ تماـإل

الدُّْكتور العزيز عدناف أبو عامر، أشكره عمى ما قدَّـ مف نصائَح  .4
ة. رشاداٍت وكتٍب مف مكتبِتو الخاصَّ  وا 

اإِلْنساف، اإِلخوة في مراكز حقوؽ اإِلْنساف، المركز الِفَمْسطيني لحقوؽ  .5
ومركز الميزاف، عمى ما تفضموا بو عمينا مف فتح أبواب المكتبة، وتقديـ 

ْرشاِد إلتماـ الدّْراَسة.  الّنْصِح واإْلِ
ْسالميَّة، ومكتبِة التخطيط، فقد  .6 اإلخوة العامميف في مكتبِة الجامعة اإْلِ

 كانوا مثااًل في خدمة الطُّالِب، ومساعدِتيـ.
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 المقدمة:
 أوال: أىمية الدّْراَسة:

وقع ِقطاع َغزََّة تحت االْحِتالِؿ اإلْسرائيمّي ِإثر حرِب الخامس مف حزيراف عاـ 
ـ، ومف اليوـ  اأْلَوَّؿ الْحِتالِؿ الِقطاع مارست تمؾ اْلُقّواُت جرائَميا بحؽّْ أىالي 1967

ة بحقوِؽ اإِلْنساف.ِقطاع َغزََّة، منتيكًة بذلؾ كؿَّ   المواثيِؽ الدُّوليَّة الخاصَّ
ـ بشكٍؿ يوميٍّ في 2005ـ وحتى عاـ 1967استمرَّت قواُت االْحِتالؿ منذ عاـ 

في  انتياِؾ حقوؽ اإِلْنساف الِفَمْسطيني في ِقطاع َغزَّة، وذلؾ مف خالؿ سياساتيا الممنيجةِ 
 ، استيداِؼ األرِض واإِلْنساف، وتدميِر مكّونات الحياِة األساسيِة لمشَّعِب الِفَمْسطينيّْ
والتضييِؽ عمى المواطنيف؛ مستيدفًة حياَة األفراد بالمالحقِة، والقتِؿ، واالغتياِؿ، 
غالؽ آفاقيـ في التطوُِّر  واالعتقاالِت اليومية، وىدـِ المنازؿ، وتجريِؼ األراضي، وا 

 قيؽ التَّنميِة بالحصاِر وتقييِد حريَّة التَّنقُِّؿ والحركة.وتح
يَِّة، وفي ظؿّْ غياب المجتمِع الدوليّْ عف محاسبِة االْحِتالِؿ التّاريخفي ىذه الفترِة 

اإلْسرائيمّي قامت األخيرُة بارتكاِب العديِد مف المجازر واالنتياكات بحؽّْ الشَّعِب الِفَمْسطيني 
ـَ البيوَت عامًَّة، وأىالي  الِقطاع خاصة، حيث ارتكب االْحِتالُؿ العديَد مف المجازِر، وىَد

بالطائراِت عمى رؤوس ساكنييا، وقد استخدـَ االْحِتالُؿ سياسَة القتِؿ العمد واالغتياالِت 
 والحصاِر الُمتواصِؿ عمى ِقطاع َغزَّة. 

ر عمى ِقطاع َغزَّة ما بيف وستتناوؿ ىذه الدّْراَسة طبيعَة الُعدواف اإلْسرائيمّي المتكرّ 
مف حيث أسباِبو وُمجرياتو ونتائِجو، كما ستستعرُض الدّْراَسُة  2005-1994عامي 

االنتياكاِت اإلْسرائيمّيَة لحقوؽ اإِلْنساف في ِقطاع َغزَّة، مف حيث بياف جرائـ القتِؿ العمِد 
الحصار واالعتقاؿ عمى  واالستخداـ الُمفرط لمقوَّة، وانتياكات الحّؽ في الحياة، وسياَسة

ة والتعميميَّة ألىالي الِقطاع، كما ْقِتصاِديّ ة واالْجِتماِعيّ ِقطاع َغزَّة، وتأثيراتو عمى الحياة اال
 ستدرس سياسة تدمير الممتمكات في ِقطاع َغزَّة.

 :ويمكف تمخيص أىمية الدّْراَسة في النّْقاط التالية

ـُ دراسٍة متخصصٍة موثقة لالنتياكات -  واالعتداءاِت اإلْسرائيمّيِة عمى ِقطاع َغزَّة. تقدي
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ُـّ بِقطاع َغزَّة منذ عاـ  - بيف أيدي طمبِة الدّْراساِت  2005-1994وضُع دراسٍة تيت
 يَّة واإِلْنسانية والمشتغميف والميتّميف بالقضيَّة الِفَمْسطينية.  التّاريخ

رائيمّي ضدَّ أىالي الِقطاع، لقمعيـ دراسُة الوسائؿ التي اتَّبعتيا قواُت االْحِتالِؿ اإلسْ  -
نكار حقوقيـ اإِلْنسانية.   رىابيـ، وا   وا 

 معرفُة وكشُؼ حقيقِة التزاـ جيش االْحِتالؿ اإلْسرائيمّي بقوانيف حقوِؽ اإِلْنساف الدولية. -
 ثانيا: أىداؼ الدّْراَسة:

ة، خالؿ فترة الدّْراَسة، إظياُر الّصورِة الوحشيَّة لمممارسات اإلْسرائيمّية في ِقطاع َغزَّ  -
 وخاصًة في ضوء عمميات القتِؿ واالغتياِؿ وسياسِة ىدـ البيوت والحصار. 

سرُد وتوثيُؽ االنتياكاِت اإلْسرائيمّيِة لحقوؽ اإِلْنساف، حيث تضُع القارَئ في الصورة  -
 ة والثقافيَِّة لِقطاع َغزَّة. ْقِتصاِديّ واال سياِسيَّةال

 إبراُز جرائـ القتؿ العمد وانتياكات الحّؽ في الحياة في ِقطاع َغزَّة.  -
بياُف سياسِة الحصاِر عمى ِقطاع َغزَّة واالعتقاؿ وانتياؾ الحؽّْ في حريَِّة التَّنقُِّؿ  -

 والحركة. 
الوقوُؼ عمى سياسة االْحِتالؿ اإلْسرائيمّي مف تدمير الممتمكات واألعياف المدنيَّة في  -

 ع َغزَّة. ِقطا
ِة والتعميميِة ْقِتصاِديّ ِة واالْجِتماِعيّ توضيُح أثر االنتياكات اإلْسرائيمّية عمى الحياة اال -

 والصحيَِّة لسكاف ِقطاع َغزَّة. 
بياُف مخالفة إْسرائيؿ لالتفاقيات الدوليَِّة بشكٍؿ عاـ، واتفاقية جنيؼ الرابعة بشكٍؿ  -

، المتعمقة بحمايِة   المدنييف وممتمكاتيـ، رغـ توقعييا عمى تمؾ االتفاقية. السُّّكافخاصٍّ
 ثالثا: منيج الدّْراَسة:

ّي المعتمد عمى الوثائِؽ والمصادِر التّاريخسيتبع اْلباِحُث في دراسِتو منيَج البحث 
 والمراجع.

 رابًعا: حدود الدّْراَسة:
ـ حيث تسممت السمطة الِفَمْسطينية 1994الحدُّ الزَّمانيّْ لمدّْراسة: تبدأ الدّْراَسة مف عاـ  .1

 حيث أخَمت إْسرائيُؿ مستوطناِتيا في  ِقطاع َغزَّة.  2005ِإدارة ِقطاع َغزَّة، إلى عاـ 
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ة لحقوؽ الحدُّ المكانّي: الدّْراَسة تقتصر عمى التركيز عمى دراسة االنتياكات اإلْسرائيميّ  .2
 الِفَمْسطينييف في ِقطاع َغزَّة فقط. السُّّكاف

 خامسا: إطار الدّْراَسة:
، وتناولت المواضيع التالية  :ضمت الدّْراَسة ثالثَة فصوؿ، إضافًة إلى فصٍؿ تمييديٍّ

 َلْمَحًة تاريِخيًَّة وجْغراِفيًَّة عف ِقطاع َغزَّة، بيَّف فيو اْلباِحث أىميةَ  األوؿتناوؿ الفصُؿ 
ََ اْلباِحُث عف مسؤولية إْسرائيؿ القانونيَّة عف ِقطاع  ُسّكاف الموقع الجغرافي، وَتَحدََّث

قرار المجتمع الدولّي بأفَّ ِقطاع َغزَّة يقُع تحت قوَِّة االْحِتالِؿ الحربيّْ  َغزَّة، واِ 
 .اإلْسرائيمّي، وانطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الِفَمْسطينية المحتّمة

  الذي جاء تحت عنواف االعتداء عمى الحؽّْ في الحياة، فقد َتَحدََّث  الثانيأّما الفصُؿ
 ُسّكاف عف جرائـ االْحِتالِؿ التي تجسَّدت في القتِؿ واالستخداـِ المفرِط لمقوَّة ضدَّ 

الِقطاع خالؿ العمميات الحربية التي نفذتيا قواُت االْحِتالؿ مستخدمًة جميَع أنواع 
ِة الفتاكِة؛ لقمِع شعٍب أعزؿ، وأيضا مف خالؿ قتؿ المتظاىريف والمحتّجيف األسمح

 عمى سياسات االْحِتالؿ، وانتياؾ حؽّْ الشعب في الحياة.
وجاء المبحُث الثاني تحَت عنواِف االغتياالت وتعمُّد قتِؿ اأَلطفاؿ، حيث بيََّف اْلباِحُث  -

الْحِتالؿ في استيداؼ المطموبيف ليا، دوف أساليَب االغتياالِت التي استخدَمْتيا قواُت ا
المتواجديف في مكاف عمميَِّة  النّْساءاألخذ بعيف االعتبار المدنييف مف اأَلطفاِؿ و 

االغتياؿ، حيث يذىُب ضحيَة ذلؾ العديُد مف المواطنيف، ثـ تناوؿ اْلباِحُث قضيَة 
ية الخاّصة التي تكفميا القتِؿ واالستيداؼ المتعمد لألطفاؿ الِفَمْسطينييف، رغـ الحما

ةُ  المواثيُؽ واألعراُؼ الدوليَّةُ   .لألطفاؿ اإِلْنساف بحقوؽ الخاصَّ
وفي المبحِث الثالث الذي جاء تحت عنواف االعتقاالت والتَّعذيب في السُّجوف  -

اإلْسرائيمّية بحؽّْ األسرى الِفَمْسطينييف، وكيفيَّة اعتقاؿ المواطنيف مف خالؿ المعابر 
ََ والحواجز ة، ثـ َتَحدََّث ، أو مف خالؿ االجتياحات والتوغُّالت والعممّيات الخاصَّ

واألطفاؿ، واستخداـِ االْحِتالؿ  النّْساءاْلباِحُث عف االعتقاؿ اإِلداريّْ واعتقاؿ 
اإلْسرائيمّي التعذيَب النتزاِع االعترافاِت مف المعتقميف، وانتياِؾ حقوقيـ الصحيَّة 

 ف.والمعيشيَّة داخؿ السجو 
بعنواف ِسياسة اإلغالؽ والحصار وتدمير االقتصاد الِفَمْسطيني، وقد  لثالثالفصُؿ ا

كاف البحث  اأْلَوَّؿ منو يَتَحدََّث عف االعتداء عمى حريِة الحركِة والنَّقؿ، وكيؼ 
، ثـ 1948تحكَّمت قواُت االْحِتالؿ في حركة المواطنيف منذ اْحِتالِؿ ِفَمْسطيف عاـ 
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، وكيؼ انتيى 1967يا عمى المواطنيف بعد اْحِتالِؿ ِقطاع َغزَّة عاـ أحكَمت سيطرتَ 
األمُر بتقطيِع أوصاِؿ الِقطاع بالحواجز، وعزؿ مناطؽ كاممة عف محيِطيا، وأَثر ذلؾ 

 عمى المواطنيف.
وجاء المبحُث الثاني بعنواف تدمير االقتصاد الِفَمْسطيني، وكيؼ نفَّذت قواُت االْحِتالؿ  -

نيجًة لمقضاِء عمى االقتصاد الِفَمْسطينيّْ وتدميره وعدـ تطوُِّره، منذ االْحِتالؿ سياسًة مم
ومروًرا بفترة سيطرة السمطة الِفَمْسطينية عمى ِقطاع َغزَّة، إلى فترة انتفاضة  اأْلَْقصى 

 التي أكمَمت سمطاُت االْحِتالِؿ خالَليا تدميَر االقتصاِد بشكٍؿ شبو كاِمؿ.
ثالث فجاء تحت عنواف االنتياكات اإلْسرائيمّية في مجاؿ الحؽّْ في أّما المبحث ال -

العمِؿ والصيِد البحري، وتناوؿ اْلباِحُث فيو مسؤوليَة إْسرائيؿ عف حالِة الفقر في ِقطاع 
َغزَّة، ومنع العماؿ مف ممارسِة عمميـ، والسياسة التدريجية التي اتبعتيا قواُت 

ََ اْلباِحُث االْحِتالِؿ في االستغناِء عف ال عمالة الِفَمْسطينية في داخؿ إْسرائيؿ، ثـ َتَحدََّث
عف الحصار البحريّْ ومالحقِة الصياديف في لقمِة عيشيـ ومنعيـ مف ممارسِة 

طالؽ الّنار عمييـ واعتقاِليـ.  عمميـ، وا 
 استيداؼ الممتمكاِت واالعتداُء عمى التعميـ والصحة واإِلعالـ، وكاف  الرابعأما الفصؿ

لمبحث األوَّؿ بعنواف االعتداِء عمى منشآِت التعميـِ والعبادِة ومقراِت السمطة، حيث ا
دمََّرت قّواُت االْحِتالؿ المنشآِت، كما دمَّرت العمميَة التعميميَة وقتمت الطالَب عمى 
مقاعد الدّْراَسة، ولـ َتْسَمـ دور العبادة مف ىذا التَّدمير، كما دمَّرت مقراُت السُّمطِة 

 مدنيِة والعسكريَّة.ال
وعنواف المبحث الثاني االعتداء عمى الممتمكات الخاصة، حيث بيََّف اْلباِحُث عممياِت  -

اليدـِ وتدمير المنازؿ بشكٍؿ ىمجيٍّ غير مسبوؽ، واستخداـ قوات االْحِتالؿ أتفو 
َـّ َتَحدَّ  َث اْلباِحُث الذَّرائِع واألسباب والحجج لتدمير أكبر عدٍد مف منازِؿ المواطنيف، ث

عف سياسة االستيطاف وتجريؼ األراضي الزراعية، وذرائع االْحِتالؿ لتجريؼ 
 األراضي، كما َتَحدََّث اْلباِحث عف السيطرة عمى المياِه وتجريؼ اآلبار.

وفي المبحِث الثالث الذي جاء بعنواف االعتداءات عمى المنشآِت الطبيَِّة، واستيداؼ  -
في، تحدََّث اْلباِحُث عف انتياكاِت قواِت االْحِتالِؿ بحؽّْ المجاؿ العمِؿ الصّحيّْ والصُّح

الصّْحي، واالعتداء عمى الطواقـ والمنَشآِت الطبيِة، كما شمؿ المبحُث الحديَث عف 
استيداِؼ العمِؿ الصحفيّْ سواًء باالعتداء عمى طواقـ العمؿ الصحفي أو عمى 

 المنشآت اإلعالمية.
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 يتمهيدفصل الفصل األول: 

 :5002إلى سنة  7691َغزَّة من ِقطاعلمحة جْغراِفيَّة وتاريِخيَّة عن 

 
 جْغراِفيَّة: : لمحةٌ َأّواًل 

 طمؽ عمييا الفراعنةُ أَ قدـ ُمُدف العالـ، أمف ُتعتبُر  عربيةٌ  كنعانيةٌ  بمدةٌ مدينة َغزَّة ىي 
طمقوا عمييا أما العرب فقد أ، وسماىا العبرانيوف َغزَّةاسـ جزاتي وجازاتو، والفرس ىازاتو، 

 .(1)سوؿ صمى اهلل عميو وسمـالرَّ  إلى ىاشـ بف عبد مناؼ جدّْ  نسبةً  ،اسـ َغزَّة ىاشـ
برز أعمى  اكبيرة، فقد كاف واقعً  ميةً أى َغزَّة الجغرافيّ  ِقطاعِ اكتسب َمْوِقع قديما 

 إلى في حضرموت واليمف ثـ تسير شمااًل  تمؾ التي تبدأُ جارية في العالـ القديـ، التّْ  رؽِ الطُّ 
 ،حدىما في َغزَّة عمى البحر المتوسطأفرعيف ينتيي مكة والمدينة والبتراء، ومف ىناؾ إلى 

 .(2)وتدمر الثاني شماال إلى دمشؽَ  ويمتدُّ 
 السكةِ  خطَّ  نجميزاإلِ نشأ أف أبعد  ىميةً أ َغزَّة ِقطاعزاد َمْوِقع في العصر الحديث 

 ثناء الحرب العالمية األولىأة الذي يربط القنطرة بحيفا ألغراضيـ الَعْسَكِريّ  الحديديّ 
تتصؿ َغزَّة حيث كبرى،  ةٌ اْقِتصاِديّ  ىميةٌ أفيما بعد  ، وغدا ليذا الخطّْ 1914-1918
 ،ر السبعئب تصميا بالداخؿ، كطريؽ َغزَّة معبدةٍ  ا وبمبناف شماال بطريؽٍ جنوبً  بمصرَ 

 .(3)وطريؽ َغزَّة المجدؿ المسمية القدس ،وطريؽ َغزَّة الفالوجة الخميؿ
ُمُدف  وكانت َأْكَثرَ  ،والساحؿ بيف الداخؿِ  التجاريّْ  ا لمتبادؿِ سوقً  وىكذا غدت َغزَّةُ 
اطئيا و ماـ شأترسو  ،ثناء االنتداب البريطانيّ أ  بالعالـ الخارجيّْ جنوب ِفَمْسطيف اتصاالً 

 .(4)1927عاـ  جويّ  ئ فييا مطارٌ ر منيا وقد أنشِ ير المصدَّ السفف لتحمؿ الشع
( شماال، وخطي 31َْ:45( و)31:16فمكيا بيف دائرتي عرض )ْ  (5)ويقع قطاع غزة

( شرقا، فيو يأخذ شكال طوليا، ويحده مف الغرب البحر 25َ: 34( و)ْ 20َ: 34طوؿ )ْ 
المتوسط، ومف الشماؿ والشرؽ خط اليدنة الفاصؿ بيف القطاع واالراضي المحتمة سنة 

                                 
 . )349ص (( الكيالي، الموسوعة السياِسيَّة1)
 (.10)صَغزَّة ىاشـ، ( عاشور، 2)
 (.349/ٖ ج) ،الِفَمْسطينية الموسوعة الِفَمْسطينية، الموسوعة ( ىيئة3)
 (.96)ص، َغزَّة خمسة االؼ عاـ، ( قاجة4)
 (.217، 1ممحؽ رقـ)( انظر خارطة قطاع غزة في مالحؽ الدراسة 5)
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 .(1)، ويحده مف الجنوب والجنوب الغربي جميورية مصر العربية1948
ويراوح عرضو ، كـ 40 ساحمي ضيؽ طولو قرابة في شريطٍ  اَغزَّة محصورً  ِقطاعُ و 
 .(2)كمـ 360وتبمغ مساحتو  ،كـ 8-5بيف 

 طمؽ عمى ِقطاعِ كاف يُ  (3)1948لِفَمْسطيف عاـ  العصابات الصييونيةقبؿ احتالؿ 
قرية،  54وىي َغزَّة والمجدؿ وخاف يونس و، ُمُدف ثالثَ  لواء َغزَّة، وكاف يشمؿُ  َغزَّة اسـُ 
مف  ، اغتصبت ىذه العصابات1948احتالؿ العصاباِت الصييونية لِفَمْسطيف عاـ وبعد 

 . (4)يا تدميرا كامالرت جميعُ مّْ قرية دُ  45مدينة المجدؿ و لواء َغزَّة
حيث وقَّع التي لـ تحتميا الُقّوات اإِلْسرائيمّية بيد الُقّوات المصرية،  فُ دُ المُ بقَيت و 

ْسرائيؿ ىدنًة ُعِرفت باتفاؽ  وكاف يطمؽ عمى  24/2/1949في تاريخ  (5)رودسالعرب واِ 
ؿ دّْ ِقطاع َغزَّة حينذاؾ اسـ المناطؽ الِفَمْسطينية الخاضعة لرقابة الُقّوات المصرية، وعُ 

 .(6)ف "ِقطاع َغزَّة"ا ىو عميو اآلا فصار ماالسـ الحقً 
 

 تاريِخيَّة: : لمحةٌ ثاِنًيا
َغزَّة  ِقطاع حدودَ  ىدنة رودوس بيف القوات المصرية واسرائيؿ حددت اتفاقيةُ 

مف قرية رفح  الممتدّ  الساحميّ  المصريوف بالسيطرة عمى الممرّ  التالي: "يحتفظُ  بالنصّْ 
قد و ، (7)"َغزَّةمدينة تبعد ثمانية أمياؿ إلى الشماؿ مف  ة، إلى نقطةٍ عمى الحدود المصريَّ 

عمى أثر  1967-1948جزاء ِفَمْسطيف بيف عامي أَغزَّة ببقية ِقطاع انقطع اتصاؿ 

                                 
 (.1)ص، 1973-1967( السنوار، العمؿ الفدائي في قطاع غزة مف 1)
 (.97)صقاجة، َغزَّة خمسة االؼ عاـ،  (2)
مف الدراسة لخارطة فمسطيف التاريخية قبؿ احتالؿ العصابات الصييونية  2( انظر ممحؽ رقـ 3)

 (.218)صلفمسطيف، 
 (.176)ص( شراب، َغزَّة ىاشـ عروس الشاـ وثغر المرابطيف، 4)
واستمرت إلى  13/1بدأت محادثات اليدنة في رودس في  1949( ىدنة رودوس: ىدنة رودس 5)

المصري واإِلْسرائيمّي اتفاقية اليدنة، وبموجبو تعيد الفريقاف بأف ال يعودا  حيث وقع الطرفاف 24/2
إلى اْلُقوَّة مف أجؿ تسوية المشكمة الِفَمْسطينية، واف ال يقوما بأي عمؿ َعْسَكِرّي واف تنسحب ُقّوات 

 (.63)صالطرفيف إلى الحدود التي عينتيا االتفاقية، رشيد، ىاروف: قصة مدينة َغزَّة، 
 (.13)صتطورات اْقِتصاِدّية وسياِسيَّة واْجِتماِعّية وَعْسَكِرّية،  1976-1948ِقطاع َغزَّة  أبو النمؿ،  (6)
 (.176)صشراب، َغزَّة ىاشـ عروس الشاـ وثغر المرابطيف،  (7)
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ولـ يعد ليا مف منفذ اتصاؿ مع العالـ الخارجي  احتالؿ العصابات الصييونية لفمسطيف،
 .(1)مصر بعد النَّْكَبةبا ريِّ داإقت َغزَّة لحِ أُ ف أبعد  خاصةً  ،ال عف طريؽ مصرإ

الالجئيف الذيف ىربوا نتيجة الحرب والتيجير القسري الذي  السُّّكافب ِقطاعازدحـ الوقد 
ـّ و  السُّّكافبسببو د رِ طُ و ض لو الشعب الِفَمْسطيني تعرَّ  أدى إلى قمة  مااحتالؿ ِفَمْسطيف، ت

ال عف طريؽ مصر التي ارتبطت إ الخارجيّْ صاؿ بالعالـ االتّ  ِقطاعة وانْقِتصاِديّ الموارد اال
 .(2)ليا ةِ داريَّ ة اإليّ عا نتيجة التبا وثيقً بيا ارتباطً 
المحتمة، تضاعؼ  يضار مف األ 1948بعد حرب  َغزَّة ِقطاعؽ الالجئيف عمى ومع تدفُّ 

بنحو  1965ر عددىـ عاـ ، وقدّْ 1954عاـ  نسمةً  102.431صبح أيا و ُسّكان عددُ 
، منيـ ةنسم 118.272إلى  السُّّكاف عددُ  انخفض 1976وبعد حرب نسمة،  150.000

 ُسّكاف ر عددوقدّْ  ،نسمة يسكنوف ُمَخيَّمات الالجئيف داخؿ حدود بمدية َغزَّة 30479زىاء 
 ِقطاع ُسّكاف بمغ عدد 2005، وفي عاـ (3)نسمة 175.000بَأْكَثر مف  1978َغزَّة عاـ 

 .(4)1472333َغزَّة 
ف كاف بسبب الحرب، حيث ىرب المواطنو َغزَّة  ِقطاع ُسّكاف زيادة عددومف المالحظ أف 

ثر المجازر التي ارتكبتيا العصابات الصييونية عمى إ َغزَّة ِقطاعمف القرى المجاورة ل
 حيث ىرب عددٌ  ،السُّّكاف انخفض عددُ  1967ِفَمْسطيف، وبسبب الحرب عاـ  ُسّكاف ِبَحؽّ 

 َغزَّة تحت االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي. ِقطاعِ كبير مف المواطنيف بسبب وقوع 
إلى  زالت قائمةً  سكنية ما ريف ُمَخيَّماتٌ لالجئيف الميجَّ  ت وكالة الغوث الدوليةوبن

ئ سنة نشِ أُ ليا ويقع شماؿ شرقي قرية جباليا يومنا ىذا، وىذه الُمَخيَّمات، ُمَخيَّـ جبا
 ،لي لمدينة َغزَّة، وُمَخيَّـ البريج، وُمَخيَّـ الشاطئ الذي يقع عمى الشاطئ الشما1954
إلى  ويبعد ثمانية كيمو مترات جنوب مدينة َغزَّة ،حد ثكنات الَجْيش البريطانيأوكاف 

يضا مف ثكنات الَجْيش أوىو  ،لشرؽ مف طريؽ صالح الديف، وُمَخيَّـ النصيراتا
ويقع إلى الغرب مف طريؽ صالح الديف مقابؿ ُمَخيَّـ البريج، وُمَخيَّـ المغازي  ،البريطاني

يضا، ويقع إلى الجنوب مف ُمَخيَّـ البريج، وُمَخيَّـ دير أالبريطاني  وكاف مف ثكنات الَجْيش
 ،ويقع في بمدة دير البمح، وُمَخيَّـ خاف يونس ويقع إلى الغرب مف بمدة خاف يونس،البمح 

                                 
 (.97)صقاجة، َغزَّة خمسة االؼ عاـ،  (1)
 (.11)ص َغزَّة ىاشـ،عاشور،  (2)
 .)349ص (السياِسيَّةالكيالي، الموسوعة  (3)
  (.7, )ص2005( مركز الميزاف: تقرير عاـ4)
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الرممية التي كانت تفصؿ بيف خاف يونس وشاطئ البحر المتوسط، وُمَخيَّـ  َطَقةمنْ فوؽ ال
 .(1)رفح

 :1967َغزَّة عاـ  ِقطاعِإْسرائيؿ ل احتالؿ
كبيرة مف َجْيش االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي عف  َغزَّة ُقّواتٌ  ِقطاعَ ت دخم 5/6/1967في 
ووقفوا عمى الضفة الشرقية  ،ورفح ،العريشوعمى  ،بعد أف استولوا عمييا ،طريؽ سيناء
 .(2)احتالؿ كامؿ مناطؽ ِفَمْسطيف تـّ وبذلؾ  ،لقناة السويس

أسندت إلى قيادة الَجْيش مسؤولية التشريع  ِقطاعوفور استيالء ُقّوات االحِتالؿ عمى ال
واإلدارة، وأصبح القائد الَعْسَكِرّي ىو المسؤوؿ عف السمطتيف التشريعية والتنفيذية، إضافة 

أصدر القائد الَعْسَكِرّي أمرا  ِقطاعمطة الَعْسَكِرّية، وغداة احتالليا لمإلى الييمنة عمى السُّ 
تنفيذية لو، وأصدرت سمطات االحِتالؿ بيف التشريعية وال يخوؿ بموجبو الصالحيات

 .(3)َعْسَكِريّ  أمرٍ  1100مف  َأْكَثر 1992-1967العامي 

 :1994-1987 ولىاأل االْنِتفاَضة
إلى اعتداءات  الِفَمْسطينيُّ  ض الشعبُ َغزَّة تعرَّ  ِقطاعمنذ اليوـ اأْلَوَّؿ الحتالؿ 

ة والتعميمية والصحية، مما دفع ْقِتصاِديّ لحقوقيـ، شممت جميع مناحي الحياة اال وانتياؾٍ 
 د عمى وجود االحِتالؿ، والثورة عميو.مرُّ َغزَّة إلى التَّ  ِقطاعجماىير 

عمى العماؿ الِفَمْسطينييف أثناء  يقظت جذوة االْنِتفاَضة، حادث اعتداءٍ أوكانت الشعمة التي 
حيث خرجت شاحنة مف  ،8/12/1987في تاريخ وذلؾ عودتيـ مف العمؿ في ِإْسرائيؿ، 

استشياد العماؿ، مما أدى إلى  سائقيا عمى السيارات التي تقؿُّ  وانقضَّ  ،يريزإ ُمْسَتْوَطَنة
الشاحنة الَعْسَكِرّية اإِلْسرائيمّية بالفرار عمى  آخريف، وقد الذ سائؽُ  وجرح تسعةٍ  ربعة عماؿٍ أ

 .(4)منيـ و أحدٌ مرأًى مف جنود الحاجز دوف أف يعترضَ 
كاف مع حدث عظيـ،  عمى موعدٍ  ِفَمْسطيفيوـ التالي لحادث االعتداء كانت وفي ال

حيث انطمقت االنتفاضة مف مخيـ جباليا وانتشرت ِفَمْسطيني، يوما فارقا في حياة الشعب ال

                                 
 (.172)صشراب، َغزَّة ىاشـ عروس الشاـ وثغر المرابطيف،  (1)
 . )132ص(َغزَّة ىاشـ، عاشور،  (2)
ِقطاع َغزَّة خالؿ االْنِتفاَضة  ,االنتياكات اإِلْسرائيمّية لحقوؽ الِفَمْسطينييف المدنية والسياِسيَّة( أبو عامر، 3)

  (.32)ص، ٖٜٜٔ-ٜٚٛٔاألولى 
 (.31)صاالْنِتفاَضة المباركة وقائع وابعاد،  ( حمداف،4)
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كالنار في اليشيـ لباقي مناطؽ قطاع غزة، حيث تأججت مشاعر الشباب الفمسطيني 
بالحجارة، وقد اعتمدت قوات االحتالؿ في ردىا عمى الذيف تحدوا قوات االحتالؿ 

االنتفاضة سياسة الضرب بيد مف حديد لمحاولة وقفيا، ففرضت عقوبات جماعية عمى 
جميع أفراد الشعب الفمسطيني، وقد طالبت منظمة التحرير الفمسطينية حماية دولية 

استيجف  22/12/1987في  605لمشعب الفمسطيني وقد اصدر مجمس االمف قرار رقـ 
فيو االستخداـ االسرائيمي المفرط لمقوة في السياسيات والممارسات التي تنتيؾ حقوؽ 

 .(1)الشعب الفمسطيني في المناطؽ المحتمة
ما بعد يوـ، وتصاعدت أحداث االْنِتفاَضة يوً  ،ُمواَجياتومنذ ذلؾ الوقت استمرت ال

الشديدة والقمع، وتكسير  واستعممت اْلُقوَّةَ  ،ةٍ يَّ ت ُقّوات االحِتالؿ ذلؾ بقبضة حديدموقد قاب
ال أف االْنِتفاَضة إكؿ وسائؿ القمع،  يطرة عمى االْنِتفاَضةالعظاـ، واتبعت في محاولتيا السّ 

المزيد مف صور البطوالت والتضحيات والصمود،  يوـٍ  ر الشعب في كؿّْ وسطَّ  ،استمرت
الؼ مف الشباب، اآلقؿ والجرحى، واعتُ  مف الشَُّيداء سقوط عشراتٍ  مت االْنِتفاَضةُ وسجَّ 

 .(2)د العشراتبعِ أُ و 
-12/1987وقد بمغت خسائر الشعب الفمسطيني خالؿ االنتفاضة مف شير 

 78338منزال، وجرح  462شييدا، وىدمت قوات االحتالؿ  523مف الشيداء  5/1994
% مف سكاف قطاع غزة قد تعرضوا لمضر عمى يد قوات 42مواطنا، كذلؾ فإف 

 .(3)االحتالؿ
انتيت ىذه االْنِتفاَضة المباركة، وذلؾ بدخوؿ الُقّوات  5/5/1994وفي تاريخ 
 .(4)طار اتفاؽ أوْسموإ، وذلؾ في َغزَّة ِقطاعحرير التَّ  ُمَنظََّمةالِفَمْسطينية التابعة ل

 اتفاؽ أوْسمو:
التحرير  ُمَنظََّمةالتوقيع عمى اتفاقيات أوْسمو بيف  ـّ ت 1993يموؿ أشير في 

ْسرائيؿ، بعد مفاوضاتٍ  قيـ في البيت أ ف التوقيع في احتفاؿٍ سرية بينيما، وكا الِفَمْسطينية واِ 
 سيدَ  وكاف التفاؤؿُ  مف المصالحة، جديدٍ  عيدٍ  بدايةَ  الكثيروفَ بيض، األمر الذي اعتبره األ

فح عف الصّ وسوؼ يتـ  ،حتتِ قد فُ  جديدةً  صفحةً  بأفَّ  حقيقيّّ  د انطباعٌ ، وتولَّ الموقؼ
                                 

FILIU ,JEAN-PIERRE Gaza A History, (p.199). (1 ) 
 (.450-445)ص قاجة، َغزَّة خمسة االؼ عاـ، ( انظر،2)

, FILIU ,JEAN-PIERRE Gaza A History, (p.221). (3 ) 
 (.445)صقاجة، َغزَّة خمسة االؼ عاـ،  (4)
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 .(1)الماضي
اتفاؽ طار في إ ،9/5/1994َغزَّة في العاـ ِقطاعواستممت السمطة الِفَمْسطينية 

في مرحمة ريحا أو  َغزَّة ِقطاعمف اإِلْسرائيمّي ُقّوات االحِتالؿ ، انسحبت بموجبو مبدئي
خرى في الضفة الغربية، وكاف مقر السمطة األاْلُمُدف  الستالـ مفاوضاتُ ال عقدتثـ  ولى،أ

قامة المرافؽ التي ستكوف مف إبرئاسة ياسر عرفات، وقد بدأت في في مدينة َغزَّة 
بإنشاء ميناء َغزَّة،  توبدأ ادوليِّ  اساسيات الدولة عند إقامتيا في المستقبؿ، فدشنت مطارً أ

 .(2)راـ اهلل وَغزَّة مف ة وفضائية تبثُّ رضيّ أمطة إذاعة ومحطة تمفاز وصار لمسُّ 
ّقع الطرفاف عت ِعدَّة اتفاقيات بيف الطرفيف، حيث وَ قّْ ووُ  ،استمرت المفاوضاتُ وقد 
َغزَّة عاـ  ِقطاع، واتفاقية الحكـ الذاتي حوؿ الضفة الغربية و ٜٜٗٔأريحا عاـ  -اتفاؽ َغزَّة
التحرير  ُمَنظََّمةوقعت ِإْسرائيؿ و  ٜٜٛٔ، وفي عاـ ٜٜٚٔ، واتفاؽ الخميؿ عاـ ٜٜ٘ٔ

إضافية مف الضفة الغربية،  مذكرة "واي ريفر" بشأف االنسحاب اإِلْسرائيمّي مف مساحاتٍ 
، وعقد ٜٜٜٔفاقية واي ريفر عاـ رة "شـر الشيخ" بشأف تطبيؽ اتّْ ووقع الطرفاف مذكّْ 
، والتقيا في كامب ٕٓٓٓفي الفترة الممتدة مف آذار إلى حزيراف  مكثفةً  الطرفاف محادثاتٍ 

لكف لـ يتـ إحراز ، (3)ديفيد في الواليات اْلُمتَِّحَدة األمريكية في شير تموز مف ذات العاـ
انيارت المفاوضات التي جرت  2000بحموؿ سبتمبر و  ،يذكر في ىذه المفاوضات ـٍ تقدُّ 

 .(4)طة الِفَمْسطينية حوؿ التوصؿ إلى تسوية نيائيةبيف الحكومة اإِلْسرائيمّية والسم
لـ يتبؽ شيء مف اآلماؿ  مف التوقيع عمى اتفاقيات أوْسمو سبع سنواتٍ مرور  بعدف
لمييمنة  دتيا في قموب الكثيريف، وكاف السالـ بالنسبة إِلْسرائيؿ فرصةً حالـ التي ولَّ واأل
ف الوضع في األراضي الِفَمْسطينية أي، وسرعاف ما تبيف يطرة عمى الشعب الِفَمْسطينوالسَّ 

تمؾ السنوات مف المفاوضات الميينة بأف ما  حيف يدرؾ الِفَمْسطينيوف بعد كؿّْ  سينفجرُ 
ُـّ  ا ضبابيةً سيحصموف عميو ال يعدو كونو وعودً   .(5)ابدً أبيا  الوفاءُ  ال يت

 

                                 
 (.26)ص، ترجمة رندة بعث ورشا الصباغ، 1948( راينيارت، ِإْسرائيؿ ِفَمْسطيف سبؿ انياء حرب 1)
 (.181)ص ( شراب، َغزَّة ىاشـ عروس الشاـ وثغر المرابطيف،2)
 (.4)ص ،2001( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة، تقرير عاـ 3)

 (4) Amnesty International: The heavy price of Israeli incursions (12/4/2002 
,P.3). 

 (.35)ص، ترجمة رندة بعث ورشا الصباغ، 1948راينيارت، ِإْسرائيؿ ِفَمْسطيف سبؿ انياء حرب  (5)
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 :2000 اْنِتفاَضة اأْلَْقصى
رئيس الوزراء االسرائيمي اييود باراؾ االذف لرئيس  أعطى 28/9/2000في تاريخ 

ارئيؿ شاروف لزيارة لمحـر القدس القدسي الشريؼ برفقة اعضاء مف  ةاإلسرائيميالمعارضة 
حيث قاموا في  يةييف ذلؾ استفزاز لمشاعرىـ الدينالبرلماف االسرائيمي، وقد اعتبر الفمسطين

اليوـ التالي باالحتجاج عمى ىذا االقتحاـ، فقتمت قوات االحتالؿ ستة مواطنيف 
االراضي  فمسطينييف، مما أدى الى تفجر االنتفاضة "سميت انتفاضة االقصى" في جميع

 .(1)الفمسطينية
ىذا ولـ تكف اندالع االنتفاضة ردا عمى اقتحاـ شاروف لممسجد االقصى فقط، بؿ 

رد عمى أيضا عمى عممية السالـ المتوقفة والتي وصمت الى طريؽ مسدود، جاءت ك
لفشؿ الجيؿ القديـ في منظمة التحرير في أف يقدوا الفمسطينييف الى االستقالؿ  ونتيجة

والحكـ الذاتي، فوجو الشباب غضبيـ نحو االحتالؿ االسرائيمي الجبارىـ عمى االنسحاب 
 .(2)مف االراضي المحتمة

 ضدَّ  وعدوافٍ  كبر حممة تطييرٍ أَغزَّة ومازاؿ إلى  ِقطاعتعرض  التّاريخومنذ ذلؾ 
جميع المواثيؽ والقوانيف  افيي تأنواع االسمحة، وانتيك كؿُّ  اخدمت فييشعب أعزؿ، استُ 

، ىدمت البيوت، وجرفت األراضي، وطاؿ الدمار وحّريَّتيـ الدولية التي تكفؿ حياة البشرِ 
غير  ادمر االقتصاد، ووصمت البطالة حدِّ و اكز السمطة، البنية التحتية ومنشآت ومر 

 ا ال يطاؽ.صبحت حياة الشعب الِفَمْسطيني جحيمً أمسبوؽ، و 
الشعب  كؿ ىذا الدمار واْلُقوَّة الُمْفِرَطة التي استخدميا االحِتالؿ في حربو ضدَّ و 

الِفَمْسطيني، جاء مف خالؿ "حرب دفاعية" كما وصفتيا ِإْسرائيؿ، فحسب زعـ قيادات 
بوف، يرفضوف عروض السالـ الِفَمْسطينيوف عنيفوف ومتصمبوف ومتعصّْ فاالحِتالؿ، 

وف عمى ض عمييـ، ومستعدّ رِ وف عف المطالبة بالمزيد ميما عُ فّ ة، وال يكُ اإِلْسرائيمّية السخيَّ 
رضيـ، أمما يعتبرونو  جؿ بضعة سنتيمتراتٍ أف يـ إلى الموت مرساؿ أبنائِ الدواـ إل

 .(3)ف يرموا اإِلْسرائيمّييف في البحرأيـ الحقيقي ىو وىدفُ 
أو أي عرض  سخيٍّ  فعمى مدار سنيف المفاوضات لـ تقـ قيادة االحِتالؿ بأي عرضٍ 

و المسموب، فمنذ اليوـ اأْلَوَّؿ كاف ويعيد لو القميؿ مف حقّْ  ،الشعب الِفَمْسطيني ينصؼُ 

                                 
FILIU ,Gaza A History,(p.253). (1 ) 

  Shikaki, Palestinians Divided, Forign Affairs. (2) 
 (.33)ص، ترجمة رندة بعث ورشا الصباغ، 1948راينيارت، ِإْسرائيؿ ِفَمْسطيف سبؿ انياء حرب  (3)

https://www.foreignaffairs.com/authors/khalil-shikaki
https://www.foreignaffairs.com/authors/khalil-shikaki
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 يممي شروطو التي سرعاف ما يوافؽ عمييا المفاوض الِفَمْسطيني. المفاوض اإِلْسرائيميُّ 
، َغزَّة ِقطاعفي  ُمْسَتْوَطَنةٍ  ةِ ، رفضت ِإْسرائيؿ تفكيؾ أيمثال االستيطافِ قضية في ف

واحد مف االحتفاؿ  وبعد شيرٍ قؿ في المرحمة االنتقالية البالغة خمس سنوات، عمى األ
يا فيما ثناء مباحثات طابا خرائطَ أ بيض قدمت ِإْسرائيؿاألبتوقيع اتفاؽ أوْسمو في البيت 

تشمؿ األراضي التي تقع بيف  كتؿٍ  صرت عمى جمع الُمْسَتْوِطنات في ثالثِ أ، و يتعمؽ بَغزَّة
ي الِفَمْسطين وفدُ ، وقد رفض الِقطاعالمستعمرات المستقمة، وتمثؿ نحو ثمث مساحة ال

ثناء مباحثات أيوف سبوعيف فقط وافؽ المفاوضوف الِفَمْسطينأالموافقة عمى ذلؾ، وبعد 
ة بالكامؿ، ومف المفارقة عمى المقترحات اإِلْسرائيميّ  1993/تشريف الثاني/18القاىرة في 

 ِقطاعنات في لمُمْسَتْوطَ  ال يشمؿ التفكيؾ الفوريّ  اتفاؽٍ  الِفَمْسطيني أيَّ  الوفدُ  ف يرفَض أ
 .(1)ع ياسر عرفات مثؿ ذلؾ االتفاؽ مف وراء ظير الوفدَغزَّة، ومف ثـ يوقّْ 

 االنسحاب مف َغزَّة:
، قامت ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي بتفكيؾ جميع الُمْسَتْوِطنات 2005في سبتمبر 
ويعتبر ىذا بحد ذاتو تطوًرا إيجابًيا، خاصة  ،ُمْسَتْوَطَنة( 21َغزَّة )  ِقطاعاإِلْسرائيمّية في 

%  40 مف َغزَّة الذي انتيت فيو السيطرة المباشرة لُقّوات االحِتالؿ عمى َأْكَثر ِقطاعفي 
، غير أف ىذا ِقطاعيا عمى المف مساحتو اإلجمالية، وبسطت السمطة الِفَمْسطينية سمطتَ 

َـّ  مع السطمة، وال  يا بموجب اتفاؽٍ اللتزاماتِ  لـ يأِت في إطار احتراـ ِإْسرائيؿ التطور اليا
 استراتيجيةٍ  َغزَّة، بؿ كاف جزًءا مف خطةٍ  ِقطاعكاف إعالًنا بانتياء االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي ل

واحد، وجاءت في إطار إعادة رسـ ِإْسرائيؿ لخارطة وجودىا  ذتيا ِإْسرائيؿ مف جانبٍ نفَّ 
، وبما يخدـ خمؽ وتكريس وقائع وفًقا أيًضا واحدٍ  عمى األراضي الِفَمْسطينية مف جانبٍ 

لرؤيتيا وأىدافيا االستراتيجية، وبموجب ىذه الخطة، سحبت ِإْسرائيؿ ُقّوات احتالليا 
ومياىو  ِقطاعَغزَّة، فيما أبقت سيطرتيا الفعمية عمى أجواء ال ِقطاعومستوطنييا مف داخؿ 

 .(2)في جوىره دوف مساس ِقطاعا لماإلقميمية ومنافذه الحدودية، لتُبقي عمى واقع احتاللي

                                 
 (.33)ص ، ترجمة رندة بعث ورشا الصباغ،1948راينيارت، ِإْسرائيؿ ِفَمْسطيف سبؿ انياء حرب  (1)
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ2)  (.32ص، 2005 )( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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 َغزَّة: ِقطاعمسؤولية ِإْسرائيؿ القانونية عف : ثاِلثًا
تقع تحت سمطة االحِتالؿ الفعمية، حيث ورد في  محتمةً  رضأ َغزَّة ِقطاعيعتبر 
 ،رض تعتبر محتمة حيف تكوف تحت السمطة الفعمية لَجْيش العدوف األأ (1)الئحة الىاي

 .(2)س فييا ىذه السمطة بعد قيامياف تمارَ أسوى األراضي التي يمكف  وال يشمؿ االحِتالؿ
ْنساني، ىناؾ التزاماتٌ و   اتِ تقع عمى عاتؽ قو  وعرفيةٌ  قانونيةٌ  وفًقا لمقانوف الدولي اإْلِ

ة ىي: قواعد الىاي المتعمقة بقوانيف مواثيؽ دوليّ  ثالثةُ  أساسيٍّ  ا بشكؿٍ ميوتنظّْ االحِتالؿ، 
المتعمقة بحماية  (3)1949، واتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1907البرية لعاـ وأعراؼ الحرب 

الواقعيف تحت  السُّّكافوالتي تركز عمى  ،األشخاص المدنييف في أوقات النزاعات المسمحة
ؿ الممحؽ التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  ، 1977وطأة الحرب، والبرتوكوؿ اإلضافي اأْلَوَّ

مف االلتزامات التي يجب الوفاء بيا  دولة االحِتالؿ مجموعةً وتفرض ىذه المواثيؽ عمى 

                                 
نوقشتا ألوؿ مرة خالؿ مؤتمريف  يةالىاي عبارة عف معاىدتاف دول ( الئحة الىاي: اتفاقيات1) 

ؿ عاـ  ومؤتمر الىاي الثاني  1899منفصميف لمسالـ ُعقدا في الىاي بيولندا؛ مؤتمر الىاي اأْلَوَّ
وتعتبر ىاتاف االتفاقيتاف عالوة عمى اتفاقية جنيؼ مف أوؿ النصوص الرسمية  1907عاـ 

ؿ المؤتمريف ُبذلت العديد مف المنظمة لقوانيف الحرب وجرائـ الحرب في القانوف الدولي. خال
الجيود لوضع ىيكمة ثابتة لمحكمة دولية ذات قرارات إلزامية لتسوية النزاعات الدولية كبديؿ 
إلعالف الحرب الذي ظؿ الوسيمة األولى لفض أي نزاع مشترؾ ومع ذلؾ لـ ُيقّدر النجاح لكال 

نسبيا بعدما تركزت نقاشاتو المؤتمريف عمى حد السواء إال أف المؤتمر األوؿ قد شيد نجاحا 
في حيف فشؿ المؤتمر الثاني في إقناع قادة الدوؿ بضرورة تأسيس  نزع السالحاألساسية بشأف 

أحكاـ وقرارات إلزامية إال أنيا تمكنت مف بسط فكرة التحكيـ  محكمة دولية لفض النزاعات ذات
التطوعي بعد موافقة طرفي النزاع كذلؾ جمع الديوف ووضع قوانيف ممزمة لمحرب باإلضافة إلى 
حقوؽ وواجبات الدوؿ المتمسكة بالحياد اإليجابي في النزاعات المختمفة وباإلضافة إلى تمؾ 

موقع  .وجرائـ الحرب قوانيف الحربالمؤتمراف نقاشات جادة حوؿ القضايا سالفة الذكر تضمنا كال 
  .1907و 1899المعرفة، اتفاقيتا الىاي 

ْنساني، دراسات في القانوف الدولي ( الزمالى، 2) الفئات المحمية بموجب أحكاـ القانوف الدولي اإْلِ
ْنساني،  (.123)ص اإْلِ

دينة جنيؼ بعد أف شيد العالـ : عقد مؤتمر دبموماسي في م1949( اتفاقيات جنيؼ االربعة لعاـ 3)
ويالت الحربيف العالمية األولى والثانية، وراح ضحيتيا العديد مف المدنييف النّْساء واأْلَْطفاؿ، فإف 
ْنسانية في فترات الحرب، وكانت االتفاقية الرابعة منيا  اتفاقيات جنيؼ تولت ضماف الحقوؽ اإْلِ

تنطبؽ عمى األراضي الواقعة تحت االحِتالؿ الخاصة بحماية المدنييف أثناء الحرب، والتي 
  .1949اتفاقيات جنيؼ االربعة لعاـ  الَعْسَكِرّي. المعرفة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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لتوفير الحماية لممواطنيف في األراضي المحتمة، كما أف ثمة قواعد يفرضيا القانوف الدولي 
يا مف احترامُ  دولية، بؿ يجبُ  الدولة التفاقياتٍ  ، وىي قواعد ال تتطمب انضماـَ (1)العرفي

 .(2)ة ظروؼقبؿ جميع الدوؿ تحت أيَّ 
أسمحة أو وسائؿ  استخداـعمى أطراؼ النزاع اتفاقية جنيؼ الرابعة قد حظرت و 

 االحتراـقتالية تمحؽ آالما أو أضرارا بالخصـ ال مبرر ليا، وفرضت عمييا تأميف 
بيف السكاف المدنييف  يزتوالحماية لمسكاف المدنييف واألعياف المدنية، وذلؾ بعد أف م

لألعياف  االتفاقيةوقد أفردت  ,العسكرية والمقاتميف، وبيف األعياف المدنية واألىداؼ
فحظرت اليجمات العشوائية أو القياـ بمختمؼ أعماؿ  خاصة، والممتمكات الثقافية حماية

جمع شمؿ  ضرورة التيديد بقصد إرىاب وتخويؼ السكاف المدنييف، وأكدت عمى أو العنؼ
وعديمي الجنسية والصحفييف  الالجئيف حمايةو تمقي األنباء العائمية، و األسر المشتتة، 

 .(3)وغيرىـ
ية فيما يتعمؽ في األراضي الِفَمْسطين فائقةً  ىميةً أجنيؼ الرابعة  وتحتؿ اتفاقيةُ ىذا 

بأف الُقّوات اإِلْسرائيمّية ىي  ؛ة تؤكد عمى ذلؾ الوضع القانونيف االتفاقيَّ إالمحتمة، حيث 
ىذه األحكاـ  تفرض، وبالتالي (4)رض محتمةأية ىي ُقّوات محتمة وبأف األراضي الِفَمْسطين

الذيف يعيشوف داخؿ  عف أمف ورفاىية المواطنيف شاممةً  عمى الدولة المحتمة مسؤوليةً 
فَّ  مْنَطَقةال االحِتالؿ عمى دولة معينة بخصوص  المعيار الحاسـ لسرياف أحكاـ المحتمة، وا 

 .(5)نفسيا مْنَطَقةالدولة عمى ال ما، ىو وجود "سيطرة فعمية" مف جانب تمؾ مْنَطَقة
سع فقد و 1977البرتوكوؿ اإلضافي اأْلَوَّؿ الممحؽ التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ أما 

 المسنيف لتشمؿ كافة فئات المدنييف كالنساء واألطفاؿ واألشخاص الحماية نطاؽ
المسمحة ليشمؿ،  النزاعات سع نطاؽ فئات المرضى والجرحى ضحاياقيف، كما و اوالمع

الذيف ىـ بحاجة إلى رعاية طبية جراء  المدنييف باإلضافة إلى العسكرييف، األشخاص
                                 

العرؼ الدولي: مجموع العادات التي درجت عمى اتباعيا الدوؿ لفترة زمنية معقولة بحيث ترسخ  (1)
 موقع  قانونية ممزمة.االعتقاد فيما بعد لدى الدوؿ بوجوب احتراـ ىذه العادات وتطبيقيا كقاعدة 

 ، العرؼ الدولي.المعرفة
ْنساف، مكانة ِقطاع َغزَّة في القانوف الدولي، سمسمة القانوف الدولي 2) ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

ْنساني رقـ    (.3)ص، 2008، 11اإْلِ
 (.24)صالمواطف، يئة المستقمة لحقوؽ القانوف الدولي والقانوف االنساني، منشورات الي ( أيوب،3)
ْنساف، لحقوؽ الِفَمْسطيني ( اْلَمْرَكز4) ْنساني،  الدولي القانوف تسييس اإْلِ  (.4)صاإْلِ
 موقع إلكتروني.، ت ِإْسرائيؿ حسب القانوف الدولي( بتسيمـ: واجبا5)
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 المنكوبيف كما شمؿ البروتوكوؿ بالحماية اضطراب,أي عجز أو  أو الصدمة أو المرض
الطبية، ووسائط النقؿ  الخدمات مدنييف والعسكرييف، وأفرادوالغرقى في البحار مف ال

 .(1)والمنشآت الطبية المؤقتة والدائمة
أدخؿ البروتوكوؿ األوؿ في صمب القانوف الدولي اإلنساني قاعدة جديدة مفادىا كما 

وجوب تطبيؽ مبدأ الحماية عمى مناضمي حركات التحرر الوطني التي تناضؿ ضد 
األجنبي لنيؿ حقيا في تقرير المصير، فأوجبت معاممة أفراد  واالحتالؿاألنظمة العنصرية 

 .(2)ىذه الحركات كأسرى حرب، بالمعنى الذي حددتو إتفاقيات جنيؼ
ْنساف عالف العالميُّ ويعتبر اإل ا حوؿ حقوؽ ا عالميِّ تصريحً  (3) (1948)لحقوؽ اإْلِ

ْنساف، حيث تـ إرساء البنود األساسية  وصادقت ،مف خالؿ اأْلَُمـ اْلُمتَِّحَدة عالفليذا اإل اإْلِ
إنساف  عالف ِبَحّؽ كؿ، ويعترؼ ىذا اإلِ عمييا، كما تمت المصادقة عميو مف قبؿ ِإْسرائيؿ

 حياةٍ و  ،، ومستوى صحي الئؽالئقة وظروؼ معيشيةٍ  والّتعميـ، حرية الحركة، والعمؿ،في 
ف الدوؿ ال تعميماتيا، ليس فقط في مناطؽ  بتنفيذ الف ُممَزمةٌ عة عمى ىذا اإلعقّْ وَ معائمية، وا 

نما تجاه األشخاص الخاضعيف  .(4)لسمطاتيا سيادتيا، وا 
 التالية: ,التي ينص عمييا القانوف الدولي اإلنساني المبادئومف أىـ 

لمسكاف المدنييف  مبدأ التمييز بيف المدنييف والمقاتميف: يكفؿ ىذا المبدأ الحماية .1
األىداؼ العسكرية التي تشمؿ  اليجوـ عمى اقتصارولألعياف المدنية، فيوجب 

تدخؿ ضمف نطاؽ األىداؼ العسكرية وبناء عميو،  المقاتميف والمنشآت والمعدات التي
 المدنييف والممتمكات المدنية بصورة متعمدة. ال يجوز مياجمة

                                 
 (.27)صيئة المستقمة لحقوؽ المواطف، القانوف الدولي والقانوف االنساني، منشورات الي أيوب، (1)
 (.27)ص المرجع السابؽ، (2)
ْنساف ىو أوؿ بياف دولي أساسي يتناوؿ حقوؽ كافة أعضاء األسرة 3) ( اإلعالف العالميُّ لحقوؽ اإْلِ

اإلنسانية ، وىي حقوؽ غير قابمة لمتصرؼ أو االنتياؾ ، وقد صدر ىذا اإلعالف في قرار 
بوصفو المعيار  10/8/1948( بتاريخ  3 -ألؼ د 217الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ ) 

العاـ إلنجازات جميع الشعوب وجميع الدوؿ فيما يتصؿ بحقوؽ اإلنساف، وىو يتضمف حقوقا 
يستحقيا الناس في كؿ مكاف. أبو عامر،  –مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية  –عديدة 

سياِسيَّة في ِقطاع َغزَّة خالؿ عدناف: االنتياكات اإِلْسرائيمّية لحقوؽ الِفَمْسطينييف المدنية وال
 (.19)ص،ٖٜٜٔ-ٜٚٛٔاالْنِتفاَضة األولى 

 موقع إلكتروني.( بتسيمـ: واجبات ِإْسرائيؿ حسب القانوف الدولي، 4)
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مبدأ التناسب: وينص عمى وجوب عدـ تجاوز األعماؿ القتالية لممتطمبات الكفيمة  .2
ؽ اليدؼ العسكري المنشود وىو تدمير أو إضعاؼ القوة العسكرية لمعدو، وأال بتحقي

 .يمحؽ المتحاربوف بخصوميـ أضرارا ال تتناسب مع الغرض مف الحرب
وبروتوكوالىا  1949جنيؼ لعاـ اتفاقياتالذات البشرية: كما ورد في  احتراـمبدأ  .3

المشاركيف في  لألشخاص غير ، يتوجب توفير الحماية1977اإلضافييف لعاـ 
الطبية، أو أولئؾ الذيف ألقوا أسمحتيـ وأصبحوا  العمميات العدائية كالمدنييف والطواقـ

 القتاؿ بسبب الجرح أو الوقوع في األسر أو المرض، ومعاممتيـ عاجزيف عف مواصمة
 بصورة إنسانية.

: ويحظر بموجبو  .4 لحربية األسمحة واألساليب ا استخداـمبدأ تقييد نوعية وسائؿ اليجـو
التي مف شأنيا إلحاؽ خسائر وآالـ زائدة، كاألسمحة الكيماوية والبكتريولوجية وبعض 

واألسمحة المسمومة والرصاصات المتفجرة  والفخاخأنواع المتفجرات واأللغاـ 
وال يقتصر ذلؾ عمى تجنيب األشخاص غير المشاركيف في األعماؿ  ،ورصاص دمدـ

ؿ المقاتميف بحيث يجنبيـ اآلالـ الزائدة التي تتجاوز العدائية المخاطر، بؿ يتعداه ليطا
 .(1)ما ىو ضروري إلخراج الخصـ مف القتاؿ

أف الُقّوات اإِلْسرائيمّية ىي قوة احتالؿ  1967وقد أقر المجتمع الدولي منذ عاـ 
حربي فرض سيادتو وأنشأ إدارة َعْسَكِرّية في األراضي الِفَمْسطينية، وبيذا تنطبؽ عمييا 

، المتعمقة 1949حالة االحِتالؿ، كما وتنطبؽ أيضا أحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 
ِإْسرائيؿ طرًفا متعاقًدا عمى االتفاقية، فإنو  فّ وبما أالمدنييف وقت الحرب،  السُّّكافبحماية 

يتحتـ عمييا تطبيؽ أحكاميا، حيث تفرض ىذه االتفاقية عمى األطراؼ السامية المتعاقدة 
ْنساني ،توفير الحماية لمسكاف المدنييف وخاصة  ،وضماف احتراـ ِإْسرائيؿ لمقانوف الدولي اإْلِ

حكاـ ىذه يتحتـ عمييا تطبيؽ أ ، وبصفة ِإْسرائيؿ دولة احتالؿٍ (2)الرابعةاتفاقية جنيؼ 
بإجبارىا عمى التطبيؽ في حالة رفضيا ذلؾ، فالقانوف  االتفاقية، والمجتمع الدولي ممزـٌ 

ْنساني برمتو يفرض عمى المتعاقديف توفير الحماية لمسكاف المدنييف الدوليّ  وتمـز  ،اإْلِ
أو  جسيمةٍ  متعاقد بمالحقة المتيميف باقتراؼ مخالفاتٍ  طرؼٍ  مف االتفاقية كؿّ  146المادة 

                                 
 (.12)ص يئة المستقمة لحقوؽ المواطف،القانوف الدولي والقانوف االنساني، منشورات الي أيوب، (1)
ْنساف، مكانة ِقطاع َغزَّة في القانوف الدولي، سمسة القانوف الدولي 2) ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

ْنساني رقـ )   (.12)، 2008( 11اإْلِ
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ؿ ذلؾ وطبقا يضا إذا فضَّ ا كانت جنسيتيـ، ولو أيِّ المحكمة أوتقديميـ إلى  ،األمر باقترافيا
ر لدى الطرؼ المذكور ف يسمميـ إلى أي طرؼ متعاقد مادامت تتوفَّ ألحكاـ تشريعية أ

 .(1)اتياـ كافية ضد ىؤالء األشخاص لةُ دأ
ْنساف وحمايتيا بموجب  يضا التزاماتٌ أِإْسرائيؿ وتترتب عمى  في احتراـ حقوؽ اإْلِ

ْنساف التي صادقت عمييا، وىي تتضمف اتفاقية  معاىدات اأْلَُمـ اْلُمتَِّحَدة لحقوؽ اإْلِ
المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة،  أشكاؿمناىضة التَّْعذيب وغيره مف 

 ، وىذه المعاىدة التي قدمت ِإْسرائيؿسياِسيَّةوالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية وال
ا بالتمسؾ بيا، تتضمف ِعدَّة مواد ال يمكف وقؼ العمؿ بيا رادتيا تعيدا رسميِّ إبمحض 

 .(2)ةمّ حياة األ تى في حالة الطوارئ العامة التي تيددح
ما قامت بو ىو  فَّ أاعترفت ِإْسرائيؿ ب 1967عاـ َغزَّة  ِقطاعفي بداية احتالؿ و 
اتفاقية جنيؼ الرابعة  قواعدَ  ؽُ يا ستطبّْ مف خالؿ إعالنيا في بالغاتيا الَعْسَكِرّية أنَّ  احتالؿٌ 
أف تراجعت عف ال أنيا ما لبثت إلحماية أمنيا،  جاء كنتيجةٍ  ف احتالليا مؤقتٌ أ، و 1949

َرت الحكومات،(3)َغزَّة ِقطاعاالتفاقية عمى  ىذا البالغ فيما بعد، ورفضت تطبيؽَ  وقد برَّ
 ِقطاعاإِلْسرائيمّيُة المتعاقبة ىذا الموقَؼ بأف اتفاقية جنيؼ ال تنطبؽ عمى الضفَّة الغربية و 

 .(4)َغزَّة، وأف ِإْسرائيؿ ليست ممزمًة بموجب االتفاقية
ع بالسمو أحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة ال تتمتَّ  ىا بالتأكيد عمى أفّ وعممت قرارَ 

قد  و البالغُ نَ الَعْسَكِرّية، وأف ما تضمَّ  القيادةِ  واألفضمية عمى القانوف اإِلْسرائيمّي وتعميماتِ 
 .(5)جاء عف طريؽ الخطأ

ْنسلاالحِتالؿ  جت سمطاتُ كما وتحجَّ  اني عمى عدـ انطباؽ أحكاـ القانوني الدولي اإْلِ
عف النفس في حرب  الحرب جاءت كدفاعٍ  ة أسباب منيا أفَّ األراضي الِفَمْسطينية بعدَّ 

                                 
 (.18)ص، 18ِسيَّة، مجمة رؤية، عدد ( لبد، االغتياالت اإِلْسرائيمّية والتصفيات السيا1)

 (2) Amnesty International: The heavy price of Israeli incursions (12/4/2002 
,P.6). 

ْنساني، ( دويكات، 3) دراسة قانونية بعنواف الوضع القانوني لِقطاع َغزَّة وفقا ألحكاـ القانوف الدولي اإْلِ
 موقع إلكتروني.، 2008-2216الحوار المتمدف العدد 

(4) Human Rights Watch: In a Dark Hour: The Use of Civilians During IDF 
Arrest Operations, (April 2002, P.8).  

 (.4ص ، 2001 )( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة، تقرير عاـ5)
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 .(1)عدوانية اوليست حربً  ،1967
 رُض ف تكوف األأشرط انطباؽ االتفاقية يقتضي  فَّ إوبالتالي حسب زعـ االحِتالؿ، ف

القانونية، بؿ  الناحيةِ ه مف عدوانية، وىذا االدعاء ال يوجد لو ما يسندُ  قد احتمت في حربٍ 
عمى  جنيؼ تنصُّ  األولى مف اتفاقيةِ  ىناؾ الكثير مما يدحض ذلؾ، فالمادةُ  ،عمى العكس

، والكميّ  وقات وجميع حاالت االحِتالؿ الجزئيّْ في جميع األ حترـَ ف تُ أاالتفاقية يجب  فَّ أ
والظروؼ  عف الكيفيةِ  تنطبؽ وبغض النظرِ  االتفاقيةَ  فَّ أكما تنص المادة الثانية عمى 

 قواعدَ  اإِلْسرائيمّي يخالؼُ  بريرَ التَّ  فَّ أإلى  ضافةً ا  التي نشأت بموجبيا حالة االحِتالؿ، و 
حكاـ ميثاؽ أوال سيما  ،راضي الغير باْلُقوَّةأاالستيالء عمى  ـُ والتي تحرّْ  ،القانوف الدولي
 .(2)خرى عدوانيةأو  ا دفاعيةً ىناؾ حربً  فَّ أبافتراض  ،اأْلَُمـ اْلُمتَِّحَدة

محؿ  قرار بحالة االحِتالؿ، أف يكوف االحِتالؿ حؿَّ ف شرط اإلأ أيضا وادعت ِإْسرائيؿ
ا ألنو لـ تكف مصر الُقّوات المحتمة، ونظرً  قميـ الواقع في قبضةِ الحاكـ الشرعي في اإل

وبالتالي ، فإف الشرط الرئيس لإلقرار بحالة االحِتالؿ الحربي ِقطاعفي ال الحاكـ الشرعيّ 
إِلْسرائيؿ في تمؾ األراضي ليس  القانونيَّ  انطباؽ االتفاقية ينعدـ، وعميو فإف الوضعَ 

يا بالمعنى القانوني، وال تحتمّ  ،دارة، وبالتالي فيي تدير األراضي المحتمةَ إنما ا  احتالال و 
يا نأة األولى منيا عمى في المادَّ  تنصُّ  االتفاقيةَ  فَّ فإقانوني،  يوجد لو سندٌ  ال عاءٌ وىذا ادّْ 

النظر عف كيفية وقوع األراضي في قبضة الدولة  بغّض  ،حواؿجميع األ فيؽ طبَّ تُ 
 .(3)سواء مف حاكـ شرعي أو غير شرعي ،المحتمة

 ِإْسرائيؿ مسؤوليةُ  َغزَّة، ولـ تنتوِ  ِقطاعلـ يتغير الوضع القانوني ل أوْسمووبعد اتفاقية 
مف ِإْسرائيؿ، في  ات معينةٍ الرغـ مف نقؿ صالحيّ  ىَغزَّة، فعم ِقطاع ُسّكاف القانونية عف

، فإف السيطرة التي 1993التحرير الِفَمْسطينية منذ العاـ  ُمَنظََّمةإطار اتفاؽ أوْسمو مع 
إلى مستوى  دائـ، تصؿُ  َعْسَكِرّي بريٍّ  َغزَّة، حتى بدوف تواجدٍ  ِقطاعتمارسيا ِإْسرائيؿ في 

 ُسّكاف تجاه وواجباتٍ  التزاماتٍ  ؿُ تزاؿ تتحمّ  ماِإْسرائيؿ  فَّ إنافذة، وعميو فال الفعميةِ  السيطرةِ 
مف اإلقميـ  كبيرٍ  وجزءٍ  ،ألراضيو كونيا ما تزاؿ محتمةً  ؛(4)بموجب قوانيف االحِتالؿ ِقطاعال

                                 
ْنساني،  ( دويكات،1) دراسة قانونية بعنواف الوضع القانوني لِقطاع َغزَّة وفقا ألحكاـ القانوف الدولي اإْلِ

 موقع إلكتروني.، 2008-2216الحوار المتمدف العدد 
 (.175)صؿ، قانوف المحت ( شحادة، 2)
ْنساف، لحقوؽ الِفَمْسطيني ( اْلَمْرَكز3) ْنساني، الدولي القانوف تسييس اإْلِ  (.8)ص  اإْلِ
 (.22)ص، 2011صمة عمى ِقطاع َغزَّة، ( َمْسَمؾ: مسؤولية ِإْسرائيؿ المتوا4)
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ألحكاـ يا وفًقا ا بواجباتِ تمامً  ، وىي ممتزمةٌ ياسيّ السّ  مف كيانوِ  اجزءً  ِقطاعالذي يعد ال الكميّْ 
قوتيا ال  يا مف منطؽِ فاتُ ِإْسرائيؿ وتصرُّ  عمى ذلؾ، وسموؾُ  المترتبةِ  القانوف وااللتزاماتِ 
 .(1)يا كدولة احتالؿ أماـ القانوف الدولييعفييا مف التزاماتِ 

 
ـَ سمطات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي عمى عقد اتفاقية  يتَِّضُح مف خالؿ ما سبؽ أف إقدا

اليدؼ منيا ىو إنياُء اْنِتفاَضة وكاف التحرير كانت خطوًة غير جديٍة،  ُمَنظََّمةالسالـ مع 
أضرَّت ألف القوة التي استخدمتيا قوات االحتالؿ خالؿ االنتفاضة الشَّعب األعزؿ، 

بُسمعة ِإْسرائيؿ في المجتمع الدولي، ىذه مف ناحية، أما مف ناحية أخرى فقد كانت ُقّوات 
ع معاىدة السَّالـِ تغييَر الوضِع القانونيّْ لألراضي االحِتالؿ تيدؼ مف وراء توقي

، ِقطاعال ُسّكاف الِفَمْسطينيِة المحتمة، ومحاولة تخمى ِإْسرائيؿ عف مسؤوليتيا القانونية عف
 الذي بات عبئا عمييا.

 
 

 
 

                                 
ْنساني، ( دويكات، 1) دراسة قانونية بعنواف الوضع القانوني لِقطاع َغزَّة وفقا ألحكاـ القانوف الدولي اإْلِ

 موقع إلكتروني.، 2008-2216الحوار المتمدف العدد 
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 الثاني  الفصػػػؿ

جرائـ القتؿ واالستخداـ المفرط 
 لمقوة
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 :الثاني  الفصـــل

 ةواالستخدام المفرط لمقوَّ جرائم القتل 

 
 المبحث األوؿ: االعتداء عمى الحؽّْ في الحياة:

 يف:المدنيّ  اْلُقوَّة الُمْفِرَطة ضدَّ  القتؿ واستخداـُ  : جرائـُ َأّواًل 
 صػػػػييونيةٍ  خطػػػػةٍ  التػػػػي نشػػػػأت نتيجػػػػةَ  (ِإْسػػػػرائيؿدولػػػػة ) فَّ أا مػػػػف المعػػػػروؼ تاريخيِّػػػػ

ىابيػة التػي ر عمػاؿ اإلا مػف خػالؿ األساًسػألِفَمْسطيف، قامػت  لالستعمار االستيطانيّْ  محكمةٍ 
نفسػيـ قػادة ىػذه أكػانوا ىػـ  (ِإْسػرائيؿدولػة )قػادة  الصييونية، بؿ إف أبرزَ  نفذتيا العصاباتُ 

 بالمجازر التي وجيػت لمسػكاف الِفَمْسػطينييف لػدفعيـ دفعػا االعصابات، والتي تزخر سجالتي
 .(1)النزوحإلى 

، مارست 1967َغزَّة في عاـ  ِقطاعومنذ قياـ ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي باحتالؿ 
عنفيػػػا فػػػي قمعيػػػا لمشػػػعب أىػػػذه القُػػػّوات أبشػػػع صػػػور االنتياكػػػات، واقترفػػػت أسػػػوأ الجػػػرائـ و 

 اىتمػاـٍ  يومػا أيَّ  ؿِ وْ ة، فمػـ تُػْجِتماِعّيػالِفَمْسطيني، عمى اختالؼ فئاتيـ العمرية وشػرائحيـ اال
ْنسػػػػاف الِفَمْسػػػػطينيّْ  ر المجتمػػػػع الػػػػدولي أي اىتمػػػػاـ، ساسػػػػية، ولػػػػـ تِعػػػػوحقوقػػػػو األ لكرامػػػػة اإْلِ

خػػارجي، فقػػد خػػيـ عمػػى عقميػػا أف ِسياَسػػة القتػػؿ  مػػف رادعٍ  فمارسػػت انتياكاتيػػا دوف خػػوؼٍ 
 منيا وضماف استقرارىا.ألتحقيؽ  األفضؿ واأَلْكَثر ضمانةً  ىي الوسيمةُ 

التحريػر ودولػة االحػِتالؿ اإِلْسػرائيمّي إلػى  ُمَنظََّمػةيف التي جرت ب أدت المفاوضاتُ 
حيػػػػث قامػػػػت قُػػػػّوات االحػػػػِتالؿ بإعػػػػادة انتشػػػػار ُقّواتيػػػػا،  ،13/9/1993فػػػػي  أوْسػػػػمواتفػػػػاؽ 

 .(2)َغزَّة ِقطاعمف الضفة و  اجزاءً أالِفَمْسطينية  واستممت السمطةُ 
يطرأ أي تغيير جوىري  ال أنو لـإَغزَّة،  ِقطاعورغـ تسمـ السمطة لمقاليد الحكـ في 

ْنساف فػي  زاؿ االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي يرتكب انتياكاتٍ  حيث ما ،عمى معظـ قضايا حقوؽ اإْلِ
ا كػػػؿ مػػػا يمكػػػف ، مسػػػتخدمً (3)واضػػػحة وضػػػمف سياسػػػاتٍ  ممػػػنيجٍ  األراضػػػي المحتمػػػة بشػػػكؿٍ 

ضػد شػعب  ّيةُ والَعْسػَكرِ  و الماديػةُ مكاناتُ إساليب التي توفرىا لو جراءات واألاستخدامو مف اإل

                                 
 (.129)صاالسطورة الصييونية واالْنِتفاَضة الِفَمْسطينية،  ( يسيف،1)

 (2) Amnesty International: House demolition and destruction of land and 

property, (P.4).  

 (.9ص، 1994-1993 )( مؤسسة الحؽ، أوضاع متغيرة وانتياكات مستمرة, تقرير عامي 3)
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إلػػى القػػذائؼ  عيػػا، مػػف الرصػػاص الحػػيّْ سػػمحة القاتمػػة عمػػى تنوُّ ة األ، فاسػػتخدـ كافَّػػ(1)عػػزؿأ
 عمػػى نطػػاؽٍ ٍة ثقيمػػ لػػى اسػػتعماؿ رشاشػػاتٍ ا  والطػػائرات، و  تقػػذفيا الػػدباباتُ  التػػي الصػػاروخيةِ 

 .(2)لمواجية راشقي الحجارة مف اأْلَْطفاؿ والمدنييف واسعٍ 
مػػػػف  اَغػػػػزَّة عػػػػددً  ِقطػػػػاع، شػػػػيد 1994الِفَمْسػػػػطينية فػػػػي العػػػػاـ فمنػػػػذ قػػػػدـو السػػػػمطة 

وبػػػيف قُػػػّوات  ،لقػػػاء الحجػػػارةإبػػػيف الشػػػباف الِفَمْسػػػطينييف الػػػذيف ال يممكػػػوف سػػػوى  ُمواَجيػػػاتال
االحػػِتالؿ التػػي تتمركػػز داخػػؿ مواقعيػػا الَعْسػػَكِرّية المحصػػنة، فتقػػوـ ىػػذه القُػػّوات باسػػتخداـ 

عػراؼ لمقػوانيف واأل قوتيا الحربية الُمْفِرَطة في الرد عمى االحتجاجات الشعبية، دوف مراعاةٍ 
التحريػػر، فتوظيػػؼ  ةُمَنظََّمػػالدوليػػة، ودوف األخػػذ بعػػيف االعتبػػار اتفػػاؽ السػػالـ الَمْوِقػػع مػػع 

عنػػو  1996ة النفػػؽ عػػاـ فػػي ىّبػػ قوتيػػا فػػي التعامػػؿ مػػع االحتجاجػػات سػػنجده َأْكثَػػر شراسػػةً 
، كػذلؾ فػي اْنِتفاَضػة 1987تعامميا مع الشعب الِفَمْسطيني في االْنِتفاَضػة األولػى عػاـ  في

 سانتو الَعْسَكِرّية.ودمارا، وَأْكَثر استخداما لتر  نجده َأْكَثر دموية وشراسةً  200اأْلَْقصى عاـ 
مف عػاميف حػيف انػدلعت  َغزَّة أقؿُّ  ِقطاع عمى استالـ السمطة الِفَمْسطينيةِ  لـ يمضِ 

النفػؽ، حيػث كػاف سػبب ىػذه  ةِ بيبَّػ يَ مّْ بيف الِفَمْسػطينييف وقُػّوات االحػِتالؿ فيمػا ُسػ ُمواَجيات
تحػػػت مدينػػػة القػػػدس، ففػػػي  رضػػػيٍّ أ قػػػداـ قُػػػّوات االحػػػِتالؿ اإِلْسػػػرائيمّي بفػػػتح نفػػػؽٍ إاليبػػػة ىػػػو 
ي شقتو طػواؿ ذفؽ المذكور، والأقدمت ِإْسرائيؿ عمى فتح باب النَّ 25/9/1996صباح يوـ 
 1986ة األولػى عػاـ كانت المرَّ  ،ا لفتحومة بعد محاولتيف فاشمتيف قامت بيّسابقالسنوات ال

ْقصػى والعقػارات سػفؿ اْلَمْسػِجد اأْلَ أمتػًرا  450يمتد بطوؿ  ، وكاف النفؽُ 1994والثانية عاـ 
ْسالميَّ   (3).بو ة المحيطةِ اإْلِ

الِفَمْسػػطينييف مػػف  وعمػػى خمفيػػة ىػػذا القػػرار ِبَحػػّؽ اْلُمَقدَّسػػات الِفَمْسػػطينية خػػرج آالؼُ 
 تواجػػديف فػػي منػػاطؽَ االحػػِتالؿ المُ  جنػػودِ  ضػػدَّ  عفويػػةٍ  سػػمميةٍ  فػػي مظػػاىراتٍ  ؿِ المػػدنييف العػػزَّ 

وعمػػى  ،َغػػزَّة، خصوصػػا فػػي المنػػاطؽ المحاذيػػة لمُمْسػػَتْوَطنات اإِلْسػػرائيمّية ِقطػػاعفػػي  عديػػدةٍ 
، وقػػد اسػػتخدمت قُػػّوات ِقطػػاعاالحػػِتالؿ داخػػؿ ال التػػي يسػػيطر عمييػػا جنػػودُ  رؽِ محػػاور الطُّػػ

االحػِتالؿ  جنػودَ  ْض االحِتالؿ اْلُقوَّة الُمْفِرَطة في التعامؿ مػع ىػذه االحتجاجػات التػي لػـ تعػرّْ 
 تظػػاىريف، والمنػػازؿِ طػػالؽ الّنػػار عمػػى المُ إفػػي  حربيػػةٌ  حيػػث شػػاركت مروحيػػاتٌ  أذى، أليّْ 

                                 
 (.82)صْقصى واحتماالت المستقبؿ، اْنِتفاَضة اأْلَ  ( القاسـ،1)
 (.53)صْقصى الحقائؽ في الوثائؽ، اْنِتفاَضة اأْلَ  ( عمقـ،2)
 موقع إلكتروني. ،1996وفا، ىبة النفؽ،  –( مركز المعمومات الوطني الِفَمْسطيني 3)
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 ثقيمػػةً  االحػػِتالؿ رشاشػػاتٍ  منػػازؿ، كػػذلؾ اسػػتخدمت قُػػّواتُ ا فػػي الَ أضػػرارً  لحػػؽَ أالقريبػػة، ممػػا 
 .(1)َغزَّة ِقطاعخريف في آ 458صابت أمواطنا و  31ممـ، فقتمت  500عيار 

فػػػي الػػػذكرى  14/5/1998َغػػػزَّة فػػػي تػػػاريخ  ِقطػػػاعىا التػػػي شػػػيدَ  ولعػػػؿ األحػػػداثَ 
فػي اسػتخداـ اْلقُػوَّة الُمْفِرَطػة  برز األمثمة عمى التصػعيد الخطيػرِ أالخمسيف لمنكبة كانت مف 

مف قبؿ ُقّوات االحِتالؿ، حيث خرج المواطنوف الِفَمْسطينيوف في مسيرات سممية سرعاف ما 
طالقيػػا الّنػػار عمػػى المشػػاركيف، داميػػة بعػػد تػػدخؿ قُػػّوات االحػػتِ  ُمواَجيػػاتتحولػػت إلػػى  الؿ وا 

فقتمػػت خمسػػة مػػنيـ، بيػػنيـ أحػػد أفػػراد الطػػواقـ الطبيػػة الػػذي كػػاف يػػؤدي عممػػو فػػي إسػػعاؼ 
 .(2)اخريف 300المصابيف، واصابت َأْكَثر مف 

 ا عمػػػػػى اقتحػػػػػاـِ اأْلَْقصػػػػػى وذلػػػػػؾ احتجاًجػػػػػ انػػػػػدلعت اْنِتفاَضػػػػػةُ  28/9/2000وفػػػػػي 
 مشػػػػػػاعرَ  ىػػػػػػذا االقتحػػػػػػاـُ  لممسػػػػػػجد اأْلَْقصػػػػػػى، حيػػػػػػث اسػػػػػػتفزَّ  اسػػػػػػتفزازيٍّ  بشػػػػػػكؿٍ  (3)شػػػػػػاروف

ت الجمػػاىير فػػي سػػاحات اْلَمْسػػِجد اأْلَْقصػػى لطػػرد شػػاروف مكػػاف، وىبَّػػ الِفَمْسػػطينييف فػػي كػػؿّ 
َغػػزَّة  ِقطػػاعت جمػػاىير الشػػعب الِفَمْسػػطيني فػػي تمػػاـ الزيػػارة، وىبَّػػإو مػػف تػػمػػف اْلَمْسػػِجد ومنع

ولػػػػػػرد صػػػػػػفعة اسػػػػػتفزاز مشػػػػػػاعرىـ مػػػػػػف قبػػػػػػؿ  ،يفلمقدسػػػػػػيّ ا ةَ ىبَّػػػػػ والضػػػػػفة الغربيػػػػػػة لتسػػػػػػاندَ 
 .(4)االحِتالؿ

 ،وقد ردت ُقّوات االحِتالؿ عمػى ىبػة الجمػاىير الِفَمْسػطينية باسػتخداـ اْلقُػوَّة المميتػةِ 

                                 

ْنساف، 1)   (.3)ص, 1996َأْحداث َأْيموؿ  ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْنساف:2)  (.10ص، 1998 )التقرير السنوي لعاـ ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
بقرية ميالف الِفَمْسطينية ألسرة ييودية مف أصوؿ بولندية، وولَي 27/2/1928يـو  ( ولد أرييؿ شاروف3)

منصب قائد في الَجْيش اإِلْسرائيمّي منذ تأسيسو، وقد ُعرؼ بدمويتو ومسؤوليتو عف ِعدَّة مجازر 
وسواىا مف ، 2002، وجنيف 1982، وصبرا وشاتيال 1953ِبَحّؽ الِفَمْسطينييف مثؿ قبية عاـ 

، ورقي إلى جنراؿ 1966، وترأس شعبة التدريب بالَجْيش عاـ 1948المجازر، وشارؾ في حرب 
، عمؿ وزيرا لمدفاع في 1981-1977، وشغؿ منصب وزير الزراعة في الفترة 1967عاـ 

، اختير بعدىا وزيرا لمصناعة والتجارة عاـ 1982حكومة مناحيـ بيغف، وأشرؼ عمى حرب لبناف 
ولى منصب وزير البنية التحتية والبناء واإلسكاف برئاسة بنياميف نتنياىو في عاـ ، ت1984
تولى رئاسة  2006لغاية  2001تولى حقيبة الخارجية،ػ وفي عاـ  1998، وفي عاـ 1996

الحكومة اإِلْسرائيمّية، حيث أصيب في ىذه الفترة بجمطٍة، ودخؿ في حالة غيبوبٍة أخرجتو مف 
حتو عمى سرير المرض لمدة ثماني سنوات، إلى أف توفى في المشيد السياسي وطر 

 َمْوِقع الجزيرة نت، موسوعة الشخصيات.  .11/1/2014
 (.15)ص( مركز دراسات الشرؽ اأْلَْوَسط: اْنِتفاَضة اأْلَْقصى تعيد النظر بمستقبؿ الكياف الصييوني، 4)

http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/clashes%20_7_.pdf
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 ما بيف مدفعيػةٍ  الثقيمةِ  ت بَجْيشيا وآليتيا الحربيةِ أعزؿ، حيث زجَّ  شعبٍ  ضدَّ  واسعٍ  وبنطاؽٍ 
ذلػؾ فػي  وكػؿُّ  ،ة والمميتػةنواع القذائؼ والػذخائر التدميريَّػأ وطائرة، واستخدمت كافةَ  ودبابةٍ 

 .(1)المتكافئة سمحةِ عزؿ تماما مف األأ مواجية شعبٍ 
االحػػػِتالؿ سػػػالحيا  منػػػذ اليػػػوـ اأْلَوَّؿ النػػػدالع اْنِتفاَضػػػة اأْلَْقصػػػى اسػػػتعممت قُػػػّواتُ 

حيث كػاف يطمػؽ الرصػاص عمػى األجػزاء العمويػة  ،عاقة التامة أو الجزئيةالقتؿ واإلبيدؼ 
ـ اف اأَلْكثَػػػر جرمػػػا ِبَحػػػّؽ الِفَمْسػػػطينييف اسػػػتخدكػػػا، كمػػػا (2)غمػػػب الحػػػاالتأمػػػف الجسػػػـ فػػػي 

، 16االحػػػػػِتالؿ اإِلْسػػػػػرائيمّي األسػػػػػمحة الثقيمػػػػػة، بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ المقػػػػػاتالت مػػػػػف طػػػػػراز إؼ 
ة سػػػمحة الحربّيػػػدؼ بيػػػذه األات المقاتمػػػة، والػػػدبابات والصػػػواريخ الخفيفػػػة، ويسػػػتيوالمروحّيػػػ
والمنشػػآت  ،والمؤسسػػاتِ  ،والسُّػػجوف ،مػػفِ ومكاتػػب األ ،الشػػرطةِ  ومراكػػزَ  ،َ والمسػػاكف ،البيػػوتَ 
 .(3)وغيرىا

 حاالتٍ  ةحياف دوف أف يكوف ىناؾ أيّ اْلُقوَّة الُمْفِرَطة في أغمب األاسُتخِدَمْت 
مف  اعشوائيِّ  واباًل طِمقوف أو رجـ الشباف لمحجارة، حيث كانوا ي ،الستفزاز جنود االحِتالؿ

ا زاد مف عدد ممّ ، (4)مكتظة مدنيةً  يةً ُسّكان مراكز الرصاص عمى مناطؽ واسعة تضُـّ 
السيما استخداـ القذائؼ المسمارية التي الشَُّيداء والجرحى في صفوؼ الِفَمْسطينييف، 

 وصعبةَ  زؼِ صابات شديدة  النَّ اإل حيث تجعؿاستخدمت في القصؼ العشوائي، 
 .(5)العالج

مػػػدى اسػػػتيتار ىػػػذه  ضػػػحُ قػػػادة دولػػػة االحػػػِتالؿ يتَّ  بعػػػضِ  ومػػػف خػػػالؿ تصػػػريحاتِ 
ْنسػانيّْ  ،الُقّوات بأرواح الِفَمْسطينييف  العالقػةَ  الػذي يحكػـُ  وعدـ مبػاالتيـ بالقػانوف الػدولي واإْلِ

 حتؿ.المُ  عبِ بيف االحِتالؿ والشَّ 

                                 
 (.177)صروتنة جرائـ الحرب االحِتاللية،  ( الزرو، 1)
 (.61)ص ْقصى الحقائؽ في الوثائؽ،اْنِتفاَضة اأْلَ  قـ،عم (2)
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة، ( المداوي،3)  (.426)صاإْلِ

(4) Amnesty International: Conflict, occupation and patriarchy Women carry 

the burden, (P.34).     

 ،29/9/2002-29/9/2000) ضد الِقطاع الصحي ( وزارة الصحة الِفَمْسطينية: االنتياكات5)
 (.3ص)
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 الوزراء اإِلْسرائيمّي في حينو، وذلؾ في حديثو إلى الصحافة شاروف، رئيُس رييؿ أفقد قاؿ 
وعمينا إلحاؽ الخسائر بيـ  ،اا موجعً : "يجب ضرب الِفَمْسطينييف ضربً 5/3/2002في 

يقاع الضحايا، كي يشعروا بفداحة الثمف  .(1)"وا 
ركػػاف اإِلْسػػرائيمّي السػػابؽ داف حػػالوتس فػػي األ ىيئػػةالقُػػّوات الجويػػة فػػي  قػػاؿ قائػػدُ و 

مػػػاذا بف تعرفػػػوا أصػػػررتـ عمػػػى أذا إ: "ولكػػػف 21/8/2002مقابمػػػة مػػػع جريػػػدة ىػػػآرتس فػػػي 
 عمػػػى الِفَمْسػػػطينييف، حسػػػنا، ىػػػاكـ مبتغػػػاكـ: أشػػػعر بيػػػزةٍ  بػػػإطالؽ قذيفػػػةٍ  قػػػوـُ أشػػػعر عنػػػدما أ

فقط، ثـ تختفػي وينتيػي  حدةٍ وا لثانيةٍ  في جسـ الطائرة كنتيجة إلطالؽ القذيفة، تدوـُ  لطيفةٍ 
 .(2)األمر، ىذا كؿ ما أشعر بو"

فػػػي بدايػػػة  ِإْسػػػرائيؿرئػػػيس وزراء  منصػػػبَ  حػػػيف شػػػغؿَ  (3)ييػػػود بػػػاراؾإوقػػػد تفػػػاخر 
الدبابات ليست  فَّ إؿ، حيث قاؿ: "االْنِتفاَضة باْلُقوَّة التي يواجو فييا َجْيشو الِفَمْسطينييف العزَّ 

 .(4)الِفَمْسطينييف"نما لقصؼ ا  لمفرجة و 
ومػػف خػػالؿ تحقيقػػات الصػػحافة اإِلْسػػرائيمّية حػػوؿ اسػػتخداـ َجػػْيش االحػػِتالؿ لمقػػوة، 

ت لمجنػود لمتعامػؿ مػع الِفَمْسػطينييف، حيػث َيػطػالؽ الّنػار التػي أعطِ إة أوامر كشفت عف شدَّ 
ة عميػو ولػـ ِفَمْسطيني يمقػي الحجػار  و طمب منو أف يطمؽ الّنار عمى أيّْ نَّ إقاؿ أحد الجنود: "

كػػاف طفػػال أو امػػرأة أو كيػػال، ولػػـ تكػػف ىنػػاؾ أ سػػواءً  ،يكػػف ىنػػاؾ أي تحديػػد ليويػػة الفاعػػؿ
 .(5)عميو الّنار" جزء مف جسـ المستيدؼ نطمؽُ  تعميمات بخصوص أيّْ 

 ؿُ و يشكّْ العفو الدولية: "يمكف قتؿ أي شخص يعتبر بأنَّ  ُمَنظََّمةحد جنود االحِتالؿ لأوقاؿ 
 .(6)مفيوـ واسع جدا بوسع المحيط" تيديدا، والتيديدُ 

                                 
   

(1) Amnesty Interational: The heavy price of Israeli incursions (12/4/2002 

,P.1).  
 (.72)ص المجازر اإِلْسرائيمّية ِبَحّؽ الشعب الِفَمْسطيني، ( عمي، 2)
سنة، وشارؾ  16اإِلْسرائيمّي وكاف عمره ، انضـ لمَجْيش 1942( إييود باراؾ: ولد في ِفَمْسطيف عاـ 3)

تولى رئاسة أركاف حرب الَجْيش اإِلْسرائيمّي، وفي  1991في اغتياؿ قادة ِفَمْسطينييف، في عاـ 
فاز باراؾ برئاسة الوزراء ليصبح بذلؾ رئيس الوزراء  1999عيف وزيرا لمداخمية، وفي  1995

الجزيرة نت، . 2000آخر عاـ  ف رئاسة الوزراء فيالرابع عشر في تاريخ ِإْسرائيؿ، وقدـ استقالتو م
 موقع إلكتروني.موسوعة الشخصيات، إييود باراؾ، 

 (.61)ص ْقصى الحقائؽ في الوثائؽ،اْنِتفاَضة اأْلَ  عمقـ، (4) 
 (.31)صمف االْنِتفاَضة إلى حرب التحرير الِفَمْسطينية، ( المسيري، 5)

  (6) Amnesty International: The heavy price of Israeli incursions (12/4/2002 

,P.9).  
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فيػػذه التصػػريحات سػػواًء مػػف قػػادة االحػػِتالؿ أو مػػف الجنػػود المشػػاركيف فػػي االعتػػداء 
عمػػػػى الِفَمْسػػػػطينييف، تبػػػػيّْف أفَّ ىػػػػدؼ االحػػػػِتالؿ ىػػػػو القتػػػػؿ والتػػػػدمير ومعاقبػػػػة الِفَمْسػػػػطينييف 

جبارىـ عمى الرضوخ لواقِع االحِتالؿ وعدـ مق  اومتو.وا 
اْلقُػػوَّة الُمْفِرَطػػة مػػف قبػػؿ الَجػػْيش اإِلْسػػرائيمّي  الػػدولي اسػػتخداـَ  مػػفِ األ مجمػػُس  وقػػد أدافَ 

وجػػاء  2000/ 7/10فػػي تػػاريخ  1322الػػرقـ  ؿَ حَمػػ ضػػد الِفَمْسػػطينييف، حيػػث صػػدر قػػرارٌ 
وخسػػائر فػػي  صػػاباتٍ إُمْفِرَطػػة ضػػد الِفَمْسػػطينييف أسػػفر عػػف  ف اسػػتخداـ اْلقُػػوَّة بصػػورةٍ أفيػػو 

 . (1)اأْلَْرواح"
الموت والدمار واْلُقوَّة الُمْفِرَطة التي استخدميا االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي  دت أشكاؿُ وقد تعدَّ 

طػالؽ الّنػار عػف لمواجية الشعب الِفَمْسطيني األعزؿ، حيث مارسػت ىػذه القُػّوات القػنص  وا 
بػػػارد، وقصػػػؼ األمػػػاكف السػػػكنية فػػػي المنػػػاطؽ الخاضػػػعة لمسػػػمطة الِفَمْسػػػطينية،  وبػػػدـٍ  قػػػربٍ 

طػالؽ الّنػػار عمػػى المػػدنييف  واالجتياحػات المتكػػررة لممػػدف والقػرى والُمَخيَّمػػات الِفَمْسػػطينية، وا 
واسػتخداـ  ،والقتػؿ عمػى الحػواجز الَعْسػَكِرّية ،(2)والمسػيرات، واالغتيػاالت ،ُمواَجياتخالؿ ال

 ، ومف ىذه األشكاؿ:(3)تتسـ باليدوء ي أوقاتٍ القناصة ف

 قتؿ المتظاىريف: .1
لقمػػػع الشػػػعب الِفَمْسػػػطيني، تقػػػوـ قُػػػّوات االحػػػِتالؿ بتنفيػػػذ  ممنيجػػػة فػػػي ِسياَسػػػة قديمػػػةٍ 

أعمػاؿ قتػػؿ ِبَحػػّؽ المػػدنييف الِفَمْسػػطينييف أثنػػاء المظػػاىرات والمسػػيرات السػػممية التػػي ينظميػػا 
الِفَمْسػػػطينييف احتجاجػػػا عمػػػى جػػػرائـ الحػػػرب اإِلْسػػػرائيمّية، حيػػػث  تقػػػوـ بػػػإطالؽ الّنػػػار عمػػػى 

يف الػػػذيف يرشػػػقوف الحجػػػارة عمػػػى الػػػدوريات الَعْسػػػَكِرّية والػػػدبابات اأْلَْطفػػاؿ والفتيػػػة الِفَمْسػػػطيني
 .(4)الِفَمْسطينية أو عمى المواقع الَعْسَكِرّية المحصنةاْلُمُدف  اإِلْسرائيمّية التي تقتحـ

عمى ُقّوات االحِتالؿ المتمركزة فػي  خطرٍ  تشكؿ أيَّ ورغـ أف ىذه المظاىرات لـ تكف 
مقابػؿ  صػاص الحػيّ ال أف الػرد مػف الجنػود يكػوف باسػتخداـ الرَّ إ ،(5)حصػيفالتَّ  مواقع شديدةِ 

ف استخداـ الرصاص المطمػي بالمطػاط بػدوف مراعػاة أ كمارشؽ الحجارة مف الِفَمْسطينييف، 

                                 
 موقع إلكتروني بالمغة العربية.المتحدة،  االمـ موقع( اأْلَُمـ اْلُمتَِّحَدة، مجمس األمف: 1)
 (. 206ص ،2005سنة )( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الحادي عشر 2)
ْنساف،3)  (.22ص، 2005 )التقرير السنوي لعاـ ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ4)  (.24ص، 2004 )( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.124ص ،1998 )ظمة العفو الدولية: تقرير عاـ( من5)

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/679/35/PDF/N0067935.pdf?OpenElement
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 ،قريبػػػةٍ  ، حيػػػث اسػػػتخدمتو قُػػػّوات االحػػػِتالؿ مػػػف مسػػػافاتٍ (1)التعميمػػػات يجعمػػػو سػػػالًحا قػػػاتاًل 
الؼ مػػف الشػػباف واأْلَْطفػػاؿ بيػػذا الرصػػاص اآل صػػيبأالصػػدر والػػرأس، وقػػد  مْنَطقَػػةوعمػػى 
دائمػة جػراء ذلػؾ، كمػا استشػيد عشػرات مػف الشػباف  عاقػةً إسػببت ليػـ  الػذيف مئاتالومنيـ 

 .(2)واأْلَْطفاؿ ألنو اطمؽ عمييـ مف مسافة قريبة، وعمى رؤوسيـ وأعينيـ
وحاالت فقد األعيف مف خالؿ استخداـ الرصاص المطمي بالمطاط كثيرة، حيػث فقػد 

صػػػابتو فييػػػا بالرصػػػاص إنتيجػػػة  ؛و اليمنػػػىعػػػاـ عيَنػػػ 12بػػػراىيـ مصػػػبح إالطّْْفػػػؿ رمضػػػاف 
، وفػي 30/9/2000قرب ُمْسَتْوَطَنة كفار داروـ في يوـ  المطاطي خالؿ مظاىرة احتجاجٍ 
عاـ عينػو اليمنػى أيضػا، وقػد  15ْفؿ رمضاف محمد سميـ نفس اليوـ ونفس المكاف فقد الطّْ 

 .(3)صيب في عينو في الوقت الذي شاىد طفال آخر أصيب في عينوأُ نو إقاؿ الطّْْفؿ 
ف تػػػأتي صػػػدفة، حيػػػث ال مجػػػاؿ لمشػػػؾ بػػػأف قُػػػّوات االحػػػِتالؿ أوىػػػذه الحالػػػة ال يمكػػػف 

 عاقة في المصاب.إِ  حداثِ ا  و  جعمت مف الرصاص المطاطي وسيمة قتؿٍ 
َغػزَّة، عنػدما فتحػت  ِقطػاعِفَمْسطينيا في  31قتؿ  1996وفي الشير التاسع مف عاـ 

ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي الّنار عمى المتظاىريف، واستخدمت الطائرات المروحيػة المػزودة 
 .(4)حيافطالؽ نيرانيا عمى الجماىير في بعض األَ إبالمدفعية التي عمدت إلى 

البركػة فػي ديػر الػبمح لالحتجػاج  مْنَطقَػةفػي  تظػاىر شػبافٌ  12/6/1997 وفي تاريخ
عمػػى تجريػػؼ أراضػػييـ الزراعيػػة، فقامػػت قُػػّوات االحػػِتالؿ بػػإطالؽ الّنػػار عمػػى المتظػػاىريف 

ر ودوف أف تتعػػػرض حيػػػاتيـ لمخطػػػر، فػػػأدى ذلػػػؾ إلػػػى استشػػػياد وغيػػػر مبػػػرَّ  كثيػػػؼٍ  بشػػػكؿٍ 
 .(5)الشاب ماىر العصار
نظميػػػػػا الشػػػػػعب  احتجاجيػػػػػةٌ  ةٌ سػػػػػمميَّ  خرجػػػػػت مسػػػػػيراتٌ  14/5/1998 كمػػػػػا أنػػػػػو فػػػػػي

 اذكػرى النَّْكَبػة الخمسػيف، فقامػػت قُػّوات االحػِتالؿ بػإطالؽ نيػراف أسػػمحتي إلحيػاءالِفَمْسػطيني 
وقػد  ،ثناء مشاركتيـ في المسيراتأؿ زَّ عمى المحتجيف العُ  وعشوائيةٍ  مكثفةٍ  الرشاشة بصورةٍ 

تعمػػدت قُػػّوات االحػػِتالؿ اسػػتخداـ اْلقُػػوَّة الُمْفِرَطػػة والمميتػػة فػػي التعامػػؿ مػػع المسػػيرات التػػي 
سػػار جػػزء منيػػا عمػػى مقربػػة مػػف مواقػػع الَجػػْيش وخطػػوط التمػػاس، حيػػث استشػػيد فػػي ىػػذه 

                                 
B’Tselem, Trigger Happy, (March 2002, p.16). (1) 

ْنسانية وجرائـ الحرب وتطبيقيا عمى واقع االنتياكات اإِلْسرائيمّية في اْنِتفاَضة 2) ( عمي، جرائـ ضد اإْلِ
 (.817)صاأْلَْقصى، 

 (.221)صقوؽ الطّْْفؿ الِفَمْسطيني، ( الوحيدي، االنتياكات اإِلْسرائيمّية لح3)
 (.80ص ،1997 )لعفو الدولية: تقرير عاـ( منظمة ا4)
ْنساف، المناطؽ الصفراء، 5)  (.59)ص( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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 22أشػػرؼ صػػبري أبػػو عػػراـ والشػػيداء ىػػـ: ،(1)َغػػزَّة ِقطػػاعمػػواطنيف مػػف  ةُ ربَعػػأالمسػػيرات 
عامػا مػف مخػيـ جباليػا، ومحمػد عرفػات الجنيػد  53، وزامػؿ سػطاـ الوحيػدي عامًا مػف رفػح

 .(2)سنة 17، وساـ ناصر يونس دلوؿ عاما مف جباليا 25
إلحياء ذكرى النَّْكَبة  خرج الِفَمْسطينييف في مسيرات سمميةٍ  2000عاـ وفي منتصؼ 
َغػػػػػزَّة وانطمقػػػػػت إلػػػػػى النقػػػػػاط الَعْسػػػػػَكِرّية  ِقطػػػػػاعفػػػػػي جميػػػػػع محافظػػػػػات  الثانيػػػػػة والخمسػػػػػيف,
، فقامػػت القُػػّوات اإِلْسػػرائيمّية بػػإطالؽ الرصػػاص عمػػى المتظػػاىريف ِقطػػاعاإِلْسػػرائيمّية داخػػؿ ال

صابة قرابة األلؼ  .(3)مما أدى إلى مقتؿ ستة مواطنيف ِفَمْسطينييف، وا 
يت ُقّوات االحِتالؿ ، جاب2000وعندما اندلعت اْنِتفاَضة اأْلَْقصى في نياية عاـ ىذا 
االحتجاج التي توجيت إلى المواقػع الَعْسػَكِرّية اإِلْسػرائيمّية المحصػنة،  ومسيراتِ  المظاىراتِ 

أو الغاز  ،أو شظايا القذائؼ الصاروخية والرشاشات ،بإطالؽ الرصاص الحي أو المعدني
وجيػػػت الطػػػائرات المروحيػػػة نيػػػراف رشاشػػػاتيا نحػػػو  عديػػػدةٍ  , وفػػػي مػػػراتٍ (4)المسػػػيؿ لمػػػدموع

، كمػػا أف (5)صػػابات والشُّػػَيداء فػػي صػػفوؼ المػػدنييفعديػػد مػػف اإلمممػػا أدى ل ،المتظػػاىريف
 .(6)يضا الدبابات المجنزرة لتفريؽ المظاىراتأالَجْيش اإِلْسرائيمّي استخدـ 

اإِلْسػػرائيمّية ارتكبػػت الدوليػػة أف قُػػّوات األمػػف  هيوون ررتسوووت   وو  ُمَنظََّمػػةوقػػد قالػػت 
، وقػػػد 2000انتياكػػػاٍت واسػػػعَة النطػػػاؽ خػػػالؿ السػػػنة األولػػػى مػػػف اْنِتفاَضػػػة اأْلَْقصػػػى عػػػاـ 

ـَ المفػػرَط لمقػػوة المميتػػة ضػػد المتظػػاىريف الِفَمْسػػطينييف  تضػػمنت ىػػذه االنتياكػػاُت االسػػتخدا
 .(7)العزؿ

كاتمػة  أف ُقّوات االحِتالؿ اسػتخدمت اسػمحةً  ِفَمْسطينيةٌ  َعْسَكِرّيةٌ  دت مصادر طبيةٌ كَّ أو 
وت، كما استخدمت نوعا جديػدا مػف الرصػاص المػزود بأجنحػة معدنيػة تػدور بسػرعة صَّ ػػػػػػلم

                                 
نْ 1) ْنساف والبيئة، التقرير السنوي حوؿ خروقات حقوؽ اإْلِ ساف في ( الجمعية الِفَمْسطينية لحماية حقوؽ اإْلِ

 (.21)ص، 1998ِفَمْسطيف لعاـ 
 (.10ص، 1998 )وؽ االنساف، تقرير عاـ( المركز الفمسطيني لحق2)
ْنساف،3)  (.14ص، 2000)التقرير السنوي لعاـ  ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.53)ص ْقصى الحقائؽ في الوثائؽ،اْنِتفاَضة اأْلَ  عمقـ، (4)
 ،28/10/2000-29/9/2000 )ت ووثائؽ،لالستعالمات، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى يوميا( الييئة العامة 5)

 (.1/27ج
 (.69)ص ْقصى الحقائؽ في الوثائؽ،اْنِتفاَضة اأْلَ  عمقـ، (6)

)7) Human Rights Watch: In a Dark Hour: The Use of Civilians During IDF 

Arrest Operations, (April 2002, p.4).  
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 .(1)كبيرة وتخترؽ الجسـ محدثة ثقبا كبيرا
مػػف  18/5/2004عمػػى دمويػػة االحػػِتالؿ مػػا قامػػت بػػو ُقّواتػػو فػػي تػػاريخ  آخػػر دليػػؿٌ و 

لمتضػامف  ئؼ الدبابات وصواريخ الطائرات، حيث خرجػت مسػيرةٌ سممية بقذا قصؼ تظاىرةٍ 
ػأمع  َغػزَّة، حيػث كػاف يشػيد الحػي عمميػة  ِقطػاعمطاف فػي مدينػة رفػح جنػوب ىالي حي السُّ

 وُأصػػػػػػيبَ شػػػػػػيداء  8حيػػػػػػث سػػػػػػقط  امباشػػػػػػرً  ااسػػػػػػتيداؼ المظػػػػػػاىرة اسػػػػػػتيدافً  اجتيػػػػػػاح، فػػػػػػتـّ 
 .(2)العشرات

االحػػػتالؿ فػػػي انتفاضػػػة االقصػػػى مػػػف عػػػاـ وبمػػػغ عػػػدد الشػػػيداء الػػػذيف قتمػػػتيـ قػػػوات 
شػييدا،  238فػي المظػاىرات أو الػذيف قتمػوا وىػـ يشػاىدوا المواجيػات  2005الػى  2000

، وفػػي عػػاـ 45بمػػغ عػػددىـ  2001مػػواطف، وفػػي عػػاـ  80بمػػغ عػػددىـ  2000فػػي سػػنة 
بمػغ  2004، وفػي عػاـ 29بمػغ عػددىـ  2003مواطف، وفي عاـ  32بمغ عددىـ  2002
 .(3)شيداء 3بمغ العدد  2005في عاـ ، و 49عددىـ 

عمػاؿ أوفي تعقيبو عمى قتؿ المتظػاىريف، قػاؿ البريطػاني "سػتيفف مػايمز" الخبيػر فػي 
، لػيس لػػو مػا يبػرره، أالشػرطة  مػف بػيف مػػف قتمػتيـ القُػػّوات  وُ إنَّػػذ إف الػرد اإِلْسػػرائيمّي الصػاـر

 .(4)تيديد اإِلْسرائيمّية متظاىروف شبانا، ال يمثموف أيَّ 
مػػػف ويػػػرى الباحػػػث أف عمميػػػات اإلفػػػراط فػػػي اسػػػتخداـ القػػػوة التػػػي تػػػؤدي الػػػى المزيػػػد 

الشػػيداء والجرحػػى ىػػو نتيجػػة لػػدعـ حكومػػات االحػػتالؿ لجنودىػػا ودفعيػػـ الرتكػػاب مجػػازر 
فػػي حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني، وعػػدـ تشػػكيؿ محاكمػػات ليػػؤالء الجنػػود لػػردعيـ عػػف ممارسػػة 

االحػتالؿ تمجػأ ليػذا الػدعـ الف المجتمػع الػدولي القتؿ بحؽ الفمسطينييف، كما أف حكومات 
 .(5)لـ يقـ بردع اسرائيؿ عف ارتكاب ىذه الجرائـ

 سقوط القتمى نتيجة عمميات التوغؿ واالجتياح: .2

                                 
 (.1/40)ج( مركز النور لمبحوث والدراسات، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، 1)
ْفؿ الِفَمْسطيني ( الحركة العالمية لمدفاع عف الطّْْفؿ: تقرير حوؿ االنتياكات اإِلْسرائيمّية لحقوؽ الطّْ 2)

 (.17ص ،2004 )خالؿ
 ( االحصائية مف مركز الميزاف لحقوؽ االنساف.3)
 (.79)صْقصى واحتماالت المستقبؿ، اْنِتفاَضة اأْلَ  القاسـ، (4)
مف  2005-1994انظر مالحؽ الرسالة، جدوؿ يوضح أسماء المواطنيف الذيف قتموا في المظاىرات (5)

عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، 
 (.219)ص، 3ممحؽ رقـ 
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خالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى اتبعت ُقّوات االحِتالؿ ِسياَسة االقتحامػات المفاجئػة لممنػاطؽ 
الرعػػػػب والخػػػػوؼ والقتػػػػػؿ بػػػػيف المػػػػػدنييف  وخاصػػػػة فػػػػػي سػػػػاعات الميػػػػؿ، ناشػػػػػرةً  ،السػػػػكنية

مػػػف القُػػػّوات واآلليػػػات  كبيػػػرةٍ  ، حيػػػث تجتػػػاح المنػػػاطؽ والُمَخيَّمػػػات بأعػػػدادٍ (1)الِفَمْسػػػطينييف
ليػات الحربيػة والدبابات ترافقيا الطائرات المروحية، وتقـو بقصػؼ عشػوائي كثيػؼ مػف اآل

 .(2)المختمفة
بارد، ىذا  والمميتة وأعماؿ القتؿ العمد والقتؿ بدـٍ اْلُقوَّة الُمْفِرَطة وتستخدـ ىذه الُقّوات 

باإلضافة إلى تصعيد جرائـ ىدـ وتدمير المنازؿ السكنية واألعياف المدنية األخرى، عمى 
جانب تصعيدىا ِسياَسة تجريؼ األراضػي ؽ، إلى غير مسبو  وبشكؿٍ  ،واسعٍ  نطاؽٍ 

تشمؿ مختمؼ المرافؽ  فادحةً  اضرارً أ، فتمحؽ ىذه االجتياحات (3)الزراعيػة وردـ آبار المياه
ساسية المدنية، والتدمير الجزئي أو الكمي المدنية، حيث تستيدؼ المباني وىياكؿ البنية األ

مدادات المياه، وشبكات الكيرباء  .(4)لمطرؽ وشبكات الصرؼ الصحي، وا 
 وصفوا المشاىدحيث االجتياحات،  ثارَ آالعفو الدولية الذيف شاىدوا  ُمَنظََّمة مندوبووقاؿ 

لحؽ الضرر بيا، وجرى العبث أُ بقوليـ: تـ ىدـ المنازؿ والحوانيت والبنية التحتية، أو 
نارة، والجدراف وواجيات المتاجر مدة اإلأعبمحتويات الشقؽ ونيبيا، وتحطيـ السيارات و 

المياه، فظمت مناطؽ  بَ نابيأسالؾ الياتؼ و أوالمحالت، وقطع الَجْيش عمدا الكيرباء و 
 .(5)ياـأسرىا مف دوف كيرباء وال ماء طواؿ بأ

ىذه االجتياحات دمارا واسعا، تقوـ الُقّوات اإِلْسرائيمّية بارتكاب مجازر  ؼُ وكما تخمّْ 
بأكمميا، فالمجازر التي ارتكبتيا في حي الدرج وفي الشيخ عجميف وفي  قتؿ فييا عائالتٌ تُ 

 .(6)الشجاعية وحي الزيتوف راح ضحيتيا عشرات اأْلَْطفاؿ األبرياء
 في الزيتوف والشجاعية يحيَّ  في االحِتالؿ ُقّوات توغمت 23/9/2002ففي تاريخ 

، والشيداء مواطنيف ٜ مقتؿ أدى إلى ما المنازؿ، عمى الّنار بإطالؽ وشرعت َغزَّة مدينة
، عاماً ٙٗجابر عبد ااهلل ذيب الحرازيف ، عاماً  ٜٗنايؼ أحمد عمي نصار  ياسيف ىـ:

                                 
 (.27)ص، 2003التقرير السنوي ( مركز َغزَّة لمحؽ والقانوف: 1)
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 2)  (.24ص،2004 )( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.4)صِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، ( مركز الميزاف: االنْ 3)
ْرىاب الصييون4)  (.424)صي عقيدة مجتمع تاريخ دولة، ( المداوي، اإْلِ

  (5) Amnesty International: The heavy price of Israeli incursions (12/4/2002 

,P.2).  

 (.3ص، 29/9/2002-29/9/200)( وزارة الصحة الِفَمْسطينية: االنتياكات ضد الِقطاع الصحي 6)
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خالد عطا ااهلل ، عاماً  ٕٙنضاؿ إسماعيؿ السرسؾ ، عاماً  ٙٗمحمد محمود حامد كشكو 
أشرؼ سميـ أحمد ، عاماً  ٕٖاهلل سمماف الديب عادؿ عطا ، عاماً  ٖٗسمماف الديب 

 .(1)عاماً  ٕٕإيياب ىاشـ حسيف المغني، عاماً  ٙٔوليد ىاشـ المغني، عاماً  ٕٙزويد
توغمت ُقّوات االحِتالؿ في ُمَخيَّـ البريج لالجئيف في  6/12/2002وفي تاريخ 

َغزَّة، وقامت بإطالؽ القذائؼ المدفعية والصاروخية صوب  ِقطاعمحافظة الوسطى ب
رائد مف بينيـ امرأة، والشيداء ىـ: المنازؿ في الُمَخيَّـ، ما أدى إلى مقتؿ عشرة مواطنيف

 ٕٛعماد عبد المجيد العويني ، عاماً  ٕٛطارؽ يحيى رمضاف ، عاماً  ٕٛيحيى رمضاف 
مرواف ، عاماً  ٖٔأسامة حسف الطيراوي ، عاماً  ٕٛمحمد عبد الحميد العويني ، عاماً 

 ٖٕراني عمر العالـ ، عاماً  ٕٖعبد المنعـ محمد البحر ، عاماً  ٙٔحسف الطيراوي 
 .(2) عاماً  ٖٔأحالـ رزؽ الواوي ، عاماً  ٕٚحاـز جميؿ أبو عبدو ، عاماً 

أطمقت دبابة ِإْسرائيمّية ثالث قذائؼ صوب منازؿ المواطنيف  17/10/2002وفي  
، والشيداء طفاؿ وامرأتافأفي ُمَخيَّـ رفح، مما أدى إلى مقتؿ سبعة مواطنيف بينيـ ثالثة 

محمد سامي أبو ، أعواـ ٛمحمد رفعت أبو النجا ، أعواـ ٓٔشيماء كماؿ أبو شمالة  ىـ:
، عاماً  ٖٓسميرة سالمة أبو جزر ، عاماً  ٓٚر فاطمة أحمد أبو جز ، عاماً  ٘ٔىالؿ 

 .(3) عاماً  ٖٓأيمف محمد الغوؿ  ،عاماً  ٘ٗسعيد عبد العاطي عبيد 
َغػزَّة، اجتاحػت  ِقطػاعفي  مْنَطَقةمف نوعيا التي تتعرض ليا  بشعُ وفي جريمة ىي األَ 

وقػػػد ُمَخػػػيَّـ جباليػػػا،  َغػػػزَّة حتػػػى وصػػػمت مشػػػارؼَ  ِقطػػػاعقُػػػّوات االحػػػِتالؿ اإِلْسػػػرائيمّي شػػػماؿ 
تػػػاريخ بسػػػفرت عػػػف مقتػػػؿ العشػػػرات مػػػف المػػػواطنيف الِفَمْسػػػطينييف، بػػػدأت عمميػػػة االجتيػػػاح أَ 

، حتػػػػى تػػػػاريخ  17واسػػػػتمرت لمػػػػدة  2004/ 28/9 وقػػػػد أسػػػػفرت  2004اكتػػػػوبر  15يػػػػـو
 28مػػواطنيف، نصػػفيـ مػػف المػػدنييف العػػزؿ، مػػف بيػػنيـ  103عمميػػة االجتيػػاح عػػف مقتػػؿ 

صػػابة  طفػػال، كمػػا أسػػفرت العمميػػة عػػف تػػدمير  177مواطنػػا بجػػراح، بيػػنيـ  442طفػػال، وا 
راضػػي الزراعيػػة والمنشػػآت منػػزال سػػكنيا، ودمػػارا واسػػع النطػػاؽ فػػي البنيػػة التحتيػػة واأل 87

 .(4)المدينة

                                 
ْنساف: التقرير االسبوعي، 1)  .25/09/2002-19( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.15ص، 2002)قرير السنوي الثامف لحقوؽ المواطف، الت( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة 2)
 (.15)ص المرجع السابؽ،( 3)
ْنساف،4)  (.25ص،2004 )التقرير السنوي لعاـ  ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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جتياح والتوغؿ في قطاع غزة وقد بمغ عدد الشيداء الذيف قتموا نتيجة عمميات اال
منيـ استشيد ، 294دراسة مثؿ ىذه العمميات في فترة الفترة االنتفاضة التي شيدت  خالؿ
 2002مواطف، وعاـ  14استشيد  2001مواطنيف، وعاـ  3استشيد  2000عاـ 

 135استشيد  2004مواطنا، وعاـ  64استشيد  2003مواطنا، وعاـ   73استشيد 
 .(2)(1)مواطنيف 5استشيد  2005وعاـ 

 
 :(3)2004َغزَّة منذ بدء االْنِتفاَضة وحتى نياية  ِقطاع(: يوضح عدد االجتياحات لمناطؽ 2. 1جدوؿ )

 المجموع رفح خانيونس الوسطى َغزَّة شماؿ َغزَّة
88 31 86 68 114 381 

 جرائـ القتؿ نتيجة القصؼ العشوائي الجوي والبحري والبري: .3
العقػػاب الجمػػاعي، التػػي تسػػتيدؼ النيػػؿ  ةسياسػػتنفػػذ ِإْسػػرائيؿ طيمػػة سػػنوات االحػػِتالؿ 

، عمػػى األحيػػاء السػػكنية رادة الشػػعب الِفَمْسػػطيني، حيػػث تمجػػأ إلػػى القصػػؼ العشػػوائيإمػػف 
الَعْسػػَكِرّية بمػػا فييػػا  ترسػػانتيا , وذلػػؾ باسػػتخداـ كامػػؿ(4)َغػػزَّة ِقطػػاعداخػػؿ المنػػاطؽ فػػي 

الطػائرات  اسػتخدمت فقػد الِفَمْسػطينييف، المػدنييف ضػد والبػري القصػؼ البحػري والجػوي
باتشػػي اليجوميػػة فػػي عممياتيػػا الَعْسػػَكِرّية وطػػائرات األ ،16الحربيػػة المقاتمػػة مػػف نػػوع اؼ 

المدنيػػة  المنشػػآت لقصػػؼ مواقػػع ومنشػػآت مدنيػػة وشػػرطية، وفػػي أغمػػب األحيػػاف كانػػت
 اسػػتخدمت والمبػاني السػػكنية ىػي المسػػتيدفة، ممػػا زاد مػف حجػػـ الػػدمار والضػحايا، كمػػا

البحريػة  فػي   البػوارج مدنيػة، واسػتخدمت كػذلؾ أىػداؼ لقصػؼ أرض - أرض صػواريخ
 .(5)قصفيا لجميع أنواع المنشآت

وىذا القصؼ يؤدي إلى الكثير مف الضحايا فػي صػفوؼ المػدنييف، بعيػدا عػف سػاحة 
يػػة أوقػػات تتسػػـ باليػػدوء فػػي غيػػاب األ كثيػػٍر مػػف فػػيو  ،المواجيػػة، فػػي الشػػوارع أو البيػػوت

                                 
 في قطاع غزة. مركز الميزاف لحقوؽ االنساف مكتب االحصائية مفحصؿ الباحث عمى ( 1)
في  2005-2000المواطنيف الذيف قتموا نتيجة عمميات التوغؿ واالجتياح مف ( انظر جدوؿ اسماء 2)

، والجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز مالحؽ الرسالة
 (.269)ص، 4، ممحؽ رقـالفمسطيني لحقوؽ االنساف،

 (.4)ص ْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس،( مركز الميزاف، اال3)
ْرىاب الصييون4)  (.415)صي عقيدة مجتمع تاريخ دولة، ( المداوي، اإْلِ
ْنساف،5)  (.25 ص ،2004 )التقرير السنوي لعاـ ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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مػػف  أو التػػي تكػػوف قريبػػةً  ،مبػػرر، ال سػػيما القصػػؼ لممنػػاطؽ الحدوديػػة مواجيػػة ودوف أي
 .(1)الُمْسَتْوِطنات والمواقع الَعْسَكِرّية

طػػػالؽ الّنػػػار مػػػف قبػػػؿ إِ عمػػػى  اويػػػزعـ َجػػػْيش االحػػػِتالؿ بػػػأف جنػػػوده يطمقػػػوف الّنػػػار ردِّ 
الّنػػار بػػال طػػالؽ إال أنػػو فػػي حػػاالت كثيػػرة تػػـ إ، ػوعمػػى مصػػادر النيػػراف فقطػػف، الِفَمْسػػطينيي

 .(2)ضد الَجْيش اإِلْسرائيميّ  ف لـ يشاركوا بنشاطٍ و وأصيب جراء ذلؾ مواطن تمييز،
َغػػػػزَّة  ِقطػػػػاعوتشػػػػكؿ ممارسػػػػات االحػػػػِتالؿ التػػػػي تكػػػػررت عمػػػػى مػػػػدار االْنِتفاَضػػػػة فػػػػي 

وتػدمير الممتمكػات المدنيػة  السُّػّكافالمتمثمة بالقصؼ العشػوائي لممنػاطؽ المدنيػة المكتظػة ب
سػفرت عػف خسػائر بػاأْلَْرواح بػيف أ ىجمػاتٍ  وشفّ  ،ه الضرورات الَعْسَكِرّيةرُ عمى نحو ال تبرّْ 

ْنسانية  .(3)المدنييف جرائـ حرب وجرائـ ضد اإْلِ
ومما يزيد مف ضحايا القصؼ العشوائي استخداـ قُػّوات االحػِتالؿ لمقػذائؼ المسػمارية 

قصػػفت  9/6/2001تػػاريخ فػػي واسػػعة، ف تنتشػػر عمػػى مسػػافاتٍ  التػػي تحتػػوي عمػػى شػػظايا
قُػػّوات االحػػِتالؿ مػػف داخػػؿ ُمْسػػَتْوَطَنة نتسػػاريـ جنػػوب مدينػػة َغػػزَّة المنػػازؿ الِفَمْسػػطينية, ممػػا 

ثالث نسوة مف عائمة الماللحة، حيث نزلت القذائؼ عمى بيتيف القريػب  استشيادأدى إلى 
 .(4)أثناء مكوثيف فييا في ساعات الميؿ مف الُمْسَتْوَطَنة، المكوف مف خيمة،

 "نتساريـ"  محيط ُمْسَتْوَطَنة فيٌة متمركز  ِإْسرائيمّية دبابة أطمقت 28/2/2002وفي 
 عجميف الشيخ حي  في اليجيف حسيف محمود عثماف المواطف منزؿ باتجاه ِعدَّة قذائؼ

استشياد  ذلؾ عف نتج وقد مباشرة، بصورة المنزؿ أدى إلى إصابة ما َغزَّة، مدينة في
وىـ:  وابف شقيقتو، وئِ واثنيف مف أبنا اليجيف بينيـ زوجة المواطف مف مواطنيف، عةأرب

أشرؼ  ،عاماً 19نياد عثماف محمود اليجيف،  ،عاماً  42رويدا عبد ااهلل محمود اليجيف، 
 .(5) عاماً 18اليجيف،  اهللمحمد سمير عبد  ،عاماً 22عثماف محمود اليجيف، 

إسرائيمية ثالث قذائؼ صوب منازؿ أطمقت دبابة  17/10/2002ويوـ الخميس 
( أشخاص، مف بينيـ ثالثة 7( في مدينة رفح، ما أدى إلى مقتؿ )oالمواطنيف في بموؾ)

                                 
 (.47)ص ْقصى الحقائؽ في الوثائؽ،اْنِتفاَضة اأْلَ  عمقـ، (1)

B’Tselem, Trigger Happy, (March 2002, p.29) (2) 

ْفؿ الِفَمْسطيني الحركة العالمية لمدفاع عف الطّْْفؿ: تقرير حوؿ االنتياكات اإِلْسرائيمّية لحقوؽ الطّْ ( 3)
 (.14)ص، 2004خالؿ 

 (.28)ص، 2001ْنساف: التقرير السنوي ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ 4)
جيف مف المجزرة، تاريخ ( مقابمة أجراىا الباحث مع شريؼ عثماف محمود اليجيف وىو أحد النا5)

 .20/6/2016المقابمة: 
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مرأتاف محمد رفعت أبو النجا ـ، أعوا 10شيماء كماؿ أبو شمالة، ، والشيداء ىـ: أطفػاؿ وا 
سميرة ، عاماً  70فاطمة أحمد أبو جزر ، عاماً  15محمد سامي أبو ىالؿ ، أعواـ 8

أيمف محمد الغوؿ،  ،عاماً  45سعيد عبد العاطي عبيد، ، عاماً  30سالمة أبو جزر 
 .(1)عاماً 30

قامػػت دبابػػات قُػػّوات االحػػِتالؿ فػػي  ،خػػر عمػػى جريمػػة القصػػؼ العشػػوائيآوفػػي مثػػاؿ 
في ُمَخيَّـ جباليػا لالجئػيف، وذلػؾ خػالؿ اجتيػاح  السُّّكافبقصؼ مجموعة مف  6/3/2003

، والشػيداء ىػـ: محمػد شػحادة (2)طفػاءإ الُجػمواطنػا مػف بيػنيـ رَ  11شيد لمُمَخيَّـ، حيث استُ 
نػػػاجي ، عامػػاً  14 اف،بيػػإييػػاب محمػػد ن ،عامػػػاً  30نائػػؿ محمػػود أبػػو سػػيدو،  ،61البيػػاري

حمػػدي عثمػػاف ، عامػػًا  30محسػػف عػػوض أبػػو عػػودة، ، عامػػاً  35إسػػماعيؿ أبػػو جميميػػة، 
عبػػػد ، عامػػػاً  18بيػػػاء خميػػػؿ أبػػػو وردة، ، عامػػػاً  13ثػػػائر جبػػػر ريحػػػاف، ، عامػػػاً  23عبيػػػد، 

 14مػاىر أحمػد النجػار، ، عامػاً  17حمزة جبريؿ قرموط، ، عاماً  21الرحمف أحمد مقداد، 
 .(3)عاماً 

سػػكنية فػػي مدينػػة تكػػرر قصػػؼ الطػػائرات الحربيػػة لمنػػاطؽ  13/5/2004وفػػي يػػـو 
صابة سػبعة عشػر  ؛رفح وصػفت جػراح  ،خػريفآمما أسفر عف استشياد عشرة مواطنيف، وا 
 .(4)منيـ بالخطيرة خالؿ ذلؾ اليوـ ةٍ ثالثَ 

عمػػػى جبػػِؿ الكاِشػػػؼ فػػي شػػػماؿ  15/10/2004وأدى القصػػؼ العشػػوائي فػػػي تػػاريخ 
 .(5)َغزَّة إلى استشياد المسنة فاطمة حسيف داخؿ منزليا

بالقصػؼ  2005-2000د القتمى الذيف قتمتيـ قوات االحتالؿ مف تػاريخ وقد بمغ عد
 2000شػػييدا، موزعػػة عمػػى سػػنيف انتفاضػػة االقصػػى، كالتػػالي، فػػي عػػاـ  184العشػػوائي 

بمغ  2002شييدا، وفي عاـ  11بمغ عدد الشيداء  2001، وفي عاـ 2بمغ عدد الشيداء 
شػػػػييدا، وفػػػػي عػػػػاـ  29داء بمػػػػغ عػػػػدد الشػػػػي 2003شػػػػييدا، وفػػػػي عػػػػاـ  15عػػػدد الشػػػػيداء 

بمػػغ العػػدد  2005شػػييدا، وفػػي العػػاـ  117بمػػغ عػػدد الشػػيداء بالقصػػؼ العشػػوائي  2004
                                 

  .23/10/2002-17( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، التقرير االسبوعي حوؿ االنتياكات، 1)
 (.76)صِبَحّؽ الشعب الِفَمْسطيني، ( عمي، المجازر اإِلْسرائيمّية 2)
 (.11)ص، 2003ي الثامف سنةالييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنو  (3)
ْنساف: بياف، ُقّوات االحتِ 4)  ،2004/ 13/5الؿ تواصؿ عدوانيا، ( الشبكة العربية لمعمومات حقوؽ اإْلِ

  موقع الشبكة عمى االنترنت.
رة االحِتالؿ لمحافظة شماؿ َغزَّة خالؿ الفت ( مركز الميزاف: تقرير حوؿ اجتياح ُقّوات5)

 (.16)ص، 17/10/2004-28/9/2004مف
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 .(2)(1)شيداء 10

 قتؿ المدنييف بيدـ البيوت فوؽ ساكنييا: .4

يقدـ َجْيش االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي عمى تدمير البيوت السكنية تحت العديد مف الذرائع، 
بتدمير البيوت بالمتفجرات، وتقع ىذه البيوت في مناطؽ مكتظة حياف يقوـ وكثير مف األ

ر أثَ  ِمف بنيتيا متيالكة، فيؤدي تفجير المنزؿ إلى انييار ِعدَّة منازؿأَ ، وغالبية السُّّكافب
التفجير، فيقع العديد مف الشَُّيداء بانييار ىذه المنازؿ، أو يقع الشَُّيداء نتيجة عدـ تمكنيـ 

 .خالء المنزؿإِ مف 

أقدمت قوات االحتالؿ عمى ىدـ منزؿ  3/9/2002 بتاريخومف الشواىد عمى ذلؾ، 
فوؽ ساكنيو في مدينة رفح، وقد نجا أفراد المنزؿ البالغ عددىـ اثني عشر فردًا بأعجوبة 
مف موت محقؽ، حيث أصيب ستة منيـ بجراح، جراء انييار السطح والحجارة فوقيـ، 

يعود المنزؿ لممواطف فايز عمى محمد أبو حسيف، ، و فيما دمرت جميع محتويات المنزؿ
رب العائمة وتوسؿ وباشرت جرافة االحتالؿ بعممية ىدـ المنزؿ وسكانو داخمو، حيث خرج 

ليـ بوقؼ عممية اليدـ، إال أف قوات االحتالؿ لـ تستجب لندائو، فأخذ يستغيث بالجيراف 
ؿ واصموا جريمتيـ، واخذوا لكي ينقذوا أطفالو مف تحت الركاـ، إال أف جنود االحتال

وىرعت إلى المكاف سيارات اإلسعاؼ ، يطمقوف النار باتجاه كؿ مف يتقدـ مف المنطقة
وبعض السيارات الخاصة، واستطاعوا انتشاؿ مف تبقى مف أفراد العائمة مف تحت الركاـ، 

فايز مناؿ   ، والمصابوف ىـ: حيث كاف عددًا منيـ قد استطاع الفرار أثناء عممية اليدـ
 3حناف فايز أبو حسيف، ، أبو حسيف، عاماف، أصيبت بجروح في الرأس واليد اليمنى

عامًا، أصيبت  11نور فايز أبو حسيف، ، أعواـ، أصيبت بجروح في البطف والقدـ اليمنى
عامًا، أصيب بجراح في أنحاء مختمفة  20بيجت فايز أبو حسيف، ، بجروح في الرأس

                                 
 ( االحصائية مف مركز الميزاف لحقوؽ االنساف.1)
في مالحؽ  2005-2000( انظر جدوؿ اسماء المواطنيف الذيف قتموا نتيجة القصؼ العشوائي مف 2)

والجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز  الرسالة
 (.236)ص، 6، ممحؽ رقـ الفمسطيني لحقوؽ االنساف
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رضواف ، ماجدة عامًا، أصيب بجروح في اليديف 17حسيف، أحمد فايز أبو   ـ،مف الجس
 .(1)عامًا، أصيبت بجروح في الرأس 42أبو حسيف، 

قامت قوات االحتالؿ بتفجير منزليف سكنييف بالمواد  13/10/2002بتاريخ و 
المتفجرة وىدـ أربعة منازؿ اخرى بواسطة الجرافات العسكرية في مخيـ رفح، حيث قتؿ 

بريكة عاماف ونصؼ جراء انييار جدراف المنزؿ عميو بعد تفجير الطفؿ توفيؽ حساـ 
عاما في نفس الحادث،  60المنزؿ المجاور لو، كما اصيب المواطف توفيؽ حافظ بريطة 

 .(2)وقد استشيد بعد عشرة اياـ متأثرا بجراحو

اقتحمت ُقّوات االحِتالؿ مْنَطَقة مشروع بيت الىيا في  2/12/2002 تاريخوب
عاشور  استشيد المسفُّ  وقدشماؿ ِقطاع َغزَّة، مستيدفة تدمير عدد مف منازؿ المطموبيف، 

ابؽ و ف قامت ُقّوات االحِتالؿ بتفجير منزلو المكوف مف ِعدَّة طأعاما، بعد  70سالـ ديب  
 .(3)بالمتفجرات
عمى ُسّكانو في ُمَخيَّـ البريج  في منتصؼ الميؿ انيار منزؿٌ  3/3/2003 بتاريخ و 

وىي  ،مت المواطنة نيى المقادمةتِ لالجئيف، بعدما فجر الَجْيش اإِلْسرائيمّي منزال مجاورا، وقُ 
 .(4)لعشرة أطفاؿ، حيث انيارت جدراف المنزؿ عمييا ّـّ أ
وقامت بيدـ منزؿ  ،والشجاعية التفاح حيي في االحِتالؿ ُقّوات توغمت 19/2/2003في و 

 23 ِقطػاععػاـ، وتػامر ال 21عػاـ، وعػالء نػاىض الحمػو  26فوؽ المػواطنيف سػعيد الحمػو 
عامػػا  52كػػذلؾ استشػػيد المػػواطف عبػػد اهلل محمػػد السػػبع استشػػيادىـ، ممػػا أدى إلػػى  عػػاـ

 .(5)23/2/2003نتيجة ىدـ المنزؿ عميو وذلؾ خالؿ اجتياح مدينة بيت حانوف بتاريخ 
دمرت ُقّوات االحِتالؿ منزال كاف يوجد فيػو المسػف محمػود خمػؼ  12/6/2004وفي 

وىو رجؿ مقعد تجاوز عمره السبعيف عامػا، ورغػـ المناشػدات بالسػماح  ،في مدينة رفح اهلل
ال أف قُػػػػّوات االحػػػػِتالؿ اإِلْسػػػػرائيمّي دمػػػػرت المنػػػػزؿ عميػػػػو حيػػػػث فػػػػارؽ إلػػػػو بمغػػػػادرة منزلػػػػو 

                                 
  .04/09/2002-29/08( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، التقرير االسبوعي، 1)
 .16/10/2002-10ي، ( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف: النتياكات اإلسرائيمية في األراض2)
 .( َمْوِقع البياف عمى االنترنت3)

(4) Amnesty International: House demolition and destruction of land and 

property, (P.10).  
 (.25ص، 2003) الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثامف سنة (5)
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 .(1)الحياة
 :(2)2005-2000 أسماء المواطنيف الذيف استشيدوا نتيجة ىدـ البيت فوقيـ (: يوضح2. 2)جدوؿ
 المكاف التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ

 خانيونس 21/08/2002 خانيونس 26 عدناف حسيف حسف بريص 1
 البريج 11/03/2002 البريج 22 يحيى حمداف السعيد 2
 الشريط الحدودي 26/10/2002 رفح 14 سالـ عبد القادر عيسى الشاعر 3
 رفح 03/02/2003 رفح 50 عزيزة ديب عمي القصير 4
 بيت حانوف 24/02/2002 بيت حانوف 50 عبد اهلل محمد محمود السبع )الكفارنة( 5
 خانيونس 07/12/2004 خانيونس 55 ابراىيـ محمود محمد خمؼ اهلل 6
 خانيونس 14/09/2001 خانيونس 19 عماد ىاشـ رجب خمؼ 7
 خانيونس 14/09/2001 خانيونس 18 محمد وليد مصطفى الدجاني 8
 خانيونس 15/01/2002 خانيونس 27 عدلي احمد يوسؼ حمداف 9

 جنوب غزة 09/05/2001 النصيرات 23 سامي سمير بارود 10
 الشريط الحدودي 22/09/2001 رفح 25 خالد محمود محمد أبو حبيب 11

 

 عمى الماريف:والمستوطنات طالؽ الّنار مف الحواجز الَعْسَكِرّية إ .5
 سقط فييا العديد مف الشَُّيداء والجرحى حينما أطمؽ جنودُ  كثيرةٌ  مت حاالتٌ جّْ سُ 

مروا الذيَف الذيف كانوا بالقرب مف الحواجز أو  االحِتالؿ الّنار عمى السيارات وعمى المارةِ 
 .(3)كاف شكؿٍ  لـ يشكموا خطرا عمى حياة أحد بأيّْ عمى الرغـ مف أنيـ  مف خالليا،

 ا؛َغزَّة فييا ىدوءً  ِقطاعوحتى قبؿ انطالؽ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى في الفترة التي شيد 
االحِتالؿ مواطنيف مف خالؿ نقاط تواجدىـ عمى الطرقات التي نصت  استيدفت ُقّواتُ 

 كثيرة.الـ عمى تواجدىـ بيا، والشواىد عمى ذلؾ اتفاقية السَّ 
 جنود قبؿ انطالؽ أحداث اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، أطمؽ 8/7/2000في تاريخ 

عاما  ٜٕوقتموا السيدة اعتداؿ حمزة معمر يَّة، مدنية ِفَمْسطين سيارةٍ  عمى الّنار االحِتالؿ
مف رفح، وأصابوا طفميا الرضيع وزوجيا بجراح خطيرة، فيما أصيب طفميا الثاني 

ة, وقد وقع الحادث عندما حاولت سيارة مدنية ِفَمْسطينية ومواطف آخر بجراح متوسط
عمى الطريؽ الرئيس بمحاذاة الجسر الذي يربط شطري ُمْسَتْوَطَنة  تجاوز سيارة مستوطفٍ 

                                 
ْنساف، حقوؽ لمجنة الخاص المقرر ( تقرير1) ْنساف حقوؽ حالة بشأف  دوغارد، جوف السيد اإْلِ  في اإْلِ

 (.10)ص, 29/4/2005الِفَمْسطينية،  األراضي
  مركز الفمسطيني.م( الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية ل2)

B’Tselem, Trigger Happy, (March 2002, p.23). (3) 
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َغزَّة, وفي ىذه األثناء أطمؽ جنود االحِتالؿ المتواجدوف فوؽ  ِقطاعكفار داروـ وسط 
طينية، وادعت ُقّوات االحِتالؿ أف الّنار أطمقت عمى تجاه السيارة الِفَمسْ  الجسر الّنار بكثافةٍ 

 .(1)َمْوِقع جنود االحِتالؿ بالقرب مف ُمْسَتْوَطَنة كفار داروـ
لييا، إالتي استخدمتيا ُقّوات االحِتالؿ في عممية القتؿ، كثيرا ما تمجأ  لذريعةوىذه ا

عمى  طالؽ نارٍ إبررت عممية القتؿ بحدوث فقد  ،طفالياأصابت أرغـ أنيا قتمت امرأة و 
في أرواح الِفَمْسطينييف، فجريمة القتؿ  واستيتارٍ  واضحٍ  الَمْوِقع، وىذا يدؿ عمى استخفاؼٍ 

ىذه وقعت بسبب تجاوز سيارة مواطف ِفَمْسطيني لسيارة مستوطف عمى شارع رئيسي لمرور 
 المواطنيف مف محافظات َغزَّة إلى محافظات الجنوب.

أنػػو خػػالؿ اْنِتفاَضػػة اأْلَْقصػػى قامػػت قُػػّوات االحػػِتالؿ بتحديػػد منػػاطؽ يمنػػع عمػػى كمػػا و 
مئػػػات األمتػػػار عػػػف المواقػػػع الَعْسػػػَكِرّية أو  منيػػػا، ىػػػذه المنػػػاطؽ تبعػػػدُ  المػػػواطنيف االقتػػػرابُ 

عطػػى الَجػػْيش اإِلْسػػرائيمّي تعميمػػات مشػػددة أَغػػزَّة، وقػػد  ِقطػػاعالُمْسػػَتْوِطنات أو عمػػى حػػدود 
طػالؽ الّنػار إؿ نتيجػة تِػمف ىػذه المنػاطؽ، وقػد قُ  مف يقتربُ  إلطالؽ الّنار عمى كؿّْ لجنوده 

وخػالؿ سػاعات الظييػرة،  72/9/2001تػاريخ فػي مػف المػواطنيف الِفَمْسػطينييف، ف عددٌ  ىذا
عاًمػا، ويعػاني  30ديػر الػبمح والبػالغ مػف العمػر  ُسػّكاف ، مػفةسار المواطف عمي أبػو بميمػ

اذاة الشػػػػارع القريػػػػب مػػػػف ُمْسػػػػَتْوَطَنة كفػػػػار دروـ، وكػػػػاف الَجػػػػْيش عقمػػػػي، بمحػػػػ مػػػػف تخمػػػػؼٍ 
ىػذا الشػارع أمػاـ الِفَمْسػطينييف قبػؿ ذلػؾ بأسػبوع، حيػث قػاـ ِإْغالؽ اإِلْسرائيمّي قد أعمف عف 

تؿ حيث قُ  ة،نارية عمى أبو بميم ِعدَّة عياراتٍ  في الَمْوِقع الَعْسَكِرّي المجاور بإطالؽِ  الجنودُ 
 .(2)عمى الفور

أطمقت ُقّوات االحِتالؿ مف داخؿ برج في محيط ُمْسَتْوَطَنة  11/9/2001تاريخ في و 
نحػػو خػػاف يػػونس، ممػػا أدى إلػػى استشػػياد  متجيػػةٍ  كفػػار داروـ الّنػػار عمػػى سػػيارة ِفَمْسػػطينيةٍ 

صػػابة مػػواطف، وفػػي اليػػوـ التػػالي ليػػذا الحػػادث استشػػيد  الشػػاب محمػػد ذيػػب أبػػو شػػقفة، وا 
 إطػالؽ الّنػار عميػو مػف قبػؿ قُػّوات االحػِتالؿ وىػو داخػؿَ  دة نتيجةَ المواطف عامر حمدي زيا

 .(3)عمى حاجز أبو ىولي جنوب دير البمح السيارةِ 
مجنػػدة إسػػرائيمية تعمػؿ عمػػى حػػاجز التفػاح القريػػب مػػف  قامػت 2/2003شػػيروفػي 

فمسػػػػطينية مػػػػف سػػػػكاف منطقػػػػة  امػػػػرأةمسػػػػتوطنة "نفيػػػػو ديكػػػػاليـ" وسػػػػط قطػػػػاع غػػػػزة بإجبػػػػار 

                                 
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 1)  (.13ص ،2000)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

B’Tselem, Trigger Happy, (March 2002, p.39 – 41). (2) 

ْنساف: التقرير السنوي3)  (.24ص  ،2001 ) ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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مػػادة سػػامة ممػػا سػػبب ليػػا حروقػػًا فػػي الفػػـ والبمعػػوـ،  شػػرؽ خػػانيونس عمػػى شػػرب المواصػػي
 .(1)إضافة إلى إصابتيا بحالة مف التشنج

 33قتمت قػوات االحػتالؿ المػواطف ريػاض حسػيف أبػو زيػد  17/2/2003وبتاريخ 
سيارتو عمػى طريػؽ غػزة  استيداؼإصابتو بأعيرة نارية لدى عاما، مف مخيـ البريج، جراء 

 .(2)"نتساريـ" جنوب مدينة غزة بالقرب مف مستوطنة النصيرات
 17طالػب جمعػة بدريػة شػػممخ، قتمػت قػوات االحػتالؿ الطفػػؿ  7/4/2003بتػاريخ 

إصػابتو بعيػار نػػاري نتيجػة  7/4/2003عامػًا، مػف حػي الشػيخ عجمػيف/ غػزة، قتػؿ بتػاريخ 
، وبتػػػاريخ (3)ةغػػػز  فػػػي الػػػبطف أثنػػػاء وجػػػوده بػػػالقرب مػػػف مسػػػتوطنة "نتسػػػاريـ" جنػػػوب مدينػػػة

قتمػػت قػػوات االحػػتالؿ ثالثػػة اطفػػاؿ مػػف مخػػيـ جباليػػا نتيجػػة اصػػابتيـ بػػأعيرة  1/1/2003
، أثنػػػاء وجػػػودىـ فػػػي مزرعػػػة قريبػػػة مػػػف مسػػػتوطنة " إيمػػػي سػػػيناي" شػػػماؿ قطػػػاع غػػػزة ناريػػػة

 16 س،واطػػارؽ زيػػاد محمػػد د، عامػػاً  14 اس،محمػػد عطيػػة عبػػد العزيػػز دو واالطفػػاؿ ىػػـ 
 .(4)عاماً  14أحمد عابد،  جياد جمعة، عاماً 

 صدـ المواطنيف مف قبؿ سيارات الَجْيش والُمْسَتْوِطنيف: .6
َغػػزَّة بواسػػطة  ِقطػػاعواصػػي فػػي المَ  مْنَطقَػػة وفالُمْسػػَتْوِطنوف والجنػػود اإِلْسػػرائيميّ  يجػػوب

فػي و  ،ىمػاؿصػابة المػواطنيف نتيجػة السػرعة واإلإجنونيػة، ممػا يػؤدي إلػى  سياراتيـ بسػرعةٍ 
ػػ صػػابات بشػػكؿٍ تكػػوف اإل حيػػافبعػػض األ صػػيب العشػػرات أؿ ِعػػدَّة مػػواطنيف و تِػػقُ  وقػػد ،دٍ متعمَّ

 في ىذه العمميات.
عربػػة يسػػتقميا  ِإْسػػرائيمّية يقودىػػا مسػػتوطفٌ  صػػدمت سػػيارةٌ  14/7/1994تػػاريخ فػػي ف

دى إلػى أممػا  ؛كانت تسير عمى الطريؽ قرب ُمْسَتْوَطَنة نفيػو دكػاليـ ،مواطنوف ِفَمْسطينيوف
 .(5)ربعةبنائيا األأصابة ا  طنة رحمة السموت و مقتؿ الموا

                                 
 (.6ص، 2003) التقرير السنوي الثامف سنة( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، 1)
 (.6المرجع السابؽ )ص( 2)
 (.14المرجع نفسو )ص (3)
 (.50ص، 31/3/2003 ) ( مركز الميزاف، تقرير جػػػرائـ قػػوات االحتالؿ اإلسرائيمي، بتاريخ4)
ْنساف، المناطؽ الصفراء، 5)  (.63)ص( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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 18قػػاـ مسػػتوطف بقتػػؿ المػػواطف ىػػاني صػػالح ابػػو حجػػاج  1/5/1998وبتػػاريخ 
عاما مف خانيونس، حيث قاـ المستوطف بدىسػو حػيف كػاف يقػود حافمػة بسػرعة فائقػة عمػى 

 .(1)طريؽ يستخدمو المستوطنوف
فائقػػػة بسػػػيارتو  يسػػػير بسػػػرعةٍ  ِإْسػػػرائيميّّ  مسػػػتوطفٌ  ـَ صػػػدَ  7/9/2000تػػػاريخ فػػػي و 

عامػا، عنػدما كػاف الطّْْفػؿ يقػود دراجتػو  ٖٔالطّْْفؿ صالح خميؿ العامودي البالغ مػف العمػر 
اليوائيػػة عمػػى الطريػػؽ العػػاـ المػػؤدي إلػػى شػػاطئ بحػػر خػػاف يػػونس، بػػالقرب مػػف ُمْسػػَتْوَطَنة 

نتيجػػة إصػػابتو  نفيػػو دكػػاليـ، وقػػد سػػقط الطّْْفػػؿ أرضػػا ودخػػؿ فػػي حالػػة غيبوبػػة لمػػدة يػػوميف
 .(2)بجروح في رأسو وظيره ويده اليمنى

، صػػػدـ مسػػػتوطف إسػػػرائيمي بسػػػيارتو سػػػيارة فمسػػػطينية عمػػػى ٕٓٓٓ/ ٜ/ٕٗوبتػػػاريخ 
مػواطف فمسػطيني  ٗٔمفترؽ الشيداء بالقرب مف مستوطنة نتساريـ، ممػػا أدى إلػى إصػابة 

 .(3)بإصابات ما بيف طفيفة ومتوسطة

 االغتياؿ:قتؿ المدنييف أثناء عمميات  .7
خػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار سػػػالمة تقػػػوـ قُػػػّوات االحػػػِتالؿ بارتكػػػاب جريمػػػة االغتيػػػاؿ دوف األ

عديػػدة أف تمػػؾ  ف شػػواىدُ المػػدنييف الموجػػوديف فػػي المكػػاف وقػػت ارتكػػاب الجريمػػة، حيػػث تبػػيّْ 
لوجػػود المػػدنييف فػػي  القُػػّوات كانػػت معنيػػة باسػػتيداؼ وتصػػفية المطمػػوبيف ليػػا دوف مراعػػاةٍ 

 نػتج عنيػا استشػيادُ  خػالؿ اْنِتفاَضػة اأْلَْقصػى ؼ، فجميع عمميػات االغتيػاؿتيدَ المكاف المس
، وذلػػػػؾ ألفَّ عمميػػػػات االغتيػػػػاؿ تػػػػتـ مػػػػف خػػػػالؿ قػػػػذائؼ الطػػػػائراِت العديػػػػد مػػػػف المػػػػواطنيف

والػػدبابات التػػي ال تقتػػؿ المسػػتيدؼ فقػػط، بػػؿ تقتػػُؿ كػػؿَّ مػػف يتواجػػُد فػػي مكػػاف االسػػتيداؼ، 
 والشواىد عمى ذلؾ كثيرة.

 الشػجاعية حػي فػي مدنيػةًة سػيار  االحػِتالؿ قُػّوات قصػفت 11/6/2003تػاريخففػي 
عاًمػا، وسػييؿ نعمػاف أبػو  36كػؿ مػف تيتػو محمػود مسػعود،  اغتيػاؿ بيػدؼ َغػزَّة بمدينػة
عاًما، وقد أدى القصؼ إلػى مقتػؿ سػبعة مػواطنيف كػانوا متواجػديف فػي المكػاف،  30نحؿ، 

عػزاـ ، عامػاً 42خميؿ حسف خميؿ حميد،  ،عاماً 35ياسر حسف خميؿ حميد، والشيداء ىـ: 
ماجػػػدة محمػػػود محمػػػد ، عامػػػاً 20سػػػامية محمػػػود محمػػػد دلّػػػوؿ، ، عامػػػاً 40 عػػػؿ،حسػػػني الج

                                 
ْنساف، تقرير عاـ( 1)  (.7ص، 1998) اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْنساف، التقرير السنوي، سنة 2)  (.36ص، 2000)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.6ص، 2003) ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثامف سنة3)
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 .(1)عاماً 52 عؿ،راتب محفوظ الج، عاماً  52ياسيف صبحي مرتجى، ، عاماً 24دّلوؿ، 
المواطنػػػوف وعنػػػدما تقػػػوـ قُػػػّوات االحػػػِتالؿ باسػػػتيداؼ المطمػػػوبيف ليػػػا، يتجمػػػع فػػػي العػػػادة 

ورجػػػاؿ اإلنقػػػاذ لمعمػػػؿ عمػػػى إخػػػالء الجرحػػػى والشُّػػػَيداء، فتتعمػػػد قُػػػّوات االحػػػِتالؿ اسػػػتيداَؼ 
 المكاف مرًة ُأخرى لتقتؿ أكبر عدٍد مف المدنييف.

فػي مػدخؿ ُمَخػيَّـ النصػيرات عمػى طريػؽ صػالح الػديف  20/10/2003في تاريخ 
اثنػػػيف مػػػف ركابيػػػا، فيمػػػا الذ سػػػيارة مدنيػػػة، ممػػػا أدى إلصػػػابة  ةٌ قصػػػفت مروحيػػػاٌت ِإْسػػػرائيميّ 

والمػػارة، وأفػػراد الطػػواقـ  مْنَطقَػػةال ُسػػّكاف وفػػور سػػماع صػػوت القصػػؼ ىػػرع، الثالػػث بػػالفرار
طفػػػاء السػػػيارة المحترقػػػة، إال أف المروحيػػػات عػػػادت لتقصػػػؼ  الطبيػػػة، إلنقػػػاذ المصػػػابيف وا 

، عامػا 20ميػدي إسػماعيؿ جربػوع، ، وىػـ (2)المكاف مف جديد، ما أوقع اثنػي عشػر شػييدا
زيػف العابػديف محمػد ، عامػاً  20عطيػة يوسػؼ يػونس ، عامػاً  23عبد الحميـ محمػد طبػارة، 

محمػد شػتيوي المصػري، ، عامػاً  12محمد زيػاد بػارود، ، عامًا )ويعمؿ طبيبًا( 35شاىيف، 
محمػػد توفيػػؽ ، عامػػاً  21أيػػوب مصػػباح الممػػؾ، ، عامػػاً  49أحمػػد عيػػد خميفػػة، ، عامػػاً  23

، عامػػػاً  35مسػػػعود عمػػػي عيػػػاش، ، عامػػػاً  25إبػػػراىيـ محمػػػد طبػػػازة، ، عامػػػاً  22حتحػػػت، 
 .(3)عاماً  16صالح عبد الغفار أسعد، 

مواطنػػػا  80وقػػد بمػػػغ عػػدد الشػػػيداء الػػذيف قتمػػػوا خػػػالؿ تواجػػدىـ فػػػي موقػػع االغتيػػػاؿ 
 2000، مػػػوزعيف عمػػػى سػػػنيف االنتفاضػػػة كالتػػػالي: فػػػي عػػػاـ 2005-2000خػػػالؿ عػػػاـ 

بمػػغ العػػدد  2002مػػواطنيف، وفػػي عػػاـ  5بمػػغ عػػددىـ  2001أربعػػة مػػواطنيف، وفػػي عػػاـ 
، وفػػػي العػػػاـ 24بمػػػغ عػػػددىـ  2004، وفػػػي العػػػاـ 51بمػػػغ العػػػدد  2003، وفػػػي عػػػاـ 23

 .(5)(4)مواطنيف 8بمغ عددىـ  2005

 طالؽ غازات سامة عمى المواطنيف:إ .8
، عمػػى المػػدنييف الِفَمْسػػطينييف مػػف الغػػازغيػػَر معػػروٍؼ االحػػِتالؿ نوعػػا  طمقػػت قُػػّواتُ أ

                                 
 (.37 ص ،2003) قرير السنوي التاسع سنةالمستقمة لحقوؽ المواطف، الت( الييئة الِفَمْسطينية 1)
 (.30ص، 31/12/2003-/1/10 )( مركز الميزاف: تقرير2)
 (.40ص، 2003) ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي التاسع سنة3)
 ( االحصائية مف مركز الميزاف لحقوؽ االنساف.4)
في مالحؽ الرسالة  2005-2000جدوؿ اسماء المواطنيف الذيف قتموا نتيجة االغتياؿ مف ( انظر 5)

،  عمؿ الطالب، المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف والجداوؿ
 (.234)، 6ممحؽ رقـ
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 بػيفحيث استخدمتو ألوؿ مرة في األراضي المحتمة في مدينة خػانيونس فػي الفتػرة الواقعػة 
حيػػث لػػـ يػػتمكف األطبػػاء مػػف تحديػػد العػػالج المناسػػب لمحػػاالت التػػي  12-20/2/2001

مي وصػػمت لممستشػػفيات نتيجػػة استنشػػاقيـ الغػػاز، وليػػذا النػػوع مػػف الغػػاز "األسػػود"، كمػػا سػػ
فػػػي الفػػػـ  سػػػكريّّ  ومػػػذاؽٌ  ،مػػػف قبػػػؿ المػػػواطنيف الػػػذيف تعرضػػػوا لػػػو، رائحػػػة كرائحػػػة النعنػػػاع

األسود، ويخمؼ أعراًضا لمستنشػقيو تتمثػؿ فػي  والحمؽ، ينبعث مف الغاز الكثيؼ ذو الموفِ 
صػػداع بػػالرأس وشػػعور بالغثيػػاف، اختنػػاؽ وضػػيؽ بػػالتنفس، آالـ فػػي الصػػدر ومغػػص فػػي 

اء فػػي العضػػالت، ونوبػػات تشػػنج وىيجػػاف، فضػػال عػػف ظيػػور الػػبطف، سػػعاؿ شػػديد، وارتخػػ
بعػػض األعػػراض األخػػرى عمػػى مػػف تعرضػػوا ليػػذا النػػوع مػػف الغػػاز السػػاـ، كظيػػور طفػػح 

الصدر واألطراؼ، فقداف الشيية، وشعور بالتقيؤ، وعػادة مػا تسػتمر ىػذه  مْنَطَقةجمدي في 
َمْرَكػزة لعػدة أيػاـ أيًضػا األعراض لعدة أياـ، ومكث عدد مػف المصػابيف فػي غػرؼ العنايػة الْ 

المستشػػفيات عالًجػػا لػػو سػػوى المسػػكنات فػػي لخطػػورة حػػالتيـ الصػػحية، ولػػـ يجػػد األطبػػاء 
طػالؽ ىػذا إلحاالت التشنج، والعقارات التي تسػتخدـ لممصػابيف بالغػاز المػدمع، وقػد خمػؼ 

 .(1)مصابا ٖٕٛالغاز 
ؼ الى ومف خالؿ ما سبؽ يتضح أف سياسة االحتالؿ كانت وما زالت تيد

ايقاع العدد األكبر مف الضحايا في صفوؼ الشعب الفمسطيني، واستمرار عمميات 
األمثمة، يدؿ أف المجتمع الدولي لـ يردع قوات  وكما توضحبدـ بارد القتؿ 

 االحتالؿ ليوقفيا عف ارتكابيا االنتياكات الجسيمة لحقوؽ االنساف في قطاع غزة.
 

                                 
ْنساف: التقرير السنوي1)  (.22ص، 2001) ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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 بشرية:: استخداـ المدنييف دروعا ثاِنًيا
اسػػتخداـ  المػػواطنيف كػػدروع بشػػرية ليسػػت حػػاالت نػػادرة أو مػػف خػػالؿ  ةسياسػػ فَّ إ

الجنود الذيف ارتكبوا جريمة استخداـ المدنييف دروعا بشرية، بؿ ىػي  يّتخذُه أحد فرديٍّ  قرارٍ 
طػػار إوامػػر ضػػباط كبػػار وقػػادة َعْسػػَكِرّييف ذوي رتػػب َعْسػػَكِرّية عاليػػة، فػػي ألتعميمػػات و  تنفيػذٌ 

قرارىػػا فػػي المسػػتويات العميػػا لمَجػػْيش اإِلْسػػرائيمّي حيػػث انتيجػػت بشػػكؿ إِسياَسػػة ِإْسػػرائيمّية تػػـ 
 .(1)كبير خالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى

القُػّوات اإِلْسػػرائيمّية قامػت فػػي َأْكثَػر مػػف  فَّ أنػػت العديػد مػػف الشػيادات الدوليػػة بيَّ  لقػد
فػػػي العمميػػػات الحربيػػػة، واسػػػتخداميـ كػػػدروع حادثػػػة بإجبػػػار الِفَمْسػػػطينييف عمػػػى المشػػػاركة 

 .(2)سواء في ىذا األمر عمى حدٍّ  النّْساءو  بشرية، وقد استخدمت الرجاؿَ 
، حيػػػث أجبػػػر عشػػػرات المػػػدنييف سػػػموب خػػػالؿ اْنِتفاَضػػػة اأْلَْقصػػػىوتعػػػزز ىػػػذا األ

لخطػر المػوت مػف أجػؿ درء الخطػر  كانوا خالليػا عرضػةً  الِفَمْسطينييف عمى القياـ بميماتٍ 
, التػػي أجبػػرت المػػدنييف الِفَمْسػػطينييف عمػػى المشػػي (3)المتوقػػع عػػف أفػػراد القُػػّوات اإِلْسػػرائيمّية

 .(4)الطرقاتو ماـ الدوريات اإِلْسرائيمّية، وتفقد الطريؽ أماميـ، ورصد الشوارع أ
 ،تػارةً  جمػاعيٍّ  بشرية، بشػكؿٍ  كدروعٍ  ف العزؿَ و المواطن استخدـَ  حيافِ وفي بعض األ

أو اقتحػػػػاـ منػػػػازؿ ومنشػػػػآت  ،ثنػػػػاء عمميػػػػات االعتقػػػػاؿأوذلػػػػؾ  ،فػػػػرديّ  خػػػػرى بشػػػػكؿٍ أوتػػػػارة 
 .(5)المواطنيف
ْنساف الدولية  ُمَنظََّمةوقالت   أف ىذه الممارسات  ىيومف رايتس ووتشحقوؽ اإْلِ

ْنساني، كما أنيا تنتيؾ التزاـ ِإْسرائيؿ  تنتيؾ مبدأ أساسيِّا مف مبادئ القانوف الدولي اإْلِ
، وقالت 27باحتراـ وحماية األشخاص المدنييف بموجب اتفاقية جنيؼ الرابعة المادة 

بالغ جميع أنو يجب عمى الَجْيش اإِلْسرائيمّي التوقؼ فورا عف ىذه الممارس ُمَنظََّمةال ات، وا 
أفراد الَجْيش واألمف أف مرتكبي  ىذه االنتياكات يتحمؿ مرتكبيا المسؤولية وسيتـ 

                                 
 (.37)صالِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ، ( فروانة، عبدالناصر: اأْلَْسرى 1)
ْرىاب الص المداوي،( 2)  (.248)صييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة، اإْلِ
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 3)  (.22ص، 2005)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْرىاب الص المداوي،( 4)  (.428)صييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة، اإْلِ
 (.37)ص( فروانة، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ، 5)
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ومنظمات  ُمَنظََّمةمحاسبتو، كما وعمى الَجْيش التحقيؽ في الحاالت الموثقة التي وثقتيا ال
  .(1)حقوؽ ِإنساف ُأخرى

 :تنفيذىا عمى الِفَمْسطينيوف المدنيوف ُأجبر التي الميمات ومف
 والقرى.اْلُمُدف  مرافقة الجنود أثناء تنقالتيـ أثناء االجتياحات واقتحامات .1
 .(2)الدخوؿ إلى المنازؿ قبؿ ُقّوات االحِتالؿ أثناء عمميات المداىمة والتفتيش .2
الوقوؼ في أماكف محددة لحماية الجنود مف التعرض إلطالؽ نار مف رجاؿ المقاومة  .3

المدنييف المتظاىريف، خصوًصا أثناء تنفيذ جرائـ التدمير أو لمرمي بالحجارة مف قبؿ 
 والتجريؼ في الممتمكات الِفَمْسطينية.

 و إخالئو.ُسّكان التوجو إلى منزؿ مجاور والطمب مف .4
 .(3)إزالة أشياء يشتبو باحتوائيا عمى مواد متفجرة في الطرؽ أو غيرىا .5

تعػرض حيػاتيـ لمخطػر، قػدمت ولخطورة ىذا األمر عمى المػدنييف الِفَمْسػطينييف حيػث 
ْنسػػػاف منظمػػػاتٍ  سػػػبعُ  إلػػػى المحكمػػػة العميػػػا  ،(4)، منيػػػا خمػػػس منظمػػػات ِإْسػػػرائيمّيةلحقػػػوؽ اإْلِ

بالحصػػػوؿ عمػػػى قػػػرار يمنػػػع المحكمػػػة  فيػػػو تطالػػػب االتماًسػػػ 2002اإِلْسػػػرائيمّية  فػػػي عػػػاـ 
كرىػػػائف أثنػػػاء  اسػػػتخداـ قُػػػّوات َجػػػْيش االحػػػِتالؿ المػػػواطنيف الِفَمْسػػػطينييف كػػػدروٍع بشػػػريٍة أو

ولكػػف المحكمػػة العميػػا اإِلْسػػرائيمّية لػػـ تصػػدر ، (5)العمميػػات الَعْسػػَكِرّية فػػي المنػػاطؽ المحتمػػة
 .(6)سموبمرا زجريا واضحا بمنع ىذا األألمَجْيش اإِلْسرائيمّي 

حيػػػث جػػػاء ردىػػػا بعػػػدـ قانونيػػػة اسػػػتخداـ الَجػػػْيش لمسػػػكاف كػػػدروع بشػػػرية، واسػػػتبداؿ 
 السُّػػػػّكافر المبكػػػػر"، حيػػػػث يسػػػػمح ىػػػػذا اإلجػػػػراء لمَجػػػػْيش اسػػػػتخداـ الَجػػػػْيش بػػػػإجراء "اإلنػػػػذا

                                 
)1) Human Rights Watch: In a Dark Hour: The Use of Civilians During IDF 

Arrest Operations, (April 2002 ,P.2).  

 (.205, ص2005) التقرير السنوي الحادي عشر سنة( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، 2)
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 3)  (.30ص، 2005)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
( المنظمات الحقوقية الَمْوِقعة عمى الوثيقة: اْلَمْرَكز القضائي لحقوؽ اأْلََقمّْيَّة العربية في ِإْسرائيؿ 4)

ْنساف "عدالة"، ومؤسسة حقوؽ الموا طف في ِإْسرائيؿ، والجمعية الِفَمْسطينية لمدفاع عف حقوؽ اإْلِ
ْنساف، ومنظمة بتسيمـ، والمجنة الجماىيرية ضد التَّْعذيب في  والبيئة "القانوف"، وأطباء لحقوؽ اإْلِ

 ِإْسرائيؿ، ومركز الدفاع عف األفراد.
عدالة: وثيقة مقدمة لممحكمة اإِلْسرائيمّية العميا -رائيؿ( اْلَمْرَكز القضائي لحقوؽ اأْلََقمّْيَّة العربية في ِإسْ 5)

 . "عبري".(1)صحوؿ استخداـ ُقّوات االحِتالؿ ألشخاص ِفَمْسطينييف كدروع بشرية، 
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة،  المداوي،( 6)  (.428)صاإْلِ
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الِفَمْسطينييف في سياؽ ممارسة االعتقاالت في األراضي الِفَمْسطينية المحتمة شريطة موافقة 
 .(1)الِفَمْسطينييف عمى ذلؾ

قامت ُقّوات االحِتالؿ باستخداـ المواطنيف سمير وأحمد  ٕٕٓٓ/ ٛ/ٖٕففي تاريخ 
عاًما  مف جباليا، مف  ٕ٘أبو عمرة كدرعيف بشرييف إلخراج المواطف مدحت اليازجي، 

المزرعة في دير البمح، بعد إصابتو بجراح أثناء محاولتو تنفيذ  مْنَطَقةمكاف وجوده في 
ة "كفار داروـ"، فقد قاـ الجنود بإجبار المواطنيف أبو عمرة عمى ىجوـ مسمح في ُمْسَتْوَطنَ 

خراجو مف مكاف وجوده، في حيف كاف الجنود يطمقوف الّنار فوؽ  البحث عف المصاب وا 
أدى إلى  ما عميو، الّنار بإطالؽ الجنود أحد قاـ رأسييما، وبعد القبض عمى اليازجي

 .(2)مقتمو
ا استخدمت ُقّوات االحِتالؿ المدنييف دروًعػ 10/3/2002وفي اجتياح مدينة رفح في 

حػد المػواطنيف لجريػدة أخػر، حيػث قػاؿ آبشرية لمتنقؿ مف منزؿ إلػى منػزؿ ومػف مكػاف إلػى 
ف الجنػود كػانوا يحتمػوف أف قُػّوات االحػِتالؿ اسػتخدمتيـ دروعػا بشػرية، و أياـ الِفَمْسػطينية األ

 .(3)خرىأُ خمفيـ خالؿ تنقميـ داخؿ المنازؿ المستيدفة ومف غرفة إلى 
أخالقية في حربيا ضد  ال تمارس اساليباً يتضح مما سبؽ أف قوات االحتالؿ 

القوانيف واالعراؼ عمى أف قوات االحتالؿ ال تحكـ تصرفاتيا  ، وىذا يدؿالمواطنيف العزؿ
 تصرفاتيا اليمجية التي ال تخرج اال عف عصابات االجراـ.  إنما تحكـواالنسانية،  الدولية

 
  

                                 
 موقع إلكتروني.، دروع بشرية، ىموكيد (1)
 (.7ص، 2002) تقرير السنوي الثامف سنةالِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، ال( الييئة 2)
 (.2)ص، السنة السابعة، 2237، العدد 11/3/2002( جريدة اأْلَّياـ، االثنيف، 3)
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 المبحث الثاني: االغتياالت وتعمد قتؿ اأْلَْطفاؿ:
 داـ خارج نطاؽ القضاء "االغتياالت": ع: اإلٍ َأّواًل 

مػػػع سػػػبؽ اإلصػػػرار  ،ةغيػػػر قانونّيػػػ عػػداـ خػػػارج نطػػػاؽ القضػػػاء ىػػػو عمميػػػة قتػػػؿٍ اإل
، وجرت العػادة أف تنكػر (1)بأمر مف الحكومة اإِلْسرائيمّية أو بموافقتياتنفيذىا  يتـ ،والترصد

مسػػػػؤوليتيا عػػػػف ارتكابيػػػػا ىػػػػذه الجريمػػػػة، إال أنػػػػو خػػػػالؿ اْنِتفاَضػػػػة اإِلْسػػػػرائيمّية الحكومػػػػات 
اأْلَْقصػػى تبنػػت ِإْسػػرائيؿ بصػػورة رسػػمية ِسياَسػػة االغتيػػاالت، وقػػد ادعػػت أنيػػا تمجػػأ إلػػى ىػػذا 

،  (2)مف الممكف اعتقاؿ ىؤالء األشخاص الذيف كانوا ىدًفا لالغتيػاؿ يُعدسموب عندما لـ األ
فػػػإعالف القُػػػّوات اإِلْسػػػرائيمّية مسػػػؤوليتيا عػػػف عمميػػػات االغتيػػػاؿ التػػػي ترتكبيػػػا ىػػػي محاولػػػة 

 .(3)إلعطاء عمميات االغتياؿ التي تقـو بيا خارج نطاؽ القضاء بعدا قانونيا
، بأنيػػا نػػزاع مسػػمحوصػػؼ  2000أْلَْقصػػى وقػػد أعطػػت قُػػّوات االحػػِتالؿ اْنِتفاَضػػة ا

ا و مياجمػة وقتػؿ أولئػؾ الػذيف يػزعـ أنيػـ اسػتيدفبموجػب ىػذا الوصػؼ لجنودىػا  يسمح أي 
العفػػػو الدوليػػػة  ُمَنظََّمػػػةِإْسػػػرائيمّييف، ومػػػف دوف إجػػػراء تحقيػػػؽ فػػػي كػػػؿ حالػػػة وفػػػاة، وتػػػرفض 

 .(4)اااليحاء اإِلْسرائيمّي بأف االْنِتفاَضة الحالية تشكؿ نزاعا مسمح
مػػف َأْكثَػػر النمػػاذج وضػػػوًحا " االغتيػػاالت" وتعتبػػر جػػرائـ القتػػؿ خػػارج إطػػار القضػػػاء 

لمتػػػدليؿ عمػػػى جػػػرائـ القتػػػؿ العمػػػد التػػػي تقترفيػػػا قُػػػّوات االحػػػِتالؿ اإِلْسػػػرائيمّي ضػػػد المػػػدنييف 
 سياِسػػػيَّةالِفَمْسػػػطينييف، مػػػع سػػػبؽ اإلصػػػرار وبموافقػػػة رسػػػمية وعمنيػػػة مػػػف أعمػػػى الييئػػػات ال

قادتيػػا السياسػػييف والَعْسػػَكِرّييف، ، وبػػأوامر مباشػػرة مػػف قبػػؿ (5)والقضػػائية فػػي دولػػة ِإْسػػرائيؿ
 .(6)تتخذىا الحكومة األمنية المصغرة في بعض األوقاتوبعد قرارات صريحة 

 يـ فمينكشتايف وىو المدعي الَعْسَكِرّي لَجْيش االحِتالؿ ححيث قاؿ الميجر جنراؿ منا
ُقّوات الَجْيش مخولة ومصػرح ليػا مػف المرجػع القػانوني لمَجػْيش اإِلْسػرائيمّي  اإِلْسرائيمّي: "إف

وذلػػػػؾ فػػػػي حػػػػاالت اسػػػػتثنائية غيػػػػر  ،باغتيػػػػاؿ عناصػػػػر معاديػػػػة فػػػػي المنػػػػاطؽ الِفَمْسػػػػطينية
خػػر، الَجػػْيش سيواصػػؿ اتبػػاع كػػؿ آاعتياديػػة، ىػػدفيا إنقػػاذ حيػػاة أشػػخاص وفػػي غيػػاب بػػديؿ 

                                 
 (.4 ص ،2001 )( منظفة العفو الدولية: االغتياالت التي تنفذىا الدولة غير مشروعة، شباط1)

B’Tselem, The Fatal Shooting of Palestinians ,(may 2005, p.2).  (2) 

ْنساف، القدس 3)  (.9)ص، ِإْعداـ خارج نطاؽ القضاء، 2001( الجمعية الِفَمْسطينية لحماية حقوؽ اإْلِ
 (.85)ص( لبد، االغتياالت اإِلْسرائيمّية والتصفيات السياِسيَّة، 4)
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 5)  (.27ص، 2005)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة، 6)  (.435)ص( المداوي، اإْلِ
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فػي رده عمػى سػؤاؿ ىػؿ  (1)االت"، وقاؿ إييػود اولمػرتالوسائؿ بما في ذلؾ عمميات االغتي
 ،تؤيػػد اسػػموب االغتيػػاالت، أجػػاب "أنػػا أؤيػػد الضػػرب المباشػػر لمقتمػػة ومػػف يقػػؼ مػػف ورائيػػـ

 .(2)اعتذارات، في أي َمْوِقع متاح وبالقدر المتاح" ةومف دوف أي
 بطػػػػار سػػػػعييا إلرىػػػػاب الشػػػػعإسػػػػموب فػػػػي وتسػػػػتخدـ القُػػػػّوات اإِلْسػػػػرائيمّية ىػػػػذا األُ 

نياء انتفاضتو، ولـ تكتؼ ُقّوات االحِتالؿ باستيداؼ مػف تعتبػرىـ نشػطاء فػي ا  الِفَمْسطيني و 
لممنظمػػات الِفَمْسػػطينية  سياِسػػيَّةأعمػػاؿ المقاومػػة المسػػمحة، بػػؿ تسػػػتيدؼ أيضػػا القيػػػادات ال

 .(3)بشكؿ منظـ
 سػػػػمحةً أف تسػػػػتخدـ لػػػػذلؾ عػػػػف أوال تتػػػػورع ِإْسػػػػرائيؿ خػػػػالؿ تنفيػػػػذ ِسياَسػػػػة التصػػػػفية 

باتشػػي فػػي مالحقػػة كبػػر بكثيػػر مػػف اليػػدؼ المقصػػود، فيػػي تسػػتخدـ طػػائرات األأو  ،مروعػػة
ومػػػف ثػػػـ تطمػػػؽ عمػػػييـ الصػػػواريخ التػػػي تصػػػيب اليػػػدؼ وغيػػػره مػػػف المػػػارة أو  ،المطمػػػوبيف

، (4)حيانػػػا الطػػػائرات الحربيػػػةأالموجػػػوديف فػػػي المكػػػاف، وكػػػذلؾ تسػػػتخدـ قػػػذائؼ الػػػدبابات، و 
 ْسػػػرائيمّية فػػػي االغتيػػػاؿ وبشػػػكؿ واسػػػع، عمػػػى طػػػائرات االسػػػتطالعوَأْكثَػػػر اعتمػػػاد القُػػػّوات اإلِ 

ومػػػػػف ثػػػػـ إطػػػػػالؽ صػػػػػواريخ مثبتػػػػة عمػػػػػى ىيكميػػػػػا  ،حيػػػػث تػػػػػتمكف مػػػػػف رصػػػػد المسػػػػػتيدفيف
 .(5)باتجاىيـ

                                 
( إييود اولمرت: رئيس الوزراء اإِلْسرائيمّي الثاني عشر، ورئيس حزب كاديما، وعمدة سابؽ لبمدية 1)

السياِسيَّة بفضيحة فساد، وحكـ عميو بالسجف ست سنوات، ولد في ُمْسَتْوَطَنة القدس. غادر الحياة 
، التحؽ بمواء "جوالني في الَجْيش اإِلْسرائيمّي، وشغؿ منصب وزير شؤوف 1945بنيامينا في عاـ 
لى  1993، انتخب بعدىا في 1990، ووزير الصحة مف عاـ 1988األقميات سنة   2003وا 

ونائب رئيس الوزراء  2003ولى منصب وزير التجارة والصناعة عاـ عمدة لبمدية القدس، وت
، ثـ اضطر عاـ 2006، وتولى رئاسة الحكومة في 2005بحكومة شاروف، ثـ وزيرا لممالية في 

إلى االستقالة مف حزب كاديما الذي أسسو ىو وشاروف بسبب قضايا فساد، حيث صدر  2008
أصدرت  4/2014ع وقؼ التنفيذ، وفي شير بالسجف سنة واحدة م 2012في حقو حكما في 

موسوعة نت الجزيرة  ، موقعفساد محكمة ِإْسرائيمّية حكما بسجنو ست سنوات في قضية
 .الشخصيات

 (.95)ص( لبد، االغتياالت اإِلْسرائيمّية والتصفيات السياِسيَّة،2)
 (.6)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 3)
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة، ( المداوي، ا4)  (.435)صإْلِ
 (.12)ص( الصواؼ، شيداء أياـ الغضب،5)
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وقػػد بمػػغ مجمػػوع عػػدد الشػػيداء الػػذيف اغتػػالتيـ القػػوات االسػػرائيمية فػػي فتػػرة الدراسػػة 
أيضػػػا  1995حصػػػمت عمميػػػة اغتيػػػاؿ واحػػػدة، وفػػػي العػػػاـ  1994شػػػييدا، ففػػػي عػػػاـ  82

بمغػػت  2002سػػت عمميػػات اغتيػػاؿ، و 2001عمميتػػاف، و 2000عمميػػة اغتيػػاؿ واحػػدة، و
، وفػي العػاـ 17بمغػت  2004عػاـ  عمميػة، وفػي 30بمغػت  2003عمميات، وفي العػاـ 7

زيادة كبيػرة فػي عمميػات االغتيػاؿ  2003عممية، وىنا نالحظ في العاـ  18بمغت  2005
حيث شيدت في ىذا العاـ تطور لعمؿ المقاومة الفمسطينية، وكانت عمميات االغتيػاؿ ردا 

 .(1)عمى ذلؾ
 االغتياؿ:ومف الوسائؿ التي تستخدميا ُقّوات االحِتالؿ في تنفيذ جرائـ 

المحيطة بقنابؿ تػزف طًنػا،  مْنَطَقةوال مطموب لقوات االحتالؿ االسرائيميقصؼ منزؿ ال .1
أطمقػػػت طػػػائرة حربيػػػة   23/7/2002 ليمػػػة فػػػي ،مْنَطقَػػػةحػػػؽ دمػػػاًرا شػػػاماًل فػػػي الُيممػػػا 

عمى مبنػى سػكني فػي منطقػة ذات كثافػة ، قذيفة صاروخية 16-ِإْسرائيمّية مف نوع إؼ
وكاف المقصود في االستيداؼ ىو المطمػوب في مدينة َغزَّة،  (2) الدرجسكانية في حي 

 77مػدنيا، وجػرح َأْكثَػر مػف  15واستشػيد عمػى الفػور لقوات االحتالؿ صالح شحادة، 
منػزال بشػكؿ كامػؿ،  11ودمػر ، (3)واثنػيف مػف الرضػع طفاؿأ سبعةخريف مف ضمنيـ آ

(4)شػػحادةخػػر، وذلػػؾ السػػتيداؼ القيػػادي صػػالح آمنػػزال  32وتضػػرر 
وقػػد استشػػيدت  ,

 .(5)ابنتوو  ومعو زوجت
 ٖٚزاىػػر صػػالح أبػػو حسػػيف،، عامػػاً  ٓ٘صػػالح مصػػطفى شػػحادة، والشػػيداء ىػػـ: 

داليػػا رائػػد  ، عامػػا ٘ٔإيمػػاف صػػالح شػػحادة،  ،عامػػاً  ٘ٗليمػػى خمػػيس صػػفيرة، ، عامػػاً 

                                 
  ( احصائية مركز الميزاف.1)
 (. 255)ص، 7( انظر صورة مكاف االستيداؼ في مالحؽ الرسالة، ممحؽ رقـ2) 

  (P.25) Filiu ,Gaza A History (3) 

، اعتقمتو ُقّوات االحِتالؿ في العاـ 2/1952/ 24( ولد صالح الديف مصطفى عمي شحادة يـو 4)
وأفرج عنو في عاـ  1988وقضى في الُمْعَتَقؿ عاميف، واعتقؿ لممرة الثانية في عاـ  1984
، وكانت التيمة الموجية لو تأسيس أوؿ جياز َعْسَكِرّي لحركة حماس، ومنذ انطالؽ 2000

اأْلَْقصى أصبح القائد العاـ لكتائب الشييد عز الديف القساـ، بعد أف أعاد تأسيس اْنِتفاَضة 
قامت ُقّوات االحِتالؿ باغتياؿ صالح شحادة بصواريخ مف طائرة  23/7/2002الكتائب، وفي يـو 

  .الجزيرة نت: موسوعة الشخصياتموقع ، 16اؼ 
  (.74)صْسطيني، ( عمي، المجازر اإِلْسرائيمّية ِبَحّؽ الشعب الِفمَ 5) 
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آالء محمػد  ،شػيراً  ٛٔأيمػف رائػد مطػر، ، أعػواـ ٗمحمػد رائػد مطػر،  ،أعػواـ ٘مطر، 
منػى فيمػي ، عامػاً  ٕٚإيماف حسػف مطػر، ، ديانا رائد مطر، شيراف، عاماً  ٔٔمطر، 

صػبحي محمػود الحػويطي، ، أعػواـ ٙمحمػد محمػود الحػويطي،  ،عامػاً  ٖٓالحويطي، 
عمػر خميػؿ ، عامػاً  ٘ٚمريـ محمػد مطػر، ، عاماً  ٕٖيوسؼ صبحي الشوا، ، أعواـ ٗ

 .(1)عاماً  ٓٙالصعيدي، 
والَعْسػػػػَكِرّية وافقػػػػت عمػػػػى العمميػػػػة، ويعتبػػػػر ذلػػػػؾ انتيػػػػاؾ  سياِسػػػػيَّةال وكانػػػػت السػػػػمطات

ْنسػاني الػدولي، وفػي اليػوـ التػالي لمعمميػة عقػدت  اللتزامات ِإْسرائيؿ بموجػب القػانوف اإْلِ
لجنػػة تحقيػػػؽ لمَجػػػْيش اإِلْسػػػرائيمّي، وقػػػد تقػػػرر أف وسػػػائؿ اليجػػػوـ كانػػػت "غيػػػر مناسػػػبة" 

 .(2)ْسرائيؿ العممية بأنيا نجاح عظيـلمعممية، وقد وصؼ رئيس وزراء إِ 
فػػػي مػػػا يعػػػرؼ بمبػػػدأ التناسػػػب  اوتعتبػػػر ىػػػذه الجريمػػػة فػػػي القػػػانوف الػػػدولي تجػػػاوزً 

والتمييػػز والضػػرورة، وىػػو "أف اْلقُػػوَّة المسػػتخدمة يجػػب أال تزيػػد عػػف المسػػتوى المطمػػوب 
ذى لتجنػػب األ جيػػدٍ  كػػؿّ ف يتناسػػب مػػع مػػدى التيديػػد، ويجػػب اتخػػاذ ألوقػػؼ التيديػػد، و 
 .(3)وتقميص الضرر"

وىنػػػا واضػػػح أف قػػػوات االحػػػتالؿ تعمػػػدت ايقػػػاع أكبػػػر عػػػدد ممكػػػف مػػػف الشػػػػيداء 
والجرحى وتدمير البيوت بيدؼ ارىاب الشعب الفمسطيني وثنيو عف مقاومػة االحػتالؿ 
واحتضػػاف قيػػادة المقاومػػة، فالشػػدة والعنػػؼ واليمجيػػة واضػػحة مػػف خػػالؿ حجػػـ الضػػرر 

وجػػد قػػانوف فػػي العػػالـ يبػػرر مػػا ارتكبػػو االحػػتالؿ فػػي ىػػذه الػػذي احدثتػػو الصػػواريخ وال ي
 العممية.

القصؼ الصاروخي بالطائرات لممطمػوبيف ليػا، سػواء لسػياراتيـ أو مكػاتبيـ أو منػازليـ  .2
أو وىـ يسيروف عمى أقداميـ في الشوارع، ووسيمة القتؿ ىذه اأَلْكَثر استخداما مف قبؿ 

 ُقّوات االحِتالؿ.
الطيراف الحربي المروحي الشاب بكر أحمد حمداف استيدؼ  24/1/2002في 

صواريخ  ةُ قت ثالثطمِ خانيونس، حيث أُ كوادر كتائب القساـ مف مدينة عاًما مف  ٖٓ
 4/2/2002حمداف مما أدى إلى استشياده، وفي تاريخ  صابت سيارة الشاب بكرأ

                                 
إعداد  22/7/2002( مركز الميزاف: تقرير خاص بالقصؼ اإلسرائيمي لحي الدرج في غزة بتاريخ 1)

 (.6)ص المحامية أنجيال جاؼ،
)2) Human Rights Watch: WORLD REPORT 2003 Israel, the Occupied West 

Bank and Gaza Strip, and PA Territories , (p.461).  

ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة، ( 3)  (.435)صالمداوي، اإْلِ
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ف مف يطينيّ شباف ِفَمسْ  استيدفت طائرات االحِتالؿ الحربية سيارة كاف يستقميا خمسةُ 
 َغزَّة، حيث أطمقت عمييـ ِعدَّة صواريخ مما أدى ِقطاعُمَخيَّـ الشابورة في رفح جنوب 

براىيـ حسيف  ٜٕأيمف البيداري  ـ:استشيادىـ جميعا، والشَُّيداء ىإلى  عاًما، وا 
 ٕٔ عاًما، ومحمد فايز أبو سنيمة ٕٚعاًما، وماجد مرزوؽ معمر  ٕ٘الجربوع 

 .(1)عاًما ٖ٘عاًما، وناصر أحمد أبو عاذرة 
استيدفت مروحيات ِإْسرائيمّية سيارة كاف يستقميا تيتو مسعود  11/6/2003وفي 
، وىما مف كوادر كتائب الشييد عز الديف القساـ الجناح الَعْسَكِرّي بو نحؿأوسييؿ 

ْسالمية حماس ارع في مدينة ، وكانت السيارة تسير في وسط شلحركة المقاومة اإْلِ
الشجاعية وبالقرب مف سوؽ الشجاعية المكتظ بالمارة، ونتج عف ذلؾ استشياد تسعة 

 .(2)مواطنيف بينيـ سيدتاف
ومف أبرز عمميات االغتياؿ لقيادة المقاومة الفمسطينية عف طريؽ استيدافيـ 

قصفت حيث ، 8/3/2003بتاريخ  المقادمةابراىيـ  اغتياؿ الدكتوربالطائرات، 
ميتسوبيشي بيضاء الموف،  صواريخ سيارة مدنية مف نوع 4 طائرات عموديػة بواسػطة

، (3)مدينة غزة فمسطيف بالقرب مف مسجد الروضػة فػي بينما كانت تسير في شارع
الدكتور عبد العزيز وكذلؾ ، 22/3/2004اغتياؿ الشيخ أحمد ياسيف بتاريخ كذلؾ 

 .(4)17/4/2004الرنتيسي بتاريخ 
وفي دليؿ   المطموبيف عمى حاجز َعْسَكِرّي وفتح نيراف الرشاشات عمييـ بغزارة،إيقاؼ  .3

 وىو رفح مدينة مف، عمى ذلؾ، حالتي اغتياؿ كال مف : الشييد جماؿ عبد الرازؽ
، حيث أطمقت النيراف عميو 22/11/2000في تاريخ  أحد كوادر حركة فتح، وذلؾ

االحِتالؿ داخؿ الدبابة عمى جانب  بغزارة مف مسافة ِعدَّة أمتار، مف قبؿ جنود
الطريؽ وشاحنة نقؿ جنود وسيارتيف َعْسَكِرّيتيف، بعد إيقاؼ السيارة التي كاف يقودىا 

وكاف باإلمكاف إلقاء القبض عميو  قرب مفترؽ موراج، إلى الشرؽ مف مدينة رفح،
                                 

 (.6ص، 2002)قرير السنوي الثامف سنة ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، الت1)
طينية في حرب الفرقاف ( مركز نساء مف اجؿ ِفَمْسطيف: االستيداؼ الصييوني لمعائالت الِفَمسْ 2)

 (.40)ص، 2009
 (.50)ص، 31/3/2003( مركز الميزاف، تقرير جػػػرائـ قػػوات االحتالؿ اإلسرائيمي، بتاريخ 3)
، 22/3/2004( بياف حركة المقاومة االسالمية حماس في نعي الشييد الشيخ أحمد ياسيف، بتاريخ: 4)

 .17/4/2004وبياف نعي الدكتور عبد العزيز الرنتيسي بتاريخ: 
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َعْسَكِرّي أي اشتباؾ أو حاجز  مْنَطَقةولـ يكف الشييد مسمحا، ولـ يكف في ال بسيولة،
وىو أحد كوادر كتائب الشييد  وكذلؾ األمر بالنسبة لمشييد ىاني أبو بكرة, (1)ظاىر

، 14/12/2000مف مدينة رفح، الذي اغتالتو ُقّوات االحِتالؿ في  عز الديف القساـ
عمى الحاجز الَعْسَكِرّي لُقّوات االحِتالؿ )حاجز أبو ىولي(، جنوب مدينة دير البمح، 

سيارتو األجرة التي كاف يقودىا وبرفقتو سبعة ركاب ُقّوات االحِتالؿ  بعد أف أوقفت
متجييف إلى َغزَّة، وبعد أف طمب أحد الجنود منو إبراز بطاقة اليوية، وقبؿ أف يبرزىا 

صابة أربعة آخريف  3أطمقت عميو الّنار بغزارة لمدة  دقائؽ، مما أدى إلى استشياده وا 
 .(2)23/12/2000متأثًرا بجراحو في مف ركاب السيارة، استشيد أحدىـ 

وىو أحد  قنص المطموبيف مف مواقع َعْسَكِرّية، مثمما حدث مع الشييد حساـ حمداف .4
، حيث قاـ قناص يتمركز في ُمْسَتْوَطَنة جاني كوادر كتائب الشييد عز الديف القساـ

طاؿ المقامة عمى ارض خانيونس بقنص الشييد حساـ حمداف وىو عمى سطح منزلو 
، أطمؽ قناص 2004تشريف الثاني  19في تاريخ ، و (3)7/8/2002وذلؾ في تاريخ 

مف َجْيش االحِتالؿ الّنار باتجاه المواطف غانـ الحشاش في محاولة الغتيالو أثناء 
عريبو في محافظة رفح، مما أدى إلى إصابتو بعدة طمقات في  مْنَطَقةوجوده في 

 .(4)الوجو والصدر
بػػػػزرع  (5)النقالػػػػة، حيػػػػث تمكنػػػػت مػػػػف اغتيػػػػاؿ الشػػػػييد يحيػػػػى عيػػػػاشتفجيػػػػر اليواتػػػػؼ  .5

متفجرات عف طريؽ احد العمالء في الياتؼ النقػاؿ الػذي يسػتخدمو يحيػى عيػاش ممػا 
 .(1)5/1/1996ادى إلى استشياده عمى الفور وذلؾ في تاريخ 

                                 
 (.8 ص ،2000 سنة)لمستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثالث ( الييئة الِفَمْسطينية ا1)
ْنساف، اغتياؿ الِفَمْسطينييف ِسياَسة رسمية معمنة، 2)  -29/9/2000)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

28/4/2001.) 
 (.9ص ،2002سنة  )( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثامف 3)
  (.4ص، 12/2004/ 11 -11/ 11 )( مجموعة الرقابة الِفَمْسطينية، تقرير االعتداءات اإِلْسرائيمّية 4)
ببمدة رافات شماؿ الضفة الغربية, درس اليندسة  3/1966/ 6ولد يـو  ،عياش يحيى عبد المطيؼ( 5)

الكيربائية في جامعة بير زيت، التحؽ بالجناح الَعْسَكِرّي لمحركة أثناء دراستو الجامعية، حيث 
تمكف مف صناعة المتفجرات بإمكانيات متواضعة ومف مواد متوفرة في السوؽ المحمية، أصبح في 

ُقّوات االحِتالؿ، بعد اتيامو بالمسؤولية عف تفجيرات في الحافالت مطاردا ل 1992العاـ 
، انتقؿ إلى ِقطاع 15/2/1994اإِلْسرائيمّية انتقاما لشيداء مجزرة الحـر االبراىيمي في الخميؿ في 

   موقع إلكتروني. .الجزيرة موسوعة الشخصيات ،1994 َغزَّة في عاـ
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 2/11/1994 فػػػي تػػػاريخوضػػػع متفجػػػرات فػػػي سػػػيارة المطمػػػوب وتفجيرىػػػا عػػػف بعػػػد،  .6
ْسػػالمي وىػػو خػػارج  (2)اغتالػػت قُػػّوات االحػػِتالؿ الشػػييد ىػػاني عابػػد احػػد قػػادة الجيػػاد اإْلِ

 .(3)مف كمية العمـو والتكنولوجيا في مدينة خانيونس حيث انفجرت سيارتو فور ركوبيا
استشػػػيد القيػػػادي فػػػي كتائػػػب شػػػيداء اأْلَْقصػػػى التابعػػػة لحركػػػة فػػػتح  7/4/2002وفػػػي 

عاما جراء تفجيػر  25، ومرافقو وائؿ جواد النمرة (4)عاما 42العماريف جياد اسماعيؿ 
 .(5)السيارة التي كانا يستقالنيا وسط مدينة َغزَّة

لمصػػػػػوت عمػػػػػى المسػػػػػتيدؼ مػػػػػف خػػػػػالؿ قُػػػػػّوات  كػػػػػاتـٍ  طػػػػػالؽ الرصػػػػػاص مػػػػػف سػػػػػالحٍ إ .7
  1995/ 22/5تػاريخ المستعربيف، مثمما حدث في اغتياؿ الشييد محمود الخواجا في 

حيث اغتالتو قوات خاصة في مخيـ الشاطئ لالجئيف بإطالؽ النػار عميػو مباشػرة مػف 
 .(6)مسدس الساعة السادسة صباحا

قامػػػت قػػوات االحػػػتالؿ  2000عػػاـ  بعػػد االعتقػػػاؿ: خػػالؿ انتفاضػػػة االقصػػى اإلعػػداـ .8
 .بإعداـ مواطنيف فمسطينييف بعدما اعتقمتيـ

مػػواطف مػػدحت عػػزو أبػػو دالؿ بعػػد أف قتمػػت قػػوات االحػػتالؿ ال 18/11/2001فػػي تػػاريخ 

                                                                                     
 (.51)ص( العيسة، كـ طمقة في مسدس الموساد، 1)
ْسالمي في ِقطاع َغزَّة، ولد في  (2) في ُمَخيَّـ جباليا،  9/1/1964ىاني عابد أحد قادة حركة الجياد اإْلِ

ْسالمية بَغزَّة عاـ  ْسالمي خالؿ 1985درس الكيمياء في الجامعة اإْلِ ، والتحؽ بحركة الجياد اإْلِ
 كمية العمـو والتكنولوجيا، عمؿ محاضًرا في 1991دراستو، اعتقؿ لمدة ستة اشير في العاـ

  عمى االنترنت. استشياده، َمْوِقع سرايا القدس ـ وحتى تاريخ1993بخانيونس منذ عاـ 
 موقع سرايا القدس عمى االنترنت.( َمْوِقع سرايا القدس: ىاني عابد بذكرى رحيمو الواحد والعشروف، 3)
 1985مرات، وىدـ بيتو، أفرج عنو في عاــ، اعتقؿ ِعدَّة 1954( جياد إسماعيؿ العماريف: ولد عاـ 4)

،  وُأبعد خارج ِقطاع َغزَّة، وبعد اتفاؽ أوْسمو، نجح في الوصوؿ إلى َغزَّة عبر سيارة الرئيس 
إال أف ُقّوات االحِتالؿ اغمقت معبر رفح حيف عممت  1994الراحؿ ياسر عرفات إلى َغزَّة عاـ 

لى َغزَّة كعضو في عاد إ 1996ة ، وفي عاـ بوجوده داخؿ الموكب، فاجبر عمى الخروج مف َغزَّ 
حيث عمؿ في أجيزة السمطة، وقبؿ انطالؽ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى شكؿ مجموعات ، المجمس الوطني

فدائية، ونفذ ِعدَّة عمميات في ُمْسَتْوَطنات َغزَّة، حيث تعرض لالعتقاؿ عمى يد السمطة، ومنذ 
الذراع الَعْسَكِرّي لحركة فتح تحت اسـ كتائب شيداء انطالؽ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى قاـ بتأسيس 

 ف عمى االنترنت.، خضر عباس: َمْوِقع دنيا الوطاأْلَْقصى
 (.8 ص ،2002سنة )( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثامف 5)
 (.55)ص( العيسة، اسامة: كـ طمقة في مسدس الموساد، 6)
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بعد إطالؽ النار عميو أثناء قيامو بحراسة المدرسػة األمريكيػة فػي غػزة حيػث تػـ تـ اعتقالو 
 .(1)أسره وىو جريح ثـ قاـ الجنود بإطالؽ النار عميو ودىسة بآلية عسكرية

عامػػا  25اعتقمػت قػػوات االحػتالؿ المػػواطف مػدحت اليػػازجي  23/8/2002فػي تػػاريخ 
مف سكاف معسكر جباليا، وقػد تػـ اعتقالػو مػف مسػتوطنة كفػار دارـو وسػط القطػاع، وكػاف 

استشياده عمى أدى إلى  ما عميو، الّنار بإطالؽ الجنود أحد قاـ يووبعد القبض عمجريحا، 
 .(2)الفور

بتػػػػػػاريخ كمػػػػػػا استشػػػػػػيد المػػػػػػواطف طػػػػػػارؽ حسػػػػػػف محمػػػػػػد الينػػػػػػداوي مػػػػػػف مدينػػػػػػة غػػػػػػزة 
فػػي الضػػفة الغربيػػة فػػي مدينػػة  ، وكػػاف ضػػمف قػػوات االمػػف الػػوطني العاممػػة12/2/2002

حمحػػػوؿ، اعتقمتػػػو قػػػوات االحػػػتالؿ االسػػػرائيمية وىػػػو مصػػػاب، ثػػػـ قامػػػت بتقييػػػده فػػػي مقدمػػػة 
اعتقمػػػت قػػػوات  8/3/2002تػػػاريخ وب الجيػػب العسػػػكري وطػػػافوا بػػػو المدينػػػة حتػػى استشػػػيد،

مػػػف منزلػػػو فػػػي منطقػػػة عبسػػػاف فػػػي  عبػػػد الغنػػػي عبػػػد الػػػرحمف أبػػػو دقػػػةاالحػػػتالؿ المػػػواطف 
وفػػي تػػاريخ  خػػانيونس، ثػػـ اطمقػػوا عميػػو النػػار مػػف مسػػافة قريبػػة حيػػث استشػػيد عمػػى الفػػور،

اعتقمػػت قػػوات االحػػتالؿ المػػواطف محمػػد ابػػراىيـ حسػػيف مػػف منطقػػة أبػػراج  18/11/2004
فػػػي شػػػماؿ قطػػػاع غػػػزة، بعػػػد أف أصػػػابتو بالرصػػػاص، ثػػػـ قامػػػت بإعدامػػػو والتمثيػػػؿ النػػػدى 
  .(3)بجثتو

فػػي  باسػػـ محمػػد أبػػو شػػحادةقتمػػت قػػوات االحػػتالؿ المػػواطف  24/3/2002وبتػػاريخ 
مدينة راـ اهلل وىو مف سكاف قطاع غزة بعد اعتقالو وىو مصاب، كػذلؾ استشػيد المػواطف 

فػػي الضػػفة الغربيػػة وىػػو مػػف سػػكاف قطػػاع غػػزة  29/3/2002بتػػاريخ  سػػعيد محمػػد ميػػدي
استشػػػػيد  10/12/2002وبتػػػػاريخ فػػػػي شػػػػقة سػػػػكنة حيػػػػث اعػػػػدـ بػػػػدـ بػػػػارد،  بعػػػػد اعتقالػػػػو

الحػتالؿ عميػو النػار المواطف ياسيف سعيد االغا مف مدينة خانيونس، حيػث اطمقػت قػوات ا
مػػر شػػيخ العيػػد، حيػػث استشػػيد المػػواطف صػػالح ع 10/12/2004وبتػػاريخ بعػػد اعتقالػػو، 

 .(4)اعتقؿ واطمؽ عميو النار وبعد يوميف استشيد في مستشفى ساروكا االسرائيمي

                                 
 (.319ص، 2001سنة)ِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي السابع ( الييئة ال1)
 (.7 ص ، 2002سنة )( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثامف2)
ت السجوف والمعتقال وفا: شيداء الحركة الوطنية األسيرة في-( وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية3)

  موقع االنترنت. اإلسرائيمية،
 المرجع السابؽ.( 4)
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عاما مف قرية القػرارة  24استشيد المواطف محمد جياد القدرة  29/5/2003وبتاريخ 
بخػػػانيونس، جػػػراء اصػػػابتو بػػػأعيرة ناريػػػة فػػػي الػػػرأس والصػػػدر بعػػػد اعتقالػػػو مػػػف منزلػػػو فػػػي 

 .(1)القرية
الػػدولي ِسياَسػػة التصػػفيات الجسػػدية "إعػػداـ خػػارج نطػػاؽ القػػانوف"،  القػػانوفُ  ويعتبػػرُ 

وىػػػذا يخػػػالؼ بشػػػكؿ صػػػريح المػػػادة الثانيػػػة والثالثػػػيف مػػػف اتفاقيػػػة جنيػػػؼ الرابعػػػة لعػػػاـ 
جميػع التػدابير  طراؼ السامية المتعاقدة صػراحةً "تحظر األ :والتي تنص عمى ،1949

بادة لألشخاص المحمييف الموجػوديف تحػت إأو  نيةً التي مف شأنيا أف تسبب معاناة بد
سػػػػمطتيا، وال يقتصػػػػر ىػػػػذا الحظػػػػر عمػػػػى القتػػػػؿ والتَّْعػػػػذيب والعقوبػػػػات البنيػػػػة والتشػػػػويو 
والتجارب الطبية والعممية، التي ال تقتضيا المعالجة لمشػخص المحمػي وحسػب، ولكنػو 

وكػػػػػػالء خػػػػػػرى، سػػػػػػواء قػػػػػػاـ بيػػػػػػا وكػػػػػػالء مػػػػػػدنيوف أو أ وحشػػػػػػيةً  عمػػػػػػااًل أيضػػػػػػا أيشػػػػػػمؿ 
 .(2)َعْسَكِرّيوف"

الػدولي جػرائـ االغتيػاؿ، حيػث يمنػع قتػؿ األشػخاص خػارج  وبػذلؾ يحظػر القػػانوف
 .(3)ميما كانت المبررات نطاؽ القضاء ودوف محاكماتٍ 

المػدنييف  بحمايػة الخاصػة الرابعػة جنيػؼ اتفاقيػة بموجػب حػرب جرائـ األعماؿ ىذه وتشكؿ
ْنسػاف، بمػا فػي ذلػؾ  (، كما ُتشكؿ انتياًكا1949وقت الحرب ) صػارًخا لمنظومػة حقػوؽ اإْلِ

 .(4) (1966) سياِسيَّةالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية وال
ومما سبؽ يتضح اف قوات االحتالؿ لـ تترؾ وسيمة قتؿ اال واستخدمتيا في استيداؼ 
وقتؿ المواطنيف الفمسطينييف، ضاربة بعرض الحائط كؿ المعايير واالخالؽ االنسانية 
والقوانيف الدولية، فوسائؿ اسرائيؿ المتعدد الحقت الضرر والقتؿ في صفوؼ مدنييف 

تواجدوا في مكاف استيداؼ المطموبيف، ورغـ تنديد المراكز الحقوقية بيذه الجرائـ اال أف 
اسرائيؿ مضت بشكؿ أكثر وحشية في عمميات االغتياؿ. 

  

                                 
 (.6 ص ،2003 سنة)( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثامف 1)
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة،  المداوي،( 2)  (.435)صاإْلِ
 (.5)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 3)
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 4)  (.26)، 2005( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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 قبؿ ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي:: استيداؼ اأْلَْطفاؿ الِفَمْسطينييف مف ثاِنًيا
 ةمتعّمقػال عػراؼ الدوليػةيػا المواثيػؽ واألة التػي تكفمُ الخاصَّ  عمى الرغـ مف الحمايةِ 

ْنساف بحقوؽ  ُقّواتفَّ أ إال ؛الرابعة جنيؼُة اتفاقي ليـ منحتيا التي لألطفاؿ، واالمتيازات اإْلِ
 قانوف. عمنية، ودوف أف يردعيا أيُّ  قتؿ اأْلَْطفاؿ بصورةٍ  اإِلْسرائيمّي تتعمدُ  االحِتالؿ

كمػػا أف ِإْسػػرائيؿ ىػػي دولػػة طػػرؼ فػػي اتفاقيػػة حقػػوِؽ الطّْْفػػؿ، وبموجػػب ذلػػؾ عمييػػا االلتػػزاـ 
باتخاذ الخطوات الفعالة وكاّفة التدابير الممكنة عمميِّػا لكػي تضػمف حمايػة ورعايػة اأْلَْطفػاؿ 

 .(1)المتأثريف بالنزاع المسمح
 وخػػالؿ اْنِتفاَضػػة اأْلَْقصػػى قتمػػت قُػػّوات االحػػِتالؿ المئػػات مػػف اأْلَْطفػػاؿ، وقػػد ُقتمػػت

الؿ اإِلْسرائيمّي عمػى َجْيش االحتِ  فرادُ أ مف اأْلَْطفاؿ الِفَمْسطينييف عندما ردَّ  ىغمبية العظماأل
 وغيػػػر المتناسػػػب لقػػػاء الحجػػػارة باالسػػػتخداـ المفػػػرطإب المظػػػاىرات التػػػي يقػػػـو بيػػػا االطفػػػاؿ

نػػػواع الرصػػػاص القاتػػػؿ أسػػػمحة مػػػف الػػػذخيرة الحيػػػة، بمػػػا فييػػػا ، مسػػػتخدمة كافػػػة األ(2)لمقػػػوة
، ويػػتـ اسػػتيداؼ المنػػاطؽ العمويػػة لمجسػػـ خاصػػة المتفجػػرا كرصػػاص الدمػػدـ والمحػػـر دوليِّػػ

 .(3)مناطؽ الرأس والصدر والبطف
حػػػوؿ  األكاذيػػػبوقػػػد حاولػػػت ِإْسػػػرائيؿ تبريػػػر جرائميػػػا عبػػػر تػػػرويج مجموعػػػة مػػػف 

ض جنودىػػػػا لمخطػػػػر، وقػػػػد أوردت صػػػػحيفة ظػػػػروؼ استشػػػػياد اأْلَْطفػػػػاؿ الِفَمْسػػػػطينييف بتعػػػػرُّ 
سمح بإطالؽ الّنار عمػى مػف يُ  بأنَّوُ  ِإْسرائيمّي حيث قاؿ ىارتس اإِلْسرائيمّية تقريرا مع قناصٍ 

 .(4)عاما فَأْكَثر 12عمره 
لمقتػؿ, حيػث  اأَلْكَثر عرضػةً الِفَمْسطينية كاف اأْلَْطفاؿ  الشعبيةِ  فخالؿ االحتجاجاتِ 

المػػنظـ، واتخػػذتيـ قُػػّوات االحػػِتالؿ ىػػػدًفا  شػػكؿ اأْلَْطفػػاؿ الِفَمْسػػطينيوف ىػػدًفا ألعمػػاؿ القتػػػؿِ 
طالؽ الّنار عمييـ عمػدا بيػدؼ القتػؿ، دوف أف إ، وأحيانا كاف (5)مباشًرا لرصاص قناصييا

 .(6)يشكموا تيديدا لحياة الجنود اإِلْسرائيمّييف
مػػع جنػػود االحػػِتالؿ، فقػػاؿ أحػػد الجنػػود  االقنػػاة الثانيػػة اإِلْسػػرائيمّية حػػديثً وقػػد أوردت 

                                 
)1) Human Rights Watch: In a Dark Hour: The Use of Civilians During IDF 

Arrest Operations, (April 2002,P.9).  

.  Children in the line of fire 30/9/2002 (P.3) :Amnesty International  (2) 

 (.23ص ،2003 )( مركز َغزَّة لمحؽ والقانوف: التقرير السنوي3)
 (.212)( الوحيدي، ميسوف: االنتياكات اإِلْسرائيمّية لحقوؽ الطّْْفؿ الِفَمْسطيني، 4)
 (.7)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 5)
نْ 6)  (.27 ص ،2005 )ساف، التقرير السنوي لعاـ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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طػالؽ الّنػار عمػى اأْلَْطفػاؿ الِفَمْسػطينييف الػذيف إحبيػا ىػو ألمقناة: "َأْكَثر األعماؿ التي كنت 
ب رصاصي عمى رؤوسيـ صوّ أيتجاسروف عمى إلقاء الحجارة عمينا، في ىذه الحالة كنت 

 .(1)وقموبيـ
مػػف حػػاالت قتػػؿ اأْلَْطفػػاؿ كانػػت نتيجػػة إطػػالؽ الّنػػار عمػػييـ مباشػػرة، أو خػػالؿ  وكثيػػرٌ 

والقػرى والُمَخيَّمػات، أو خػالؿ تنفيػذ عمميػات اغتيػاؿ، أو اْلُمُدف  قصؼ األحياء السكنية في
العشػػوائي المتواصػػؿ لممنػػاطؽ السػػكنية  ، أو جػػػراء القصػػػؼ(2)خػػالؿ عمميػػات ىػػدـ المنػػازؿ

بالُمْسػػػَتْوِطنات والطػػػرؽ  االسػػػتيطانية، والشػػػػريط الحػػػػدودي الفاصػػػػؿ بػػػػيف مصػػػػر المحيطػػػة 
 .(3) واألراضي الِفَمْسطينية المحتمة

ف ا  و  ،بحػػاالت قتػػؿ اأْلَْطفػػاؿ وعمػػى خػػالؼ ادعاءاتيػػا لػػـ تفػػتح ِإْسػػرائيؿ ممفػػات تحقيػػؽٍ 
لمعدالػػػػة كػػػػوف لػػػػـ يػػػػتـ تقػػػػديـ مرتكبػػػػي ىػػػػذه الجػػػػرائـ فإّنػػػػو فعمػػػػت ذلػػػػؾ فػػػػي بعػػػػض الحػػػػاالت 

ا وقانونيا مف يِّ ا سياسدعمً  ىممارسات َجْيش االحِتالؿ في األراضي الِفَمْسطينية المحتمة يمق
 .(4)قبؿ دولة االحِتالؿ

 وأغمب عمميات قتؿ اأْلَْطفاؿ تمت مف خالؿ:

 السممية: والمسيرات المظاىرات .1
بمسػػػػػيرات  عب الِفَمْسػػػػػطيني فػػػػػي كافػػػػػة المحافظػػػػػات المشػػػػػاركةَ اعتػػػػػادت جمػػػػػاىير الشَّػػػػػ

عػف رفضػيا  جماىيرية شعبية شاممة بشكؿ شبو يومي خالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، لكي تعبػرَ 
يػنظـ غالًبػا مػا ، وكاف (5)المطمؽ لالحتالؿ ولمقمع اإِلْسرائيمّي المتواصؿ لمشعب الِفَمْسطيني

بػػات وأطفػػاؿ، يقومػػوف مػػف خالليػػا بإلقػػاء الحجػػارة عمػػى الػػدبابات والجي ىػػذه المسػػيرات فتيػػةٌ 
 .(6)الَعْسَكِرّية، أو عمى المواقع الَعْسَكِرّية المحصنة

بيػػػػػدؼ القتػػػػػؿ  مباشػػػػػرٍ  تواجػػػػػو قُػػػػػّوات االحػػػػػِتالؿ ىػػػػػؤالء الفتيػػػػػة بػػػػػإطالؽ الّنػػػػػار بشػػػػػكؿٍ 

                                 
 (.32)ص( المسيري، عبد الوىاب: مف االْنِتفاَضة إلى حرب التحرير الِفَمْسطينية، 1)
 (.213 ص ،2005 )( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الحادي عشر2)
 (.7)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 3)
( الحركة العالمية لمدفاع عف الطّْْفؿ: تقرير حوؿ االنتياكات اإِلْسرائيمّية لحقوؽ الطّْْفؿ الِفَمْسطيني 4)

 (.12)ص، 2004خالؿ 
 (.11)صْقصى واحتماالت المستقبؿ، اْنِتفاَضة اأْلَ  القاسـ، (5)
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ( اْلَمْرَكز 6)  (.27ص، 2004 ) الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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صابة، حتى لو تواجد ىؤالء اأْلَْطفاؿ عف طريػؽ الصػدفة فػي مكػاف المظػاىرات، فعمػى واإل
ػػػ وعػػػف سػػػبؽ  ،بالعمػػػد بشػػػع عمميػػػة قتػػػؿٍ ت أمشػػػيد مػػػف العػػػالـ وعبػػػر شاشػػػات الفضػػػائيات تمَّ

ووالػده حيػث كػاف الطّْْفػؿ محمػد ، 30/9/2000فػي تػاريخ  (1)لمطفػؿ محمػد الػدرة ،صراراإل
االحتمػاء مػف الرصػاص المنيمػر خمػؼ كتمػة خرسػانية صػغيرة، حيػث قتػؿ محمػد،  يحاوالف

 .(2)ة رصاصاته بعدَّ صيب والدُ أُ و 
الطفػػؿ الػػدرة بمياجمػػة الفيػػديو وقالػػت وكػػاف رد اسػػرائيؿ عمػػى الفيػػديو الػػذي وثػػؽ مقتػػؿ 

مميػػػئ باألكاذيػػػب والفبركػػػة والتحػػػريض عمػػػى العنػػػؼ، وأف الفيػػػديو جػػػزء مػػػف الدعايػػػة  وبأنػػػ
االعالمية وأف الدرة لـ يقتؿ ولـ يجرح أصال، وقد رد والػد الطفػؿ بػأف اسػرائيؿ تمػارس ىػذا 

يمي ابنػػي، وقػػد الكػػذب لمتيػػرب مػػف مسػػؤوليتيا عػػف الجريمػػة واف كانػػت صػػادقة فمتعػػد اسػػرائ
التػي اذاعػت الفيػديو  2دحض ادعاء اسرائيؿ مصور الفيديو طالؿ ابو رحمػة وقنػاة فرنسػا 

 .(3)حوؿ العالـ
أعػػواـ عنػػد مفتػػرؽ الشُّػػَيداء  9استشػػيد الطّْْفػػؿ محمػػد أبػػو عاصػػي  4/9/2000وفػػي 

بػػيف اأْلَْطفػػاؿ والشػػباف الػػذيف يرشػػقوف  ُمواَجيػػاتقػػرب ُمْسػػَتْوَطَنة نتسػػاريـ حيػػث كانػػت تػػدور 
استشػػيد فه ممػػـ صػػدرَ  500مػػف رشػػاش  صػػابت رصاصػػةٌ أقُػػّوات االحػػِتالؿ بالحجػػارة، وقػػد 

صػػيب أسػػنوات حيػػث  10كمػػا قتػػؿ الطّْْفػػؿ سػػامي أبػػو جػػزر البػػالغ مػػف العمػػر ,(4)مباشػػرة
ف الَمْوِقػع بػالقرب مػ بوابػة صػالح الػديف مْنَطقَػةبرصاصة في رأسو عندما كاف متواجدا فػي 

استشػػيد الطّْْفػػؿ  24/10/2000تػػاريخ ، وفػػي 12/10/2000الَعْسػػَكِرّي، وذلػػؾ فػػي تػػاريخ 
مدينػة خػانيونس، حيػث استشػيد  مػفعػدادي سامة شعث طالب فػي الصػؼ الثػاني اإلأياد إ

 ُمواَجيػاتكػاف يتواجػد فػي مكػاف العنػدما  ،صابتو في الػرأس غػرب ُمَخػيَّـ خػانيونسإنتيجة 
 .(6)(5)التي دارت بيف ُقّوات االحِتالؿ والشباف الذيف يرشقونيا بالحجارة

                                 
،  حيث كاف 12( انظر صورة الطفؿ الشييد محمد جماؿ الدرة ووالده، في مالحؽ الدراسة، ممحؽ رقـ1)

 (.276)صوالده يحاوؿ حمايتو مف الرصاص الذي تطمقو قوات االحتالؿ االسرائيمي عمييما، 
 (.93)صِتفاَضة اأْلَْقصى عاـ مف البطولة واالستشياد، ( رشيد، ىاروف: انْ 2)

)3) Sherwood, Harriet, Father of Muhammad al-Dura rebukes Israeli report on 

son's death, Theguardian  

 (.214)ص ( الوحيدي، ميسوف: االنتياكات اإِلْسرائيمّية لحقوؽ الطّْْفؿ الِفَمْسطيني،4)
ْنساف: لـ يرحموا طفولتيـ، 5)  (.39-35)ص( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
، في مالحؽ الرسالة 2005-1994مف  ( انظر جدوؿ اسماء االطفاؿ الذيف قتموا اثناء المظاىرات6)

 (.256)ص
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 خالؿ ارتكاب جرائـ االغتياالت: .2
أو منػازؿ  يقوـ َجْيش االحِتالؿ بشف ىجمات جوية الغتيػاؿ الِفَمْسػطينييف فػي سػياراتٍ 

داخػػػؿ  طفػػػاؿٍ أو  و بوجػػػود نسػػػاءٍ وقػػػات الزحمػػػة، مػػػع عمِمػػػأفػػػي  السُّػػػّكافمكتظػػػة بُمػػػُدف  داخػػػؿ
وتسػػػتخدـ قُػػػّوات ، (1)نيػػػـ سػػػيقتموف فػػػي اليجمػػػاتأو  ،السػػػيارات أو المنػػػازؿ أو بػػػالقرب منيػػػا

االحػػِتالؿ القػػذائؼ المسػػارية التػػي صػػممت لمحػػروب التقميديػػة بيػػدؼ إيقػػاع أكبػػر األذى فػػي 
صفوؼ العدو عمى مساحة واسعة، حيث يؤدي استخداـ ىذا النػوع مػف القػذائؼ إلػى زيػادة 

 .(2)مف المارةعدد الشَُّيداء 
ويتـ تنفيذ عمميات االغتياؿ لمقيادات الِفَمْسػطينية دوف مراعػاة وجػود اأْلَْطفػاؿ، فيسػقط 

طمقػػػػػت المروحيػػػػػات أ 6/12/2003نتيجػػػػػة ىػػػػػذا االسػػػػػتيداؼ، ففػػػػػي تػػػػػاريخ يـ الكثيػػػػػر مػػػػػن
وزوجتػػو  (3)اإِلْسػػرائيمّية ِعػػدَّة صػػواريخ عمػػى سػػيارة مدنيػػة كػػاف يسػػتقميا المػػواطف ياسػػر طػػو

فنػػاف حيػػث استشػػيدوا جميعػػا، كمػػا استشػػيد سػػبعة مػػواطنيف مػػف الػػذيف أوطفمتيمػػا الرضػػيعة 
 .(4)في المكاف لحظة االستيداؼ تواجدوا صدفةً 

وقد كانت ُقّوات االحِتالؿ تنصب كمائف بوضع عبوات متفجرة عمى الطرقات القريبػة 
ف، فتػػؤدي تفجيػػر و ف ِفَمْسػػطينيو مػػف المواقػػع الَعْسػػَكِرّية، حيػػث يسػػتخدـ ىػػذه الطرقػػات مواطنػػ

سيما اأْلَْطفاؿ منيـ، وىذا يدؿ عمى استيتار  ىذه العبوات إلى قتؿ العديد مف المواطنيف ال
 ُقّوات االحِتالؿ بأرواح المواطنيف.

أعمػػارىـ  أطفػػاؿ فػػي خػػاف يػػونس، تتػػراوحُ  استشػػيد خمسػػةُ  22/11/2001ففػػي تػػاريخ 
موضوع عمى جانب الطريؽ، وىػـ فػي طػريقيـ  مشبوهٍ  نتيجة انفجار جسـٍ  14-6بيف سف 

السػطر الغربػي فػي خػاف يػونس، وقػد اعترفػػت  مْنَطقَػةإلػى مدرسػتيـ عبػر طريػؽ ترابيػة فػي 
يػا األوليػة تػدؿ عمػى أف اأْلَْطفػاؿ الخمسػة قضػوا اتِ نتائج تحقيق ُقّوات االحِتالؿ فيما بعد بأفَّ 

ككمػػيف لممسػػمحيف الِفَمْسػػطينييف  َطقَػػةمنْ بعػػد انفجػػار عبػػوة ناسػػفة وضػػعتيا تمػػؾ القُػػّوات فػػي ال
 .(5)الذيف يطمقوف الّنار عمى الَمْوِقع الَعْسَكِرّي لُقّوات االحِتالؿ

                                 
(1) Amnesty International: Conflict, occupation and patriarchy Women carry 

the burden, (P.34).     

 الفمسطيني ( الجدوؿ مف عمؿ الطالب، المعمومات مف تقارير االسبوعية لمركز 2)
( انظر مالحؽ الرسالة لصورة السيارة التي استيدفيا الطيراف االسرائيمي الغتياؿ لياسر طو ممحؽ 3)

 (.277)ص، 15رقـ
 (.23ص، 2003)( مركز َغزَّة لمحؽ والقانوف: التقرير السنوي 4)
ْنساف: التقرير السنوي 5)  (.22ص، 2001)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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 :(1)2005-2000 قتؿ األطفاؿ الذيف تواجدوا في منطقة االغتياؿيبيف  (2.3) جدوؿ
 مكاف االستشياد  التاريخ السكف السف االسـ الرقـ 

 رفح  19/08/2001 رفح 7 ايناس سمير سميماف ابو زيد 1
 رفح  19/08/2001 رفح 5 سميماف سمير سميماف ابو زيد 2
 غزة 02/07/2004 غزة 11 طارؽ مجدي السوسي 3
 النصيرات  29/10/2003 النصيرات 17 صالح عبد الفتاح حسف أسعد 4
 جباليا  09/02/2003 جباليا  9 سناء جميؿ الداعور 5
 الجالء  -غزة  06/12/2003 غزة  2 أفناف ياسر محمد طو  6
 حي النصر  07/12/2003 غزة  8 أمؿ نمر سالـ الجاروشة 7
 منطقة الزيتوف 04/09/2003 منطقة الزيتوف  13 أحمد خميس األشـر 8
 منطقة الزيتوف 05/09/2003 منطقة الزيتوف  16 سامي حسف قاسـ 9
   15/01/2003   16 عبد الرحمف محمد حامد النجار 10
 منطقة الزيتوف  30/05/2004 منطقة الزيتوف  18 ماضي احمد ماضي  11
 رفح -حي البرازيؿ  20/05/2004   18 حامد ياسيف بيموؿ 12
 حي الصبرة 22/03/2004 حي الصبرة 18 ربيع عبد الحي عبد العاؿ 13
 جباليا  05/03/2004 جباليا  10 معتز نافذ حسيف الشرافي 14
 رفح  24/06/2002 حي الجنينة  17 الجورانيمدحت عبد الوىاب  15

 قتؿ اأْلَْطفاؿ عمى مقاعد الدّْراَسة: .3
مػػف القصػػؼ العشػػوائي التػػي تقػػـو بػػو وال  ،طػػالؽ الّنػػارإال تسػػمـ المػػدارس مػػف جػػرائـ 

القُػػػّوات اإِلْسػػػرائيمّية، فحتػػػى صػػػفوؼ الدّْراَسػػػة لػػػـ تعػػػد تػػػوفر الحمايػػػة مػػػف عنػػػؼ االحػػػِتالؿ، 
وىػػػـ عمػػػى مقاعػػػد الدّْراَسػػػة فػػػي غػػػرفيـ الدراسػػػية  طفػػػاؿٌ أصػػػيب أفخػػػالؿ اْنِتفاَضػػػة اأْلَْقصػػػى 

يجػػػة خطػػػأ مػػػف جنػػػود بقػػػذائؼ ورصػػػاص الَجػػػْيش اإِلْسػػػرائيمّي، وىػػػذه الحػػػاالت لػػػـ تحػػػدث نت
االحِتالؿ، فاستيداؼ المدارس بإطالؽ الرصاص كػاف نتيجػة الحمايػة التػي توفرىػا حكومػة 
االحػػِتالؿ لجنودىػػػا، وعػػػدـ مسػػاءلتيـ وتوجيػػػو االتيػػػاـ ليػػـ، وىػػػو مػػػا يسػػمح بتمػػػادي ىػػػؤالء 

اأْلَْطفػػػاؿ نتيجػػػة تيػػػورىـ وعػػػدـ مبػػػاالتيـ  قتػػػؿطػػػالؽ الّنػػػار دوف الخشػػػية مػػػف إالجنػػػود فػػػي 
 .(2)ْرواحباأْلَ 

بإصابة الطّْْفمة رغدة العصار  7/9/2004حيث قامت ىذه الُقّوات في صبيحة يـو
برصاصة ِإْسرائيمّية في رأسيا بينما كانت تجمس في مقعدىا في مدرسة البنات االبتدائية 

                                 
 (.22)ص المرجع السابؽ( 1)
( الحركة العالمية لمدفاع عف الطّْْفؿ: تقرير حوؿ االنتياكات اإِلْسرائيمّية لحقوؽ الطّْْفؿ الِفَمْسطيني 2)

 (.45)ص، 2004خالؿ 
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في  لمَجْيش اإِلْسرائيميّ  طالؽ الّنار مف َمْوِقعٍ إوجاء  ،التابعة لألونروا بُمَخيَّـ خانيونس "ج"
كتمة غوش قطيؼ االستيطانية التي تقع غربي خاف يونس حيث توفيت الطّْْفمة بعد 

 .(1)ياـأ
 فػي ابتدائيػةٍة مدرسػ باتجػاه الّنػار اإِلْسرائيمّيةُ  طمقت الُقّواتُ أ 31/1/2005وفي تاريخ 

 فػي نػاريٍّ  بعيػارٍ  عاًمػا، 11ذيػب  إيػاد نػوراف الطّْْفمتػيف َغػزَّة،  فأصػابت ِقطاع جنوب رفح،
بعيػار نػاري فػي اليػد اليمنػى،  أعػواـ، 8الخطيػب  عصػاـ وعائشػة الػرأس، مػف خػرج األنػؼ

وىما في ساحة المدرسػة، اسػتعداًدا لػدخوليما لمفصػؿ، وقػد نقمػت الطّْْفمتػيف عمػى الفػور إلػى 
مستشػػفى أبػػو يوسػػؼ النجػػار فػػي المدينػػة، حيػػث أعمػػف عػػف استشػػياد نػػوراف بعػػد وصػػوليا 

 األولى ليست ئشة بالمتوسطة، الجدير ذكره أف ىذه الجريمةبدقائؽ، فيما وصفت حالة عا
 جبػر غػدير الطّْْفمػة 12/10/2004فػي تػاريخ  االحػِتالؿ قُػّوات قتمػت حيػث نوعيػا، مػف

 .(2)الدّْراَسة مقاعد في تواجدىا أثناء يونس، مف خاف عاًما 11ُمَخيَّمر 
نفػػذتيا قُػػّوات االحػػِتالؿ لألطفػػاؿ وىػػـ فػػي طػػريقيـ إلػػى المدرسػػة أو  قتػػؿٍ  حػػاالتُ  وىنػػاؾ

يمػاف إطمقػت قُػّوات االحػِتالؿ الّنػار عمػى الطّْْفمػة أ 10/2004/ 5في طريؽ عػودتيـ، ففػي 
إلى المدرسػة فػي رفػح، حيػث حاولػت قُػّوات االحػِتالؿ  عاـ، بينما كانت ذاىبةً  13اليمص 

طمقػوا الّنػار عمييػا ألنيػـ كػانوا يخػافوف أف الجنػود أفي البداية تبريػر قتميػا لمطفمػة باالدعػاء 
ف أ بعػػد نيػػا كانػػت طفمػػةً أدركػػوا أنيػػـ أفػػي حقيبتيػػا المدرسػػة، و  يػػا كانػػت تحمػػؿ قنبمػػةً نَّ أمػػف 

المدرسػػة الػػذي  الطّْْفمػػة كانػػت ترتػػدي زيَّ  فَّ أىػػو  طمقػػوا الّنػػار عمييػػا، لكػػف حقيقػػة مػػا حػػدثأ
رض يميزىػػػا، وأف جنػػػود االحػػػِتالؿ فتحػػػوا الّنػػػار عمييػػػا وأصػػػابوىا برجميػػػا ووقعػػػت عمػػػى األ

فػرغ أو  ،يماف التي كانػت ال تقػوى عمػى الحػراؾإعندىا تحرؾ قائد المجموعة ووقؼ بجانب 
 .(3)د مف موتياوابال مف الرصاص في جسدىا ليتأكَّ 

بينمػا كانػا  ،حػدىما خطيػرةً أوكانػت جػروح  ،صيب طالباف بجروحأ 6/2004في شيرو 
تػؿ السػمطاف فػي  مْنَطقَػةجالسيف في الصؼ الذي  يقع في الطابؽ الثاني في المدرسة في 

نة قصػػفت دبابػػة مػػف نفػػس السَّػػ 12فجػػأة، وفػػي شػػير الّنػػارَ  حػػت دبابػػةٌ فتَ  رفػػح، وذلػػؾ عنػػدما
صػابة ثمانيػة طػالب إمما سػبب  ؛ف زياد في خانيونسثالث قذائؼ ممعب مدرسة طارؽ بب

                                 
(1) Amnesty International: Conflict, occupation and patriarchy Women carry 

the burden, (P.35).     

ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 2)  (.28ص، 2005)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.201ص، 2004) ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثامف سنة3)
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قػػؿ مػػف أعمػػار جميػػع الطػػالب أبجػػروح بينمػػا كػػانوا يشػػاركوف فػػي حصػػة الرياضػػة، وكانػػت 
 .(1)سبع سنوات

 قتؿ اأْلَْطفاؿ أثناء االجتياحات:  .4
والقػرى والُمَخيَّمػات الِفَمْسػطينية، وتسػفر اْلُمػُدف  تقوـ قُػّوات االحػِتالؿ اإِلْسػرائيمّي باقتحػاـ

مػػف الحػػوادث  مػػف اأْلَْطفػػاؿ، حيػػث تشػػيد كثيػػرٌ  كبيػػرٍ  قتػػؿ عػػددٍ  عػػفعػػادة ىػػذه االقتحامػػات 
عمػػى اسػػتخفاؼ قُػػّوات االحػػِتالؿ بحيػػاة المػػدنييف وحيػػاة اأْلَْطفػػاؿ الػػذيف قػػد يتواجػػدوف صػػدفة 

 في أماكف تستيدفيا تمؾ الُقّوات.
توغمػػت قػػوات االحػػتالؿ فػػي بيػػت حػػانوف ووصػػمت منطقػػة عزبػػة  15/2/2002فػػي تػػاريخ 

بيت حانوف، وفتحت نيراف اسمحتيا الثقيمة والرشاشة مف مسافة قريبػة باتجػاه مجموعػة مػف 
االطفاؿ بعد خروجيـ مف احػد المسػاجد القريبػة مػف المنطقػة، ممػا أدى الػى إصػابة الطفػؿ 

يػار نػاري ثقيػؿ فػي الػبطف خػرج أعػواـ مػف مدينػة بيػت حػانوف بع 7محمود حسف الطاللقػة 
 .(2)مف ظيره ومزؽ أحشائو

اعػػواـ مػػػف قريػػة القػػػرارة  10قتػػػؿ الطفػػؿ مصػػطفى ابػػػراىيـ عػػدواف  8/2/2003فػػي تػػاريخ 
قػوات  خانيونس، جراء اصابتو بعيار نػاري فػي الػرأس أثنػاء وجػوده ببػاب منزلػو لػدى توغػؿ

قتمػت قػوات االحػتالؿ الطفػؿ يوسػؼ ريػاض  6/4/2003فػي تػاريخ و  االحػتالؿ فػي القريػة،
عامػًا، مػف مخػيـ المغػازي، محافظػة الوسػطى، نتيجػة إصػابتو بػأعيرة ناريػة  16أبو نػادي، 

 1/5/2003بتػاريخ ، كػذلؾ في المخيـ االحتالؿأثناء وجوده بباب منزلو لدى توغؿ قوات 
عامػػػًا أحمػػػد  13أميػػػر أحمػػػد عيػػػاد، عامػػػاف, محمػػػد عبػػػد الناصػػػر الدحػػػدوح  قتػػػؿ األطفػػػاؿ
عامػػػًا وثالثػػػتيـ مػػػف حػػػي الشػػػجاعية بمدينػػػة غػػػزة، قتمػػػوا جػػػراء إصػػػابتيـ  13رمضػػػاف التتػػػر

 .(3)في الحي االحتالؿبأعيرة نارية أثناء توغؿ قوات 

                                 
 ،2004 يني خالؿ( الحركة العالمية لمدفاع عف الطّْْفؿ: االنتياكات اإِلْسرائيمّية لحقوؽ الطّْْفؿ الِفَمْسط1)

 (.46)ص
: تػػػاريخ حضػػػارة ومقاومػػػة، بحػػػث مقػػػدـ لممػػػؤتمر العممػػػي الثػػػاني لبمديػػػة بيػػػت حػػػانوف وأمػػػانيعػػػدواف،  (2)

 (.303ص)بعنواف بيت حانوف الماضي والحاضر، 
 .(16ص، 2003) ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثامف سنة3)
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نػد قتمت ُقّوات االحػِتالؿ الطّْْفمػة منػى حمػدي أبػو طبػؽ ع 22/4/2004في تاريخ 
َغػزَّة، وقػد كانػت دبابػاُت االحػِتالؿ  ِقطػاعمدخؿ البنايػة التػي تسػكنيا فػي حػّي النػدى شػماؿ 

 .(1)متمركزًة بالقرب مف الحي
سنوات(  9الطّْْفؿ إيياب عبد الكريـ شتات ) 29/6/2004كما استشيد في تاريخ 

االحِتالؿ أثناء ذىابو لشراء  أطمقو عميو جنودُ  ،في القمب ناريٍّ  بعيارٍ  ثػر إصػابتوإ
 الطّْْفؿواستشيد أيضا في نفس اليـو  ،الحمويات لو وألخوتو بالقرب مف مدخؿ بيت حانوف

فتحت ُقّوات  حي التفػاح بَغزَّة، بعػد أف ُسّكاف عاًما( وىو مف 16إسحاؽ أبو طالب )
لمشاىدة  االحِتالؿ نيرانيا تجاه الصبية المتجمعيف في محيط محطة حمودة لمبتروؿ

 .(2)األحداث
ومػػػػف ضػػػػمف الممارسػػػػات الدمويػػػػة التػػػػي قامػػػػت بيػػػػا قُػػػػّوات االحػػػػِتالؿ خػػػػالؿ اْنِتفاَضػػػػة 

خػػػػالؿ اجتيػػػػاح قُػػػػّوات االحػػػػِتالؿ ُمَخػػػػيَّـ جباليػػػػا  30/9/2004اأْلَْقصػػػػى، فػػػػي عصػػػػر يػػػػوـ 
بعتيػػا بزخػػات مػػف الرصػػاص مػػف العيػػار الثقيػػؿ لمػػدة تْ ، أَ طمقػػت دبابػػة قذيفػػة مػػدفعألالجئػػيف 
دى أممػػػا  ؛زقػػػةحػػػد األأمػػػف اأْلَْطفػػػاؿ كػػػانوا متجمعػػػيف فػػػي  دقػػػائؽ باتجػػػاه مجموعػػػةٍ خمػػػس 

 .(4)(3)طفاؿأالستشياد ثمانية 

 طالؽ الّنار والقصؼ العشوائي:إ قتؿ اأْلَْطفاؿ أثناء عمميات .5
نيا ِبَحّؽ المدنييف الِفَمْسطينييف بمف فييـ اأْلَْطفاؿ، وذلؾ مف ااستمرت ِإْسرائيؿ في عدو 

واستخداـ وسػائؿ حربيػة  ،القصؼ العشوائي لممناطؽ السكنية المأىولة سياِسيَّةخالؿ اتباع 
والقػرى والُمَخيَّمػات الِفَمْسػطينية لمقصػؼ العشػوائي المتيػور اْلُمُدف  ضكثر فتكا، حيث تتعرّ أ

 تالطػػػائرامػػف قبػػؿ القُػػّوات اإِلْسػػرائيمّية، حيػػث تسػػػتخدـ فييػػا األسػػمحة الخفيفػػة والثقيمػػة مػػف 

                                 
 (.9ص، 1/4/2004حتى  30/6/2004)( مركز الميزاف: تقرير مف 1)
 ( مركز الميزاف: حصار االحِتالؿ لبمدة بيت حانوف وجرائميا اليومية ِبَحّؽ السكاف وممتمكاتيـ،2)

 (.5)ص
، 2004( الحركة العالمية لمدفاع عف الطّْْفؿ: االنتياكات اإِلْسرائيمّية لحقوؽ الطّْْفؿ الِفَمْسطيني خالؿ 3)

 (.16)ص
في مالحؽ  2005-2000( انظر جدوؿ اسماء االطفاؿ الذيف قتموا خالؿ االجتياح والتوغؿ مف 4)

والجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز الرسالة، 
 (.249)ص، 9ممحؽ رقـ الفمسطيني لحقوؽ االنساف
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، ممػػػا يػػػؤدي إلػػػى قتػػػؿ العديػػػد مػػػف اأْلَْطفػػػاؿ أثنػػػاء عمميػػػات (1)والػػػدبابات والبػػػوارج الحربيػػػة
 .االجتياح

ف أمسػػبؽ لمسػػكاف الِفَمْسػػطينييف قبػػؿ  الَجػػْيش اإِلْسػػرائيمّي لػػـ يقػػـ بػػأي تحػػذيرٍ  فّ أف وتبػػيَّ 
ساسية لممواطنيف يقصؼ مناطؽ سكناىـ، بؿ قاـ بتدمير وتخريب العديد مف الممتمكات األ

الِفَمْسػػػػطينييف، مثػػػػؿ المحاصػػػػيؿ الزراعيػػػػة والتمػػػػويف والمواشػػػػي والػػػػدواجف، وخزانػػػػات ميػػػػاه 
 .(2)الشرب

يمػػاف حجػػو البالغػػة مػػف العمػػر إالطّْْفمػػة مقتػػؿ  تػػؿ بالقصػػؼ العشػػوائيومػػف حػػوادث الق
 طفػػػاؿٍ أصػػػابة سػػػبعة إخػػػر، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ آمػػػدنيا  11و ،وجػػػدتيا ،ووالػػػدتيا ،ربعػػػة أشػػػيرأ

طمقػػت قػػذائؼ أ 7/5/2001مػػف يػػـو بجػػروح، فعنػػد حػػوالي السػػاعة الحاديػػة عشػػرة صػػباحا 
لمَجْيش اإِلْسرائيمّي تقع داخؿ كتمػة  مف قاعدةٍ  ومتوسطٍ  ثقيؿٍ  مدفعية ورصاصات ذات عيارٍ 

 .(3)غوش قطيؼ االستيطانية عمى ِعدَّة مناطؽ في خاف يونس التي تقع عمى مقربة منيا
كمػػا أنػػو ىنػػػاؾ حػػاالت كثيػػرة تػػػـ فييػػا قتػػؿ أطفػػػاؿ باسػػتيداؼ مباشػػر ودوف وجػػػود أي 

ف ىػػػػذه ليػػػػؤالء اأْلَْطفػػػػاؿ، ومػػػػ امسػػػػيرات أو مظػػػػاىرات، بمػػػػا يػػػػوحي بػػػػأف القتػػػػؿ كػػػػاف موجيًػػػػ
كانػػػت تمعػػػب بمسدسػػػات  17/12/2001طفػػػاؿ فػػػي تػػػاريخ أ, اسػػػتيداؼ مجموعػػػة الحػػػاالت

بالسػػػػتيكية عمػػػػى طريػػػػؽ ترابيػػػػة داخػػػػؿ ُمَخػػػػيَّـ فػػػػي مدينػػػػة خػػػػانيونس, فقػػػػاـ جنػػػػود الَجػػػػْيش 
د بضػعة أمتػار، بػإطالؽ واًّل اإِلْسرائيمّي الذيف كػانوا فػي الَمْوِقػع الَعْسػَكِرّي الػذي يبعػد عػف األَ 

 .(4)عاـ15ـ فقتموا الطّْْفؿ محمد حنيدؽ الذي بمغ مف العمر الّنار عميي
عامػًا، جػراء إصػابتيا 11قتمػت الطفمػة شػيماء سػعيد حمػد،  17/3/2002بتػاريخ و 

بعيػػار نػػاري فػػي الػػرأس أثنػػػاء وقوفيػػا أمػػاـ منزليػػا القريػػب مػػف الشػػريط الحػػدودي فػػي منطقػػة 
 .(5)يبنا رفح

 12ؿ الطفػؿ سػاىر صػالح الحػوت قتمت قوات االحتال 9/10/2002وفي تاريخ 
 عامػػًا، 15محمػػد موسػػى عاشػػور، ،  والطفػػؿ عامػػاً  16أحمػػد فػػؤاد رضػػواف عامػػا، والطفػػؿ 

 .(6)وذلؾ باطالؽ النار عمى منازؿ المواطنيف في مدينة رفح
                                 

   Children in the line of fire (30/9/2002 ,P.3). :Amnesty International  (1) 

 (.77)صْقصى واحتماالت المستقبؿ، اْنِتفاَضة اأْلَ  القاسـ، (2)
(3) Amnesty International: Conflict, occupation and patriarchy Women carry 

the burden, (P.36). 

B’Tselem, Trigger Happy, (March 2002, p.3). (4) 

 (.12ص ،2002) الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثامف سنة( الييئة 5)
 .09/10/2002-03المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف: التقرير االسبوعي  (6)



66
 

 8عمي طمب العزيز، قتمت قوات االحتالؿ الطفؿ  26/1/2003وفي تاريخ 
بشظايا قذيفة مدفعية أثناء وجوده بباب منزلو  إصابتوأعواـ، مف حي البرازيؿ/ رفح، جراء 

طالؽ القذائؼ االحتالؿلدى توغؿ قوات  ف، المدفعية عمى منازؿ المواطني في الحي وا 
عامًا، مف حي تؿ  12أحمد خميؿ أبو عمواف، قتؿ الطفؿ   25/2/2003بتاريخ و 

زؿ المواطنيف في منا استيدؼإصابتو بشظايا القصؼ المدفعي الذي  رفح، جراء السمطاف
عامًا،  ثائر جبر  14إيياب محمد نبياف، استشيد األطفاؿ  6/3/2003ي، بتاريخ الح

عامًا، مف  14 ،نجارماىر أحمد ال، عاماً  17عامًا، حمزة جبريؿ قرموط،  13ريحاف، 
، وىـ مف جباليا البمد في شماؿ غزة، وقد استشيدوا نتيجة القصؼ الصاروخي الذي مخيـ

إلياـ زياد حسف استشيد االطفاؿ  17/3/2003استيدؼ منازؿ المواطنيف، وبتاريخ 
، عاماً  17عمر توفيؽ أبو يوسؼ، و  ،عاماً  13عمر حسف درويش، ، و أعواـ 3 ار،صالع

اصابتيـ بشظايا القصؼ المدفعي لمنازؿ  مف مخيـ النصيرات محافظة الوسطى، جراء
 .(1)المواطنيف في المخيـ

أطمقػػػػػت قُػػػػػّوات  23/2/2003تػػػػػاريخ وفػػػػػي قتػػػػػؿ متعمػػػػػد لألطفػػػػػاؿ الوفػػػػػي جريمػػػػػة 
لكرة القدـ في الحي النمساوي، وكػاف يمعػب  يا الرشاشة باتجاه ممعبٍ سمحتَ أاالحِتالؿ نيراف 

مف الجنػود يصػعدوف فػوؽ الكتػؿ  مجموعةً حيث شاىد اأْلَْطفاؿ  فيو مجموعة مف اأْلَْطفاؿ،
االسمنتية المقامة في محيط الَمْوِقع الَعْسَكِرّي في محيط ُمْسَتْوَطَنة نفيو دكاليـ غرب مدينػة 

طػالؽ الّنػػار إصػؿ اوا بػإطالؽ الّنػار بشػكؿ عشػػوائي باتجػاه الممعػب، وقػد تو أخػانيونس، وبػد
بعض اأْلَْطفػاؿ عػادوا ألخػذ  فَّ إال أرب، رغـ احتماء اأْلَْطفاؿ بالجدراف حيث تمكنوا مف الي

دى إلػػى استشػػياد الفتػػى محمػػود أمالبسػػيـ مػػف الممعػػب فػػأطمؽ الجنػػود الّنػػار باتجػػاىيـ ممػػا 
 .(2)عاما 16محمد أبو زاىر 

سػػػنة  16سػػػماء محمػػػد المغيػػػر أصػػػعدت الطّْْفمػػػة  18/5/2004وفػػػي صػػػباح يػػػـو 
حي تػؿ السػمطاف فػي رفػح بغػرض سنة إلى سطح منزليـ الواقع في  12خييا أحمد أبرفقة 

جمػػع الغسػػيؿ عػػف الحبػػؿ، فػػأطمؽ جنػػود االحػػِتالؿ الػػذيف كػػانوا يعتمػػوف سػػطح عمػػارة تبعػػد 
قاتمة تجاه الطّْْفمة فأصابوىا في الرأس فسقطت  مترا عف منزؿ المغير رصاصةً  90حوالي 

 ِج،فتوجو صػوب الػدر  ،رضاأختو أوشاىد سقوط  ،حمد صوت الرصاصأرضا، وقد سمع أ
صػيب بعيػار نػاري فػي رأسػو حيػث قتػؿ أخيػو عمػي، وبعػد ذلػؾ أونزؿ درجتيف ونادى عمػى 

                                 
 (.16ص، 2003) الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثامف سنة (1)
ْنساف: تقرير سنة ( اْلَمْرَكز الِفَمسْ 2)  (.31ص، 2003)طيني لحقوؽ اإْلِ
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وىػي فػي طريقيػا  22/5/2004، كمػا قتمػت الطّْْفمػة رواف أبػو زيػد فػي تػاريخ (1)عمى الفػور
وكذلؾ الطّْْفؿ إيياب عبد الكػريـ أحمػد شػتات، الػذي استشػيد، شػرؽ  لشراء الحموى في رفح

 .(2)22/7/2004قريػب، في تاريخ  كػافٍ جباليا، وىو متوجو إلى د
 نفيو ُمْسَتْوَطَنة محيط في المتمركزوف االحِتالؿ جنود فتح 10/12/2004وفي تاريخ

 فػي المػواطنيف منػازؿ باتجػاه الرشاشػة األسػمحة نيػراف يػونس، خػاف ديكػاليـ غػرب ُمَخػيَّـ
 إصػابة عػف الحػادث النمساوي في وقت لـ يشػيد أي اشػتباكات، وقػد أسػفر والحي الُمَخيَّـ
 .(4)(3)عمر صياـ ثمانية أعواـ برصاصة قاتمة في رأسيا رنا الطّْْفمة

 سقوط اأْلَْطفاؿ بمخمفات ُقّوات االحِتالؿ: .6
تترؾ ُقّوات االحِتالؿ خالؿ عمميات التوغػؿ وعمميػات القصػؼ عمػى المنػاطؽ السػكنية 

لحيػػػػاة  اؿ تيديػػػػدً تشػػػػكّْ  الَعْسػػػػَكِرّيةُ  لػػػػـ تنفجػػػػر، وىػػػػذه المخمفػػػػاتُ  مشػػػػبوىةً  اأو أجسػػػػامً  قػػػػذائؼَ 
ْطفػػاؿ خػػالؿ وخاصػػة اأْلَْطفػػاؿ مػػنيـ، وقػػد قتػػؿ وجػػرح العديػػد مػػف اأْلَ  ،المػػدنييف الِفَمْسػػطينييف

عاًمػػػا،  ُٕٔقتػػػؿ الطّْْفػػػؿ يحيػػػى فتحػػػي الشػػػيخ عيػػػد،  28/3/2001ففػػػي ، أعػػػواـ االْنِتفاَضػػػة
ْسرائيمّي عمى الشػريط الحػدودي نتيجة انفجار جسـ مشبوه بيف يديو مف مخمفات الَجْيش اإلِ 

قتؿ الطّْْفؿ باسؿ سميـ المباشػر،  19/10/2001في رفح مما أدى إلى تمزؽ جسده، وفي 
عاًمػا، نتيجػػة إصػػابتو بشػظايا وحػػروؽ فػػي مختمػؼ أنحػػاء الجسػػـ مػع بتػػر فػػي أعضػػاء  ٖٔ

نفيػػو  مػػف جسػػمو جػػراء انفجػػار قذيفػػة مدفعيػػة مػػف مخمفػػات االحػػِتالؿ بػػالقرب مػػف ُمْسػػَتْوَطَنة
 .(5)دكاليـ قرب خاف يونس، حيث مكاف سكنو

مػػف  وثالثػػةٌ  ،زينػػة سػػمماف العػػواودة استشػػيدت المواطنػػةُ  15/3/2002وفػػي تػػاريخ 
ـٌ تركػو جنػود االحػِتالؿ الػذيف توغمػوا فػي  ،طفالياأ  مْنَطقَػةوابف شقيقيا عندما انفجر بيػـ لغػ

                                 
( الحركة العالمية لمدفاع عف الطّْْفؿ: تقرير حوؿ االنتياكات اإِلْسرائيمّية لحقوؽ الطّْْفؿ الِفَمْسطيني 1)

 (.12)ص، 2004خالؿ 
 (.7)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 2)
ْنساف: تقرير سنة 3)  .(26ص، 2004)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
في مالحؽ  2005-2000( انظر جدوؿ اسماء االطفاؿ الذيف قتموا نتيجة القصؼ العشوائي مف 4)

والجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز الرسالة، 
 (.263)ص، 10حؽ رقـ، ممالفمسطيني لحقوؽ االنساف

 (.12)ص، 2001( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي السادس سنة5)
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أمػاني  ، واألطفػاؿ ىػـ:(1)وتدميرا وتخريبامقبولة بالقرب مف ُمَخيَّـ البريج وعاثوا فييا فسادا 
، أعػػواـ ٛأعػػواـ، وطػػارؽ محمػػد العػػواودة  ٜعامػػػًا، سػػالـ عػػواد العػػواودة ٙٔعػػواد العػػواودة 

كما قتؿ الطفؿ مجاىد عرفػات أبػو شػباب، عامػاف، جػراء إنفجػار جسػػـ مشػػبوه، أثنػاء ليػوه 
قتػػؿ  5/8/2003وبتػػاريخ , (2) فػػي مخػػيـ الشػػابورة رفػػح ٕٕٓٓ/ٖ/ٚٔببػػاب منزلػػو بتػػاريخ 

عامػػًا، مػػف حػػي الشػػجاعية/ غػػزة، نتيجػػة إصػػابتو بشػػظايا 15الطفػػؿ منيػػر بكػػر أبػػو ىػػيف، 
 .(3)انفجار جسـ مف مخمفات الجيش اإلسرائيمي في حي الشجاعية، غزة

 :(4)2005-2000 يوضح قتؿ األطفاؿ بمخمفات االحتالؿ (2.4) جدوؿ
 مكاف االستشياد تاريخ االستشياد السكف السف االسـ الرقـ

 6 أكـر نعيـ عبد الكريـ األسطؿ 1
السطر  -خانيونس 
 22/11/2001 الغربي 

السطر  -خانيونس 
 الغربي 

 14 محمد نعيـ عبد الكريـ األسطؿ 2
السطر  -خانيونس 
 22/11/2001 الغربي 

السطر  -خانيونس 
 الغربي 

 13 عمر إدريس األسطؿ 3
السطر  -خانيونس 
 22/11/2001 الغربي 

السطر  -خانيونس 
 الغربي 

 خانيونس  22/11/2001 السطر الغربي  11 أنيس إدريس األسطؿ 4
 انيونس خ 22/11/2001 السطر الغربي  11 محمد سمطاف األسطؿ 5
 رفح  28/03/2001 رفح 12 يحيى فتحي محمد الشيخ عيد 6
 خانيونس 19/10/2001 خانيونس 13 باسؿ سميـ محمد المباشر 7
 شرؽ مخيـ البريج  14/03/2002 مخيـ البريج 7 تياني عودة محمد العواودة 8
 شرؽ مخيـ البريج  14/03/2002 مخيـ البريج 10 سالـ عودة محمد العواودة 9

 شرؽ مخيـ البريج  14/03/2002 مخيـ البريج 12 أماني عودة محمد العواودة 10
 شرؽ مخيـ البريج  14/03/2002 البريج مخيـ 10 طارؽ محمد سمماف العواودة 11

 

ومما سبؽ يتضح أف ُقّوات االحِتالؿ تمادت في ارتكاب جرائـ قتؿ اأْلَْطفاؿ، وىذا 
يؤكد عمى حالة الالمباالة التي تتبعيا الحكومة اإِلْسرائيمّية بالقوانيف الدولية، كما وتؤكد أف 
جنود االحِتالؿ يتعامموف مع اأْلَْطفاؿ الذيف يرشقوف المواقع المحصنة بالحجػارة عمػى أنيػـ 

ْيٌش مسمح، رغـ أف جنود االحِتالؿ في مواقع محصػنة ال تعرضػيـ حجػارة اأْلَْطفػاؿ ألي جَ 

                                 
  السنة السابعة، الصفحة الثانية. 2355العد  16/3/2002( الحياة الجديدة، السبت 1)
 (.12ص، 2002) سنةقرير السنوي السابع الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، الت (2)
 (.22ص ،2003) قرير السنوي الثامف سنةالييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، الت (3)
الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز الفمسطيني لحقوؽ  (4)

 .2005-2000االنساف، 
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 ضرر كاف.
َغػػزَّة  ِقطػػاعبمػػغ عػػدد الشُّػػَيداء فػػي  2005-1994وخػالؿ أعػػواـ الدّْراَسػػة مػػف سػػنة 

، كما بمغ عدد الجرحى حسب إحصائية النّْساءمف  59طفال، و 482شييد، منيـ  2026
 جريح. 3882التحرير  ُمَنظََّمةرعاية أسر الشَُّيداء والجرحى التابعة ل ُمَؤسََّسة

عػػدَد الشُّػػػَيداء الػػػذيف قتمػػوا عمػػػى يػػػِد قُػػّوات االحػػػِتالؿ فػػػي وتوضػػح الجػػػداوُؿ التاليػػػةُ 
َغػػػػزَّة حسػػػػب ِإحصػػػػائيِة مركػػػػز الميػػػػزاف خػػػػالؿ اْنِتفاَضػػػػة اأْلَْقصػػػػى، باإلضػػػػافة إلػػػػى  ِقطػػػػاع

الذي شػيد  1998الذي شيد ىبة النفؽ، وعاـ  1996إحصائية اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لعامي 
 في ذكرى النَّْكَبة الخمسيف: ُمواَجيات
:(1)2005-1996(: يوضح عدد الشَُّيداء حسب ظرؼ اإلصابة مف عاـ2. 5جدوؿ )  

 المجموع الػػػػعػػػػػػاـ ظروؼ االصابة
1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 179 2 20 34 66 44 13   أثناء العمؿ
 424 21 127 77 134 54 11   أعماؿ مقاومة

 80 18 17 30 7 6 2   اغتياؿ
 294 5 135 64 73 14 3   اقتحاـ مناطؽ

تواجػػػػد فػػػػي َمْوِقػػػػع 
 االغتياؿ

  4 5 23 51 24 8 115 

 160 10 31 21 43 47 8   عابر سبيؿ
 220 5 103 40 61 9 2   في المنزؿ

 4 1 3 0 0 0 0   في المدرسة
 138 2 5 11 14 40 75 5 31 ُمواَجيات

 91 1 44 18 18 5 5   يشاىد ُمواَجيات
 14 0 1 1 8 4 0   سعاؼ إعاقة إ

 184 10 117 29 15 11 2   قصؼ صاروخي
 75 14 20 24 14 3 0   خرى، أ

 2026 97 647 400 479 242 125 5 31 المجموع
 

 ::(2)2005-2000مف عاـ (: التوزيع الجغرافي لمشُّيداء حسب مكاف وقوع الحدث 2. 6جدوؿ )

                                 
مف تقارير المركز الفمسطيني لتمؾ السنوات، أما باقي  1998و 1996عدد الشيداء في سنة  (1)

مف عمؿ مركز الميزاف، والجدوؿ مقتصر عمى السنوات التي حدث فييا  فاإلحصائيةاألعواـ 
 عمميات قتؿ لممدنييف.

 ( االحصائية مف عمؿ مركز الميزاف.2)
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 منيـ النّْساء اأْلَْطفاؿ منيـ عدد الشَُّيداء المحافظة

 4 122 463 شماؿ َغزَّة

 19 94 489 َغزَّة

 6 48 210 البمحدير 

 9 88 326 خانيونس

 18 123 414 رفح

 56 475 1902 المجموع

 
 :.(1)2005- 1994(: عدد الشَُّيداء موزع عمى السنوات مف عاـ 2. 7جدوؿ )

 النّْساء منيـ اأْلَْطفاؿ منيـ عدد الشَُّيداء العاـ
1996 31 0 0 
1998 5 0 0 
2000 125 39 0 
2001 242 71 5 
2002 479 97 25 
2003 400 81 17 

2004 647 164 11 
2005 97 30 1 
 59 482 2026 المجموع

 
  

                                 
رير المركز الفمسطيني لتمؾ السنوات، أما باقي مف تقا 1998و 1996( عدد الشيداء في سنة 1)

 مف عمؿ مركز الميزاف. فاإلحصائيةاألعواـ 
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 المبحث الثالث: االعتقاالت والتَّْعذيب في سجوف االحِتالؿ:
 : االعتقاالت ِبَحّؽ الِفَمْسطينييف:َأّواًل 

 ةالمتعػػددمنيػػة جيزتيػػا األأعمػػى مػػدار سػػنوات االحػػِتالؿ اإِلْسػػرائيمّي واصػػمت ِإْسػػرائيؿ و 
مػاكف عامػة، أالؼ منيـ واحتجزتيـ في مالحقتيا لمِفَمْسطينييف المدنييف، فاعتقمت مئات اآل

بشػػػع صػػػور التنكيػػػؿ، أت خصيصػػػا لممارسػػػة دَّ ِعػػػأُ ومعسػػػكرات اعتقػػػاؿ ميدانيػػػة، أو مؤقتػػػة، 
 محددة، معينة أو فئة عمى شريحة االعتقاالت تقتصر والمعاممة الميينة والقاسية، ىذا ولـ

 فشػممت أطفػااًل  تمييػز أو اسػتثناء، دوف الِفَمْسػطيني المجتمػع وشػرائح فئػات كافػةَ  تفطالػ
ا ًبػوطال ومعػاقيف، ، ومرضػىاوشػبانً  اوشػيداء، وشػيوخً  أسػرى وزوجػاتِ  وأميػات وفتيػات،

 سياِسػيَّة حقوؽ إنساف، وقياداتٍ  ونشطاء وكادحيف ومحاميف وفالحيف وعمااًل  وأكاديمييف،
 ومينية. ونقابية

عمميػػػة االعتقػػػاؿ منػػػذ لحظتيػػػا األولػػػى انتياكػػػات ِبَحػػػّؽ الُمْعَتَقمػػػيف، حيػػػث يػػػتـ  وتشػػػيد
وامػػػر الَعْسػػػَكِرّية أو عشػػػوائيا دوف أي مػػػذكرات اعتقػػػاؿ الِفَمْسػػػطينييف وفقػػػا لمجموعػػػة مػػػف األ

إلػى الُمْعَتَقمػيف أو الموقػوفيف، ثػـ يجػري التحقيػؽ  محػددةٍ  توقيؼ، وغالبا ال يػتـ توجيػو تيمػةٍ 
جبػػػارىـ عمػػػى االعتػػػراؼ تحػػػت ، أو إمػػػنيـ بيـ بيػػػدؼ استصػػػدار أي اعتػػػراؼٍ معيػػػـ وتعػػػذي

ف ىػذه المحاكمػة تػتـ فػي محػاكـ َعْسػَكِرّية إالتَّْعذيب والضغط، وفي حػاؿ تمػت محػاكمتيـ فػ
نيـ مػػف قبػػؿ الَجػػْيش، وال تراعػػي المحػػاكـ الَعْسػػَكِرّية يػػأو ثالثػػة يػػتـ تعي يترأسػػيا قػػاض واحػػدٌ 

تحفػظ لألسػرى  ، والتياكمة العادلة المنصوص عمييا قانونيا ودولياصوؿ المحأُ اإِلْسرائيمّية 
 .(1)حقوقيـ

، 1994َغػػػزَّة سػػػنة  ِقطػػػاعواسػػػتالـ السػػػمطة الِفَمْسػػػطينية لمحكػػػـ فػػػي  أوْسػػػموفمنػػػذ اتفػػػاؽ 
َغػػػػزَّة، اسػػػػتمر االحػػػػِتالؿ  ِقطػػػػاعوانسػػػػحاب قُػػػػّوات االحػػػػِتالؿ اإِلْسػػػػرائيمّي مػػػػف منػػػػاطؽ فػػػػي 

، سػػواء أثنػػاء أحػػداث اْنِتفاَضػػة ِقطػػاعال ُسػػّكاف ميػػات االعتقػػاؿ ِبَحػػؽّ اإِلْسػػرائيمّي بممارسػػة عم
ْنسػػاف فػػي  اأْلَْقصػػى التػػي شػػيدت قمػػع وجػػرائـ وانتياكػػات عمػػى جميػػع المسػػتويات لحقػػوؽ اإْلِ

 أجواء السالـ واليدوء. ِقطاعَغزَّة، أو قبؿ االْنِتفاَضة حيث كانت تعـ ال ِقطاع

 الدولية:اعتقاؿ الِفَمْسطينييف مف المعابر  .1
 قُػػػّوات االحػػػِتالؿ بسػػػكافِ  َغػػػزَّة، انتيػػػى احتكػػػاؾُ  ِقطػػػاعمػػػع اسػػػتالـ السػػػمطة الِفَمْسػػػطينية ل

َغػزَّة، وبالتػالي توقفػت حمػالت االعتقػاؿ والمػداىمات الميميػة التػي كانػت تحػدث عمػى  ِقطاع
                                 

 (.31)صمعاناة اأْلَسير الِفَمْسطيني في سجوف االحِتالؿ،  ( أبو ىالؿ،1)
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 طػاعقِ ال ُسػّكاف َغزَّة، لكف ىػذه القُػّوات مازالػت تػتحكـ فػي خػروج ِقطاعمدى حكـ االحِتالؿ ل
لمتنقؿ بيف َغزَّة والضفة  السُّّكافيرز حيث يستخدمو إإلى الخارج عبر المعابر، سواء معبر 

ْسػػرائيؿ لمعمػػؿ أو لمسػػفر لمعػػالج إلػػى األ  ِقطػػاعردف، ومعبػػر رفػػح الػػذي يػػربط الوبػػيف َغػػزَّة واِ 
 .(1)العتقاؿ المواطنيف، سواء المغادريف أو القادميف بالخارج، فجعمت ىذه المعابر مصيدةً 

اعتقمت قوات االحتالؿ الطالب أشرؼ عطا أحمد قنػديؿ  2/10/1997في تاريخ 
عمى معبر رفح الحػدودي أثنػاء توجيػو إلػى مصػر حيػث يواصػؿ دراسػتو العميػا فػي التػاريخ 

، وفي نفس العاـ اعتقمت قوات االحتالؿ المواطف أشرؼ نصر اهلل خالؿ عودتو مف ىناؾ
 .(2)ىناؾسوريا عبر معبر رفح حيث كاف يدرس 

اعتقمػػػت قُػػػّوات االحػػػِتالؿ عمػػػى معبػػػر رفػػػح الحػػػدودي حػػػوالي  1998خػػػالؿ عػػػاـ و 
أعمػػاؿ ومػػوظفيف  ورجػػاؿَ  طمبػػةً  مػػؾ االعتقػػاالتُ تشػػمؿ تَ ف مواطنػػا، وعػػادة مػػا يوثالثػػ ةً تسػػع

 .(3)بالسمطة
وكانت تنفذ قوات االحتالؿ االعتقاالت في المعبر دوف أي اعتبار لوجود السػمطة 

وحدث أف أطمقت نار وقنابؿ الغاز عمى المسافريف الفمسطينية ورجاؿ الشرطة في المعبر، 
 ورجاؿ الشرطة.

نبيػػػؿ  ادث كمػػػا يرويػػػو المػػػواطف الػػػذي اعتقمػػػت قػػػوات االحػػػتالؿوقػػػد وقػػػع ىػػػذا الحػػػ
كنػت متجيػا  1/6/2000بو عوكػؿ مػف معسػكر جباليػا، حيػث يقػوؿ: "فػي تػاريخ مديرس ا

إلػػػى األردف عبػػػر مطػػػار غػػػزة الػػػدولي، فقامػػػت قػػػوات االحػػػتالؿ بحجػػػزي فػػػي المعبػػػر لمػػػدة 
سػػػػاعتيف، وقػػػػد تعطمػػػػت رحمػػػػة الطيػػػػراف بسػػػػبب احتجػػػػازي، حيػػػػث طمبػػػػت سػػػػمطة الطيػػػػراف 

ألف الطيارة تنتظره، فرفضت الفمسطيني مف قوات االحتالؿ عمى المعبر أف تطمؽ سراحي 
قػوات االحػتالؿ ذلػؾ وانطمقػػت الطػائرة فػي رحمتيػػا بػدوني، وبعػد ذلػؾ اقػػتحـ عػدد كبيػر مػػف 

، احتجزتني فييا قوات االحتالؿجيش االحتالؿ المعبر بيدؼ نقمي مف غرؼ المعبر التي 
 .(4)الى داخؿ اسرائيؿ

طيػػػة وقنابػػػؿ الغػػػاز وقػػػد أطمقػػػت قُػػػّوات االحػػػِتالؿ الرصػػػاص الحػػػي واألعيػػػرة المطا

                                 
 (.123)ص( قراقع، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف في السُّجوف اإِلْسرائيمّية بعد أوْسمو، 1)
 (.23ص، 1998)( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، التقرير السنوي لعاـ 2)
ْنس3) ْنساف والبيئة، التقرير السنوي حوؿ خروقات حقوؽ اإْلِ اف في ( الجمعية الِفَمْسطينية لحماية حقوؽ اإْلِ

 (.76)ص، 1998ِفَمْسطيف لعاـ 
 .26/6/2016اريخ ( مقابمة أجراىا الباحث مع المواطف نبيؿ مديرس أبو عوكؿ بت4)
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المسػػػيؿ لمػػػدموع عمػػػى أفػػػراد الشػػػرطة واالرتبػػػاط ومػػػوظفي الجمػػػارؾ العػػػامميف لػػػدى السػػػمطة 
الوطنيػػػة الِفَمْسػػػطينية فػػػي المعبػػػر، كمػػػا أطمػػػؽ جنػػػود االحػػػِتالؿ الّنػػػار عمػػػى كافػػػة المنشػػػآت 
واألجيػػػػزة داخػػػػؿ صػػػػالة المعبػػػػر، وأصػػػػيب جػػػػراء ذلػػػػؾ عشػػػػرة مػػػػف أفػػػػراد مػػػػوظفي السػػػػمطة 

بػػأعيرة مطاطيػػة، وتعػػرض العشػػرات مػػنيـ لمضػػرب واالختنػػاؽ جػػراء استنشػػاقيـ  الِفَمْسػػطينية
 .(1)الغاز

المػواطف رامػػي عمػى معبػر رفػح اعتقمػت قػوات االحػػتالؿ  30/5/2003فػي تػاريخ 
حيث اصيب فػي عينػو اليمنػى وىو عائد مف رحمة عالج مف مصر  (2)محمد حسيف عودة

وقػد تعػرض المػواطف لمضػرب الشػديد عمػى في اجتياح قوات االحتالؿ لمنطقة شماؿ غػزة، 
 .(3)يد قوات االحتالؿ خالؿ نقمو مف معبر رفح الى سجوف التحقيؽ داخؿ اسرائيؿ

المػواطف  اعتقمػت قُػّوات االحػِتالؿ فػي معبػر رفػح الحػدوديّْ  17/7/2003وفي تاريخ 
َغػػزَّة،  وقػػد  ِقطػػاععاًمػػا مػػف ديػػر الػػبمح، لػػدى مغادرتػػو إلػػى خػػارج  33محمػػد رجػػب تمػػراز  
 .(4)لو الئحة اتياـ وَ ، دوف أف توجَّ 2003أغسطس  31أفرج عنو في تاريخ 

اعتقمت قوات االحتالؿ عمى معبر رفح المواطف جماؿ يوسؼ  1/8/2003وبتاريخ 
عامًا، مف مخيـ جباليا، أثناء عودتو مف مصر بعد رحمة  34محمود أبو القمصاف، 

اعتقمت قوات االحتالؿ المواطف إبراىيـ  4/8/2003عالج ألحد أطفالو الذي ، وفي يوـ 
 .(5)عامًا مف خاف يونس أثناء توجيو لمعمؿ في الخارج 30محمد المجايدة، 
، اعتقمػػت قػػوات االحػػتالؿ المػػواطف محمػػد زىيػػر حامػػد قريقػػع، 14/8/2003وبتػػاريخ 

مػػف معبػػر رفػػح أثنػػاء عودتػػو مػػف الدراسػػة فػػي مصػػر، وقضػػى فػػي سػػجوف االحػػتالؿ أربػػع 
 .(6)يفسن

وقػػػػد شػػػػممت االعتقػػػػاالت عمػػػػى المعػػػػابر المرضػػػػى والمصػػػػابيف أيضػػػػا، حيػػػػث يضػػػػطر 

                                 
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 1)  (.12ص، 2000)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
، 16اعتقاؿ رامي عودة، ممحؽ رقـ( انظر مالحؽ الرسالة لصورة افادة افادة الصميب االحمر عف 2)

 (.278)ص
نو، اجريت المقابمة بتاريخ ( مقابمة اجراىا الباحث مع األسير المحرر رامي عودة بعد االفراج ع3)

18/6/2016 . 
ْنساف،4)  (.54ص، 2003)التقرير السنوي لعاـ  ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 .6/9/2003-24/8: التقارير االسبوعية: اإلنساف(المركز الفمسطيني لحقوؽ 5)
بعد االفراج عنو، اجريت المقابمة بتاريخ  ( مقابمة اجراىا الباحث مع المواطف محمد قريقع6)

14/6/2016 . 
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َغزَّة لتمقي العالج، فتقوـ ُقّوات االحِتالؿ باعتقػاؿ العديػد  ِقطاعف إلى السفر خارج و المواطن
سبعة  2004مف المرضى بحجة اشتراكيـ في أعماؿ ضد ُقّواتيا، حيث اعتقمت في العاـ 

 .(1)مواطنيف وىـ في طريقيـ لتمقي العالج
 :(2)2005-2000يبيف االعتقاالت عمى المعابر الدولية (:2.8) جدوؿ
 المعبر  منطقة السكف  السنة  االسـ الرقـ

 معبر رفح الحدودي  رفح 2001 فريد سالـ األخرس 1
 معبر رفح الحدودي  خانيونس 2001 ياسر إبراىيـ الغمباف 2
 معبر رفح الحدودي  خانيونس 2001 ياسر إبراىيـ الغمباف 3
 معبر بيت حانوف  جباليا  2001 نايؼ جبر العجرمي 4
 معبر بيت حانوف  جباليا  2001 حساـ محمد العجرمي 5
 معبر بيت حانوف  جباليا  2001 مرواف محمد العجرمي 6
 معبر رفح الحدودي  البريج  2001 غانـ إبراىيـ محمود 7
 معبر رفح الحدودي  خانيونس 2001 ىشاـ حسف أبو حرب 8
 معبر رفح الحدودي  رفح 2001 أسامة سميح عبد الرؤوؼ قعداف 9
 معبر رفح الحدودي  جباليا  2001 عزاـكماؿ فارس عمي  10
 معبر رفح الحدودي  رفح 2001 محمد خميؿ شحدة عبد العاؿ 11
 معبر رفح الحدودي  رفح 2001 عالء الديف حسيف محمد جبر 12
 معبر رفح الحدودي  غزة 2001 صالح سميماف عمي أبو العطا 13
 معبر رفح الحدودي  جباليا  2001 غساف محمد قنديؿ 14
 معبر رفح الحدودي  غزة  2001 يوسؼ حسف أحمد محيسف 15
 معبر رفح الحدودي  رفح  2001 محمد عدناف عبد الفتاح عزاـ 16
 معبر رفح الحدودي  غزة  2001 خالد نعماف ذيب 17
 معبر رفح الحدودي  خانيونس 2001 محي الديف محمد األسطؿ 18
 معبر رفح الحدودي  النصيرات 2001 أحمد محمود محمد الحواجري 19
 معبر رفح الحدودي  خانيونس 2001 حمداف حسف خميؿ أبو رجيمة 20
 معبر رفح الحدودي  خانيونس 2001 صالح موسى حمد أبو حامد 21
 معبر رفح الحدودي  مخيـ جباليا  2001 عدناف إبراىيـ الحجار 22
 معبر رفح الحدودي  غزة 2001 رياض مصطفى المداح 23

                                 
HaMoked, One Big Prison, (March 2005,p.28) (1) 

( الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية المركز الفمسطيني 2)
2000-2005. 



75
 

 المعبر  منطقة السكف  السنة  االسـ الرقـ
 معبر رفح الحدودي  رفح 2001 سيؼ الديف محمود أبو نحؿ 24
 معبر رفح الحدودي  رفح 2001 نافذ عثماف العايدي 25
 معبر رفح الحدودي  النصيرات 2001 زياد عبد الحميد محمد الحاج 26
 معبر رفح الحدودي  مخيـ الشاطئ 2001 محمد عبد ياسيف لبد 27
 معبر رفح الحدودي  حي الزيتوف  2001 محمد أحمد محمد دولة 28
 معبر رفح الحدودي  خانيونس 2002 محمد سعيد محمد عبده 29
 معبر رفح الحدودي  مخيـ المغازي  2002 أحمد إبراىيـ النشوي 30
 معبر رفح الحدودي    2002 محمد أحمد حسف النحاؿ 31
 معبر رفح الحدودي  خانيونس 2002 سعيد بركة سعيد محمد 32
 معبر ايرز    2004 يوسؼ عمي حمادة 33
 معبر ايرز    2004 طمعت احمد أبو زيد 34
 معبر ايرز    2004 إياد مصطفى حمادة 35
 معبر رفح الحدودي  خانيونس 2003 أحمد أبو ىالؿ 36
   غزة  2004 أنس محمد صالح زممط 37
   رفح  2004 وفيؽ محمد برىـو 38
   رفح  2004 احمد غنيـ  39
 معبر ايرز  الشجاعية 2004 درويش خالد فرج 40
 معبر ايرز  الشجاعية 2004 حاـز نظير محيسف 41
 معبر ايرز  بيت الىيا 2004 معيف عبد المالؾ محمد أحمد 42
 معبر ايرز  جباليا  2004 بالؿ جميؿ محمد ادعيس   43
 معبر ايرز  جباليا  2004 سعيد محمد مطر أبو الجدياف 44
 معبر المنطار جباليا  2004 يؿ محمد مطر ادعيس جم 45
 معبر رفح الحدودي  المغازي 2004 أبو معيمؽ إسماعيؿ سالـ 46
 معبر رفح الحدودي    2004 وليد محمد ندى أبو ندى 47
 معبر رفح الحدودي  خانيونس 2004 حسيف توفيؽ حسيف منصور 48
 معبر رفح الحدودي  خانيونس 2004 إياد حسف حسيف السميري 49
 معبر رفح الحدودي  خانيونس 2004 نبيؿ أحمد محمد الفرا 50
 معبر رفح الحدودي  دير البمح 2004 شادي محمد راسـ قنف 51
 معبر رفح الحدودي  رفح 2004 محمد جماؿ خميس حساف 52
 معبر رفح الحدودي  جباليا  2004 ذيب محمد ذيب أبو سمطاف 53
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 الِفَمْسطينييف عمى الحواجز الَعْسَكِرّية:اعتقاؿ  .2
تمثػػؿ الحػػواجز الَعْسػػَكِرّية، التػػي أقامتيػػا قُػػّوات االحػػِتالؿ عمػػى المفترقػػات الرئيسػػية التػػي 

الصطياد الِفَمْسطينييف، الذيف يضػطروف  َغزَّة كمائفَ  ِقطاعتربط بيف جنوب وشماؿ ووسط 
فػػػي أغمػػب األحيػػػاف، وعمػػى سػػػبيؿ ال بػػديَؿ عنيػػػا التػػػػي و إلػػى المػػرور عبػػػر تمػػؾ الحػػواجز، 

مػػػا تقػػػوـ قُػػػّوات  َغػػػزَّة بجنوبػػػو، وعػػػادةً  ِقطػػػاعالمثػػػاؿ مفتػػػرؽ المطػػػاحف، الػػػذي يػػػربط شػػػماؿ 
االحػػػػػِتالؿ بحمػػػػػػالت تػػػػػدقيؽ لبطاقػػػػػات تعريػػػػػؼ الِفَمْسػػػػػطينييف، أثنػػػػػاء مػػػػػرورىـ عبػػػػػر ذلػػػػػؾ 

ه الحػواجز، ويتعػرض ىػؤالء , فيتـ اعتقاؿ مئات المواطنيف الِفَمْسطينييف عمػى ىػذ(1)الحاجز
ىانػػة خػػالؿ عمميػػات االعتقػػاؿ، كػػأف تعصػػب أعيػػنيـ، الُمْعَتَقمػػيف ألسػػوأ أنػػواع التنكيػػؿ واإل
، فيػتـ اعتقػاؿ (2) حياف، أو يتعرضػوف لمضػرب المبػرحويجردوف مف مالبسيـ في بعض األ

 .(3)كؿ مف تريده ُقّوات االحِتالؿ حتى ولو كاف جريحا
السػػنوات التػػي سػػبقت اْنِتفاَضػػة اأْلَْقصػػى مارسػػت قُػػّوات  فحتػػى فػػي أوقػػات اليػػدوء فػػي

وقفػػػت قػػػوة مػػػف الَجػػػْيش أ 4/6/1994و فػػػي تػػػاريخ ّنػػػإاالحػػػِتالؿ عمميػػػات االعتقػػػاؿ، حيػػػث 
تقؿ طالبػا جػامعييف قػرب مفتػرؽ طػرؽ الشػيخ عجمػيف، واعتقمػت الطالػب  اإِلْسرائيمّي حافمةً 

 .(4)ميسرة دخاف
عمػػػى الحػػػواجز خػػػالؿ اْنِتفاَضػػػة اأْلَْقصػػػى ومػػػف الحػػػاالت التػػػي تعرضػػػت لالعتقػػػاؿ 

نػػػػوفمبر  21المػػػػواطف عبػػػػد اهلل العػػػػامودي البػػػػالغ مػػػػف العمػػػػر عشػػػػروف عامػػػػا، ففػػػػي تػػػػاريخ 
 .(5)، حيث قامت ُقّوات االحِتالؿ المتمركزة عند مفترؽ أبو ىولي باعتقالو2003

اعتقمػت قػوات االحػتالؿ المػواطف محمػد ابػراىيـ عمػي الػديراوي  1/3/2001في تػاريخ 
مف سكاف النصيرات وسط قطاع غزة، وكاف متوجيا الى محافظة خػانيونس، حيػث اعتقػؿ 

اعتقمتػػػو قػػػوات االحػػػتالؿ  16/8/2004 وفػػػي تػػػاريخ, (6)عمػػػى حػػػاجز أو ىػػػولي المطػػػاحف
المواطف محمػد عمػي محمػد عػوض عمػى حػاجز محفوظػة العسػكري فػي طريػؽ عودتػو مػف 
الجامعة االسالمية حيث يدرس فييػا، وقػد تعػرض محمػد عػوض لمتعػذيب والشػبح عمػى يػد 

                                 
 (.12)صنوية الثانية لالْنِتفاَضة، ( مركز الميزاف: مف يوقؼ المجزرة تقرير خاص في الذكرى الس1)
ْنساف،2)  (.41ص، 2004)التقرير السنوي لعاـ  ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.86) ْقصى الحقائؽ في الوثائؽ،اْنِتفاَضة اأْلَ  عمقـ، (3)
ْنساف، المناطؽ الصفراء، ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ ا4)  (.50)صإْلِ
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 5)  (.54ص، 2003)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 .19/6/2016( مقابمة اجراىا الباحث مع المواطف محمد الديراوي بتاريخ 6)
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المحققيف في السجوف االسرائيمية، وقػد حكمػت عميػو محكمػة االحػتالؿ ثػالث سػنوات، ممػا 
 .(2)(1)مواصمة تعميمو أخره عف

 خاصة: اعتقاؿ الِفَمْسطينييف خالؿ عممياتٍ  .3
مػػػف الِفَمْسػػػطينييف  العديػػدِ  تقػػوـ قُػػػّوات االحػػِتالؿ باسػػػتخداـ القُػػّوات الخاصػػػة فػػي اعتقػػػاؿِ 

المطموبيف ليا، حيث تتسمؿ مجموعػة مف أفراد الوحدات الخاصة، وفػي حػاالت تكػوف ىػذه 
القُػػػػػّوات متنكػػػػػرة فػػػػػي أزيػػػػػاء عربيػػػػػة إلػػػػػى عمػػػػػؽ المنػػػػػاطؽ الِفَمْسػػػػػطينية، وتقػػػػػوـ باختطػػػػػػاؼ 

 .(3)الِفَمْسطينييف المطموبيف، واقتيادىـ إلى السجف
العتقػاؿ أحػد المطمػوبيف  2001حِتالؿ في عػاـ ففي عممية خاصة قامت بيا ُقّوات اال

ِإْسػرائيمّية خاصػػة  بػو خوصػة، حيػػث تمػت عمميػة االختطػػاؼ بعػد توغػؿ قػػوةٍ أوىػو عبػد ربػػو 
بو خوصة الواقع في حي العطاطرة شماؿ غربي بمدة بيت أتحت جنح الظالـ باتجاه منزؿ 

ى المنػػاطؽ الخاضػػعة ف تفػػر بػػو إلػػأَغػػزَّة، وسػػيطرت عميػػو وقيدتػػو قبػػؿ  ِقطػػاعالىيػػا شػػماؿ 
 .(4)لمسيطرة اإِلْسرائيمّية
خػػػػالؿ سػػػػاعات الميػػػػؿ قامػػػػت القػػػػوات الخاصػػػػة االسػػػػرائيمية  4/1/2005وفػػػػي تػػػػاريخ 

بمحاصرة منػزؿ المػواطف عمػي عبػد العزيػز دواس الػذي يسػكف قػرب مسػتوطنة دوغيػت فػي 
ت الػى معبػر بيت الىيا، وقامت باعتقالو واالعتداء عمى عائمتو، ومف ثـ اقتادتو ىػذه القػوا
 .(5)سنوات 5ايرز وىناؾ خضع لمتحقيؽ ومف ثـ نقؿ اؿ سجف المجدؿ حيث حكـ عميو 

 

 

                                 
 .4/6/2016( اجرى الباحث مقابمة مع المواطف محمد عوض بعد االفراج عنو بتاريخ 1)
، 2005-2000اعتقمتيـ قوات االحتالؿ عمى الحواجز فترة  ( جدوؿ يوضح أسماء المواطنيف الذيف2)

الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز الفمسطيني، 
 (.265)، 11ظر مالحؽ الرسالة، ممحؽ رقـ ان

 (.12)صنوية الثانية لالْنِتفاَضة، ( مركز الميزاف: مف يوقؼ المجزرة تقرير خاص في الذكرى الس3)
 .8393العدد  2001نوفمبر  20( جريدة الشرؽ اأْلَْوَسط، الثالثػاء 4)
( اجرى الباحث مقابمة مع المواطف عمي دواس بعد االفراج عنو مف سجوف االحتالؿ، يـو 5)

15/6/2016. 
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 :(1)2005-2000خالؿ فترة  يوضخ االعتقاالت في العمميات الخاصة (:2.9) جدوؿ
 منطقة السكن  السنة االسم الرقم

 المواصي  -خانيونس  2001 محمد السيد النجار 1

 جبالبا  2001 خوصةعبد ربه محمد أبو  2

 رفح   2001 إبراهيم محمد جرادات 3

   2001 ناصر فارس الغول 4

 حي الزيتون  2001 رياض سعدي عبد الحميد عياد 5

 بيت حانون  2003 عطا يوسف محمد قاسم 6

 بيت حانون  2003 تامر محمود عبد العزيز زويدي  7

 بيت حانون  2003 عوض حسين أحمد الكفارنة 8

 ثناء عمميات التوغؿ واالجتياحات:أاعتقاؿ الِفَمْسطينييف  .4
تجري غالبية عمميات االعتقاؿ التي تقوـ بيػا القُػّوات اإِلْسػرائيمّية، تػتـ خػالؿ عمميػات 
االجتيػػػاح والتوغػػػؿ وحمػػػالت المداىمػػػة اإِلْسػػػرائيمّية لمقػػػرى والمػػػدف والُمَخيَّمػػػات الِفَمْسػػػطينية، 

اإِلْسرائيمّي في القياـ بيا منذ بداية اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، وتجري  والتي تستمر ُقّوات االحِتالؿ
والُمَخيَّمػات اْلُمػُدف  ، حيػث تجتػاح(2)مف الخوؼ والترويع لمسػكاف عمميات االعتقاؿ في جوٍّ 

مصػػػفحة، حيػػػث تطالػػػب ىػػػذه القُػػػّوات عبػػػر  َعْسػػػَكِرّيةٍ  ليػػػاتٍ آحربيػػػة كبيػػػرة و  باسػػػتخداـ قُػػػّواتٍ 
وفػػي  ،معينػػة زمنيػػةٍ  فتػػراتٍ عمػػارىـ بػػيف أمكبػػرات الصػػوت جميػػع الِفَمْسػػطينييف الػػذيف تتػػراوح 

شػوف وتأمرىـ بالخروج مف بيوتيـ والحضػور لنقطػة معينػة ويفتَّ سنة،  45-15غمب مف األ
داـ المػػػػراحيض ومػػػػف اسػػػػتخ ،ويمنعػػػػوف مػػػػف الطعػػػػاـ ،تفتيشػػػػا شػػػػبو عػػػػارٍ ، أو تفتيشػػػػا عاريػػػػا

يـ، ومػف ثػـ تنقػؿ مػف تريػد الممارسػات بيػدؼ تعػذيبِ  بشػعَ أويمارس جنػود االحػِتالؿ ضػدىـ 
 .(3)منيـ إلى سجونيا
اقتحمت قوات االحتالؿ المعززة باآلليات العسكرية الثقيمة  3/10/2002في تاريخ 

أىالي اعتقموا أكثر مف مائة رجؿ مف ، و قرية "جحر الديؾ"، جنوب شرؽ مدينة غزة
وبعد أف قيدوا أيدييـ وعصبوا أعينيـ، قاموا بنقميـ بواسطة اآلليات العسكرية إلى ، القرية

داخؿ مستوطنة نيتساريـ، جنوب مدينة غزة، ووضعوىـ في خياـ داخؿ المستوطنة وأجروا 

                                 
( الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية المركز الفمسطيني 1)

2000-2005. 
  .(225، ص2005)( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الحادي عشر سنة 2)
 (.33)صَمْسطيني في سجوف االحِتالؿ، معاناة اأْلَسير الفِ ( أبو ىالؿ، 3)
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صباحًا، أفرج  10:00وفي حوالي الساعة  ،معيـ تحقيقًا وىـ مقيديف ومعصوبي األعيف
والمعتقموف ىـ: كماؿ سميماف ، باستثناء ستة تـ نقميـ إلى السجوف اإلسرائيميةعنيـ جميعًا 

عامًا،  40دات يشتيوي العو اعامًا، خالد  35جمعة جييني السويركي  عامًا، 35النباىيف 
موسى محمد  عامًا، 21فى النباىيف، عامًا، مرواف مصط 32مصطفى جييني السويركي 

 .(1)عاماً  25 البحايصة
مواطًنا،  15اعتقمت ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي َأْكَثر مف  30/10/2002وفي تاريخ 

خػػالؿ اقتحاميػػػا مدينػػػة بيػػػت حػػانوف اليػػػوـ، وداىػػػـ الجنػػػود بيػػت المػػػواطف إبػػػراىيـ الزويػػػدي 
واعتقموه ىو وابنيو رامي ومحمد، ثـ قاموا بنسؼ البيت، وأطمقوا الّنار عمى المواطف مػاىر 

، ثـ نسفوا بيتػو، كمػا قامػت القُػّوات البسيوني وأص ابوه في ساقيو، ثـ اعتقموه ىو وأخاه أكـر
الخاصة باقتحػاـ بيػت المػواطف محمػد عػدواف، واالعتػداء عمػى أصػحابو بالضػرب واإلىانػة 
والتفتػػػيش الػػػدقيؽ والعبػػػث بمحتويػػػات المنػػػزؿ، لتعتقػػػؿ بعػػػد ذلػػػؾ سػػػبعة أشػػػقاء ىػػػـ: عمػػػي، 

، محمػػود، أنػػور، محمػػد  وأمػػيف عػػدواف، وداىػػـ الجنػػود أيًضػػا، منػػزؿ المػػواطف أسػػامة، أكػػـر
ه الثالثػة، زايػد وزاىػر ءَ روا محتوياتػو، واعتقمػوا المػواطف زكريػا ىػو وأشػقازكريا الكفارنة وكسَّػ

 .(2)وزيد
اجتاحػػت قػػوات االحػػتالؿ منطقػػة المغراقػػة جنػػوب مدينػػة غػػزة،  19/3/2004وبتػػاريخ 

حيث حكمت عميو محكمػة االحػتالؿ بػأربع ، محمد جواد عبدو أبو كميؿواعتقمت المواطف 
 .(4()3)سنوات

ْسرائيؿ: .5  اعتقاؿ الِفَمْسطينييف أثناء محاولتيـ اجتياز الشريط الحدودي بيف َغزَّة واِ 
بمػػرور الوقػػت وتواصػػؿ الحصػػار واإِلْغػػالؽ الشػػامؿ، الػػذي تفرضػػو قُػػّوات االحػػِتالؿ، 
تتنامى الرغبة لػدى عػدد كبيػػر مػػف العمػاؿ العػاطميف عػف العمػؿ، فػي المخػاطرة والمغػامرة، 

                                 
-03المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف: التقرير االسبوعي حوؿ االنتياكات االسرائيمية  (1)

09/10/2002. 
  موقع االنترنت.وفا،  –( مركز المعمومات الوطني الِفَمْسطيني 2)
( مقابمة اجراىا الباحث مع المواطف محمد أبو كميؿ بعد االفراج عنو، اجريت المقابمة بتاريخ 3)

14/6/2016 . 
( جدوؿ يوضح أسماء المواطنيف الذيف اعتقمتيـ قوات االحتالؿ خالؿ عمميات التوغؿ واالجتياح 4)

، انظر مالحؽ الرسالة، الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف 2000-2005
 (.260)ص، 12كز الفمسطيني،  ممحؽ رقـ التقارير االسبوعية لممر 
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تحت ضغط الحاجة، إلػى عبػػور الشػريط الحػدودي الػذي يفصػؿ محافظػات َغػزَّة، عػف تمػؾ 
ف ما يسد حاجاتيـ، األمػر يؤمّْ  فرصة عمؿ توفر ليـ دخاًل ، بحثًا عف 1948المحتمة عاـ 

 .(1)ضيـ لالعتقاؿالذي قد يكمفيـ حياتيـ، أو يعرّْ 
اعتقمػػػػت قػػػػوات االحػػػػتالؿ المػػػػواطف أحمػػػػد فػػػػايز إسػػػػماعيؿ  9/12/1997بتػػػػاريخ 

 .(2)عصفور، لدى محاولتو دخوؿ اسرائيؿ مف قطاع غزة بدوف تصريح خاص بذلؾ
أطمقت قوات االحتالؿ االسرائيمي النار عمى شابيف حػاوال  28/10/2002في تاريخ 

اجتيػػػاز الشػػػريط الحػػػدودي شػػػرؽ بيػػػت حػػػانوف، ، وقػػػد أصػػػيب أحػػػدىما بجػػػراح ونقػػػؿ إلػػػى 
مستشػػفى سػػوروكا فػػي بئػػر السػػبع، جنػػوب إسػػرائيؿ، فيمػػا اعتقػػؿ اآلخػػر، وىمػػا عػػالء ديػػب 

د أصػػػيب بعػػػدة أعيػػػرة ناريػػػة فػػػي سػػػاقيو؛ عامػػػًا، مػػػف بيػػػت حػػػانوف، وقػػػ 25محمػػػد العطػػػار، 
 .(3)عامًا، مف سكاف بيت الىيا 19والمعتقؿ خالد شحدة البحري، 

اعتقمػػت قػػوات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي ثالثػػة فتيػػة فمسػػطينييف  10/7/2003فػػي تػػاريخ 
بالقرب مف الشريط الحدودي مع إسرائيؿ، شرؽ جباليا، كانوا يحاولوف التسمؿ عبر الشريط 

عامػػًا، و طػػارؽ حيػػدر محمػػد  18إلػػى داخػػؿ إسػػرائيؿ وىػػـ: مػػدحت خميػػؿ محمػػود ظػػاىر، 
عامًا، وىػـ مػف سػكاف مخػيـ جباليػا،  18حمد عبيد، عامًا، و محمد جماؿ م 17الداعور، 
، اعتقمػػػت قػػػوات االحػػػتالؿ ثالثػػػة أطفػػػاؿ فمسػػػطينييف، بػػػالقرب مػػػف 12/7/2003 وبتػػػاريخ

وكػػػػاف   الشػػػريط الحػػػػدودي مػػػع إسػػػػرائيؿ، جنػػػوب شػػػػرؽ مدينػػػػة غػػػزة" منطقػػػػة جحػػػر الػػػػديؾ"
ىػػـ: اشػػتيوي  األطفػاؿ الثالثػػة يحػػاولوف التسػػمؿ عبػػر الشػػريط إلػى داخػػؿ إسػػرائيؿ، واالطفػػاؿ

عامػػًا، ومحمػػد  16عامػػًا، وخالػػد سػػميماف جػػراد أبػػو حجيػػر،  15محمػػد اشػػتيوي العػػودات، 
، اعتقمػػػت قػػػوات االحػػػتالؿ 13/7/2003عامػػػًا، وبتػػػاريخ  16ناصػػػر سػػػعيد عبػػػد السػػػالـ، 

ثالثة أطفاؿ فمسطينييف بالقرب مف الشريط الحدودي مع إسرائيؿ، شرؽ بمػدة بيػت حػانوف، 
عامػػًا  16سػػمؿ إلػػى داخػػؿ إسػػرائيؿ، ىػػـ: عيػػد سػػالمة عيػػد أبػػو حشػػيش، أثنػػاء محػػاولتيـ الت

براىيـ حمد عيد أبو حشيش،  عامًا مف سكاف بمػدة بيػت  16مف سكاف بمدة بيت حانوف، وا 
 .(4)عامًا مف سكاف جباليا 15الىيا، و إياد ناصر جابر أبو سمعة، 

                                 
 (.12)صنوية الثانية لالْنِتفاَضة، تقرير خاص في الذكرى الس( مركز الميزاف: مف يوقؼ المجزرة, 1)
 (.8ص 1998)( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، التقرير السنوي لعاـ 2)
-24( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، التقرير االسبوعي حوؿ االنتياكات االسرائيمية، 3)

30/10/2002. 
 . 23/7/2003-10التقرير االسبوعي: المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف:  (4)
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ؿ الوسػػائؿ وفػػي وممػػا سػػبؽ يتضػػح أف قُػػّوات االحػػِتالؿ مارسػػت عمميػػات االعتقػػاؿ بكػػ
كؿ الظروؼ، فمـ تتوقؼ ىػذه السّْياَسػة رغػـ وجػود السػمطة الِفَمْسػطينية، حيػث حولػت قُػّوات 
االحِتالؿ المعابر إلى مصائد العتقاؿ الِفَمْسػطينييف، وواضػح مػف خػالؿ مػا سػبؽ اسػتغالُؿ 

مػػػؾ مػػػف قُػػػّوات االحػػػِتالؿ الْنِتفاَضػػػة اأْلَْقصػػػى لكػػػي تمػػػارس ِسياَسػػػة االعتقػػػاالت بكػػػؿ مػػػا تم
  وسائؿ.

:(1)2005-2000المواطنيف خالؿ التسمؿ عمى الشريط الحدودي يوضح االعتقاالت  (2.10)جدوؿ  

 منطقة السكف  السنة  االسـ الرقـ
 بيت حانوف 2001 كامؿ جبريؿ محمد المصري  1
 بيت حانوف 2001 سييؿ أكـر محمد المصري 2
حانوفبيت  2001 عبد الكريـ عرفات عطا اهلل المصري 3  
منطقة الشوكة  -شرؽ رفح  2001 يوسؼ ناصر خميؿ أبو شاويش 4  
 جباليا  2002 محمد نظمي نطط 5
 جباليا  2002 وسيـ إسماعيؿ أبو صفية 6
 جباليا  2002 محمد طالؿ الفيري 7
 جباليا  2002 عامر وليد المنايعة 8
 جباليا  2002 أحمد فرج اهلل 9

 رفح  2004 الطفؿ أيمف فتحي النقمة 10
 رفح  2004 محمد فايز األخرس 11
 رفح  2004 عالء أحمد جودة 12
 مخيـ المغازي  2004 حسف فرحاف أحمد أبو ظاىر 13
 حي الشجاعية  2003 محمد محمود خميس البمتاجي 14
 حي الشجاعية  2003 عبد الناصر كامؿ العرعير 15
 بيت حانوف 2003 محمد مرواف محمد أبو عودة 16
 بيت حانوف 2003 مينا محمد سمماف أبو جراد 17
 بيت حانوف 2003 شكري محمد سمماف أبو جراد 18
 بيت حانوف 2003 عبد الرحمف جابر عمي درج 19
 مخيـ جباليا  2003 مدحت خميؿ محمود ظاىر 20
 مخيـ جباليا  2003 طارؽ حيدر محمد الداعور 21
 مخيـ جباليا  2003 محمد جماؿ محمد عبيد 22
 جحر الديؾ  2003 اشتيوي محمد اشتيوي العودات 23

                                 
الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية المركز الفمسطيني  (1)

2000-2005. 
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 منطقة السكف  السنة  االسـ الرقـ
 جحر الديؾ  2003 خالد سميماف جراد أبو حجير 24
 جحر الديؾ  2003 محمد ناصر سعيد عبد السالـ 25
 بيت حانوف 2003 عيد سالمة عيد أبو حشيش 26
 بيت الىيا  2003 إبراىيـ حمد عيد أبو حشيش 27
جابر أبو سمعةإياد ناصر   28  حباليا  2003 
أحمد صالح القيؽ  29 الشابورة  -رفح  2004   
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 واأْلَْطفاؿ: النّْساء: االعتقاؿ اإلداري واعتقاؿ ثاِنًيا
 :داريّ االعتقاؿ اإل
ليو بصورة رسمية ودوف إيحتجز الشخص بموجبو دوف توجيو أية تيمة  جراءٌ إىو 

ويتػػولى وزيػػر الػػدفاع  ،داريػػةإ جػػراءاتٍ إالمحاكمػػة، وذلػػؾ عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ و إلػػى تقديمػػ
صػدارىا القػادة إداري فػي ِإْسػرائيؿ والقػدس الشػرقية، بينمػا يتػولى وامػر االعتقػاؿ اإلأ صدارَ إ

 .(1)َغزَّة ِقطاعالَعْسَكِرّيوف في الضفة الغربية و 
فػػي حػػاؿ عػػدـ  داري خاصػػةً وتمجػػأ سػػمطات االحػػِتالؿ اإِلْسػػرائيمّي إلػػى االعتقػػاؿ اإل

حقيقيػة لألسػير، وكػذلؾ تسػتخدمو كوسػيمة ضػغط ضػد القيػادات  القدرة عمى توجيو أي تيػـٍ 
ْسػػػػالمية الػػػػذيف لػػػػـ يعترفػػػػوا بشػػػػيء  ثنػػػػاء التحقيػػػػؽ، أو أالبػػػػارزة فػػػػي الفصػػػػائؿ الوطنيػػػػة واإْلِ

لعممػػػػاء وا ْجِتمػػػػاِعيّ ة كرجػػػػاؿ السّْياَسػػػػة وناشػػػػطي العمػػػػؿ االْجِتماِعّيػػػػالسػػػػتيداؼ النخػػػػب اال
 .(2)إلييـ أو إثباتو اتياـٍ  كاديمييف وكؿ مف يصعب توجيو أيّْ واأل

سػػػموب االعتقػػػاؿ أإلػػػى اسػػػتخداـ  اومنػػػذ البػػػدايات األولػػػى لالحػػػتالؿ، لجػػػأت ُقّواتيػػػ
، وكانػت أغمػب حػاالت 1987داري، وازداد استخداميا فػي فتػرة االْنِتفاَضػة األولػى عػاـ اإل

أو العػػاـ فػػي أسػػوأ  ،محػػدودة ال تتجػػاوز السػػتة شػػيورداري تحػػدث فػػي فتػػرات االعتقػػاؿ اإل
، انتيجت ُقّوات االحِتالؿ 1994َغزَّة عاـ  ِقطاعالظروؼ، وبعد استالـ السمطة لمحكـ في 

، حتػػى (3)ومتواصػػؿ مسػػتمرٍّ  داري ِبَحػػّؽ الُمْعَتَقمػػيف بشػػكؿٍ ِسياَسػػة تجديػػد أوامػػر االعتقػػاؿ اإلِ 
 ،أي سػػبع سػػنوات ،مػػرة متتاليػػة 14مػػيف إلػػى نحػػو وصػػؿ عػػدد قػػرارات التمديػػد لػػبعض الُمْعَتقَ 

داريػػػوف ال يعرفػػػوف متػػػى سػػػيتـ حتػػػى بػػػات الُمْعَتَقمػػػوف اإل أو محاكمػػػةٍ  وكػػػؿ ذلػػػؾ دوف تيمػػػةٍ 
 .(4)طالؽ سراحيـإ

يبػيح لمَجػْيش احتجػاز  اقانوًنػ 2002وقد أقر الكنيست اإِلْسرائيمّي في  مارس آذار 
ذلػؾ اسػػتنادا إلػى افتػراض ارتكػػاب جريمػة مػػا غيػػر مسػمى،  جػؿٍ أداريػػة إلػى إفػراد بصػورة األ

 .(5)إلى ثبوت ارتكابيا
داريػيف، وذلػؾ مػف خػالؿ الحػرب النفسػية ضػد الُمْعَتَقمػيف اإل سياِسػيَّةوتتبع ِإْسػرائيؿ 

                                 
 (.144)صاأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف في السُّجوف اإِلْسرائيمّية بعد أوْسمو، ( قراقع، 1)
 (.46)ص معاناة اأْلَسير الِفَمْسطيني في سجوف االحِتالؿ، ( أبو ىالؿ،2)
 (.9ص، 1997) ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثالث سنة3)
 (.48)صاأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ،  ( فروانة،4)
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة،  ( المداوي,5)  (.421)صاإْلِ
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خيػػرة وقبػػؿ موعػػد االفػػراج بسػػاعات معػػدودة، ليػػـ فػػي المحظػػات األ داريّْ تجديػػد االعتقػػاؿ اإل
اأْلَسػػير الػػذي ينتظػػر االفػػراج, وعمػػى ذويػػو المنتظػػريف خػػارج ممػػا يشػػكؿ معانػػاة نفسػػية عمػػى 

 .(1)السجف الستقبالو
 انقضػاء بعػد اإلداري الِفَمْسطينييف إلى االعتقػاؿ الُمْعَتَقميف مف عدد تحويؿ تـ وقد

 حػانوف بيػت بمػدة ُسػّكاف مػف شػحادة، صػالح الُمْعَتَقػؿ مػع كمػا  حصػؿ محكػوميتيـ، مػدة
، االعتقاؿ في سنوات عشر أمضى أف بعد لالعتقاؿ اإلداري تحويمو تـ والذي َغزَّة، قضاء

 .(2)ستة أشير 31/8/1998حيث تـ تحويمو أخر مرة بتاريخ 
ؿ أمر اعتقاؿ صدر بحؽ المعتقؿ أشرؼ عطا أحمد قندي 19/11/1997 وبتاريخ

اعتقػػؿ المػػواطف معػػيف أمػػيف أبػػو فنونػػة  30/12/1997إداري لمػػدة سػػتة شػػيور، وبتػػاريخ 
وبعػد انتيػاء حكمػو أربعػة  23/4/1998عمى معبػر رفػح خػالؿ مغادرتػو القطػاع، وبتػاريخ 

 .(3)أشير ونصؼ، صدر بحقو أمر اعتقاؿ اداري لستة أشير
تالؿ بعد أف فشمت في قوات االحواضح مما سبؽ اف االعتقاؿ االداري لجأت اليو 

توجيو أي تيمة لممعتقميف، وال يفيـ مف اخبار المعتقميف تجديد اعتقاليـ االداري في اخر 
سراحو،  لإلطالؽساعة لتنفيذ أمر االفراج عنيـ، حيث يكوف المعتقؿ قد جيز نفسو 

نفوس وتجيز األىؿ الستقبالو عمى بوابة السجف، فيأتي أمر التجديد كالصاعقة عمى 
ألىؿ فيتسبب ذلؾ ألما كبيرا ألىؿ المعتقؿ، وكأف قوات االحتالؿ قصدت مف وراء ذلؾ ا

عقاب االىؿ والمعتقؿ معا.

                                 
 (.148)ص ( قراقع، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف في السُّجوف اإِلْسرائيمّية بعد أوْسمو،1)
 (.12ص، 1999)( مؤسسة الضمير: تقرير سنة 2)
 (.23، ص1998)( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، التقرير السنوي لعاـ 3)
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 الُمْعَتَقالت الِفَمْسطينيات:
لـ تتورع ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّية عف اقتراؼ جريمة االعتقاؿ لمنساء الِفَمْسطينيات، 

إلجبارىف عمى  فّ وتسيئ معاممتي ،وتوجو إلييف تيديداتٍ  ،النّْساءحيث تمقي القبض عمى 
 .(1)التوقيع عمى اعترافات

سػاليبيا عػف معاممػة الرجػاؿ سػواء أفمعاممة ُقّوات االحػِتالؿ الُمْعػَتَقالت ال تختمػؼ فػي 
 اوتعصػػيبً  وتنكػػياًل  االتحقيػػؽ، حيػػث تصػػحب عمميػػة االعتقػػاؿ ضػػربً أو  فػػي طريقػػة االعتقػػاؿ

ميينة، كما وتتعرض كثيػر مػف  وضاعٍ أوالدفع في السيارات في  ،ياديأللِ  وتكبياًل  ،معينيفل
 .(2)اأْلَسيرات لمعزؿ االنفرادي في زنازيف ضيقة ومعتمة وقذرة

في مراكز التحقيؽ خالؿ استجوابيف لمضرب والصفع والمكـ، ويتـ  النّْساءوتتعرض 
، األيدي واألرجؿ وضع غير مريح؛ مما ينتج عف ذلؾ آالـٌ فيكراسي في اليدىف بيتق

أثناء التحقيؽ عمى مسافة قريبة  فالمحققيف الذكور يجمسو  فّ حتى إووجيت ليف تيديدات، 
، الُمْعَتَقالت الِفَمْسطينيات جسادَ الرجاؿ أالمحققيف  جسادُ أحياف تالمس جدا، وفي بعض األ

، بالخوؼ والترىيبشعارىف ا ِ القصد الواضح مف وراء ذلؾ ىو تخويفيف و  ويكوف
نو سيتـ تدمير منازؿ عائالت أوالتيديدات اأَلْكَثر شيوعا التي استخدميا المحققوف ىي 

صدار أحكاـ طويمة بالسجف عمييف ،الُمْعَتَقالت لقاء القبض عمى أفراد عائالتيف،  ،وا  وا 
 .(3)سرةد الصغار في األواًّل وف واألَ السيما المسنّ 
 السػيئة بالمعاممػة تتّمثػؿ صػعبة اعتقاليػو ظروؼ مف الِفَمْسطينيات الُمْعَتَقالت وتعاني

، كما يعانيف مف (4)جنائيات  ِإْسرائيمّيات سجينات بجوار السجف، واحتجازىف إدارة قبؿ مف
جػػػراء عمميػػػات التفتػػػيش الجسػػػدي الميػػػيف التػػػي يػػػتـ مػػػف خالليػػػا تعريػػػة اأْلَسػػػيرات بػػػاْلُقوَّة، 

،كمػػػػا يجػػػػري حرمػػػػاف (5)ةوحرمػػػػانيف مػػػػف التواصػػػػؿ مػػػػع عػػػػائالتيف، وحرمػػػػانيف مػػػػف الزيػػػػار 
عمارىـ عف سػت سػنوات، واالكتفػاء أطفاليف، الذيف تزيد أاأْلَسيرات مف المقاء المباشر مع 

طفاليف الرضع، أف أبالزيارة والتحدث مف خمؼ الحواجز، ومما يزيد مف معاناة اأْلَسيرات و 

                                 
(1) Amnesty International: Conflict, occupation and patriarchy Women carry 

the burden, (P.18).  

 (.94)( فروانة، عبدالناصر: اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ،2)
 (3) Amnesty International: Conflict, occupation and patriarchy Women carry 

the burden, (P.18).    
 (.14ص ،1998)( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الرابع سنة 4)
 (.51ص، 2003)( مركز َغزَّة لمحؽ والقانوف: التقرير السنوي 5)
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السجف عندما يبمغوف القانوف اإِلْسرائيمّي ينص عمى االفراج عف اأْلَْطفاؿ الذيف يولدوف في 
 .(1)يـ الثانيعامَ 

ذ كثيػػرا مػػا فاجػػأىف سػػجانوف إكمػػا وتتعػػرض غػػرفيف إلػػى االقتحامػػات الميميػػة الفجائيػػة 
كافيػػة، والعبػػث بمحتويػػاتيف  بصػػورةٍ  ىفَّ جسػػادِ أمػػف تغطيػػة  فَّ ف يػػتمكَّ أشػػديدو الفظاظػػة قبػػؿ 

 .(2)بالضرب ومقتنياتيف الخاصة، بؿ كثيرا ما تـ االعتداء عمييفّ 
 (3)اعتقمت قوات االحتالؿ المواطنػة وفػاء سػمير ابػراىيـ الػبس 5/5/2005في تاريخ 

فػػػػػػػي تػػػػػػػاريخ ، و 18/10/2011عمػػػػػػػى معبػػػػػػػر ايػػػػػػػرز، وقػػػػػػػد اطمػػػػػػػؽ سػػػػػػػراحيا فػػػػػػػي تػػػػػػػاريخ 
عمػى معبػر  (4)اعتقمت قوات االحتالؿ المواطنة سمر ابػراىيـ منسػي صػبيح 29/9/2005

 .(5)17/2/2007واطمؽ سراحيا في تاريخ  ايرز،
  

                                 
 (.88-86)معاناة اأْلَسير الِفَمْسطيني في سجوف االحِتالؿ،( أبو ىالؿ، 1)
 (.96)صـ وآماؿ، ( فروانة، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آال2)
 (.279)ص، 17( انظر صورة عف بيانات االسيرة المحررة في مالحؽ الرسالة، ممحؽ رقـ3)
 (.280)ص، 18( انظر صورة عف بيانات االسيرة المحررة في مالحؽ الرسالة، ممحؽ رقـ4)
  .7/5/2016، غزة، ( وزارة شؤوف األسرى والمحرريف5)
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 اعتقاؿ اأْلَْطفاؿ:
 االحػػػػِتالؿ باعتقػػػػاؿ اأْلَْطفػػػػاؿ ومحػػػػاكمتيـ واحتجػػػػازىـ ضػػػػمف ظػػػػروؼٍ  تقػػػػوـ قُػػػػّواتُ 

لمغايػػة، مخالفػػة بػػذلؾ القواعػػد القانونيػػة الدوليػػة، ومػػف ضػػمنيا المواثيػػؽ التػػي  ئةٍ سػػيّْ  اعتقاليػػةٍ 
َغػػزَّة، تنػػتيج ِإْسػػرائيؿ  ِقطػػاعوقعػػت عمييػػا ِإْسػػرائيؿ نفسػػيا، فمنػػذ بدايػػة االحػػِتالؿ اإِلْسػػرائيمّي ل

تجػػاه اأْلَْطفػػاؿ اأْلَْسػػرى، مثػػؿ إجػػراءات المحاكمػػة، التَّْعػػذيب أثنػػاء التحقيػػؽ،  ُمَنظََّمػػة ِسياَسػػةً 
الصػػحية، واحتجػػازىـ فػػي  فػػرض الغرامػػات الماليػػة، نقػػص الطعػػاـ ورداءتػػو، انعػػداـ الرعايػػةِ 
المعػايير  األدنػى مػف احتػراـِ  ظروؼ غير إنسانية، ومعاممتيـ بقسوة، بشكؿ يفتقر إلى الحدّْ 

 .(1)، وحقوؽ اأْلَْطفاؿ خاصةعامةً  بحقوؽ أسرى الحربِ  الخاصةِ  الدوليةِ 
ِسياَسػػػػة  1967 ِقطػػػػاعالاعتمػػػػدت قُػػػػّوات االحػػػػِتالؿ اإِلْسػػػػرائيمّي منػػػػذ احػػػػتالؿ وقػػػػد 

 وشػػػيَدتضػػػد المقػػػاتميف الِفَمْسػػػطينييف فػػػي ذلػػػؾ الوقػػػت،  اعتقػػػاؿ اأْلَْطفػػػاؿ كأسػػػموب ضػػػغطٍ 
 صػػػػبح اعتقػػػػاؿُ أذ إاعتقػػػػاؿ اأْلَْطفػػػػاؿ،  سياِسػػػػيَّةفػػػػي  اتغيػػػػرً  1987االْنِتفاَضػػػػة األولػػػػى سػػػػنة 

ا لقُػػّوات االحػػِتالؿ، ا يوميِّػػاأْلَْطفػػاؿ المشػػاركيف فػػي التظػػاىرات الشػػعبية ورمػػي الحجػػارة ىػػدفً 
ازدادت نسػػبة اأْلَْطفػػاؿ الػػذيف يتعرضػػوف  2000اْنِتفاَضػػة اأْلَْقصػػى سػػبتمبر  ومػػع انطػػالؽِ 

 .(2)كبير العتقاؿ بشكؿٍ ل
توغمػػت قػػػوة راجمػػة مػػف جنػػػود االحػػتالؿ بضػػعة أمتػػػار  13/12/2003فػػي تػػاريخ 

داخؿ أرض زراعية تقع إلى الغرب مف الشريط الحدودي مع إسرائيؿ، في حي الشجاعية، 
وقاـ الجنود باعتقاؿ اثنيف مف األطفاؿ الفمسػطينييف، كػانوا فػي المنطقػة   ،شرؽ مدينة غزة

عبػد  ، عامػاً  14محمد محمػود خمػيس البمتػاجي،  وىما: يمارسوف ىواية صيد العصافير، 
 .(3)مف سكاف حي الشجاعية في غزةوىما عامًا  17الناصر كامؿ العرعير، 

أطفػاؿ مػف منطقػة الشػريط اعتقمت قوات االحػتالؿ ثػالث  7/1/2004في تاريخ و 
الحدودي شػرؽ بمػدة جباليػا حيػث كػاف االطفػاؿ يميػوف فػي المنطقػة ويمارسػوف ىوايػة صػيد 

عمػػي طػػالؿ عمػػي أبػػو ، عامػػاً  13عبػػد الكػػريـ محمػػد أبػػو جبػػؿ،  ىػػـ:العصػػافير، واالطفػػاؿ 
 .(4)عاماً  15أحمد محمود عوض، ، و عاماً  15رية، 

خػػالؿ عمميػػة اجتيػػاح قػػوات االحػػتالؿ ألطػػراؼ منطقػػة  12/7/2004فػػي تػػاريخ و 

                                 
 (.225ص، 2005) لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الحادي عشر سنة( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة 1)
 (.92)صمعاناة اأْلَسير الِفَمْسطيني في سجوف االحِتالؿ، ( أبو ىالؿ،2)
 .17/12/2003-11( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، التقرير االسبوعي، 3)
 .7/1/2004-1( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، التقرير االسبوعي، 4)
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، وعمره ال (1)مخيـ جباليا اعتقمت قوات االحتالؿ الطفؿ عبد الكريـ محمد ابراىيـ أبو حبؿ
سػنوات، وقػد  9عاما، حيث حكمت عميو المحكمة االسرائيمية بالسجف الفعمػي  14يتجاوز 

 .(2)11/7/2013اطمؽ سراحو في تاريخ 

                                 
د الكريـ ابو حبؿ، ممحؽ ( انظر مالحؽ الرسالة لصورة عف افادة الصميب االحمر العتقاؿ عب1)

 (.281)ص، 19رقـ
 .7/5/2016، قطاع غزة، ( وزارة شؤوف األسرى والمحرريف2)
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 : تعذيب الُمْعَتَقميف وانتياؾ حقوقيـ:ثاِلثًا
سػاليب التَّْعػذيب أمػف  ِبَحّؽ اأْلَْسػرى والُمْعَتَقمػيف الِفَمْسػطينييف العديػدَ  تمارس ِإْسرائيؿُ 

 فػػػػي ىػػػذا التَّْعػػػذيب كػػػػؿُّ  كمػػػا يشػػػارؾُ  ،المحرمػػػػة بػػػنص القػػػوانيف الدوليػػػػة والنفسػػػيةِ  الجسػػػديةِ 
 .(1)طباء والممرضوفمنية اإِلْسرائيمّية بمف فييـ األاأل ُمَؤسََّسةالعامميف في ال

 االحػِتالؿ دولػة رفػض جػراء الدوليػة، المجػاف رقابػة عػف بعيػًدا التَّْعػذيب عمميػات وتقع
 مينييف، أشخاص قبؿ مف السُّجوف بزيارة والقانونية الحقوقية لممؤسسات والجيات السماح

 إدارة عمػى ضػروري غير عبًئا تخمؽ قد الزيارات تمؾ مثؿ بحجة أف ومستقميف، ومؤىميف،
 التَّْعػذيب بشػأف الخػاص اْلُمتَِّحػَدة اأْلَُمػـ مقػرر طمػب يػزاؿ ال 2002العػاـ  ومنػذ السُّػجوف,

 (2).الدولية العمؿ بآليات ىاإشارة إلى استيتارِ  في االنتظار، قيد االحِتالؿ دولة لزيارة
ْنسػػػػاني والقػػػػانوفِ  وتتنػػػػاقض أعمػػػػاؿ التَّْعػػػػذيب مػػػػع القػػػػانوفِ  الػػػػدولي لحقػػػػوؽ  الػػػػدولي اإْلِ
ْنسػػاف، خاصػػة اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة لعػػاـ   مبػػدأ قيػػاـِ  ، وال تحظػػر ىػػذه االتفاقيػػةُ 1949اإْلِ

قُػػّوات االحػػِتالؿ باعتقػػاؿ المػػدنييف الػػواقعيف تحػػت االحػػِتالؿ، لكنيػػا تضػػع شػػروطا صػػارمة 
ْسػػرائيمّي ضػػربت بعػػرض الحػػائط ىػػذه ال أف قُػػّوات االحػػِتالؿ الحربػػي اإلِ إلظػػروؼ اعتقػػاليـ، 

عمػػى تمػػؾ االتفاقيػػة، مػػف ناحيػػة  متعاقػػدٌ  سػػاـٍ  طػػرؼٌ  الشػػروط، عمػػى الػػرغـ مػػف أف ِإْسػػرائيؿَ 
عمػاؿ مناقضػة تمامػا التفاقيػة مناىضػة التَّْعػذيب والمعاممػة القاسػية أو خرى تعتبػر ىػذه األأ

، 1948العامػػػة لأُلَمػػػـ اْلُمتَِّحػػػَدة فػػػي العػػػاـ  الالإنسػػػانية أو الميينػػػة التػػػي اعتمػػػدتيا الجمعيػػػةُ 
 .(3)1986والتي صادقت عمييا دولة االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي ذاتيا في العاـ 

وكػػذلؾ ال يػػذكر أف التَّْعػػذيب أو  ،ويػػرفض القػػانوف اإِلْسػػرائيمّي اعتبػػار التَّْعػػذيب جريمػػةً 
، كمػا وتعتبػر (4)انيف الَعْسَكِرّية فقطساءة إلى الشرطة والقو إنما ىي إ ،استعماؿ اْلُقوَّة جريمة

ِإْسرائيؿ الدولة الوحيدة فػي العػالـ التػي تجيػز التَّْعػذيب فػي سػجونيا، حيػث وضػعت تشػريعا 
، فقد أصدرت المحكمة العميا (5)وقانونا لمتعذيب، بما يخالؼ كؿ األعراؼ والمواثيؽ الدولية

لُمْعَتَقمػػيف المشػػتبو فػػي أف لػػدييـ معمومػػات ِعػػدَّة قػػرارات تسػػمح باسػػتخداـ اْلقُػػوَّة البدنيػػة ضػػد ا

                                 
 (.205)ص( فروانة، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ،1)
 (.34ص، 2013)( مؤسسة الضمير: تقرير سنة 2)
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 3)  (.40ص ،2004)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.53)صالُمْعَتَقموف الِفَمْسطينيوف في السُّجوف اإِلْسرائيمّية, ، ( البطش4)
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة، 5)  (.422)ص( المداوي، اإْلِ
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 .(1)عف اليجمات المسمحة
العميػا  برئاسة رئػيس محكمػة العػدؿِ  شكمت الحكومة اإِلْسرائيمّية لجنةً  1987ففي عاـ 

سػػاليب التػػػي لفحػػػص مػػدى قانونيػػػة األ تشػػػكيؿ المجنػػةِ  حينيػػا موشػػػيو النػػداو، ويرجػػػع سػػببُ 
اإِلْسرائيمّي في تعاممو مع الِفَمْسػطينييف، بعػد الفضػائح العديػدة مف العاـ يستخدميا جياز األ
وصػػت المجنػػة " بوجػػوب أ، حيػػث (2)غيػػر قانونيػػة الجيػػاز فػػي ممارسػػاتٍ  حػػوؿ تػػورط رجػػاؿِ 

مػػػػف العػػػػاـ باسػػػػتخداـ الضػػػػغط النفسػػػػي، ودرجػػػػة معتدلػػػػة مػػػػف الضػػػػغط السػػػػماح لجيػػػػاز األ
، وىػػػو مػػػا (3)وجػػػود تيديػػػد أمنػػػي رضذا افتُػػػإالجسػػػدي، باسػػػتجواب الُمْعَتَقمػػػيف، وخصوصػػػا 

 جػؿ كشػؼ قنبمػةٍ أربما يمكف تبريره مػف  مرٌ أرت عنو المجنة  "بأف استخداـ التَّْعذيب ىو عبَّ 
التحقيػػػؽ مػػػع  فَّ أيضػػػا أ"، وقػػػاؿ التقريػػػر السُّػػػّكافب مكتظػػػةٍ  عمػػػى وشػػػؾ االنفجػػػار فػػػي بنايػػػةٍ 
ال يكوف مفيدا وناجحا دوف استخداـ وسائؿ الضغط مف  المشبوىيف بالقياـ بأعماؿ تخريبيةٍ 

 ، وقػد اعتمػد رجػاؿُ (4)ـ، ورفضػيـ الكشػؼ عػف معمومػاتيِ لديأجؿ التغمب عمى إرادة العناد 
ػػالمخػػابرات اإِلْسػػرائيمّية عمػػى ىػػذا التَّ  الحية فػػي اسػػتخداـ الضػػغط صػػريح الػػذي مػػنحيـ الصَّ
 .(5)الجسدي المعتدؿ والضغط النفسي

وزاريػة خاصػة  ض لجنػةً رلماف اإِلْسرائيمّي عمى تقرير لجنة النػداو، وفػوَّ وقد صادؽ الب
 اإلذفُ مػػدد يُ ا مػػف التَّْعػػذيب، و لجيػػاز المخػػابرات لممارسػػة أشػػكاؿ قاسػػية جػػدِّ  اإلذفعطػػاء إل

مصادؽ  رسميٍّ  وؿ نصٍّ أ، وىذا ما اعتبر (6)مف المجنة الوزارية المشار إلييا بقرارٍ  كؿ فترةٍ 
يؤسػػػس لمسػػػماح باسػػػتخداـ التَّْعػػػذيب فػػػي السُّػػػجوف اإِلْسػػػرائيمّية وحمايػػػة  ؛عميػػػو مػػػف البرلمػػػاف

 .(7)مقترفيو
عت دولة االحِتالؿ عمى معاىدة وقَّ  1991كتوبر عاـ أوفي الثالث مف تتشريف اأْلَوَّؿ 
ف ِإْسػرائيؿ لػـ تتقيػد بنصوصػيا، فػي تعامميػا أال إ، (8)اأْلَُمـ اْلُمتَِّحَدة القاضػية بمنػع التَّْعػذيب

مػػػػع الُمْعَتَقمػػػػيف الِفَمْسػػػػطينييف، وواصػػػػمت انتياكيػػػػا ليػػػػا، فقػػػػد شػػػػكؿ التَّْعػػػػذيب فػػػػي سػػػػجونيا 
                                 

 (.80ص ،1997)( منظمة العفو الدولية: تقرير عاـ 1)
 (.201)ص( فروانة، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ، 2)
 (.75)ص( أبو ىالؿ، معاناة اأْلَسير الِفَمْسطيني في سجوف االحِتالؿ، 3)
 (.6)ص( جمعية اأْلَْسرى والمحرريف حساـ، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف وجبروت التَّْعذيب اإِلْسرائيمّي، 4)
 (.5 ص ،1999)( مؤسسة الضمير: تقرير سنة 5)
 (.8 ص ،1997)( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثالث سنة6)
 (.200)ص ( فروانة، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ،7)
 (.153)ص ( قراقع، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف في السُّجوف اإِلْسرائيمّية بعد أوْسمو8)
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 .(1)ال يتجزأ مف معاممة الُمْعَتَقميف اليومية ًءاوجز  دائمةً  ساسيا، وممارسةً أوُمْعَتَقالتيا نيجا 
ولػػػي مناىضػػػة التَّْعػػػذيب بػػػاأْلَُمـ اْلُمتَِّحػػػَدة فػػػي التقريػػػر األ نظػػػرت لجنػػػةُ  4/1995وفػػػي شػػػير

مػػف الضػػػغط البػػدني أمػػػر  معتػػػدؿٍ  قػػدرٍ  إِلْسػػرائيؿ، وخمصػػت إلػػػى أف التػػرخيص باسػػػتخداـ "
"غيػػر مقبػػوؿ البتػػة"، وأعربػػت عػػف قمقيػػا إزاء "العػػدد الكبيػػر مػػف حػػاالت سػػوء المعاممػػة فػػي 

ا وبػالتوقؼ فػورً  ،لمجنة بنشر إجراءات التحقيػؽالحجز المدعمة بالوثائؽ الكافية،  وأوصت ا
 .(2)عف جميع أساليب التحقيؽ المخالفة لالتفاقيات

 العػػدؿِ  ولي، أصػػدرت محكمػػةُ وكعػػادة ِإْسػػرائيؿ فػػي الالمبػػاالة بقػػرارات المجتمػػع الػػدّ 
 مػػف اإِلْسػػرائيمّيةجيػػزة األأعمنيػػة تسػػمح لمحققػػي  ِعػػدَّة قػػراراتٍ  1996العميػػا اإِلْسػػرائيمّية عػػاـ 

 ضػافةً إتجػاه الُمْعَتَقمػيف الِفَمْسػطينييف،  وأسػاليب التَّْعػذيب العنيػؼ غط الجسديّ باستخداـ الضَّ 
ػ (3)إلى قياـ المجنة الوزارية اإِلْسرائيمّية التي تراقب الشػاباؾ مطة لمشػاباؾ باسػتخداـ بمػنح السُّ

ْعَتَقمػػػػيف محرمػػػػة دوليػػػػا النتػػػػزاع اعترافػػػػات مػػػػف المُ  وأسػػػػاليب تحقيػػػػؽٍ  ،زائػػػػد جسػػػػديٍّ  ضػػػػغطٍ 
 .(4)الِفَمْسطينييف

معاممػػػػػة الِفَمْسػػػػػطينييف أمػػػػػرا معتػػػػػادا تجيػػػػػزه المبػػػػػادئ  التَّْعػػػػػذيب وسػػػػػوءُ  وبػػػػػذلؾ ظػػػػػؿَّ 
"معتػػدؿ" مػػف الضػػغط  قػػدرٍ  مػػف العػػاـ اسػػتخداـَ التوجيييػػة السػػرية التػػي تبػػيح ألفػػراد جيػػاز األ

مػػػف العػػػاـ الوزاريػػػة المكمفػػػة باألشػػػراؼ عمػػػى جيػػػاز األ البػػػدني والنفسػػػي، ومػػػا برحػػػت المجنػػػةُ 
زائػػد مػػف الضػػغط  تصػػدر تػػراخيص اسػػتثنائية، مػػدتيا ثالثػػة أشػػير، تسػػمح باسػػتخداـ "قػػدرٍ 

 .(5)البدني"
الشديد  لمتعذيب واليزّ  منتظمةٍ  حيث ظؿ الُمْعَتَقموف الِفَمْسطينييف يتعرضوف بصورةٍ 

يف، يَ لُمْعَتَقمػػػػيف مػػػػف الطعػػػػػاـ والمػػػػاء الكػػػػػافِ مختمفػػػػة، وحرمػػػػػاف ا والشػػػػبح المتواصػػػػؿ بأشػػػػػكاؿٍ 
جناء مػع متعػاونيف يقومػوف طويمة مف اسػتخداـ الحمامػات، ووضػع السُّػ وحرمانيـ لساعاتٍ 

مػنيـ، وتقييػد األرجػؿ عمػى كرسػي فػي  بضربيـ وتعذيبيـ وتيديدىـ بيدؼ انتزاع اعترافػاتٍ 
                                 

 (.200)ص( فروانة، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ، 1)
 (.65) ص1995( منظمة العفو الدولية: تقرير عاـ 2)
( الشاباؾ: ىو جياز األمف العاـ اإِلْسرائيمّي، وىو خاضع مباشرة لرئيس الحكومة، تأسس في سنة 3)

تقؿ المواطنيف العرب باألساس وظؿ يعمؿ بسرية مطمقة لسنوات طويمة، فكاف مثال يع 1949
واليسارييف واليمينييف الييود مف دوف أف يعرفوا مف الذي يعتقميـ ويمارس التَّْعذيب بحقيـ، وتـ 

  .. ويكيبيديا، الموسوعة الحرة1957الكشؼ عف وجود ىذا الجياز في عاـ 
 (.154)صمو، ( قراقع، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف في السُّجوف اإِلْسرائيمّية بعد أوسْ 4)
 (.80ص، 1997 ) ( منظمة العفو الدولية: تقرير عاـ5)
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 .(1)أساليب التَّْعذيب لمدة طويمة، وحرمانيـ مف النوـ، وغير ذلؾ مف  وضع غير مريحٍ 
ْنسػػاف اإِلْسػػرائيمّية  1999وفػػي عػػاـ   لتماسػػاتٍ ابعػػد أف قػػدمت مؤسسػػات حقػػوؽ اإْلِ

تتعمػػؽ بممارسػػة التَّْعػػذيب ِبَحػػّؽ الُمْعَتَقمػػيف الِفَمْسػػطينييف، قػػررت المحكمػػة العميػػا اإِلْسػػرائيمّية، 
رة مؤلمػػػػة منػػػػع بعػػػػض أسػػػػاليب التَّْعػػػػذيب، حيػػػػث قػػػػررت أف اسػػػػتخداـ اليػػػػز والشػػػػبح بصػػػػو 

، واسػػتخداـ وتقييػػد األيػػدي واألرجػػؿمػػر ممنػػوع، كػػذلؾ الحرمػػاف مػػف النػػـو أومتواصػػمة ىػػو 
فػػي حالػػػة  سػػػاليب ممنوعػػةٌ ف ىػػذه األأدت المحكمػػة ّكػػأرأس الُمْعَتَقػػؿ، ولقػػػد  الكػػيس لتغطيػػةِ 
مور ذا كانت ىذه األإما أغط عمى الُمْعَتَقؿ، لمضَّ  ثناء التحقيؽِ أبحد ذاتو  دؼٍ يَ استخداميا ك

 .(2)مسموحة فيي ميا التحقيؽىي ظواىر طبيعية يحتّ 
وفػػي غالبيػػة االلتماسػػات التػػي تقػػدميا جمعيػػاٌت حقوقيػػة ِإْسػػرائيمّية، يػػرفض المػػدعي 
العػػػاـ اإِلْسػػػرائيمّي فػػػتَح تحقيقػػػاٍت ضػػػدَّ محققػػػي الشػػػاباؾ الػػػذيف ُيشػػػتبو فػػػي قيػػػاميـ بتعػػػذيب 

أو الميينػػػػػة، وىػػػػػذا يعتبػػػػػر انتياًكػػػػػا واضػػػػػًحا الُمْعَتَقمػػػػػيف أو المعاممػػػػػة القاسػػػػػية والالإنسػػػػػانية 
اللتزامػػػات ِإْسػػػرائيؿ بالقػػػانوف الػػػدولي حيػػػث ِإفَّ ِإْسػػػرائيؿ لػػػـ تبػػػذؿ أيَّ جيػػػد لمنػػػع التَّْعػػػذيب، 

.(3)ويشكؿ ذلؾ حمايًة لمف تورط في عمميات التَّْعذيب
ضػفاء القانونيػة عمػى إنػو لػـ يطػرأ أي جديػد يػذكر فػي أومف خالؿ ىذا القرار نجػد 

، يف وبصػور متعػددةالتَّْعذيب، حيث بقيت مخابرات االحِتالؿ تمػارس التَّْعػذيب ضػد الُمْعَتَقمػ
وشػػيادات المعتقمػػيف عديػػدة عمػػى ممارسػػة قػػوات االحػػتالؿ لمتعػػذيب بصػػورة كبيػػرة ودوف أف 

 يردع ىذه القوات أي قوانيف.
ِبَحػّؽ الُمْعَتَقمػيف وال شؾ أف أشكاؿ التَّْعذيب المتنوعة التي تمارسيا سػمطات االحػِتالؿ 

 1997صػابة بػأمراض مسػتديمة، ففػي عػاـ تعرض حياة الكثيػر مػف اأْلَْسػرى لممػوت أو اإلِ 
 .(4)توفي الُمْعَتَقؿ رياض محمود عدواف مف مدينة رفح داخؿ سجوف االحِتالؿ اإِلْسرائيميّ 

ومف الحاالت التي اصيبت بإعاقة مف أثر التعذيب في سػجوف االحػتالؿ، وتعرضػت 
ىمػػاؿ الطبػػي وعػػدـ تقػػديـ العػػالج ممػػا أدى لتػػدىور حالتػػو الصػػحية وعػػدـ مقدرتػػو عمػػى لإل

، وفػي السػنوات 20/11/2003المشي، المعتقؿ نسيـ رضواف خطاب، الذي اعتقؿ بتػاريخ

                                 
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة، 1)  (.422)ص( المداوي، اإْلِ
 (.6ص ،1999)ؤسسة الضمير: تقرير سنة ( م2)
( تقرير مؤسسة المجنة العامة لمناىضة التَّْعذيب في ِإْسرائيؿ باالشتراؾ مع ِعدَّة جمعيات حقوقية 3)

 (.3-1)ص، "عبري" 2/2011
 (.399)صاأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ، ( فروانة، 4)
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االولى إلصابتو رفضت قػوات االحػتالؿ ادخػاؿ "العكػاكيز" التػي يسػتعيف االسػير بيػا عمػى 
 .(1)حت بإدخالياالمشي، وبعد مطالبات مف االسرى سم

مف معبر  14/8/2003وفي شيادة لممعتقؿ محمد زىير قريقع الذي اعتقؿ بتاريخ 
عاـ، قاؿ: "تـ نقمي مف معبر رفح إلى معبر كـر أبو سالـ  18رفح، وكاف يبمغ مف العمر 

بواسطة ناقمة جند وىناؾ تناوب عدد مف جنود االحتالؿ عمى ضربي بالبنادؽ والعصي 
لمتحقيؽ بعد ذلؾ،  يوالركؿ باألقداـ لمدة ساعة ثـ مصادرة جميع مقتنياتي وتـ اقتياد

محقؽ عدة أساليب في التحقيؽ، منيا الشبح والتيديد بالقتؿ وقصؼ حيث استخدـ ال
أياـ  3المنزؿ، وكذلؾ الحرماف مف النوـ حيث استمر التحقيؽ لمدة شير وكاف أوؿ  

متواصمة وأنا عمى كرسي الشبح أو وقوفا عمى أطراؼ األصابع مستندا لمجدار مكبال مف 
الشبح الذي كنت أجمس عميو ما  األعمى، وتـ وضعي في غرفة باردة جدا عمى كرسي

 .(2)ساعة مما يسبب آالما شديدة في الظير يبقى أثرىا عدة شيور 18يقارب 
، قػاؿ: خضػعت 4/1/2005وفي شيادة لممعتقؿ عمي عبد العزيز دواس الػذي اعتقػؿ فػي 
يومػػا متواصػػالت دوف نػػـو  13لمتعػػذيب النفسػػي والجسػػدي، حيػػث بقيػػت فػػي "الشػػبح" لمػػدة 

واالرجؿ، ثـ بقيت لمدة شيريف في التحقيؽ ويمارس التعذيب بحقػي كػؿ يػـو ومقيد االيدي 
 .(3)ساعة متواصمة 12

الػػذي اعتقػػؿ بتػػاريخ المعتقػػؿ محمػػد جػػواد أبػػو كميػػؿ كػػذلؾ مػػارس المحققػػوف التعػػذيب بحػػؽ 
خػػػالؿ فتػػػرة  لمتحقيػػػؽ القاسػػػي تتعرضػػػحيػػػث قػػػاؿ: "مػػػف منطقػػػة المغراقػػػة  ـ19/3/2004

جميػع أنػواع التعػذيب النفسػي والجسػدي،  حقػيفي السجوف االسرائيمية، واستعمؿ ب اعتقالي
والشػػػبح بأنواعػػػو والضػػػرب  ورداءتػػػومثػػػؿ التيديػػػد واالحتقػػػار واإلىمػػػاؿ الطبػػػي وقمػػػة الطعػػػاـ 

 .(4)المركز

 ومف أشكاؿ التَّْعذيب المتبعة في مراكز التوقيؼ والتحقيؽ اإِلْسرائيمّية:

                                 
بتاريخ ( مقابمة اجراىا الباحث مع رياض خالد االشقر مدير مركز اسرى فمسطيف لمدراسات، غزة، 1)

21/6/2016. 
( مقابمة اجراىا الباحث مع المواطف محمد قريقع بعد االفراج عنو، اجريت المقابمة بتاريخ 2)

14/6/2016 . 
 .15/6/2016( مقابمة اجراىا الباحث مع المواطف عمي دواس بعد االفراج عنو في تاريخ 3)
( مقابمة اجراىا الباحث مع المواطف محمد أبو كميؿ بعد االفراج عنو، اجريت المقابمة بتاريخ 4)

14/6/2016 . 
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 الُمْعَتَقؿ في وضع جسدي مؤلـ لمغاية. احتجاز .1
 إرغاـ الُمْعَتَقؿ عمى الجموس في وضعية القرفصاء لفترات طويمة. .2
 أياـ متتالية. حرماف الُمْعَتَقؿ مف النوـ لعدةِ  .3
 .(1)موسيقى صاخبة تبثُّ  الشبح لمكبرات صوتٍ  تعريض الُمْعَتَقؿ أثناء عمميةِ  .4
 ديد.الشَّ  ربِ دمات الكيربائية والضَّ التَّْعذيب بالصّ  .5
 التَّْعذيب بسالسؿ حديدية وشد اأْلَسير إلى السقؼ أو الجدار أو إلى باب الزنزانة. .6
 مسجمة. صوات تعذيبٍ أطالؽ ا  وضع الُمْعَتَقؿ في زنزانة و  .7
 .(2)عضاء التناسميةالضرب بالقضباف عمى األ .8
 استخداـ البارد والساخف واستخداـ المكيفات والمراوح. .9

 .(3)ْعَتَقؿ مف رجميوالشبح وتعميؽ المُ  .10
واضٌح مما سبؽ أف ممارسة التَّْعذيب لػـ تسػتطع المحػاكـ وال المجػاف اإِلْسػرائيمّية التػي 
تشكمت لدراسة قضية التَّْعذيب أف توقفيا، بػؿ كانػت المجػاف َأْكثَػر ضػررا حيػث أنيػا عممػت 

 عمى إضفاء الشرعية عمى التَّْعذيب.

                                 
 (.7ص، 1997) ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثالث سنة1)
 (.22)صمو، اإِلْسرائيمّية بعد أوسْ ( قراقع، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف في السُّجوف 2)
 (.53)صفي السُّجوف اإِلْسرائيمّية، الُمْعَتَقموف الِفَمْسطينيوف ( البطش، 3)
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 ضرابات اأْلَْسرى عف الطعاـ:إ
تمثػؿ معركػػة اإلضػػراب عػػف الطعػاـ التػػي يخوضػػيا اأْلَْسػػرى فػي سػػجوف االحػػِتالؿ أحػػد 
أكبػػر مالحػػـ البطولػػة فػػي مواجيػػة الجػػالد الصػػييوني، فبأمعػػائيـ الخاويػػة، وبمحميػػـ الحػػي 

ْنسػػانية التػػي تتعمَّػػإيخوضػػوف مواجيػػة حقيقيػػة ضػػد  ؽ دارة السػػجف، بيػػدؼ تمبيػػة مطػػالبيـ اإْلِ
 احتجازىـ. بأوضاعيـ المعيشية وشروط

شػكاؿ النضػاؿ أاألقوى واألخطػر مػف بػيف كافػة  ضراب عف الطعاـ السالحَ ويعتبر اإل
واالحتجػػاج، ويسػػتخدـ فػػي الحػػاالت التػػي تصػػبح الظػػروؼ المعيشػػية داخػػؿ السُّػػجوف غيػػر 

ف يحصػػػموا عمػػػى أبسػػػط ىػػػذه الحقػػػوؽ بعػػػد أف يػػػدفع كثيػػػر مػػػف الُمْعَتَقمػػػيف إ، ومػػػا (1)محتممػػػة
حيث تقـو بسػحب ىػذه  تعسفيةٍ  دارة السُّجوف بإجراءاتٍ إمكتسبات، تقـو حياتيـ ثمنا ليذه ال

لغا ىانتيـ وامتيػاف كػرامتِ ئِ الحقوؽ وا  ْنسػانية، منتيكػةً يا بيدؼ إذالؿ الُمْعَتَقميف وا  بػذلؾ  يـ اإْلِ
 .(2)القانوف الدولي، ومعايير حقوؽ السجناء

السُّػجوف اإِلْسػرائيمّية فػي  لػؼ وخمسػمائة أسػيرأ، شارؾ َأْكَثر مف 2001مايو  1وفي 
في ذلؾ الوقت في إضراب عف الطعاـ لمػدة شػير، احتجاجػا عمػى "المعاممػة التعسػفية مػف 

دوف المسػػػػتوى المطمػػػػوب، والحظػػػػر  التػػػػي ىػػػػي قبػػػػؿ مسػػػػؤولي السػػػػجف، وأوضػػػػاع السُّػػػػجوف
  (3).المفروض عمى الزيارات العائمية، واستخداـ الحبس االنفرادي، وسوء الرعاية الطبية

 ،يوًمػػػا 18 ا مفتوًحػػػا عػػػف الطعػػػاـ اسػػػتمرَّ إضػػػرابً  2004آب مػػػف العػػػاـ  شػػػيرُ  وشػػػيدَ 
ُمْعَتَقؿ، وذلؾ بسبب تػدىور ظػروؼ احتجػازىـ وتعرضػيـ لمتعػذيب  3500خاضو َأْكَثر مف

، مثػػؿ إجبػػار اأْلَسػػيرات عمػػى اإِلنسػػافرامػػة كَ  تحػػطُّ مػػفومعػػاممتيـ بطريقػػة  ُمَنظََّمػػة بصػػورةٍ 
، واسػػتمرار منػػع عػػائالتيـ مػػف زيػػارتيـ، وكػػذلؾ اسػػتمرار الحػػبس التعػػري أثنػػاء فتػػرة التفتػػيش

وصػػػحي ليػػػـ، إضػػػافة إلػػػى العديػػػد مػػػف االنتياكػػػات  مالئػػػـٍ  االنفػػػرادي، وعػػػدـ تػػػوفير طعػػػاـٍ 
 .(4)األخرى

المعتقؿ رامي محمد حسيف عودة كاف مف ضمف ىؤالء المضربيف عف الطعاـ، حيث 
قاؿ: "أف مطالبنا كانت لتحسيف حياتنا وانتزاع حقوقنا داخؿ السجوف، فكانت المشاركة في 
اإلضػػػػراب مػػػػف جميػػػػع المعتقمػػػػيف الفمسػػػػطينييف، مػػػػف قطػػػػاع غػػػػزة والضػػػػفة الغربيػػػػة والقػػػػدس 

                                 
 (.41ص، 1999)سسة الضمير: تقرير سنة ( مؤ 1)
 (.9)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 2)
  نقعتالنرتنت.( اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف: المعرفة، 3)
 (.216ص ،2004)( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي العاشر سنة 4)
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 .(1)والداخؿ
 الُمْعَتَقميف:انتياؾ حقوؽ 

 ،نسػػانية غايػػة فػػي السػػوءإيػػتـ احتجػػاز الُمْعَتَقمػػيف الِفَمْسػػطينييف فػػي ظػػروؼ اعتقػػاؿ ال
 نتيجة السّْياَسة المنيجية التي تتبعيا دولة االحِتالؿ الحربي اإِلْسرائيمّي بحقيـ، ويعاني

التيويػػػة وسػػػوء  البائسػػػة، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ سػػػوءُ  الصػػػحيةِ  روؼِ الُمْعَتَقمػػػوف مػػػف االكتظػػػاظ والظُّػػػ
ىمػػػػاؿ المرضػػػػى, وعػػػػدـ تقػػػػديـ العػػػػالج ليػػػػـ أو التػػػػأخر فػػػػي تقديمػػػػو، أو  الرعايػػػػةِ  الطبيػػػػة وا 
ػػالتعػػرُّ  ، كمػػا تقػػوـ تمػػؾ القُػػّوات بمنػػع الُمْعَتَقمػػيف مػػف مسػػتمرّ  المبػػرح بشػػكؿٍ  ربِ ض ليػػـ بالضَّ

 .(2) بمحامييـ االلتقاءِ 

 :الُمْعَتَقميفومف أبرز االنتياكات اإِلْسرائيمّية ِبَحّؽ 

 منع زيارة أىالي الُمْعَتَقميف ألبنائيـ: .1
عميػا عامػة  مصادرة َحّؽ اأْلَْسػرى وذوييػـ فػي التػزاور، يطبػؽ فػي إطػار ِسياَسػةٍ  إفَّ 
ِبَحػػّؽ بعػػض اأْلَْسػػرى أو بعػػض أقربػػائيـ،  اسػػتثنائي أو فػػرديٍّ  ة، وليسػػت بشػػكؿٍ ومسػػتقرَّ 

األمػػر ال عالقػػة لػػو بػػاألمف، كمػػا تػػّدعي سػػمطات االحػػِتالؿ دوًمػػا، وىػػذه  ممػػا يعنػػي أفَّ 
، وقػػد منحػػت ليػػا السػػمطات الغطػػاء القػػانوني الػػالـز 1996السّْياَسػػة بػػدأت منػػذ العػػاـ 

ػػػ ات دولػػػة االحػػػِتالؿ فػػػي ذاؾ العػػػاـ قانوًنػػػحػػػيف سػػػنَّ  َحػػػّؽ  ا بزيػػػارات األىػػػؿ، يمػػػنحُ خاصِّ
، كػاألب واألـ والزوجػة، باإلضػافة إلػى األبنػاء الزيارة فقػط لألقػارب مػف الدرجػة األولػى

ال بعػػد إالفئػػة ال يمكنيػػا الزيػػارة  ه، وىػػذ(3) عػػاـ 16واألشػػقاء الػػذيف تقػػؿ أعمػػارىـ عػػف 
عطاء إاالحِتالؿ في  الحصوؿ عمى تصاريح مف سمطات االحِتالؿ، وتتعسؼ سمطاتُ 

 سػػػػبابٍ أار بذريعػػػػة يـ الصػػػػغبنػػػػائِ أا مػػػػف زيػػػػارة حياًنػػػػأحػػػػـر اأْلَْسػػػػرى فمػػػػثال يُ  ،التصػػػػاريح
 . (4)منيةأ

ومنػػذ اْنِتفاَضػػة اأْلَْقصػػى قامػػت القُػػّوات اإِلْسػػرائيمّية بحرمػػاف األىػػالي مػػف حقيػػـ فػػي 

                                 
( مقابمة اجراىا الباحث مع األسير المحرر رامي عودة بعد االفراج عنو، اجريت المقابمة بتاريخ 1)

18/6/2016 . 
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 2)  (.41ص، 2004)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.252)ص( فروانة، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ، 3)
  (.95)ص( أبو ىالؿ، معاناة اأْلَسير الِفَمْسطيني في سجوف االحِتالؿ، 4)
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, وكانػػػت عنػػػدما تسػػػمح بػػػذلؾ تحػػػت (1)زيػػػارة ذوييػػػـ الُمْعَتَقمػػػيف فػػػي السُّػػػجوف اإِلْسػػػرائيمّية
 .(2)عمى زيارة األىالي دةً مشدَّ  اقيودً  ضغوطات دولية، تفرُض 

المعتقؿ أحمد ابراىيـ أحمد الفميت مف مدينة ومف الشواىد عمى منع زيارة األسرى، 
، تعرض 18/10/2011واطمؽ سراحو في تاريخ  27/5/1992دير البمح اعتقؿ بتاريخ 

حيث منع حوالي سنة ونصؼ  1996-1995لممنع مف الزيارة عدة مرات، منيا مف سنة 
 .(3)عف الزيارة

قريقع منع مف زيارة األىؿ خالؿ أوؿ عشرة شيور مف تاريخ المعتقؿ محمد كذلؾ 
، ثـ سمحت قوات االحتالؿ زيارة ذويو لو في السجف، حيث 14/8/2003اعتقالو في 

زارتو والدتو مرتيف، ثـ تجدد المنع، وبعدىا سمج لجدتو بالزيارة ومنعت والدتو، ثـ منعت 
ألربع سنوات لـ تتجاوز عدد أيضا جدتو مف الزيارة، وخالؿ قضاء فترة محكوميتو ا

 .(4)مرات فقط 10الزيارات 
رة، منعت قوات االحتالؿ المعتقؿ فيد صبحي مسعد اوشاىد آخر عمى منع الزي

-2003زقزوؽ مف زيارة ذويو لو في السجوف االسرائيمية لمدة عاميف مف تاريخ 
2005(5). 

عاميف مف عاـ كما منع المعتقؿ محمد ابراىيـ عمي الديراوي مف الزيارة لمدة 
2003-2005(6). 

 خر: آنقؿ الُمْعَتَقميف مف سجف إلى  .2
ػ مػف  مسػتقمةٌ  رحمػةٌ  ىػيلمحكمػة اجف إلػى عممية النقػؿ مػف سػجف آلخػر أو مػف السّْ

 ،أي الحافمػػة ،المعانػػاة، تضػػيؽ فػػي وصػػفيا ىػػذه الكممػػات، وتمخصػػيا كممػػة "البوسػػطة"
مػػػف حديػػػد، ال تمكػػػف اأْلَسػػػير مػػػف  فيػػػي ال تصػػػمح لنقػػػؿ البشػػػر، والكراسػػػي فييػػػا شػػػبؾٌ 

الطريػؽ فػي رحمػة يصػفيا اأْلَْسػرى، بػػػ  طيمػةَ  رضِ الجموس بتاتا، وغالبا ما يقع عمى األ

                                 
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 1)  (.47ص، 2005)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة، ( المداوي2)  (.422)ص، اإْلِ
 .19/6/2016( مقابمة اجراىا الباحث مع المواطف أحمد الفميت بعد االفراج عنو، تاريخ المقابمة: 3)
 .16/6/2016( مقابمة اجراىا الباحث مع المواطف محمد قريقع بعد االفراج عنو، تاريخ المقابمة: 4)
 .17/6/2016الباحث مع األسير المحرر فيد زقزوؽ مف مخيـ جباليا يـو الجمعة ( مقابمة أجراىا 5)
  .19/6/2016( مقابمة اجراىا الباحث مع المواطف محمد الديراوي بتاريخ 6)
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 .(1)"فسحة الموت"
 أشػكاؿ مػف كشػكؿٍ  خػرآاأْلَْسرى مػف سػجف إلػى  السُّجوف نقؿَ  مصمحة ُقّواتُ  وتستخدـ

ػ النقػؿِ  أثنػاءَ  اأْلَْسػرى يتعرض ما اوكثيرً  العقاب ِبَحّؽ اأْلَْسرى، والتحقيػر  والشػتـ ربلمضَّ
 التػي السفر مدة طوؿ حاجاتيـ وقضاء الطعاـ تناوؿ مف وحرمانيـ ،السَّيَّْئة والمعاممة
 لمعايير تفتقد رثةٍ  زنازيف في اأْلَسيرُ  يقضييا كامؿ، وأسبوع ثالثة أياـٍ  بيف ما تستغرؽ

 .(2)االحتجاز ألماكف الحد األدنى
مجػػدو الُمْعَتَقمػػػيف الِفَمْسػػػطينييف بالغػػػاز  سػػػجفِ  ىاجمػػػت إدارةُ  14/5/2000فػػي يػػػوـ

ُمْعَتَقػػػؿ  ٓٓٔ عػػػفممػػػا أدى إلػػػى إصػػػابة مػػػا يزيػػػد  ؛المسػػػيؿ لمػػػدموع والقنابػػػؿ الصػػػوتية
طػاؽ واسػعة النّْ  التٍ السُّجوف بإجراء حركة تنقُّ  دارةُ إِ وتسمـ، كما قامت  واختناؽٍ  بحروؽٍ 

ا بػيف الُمْعَتَقمػيف المضػربيف الِفَمْسطينييف فػي السُّػجوف، خصوًصػطالت معظـ الُمْعَتَقميف 
 .(3)عف الطعاـ، وذلؾ بغرض إرغاميـ عمى وقؼ إضرابيـ

عػاـ فػي سػجوف  19يقوؿ االسير المحرر فيد صبحي مسعد زقػزوؽ الػذي قضػى 
االحتالؿ، أف جميع المعتقميف في السػجوف تعرضػوا لمنقػؿ مػف سػجف الػى اخػر أو مػف 

كمة أو الػى عيػادة الرممػة حيػث يكػوف التنقػؿ غايػة فػي المعانػاة واالرىػاؽ، السجف لممح
فسيارة التنقؿ ال تصػمح لنقػؿ البشػر، وىػي عبػارة عػف بػاص أو شػحف حديػدي ال يوجػد 
بو تيوية، كراسيو مػف حديػد ويكػوف المعتقػؿ مقيػد األيػدي واألرجػؿ، ويتعػرض المعتقػؿ 

 .(4)يؽلألذى نتيجة التوقؼ المفاجئ لمباص خالؿ الطر 

 :لمُمْعَتَقميف مف غذاءٍ  ـُ رداءة وعدـ كفاية ما يقدَّ  .3
ص ونقػػػػ الغػػػذاء، فػػػي والكيفػػػػيّْ  يّْ الكّمػػػ والػػػنقصِ  عػػػانى اأْلَْسػػػرى مػػػف سػػػػوء التغذيػػػةِ ي

صػػػػػابة بػػػػػأمراض فقػػػػػر الػػػػػدـ وضػػػػػعؼ المناعػػػػػة ممػػػػػا سػػػػػبب اإل و؛الخضػػػػػروات والفواكػػػػػ
 .(5)الجسدية

المعتقػؿ رامػي محمػد حسػػيف عػودة يػروى شػيادتو عػػف الغػذاء المقػدـ مػف قبػػؿ ادارة 
السجف لممعتقميف، حيث يقوؿ: "الطعاـ الػذي يقػدـ ال يكفػي لممعتقمػيف، ونوعيػة الطعػاـ 

                                 
 (.70)ص ( أبو ىالؿ، معاناة اأْلَسير الِفَمْسطيني في سجوف االحِتالؿ،1)
 (.46ص، 2013)( مؤسسة الضمير: تقرير سنة 2)
 (.13ص، 2000) الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثالث سنة( 3)
 .17/6/2016( مقابمة أجراىا الباحث مع األسير المحرر فيد زقزوؽ مف مخيـ جباليا يـو الجمعة 4)
 (.24)ص( قراقع، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف في السُّجوف اإِلْسرائيمّية بعد أوْسمو، 5)
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 معتقمػيف عمبػة لػبف صػغيرة وثػالث حبػات بنػدورة، 8رديئة، حيث يقدـ في الفطور لكؿ 
كػؿ، مػع العمػؿ أف الػذي يقػـو بإعػداد الطعػاـ والغذاء يكوف رز وشوربات ال تصمح لأل

ىػػػـ المعتقمػػػيف الجنػػػائييف الييػػػود، ولػػػذلؾ كنػػػا ال نسػػػتقبؿ ىػػػذا األكػػػؿ، حيػػػث كنػػػا نشػػػتى 
الطعاـ مف الكانتينا التي تػوفر الخضػروات والمحػـو المجمػدة والمعمبػات، ونقػـو بإعػداد 

 .(1)طعامنا داخؿ غرؼ السجف

 :َقميفإىماؿ في متابعة الوضع الصحي لمُمْعتَ  .4
حيػػث يعػػيش اأْلَْسػػرى الِفَمْسػػطينيوف فػػي السُّػػجوف والُمْعػػَتَقالت اإِلْسػػرائيمّية أوضػػاًعا 

 .(2)صحية استثنائية، قمما يعيشيا أسرى أو ُمْعَتَقموف في مناطؽ أخرى مف العالـ
فػػػػي إجػػػػراء  ىػػػػذا ويعػػػػاني اأْلَْسػػػػرى مػػػػف تقػػػػاعس األطبػػػػاء فػػػػي معػػػػاينتيـ، ومماطمػػػػةٍ 

العمميػػات الجراحيػػة رغػػـ وجػػود قػػرارات طبيػػة بإجرائيػػا، كمػػا ال تتقيػػد عيػػادات السُّػػجوف 
طبػػػاء، كمػػػا أف إدارات السُّػػػجوف ا لمػػػا يقػػػرره األزمػػػة وفقًػػػالبصػػػرؼ العالجػػػات الطبيػػػة ال

تباع اطباء مف حيث التحويؿ إلى المستشفى لمعالج أو بتوصيات األ المختمفة ال تمتـز
، وتعتبر الطواقـ الطبية العاممة فػي السُّػجوف أو فػي المستشػفيات (3)معيف نظاـ غذائيٍّ 
عمػػػػى  دت كافػػػػة الشػػػػياداتِ كَّػػػػأة، وقػػػػد منيَّػػػػاإِلْسػػػػرائيمّية األ ُمَؤسََّسػػػػةا مػػػػف الالعامػػػػة، جػػػػزءً 
 بشػػػكؿٍ  تفػػػي تعػػػذيب اأْلَْسػػػرى واأْلَسػػػيرا مباشػػػرٍ  طبػػػاء والممرضػػػيف بشػػػكؿٍ مشػػػاركة األ

 .(4)معتمد
 ،مكانيػػاتقميمػػة اإل صػػغيرةٌ  الموجػػودة فػػي السُّػػجوف ىػػي عيػػاداتٌ والمراكػػز الصػػحية 

حيانػػا أو  ،وفػي العػػادة يتواجػد بيػػا ممػرض ،السُّػجوف ال توجػػد ىػذه العيػػادات وفػي بعػػض
سػبوع، وعنػدما يحتػاج المػريض لنقمػو إلػى مستشػفى أو مػرتيف فػي األ يأتي الطبيػب مػرةً 

الحػػاالت يجػػري النقػػؿ بعػػد تػػدىور خػػارج السػػجف يػػتـ مماطمتػػو وتػػأخيره، وفػػي كثيػػر مػػف 
د اليػديف نقؿ وىػو مقيَّػمف المرضى كاف يُ  مستعصيةٍ  نقؿ حالةٍ عنَد ، و (5)حالتو الصحية

                                 
( مقابمة اجراىا الباحث مع األسير المحرر رامي عودة بعد االفراج عنو، اجريت المقابمة بتاريخ 1)

18/6/2016 . 
 (.265)ص ( فروانة، ، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ،2)
 (.9ص، 1997) ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثالث سنة3)
 (.200)صفروانة، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ، ( 4)
 (.18ص، 1999)ص( مؤسسة الضمير: تقرير سنة 5)
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تصػػؿ فػػي بعػػض  طويمػػةً  ، وتسػػتغرؽ عمميػػة النقػػؿ فتػػرةً (1)رجػػؿ ومعصػػوب العينػػيفواأل
تفػاقـ خػر، حيػث تػؤدي عمميػة النقػؿ إلػى آياـ متنقال مف سػجف إلػى أاألحياف إلى ِعدَّة 
 .(2)لمُمْعَتَقؿ المريض الوضع الصحيّ 

 ؛ىمػػاؿ الطبػػي المتعمػػدِ وتتعػػدى ممارسػػات االحػػِتالؿ فػػي الجانػػب الصػػحي قسػػوة اإل
عػراؼ طبيػة، وىػو مػا يخػالؼ المواثيػؽ واأل لتصؿ إلى استخداـ اأْلَْسػرى كحقػؿ تجػاربٍ 

ْنسػػانية، وىػػو مػػا لػػـ يخجػػؿ مػػف التصػػريح عنػػو بعػػُض  فػػي  فوليالمسػػؤ كبػػار  الدوليػػة واإْلِ
سػػػمطات االحػػػِتالؿ مثػػػؿ عضػػػو الكنيسػػػت اإِلْسػػػرائيمّي، ورئيسػػػة لجنػػػة العمػػػوـ البرلمانيػػػة 

 خطيػػرةٍ  ألدويػػةٍ  لػػؼ تجربػػةٍ أيتسػػؾ عنػػدما صػػرحت عػػف وجػػود إا داليػػا اإِلْسػػرائيمّية سػػابقً 
 .(3)تحت االختبار الطبي تجري سنويا عمى اأْلَْسرى الِفَمْسطينييف والعرب

لإلىمػػاؿ الطبػػي فػػي تقػػديـ العػػالج الضػػروري،  نتيجػػةً ، 22/6/1998وفػػي تػػاريخ 
حػػي  ُسػػّكاف مػػف (،عامػػا 65)استشػػيد الُمْعَتَقػػؿ الِفَمْسػػطيني يوسػػؼ رزؽ ذيػػاب العرعيػػر 

 .(4)الشجاعية في َغزَّة في مستشفى سجف الرممة
عامًا مف  34 جماؿ حسف الخميسياستشيد المواطف  26/7/1998وفي تاريخ 

الشفاء بمدينة غزة بعد خمسة أياـ فقط  مخيـ المغازي بقطاع غزة توفى في مستشػػفى
الصحية إلى درجة  مف اإلفراج عنو مف السجوف اإلسرائيمية إثػػر تدىػور أوضاعػو

قد طالب مرارًا باإلفراج عنو  لحقوؽ االنساف ميئوس منيا وكاف المركز الفمسطيني
ي حيث كاف يعاني مف مرض سرطاف الكبد، وضرورة تأميف الصح لخطورة وضعػػو
، كذلؾ استشيد المواطف أحمد فايز عصفور مف خاف يونس، وذلؾ العالج الالـز لو

في مستشفى سوروكا االسرائيمي بعد نقمو إليو مف سجف بئر  4/10/1998بتاريخ 
 .(5)السبع

ْعَتَقػػؿ شػػادي تػػوفي فػػي سػػجف بئػػر السػػبع الصػػحراوي المُ  17/5/1999وفػػي تػػاريخ 
بػو دحػروج قػد أَغػزَّة، وكػاف  ِقطػاعمػف ُمَخػيَّـ جباليػا فػي  (عامػا 21)بػو دحػروج أصقر 

                                 
 (.156)ص ( البطش، الُمْعَتَقموف الِفَمْسطينيوف في السُّجوف اإِلْسرائيمّية،1)
 (.134)ص( قراقع، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف في السُّجوف اإِلْسرائيمّية بعد أوْسمو، 2)
 (.66)ص( أبوىالؿ، معاناة اأْلَسير الِفَمْسطيني في سجوف االحِتالؿ، 3)
ْنساف في 4) ْنساف والبيئة، التقرير السنوي حوؿ خروقات حقوؽ اإْلِ ( الجمعية الِفَمْسطينية لحماية حقوؽ اإْلِ

 (.23ص، 1998)ِفَمْسطيف لعاـ 
 (.9ص، 1998)( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، التقرير السنوي لعاـ 5)
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حيث  قمبية ا بأزمةٍ طولكـر وكاف مصابً  مْنَطَقةاعتقؿ عف حاجز َعْسَكِرّي ِإْسرائيمّي في 
 .(1)استشيد نتيجة االىماؿ في متابعة وضعو الصحي

مػف مخػيـ  عاما ٕ٘فايز محمد الرزي،  توفى المعتقؿ رامز 11/8/2000بتاريخو 
وكانػػػت السػػػمطات اإلسػػػرائيمية , النصػػػيرات، داخػػػؿ غرفتػػػو فػػػي سػػػجف نفحػػػة الصحػػػػراوي

بحجة عدـ حيازتو تصػريح دخػوؿ  قبؿ وفاتو بسبعة شيور، اعتقمتو مف منطقة العفولة
 .(2)إلسرائيؿ وقد حكػػـ عميو بالسجف لمدة ثالث سنوات

عادؿ عبد العزيػز أبػو مغصػيب فػي  داالسير جواتوفي  28/7/2005وفي تاريخ 
معتقؿ النقب الصحراوي نتيجة االىماؿ الطبي، وىو مف سكاف دير البمح وسط قطػاع 

 .(3)غزة
وقػػد اصػػيب المعتقػػؿ مػػراد فيمػػي حمػػد أبػػو معيمػػؽ مػػف ديػػر الػػبمح بالسػػرطاف داخػػؿ 

واجريػػت لػػو عػػدة عمميػػات استئصػػاؿ  17/6/2001 بتػػاريخالسػػجف، وكػػاف قػػد اعتقػػؿ 
لالمعػػاء الغميظػػػة والدقيقػػة، وبػػػالرغـ مػػف ذلػػػؾ اال أنػػو لػػػـ تطػػرأ أي تحسػػػف عمػػى حالتػػػو 

 .(4)الصحية وذلؾ بسبب االىماؿ في متابعة حالتو الطبية
بالسػػرطاف داخػػؿ سػػجوف االحػػتالؿ،  المعتقػػؿ يسػػرى عطيػػة المصػػريكػػذلؾ اصػػيب 

حيػػػث عػػػاـ،  20وحكػػػـ عميػػػو  9/6/2003مػػػف مدينػػػة ديػػػر الػػػبمح اعتقػػػؿ بتػػػاريخ  وىػػػو
جػػػراء  المعتقػػػؿ اشػػػتكى مػػػف آالـ فػػػي الكبػػػد وطالػػػب بعرضػػػو عمػػػى طبيػػػب مخػػػتص، وا 

فحوصػػات خاصػػة وتحاليػػؿ مخبريػػة، ولكػػف االحػػتالؿ رفػػض االمػػر فػػي حينػػو، وماطػػؿ 
 المصػري عتبػريفي االىتماـ بوضعو الصحي، إلى أف تبيف بأنو يعاني مف سرطاف، و 

وأخطػر الحػاالت المرضػية فػي سػجوف االحػتالؿ كونػو يعػانى مػف انتشػار أحد أصعب 
السػػرطاف فػػي الكبػػد بشػػكؿ متقػػدـ، كمػػا يعػػانى مػػف مشػػكمة فػػي القمػػب وآالـ فػػي الصػػدر 

، وتػػرفض قػػوات االحػػتالؿ مرار النزيػػؼ واآلالـ فػػي األمعػػاءوضػػيؽ فػػي التػػنفس، واسػػت

                                 
ْنساف في 1) ْنساف والبيئة، التقرير السنوي حوؿ خروقات حقوؽ اإْلِ ( الجمعية الِفَمْسطينية لحماية حقوؽ اإْلِ

 (.23ص، 1999)ِفَمْسطيف لعاـ 
 (.53ص، 2000)( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، التقرير السنوي لعاـ 2)
وفا: شيداء الحركة الوطنية األسيرة في السجوف والمعتقالت -( وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية3)

 موقع إلكتروني.اإلسرائيمية، 
( مقابمة اجراىا الباحث مع رياض خالد االشقر مدير مركز اسرى فمسطيف لمدراسات، غزة، بتاريخ 4)

21/6/2016. 
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 .(1)االفراج عنو رغـ خطورة حالتو
الػػػػػػذي اعتقػػػػػػؿ بتػػػػػػاريخ  محمػػػػػػد جػػػػػػواد عبػػػػػػدو أبػػػػػػو كميػػػػػػؿوفػػػػػػي شػػػػػػيادة المعتقػػػػػػؿ 

عمى اىماؿ قوات االحتالؿ لممعتقميف في المجاؿ الصحي، حيػث قػاؿ:  19/3/2004
"تعرضػػت لمػػرض جمػػدي تأذيػػت منػػو بشػػكؿ كبيػػر جػػدًا وطالبنػػا إدارة السػػجف بػػالعالج، 

واإلىمػػػاؿ الطبػػػي سياسػػػة والػػػرد المعػػػروؼ عنػػػد "أطبػػػائيـ" اشػػػرب مػػػاء وحبػػػة أكمػػػوؿ، 
متعمػػػػدة عنػػػػد إدارة السػػػػجوف وحػػػػاالت ال تعػػػػد تسػػػػبب ليػػػػا اإلىمػػػػاؿ الطبيػػػػة بػػػػأمراض 
مستعصػػية ومزمنػػة وحتػػى الوصػػوؿ لممػػوت، ومستشػػفى الرممػػة أكبػػر دليػػؿ واقعػػي عمػػى 

 .(2)ىذه السياسة القذرة"
ع الصػػػحي لممعتقمػػػيف، قػػػاؿ المعتقػػػؿ لوضػػػوفػػػي شػػػيادة أخػػػرى عمػػػى االىمػػػاؿ فػػػي ا

قػػع: "كنػػت أعػػاني مػػف ألػػـ شػػديد فػػي األسػػناف عػػدة مػػرات وفػػي كػػؿ مػػرة كنػػت محمػػد قري
أيػاـ مػف طمبػي ليػا وربمػا  5مضطرا النتظار موعد عيادة األسناف التػي قػد تكػوف بعػد 

ال يأتيني الدور ألسبوعيف، ثـ يكتفػي الطبيػب بإعطػاء األسػير "مسػكف لأللػـ" فقػط كػؿ 
أف يحضر أدوية معينة فإف طبيب  يوـ صباحا ومساءا، ولو ألح األسير عمى الطبيب

السجف ينصحو باإلكثػار مػف شػرب المػاء فقػط ثث وكثيػرا مػا مػرت عمػى المعتقمػيف أيػاـ 
صعبة كنا نعاني فييػا مػف آالـ وأوجػاع مختمفػة وكػاف بعػض االسػرى بحاجػة لعمميػات 
صعبة كالفتاؽ أو الػدوالي أو جرثومػة فػي المعػدة، فتماطػؿ إدارة السػجف فػي ذلػؾ لعػدة 

 .(3)حتى يوافقوا عمى إجراء عممية ألسير حالتو خطرة شيور

 :دكاف السجف "الكانتينا" مف عِ التبضُّ  مف الحرماف .5
 السُّػجوف مصػمحة قُػّوات تنصػؿ لػوال معنػى تكػوف ذات أف العقوبػة ليػذه كػاف مػا

 وجبػات قمػة وبخاصػة وحقػوقيـ المعيشػية، اأْلَْسػرى إزاء مسػؤولياتيا مػف اإِلْسػرائيمّية
 بتمقي الِفَمْسطينييف السُّجوف لألسرى إدارات سماح وعدـ ورداءتيا، ليـ المقدمة الطعاـ

 .(4)بيـ الخاصة ذوييـ أو المؤسسات مف غذائيةٍ  معوناتٍ  أيّ 

                                 
موقع  مف المرض والمعاناة: -عاـ  13 -ر يسري المصري ( تقرير لمكتب إعالـ األسرى: األسي1)

  مكتب اعالـ االسرى عمى االنترنت.
( مقابمة اجراىا الباحث مع المواطف محمد أبو كميؿ بعد االفراج عنو، اجريت المقابمة بتاريخ 2)

14/6/2016 . 
 .16/6/2016( مقابمة اجراىا الباحث مع المواطف محمد قريقع بعد االفراج عنو في تاريخ 3)
 (.47ص، 2013)( مؤسسة الضمير: تقرير سنة 4)
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المعتقػػػؿ رامػػػي محمػػػد حسػػػيف عػػػودة مػػػف عشػػػرات المعتقمػػػيف الػػػذيف منعػػػتيـ قػػػوات 
تعرضػػػػت لممنػػػع مػػػف الشػػػراء لمػػػػدة  :االحػػػتالؿ مػػػف التبضػػػع مػػػػف الكانتينػػػا، حيػػػث قػػػاؿ

، حيػػث تػػـ تجميػػد حسػػابي المػػالي مػػف الكانتينػػا، 2005مػػف عػػاـ  5-4شػػيريف، شػػير 
وىػػذا الحسػػاب يػػتـ تغذيتػػو عػػف طريػػؽ المحػػامي الػػذي يحػػوؿ المػػاؿ مػػف أىػػؿ المعتقػػؿ 

 .(1)خارج السجف الى حساب األسير في كانتينا السجف

 :المساعدة لمُمْعَتَقميفمنع المحاميف مف لقاء موكمييـ ومف تقديـ  .6
َغػزَّة  ِقطػاعانقطػع المحػاموف الِفَمْسػطينيوف مػف  1996منذ الثامف مػف نيسػاف عػاـ 

ػػػػ مييـ فػػػػي السُّػػػػجوف والُمْعػػػػَتَقالت اإِلْسػػػػرائيمّية، بسػػػػبب رفػػػػضِ عػػػػف زيػػػػارة مػػػػوكّ  مطات السُّ
محػامييـ، فػي ، كما ولـ تكف تتػاح لمُمْعَتَقمػيف ول(2) اإِلْسرائيمّية منحيـ التصاريح الالزمة

، حيػػػػث تمجػػػػأ قُػػػػّوات (3)ساسػػػػية عػػػػف أسػػػػباب االعتقػػػػاؿمعظػػػػـ الحػػػػاالت، المعمومػػػػات األ
االحػػػِتالؿ وأجيػػػزة مخابراتيػػػا إلػػػى ترسػػػانتيا مػػػف األوامػػػر الَعْسػػػَكِرّية والقػػػوانيف التمييزيػػػة 

لحرمػػاف الُمْعَتَقمػػيف الِفَمْسػػطينييف مػػف مقابمػػة محػػامييـ أثنػػاء فتػػرات التحقيػػؽ،  ؛المجحفػػة
طػػػالع المحػػػاميف عمػػػى التَّْعػػػذيب، ايوًمػػػا، بمػػػا يحػػػوؿ دوف  180 ي قػػػد تصػػػؿ لمػػػدةالتػػػو 

 ودوف تمكنيـ مف تقديـ الشكاوى ضػد مرتكبػي التَّْعػذيب، وبمػا يسػمح بػانتزاع اعترافػاتٍ 
 .(4)تيدؼ إلى إدانة الُمْعَتَقميف

أمػػاـ زيػػارات  ووفقًػػا لمعديػػد مػػف التقػػارير الحقوقيػػة، فػػإف ِإْسػػرائيؿ ال تػػزاؿ تضػػع العراقيػػؿَ 
ٍت ضػوف لمضػايقاريف مف ىػؤالء المحػاميف يتعرَّ يالمحاميف لموكمييـ، كما تثبت أف الكث

جراءاتٍ  مػف أجػؿ لقػاء مػوكمييـ،  ؛استفزازية، أثناء توجييـ لمراكز التحقيؽ والسُّػجوف وا 
د تفتيشػيـ بشػكؿ اسػتفزازي، وفػي أحيػاف تتمثؿ بالمماطمة واالنتظار لفتػرة طويمػة، وتعمُّػ

 .(5) يـ مع موكمييـة يتـ التنصت عمى لقاءاتيـ وأحاديثِ كثير 
المعتقؿ محمد زىير قريقع لـ تسمح قوات االحتالؿ بمقابمة محاميو لمدة شيريف 

                                 
( مقابمة اجراىا الباحث مع األسير المحرر رامي عودة بعد االفراج عنو، اجريت المقابمة بتاريخ 1)

18/6/2016 . 
 (.249)ص( فروانة، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ، 2)
 (.64ص، 1995)( منظمة العفو الدولية: تقرير عاـ 3)
 (.34ص، 2013)( مؤسسة الضمير: تقرير سنة 4)
 (.246)ص( فروانة، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ، 5)
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 .(1)بداية اعتقالو، وبعد المماطمة سمحت ادارة السجوف االسرائيمية لو بمقابمة محاميو

 :االزدحاـ في غرؼ االعتقاؿ .7
وعػدـ دخػوؿ أشػعة الشػمس  ،كثػرة الرطوبػة، و قمػة التيويػةاالزدحاـ و يعاني اأْلَْسرى مف 

نػػارة، وضػػعؼ اإلِ  ،سبسػػت عمػػى الشػػبابيؾمػػف اإل دارة السُّػػجوف بوضػػع ألػػواحٍ إوقيػػاـ  ،لييػػاإ
ال تصػػػػػػمح لمحيػػػػػػػاة  قديمػػػػػػػةٍ  السُّػػػػػػػجوف اإِلْسػػػػػػرائيمّية بمعظميػػػػػػػا ذات مبػػػػػػافٍ  فّ أإلػػػػػػى  ضػػػػػػافةً إ

ْنسػػػػانية ػػػػ ،مػػػػف سػػػػوء التجييػػػػزات, كمػػػػا يعػػػػاني اأْلَْسػػػػرى (2)اإْلِ  ،مػػػػاكف النػػػػـو والفػػػػرشأ ةً خاصَّ
 .(3)اسفنجية رقيقة جدا أو يناموف عمى فرشاتٍ  ،رضاألَ  وفيفترش فالموقوفوف

ْنسػػػاني داخػػػؿ غػػػرؼ االعتقػػػاؿ ومػػػا أوفػػػي شػػػيادة  حػػػد الُمْعَتَقمػػػيف عمػػػى سػػػوء الوضػػػع اإْلِ
متػػر  16مسػػاحة الغرفػػة  ُمْعػػَتَقال، 12يعانيػػو اأْلَْسػػرى مػػف االزدحػػاـ، قػػاؿ: "كنػػا فػػي الغرفػػة 

ُمْعَتَقؿ  كريية، ولكؿّْ  حةٌ ائِ وليا ر  ،وممزقةٌ  ،اجدِّ  ءٌ وضعيا سيّْ  ،فرشات 10مربع، يوجد بيا 
 وشػػػبؾٍ  وشػػػباؾ صػػػغير جػػػدا عميػػػو قضػػػباف حديػػػدٍ  ،واحػػػدٌ  يوجػػػد ضػػػوءٌ و فقػػػط،  ةواحػػػد غطػػػاءٌ 

والسػػػقؼ  لمػػػدة سػػػاعة، والجػػػدراف واحػػػدةً  وزجػػػاج، والتيويػػػة غيػػػر كافيػػػة، وتخػػػرج لمفػػػورة مػػػرةً 
 .(4)ثالث مرات في اليـو لمجميع فكاف الخروج لمحماـأما صابيـ العفف، أ

، 14/8/2003  زىير حامد قريقع الذي اعتقؿ بتاريخمحمد في شيادة المعتقؿ 
الحياة داخؿ السجوف، حيث قاؿ: " الحياة داخؿ السجف صعبة لمغاية مف  حيث يصؼ

متر مربع، بما فييا  20مساحتيا ال تتجاوز ناحية االزدحاـ، حيث كنا في غرؼ صغيرة 
الحماـ والمطبخ،  فالغرفة بالكاد تتسع لثمانية أسرى حيث أنيا تحتوي عمى ثمانية  أبراش 

 .(5)"أسرة" وبالرغـ مف ذلؾ أحيانا يكوف ىناؾ تسعة معتقميف أو عشرة في الغرفة الواحدة

االنساني داخؿ غرؼ  عمى سوء الوضع المعتقؿ عمي عبد العزيز دواسوفي شيادة 
أمتار وطوليا  3"غرؼ السجف عرضيا االعتقاؿ وما يعانيو االسرى مف االزدحاـ، قاؿ: 

 22أسرة، ويوجد غرؼ فيا عشرة اسرة، وسجوف عسقالف فييا  8أمتار، وموجود فييا  6
شخص، ويسمح بالخروج مف الغرفة الى ساحة السجف ساعة واحدة صباحا، وساعة بعد 

رؼ السجف غاية في السوء، فالتيوية غير كافية، حيث يوجد شباؾ العصر، ووضع غ
                                 

 .16/6/2016( مقابمة اجراىا الباحث مع المواطف محمد قريقع بعد االفراج عنو في تاريخ 1)
 (.24)صْسمو، ( قراقع، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف في السُّجوف اإِلْسرائيمّية بعد أو 2)
 (.43)ص( أبو ىالؿ، معاناة اأْلَسير الِفَمْسطيني في سجوف االحِتالؿ، 3)
 (.57)ص المرجع السابؽ( 4)
 .16/6/2016( مقابمة اجراىا الباحث مع المواطف محمد قريقع بعد االفراج عنو في تاريخ 5)
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صغير جدا عميو قضباف جديد وشبؾ زجاج، والسقؼ أصابو العفف والخروج لمحماـ ثالث 
 .(1)مرات في اليـو لمجميع

 : في زنازيف انفرادية عزؿ الُمْعَتَقميف .8
العزؿ  ، ويكوفالُمْعَتَقميفالعزؿ مف االنتياكات الخطيرة التي تمارسيا ِإْسرائيؿ ضد 

حيػػػث يػػػتـ فصػػػؿ  ،قاسػػػية جػػػدا تصػػػؿ حػػػد التػػػدمير البػػػدني والنفسػػػي التػػػاـ فػػػي ظػػػروؼٍ 
نظمػة الُمْعَتَقؿ عف محيطو االعتقالي بشروط تتجاوز حقوقػو المنصػوص عمييػا فػي األ

، حيػػػث يػػػتـ عػػػزؿ الُمْعَتَقػػػؿ فػػػي زنزانػػػة انفراديػػػة، كأسػػػموب (2)والمػػػوائح المحميػػػة والدوليػػػة
، ويكوف الحجز دوف تحديػد مػدة لمعػزؿ،  عقابي قػد تصػؿ لسػنوات، حيػث يتػرؾ و صاـر

 .(3) فراجعمى الُمْعَتَقؿ مف الصعب تجاوزىا بعد اإلِ  قاسيةً  نفسيةً  االعزؿ آثارً 
ال أنيا أخذت إ، 1967وتتبع مصمحة السُّجوف اإِلْسرائيمّية ِسياَسة العزؿ منذ العاـ 

عقبػت االتفػاؽ أحيػث شػيدت السػنوات التػي  ،أوْسػمو شكاال َأْكَثر خطػورة بعػد اتفاقيػاتأ
دارة السُّػػجوف تحػػت ذرائػػع مختمفػػة إا فػػي إجػػراءات ِسياَسػػة العػػزؿ التػػي انتيجتيػػا تصػػاعدً 
، حيػث تعػزؿ الُمْعَتَقػؿ الػػذي قػاـ بتنفيػذ عمميػات َعْسػَكِرّية مميػزة تصػػفيا (4)منيػةأوحجػج 

داخػػؿ السػػجف مثػػؿ التحػػريض،  ى عمػػؿٍ عػػزؿ الُمْعَتَقػػؿ عقاًبػػا عمػػتِإْسػػرائيؿ بالدمويػػة، أو 
وقد كانت ِسياَسة العزؿ في الماضػي تطبػؽ لعػدة أيػاـ أو أسػابيع، ثػـ تطػورت وازدادت 

لتشمؿ عشرات  - وبمساعدة ىذا الصمت المشيف مف العالـ -عمى مر الزمف  وحشيةً 
قػػػد تصػػػؿ إلػػػى العقػػػد أو و أو سػػػنوات،  تصػػػؿ إلػػػى شػػػيورٍ  اأْلَْسػػػرى واأْلَسػػػيرات، لفتػػػراتٍ 

 .(5)يزيد
االسير المحرر محمود ناجي أحمد الغندور تعرض لمعػزؿ االنفػرادي ىػو وعشػريف 

أشػػػػير، بسػػػػبب رفضػػػػيـ التفتػػػػيش العػػػػاري، ومػػػػف ىػػػػؤالء  6لمػػػػدة  1998معتقػػػػؿ عػػػػاـ 
المعتقمػػػيف توفيػػػؽ أبػػػو نعػػػيـ، عبػػػد الكػػػريـ الشػػػريؼ، مجػػػدي حمػػػاد رحمػػػو اهلل، موسػػػى 

                                 
 .15/6/2016تاريخ ( مقابمة اجراىا الباحث مع المواطف عمي دواس بعد االفراج عنو في 1)
 (.14ص، 1999)سسة الضمير: تقرير سنة ( مؤ 2)
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع وتاريخ دولة،  ( المداوي،3)  (.422)صاإْلِ
 (.140)ص, 1999-1993اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف في السُّجوف اإِلْسرائيمّية بعد أوْسمو  ( قراقع،4)
 (.215-216ص)أْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ،  ( فروانة،5)
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 .(1)الوحيدي
عتقؿ في تاريخ مسعد زقزوؽ مف مخيـ جباليا ااألسير المحرر فيد صبحي كذلؾ 

لمػدة  فػي سػجف السػبع "ايشػيؿ" معتقميف 9برفقة  المشدد تعرض لمعزؿ ،30/9/1992
وفييا  ثالث شيور في زنزانة انفرادية ضيقة عرضيا متر ونصؼ وطوليا ثالث أمتار

 بسػػبب رفػػض المعتقمػػيف لمتفتػػيش 15/4/2004، وذلػػؾ فػػي تػػاريخ الحمػػاـ ودورة الميػػاه
المييف، حيث تـ عزؿ جميع المعتقميف في الغرفة، وىـ فايؽ المبحػوح، محمػد عثمػاف، 
بسػػيـ الكػػرد، ، مػػازف النحػػاؿ، مصػػطفى رمضػػاف، أشػػرؼ البعمػػوجي، كمػػا عػػزؿ أيضػػا 

 .(2)محمد أبو عياش و محمد أبو عطايا لمدة ستة أشير لنفس المشكمة
قامػػػت قػػػوات االحػػػتالؿ فػػػي سػػػجف  كػػػذلؾ األسػػػير المحػػػرر أحمػػػد ابػػػراىيـ أحمػػػد الفميػػػت

، 12/1996-5/1995السػبع بعزلػػو فػػي زنزانػة انفراديػػة لفتػػرة سػنة ونصػػؼ مػػف شػػير 
وعػزؿ معػػو أيضػػا عػػدد مػػف االسػػرى مػػنيـ ثالثػػة مػػف قطػػاع غػػزة وىػػـ: حسػػف المقادمػػة، 

 .(3)توفيؽ ابو انعيـ، زىدي وادي
فػػػػي تػػػػاريخ الحركػػػػة  انفػػػػراديٍّ  مػػػػدة عػػػػزؿٍ  َأْطػػػػَوؿصػػػػاحب  (4)ويعتبػػػػر حسػػػػف سػػػػالمة

 .(5)1996اأْلَسيرة، حيث تـ عزلو منذ العاـ 

                                 
 الغندور مف مخيـ جباليا يـو السبت ناجي ( مقابمة أجراىا الباحث مع األسير المحرر محمود 1)

18/6/2016. 
 .17/6/2016( مقابمة أجراىا الباحث مع األسير المحرر فيد زقزوؽ مف مخيـ جباليا يـو الجمعة 2)
 .19/6/2016( مقابمة اجراىا الباحث مع المواطف أحمد الفميت بعد االفراج عنو، تاريخ المقابمة: 3)
، تدرج في أنشطة المقاومة إلى أف أصبح عضوا في "كتائب 8/1971/ 9(  حسف سالمة ولد يـو 4)

رج متخفيا مف الشييد عز الديف القساـ" واعتقمتو ِإْسرائيؿ ِعدَّة مرات, طاردتو ُقّوات االحِتالؿ فخ
ثـ عاد إلى َغزَّة, وانتقؿ عبر الحدود إلى الضفة الغربية، حيث قاد "عمميات الثأر  1992َغزَّة 

ردا عمى -المقدس"، وىي سمسمة تفجيرات استشيادية استيدفت حافالت مدنية وَعْسَكِرّية ِإْسرائيمّية 
ْسرائيمّييف بيف قتيؿ وجريح, وأوقعت عشرات اإلِ  -اغتياؿ ِإْسرائيؿ القائد القسامي يحيى عياش

، وحكـ عميو 1996/ 5/ 17بعد مطاردة طويمة في مدينة الخميؿ -اعتقمتو ُقّوات االحِتالؿ 
مرة، عوقب بالسجف االنفرادي ِعدَّة سنوات، ولـ تنتو عزلتو إال بعد أف خاض  48بالسجف المؤبد 

ى بإزالة العزلة عف كافة السجناء, انتي 2012اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف إضرابا مفتوحا عف الطعاـ 
ُأدرج اسـ حسف سالمة ضمف قائمة السجناء الذيف طالبت حماس باإلفراج عنيـ في صفقة تبادؿ 

، الجزيرة نت ؿ رفضت إطالؽ سراحو. ، لكف سمطات االحِتال2011اأْلَْسرى بينيا وبيف ِإْسرائيؿ 
 موقع إلكتروني.

 (.15ص ،1999)( مؤسسة الضمير: تقرير سنة 5)
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 :الميينة حمالت التفتيش .9
الُمْعَتَقمػػيف فػػي  حيػػث تقػػدـ مديريػػة السُّػػجوف عمػػى حمػػالت تفتػػيش واسػػعة فػػي غػػرؼِ 

 بأجيزةِ  كافة السُّجوف والُمْعَتَقالت، وتستخدـ  في ىذه التفتيشات وحدات خاصة مزودةً 
الُمْعَتَقمػػػيف بالغػػػاز  ورّش  ،بالضػػػربِ  ذه الحمػػػالت اعتػػػداءاتٌ وكػػػالب، ويرافػػػؽ ىػػػ فحػػػصٍ 

 .(1)في صفوؼ الُمْعَتَقميف كثيرةٍ  صاباتٍ إالمسيؿ لمدموع، مما يؤدي إلى 
ا، كمػا وتقػوـ بمصػادرة متعمقػاتيـ ا عارًيػبتفتػيش الُمْعَتَقمػيف تفتيًشػ وتقوـ ىػذه الوحػدةُ 

كبيػػر فػػي عػػاـ  التفتػػيش بشػػكؿٍ  ، وقػػد ازدادت حمػػالتُ (2)ة والكتػػب والكراسػػاتالشخصػػيَّ 
عنػد  وعػدـ اسػتقرارٍ  اوتػوترً  ارىاقً إ ما يسببُ ؛ بحيث تجري ِعدَّة مرات في اليوـ ،1998
تػػػرافقيـ  ،مػػف الجنػػود والشػػرطة جػػةٍ مدجَّ  وتػػتـ عمميػػة التفتػػيش مػػف خػػالؿ قػػوةٍ  ،اأْلَْسػػرى

خراجيـ خارج أ  .(3)غرفيـحيانا مجموعة مف الكالب، ويتـ إيقاظ اأْلَْسرى مف نوميـ وا 
وفي شيادة المعتقػؿ محمػود نػاجي احمػد الغنػدور مػف مخػيـ جباليػا واعتقػؿ بتػاريخ 

في سجف عيمبوف رفضنا وقاومنػا بشػدة عمميػة التفتػيش  1998، يقوؿ في عاـ 1991
العاري التي حاولت ادارة السجف تنفيذه عمى المعتقميف، مما دفع ىذه االدارة الى جمب 

االعتداء عمى المعتقميف، حيث اصبت بجروح في الرأس، كذلؾ قوات واقتحاـ السجف و 
 .(4)لكريـ الشريؼ في رأسييماالمعتقؿ عبد او المعتقؿ توفيؽ أبو انعيـ  اصيب

اقتحمػػػت قػػػوات االحػػتالؿ غػػػرؼ السػػػجناء فػػػي سػػػجف  15/12/2002وفػػي تػػػاريخ 
عمػػى عػػدـ نقػػؿ أحػػد  بعػػد قيػػاميـ باالحتجػػاج بالضػػرب عػػوفر  واعتػػدت عمػػى المعتقمػػيف

المعتقمػػيف إلػػى المستشػػفى إلجػػراء عمميػػة جراحيػػة. فقػػد أمطػػرت عنػػابر المعتقػػؿ بقنابػػؿ 
 .(5)الغاز المسػيؿ لمدموع
رفػض المعتقمػيف فػي سػجف السػبع "ايشػيؿ" التفػيش  15/4/2004 كذلؾ في تػاريخ

ممػػػا أدى لصػػػدامات مػػػع قػػػوات االحػػػتالؿ داخػػػؿ السػػػجف، اصػػػيب عمػػػى أثرىػػػا بعػػػض 
رفضػنا حيػث قػاؿ: " فيد صبحي مسعد زقزوؽبجروح، ومف ىؤالء المعتقميف  المعتقميف

                                 
 (.14ص، 1999)( مؤسسة الضمير: تقرير سنة 1)
 (.9)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 2)
 (.164)ص( قراقع، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف في السُّجوف اإِلْسرائيمّية بعد أوْسمو، 3)
جباليا يـو السبت ( مقابمة أجراىا الباحث مع األسير المحرر محمود الغندور مف مخيـ 4)

18/6/2016. 
 (.20ص، 2002) ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثامف سنة5)
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اجراء تفتيش غرؼ االعتقاؿ ووقفنا في وجػو قػوات االحػتالؿ لمنعيػا مػف دخػوؿ غػرؼ 
المعتقمػػػػػيف، فقامػػػػػت ىػػػػػذه القػػػػػوات بػػػػػإطالؽ الغػػػػػازات والرصػػػػػاص المطػػػػػاطي والضػػػػػرب 

المعتقمػيف عمػػى العصػى، حيػػث اصػبت بطمقػػة مطاطيػة فػػي الػرأس واصػػيب العديػد مػػف 
 .(1)"اثر ىذه المواجية

ومما سػبؽ يتضػح أف قُػّوات االحػِتالؿ حولػت حيػاة السػجناء داخػؿ الُمْعػَتَقالت إلػى 
جحيـ، حيث لػـ تكتػِؼ باعتقػاليـ، بػؿ الحقػتيـ فػي تفاصػيِؿ معيشػتيـ داخػؿ السُّػجوف؛ 

 وذلؾ لتناؿ مف عزائميـ وصمودىـ.

 
 

  

                                 
 .17/6/2016( مقابمة أجراىا الباحث مع األسير المحرر فيد زقزوؽ مف مخيـ جباليا يـو الجمعة 1)
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 الفصؿ الثالث
والحصار ِسياَسة اإِلْغالؽ 

 وتدمير االقتصاد الِفَمْسطيني
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 الفصل الثالث

 ِسياَسة اإِلْغالق والحصار وتدمير االقتصاد الِفَمْسطيني


 المبحث األوؿ: االعتداء عمى حرية الحركة والنقؿ:

 َغزَّة وعزلو عف العالـ الخارجي: ِقطاعِإْغالؽ : َأّواًل 
أصبحت  التّاريخ، ومنذ ذلؾ 1967َغزَّة تحت االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي عاـ  ِقطاعوقع 

ِإْسرائيؿ المتحكـ الوحيد بحرية الِفَمْسطينييف في الحركة والتنقؿ الخارجي إلى الدوؿ العربية 
الضفة الغربية  فَّ أعبر مصر، أو الخروج إلى ِإْسرائيؿ والضفة، وأعمف الَجْيش اإِلْسرائيمّي 

ْسرائيؿ  َعْسَكِرّيةً  زَّة مناطؽَ غَ  ِقطاعو  مغمقة، ثـ سمحت لمسكاف بحرية الحركة بيف الضفة واِ 
 .والخارج

 :(ِإْسرائيؿ)دخوؿ 
َغزَّة  ِقطاعاعمف الَجْيش اإِلْسرائيمّي الضفة الغربية و  1967منذ االحِتالؿ عاـ 

 ِقطاعال صدرت أوامر خروج عامة يسمح لسكاف 1972مناطؽ َعْسَكِرّية مغمقة، وفي عاـ 
والضفة الدخوؿ إلى ِإْسرائيؿ، واستمر السماح لسنوات عديدة ولـ تفرض ُقّوات االحِتالؿ  

فرض ِسياَسة ببدأت ِإْسرائيؿ  1991، وفي عاـ (1)قيود عمى حرية التنقؿ في ِإْسرائيؿ
 ِقطاعبما في ذلؾ العبور بيف  ،شخصية ِإْسرائيؿ تصاريحَ  دخوؿُ  بُ غالؽ، حيث يتطمَّ اإلِ 

طويمة  مف التصاريح لفتراتٍ  َغزَّة والضفة الغربية، وفي البداية أصدرت ِإْسرائيؿ العديدَ 
مف الفترة السابقة  أقؿّ  دخوؿ ِإْسرائيؿ، لكف بأعدادٍ  ِمفنسبيا، فتمكف معظـ الِفَمْسطينييف 

 .(2)السُّّكافعطاؤىا لبعض إرفض وذلؾ نتيجة لوضع شرط العبور بالتصاريح التي يُ 
حيث  ،التحرير والسمطات اإِلْسرائيمّية اتفاؽ أوْسمو ُمَنظََّمةعت وقَّ  1993 وفي عاـ

 أف ِسياَسة اإِلْغالؽ إالَغزَّة،  ِقطاعدارة في استممت اإلِ  ِفَمْسطينيةٌ  انبثؽ عف االتفاؽ سمطةٌ 
عمى مدار السنيف  أصبحت اإلغالقاتتحسف، بؿ  َغزَّة لـ تشيد أيَّ  ِقطاعالشامؿ عمى 

                                 
: اجتياز الحدود القانونية: المس بكرامة، وحياة الِفَمْسطينييف الذيف يمكثوف في ِإْسرائيؿ بدوف ( بتسيمـ1)

 "عبري". (.9)ص، 3/2007تصاريح، 
B’Tselem and HaMoked, One Big Prison, (March 2005, p.26).  (2) 
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 .(1)قبؿ اتفاؽ أوْسموتيرٍة أعمى مما كانت عميو بو الالحقة 
وفي نفس العاـ الذي وقعت اتفاقية أوْسمو، أعمنت ِإْسرائيؿ إغالًقا كاماًل عمى 

عندما 1995مف ذي قبؿ، واشتد َأْكَثر في عاـ  َأْكَثر شدةٍ  وكاف ىذاالمناطؽ المحتمة، 
أبقت و ، (2)َغزَّة ِقطاعمف الباطوف )اإلسمنت( حوؿ  اوجدارً  اإلكترونيِّ  اسياجً  ِإْسرائيؿأقامت 

َغزَّة إلى ِإْسرائيؿ أو الضفة  ِقطاع ُسّكاف ُقّوات االحِتالؿ عمى نقطة العبور الوحيدة لدخوؿ
لممسافريف، والعماؿ الذيف  ؿٌ شام ، وىو معبرٌ "بيت حانوف" يرزإوىي حاجز  ،الغربية

غرب مدينة بيت حانوف، الواقعة  يعمموف في ِإْسرائيؿ، والبضائع، والشاحنات، ويقع شماؿَ 
 .(3)في شماؿ محافظات َغزَّة

َغزَّة، حيث تقـو  ِقطاعمور في باستالـ السمطة لزماـ األُ  وِ لـ تنتْغالؽ ف ِسياَسة اإلِ إ
شكاؿ العقوبات الجماعية في أمف  الشامؿ، كشكؿٍ ؽ ْغالالسمطات اإِلْسرائيمّية بفرض اإلِ 

و ألسباب احترازية، أأي لحظة، سواء في حالة وقوع عمميات لممقاومة داخؿ ِإْسرائيؿ 
 ، والسمح ليـ بالخروج أو العودةوال يُ  ،َغزَّة ِقطاعالمواطنيف مسجونيف في  بقي آالؼَ فتُ 

.(4)لمف ىـ خارجيا

عمى  أو جزئيٍّ  شامؿٍ  اْنِتفاَضة اأْلَْقصى فرض حصارٍ وقد شيدت أعواـ ما قبؿ 
، لكف كانت اسرائيؿ تستغؿ قياـ الفصائؿ ُمواَجيات ةرغـ أنو لـ يكف ىناؾ أي ،َغزَّة ِقطاع

الفمسطينية بعمؿ عمميات فدائية داخؿ اسرائيؿ، فتقوـ بحصار جماعي لممناطؽ 
 الفمسطينية تستمر ربما ألشير.

                                 
 (.23ص، 1997ص سنة( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثالث 1)
ْنساف ِإْسرائيؿ: تقرير، مف يحمؿ مفتاح  الحركة حرّية عف لمدفاع مركز - ( َمْسَمؾ2) وأطباء لحقوؽ اإْلِ

 (.24)ص، 2009معبر رفح، آذار 
 (.27)ص( مركز الميزاف: مف يوقؼ المجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية الثانية لالْنِتفاَضة، 3)
، الييئة العامة لالستعالمات، 2001، شباط 6جرائـ الحرب االحِتاللية، مجمة رؤية ع ( الزرو، روتنة4)

 (.189)صِفَمْسطيف، 
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الشامؿ، وشيد ْغالؽ ا مف اإلِ ف يومً يربعأو  خمسةً  1997العاـ  وعمى سبيؿ المثاؿ، شيد
ردا عمى العمميات داخؿ  الشامؿْغالؽ مف اإلِ كذلؾ ف يوما يوعشر  واحًدا 1998العاـ 
 .(1)اسرائيؿ

 ِقطاععمى الممر اآلمف الذي يربط الضفة الغربية ب"بيت حانوف" يرز إويحتوي معبر 
َغزَّة، حيث تـ االتفاؽ بيف الجانب الِفَمْسطيني والسمطات اإِلْسرائيمّية عمى أف يتـ الربط 

، ويتـ ذلؾ بالحصوؿ ِقطاعمف التنقؿ بيف الضفة وال السُّّكافف يمكّْ  آمفٍ  بينيما بطريؽٍ 
 .(2)فافيةتعسفية وتفتقر إلى الشَّ  منح بصورةٍ خاصة كانت تُ  عمى تصاريحَ 

تعيدت ِإْسرائيؿ بفتِحِو في اتفاقيات  وقد، 10/1999في شير "األمفالممر "تح فُ 
أعواـ, وألف الحركة عمى المعبر كانت  داـ بضعةَ  بتأّخرٍ  ِقطاعأوْسمو بيف الضفة وال

مرىونة بموافقة ِإْسرائيؿ، فقد كاف آالؼ األشخاص محروميف كمًيا مف المرور، ومنيا 
عمرية معينة, وقد عمؿ المعبر  عمى فئاتٍ خوؿ الدُّ  بعض الحاالت الناجمة عف حظرِ 

شخص  12000وُمنحت خاللو تصاريح بالعبور لنحو  ،اآلمف لمدة أقؿ مف عاـ واحد
أغمقت ِإْسرائيؿ المعبر اآلمف بعد اندالع  10/2000/ 6, وفي ِقطاعال ُسّكاف شيريا مف

 .(3)اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، وألغت العمؿ بو
صار الذي انتيجتو ُقّوات االحِتالؿ منذ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، أما بالنسبة لإِلْغالؽ والح

فقد عمدت ىذه الُقّوات إلى توسيع دائرة الحرب الشاممة عمى الِفَمْسطينييف العزؿ، عبر 
منذ  غير مسبوقةٍ  جواء حربٍ أوفرض  ،فرض المزيد مف أشكاؿ التضييؽ والحصار

 َغزَّة. ِقطاع احتالؿِ 

فر التي كانت قد أصدرتيا، وَقممْت عدًدا كبيًرا مف تصاريح السَّ  ألغت ِإْسرائيؿُ حيث 
إلى  ِقطاعمف ال الخروجِ  مف إصدار التصاريح الجديدة, فمنذ ذلؾ الوقت أصبحت تصاريحُ 

والمرضى الذيف يتمقوف عالجيـ في  ،تقريًبا فقط عمى العماؿ، والتجارِ  ِإْسرائيؿ تقتصرُ 

                                 
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 1)  (.11ص، 1998)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

B’Tselem and HaMoked, One Big Prison, (March 2005, p10). (2) 
ْنساف ِإْسرائيؿ: تقرير، مف يحمؿ مفتاح  حرّية عف لمدفاع مركز - ( َمْسَمؾ3) الحركة وأطباء لحقوؽ اإْلِ

 (.27)ص، 2009معبر رفح، آذار 
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كثيرة التكرار،  إيِرز ظاىرةً  -ِإْغالؽ معبر بيت حانوف المستشفيات اإِلْسرائيمّية، وأصبح 
% مف 72ْنِتفاَضة اأْلَْقصى كاف المعبر مغمًقا أماـ الِفَمْسطينييف قرابة ال العاـِ األوؿففي 

 .(1)أياـ السنة
استمرت حالة ِإْغالؽ المعابر كافة في األراضي الِفَمْسطينية، حيث  التّاريخومنذ ذلؾ 

مؿ، بطاقتو الكاممة، سواء مف حيث عدد ساعات الع لـ يعمؿ، أي معبر مف تمؾ المعابرِ 
 .(2)، سياف تعمؽ األمر في المسافريف أو البضائعأو مف حيث عدد الموظفيف

ظاىرة البطالة في الطبقة ي وتتركز مضاعفات الحصار اإِلْسرائيمّي في تفشّ 
ساسي عف معظـ العائالت الِفَمْسطينية، وذلؾ مورد الرزؽ األَ  ِقطاعالِفَمْسطينية العاممة، وان

 .(3)بسبب منع العماؿ والموظفيف مف الذىاب إلى مراكز عمميـ
ة ْقِتصاِديّ عمى مختمؼ مناحي الحياة اال مدمرةٌ  يرز آثارٌ إمعبر ِإْغالؽ وكاف لِسياَسة 

 َغزَّة، ومف ىذه اآلثار: ِقطاعة في ة والصحيَّ ْجِتماِعيّ ة واالوالتعميميَّ 

المدنييف في األراضي الِفَمْسطينية المحتمة، مف حرية السفر والتنقؿ  السُّّكافحرماف  .1
 .(4)بيف محافظات َغزَّة والضفة الغربية

 حرماف الِفَمْسطينييف مف زيارة األماكف المقدسة. .2
 .(5)َغزَّة ِقطاعاآلمف بيف الضفة الغربية و ِإْغالؽ الممر  .3
المساس باالقتصاد الِفَمْسطيني الذي يعتمد اعتمادا كبيرا عمى العمالة في ِإْسرائيؿ،  .4

حيث تـ منع العماؿ مف التوجو إلى أماكف عمميـ داخؿ ِإْسرائيؿ، بسبب الحصار 
ات االحِتالؿ عمى الِفَمْسطينية ومنع التجوؿ الذي تفرضو ُقوّ اْلُمُدف  المفروض عمى

 َغزَّة. ِقطاعبعض المناطؽ في 
 حرماف ذوي الُمْعتََقميف مف زيارة أبنائيـ داخؿ السُّجوف اإِلْسرائيمّية. .5
 .(6)الزراعية ا في مجاؿ تصدير المنتجاتخصوصً  ،الزراعي ِقطاعالب ضرارإِ  .6

                                 
ْنساف ِإْسرائيؿ: تقرير، مف يحمؿ مفتاح  حرّية عف لمدفاع مركز - ( َمْسَمؾ1) الحركة وأطباء لحقوؽ اإْلِ

 (.24)ص، 2009معبر رفح، آذار 
 (.26)صقؼ المجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية الثانية لالْنِتفاَضة، ( مركز الميزاف: مف يو 2)
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة،  ( المداوي،3)  (.410)صاإْلِ
 (.23)ص( مركز الميزاف: مف يوقؼ المجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية الثانية لالْنِتفاَضة، 4)
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقو 5)  (.38ص، 2000)ؽ اإْلِ
 (.25ص، 1997) ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثالث سنة6)
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َغزَّة  ِقطاعحرماف المرضى مف السفر إلى مستشفيات الضفة أو ِإْسرائيؿ، حيث يفتقر  .7
، وقد أدى ِقطاعمعالج خارج اللَغزَّة باستمرار  ُسّكاف فيمجأ ،مكانيات الطبيةإلى اإل

مف المرضى بعد تأخرىـ لساعات طويمة  عددٌ  يَ وفحيث تُ  ،المنع إلى نتائج كارثية
 .(1)عمى الحواجز أو رفض سمطات االحِتالؿ إصدار تصاريح المرور الالزمة ليـ

ما  28/9/2004إلى  9/10/2000الؽ خالؿ فترة مف وقد بمغ عدد أياـ اإِلغْ 
 .(2) ِإْغالؽ جزئي 9يوـ ِإْغالؽ كمي، و 633يقارب 

 
 الخروج عبر معبر رفح:

رفح بيف األراضي الِفَمْسطينية ومصر، حيث يعتبر الرئة الوحيدة لسكاف  يربط معبرُ 
لالتصاؿ بالعالـ الخارجي، ويقع تحت السيطرة الَعْسَكِرّية اإِلْسرائيمّية مثؿ جميع  ِقطاعال

 .(3)َغزَّة بالخارج، سواء الخاصة باألفراد أو البضائع ِقطاعخرى التي تربط ألُ المعابر ا
فتحت ِإْسرائيؿ معبر رفح ليصؿ  1982منذ االنسحاب اإِلْسرائيمّي مف سيناء عاـ 

المطارات  ، فُأخضع المعبر إلدارة سمطةِ 25/4/1982في تاريخ  َغزَّة بمصر ِقطاع
الساعة وطواؿ العاـ, وكاف عمى كؿ مف  عمى مرّْ  اإِلْسرائيمّية، وبقي مفتوًحا دوف توقؼٍ 

لمخروج مف السمطات  إلى خارج البالد أف يتزّود بتصريحٍ  ِقطاعيرغب بمغادرة ال
بدؿ ذلؾ مسبؽ، واستُ  ُألغي اشتراط السفر بالتزّود بتصريحٍ  1991اإِلْسرائيمّية، وفي أيموؿ 
 .(4)ج عمى الحدود قبيؿ سفرىـ إلى الخارجو باستصدار تصريح الخر 

رفح تحت سيطرة ِإْسرائيمّية وِفَمْسطينية  صبح معبرُ أطار تنفيذ اتفاؽ أوْسمو إوفي 
مشتركة، وقد احتفظت ِإْسرائيؿ بالمسؤولية األمنية المطمقة عميو، وبحقيا في منع 

المناطؽ المحتمة مف عبور الحدود،  ُسّكاف واردة أسماؤىـ في سجؿالغير  الِفَمْسطينييف
 .(5)فضاًل عف حقيا بالتحقيؽ مع المسافريف أو إلقاء القبض عمييـ

، َمف يدخؿ السُّّكافىي التي تقرر، مف خالؿ سيطرتيا عمى سجّؿ  كما وأف ِإْسرائيؿ
                                 

ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 1)  (.13ص، 1998)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.27)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 2)
  (.82)ص ْقصى الحقائؽ في الوثائؽ،اْنِتفاَضة اأْلَ  عمقـ، (3)
ْنساف ِإْسرائيؿ: تقرير، مف يحمؿ مفتاح  حرّية عف لمدفاع مركز - ( َمْسَمؾ4) الحركة وأطباء لحقوؽ اإْلِ

 (.14)ص، 2009معبر رفح، آذار 
ْنساف ِإْسرائيؿ: تقرير، مف يحمؿ مفتاح  حرّية عف لمدفاع مركز - ( َمْسَمؾ5) الحركة وأطباء لحقوؽ اإْلِ

 (.14)ص، 2009معبر رفح، آذار 



115
 

َغزَّة ومف يخرج منيا؛ وبدوف بطاقة الُيوية أو جواز السفر المَذيف تقّرىما ِإْسرائيؿ ال تتوفر 
.(1)"بيت حانوف" أيضا إمكانية التنقؿ عف طريؽ معبر رفح أو معبر إيرز

وتقييد سفر الِفَمْسطينييف إلى الخارج كما  ،المعبرِإْغالؽ استمرت ِإْسرائيؿ بِسياَسة وقد 
حداث اْنِتفاَضة أَ َغزَّة، وىذا ال يرتبط ب ِقطاعيحمو ليا، فتمنعيـ مف الخروج أو الدخوؿ إلى 
ة أياـ في ت ُقّوات االحِتالؿ معبر رفح ِعدَّ قَ اأْلَْقصى، ففي أوقات اليدوء قبؿ االْنِتفاَضة أغمَ 

، فمف الناحية العممية، بقي معبر رفح عمى (2)سبوعأُ لمدة  1997مف العاـ  8بداية شير 
بما كاف عميو في السنيف التي سبقت اتفاقيات أوْسمو، باستثناء أف  أسوةً  حالو دوف تغييرٍ 

المعبر أصبح يضـ ِفَمْسطينييف إلى جانب رجاؿ األمف اإِلْسرائيمّييف، وبقي عدد الناس 
الوضع عمى ىذه  استمرَّ َغزَّة إلى مصر كما كاف، وقد  ِقطاعلذي كاف ُيسمح بمغادرتو ا

 .(3)2000الحاؿ حتى اندالع االْنِتفاَضة الثانية في أواخر أيموؿ عاـ 
ِإْغالؽ متكررة عمى  اإِلْسرائيمّية بصورةٍ  قدمت السمطاتُ أومنذ اندالع اْنِتفاَضة اأْلَْقصى 

آالؼ الِفَمْسطينييف عالقيف عمى  تاركةً  سابيع في َأْكَثر مف مرةٍ أياـ و أمعبر رفح طواؿ 
كما ويصحب عممية السفر ، (4)الحدود، ال يستطيعوف العودة إلى َغزَّة أو الخروج منيا

ْنسانية،  ،بالغة القسوة ال تطاؽ، وفي ظروؼٍ  معاناةٌ  وبقدر كبير مف امتياف كرامتيـ اإْلِ
مال في المغادرة أو العودة مف أأياـ أانبي المعبر لعدة المئات لممبيت عمى ج وقد اضطرَّ 
ذالؿ الممنيج والمعاممة القاسية مف القير واإلِ  جواءٍ أراضي الِفَمْسطينية، وسط أو إلى األ

استجواب  مف عممياتِ  والتي استغمت ذلؾ لمزيدٍ  ،مف ُقّوات االحِتالؿ الحربي اإِلْسرائيميّ 
 .   (5)طينييفرجاع المئات مف الِفَمسْ ا  واعتقاؿ و 

المعبر تقوـ ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي بإصدار قرارات تعسفية ِإْغالؽ وزيادة عمى  
قرارا يحظر  4/2004طار العقاب الجماعي لمشعب الِفَمْسطيني حيث أصدرت في شيرإفي

عمارىـ ما بيف السادسة عشرة والخامسة أعمى الِفَمْسطينييف مف كال الجنسيف الذيف تتراوح 

                                 
عدالة: تقرير الحقيقة حوؿ َغزَّة، االحِتالؿ، -( اْلَمْرَكز القضائي لحقوؽ اأْلََقمّْيَّة العربية في ِإْسرائيؿ1)

  ., عبري29/11/2012الحصار، سياؽ الحرب 
ْنساف،2)  (.12ص، 1997)التقرير السنوي لعاـ  ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْنساف ِإْسرائيؿ: تقرير، مف يحمؿ مفتاح  حرّية عف لمدفاع مركز - ( َمْسَمؾ3) الحركة وأطباء لحقوؽ اإْلِ

 (.14)ص، 2009معبر رفح، آذار 
 (4  ( Amnesty International: Conflict, occupation and patriarchy Women carry 

the burden, (P16).  

ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 5)  (.40ص، 2004)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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 .(1)النّْساءوالثالثيف مف السفر إلى الخارج، وبعد شير تمت إزالة ىذا القيد فيما يتعمؽ ب
ْنساف  حقوؽ لمجنة الخاص روجاء في تقرير المقرّ   جوف السيدفي األمـ المتحدة اإْلِ

َغزَّة ىـ في حكـ السجناء بيف الجدار والسياج والبحر، فحدود َغزَّة  ُسّكاف ، أف(2)دوغارد
دوريات تقوـ بيا ُقّوات االحِتالؿ، والسفر إلى َغزَّة  تخضع لممراقبة الصارمة مف خالؿ

يكاد يكوف مف المستحيؿ عمى الذكور الذيف تتراوح و ديدة، ومنيا يخضع لممراقبة الشَّ 
فييـ المرضى والطمبة، مغادرة َغزَّة عف طريؽ معبر سنة بمف  35و 16عمارىـ بيف أ

 .(3)رفح
المعبر إلى حجز المواطنيف عمى طرفي المعبر في انتظار فتحو، ِإْغالؽ ويؤدي 

مواليدىف عمى المعبر، أو  النّْساء، وكثيرا ما وضعت خصوصا عمى الجانب المصريّ 
جياد والتعب الذي بسبب اإلِ لإلجياض  النّْساءضت ف عمى جانبيو، أو تعرَّ و مواطن يَ وفتُ 

 يرافؽ رحمة السفر.

ت عمى الجانب المصري ف انتظرَ أبعد  ،نجاح البرش جيضت السيدةُ أ 2/8/2004ففي 
ا، كما أجيضت السيدة صباح عطية عبد الوىاب، خالؿ تواجدىا مف المعبر عشريف يومً 

ىا بينما دَ و عمى معبر رفح في اليوـ نفسو، فيما وضعت السيدة منى حسونة األسطؿ مول
وفي المسف فيمي محمد ميدي، أثناء مف المعبر، وتُ  عمى الجانب المصريّْ  كانت عالقةً 

  .(4)خروجو مف معبر رفح البري
ما يقارب  28/9/2004إلى  9/10/2000وقد بمغ عدد أياـ اإِلْغالؽ خالؿ فترة مف 

 .(5) ِإْغالؽ جزئي 511يوـ ِإْغالؽ كمّي، و 224

 معبر نحاؿ عوز:
                                 

HaMoked: One Big Prison, (March 2005,p29). (1) 
ْنساف في ِفَمْسطيف اواخر عاـ ( جوف دوغارد2) : تـ تعيينو رئيسا لمفوضية اأْلَُمـ اْلُمتَِّحَدة لحؽ اإْلِ

ْنساف في ِفَمْسطيف، ولد في  2001، وفي عاـ 2000 عيف مقررا خاصا لأُلَمـ اْلُمتَِّحَدة لحقوؽ اإْلِ
 ، موقعالجزيرة نت، موسوعة الشخصياتفي منطقة أماتوؿ بجنوب أفريقيا،  23/10/1936

 إلكتروني.
ْنساف، حقوؽ لمجنة الخاص المقرر ( تقرير3) ْنساف حقوؽ بشأف  دوغارد، جوف السيد اإْلِ  في اإْلِ

  (.12)ص, 29/4/2005الِفَمْسطينية،  األراضي
 (.11)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 4)
 (.27)صالمرج السابؽ، ( 5)
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يقع شرؽ مدينة َغزَّة، وىو عبارة عف َمْوِقع َعْسَكِرّي خصصتو ِإْسرائيؿ كمحطة لضخ  
َغزَّة، ويشتمؿ عمى خزانات لموقود والغاز متصمة بشكؿ  ِقطاعالوقود والغاز إلى 

 . (1)مباشر بأنابيب ترتبط بػِإْسرائيؿ

 معبر المنطار "كارني":
يع عمى اتفاؽ أوْسمو في العاـ قامت ِإْسرائيؿ معبر كارني في أعقاب التوقأ
، لغرض مرور البضائع بيف ِإْسرائيؿ ومناطؽ السمطة الوطنية الِفَمْسطينية في 1994
ليو،  ِقطاعَغزَّة, وكاف المعبر ىو البوابة األساسية لدخوؿ وخروج البضائع مف ال ِقطاع وا 

 .(2)ِقطاعحيث تتركز معظـ الصناعة وسوؽ االستيالؾ في ال
مما يشكؿ أزمة  ،ىذا المعبر بشكؿ متواصؿٍ ِإْغالؽ ة َغزَّة، ويتـ ويقع شرؽ مدين

المعبر تقوـ الُقّوات اإِلْسرائيمّية ِإْغالؽ ، وزيادة عمى ِقطاعحقيقية في البضائع في ال
في ْغالؽ َغزَّة، ويتسبب اإلِ  ِقطاعبالتحكـ في كميات وأنواع البضائع المسموح دخوليا إلى 

في بعض  نسانيةٍ إِ  مما ىدد بحدوث كارثةٍ  ؛وحميب اأْلَْطفاؿ في المواد الغذائيةِ  حادٍّ  نقصٍ 
الدقيؽ إلى محافظات َغزَّة  األوقات، ومثاال عمى ذلؾ فقد أعاقت ُقّوات االحِتالؿ وصوؿَ 

 .(3)حقيقية في حينو ما خمؽ أزمةً  4/2002في شير 
 مف الزمف، وفي مختمفة لفتراتٍ  اكميِّ أو  اجزئيِّ  المنطار معبر وقد أغمقت ِإْسرائيؿُ 

وعندما تفتح ُقّوات االحِتالؿ الوقت,  أربعيف في المائة مف تـ ِإْغالؽ المعبر بعض الفترات
َغزَّة تخضع ألساليب فحص تستغرؽ وقتا طويال  ِقطاعلى ا  المعبر، فإف البضائع مف و 

جارية، كما أف البضائع داتيـ التيقمص مف قدرة المنتجيف الِفَمْسطينييف عمى الوفاء بتعيُّ 
 .(4)ِبيالحاؽ الضرر إتتعرض لمتفكيؾ فيؤدي ذلؾ إلى 

ما  28/9/2004إلى  9/10/2000وقد بمغ عدد أياـ اإِلْغالؽ خالؿ فترة مف 
 .(5) ِإْغالؽ جزئي 858يوـ ِإْغالؽ كمي و 187يقاِرُب 

 معبر صوفا: 

                                 
HaMoked: One Big Prison, (March 2005 p,60). (1) 

 موقع إلكتروني.، ( َمْسَمؾ: معبر كارني2)
 (.27)ص( مركز الميزاف: مف يوقؼ المجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية الثانية لالْنِتفاَضة، 3)

HaMoked: One Big Prison, (March 2005 p,61). (4) 
 (.27)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 5)
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ْسرائيؿ، ويستخدـ  ِقطاعرقي مف خاف يونس، وىو معبر يصؿ اليقع في الجنوب الشَّ  واِ 
 .(1)َغزَّة ِقطاعإلى  لدخوؿ العماؿ ومواد البناءِ 

أو الجزئي مثؿ جميع  اإِلْغالؽ الكميّ  ض معبر صوفيا لإِلْغالؽ المتكرر سواءً ويتعرَّ 
يوًما خالؿ  829بمغ عدد أيامو َغزَّة، ومف ذلؾ اإِلْغالؽ الكمي الذي  ِقطاعالمعابر في 
 .(2)28/9/2004إلى  9/10/2000الفترة مف 

 مطار َغزَّة الدولي:
يقع مطار َغزَّة الدولي في محافظة رفح عمى الحدود المصرية الِفَمْسطينية، وقد أنشأت 

، ويضـ 1997وبدأ العمؿ بو في يناير  1996السمطة الِفَمْسطينية المطار في العاـ 
قالع واحد   متًرا، وتبمغُ  60متًرا وعرض  3080 يبمغُ  بطوؿٍ المطار مدرج ىبوط وا 

يا لممسافريف مساحتُ  رئيسيةً  ويشمؿ صالةً  ،دونما 2350اإلجمالية لممطار  المساحةُ 
ات ِقطاعويحتوي المطار عدًدا مف المنشآت اليامة التي تخدـ  ،متًرا مربًعا 4000

َـّ  المجاؿ  تجييز المطار بكافة الخدمات التي تتيحُ  االقتصاد مثؿ مبنى الشحف، وقد ت
 .(3)اتِقطاعة الكافَّ  ولخدمةِ  والصناعيّ  جاريّ التّْ  بادؿِ لمتَّ 

حتى  باستطاعِتِو استيعابالِفَمْسطينية بتشغيؿ المطار الذي كاف  وقد قامت السمطةُ 
ثالثيف رحمة أسبوعًيا مسافرة إلى الدوؿ العربية، بعد أف تقوـ ِإْسرائيؿ بفحص المسافريف 
عمى معبر رفح, وينقؿ المسافروف عف طريؽ باصات حيث تقوـ ُقّوات الَجْيش اإِلْسرائيمّي 

  .(4)بفحصيا قبؿ مغادرتيا إلى المطار

ْسطينييف مف السفر عبر المطار، وفي مرات عديدة منعت ُقّوات االحِتالؿ مواطنيف ِفمَ 
 المنع ألسباب أمنية. اوكانت تعمؿ ىذ

اإِلْسرائيمّي  االحِتالؿِ  منعت ُقّواتُ  25/2/2000في تاريخ ما حدث  اتِ ومف ىذه المرّ 

                                 
 موقع إلكتروني.، ، معبر رفح القضية العالقةالقدس -معيد اأَلْبحاث التطبيقية، أريج (1)
 (.27)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 2)
 ني.موقع إلكترو ، وفا  –( مركز المعمومات الوطني الِفَمْسطيني 3)
ْنساف ِإْسرائيؿ: تقرير، مف يحمؿ مفتاح  حرّية عف لمدفاع مركز - ( َمْسَمؾ4) الحركة وأطباء لحقوؽ اإْلِ

 (.23)ص، 2009معبر رفح، آذار 

http://www.poica.org/www.arij.org
http://www.poica.org/www.arij.org
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، عبر مطار َغزَّة فريضة الحجّ  ألداءِ  عوديةِ فر إلى السُّ َغزَّة، مف السَّ  ِقطاعا مف مواطنً  ٜٔ
 .(1)أمنية "ألسبابٍ  المنعُ ولي، وجاء الدَّ 

عرقمة ُقّوات االحِتالؿ  ة عمؿ المطار، إال أفّ اإِلْسرائيمّية الفعمية عمى آليَّ  يطرةِ ورغـ السَّ 
 اليدوء قبؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، تحت ذرائعَ  لمعمؿ في المطار كانت تتـ خالؿ سنواتِ 

يطرة والييمنة عمى جميع السَّ ىذه الُقّوات تريد فرض  ال أفّ إ فيـ منياال يُ  وحجج واىيةٍ 
منية أَغزَّة والحالة األ ِقطاعبيا  التي يمرُّ  ، رغـ حالة اليدوءِ ِقطاعمناحي الحياة في ال
ـ لمقيادة الِفَمْسطينية والشعب الِفَمْسطيني أنيا المتحكّْ  أف توصؿ رسالةً  المستقرة، وكأنيا تريدُ 

 الوحيد في جميع شؤونيـ.
في مطار َغزَّة، حيث عمؿ سالح الجو  ِإْسرائيؿ الحركةَ  تشمّ  3/5/2000ففي تاريخ 

حيث كانت  ،قبيؿ وصوليا إلى مطار َغزَّة الدولي مصريةٍ  عادة طائرةٍ إاإِلْسرائيمّي عمى 
خالؼ المسار القديـ الذي  اجويِّ  امف القاىرة، وذلؾ بسبب استخداـ الطائرة مسارً  قادمةً 

 صري يحاوؿ تعديؿ سير الرحالت بخط سيرٍ ا، وكاف الطيراف المدني المكاف مستخدمً 
ف الطيراف الَعْسَكِرّي اإِلْسرائيمّي كاف يعترض الطائرات أال إيختصر المسافة إلى النصؼ، 

مغربية  ا طائرةً يضً أعاد أالمصرية في الجو ويعيدىا إلى خط السير المتفؽ عميو، كما و 
ولي، وقد شوىدت طائرتاف لدّ مف مطار القاىرة ا قادمةً  كانت اعتيادية ليا خالؿ رحمةٍ 

مف اليبوط  ة طائرةٍ يّ أدوف تمكيف  قاف فوؽ المطار لمحيمولةِ حربيتاف ِإْسرائيمّيتاف تحمّْ 
 .(2)قالع مف المطارواإل

ا االحِتالؿ قيودً  ، فرضت ُقّواتُ 2000ومع اندالع االْنِتفاَضة في أواخر أيموؿ 
أغمقت ُقّوات  8/10/2000ر, ففي المتكرّْ  ض لإِلْغالؽِ وتعرَّ  ،عمى عمؿ المطار كثيرةً 

مف رئيس الوزراء  ماـ حركة المالحة الجوية بقرارٍ أاالحِتالؿ اإِلْسرائيمّي مطار َغزَّة الدولي 
اقتحمت ُقّوات االحِتالؿ مطار  2001، وفي كانوف اأْلَوَّؿ (3)ييود باراؾإاإِلْسرائيمّي آنذاؾ 

عادت ُقّوات االحِتالؿ  10/1/2002الخميس  َغزَّة وقامت بتجريؼ المدرج، وفي ليمة
وأزالت طبقة  ،وعرضية ا طوليةً وعممت فيو حفرً  ،واقتحمت المعبر وقامت بتجريؼ المطار

                                 
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 1)  (.43ص، 2000)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
  (.18)ص، 11025، العدد 4/5/2000( جريدة القدس، الخـ 2)
، 28/10/2000-29/9/2000( الييئة العامة لالستعالمات، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى يوميات ووثائؽ، 3)

 (.1/51)ج
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 .(1)ج المطارد مدرَّ سفمت التي تعبّ اإل
وحتى    2000منذ بدء االْنِتفاَضة عاـ يوضح عدد أياـ اإِلْغالؽ لممعابر الِفَمْسطينية (:3. 1) جدوؿ
 :(2)2005بداية 

االحِتالؿ كاف سالح اإِلْغالؽ  عمى مدار سنواتومف خالؿ ما سبؽ يتَّضح أنَّو و 
مف َغزَّة، وكانت مبررات ُقّوات االحِتالؿ جاىزة، فِسياَسة األ ِقطاع ُسّكاف مشرعا في وجو

التي تتبعيا ىذه الُقّوات كانت تطغى عمى عقوؿ الحكومات اإِلْسرائيمّية جميعيا، فال 
، حتى عندما وقع اتفاؽ ِتيـوحياِتيـ وحّريَّ  السُّّكافمنية لمصمحة ماـ العقيدة األأاعتبار 

وقات، فالسنوات القميمة مف األ في كثيرٍ  غالؽ، بؿ كانت أشدّ أوْسمو لـ تتوقؼ ِسياَسة اإل
لـ يكف يوما في  ىذا المحتؿَّ  فّ أعمى  اواضحً  التي سبقت اْنِتفاَضة اأْلَْقصى كانت دلياًل 

 عيشو، فِإْغالؽُ  شروطَ  فَ سّْ مف حقوقو، أو أف يح ًئاالِفَمْسطيني شي أجندتو أف يعطي الشعبَ 
يدؿ و ، فمرة يعتقميـ، ومرة يمنعيـ مف السفر، لـ يتوّقفا حكـ بسفر المواطنيفالمعابر والتَّ 

 عمى أف عقمية السيطرة والتحكـ ىي الغالبة عمى تفكير قيادة االحِتالؿ.ىذا 

ال أقؿ مف ثالث سنوات، ووضع إأما تدمير مطار َغزَّة الدولي الذي لـ يعمؿ 
خرى، حتى قامت ىذه أفتعيقو عف العمؿ تارة، وتوقفو  ،عراقيؿ كثيرة خالؿ ىذه السنيف

                                 
 (.14)ص دمير المنازؿ في ُمَخيَّـ رفح،، تأبو شمالةو ( بحيص، 1)
 (.12)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 2)

 ِإْغالؽ جزئي ِإْغالؽ كمي اسـ المعبر

 5 829 صوفا   

 511 224 رفح البري  

 858 187 معبر المنطار )كارني( 

 0 1385 مطار َغزَّة الدولي

 9 633 يرز"معبر بيت حانوف "إ



121
 

عمى جريمة االحِتالؿ ونيتو المدبرة في تدمير البنية  دٌ ىو شاىِ كؿ ذلَؾ الُقّوات بتدميره، ف
التحتية لكؿ مرافؽ الحياة لمشعب الِفَمْسطيني، ومنعو مف التقدـ عمى طريؽ االستقالؿ 

 والحرية.
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 َغزَّة:  ِقطاع: ِإْغالؽ الطرؽ بالحواجز وتقطيع أوصاؿ اِنًياث
جراء شكال االحِتالؿ ِسياَسة ِإْغالؽ الطرؽ بالحواجز, حيث يعتبر ىذا اإل تنتيج ُقّواتُ 

مف أشكاؿ العقاب الجماعي يفرضو الضباط اإِلْسرائيمّيوف المشرفوف عمى المناطؽ 
ِفَمْسطينييف عف بعضيـ البعض، ويحيؿ دوف جراء يؤدي إلى عزؿ الإالِفَمْسطينية، وىو 

 .(1)تنقميـ، ويعرض حياتيـ لمخطر
َغزَّة ببعضيا، وىي  ِقطاعمحافظات  وتسيطر ِإْسرائيؿ عمى الطرؽ الرئيسية التي تربطُ 

وتؤدي إلى الُمْسَتْوِطنات التي يمر عبرىا الطريؽ  ،ربعة طرؽ تمتد مف الشرؽ إلى الغربأ
ىذا الطرؽ  ف تغمؽَ أمف الشماؿ إلى الجنوب، وبالتالي يمكف إِلْسرائيؿ  الممتدُّ  الرئيسيُّ 

 .(2)َغزَّة إلى أربعة كيانات منفصمة ِقطاعماكف، وبالتالي تقسـ أالرئيسي في ثالثة 
َغزَّة في  ِقطاع ُسّكاف ِإْغالؽ الطرؽ واالعتداء عمى حريةب استمرَّت ُقّوات االحتالؿِ وقد 

َغزَّة،  ِقطاعة لمطَ عادة االنتشار وتسمـ السُّ إحتى بعد خطة  ِقطاعالتنقؿ بيف محافظات ال
مف  غمؽ ىذه الطرؽَ تُ  االحِتالؿِ  كانت ُقّواتُ  ،ففي األعواـ التي سبقت اْنِتفاَضة اأْلَْقصى

حدث أمني وبشكؿ فجائي، فالممارسات اإِلْسرائيمّية العقابية تجاه  أو َأْكَثر دوف أيّْ  محورٍ 
ني ال تحتاج إلى ذرائع وحجج، فحتى لو كاف عمى الطريؽ سيارة وزير في الشعب الِفَمْسطي

 ىذا فارقا مع ُقّوات االحِتالؿ. ؿَ السمطة، فمف يشكّْ 
سيارة  40، اعترضت سيارة جيب َعْسَكِرّية ِإْسرائيمّية حوالي 2/7/1998ففي تاريخ 

، قبالة ُمْسَتْوَطنات غوش وزير التمويف آنذاؾ عبد العزيز شاىيف ِفَمْسطينية مف بينيـ سيارةُ 
وشمالو، ومنعتيا  ِقطاعقطيؼ المقامة عمى جانبي الطريؽ الساحمي الواصؿ بيف جنوب ال

جبار السيارات عمى التراجع والعودة عبر إمف مواصمة سيرىا باتجاه مدينة َغزَّة، وحاولوا 
 .(3)وجنوبو لعدة أياـ ِقطاعِإْغالؽ الطريؽ شماؿ ال التفافية ترابية وعرة، وقد استمرَّ  طريؽٍ 

عمى ىذه  َعْسَكِرّية ثابتةً  حواجزَ  اأْلَْقصى أقامت ُقّوات االحِتالؿِ  ومنذ اْنِتفاَضةِ 
، وتـّ تحصيف السُّّكافسمنتية والترابية لمتحكـ في مرور ووضعت العوائؽ األ ،الطرؽ

والجنود  ،الَعْسَكِرّيةالكثير مف الحواجز الَعْسَكِرّية وتدعيميا باألجيزة اإللكترونية، واآلليات 
إلى  ِقطاعتقسيـ ال , وبيذه الحواجز يسيؿ وبشكؿ سريعٍ (4)المدججيف بأحدث األسمحة

                                 
ْرىاب الصييوني 1)  (.414)ص عقيدة مجتمع تاريخ دولة،( المداوي، اإْلِ
 (.4)ص، 2001( منظفة العفو الدولية: االغتياالت التي تنفذىا الدولة غير مشروعة، شباط 2)
ْنساف: التقرير السنوي لعاـ 3)  (.16ص، 1998)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
  (.83)ص ْقصى الحقائؽ في الوثائؽ،اْنِتفاَضة اأْلَ  عمقـ، (4)
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ؿ مف مقطع إلى نقُّ عمى المواطنيف التَّ  عف بعضيا، حيث يحظرُ  معزولةٍ  ثالثة أقساـٍ 
 معزولة بعضيا عف البعض. َغزَّة إلى سجوفٍ  ِقطاع، وبذلؾ يتـ تحويؿ مناطؽ (1)آخر

 الَجْيش اإِلْسرائيميّ  رادُ أفىانة شديدة، يبتكرىا ا  ة حاالت تنكيؿ و وتشيد الحواجز الَعْسَكِريّ 
ييف، ىوائيـ الشخصية، وتبعا لحاالتيـ النفسية، وذلؾ لمعاقبة الِفَمْسطينأمزجتيـ و أحسب 

في طوابير طويمة، تحت الشمس  ة ساعاتٍ جبارىـ عمى االنتظار عمى الحواجز لعدَّ ا  و 
حياف يطمب جنود الَجْيش اإِلْسرائيمّي مف القارس، وفي بعض األالحارقة أو البرد 

شعار إىدفيا  يدي، والقياـ بحركات بيموانيةٍ ي والمشي مرفوعي األالمواطنيف التعرّ 
وقد ، (2)ياتالِفَمْسطين النّْساءجراءات الذؿ والميانة، وتطاؿ بعض ىذه اإلالِفَمْسطينييف ب

ماكف عمميـ الؼ المواطنيف مف الوصوؿ ألآيعني منع ألياـ، مما  مقفاًل  الحاجزُ  ظؿُّ ي
، وعندما تقوـ ُقّوات االحِتالؿ (3)ومنع الطالب مف االلتحاؽ بمقاعد دراستيـ في جامعاتيـ

 .(4)طويمة بحجة التدقيؽ في اليويات بفتح ىذه الحواجز تقوـ باحتجاز السيارات لساعاتٍ 
ظات الجنوبية، بينيـ مرضى ويتنقؿ آالؼ الِفَمْسطينييف يومًيا بيف محافظة َغزَّة والمحاف

ف، سواء مغادريف إلى خارج األراضي الِفَمْسطينية و ف وطمبػة جامعػات، ومسافر و ومػوظف
المحتمة أو قادميف مف خارج األراضي الِفَمْسطينية المحتمػة، عبر معبر رفح، إلى جانب 

 .(5)بضائع بيف َغزَّة والمحافظات الجنوبيةحركة تنقؿ ال
َغزَّة إلى قسميف جراء وجود حاجز ُقّوات  ِقطاعوعمى مدار الوقت، ينقسـ 

وىو الطريؽ الرئيسي  ،القائـ عمى طريؽ صالح الديف بو ىوليأعمى نقطة  االحِتالؿ
 .(6)الممتد مف الشماؿ إلى الجنوب

َغزَّة إلى قسميف، بؿ تمجأ في أغمب  ِقطاعاالحِتالؿ بتقسيـ  وال تكتفي ُقّواتُ 
أقساـ، حيث توضع الحواجز عمى ِعدَّة  ةِ أو أربع ةإلى ثالث ِقطاعاألحياف إلى تقسيـ ال

 محاور، وذلؾ لزيادة المناطؽ المعزولة بيدؼ معاقبة الشعب الِفَمْسطيني، وىي كالتالي:
 

                                 
, (March  2003, p.5). B’Tselem: Al-Mawasi  (1) 

ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة، 2)  (.409)ص( المداوي، اإْلِ
 (.32ص، 2003)( مركز َغزَّة لمحؽ والقانوف: التقرير السنوي 3)
  (.84)ص ْقصى الحقائؽ في الوثائؽ،اْنِتفاَضة اأْلَ  عمقـ، (4)
 (.23)ص( مركز الميزاف: مف يوقؼ المجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية الثانية لالْنِتفاَضة، 5)
ْنساف، حقوؽ لمجنة الخاص المقرر ( تقرير6) ْنساف حقوؽ بشأف  دوغارد، جوف السيد اإْلِ  في اإْلِ

 (.12)ص, 29/4/2005الِفَمْسطينية،  األراضي
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 طريؽ صالح الديف:
منذ بداية االْنِتفاَضة قامت ُقّوات االحِتالؿ بِإْغالؽ طريؽ صالح الديف الذيف يربط 

َغزَّة  ِقطاعوبذلؾ عزلت جنوب  ،َغزَّة ووسطو مف نقطة مفترؽ دير البمح ِقطاعبيف جنوب 
، كما قطعت مفترؽ الشَُّيداء وىو الجزء الرابط مف نفس شارع صالح (1)ِقطاععف باقي ال

مف  حيث وضعت حاجزا َعْسَكِرّيا ومنعت المواطنيف ،البوليس الحربي الديف مف نقطة
 .(2)هعبر المرور 

 طريؽ البحر: 
وتقوـ ُقّوات االحِتالؿ أيضا بِإْغالؽ الطريؽ الغربي )البحر(، عند النقطة القريبة مف 

السيارات،  مرورَ  استراحة البيدر جنوب مدينة َغزَّة، بوضع سػواتر رممية مرتفعة تمنعُ 
 .(3)حركة الراجميف وتعيؽُ 
ْغالؽ ىذه النقطة يعني فصاًل و  ، ويغمؽ في ِقطاعف جنوب البيف مدينة َغزَّة ومد اتامِّ  اِ 

عمار إلى ييف مف كافة الفئات واألفجائي، مما يضطر الِفَمْسطين وقات بشكؿٍ غالب األ
خالؿ السير عمى خرى، مف منازليـ في الجية األمحاولة تخطي الحاجز لمعبور إلى 

رماؿ شاطئ البحر متكبديف في ذلؾ مختمؼ أنواع المعاناة والجيد، في الوقت الذي تقؼ 
باتجاه ىؤالء  فيو عمى الطريؽ الرئيس دبابة ِإْسرائيمّية تطمؽ بيف الفينة واألخرى النيرافَ 

 .(4) إلرىابيـ وثنييـ عف عزيمتيـ بالوصوؿ إلى مبتغاىـ المواطنيف في محاولةٍ 

 ؽ الحكر, أبو ىولي: طري

وأحيانا تسمح بمرور المدنييف عبره، لمدة  ،االحِتالؿ طريؽ الحكر تغمؽ أيضا ُقّواتُ 
واحدة، حيث توقؼ سيارات الِفَمْسطينييف بمجرد أف تموح مػف بعيػد سػيارة  ال تتجاوز ساعةً 

                                 
 (.21)صالبطولة واالستشياد،  ( رشيد، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى عاـ مف1)
, 28/10/2000-29/9/2000( الييئة العامة لالستعالمات، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى يوميات ووثائؽ، 2)

 (.1/128)ج
 (.23)ص( مركز الميزاف: مف يوقؼ المجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية الثانية لالْنِتفاَضة، 3)
: الحواجز والنقاط الَعْسَكِرّية: تشديد لمحصار اإِلْسرائيمّي القدس -معيد اأَلْبحاث التطبيقية، أريج (4)

ْغالؽ لمطرؽ في ِقطاع َغزَّة  موقع إلكتروني.، واِ 
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غالبا ِعدَّة ف و حيث ينتظر المواطن ،، وكذلؾ الحاؿ في المساءمستوطف أو جيب َعْسَكِريّ 
 .(1)، وىذه االجراءات تكوف بشكؿ يوميمتر 400الجتياز مسافة ال تتعدى  ساعاتٍ 

عمى االطالؽ، فالساعة التي تفتح فييا قوات  وىذا الحاجز يعتبر أسوأ الحواجز
االحتالؿ الحاجز غالبا ما تكوف غير محددة في النيار، مما يجعؿ المواطنيف، بمف فييـ 

كما يتعرضوف  إلى ، خ المسنيف والمرضى ينتظروف ساعاتاألطفاؿ والنساء والشيو 
ىانة واعتقاالت واسعة النطاؽ مف قبؿ الجن عمى الحاجز،  كزيفود المتمر أعماؿ تنكيؿ وا 

كما أف االنتظار الطويؿ عمى الحاجز يعرض حياة المرضى وكبار السف الى الخطر، 
ومنيـ مف توفى عمى الحواجز، كما أف قوات االحتالؿ في كثي مف االحياف تطمؽ 

الرصاص الحي عمى المواطنيف وىـ ينتظروف فتح الحاجز.

 30/5/2002و ىولي، بتاريخ عمى حاجز اب يفومف الشواىد عمى  اعتقاؿ المواطن
مازف عمي ، نافذ مصطفى محمد شيواف مواطنا، وىـ: 18 ت قوات االحتالؿاعتقم
ر، سميماف حسيف المزيف، صالح أحمد الناقة، سامي محمد مصطفى الرنتيسي، العصا

، رامي صقر عنبر، خالد أحمد محمد اسماعيؿ حسف، مسعود االغا، مدحت أحمد زعرب
، عالء عادؿ العبادلة، حمدي حسيف فرحات، عبد  أبو ماضي، ابراىيـ حمداف برىـو

 . (2)المتوكؿ باهلل أبو روكةالرحمف شامية، محمد أبو دقة، محمد السر، 
الرصاص عمى السيارات المدنية، ومف الشواىد التي اطمقت فييا قوات االحتالؿ 

فتح الحاجز بعد اغالقو، حيث تؤدي الى اصابة العديد مف وىـ ينتظروف  والمواطنيف
 المواطنيف.

عاما مف  19اصيبت الطالبة الجامعية نيفيف محمد ميدي  22/5/2002في تاريخ 
الشاب إبراىيـ عبد النور أبو اصيب  9/12/2002وبتاريخ ، خاف يونس بعيار ناري

 5/9/2002، وفي تاريخ اري في الظيرمدينة رفح بعيار ن عامًا مف سكاف 19شموؼ، 
عاـ مف سكاف رفح بعياري ناري في الكتؼ  17اصيب الفتى معتز حسيف أبو عريضة 

 .(3)االيسر
قضت  29/5/2002في تاريخ ومف الشواىد عمى وفاة مواطنيف عمى الحاجز، 

                                 
  (.46ص، 31/7/2001-1)اأْلَْقصى، الكتاب العاشر،( الييئة العامة لالستعالمات، اْنِتفاَضة 1)
 .  6/6/2002-30/5( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، التقرير االسبوعي، 2)
-4، والتقرير: 23/5/2002-16( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، التقارير االسبوعية: التقرير: 3)

 .11/9/2002-5، والتقرير: 12/2002
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عامًا مف مدينة رفح، نحبيا عمى حاجز أبو ىولي، جراء  70المواطنة غالية أحمد شمح، 
بنوبة قمبية حادة، وكانت المواطنة تمكث عمى الحاجز مف الساعة الحادية عشر إصابتيا 

توفى المواطف إجميعاف  29/9/2002، وبتاريخ صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءا
بنوبة قمبية حادة، أثناء  عامًا، مف سكاف مدينة رفح، جراء إصابتو 55حماد أبو يونس، 

 .(1) انتظاره لعدة ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة

 مفترؽ موراج: 
مفترؽ و  مف نقطتي المطاحفرفح وخانيونس  يربط بيف محافظتي ىو تقاطع طرؽٍ 

 .(2)دير البمح
قامة الحواجز عمى معاقبة الِفَمْسطينييف بشكؿ إمف وراء  وال يتوقؼ ىدؼ االحِتالؿ

، كما أنيا (3)وىو الحفاظ عمى أمف الُمْسَتْوِطنات فقط، بؿ ىناؾ ىدؼ عمميّّ  جماعيٍّ 
باالعتقاؿ، ففي تعتبر مصيدة حقيقية لمنشطاء الِفَمْسطينييف، سواء بالقتؿ المباشر أو 

جز طريؽ الحكر سيارة الشاب ىاني ف عمى حاو وقؼ الجنود المتمركز أ 14/10/2000
حيث استشيد عمى  ،يو مف مسافة أقؿ مف متريفوقامت بإطالؽ الّنار عم ةبو بكر أ

 .(4)الفور
وقد سجمت عمميات ِإْغالؽ وحصار المناطؽ وعزليا عف محيطيا حاالت وفاة عمى 

، فبعضيـ نزؼ حتى الموت، وبعضيـ الحواجز الَعْسَكِرّية ونقاط التفتيش اإِلْسرائيمّية
 .(5)كانت نتيجتيا الوفاة، وسجمت حاالت كثيرة لموالدة عمى الحواجز صيب بمضاعفاتٍ أ

                                 
-26/9، وتقرير 29/5/2002-23طيني لحقوؽ االنساف، التقرير االسبوعي، ( المركز الفمس1)

2/10/2002. 
 (.23)ص( مركز الميزاف: مف يوقؼ المجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية الثانية لالْنِتفاَضة، 2)
 (.22)ص( المسيري، مف االْنِتفاَضة إلى حرب التحرير الِفَمْسطينية، 3)
ْنساف: اعداـ خارج نطاؽ القضاء، ( الجمعية الِفَمْسطين4)  (.27)صية لحماية حقوؽ اإْلِ
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة، ، ( المداوي5)  (.410)صاإْلِ
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 : عزؿ مناطؽ سكنية عف محيطيا:ثاِلثًا 
عف محيطيا،  َغزَّة ِقطاعتقوـ ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي بعزؿ مناطؽ  في 

الذيف  ييفالِفَمْسطين السُّّكافىذه السّْياَسة شكال مف أشكاؿ الفصؿ العنصري آلالؼ  عتَبرُ وت
شكال مف أشكاؿ  كما وُتعتبر سة حقيـ في حرية التنقؿ والحركة،نعوا مف ممار صروا ومُ و ح

جبار  القسري لمنازليـ  عمى الرحيؿ واإلخالء ييفالِفَمْسطين السُّّكافالقير والخنؽ وا 
حيث ، ة المقامة بالقرب منياوممتمكاتيـ بيدؼ ضميا الحقا لمُمْسَتْوَطنات اإِلْسرائيميّ 

 ،السيفا في بيت الىيا مْنَطَقةو  ،وخانيونس ،المواصي في رفح مْنَطَقةمف  دت كؿّّ شي
 المعني في دير البمح، ووادي السمقا، عزال تاما عف باقي المناطؽ المحيطة. مْنَطَقةو 

 المواصي:  مْنَطَقة
وتقع  ،َغزَّة خصوبةً  ِقطاعراضي أر ثكأزراعية مف  مْنَطَقةالتسمية عمى  تطمؽ ىذه

مف الحدود الشمالية ليا مف  كـ، ابتداءً  12عمى امتداد شاطئ خاف يونس ورفح بطوؿ 
ـ، يحدىا 1000قدره  حدود مدينة دير البمح وحتى الحدود المصرية في الجنوب، وبعرضٍ 

مف الُمْسَتْوِطنات اإِلْسرائيمّية "مجمع ُمْسَتْوَطنات  ومف الشرؽ حزاـٌ  ،مف الغرب البحر
جمالية رفح وخاف يونس، وتبمغ المساحة اإلراضي أبحيث تفصميا عف  ،غوش قطيؼ"

ويعيش  ،َغزَّة ِقطاع% مف مساحة 3لؼ دونـ وتمثؿ حوالي أ 11المواصي حوالي  مْنَطَقةل
وتخضع لمسيطرة اإِلْسرائيمّية الكاممة، وىي المنفذ ، (1)الؼ نسمةآخمسة  مْنَطَقةفي ال

 .(2)البحر، وتقع فييا موانئ الصيد البحريالوحيد لمدينتي رفح وخانيونس عمى 
عدا مجمع ُمْسَتْوَطنات مف ثالثة  َأْكَثر مف عشرة ُمْسَتْوَطناتٍ  مْنَطَقةويحيط بال

ا ويمنع اتجاىات باإلضافة إلى مجمع ُمْسَتْوَطنات غوش قطيؼ، األمر الذي يعزليا كميِّ 
 .(3)نية المحيطة بياأي اتصاؿ جغرافي وديمغرافي بينيا بيف المناطؽ الِفَمْسطي

َغزَّة، حيث  ِقطاع بقية عف اختمفً م اوضعً  المواصي مْنَطَقة أوْسمو اتفاقاتوقد أعطت 
، (4)الشؤوف األمنية ويكوف إِلْسرائيؿ ،الِفَمْسطينية مسؤولية الشؤوف المدنية يكوف لمسمطة

غمقت سمطات االحِتالؿ أ 1994عاـ  َغزَّة ِقطاععادة االنتشار في إومنذ بدء عممية 

                                 
ْنساف، المناطؽ الصفراء، 1)  (.2)ص( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.24)صثانية لالْنِتفاَضة، ( مركز الميزاف: مف يوقؼ المجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية ال2)
 السنة السابعة، الصفحة الخامسة. 2356العدد  3/2002/ 17( الحياة الجديدة، االحد 3)

, (March  2003, p.5). B’Tselem: Al-Mawasi  (4) 
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لوصوؿ إلى باطرؽ، وسمحت فقط  6لمواصي وعددىا ا مْنَطَقةالطرؽ التي تؤدي إلى 
ِعدَّة مرات،  مْنَطَقةوقد قامت ُقّواتيا بِإْغالؽ ال ،(1)ثالث طرؽ فقط مف خالؿ مْنَطَقةال

 مْنَطَقةي يفصؿ الوفرضت القيود المشددة عمى حركة المواطنيف عبر حاجز التفاح الذ
ساعات طويمة، كما يتعرض عيـ لمتفتيش الذي يستغرؽ أحيانا خضاإعف محيطيا، ويتـ 

 .(2)المواطنوف لمضايقات الُمْسَتْوِطنيف بصورة منتظمة
اْلُمُدف  وبيف مْنَطَقةخرى يقوـ الَجْيش بتغيير تعميمات التنقؿ بيف الأومف فترة إلى 

الناس مف التنقؿ بيف المواصي  منع الَجْيُش  القريبة، خاف يونس ورفح، وفي فترات معينة
االحِتالؿ المتمركزوف  جنودُ  قاـَ  23/7/1994، ففي تاريخ (3)منًعا باتِّا والمدف المجاورة

عمى الحاجز الَعْسَكِرّي بالقرب مف الطريؽ المواجو لحي تؿ الجناف بمواصي خانيونس 
بحظر سمؾ الطريؽ المؤدي  مْنَطَقةالالمواطنيف الِفَمْسطينييف الذيف يقطنوف تمؾ بِإخطاِر 
غالقيا بحاجز َعْسَكِرّي ِإْسرائيمّي مف إنو سيتـ أالبحر، و  مْنَطَقةيـ في تؿ الجناف و إلى بيوت

الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة السادسة صباحا، ولذا يحظر تحرؾ المواطنيف عمى 
 .(4)ثناء ىذه الفترةأيؽ ىذه الطر 

طار إفي  مْنَطَقةبتشديد الحصار عمى ال اأْلَْقصى بدأت ُقّوات االحِتالؿومنذ اْنِتفاَضة 
عقابية تنتيجيا الحكومة اإِلْسرائيمّية، فتفرض اإِلْغالؽ المحكـ عمى المناطؽ،  ِسياَسةٍ 
، وتتذرع ُقّوات االحِتالؿ بعزليا لممناطؽ بحجة (5)والقرى عف بعضيا البعضاْلُمُدف  وتعزؿ

خارج  سواؽٍ أخراج المنتوجات الزراعية إلى إدا عمى أمنية، حيث تضع قيوً  إجراءاتٍ 
رت كثيًرا عمى القدرات المعيشية لممزارعيف، ثّ أ، ىذه القيود (6)فتتعرض لمتمؼ مْنَطَقةال

ولـ يستطع المزارعوف دفع  ،تـ رمييا بعد أف أصبحت غير صالحةوالكثير مف المنتوجات 
 فقديـ سيدفعوف ثمنيا بعد بيع محاصيميـ، نّ أسمدة عمى اعتبار واد الزراعية واألثمف الم

 .(7)مواد جديدةشراء بات مف غير الممكف تسديد ديونيـ أو 
نو في إتدريجيا، حيث  مْنَطَقةلحصار عمى الا جراءاتِ إُقّوات االحِتالؿ  فَرضتوقد 

                                 
ْنساف، المناطؽ الصفراء، ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ ا1)  (.33)صإْلِ
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 2)  (.9، ص1997)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

, (March  2003, p.9). B’Tselem: Al-Mawasi  (3) 
ْنساف، المناطؽ الصفراء، 4)  (.33)ص( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة، 5)  (.409)ص( المداوي, اإْلِ
 (.46)ص ،31/7/2001-/1/7تاب العاشر، ( الييئة العامة لالستعالمات، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، الك6)

, (March  2003, p.13). B’Tselem: Al-Mawasi  (7) 
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منعت بموجبو حركة المواطنيف  مْنَطَقةا شامال عمى الفرضت طوقً  29/3/2002تاريخ 
ل يامن نفسيا، وفرضت حظر دخوؿ  مْنَطَقةحظر التجواؿ داخؿ ال ، وفرضت نظاـَ يياوا 

 ، وقد منعت ُقّوات االحِتالؿ(1)، ما تسبب في نقص حاد فييامْنَطَقةالسمع األساسية إلى ال
ال إمواصي مف الخروج مف ال عاًما 40الذكور ممف تقؿ أعمارىـ عف  مْنَطَقةال ُسّكاف

 .(2)محددة لمدخوؿ والخروج بإذف مسبؽ وضمف ساعةٍ 
ا لمعايير وفقً  واحدةٍ  يشٍ تال مف خالؿ نقطة تفإالخروج كما وأنو ال يسمح بالدخوؿ أو 

طويمة لممواطنيف في انتظار عبورىـ لمحاجز  ب ذلؾ طوابيرَ وضعيا الَجْيش، ويسبّ  تعسفيةٍ 
ا وحتى الساعة الرابعة مف الساعة الثامنة صباحً تمتدُّ  محدودةٍ  الذي يخضع لساعات عمؿٍ 

فيضطروف  ،نوف مف عبور الحاجز في الموعد المحددال يتمكَّ  السُّّكافعصرا، وكثير مف 
 .(3)لقضاء الميؿ خارج مناطقيـ

ياـ التي تسمح ليـ فييا في األ بشكؿ دائـٍ  السُّّكافإىانة وتمجأ تمؾ الُقّوات إلى 
لى منطقتيـ، وال يقؼ األمر عند حدود اإلىانة المفظية، بؿ تُ  بالتنقؿ خضعيـ مف وا 

 لمعالج، مْنَطَقةمف الحركة والتنقػؿ خارج ال مْنَطَقةال ُسّكاف لمتفتيش، وتمنع المرضى مف
تفتقر إلى الخدمات األساسية، السيما  مْنَطَقةف الإبما في ذلؾ حاالت الوالدة، حيث 

 مػف السُّّكافإلى منع القّواُت اإلسرائيمّيُة تمجأ قد و  والتعميـ،خدمات الرعاية الصػحية 
، حيث 8/7/2004ألياـ متواصمة، مثمما حدث في تاريخ  مْنَطَقةالخروج أو الدخوؿ إلى ال

 .(4)غمؽ حاجز المواصي لمدة أسبوعيف بشػكؿ متواصؿأُ 
 جراء الحصار المفروض عمييـ عمى النحو اآلتي: المواصي ُسّكاف ويمكف تمخيص معاناة

 والتموينية بشكؿٍ  مف األوقات تقوـ ُقّوات االحِتالؿ بمنع دخوؿ المواد الغذائيةِ  في كثيرٍ  .1
 السُّّكافكامؿ، وفي الحاالت التي يسمحوف فييا بإدخاؿ الدقيؽ، فإنيـ يفرضوف عمى 

 كغـ في أكياس صغيرة. 60تفريغ الكيس، الذي يزف 
 المواصي. مْنَطَقةالمزارعيف مف بيع محصوليـ خارج منع  .2
السماح لسكاف مواصي رفح بالخروج مف حاجز رفح، ولكنيـ يمنعونيـ مف العودة إال  .3

 عبر حاجز خانيونس.

                                 
 (.24)ص( مركز الميزاف: مف يوقؼ المجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية الثانية لالْنِتفاَضة، 1)

, (March  2003, p.10). B’Tselem: Al-Mawasi  (2) 
(.5p. ) Ibid, (3) 

 (.13)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 4)
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 .مْنَطَقةكافة أنواع المحروقات إلى ال االحِتالؿ دخوؿَ  ُقّواتُ  كثيرة تمنعُ  وقاتٍ أفي  .4
ىانتيـ واستفزازىـ، عند مرورىـ عف الحاجز.مضايقة طمبة المدارس والجامعات،  .5  وا 
 .(1)ف مف ثالثة أفرادتتكوَّ  منع المرور أو التنقؿ إال عبر مجموعاتٍ  .6
إلى  النّْساءبعُض باألدوية، وفي حاالت معينة اضطرت  مف نقصٍ  مْنَطَقةالُتعاني  .7

طريقيـ إلجراء عمميات جراحية في واليدىف عمى الحاجز، وتأخر مرضى نجاب مإ
 .(2)نتيجة تأخيرىـ في الحاجز

 السيفا: مْنَطَقة
الشمالية، في شماؿ غرب  مْنَطَقةوتقع في ال ،َغزَّة ِقطاعمف  السيفا جزءٌ  مْنَطَقة

 ِقطاعويحدىا مف الشماؿ الخط األخضر الفاصؿ بيف  ،َغزَّة ِقطاعبمدة بيت الىيا شماؿ 
ْسرائيؿ ومف الجنوب والشرؽ أراضي بيت  ،ومف الغرب البحر األبيض المتوسط ،َغزَّة واِ 

بمستعمرتي إيمي سيناي ودوغيت المقامتيف عمى أراضي المواطنيف  الىيا، وىي محاصرةٌ 
 380السيفا مع بداية اندالع اْنِتفاَضة اأْلَْقصى حوالي  مْنَطَقة ُسّكاف ىناؾ، وبمغ عدد

 .(3)2000نسمة حسب تقديرات اإلحصاء اْلَمْرَكزي الِفَمْسطيني عاـ 
عمى  السُّّكافوأجبرت  ،مْنَطَقةال االحِتالؿِ  ومنذ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى أغمقت ُقّواتُ 

، التي أنشأتيا ُقّوات االحِتالؿ وبدأت بالعمؿ مْنَطَقةالمرور عبر بوابة المرور الوحيػدة لم
مف إدخاؿ سياراتيـ الخاصة  مْنَطَقةال ُسّكاف ، كمػا استمر منع8/7/2001بيا في تاريخ 

جرارات الزراعية الالزمة لرعاية األرض الزراعيػة، كمػا تفرض ُقّوات االحِتالؿ منًعا وال
يمتد مف ساعات المغرب حتى الصباح، وتشػترط عمػى مػف  مْنَطَقةلمتجواؿ لياًل عمى ال

 يضطر إلى الخروج في الحاالت الطارئة )المرضية( أف يقوـ بالحصوؿ عمى تصريحٍ 
 .(4)اإِلْسرائيميّ  مْنَطَقةبط الخاص بذلؾ بعد االتصاؿ بضا

 ةمف ثالث اتٍ تجمع عمى شكؿمرور المواطنيف بال إ وال يسمح الَجْيش اإِلْسرائيميّ 
 مْنَطَقةالسيفا بالدخوؿ أو الخروج مف والي ال مْنَطَقةمواطنيف ممف يحمموف ىوية  ةربعأأو 
مسبؽ مع الُقّوات اإِلْسرائيمّية في الساعات الرسمية التي  وذلؾ بتنسيؽٍ  ،قداـا عمى األسيرً 

                                 
 (.24)ص( مركز الميزاف: مف يوقؼ المجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية الثانية لالْنِتفاَضة، 1)

, (March  2003, p.17). B’Tselem: Al-Mawasi  (2) 
ؿ، وتجريؼ وتدمير لمبنية : منطقة البركة استيطاف وتوغالقدس -معيد اأَلْبحاث التطبيقية، أريج( 3) 

 موقع إلكتروني.، التحتية
 (.25)ص( مركز الميزاف: مف يوقؼ المجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية الثانية لالْنِتفاَضة، 4)
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وىي مف الساعة السادسة والنصؼ صباحا وحتى الثامنة  ،مْنَطَقةيفتح الَجْيش ىذه ال
والنصؼ صباحا، ومف الثانية بعد الظير حتى الرابعة والنصؼ مساء، وىذه الساعات 

وال تسمح  مْنَطَقةب بمغادرة الوقات تسمح لمطالخضع إلجراءات تعسفية، ففي بعض األت
 .(1)ليـ بالعودة

في نقؿ المنتجات الزراعية مف  بالغةً  السيفا صعوبةً  مْنَطَقةف في و ويواجو المزارع
داخؿ إلى وغيرىا  وسمادٍ  لخارجيا، أو نقؿ مستمزمات الزراعة مف بذورٍ  مْنَطَقةداخؿ ال

مف العربات  السماح إال لعدد محددٍ ، وذلؾ حسب توقيت الدخوؿ والخروج, وعدـ مْنَطَقةال
كما توجد صعوبة بالغة في إصالح أي عطؿ في محوالت المياه في  لمدخوؿ والخروج,

وذلؾ بسبب  ؛مْنَطَقةحاؿ حدوثيا, وأدى ىذا الحصار أيضا إلى زيادة معاناة مزارعي ال
لممواطنيف بإدخاؿ السماح عدـ و  ،العرقمة المستمرة لحركة المرور، وعدـ وجود طرؽ معبدة

كـ ألقرب  3لمسير مسافة  - وخاصة طالب المدارس - السُّّكافواضطرار  ،وسائؿ نقؿ
، وتحويؿ حياتيـ مْنَطَقةمما أدى إلى تدني مستوى المعيشة لسكاف ال ،مْنَطَقةمدرسة في ال

 .(2)إلى جحيـ يومي
زراعية  أرًضا أدت تمؾ اإلجراءات إلى حرماف العديد مف المزارعيف، الذيف يمتمكوف

، ما مْنَطَقةمػف الوصػوؿ إلييا، سيما أولئؾ الذيف يسكنوف خارج ال مْنَطَقةفي تمؾ ال
عدـ ليا ورعايتيا، األمػر الػذي كبػدىـ خسائر فادحة السيما عرضيا لمجفاؼ بسبب عدـ ريّْ 

 .(3)تمكنيـ مف جني محاصيميـ الناضجة
اقتحمت قوات االحتالؿ منطقة السيفا، وقامت عمى الفور  29/8/2002وبتاريخ 

 قمت مواطنيف، وىـ:اعتو بأعماؿ تفتيش وتخريب في عدة منازؿ تعود لعائمة الغوؿ، 
 .(4)عاماً  54جابر محمود جابر الغوؿ، ، و عاماً  16محمود عيسى محمود الغوؿ، 

 وادي السمقا:
القرية  ُسّكاف َغزَّة، يبمغ عددُ  ِقطاعشرؽ مدينة دير البمح وسط  ،قرية وادي السمقا

                                 
ْنساني في ِقطاع َغزَّة 1) ْنسانية: تقرير عف تدىور الوضع اإْلِ ( اأْلَُمـ اْلُمتَِّحَدة، مكتب تنسؽ الشؤوف اإْلِ

 (.3)ص، 2004
: منطقة السيفا مضايقات مستمرة مف الُمْسَتْوِطنات والُقّوات القدس -معيد اأَلْبحاث التطبيقية، أريج (2) 

  االنترنت. موقعاإِلْسرائيمّية. 
 (.25)صز الميزاف: مف يوقؼ المجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية الثانية لالْنِتفاَضة، ( مرك3)
  .04/09/2002-29/08( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، التقرير االسبوعي، 4)
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مف الُمْسَتْوِطنات والمواقع الَعْسَكِرّية اإِلْسرائيمّية  رةٌ محاصَ ىي نسمة, و  4300حوالي 
المنتشرة في محيطيا مف جميع االتجاىات, فُمْسَتْوَطَنة كفار داروـ تحد ىذه القرية مف 

زليا عف تواصميا الجنوبي طريؽ كيسوفيـ االستيطانية الواصمة في حيف يع ،الجية الغربية
ْسرائيؿ, أما مف في  ،جية الشرؽ السياج األمني الفاصؿ بيف ُمْسَتْوَطنات غوش قطيؼ واِ 

ة حيف يتحكـ جنود االحِتالؿ في مدخميا الشمالي وقتما شاؤوا عبر المواقع الَعْسَكِريّ 
خر جنود يتحكـ بو ىو اآل وحيدٍ  لمقرية سوى مدخؿٍ  المنتشرة حوؿ القرية، ولـ يتبؽَّ 

 .(1)االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي مف حيث أوقات الفتح واإلغالؽ
 مْنَطَقةفيي  ،اومنذ اندالع اْنِتفاَضة اأْلَْقصى والقرية تعيش في معاناة شديدة جدِّ 

مف  مما زاد ،رائيمّيةومحاطة بالُمْسَتْوِطنات والحواجز الَعْسَكِرّية اإِلسْ  شبو معزولةٍ مغمقٌة 
 وؿ إلى القرية عبر بوابةٍ الدخثناء محاولتيـ لمخروج مف و أالقرية اليومية  ُسّكاف معاناة

 .(2)يا عف عدد أصابع اليد الواحدة مف األمتارواحدة ال يزيد عرضُ 
عمى الحركة  السُّّكافمف قدرة  حدَّ  حصارٍ إلى  مْنَطَقةوقد أخضعت ُقّوات االحِتالؿ ال

، كما وصعدت مف حصارىا السيما المزارعيف منيـ والوصوؿ إلى أراضييـ والعنايػة بيا
منذ الساعة السابعة  السُّّكافبفرضيا نظاـ حظر التجواؿ عمى  مْنَطَقةال ُسّكاف عمى

 .(3)وحتى الساعة السادسة صباًحا والنصؼ مساءً 

 :المعني في دير البمح مْنَطَقة
المعنَي شماؿ غرب ُمْسَتْوَطَنة كفار دارـو في محافظة دير البمح،  مْنَطَقةتقع 

نسمة، موزعيف عمى  138و حوالي ُسّكان وىي عبارة عف تجمع سكني صغير، يبمغ عدد
بتجريؼ ِعدَّة  19/1/2002أسرة، وقد قامت ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي في تاريخ  28

وأقامت سوًرا مف األسالؾ الشائكة  ،المعني ةمْنَطقَ دونمات مف األراضي الزراعية في 
، مْنَطَقةلتكوف مدخاًل وحيًدا لمحي، وتقع شماؿ ال حديديةً  ، وأقامت بوابةً مْنَطَقةحوؿ ال

متر عمى األقداـ عبر طريؽ صالح الديف  400إلى السير حوالي  السُّّكافحيث يضطر 
حتى يصموا إلى الحي، وتمارس ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي العديد مف اإلجراءات المنافية 

ْنساف، مف خالؿ حصارىا لم وعزليا عف  ،مْنَطَقةلقواعد القانوف الدولي، ومعايير حقوؽ اإْلِ
                                 

: قرية وادي السمقا معاناة مستمرة ما بيف االحِتالؿ لقدسا -معيد اأَلْبحاث التطبيقية، أريج (1)
 موقع إلكتروني.واالستيطاف، 

 تملرجعتلسابق. (2)
 (.26)ص( مركز الميزاف: مف يوقؼ المجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية الثانية لالْنِتفاَضة، 3)
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 .(1)السُّّكافمية عمى منازؿ محيطيا، وحمالت التفتيش المي
يوميا  ربع مراتٍ أالمواطنيف إذ يسمح ليـ بالمرور  يقيد الَجْيش اإِلْسرائيمّي حركةو 

، ومف يتأخر عف ىذا الموعد والنصؼ صباحا وحتى الخامسة مساءً  بيف الساعة السادسة
 .(2)يضطر إلى قضاء يومو خارج منزلو

مما أدى إلى حرماف  ،مْنَطَقةالمياه في اليضا ُقّوات االحِتالؿ بتدمير خط أوقامت 
، حيث مْنَطَقةتـ تدمير بئر المياه في ال وكذِلؾمف المياه،  مْنَطَقةعدد مف المنازؿ في ال

أو يقوموف بجمبيا مف مدينة دير البمح  ،مْنَطَقةداخؿ ال عمى المياه مف بئرٍ  السُّّكافيحصؿ 
 ،ا الخط ضمف عمميات الَجْيش اإِلْسرائيمّيةىذ جاء تدميرُ باستخداـ العربات والحيوانات، و 

أراضي المواطنيف شرؽ  بيف ُمْسَتْوَطَنة كفار داروـ المقامة عمى ةاستيطاني وشؽ طريؽٍ 
 .(3)الشمالية الشرقية مْنَطَقةوالدفيئات الزراعية التي تحدىا مف ال دير البمح،
 السُّّكافعزؿ المناطؽ السكنية عف محيطيا جريمة عقابية ِبَحّؽ  سياِسيَّةف إ
ومنعيـ مف ممارسة حياتيـ الطبيعة واالتصاؿ  السُّّكافالؼ مف ييف، فحصار اآلالِفَمْسطين

مف الُمْسَتْوِطنيف الذيف  قميمةٍ  مع محيطيـ، كؿ ىذه المعاناة وىذا الظمـ مف أجؿ حماية قمةٍ 
 َغزَّة تحت حماية ُقّوات االحِتالؿ.  ِقطاعيسرحوف ويمرحوف بحرية في 

 
 

  

                                 
: منطقة حي المعنى شرؽ دير البمح منطقة معزولة عف القدس -معيد اأَلْبحاث التطبيقية، أريج( 1) 

 موقع إلكتروني.العالـ الخارجي: 
ْنسانية: تقرير عف تدىور الوضع 2) ْنساني في ِقطاع َغزَّة ( اأْلَُمـ اْلُمتَِّحَدة، مكتب تنسؽ الشؤوف اإْلِ اإْلِ

 (.3)ص، 2004
: منطقة حي المعنى شرؽ دير البمح منطقة معزولة عف القدس -معيد اأَلْبحاث التطبيقية، أريج( 3) 

 موقع إلكتروني.العالـ الخارجي: 
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 المبحث الثاني: تدمير االقتصاد الِفَمْسطيني:
 د تدمير االقتصاد الِفَمْسطيني: : تعمُّ َأّواًل 

، تعرض االقتصاد 1967في حزيراف  ِقطاعثر االحِتالؿ الصييوني لمضفة والإِ عمى 
 ،النمو والتطور بعيدا عف شروط االحِتالؿفقدتو القدرة عمى أي ألوضاع قسرية الِفَمْسطين

نتاجية، عبر سياسات نتاجية وغير اإلات اإلِقطاعة والْقِتصاِديّ الموارد االوتحكمو في كافة 
ة بما يتعارض مع تمؾ ْقِتصاِديّ حالت دوف تطور أو نمو البنية اال ةوامر َعْسَكِريّ أو 

قتصاد اإِلْسرائيمّي، بما يضمف السياسات، وعبر تعميؽ تبعية االقتصاد الِفَمْسطيني لال
 .(1)استمرار ترابط تواصؿ ىذه التبيعة في كؿ الظروؼ

وقد كاف لِسياَسة ِإْغالؽ منافذ االقتصاد الِفَمْسطيني وعدـ السماح لو بالتجارة المباشرة 
كبير عمى استقاللية االقتصاد الِفَمْسطيني ونموه وتطوره، حيث أصبح  مع العالـ أثرٌ 

معتمدا كميا عمى االقتصاد اإِلْسرائيمّي وتابعا لو، فجعؿ السوؽ الِفَمْسطيني يستورد مف 
كما تجاوزت نسبة الصادرات  ،يةجمالي الواردات الِفَمْسطينإ% مف 90بنسبة  ِإْسرائيؿ

، وأصبح السوؽ (2)جمالي الصادرات الِفَمْسطينيةإ% مف 80 الِفَمْسطينية إلى ِإْسرائيؿ
القتصاد المحتؿ اإِلْسرائيمّي، حيث تييمف "ِإْسرائيؿ" ىيمنة مطمقة عمى  االِفَمْسطيني أسيرً 

، وبذلؾ أصبح (3)الصادرات والواردات مف خالؿ الضرائب والرسوـ والقوانيف اإِلْسرائيمّية
 .(4)ورد مف الكياف اإِلْسرائيمّي بعد الواليات اْلُمتَِّحَدةالسوؽ الِفَمْسطيني ثاني أكبر مست

ولـ يتوقؼ األمر عمى الفائدة التي حققيا االقتصاد اإِلْسرائيمّي مف خالؿ ربط 
خرى ىي أالقوي، بؿ ىناؾ فائدة  االقتصاد الِفَمْسطيني الضعيؼ باالقتصاد اإِلْسرائيميّ 

الضخـ  مف اليد العاممة الرخيصة الكمفة، مما زاد استغالؿ السوؽ اإِلْسرائيمّي مزايا الخزاف 
 .(5) مف تمكيف االقتصاد اإِلْسرائيميّ 

وقد قادت ىذه السّْياَسة إلى خمؽ تشوىات متأصمة في االقتصاد الِفَمْسطيني، 
فتوسعت فيو األنشطة الخدمية واليامشية عمى حساب األنشطة اإلنتاجية التنموية، مما 

واستمرت القيود اإِلْسرائيمّية  ،اإلنتاجية لالقتصاد الِفَمْسطينيعمؿ عمى إضعاؼ القدرة 

                                 
 (.148)ص، المشيد الِفَمْسطيني الراىف، ( الصوراني1)
 (.117)ص ،( رؤية، مجمة شيرية تصدر عف الييئة العامة لالستعالمات2)
 (.88)صاالستيطاف الييودي في ِفَمْسطيف مف االستعمار إلى اإلمبريالية، ( حسيف، 3)
 (.30)صاالْنِتفاَضة الِفَمْسطينية الكبرى الثانية،  ،الزروو  ( عبد الرحمف4)
 (.42)ص( أرونسف، ِسياَسة األمر الواقع في الضفة الغربية، 5)
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 .(1)1993الخانقة لالقتصاد الِفَمْسطيني خالؿ المرحمة االنتقالية التي بدأت في العاـ 
 وكانت المكونات األساسية لمِسياَسة اإِلْسرائيمّية في خنؽ االقتصاد الِفَمْسطيني ىي:

سواؽ الضفة أبحيث تتدفؽ البضائع اإِلْسرائيمّية إلى التحكـ بالصادرات والواردات • 
برزىا أية تخضع لعوامؿ مختمفة بأسعار مدعومة، بينما كانت المنتجات الِفَمْسطين ِقطاعوال
دخاليا إلى السوؽ اإِلْسرائيمّية.إيد ُأر  ادات الضريبية الباىظة، في حاؿالزي  
ا مف ية، لتفرض بذلؾ نوعً استثمار رؤوس األمواؿ اإِلْسرائيمّية في المناطؽ الِفَمْسطين منع• 

ة المطمقة عمى الِفَمْسطينييف، حيث تكوف ِإْسرائيؿ المصدر الرئيسي ْقِتصاِديّ التبعية اال
 .(2)والوحيد لموظيفة والدخؿ، وكذلؾ السوؽ الرئيسية لمتبادؿ التجاري

لمبضائع اإِلْسرائيمّية، مف خالؿ منع استيراد بعض المنتجات مف إنشاء "سوؽ اأْلَسير" • 
 بمداف أخرى التي تتنافس مع المنتجات اإِلْسرائيمّية.

كبير  عدـ االستثمار في البنية األساسية المادية في األراضي المحتمة، وتخصيص جزءٍ • 
الِفَمْسطينييف في الميزانية اإِلْسرائيمّية، بدال  السُّّكافمف عائدات الضرائب التي وردت مف 

 مف االستثمار في األراضي المحتمة.
الزراعة، والتي ىي أىـ أعمدة المكونات الرئيسية لالقتصاد الِفَمْسطيني،  ِقطاعضرر ل• 

مف خالؿ تجريد الِفَمْسطينييف مف األراضي، وتحديد الحصص المائية المنخفضة، وتقييد 
 .(3)جات الزراعية مف األراضي المحتمة إلى ِإْسرائيؿصادرات المنت

دارة إية مسؤولية ومع بداية العممية السممية واستالـ السمطة الوطنية الِفَمْسطين
وتحسف في مستويات  اْقِتصاِديّ كبيرة حوؿ ازدىار  ماؿٌ آدت قِ ي عُ االقتصاد الِفَمْسطين

، ولوح الغرب والصياينة لمسمطة ولمجماىير الِفَمْسطينية (4)نساف الِفَمْسطينيإلالمعيشة ل
شارة إوسط، في سنغافورة وىونج كونج الشرؽ األبأشياء وردية مثؿ تحوؿ ِفَمْسطيف إلى 

(5)نتاج وارتفاع مستوى المعيشةارتفاع اإلإلى  اشرافيا عمى ما ىذا رغـ إبقاء اسرائيؿ ،
بأصناؼ مف السمع  وسماحيا باإلتجاريدخؿ الى المناطؽ الفمسطينية وما يخرج منيا، 

، لكف ىذه التجارة ةالفمسطينيالمستوردة مف االردف والعالـ العربي في مناطؽ السمطة 

                                 
 (.9)صالوطني,  االقتصاد المستقبمية, وزارة وآفاقيا واقعيا"الِفَمْسطينية الخارجية التجارة، زعرب (1)
 (.32)ص( أبو وردة، معاناة العامؿ الِفَمْسطيني تحت االحِتالؿ، 2)

HaMoked: One Big Prison, March 2005,(p.54). (3) 
 (.18)ص( رؤية، مجمة شيرية تصدر عف الييئة العامة لالستعالمات، 4)
 (.5)صلى حرب التحرير الِفَمْسطينية، ( المسيري، مف االْنِتفاَضة إ5)
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 .(1)تحت رقابة صارمة لمحد مف تأثيرىا عمى السوؽ االسرائيمية تكوف
دراج الرياح مع التعنت اإِلْسرائيمّي، كما لـ تتحقؽ أ وعودىذه ال ذىبت وما لبث أف 

ستصبح واحة  مْنَطَقةعوف والداعموف التفاقات السالـ بأف القّْ و مُ الوعود التي قطعيا ال
 .(2)، أو حسب تعبير البعض "سنغافورة الشرؽ االوسط"ْقِتصاِديّ لمسالـ والرخاء اال

والتي  1994بروتوكوؿ باريس في العاـ وقد كانت السمطة الِفَمْسطينية قد وقعت 
ة بيف السمطة واالحِتالؿ، حيث كرس البروتوكوؿ اعتماد ْقِتصاِديّ رتبت العالقات اال

 السيطرة اإِلْسرائيمّية عمىالحفاظ عمى و  عمى االقتصاد اإِلْسرائيميّ  الِفَمْسطينياالقتصاد 
 الصراع العنيؼ ضوء في ال سيما واضحة ىذه السيطرة وكانت االقتصاد الِفَمْسطيني،

 النحو التالي: عمى كاسحة قيود مف خالؿ وضع، و االحِتالؿ اإِلْسرائيميّ  المستمر ضد
لمعمؿ في  الِفَمْسطينييف دخوؿ يعتمد عمى كاف االقتصاد الِفَمْسطيني عمى الرغـ مف أف -

أعطى حرية التحكـ في دخوؿ العماؿ، أو حتى وقفو  البروتوكوؿ، فإف ِإْسرائيؿ
 .(3)تماما

مف  التعامؿ معيا سيتـ لمسمطة الِفَمْسطينية التجارة الخارجية أف البروتوكوؿفي  تقدـ -
، والتي في األراضي المحتمة المعابر البرية مف خالؿأو  اإِلْسرائيمّية، الموانئ خالؿ
أحادي الجانب  وقؼٍ مف  ، وبالتالي تمكيف ِإْسرائيؿةسيطرة ِإْسرائيؿ المطمق تحتىي 

 لحركة الواردات والصادرات الِفَمْسطينية.
جمع الضرائب لمسمطة  فيأعطى البروتوكوؿ آلية التحكـ الوحيدة إِلْسرائيؿ  -

وقؼ أو تجميد نقؿ مف  الِفَمْسطينية عمى السمع المستوردة، والتي مكنت ِإْسرائيؿ
 المدفوعات كوسيمة ضغط تمارسيا عمى السمطة.

األراضي المحتمة تخضع في بعض وفقا لمبروتوكوؿ، كاف استيراد بعض السمع إلى  -
لقيود كمية، وفي حاالت أخرى، كاف مطموبا تصريح ِإْسرائيمّي )مثؿ النفط  الظروؼِ 

 .(4)والغاز، ومعدات االتصاالت، والمنتجات الزراعية، والسيارات(
حيت  ،االقتصاد الِفَمْسطيني ومع انطالؽ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى زاد تدىور وتراجع

                                 
 (.255)ص( روس، السالـ المفقود، 1)
 (.15)ص( مركز دراسات الشرؽ اأْلَْوَسط: اْنِتفاَضة اأْلَْقصى تعيد النظر بمستقبؿ الكياف الصييوني، 2)
( بتسيمـ: اجتياز الحدود القانونية: المس بكرامة، وحياة الِفَمْسطينييف الذيف يمكثوف في ِإْسرائيؿ بدوف 3)

 "عبري". (.9)ص، 3/2007تصاريح، 
B’Tselem and HaMoked, One Big Prison, (March 2005,p.55). (4) 
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 ْقِتصاِديّ انتيجت ِإْسرائيؿ ِسياَسة اإِلْغالؽ والحصار وظروؼ عدـ اليقيف السياسي واال
ت الناجـ عف التعنت اإِلْسرائيمّي، باإلضافة إلى ذلؾ ارتفعت معدالت البطالة كما تراجع

واإِلْغالؽ التي تفرضيا جنبية بصورة زادت تأثير ِسياَسة الحصار االستثمارات المحمية واأل
 .(1)ِإْسرائيؿ عمى األراضي الِفَمْسطينية

عمى الحدود والمعابر التي تربط األراضي  كاممةً ة الُقّوات اإِلْسرائيميّ  تسيطر 
َغزَّة بالحواجز  ِقطاعالِفَمْسطينية مع الدوؿ المحيطة والعالـ، ناىيؾ عف تقطيع أوصاؿ 

، فتتوقؼ ِقطاعاإِلْسرائيمّية، فتقوـ ىذه الُقّوات بِإْغالؽ المعابر وفرض حصار شامؿ عمى ال
نيا ىي إمف حيث  صال مرتبطة بِإْسرائيؿأارجية تماما، فالتجارة الخارجية التجارة الخ

فّ و  ،% مف الصادرات الِفَمْسطينية94المستورد لحوالي  % مف الواردات 90حوالي ا 
 .(2)الِفَمْسطينية تأتي مف ِإْسرائيؿ، األمر الذي يعكس صعوبة التجارة

 : منع دخوؿ المواد الخاـ ومواد البناء:ثاِنًيا
أدت سيطرة الُقّوات اإِلْسرائيمّية عمى المعابر والتحكـ في عممية االستيراد 

الُقّوات عمى ِإْغالؽ المعابر الصناعي، حيث تعمؿ ىذه  ِقطاعوالتصدير إلى تدىور ال
في ِسياَسة عقابية تمارسيا عمى الشعب الِفَمْسطيني، وبموجبو  ِقطاعخالؿ فترة احتالليا لم

 .(3)َغزَّة ِقطاعتمنع السمع والمواد الخاـ الخاصة بالتصنيع مف دخوؿ 
طويمة في غالقا شامال ومشددا ومستمرا لفترات إ ِقطاعشيد ال ومنذ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى

بعض األحياف، حيث أعاقت بموجبو عممية استيراد المواد الخاـ، فتعرضت الصناعة 
% عمى المواد الخاـ المستوردة مف دولة االحِتالؿ أو مف 90الِفَمْسطينية التي تعتمد بنسبة 

تدريجي لممواد المصنعة، سواء صناعة األغذية والصناعات الجمدية  الخارج إلى انخفاضٍ 
ة والبالسػتيكية والخشػبية واألثاث والكيربائيات وصناعة الحجر والرخاـ، كما شيد والكيماوي

ب عدـ توفر مادة اإلسمنت مف التوقؼ التاـ لبضعة شيور بسب اإلنشاءات حاالتٍ  ِقطاع
 .(4)جراء ِإْغالؽ المعابر ؛الالزمة

وؿ شيٍء بدخ غالقا شامال، لـ تسمح ُقّوات االحِتالؿإ وفي ىذه األوقات التي تشيد

                                 
 (.118)ص( رؤية، مجمة شيرية تصدر عف الييئة العامة لالستعالمات، 1)
 (.133)ص( العبادسة، خطة الفصؿ اإِلْسرائيمّية واالقتصاد الِفَمْسطيني، 2)
 (.106)ص( مقداد، أثر الحصار اإِلْسرائيمّي عمى ِقطاع األعماؿ الصغيرة في ِقطاع َغزَّة، 3)
 (.7)ص( مركز الميزاف: انتياكات ُقّوات االحِتالؿ لِقطاع  الصناعة الِفَمْسطيني, 4)
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ْنسانلال إ لغّزة ذلؾ و  ،دويةمثؿ المواد الغذائية واأل ،يةمسمع الضرورية واالحتياجات اإْلِ
مناطؽ في وبطيء، كما فرضت القيود عمى تزويد الوقود ومشتقاتو  محدودٍ  بشكؿٍ 

 .(1)ِقطاعالِفَمْسطينييف في الضفة وال
 : منع تصدير المنتجات الصناعية:ثاِلثًا

االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي بمنع الِفَمْسطينييف مف تصدير أنواع البضائع كافة، قامت ُقّوات 
َغزَّة، أو عمميات التصػدير إلى الخارج, وىي بذلؾ  ِقطاعسواء مف والى الضفة الغربية و 

منيػا لضػرب  تقوـ بِإْغالؽ الباب في وجو تصدير المنتج الوطني الصناعي، في محاولػةٍ 
عمميات استيراد منتجاتيا وتسويقيا  معالياـ، في حيف تساىمت  اِديّ ْقِتصاال ِقطاعىػذا ال

 . (2) في األسواؽ الِفَمْسطينية
لسمعة المنتج  بضررٍ  تتمّثؿُ  تسويؽ السمع التأخير في الناجمة عف ف الخسائرإ

يتـ  في حيف ،تكاليؼ التخزيفعف  ناجمةٌ  وخطر فقد الزبوف، كما ىناؾ خسائر مباشرةٌ 
 في قيمتيا انخفاٌض أو  نفِسيا أيضا عمى السمعضرر ما يترّتُب عميو ، المعبرِإْغالؽ 
 .(3)مع العمالءعقود وفقا لمالية  فرض غراماتٍ و ، فترة االنتظار خالؿ

أما األضرار غير المباشرة فتمثمت في الحصار الداخمي والخارجي الذي تفرضو 
األمر ميا المطمؽ بالمعابر الدولية، وتحكُّ ُقّوات االحِتالؿ عمى األراضي الِفَمْسطينية كافًة، 

عة، ما تسبب في توقؼ تمؾ تصريؼ المنتجات المصنّ مف الذي منع الحركة التجارية 
 . (4)في بعض الصناعات %90 المنشآت عف العمؿ بنسبة وصمت إلى 

 : وقؼ وتعطيؿ حركة التجارة الداخمية:راِبًعا
حاؿ الحصار واإِلْغالؽ المتكرر دوف تمكف أصحاب المشاريع الصناعية مف 
تسويؽ منتجاتيـ وتوزيعيا عمػى سػائر المحافظػات الِفَمْسطينية، مما قّمص سوؽ تمؾ 
المنتجات بشكؿ كبير، كما شكمت حالة العزلػة التامػة بػيف محافظات الضفة الغربية وَغزَّة، 

َمْسطينية عف بعضيا البعض، سبًبا مباشًرا في القضاء عمػى وعزؿ المحافظات والمدف الفِ 

                                 
ر بمستقبؿ الكياف الصييوني، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى تعيد النظ ،( مركز دراسات الشرؽ اأْلَْوَسط1)

 (.150)ص
 .(8)ص( مركز الميزاف: انتياكات ُقّوات االحِتالؿ لِقطاع  الصناعة الِفَمْسطيني, 2)

HaMoked: One Big Prison, (March 2005, p.61). (3) 
 (.3)ص ( مركز الميزاف: انتياكات ُقّوات االحِتالؿ لِقطاع  الصناعة الِفَمْسطيني,4)
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التجػارة الِفَمْسطينية البينية، األمر الذي أدى إلى تقمص حجـ السوؽ التجاري وانحساره 
 .(1)عمى المستوى المحمي الضػيؽ، الػذي ال يغطػي تكاليؼ اإلنتاج

األمر  ،خمية بيف المحافظاتؿ التجارة الداعف بعضيا عطَّ اْلُمُدف  فالحصار الداخمي وعزؿ
 .(2)دى إلى ِإْغالؽ العديد مف المصانعأالذي 

 : حجز البضائع في الموانئ اإِلْسرائيمّية:خاِمًسا
وتمنع وصوؿ البضائع المستوردة مف  ،تقوـ ُقّوات االحِتالؿ بِإْغالؽ المعابر

َغزَّة، وبالتالي تبقى البضائع محتجزة في الموانئ اإِلْسرائيمّية حيث تقـو  ِقطاعدخوؿ 
سمطات اإِلْسرائيمّية بفرض رسوـ تخزيف عمى ىذه البضائع، مما يزيد مف ارتفاع سعرىا ال

عمى المواطنيف، وكثيرا ما تطوؿ فترة الحجز فتتعرض إلى التمؼ، ومنذ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى 
فراج عف ىذه ة في حالة اإلِ ات نقؿ البضائع المحجوزة بشاحنات ِإْسرائيميّ اشترطت ىذه الُقوّ 

 .(3)البضائع مما يزيد مف تكمفة النقؿ

 سادسا: قطع التيار الكيربائي:
َغزَّة، فيؤدي ذلؾ  ِقطاعتمجأ ُقّوات االحِتالؿ إلى قطع التيار الكيربائي عف مناطؽ 

حيث تتعطؿ مختمؼ مرافؽ ات الشعب الِفَمْسطيني، ِقطاعإلى إلحاؽ أضرار بالغة بكؿ 
الكيربائي عف مناطؽ ِفَمْسطينية عديدة ألياـ  التيارِ  ِقطاعان فتراتُ  حيانا تطوؿُ أالحياة، و 
 .(4)متواصمة

التيار الكيربائي المفاجئ إتالؼ العديد مف المنتجات أثناء عممية  ِقطاعويسبب ان
ناء وجود تمؾ فإف توقؼ عممية التصنيع المفاجئ أثالتصنيع، مثؿ الخراطيـ البالستيكية، 

نتاج، يؤدي إلى تمفيا عمى الفور، نظًرا ألف تمؾ المنتجات تكوف المنتجات عمى خط اإل
مضبوطة بمعايير ومقاييس خاصة، مثػؿ الطوؿ والسمؾ وخالفو، حيث يضطر إلى إعادة 

كترونية الخاصة بآالت تصنيع التالؼ منيا مف جديد، كما يسبب في إتالؼ الموحات االل
نتاج حتى يتـ تصميح أو استبداؿ تمؾ الموحات، نتاج، ما يوقؼ خطوط اإلوماكنات اإل

                                 
 .(8)ص( مركز الميزاف: انتياكات ُقّوات االحِتالؿ لِقطاع  الصناعة الِفَمْسطيني, 1)
 (.51)ص اأْلَْقصى تعيد النظر بمستقبؿ الكياف الصييوني،( مركز دراسات الشرؽ اأْلَْوَسط: اْنِتفاَضة 2)
 (.26)ص( رشيد، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى عاـ مف البطولة واالستشياد، 3)
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع وتاريخ دولة، 4)  (.427)ص( المداوي، اإْلِ
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 .(1)مما يزيد مف الجيد والوقت والماؿ

 : عرقمة العمؿ داخؿ المناطؽ الصناعية:اسابعً 
شددت ُقّوات االحِتالؿ مف اإلجراءات التي تتخذىا ِبَحّؽ العماؿ الِفَمْسطينييف 
وأصحاب العمؿ فيما يتعمػؽ بوصػوليـ إلى المنػاطؽ الصناعية، خاصة تمؾ المناطؽ 
الخاضعة لوالية ُقّوات االحِتالؿ، وشمؿ ذلؾ النواحي المختمفة، حيث تحكمت في تحديد 
صدار التصاريح الخاصة بذلؾ، كما أعاقت دخوؿ المواد الخاـ إلييا  عدد العمػاؿ وا 

د اتفاقيػات مشػتركة مػع السمطة الِفَمْسطينية، تنظـ طبيعة وخروج المنتجات منيا، رغـ وجو 
 .(2)تمؾ العالقة

بيف السمطة الِفَمْسطينية وُقّوات االحِتالؿ كانت تضمف  اتفاقيةٍ  ةمف الواضح أف أيّ 
مور، وذلؾ ليضمف ليا أف تعرقؿ بسيولة تامة ما عمى زماـ األ تحكـ وسيطرة االحِتالؿ

المميزات التي حصؿ عمييا االحِتالؿ في اتفاقية بروتوكوؿ  تـ االتفاؽ عميو، فمف خالؿ
باريس، عمؿ عمى تدمير االقتصاد ومنع العماؿ مف دخوؿ ِإْسرائيؿ، وأوقؼ التصدير 

وتسبب في  ،ومنع دخوؿ المواد الخاـ، وحجز البضائع، وبذلؾ يكوف قد خنؽ االقتصاد
 حالة الفقر التي تعاظمت خالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى.

 : استيداؼ المصانع وورش العمؿ بالقصؼ والتدمير:امناث
خالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى كانت أبرز األضرار المباشرة التي لحقت باالقتصاد 

 ،اعتداءات ُقّوات االحِتالؿ المختمفة عمى المنشآت الصناعية، سواء بالقصؼ يالِفَمْسطين
ؼ المصنع بما فيو مف أدوات أو نسؼ وتدمير المعدات والماكينات الصناعية، أو تجري

 ومواد خاـ وبضائع مصنعة، تحت ذرائع عديدة.
تجريؼ ية،  و حيث تعمدت ُقّوات االحِتالؿ قصؼ العديد مف المنشآت الصناعية الِفَمْسطين

، ولـ تّدخر ُقّوات االحِتالؿ جيًدا في اختالؽ الذرائع المختمفة (3)العشرات منيا وتدميرىا
سيما اتياـ أصحابيا باستخداـ ىذه المنشآت في تصنيع مواد لتبرير ما تقـو بو، 

 .(4)متفجرة
                                 

 (.10)ص, ( مركز الميزاف: انتياكات ُقّوات االحِتالؿ لِقطاع  الصناعة الِفَمْسطيني1)
 (.10)ص المرجع السابؽ، (2)
 (.33)ص( رشيد، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى عاـ مف البطولة واالستشياد، 3)
 (.51)ص( مركز دراسات الشرؽ اأْلَْوَسط: اْنِتفاَضة اأْلَْقصى تعيد النظر بمستقبؿ الكياف الصييوني، 4)
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 مصنع ،مروحيةال بالطائرات االحِتالؿ ُقّوات قصفت 8/10/2000ففي تاريخ 
وىو عبارة عف مسكبة لصير الحديد،  الحديد، لصير دهَأواًّل و  العشي رمضاف محمد شركة

طريؽ صالح الديف الرئيس، شماؿ متر مربع، ويقع عمى  2400وتبمغ مساحة المصنع 
مف الَمْوِقع الَعْسَكِرّي اإِلْسرائيمّي المقاـ عمى  امترً  50مفترؽ الشَُّيداء، عمى مسافة 

المفترؽ، جنوب مدينة َغزَّة، وأسفرت عممية التجريؼ عف تدمير المصنع بشكؿ كمي، بما 
 لمصنع، قامت عددٌ وبعد أف قصفت ىذه الُقّوات ا ،يحتويو مف آالت ومعدات ومواد خاـ

 .(1)مف الجرافات اإِلْسرائيمّية بتجريؼ المصنع بالكامؿ
 ةالعمودي الطائرات بواسطة االحِتالؿ ُقّوات قصفت 4/11/2001وفي تاريخ 

زامف قصؼ الصواريخ مف حوالي عشرة صواريخ عمى منشآت صناعية وتجارية، وقد ت
وتقع ىذه المنشآت  أرض، -أرض مف نوع طالؽ حوالي ثمانية صواريخمع إالطائرات، 

وىي ، والورش المستيدفة ىي الورشة الفنية لمخراطة العامة، (2)جباليا مْنَطَقةفي 
متر  120متخصصة في أعماؿ خراطة المعادف، ومنجرة القصور الذىبية، مساحتيا 

، المعادف لطالء مربع، وىي متخصصة في صناعة الموبيميا واألثاث المنزلي، وورشة
مسكبة أبو فوؿ لممعادف، وىي متخصصة في سكب المعادف، ومصنع شركة دادر و 

 .(3)التجارية، وىي متخصصة في صناعة لواـز الخياطة، والمطاط
دمرت ُقّوات االحِتالؿ ورشة المدىوف لصناعة المعدات  11/3/2002وفي تاريخ

مة في صة في صناعة المستمزمات المعدنية المستخدالزراعية، وىي ورشة متخصّْ 
الدفيئات الزراعية، وقد زرعت ُقّوات االحِتالؿ عدًدا كبيرة مف العبوات الناسفة داخؿ 

الورشة بالكامؿ، بما تحتويو الورشة وتحت اآلالت، وقامت بتفجيرىا, ما أدى إلى تدمير 
وبنفس  مْنَطَقةرت في نفس الومواد خاـ ومواد مصنعة، كما ودم اتٍ معدّ و  آالتٍ مف 

 .(4)خراطة المعادف، ومصنع ألومنيوـلتنيرة ورشة  الطريقة
والعامميف بيا  االحِتالؿ ِبَحّؽ الورش الصناعيةِ  وفي جريمة نكراء ارتكبتيا ُقّواتُ 

                                 
، 30/6/2002-28/9/2000( مركز الميزاف: انتياكات ُقّوات االحِتالؿ لِقطاع الصناعة الِفَمْسطيني 1)

 (.14)ص
 (.22)ص، 11570،  العدد 5/11/2001( جريدة القدس، االثنيف 2)
، 30/6/2002-28/9/200( مركز الميزاف: انتياكات ُقّوات االحِتالؿ لِقطاع الصناعة الِفَمْسطيني 3)

 (.14)ص
  (.14صالمرجع السابؽ )( 4)
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 لورشةٍ  مباشرٍ  باستيداؼٍ  16/3/2002في تاريخ االحِتالؿ المروحية  قامت طائراتُ 
لأللمنيوـ تعود ممكيتيا لعائمة البشيتي، وكانت المروحيات استيدفت الورشة بشكؿ مفاجئ 

 يـ،ربعة منأاستشياد بخمسة صواريخ، وكاف العماؿ يتواجدوف داخميا مما أدى إلى 
متر مربع تدميرا  1500صابة خمسة عشر عامؿ،  وتدمير الورشة المقامة عمى ا  و 

 .(1)كميا
دنيا لصنع صنابير المياه وبعض بؿ كاف مصنعا م ،شأة َعْسَكِرّيةولـ يكف ىذا المصنع من

لمنيوـ، كما وأف الشَُّيداء لـ يكونوا خبراء متفجرات أو ة مف الحديد واألدوات الصحيَّ األ
 .(2)وضاع السيئة لمعمؿ في ىذا المجاؿيـ األتنما شباب طامحيف دفعإمنية، أعناصر 

ـَ االحتالُؿ  30/1/2001وفي تاريخ  لشركة الصفدي لمباطوف  تابعٍ  بتدمير مصنعٍ قا
الباطوف الجاىز ألغراض  وُيستخدـمتر مربع،  7000الجاىز، وتبمغ مساحتو اإلجمالية 

 .(3)عامؿ 52يعمؿ في المصنع و اإلنشاءات، 
في بيت حانوف يعود  دمرت ُقّوات االحِتالؿ مصنع بالطٍ  2003/ 5/ 15وفي 

كثرىا تطورا، حيث جرى أو  َغزَّة ِقطاعلعائمة أبو غميوف، وىو أكبر مصنع بالط في 
ضخمة ومتطورة  ا آالتٍ وحطمت عمدً  ،سمنتوتمزيؽ األ ،تحطيـ كمية ىائمة مف البالط

ير وىدمت بعض جدراف المصنع، وقد ادعت ُقّوات االحِتالؿ أف تدم ،لصنع البالط
قريبة مف  مْنَطَقةمحمية الصنع مف  ف صواريخَ و أف أطمؽ مقاوم المصنع جاء بعد

 .(4)المصنع
ليدـ مصنع البالط حيث مف غير المعقوؿ  عندما لـ تجد ُقّوات االحِتالؿ ذريعةً و 

واىية كشفت عف  بذريعةٍ تذّرعت صناعة المتفجرات، ستخَدـ لمصنع لمبالط يُ أف تدعي أف 
والقضاء عمى الصناعات  ،وىي تدمير االقتصاد الِفَمْسطيني ،النية الحقيقية لالحتالؿ

 َغزَّة. ِقطاعلحياة الشعب الِفَمْسطيني في  أليـٍ  وخمؽ واقعٍ  ،الِفَمْسطينية
في  وذلؾَ وال تخمو عمميات االجتياح مف تدمير العديد مف الورش الصناعية والتجارية، 

 المستيدفة. ةمْنَطقَ سياؽ عمميات التجريؼ والدمار التي تمحؽ بال

                                 
 ، السنة السابعة، الصفحة الرابعة.2237، العدد 3/2002/ 16( جريدة اأْلَّياـ، السبت 1)
 السنة السابعة، الصفحة األولى. 2355العد  16/3/2002( الحياة الجديدة، السبت 2)
، 30/6/2002-28/9/200)( مركز الميزاف: انتياكات ُقّوات االحِتالؿ لِقطاع الصناعة الِفَمْسطيني 3)

 (.17ص
(4) Amnesty International: House demolition and destruction of land and 

property, (P.25).  
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 29/9/2004في اجتياح شماؿ َغزَّة الذي استمر سبعة عشر يوما في تاريخ 
 فَّ أف منشأة تجارية، رغـ يوخمس امنشأة صناعية، وسبعً  ةعشر  ربعَ أ دمرت ُقّوات االحِتالؿ

 ماس، ولـ يحدث أف جرى إطالؽٌ أغمب ىذه المنشآت المدنية بعيدة عف مناطؽ التّ 
لصواريخ محمية الصنع مف محيطيا، كما أف عمميات اليدـ، تمت دوف إخطار أصحاب 

 .(1)ميمة إلنقاذ أي شيء مف ممتمكاتيـ ةىذه المنشآت مسبقا، أو منحيـ أيّ 
(: يوضح عدد المنشآت الصناعية التي قامت ُقّوات االحِتالؿ باالعتداء عمييا مف عاـ 3. 2جدوؿ )
2000-2005(2): 
 ضرر جزئي ضرر كمي جمالياإل العاـ

2000 10 7 3 
2001 25 13 12 
2002 69 38 31 
2003 77 38 39 
2004 83 54 29 
2005 7 2 5 
 119 152 271 المجموع
(: يوضح عدد المنشآت التجارية التي قامت ُقّوات االحِتالؿ باالعتداء عمييا مف عاـ 3. 3جدوؿ )
2000-2005(3): 
 ضرر جزئي ضرر كمي االجمالي العاـ

2000 6 3 3 
2001 46 25 21 
2002 79 38 41 
2003 172 99 73 
2004 183 149 34 
2005 1 0 1 
 173 314 487 المجموع

                                 
-28/9( مركز الميزاف: تقرير حوؿ جرائـ ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي في شماؿ َغزَّة خالؿ الفترة 1)

 (.27)ص، 15/10/2004
  الميزاف.( إحصائية مركز 2)
  ( إحصائية مركز الميزاف.3)
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 يدِ في العمل والص   المبحث الثالث: االنتهاكات اإِلْسرائيلّية في مجال الحق  
 :البحريّ 

 َغزَّة:  ِقطاع: مسؤولية ِإْسرائيؿ عف الفقر في َأّواًل 
واإِلْغالؽ  وفرض حظر التجوؿ ،وتشديد الحصار ،تصعيد العدواف اإِلْسرائيميّ  فّ إ

 حياتِ جطويمة، وا األراضي الِفَمْسطينية وخاصة ِإْغالؽ المعابر والحدود الدولية لفتراتٍ  عمى
والقيود المفروضة عمى  ،وتدمير الممتمكات العامة والخاصة ،والقرى والُمَخيَّماتاْلُمُدف 

الالزمة  , وتعطيؿ وصوؿ المواد الخاـحركة البضائع ودخوؿ العماؿ إلى ِإْسرائيؿ
ات الصناعية ِقطاعوالنيوض بال ؿ االستثمارذلؾ عطَّ كؿُّ  مف الخارج؛ والضرورية
 .(1)واإلنتاجية

, َغزَّة ِقطاعفي  والفقر في معدالت البطالة حادة زيادةٍ إلى  وقد أدى ذلؾ مباشرة
في  شديدٍ  ضررٍ  مثؿ أيضا، باالْنِتفاَضة عوامؿ أخرى تتعمؽ جاءت ىذه الزيادة نتيجة

 .(2)االستثمار فياالنخفاض الحاد و  ،والمحاصيؿ تدمير الحقوؿ الناتجة عف الزراعة ِقطاع
ْنسانية، وارتفعت معدالت  فمنذ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى انخفضت المؤشرات التنموية واإْلِ

صبح ِفَمْسطيني مف بيف ثالثة ِفَمْسطينييف أ، و َغزَّة ِقطاع% في 46% إلى 21الفقر مف 
سر في فترة اليدوء بعد أف المدخرات التي جمعتيا بعض األ عاطال عف العمؿ، كما

سر تزيد مف مما جعؿ ىذه األ ،فقتيا خالؿ سنوات االْنِتفاَضةنأقد  اتفاقيات أوْسمو
ْنسانية مصروفاتيا حتى عمى االحتياجات ص مف وتقمّْ  ،اعتمادىا عمى المساعدات اإْلِ

سوأ أي ىي مف بيف حالة الكساد الِفَمْسطين فَّ أ، ويشير البنؾ الدولي إلى (3)ساسية لمحياةاأل

                                 
. 2005( زعرب، التجارة الخارجية الِفَمْسطينية واقعيا وآفاقيا المستقبمية، وزارة االقتصاد الوطني، 1)

 (.23)ص
HaMoked: One Big Prison, (March 2005,67). (2) 

اإِلْسرائيمّية لحقوؽ الطّْْفؿ الِفَمْسطيني ( الحركة العالمية لمدفاع عف الطّْْفؿ: تقرير حوؿ االنتياكات 3)
 (.34ص،2004) خالؿ
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الحديث، وقد انخفض متوسط الدخوؿ الشخصية بَأْكَثر مف  التّاريخالحاالت الحديثة في 
 .(1)2000الثمث منذ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى في عاـ 

 :ِقطاع: منع العماؿ مف الوصوؿ إلى أماكف عمميـ داخؿ الثاِنًيا
كبير  نظًرا لتمركز معظـ الصناعات الِفَمْسطينية في محافظة َغزَّة، فقد حػـر عددٌ 

َغزَّة، مف  ِقطاعخصوصا الواقعة في جنوب  ،مف العماؿ القاطنيف في المحافظات األخرى
الوصوؿ إلى أماكف عمميـ، والمشاركة في عممية اإلنتػاج، األمػر الػذي انعكس سمًبا عمى 

عتمد عمى العماؿ المتخصصػيف قدرة المنشأة اإلنتاجية، خاصة وأف بعض الصناعات ت
، ىذا الحرماف كاف سببو الحواجز (2)ال يمكػف تعويض غيابيـ بعماؿ آخريفرة، الػذيف يالم

 ِقطاعحيث تؤدي إلى تقسيـ ال ،الَعْسَكِرّية التي تقيميا ُقّوات االحِتالؿ عمى الطرؽ الرئيسية
، وال شؾ أف ىذا الحرماف يؤدي إلى مضاعفة (3)إلى ِعدَّة مناطؽ معزولة عف بعضيا

كبير منيـ،  حيث دفع أرباب العمؿ إلى االستغناء عف عددٍ  أعداد العاطميف عف العمؿ،
 .(4) ـأو استبداؿ مف يتأخروف في الوصوؿ إلى أماكف عممي

َغزَّة إلى  ِقطاعكما ويتعرض العماؿ عمى ىذه الحواجز التي تقطع أوصاؿ 
مف قبؿ جنود حرس الحدود أثناء توجييـ  حيث يمقوف معاممة ميينةً  ،اعتداءات متكررة

 .(5)ماكف عمميـ أو عودتيـ منياأإلى 

 : االستغناء عف العمالة الِفَمْسطينية داخؿ األراضي المحتمة:ثاِلثًا
ْنساف ْنساني الدولي والقانوف الدولي لحقوؽ اإْلِ دولة ِإْسرائيؿ  فإ، فوفقا لمقانوف اإْلِ

الفعمية، الخاضعة لسيطرتيا  بضماف المعيشة لسكاف األراضي المحتمة الِفَمْسطينية ممزمةٌ 
الئؽ, فقد  واالستمتاع بمستوى حياةٍ  كما أف عمييا أف تضمف ليـ حقوقيـ في العمؿ

ولعبت دورا  ،ِفَمْسطيني مستقؿ مقصود عمى منع تبمور اقتصاد عممت ِإْسرائيؿ بشكؿٍ 
وبداًل مف  ،َغزَّة ِقطاعالموجودة في  ة الصعبةْقِتصاِديّ بالمساىمة في نشوء الضائقة اال

                                 
ْنساف، حقوؽ لمجنة الخاص المقرر ( تقرير1) ْنساف حقوؽ حالة بشأف  دوغارد، جوف السيد اإْلِ  في اإْلِ

 (.9)ص, 29/4/2005الِفَمْسطينية،  األراضي
  (.7)ص( مركز الميزاف: انتياكات ُقّوات االحِتالؿ لِقطاع  الصناعة الِفَمْسطيني, 2)
 (.22)ص( المسيري، مف االْنِتفاَضة إلى حرب التحرير الِفَمْسطينية، 3)
  .(223، ص2005)( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الحادي عشر سنة 4)
 (.27ص، 1997) الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثالث سنة( الييئة 5)
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بنيج يحـر الجماىير  ف ِإْسرائيؿ عممت،إىذا الظمـ الذي سببتو، ف إصالح المساعدة في
 .(1)الرزؽ الغفيرة مف الِفَمْسطينييف مف ممارسة حقيـ في العمؿ وكسب
ة في األراضي المحتمة ْقِتصاِديّ فمنذ بدء االحِتالؿ، تولت ِإْسرائيؿ إدارة السّْياَسة اال

وفي  ،عدـ التطوير الموجية في تمؾ السنوات انتيجت ِإْسرائيؿ ِسياَسة ،حصرية بصورة
 ،مستقؿ ِفَمْسطينيٍّ  ىذه السّْياَسة امتنعت ِإْسرائيؿ عف االستثمار في تطوير اقتصادٍ  إطار

وذلؾ الستغالؿ تدني  ،(2)وشجعت الِفَمْسطينييف عمى االنخراط في سوؽ العمؿ اإِلْسرائيميّ 
لمضغط عمى  سياِسيَّة واستخداميـ كورقةٍ  ،ؾ عمى مصادر رزقيـجورىـ والسيطرة كذلأ

وقد تذبذبت نسبة العماؿ الِفَمْسطينييف الذي يعمموف  ،سياِسيَّةي وقيادتو الالشعب الِفَمْسطين
 .(3)تبعا لمسياسات اإِلْسرائيمّية ِإْسرائيؿفي 

إلى األيدي العاممة  يمجؤوفيف وىناؾ سبب آخر جعؿ أرباب العمؿ اإِلْسرائيميّ 
 بينماالِفَمْسطينية، نتيجة رفض العماؿ اإِلْسرائيمّييف لمعمؿ في أعماؿ مثؿ الزراعة والبناء، 

 .(4)لعمؿ في المناطؽ المحتمةلمعاِمؿ الفمسطينّي مقارنًة مع ا جور مرتفعة بالنسبةكانت األ
عمى تشجيع دخوؿ  1993ي عاـ ف تنتيج ِسياَسة اإِلْغالؽ فأقبؿ  وقد عممت ِإْسرائيؿ

َغزَّة إلى سوؽ العمؿ اإِلْسرائيمّي، إال أف العدد أخذ  ِقطاعمف الِفَمْسطينييف مف  كبيرةٍ  أعدادٍ 
إلى ِإْسرائيؿ  2000غالؽ، فمثاًل دخؿ في أيموؿ اإل تباع ِسياَسةامع  باالنخفاض تدريجًيا

عامؿ يومًيا، ولكف مع بداية االْنِتفاَضة التي اندلعت في  26,000َغزَّة نحو  ِقطاعمف 
، حيث تعددت (5)عدد العامميف ليبمغ بضع المئات فقط في اليوـ قؿّ نياية ذلؾ الشير، 

جراءات اإِلْسرائيمّية ضد العماؿ الِفَمْسطينييف بيف ِإْغالؽ الحواجز والطرؽ المؤدية اإل
غْ  ،ألماكف العمؿ َغزَّة  ِقطاعلمعماؿ مف  معبر بيت حانوف الرئيسيّ  الؽ المعابر وخاصةً واِ 

، مما أدى إلى فقداف العماؿ الِفَمْسطينييف مصػادر رزقيػـ، وأصبحوا (6)إلى داخؿ ِإْسرائيؿ

                                 
 الموقع عمى االنترنت.( بتسيمـ، العماؿ الِفَمْسطينيوف داخؿ ِإْسرائيؿ، 1)
( بتسيمـ: اجتياز الحدود القانونية: المس بكرامة، وممتمكات وحياة الِفَمْسطينييف الذيف يمكثوف في 2)

 "عبري". (.9)ص، 3/2007وف تصاريح، ِإْسرائيؿ بد
 (.117)ص( رؤية، مجمة شيرية تصدر عف الييئة العامة لالستعالمات، 3)

HaMoked: One Big Prison, March 2005( p.56). (4) 
ْنساف ِإْسرائيؿ: تقرير، مف يحمؿ مفتاح  حرّية عف لمدفاع مركز - ( َمْسَمؾ5) الحركة وأطباء لحقوؽ اإْلِ

 (.58)ص، 2009معبر رفح، آذار 
 (.68ص، 2003)( مركز َغزَّة لمحؽ والقانوف: التقرير السنوي 6)
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 .(1)عاطميف عف العمؿ، ما أسيـ في رفع نسب البطالة وزيادة أعداد الفقراء

 مسافة الصيد:: فرض الحصار البحري وتقميص راِبًعا
عمى ساحؿ البحر إال أف االستغالؿ األمثؿ لمبحر لـ  ِقطاعال مْنَطَقةرغـ وقوع 

( الفترة 1980-1967يكف بالمستوى المطموب نتيجة االحِتالؿ، فقد اعتبرت الفترة )
َغزَّة، ويرجع ذلؾ إلى المساحة التي سمح لمصياديف أف  ِقطاعالذىبية لصيد األسماؾ في 

كـ مف شاطئ بحر َغزَّة إلى 180مينة الصيد والتي وصمت آنذاؾ إلى يمارسوا فييا 
بحيرة البردويؿ جنوبا بالقرب مف مدينة العريش, وأحياًنا كاف الصيادوف الِفَمْسطينييف 

لذلؾ فقد وصمت كمية السمؾ الذي تـ  ونتيجةً  بورسعيد المصرية، مْنَطَقةيصموف إلى 
بدأت سمطات االحِتالؿ  التّاريخطنا يوميا، وبعد ىذا  60اصطياده في تمؾ الفترة إلى 

ماـ الصياديف، حيث تـ تحديد المسافة المسموح بيا لمصيد أبوضع عوائؽ  اإِلْسرائيميّ 
 .(2)كـ 82وىي 

فاؽ، حيث اتفؽ الجانباف وخالؿ اتفاؽ أوْسمو تـ تخفيض ىذه المسافة بموجب االت
عمى أف تكوف المساحة  1994اإِلْسرائيمّي والِفَمْسطيني في اتفاقية التسوية المرحمية عاـ 

كـ عمى طوؿ البحر، وبعمؽ  35ميال بحريا، أي  20المسموح بيا لمصيد لمِفَمْسطينييف 
ارا وتكرارا، فمنذ تاريخ بخرقيا مر  تكـ، لكف لـ تمتـز الُقّوات اإِلْسرائيمّية باالتفاقية وقام 20
، وقمصت مساحة ِقطاعاالحِتالؿ حصارا بحريا عمى ال فرضت سمطاتُ  8/3/1996

وعند تجاوز أي قارب لمسافة الستة أمياؿ تقوـ الزوارؽ  ،ميؿ بحري فقط 6الصيد إلى 
 .(3)الحربية بمنعيا ومالحقتيا

اإِلْسرائيمّي بِإْغالؽ البحر أماـ ومع بداية اْنِتفاَضة اأْلَْقصى قامت ُقّوات االحِتالؿ 
ـّ منعيـ ولفترات متفاوتة مف ممارسة مينة الصيد، وظموا  الصياديف الِفَمْسطينييف، وت

النتياكات ُقّوات البحرية اإِلْسرائيمّية، ما أدى إلى تدىور َأْكَثر في ظروفيـ  عرضةً 
 ،بمنع الصياديف مف مزاولة مينتيـوكثيرا ما تقوـ ُقّوات البحرية اإِلْسرائيمّية , (4)المعيشية

جبارىـ عمى ترؾ أماكف الصيد الغنية باألسماؾ إلى أماكف أخرى، ويعتبر ذلؾ مخالفةً   وا 
                                 

 (.51)ص( مركز دراسات الشرؽ اأْلَْوَسط: اْنِتفاَضة اأْلَْقصى تعيد النظر بمستقبؿ الكياف الصييوني، 1)
 : حصار وخنؽ بحري رغـ االتفاقيات والقانوف الدولي،القدس -معيد اأَلْبحاث التطبيقية، أريج( 2) 

 موقع إلكتروني.
 (.45ص، 13/3/2003 )( مركز الميزاف: جرائـ ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيميّ 3)
 (.224ص، 2005) ية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الحادي عشر سنة( الييئة الِفَمْسطين4)

http://www.poica.org/www.arij.org
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 .(1)لنصوص اتفاقية أوْسمو
ف منع الصياديف وحرمانيـ مف ممارسة عمميـ وتقميص مسافة الصيد التي إ

رزقا، أدى ذلؾ إلى انخفاض حرمت الصياديف مف الوصوؿ لممياه اأَلْكَثر عمقا واألوفر 
كمية اإلنتاج مف األسماؾ، حيث ال تحقؽ الفائدة والكسب المعقوؿ لمصياد، كما أدى إلى 
ترؾ الكثير مف الصياديف مصدر رزقيـ الوحيد الذي أصبح ال يجدي نفعا بسبب 

 .(2) االنتياكات اإِلْسرائيمّية لمينة الصيد
 الّنار باتجاىيـ:طالؽ ا  : تيديد حياة الصياديف و خاِمًسا

لـ تقتصر االعتداءات اإِلْسرائيمّية عمى حرماف الصياديف مف ممارسة مينة 
الصيد، وتضييؽ الخناؽ عمييـ، بؿ قامت بمالحقة ومطاردة الصياديف الِفَمْسطينييف، 
ضمف المسافات التي تسمح ليـ فييا ُقّوات االحِتالؿ بممارسة عمميـ، حيث تقـو بإطالؽ  

 .(3)ا منيـاىيـ دوف مبرر لتصيب وتجرح عددً النيراف باتج
صالح صيب الصياداف محمود موسى الشريؼ وسعيد أ 10/4/1999ففي تاريخ 

طالؽ الّنار عمييما مف قبؿ إحدىما بجراح خطيرة جراء ، أالبردويؿ، عمى شاطئ بحر رفح
اف يمارس سمحتيـ عمى مركب كأوقد فتح جنود الزورؽ نيراف  ،زورؽ َعْسَكِرّي ِإْسرائيميّ 

وكاف عمى مركب  ،الصيد فييا بموجب االتفاقيات الَمْوِقعة مسموحٌ  مْنَطَقةمينة الصيد في 
 .(4)الصيد ثالثة عشر صيادا

طمقت ُقّوات االحِتالؿ الّنار عمى قارب صيد أ، 6/12/2000في تاريخ و 
 وفي تاريخعاما مف مواصي رفح،  18ِفَمْسطيني وأصابوا الصياد جميؿ كماؿ الندى 

قامت ُقّوات االحِتالؿ المتمركزة في الَمْوِقع الَعْسَكِرّي غرب ُمْسَتْوَطَنة  23/7/2001
باتجاه قارب صيد ِفَمْسطيني بالقرب مف شاطئ  دوغيت شماؿ بيت الىيا بإطالؽ الّنار
 عاما مف 28 إصابة الصياد محمد محمد زايدبحر بيت الىيا، األمر الذي أدى إلى 

أطمقت ُقّوات  5/2/2002وفي تاريخ ، يار ناري في الساؽ األيسربيت الىيا بع ُسّكاف

                                 
 : حصار وخنؽ بحري رغـ االتفاقيات والقانوف الدولي،القدس -معيد اأَلْبحاث التطبيقية، أريج( 1) 

 موقع إلكتروني.
ْنساف: تقرر حوؿ االعتداءات عمى الصياديف، يونيو 2) ، 2002)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

 .(11ص
 (.90)صاأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ،  ( فروانة،3)
ْنساف والبيئة، التقرير السنوي لعاـ 4)  (.35ص، 1999)( الجمعية الِفَمْسطينية لحماية حقوؽ اإْلِ
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االحِتالؿ مف داخؿ زورؽ حربي بالقرب مف شواطئ مدينة بيت الىيا الّنار باتجاه الصياد 
 .(1)صيب في ساقوحيث أ عاما 25حساـ فتحي السمطاف 
إسرائيمي بمطاردة مجموعة مف الصياديف قاـ طراد  10/4/2004وفي تاريخ 

الفمسطينييف، أثناء ممارستيـ لمينة الصيد داخؿ بحر مدينة دير البمح بعمؽ كيمو متر 
وفي ىذه األثناء أطمؽ  ,أجبرىـ الطراد عمى اليروب مف البحر باتجاه الشاطئ ,تقريباً 

جنود االحتالؿ المتمركزوف في أحد المواقع العسكرية المحيطة بمستوطنة تؿ قطيؼ، 
عف شاطئ دير البمح، النار باتجاه  متر 700التي تبعد نحو جنوب مدينة دير البمح، و 
 12أسفر ذلؾ عف إصابة الطفؿ نايؼ محمد إبراىيـ األقرع،  ,إحدى قوارب الصيد الياربة

 .(2)عامًا، بعيار ناري في ساقو اليسرى

 سادسا: اعتقاؿ الصياديف مف عرض البحر وابتزازىـ في لقمة عيشيـ:
خرى بالتعرض لمراكب الصياديف في عرض بيف الفينة واأل تقوـ ُقّوات االحِتالؿ

البحر، واعتقاؿ مف تشاء منيـ، واحتجازىـ في مراكز توقيؼ داخؿ ِإْسرائيؿ، ويتعرضوف 
جائرة وتفرض عمييـ غرامات مالية باىظة، وخالؿ اْنِتفاَضة  في ىذه المراكز لمحاكماتٍ 

اأْلَْقصى ازدادت اليجمة الشرسة عمى الصياديف، وباتت مطاردتيـ ومالحقتيـ شبو يومية 
مف قبؿ الزوارؽ اإِلْسرائيمّية، بذريعة تجاوز الصياديف لممناطؽ المحددة ليـ مف قبؿ 

ف الممارسات اإِلْسرائيمّية ِبَحّؽ إغير ذلؾ، حيث ر إلى الُقّوات اإِلْسرائيمّية، لكف الدالئؿ تشي
ومتصاعدة عمى الرغـ مف التزاـ الصياديف بمزاولة العمؿ في نطاؽ  الصياديف مستمرةٌ 

 .(3)المناطؽ المحددة ليـ مف قبؿ ُقّوات االحِتالؿ
والشواىد عمى اعتقاؿ الصياديف عديدة، منيا ما تعرض لو الصياد رامز عزات 

وفي  ،2/6/2002 عتقاؿ ىو وزميمو الصياد جاد حسف بكر، وذلؾ في تاريخبكر مف ا
باعتقاؿ الصياد عبد الرحمف ىاشـ أبو  الزوارؽ اإِلْسرائيمّية، قامت 8/7/2002تاريخ 

اعتقمت الُقّوات اإِلْسرائيمّية  17/1/2003وفي يوـ الجمعة الموافؽ ، ريالة مف مدينة َغزَّة
عاًما؛ 33عاًما؛ ميدي محمد محمد أبو عودة  59و عودة محمد جياد محمد أبالصياديف 

عاًما؛ سامي يوسؼ عبد اهلل 46عاًما؛ أيمف فتحي بكر 19رائد يوسؼ محمد أبو عودة 

                                 
 (.10ص، 25/10/2003 –1/6/2002) ديفز الِفَمْسطيني: االعتداء اإِلْسرائيمّية عمى الصيا( اْلَمْركَ 1)
  .14/4/2004-8( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، التقرير االسبوعي، 2)
 (.15ص ،2002 )االعتداءات عمى الصياديف، يونيو يرْنساف: تقر ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ 3)
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عاًما؛ أسامة عوني يوسؼ أبو 24عاًما؛ محمد يوسؼ عبد اهلل أبو عودة 38أبو عودة 
اعتقمت ُقّوات  2003  /29/3 وفي تاريخ ،عاًما34عاًما؛ فايز أحمد أبو فوؿ 17عودة 

( عاًما ومحمد محمد 27االحِتالؿ الحربي اإِلْسرائيمّي الصياديف محمود محمد منير بكر)
بعد أف  ،( عاًما، وذلؾ أثناء تواجدىما في قارب صيد داخؿ بحر َغزَّة25منير بكر )

لقاء نفسيما في البحر  . (1)طمبت منيما البحرية اإِلْسرائيمّية خمع مالبسيما وا 
اعتقمت قوات االحتالؿ مف عرض البحر وفي المنطقة  9/2/2004تاريخ  وفي

التي تسمح قوات االحتالؿ الصيد فييا، ستة صياديف مف سكاف مدينة غزة، والصياديف 
 55رمضاف شامية،  ، عاماً  30جياد رجب اليسي،   ،عاماً  80رجب اليسي، ىـ: 
محمد احمد طمبة، ، عاماً  20يسي، مجدي محمد ال ،عاماً  20فارس مراد اليسي،  ،عاماً 
 .(2)عاماً  20

ف في مراكز و والمحقق اأَلْكَثر جرما في َحّؽ الصياديف ما تقوـ بو ُقّوات االحِتالؿو 
ت ابتزاز ليؤالء الصياديف في لقمة عيشيـ، فيقوـ المحقؽ بعرض َأواًّل التوقيؼ بمح

َغزَّة،  ِقطاععف المقاومة في  مساعدة الصياد بالماؿ مقابؿ التعاوف معيـ وتقديـ معموماتٍ 
 .(4)( 3)وقد تعرض الكثير مف الصياديف ليذه التجربة المريرة، واالبتزاز السافر

 تالؼ وتدمير القوارب:ا  درة التصاريح الخاصة بالصياديف و سابعا: مصا
جعمت ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي مينة الصيد محفوفة بالمخاطر عمى أرواح 
الصياديف وأدوات الصيد والقوارب، حيث تياجـ ىذه الُقّوات قوارب الصياديف بحجة 

نذار أو تحذير، بؿ تدمير مباشر لممراكب إالمسافة المحددة، وذلؾ دوف سابؽ تجاوز 
جبارىـ ا  و  ،لحاؽ أفدح الخسائر بالصياديفوذلؾ إل ؛ومعدات الصيد الالزمة لركوب البحر

سدود داخؿ أميناء ، وفي بعض األحياف تقوـ بسحب ىذه القوارب إلى (5)عمى ترؾ مينتيـ

                                 
ْنساف: تقرر حوؿ االعتداءات عمى الصياديف، يونيو( 1)  ،2002)اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

 (.12ص
 .11/2/2004-29/1( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، التقرير االسبوعي، 2)
 (.54)ص( أبو وردة، معاناة العامؿ الِفَمْسطيني تحت االحِتالؿ، 3)
الذيف اعتقمتيـ قوات االحتالؿ في عرض البحر اثناء الصيد في  ( جدوؿ يوضح أسماء المواطنيف4)

مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات  ، انظر مالحؽ الرسالة، الجدوؿ2005-2000فترة 
 (.274)، 13ممحؽ رقـ  مف التقارير االسبوعية لممركز الفمسطيني، 

 (.90)ص( فروانة، اأْلَْسرى الِفَمْسطينيوف آالـ وآماؿ، 5)
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 .(1)ِإْسرائيؿ، كما تقوـ بسحب تصاريح الصيد الالزمة دوف أي مبرر
 53حيث جرى احتجاز  12/4/1999وكاف أخطر تمؾ االنتياكات ما وقع يوـ 

 .(2)صيادا 41صيد، واعتقاؿ  مركبَ 
ويتضػػح مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ أف االحػػِتالؿ اإِلْسػػرائيمّي سػػعى إلػػى تػػدمير المجتمػػع 

ساسػي لمجتمػع الِفَمْسػطيني يعتمػد بشػكؿ أالِفَمْسطيني مف خالؿ توسيع رقعػة الفقػر، وجعػؿ ا
ة، ْقِتصػػاِديّ ، فػػألحؽ الضػػرر بجميػػع المرافػػؽ االامسػػتيمكً  اعمػػى المسػػاعدات، وجعمػػو مجتمًعػػ

شػغاؿ المػواطف مػف وراء ذلػؾ إلػى إ الزراعية والصناعية والصيد البحري، وييدؼ االحِتالؿ
بنفسػػػو وبرزقػػػو، فػػػال يعطيػػػو فرصػػػة لمتفكيػػػر بػػػالوطف والقضػػػية، فيحرفػػػو بػػػذلؾ عػػػف مسػػػاره 

 الوطني.

  

                                 
 (.26ص، 1997)لييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثالث سنة ( ا1)
ْنساف في 2) ْنساف والبيئة، التقرير السنوي حوؿ خروقات حقوؽ اإْلِ ( الجمعية الِفَمْسطينية لحماية حقوؽ اإْلِ

 (.150ص، 1999)ِفَمْسطيف لعاـ 
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 رابعال الفصل

 عالمواإل الممتمكات واالعتداء عمى التعميم والصحةاستهداف 

 
 المبحث األوؿ: االعتداء عمى منشآت التعميـ والعبادة ومقرات السمطة:

 ة:يّ : تدمير المنشآت التعميمية واالعتداء عمى العممية التعميمَأّواًل 
إِلْسرائيمّي إلى العديد َغزَّة طواؿ فترة االحِتالؿ ا ِقطاعالتعميمي في  ِقطاعتعرض ال

ي، مف االنتياكات التي ىدفت إلى تدمير المؤسسات التعميمية وتجييؿ الشعب الِفَمْسطين
غالقات المتكررة والمتواصمة لمجامعات والمعاىد والمدارس وتمثمت ىذه االنتياكات في اإل

 .(1)الِفَمْسطينية مف قبؿ الحكـ الَعْسَكِرّي اإِلْسرائيميّ 
 2000وحتى عاـ  1994َغزَّة في عاـ  ِقطاعدارة إِ ية السمطة الِفَمْسطينوبعد تسمـ 

 تاالعتداءامف قبؿ الُقّوات اإِلْسرائيمّية، وكانت ىذه  شيدت العممية التعميمية اعتداءاتٍ 
وقات كانت تفرض ُقّوات ، فكثير مف األَغزَّة ِقطاعمقتصرة عمى التعميـ الجامعي خارج 

َغزَّة فتمنع الطمبة الجامعييف مف حرية التنقؿ، كما وأف  ِقطاعاالحِتالؿ اإِلْغالؽ عمى 
كما شيدت تمؾ الفترة  ،في سفر الطالب ةً السيطرة عمى المعابر جعؿ ىذه الُقّوات متحكم

 .(2)سيف عمى معابراعتقاؿ العديد مف الطالب والمدرّْ 
االنتياكات التي تجاوزت حد ِإْغالؽ المعابر ومنع سفر الطالب التصعد الخطير و جاَء 

مقصؼ ، حيث تعرضت الكثير مف المدارس ل2000بعد اندالع اْنِتفاَضة اأْلَْقصى عاـ 
طالؽ الّنار، واستشياد العديد مف الطالب داخؿ الصفوؼ الدراسية، ا  والتخريب والتدمير و 

العقاب ِبَحّؽ الشعب الِفَمْسطيني، بيدؼ تدمير  مف سمسةِ  اوقد كانت ىذه االنتياكات جزءً 
لممجتمع الِفَمْسطيني برمتو، فتستيدؼ جميع أنواع المنشآت، سواء كانت  البنية التحتيةِ 

 حكومية أـ أىمية أـ خاصة.
 َغزَّة: ِقطاعأبرز االنتياكات اإِلْسرائيمّية ِبَحّؽ التعميـ في 

 التعميمية:طالؽ الّنار عمى المدارس والمؤسسات إ -
ؿ التعميـ بشكؿ عاـ، سواء المنشآت التعميمية أـ العممية منذ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى شكَّ 

التعميمية نفسيا، ىدًفا لُقّوات االحِتالؿ الحربي اإِلْسرائيمّي، حيث ارتكبت جرائـ ِبَحّؽ عدد 
                                 

 (.28ص، 1997) لمواطف، التقرير السنوي الثالث سنة( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ ا1)
ْنساف، تقرير الحؽ في التعميـ (2)  (.12ص، 4/2002/ 30- 29/9/200اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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لت مدارس  إلى كبير مف المدارس والجامعات، سواء بالقصؼ، أو باإلغالؽ، ىذا وحوَّ
ثكنات َعْسَكِرّية يتمركز فييا جنودىا وآلياتيا، كما وأعاقت انتقاؿ الكتب المدرسية بيف 

 .(1)َغزَّة ِقطاعالضفة الغربية و 
قصفت ُقّوات االحِتالؿ المتمركزة عمى مفترؽ الشَُّيداء بالمدفعية   3/10/2000ففي 

ألحؽ أضرارا بالغة بجدراف الثقيمة مبنى كمية التربية الواقع عمى شارع صالح الديف، مما 
وتوزيعيـ عمى  ،المبنى وغرؼ التدريس والنوافذ، وجراء ذلؾ تـ تفريغ الكمية مف الطمبة

 .(2)بقية المباني التابعة لمكمية في كؿ مف مدينة َغزَّة ومدينة خاف يونس
أطمقت ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي نيراف أسمحتيا الرشاشة مف  11/11/2000وفي 

ساسية المشتركة في مدينة خاف يونس، مما غا األار الثقيؿ باتجاه مدرسة عيد األعيال
متر إلى  100جسيمة في الجدراف والنوافذ، وتقع المدرسة عمى بعد  أسفر عف أضرارٍ 

 .(3)الشرؽ مف الَمْوِقع الَعْسَكِرّي لُقّوات االحِتالؿ في ُمْسَتْوَطَنة قطيؼ
 يانتج عنفقد ، 2004يموؿ مف العاـ أواخر أفي  في شماؿ َغزَّة اجتياحعممية  أّما
طمقت الدبابات اإِلْسرائيمّية القذائؼ أصاب العديد مف المدارس، حيث أىائؿ  دمارٌ 

 ،ة وكسرت النوافذيّ الدّْراسراف والصفوؼ رت الجدفدمّ  ،والرصاص مباشرة عمى المدارس
زت ِعدَّة دبابات داخؿ ىذه المدارس، وقامت كما وتمرك ،ثاث إلى ركاـٍ وحولت المقاعد واأل

 .(4)الجرافات بتجريؼ ساحة المدرسة لعمؿ سواتر ترابية
، مدرسة أحمد الشقيري ىذه العمميةرس التي تعرضت لمقصؼ أثناء ومف ىذه المدا

مدرسة ذكور اإلعدادية "ا" و ذكور عزبة بيت حانوف لالجئيف،  ةالثانوية لمبنيف، ومدرس
ومدرسة ذكور اإلعدادية "ب" لالجئيف، ومدرسة ذكور االبتدائية "ب" لالجئيف، لالجئيف، 

والتي تقع ىذه المدارس في ُمَخيَّـ جباليا، وكذلؾ  ومدرسة ذكور االبتدائية "و" لالجئيف
مدرسة بنات بيت الىيا اإلعدادية ومدرسة شيداء جباليا الثانوية لمبنيف، وكذلؾ ىدـ 

وقد  ،، وألحقت أضرار جسيمة في روضة عثماف بف عفافروضة تؿ الزعتر النموذجية

                                 
 (.59)صتداعيات انتياكات ِإْسرائيؿ لمعممية التعميمية،  ( جودة،1)
، 28/10/2000-29/9/2000( الييئة العامة لالستعالمات، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى يوميات ووثائؽ، 2)

 (.1/32)ج
ْنساف، تقرير الحؽ في التعميـ 3)  .19، ص4/2002/ 30- 29/9/200( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْسرائيمّية لحقوؽ الطّْْفؿ الِفَمْسطيني ( الحركة العالمية لمدفاع عف الطّْْفؿ: تقرير حوؿ االنتياكات اإلِ 4)

 (.46)ص ،2004خالؿ 
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وكذلؾ بسبِب  ،قذائؼ المدفعية وصواريخ الطيرافتضررت ىذه المدارس بسبب اسِتخداـ 
 .(1) حيث أحدث ذلؾ خرابا ودمارا فييا ،تجريفيا بالجرافات

استيداؼ المدارس باألسمحة الرشاشة وقذائؼ المدفعية ال يحدث دمارا في األبنية 
واألثاث فقط، فقد سجمت الكثير مف حاالت االستيداؼ والقصؼ مع تواجد الطالب داخؿ 

عمى  ـقتموا وى غرؼ الدّْراَسة، مما عرض حياتيـ لمخطر، بؿ وىناؾ العديد مف اأْلَْطفاؿ
 مقاعد الدّْراَسة داخؿ صفوفيـ.

ة نفيو طمقت ُقّوات االحِتالؿ المتمركزة في محيط ُمْسَتْوَطنَ أ 12/10/2004ففي 
ديكاليـ غرب مدينة خاف يونس الّنار باتجاه مدرسة خاف يونس االبتدائية المشتركة )د( 

عاما بعيار ناري في صدرىا، مما أدى إلى  11وأصابت الطّْْفمة غدير جبر ُمَخيَّمر 
 .(2)استشياد الطّْْفمة بعد وصوليا إلى المستشفى

بؾ سير رْ األبنية، بؿ يُ و اأْلَْرواح وال تتوقؼ آثار استيداؼ المدارس عمى الخسائر في 
تعميمية إلى القصؼ  ُمَؤسََّسةالعممية التعميمية ويفضي إلى توقفيا أحيانا، فعندما تتعرض 

رى كمما كاف ذلؾ متاحا، مما خأمدارس أو التدمير يتـ نقؿ طالب المدارس المدمرة إلى 
عمى البيئة التعميمية  وتأثيرٍ  ،في الجداوؿ وتغييرٍ  حياف إلى ازدحاـٍ دى في كثير مف األأ

المدارس مف  تنجوعمى الرغـ مف الجيود المضنية التي يبذليا المعمموف، وحتى عندما 
خالء المدارس التي تحولت إلى بيوت مؤقتة إضطر الطالب إلى ية القصؼ اإِلْسرائيميّ 

 .(3)اإِلْسرائيمّية يا الجرافاتُ تَ التي دمرت بيو  لألسر
، تضررت 2005وخالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، مف بداية االْنِتفاَضة وحتى بداية عاـ 

 .(4)َغزَّة ِقطاعمنشأة تعميمية في  67حوالي 
 :ِقطاعتضرر العممية التعميمية مف تقطيع أوصاؿ ال -

وتقطيع أوصالو بالحواجز الَعْسَكِرّية إلى المساس بالمسيرة  ِقطاعأدى تقسيـ ال
ؿ الطالب مف يشيا، حيث تعرقؿ نقاط التفتيش التابعة لُقّوات االحِتالؿ تنقُّ التعميمية وتشو 

                                 
-28/9)( مركز الميزاف: تقرير حوؿ جرائـ ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي في شماؿ َغزَّة 1)

 (.23ص ،15/10/2004
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 2)  (.28ص، 2004)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
العالمية لمدفاع عف الطّْْفؿ: تقرير حوؿ االنتياكات اإِلْسرائيمّية لحقوؽ الطّْْفؿ الِفَمْسطيني ( الحركة 3)

 (.46)ص ،2004خالؿ 
 (.15)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 4)
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وقات يتـ منع ا مف األَغزَّة إلى جامعاتيـ الواقعة في مدينة َغزَّة، وكثيرً  ِقطاعجنوب ووسط 
 .(1)الطمبة والمدرسيف مف الوصوؿ إلى جامعاتيـ أو مدارسيـ

مغمقة ومعطمة، مما حدا ببعض  وكأنَّياَغزَّة  ِقطاعوقد بدا عمى الجامعات الِفَمْسطينية في 
 .(2)الجامعات لتوفير أماكف لمتدريس لتعويض طالبيا في مناطؽ خانيونس ورفح

ومف االماكف التي وفرتيا الجامعة االسالمية لمتدريس صالة أفراح في نادي 
الدكتور خدمات رفح، وعقدت امتحانات لمطالب في المساجد والمدارس والنوادي، يقوؿ 

كنت  ،ويسكف مدينة خانيونس وىو محاضر في الجامعة االسالمية بغزة زكريا السنوار
يوما مراقب عمى امتحانات لطالب اليندسة في مسجد أىؿ السنة في مدينة خانيونس، 
وكاف ال يوجد أي أثاث أو مكاتب دراسية وكراسي، فجمب كؿ طالب معو "طبمية" وىي 
طاولة صغيرة غير مرتفعة كثيرا عف األرض تكفي لطالب واحد ويكتب عمييا وىو جالس 

 .(3)عمى األرض
 وضربٍ  ف إلى مضايقاتٍ و ف والمدرسو يتعرض الطالب الجامعيعدا عف ذلؾ 

أو  ،أثناء توجييـ إلى جامعاتيـ ومدارسيـ ،واعتقاؿ ومعامالت مشينة تحط مف كرامتيـ
مف قبؿ جنود االحِتالؿ المتمركزيف عمى الحواجز الَعْسَكِرّية المضروبة عمى  ،العودة منيا

قد انعكست سمبا عمى المستقبؿ التعميمي  ، وىذه المعاممة(4)الطرؽ الرئيسية والفرعية
 ما ،لمطمبة، حيث خسر البعض مف الطالب دراستو الجامعية أو بعض فصوؿ الدّْراَسة

 .(5)الطمبة إلى تأجيؿ الدّْراَسة بعُض  دفع
طالب الجامعات مف مدينتي خانيونس ورفح كانوا اأَلْكَثر تضررا مف ِسياَسة 

معظـ الجامعات تتركز في مدينة َغزَّة، التي يفصؿ بينيا وبيف  فّ إ، حيث َغزَّة ِقطاعتقسيـ 
عدد مف الحواجز، منيا الدائـ ومنيا المؤقت، ىذا ما دفع الكثير مف  ِقطاعجنوب ال
ف الرحمة بيف المنزؿ والجامعة لإلقامة فييا بجانب جامعاتيـ، أل السِتئجاِر شقؽٍ الطالب 

                                 
ي، ( مركز دراسات الشرؽ اأْلَْوَسط: اْنِتفاَضة اأْلَْقصى تعيد النظر بمستقبؿ الكياف الصييون1)

 (.154)ص
 (.28ص، 1997) ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثالث سنة2)
 .19/6/2016( اجرى الباحث مقابمة مع الدكتور زكريا ابراىيـ السنوار بتاريخ 3)
ْنساف، تقرير الحؽ في التعميـ 4) ، 4/2002/ 30- 29/9/200)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

 (.24ص
 (.79)صاالنتياكات اإِلْسرائيمّية ضد طمبة مؤسسات التعميـ العالي،  ( غناـ،5)
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 .(1)ا يزيد مف تكمفة مصاريؼ التعميـيوميا، مم ولـ تعد ممكنةً  ،تستغرؽ ساعات
الدكتور زكريا ابراىيـ حسف السنوار عندما اندلعت انتفاضة االقصى عاـ يقوؿ 

، ويؤدي ذلؾ الى منع ومفاجئ بشكؿ كمي تقوـ قوات االحتالؿ بإغالؽ الحواجز، 2000
الطالب والطالبات والمدرسيف مف العودة مف جامعاتيـ الى بيوتيـ في مدينة خانيونس 

الجامعة في غزة كانت تفتح أبوابيا لمطالب  فكانتوىذا حدث مرات عدة، ورفح، 
لممبيت في القاعات التدريسية في الجامعة، وتقوـ بتأميف أغطية  والمدرسيف والطالبات

، ىذه األوضاع دفعت ـ الى أف تقوـ قوات االحتالؿ بإعادة فتح الحواجزوفرشات لي
العشرات مف الطالب والطالبات الى استئجار شقؽ سكنية، وىذا ضاعؼ مف معاناة 
الطالب والمدرسيف حيث كاف يشترؾ احيانا الطالب والمدرسيف في شقة واحدة، وكانت 

ة الطمب عمييا، باإلضافة الى معاناة الشقؽ صغيرة وسعرىا مرتفع بشكؿ كبير نظرا لزياد
 .(2)البعد عف األىؿ واألبناء والزوجة

الطالب محمد عمي محمد عوض مف مدينة رفح يدرس في الجامعة االسالمية في 
، اضطر الى استئجار شقة سكنية في مدينة غزة قريبة مف الجامعة التي 2004عاـ 

بالحواجز العسكرية، وفي يدرس بيا، وذلؾ بسبب اغالؽ قوات االحتالؿ الطرؽ 
اعتقمتو قوات االحتالؿ عمى حاجز محفوظة العسكري في طريؽ  16/8/2004تاريخ

ذىابو الى منزلو في مدينة رفح لزيارة أىمو، وقد تعرض محمد عوض لمتعذيب والشبح 
عمى يد المحققيف في السجوف االسرائيمية، وقد حكمت عميو محكمة االحتالؿ ثالث 

 .(3)عف مواصمة تعميموسنوات، مما أخره 
 تضرر العممية التعميمية مف ِإْغالؽ المعابر: -

يؤثر عمى مختمؼ حقوؽ  السُّّكافوتقييد حرية حركة َغزَّة  ِقطاعِإْغالؽ معابر ف إ
بجامعات  َغزَّة ِقطاعالِفَمْسطينييف األساسية، ومف ضمنيا التعميـ، حيث يمتحؽ طالب 

ي يخرجوف لمدراسة فييا عبر الت ،الِفَمْسطينية في الضفة الغربيةيضا الجامعات أو  ،الخارج
يرز الذي يتعرض دوما لإلغالقات المتكررة التي تؤثر سمبا عمى انتظاـ الدّْراَسة إمعبر 

 .ِقطاعبالنسبة لطالب ال

                                 
(1) Amnesty International: Conflict, occupation and patriarchy Women carry 

the burden, (P.14).  

 .19/6/2016( اجرى الباحث مقابمة مع الدكتور زكريا السنوار بتاريخ 2)
 .4/6/2016اجرى الباحث مقابمة مع المواطف محمد عوض بعد االفراج عنو بتاريخ ( 3)
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َغزَّة إلى  ِقطاعومنذ قدوـ السمطة تقوـ ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي بمنع وصوؿ طالب 
مر عند ىذا الحد، بؿ ية في الضفة الغربية، ولـ يقؼ األراَسة في المؤسسات التعميمالدّْ 

يقضى بترحيؿ الطمبة الغزييف المتواجديف في  12/3/1996أصدرت أمرا َعْسَكِرّيا في 
الضفة الغربية، بما في ذلؾ الطمبة المقيميف في مناطؽ والية السمطة الوطنية في 

القرار طالب َغزَّة الذيف يدرسوف في جامعات الضفة إلى ، وقد عرض ىذا (1)الضفة
 .(2)حرمانيـ مف حقيـ في التعميـ

عقبة رئيسية أماـ  (يرزإبيت حانوف )ومنذ بداية اْنِتفاَضة اأْلَْقصى شكؿ ِإْغالؽ معبر 
َغزَّة الذيف يدرسوف في الجامعات الِفَمْسطينية في الضفة الغربية، حيث لـ  ِقطاعطالب 

(3) ِقطاعالء الطالب مف العودة إلى منازليـ في اليتمكف ىؤ  عددا كبيرا مف كما أف ،
َغزَّة، والذيف يدرسوف في جامعات الضفة الغربية،  ِقطاعالطمبة الجامعييف مف محافظات 

موا قسرا عف ذوييـ في َغزَّة، جراء إجراءات ِإْغالؽ المعابر، مما أدى إلى حرماف صِ فُ 
قامة الجبرية عمييـ في مناطؽ سكنيـ وجامعاتيـ، وفرضت اإل الء الطمبة مف أىالييـ،ىؤ 

 .(4)بدوره عمى تحصيميـ العممي حالتيـ النفسية وأوضاعيـ الدراسية أّثروىذا 
مف الحرماف في جامعات الخارج إلى  فالذيف يدرسو الطالب وكذلؾ يتعرض 

المنفذ الوحيد الذي  ،االلتحاؽ بجامعاتيـ، بسبب قياـ ُقّوات االحِتالؿ بِإْغالؽ معبر رفح
وقد ساىـ قرار ُقّوات االحِتالؿ الذي اتخذتو في تاريخ ، َغزَّة والخارج ِقطاعيربط بيف 

إلى مضاعفة  35-16والقاضي بمنع الذكور الذيف تتراوح أعمارىـ بيف  6/1/2003
 .(5)السيما ىذه الفئة مف الطالب الذيف حرموا مف السفر عبر المعبر ،معاناة الِفَمْسطينييف

الطالب طارؽ عيد عبد ربو العجرمي درس اقتصاد وعموـ سياسة في اليند، وبعد 
، وعندما أراد 21/4/2004عاـ واحد عاد الى قطاع غزة بيدؼ زيارة عائمتو بتاريخ 

                                 
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 1)  (.12ص، 1997)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.28ص، 1997) ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثالث سنة2)
ْنساف، تقرير الحؽ في التعميـ 3) ، 4/2002/ 30- 29/9/200)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

 (.24ص
 .(80)ص( غناـ، االنتياكات اإِلْسرائيمّية ضد طمبة مؤسسات التعميـ العالي، 4)
 (.11)ص، 8/82/2003(  مركز الميزاف: معبر رفح 5)
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تعميمو في دولة اليند بعد شيريف مف الزيارة، رفضت قوات االحتالؿ  إلكماؿالعودة 
 .(1)، مما أضاع عميو تعميمو الجامعيالسماح لو بالمغادرة عبر معبر رفح

                                 
 .4/6/2016مقابمة يـو السبت بتاريخ (  أجرى الباحث مع المواطف طارؽ العجرمي 1)
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 : استيداؼ دور العبادة:ثاِنًيا
عياف المدنية بيدؼ تدمير البنية التحتية لممجتمع ضمف سمسمة استيداؼ األ

أقدمت ُقّوات االحِتالؿ خالؿ يقاؼ انتفاضتو الشعبية، إجباره عمى ا  ي برمتو، و الِفَمْسطين
ْسالمية ضاربة بذلؾ عرض  اْنِتفاَضة اأْلَْقصى عمى انتياؾٍ  سافر لحرمة اْلُمَقدَّسات اإْلِ

 ،الحائط لكافة القوانيف والمواثيؽ واألعراؼ الدولية الداعية الحتراـ شرعية تمؾ اْلُمَقدَّسات
ومراعاة الحرية الدينية لكافة المواطنيف، فقد قامت ىذه الُقّوات باستيداؼ المساجد باليدـ 

 بإطالؽ الّنار باألسمحة الثقيمة وقذائؼ الدبابات.بالجرافات الَعْسَكِرّية، و 
 الواقع الصديؽ بكر أبوبيدـ مسجد  5/4/2002فقد قامت ىذه الُقّوات في تاريخ 

قامت بيدـ مسجد  22/2/2003وفي تاريخ ، (1)خزاعة في مدينة خانيونس بمدة في
في ُمَخيَّـ قامت بيدـ مسجد التقوى  3/3/2003صالح الديف في جنوب رفح، وفي تاريخ 
قامت بيدـ مسجد النور في حي  5/3/2003البريج في المحافظة الوسطى، وفي 

ستيداؼ ال، عمما أف مسجد النور تعرض لمعديد مف عمميات ا(2)البرازيؿ جنوب مدينة رفح
مف خالؿ الرشاشات سواء بالقذائؼ الصاروخية أو  ،قامت بيا ُقّوات االحِتالؿالتي 
 الدبابات مرت مساءً  والربع الثامنة الساعة حوالي 12/3/2001يف ففي يوـ االثن ،الثقيمة

الَعْسَكِرّية مصحوبة بكاسحة ألغاـ بجوار اْلَمْسِجد متجية غرًبا، حيث  والجرافات اإِلْسرائيمّية
لدبابات بإطالؽ اـ قرب بوابة صالح الديف، ثـ قامت  300توقفت عمى بعد حوالي 

، مْنَطَقةعمى أنحاء ال كثيؼٍ  والقذائؼ الصاروخية بشكؿٍ الرصاص، مف العيار الثقيؿ، 
ما ألحؽ ضرًرا كبيًرا فيو، فتضررت النوافذ كافة، وتصدعت  ،وبتركيز أكبر عمى اْلَمْسِجد

 .(3)جدرانو، وتدمر مصمى جانبي فيو، وتضررت شبكة الكيرباء والفرش الداخمي
مسجد عباد الرحمف في حي قامت ُقّوات االحِتالؿ بتدمير  11/5/2004وفي تاريخ 

نتج عنيا تدمير البيوت  مْنَطَقةواسعة لم الزيتوف في مدينة َغزَّة، وذلؾ أثناء عممية اجتياحٍ 
توغمت ُقّوات  13/5/2004وفي رفح في تاريخ  ،وتجريؼ الشوارع والبنية التحتية

                                 
 (.33، ص2002) ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثامف،1)
 (.57ص، 2003) ،( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي التاسع2)
( مركز الميزاف: تقرير حوؿ: جرائـ االحِتالؿ الحربي اإِلْسرائيمّي ِبَحّؽ السكاف المدنييف وممتمكاتيـ في 3)

 (.90ص ،2001نوفمبر  15-2000سبتمبر  28)محافظة رفح، مف 
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ماؿ ىدـ ليات َعْسَكِرّية في ُمَخيَّـ رفح، وشرعت بأعآالمصحوبة بجرافات و  االحِتالؿ
 .(1)وتدمير لممنازؿ، كما تـ تدمير مسجد ذو النوريف

قامت ُقّوات االحِتالؿ  28/9/2004َغزَّة في  ِقطاعشماؿ  وأثناء تنفيذ عممية اجتياح
السكة شرؽ معسكر جباليا، كما وألحقت أضرارا كبيرة في  مْنَطَقةبيدـ مسجد البخاري في 

ومسجد الشيخ عيد، ومسجد رياض الصالحيف،  ،ومسجد عمر بف الخطاب ،مسجد البشير
 .(2)ومسجد اإلماـ عمي بف أبي طالب، ومسجد أنس بف مالؾ

عدد دور العبادة التي تعرضت لمتدمير الكمي والجزئي  بمغحصائية لمركز الميزاف وفي إ
دار  20، حوالي 2004خالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، مف بداية االْنِتفاَضة وحتى بداية عاـ 

 .(3)َغزَّة ِقطاععبادة في 
ال وقامت ِتالؿ اإِلْسرائيمّية لـ تترؾ شيًئا إومما سبؽ يتضح أف ُقّوات االح

باستيدافو، فمـ تسمـ رياض اأْلَْطفاؿ والمدارس ودور العبادة مف اليمجية التي يتعامؿ بيا 
مف ىذه  االحِتالؿ مع الشعب الِفَمْسطيني، وىذا يجعمنا ننظر إلى الموقؼ الدولي

وشؾ، ألف االحِتالؿ مارس االنتياكات بصورة عمنية عمى جميع  االنتياكات نظرة ريبةٍ 
   مسائمة دولية. ةِ وكأنو ال يخشى مف أيّ  ،مؤسسات وشرائح المجتمع

                                 
ْنساف: بياف، ُقّوات االحِتالؿ تواصؿ عدوانيا، 1) ، 2004/ 13/5( الشبكة العربية لمعمومات حقوؽ اإْلِ

 كتروني.موقع إل
-28/9( مركز الميزاف: تقرير حوؿ جرائـ ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي في شماؿ َغزَّة خالؿ الفترة 2)

 (.23)ص، 15/10/2004
 (.15)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 3)
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 :(1) 2005-2000مف  يوضح المساجد المستيدفة (4.1) جدوؿ

 التاريخ المنطقة  المسجد الرقـ
 09/11/2002 بيت حانوف مسجد عمر بف عبد العزيز 1
 09/11/2002 بيت حانوف مسجد ابو بكر الصديؽ 2
 09/11/2002 بيت حانوف مسجد التوبة 3
 09/11/2002 بيت حانوف مسجد الرحمف 4
 02/10/2002 الشيخ زايد مسجد الشيخ زايد 5
05/04/2002 بمدة خزاعة مسجد ابو بكر الصديؽ 6  
22/02/2003 جنوب رفح مسجد صالح الديف 7  
03/03/2003 البريج مسجد التقوى 8  
05/03/2003 البرازيؿ رفح مسجد النور 9  
11/05/2004 حي الزيتوف عباد الرحمف 10  
13/05/2004 رفح مسجد ذي النوريف  11  
28/09/2004 معسكر جباليا مسجد البخاري 12  
28/09/2004 معسكر جباليا مسجد البشير 13  
28/09/2004 معسكر جباليا الخطابمسجد عمر بف  14  
28/09/2004 معسكر جباليا مسجد الشيخ عيد 15  
28/09/2004 معسكر جباليا مسجد رياض الصالحيف 16  
28/09/2004 معسكر جباليا مسجد عمي بف ابي طالب 17  
28/09/2004 معسكر جباليا مسجد انس بف مالؾ 18  

 
  

                                 
، نيمسطيف( الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز ال1)

2000-2005. 
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 الِفَمْسطينية:: قصؼ مقرات الشرطة ثاِلثًا
شرسة ومدمرة بالطيراف  منذ انطالؽ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى شنت ُقّوات االحِتالؿ ىجماتٍ 

التّابعة الوزارات  يالحربي بكافة أنواعو عمى المقرات الحكومية والمنشآت األمنية ومبان
وغالبية ، (1)لمسمطة الِفَمْسطينية، وقد استمر ىذا اليجوـ عمى مدار سنوات االْنِتفاَضة

عمميات القصؼ التي تقـو بيا طائرات ودبابات االحِتالؿ تحدث في أوقات اليدوء، ودوف 
 َغزَّة. ِقطاعنوع مف االشتباكات في  وقوع أيّْ 

فعقب العمميات التي تنفذىا المقاومة الِفَمْسطينية ضد ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي في 
ألحياف داخؿ ِإْسرائيؿ، ويقتؿ خالليا ِإْسرائيمّيوف، َغزَّة، وفي بعض ا ِقطاعالضفة الغربية و 

مف اليجمات  سمسمةً  مباغتٍ  تشف الطائرات والدبابات والبوارج البحرية اإِلْسرائيمّية بشكؿٍ 
،(2)مما يوقع ضحايا في صفوفيـ ،االنتقامية عمى المواقع التابعة لمشرطة الِفَمْسطينية

اعطى رئيس الوزراء االسرائيمي  18/5/2001بتاريخ  فعقب العممية الفدائية في نتانيا
، 16ارئيؿ شاروف االمر بضرب جميع مواقع السمطة الفمسطينية بالطائرات الحربية االؼ 

وقد كانت ىذه المرة االولى التي تستخدـ فييا الطائرات الحربية المقاتمة لمياجمة االراضي 
 .(3)1967الفمسطينية منذ احتالؿ قطاع غزة في عاـ 

ىداؼ أة ىجمات عمى شنت الطائرات المقاتمة اإِلْسرائيميّ  27/8/2001ففي يوـ 
َغزَّة فقصفت الطائرات المقاتمة اإِلْسرائيمّية  ِقطاعمتعددة لألمف والشرطة الِفَمْسطينية في 

فدمرت مقر قوة  مقرا لمديرية الشرطة الِفَمْسطينية في مدينة َغزَّة« 16اؼ »مف طراز 
غارت أمف خمسة طوابؽ بشكؿ كامؿ، كما و الذي يتكوف « مف والتدخؿ السريعحفظ األ»

الطائرات اإِلْسرائيمّية عمى َمْوِقعيف لمشرطة واالستخبارات الَعْسَكِرّية في محيط مدينة دير 
البمح ودمرتيما بالكامؿ، وسبؽ الغارات الجوية، قياـ الَجْيش اإِلْسرائيمّي باقتحاـ مناطؽ 

سفر عف أمر الذي ألمف الوطني، األاة طينية في رفح، وتدمير مقر قيادالسمطة الِفَمسْ 
 .(4)خريفآصابة عشرة ا  ي و استشياد شرطي ِفَمْسطين

                                 
(1) Amnesty International: Conflict, occupation and patriarchy Women carry 

the burden, (P.24).     
ْنساف: التقرير السنوي 2)  (.19ص، 2001)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

  (P.25) Filiu ,Gaza A History (3) 
 . 8308العدد  2001اغسطس  27( جريدة الشرؽ اأْلَْوَسط: 4)
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دت ُقّوات االحِتالؿ مف ىجماتيا عمى مقرات األجيزة صعَّ  2002ما خالؿ عاـ أ
األبنية األمنية الِفَمْسطينية بشكؿ عنيؼ، وشمؿ االستيداؼ بالقصؼ والتدمير معظـ 

)أمف الرئاسة(، والشرطة البحرية، واألمف  ُٚٔقّوات اؿ ، و التابعة لمقر الرئاسة، والشرطة
ومراكز التوقيؼ. وقد أدت  ،الوطني، والمخابرات العامة، واألمف الوقائي، والسُّجوف

عمميات القصؼ إلى تدمير معظـ األبنية العائدة لتمؾ األجيزة، كما أدت إلى مقتؿ وجرح 
رجاؿ األمف والمدنييف الِفَمْسطينييف الذيف تواجدوا داخؿ ىذه األبنية أو عمى  عدد مف

 .(1)مقربة منيا
ويؤدي القصؼ اإِلْسرائيمّي عمى مواقع الشرطة الِفَمْسطينية إلى إحداث أضرار بالغة 

وعمى سبيؿ المثاؿ، تضرر َأْكَثر مف  ،ة والمنشآت المدنية المجاورة ليافي المباني السكني
بيت الىيا جراء القصؼ اإِلْسرائيمّي لَمْوِقع ُقّوات الحرس الرئاسي  مْنَطَقةمنزاًل في  ٓٙ

، حيث أتى القصؼ عمى الَمْوِقع 4/12/2001التواـ في تاريخ  مْنَطَقة( في ٚٔ)اْلُقوَّة 
 .(2)بشكؿ كامؿ
 يسمقر الرئقدمت الطائرات والبوارج الحربية اإِلْسرائيمّية بتدمير أ 11/3/2002وفي 

باتشي أميركية أمف طراز  طمقت مروحياتٌ أ، حيث الِفَمْسطيني ياسر عرفات في مدينة َغزَّة
 ، كما سبؽة طوابؽثالثمف الصنع ثالثيف صاروخا كانت كفيمة بتدمير المقر المكوف 

المواقع الخاصة المكمفة بأمف وحماية مقر  تدمير المقر بساعات قميمة قصؼُ  عمميةَ 
بصاروخيف مقر اليندسة  16ومنزؿ الرئيس، كما قصفت طائرات مف نوع اؼ

لحؽ أضرار جسيمة بالمبنى, كما ألحاؽ إدى إلى أمما  ؛واالتصاالت التابع لألمف العاـ
 ،ئاسةضرارا بالغة في عشرات المنازؿ والشقؽ السكنية الواقعة في محيط مقر الر أالقصؼ 

مباشر مف شدة االنفجارات الناتجة عف القذائؼ الصاروخية، ومف بيف  تأثرت بشكؿٍ  فقد
 .(3)تمؾ المنازؿ منزؿ السفير الروسي لدى السمطة الِفَمْسطينية سيرجي بيسكوؼ

غالًبا ما يقع فىناؾ مدنيوف لحظة القصؼ أـ ال،  وال تأبو ُقّوات االحِتالؿ إف كاف
قصؼ اإِلْسرائيمّي العنيؼ الذي ال يميز بيف أفراد الشرطة ومدنييف، ضحايا مدنيوف أثناء ال

 ؛خاصة وأف معظـ مواقع الشرطة الِفَمْسطينية مالصقة لممباني السكنية والمنشآت المدنية
 مما يعرض أرواح المدنييف لمخطر.

                                 
 (.28ص، 2002) الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثامف سنة( 1)
ْنساف: التقرير السنوي 2)  (.2ص، 2001)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.1)ص، السنة السابعة، 2237، العدد 11/3/2002( جريدة اأْلَّياـ، 3)
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ومؤسساِتيا الشرطة الِفَمْسطينية  مقرات ٙٔوعمى سبيؿ المثاؿ، قصفت طائرات أؼ 
أثناء خروج أطفاؿ المدارس مف مدارسيـ المحاذية  ٕٔٓٓ/ٕٔ/َٗغزَّة صباح يوـ في 

جريح مف تالميذ المدارس،  ٓ٘ٔمما أوقع شييديف و ؛لمقر لألمف الوقائي في مدينة َغزَّة
 (1)فضاًل عف إلحاؽ أضرار جسيمة في عشرات المنازؿ السكنية المجاورة 

ّوات االحِتالؿ قذيفة دبابة باتجاه َمْوِقع ، أطمقت قُ 2004تشريف الثاني  19وفي تاريخ 
مما أدى  ؛َغزَّة ِقطاعلُقّوات األمف الوطني في محيط مقبرة الشَُّيداء، شرؽ بمدة جباليا في 

 . (2)وجرح آخر ةجياد إبراىيـ أبو ليم إلى استشياد الَعْسَكِريّ 
 

َغزَّة مف  ِقطاع(: يوضح عدد المنشآت العامة التي استيدفتيا ُقّوات االحِتالؿ في 4. 2جدوؿ )
 :(3)2005-2000عاـ

 العدد نوع المنشأة 
 67 تعميمية

 18 دار عبادة
 9 طبية

 18 مؤسسات اىمية
 14 مكاتب احزاب سياسية

 83 (4)رىخْ اُ 
 209 المجموع

 

                                 
ْنساف: التقرير السنوي 1)  (.2ص، 2001)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
كانوف  11تشريف الثاني إلى  11( مجموعة الرقابة الِفَمْسطينية، تقرير االعتداءات اإِلْسرائيمّية مف 2)

ؿ   (.9ص، 2004اأْلَوَّ
 ( اإلحصائية مف عمؿ مركز الميزاف. 3)
 رى أسواؽ ومحطات وقود ومراكز شرطة وشركات وبنوؾ.خْ ( يقصد باُ 4)
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 : تدمير البنية التحتية:راِبًعا
ورفض أي  باعتراض، قامت 1967َغزَّة عاـ  ِقطاعاحتالؿ الُقّوات اإِلْسرائيمّية لمنذ 

أو محاولة إلنشاء أي عنصر مف شأنو أف يعتبر أساًسا لبنية تحتية تخدـ  اقتراح
مبرمجة تيدؼ إلى تضييؽ الخناؽ  ية الِفَمْسطينية، وذلؾ ضمف ِسياَسةٍ السُّّكانالتجمعات 

والُمَخيَّمات الِفَمْسطينية اْلُمُدف  ات توزيع المياه والكيرباء في معظـعمى الِفَمْسطينييف، فشبك
إلى التأىيؿ والصيانة، أما البنية التحتية الخاصة بالمياه العادمة والنفايات  ىي بحاجةٍ 

تأىيؿ لمتقميؿ مف المخاطر الصحية الالصمبة فيي محدودة، وىي بحاجة ماسة إلعادة 
في اإلدارة أو نقص في مستوى الخدمات، أما  تنجـ نتيجة سوءٍ  ة المختمفة التي قديّ والبيئ

 .(1)فيما يتعمؽ بشبكة الطرؽ التي تخدـ الِفَمْسطينييف فيي ميترئة وبحاجة لإلصالح

صبحت الطرؽ الفرعية أيانة الطرؽ، ونتيجة لذلؾ فقد أىممت سمطات االحِتالؿ ص
ىممت أوبعد أف  ،وتفتقر لإلضاءة الِفَمْسطينييف ميترئةً  السُّّكافوالرئيسية التي تخدـ 

 عمى الحفر السُّّكافسمطات االحِتالؿ بناء وتطوير شبكات الصرؼ الصحي اعتمد 
مواقع دفف  ِقطاعكما ال تتوفر في ال االمتصاصية لمتخمص مف مياه الصرؼ الصحي،

ماكف مفتوحة توضع في أايات، حيث يتـ دفنيا دوف معالجة أو إعادة تصنيع، أو لمنف
 .(2)راضي الزراعيةالتي تكوف في الغالب عمى حساب األو 

أوْسمو وجدير بالذكر أف سمطات االحِتالؿ خالؿ فترة االحِتالؿ المباشر قبؿ اتفاؽ 
جور عماؿ المناطؽ الِفَمْسطينية لتمويؿ مشاريع البنية ، كانت تستقطع مف أ1993عاـ

ات كانت ِقطاعال أف ىذه االستفي المناطؽ الِفَمْسطينية، إ ْجِتماِعيّ التحتية والتطوير اال
 .(3)تذىب إلى الخزينة اإِلْسرائيمّية بغير وجو حؽ

تنفيذ العديد  َغزَّة، قامت ُقّوات االحِتالؿ بإعاقة ِقطاعوبعد استالـ السمطة الِفَمْسطينية 
 حججٍ التحتية المقترح تنفيذىا في مناطؽ السمطة الِفَمْسطينية تحت  البنيةمف مشاريع 

ثار البيئية ييف بحجة اآلعمى الكثير مف المشاريع الحيوية لمِفَمْسطين ضواىية، حيث تعتر 

                                 
موقع ، ي األراضي الِفَمْسطينية المحتمة، البنية التحتية والتنمية فالقدس -معيد اأَلْبحاث التطبيقية  (1)

 االنترنت.
ْنساف: تقرير حوؿ واقع البنية التحتية في ِقطاع َغزَّة، 2)  (.12-9)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ؿ مف عاـ 3) ( معيد أبحاث السياسات االْقِتصاِدّية، ماس:  تقرير المراقب االْقِتصاِدّي الربع اأْلَوَّ

 (.15)ص، 2013

http://www.poica.org/www.arij.org
http://www.poica.org/www.arij.org


167
 

الناجمة عف المشروع، ىذا عدا عف اشتراط ِإْسرائيؿ موافقتيا عمى تنفيذ المشاريع 
َمْسطيني عمى مشاريع ِإْسرائيمّية تخص الُمْسَتْوِطنات، أو الِفَمْسطينية بموافقة الجانب الفِ 

 .(1)تشترط ربط الُمْسَتْوِطنات بيذه المشاريع

الحربي  سمشروع تطوير طريؽ البوليعاقة مشاريع تطوير الطرؽ، منيا ومف ذلؾ إ
الطريؽ الساحمي امتداد دير البمح ورفح، والطريؽ العرضي الواصؿ بيف مدينة و نتساريـ، 

ذ مشاريع ماـ تنفيأوف باستمرار العراقيؿ يضع اإِلْسرائيميّ ، كما خانيونس والطريؽ الساحمي
وفي نفس  ،لحؿ مشاكؿ المياه العادمة ؛َغزَّة ِقطاعقامتيا في إوي نْ محطات المعالجة المَ 

وذلؾ مف  ،الوقت لحماية المياه الجوفية مف التموث جراء اختالطيا بمياه الصرؼ الصحي
 تعترض السمطاتكما ، قامة ىذه المحطات في الجية الشرقيةإيـ عمى ضاخالؿ اعتر 
عمى مشروع إمداد خط أنابيب مف بركة المجاري في بيت الىيا ليصب في  ةاإِلْسرائيميّ 

يا ُسّكان مف كارثة بيئية وصحية خطيرة تيدد مْنَطَقةإلنقاذ ال وعاجؿٍ  البحر كحؿ مؤقتٍ 
 .(2)نتيجة لطفح ىذه البركة

 ِقطاعمناطؽ وخالؿ سنوات اْنِتفاَضة اأْلَْقصى قامت ُقّوات االحِتالؿ باجتياح معظـ 
تيا، حيث كانت تتعمد ِقطاعكبير في البنية التحتية في مختمؼ  ، مما نتج عنو تدميرٌ َغزَّة

مختمفة، فتدمر تعطيؿ المصادر والموارد الضرورية لمحياة، وتستخدـ في ذلؾ وسائؿ 
الصرؼ الصحي، وتقـو ضاءة وشبكات توصيؿ مياه الشرب و عمدة اإلأمحوالت الكيرباء و 

 المرصوفة بالجرافات. بتجريؼ الطرؽ

, 15/10/2004-28/9في عممية اجتياح شماؿ َغزَّة التي استمرت مف تاريخ 
قصفت ُقّوات االحِتالؿ خطوط التوصيؿ الرئيسة ومحوالت الكيرباء، التي تزود مناطؽ 

ار الكيربائي عف المنازؿ التي ِقطاعئية في شماؿ َغزَّة، ما أدى النبالطاقة الكيربا واسعةً 
 الياتؼ خطوط كما تعمدت إتالؼبالكامؿ،  مْنَطَقةوآبار مياه الشرب في ال السكنيةِ 
 الشرب، مياه دمرت شبكات توصيؿو الخشبية،  واألعمدة األرضية شبكاتو واقتالع
صالح ىذه إتستيدؼ مف يحاوؿ  كما وكانت ىذه الُقّواتالصحي،  الصرؼ وشبكات

الخطوط، حيث قتؿ المواطف سالمة إسماعيؿ أبو سمعة خالؿ محاولتو إصالح خط المياه 
عسمية في  مْنَطَقةمف طائرة استطالع في  االذي يغذي منزلو، حيث أطمقت عميو صاروخً 

                                 
ْنساف: تقرير حوؿ واقع البنية التحتية في ِقطاع َغزَّة، ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لح1)  (.21)صقوؽ اإْلِ
 (.23-22)ص، المرجع السابؽ( 2)
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حيف كاف يحاوؿ إصالح خط توصيؿ مياه الشرب، يذكر أف ىذا  8/10/2004يوـ 
، التّاريخالجتياح في ىذا التدمير لمبنية التحتية شمؿ جميع مناطؽ شماؿ َغزَّة التي شمميا ا

 87تدمير ، وقد نتج عف ىذه العممية، (1)ال وتعرضت ليذا التخريبإ مْنَطَقة ةُ أيّ  فمـ تبؽَ 
منشأة صناعية  18لمنازؿ بشكؿ جزئي، كما ودمرت منزال سكنيا بشكؿ كمي، وعشرات ا

منشأة مدنية عامة ما بيف كمي وجزئي، مف بينيا ستة مدارس  19وتجارية بشكؿ كمي، و
 .(2)دونما زراعيا 839وثالثة مساجد ومبنييف لرياض األطفاؿ، وجرفت 

اجتاحت قوات االحتالؿ حي الزيتوف جنوب مدينة غزة،  11/5/2004في تاريخ و 
قصؼ عشوائي كثيؼ مف االليات الحربية المختمفة، أسفرت ىذه العممية والتي وسط 

مواطنا ، واصابة نحو مائتي، كما ألحقت تمؾ القوات  15استمرت يوماف عف استشياد 
دمارا واسعا في البنية التحتية وفي المنازؿ السكنية واالراضي الزراعية والممتمكات 

طؽ داخؿ الحي قد فقدت معالميا الرئيسية، وكأف والمنشآت المدنية، حيث أف ىناؾ منا
 .(3)المنطقة أصابيا زلزاؿ مف حجـ الدمار

وفي مثاؿ آخر مف عشرات األمثمة التي تدؿ عمى ىمجية االحِتالؿ وتدميره لمبنية 
حيث اجتاحت المدينة وعاثت  29/6/2004التحتية، ما حدث في مدينة بيت حانوف في 

متر  250 ودّمرتألحقت أضرارا كبيرة في شارع مدخؿ بيت حانوف، و فييا خرابا وتدميرا، 
وكذلؾ  األمؿ "البورة"،  مْنَطَقةيغذي  في شارع باسـ نعيـ، كما قامت بإتالؼ خط مياهٍ 

تالؼِ إتالؼ شبكة المياه الفرعية في منطقتي السكة والسمطاف عبد الحمي شبكات  د، وا 
تالؼالمغاير مْنَطَقةالمياه الفرعية ل شبكات الصرؼ الصحي في شارع حمد بالكامؿ  ، وا 

تالؼ َأْكَثر و منيؿ خرساني في شارع السكة،  12منيؿ خرساني، وتحطيـ  15وعددىا  ا 
إتالؼ شبكة الكيرباء والياتؼ في ِعدَّة مناطؽ في وكذلَؾ ، حاوية قمامة 40ف م

 .(4)المدينة
  

                                 
 (.25)ص، 15/10/2004-28/9( مركز الميزاف: جرائـ االحِتالؿ في شماؿ َغزَّة خالؿ الفترة 1)
 (.206ص، 2004)( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة، التقرير العاشر سنة 2)
 (.24ص، 2004)( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف: التقرير السنوي لعاـ 3)
( مركز الميزاف: حصار االحِتالؿ لبمدة بيت حانوف وجرائميا اليومية ِبَحّؽ السكاف وممتمكاتيـ، 4)

 (.4)ص
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 المبحث الثاني: االعتداء عمى الممتمكات الخاصة:
 ىدـ وتدمير المنازؿ السكنية:: َأّواًل 

َغزَّة، استخدمت ِسياَسة ىدـ المنازؿ كعقاب  ِقطاعمنذ احتالؿ الُقّوات اإِلْسرائيمّية ل
أىميا تدمير  ،كثيرة لمسكاف الِفَمْسطينييف، وكانت الذرائع التي تسوقيا ُقّوات االحِتالؿ

وا ىجمات ضد االحِتالؿ، نيـ شنأفي  تَبوشمنازؿ عائالت الِفَمْسطينييف الذيف يعرؼ أو ي
َغزَّة، توقفت ىذه السّْياَسة نظرا لعدـ احتكاؾ  ِقطاعومع استالـ السمطة الِفَمْسطينية إلدارة 

َغزَّة تحت سيطرة السمطة، لكف بعد اندالع  ِقطاعصبح أو  ،ُقّوات االحِتالؿ بالمواطنيف
طالت جميع مرافؽ و  ،جماعياْنِتفاَضة اأْلَْقصى اتبعت ُقّوات االحِتالؿ ِسياَسة العقاب ال

حيث مورست بشكؿ غير مسبوؽ، وكاف اليدـ يشمؿ أحياء  ،الحياة، ومنيا ىدـ البيوت
 كاممة في بعض األوقات.

ويعود سبب اتباع ُقّوات االحِتالؿ التدمير الواسع لممنازؿ خالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى 
مسمحة، أي قتاؿ ضد  جيةٍ موا وصؼَ إلى أف ىذه الُقّوات أعطت اْنِتفاَضة اأْلَْقصى 
ماكف ال أالوضع ثمة ىذا المعالـ، وفي  مجموعات وعصابات، وضد عدو غير محدود

أمنية، لييا الَجْيش، وفي ىذه الحالة يجوز السيطرة عمى مباف ومناطؽ ألغراض إيدخؿ 
لمدولة سف  ف النائب الَعْسَكِرّي العاـ طمب مف النيابة العامةإوفتح شوارع وغير ذلؾ حتى 

منع الِفَمْسطينييف مف المطالبة بتعويضات أضرار ي ،ساس قوانيف الحربأقانوف عمى 
 .(1)بالممتمكات

 لميدـ والتدمير، فمنذ بدء االْنِتفاَضة ىدمت ِإْسرائيؿ َغزَّة ساحةً  ِقطاعوبذلؾ كاف 
 الؼاآلصبح نتيجة ذلؾ أراضي الزراعية, و ودمرت آالؼ الدونمات مف األ ،مئات البيوت

 . (2)بال مأوى أو مصدر رزؽ السُّّكاف مف
وتقوـ ُقّوات االحِتالؿ بيدـ المنازؿ مف خالؿ عمميات االجتياح المفاجئة 

سموب منذ انطالؽ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، حيث ىذا األ لممناطؽ، حيث اتبعت ُقّوات االحِتالؿ
في ساعات الميؿ، فتنشر الرعب والخوؼ والقتؿ  تقوـ باجتياح المناطؽ والُمَخيَّمات خاصةً 

مف الجرافات واآلليات والدبابات  بيف المدنييف الِفَمْسطينييف، وتكوف مصحوبة بعدد كبيرٍ 

                                 
 (.74)صْقصى واحتماالت المستقبؿ، اْنِتفاَضة اأْلَ  القاسـ، (1)

(2)  B’Tselem: Policy of Destruction: House Demolitions and Destruction of 

Agricultural Land in the Gaza Strip, (February 2002, p.5).    
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ليات الحربية كثيؼ مف اآل عشوائيٍّ  ة، وتقوـ بقصؼٍ وترافقيا الطائرات المروحي
 .(1)المختمفة

فادحة وواسعة تشمؿ مختمؼ المرافؽ المدنية،  اضرارً أوتمحؽ ىذه االجتياحات 
ساسية المدنية، والتدمير لمنازؿ السكنية وىياكؿ البنية األحيث تستيدؼ المباني العامة وا

مدادات المياه، وشبكات  الجزئي أو الكمي لمطرؽ وشبكات الصرؼ الصحي، وا 
ياـ متواصمة، أة يا الرئيسية جراء اجتياحيا لعدوىناؾ مناطؽ فقدت معالم، (2)الكيرباء

 .(3)مْنَطَقةفي ال رؾ وغير متحرؾٍ وطاؿ الدمار والقصؼ كؿ ما ىو متحّ 
 12/1/2002بتاريخ  ومثااًل عمى الدمار الذي تخمفو عمميات االجتياحات،

وفجرتيا مما أدى  وزرعت قنبمة إرتجاجية كبيرة الحجـت قوات االحتالؿ مخيـ رفح اقتحم
لحاؽ أضرارمنزاًل سكنيًا،  40إلى تدمير   .(4)بالغة في عشرات المنازؿ األخرى وا 
 ،يوما 35الذي استمر  29/6/2004اجتياح مدينة بيت حانوف في تاريخ وفي 

طفال، أما الخسائر  55جريحا منيـ  160مواطنا، وبمغ عدد الجرحى  16استشيد خاللو 
دونـ مف االراضي المزروعة بأشجار معمرة،  3000المادية في ىذا االجتياح تجريؼ 

خمية نحؿ، وتدمير  1638دفيئة زراعية، وتدمير  17الؼ شجرة مثمرة، وتجريؼ  80و
 55مف البركسات الزراعية، وتدمير عدد  26عدد  مف الغرؼ الزراعية، وتدمير 13عدد 

مف  210مف األبقار و 47مف برؾ المياه، وقتؿ  28مف المزارع والمنازؿ الزراعية، و
مصانع بشكؿ  10بئر بشكؿ جزئي، وتدمير  12بئرا بشكؿ كمي و 17االغناـ، وتدمير 

ئر قطاع مالييف دوالر، وخسا 6مصنع بشكؿ جزئي، وقدرت خسائر الطرؽ ب 15كمي و
حاوية، وبمغ عدد المنازؿ  100ما تـ تدمير الكيرباء والياتؼ بنصؼ مميوف دوالر، ك

 .(5)منزؿ تضرر بشكؿ جزئي 400منزال بشكؿ كمي و 25الميدمة 
وقد دفع ىذا الدمار الذي خمفو االجتياح لبدة بيت حانوف جمعية حقوؽ المواطف في 

الخطيرة  االنتياكاتِ  يديفُ ْسَكِرّي اإِلْسرائيمّي لممدعي العاـ العَ  ِإْسرائيؿ إلى توجيو كتابٍ 
                                 

 (.27ص، 2003)( مركز َغزَّة لمحؽ والقانوف: التقرير السنوي 1)
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة، ( المداوي، 2)  (.424)صاإْلِ
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 3)  (.24ص، 2004)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ تقرير حوؿ أعماؿ التجريؼ واليدـ، 4) ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

1/1/2002-31/2/2002. 
تاريخ حضارة ومقاومة، بحث مقدـ لممؤتمر العممي الثاني لبمدية بيت حانوف  ،وأماني( عدواف، 5)

 (.318)صبعنواف بيت حانوف الماضي والحاضر، 
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ْنساف  .(1)ومنع التجوؿ، وتخريب المزارع، وىدـ البيوت ،وقتؿ المدنييف ،لحقوؽ اإْلِ
في أعماؿ اليدـ لمنازؿ  اتصاعدً الساحُة وعمى مدار سنوات االْنِتفاَضة شيدت 

ىدـ ُقّوات  2000نياية ديسمبر  فَغزَّة سنويا، فقد شيدت الفترة بي ِقطاعالِفَمْسطينييف في 
منزال بصورة كمية خالؿ العاـ  282منزال بشكؿ كمي، فيما ىدمت  118االحِتالؿ 

، 2002منزال بصورة كمية في العاـ  370تصاعدت تمؾ الجرائـ لتصؿ إلى و ، 2001
منزال بصورة كمية،  847الذي شيد تدمير  2003واستمرت في التصاعد خالؿ العاـ 

فقد  2004شقة سكنية، أما في عاـ  150 تضُـّ مير ثالثة أبراج سكنية فضال عف تد
بدء  منذ السكنية لممنازؿ وتجريؼ ىدـٍ  حممة ألسوأ 2004العاـ  خالؿ َغزَّة ِقطاعتعرض 

ىدمت بصورة كمية، أما المنازؿ التي  1199منزال سكنيا، بينيا  2089طالت  ،االْنِتفاَضة
فبمغ عددىا  2004تعرضت لميدـ بصورة جزئية مف بدء االْنِتفاَضة حتى نياية عاـ 

 .(2)منزال 2186
 نذار:إاليدـ دوف سابؽ  -

منازؿ عندما تريد ىدـ  1987ولى عاـ حِتالؿ في فترة االْنِتفاَضة األكانت ُقّوات اال
مف متعتيـ إلخراج أ محدودةً  المقاوميف تعطي أصحاب المنزؿ المنوي ىدمو ساعاتٍ 

عممية اليدـ فية إلخراج االمتعة، كما كانت غير كا ساعاتٍ المنزؿ، وقد كانت في الغالب 
 مْنَطَقةكانت تصؿ إلى الو تظير فييا روح االنتقاـ حتى ولو كاف البيت بسيطا،  استفزازيةً 

كبيٍر لمقوة في  مف الَجْيش والجرافات لتقـو بيدـ المنزؿ في استعراضٍ  ُقّوات كثيفة
 .(3)رىاب المواطنيف؛ وذلؾ إلمْنَطَقةال

صحاب أالعادة يستيقظ مفاجئ، ففي  أما خالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى فيكوف اليدـ بشكؿٍ 
البيوت عمى ىدير الجرافات، بؿ إف بعضيـ اضطر لميرب مف بيوتيـ بعدما اصبحت 

، كما أنو لـ (4)نقاذ متاعيـإف يتمكنوا مف أمف مداخؿ البيوت، دوف  الجرافات عمى مقربةٍ 
يحدث أف حذرت ُقّوات االحِتالؿ جيراف أصحاب المنزؿ المستيدؼ، أو سمحت ليـ 

                                 
ْنساف في 1) ( جمعية حقوؽ المواطف في ِإْسرائيؿ: كتاب موجو لممدعي العاـ بسبب انتياكات حقوؽ اإْلِ

 (.1)صبيت حانوف، عبري، 
ْنساف: التقرير السنوي لعاـ ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني ل2)  (.33ص، 2004)حقوؽ اإْلِ
( مقابمة مع الدُّْكتور زكريا ابراىيـ السنوار احد الذيف قامت ُقّوات االحِتالؿ بيدـ بيوتيـ، اجريت 3)

 .27/5/2016المقابمة في تاريخ 
(4)  B’Tselem: Policy of Destruction: House Demolitions and Destruction of 

Agricultural Land in the Gaza Strip, (February 2002, p.5).    
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بإخراج أي شيء مف أثاث المنزؿ أو حاجياتيـ الخاصة، وكثيرا ما تسبب ىدـ بيت 
مف عمارة  ف كاف البيت المقصود باليدـ شقةً إ خرى، خاصةً أفي ىدـ بيوت  مقصودٍ 
 .(1)حيانا تتصدع جدراف المباني المجاورة لممسكفأو  ،سكنية

مبدء لفات المدرعة والدبابات القادمة ويكوف التحذير الوحيد لمسكاف ىو ىدير الجرا
بعممية التدمير، وغالبا ما يقترف قدوميا بإطالؽ نار مف جانب الَجْيش اإِلْسرائيمّي في 

عمى إخالء منازليـ وثنييـ عف المقاومة، وفي بعض الحاالت  السُّّكافمحاولة لحمؿ 
 .(2)ثناء اليربأالقتؿ جراء انييار المبنى أو  أوتعرض الناس لإلصابة 

مشروع بيت الىيا في شماؿ  مْنَطَقةت االحِتالؿ اقتحمت ُقّوا 2/12/2002ففي 
عاشور سالـ  استشيد المسفُّ  وقدَغزَّة، مستيدفة تدمير عدد مف منازؿ المطموبيف،  ِقطاع

ابؽ و ف قامت ُقّوات االحِتالؿ بتفجير منزلو المكوف مف ِعدَّة طأعاما، بعد  70ديب  
كافة لخروجيـ، كما أف  المنزؿ مدةً  ُسّكاف بالمتفجرات، حيث لـ يميؿ َجْيش االحِتالؿ

 .(3)كاف يعاني مف الصمـ المسفَّ 
 سياِسيَّةمى المستويات الأعجماعي بمباركة  كعقاب المنازؿ ىدـ ِسياَسة وتحظى

عالف عف تنفيذىا ، وال تتورع تمؾ الحكومة عف اإلمنية في دولة االحِتالؿ اإِلْسرائيميّ واأل
فمف خالؿ رفع العديد مف  ،في ِإْسرائيؿ قضائيةٍ  ليذه الجرائـ مف قبؿ أعمى ىيئةٍ 

نساف ِإْسرائيمّية إة مف قبؿ منظمات حقوؽ االلتماسات لمحكمة العدؿ العميا اإِلْسرائيميّ 
رت وبرَّ  ،موقؼ الَجْيش جؿ وقؼ ِسياَسة ىدـ المنازؿ، أيدت المحكمةُ أية مف ِفَمْسطين

 .(4)قانوني مف ىذه الجرائـ موقفو بشكؿٍ 
تعقيبو عمى العمميات الَعْسَكِرّية واجتياح المدف، قاؿ ديفيد ىولي وىو خبير وفي 

ة التي ف العمميات الَعْسَكِريّ أالعفو الدولية: "يبدو  ُمَنظََّمةالح ويعمؿ لص ،َعْسَكِرّي مستقؿ
الِفَمْسطينييف  السُّّكافحولييا، لـ تنفذ ألغراض َعْسَكِرّية، بؿ لمضايقة  جرينا تحرياتٍ أ

ذ لحاؽ األذى بيـ، فإما أف يكوف الَجْيش اإِلْسرائيمّي يفتقر إلى وا  الليـ وتخويفيـ وا 

                                 
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة،1)  (.417)ص ( مصطفى: اإْلِ

(2) Amnesty International: House demolition and destruction of land and 

property, (p.8).  
 اإللكتروني.( َمْوِقع البياف 3)
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 4)  (.35ص ،2004)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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 .(1)ر بأف يقـو بأفعاؿ تنتيؾ قوانيف الحرب"نو ُأمِ أقصى حد، أو أاالنضباط إلى 
الجنود الذيف يتصرفوف عمى النحو الذي  في العالـ فإف وقاؿ أيضا: "في أي َجْيش

تصرؼ بو أفراد َجْيش الدفاع اإِلْسرائيمّي، حيث حطموا الممتمكات ونيبوىا، يجب أف 
 .(2)فورا" َعْسَكِرّيةٍ  يمثموا أماـ محكمةٍ 

كبت فييا مجزرة وارتُ  ،ال وتعرضت لعمميات االجتياحإ َغزَّة ِقطاعفي  مْنَطَقة ولـ تبؽَ 
تعرضت إلى َأْكَثر مف عممية اجتياح خالؿ  ِقطاعوىناؾ مناطؽ في الودمار ىائؿ، 

اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، قامت ُقّوات االحِتالؿ في شير مارس 
، باجتياح ُمَخيَّـ جباليا، وقامت بتدمير عدد كبير مف البيوت والورش 2002عاـ 

 .(3)الصناعية
ُقّوات االحِتالؿ ُمَخيَّـ جباليا الذي يؤوي نحو اجتاحت  2004كتوبر أوفي 
 114كمـ مربع، حيث قتمت  2مساحتيا عف  تقؿُّ  مْنَطَقةفي  شخصٍ  120000

منزؿ، وقد استخدمت الجرافات في تجريؼ  101 روتضرّ  منزاًل  91ِفَمْسطيني، وتـ ىدـ 
مف  فت فداناتٌ تمِ أُ و  ،الطرؽ وحفر الخنادؽ، وتضررت شبكات المياه والمجاري والكيرباء

 .(4)الزراعية  يراضاأل
، (5)َغزَّة ِقطاعوتعتبر محافظة رفح مف َأْكَثر المناطؽ التي تـ فييا ىدـ المنازؿ في 

الجئيف رفح ل بيتًا في ُمَخيَّـ 60ىدمت ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي  10/1/2002ففي 
كثر مف أصبح أف ،جزئيخرى بشكؿ أبيوت  ةَ ربعأوىدمت  ،المحاذي لمحدود المصرية

في مدينة دمر الَجْيش اإِلْسرائيمّي  2004، وفي شير مايو (6)ِفَمْسطيني بال مأوى 600
 ،مماثؿ مف المنازؿ بعددٍ  ضرارٌ أولحقت  ،ياـأف ثالثة منزؿ في غضو  200حوالي رفح 

                                 
(1) Amnesty International: The heavy price of Israeli incursions 12/4/2002 

,(p.2).  

  (2) Ibid. (p.18).  
( مركز نساء مف اجؿ ِفَمْسطيف: االستيداؼ الصييوني لمعائالت الِفَمْسطينية في حرب الفرقاف 3)

 (.38ص)، 2009
ْنساف، حقوؽ لمجنة الخاص المقرر ( تقرير4) ْنساف حقوؽ حالة بشأف  دوغارد، جوف السيد اإْلِ  في اإْلِ

  (.10)ص, 29/4/2005الِفَمْسطينية،  األراضي
  (.64)ص، 2003والقانوف: التقرير السنوي  ( مركز َغزَّة لمحؽ5)

 (6) B’Tselem: Policy of Destruction: House Demolitions and Destruction of 

Agricultural Land in the Gaza Strip ,(February 2002, p.2). 
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 .(1)وجعمتيا غير قابمة لمسكف
 البرازيؿ في مدينة رفحي يسكف حي المواطف يحيى محمد محمود أبو جزر الذتحّدث 

العديد  تحيث دمر  ،عمى الحي مفاجئٍ  لمركز الميزاف عف ىجوـ ُقّوات االحِتالؿ بشكؿٍ 
 2/5/2001افؽ منزؿ عائمتو، قاؿ: بعد منتصؼ ليؿ األربعاء المو  امف المنازؿ بما فيي

بإيقاظ أطفالي مف  كثيؼ لمرصاص والقذائؼ، وعمى الفور قمتُ  سمعنا صوت إطالؽٍ 
، وىربنا عبر النافذة الخمفية لممنزؿ، ومنيا عبر المنزؿ المجاور لمنزلنا مف الخمؼ،  النـو

عف المكاف، وعدنا لمتحقؽ مما يجري في الحي، فشاىدنا  النّْساءوقد أبعدنا اأْلَْطفاؿ و 
تطمؽ الرصاص بغزارة، وحينيا انسحبنا بيدوء  وترافقيا دباباتٌ  ،تقوـ بيدـ المنازؿ جرافاتٍ 

حيث وجدنا المنزؿ قد  مْنَطَقةكاف، حرًصا عمى أرواحنا، وعدنا بعد ساعات لمتاركيف الم
 .(2)تحوؿ إلى كومة مف التراب والحجارة واألثاث المحطـ

 نسؼ أبراج سكنية: -
لـ تتورع ُقّوات االحِتالؿ عف ىدـ أبراج سكنية في محيط المواقع الَعْسَكِرّية 

ف مقابؿ ،  ويقع البرجا8/10/2000في تاريخ كنييف والُمْسَتْوِطنات، فقد ىدمت برجيف س
الَمْوِقع الَعْسَكِرّي المحصف الذي أقامتو ُقّوات االحِتالؿ عمى مفترؽ الشَُّيداء جنوبي مدينة 

المسيرات التي ا عمى َغزَّة، ويحتوي كؿ برج عمى عشريف شقة سكنية، وكاف التدمير ردِّ 
يمقوف الحجارة  حيث كانواف في بداية االْنِتفاَضة و يكاف يقوـ بيا الشباف واأْلَْطفاؿ الِفَمْسطين

 .(3)عمى المواقع الَعْسَكِرّية المحصنة
ومف المالحظ أف ىدـ البرجيف جاء بعد عشرة أياـ فقط مف اندالع اْنِتفاَضة 
اأْلَْقصى، ويتضح مف ذلؾ أف ُقّوات االحِتالؿ استغمت أحداث اْنِتفاَضة اأْلَْقصى في بداية 

لتنفيذ مخطط يقضي بأف ال تسمح بالبناء بجوار المواقع الَعْسَكِرّية والُمْسَتْوِطنات؛ أياميا 
 ليسيؿ عمييا ضـ ىذه األراضي إلى مواقعيا وُمْسَتْوَطناتيا.

قامت قوات االحتالؿ بتدمير ثالثة أبراج سكنية في مدينة  26/10/2003وبتاريخ 
وقد خمفت تمؾ   ة غزة، وحولتيا إلى ركاـ.، المقابمة لمستوطنة نتساريـ جنوب مدينالزىراء

                                 
(1) Amnesty International: Conflict, occupation and patriarchy Women carry 

the burden, (p.18).     

( مركز الميزاف: جرائـ االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي ِبَحّؽ السكاف المدنييف وممتمكاتيـ في محافظة رفح، مف 2)
 (.43)ص 2001/ 11/ 15، إلى 9/2000/ 28

  (.70)ص ْقصى الحقائؽ في الوثائؽ،اْنِتفاَضة اأْلَ  عمقـ، (3)
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شقة سكنية كاف أصحابيا يستعدوف لمسكف فييا، غير 156العممية الوحشية تدمير كامؿ لػ 
أنيـ اضطروا لتأجيؿ انتقاليـ إلييا بسبب عمميات إطالؽ النار الكثيفة التي كانت 

ت قوات وقد زرع تتعرض ليا تمؾ األبراج كمما حاوؿ أف يقترب منيا أي شخص. 
االحتالؿ الحربي اإلسرائيمي األبراج المذكورة بالديناميت وقامت بتدميرىا في نفس 

 .(1)الوقت

 ليدـ المنازؿ: جيش االحتالؿسباب التي يتذرع بيا األ
تالؼ الحقوؿ كجزءٍ  .1 مف استراتيجية الدفاع التي  يتـ تنفيذ ِسياَسة ىدـ البيوت وا 

َغزَّة، وتسعى ِإْسرائيؿ مف خالليا إلى خمؽ نوٍع مف  ِقطاعتنتيجيا ِإْسرائيؿ في 
ف أو و مستوطنأو حوؿ المناطؽ التي يوجد فييا  ،منية" عمى طوؿ الحدودحزمة األاأل"

  .(2)محتممة بيدؼ الحيمولة دوف عممياتٍ  ؛ُقّوات َعْسَكِرّية
 2/5/2001في حي البرازيؿ في رفح في تاريخ  تيا ُقّوات االحِتالؿفالمنازؿ التي ىدم

الفاصمة عمى الحدود الِفَمْسطينية المصرية، حيث  مْنَطَقةتحت ذريعة توسيع الىدمتيا 
أف ىذه المنازؿ  الجنوبية السابؽ في َجْيش االحِتالؿ يـو توؼ سامية، مْنَطَقةب قائد العقّ 

مائة متر عمى خالء ثالثإب يجبأنو ىا منذ زمف طويؿ، وقاؿ ؤ خالا  كاف يجب ىدميا و 
 .(3)جانبي الحدود، بغض النظر عف عدد المنازؿ التي سوؼ تيدـ

 :لقوات االحتالؿ الشَُّيداء والمطموبيف ىدـ منازؿ عائالت .2
ِسياَسة االحِتالؿ بيدـ منازؿ منفذي العمميات أو المطموبيف ليا ىي ِسياَسة قديمة 

حيث تقـو ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّية بيدـ  مارستيا ُقّواتو عمى مدار سنوات االحِتالؿ،
أو الذيف خططوا  ،ضد ُقّوات االحِتالؿ منازؿ المقاوميف الِفَمْسطينييف الذيف نفذوا عممياتٍ 

وعاونوا المقاوميف، وال تتوقؼ عممية اليدـ عمى بيت المنفذ الذي في العادة يكوف قتؿ 
ؿ بتدمير بيت العائمة وتيدؼ مف وراء ذلؾ إلى خالؿ تنفيذه لمعممية، فتقـو ُقّوات االحِتال

خريف ويمنع اآل ،رادع ليـ نو عمؿٌ أى عمؿ لـ يقوموا بو، عمى اعتبار معاقبة العائمة عم

                                 
( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف: تقرير حوؿ أعماؿ التجريؼ واليدـ التي نفذتيا قوات االحتالؿ 1)

 .30/4/2004-1/4/2003خالؿ: 
 (2)  B’Tselem: Policy of Destruction: House Demolitions and Destruction of 

Agricultural Land in the Gaza Strip ,(February 2002, p.2).  

 (3)  Ibid., (p.5).  
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 .(1)مف القياـ بأعماؿ مشابية
وبيدؼ ىدـ منزؿ منفذ عممية أو مطموب ليا، كانت ُقّوات االحِتالؿ تمجأ إلى 

طالؽ نار كثيؼ إؿ المستيدؼ، ويكوف االجتياح وسط التي يقع بيا المنز  مْنَطَقةاجتياح ال
عماؿ التي تتـ غالبا في منتصؼ الميؿ المنازؿ المجاورة، وتؤدي ىذه األ وعشوائي عمى

ا محكما عمى َعْسَكِريّ  ف تفرض طوقاأمنيـ، وبعد  خاصة اأْلَْطفاؿ ،منيفترويع اآلإلى 
عطائيـ ميمة إلخراج إج منو مباشرة، دوف و لمخر صحاب المنزؿ أالمنزؿ، تنادي عمى 

، (2)بيدـ المنزؿ ، وعمى الفور تقوـ الجرافاتُ مقتنياتالمحتويات المنزؿ، بما فييا األثاث و 
 ،أو تقوـ فرؽ اليندسة في الَجْيش اإِلْسرائيمّي بعممية التدمير بوضع عبوات متفجرة قوية

جسيمة بيا خالؿ  ضرارٍ ألحاؽ إأو  ،يضاأما يتـ تدمير المنازؿ المجاورة  وغالبا
حياف تتعرض المنازؿ لمقصؼ العشوائي أثناء تنفيذ عممية ، وكثيرا مف األ(3)العممية

 .(4)فيياير بتضرر كاالجتياح فيؤدي إلى 
ارييف" رىابييف" يرسؿ رسالة إلى "االنتحف ىدـ منازؿ "اإلأ وقد قاؿ الَجْيش اإِلْسرائيميّ 

 .(5)فعالوأرىابي" سيدفع ثمف إ" ف كؿ مف يشارؾ في نشاطٍ أوالمتواطئيف معيـ مفادىا 
وقد اعتبر وزير الدفاع اإِلْسرائيمّي، شاؤوؿ موفاز، أف "ثمة تأثيًرا رادًعا تراكميا ليدـ بيوت 
مف تورطوا في اإلرىاب، فقد جاءت أقواؿ الوزير موفاز في التقرير الذي قدمو خالؿ 

وتعتبر ىذه التصريحات  5/1/2003ّية في تاريخ الجمسة األسبوعية لمحكومة اإِلْسرائيم
 .(6)بمثابة إشارة واضحة مف قبؿ الحكومة اإِلْسرائيمّية إلى تبني ىذه السّْياَسة

اجتاحت قوات االحتالؿ االسرائيمي منطقة شرؽ  23/9/2002في تاريخ 
منفذ والد   فتحي رباح سعيد فرحاتالمواطف الشجاعية وقامت الدبابات بقصؼ منزؿ 

 7/3/2002في مستوطنة عتصمونة جنوب قطاع غزة بتاريخ  ؿعممية ضد قوات االحتال

                                 
ْرىاب الصييوني منذ ظيور التوراة وحتى العصر المعاصر،  ،( ىمو1) المجازر الييودية واإْلِ

 (.219)ص
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 2)  (.35ص ،2004)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة،  ( المداوي،3)  (.416)صاإْلِ
، 28/10/2000-29/9/2000( الييئة العامة لالستعالمات، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى يوميات ووثائؽ، 4)

 (.1/116)ج

(5) Amnesty International: House demolition and destruction of land and 

property, (p.11).  
ْنساف، تقرير سنة 6)  (.42ص، 2003)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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 .(1)مما أدى الى تدمير المنزؿ بشكؿ جزئي
اجتاحت حوالي أربعيف آلية َعْسَكِرّية ِإْسرائيمّية مدينة  12/1/2003 في تاريخو 

روحية، بيت حانوف مف ِعدَّة محاور وسط إطالؽ نار كثيؼ، وبتغطية مف الطائرات الم
محمد قامت بمحاصرة منزؿ الشييد  مْنَطَقةوبعد أف فرضت تمؾ الُقّوات سيطرتيا عمى ال

، وىو منفذ عممية استشيادية ضد ُقّوات االحِتالؿ قبؿ شيريف مف عممية سميح المصري
لحاؽ أضرار جزئية بحوالي ثمانية منازؿ سكنية االجتياح،  مما أدى إلى تدميره بالكامؿ وا 
.(2)مجاورة لو
اجتاحت ُقّوات االحِتالؿ ُمَخيَّـ جباليا ونسفت منزؿ  5/3/2003في تاريخ و 

 .(3)عبد الكريـ زيادة سييؿ المواطف عبد الكريـ زيادة، وىو والد الشييد
سموب أعمى  ال تقتصر عمميات ىدـ منازؿ الِفَمْسطينييف عمى أيدي ُقّوات االحِتالؿو 

بقصؼ منزؿ الشييد أحمد  2004/ 5/ 12 تاريخفي تفجير المنازؿ وتجريفيا، بؿ قامت 
بتاريخ اغتالتو  والذي يقع في حي الزيتوف بمدينة غزة، وكانت قوات االحتالؿ قد اشتيوي

 .(4)الطيراف المروحيوقد كاف قصؼ المنزؿ مف خالؿ  ، 4/8/2003

خدمت أو نيا استُ أاالحِتالؿ تدمير المنازؿ وغيرىا مف الممتمكات التي تزعـ سمطات  .3
ستخدـ مف جانب المقاومة الِفَمْسطينية إلطالؽ الّنار عمى الُقّوات ف تُ أيمكف 

، (5)نو يحؽ ليا تدميرىا في أي وقتأوالتي تزعـ  ا،شف ىجمات عميياإِلْسرائيمّية أو 
رفح في تاريخ  ىدـ المنازؿ في فّ أة حيث قاؿ الناطؽ باسـ الحكومة اإِلْسرائيميّ 

 . (6)ةاإِلْسرائيميّ دـ إلطالؽ الّنار عمى الُقّوات نيا تستخأبسبب كاف  10/1/2002

سياؽ األعماؿ القتالية، حيث نيا مرت في أة المنازؿ التي تزعـ السمطات اإِلْسرائيميّ  .4
ألسباب تتعمؽ باالحتياجات  ، وذلؾضرارأية المنازؿ التي ىدمت ولحقت بيا غمبأتقع 

                                 
ْنساف: التقرير االسبوعي،  (1)  25/09/2002-19اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
وأمػػػاني: تػػػاريخ حضػػػارة ومقاومػػػة، بحػػػث مقػػػدـ لممػػػؤتمر العممػػػي الثػػػاني لبمديػػػة بيػػػت حػػػانوف  ( عػػػدواف،2)

 (.307)والحاضر، بعنواف بيت حانوف الماضي
 (.11)ص، 13/3/2003( مركز الميزاف: جرائـ ُقّوات االحِتالؿ 3)
ْنساف: التقرير السنوي لعاـ 4)  (.35ص، 2004)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

(5) Amnesty International: House demolition and destruction of land and 

property, (p.8). 

 (.32)ص: تدمير المنازؿ في ُمَخيَّـ رفح، ونصر( بحيص، 6)



178
 

 ،وكانت نسبة كبيرة منيا تقع في ُمَخيَّمات الالجئيف ،َغزَّة ِقطاعمنية في ة األالَعْسَكِريّ 
اأَلْكَثر فقرا وتعرضا لالنتياكات مف الشعب  ِقطاعاليدـ ىذه ال وقد استيدفت عممياتُ 

 .(1)الِفَمْسطيني في األراضي المحتمة
، السُّّكافَغزَّة المكتظ ب ِقطاعفعندما تقوـ ُقّوات االحِتالؿ بعمميات اجتياح لمناطؽ 

حياء بالكامؿ وتحولت إلى كومة أوفي بعض االجتياحات اختفت  ،عشرات المنازؿتدمر 
مف الدمار، بالرغـ مف أف األعماؿ القتالية التي تقع أثناء االجتياح بيف ُقّوات االحِتالؿ 
ورجاؿ المقاومة بأسمحتيـ الخفيفة لـ تكف بالضراوة الشديدة، حتى تقوـ ُقّوات االحِتالؿ 

ؿ تحت دباباتيا وجرافاتيا المدرعة، ثـ تدعي أف ىدـ ىذه البيوت بسحؽ عشرات المناز 
 جاء في سياؽ عمميات القتاؿ.

 ِقطاعمثاال عمى الدمار اليائؿ الذي سببتو ُقّوات االحِتالؿ أثناء اجتياحيا لمناطؽ و 
عمى اجتياح ِعدَّة مناطؽ في  29/9/2004أقدمت ُقّوات االحِتالؿ في تاريخ  ف، حيَغزَّة

طالؽ الصواريخ المحمية الصنع عمى الُمْسَتْوِطنات القريبة إمنع  شماؿ َغزَّة، وذلؾ بيدؼ
 تعبرُ مف َغزَّة، وقد ىدمت عشرات المنازؿ خالؿ العممية، حيث كانت دبابات وجرافات 

  .(2) وذلؾ مف خالؿ تجريؼ المنازؿ مْنَطَقةبديمة في الالمناطؽ مف خالؿ فتح طرؽ 

ت في المناطؽ الخاضعة عدـ الترخيص، وىذه السّْياَسة اتبع ىدـ البيوت بحجةِ  .5
َغزَّة، وكانت تحدث قبؿ انطالؽ أحداث  ِقطاعمنية اإِلْسرائيمّية داخؿ لمسيطرة األ

اإِلْسرائيمّي في  ىدمت ُقّوات الَجْيش 12/11/1994اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، ففي تاريخ 
وذلؾ بحجة  ،المواطنيف سفياف قنف وخميؿ قنف منزليّ  ، كما فيالمواصي مْنَطَقة

لممواطنيف  بحر خانيونس، ولـ تسمح ُقّوات االحِتالؿ مْنَطَقةفي  صٍ يدوف ترخيما ئِ بنا
 .(3)ودوف سابؽ إنذار ف عممية اليدـ جاءت مفاجأةً أثاث، عمما بنقؿ األ

 استيالء ُقّوات االحِتالؿ عمى منازؿ المواطنيف: .9
والمواقع  الُمْسَتْوِطناتالقريبة مف تقـو ُقّوات االحِتالؿ باحتالؿ منازؿ المواطنيف 

بحجة حماية أمف الُمْسَتْوِطنات أو الطرؽ  ،ويميا إلى ثكنات َعْسَكِرّيةالَعْسَكِرّية، ويجري تح
                                 

(1) Amnesty International: House demolition and destruction of land and 

property, (p.8).  

-28/9( مركز الميزاف: تقرير حوؿ جرائـ ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي في شماؿ َغزَّة خالؿ الفترة 2)
 (.6)ص، 15/10/2004

ْنساف، المناطؽ الصفراء، 3)  (.43)ص( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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الجانبية مف عمميات المقاومة، حيث يسيطر جنود االحِتالؿ في غالب األحياف عمى 
بقاء أصحاب المنزؿ في الطابؽ السفمي ، أسطح المنازؿ أو الطابؽ العموي مف المنزؿ، وا 

ال يسمح ليـ بمغادرة المنزؿ، سواء لمعمؿ أو التعميـ، أو التسوؽ إال بإذف مف الجنود ف
بقاء  ولزـو، كما ال يسمح ليـ بمغادرة المنزؿ بشكؿ جماعيٍ  الذيف يسيطروف عمى المنزؿ،

برفقة الجنود، خشية مف تعرض المنزؿ  المنزؿ عمى األقؿ في البيت ُسّكاف شخصيف مف
 .(1)لعمميات المقاومة

باحتالؿ منزؿ المواطف محمد  12/2000قامت قوات االحتالؿ في شير وقد 
بخيت منصور أبو خوصة، بعد أف أجبرت سكانو عمى مغادرتو، ويقع المنزؿ في حي 

، وحولتو الى ـ شرؽ مستوطنة نتساريـ120الشيخ عجميف جنوب مدينة غزة وعمى بعد 
عادت لتحتمو مرة  12/3/2002ثكنة عسكرية، وقد بقيت بو سبعة أشير، وفي تاريخ 

حولت منزؿ المواطف نافذ يوسؼ أبو ناىية، الواقع في   6/3/2002اخرى، كذلؾ بتاريخ 
، وال يسمح ليـ وقد أبقت العائمة في المنزؿمنطقة الجعفراوي، شرؽ مدينة دير البمح، 

وفي حاؿ السماح ليـ بالخروج، يجب أف  ،االحتالؿ إذف مسبؽ مف جنودإال ب المغادرةب
يبقى اثناف مف سكاف المنزؿ بداخمو، ويشترط عمييـ حاؿ أرادوا التنقؿ مف شقة ألخرى 
أخذ موافقة جنود االحتالؿ، كما قامت بتحويؿ منزليف الى ثكنة عسكرية ويقعا شمالي 

ني مع طريؽ صالح الديف، وكانت قوات خاف يونس قرب تقاطع شارع كوسفيـ االستيطا
إخطارات تطالبيـ بإخالء  ، 16/5/2002االحتالؿ قد سممت سكاف المنزؿ الثاني بتاريخ 

قامت قوات  المنزليف، وبعدىا بعدة أياـ طالبتيـ بإغالؽ نوافذ المنزليف بالباطوف، ومف ثـ
 .(2) فرضسيطرهتاعلىتملنزلنيحتالؿ بوضع أسالؾ شائكة حوليما اال

قاـ الَجْيش االحِتالؿ باالستيالء عمى الدور العموي لمنزؿ  2000ديسمبر  4في 
عائمة خميؿ بشير الواقع عمى طريؽ دير البمح، حيث تـ تحويؿ الدور إلى قاعدة 

ا خاصا بيـ خمؼ المنزؿ لموصوؿ إلى الدور العموي َعْسَكِرّية، وقد وضع الجنود سممً 
طراؼ شرفة السطح بأكياس رمؿ ومواد لمتمويو، وحفروا العموية وألسطح، وأغمقوا النوافذ وا

ثقوبا في الجدراف الخارجية حوؿ المنزؿ ليستخدموىا كمواقع لمقنص، كما تـ ىدـ الجدراف 

                                 
-2000( عدواف، االعتداءات اإِلْسرائيمّية عمي بمدة بيت حانوف خالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى المباركة 1)

 (.126)ص، 2006
 .13/8/2002-7: التقارير االسبوعية: االنسافالمركز الفمسطيني لحقوؽ  (2)
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 .(1)الداخمية لمدور العموي الذي سيطروا عميو
 يوفي أثناء اجتياح المناطؽ تقـو ُقّوات االحِتالؿ باالستيالء عمى ِعدَّة مبان

، وىذا يحدث في كؿ قنص المواطنيففي الستخداميا ات َعْسَكِرّية؛ وتحويميا إلى ثكن
اجتياح تقوـ بو ُقّوات االحِتالؿ، ونذكر مف ذلؾ، سيطرة ُقّوات االحِتالؿ عمى منزؿ 

وذلؾ خالؿ  ،15/2/2002المواطف رفيؽ الكفارنة في مدينة بيت حانوف في تاريخ 
 .(2)دينةاجتياح ُقّوات االحِتالؿ لمم

عمى مدارس وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف في  ء ُقّوات االحِتالؿمثمما حدث في استيالو 
وذلؾ  ،" مف أبراج مدينة الشيخ زايد السكنية12لبرج السكني رقـ "كذلؾ اجباليا، و  ُمَخيَّـ

 .(3)28/9/2004خالؿ اجتياح 
  

                                 
(1) Amnesty International: House demolition and destruction of land and 

property, (p.5).  

-2000( عدواف، االعتداءات اإِلْسرائيمّية عمي بمدة بيت حانوف خالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى المباركة 2)
 (.131)ص، 2006

-28/9يمّي في شماؿ َغزَّة خالؿ الفترة ( مركز الميزاف: تقرير حوؿ جرائـ ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائ3)
 (.23)ص، 15/10/2004
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 :(1)2005-2000االحِتالؿ مف عاـ (: يوضح عدد المنازؿ التي استيدفتيا ُقّوات 4. 3جدوؿ )
 

عدد المنازؿ  حجـ الضرر العاـ
 المتضررة

 السُّّكاف
 المقيميف 

 عدد اأْلَْطفاؿ  ناث عدد اإل

 332 317 982 110 كمي 2000
 393 406 856 94 جزئي

 1382 1426 3154 335 كمي 2001
 3385 3275 7078 694 جزئي

 1716 1668 3415 412 كمي 2002
 2897 2624 5988 631 جزئي

 3183 2921 5982 749 كمي 2003
 4533 4243 8625 947 جزئي

 5310 4627 10101 1140 كمي 2004
 5070 4758 9965 1036 جزئي

 41 25 60 9 كمي 2005
 224 238 470 45 جزئي

 28466 26528 56676 6202 المجموع

 استيداؼ المركبات: .10
، َغزَّة ِقطاعفي أثناء عمميات االجتياح التي تقـو بيا الُقّوات اإِلْسرائيمّية لمناطؽ 

جراء ما  وكأنيا أصابيا زلزاؿٌ  مْنَطَقةحيث تترؾ ال ،ممتمكات المواطنيفتتعمد تدمير 
، فتقوـ ىذه الُقّوات بتدمير المركبات المتوقفة بمحاذاة المنازؿ السكنية خرابأصابيا مف 

ضيقة، أو عمى جنبات الطرؽ، كما تسيـ عمميات القصؼ الجوي العشوائية،  وفي أزقة
بالقرب مف المباني أو السيارات  التي تكوف متوقفةً  المركباتفي  في إلحاؽ دمارٍ 

 .المستيدفة
ؼ االجتياح دمارا، وسحقت لالجئيف قاـ َجْيش االحِتالؿ باحتاللو، خمَّ  ففي كؿ ُمَخيَّـٍ 

 ،نارةمت أعمدة اإلوحطَّ  ،وواجيات المنازؿ الجدرافوىدمت  ،متوقفةالسيارات ال الدباباتُ 
ثـ المنازؿ،  واضح واجياتِ  حيانا صدمت مف دوف سببٍ أشارات المرور في الشوارع، و ا  و 

الكيرباء والماء وخطوط الياتؼ طواؿ الفترة التي احتؿ فييا الَجْيش اإِلْسرائيمّي  تقطع

                                 
ْنساف.1)  ( االحصائية مف مركز الميزاف لحقوؽ اإْلِ
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المعنية، وفي ىذه االثناء كانت طمؽ الطمقات الخارقة لمجدراف واحيانا قذائؼ  مْنَطَقةال
 .(1)الدبابات مف دوف سبب ظاىر عمى واجيات المحالت أو المنازؿ

 السُّّكافومف خالؿ ما سبؽ يتضح مدى التدمير الذي قامت بو ُقّوات االحِتالؿ ِبَحّؽ 
بال  السُّّكافالِفَمْسطينييف خالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، فاستيداؼ المنازؿ بالتدمير جعؿ آالؼ 

المنزؿ، وىذا  زؿ فقط، بؿ يشمؿ التدمير كؿ محتوياتمأوى، وال يتوقؼ الضرر عمى المن
َغزَّة يشيد حالة فقر وبطالة  ِقطاعيضاعؼ المعاناة الناتجة عف التدمير، خصوصا وأف 

 مرتفعة.
خالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى عاـ  وضح المركبات الخاصة والعامة التي تعرضت لمتدمير(: ي4. 4جدوؿ )
 :(2)2004وحتى نياية عاـ  2000

 كمي جزئي المحافظة
 30 78 شماؿ َغزَّة

 51 139 َغزَّة
 15 33 دير البمح
 20 60 خانيونس

 41 41 رفح
 157 341 المجموع

 

                                 
  (1) Amnesty International: The heavy price of Israeli incursions (12/4/2002 

,p.16).  

 (.19)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 2)
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 األراضي وتوسيع الُمْسَتْوِطنات:: تجريؼ ثاِنًيا
راضي الزراعية ىي جزء مف استراتيجية الدفاع واليجـو تجريؼ األ ِسياَسة
أف "الجرافة"  2002عاـ  ركاف اإِلْسرائيميّ يث قاؿ رئيس األَغزَّة، ح ِقطاعاإِلْسرائيمّي في 

 ،رض المحروقةتتبع فكرة األ ، ىذا ما جعؿ ُقّوات االحِتالؿ(1)سالح استراتيجي ىنا" يى
والتي تقوـ عمى تجريؼ وتدمير األراضي الزراعية وما تحتويو، فمنذ البدايات األولى 

نشاء إعتداء عمى األراضي تحت ذريعة َغزَّة، تقـو ىذه الُقّوات باال ِقطاعالحتالؿ 
الُمْسَتْوِطنات والحفاظ عمى أمنيا وتوسيعيا، وبعد اندالع اْنِتفاَضة اأْلَْقصى أخذت ىذه 

بيدؼ توسيع  غير مسبوؽٍ  بشكؿٍ  عمميات التجريؼ لسّْياَسة في االزدياد، ومورستا
 .(2)شجار المثمرة ومعاقبة الشعب الِفَمْسطينياأل بيدؼ التخريب وتدمير أوالُمْسَتْوِطنات، 

وأشجار الزيتوف  وبذلؾ قامت بتجريؼ اآلالؼ مف الػدونمات المزروعػة بالحمضػيات
عشرات األلوؼ مف األشجار واألشتاؿ  تمعوالخضروات والنخيؿ، وقُ المثمرة والفواكو 

ؿ تتعذر بعدىا زراعة حياف بشكبالغة باألرض، وفي بعض األ ضراًراأألحؽ  ماالزراعية 
 .(3)رض مجدًدا لسنوات طويمةاأل

 َغزَّة تحت ِعدَّة ذرائع وحجج، أىميا: ِقطاعوقد تمت عمميات تجريؼ األراضي في 
 الُمْسَتْوِطنات:توسيع  .1
ُيشكؿ االستيطاف فعمًيا مشروًعا مستمًرا إِلْسرائيؿ وحكوماتيا المتعاقبة، وىو ليس   

 ِقطاعففي أعقاب احتالؿ محصوًرا أو مقتصًرا عمى حكومة مف ىذا الجناح أو غيره، 
  لالستيطاف ىمرحيؼ قامت الحكومة اإِلْسرائيمّية بتشكيؿ شركة حكومية 1967َغزَّة عاـ 

وسيرتو عبر قنوات  ولجنة وزارية لالستيطاف، أي أّف الحكومة تبّنت االستيطاف
الييودي في  وجعمتو فعمًيا في ُصمب مشاريعيا إلعادة ما تسميو بناء الكياف ،ممأسسةٍ 

 .(4)""أرض ِإْسرائيؿ
 لالستيطاف، فاألمواؿ ممنيجةً  وقد اعتمدت الحكومات اإِلْسرائيمّية المتعاقبة ِسياَسةً 

 االستعمار وضعت "ِإْسرائيؿ" أف بجالء لممستعمرات تبيف الحكومة تقدميا التي
                                 

  (1) B’Tselem: Policy of Destruction: House Demolitions and Destruction of 

Agricultural Land in the Gaza Strip ,(February 2002, p.5).   
  (.18)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 2)

 (3)  B’Tselem: Policy of Destruction: House Demolitions and Destruction of 

Agricultural Land in the Gaza Strip ,(February 2002, p. 2).  
 (.31)ص يؿ واالستيطاف،ِإْسرائ ( منصور،4)
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 المساعدات اإِلْسرائيمّية الحكومة وأولوياتيا، وتقدـُ  اىتماماتيا رأس عمى االستيطاني
 بقائيـ عمى والمحافظة لزيادة عددىـ المستعمرات في لمييود المالية واإلعانات والحوافز

 .(1)ويأتي دعـ الحكومات لالستيطاف بتبريرات أمنية ودينية وقومية ا،فيي
وقد رأت حكومات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي أف الُمْسَتْوِطنات تشكؿ سورا أمنيا لدولة 

، لذلؾ ورغـ الوجود (2)ا ال يتجزأ مف نظاـ الدفاع واليجوـاالحِتالؿ، وتعتبر جزءً 
ف السّْياَسة اإِلْسرائيمّية عممت عمى توزيع الُمْسَتْوِطنات أال إ ِقطاعي الكثيؼ في الالِفَمْسطين

 عف بعضيا البعض، وتبّنت ِسياَسةاْلُمُدف  َغزَّة، وقد فصمت ِقطاعفي أفضؿ مناطؽ 
 .(3)نشاء الطرؽ االلتفافية لخدمتياا  توسيعيا المستمر، و 

البناء والتخطيط، يا بشكؿ منظـ وبعيدا عف العشوائية في وتقيـ ِإْسرائيؿ ُمْسَتْوَطناتِ 
ف يتوفر في َمْوِقع المستعمرة ميزات أبعناية، حيث ينبغي  ويتـ اختيار مكاف الُمْسَتْوَطَنة

أف استراتيجية كأف تكوف محصنة طبيعيا، أو عالية تشرؼ عمى مساحات واسعة، أو 
غراض مكانية استغاللو لألإ ف تتوفر في الَمْوِقعأو  ،ساسيةتتحكـ بمحاور الطرؽ األ

المستعمرة في ىذه حيث تكوف  ،ف الَمْوِقع قريبا مف التجمعات العربيةو ف يكأة، و ْقِتصاِديّ اال
قامة إ، كما وأف األىـ مف ذلؾ (4)سفيف يعمؿ عمى تطويؽ تمؾ التجمعاتإالحالة بمثابة 

 .(5)الُمْسَتْوَطَنة بشكؿ يسمح بتوسيعيا في المستقبؿ
بدأت ِإْسرائيؿ بوضع  1967 عاـ َغزَّة تحت االحِتالؿ اإِلْسرائيميّ  ِقطاعفمنذ أف وقع 

اث تغييرات ديموغرافية حدإى المناطؽ التي احتمتيا مف خالؿ تخطيط شامؿ لمسيطرة عم
االستيطاف وتمويمو مف  ىشراؼ عمإلفقد تولت الحكومات اإِلْسرائيمّية ا ،منيةأو  سياِسيَّةو 

 ،ا في ىذا المجاؿىنظمات االستيطانية عمى دعـ جيودميزانيتيا، فيما اقتصر دور الم
نفسيـ أف و وقد جرت عمميات المصادرة تحت مختمؼ الذرائع والتبريرات، ووجد الُمْسَتْوِطن

(6)راضي الِفَمْسطينييف دوف ضوابط أوضع يسمح ليـ بالتصرؼ في في  وقد قالت ،
الدولية أف اعتداءات الُمْسَتْوِطنيف ضد الِفَمْسطينييف المدنييف  ىيومف رايتس ووتش ُمَنظََّمة

                                 
 (.87)ص( حسيف، االستيطاف الييودي في ِفَمْسطيف مف االستعمار إلى اإلمبريالية، 1)
 (.26)ص( دوعر، الُمْسَتْوِطنوف الصياينة في الضفة الغربية، 2)
  (.37)ص ْقصى الحقائؽ في الوثائؽ،اْنِتفاَضة اأْلَ  عمقـ، (3)
 (.26)صالصياينة في الضفة الغربية،  فالمستوطنو  ( دوعر،4)
 (.87)ص( حسيف، االستيطاف الييودي في ِفَمْسطيف مف االستعمار إلى اإلمبريالية، 5)
 (.184)صالُمْسَتْوِطنوف الصياينة في الضفة الغربية،  دوعر،( 6)
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.(1)والممتمكات المدنية، نادرا ما منعتيا أو أوقفتيا سمطات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّية
عمى وجو األرض، مع  السُّّكافة بمف َأْكَثر المناطؽ المكتظَّ  واحدٌ  وى َغزَّة ِقطاعو 

كيمومتر مربع مف األرض, حيث  365مميوف ِفَمْسطيني يعيشوف عمى  1.7َأْكَثر مف 
، (2) قؿ في الكيمومتر المربع الواحدشخصا عمى األ 4700ية حوالي السُّّكانتكوف الكثافة 

، بنسبة ما يقارب ثمث (3)ُمْسَتْوَطَنة 25إلى  ِقطاعوقد وصؿ عدد الُمْسَتْوِطنات في ال
وتكوف الكثافة  ،2كـ 120مستوطف عمى  6500فييا ، ويعيش (4)َغزَّة ِقطاع مساحة
نسمة لمكيمو متر المربع الواحد، أي أّف لكؿ ِإْسرائيمّي في  54ية لممستوطنيف السُّّكان

 . (5)مائة ضعؼ ما لمِفَمْسطيني رغـ قمة مساحتو" ِقطاعال
 وتتميز الُمْسَتْوِطنات بتوفير كافة الشروط والظروؼ المناسبة لمعيش الرغيد، مع

ال يحصى مف التسييالت واإلغراءات التي مف شأنيا أف تشجع الييود عمى  توفير عددٍ 
حيث تمنح الحكومات اإِلْسرائيمّية  ،القدوـ واالستيطاف في األراضي الِفَمْسطينية

مالية كبيرة عمى ىيئة مساعدات وقروض لتنفيذ مشاريع استراتيجية في  االُمْسَتْوِطنيف منحً 
 .(7)، ناىيؾ عف االمتيازات والتسييالت المالية التي تمنح لممستوطنيف(6)الُمْسَتْوِطنات
 يتوقؼ لـ ،ٜٜٔٔ سنة مدريد في بدأت التي السالـ مفاوضات مف الرغـ وعمى
نما المحتمة، األراضي في الييودي االستيطاف إجمااًل،  وتيرتو تسارعت– العكس عمى وا 

ذا  مؤتمر بشروط لمقبوؿ وعربًيا، ِفَمْسطينًيا ليا، الترويج جرى التي الذرائع إحدى كانت وا 
 الحاكـ الميكود فإف حزب لخطر التيويد، والتصدي "الزاحؼ االستيطاف" وقؼ ىي مدريد
 وقائع و فرضوى ،معمف واضحٍ  بيدؼٍ  االستيطاف تكثيؼب - المقابؿ في - بادر آنذاؾ
 الِفَمْسطيني - اإِلْسرائيميّ  عمى المسار المفاوضات نتائج تستبؽ األرض عمى جديدة

 .(8)بعيد النتائج، إلى حد ىذه وتصوغ

                                 
)1) Human Rights Watch: WORLD REPORT 2003 Israel, the Occupied West 

Bank and Gaza Strip, and PA Territories , (p.480).  

B’Tselem and Hamoked, One Big Prison, (March 2005, p.6).  (2) 

 (.87)صاالستعمار إلى اإلمبريالية، ( حسيف، االستيطاف الييودي في ِفَمْسطيف مف 3)
 (.87)صالمرجع السابؽ( 4)
 (.273)ص، 20( انظر جدوؿ مستوطنات قطاع غزة في مالحؽ الرسالة، ممحؽ رقـ5)
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة، 6)  (.419)ص( المداوي، اإْلِ
 (.9)صِتفاَضة إلى حرب التحرير الِفَمْسطينية، ( المسيري، مف االنْ 7)
 (.1)صالِفَمْسطينية،  الدراسات محصمة االستيطاف مجمة، ( العايد8)
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خراج الُمْسَتْوِطنات مف دائرة المفاوضات، ألف إعمى  وقد عممت ِإْسرائيؿ
الُمْسَتْوِطنات ُتشّكؿ العامود الفقري لممشروع االستيطاني، كما وشّكمت االعتبارات الداخمية 

االستيطاني،  بحيث نجحت ِإْسرائيؿ في تجنيد في ِإْسرائيؿ جزًءا مف مكونات المشروع 
إعالميا لدعـ االستيطاف، والتغطية عمى جرائـ الُمْسَتْوِطنيف وأعماليـ الُمِخّمة بالقوانيف 
واألعراؼ الدولية، ىذا التجنيد ساىـ في تحويؿ المشروع االستيطاني مف حالة احتالؿ 

والتعامؿ معيا يتـ أسوًة بالتعامؿ  ،ِإْسرائيؿمف  إلى حالة اعتيادية، وكأف الُمْسَتْوِطنات جزءٌ 
مع مكونات المجتمع في ِإْسرائيؿ، انسحاًبا عمى ما تقدـ، فإف اتفاقيات أوْسمو ومف قبميا 
اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر، ومف بعدىا اتفاقية وادي عربة مع األردف لـ ُتساىـ 

تفاقيات شكمت عممًيا غطاًء فإّف ىذه اال ؛في كبح المشروع االستيطاني، ليذامطمًقا 
 .(1)الستمرار المشروع االستيطاني

َغزَّة نشطت ُقّوات االحِتالؿ في  ِقطاعدارة إية وعندما استممت السمطة الِفَمْسطين
توسيع الُمْسَتْوِطنات القائمة، فقامت بحمالت مصادرة وتجريؼ لألراضي، وذلؾ في وقت 

قامت جرافة  1997 ف، ففي منتصؼ عاـء واستتباب األمحالة مف اليدو  ِقطاعشيد ال
محاذية لُمْسَتْوَطَنة  راضٍ أبتجريؼ  ِإْسرائيمّية ترافقيا قوة كبيرة مف ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيميّ 

المسماة "البركة" بيف دير البمح والقرارة،  مْنَطَقةنتسر حزاني مف الناحية الغربية في ال
 .(2)دونـ 200ىادفة إلى مصادرة قطعة أرض مساحتيا 

 راضٍ أعماؿ تجريؼ في أة عمى قدمت الجرافات اإِلْسرائيميّ أ 2/12/1998في و 
دونما تقع في مواصي رفح بمحاذاة ُمْسَتْوَطَنة بيت سديو مف الجية  150مساحتيا 
 مستوطنوف أنشأ 15/1/1999وفي تاريخ , (3)وذلؾ تمييدا لضميا لمُمْسَتْوَطَنة ؛الشمالية
مساحتو عشرة دونمات، بجوار ُمْسَتْوَطَنة نفيو دكاليـ الواقعة في  ما عمى زراعية دفيئات
 .(4)تؿ الجناف بمواصي خانيونس مْنَطَقة

الوطنية الِفَمْسطينية وبالرغـ مما نصت عميو مذكرة شـر الشيخ الَمْوِقعة بيف السمطة 
، والتي أكدت ٜٜٜٔسبتمبر  ٗوالحكومة اإِلْسرائيمّية في شـر الشيخ بمصر في تاريخ 

 ِقطاعوقؼ النشاطات االستيطانية في األراضي المحتمة، إال أف وتيرة االستيطاف في ال

                                 
 (.89)صِإْسرائيؿ واالستيطاف،   ،( منصور1)
 (.17ص، 1997) ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثالث سنة2)
ْنساف، المناطؽ الصفراء، 3)  (.33)ص( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْنساف، التقرير السنوي لعام4)  (.9ص، 1999 ؿ )( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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دؼ فرض األمر الواقع عمى األرض قبؿ الوصوؿ إلى بيتسارعت بشكؿ ممفت لمنظر، 
ف الزعماء اإِلْسرائيمّييف يروف أف االستمرار في بناء إ، حيث (1)النيائي الحؿّْ  مفاوضات

 ةالمستعمرات سيقوي موقؼ ِإْسرائيؿ التفاوضي، وسيزودىا بورقة ميمة لمغاية في أيّ 
 .(2)لموصوؿ إلى حؿ نيائي لمقضية الِفَمْسطينية مساوماتٍ 
في مشروعيا  بشكؿ كبيرٍ انِتفاضَة األقصى ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّية  استغمتوقد 

واستمرت الُقّوات  ،االستيطاني، حيث تضاعفت مساحة الُمْسَتْوِطنات بشكؿ متسارع
، حيث لـ تبؽ (3)رض الِفَمْسطينيةذرائع وحجج مختمفة في التياـ األ اإِلْسرائيمّية تحت

راضي أمي مف صعمى مساحات جديدة تفوؽ حجميا األ ُمْسَتْوَطَنة دوف أف تستولي
الِفَمْسطينييف، فاستولت عمى مساحات واسعة مف األراضي الزراعية المحيطة 

ضافتيا إلى إثـ  ،شجار المثمرة فييااألوقامت بتجريفيا واقتالع  ،بالُمْسَتْوِطنات
(4)القائمة الُمْسَتْوِطنات كاف قوات االحتالؿ وكثير مف األراضي التي استولت عمييا ،

.(5)بقرار المحكمة اإِلْسرائيمّية العميااالستيالء عمييا 
قامػػػػػػػػت قػػػػػػػػوات االحػػػػػػػػتالؿ بتجريػػػػػػػػؼ  7/10/2000بتػػػػػػػػاريخ  ومثػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػؾ 

محػػػػػيط مسػػػػػتوطنة نتسػػػػػاريـ، حيػػػػػث طالػػػػػت أعمػػػػػاؿ التجريػػػػػؼ اكثػػػػػر مػػػػػف عشػػػػػريف دونمػػػػػًا 
طريػػػػػػؽ  شػػػػػػقت قػػػػػػوات االحػػػػػػتالؿ 21/11/2000-13وبتػػػػػػاريخ مزروعػػػػػػة بالحمضػػػػػػيات، 

، عمػػػػػػػػػى امتػػػػػػػػػداد الحػػػػػػػػػدود الجنوبيػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػينايوايمػػػػػػػػػي  فػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػيط مسػػػػػػػػػتوطنة دوغيػػػػػػػػػت
، وتػػػػـ احاطػػػػة دونػػػػـ 336ويبمػػػػغ مجمػػػػوع مػػػػا تػػػػـ ضػػػػمو مػػػػف األرض لممسػػػػتوطنة، حيػػػػث 
وضػػػػػػػػػميا  ؾ الشػػػػػػػػػائكة مػػػػػػػػػع االرض المحاذيػػػػػػػػػة لتمػػػػػػػػػؾ المسػػػػػػػػػتوطناتالطريػػػػػػػػػؽ باألسػػػػػػػػػال

أسػػػػػػالؾ شػػػػػػائكة حػػػػػػوؿ قػػػػػػوات االحػػػػػػتالؿ ت وضػػػػػػع 20/7/2003بتػػػػػػاريخ لممسػػػػػػتوطنة، و 
لمػػػػػواطنيف الفمسػػػػػطينييف شػػػػػماؿ وغػػػػػرب مسػػػػػتوطنة طريػػػػػؽ قامػػػػػت بشػػػػػقيا داخػػػػػؿ أراضػػػػػي ا

وقامػػػػػػت بضػػػػػػـ الطريػػػػػػؽ إلػػػػػػى المسػػػػػػتوطنة  ،مػػػػػػوراج، جنػػػػػػوب شػػػػػػرؽ مدينػػػػػػة خػػػػػػاف يػػػػػػونس
دونمػػػػػػػًا مػػػػػػػف  283المػػػػػػػذكورة وبػػػػػػػذلؾ تكػػػػػػػوف قػػػػػػػوات االحػػػػػػػتالؿ قػػػػػػػد صػػػػػػػادرت أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف 

                                 
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 1)  (.33ص، 2000)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.29ص )( دوعر، الُمْسَتْوِطنوف الصياينة في الضفة الغربية، 2)
 (.5)ص( المسيري، مف االْنِتفاَضة إلى حرب التحرير الِفَمْسطينية، 3)
ْنساف: تقرير حوؿ اعماؿ التجريؼ واليدـ 4) -1/7/2002( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

 (.6)ص, 31/3/2003
 (.20)صمجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية الثانية لالْنِتفاَضة، ( مركز الميزاف: مف يوقؼ ال5)
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فػػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػػة تجريػػػػػػػػػؼ  ىػػػػػػػػػذه المسػػػػػػػػػتوطنة حأراضػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػواطنيف الفمسػػػػػػػػػطينييف لصػػػػػػػػػال
 .(1)واحدة

اعتبار لممياه  ية، دوف أيالُمْسَتْوِطنات عمى حساب األراضي الِفَمْسطينىذا وتتمدد 
موث آبار المياه يية، و ييدد البيئة الِفَمْسطين؛ ما العادمة التي ستنتج عف ىذه الُمْسَتْوِطنات

تصبح فالقريبة،  مْنَطَقةالفي ث الخزاف الجوفي تمو  إلى باإلضافةالمخصصة لمشرب، 
ف بإلقاء النفايات الصمبة و دمي، كذلؾ يقوـ الُمْسَتْوِطنالستعماؿ اآلالمياه غير صالحة ل

الناتجة عف الُمْسَتْوِطنات، األمر الذي يتسبب في مخاطر كثيرة عمى البيئة والصحة 
باإلضافة إلى كونيا مصدًرا لمروائح الكريية والحشرات الضارة، وىذه النفايات  ،العامة

.(2)واصيالم مْنَطَقةغالبا يتـ رمييا في 

في األراضي وال تتوقؼ األضرار البيئية عمى تصريؼ مجاري الُمْسَتْوِطنات 
وىو سرقة الرماؿ الصفراء مف األراضي  ،خر عمى البيئةآالزراعية، فيناؾ خطر 

ال يمكف عالجو  اا بيئيِّ خطرً ُيعتبُر خطرىا ، و الِفَمْسطينية، وخصوصا المجاورة لمُمْسَتْوَطنات
ف إزاحة ىذه الرماؿ التي تعمؿ عمؿ 'فمتر' لتصفية وحجز إال بعد مئات السنيف، حيث إ

بمياه البحر المالحة، ما  يااتصالِ  تؤدي إلىمياه األمطار سيؤدي إلى تبخر المياه، كما 
يفقدىا عذوبتيا، كما أف سرقة الرماؿ ال تقتصر عمى فقداف مصدر ميـ لممياه العذبة، بؿ 
ىي سبب أساس لتدمير تضاريس الساحؿ التي تعتبر بيئة سياحية ميمة، ومتنفًسا لسكاف 

 .(3)َغزَّة، إضافة إلى تآكؿ سطح التربة وتقميؿ نسبة خصوبتيا ِقطاع

 راضي لحماية الُمْسَتْوِطنيف والُمْسَتْوِطنات:تجريؼ األ .2
رىاب الصييوني، فيـ اأَلْكَثر تطرفا دوات اإلأخطر أوف الصياينة يشكؿ الُمْسَتْوِطن

رىابا، إالعناصر الييودية  واأَلْكَثر عنفا في المجتمع اإِلْسرائيمّي، ومف بينيـ خرجت َأْكَثر

                                 
، 25/10/2000-1( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف: تقرير حوؿ أعماؿ التجريؼ لألراضي، 1)

 .23/6/2003-10والتقرير االسبوعي مف 
 ة منطمؽ وبؤر لمخراب والتدمير،، ُمْسَتْوَطنات شماؿ ِقطاع َغزَّ القدس -ْبحاث التطبيقية معيد األَ  (2)

 موقع إلكتروني.
موقع  ، االستيطاف وسرقة المصادر الطبيعية في ِقطاع َغزَّة،القدس -معيد اأَلْبحاث التطبيقية ( 3) 

 إلكتروني.

http://www.poica.org/www.arij.org
http://www.poica.org/www.arij.org
http://www.poica.org/www.arij.org
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وف ، والُمْسَتْوِطن(1)جرامية لمييودالتنشئة اإل كبر فيلعمميات االستيطاف الدور األكما وأف 
ما جنود ا  و  ،نظاميوف ما جنودٌ إـ عف الثامنة عشرة ىـ في معظميـ عمارىأالذيف تزيد 

نيـ كثيرا ما يخدموف في إولئؾ، فأاحتياط في الَجْيش اإِلْسرائيمّي، وسواء كانوا ىؤالء أو 
ادىـ إلطالؽ الّنار عمى المدنييف دؽ استعالمناطؽ المحتمة مع الَجْيش اإِلْسرائيمّي، ويفو 

 .(2)استعداد الجنود
وعمى مدار سنوات االحِتالؿ لـ تتوقؼ اعتداءات الُمْسَتْوِطنيف عمى المواطنيف 

 َغزَّة. ِقطاعيا استمرت بعد استالـ السمطة لنّ إييف، حتى الِفَمْسطين
دكاليـ المحاذية طمؽ مستوطف مف داخؿ ُمْسَتْوَطَنة نفيو أ 9/5/1994ففي تاريخ 

 ُسّكاف براىيـ الطبش مفإحمد أ لُمَخيَّـ خانيونس مف الناحية الغربية الّنار عمى الطّْْفؿ
صة في الصدر صابتو برصاإدى إلى أمما  ،عاما 13ُمَخيَّـ خانيونس، ويبمغ مف العمر 

 .(3)دت إلى مقتموأ
سنة، برضوض في  22حمد ماجد حماد أصيب الشاب أ 15/5/1999 وفي تاريخ

شارع  فائقة عمى ِإْسرائيمّي كانت تسير بسرعةٍ  نحاء جسمو جراء دىسو بسيارة مستوطفٍ أ
 .(4)البحر القادـ مف ُمَخيَّـ خانيونس
شارؾ الُمْسَتْوِطنوف الييود ُقّوات االحِتالؿ  26/9/1996وفي ىبة النفؽ في تاريخ 

دلي بو أييف، وىو ما جاء في تصريح الِفَمْسطين السُّّكافطالؽ الّنار عمى إفي  اإِلْسرائيميّ 
وردتو جريدة ىآرتس أ َغزَّة ِقطاعكبير في قيادة ُقّوات الَجْيش اإِلْسرائيمّي في  ضابطٌ 

حيث اعترؼ بما ال يدع مجاال لمشؾ بأف  30/9/1996 يوـ في عددىا ةاإِلْسرائيميّ 
طمقوا الّنار عشوائيا عمى المتظاىريف الِفَمْسطينييف، أيف الُمْسَتْوِطنيف والجنود اإِلْسرائيميّ 

ىناؾ  تحيث كان َغزَّة ِقطاعوىو ما اعتبره السبب الرئيس في تصعيد األوضاع في 
 .(5)ؽ الّنار بشكؿ عشوائيطالإتواء الوضع لوال ما قاموا بو مف فرصة الح

يف كالذئاب أما مع بداية اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، فقد أطمقت سمطات االحِتالؿ الُمْسَتْوِطن
فازدادت اعتداءات الُمْسَتْوِطنيف  واالعتداِء عمييـ، ييف العزؿالِفَمْسطين الجائعة لقتؿِ 

                                 
ْرىاب الصييوني عقيدة مجتمع تاريخ دولة، 1)  (.325)ص( المداوي، اإْلِ
 .ترجمة محمود زايد (181ص)، قانوف المحتؿ ِإْسرائيميّ ( شحاده، 2)
ْنساف، المناطؽ الصفراء، 3)  (.50)ص( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْنساف، تقرير سنة 4)  (.5)ص، 1999( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْنساف، 5)  (.29)صدراسة توثيقية وتحميمية،  1996احدث َأْيموؿ  ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/clashes%20_7_.pdf
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، َجْيش االحِتالؿ ، بمعرفة(1)ا وشبو عمني، وشكمت عصابات مسمحةوأخذت طابعا منظمً 
مف َجْيش االحِتالؿ  اف جزءً و ف مف ىدؼ وجود الُمْسَتْوِطنات أف يكوف الُمْسَتْوِطنإحيث 

ركاف في الَجْيش الذي شغؿ منصب رئيس األ(2)ؿ إيتافيخالؿ الحروب، يؤكد ذلؾ رفائ
مف التنظيـ ف الُمْسَتْوِطنات جزء إ، فيقوؿ: "ووزيرا لعدة حكومات ِإْسرائيمّية اإِلْسرائيميّ 

ولذلؾ فإف الُمْسَتْوِطنيف قد  ؛يا كَجْيش نظاميُسّكان الَعْسَكِرّي اإِلْسرائيمّي، ونحف نعتبر
 .(3)ويعرفوف دورىـ في حالة نشوب حرب" ،ربوا جيداودُ  ،سمحوا بأسمحة ثقيمة

ف دولة إجراـ الصييوني، حيث ؿ إيتاف ليس مستغربا في تاريخ اإليوحديث رفائ
نفذتيا العصابات الصييونية، بؿ  رىابية التيماؿ اإلعمف خالؿ األِإْسرائيؿ أصال قامت 

نفسيـ قادة ىذه العصابات، والتي تزخر سجالتيا أِإْسرائيؿ كانوا ىـ برز قادة دولة أ فَّ إ
 .(4)ت لمسكاف الِفَمْسطينييفيبالمذابح التي وج

بمشاركة جنود االحِتالؿ بصورة كاممة في ف و فخالؿ االْنِتفاَضة قاـ الُمْسَتْوِطن
االعتداءات عمى المواطنيف الِفَمْسطينييف، مستخدميف السالح الّناري، باإلضافة إلى 
استخداـ العصي والحجارة واآلالت الحادة، وكانت ىذه االعتداءات العنيفة تتـ بحراسة 

اعتقاؿ أي مف الجناة  ُقّوات االحِتالؿ التي لـ تتدخؿ لوضع حد ليذه االعتداءات، ودوف
 ىؤالء الُمْسَتْوِطنوف إلى إطالؽ بادر ، وقد(5)في معظـ الحاالت بما في ذلؾ حاالت القتؿ

 تكوف لمخطر، أو أف معرضة ـتيحيا تكوف أف دوف الِفَمْسطينييف المدنييف عمى الّنار

                                 
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ ( اْلمَ 1)  (.37ص، 2004)ْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
، 1929( ولد رفائيؿ إيتاف في مستوطنة عداتسيـ التي أقيمت في منطقة العدسية بفمسطيف عاـ 2)

 1946)إحدى الجماعات الييودية المسمحة قبؿ إنشاء دولة )إسرائيؿ( عاـ  التحؽ بقوات البالماخ
عاما، وتولي مناصب عديدة في  36وقضى فيو  1948ثـ انضـ إلى الجيش اإلسرائيمي عاـ 

، ويعتبر 1982و 1978الجيش كاف آخرىا رئاسة األركاف العامة التي ظؿ فييا ما بيف عامي 
التي نفذتيا قوات حزب الكتائب المبنانية بالتعاوف مع الجيش  مف المدبريف لمجزرة صبرا وشاتيال

أغمبيـ مف النساء واألطفاؿ، وانتيت  800-700اإلسرائيمي التي قتؿ فييا مف الفمسطينييف ما يبف 
حيث اسس حزب تسوميت ، وفاز في انتخابات الكنيست التي جرت  1982حياتو العسكرية عاـ 

، 1996يرا لمزراعة، كذلؾ شغؿ منصب وزير الزراعة عاـ اختير وز  1990، في عاـ 1984عاـ 
 الجزيرة نت، رفائيؿ إيتاف، موسوعة الشخصيات. موقع إلكتورني. .2004وتوفى عاـ 

 (.27)ص( دوعر، الُمْسَتْوِطنوف الصياينة في الضفة الغربية، 3)
 (.129)ص( يسيف، االسطورة الصييونية واالْنِتفاَضة الِفَمْسطينية، 4)
 (.223)صعر، الُمْسَتْوِطنوف الصياينة في الضفة الغربية، ( دو 5)
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َتْوِطنيف وفي كثير مف األحياف تكوف اعتداءات الُمسْ ، تستدعي الرد المماثؿ أحداث ىنالؾ
ف ُقّوات الَجْيش الموجودة إحيث  ا،بموافقتو ضمنيِّ بمشاركة ُقّوات الَجْيش اإِلْسرائيمّي، أو 

 .(1)زاء الُمْسَتْوِطنيفإتسامح  في المكاف ال تحرؾ ساكنا، وتنتيج ِسياَسة
وذلؾ  ،مف العماؿ ةٍ ، باختطاؼ ثالث10/10/2000وقد قاـ الُمْسَتْوِطنوف في تاريخ 

، (2)واعتدوا عمييـ بالضرب ،المواصي قرب خانيونس مْنَطَقةحينما كانوا متوجييف لمعمؿ ب
 فإفّ المسرح األكبر لعمميات انتقامية لمسكاف عمى يد الُمْسَتْوِطنيف،  مْنَطَقةوقد كانت ىذه ال

الّنار عمى مدار طمقوا أحرقوا وخربوا و أواقتمعوا و  عربدوا وىدموافييا عشرات الُمْسَتْوِطنيف 
ولـ  ،الشرطة وحرس الحدود ومحقق وقد شاىد عممية التنكيؿ ىذه جنودُ  ،ساعات طويمة

صال أة وذلؾ ألف الحكومة اإِلْسرائيميّ  ،(3)يقـ الَجْيش اإِلْسرائيمّي أو حرس الحدود بوقفيا
ه ليقوموا بيذ ىنا زراعتيـ تتمقد تغض الطرؼ عف ممارسات الُمْسَتْوِطنيف الييود، ف

 رضو.أي عمى ترؾ الشعب الِفَمْسطين إلجبار ؛األدوار
، قتؿ المواطف 10/5/2001َغزَّة في  ِقطاعومف جرائـ وعربدة الُمْسَتْوِطنيف في 

طمؽ الُمْسَتْوِطنوف عميو الكالب المتوحشة ثـ انيالوا عميو ضربا، وقد أحيث  ،كفاح زعرب
ْسعاؼسيارات منع جنود االحِتالؿ   .(4)مف نقمو إلى المستشفى اإْلِ

حرونوت أني االستراتيجي في صحيفة يديعوت موقد صرح شمومو غزيت الخبير األ
 .(5)بأف اعتداءات الُمْسَتْوِطنيف عمى المواصي في َغزَّة ليست انتقاما بؿ حممة تنكيؿ

حيث حياف تقـو قطعاف الُمْسَتْوِطنيف بتعطيؿ الحركة في الشوارع، مف األ كثيرٍ في ىذا و 
 .(6)بقطع الطريؽ الرئيس الواصؿ بيف مدينة َغزَّة وخانيونس 8/10/2000قاموا في تاريخ 

َغزَّة  ِقطاعصبح أوتحت ذريعة حماية الُمْسَتْوِطنيف والُمْسَتْوِطنات التي زرعت وتعززت، 
لتنفيذ يف رىابية التدميرية، وحماية ودفع قطعاف الُمْسَتْوِطناإل ساحة ألبشع عمميات ِإْسرائيؿ

 رىابية المدبرة ضد الشعب الِفَمْسطيني.عمميات االستفزاز اإل
حيث تقوـ ُقّوات االحِتالؿ بتجريؼ األراضي الزراعية بيدؼ خمؽ مناطؽ عازلة أو 

                                 
 (.120)صْقصى واحتماالت المستقبؿ، اْنِتفاَضة اأْلَ  القاسـ، (1)
  (.97)ص ْقصى الحقائؽ في الوثائؽ،اْنِتفاَضة اأْلَ  عمقـ، (2)
 (.120)صْقصى واحتماالت المستقبؿ، اْنِتفاَضة اأْلَ  القاسـ، (3)
 .(198ص)( تقرير الييئة العامة لالستعالمات، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى يوميات ووثائؽ، الكتاب الثامف، 4)
 (.105)ْقصى واحتماالت المستقبؿ، اْنِتفاَضة اأْلَ  القاسـ، (5)
، 28/10/2000-29/9/2000( الييئة العامة لالستعالمات، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى يوميات ووثائؽ، 6)

 (.1/96)ج
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إنشاء طرؽ التفافية تيدؼ إلى حماية الُمْسَتْوِطنيف والطرؽ التي تؤدي إلى الُمْسَتْوِطنات 
جراء لـ يكف وليد اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، بؿ في الفترة التي سبقت إلوىذا اوالمواقع الَعْسَكِرّية، 

اْنِتفاَضة اأْلَْقصى عممت ُقّوات االحِتالؿ عمى تجريؼ مساحات كبيرة لشؽ طرؽ الستخداـ 
 الُمْسَتْوِطنيف.

ليات التوسع الصييوني، إذ يتـ االستيالء عمى معظـ آحدى إوتمثؿ ىذه الطرؽ 
تحت ذريعة واىية وىي  ىذه الطرؽ مف خالؿ أوامر وضع اليداألراضي الالزمة لبناء 

 .(1)منية والَعْسَكِرّيةالضرورة األ
يربط ما  يلتفافا بشؽ طريؽٍ  قامت ُقّوات الَجْيش اإِلْسرائيميّ  15/9/1995ففي تاريخ 

شرؽ دير البمح والدفيئات الزراعية التابعة ليا في الجية  بيف ُمْسَتْوَطَنة كفار دارـو
رض أمتر، وذلؾ عمى حساب  600د حوالي الشمالية الشرقية مف الُمْسَتْوَطَنة التي تبع

 .(2)المواطف رشدي عبد العزيز بشير
 10كـ، وعرض  2بطوؿ  قامت ُقّوات االحِتالؿ بشؽ طريؽٍ  15/1/1999وفي 

 ِقطاعأمتار يربط ما بيف شركة المطاحف الِفَمْسطينية، والطريؽ العاـ الواصؿ بيف شماؿ ال
دؼ تمؾ الخطوة إلى إيجاد شارع تستخدمو الشاحنات الِفَمْسطينية القادمة مف تيوجنوبو، و

ي إلى مجمع  مف الطريؽ الجانبي المؤداًل ية بدوالمتوجية إلى شركة المطاحف الِفَمْسطين
 (3)ُمْسَتْوَطنات غوش قطيؼ ليقتصر المرور عمى الُمْسَتْوِطنيف فقط

يومية،  تجريؼ األراضي الزراعية ِسياَسةً  صبحأفقد  أما خالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى
 وعمى جانبي، الُمْسَتْوِطنات اإِلْسرائيمّية المناطؽ القريبة مف ىذه السّْياَسة في ويتـ تنفيذ

غوش -كيسوفيـو مثؿ طريؽ كارني نتساريـ ، فو التي يستخدميا الُمْسَتْوِطن االلتفافية الطرؽ
الُمْسَتْوِطنيف أو ُقّوات االحِتالؿ، كانوا  سواءً  ،المستوطنيفقطيؼ، وذلؾ بيدؼ حماية 

 .(4)الطريؽ في  مف ىجمات رجاؿ المقاومة أو مف عبوات ناسفة مزروعة سواءً و 
َغزَّة نشاًطا محموًما عمى ىذا الصعيد أفرز وقائع  ِقطاعحيث شيدت محافظات 

التي أعمنتيا  ءجديدة، وأصبحت تمؾ الطرؽ محاطة بمساحات كبيرة مف األرض الجردا

                                 
 (.21)ص( المسيري، عبد الوىاب: مف االْنِتفاَضة إلى حرب التحرير الِفَمْسطينية، 1)
ْنساف، المناطؽ الصفراء، 2)  (.30)ص( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْنساف، تقرير عاـ3)   (.9)ص، 1999( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

(4)  B’Tselem: Policy of Destruction: House Demolitions and Destruction of 

Agricultural Land in the Gaza Strip, (February 2002, p.5).    
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تمؾ الُقّوات مناطؽ َعْسَكِرّية مغمقة، بحيث ال يستطيع أصحاب المنازؿ السكنية أو 
أف تمؾ الُقّوات تمنع العشب األراضي الزراعية المجرفة الوصوؿ إلى تمؾ المناطؽ، لدرجة 

 .(1)مف أف ينمو ويكبر، فتقوـ بتجريفو بشكؿ شبو أسبوعي
، اجتاحػػػػػػت 23/10/2000تػػػػػػاريخ ومػػػػػػف األمثمػػػػػػة عمػػػػػػى عمميػػػػػػات التجريػػػػػػؼ: فػػػػػػي 

قػػػػػػػػػوات االحػػػػػػػػػتالؿ المعػػػػػػػػػززة بالػػػػػػػػػدبابات والبمػػػػػػػػػدوزرات الطريػػػػػػػػػؽ الواصػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف مفتػػػػػػػػػرؽ 
ومعبػػػػػػػػػر المنطػػػػػػػػػار، وبػػػػػػػػػدأت بمػػػػػػػػػدوزرات قػػػػػػػػػوات االحػػػػػػػػػتالؿ بتجريػػػػػػػػػؼ األرض  نيتسػػػػػػػػػاريـ

الزراعيػػػػػػػة والحرشػػػػػػػػية عمػػػػػػػػى جػػػػػػػػانبي الطريػػػػػػػػؽ، ، حيػػػػػػػػث تػػػػػػػػـ تجريػػػػػػػػؼ جػػػػػػػػانبي الطريػػػػػػػػؽ 
 .(2)مترًا وبطوؿ ثالثة كيمومترات 40بعرض 

مف  ادونمً  240استولت ُقّوات االحِتالؿ وصادرت حوالي  10/4/2001وفي 
وذلؾ مف أجؿ إنشاء جسر يربط مجمع  ،نات القرارة القبميةتي مْنَطَقةاألراضي الزراعية ب

، توغمت قوات االحتالؿ 3/1/2003 ر، وبتاريخغوش قطيؼ بالخط األخض ُمْسَتْوَطنات
متر شماؿ مستوطنة كفار  200معززة باآلليات الثقيمة ترافقيا جرافة عسكرية مسافة 

دونما، وبعد اياـ   29، وعمى الفور باشرت الجرافة بأعماؿ تجريؼ طالت نحو داروـ
دونـ، وبعد أياـ في تاريخ  31متر وجرفت  300عادت لمسافة  18/3/2003بتاريخ 

 .(3)دونـ 26انتقمت الجرافات الى المنطقة الشمالية مف المستوطنة وجرفت  4/2/2003
استيطاني جنوب  الحِتالؿ شؽ طريؽٍ ، استكممت ُقّوات ا25/11/2004وفي تاريخ 

 .(4)14/9/2004غرب مستعمرة "موراج" شماؿ مدينة رفح، والذي بدأت العمؿ بو يـو 
 َغزَّة: ِقطاععازلة حوؿ  مْنَطَقةقامة إ .3

كذلؾ قامت ُقّوات االحِتالؿ خالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى بتجريؼ مناطؽ شاسعة مف 
َغزَّة مف الناحيتيف الشرقية  ِقطاعالذي يحيط بأراضي المواطنيف، لغرض الحزاـ األمني 

والجنوبية، فعمى مدار االْنِتفاَضة، دمرت ُقّوات االحِتالؿ وصادرت آالؼ الدونمات مف 
قامة حزاـ أمني إ، بغرض َغزَّة ِقطاعاألراضي الزراعية التي تقع عمى الحدود الشرقية ل

                                 
 (.27)صالِفَمْسطينييف،  فلممدنيي( مركز الميزاف: التيجير القسري 1)
  25/10/2000-1( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف: تقرير حوؿ أعماؿ التجريؼ لألراضي، 2)
ْنساف: تقرير حوؿ اعماؿ التجريؼ واليدـ 3) -1/7/2002( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

 (.7)ص, 31/3/2003
كانوف  11تشريف الثاني إلى  11( مجموعة الرقابة الِفَمْسطينية، تقرير االعتداءات اإِلْسرائيمّية مف 4)

ؿ   (.9)ص، 2004اأْلَوَّ
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ْسرا ئيؿ، وعمى الحدود الجنوبية التي تفصؿ عازؿ، بيف األراضي الِفَمْسطينية في َغزَّة واِ 
بيف األراضي الِفَمْسطينية ومصر، حيث قادت ُقّوات االحِتالؿ حممة تطيير لمسكاف 
الِفَمْسطينييف، حيث ىدمت مئات المنازؿ وجرفت آالؼ الدونمات مف األراضي الزراعية 

 .(1)بيدؼ خمؽ مناطؽ عازلة
قامت قوات االحتالؿ بأعماؿ  18/2/2002في تاريخ ومف الشواىد عمى ذلؾ، 

متر غرب الشريط الحدودي،  500عمى مسافة   تجريؼ في األراضي الزراعية الواقعة
 وبتاريخ ،دونمًا مف األراضي الزراعية 14أسفر ذلؾ عف تجريؼ  شرؽ مخيـ البريج،

دونـ مف اراضي المواطنيف شرقي  80قامت جرافات االحتالؿ بتجريؼ  20/1/2003
توغمت قوات االحتالؿ المعززة  28/1/2003وبتاريخ شماؿ خاف يونس، بمدة القرارة 

كيمو متر في  2باآلليات العسكرية الثقيمة ترافقيا الجرافات العسكرية مسافة تقدر بحوالي 
عمؽ المنطقة الزراعية الواقعة إلى الغرب مف الشريط الحدودي مع إسرائيؿ، شرؽ مدينة 

، دونـ  350ر بأعماؿ تجريؼ واسعة طالت نحووشرعت الجرافات عمى الفو  ، جباليا
 .(2) مزروعة بأشجار الزيتوف، الحمضيات، الفواكو والموز

% مف 35، وِقطاع% مف مجمؿ مساحة ال17وتبمغ مساحة المناطؽ العازلة 
ذ ىذه المناطؽ تصنيؼ "خطيرة جدا"، فيطمُؽ الجنود راضي الزراعية، وتأخمساحة األ
ُقّوات االحِتالؿ وتقوـ نساف يجرؤ عمى االقتراب منيا، عمى كؿ إالنيراف ف اإِلْسرائيمّيو 

العازلة لتنفيذ عمميات تسوية لألرض  مْنَطَقةبصورة روتينية بغزو الاإِلْسرائيمّي 
 .(3)جرداء مْنَطَقةية إلبقاء الواقتالع األشجار والمحاصيؿ الزراع ،بالبمدوزرات

 :لسُّّكافامعاقبة الِفَمْسطينييف ومحاولة ردع وترىيب  .4
طار ِسياَسة العقاب التي تتبعيا الُقّوات اإِلْسرائيمّية تجاه الشعب الِفَمْسطيني، تتعمد إفي 

تجريؼ األراضي الزراعية خالؿ االجتياحات لممناطؽ، فخالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى قامت 
بتجريؼ عشرات الدونمات المزروعة بالزيتوف والبرتقاؿ والموز، أو المغطاة بالبيوت 

                                 
ْنساف، تقرير سنة 1)  (.44ص، 2003)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
-/1/1( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف: تقارير حوؿ أعماؿ التجريؼ لألراضي: تقرير2)

 .31/3/2003-/1/7/2002, وتقرير: 31/3/2002
ة: تقرير الحقيقة حوؿ َغزَّة، االحِتالؿ، عدال-( اْلَمْرَكز القضائي لحقوؽ اأْلََقمّْيَّة العربية في ِإْسرائيؿ3)

 , عبري. 29/11/2012الحصار، سياؽ الحرب 
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منع شف ف التدمير ييدؼ إلى أة تزعـ ف السمطات اإِلْسرائيميّ أ، ورغـ (1)البالستيكية
اليدـ ىذه غالبا ما  ف عممياتأال إىجمات في المستقبؿ انطالقا مف ىذه المناطؽ 

شكاؿ العقاب أمف  وكشكؿٍ  ،انتقامي عمى اليجمات الِفَمْسطينية يضا كردٍّ أتجري بوضوح 
 .(2)الجماعي لمسكاف

جرفت ُقّوات االحِتالؿ مئات الدونمات  2000فمنذ الشير اأْلَوَّؿ الْنِتفاَضة اأْلَْقصى 
عمى جانبي طريؽ صالح الديف الواصؿ بيف خانيونس ودير البمح، واقتمعت مئات أشجار 

ضافة إلى مساحات واسعة مف إؿ التي تنتشر عمى جانبي الطريؽ، الزيتوف والنخي
شجار الزيتوف بشكؿ خاص إلى أ، وتحتاج (3)بالخضروات األراضي الزراعية المزروعة

معت وبساتيف الفاكية التي شجار التي اقتُ يدة لمنمو وحمؿ الثمار، وكانت األعد سنواتٍ 
عديدة تشكؿ  وفي حاالتٍ  ،شخاصالؼ مف األلمئات اآل رزؽٍ  دمرت تشكؿ مصدرَ 
 مصدر الرزؽ الوحيد.

فات االحِتالؿ لـ ااأْلَْقصى يكاد يقوؿ أف جر حداث اْنِتفاَضة أت و لمجريا والمتابعُ 
عة و عماؿ التجريؼ مئات الدونمات المزر أ، فمقد طالت تتوقؼ عمى مدار سنيف االْنِتفاَضة

ومف ىذه األعماؿ اإلجرامية والتدميرية ما حدث في تاريخ ، (4)باألشجار المثمرة
قامت بتجريؼ آالؼ و  ،عندما اجتاحت ُقّوات االحِتالؿ مدينة بيت حانوف 29/6/2004

 مف األراضي دونـٍ  2000حوليا، حيث جرفت حوالي وما  مْنَطَقةالدونمات في ال
الزراعية، تعود ممكيتيا لعدة عائالت، ومزروعة بالحمضيات والزيتوف والفواكو 

.(5)والخضروات
باجتياح قرية  15/9/2004في ما قامت بو ُقّوات االحِتالؿآخر أيضا، وفي مثاؿ 

دونما مف األراضي  20الواقعة جنوب غرب مدينة َغزَّة، وقامت بتجريؼ  المغراقة

                                 
  (.72)ص ْقصى الحقائؽ في الوثائؽ،اْنِتفاَضة اأْلَ  عمقـ، (1)

(2) Amnesty International: House demolition and destruction of land and 

property, (P.8).  

، 28/10/2000-29/9/2000( الييئة العامة لالستعالمات، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى يوميات ووثائؽ، 3)
 (.1/130)ج

انظر جداوؿ تجريؼ االراضي الزراعية والثروة الحيوانية  في جميع المحافظات في مالحؽ الرسالة، ( 4)
 (.293-284)ص، 30-21ممحؽ رقـ 

ية ِبَحّؽ السكاف وممتمكاتيـ، بيت حانوف وجرائميا اليوم ( مركز الميزاف: حصار االحِتالؿ لبمدة5)
 (.5)ص
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دونـ  6500 عواـ االْنِتفاَضةأالدونمات التي تـ تجريفيا خالؿ  الزراعية، ليصؿ عدد
حاطتيا باألسالؾ الشائكة، واقتمعت َأْكَثر أدونـ و  500مف  ، كما وصادرت َأْكَثرزراعي
.(1)دفيئة زراعية 232مثمرة، ودمرت  ألؼ شجرةٍ  120مف 

وقد بمغت مساحة األراضي التي جرفتيا قوات االحتالؿ الحربي اإلسرائيمي منذ بداية 
دونـ في أماكف متفرقة  31629، حوالي 31/5/2005وحتى  2000االنتفاضة عاـ 

مع العمـ أف ىذه االراضي قد جرفت عدة مرات، شممت جميع محافظات غزة الخمس، 
 والجدوؿ يبيف ذلؾ:   جمت لمرة واحدة فقط،وقد س

 :(2)2005-2000(: يوضح االراضي التي تعرضت لمتجريؼ بالدونـ4. 5الجدوؿ )
النسبة مف إجمالي المساحة  مساحة األرض المتضررة المحافظة

 المجرفة
 %54 14204 شماؿ َغزَّة

 %10 3296 َغزَّة
 %12 3689 الوسطى
 %22 6894 خانيونس

 %11 3546 رفح
 %100 31629 المجموع

 
كبيرة  َغزَّة طواؿ فترة االحِتالؿ مف تقييداتٍ  ِقطاعالزراعي في  ِقطاعىذا وعانى ال

شجار المثمرة، كذلؾ ادرة األراضي الزراعية وتقميع األعمى التصدير، باإلضافة إلى مص
 َعْسَكِرّية، منيا: الزراعة وتطوره مف خالؿ تقييداتٍ  ِقطاعمف نمو  عمى الحدّْ عممت 

 َغزَّة. ِقطاعالمواصي في  مْنَطَقةعدـ السماح بتوصيؿ التيار الكيربائي إلى  -
قامة المباني الجديدة سواء كانت بيوتا لممزارعيف أو بيوتا بالستيكية ا  منع صيانة و  -

 لمزراعة.
جبارىـ عمى ا  و  ،ارعيـ باستخداـ الطرؽ الرئيسيةمنع المزارعيف مف الوصوؿ إلى مز  -

 لتفاؼ عبر طرؽ ترابية وعرة.اال
اإِلْسرائيمّية مما -المبيدات عمى طوؿ الحدود الِفَمْسطينية يقوـ الجانب اإِلْسرائيمّي برّش  -

                                 
 ، موقع إلكتروني.غراقة سنوات مف التدمير والعزؿ، قرية المالقدس -معيد اأَلْبحاث التطبيقية  (1)
-1/5/2004واليدـ،  حوؿ اعماؿ التجريؼ( المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف: تقرير 2)

 (.4)ص، 31/5/2005

http://www.poica.org/www.arij.org
http://www.poica.org/www.arij.org
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 .(1)بادة خاليا النحؿ وتسمـ المواشي وحرؽ بعض المحاصيؿإيؤدي إلى 

 : تجريؼ اآلبار والسيطرة عمى المياه:ثاِلثًا
مف احتالؿ األراضي الِفَمْسطينية، تجاىمت  عمى امتداد ما يزيد عمى أربعة عقودٍ 

ىذه األراضي في  متلممياه والمرافؽ الصحية، واستخداالحِتالؿ البنية األساسية  سمطاتُ 
وىذا  ،ه تحت سطح األرض كما أضر بالبيئةالتخمص مف نفاياتيا، مما أضر بموارد الميا

فظيعة، فالمخزوف المائي الساحمي، وىو مورد َغزَّة  ِقطاعما جعؿ أوضاع المياه في ال
الوحيد مف المياه العذبة، أصابو التموث بسبب تسرب مياه المجاري غير المعالجة مف 

 .(2)البالوعات، ومف ثـ برؾ تجميع مياه المجاري
 ِقطاعف سمطات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّية خالؿ سنوات احتالليا لأشارة إلى يجدر اإل

وبرؾ تجميع المياه العادمة في مناطؽ  ،مف مشاريع الصرؼ الصحي اقامت عددً أ َغزَّة
لمبيئة المحيطة، مثؿ برؾ  متعمد وتدميريّ  ، وقد اختارت مواقعيا بشكؿٍ ِقطاعمتفرقة مف ال

 فقدمياه المجاري،  لتجميعتصمح  التي الرممية التجميع مجاري بيت الىيا، حيث تربتيا 
َغزَّة، وكذلؾ  ِقطاعمياه في التمويث أجود  ةً الخزاف الجوفي مسببتسربت مياه المجاري إلى 

الشيخ عجميف غرب مدينة َغزَّة، حيث يتـ تجميع مياه  مْنَطَقةمشروع الصرؼ الصحي في 
مر الذي يؤدي إلى األ ،معالجة ليا أّيةجراء إوصبيا في البحر دوف  مْنَطَقةفي ال المجاري

(3)يةوالرائحة الكري تمويث مياه البحر % مف المياه 90وقد تسبب ىذا في جعؿ ،
َغزَّة غير صالحة لمشرب، وذلؾ ِقطاعالمستخرجة مف الطبقات الصخرية المائية في 

 .(4)الصحة العالمية ُمَنظََّمةحسب معايير 
 ، حيث أصدرتالمياه المنظـ حياؿ النيب ِسياَسة سمطات االحِتالؿاتبعت  وقد

 المباشرة، وباشرت سيطرتيا تحت المياه مصادر جميع بموجبيا وضعت  َعْسَكِرّية أوامر
 االستغالؿ وتكثيؼ الِفَمْسطينييف يديأ مف المياه النتزاع مختمؼ الوسائؿ اتباعب ذلؾ بعد

 .(5)ليا اإِلْسرائيميّ 

                                 
 (.26ص، 1997) ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثالث سنة1)

(2) Amnesty International: Troubled Waters – Palestinians denied fair access to 

water, (P.29).     

ْنساف: تقرير حوؿ واقع البنية التحتية في ِقطاع َغزَّة، 3)  (.12)ص( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 ., عبريدالة: تقرير الحقيقة حوؿ َغزَّةع-( اْلَمْرَكز القضائي لحقوؽ اأْلََقمّْيَّة العربية في ِإْسرائيؿ4)
 (.10)صمياه دولة ِفَمْسطيف مف االستالب إلى االسترداد،  ( الجرباوي، وعبداليادي،5)
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بموجبيا عمى موارد  ييستولمف األوامر الَعْسَكِرّية التي  صدر الَجْيش سمسمةً أفقد 
، 92األمر الَعْسَكِرّي رقـ ومنيا المياه واألراضي في األراضي الِفَمْسطينية المحتمة، 

، ويمنح الَجْيش اإِلْسرائيمّي السمطة الكاممة عمى جميع 1967 /8/ 15الصادر في 
، 158األمور المتعمقة بالمياه في األراضي الِفَمْسطينية المحتمة، واألمر الَعْسَكِرّي رقـ 

، وينص عمى عدـ السماح لمِفَمْسطينييف بإقامة أية منشآت 1967 /11/ 19الصادر في 
تصريح مف الَجْيش اإِلْسرائيمّي، كما يقضي بمصادرة  عمى َأواًّل مائية جديدة دوف الحصوؿ 

 .(1)أية ُمنشأة مائية أو مورد مائي ُيقاـ دوف تصريح
صدار إييف لممياه، وذلؾ مف خالؿ ففرضت بذلؾ القيود عمى استغالؿ الِفَمْسطين

بار وكمية الضخ منيا، تحديد عدد اآلىدفت إلى التي وامر الَعْسَكِرّية عدد مف األ
ومعدالت االستيالؾ لممياه حسب المحاصيؿ المختمفة، بحيث ال يجوز ألي شخص 

ة، كما منعت مف السمطات الَعْسَكِرّية اإِلْسرائيميّ  ال بأمرٍ إقامة تجييزات مائية إتشغيؿ أو 
جؿ تقميص كميات المياه المستخدمة في أذف مسبؽ مف إشجار المثمرة دوف زراعة األ

بار الموجودة مسبقا لمحد كما أنيا فرضت نظاـ الحصص عمى اآل، (2)راعة الِفَمْسطينيةالز 
بار جديدة، في الوقت الذي آمنيا، ولـ تسمح لممزارعيف بحفر  مف كمية المياه التي تضخ

 .(3)سمحت فيو بحفر اآلبار لخدمة الزراعة في الُمْسَتْوِطنات
 وزراة عف صادرا إعالنا 10/9/1990 في اإِلْسرائيمّية الصحؼ وقد نشرت

 ِقطاع مياه مصادر عمى بالسيطرة ِإْسرائيؿ احتفاظ ضرورة يؤكد اإِلْسرائيمّية،  الزراعة
 المياه إمدادات تشمؿ التي األساسية البنية عمى السيطرة استمرار ذلؾ في بما َغزَّة،

 المياه فأ عالفاإل لييا، وأكدإ والوصوؿ وصيانتيا لتشغيميا الضرورية الطرؽ وشبكات
 السيطرة فأو  لدييا، المياه كميات ستحتاج إلى زيادة التي ِإْسرائيؿ، في لمغاية شحيح موردٌ 
 يديأ في تركيا يمكف ال بحيث والحيوية ىميةاأل مف ىي المياه موارد عمى

 .(4)الِفَمْسطينييف
إلى أف "السّْياَسة العامة  1992وقد أشار األميف العاـ لأُلَمـ اْلُمتَِّحَدة في عاـ 

                                 
(1) Amnesty International: Troubled Waters – Palestinians denied fair access to 

water, (P.15).     

 (.89)ص( أبو مايمة، أوضاع الثروة الطبيعية في ِقطاع َغزَّة، 2)
ِحَدة، الري في اقميـ الشرؽ اأْلَْوَسط، األراضي الِفَمْسطينية ( منظمة االغذية والزراعة لأُلَمـ اْلُمتَّ 3)

 (.12)صالمحتمة، 
 (.4)ص( الجرباوي، وعبداليادي، مياه دولة ِفَمْسطيف مف االستالب إلى االسترداد، 4)
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لالستيطاف، وىي مصادرة األراضي وفرض القيود عمى موارد المياه، تعني أف نسبة كبيرة 
الذيف كاف يمكنيـ أف يكسبوا أرزاقيـ مف الزراعة التقميدية قد بدأت تدريجًيا  السُّّكافمف 

إلى العمؿ في ِإْسرائيؿ باعتبارىـ عمااًل غير ميرة بسبب نقص فرص العمؿ في السعي 
ما عف التبعية  مسؤوؿ إلى حدٍّ األمَر ويبدو أف ىذا  (الِفَمْسطينية المحتمة)في األراضي 

ْسرائيؿ، وخاصًة حتمة وغيرىا مف األراضي العربية إلِ ة لألراضي الِفَمْسطينية المْقِتصاِديّ اال
 .(1)نتاج الزراعي"فيما يتعمؽ باإل

قامت ِإْسرائيؿ ُمْسَتْوَطناتيا عمى الجزء األفضؿ مف حيث المياه الجوفية في أوقد 
% مف حجـ 30َغزَّة، وتستيمؾ الُمْسَتْوِطنات حوالي  ِقطاعالسيؿ الساحمي وشماؿ 
عمى طوؿ  ابئرً  36َغزَّة، وزيادة عمى ذلؾ قامت بحفر  ِقطاعاالستيالؾ المائي في 

 ،َغزَّة ِقطاعَغزَّة الصطياد المياه الجوفية المغذية لمخزاف الجوفي ل ِقطاعالحدود الشرقية ل
ليو مف المرتفعات الجنوبية الغربية لمضفة الغربية، وبذلؾ حـر الخزاف إانت تصؿ والتي ك

مكعب مميوف متر  20ر بَأْكَثر مف مف كمية كبيرة مف المياه تقدَّ  ِقطاعالجوفي في ال
 .(2)سنويا

االحِتالؿ بحفر اآلبار عمى طوؿ الحدود، بؿ عمؿ عمى سرقة المياه  ُقّواتُ  ولـ تكتؼِ 
وكذلؾ عمدت إلى تمويث المياه الجوفية إلى داخؿ ِإْسرائيؿ،  َغزَّة عبر مضخاتٍ  ِقطاعمف 

فوؽ األماكف التي يوجد فييا مخزوف المياه  الصحيّْ  رؼِ عبر إقامة برؾ تجميع مياه الصّ 
الجوفية العذبة، وىذا يتضح جمًيا مف إقامتو لبرؾ المجاري الخاصة بالُمْسَتْوِطنات، في 
مناطؽ الشيخ عجميف بَغزَّة وتؿ السمطاف في مدينة رفح وكذلؾ في شماؿ مدينة بيت 

 ِقطاعفي لممياه العذبة في جو  ىي بمثابة أكبر وأىـ مخزوفٍ  ةالىيا، وتمؾ األماكف الثالث
 .(3)ؾَغزَّة، وبذلؾ أغمقت ِعدَّة آبار لمياه الشرب المتواجدة بجانب تمؾ البر 

ف سيطرة االحِتالؿ عمى مصادر المياه لصالح الُمْسَتْوِطنات التي اعتمدت في إ
وقضت عمى  ،دت إلى حرماف الزراعة الِفَمْسطينية مف المياهأزراعتيا عمى نظاـ الري 

ح بيف و ، حيث تستيمؾ ىذه الُمْسَتْوِطنات سنويا مف المياه الجوفية ما يترا(4)جزء كبير منيا

                                 
(1) Amnesty International: Troubled Waters – Palestinians denied fair access to 

water ,(P.18).     

ْنساف: الفقر في ِقطاع َغزَّة، 2)  (.19)ص( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
، موقع مصادر الطبيعية في ِقطاع َغزَّةاالستيطاف وسرقة ال :القدس -معيد اأَلْبحاث التطبيقية  (3)

 إلكتروني.
  (.32)ص( دوعر، غساف: الُمْسَتْوِطنوف الصياينة في الضفة الغربية، 4)

http://www.poica.org/www.arij.org
http://www.poica.org/www.arij.org
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.(1)مف ىذا الخزاف مكعبٍ  ف مترٍ و ممي 4-10
ويقوؿ أحد خبراء المياه الدولييف تعميًقا عمى التمييز في استعماؿ المياه مف جانب 

المحتمة، إنو "مف اليسير جعؿ الصحراء جنة مزىرة الُمْسَتْوِطنيف في األراضي الِفَمْسطينية 
 .(2)باستخداـ ماء الغير وبحرمانيـ مف نصيبيـ العادؿ في المياه"

وخالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى شكمت آبار المياه ىدًفا لُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي، السيما 
المياه بشكؿ منظـ تمؾ المستخدمة ألغراض زراعية، حيػث تجري عممية استيداؼ آبار 

ومتعمد، حيث قامت ُقّوات االحِتالؿ بتدمير وردـ آبار الميػاه، ومنيػا عمػى وجػو 
، حيث يأتي تجريؼ اآلبار مف ضمف الخصوص المخصصة لالستيالؾ ألغراض زراعية

 .(3)تجريؼ األراضي الزراعية
أي في أقؿ  14/2/2001حتى تاريخ  18/1تاريخ  مفوأمثمة ذلؾ عديدة، منيا: 

بئر وكاف تجريؼ اآلبار خالؿ  13مف شير بمغ عدد اآلبار التي جرفتيا قوات االحتالؿ 
ومواصي  آبار، ستةعمميات تجريؼ األراضي، وكانت كالتالي: في منطقة مواصي القرارة 

، وفي الشيخ بئر، وجنوب مستوطنة كفار داروـ في المحافظة الوسطى بئردير البمح 
، وفي بيت الىيا بئر، وفي الشيخ عجميف بئرؽ مفترؽ الشيداء ، وفي شر بئرعجميف 

شرؽ دير البمح بئرا  قوات االحتالؿ جرفت 28/6/2002-/6/4بئراف، وفي الفترة مف 
 17/2/2003، وفي تاريخ واحدا، وفي شماؿ بيت الىيا بئراف، وفي الشيخ عجميف بئراف

 .(4) جرفت قوات االحتالؿ خمسة آبار مياه شرؽ مدينة جباليا
وىذه االمثمة كانت خالؿ أشير قميمة مف سنيف انتفاضة االقصى، فكؿ تجريؼ 
لقطعة أرض يتـ تجريؼ البئر الذي يروييا، وغالبا ما تكوف اآلبار مشتركة بيف عدد كبير 

خرى مف األراضي أمساحات  مف البيارات واالراضي الزراعية، وتجريؼ البئر يحـر
، لمتجريؼ مف مصدر المياه، ما يؤدي إلى تمؼ المزروعاتالتي لـ  تتعرض  المزروعة

ىو سيطرة قوات االحتالؿ عمى مصادر وراء استيداؼ آبار المياه كما أف اليدؼ مف 

                                 
 ُمْسَتْوَطنات شماؿ ِقطاع َغزَّة منطمؽ وبؤر لمخراب والتدمير، :القدس -معيد اأَلْبحاث التطبيقية  (1)

 موقع إلكتروني.
(2) Amnesty International: Troubled Waters – Palestinians denied fair access to 

water, (P.7).     

 (.22)ص( مركز الميزاف: مف يوقؼ المجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية الثانية لالْنِتفاَضة، 3)
، 14/2/2001-16/1التجريؼ، المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف: التقرير الخامس حوؿ جرائـ  (4)

 .1/7/2003-31/3، وتقرير التجريؼ بتاريخ: 30/6/2002-1/4وتقرير التجريؼ بتاريخ: 

http://www.poica.org/www.arij.org
http://www.poica.org/www.arij.org
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 مياه الشرب ومنع المواطنيف مف االستفادة مف المياه الجوفية.

وذلؾ مف عاـ  (: يوضح عدد اآلبار التي تعرضت لمتدمير والتجريؼ، حسب المحافظات4. 6الجدوؿ )
 .(1)2004وحتى نياية عاـ  2000

 المجموع رفح خانيونس دير البمح َغزَّة شماؿ َغزَّة
85 62 61 21 14 243 
 

  

                                 
 (.18)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 1)
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المبحث الثالث: االعتداءات عمى المنشآت الطبية واستيداؼ العمؿ الصحي 
 والصحفي:

 انتياكات ُقّوات االحِتالؿ ِبَحّؽ المجاؿ الصحي:: َأّواًل 
َغزَّة لـ يكف في أي وقت مف األوقات يتناسب  ِقطاعوضع الخدمات الطبية في 

لالحتالؿ اإِلْسرائيمّي في  ِقطاعوالمعايير التي ُتمّيز جياًزا طبًيا متطوًرا، إذ منذ خضوع ال
مستقمة فيو، فتحّوؿ الجياز الصحي ىناؾ تابًعا  طبيةٍ  ، لـ يتـ بناء قاعدةٍ 1967عاـ 

ولممساعدات الخارجية التي كاف يحصؿ  ،جياز الصحي اإِلْسرائيميّ لم بشكؿ شبو كامؿٍ 
ِإْسرائيمّية، ولقد نّمت ِإْسرائيؿ ىذه التبعية عبر القيود المختمفة التي  عمييا تحت رعايةٍ 

 .(1)مستقؿ ومتقّدـ ، وىي في ذلؾ منعت نشوء جياز صحيٍّ ِقطاعال ُسّكاف فرضتيا عمى
بالمعدات الطبية  متواصؿٍ  َغزَّة مف نقصٍ  ِقطاعويعاني الجياز الصحي في 

المتطورة، والنقص الشديد بالقوى العاممة ذات الكفاءة والمعرفة والميارة الطبية، ومف 
كجراحة القمب، وجراحة العيوف، والعالج  مف الخدمات الطبيةِ  كبيرٍ  غياب عددٍ 

العمميات عمى  اإلشعاعي، وطب القمب، وزراعة األعضاء وجراحة األعصاب، عالوةً 
المعقدة في مجاالت أخرى كطب الجياز البولي، وجراحة العظاـ وطب األمراض 

 .(2)الباطنية
 ِقطاعال ُسّكاف وبسبب عدـ قدرة الجياز الصحي في َغزَّة عمى تمبية احتياجات

والعالـ الخارجي: فعمى  ِقطاعالطبية، نشأت مع مرور الزمف عالقة تتصؼ بالتبعية بيف ال
صعيد التأىيؿ الطبي، اعتاد الطالب الجامعيوف، األطباء وغيرىـ مف الطواقـ الطبية 
السفر إلى الخارج بحثًا عف المعرفة، الخبرة والتأىيؿ؛ أما عمى صعيد تقديـ العالج 

زَّة إلى غَ  ِقطاعلممرضى، فمنذ نقؿ ِإْسرائيؿ المسؤوليَة عف الجياز الصحي الِفَمْسطيني في 
، نيجت السمطة عمى شراء الخدمات 1994السمطة الِفَمْسطينية بعد اتفاقيات أوْسمو عاـ 

الطبية مف المستشفيات في ِإْسرائيؿ، األردف، القدس الشرقية، الضفة الغربية ومصر في 
 .(3)الحاالت التي تعّذر فييا تقديـ العالج الطبي في َغزَّة

                                 
ْنساف ِإْسرائيؿ: تقرير، مف يحمؿ مفتاح  الحركة حرّية عف لمدفاع مركز - َمْسَمؾ (1) وأطباء لحقوؽ اإْلِ

 (.79)ص، 2009معبر رفح، آذار 
 (.79)ص المرجع السابؽ( 2)
  .(79)ص المرجع نفسو (3)
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عاـ بسبب وجود االحِتالؿ وعدـ تطوير  بشكؿٍ  ر الجياز الصحيّ عمى تضرّ  وزيادةً 
جسيمة ِبَحّؽ الجياز الطبي وأفراد الطواقـ الطبية،  الجياز الطبي، تقوـ ُقّواتو بانتياكاتٍ 

 ومف ىذه االنتياكات:
 انتياؾ الحؽ في الحياة واألماف الشخصي ألفراد الطواقـ الطبية الِفَمْسطينية: .1

عشرات االعتداءات عمى المستشفيات الِفَمْسطينية،  قت وزارة الصحة الِفَمْسطينيةوثَّ 
صابة مرضى إأصيبت خالليا بقذائؼ ورصاص ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي، مما أدى إلى 

 .(1)وجرحى داخؿ المستشفى
ضاء الطواقـ والفرؽ الطبية، عأصابة ا  ف عمميات قتؿ و أوتشير بعض التحقيقات إلى 

اإِلْسرائيمّي لـ تكف تتـ فقط بسبب االستخداـ المفرط لمقوة يدي ُقّوات االحِتالؿ أعمى 
ؽ ىذه الُقّوات بيف الَعْسَكِرّييف مف ناحية والمدنييف يالعشوائية في معظـ األحياف، وعدـ تفر 

واضح، إلى  عمميات تيدؼ، وبشكؿٍ الورجاؿ الميمات الطبية مف ناحية ثانية، بؿ كانت 
نعيـ مف تقديـ أي نوع مف الخدمات الصحية لى ما  ترويع رجاؿ الميمات الطبية، و 

 .(2)والعالجية لمجرحى والمرضى
مطواقـ الطبية عمى مدار ليضا مف خالؿ االستيداؼ المتكرر أىذا ما نالحظو 

ـ و الطواقـ الطبية تق امواجية تكوف فيي ةجماىيرية أو أي ىبةٍ  ةسنوات االحِتالؿ، وفي أي
 بعمميا بإسعاؼ الجرحى.

قـو تعرضت الطواقـ الطبية التي كانت ت 26/9/1996يوـ الخميس ففي ىبة النفؽ 
طالؽ الّنار عمييـ، حيث قاـ الجنود بإطالؽ إسعاؼ ونقؿ المصابيف إلى إبواجبيا في 

صيب سائقيا محمد مطمؽ أو  ،سعاؼ تابعة لوزارة الصحة الِفَمْسطينيةإعمي سيارة  الّنار
ما براىيـ نعيـ بينإيضا الممرض باسؿ أود في ظيره، كما قتؿ بنيراف الجنعاشور النمنـ  

ايضا الممرض محمد حسف عبد الحميد عماد بثالث  يبصأمصابيف، و حد الأكاف يسعؼ 
ف أبإسعاؼ المصابيف، وجدير بالذكر  ثناء قياموأصدره وكتفو و في بطنو  رصاصاتٍ 

ْسعاؼ مما يميزىـ عف  ،كانوا يرتدوف الزي الطبي الخاّص  الممرضيف وسائؽ سيارة اإْلِ
 .(3)مفورجاؿ األ فالمدنيي

                                 
 (.2)ص، 29/9/2002-29/9/200( وزارة الصحة الِفَمْسطينية: االنتياكات ضد الِقطاع الصحي 1)
 (.47)ص، 2011( أبو وردة، أميف واخروف: معاناة العامؿ الِفَمْسطيني تحت االحِتالؿ،2)
ْنساف، 3)  (.45)ص، دراسة توثيقية وتحميمية 1996احدث َأْيموؿ  ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ

http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/clashes%20_7_.pdf
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ْسعاؼويصؼ سائؽ سيارة  ىاني عدناف الجعفراوي الذي رافؽ الشييد باسؿ نعيـ  اإْلِ
وىناؾ  يرزإ مْنَطَقة: انطمقت إلى حيث قاؿعندما أطمقت ُقّوات االحِتالؿ الّنار عمييـ، 
ممـ مف قبؿ الجنود اإِلْسرائيمّييف، حيث  500فوجئنا بإطالؽ الّنار الكثيؼ مف رشاشات 

فأصابتو  ،سمنتية الموجودة عمى الطريؽيـ باسؿ نعيـ واحتمى بالحواجز األنزؿ الحك
 .(1)في صدره رصاصةٌ 

 خرجت مسيراتٌ  14/5/1998إلحياء ذكرى النَّْكَبة الخمسيف في تاريخ  وفي مظاىرةٍ 
الِفَمْسطيني، فواجيتيا ُقّوات االحِتالؿ بإطالؽ الرصاص  ميا الشعبُ نظَّ  احتجاجيةٌ  سمميةٌ 

نقاذ المصابيف ونقؿ الجرحى إلى إظاىريف، وقد تعمدت عرقمة عمميات عمى المت
ْسعاؼالمستشفيات عندما منعت سيارات  حداث، العديد مف مواقع األؿ إلى و مف الوص اإْلِ

ْسعاؼطالؽ الرصاص عمى سيارات إف و د اإِلْسرائيميّ و حادثة تعمد الجنوفي َأْكَثر مف   اإْلِ
ؼ المصابيف، وقد استشيد نتيجة ذلؾ و ضرارا كبيرة في صفأمما ألحؽ  ؛طقـ الطبيةواأل

حد الجرحى قرب حاجز أسعاؼ إثناء محاولتو أعاما  53الوحيدي  الممرض زامؿ سطاـ
ينزؿ مف سيارة  وقوا الّنار عمى الشييد زامؿ وىطمأف الجنود أيرز، وقد روى شيود عياف إ

ْسعاؼ  .(2)بيض الرسميباس األموكاف يرتدي ال اإْلِ
ْسعاؼتعرضت سيارات  حداث اْنِتفاَضة اأْلَْقصىأومنذ  الِفَمْسطينية وطواقميا  اإْلِ

عراؼ متكرر، منتيكيف كافة األ الطبية إلطالؽ الّنار مف قبؿ جنود االحِتالؿ بشكؿٍ 
عمى ذلؾ، قتؿ الشييد بساـ البمبيسي  برز مثؿٍ أالتي تحمي الطواقـ الطبية، ولعؿ الدولية 

نقاذ الطّْْفؿ محمد الدرة ووالده إحيث توجو بسيارتو لمحاولة  30/9/2000في تاريخ 
الدامية التي دارت بيف  ُمواَجياتالمذيف أصيبا بنيراف القناصة اإِلْسرائيمّييف خالؿ ال

فأطمقت  ،ييف وُقّوات االحِتالؿ عمى مفترؽ الشَُّيداء جنوب مدينة َغزَّةالمواطنيف الِفَمْسطين
ْسعاؼعمى سيارة  ُقّوات االحِتالؿ الّنار مقتؿ المسعؼ البمبيسي اضافة إلى مما أدى  ؛اإْلِ
 .(3)الى الطفؿ محمد الدرة

ْسعاؼسيارة سائؽ  صيبَ أ 30/9/2000وفي تاريخ  فتحي الموح برصاص جنود  اإْلِ
حيث وصفت جراحو بالقرب مف المواجيات التي اندلعت عمى مفترؽ الشيداء،  االحِتالؿ

                                 
ْنساف، 1)  (.46)صتقرير أحداث أيموؿ، ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْنساف في 2) ْنساف والبيئة، التقرير السنوي حوؿ خروقات حقوؽ اإْلِ ( الجمعية الِفَمْسطينية لحماية حقوؽ اإْلِ

 (.22ص، 1998) ِفَمْسطيف لعاـ
 (.22)صاْنِتفاَضة اأْلَْقصى عاـ مف البطولة واالستشياد،  ( رشيد، 3)
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ْسعاؼف سيارات أكدت وزارة الصحة أبالخطرة، و  المستيدفة مف قبؿ ُقّوات االحِتالؿ  اإْلِ
 .(1)ف ىدؼ االحِتالؿ مف وراء ذلؾ ىو منعيا مف نقؿ الجرحىأو  ،كانت تنقؿ الجرحى

ْسعاؼ ضابط ؿتِ قُ  11/12/2003وفي تاريخ   مف عاًما، 23 زينو، رجب محمد اإْلِ
 نارية بعيارات مصابيف إسعاؼ محاولتو أثناء الرأس في ناري بعيارٍ  إصابتو رفح جراء

 .(2)رفح بمدينة السالـ حي في توغميـ أثناء الؿالحتا أطمقيا جنود
ْسعاؼعمى سيارات  وقد توالت االعتداءاتُ  ، والمنشآت الطبية، وأفراد الطواقـ اإْلِ

الطبية،  وقد أخذ استيدافيا أشكاال متعددة، منيا االستيداؼ المباشر، بإطالقيا الّنار 
ْسعاؼعمًدا، عمى سيارات  وسائقييا والمسعفيف، عمى الرغـ مف وضوح الشارة الممّيزة  اإْلِ

رويع أفراد طاقـ طبي بمحاولة ألفراد تمؾ الطواقـ، وقد وصؿ األمر بُقّوات االحِتالؿ إلى ت
ْسعاؼدفنيـ داخؿ سيارة   .(3) 2004/ 20/5بتاريخ في حي البرازيؿ في مدينة رفح،  اإْلِ

ْسعاؼوفي شيادة لسائؽ  تعرض لإلصابة الذي سمير مياجر طالؿ الوحيدي  اإْلِ
حيث كاف  30/9/2004خالء الجرحى والشَُّيداء في ُمَخيَّـ جباليا في تاريخ إخالؿ 

 احداث وسمعت إطالقً األ مْنَطَقةكنت قريبا مف "، قاؿ: َخيَّـ يتعرض لعممية اجتياحٍ المُ 
صابات داخؿ مدرسة إوجدت ِعدَّة فطالؽ الّنار إمصدر لمنيراف، حيث توجيت إلى  اكثيفً 

 بإطالؽفقامت ُقّوات االحِتالؿ  ،الجرحى إلخالءف و قد نزؿ المسعفعدادية "ب"، و ذكور اإل
ْسعاؼبسيارة  الكثيؼ نحوىـ، فتقدمتُ  الّنار الّنار  لمساعدة زمالئي، فأطمؽ قناٌص  اإْلِ
     ".(4)بت في يديصِ أُ وي حيث نح

عمى سيارات  ونروا عمى اعتداءات ُقّوات االحِتالؿوقد عمؽ بيتر ىانسف مدير األ
ْسعاؼ % 75سعاؼ، بينيا إسيارة  185بأنو عندما تصاب  قويّّ  إحساٌس  ، بقولو: "لديَّ اإْلِ

ْسعاؼمف سيارات  صابت أيكوف ذلؾ ناتجا عف رصاصات طائشة ، ال لألونرواتابعة  اإْلِ
ْسعاؼال باستيداؼ سيارات إف يحدث أخطأ، وال يمكف بالسعاؼ إ سيارة (5)اإْلِ

." 

                                 
 (.2)ص، 11175العدد  1/10/200( جريدة القدس، االحد1)
 (.54ص، 2003) ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثامف سنة2)
 (.8)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 3)
-28/9كز الميزاف: تقرير حوؿ جرائـ ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي في شماؿ َغزَّة خالؿ الفترة ( مر 4)

 (.13)ص، 15/10/2004
   (5) Amnesty International: The heavy price of Israeli incursions 12/4/2002 

,(P.12).  
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وكالـ بيتر ىانسف أثبتتو الشواىد التي وضحت أف قوات االحتالؿ كانت تستيدؼ 
مدرا سنوات انتفاضة االقصى، وأف ىناؾ شيداء سقطوا خالؿ ىذا سيارات االسعاؼ عمى 

 االستيداؼ.

 طالؽ الّنار عمى المراكز الطبية:إ .2

داىمت قوة عسكرية إسرائيمية في القرية البدوية شماؿ قطاع غزة،  5/9/2002بتاريخ 
بعد جنود عيادة أـ النصر الطبية التابعة لإلغاثة الطبية، وقاموا بتفتيشيا  8مكونة مف 

احتجاز جميع مف كاف داخؿ العيادة مف طبيب وممرضة، ومساعدتيف طبيتيف وامرأة 
 .(1)وطفمتيا المريضة، فيما كانت الدبابات منشرة حوؿ العيادة

شرؽ  طمقت ُقّوات االحِتالؿ المتوغمة في مْنَطَقة الشعؼأ 25/2/2003في تاريخ و 
ى استشياد الممرض عبد الكريـ لبد، دى إلأمما  ،الّنار باتجاه مستشفى الوفاء الشجاعية

 .(2)والممرض عمر حساف

دمرت ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي الجدراف الشرقية الغربية  22/12/2004 تاريخ فيو 
مف بناية مستشفى مبارؾ في خانيونس، وتمركزت دباباتيا داخؿ المستشفى مقابؿ المواليد 

لحؽ أكثيؼ ومتواصؿ  طالؽ نار بشكؿٍ إوحدة العناية المكثفة، حيث جرى  الجدد في
غير  طفاؿٍ أوكسجيف، وأثناء ذلؾ كاف ستة وحدة العناية المكتفة وبجياز األ ا بنوافذدمارً 

أحد ىؤالء  يَ ونتيجة لتعطؿ جياز األكسجيف توف مكتممي الوالدة في ىذه الوحدة،
 .(3)اأْلَْطفاؿ

 منع المرضى مف الوصوؿ إلى المستشفيات: .3
حِتالؿ اإِلْسرائيمّي بمنع المواطنيف المرضى وأصحاب األمراض المزمنة تقوـ ُقّوات اال

منيـ مف العبور عمى الحواجز الَعْسَكِرّية، حيث يحتاجوف باستمرار إلى مراجعة المراكز 
 لمكمى الطبية، مثؿ مرضى السرطاف، وغسيؿ الفشؿ الكموي الذيف يتطمب عالجيـ غسياًل 

                                 
  .11/09/2002-05المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف، التقرير األسبوعي،  (1)
 (.35ص، 2003)( مركز َغزَّة لمحؽ والقانوف: التقرير السنوي 2)
( الحركة العالمية لمدفاع عف الطّْْفؿ: تقرير حوؿ االنتياكات اإِلْسرائيمّية لحقوؽ الطّْْفؿ الِفَمْسطيني 3)

 (.55)ص ،2004خالؿ 
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 ِقطاعسمح ليـ بالمرور عبر الحواجز الَعْسَكِرّية التي تقسـ ، حيث لـ يُ (1)بشكؿ يومي
َغزَّة، لموصوؿ إلى المستشفيات والعيادات الطبية، فالجنود عمى ىذه الحواجز يعرقموف 

ْسعاؼمرورىـ لساعات طويمة، وتقوـ في أحياف كثيرة باحتجاز سيارات  مما يؤدي إلى  اإْلِ
 .(2)تعطيؿ عمميـ وتدىور حالة المريض الصحية

َغزَّة وعزليا بالحواجز الَعْسَكِرّية  ِقطاعفالقيود التي فرضتيا ُقّوات االحِتالؿ عمى مناطؽ 
صوؿ قدرتيـ عمى الحعمى ييف، و ألحقت ضررا شديدا عمى حرية التنقؿ لمسكاف الِفَمْسطين

شيد الوضع  2000اأْلَْقصى فمنذ اندالع اْنِتفاَضة ،عمى الخدمات الصحية الضرورية
 .(3)غير مسبوقة ووصمت انتياكات حقوؽ المرضى إلى أبعادٍ  ،مزيدا مف التدىور

وسيدة وشيخ مسف ومرضى القمب  فقد استشيد العديد مف المواطنيف المرضى ما بيف طفؿٍ 
وضعف مواليدىف عمى الحواجز، وكثير مف  النّْساءكما أف العديد مف  ،والكمى والسرطاف

 .(4)األجنة توفيت عند ساعة الوالدة
را ما حالت ُقّوات االحِتالؿ بيف السيدات الالتي يأتييـ المخاض وبيف فكثيً 

العديُد مف لمخطر، حيث استشيد  المستشفيات، مما ينتج عف ذلؾ تعرض حياة اأْلَْطفاؿ
 .(5)طفاؿاأل

سعاؼ تابعة إؽ الحصوؿ عمى تصريح لدخوؿ سيارة استغر  13/3/2002ففي 
عمره خمس سنوات  إلى قرية تقع في جنوب َغزَّة لنقؿ صبيٍّ  الِفَمْسطينيحمر لميالؿ األ

ْسعاؼنعت سيارة ونصؼ، ورغـ موافقة َجْيش االحِتالؿ مُ  ابتمع مبيدا حشريا ساعةً  مف  اإْلِ
وؿ جؽ بأكواـ الرمؿ، وكاف حظر التطريغمؽ الأ ف الَجْيشأل ؛الوصوؿ إلى منزؿ الطّْْفؿ

ْسعاؼوفي الوقت الذي انطمقت فيو سيارة  ،ساريا  كاف قد حؿ الظالـ، وسدت دبابةٌ  اإْلِ
ي تنسيؽ، وفي أشيئا عف  نو ال يعرؼإ وقاؿ َجْيش االحِتالؿ ،الطريؽ خمؼ الحاجز

                                 
 (.33ص، 2003)( مركز َغزَّة لمحؽ والقانوف: التقرير السنوي 1)
ْغالؽ  :القدس -معيد اأَلْبحاث التطبيقية ( 2) الحواجز والنقاط الَعْسَكِرّية: تشديد لمحصار اإِلْسرائيمّي واِ 

 موقع إلكتروني.، لمطرؽ في ِقطاع َغزَّة

(3) Amnesty International: Conflict, occupation and patriarchy Women carry 

the burden, (p.11).     
 (.2ص، 29/9/2002-29/9/200 ) ( وزارة الصحة الِفَمْسطينية: االنتياكات ضد الِقطاع الصحي4)
 (.24ص، 2003)( مركز َغزَّة لمحؽ والقانوف: التقرير السنوي 5)

http://www.poica.org/www.arij.org
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عمييـ فعمو  عمى الياتؼ حوؿ ما يجب عطاء والد الطّْْفؿ تعميماتٍ إكاف الحؿ ىو  النياية
 .(1)حياؿ حالة الطّْْفؿ

في حالة مخاض إلى  سعاؼ تنقؿ امرأةً إكانت سيارة  28/12/2004في و 
ْسعاؼيقاؼ سيارة إ، وعند نقطة تفتيش التفاح تـ َغزَّة ِقطاعمستشفى محمي في   ،اإْلِ

ْسعاؼفي الوالدة، وحاوؿ فريؽ  ومنعيا مف الدخوؿ، وكانت المرأة تعاني مف تعقيداتٍ   اإْلِ
يـ، وبعد استجابة من ةيأالمستشفى لكف دوف ىمية وصوؿ الحالة إلى أف يشرح لمجنود أ

ْسعاؼسيارة  يا فيمَ ة طفأحوالي ساعتيف ولدت المر  خرى أسعاؼ إ، وقد وصمت سيارة اإْلِ
 .(2)وتـ نقؿ المرأة والطّْْفؿ مف سيارة إلى سيارة ،إلى الجية الثانية لمحاجز

لمنع ُقّوات االحِتالؿ المواطنيف مف الوصوؿ إلى المستشفيات لتمقي العالج،  وفي حادثةٍ 
المستشفى لتمقي عاما إلى  23حيث أعاقت وصوؿ المواطف نظير نايؼ الحاج حسيف 

 .(3)دى إلى وفاتوأصابتو بنزيؼ دموي مما إالعالج بعد 
عمى حاجز يوماف،  زيد، أبو عالء المولود أيمف توفيَ   15/3/2002وفي تاريخ 

ْسعاؼ سيارة منع بعد َغزَّة، مدينة مف َعْسَكِرّي مقاـ إلى الجنوب  عبر المرور مف اإْلِ
ْسعاؼسيارة  عاقت ىذه الُقّواتأالنصر لألطفاؿ، حيث  مستشفى باتجاه الحاجز لمدة  اإْلِ
ْسعاؼفي سيارة  استشيد الطّْْفؿف ،ساعتيف  .(4)اإْلِ

لمقناة الثانية اإِلْسرائيمّية مع جنود االحِتالؿ، قاؿ أحد الجنود: "كنا  وفي حديثٍ 
ْسعاؼتسمى بمنع عربات ن ولقد رأيت  ،التي تحمؿ المرضى والجرحى مف المرور اإْلِ

ة، ورأيت بعض الحوامؿ يقضيف زمة القمبيبسبب الفشؿ الكموي واألأشخاصا يموتوف 
 .(5)أثناء الوالدة" فّ حتفي

 نودمر عمى منع المرضى مف الوصوؿ إلى المستشفيات، بؿ كاف جوال يتوقؼ األ
حتى يموت، وكانوا يؤخروف  سعاؼٍ إاالحِتالؿ يتركوف الجريح الِفَمْسطيني ينزؼ دما بدوف 

انتقاؿ المرضى عمى الحواجز حتى يعطموا عالجيـ، والكثير منيـ فارؽ الحياة نتيجة ليذا 

                                 
  (1) Amnesty International: The heavy price of Israeli incursions 12/4/2002 

,(p.14). 

( الحركة العالمية لمدفاع عف الطّْْفؿ: تقرير حوؿ االنتياكات اإِلْسرائيمّية لحقوؽ الطّْْفؿ الِفَمْسطيني 2)
 (.54) ،2004خالؿ 

 (.1/35)ج( مركز النور لمبحوث والدراسات، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، 3)
 (.5)ص، السنة السابعة، 2237، العدد 16/3/2002( جريدة اأْلَّياـ، السبت 4)
 (.32)ص( المسيري، مف االْنِتفاَضة إلى حرب التحرير الِفَمْسطينية، 5)
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 .(1)التأخير
واالنتياؾ لحقوؽ المرضى الضعفاء الذيف يكونوا في أمس الحاجة وىنا نالحظ الحقد 

لمد المساعدة، يقابمو الجنود عمى الحواجز بتمذذ بتعذيب المرضى ومنع العالج عنيـ، بؿ 
جعؿ الجنود ىذا موت المرضى وسيمة لمتسمية، وأرى أف مف يقوـ بمثؿ ىذا الفعؿ يكوف 

عوقب حدة تـ انصاؼ الفمسطينييف فييا، و قد أمف العقاب والمسائمة، فمو أف حادثة وا
مرتكبيا، ربما لدفع جنود االحتالؿ لمتوقؼ عف جرائميـ، لكف زيادة االنتياكات ووصوليا 
الى حد التسمية بموت المرضى، ىذا يدؿ عمى أف الجنود تـ دعميـ وحمايتيـ مف قبؿ 

تيـ بيذه األفعاؿ حكوماتيـ، بؿ يدفعني لمقوؿ بأف الجريمة تدؿ عمى أف قادة الجيش أمر 
 وىذه الجرائـ.

 العالج في الخارج: لتمقيإعاقة سفر الجرحى الِفَمْسطينييف  .4
لعالج الجرحى الِفَمْسطينييف عمى أيدي  تياأبدت دوؿ عربية ومف ثـ أوروبية استعدادا

ُقّوات االحِتالؿ، مف ذوي الحاالت الحرجة في مستشفياتيا، نظرا لعدـ تمكف المستشفيات 
مع ُقّوات االحِتالؿ،  ُمواَجياتالِفَمْسطينية مف استيعاب الكـ اليائؿ مف الجرحى خالؿ ال

 النجار إبراىيـ ديب الطّْْفؿ تحويؿ تـ 27/10/2000ر عددىـ باآلالؼ, ففي والذيف قدّْ 
 في معدني إصابتو بعيار جراء األردف مستشفيات َغزَّة إلى أحد في الشفاء مستشفى مف
 العمـ مع ،السفر مف النجار إبراىيـ والده منع تـ ولكف ،بالدخوؿ لمطفؿ سمح حيث ،رأسو
 مف لمرافؽ ماسة بحاجة أنو يعني الذي األمر ،العمر عاما مف يبمغ ديب الطّْْفؿ أف
سبعة مصابيف بمرض  25/10/2000منعت ُقّوات االحِتالؿ في تاريخ كما  ،ئمةالعا

 .(2)لتمقي العالج في مستشفى أسوتا اإِلْسرائيميّ  ِقطاعالسرطاف مف مغادرة ال

 إعاقة وصوؿ رجاؿ الميمات الطبية إلخالء القتمى والجرحى: .5
 الِفَمْسطيني، قامت ُقّوات االحِتالؿ بشكؿٍ طار االنتياكات اإِلْسرائيمّية لمشعب إفي 

ْسعاؼ، بمنع وصوؿ سيارات متكرر في اْنِتفاَضة اأْلَْقصى والمسعفيف إلى مناطؽ  اإْلِ
 .(3)أو االجتياحات إلخالء الجرحى ُمواَجياتال

طمقت ُقّوات االحِتالؿ وابال مف الرصاص الحي تجاه أ 26/10/2000ففي تاريخ 

                                 
 (.59)صْقصى واحتماالت المستقبؿ، اْنِتفاَضة اأْلَ  القاسـ، (1)
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 2)  (.43ص، 2000)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.55)ص، 13/3/2003( مركز الميزاف: جرائـ ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي 3)
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ْسعاؼروـ ومنعت سيارات ف جوار ُمْسَتْوَطَنة كفار داالمواطنيف الذيف يقطنو  والصميب  اإْلِ
 .(1)حمر مف الوصوؿ إلى المكاف أو المرور عمى الطريؽاأل

َغزَّة، وذلؾ  ِقطاععمى عائمة في ُمَخيَّـ البريج وسط  انيار منزؿٌ  2003/ 3/3وفي 
ْسعاؼمجاور، وقد منعت ىذه الُقّوات سيارات  جراء تفجير ُقّوات االحِتالؿ لمنزؿٍ  مف  اإْلِ

االقتراب مف المنزؿ إلنقاذ المصابيف، وقامت بإطالؽ الّنار عمى الطواقـ الطبية، مما أدى 
 .(2)إلى استشياد سيدة حامؿ في شيرىا التاسع

 َغزَّة:  ِقطاعإعاقة وصوؿ اإلمدادات الطبية ل .6
ْقصى قامت ُقّوات االحِتالؿ بمعاقبة الشعب الِفَمْسطيني منذ اليوـ اأْلَوَّؿ الْنِتفاَضة اأْلَ 

بكؿ مجاالت الحياة، ومف ضمف ىذه العقوبات منع وتأخير وصوؿ اإلمدادات الطبية 
، وقد اضطرت ىذه ِقطاعطبية لمستشفيات ال وموادّ  الضرورية مف سيارات إسعاؼٍ 

 بالدخوؿ. طويال عمى المعابر إلى حيف السماح ليا اإلمدادات االنتظارَ 
الشاحنات المحممة باألدوية  فخالؿ الشير اأْلَوَّؿ لالْنِتفاَضة منعت ُقّوات االحِتالؿ وصوؿَ 

، حيث لـ تسمح سمطات وحالت دوف دخوليا مف معبر رفح الحدوديّ  ،والمعدات الطبية
ضافة إلى ثالثيف إحممة باألدوية واألجيزة الطبية، م االحِتالؿ بدخوؿ تسعة شاحناتٍ 

ا إلى مخازف تيوتـ إعاد ،امؿ مف المممكة العربية السعوديةإسعاؼ مجيزة بالك سيارة
 .(3)مطار العريش

ومما سبؽ يتضح أف انتياؾ ُقّوات االحِتالؿ وصؿ إلى حد غير مسبوؽ خالؿ 
عراؼ الدولية تكفؿ عدـ التعرض لمعامميف في اأْلَْقصى، رغـ أف القوانيف واأل اْنِتفاَضة

ْسعاؼاليجمات عمى العامميف وسيارات اكز الصحية، وتكرار المجاؿ الصحي والمر   اإْلِ
عمى أف ُقّوات االحِتالؿ ال تحتـر أي قانوف  رغـ الشارة التي تميزىا عف غيرىا ىو دليؿٌ 

صرار عمييا وتعمد ف تكرار الجريمة ال ُيفيـ منُو إال اإللحماية ىؤالء، وأ دوليٍّ  وعرؼٍ 
يقبؿ أي عذر أو تبرير لمجريمة مادامت تكررت بشكؿ ارتكابيا، كما أنو ال يمكف أف 

 كبير.

                                 
، 28/10/2000-/29/9( الييئة العامة لالستعالمات، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى يوميات ووثائؽ، 1)

 (.1/129)ج
(2) Amnesty International: House demolition and destruction of land and 

property, (p.10).  

ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 3)  (.42ص، 2000)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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 : استيداؼ العمؿ الصحفي:ثاِنًيا
 انتياؾ الحؽ في الحياة واألماف الشخصي ألفراد الصحافة: .1

االعتداء  وكثرَ لـ تتورع سمطات االحِتالؿ عف تحدي كؿ الشرائع والقوانيف الدولية، 
عمى الصحفييف بإطالؽ الّنار والضرب، وتحطيـ آالتيـ، ومنعيـ مف أداء رسالتيـ 

ف الصحافييف والمراسميف ، حيث تعرض العديد م(1)الصحفية لفضح جرائـ االحِتالؿ
ف إلطالؽ الّنار عمييـ مف قبؿ ُقّوات االحِتالؿ، لمحاولة ثنييـ عف القياـ بواجبيـ يالميداني

 .(2)جسيمة عمى األرض يجري مف جرائـ وانتياكاتٍ وتغطية ما 
صابة العشرات منيـ، كما اعتدت تمؾ الُقّواتُ  وقد أدت ىذه االعتداءاتُ   إلى مقتؿ وا 

 يـ، وجعمو محفوًفا بمخػاطرَ عمى أدوات الصحفييف بالتخريب واالستيالء، ما أعاؽ عممَ 
 .(3)حقيقيػة

ُقّوات االحِتالؿ الّنار عمى طمقت أ 26/9/1996ففي ىبة النفؽ يوـ الخميس 
حداث، فأصابت الصحفي شمس الديف عبد ف الذيف كانوا يعمموف عمى نقؿ األالصحفيي

وذلؾ  ،را لحساب وكالة رويتروالذي يعمؿ مصوً  ،ناري في ساقة الرحمف شناعة بعيارٍ 
 يضا في نفس الحدث الصحفيّ أصيب أيرز، و إحداث عمى حاجز ثناء قيامو بتغطية األأ
صيب أف، وفي كفار داروـ في نفس اليوـ يمسعادة بعيار ناري في فخذه األميؿ خ

 (4)الصحفي مجدي العرابيد بعيار ناري في يده اليمنى
صيب الصحفي أُ  ثُ حي ،وفي اْنِتفاَضة اأْلَْقصى استمرت االعتداءات عمى الصحافة

بعممو ثناء قيامو أفي وجيو  ياـ برصاصةٍ بد الرحيـ الخطيب مراسؿ صحيفة األع
الُقّوات اإِلْسرائيمّية  حيث كاف يغطي اعتداءاتِ  ،الصحفي في خانيونس عند حاجز التفاح

 .(5) 20/10/2000 عمى المتظاىريف في تاريخ
حية  برصاصةٍ  ،كما أصيبت مراسمة قناة أبو ظبي الفضائية في ِفَمْسطيف، ليمى عودة

ف المكوف مف ثالثة عامميف وقع الحادث عندما كاف طاقـ التمفزيو و  ،في ساقيا األيمف

                                 
 (.65)ص( رشيد، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى عاـ مف البطولة واالستشياد، 1)
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقو 2)  (.25ص، 2000)ؽ اإْلِ
  (.7)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 3)
ْنساف، 4)  (.48)ص، دراسة توثيقية وتحميمية 1996احدث َأْيموؿ  ( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
، 28/10/2000-29/9/2000( الييئة العامة لالستعالمات، اْنِتفاَضة اأْلَْقصى يوميات ووثائؽ، 5)

 (.1/105)ج

http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/clashes%20_7_.pdf
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 ِقطاعيتواجد بالقرب مف بوابة صالح الديف عمى الشريط الحدودي في مدينة رفح، جنوب 
اإِلْسرائيمّي في عدد مف المنازؿ  َغزَّة، بيدؼ تصوير آثار الدمار الذي ألحقو القصؼُ 

والمحالت التجارية التي تقع ىناؾ، حيث أطمؽ جنود االحِتالؿ المتواجدوف في الَمْوِقع 
رغـ الكاميرات والمعدات  ،عمى الطاقـ الَعْسَكِرّي ىناؾ الّنار عمًدا ودوف إنذار مسبؽٍ 

 .(1)الصحفية والزي المميز الذي كانوا يرتدونو
َغزَّة عبد الرحمف  ِقطاعياـ في جريدة األفي ر صيب المصو أ 20/10/2000وفي 
عنيفة اندلعت بيف  ُمواَجياتعاما، بعيار معدني في الفـ أثناء تغطيتو  27الخطيب، 

 .(2)الشباف الِفَمْسطينييف وجند االحِتالؿ بُمْسَتْوَطَنة "نفيو دكاليـ" غرب ُمَخيَّـ خانيونس
االحتالؿ المتمركزة عمى حاجز أبو ىولي المقاـ اعتقمت قوات  22/5/2002بتاريخ 

عمى شارع صالح الديف الذي يربط بيف جنوب القطاع وشمالو الصحافي صييب جاد اهلل 
العالمية، والسائؽ المرافؽ لو، أثناء توجيو ” رويتر“سالـ، مصور لصحيفة القدس ولوكالة 

 .(3)إلى معبر رفح الحدودي لمسفر خارج البالد

 صحفية خاصة بصحافييف:تدمير معدات  .2
طار محاولة منعيا مف فضح جرائميا ضد الشعب الِفَمْسطيني، تقوـ ُقّوات إفي 

سياراتيـ المميزة عمى االحِتالؿ باالعتداء عمى أدوات الصحفييف وتخريبيا واالعتداء 
 بإشارات واضحة.
 رٌ مصو وىو  - الغوؿ مرواف الصحفي سيارة تعرضت 2/10/2000ففي تاريخ 

 أدى إلى تدميرىا مما عمودية، طائرات مف صاروخي لقصؼٍ  -CBC لتمفزيوف  صحفيّّ 
َغزَّة، حيث كاف  ِقطاعوقد وقع الحادث بالقرب مف مفترؽ الشَُّيداء في  بالكامؿ، واحتراقيا

بيف المدنييف وُقّوات االحِتالؿ، ىذا وقد كانت  ُمواَجياتالصحافي الغوؿ يغطي أحداث ال
السيارة مميزة مف بيف جميع السيارات التي تواجدت في المكاف في حينو كسيارة صحافة، 

، و كانت السيارة متوقفة في موقؼ بعيدة عمييا شعار صحافة بالمغتيف العربية واإلنجميزية
 .(4)عف المصور الغوؿ

ف "إلي لمصحافييف في بروكسيؿ بقولو: تحاد الدو لالميف العاـ وقد عقب عمى ذلؾ األ
                                 

ْنساف: التقرير السنوي 1)  (.28ص، 2001)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.32ص، 2001)( الجمعية الِفَمْسطينية لحماية حقوؽ االناف والبيئة، إخراس الصحافة، 2)
ْنساف: اخراس الصحافة 3)  .30/6/2002 – 01/4/2002( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 4)  (.25ص، 2000)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
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 ،الُقّوات اإِلْسرائيمّية تمجأ بصورة منيجية إلى تحطيـ معدات الصحافييف الِفَمْسطينييف
عالمية إيا قصفت وسائؿ أن، كما ومنعيـ مف االنتقاؿ مف الضفة الغربية إلى َغزَّة

 ".(1)كبرى

 نسؼ وتدمير مؤسسات إعالمية: .3
لمحاولة كتـ الحقيقية والعمؿ عمى عدـ نشر جرائـ ُقّوات االحِتالؿ، فقد استيدفت 

قصفت  20/11/2000صحفية بالقصؼ والتدمير، ففي تاريخ  ىذه الُقّوات مؤسساتٍ 
اإلذاعة  مبانيالطائرات العمودية والزوارؽ البحرية التابعة لُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي 

البث  ِقطاعفي المباني وان، مما أدى إلى أضرار مدينة غزةالِفَمْسطينية في والتمفزيوف 
 .(2)وأدى القصؼ الى مقتؿ اثنيف مف العامميف ،اإلذاعي

اقتحمت ُقّوات االحِتالؿ حي الشجاعية، شرؽ مدينة  21/2/2002وفي تاريخ 
تفجير عبوات ناسفة َغزَّة، ودمرت مبنى اإلذاعة الِفَمْسطينية المكوف مف ثالثة طوابؽ بعد 

 .(3)زرعتيا فيو
 األباتشي طائرات مف بصواريخ االحِتالؿ ُقّوات قصفت 2004/ 2/5وفي تاريخ 

ذاعة اأْلَْقصى صوت إذاعة يمقرَّ  أدى إلى  ما َغزَّة، مدينة وسط الشباب صوت وا 
حداث تدميرىما قصفت  16/5/2004 وفي تاريخ ،األجيزة والمعدات في كبيرة أضرار وا 

طائرات األباتشي بعدة صواريخ مقر صحيفة الرسالة األسبوعية، في حي النصر، ما أدى 
 ِإْسرائيمّية مروحية طائرات قصفت 29/6/2004إلى إلحاؽ الضرر بالمقر، وفي تاريخ 

 جميع وتدمير بو الضرر ما أدى إلى إلحاؽ َغزَّة، مدينة وسط لمصحافة الجيؿ مكتب
 .(4)بداخمو األجيزة

 منع الصحافييف مف القياـ بمياـ عمميـ: .4
كي  ؛المناطؽ التي تقتحميااالحِتالؿ حظًرا عمى دخوؿ الصحفييف إلى  تفػرض ُقّوات

تمنعيـ مف نقؿ حقيقة ما تقوـ بو مف جػرائـ، إلى جانػب فرضيا قيوًدا مشددة عمى حرية 
حركتيـ وتنقميـ، وفي حاالت متعددة تعمدت تمؾ الُقّوات استيداؼ الصحفييف بشكؿ 

                                 
 (.68)صْقصى واحتماالت المستقبؿ، اْنِتفاَضة اأْلَ  القاسـ، (1)

FILIU ,JEAN-PIERRE, Gaza A History, (p.255). (2 ) 

ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 3)  (.35ص، 2001)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.205ص، 2004)( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي العاشر سنة 4)
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 .(1) مباشػر، عنػد محاولتيـ تغطية مشاىد التخريب والتدمير التي خمفتيا تمؾ الُقّوات
بقاء عمى جرائـ الحرب نظار العالـ واإلأحجب الحقائؽ عف إلى  وتيدؼ تمؾ الجرائـُ 

إلى  والتي تقترفيا ِبَحّؽ المدنييف الِفَمْسطينييف بمنأى عف الرأي العاـ العالمي، وما يدع
جانب ضمف الوفود ع بالحصانة لقتميا الصحافييف واألاالستياء تفرد ِإْسرائيؿ في التمت
بالنداءات والمواثيؽ الدولية، وفي  المحتمة، دوف أف تأبوَ الدولية التي تأتي إلى األراضي 

االحِتالؿ بمحاسبة المسؤوليف عف  معظـ الجرائـ التي تعرض ليا الصحافيوف لـ تقـ ُقّواتُ 
 .(2)يـ لممحاكمةاقترافيا وتقديمِ 

 استيداؼ وفود التضامف الدولي والصحافة األجنبية: .5

بؿ  ،ضد الِفَمْسطينييف وقتؿٍ  االحِتالؿ بما تمارسو مف ِسياَسة عدوافٍ  سمطاتُ  لـ تكتؼِ 
لو  ي ضد ما يتعرُض مع الشعب الِفَمْسطين لمتضامفِ  فسالـ الذيف يأتو ال طاؿ ذلؾ نشطاءَ 

 تقوـ بيا ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي. جرائـ قتؿٍ و  مف انتياكاتٍ 

عمى وفد مف منظمة أطباء بال داء باالعت االحتالؿقامت قوات  5/2/2003بتاريخ 
, الطبية لمسكاف حدود الدولية أثناء محاولتيـ الدخوؿ إلى منطقة المواصي لتقديـ الخدمات

واعتدت منعتيـ مف الدخوؿ  االحتالؿوبالرغـ مف التنسيؽ المسبؽ لمزيارة، إال أف قوات 
 .(3)عمييـ بالضرب عند حاجز التفاح في خانيونس

قتمت ُقّوات االحِتالؿ اإِلْسرائيمّي ناشطة سالـ أجنبية، وأصابت  16/3/2003وبتاريخ 
السالـ راشيؿ كوري وثمانية مف زمالئيا مف  عدًدا آخر بجراح خطيرة، وكانت ناشطةُ 

حركة التضامف الدولية، يحاولوف منع جرافة َعْسَكِرّية تابعة لُقّوات االحِتالؿ مف ىدـ أحد 
ريط الحدودي مع مصر، جنوب مدينة لسالـ المجاور لمشّ ا المنازؿ الِفَمْسطينية في حيّْ 

 .(4)رفح، حيث قامت جرافة االحِتالؿ بدىسيا عمدا
 التحقيؽ التي شكميا الَجْيش اإِلْسرائيمّي في أعقاب حادث مقتؿ كوري وقالت لجنةُ 

 راشيؿ التقرير أف وأضاؼ، الجرافات تجرييا التي العمميات تعرقؿ بينما كانت تمتقُ  أنيا
التقرير إلى أف  لمَجْيش, وخمص جرافة عمؿ خالؿ تمة تحاوؿ تسمؽ بينما كانت أصيبت

                                 
 (.207)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 1)
ْنساف، التقرير السنوي لعاـ 2)  (.28ص، 2004)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 .(18ص، 2003) ( الييئة الِفَمْسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، التقرير السنوي الثامف سنة3)
 (.40ص، 2003)( مركز َغزَّة لمحؽ والقانوف: التقرير السنوي 4)
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 كتمة عف نجمت لكنيا ،ايسحق بسبب وليست ،لمجرافة مباشرٍ  عمؿ نتيجة ليست الوفاة
 ِبَحّؽ الجنود تأديبيٍّ  تدبيرٍ  التخاذ ىنالؾ أسباب ليس ولذا، الجرافة, دفعتيا ترابية

 .(1)المتورطيف
محيط  في المتمركزيف االحِتالؿ جنود مف القناصة فتح 11/4/2003 وفي تاريخ

 التضامف حركة أفراد أحد باتجاه الّنار رفح، مدينة جنوب مصر، مع الحدودي الشريط
عاًما، بريطاني الجنسية، عندما كاف يحاوؿ حماية أحد  22الدولية توماس بيتر ىيرندؿ، 

. وقد ييفالّنار الذي تعرض لو ثالثة أطفاؿ ِفَمْسطيناأْلَْطفاؿ الِفَمْسطينييف مف إطالؽ 
دماغي، حيث فارؽ  موتٍ  حالة في إثرىا عمى ناري في رأسو دخؿ أصيب ىيرندؿ بعيارٍ 

 .(2)14/1/2004الحياة في تاريخ 
 مف وتمنعيـ ،الدولييف الناشطيف عمى مشددة قيوًدا االحِتالؿ ُقّوات وتفرض
 والمنافذ غوريوف مطار بف في إذالؿٍ  ألعماؿ يتعرضوف كما ،َغزَّة ِقطاعالدخوؿ إلى 

ِسياَسة العزؿ التي  إطار في ذلؾ ويأتي ،نيائًيا ِإْسرائيؿ دخوؿ مف منعوفويُ  ،الحدودية
تفرضيا ُقّوات االحِتالؿ عمى األراضي الِفَمْسطينية المحتمة، ولمنع تواجد شيود عياف 

 دولييف عمى ما تقترفو مف جرائـ.
وعة نساء مف أجؿ السالـ، قامت ىذه الُقّوات بمنع مجم 5/1/2004ففي تاريخ 

عمييا اسـ المسيرة الدولية مف أجؿ  ؽطمِ العالـ، في مسيرة أُ  مختمفة مػف مف دوؿٍ  ةالقادم
 .(3) يرز(إعبػر معبػر بيػت حػانوف ) َغزَّة ِقطاعالسالـ، مف الدخوؿ إلى 

والييئات الدولية، وتمؾ التابعة ىذا واستيدفت بنيراف أسمحتيا موظفي المؤسسات 
فتحت ، 2004/ 14/7لييئة اأْلَُمـ اْلُمتَِّحَدة، َأْكَثر مف مرة، ففي صباح األربعاء الموافؽ 

جيبات  ةمف أربع نيراف رشاشاتيا عمى موكب لوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف، مكوفٍ 
وحافمة صغيرة، كاف عمى رأسو مفوض عاـ الوكالة السيد بيتر ىانسف، وذلؾ أثناء 

 .(4)دخوليـ بمدة بيت حانوف المحاصرة، إليصاؿ مواد غذائية لمسكاف المحاصريف
دخوؿ  صدرت السمطات اإِلْسرائيمّية قرارا يشترطُ أ 9/5/2003وفي تاريخ 

إلى إعفاء ِإْسرائيؿ مف المسئولية في  إقرار ييدؼُ َغزَّة بتوقيعيـ عمى  ِقطاعاألجانب إلى 

                                 
ْنساف، التقرير السنوي 1)  (.34ص، 2003)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
 (.60ص) المرجع السابؽ( 2)
  (.14)ص( مركز الميزاف: االْنِتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس، 3)
 . (8)صالمرجع السابؽ ( 4)
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حاالت الموت أو اإلصابة التي يتسّبب بيا الجنود اإِلْسرائيمّيوف، ويشترط اإلقرار عمى 
َغزَّة، مف بيف أمور أخرى، أف "يقبموا بأنو ال يمكف تحميؿ  ِقطاعاألجانب الذيف يدخموف 

أو اإلصابة أو الضرر، أو فقداف  حكومة ِإْسرائيؿ وأركانيا المسئولية عف الموت
 .(1)الممتمكات التي قد تحدث نتيجة لمنشاط الَعْسَكِريّ 

يعمؿ مراسال  عاما والذي 44الصحفي روبرت لورانت البالغ مف العمر  أما
يب في تاريخ صأ فقدركية العالمية "االوشيتدبر" مينباء األصحفيا لدى وكالة األ

يا قطمأمتفجرة  ناريةٍ  عيرةٍ أابتو بشظايا صإثر إيمف ح في فخده األابجر  9/11/2000
التي اندلعت عمى حاجز التفاح غرب  ُمواَجياتثناء تغطيتو لمأ جنود االحِتالؿ اإِلْسرائيميّ 

 .(2)َغزَّة ِقطاعب سُمَخيَّـ خاف يون
 بارد، حيث بقتؿ الصحفي البريطاني جيمس ميمر بدـٍ  االحتالؿ كما قامت ُقّواتُ 

 2/5/2003في رأسو أدت إلى مقتمو وذلؾ في تاريخ  برصاصةٍ  صيب الصحفي ميمرأ
، وقد نقمت اإلذاعة اإِلْسرائيمّية عف مصادر في ُقّوات االحِتالؿ قوليا بأف (3)في مدينة رفح

جنودىا اعتقدوا أف الصحفي ميمر كاف يحمؿ قذيفة )أر. بي. جي( إلطالقيا عمى الدبابة 
 .(4)اإِلْسرائيمّية

الذي يعمؿ  ،يدمافإميركي بف صيب الصحفي األأ 9/11/2000 وفي تاريخ
الجية اليمنى مف أسفؿ  ؽاختر  ناريٍّ  في القاىرة، بعيارٍ  CNNكمدير لمكتب شبكة 
حدثت عند معبر المنطار شرؽ مدينة َغزَّة، وقد كاف  ُمواَجياتالظير، أثناء تغطيتو ل

 .(5)صيب بأربع رصاصاتأيرتدي بدلة وسترة واقية مف الرصاص، حيث 
ومف خالؿ ىذا الفصؿ نستنتج أف ُقّوات االحِتالؿ استخدمت كؿ ما تممؾ مف قوة 

إال ولحقيا الخراب  ُمَؤسََّسةترؾ ي برمتو، فمـ تُ لتدمير الحياة المدنية والمجتمع الِفَمْسطين
مف المرافؽ والبيوت  ممكفٍ  لتدمير أكبر عددٍ  اْلُقوَّة دوف أسبابٍ  توالتدمير، واستخدم

 الدولي لو أنو وقؼ في وجو االحِتالؿ بشكؿٍ  أف المجتمعَ  والبنية التحتية، ويرى الباحثُ 
جرامو، ولو أف الدبموماسية العربية وقفت إلى جانب الشعب حقيقي لما تمادى في إ

                                 
ْنساف، التقرير السنوي ( اْلَمْرَكز ال1)  (.33ص، 2003)ِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْنساف والبيئة، إخراس الصحافة، 2)  (.33)ص، 2001( الجمعية الِفَمْسطينية لحماية حقوؽ اإْلِ
 (.45ص، 2003)( مركز َغزَّة لمحؽ والقانوف: التقرير السنوي 3)
ْنساف، التقرير السنوي 4)  (.32ص، 2003)( اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْنساف والبيئة، إخراس الصحافة، 5)  (.33ص، 2001)( الجمعية الِفَمْسطينية لحماية حقوؽ اإْلِ
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 إلى ىذا الحد، وختاما نقوؿ أفَّ  الِفَمْسطيني وقفة شجاعة لما وصمت االنتياكاتُ 
نتياكات خالؿ ىذه المرحمة كانت أشد مف المرحمة السابقة قبؿ أوْسمو، وأنيا كانت أقؿ اال

َغزَّة، ىذا ألف االحِتالؿ  ِقطاعشدة مف المرحمة التي جاءت بعد االنسحاب اإِلْسرائيمّي مف 
لـ يجد رادعا يوقفو عند حده ويقدـ قادتو لممحاكمة، فتمادى في بطشو وعدوانو ضد شعبنا 

 طيني األعزؿ.الِفَمسْ 
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 الخاتمة والتوصيات:
َغزَّة في منتصؼ عاـ  ِقطاعالِفَمْسطينية  ت السمطةُ أوْسمو استممَ  عمى اتفاؽِ  بناءً 
 ،االقتصادُ  وينتعُش  ،فييا األمفُ  سيعُـّ  القادمةَ  المرحمةَ  أفَّ  الناُس  ، وقد اعتقدَ 1994

 الِفَمْسطينية، ولـ تمضِ  الدولةِ  إلقامةِ ا تمييدً  سياسيّّ  كيافٌ  الِفَمْسطينيّْ  وسيكوف لمشعبّْ 
ا ودمارا، جحيمً  مف حياتيـ سوؼ تنقمبُ  ىذه المرحمةَ  أفَّ  الناُس  سنيف قميمة حتى اكتشؼَ 

االحِتالؿ  ا عمى صدر ىذا الشعب، وأف انتياكاتِ بقى جاثمً سي اإِلْسرائيميَّ  وأف االحِتالؿَ 
ْنساف لـ تسبؽ ليا مثيؿ.  لحقوؽ اإْلِ

 دَ المتعمَّ  والتدميرَ  الُمْفِرَطةَ  استخدمت اْلُقوَّةَ  االحِتالؿِ  أف ُقّواتِ  لدّْراَسةُ نت اوقد بيَّ 
فيو مستباح، وأف  ُقّواتوِ  أعيفِ  أماـَ  ما يمرُّ  والخاصة، وكؿُّ  المدنيةِ  والمنشآتِ  لمبيوتِ 
األعزؿ كاف  عمى الشعب الِفَمْسطينيّْ  االحِتالؿِ  ردَّ  القتؿ لـ يسبؽ ليا مثيؿ، وأفَّ  عممياتِ 

كبت التي ارتُ  ىذه االنتياكاتِ  صورَ  الباحثُ  فَ الحربية، وقد بيَّ  باستخداـ أعتى األسمحةِ 
 والمياه والبيوت والمنشآت: ر والشجرَ البشَ  ، فطاَلتَغزَّة ِقطاع"الحياة" في  ِبَحؽّْ 

الشعب الِفَمْسطيني،  استخداـ ُقّوات االحِتالؿ اْلُقوَّة الُمْفِرَطة ضدّ  عرضت الدّْراَسةُ  .1
التحرير ودولة االحِتالؿ، فجرائـ  ُمَنظََّمةالـ الَمْوِقعة بيف حتى بعد اتفاقية السَّ 

ُـّ  عمييا  شعبية كاف الردُّ  ىبةٍ  ةُ دولية، فأيّ  لقوانيفَ  اعتبارٍ  دوف أيّْ  القتؿ كانت تت
 اليبات. ا قتؿ اأْلَْطفاؿ الذيف يشاركوف في ىذهُمْفِرَطة ومميتة، وخصوصً  بقوةٍ 

ْنساف موثقةً  سجمت الدّْراَسة حاالتٍ   .2 شخاص ، لبعض األمف مراكز حقوؽ اإْلِ
تيديد لحياة جنود  الذيف قتموا نتيجة االستخداـ المفرط لمقوة، دوف وجود أيّ 

 االحِتالؿ.
عنيا ُقّوات االحِتالؿ في  االغتياالت التي لـ تتخؿَّ  ِسياَسةَ  كما عرضت الدّْراَسةُ  .3

ودوف أف  ،زَّة ومدنيا بعد عممية السالـ واستالـ السمطة مباشرةً غَ  ِقطاعشوارع 
ِسياَسة عمميات  استمرارَ  نت الدّْراَسةُ ضد االحِتالؿ، وبيّ  عممياتٍ  ةيكوف ىناؾ أيّ 
موسع لتشمؿ قادة العمؿ السياسي خالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى، كما  االغتياؿ بشكؿٍ 

الطيراف الحربي والنفاث، فال  استخدمت ُقّوات االحِتالؿ لتنفيذ ىذه الجرائـ سالحَ 
مف الموجوديف في  يتوقؼ القتؿ لمشخص المستيدؼ، بؿ يشمؿ العشراتِ 

 مف ىذه الحاالت. االمكاف، وسجمت الدّْراَسة بعضً 
عف ِسياَسة االعتقاالت والتَّْعذيب التي مارستيا ُقّوات االحِتالؿ  لدّْراَسةُ تحدثت ا  .4

ضافة شرعية عمى عمميات التَّْعذيب التي ييف، ومحاولتيا إِبَحّؽ اأْلَْسرى الِفَمْسطين
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تقوـ بيا، وكيؼ حولت ىذه الُقّوات المعابر الدولية والحواجز لمصائد لالعتقاؿ، 
واأْلَْطفاؿ، كما  النّْساءداري واعتقاؿ عتقاؿ اإلعف اال وتحدثت الدّْراَسة

 واستعرضت حياة الُمْعَتَقميف في سجوف االحِتالؿ، وانتياؾ حقوقيـ.
َغزَّة عف العالـ عبر ِإْغالؽ المعابر، خالؿ  ِقطاعتحدثت الدّْراَسة عف عزؿ  .5

 المعابر المخصصةاْنِتفاَضة اأْلَْقصى وما قبميا، سواء المعابر التجارية أو 
عمى جميع مناحي الحياة في  عمى ِإْغالؽ المعابرِ  المترتبةَ  ثارَ لألفراد، وبينت اآل

 ة والتعميمية.ة والصحيَّ ْجِتماِعيّ ة واالْقِتصاِديّ َغزَّة، اال ِقطاع
َغزَّة لعدة مناطؽ منفصمة،  ِقطاعتطرقت الدّْراَسة لِسياَسة االحِتالؿ في تقسيـ  .6

يا البعض، وآثار ىذه االنتياكات عمى عضِ عف ب ة بالكامؿِ وعزؿ مناطؽ سكنيَّ 
 .السُّّكاف

ة سواء في الفترة التي لمممارسات اإِلْسرائيميّ  الوحشيةَ  أظيرت الدّْراَسة الصورةَ  .7
 عقبت اتفاؽ أوْسمو، أو خالؿ اْنِتفاَضة اأْلَْقصى.أ

 أوضحت الدّْراَسة أف ُقّوات االحِتالؿ سعت إلى تدمير االقتصاد عبر ِسياَسةٍ  .8
ا إلى تطوير االقتصاد حتى يومً  ، ولـ تسعَ لوجود االحِتالؿ أوؿ يوـٍ  ذمن ممنيجةٍ 

ا لمنتجات دولة االحِتالؿ، وبينت َغزَّة سوقً  ِقطاعبعد اتفاقية السالـ، وجعمت 
وذلؾ ليكوف خادما لو،  ؛ّ كيؼ ربطت اقتصاد َغزَّة باالقتصاد اإِلْسرائيمي الدّْراَسةُ 

بشكؿ كامؿ عف حالة  َسة أف ُقّوات االحِتالؿ مسؤولةٌ وقد اتضح مف خالؿ الدّْرا
 َغزَّة. ِقطاعالفقر وزيادة نسبة البطالة في 

وقد بينت الدّْراَسة أف االحِتالؿ لـ يسمح بدخوؿ العماؿ الِفَمْسطينييف لمعمؿ في  .9
عف العماؿ تدريجيا عندما  لالقتصاد اإِلْسرائيمّي، حيث استغنى ال خدمةً إ ِإْسرائيؿ
 ، وىذا أدى بدوره إلى زيادة نسبة البطالة.هتصادُ قنيض ا

عمى تنفيذ  توصمت الدّْراَسة إلى أف ُقّوات االحِتالؿ لـ تكف يوما حريصةً  .10
رات اتفاقيات السالـ، وأنيا استغمت ىذه االتفاقيات لمزيد مف السيطرة عمى مقدّ 

لتقديـ المزيد مف  سياِسيَّةالشعب الِفَمْسطيني، وزيادة الضغط عمى قيادتو ال
االنتياكات في حقبة السالـ كانت ال تختمؼ عف مرحمة  التنازالت، وأفَّ 

انطمقت بعد عممية السالـ  ما مرحمة االْنِتفاَضة الثانية التياألولى، أ االْنِتفاَضة
 ا وتنكيال.جرامً فكانت أشد إ

يـ تحدثت الدّْراَسة عف ِسياَسة منع الصياديف مف ممارسة عمميـ ومالحقت .11
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تقميص مسافة الصيد تمت  فَّ نت أطالؽ الّنار عمييـ، وبيَّ في أرزاقيـ واعتقاليـ وا  
مف خالؿ ِعدَّة مراحؿ، كاف بدايتيا يسمح لمراكب الصياديف الوصوؿ لعمؽ 

ف مف وقات يمنع الصياديكـ، وفي بعض األ 6كـ، حتى تقمصت إلى  180
 ياـ.دخوؿ البحر بشكؿ مطمؽ لعدة أ

أف استيداؼ العممية التعميمية لـ يتوقؼ عمى منع وصوؿ بينت الدّْراَسة  .12
الطالب إلى جامعاتيـ في الخارج أو الضفة فقط، فاالعتداءات عمى المنشآت 

طفاؿ داخؿ فصوليـ الدّْراَسة كانت تتـ بشكؿ التعميمية بالقصؼ والتجريؼ وقتؿ أ
 عماؿ.قوانيف الدولية التي تجرّْـ ىذه األمتكرر، دوف أي اعتبار لم

الصحي  ُقّوات االحِتالؿ عمى المجاؿِ  كما بينت الدّْراَسة أف اعتداءاتِ  .13
 سياراِت  يـ، وأفَّ حيث قتمت أطباء داخؿ مستشفياتِ  ،ا غير مسبوؽٍ وصمت حدِّ 
ْسعاؼ  ا لُقّوات االحِتالؿ.كانت ىدفً  اإْلِ

 توصيات الدّْراَسة:
عراؼ لممواثيؽ واأل مخالفاتٍ ا الرتكابيا العمؿ عمى مقاضاة دولة االحِتالؿ قانونيِّ  .1

 الدولية.
دولية لمراقبة انتياكات  لمشعب الِفَمْسطيني، ولجافٍ  دوليةٍ  المطالبة بحمايةٍ  .2

ْنساف.  ِإْسرائيؿ لحقوؽ اإْلِ
ْنساف .3 وروبية لممكوث في َغزَّة حاؿ أي األ العمؿ عمى دعوة ىيئات حقوؽ اإْلِ

قادة االحِتالؿ إلى المحاكـ وذلؾ لممساعدة عمى تقديـ  ؛و االحِتالؿعدواف شنَّ 
 الدولية.

حافِة األ .4  والحماية والمعنويةِ  ةِ الماديّ  جنبية، وتقديـ المساعدةِ تسييؿ عمِؿ الصَّ
يـ وشعوبيـ لفضح جرائـ ُقّوات عمى حكوماتِ  ضغطٍ  ، ليشكموا عامؿَ ليـ

ْنساف.  االحِتالؿ، وانتياكات حقوؽ اإْلِ
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 .ىمية لمنشر والتوزيعاأل
 .مكتب الجيؿ لمصحافة غزة: .شيداء أياـ الغضب (.2004. )الصواؼ، مصطفى

 .جزيرة الورد  . القاىرة:1. طاىفالمشيد الِفَمْسطيني الر  (.2011. )ازيالصوراني، غ
 .دار الضياء . االردف عماف:1. طَغزَّة ىاشـ (.1988. )عاشور، سعيد

االنتياكػػػػػػات اإِلسْػػػػػػرائيميّة لحقػػػػػػوؽ الِفَمسْػػػػػػطينييف المدنيػػػػػػة  (.2004. )أبػػػػػػو عػػػػػػامر، عػػػػػػدناف
 رسػػالة ماجسػػتير) .ٖٜٜٔ-ٜٚٛٔاالنِْتفاَضػػة األولػػى والسياِسػػيَّة فػػي ِقطػػاع غَػػزَّة خػػالؿ 

  .غير منشورة(. الجامعة االسالمية. غزة

http://saraya.ps/post/44204/%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8021-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF--%D9%82%D9%84%D9%85%D9%8C-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
http://saraya.ps/post/44204/%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8021-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF--%D9%82%D9%84%D9%85%D9%8C-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
http://www.anhri.net/palestine/mezan/pr040513.shtml
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 .ٙ المجمػد .الِفَمْسػطينية الدراسػات مجمػة .محصػمة االسػتيطاف(. 1995. )خالػد ،العايػد
 .ٕٔ العدد

، مجمػػة رؤيػػة خطػػة الفصػػؿ اإِلسْػػرائيميّة واالقتصػػاد الِفَمسْػػطيني(. 2001) .العبادسػػة، جميػػؿ
 .6ددع اْلَيْيَئة العامة لالستعالمات، ِفَمْسطيف.

. 1. طاالنِْتفاَضة الِفَمْسطينية الكبرى الثانية (.1988. )عبد الرحمف أسعد، الزرو نواؼ
 .لتوزيعالُمَؤسََّسة العربية لمنشر وا بيروت:

االعتػػػداءات اإِلْسػػػرائيمّية عمػػػي بمػػػدة بيػػػت حػػػانوف خػػػالؿ (. 2009عػػػدواف، أكػػػـر محمػػػد. )
ْسػػػػػػالمية، سمسػػػػػػمة 2006-2000 اْنِتفاَضػػػػػػة اأْلَْقصػػػػػػى المباركػػػػػػة . مجمػػػػػػة الجامعػػػػػػة اإْلِ

ْنسانية، مجمد  .2،ع17الدراسات اإْلِ
(. تاريخ حضارة ومقاومة، بحث مقدـ لممؤتمر العممي 2013عدواف، أكـر وأماني عمر. )

 الثاني لبمدية بيت حانوف. بمدية بيت حانوف.
 ة.فناف لمطباعأدار   .1. طة اأْلَْقصى الحقائؽ في الوثائؽاْنِتفاضَ  (.2000. )عمقـ، نبيؿ

مركػػػػز غػػػػزة: . الحػػػػواجز الَعْسػػػػَكِرّية اإِلْسػػػػرائيمّية (. 2003. )عمقػػػػـ نبيػػػػؿ وكناعنػػػػة شػػػػريؼ
 ر.ِفَمْسطيف لمدراسات والنش

ْنسػػانية وجػػرائـ الحػػرب وتطبيقيػػا عمػػى واقػػع  (.2003. )عمػػي، محمػػد جػػواد جػػرائـ ضػػد اإْلِ
 السػػابع لكميػػة الحقػػوؽالمػػؤتمر السػػنوي  ،ْسػػرائيمّية فػػي اْنِتفاَضػػة اأْلَْقصػػىاالنتياكػػات اإلِ 

ْنسػاني وتطبيقاتػو عمػى األراضػي المحت مػة، جامعة المنصورة، بعنواف القانوف الػدولي واإْلِ
 . المنصورة.2003ابريؿ  6-5في الفترة مف 

 .سامةأدار  . االردف:1. طالموساد سكـ طمقة في مسد(. 2004. )سامةأالعيسة، 
. د) .القػاىرة مصػر. 1. ط.اأْلَْسرى الِفَمْسػطينيوف آالـ وآمػاؿ(2015) .فروانة، عبدالناصر

 .ف(
: سػوريا ،دمشػؽ .  1. طالؼ عاـ حضور وحضػارةآَغزَّة خمسة (. 2003. )قاجة، جمعة

 .بيساف لمنشر والتوزيع
 .ف(. د) :(ـ. د) .2طاْنِتفاَضة اأْلَْقصى واحتماالت المستقبؿ، (. 2001. )القاسـ، أحمد

اأْلَْسػػػػػرى الِفَمْسػػػػػطينيوف فػػػػػي السُّػػػػػجوف اإِلْسػػػػػرائيمّية بعػػػػػد أوْسػػػػػمو  (.2001. )قراقػػػػػع، عيسػػػػػى
 .معيد الدراسات الدولية :بيرزيت. 1.ط .1993-1999
: بيروت لبنػاف .1(. ط2009. )المجازر اإِلْسرائيمّية ِبَحّؽ الشعب الِفَمْسطيني .عمي، ياسر

 .مركز الزيتونة
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مجمػة  .االنتياكات اإِلْسرائيمّية ضد طمبػة مؤسسػات التعمػيـ العػالي(. 2001)غناـ، حسف: 
 .12رؤية عدد 

 2،5،2016تاريخ االطالع  .عمى االنترنت. الموقع لشييد عز الديف القساـكتائب ا
http://www.alqassam.ps/arabic/

 الُمَؤسََّسػػة . بيػػروت:1ط، الموسػػوعة السياِسػػيَّة(. 1985. )عبػػد الوىػػاب وآخػػروفالكيػػالي، 
 .العربية لمدراسات والنشر

عػػػدد  .مجمػػػة رؤيػػػة .االغتيػػػاالت اإِلْسػػػرائيمّية والتصػػػفيات السياِسػػػيَّة(. 2001) .لبػػػد، عمػػػاد
18. 

مركػػز  يػػروت:. ب1. طرىػػاب الصػػييوني عقيػػدة مجتمػػع تػػاريخ دولػػةاإل.  المػػداوي، مصػػطفى
ْسالمية  .دراسات الوحدة اإْلِ

انِْتفاَضػػة اأْلَْقصػى تعيػػد النظػر بمسػػتقبؿ الكيػػاف  (.2001. )وسػػطمركػز دراسػػات الشػرؽ األ
 .15و14العدد  .الصييوني

 . غزة: منشورات المركز.التقرير السنوي (.2003. )مركز َغزَّة لمحؽ والقانوف
السػػنوية حػػوؿ االنتياكػػات التقػػارير ( 2005-1997) .ْنسػػافاْلَمْرَكػػز الِفَمْسػػطيني لحقػػوؽ اإْلِ 

 منشورات المركز. . غزة:االسرائيمية لحقوؽ االنساف في االراضي المحتمة
ْنسػاف  االسػبوعية التقػارير(  1/1/2005 – 28/9/2000. )اْلَمْرَكز الِفَمْسطيني لحقػوؽ اإْلِ

منشػػػورات  غػػػزة: .ةحػػػوؿ االنتياكػػػات االسػػػرائيمية لحقػػػوؽ االنسػػػاف فػػػي االراضػػػي المحتمػػػ
 المركز.

ْنسافاْلَمْرَكز الِفَمسْ  . حوؿ االعتداءات عمى الصياديفر يتقر  (2002. )طيني لحقوؽ اإْلِ
 منشورات المركز. غزة:

توثيقية دراسة  1996أحداث أيموؿ (. 1999المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف. )
 منشورات المركز. . غزة:وتحميمية

ْنساف اْلَمْرَكز سمسة  .َغزَّة في القانوف الدولي ِقطاعمكانة (. 2008. )الِفَمْسطيني لحقوؽ اإْلِ
ْنساني رقـ )القا  . غزة. منشورات المركز.(11نوف الدولي اإْلِ
ْنسا لحقوؽ الِفَمْسطيني اْلَمْرَكز ْنسان الدولي القانوف تسييس (.2000ف. )اإْلِ . 1ط ي.اإْلِ
 منشورات المركز. غزة:
ْنسػػػػػػػػػػػافاْلَمْرَكػػػػػػػػػػػ اغتيػػػػػػػػػػػاؿ  (.28/4/2001 -29/9/2000. )ز الِفَمْسػػػػػػػػػػػطيني لحقػػػػػػػػػػػوؽ اإْلِ

. عػػداـ خػػارج نطػػاؽ القػػانوفعمػػاؿ اإلأ، تقريػػر حػػوؿ عمنػػةالِفَمسْػػطينييف ِسياسَػػة رسػػمية م
 منشورات المركز. غزة:

http://www.alqassam.ps/arabic/
http://www.alqassam.ps/arabic/


226
 

ْنسػػػاف اْلَمْرَكػػز الِفَمْسػػطيني منشػػػورات  . غػػزة:1ط .المنػػاطؽ الصػػفراء(. 2004. )لحقػػوؽ اإْلِ
 المركز.

ْنسػػافاْلَمْرَكػػ منشػػورات  . غػػزة:1لػػـ يرحمػػوا طفػػولتيـ. ط (.2001. )ز الِفَمْسػػطيني لحقػػوؽ اإْلِ
 المركز.

الحقيقػة حػوؿ غَػزَّة،  .(2012(. عدالة-اْلَمْرَكز القضائي لحقوؽ األقمية العربية في ِإْسرائيؿ
 منشورات المركز. :اسرائيؿ .29/11/2012االحِتالؿ، الحصار، سياؽ الحرب 
وثيقػػػػة مقدمػػػػة  (.2004عدالػػػػة. )-ربيػػػػة فػػػػي ِإْسػػػػرائيؿاْلَمْرَكػػػػز القضػػػػائي لحقػػػػوؽ األقميػػػػة الع

لممحكمة اإِلْسرائيمّية العميػا حػوؿ اسػتخداـ قُػّوات االحػِتالؿ ألشػخاص ِفَمْسػطينييف كػدروع 
 منشورات المركز. :اسرائيؿ بشرية.

. تػػاريخ االطػػالع 1996ىبػػة النفػػؽ، شػػيداء  وفػػا، –مركػػز المعمومػػات الػػوطني الِفَمْسػػطيني 
3،9،2016. 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=7630 
 منشورات المركز.غزة:  .مف يوقؼ المجزرة (.2004. )مركز الميزاف
قُػػػوّات االحػػػِتالؿ اإِلسْػػػرائيميّ فػػػي شػػػماؿ غَػػػزَّة تقريػػػر حػػػوؿ جػػػرائـ  (2004. )مركػػػز الميػػػزاف
 منشورات المركز. :. غزة15/10/2004-28/9خالؿ الفترة 
 منشورات المركز. :غزة .االنِْتفاَضة تدخؿ عاميا الخامس (2004. )مركز الميزاف

المػػػػدنييف  السُّػػػػّكافجػػػػرائـ االحػػػػِتالؿ الحربػػػػي اإِلسْػػػػرائيميّ ِبَحػػػػّؽ  (.2001. )مركػػػػز الميػػػػزاف
. غػزة: 2001نػوفمبر  15، إلى 2000سبتمبر  28وممتمكاتيـ في محافظة رفح، مف 

 منشورات المركز.
لِفَمسْػػػػػػػطيني الصػػػػػػػناعة ا ِقطػػػػػػػاعانتياكػػػػػػػات قُػػػػػػػوّات االحػػػػػػػِتالؿ ل(. 2002. )الميػػػػػػػزاف مركػػػػػػػز
 منشورات المركز. غزة: .28/9/200-30/6/2002

االستيداؼ الصييوني لمعػائالت الِفَمسْػطينية فػي (. 2010. )جؿ ِفَمْسطيفأمركز نساء مف 
 منشورات المركز. :مدينة َغزَّة حي الرماؿ .1. ط2009حرب الفرقاف 

ْنسػاف ِإْسػرائيؿ الحركػة حرّيػة عػف لمدفاع مركز - مسمؾ مػف  (.2009. )وأطبػاء لحقػوؽ اإْلِ
 منشورات المركز. :اسرائيؿ. يحمؿ مفتاح معبر رفح

مسػػػؤولية ِإسْػػػرائيؿ المتواصػػػمة عمػػػى . (2011). مركػػػز الػػػدفاع عػػػف حريػػػة الحركػػػة -مسػػػمؾ
 منشورات المركز. :اسرائيؿ .َغزَّة ِقطاع

 .1ط .مػػف االنِْتفاَضػػة إلػػى حػػرب التحريػػر الِفَمسْػػطينية (.2002. )المسػػيري، عبػػد الوىػػاب

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=7630
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=7630
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 .ر الفكر المعاصر لمنشر والتوزيعدا لبناف:
 .6،2،2016. تاريخ االطالع الِفَمْسطينيوفاأْلَْسرى المعرفة، 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%
تػػػاريخ االطػػػالع . معبػػػر رفػػػح القضػػػية العالقػػػة .القػػػدس -أريػػػج .التطبيقيػػػة معيػػػد اأَلْبحػػػاث
9،2،2016. 

http://www.poica.org/details.php?Article=600 
ثر الحصار اإِلْسرائيمّي عمى ِقطاع األعماؿ الصغيرة فػي ِقطػاع أ (.2001. )داد، محمدمق

 .6اْلَيْيَئة العامة لالستعالمات، ِفَمْسطيف.ع. مجمة رؤية ،َغزَّة
مطبعة  :صدار مركز مدارإراـ اهلل . 1. طِإْسرائيؿ واالستيطاف (.2014.)منصور، جوني
 .ياـُمَؤسََّسة األ

 .وسػػػػطقمػػػػيـ الشػػػػرؽ األإالػػػػري فػػػػي  (.2008) .والزراعػػػػة لأُلَمػػػػـ اْلُمتَِّحػػػػَدة غذيػػػػةاأل ُمَنظََّمػػػػة
 منشورات منظمة االمـ. األراضي الِفَمْسطينية المحتمة.

االعتػػػػػػػداءات  (.2004. )مجموعػػػػػػػة الرقابػػػػػػػة الِفَمْسػػػػػػػطينية التحريػػػػػػػر الِفَمْسػػػػػػػطينية، ُمَنظََّمػػػػػػػة
 . منشورات المنظمة.اإِلْسرائيميّة

منشػػػورات  غػػػزة:  .أوضػػػاع متغيػػػرة وانتياكػػػات مسػػػتمرة(. 1994-1993. )الحػػػؽ ُمَؤسََّسػػػة
 المركز.

 منشورات المركز. . غزة:التقرير السنوي(. 1999. )الضمير ُمَؤسََّسة
 منشورات المركز. . غزة:التقرير السنوي(. 2003. )الضمير ُمَؤسََّسة
 منشورات المنظمة. :التقرير السنوي( 1995. )العفو الدولية ُمَنظََّمة
 منشورات المنظمة. :التقرير السنوي( 1997. )العفو الدولية ُمَنظََّمة
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المالحؽ:
 :(1)موضحة عمييا المعابر ،خريطة قطاع غزة: 1ممحؽ رقـ 

  

                                 
 .6( صالح، محسف، وآخروف، قطاع غزة التنمية واإلعمار، ص1)
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خارطة فمسطيف التاريخية قبؿ احتالؿ العصابات الصييونية : 6ممحؽ رقـ
 :(1)0431لفمسطيف عاـ 

  

                                 
 ( ويكيبيديا، الموسوعة الحرة: 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%
D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%DD9%86#/media/File:%D8%AE%

9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86.png 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86#/media/File:%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86.png
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86#/media/File:%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86.png
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86#/media/File:%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86.png
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86#/media/File:%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86.png
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 جدوؿ يوضح أسماء المواطنيف الذيف قتموا في المظاىرات: 3ممحؽ رقـ
1994-2005(1): 

 المكاف التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ

1 
جودت عبد اليادي عبد 

 الكريـ حمد
 19/10/2001 بيت حانوف 21

بيت 
 حانوف

2 
محمد عماد شحدة 

 الشرباصي
 خانيونس 10/04/2001 الخميؿ 28

3 
أسعد   محمد عماد

 فيمي الحسني
 الشاطئ 31/07/2001 الشاطئ 21

 راـ اهلل 06/11/2001 بيت الىيا 19 نسيـ ناصر ورش أغا 4

5 
يوسؼ حسيف أحمد أبو 

 حمدة
 24/04/2001 الشاطئ 38

بيت 
 حانوف

6 
أحمد محيسف محمد 

 شحادة
 02/01/2001 جباليا 20

معبر 
 المنطار

7 
عبد اهلل محمود أبو 

 كرش
 03/02/2001 حي الرماؿ 21

معبر 
 المنطار

 محمد مساعد أبو عجوة 8
 28/09/2002 غزة 18

مفرؽ 
 الشيداء 

 محمد عطية بركة 9
 28/08/2002 دير البمح 24

الطريؽ 
 الساحمي

10 
وائؿ جمعة حمداف 

 العزامي
 خانيونس 17/03/2003 خانيونس 27

 محمد محمد العطمة  11
 30/09/2000 غزة  22

مفرؽ 
 الشيداء 

 بساـ فايز البمبيسي  12
 30/09/2000 غزة 48

مفرؽ 
 الشيداء 

 ماىر رجب عبيد  13
 30/09/2000 جباليا 23

مفرؽ 
 الشيداء 

 محمود غازي النبيو  14
 غزة  29

10/02/2000 
مفرؽ 

 الشيداء 

15 
صالح عبد اهلل أبو 

 قينص 
 غزة  23

10/02/2000 
مفرؽ 

 الشيداء 

                                 
( الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز الفمسطيني مف 1)

2000-2005 . 
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 المكاف التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ

 احمد سامي فياض  16
 غزة  21

10/02/2000 
مفرؽ 

 الشيداء 

 مصمح حسيف أبو جراد  17
 دير البمح 19

10/02/2000 
مواجيات 
 أـ الفحـ 

18 
عمر محمد سمماف 

 )عابد(
 جباليا 31

10/03/2000 
مفرؽ 

 الشيداء 
الشيداء   10/03/2000 النصيرات  28 فيمي فؤاد أبو أمونة  19  

 اسماعيؿ شحدة شممخ  20
 غزة  21

10/03/2000 
مواجيات 
 راـ اهلل 

 محمود صالح سبيتو  21
 غزة  26

10/05/2000 
مفرؽ 

 الشيداء 

 لؤي عبد اهلل المقيد  22
 جباليا 19

10/06/2000 
مفرؽ 

 الشيداء 

 مرواف عبد الرازؽ شممخ  23
 غزة  23

10/06/2000 
مفرؽ 

 الشيداء 

 صالح عيسى الرياطي  24
 رفح  19

10/06/2000 
بوابة 

 صالح الديف 

 واجد موسى أبو عواد  25
21 

 -خانيونس 
 10/06/2000 بني سييال 

مفرؽ 
 الشيداء 

 زىير رزؽ درابيو  26
 جباليا 24

10/06/2000 
مفرؽ 

 الشيداء 

 رشاد إسماعيؿ النجار  27
 المغازي  22

10/06/2000 
مفرؽ 

 الشيداء 

 ىشاـ احمد مقبؿ  28
الدرج  -غزة  45  

10/07/2000 
مفرؽ 

 الشيداء 

 كـر عمر قنف  29
 خانيونس   19

10/11/2000 

موقع 
 -النورية 

 خانيونس 

30 
مصباح عبد القادر أبو 

 عتيؽ 
 بيت الىيا  29

16/10/2000 
 معبر رفح 

 نبيؿ سعد خاطر  31
 غزة  42

17/10/2000 
معبر بيت 

 حانوف 

 جبر احمد المسحاؿ  32
 الشاطئ 23

27/10/2000 
معبر بيت 

 حانوف 

 سمير موسى عميوة  33
 الزيتوف  31

29/10/2000 
معبر 

 المنطار

 حسني ابراىيـ النجار  34
 رفح  26

29/10/2000 
بوابة 

 صالح الديف 
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 المكاف التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ

 شادي عوض عودة  35
 الزيتوف  22

31/10/2000 
معبر 

 المنطار

 حاـز موسى أبو دؼ  36
 الزيتوف  22

31/10/2000 
معبر 

 المنطار

 محمد خزاع حمس  37
 الشجاعية  23

31/10/2000 
معبر 

 المنطار
 المنطار 30/10/2000 الشجاعية  20 محمود أحمد أبو الخير  38

 عدلي غساف عبيد  39
21 

الشيخ 
 11/02/2000 رضواف 

 معبر
 المنطار

 ناىض فتحي الموح  40
 دير البمح 21

11/03/2000 
مواجيات 
 طولكـر 

 مرواف خميؿ العمري  41
 الشجاعية  27

11/05/2000 
معبر 

 المنطار

 محمد مصطفى الجزار  42
 رفح  19

11/06/2000 
كفار 
 دارـو 

 سعيد احميد أبو ختمة  43
 رفح  24

11/07/2000 
بالقرب مف 

 موراج 

 محمد نمر مياني  44
 الشجاعية  24

11/08/2000 
معبر 

 المنطار

 محمد عمي حامد  45
 جباليا 23

10/10/2000 
معبر بيت 

 حانوف 

46 
محمد ياسيف درويش 

 المدىوف 
25 

مخيـ 
 11/11/2000 الشاطئ 

مفرؽ غور 
 قطيؼ 

 أيمف صالح وادي  47
 خانيونس  19

11/11/2000 
حاجز 
 التفاح 

 احمد حسف دحالف  48
 خانيونس  19

13/11/2000 
تجمع 

 غوش قطيؼ 

 رائد فيمي شقفة  49
 رفح  23

14/11/2000 
حاجز 
 التفاح 

50 
بياء الديف سالمة أبو 

 السعيد 
 المغازي  29

18/11/2000 
شرؽ كفار 

 دارـو 

 حامد جابر القططي  51
 رفح  69

20/11/2000 
 -رفح 

 الشريط الحدودي 

 حامد عثماف السميري  52
27 

 -خانيونس 
 21/11/2000 القرارة 

حاجز 
 التفاح 

 محمد سميماف أبو سمرة  53
 دير البمح 32

21/11/2000 
كفار 
 دارـو 

 موراج  22/11/2000 رفح  30جماؿ عبد القادر عبد  54
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 المكاف التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 الرازؽ 

 موراج  22/11/2000 رفح  38 عوني اسماعيؿ ضيير  55

 سامي نصر أبو لبف  56
29 

الشيخ  -غزة 
 22/11/2000 رضواف 

 موراج 

 زياد خميؿ أبو جزر  57
 رفح  22

24/11/2000 
بوابة 

 صالح الديف 
المنطار  26/11/2000 الصبرة  22 أسعد خميؿ الشغنوبي  58  

 عماد أديب الداية  59
19 

مخيـ 
 28/11/2000 الشاطئ 

معبر 
 المنطار

60 
أشرؼ عبد الكريـ 

 البسوس 
 غزة  19

28/11/2000 
معبر 

 المنطار

61 
إسماعيؿ عبد السالـ أبو 

 الروس 
 مخيـ البريج  20

30/11/2000 

الشريط 
شرؽ  -الحدودي 
 البريج 

 ميدي أحمد عكيمة  62
 خانيونس  27

13/12/2000 
حاجز 
 التفاح 

 محمد جماؿ أبو العال  63
 خانيونس  25

13/12/2000 
حاجز 
 التفاح 

 أحمد إسماعيؿ مطير  64
 رفح  30

13/12/2000 
حاجز 
 التفاح 

 جبر محمد السبع  65
 بيت حانوف  25

13/12/2000 
حاجز 
 التفاح 

 ىاني حسيف أبو بكرة  66
 رفح  32

14/12/2000 

مفترؽ 
الطرؽ المؤدي 

 لدير البمح 

67 
نور الديف محمد أبو 

 صافي 
22 

 -غزة 
 15/12/2000 الشاطئ 

المنطقة 
ايرز  -الصناعية   

 إياد محمود داوود  68
 رفح  27

17/12/2000 
بوابة 

 صالح الديف 

69 
أحمد عبد الجيميؿ 

 القصاص 
 رفح  38

17/12/2000 
بوابة 

 صالح الديف 

 نضاؿ حسيف أبو عوف  70
 رفح  30

23/12/2000 
مفرؽ 

 الشيداء 

 محمود عمي نصير  71
 بيت حانوف  33

28/12/2000 
بيت 
 حانوف

 رزؽ الحواجري  72
30 

  دير البمح
26/09/1996 

  
كفار 
  داروـ

كفار دار   26/09/1996معسكر  20 قصي عكاشة  73
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 المكاف التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
    ـو  جباليا

 خميؿ نصير  74
23 

   جباليا
26/09/1996 

  نتساريـ  

النجار  سالـ احمد 75  
25 

  خانيونس
26/09/1996 

  كوسوفيـ  

 فريد الدعميس  76
26 

  النصيرات
26/09/1996 

  نتساريـ  
  ايرز  26/09/1996  بيت حانوف 27 باسـ نعيـ  77

 عبد المجيد حماد  78
33 

  حي االمؿ
26/09/1996 

  حي االمؿ  

 راجح بارود  79
43 

  26/09/1996  رفح
بواية 

  صالح الديف

 يوسؼ البشيتي  80
22 

  26/09/1996  المغازي
مفرؽ 
 الشيداء

  ايرز  26/09/1996  غزة 22 حاـز صقر  81
 نتساريـ  26/09/1996  غزة 23 عالء شراب  82
 نتساريـ  26/09/1996  دير البمح 20 موسى أبو نصير  83
 نتساريـ  26/09/1996  الزيتوف 20 محمد حسب اهلل  84
 ايرز  26/09/1996  التفاح 25 شحدة وىداف  85
 ايرز  26/09/1996  بيت حانوف 41 حسف اليازجي  86

 عصاـ عمواف  87
23 

الشيخ 
  26/09/1996  رضواف

كفار 
 داروـ

 نتساريـ  26/09/1996  غزة 23 ايياب عبد الواحد  88
 راـ اهلل  26/09/1996  غزة 21 أشرؼ األشـر  89

 رمزي االستاذ  90
22 

الشيخ 
  ايرز  09/10/1996  رضواف

 رائد الرقب  91
22 

 07/10/1996  خانيونس
كفار 
 داروـ

 ايرز 01/10/1996  جباليا 26 محمد شاليؿ  92

93 
سامي سالـ عبيداهلل 

 أبوىداؼ 
18/06/2000 خانيونس  42  القرارة  

94 
يوسؼ محمود محمد 

 أبونحؿ 
28/06/2000 غزة  30  

مستشفى 
 االردف 

95 
محمد أحمد محمد 

 الصوفي 
28/06/2000 رفح  21  المستشفى  

96 
عبدالكريـ أحمد محمود 

 سميماف 
03/07/2000 جباليا 20  عزبة مميف  

 خانيونس 29/04/2003 خانيونس 36نضاؿ محمد عودة  97
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 المكاف التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 سالمة

 خانيونس 29/04/2003 خانيونس 39 عوني محمد سرحاف 98
 حي الدرج 17/04/2003 حي الدرج 21 محمود محمد عمي الموح 99

 غزة 16/04/2003 غزة 47 محمود صقر الزطمة 100

 فادي يوسؼ طوطح 101
 13/04/2003 حي الزيتوف 19

حي 
 الزيتوف

 الزيتوف 13/04/2004 حي الزيتوف 21 محمد سميماف طوطح 102
 ايرز 14/5/1998 جباليا 53 زامؿ سطاـ الوحيدي 103
 ميراج 14/5/1998 رفح  اشرؼ صبري ابو عراـ 104
 محمد عرفات الجنيد 105

 
 ايرز 14/5/1998 جباليا
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6112-6111 نتيجة التوغؿ واالجتياح قتموا  جدوؿ أسماء المواطنيف : 3ممحؽ رقـ 
(1): 

 مكاف االستشياد التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 غزة 14/12/2001 غزة 19 محمد محمد عبد العزيز عاشور 1
 غزة 14/11/2001 سمفيت 22 أبو عطايا أسعد محمد حسف  2
 بيت حانوف 15/12/2001 بيت حانوف 28 أحمد محمود البسيوني 3
 خانيونس 14/11/2001 خانيونس 27 سييؿ عبد الرحمف أبو صالح 4
 شماؿ بيت الىيا 18/11/2001 النصيرات 32 مدحت عزو أبو دالؿ 5
 شماؿ بيت الىيا 18/11/2001 ابراج الندى 35 محمد إبراىيـ حسيف 6
 راـ اهلل 11/05/2001 الشاطئ 26 أبو شميس سعيد محمود سعيد 7
 جنوب رفح 29/09/2001 رفح 21 أحمد محمد عواجة 8
 بيت الىيا 10/03/2001 بيت الىيا 23 ماىر إدريس أحمد خضير 9

 بيت الىيا 10/03/2001 بيت الىيا 25 محمود محمد الشرفا 10
 رفح 12/05/2001 رفح 25 خالد محمود محمد أبو حبيب 11
 رفح 12/05/2001 رفح 27 أكـر عبد المجيد أبو لبدة 12
 رفح 12/05/2001 رفح 24 حمداف الشاعرمحمود فتحي  13
 غزة 22/09/2001 الشاطئ 25 عماد حمدي عوض 14
 نابمس 22/09/2001 قمقيمية 60 عبد المطيؼ سميـ حسف رضواف 15
 خانيونس 23/09/2001 خانيونس 20 نصر اهلل محمود جرغوف 16
 شرؽ دير البمح 20/09/2001 غزة 34 منير مصطفى إبراىيـ أبو موسى 17
 قمقيمية 24/09/2001 عزوف  27 أمية حمد اهلل عمراف حسيف 18
 رفح 24/09/2001 رفح 24 محمود فتحي حمداف الشاعر 19
 خانيونس 22/8/2001 خانيونس 23 محمود عمر عمي جاسر 20
 رفح 19/08/2001 رفح 37 سمير سميماف العبد أبو زيد 21
 خانيونس 17/08/2001 خانيونس 24 عبد الرحمف محمد جمعة أبو بكرة 22
 رفح 07/04/2001 رفح 24 إبراىيـ محمد جرادات 23
 رفح 05/01/2001 رفح 57 محمد موسى سميماف أبو جزر 24
 حي البرازيؿ 05/02/2001 رفح 19 محمود نمر عبد اليادي عقؿ 25
 بيت حانوف 17/04/2001 بيت حانوف 23 محمد رمضاف نمر المصري 26
 رفح 17/10/2002 رفح 70 جزرفاطمة أحمد أبو  27
 رفح 17/10/2002 رفح 30 سميرة محمد أبو جزر 28
 رفح 17/10/2002 رفح 45 سعيد عبد العاطي عبيد 29
 رفح 17/10/2002 رفح 30 أيمف محمد الغوؿ 30
 خانيونس 10/11/2002 خزاعة 22 طارؽ عبد الكريـ قديح 31

                                 
( الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز الفمسطيني مف 1)

2000-2005 . 
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 مكاف االستشياد التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 خانيونس 10/06/2002 حي االمؿ 50 رحيمة حسف عمي سالمة 32
 خانيونس 10/08/2002 خانيونس 35 محمد ىاشـ األسطؿ 33
 حي الشجاعية 30/09/2002 حي الشجاعية 53 صالح محمد سالمة بيار 34
 غزة 19/09/2002 حي الدرج 49 أحمد محمود محمد لبد 35
 غزة 19/09/2002 حي التفاح 33 سميرة محمد خميس الدىدار 36
 رفح 13/09/2002 رفح 26 زينوصبحي رجب  37
 بيت الىيا 08/08/2002 بيت الىيا 26 عادؿ رزؽ غبف 38
 شماؿ غزة 08/08/2002 بيت الىيا 22 أمير بدوي الحمو 39
 بيت الىيا 08/09/2002 بيت الىيا 24 حسف عمي العاصي 40
 بيت الىيا 08/06/2002 بيت الىيا 29 محمد شحدة اسماعيؿ الجخبير 41
 دير البمح 07/11/2002 دير البمح 22 جماؿ الخطيب خالد 42
 خانيونس 05/07/2002 خانيونس 47 خميس فيمي شراب 43
 رفح 02/05/2002 حي السالـ 48 صبحة أنور غانـ 44
 رفح 03/05/2002 رفح 22 عبد الكريـ عبد القادر ىيثـ العرجا 45
 رفح 05/05/2002 رفح 55 حسف حسيف أبو جزر 46
 الوسطى 25/04/2002 دير البمح 53 إبراىيـ مصطفى عابديف 47
 وادي السمقا 28/04/2002 وادي السمقا 33 غرابة محمد عمي حسف أبو  48
 خانيونس 30/04/2002 خانيونس 65 محارب عمي أحمد أبو سحموؿ  49
 خانيونس 30/04/2002 خانيونس 24 خضر عمياف حنيدؽ 50
 رفح 19/04/2002 رفح 31 منار عبد القادر الشاعر 51
 رفح 19/04/2002 رفح 41 يوسؼ خميس زنوف 52
 رفح 19/04/2002 رفح 20 مراد عمر قشطة 53
 البريج 21/04/2002 البريج 32 خالد احمد فريح النباىيف 54
 البريج 21/04/2002 البريج 24 اكـر محمد سميماف العواودة 55
 دير البمح 15/04/2002 دير البمح 22 عالء احمد االعرج 56
 دير البمح 15/04/2002 دير البمح 26 محمد سميماف ابو عمرة 57
 شماؿ غزة 16/04/2002 القرية البدوية 25 يونس محمد عودة ابو غرارة 58
 رفح 10/04/2002 رفح 28 يوسؼ سمماف سميماف مينا 59
 خانيونس 23/03/2002 القرارة 39 نبيؿ خميس عبد العزيز عبد الغفور 60
 رفح 23/03/2002 رفح 22 محمد عمي احمد عثماف 61
 رفح 15/03/2002 رفح 28 اسماعيؿ محمد حمتو ابو طو 62
 شماؿ غزة 15/03/2002 جباليا 25 ماجد محمد عطية ابو الجدياف 63
 الوسطى 18/03/2002 النصيرات 47 سميماف حسف الزريعي 64
 خانيونس 08/03/2002 خانيونس 35 خالد ابراىيـ قديح 65
 خانيونس 08/03/2002 خانيونس 33 خميؿ زرعي قديح 66
 خانيونس 08/03/2002 خانيونس 52 محمود شحدة قديح 67
 خانيونس 08/03/2002 خانيونس 47 موسى محمد النجار 68
 خانيونس 08/03/2002 خانيونس 30 رياض محمد ابو ربدة 69
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 مكاف االستشياد التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 خانيونس 08/03/2002 خانيونس 27 ايمف ابراىيـ ابو طير 70
 خانيونس 08/03/2002 خانيونس 22 مرواف سمماف ابو مطمؽ 71
 خانيونس 08/03/2002 خانيونس 22 حساـ شحدة ابو طير 72
 خانيونس 08/03/2002 خانيونس 23 ابارىيـ يحيى ابو دقة 73
 خانيونس 08/03/2002 خانيونس 27 محمد توفيؽ ابو ربدة 74
 خانيونس 08/03/2002 خانيونس 33 سمماف النجارأشرؼ  75
 خانيونس 08/03/2002 خانيونس 36 عارؼ رمضاف حرز اهلل 76
 خانيونس 08/03/2002 خانيونس 43 رياض القصاص 77
 خانيونس 08/03/2002 خانيونس 26 ايياب عبد الكريـ الثالثيني 78
 البريج 11/03/2002 البريج 22 يحيى حمداف السعيد 79
 جباليا 11/03/2002 جباليا 55 عبد الرحمف محمد عز الديف 80
 جباليا 11/03/2002 جباليا 45 سمير سعدي صبابة 81
 جباليا 11/03/2002 جباليا 21 محمد سالـ ابو سخيمة 82
 جباليا 11/03/2002 جباليا 35 وليد عبد الرحمف محمد عز الديف 83
 جباليا 11/03/2002 جباليا 23 ىاني سالـ ابو سخيمة 84
 جباليا 11/03/2002 جباليا 25 اياد احمد رجب عيسى 85
 جباليا 11/03/2002 جباليا 25 يوسؼ محمد ابو القمصاف 86
 جباليا 11/03/2002 جباليا 20 فوزي صبري عمر ابو شماس 87
 جباليا 11/03/2002 جباليا 22 سائد احمد حسونة 88
 جباليا 11/03/2002 جباليا 25 يعقوب عبد الفتاح عودة 89
 جباليا 11/03/2002 جباليا 22 نبؿ ابو القرع 90
 جباليا 11/03/2002 جباليا 25 مجدي عبد المعطي التمولي 91
 جباليا 11/03/2002 جباليا 22 حمودة نجـ 92
 جباليا 11/03/2002 جباليا 25 محمد رشدي عقيالف 93
 جباليا 11/03/2002 جباليا 19 احمد اسماعيؿ كفينة 94
 جباليا 11/03/2002 جباليا 22 حساـ حسف البراوي 95
 رفح 04/03/2002 رفح 24 احمد يوسؼ حميد الصوفي 96
 رفح 04/03/2002 رفح 28 صابر فخري ابو لبدة 97
 خانيونس 03/06/2002 خانيونس 47 مفيدة محمد خضير 98
 خانيونس 03/06/2002 خانيونس 27 جماؿ محمد سمماف ابو حمد 99

 خانيونس 03/06/2002 خانيونس 57 عبد الغني عبد الرحمف ابو دقة 100
 البريج 16/02/2002 البريج 30 رمزي محمود خميؿ المصري 101
 البريج 16/02/2002 البريج 28 نائؿ لظفي صقر 102
 شرؽ خانيونس 18/02/2002 خانيونس 36 مريـ عواد البحابصة 103
 البريج 20/02/2002 البريج 36 مطمؽ بكر عيسىمحمود  104
 رفح 21/02/2002 رفح 25 رائد محمد ابو لولي 105
 رفح 21/02/2002 رفح 21 محمد عبد المجيد النمس 106
 رفح 21/02/2002 رفح 25 باسؿ رضواف العطار 107
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 مكاف االستشياد التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 رفح 21/02/2002 رفح 39 سمير حسني ابو السعود 108
 رفح 21/02/2002 رفح 19 محمود ابراىيـ ابو طو 109
 البريج 21/02/2002 البريج 24 حسيف محمد حسيف المبحوح 110
 دير البمح 13/02/2002 دير البمح 25 خالد ابو ستة 111
 دير البمح 13/02/2002 دير البمح 25 شادي مصطفى الحسنات 112
 دير البمح 13/02/2002 دير البمح 41 عبد الحكيـ صبري الحسنات 113
 بيت حانوف 13/02/2002 بيت حانوف 24 امجد ياسر حمد 114
 بيت حانوف 13/02/2002 بيت حانوف 30 سالـ موسى ابو شنار 115
 رفح 11/02/2002 رفح 36 محمود محمد كباجة 116
 رفح 02/02/2004 رفح 35 ياسر عبد الحميد ابو العيش 117
 رفح 02/02/2004 رفح 38 حسيف عبد الحميد ابو العيش 118
 رفح 02/02/2004 رفح 24 بياء حاتـ جودة 119
 رفح 02/02/2004 رفح 35 مجدي محمود الخطيب 120
 الشجاعية 02/11/2004 البريج 22 محمد كماؿ ابو عرمانة 121
 الشجاعية 02/11/2004 الشجاعية 22 اشرؼ فاروؽ حسنيف  122
 الشجاعية 02/11/2004 رفح 22 ايمف نصر الشيخ خميؿ 123
 الشجاعية 02/11/2004 الشجاعية 25 محمد الحايؾ 124
 الشجاعية 02/11/2004 جباليا 25 ىاني محمود ابو سخيمة 125
 الشجاعية 02/11/2004 الشجاعية 25 ىيثـ زكي عابد 126
 الشجاعية 02/11/2004 الشجاعية 45 محمد عايش العجمة 127
 الشجاعية 02/11/2004 الشجاعية 28 اسماعيؿ محمد ابو العطا 128
 الشجاعية 02/11/2004 الشجاعية 25 اكـر عقيالف 129
 الشجاعية 02/11/2004 الشجاعية 25 ميدي يعقوب زيدية 130
 الشجاعية 02/11/2004 الشجاعية 24 عامر عثماف الغماري 131
 رفح 02/11/2004 رفح 27 ابراىيـ محمد زعرب  132
 رفح 02/11/2004 رفح 19 محمد ميراف الطنطاوي 133
 حي الزيتوف 28/01/2004 حي الزيتوف 22 احمد محمد ابو ركاب 134
 حي الزيتوف 28/01/2004 حي الزيتوف 38 اياد محمود الراعي 135
 حي الزيتوف 28/01/2004 حي الزيتوف 39 مرواف محمد بصؿ 136
 حي الزيتوف 28/01/2004 حي الزيتوف 30 موسى سميماف دلوؿ 137
 حي الزيتوف 28/01/2004 حي الشجاعية 22 جنديةعثماف محمود  138
 رفح 20/01/2004 رفح 31 منى فايز احمد اسماعيؿ 139
 رفح 23/12/2003 رفح 50 خميؿ محمد عبد اهلل القصاص 140
 رفح 23/12/2003 رفح 22 عمي حسف النجار 141
 رفح 23/12/2003 رفح 21 خميس انور الراعي 142
 رفح 23/12/2003 رفح 27 محمد كامؿ منصور 143
 رفح 23/12/2003 رفح 34 عائد احمد عبد اليادي النجار 144
 رفح 23/12/2003 رفح 32 احمد العبد النجار 145
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 مكاف االستشياد التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 رفح 23/12/2003 رفح 21 رامي عزمي الحاج احمد 146
 رفح 23/12/2003 رفح 24 عالء عطا بيموؿ 147
 رفح 23/12/2003 رفح 26 وئاـ رزؽ موسى 148
 رفح 12/11/2003 رفح 28 عمر فوزي ابو محسف 149
 رفح 12/11/2003 رفح 25 صبري احمد ابو لوي 150
 رفح 12/11/2003 رفح 55 عياد محمد الميموـ 151
 رفح 12/11/2003 رفح 23 محمد رجب زينو 152
 رفح 12/11/2003 رفح 28 ناصر محمد ابو نجا 153
 المغازي 11/07/2003 المغازي 21 مؤمف عمر احمد المغاري 154
 رفح 14/10/2003 رفح 37 وليد محمد يونس عبد الوىاب 155
 رفح 14/10/2004 رفح 23 وليد حسيف عبد العاؿ 156
 رفح 18/10/2003 رفح 33 وداد كامؿ العجرمي 157
 رفح 18/10/2003 رفح 22 حساـ عمر المغير 158
 رفح 18/10/2003 رفح 39 طارؽ صبح ابو الحصيف 159
 البريج 25/09/2003 النصيرات 25 محمد بشير محمد عقؿ 160
 البريج 25/09/2003 النصيرات 68 عزات سالـ ابو سويرح 161
 المغراقة 28/06/2003 المغراقة 22 عمراف عمر الغوؿ 162
 بيت حانوف 06/02/2003 بيت حانوف 47 ناصر عبد القادر بكر 163
 بيت حانوف 17/05/2003 الشجاعيةحي  25 خالد ابراىيـ الزؽ 164
 المغراقة 14/05/2003 النصيرات 22 محمد خميؿ ثابث 165
 المغراقة 14/05/2004 مخيـ البريج 24 محمد مصطى وشاح 166
 المغراقة 14/05/2005 مخيـ البريج 24 فضؿ عاشور ابو عطيوي 167
 الشجاعية 05/01/2003 الشجاعية 38 يوسؼ خالد ابو ىيف 168
 الشجاعية 06/01/2003 الشجاعية 29 محمود خالد ابو ىيف 169
 رفح 19/04/2003 رفح 26 سعدي جمعة ابو حدايد 170
 رفح 19/04/2003 رفح 22 حسيف محمود زنوف 171
 رفح 19/04/2003 رفح 28 سعيد ابراىيـ المصري 172
 بيت حانوف 27/03/2003 بيت حانوف 21 ايياب سعدي محمود جرس 173
 بيت حانوف 27/03/2004 بيت حانوف 31 اياد خميؿ فياض 174
 رفح 04/02/2003 رفح 19 وليد توفيؽ المداوي 175
 رفح 04/02/2003 رفح 24 وساـ عبد الكريـ الشاعر 176
 النصيرات 17/03/2003 النصيرات 32 سعيد حسني سعيد الطويؿ 177
 النصيرات 17/03/2003 النصيرات 40 نبيؿ محمد ادويدار 178
 النصيرات 17/03/2003 النصيرات 27 ابراىيـ يوسؼ العثماني 179
 بيت الىيا 17/03/2003 بيت الىيا 19 رامي منصور حسيف السدودي 180
 بيت الىيا 17/03/2003 بيت الىيا 22 شادي محمد عبد اهلل خريس 181
 بيت الىيا 17/03/2003 بيت الىيا 22 عالء محمد الكحموت 182
 جباليا 03/06/2003 جباليا 27 سميرة صالح ميرة 183
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 مكاف االستشياد التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 النصيرات 03/06/2003 النصيرات 46 صالح دياب سميـ ابو عطيوي 184
 جباليا 03/06/2003 جباليا 30 محسف عوض ابو عودة 185
 جباليا 04/06/2003 جباليا 21 عبد الرحمف محمود محمد مقداد 186
 جباليا 04/06/2003 جباليا 30 نائؿ محمود ابو سيدو 187
 جباليا 04/06/2003 جباليا 35 ناجي اسماعيؿ ابو جميمة 188
 جباليا 04/06/2003 جباليا 23 حمدي عثماف عابد عبيد 189
 جباليا 05/06/2003 جباليا 21 ايياب احمد نبياف 190
 حي الشجاعية 06/06/2003 حي الشجاعية 84 عبد ربو سالـ المبحوح 191
 خانيونس 03/02/2003 خانيونس 25 مرعي جبر عبد الياديمحمود  192
 خانيونس 04/02/2003 خانيونس 52 عبد ربو ديب عبد ربو 193
 البريج 03/03/2003 البريج 40 نيى صبري المقادمة 194
 البريج 03/03/2003 البريج 24 ماىر خميس الرفاعي 195
 البريج 03/03/2003 البريج 24 وليد عبد اهلل الخطب 196
 البريج 03/03/2003 البريج 22 محمد عمي البابمي 197
 البريج 03/03/2003 البريج 21 رامي يوسؼ عوض 198
 البريج 03/03/2003 البريج 19 فادي فايز الحواجري 199
 البريج 03/03/2003 البريج 24 معتصـ حامد عقؿ 200
 حانوفبيت  28/02/2003 غزة 27 محمد يوسؼ محمد العالوؿ 201
 رفح 03/02/2003 رفح 50 عزيزة ديب عمي القصير 202
 بيت حانوف 23/02/2003 جباليا 28 محمد سرحاف حويمة 203
 بيت حانوف 23/02/2003 النصيرات 32 ايمف محمد ابو شرار 204
 بيت حانوف 23/02/2003 جباليا 31 وائؿ محمد الغرباوي 205
 خانيونس 20/02/2003 خانيونس 24 محمد عارؼ يوسؼ عوني 206
 خانيونس 02/07/2003 خانيونس 34 ماجد محمد حسيف الصميبي 207
 جباليا 03/12/2003 جباليا 20 عبد الرحمف محمد ربيع حمدية 208
 شماؿ غزة 16/02/2003 جباليا 25 خميؿ عبد الواحد البكري 209
 شماؿ غزة 16/02/2004 جباليا 27 محمد سعيد خضر 210
 حي التفاح 18/02/2003 الشجاعية 25 الخير عمي ابو 211
 حي التفاح 18/02/2003 الشجاعية 27 اياد عابد  212
 حي التفاح 18/02/2003 رفح 28 عبد الرحيـ ابو النجا 213
 حي التفاح 18/02/2003 حي التفاح 23 تامر درويش القطاع 214
 حي التفاح 18/02/2003 حي التفاح 20 عالء ناىض الحمو 215
 حي التفاح 18/02/2003 حي التفاح 19 سعيد ناىض الحمو 216
 حي التفاح 18/02/2003 الشجاعية 23 عامر حمودة الداية 217
 حي التفاح 18/02/2003 الشجاعية 25 عبد الرحمف فوزي القصاص 218
 حي التفاح 18/02/2003 الشجاعية 23 عبد الكريـ شعباف بكروف 219
 حي التفاح 18/02/2003 حي التفاح 25 منذر مرواف الصفدي 220
 حي التفاح 18/02/2003 الشجاعية 28 محمد سميـ ابو سحموؿ 221
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 مكاف االستشياد التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 المغازي 05/02/2003 المغازي 60 كاممة سميماف سعيد 222
 حي الزيتوف 05/02/2003 جباليا 22 عبد الكريـ حامد انور لبد 223
 حي الزيتوف 06/02/2003 حي الزيتوف 21 عمر سعد الديف حساف 224
 حي الزيتوف 25/01/2003 حي الزيتوف 22 اشرؼ سميح كحيؿ 225
 حي الزيتوف 25/01/2003 حي الزيتوف 24 احمد حسف الفيومي 226
 حي الزيتوف 25/01/2003 حي الزيتوف 28 محمد رشاد عبيد 227
 حي الزيتوف 25/01/2003 حي الزيتوف 23 احمد شحادة عابد 228
 حي الزيتوف 25/01/2003 حي الزيتوف 23 خميفةعالء زىير  229
 حي الزيتوف 25/01/2003 حي الزيتوف 21 محمد اكـر النخالة 230
 حي الزيتوف 25/01/2003 حي الزيتوف 27 رامي فتحي عيسى 231
 حي الزيتوف 25/01/2003 حي الزيتوف 25 مرواف زىير رحمي 232
 حي الزيتوف 25/01/2003 حي الزيتوف 20 اياد بدر جبريؿ عكاوي 233
 حي الزيتوف 25/01/2003 حي الزيتوف 24 وساـ فايز يوسؼ حسف 234
 حي الزيتوف 25/01/2003 حي الزيتوف 26 منير عبد الحي مرسي 235
 بيت حانوف 01/12/2003 بيت حانوف 45 عمي ظاىر نصار  236
 بيت حانوف 09/04/2003 بئر النعجة 21 عماد عناف اليندي 237
 بيت حانوف 09/04/2003 ابراج الندى 36 عمي حسيف المشيرفي 238
 بيت حانوف 09/04/2003 جباليا 27 رامز نافذ التممس 239
 بيت حانوف 09/04/2003 جباليا 20 عبد المنعـ محمد نجـ 240
 خانيونس 08/01/2003 خانيونس 55 نعمة ابراىيـ ابو سحموؿ 241
 خانيونس 08/03/2003 خانيونس 20 جياد سامي البس 242
 الشجاعية 27/07/2004 الشجاعية 26 ماىر حماد ابو العطا 243
 جباليا 24/06/2004 جباليا 19 عطية محمد محسف العجرمي 244
 جباليا 24/06/2004 جباليا 29 اسماعيؿ احمد نبياف 245
 جباليا 24/06/2004 جباليا 38 عبد السالـ محمود ابو عيادة 246
 بيت حانوف 22/06/2004 بيت حانوف 20 خالد جماؿ ايوب الشنباري 247
 بيت حانوف 22/06/2004 بيت حانوف 45 ابراىيـ عبد الرحمف صالحة 248
 بيت حانوف 22/06/2004 بيت حانوف 21 ابراىيـ محمد احمد ابو سعدة 249
 بيت حانوف 06/09/2004 بيت حانوف 22 وليد عوض عاشور 250
 الشجاعية 06/05/2004 الشجاعية 19 حسيف ابراىيـ المدعة 251
 رفح 13/05/2004 رفح 20 ىاني محمد المغير 252
 رفح 13/05/2004 رفح 23 رامز جماؿ ابو غالي 253
 رفح 13/05/2004 رفح 19 محمود جماؿ السكسؾ 254
 رفح 14/05/2004 رفح 37 اشرؼ حسف قشطة 255
 رفح 14/05/2004 رفح 27 النجااكـر عبد الكريـ ابو  256
 رفح 18/05/2004 رفح 26 وليد موسى أبو جزر 257
 رفح 18/05/2004 رفح 24 محمد خميؿ الجندي 258
 رفح 18/05/2004 رفح 31 محمد عبد الرحمف النواجحة 259
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 مكاف االستشياد التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 رفح 18/05/2004 رفح 24 طارؽ احمد الشيخ عيد 260
 رفح 18/05/2004 رفح 45 اسماعيؿ حسيف البمعاو 261
 رفح 18/05/2004 رفح 19 محمد جاسر الشاعر 262
 رفح 18/05/2004 رفح 20 احمد جاسر الشاعر 263
 رفح 18/05/2004 تؿ السمطاف 22 زياد حسيف شبانة 264
 رفح 18/05/2004 تؿ السمطاف 34 عماد فضؿ المغاري 265
 رفح 18/05/2004 تؿ السمطاف 35 يوسؼ زاىي قحوش 266
 رفح 18/05/2004 تؿ السمطاف 33 محمد مسعود زعرب 267
 رفح 18/05/2004 تؿ السمطاف 19 ابراىيـ جياد القف 268
 رفح 19/05/2004 تؿ السمطاف 31 تيسير زكي كموب 269
 رفح 19/05/2004 تؿ السمطاف 33 صابر احمد ابو لبدة 270
 رفح 19/05/2004 تؿ السمطاف 37 خميؿ حسف ابو سعدة 271
 رفح 19/05/2004 تؿ السمطاف 27 شادي فايز المغاري 272
 رفح 19/05/2004 تؿ السمطاف 19 وليد ناجي ابو قمر 273
 رفح 19/05/2004 تؿ السمطاف 20 محمد طالؿ ابو شعر 274
 رفح 19/05/2004 تؿ السمطاف 20 عالء مسمـ الشيخ عيد 275
 رفح 19/05/2004 تؿ السمطاف 31 فؤاد خميس السقا 276
 رفح 19/05/2004 تؿ السمطاف 18 احمد محمود ابو السعيد 277
 رفح 19/05/2004 تؿ السمطاف 19 رجب نمر برىوـ 278
 رفح 19/05/2004 تؿ السمطاف 27 اسامة عبد اهلل ابو ناصر 279
 رفح 19/05/2004 تؿ السمطاف 20 فؤاد محمد ابو شعباف 280
 غزة 15/05/2004 الصبرةحي  20 محمد زكي رمضاف المشوخي 281
 غزة 15/05/2004 حي الصبرة 24 عمار عوض الجرجاوي 282
 حي الزيتوف 05/01/2004 حي الزيتوف 44 فتحي ابراىيـ نصار 283
 حي الزيتوف 05/01/2004 حي الزيتوف 19 محمد فرج عدس 284
 حي الزيتوف 05/01/2004 حي الزيتوف 20 احمد سالـ السويركي 285
 حي الزيتوف 05/01/2004 حي الزيتوف 28 عاشور دغمشرفيؽ  286
 الشجاعية 05/12/2004 حي الزيتوف 28 محمد حسيف ياسيف 287
 الشجاعية 05/12/2004 حي الزيتوف 23 محمد عبد العزيز مشتيى 288
 الشجاعية 05/12/2004 حي الزيتوف 27 فوزي مصباح المدىوف 289
 الشجاعية 05/12/2004 حي الزيتوف 22 وليد خالد عزاـ 290
 الشجاعية 05/12/2004 حي الزيتوف 23 ايياب ممكة 291
 الشجاعية 05/12/2004 حي الزيتوف 22 اييا ب محمد عامر 292
 خانيونس 05/04/2004 خانيونس 19 جميؿ وليد محمد ابو مصطفى 293
 خانيونس 05/04/2004 خانيونس 25 بالؿ محمد حمداف 294
 رفح 14/04/2004 رفح 19 برىوـعمي محمود  295
 شماؿ بيت الىيا 14/04/2004 تؿ الزعتر 19 ابراىيـ بشير رياف 296
 بيت الىيا 21/04/2004 بيت الىيا 28 سييؿ عبد الكريـ محمود اليرش 297
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 مكاف االستشياد التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 بيت الىيا 21/04/2004 بيت الىيا 19 محمد عبد المطمب العجوري 298
 بيت الىيا 21/04/2004 الىيابيت  28 رافت صبحي ابو حصيرة 299
 بيت الىيا 21/04/2004 بيت الىيا 21 محمد خضر الرنتيسي 300
 بيت الىيا 21/04/2004 بيت الىيا 19 رضواف سمارة حمتو 301
 بيت الىيا 21/04/2004 بيت الىيا 31 يوسؼ طالب الداعور 302
 الىيابيت  21/04/2004 بيت الىيا 29 زياد احمد حسف ابو حمادة 303
 بيت الىيا 21/04/2004 بيت الىيا 21 عمر احمد عمي 304
 بيت الىيا 21/04/2004 بيت الىيا 19 ايوب محمد كرسوع 305
 رفح 04/01/2004 رفح 20 محمد عزمي عابد 306
 البريج 25/05/2004 البريج 22 محمد اسماعيؿ الطناني 307
 البريج 25/05/2005 البريج 25 شادي عبد السعيدني 308
 البريج 25/05/2006 البريج 23 فارس فتحي الحواجري 309
 البريج 25/05/2007 البريج 19 عمر محمد الجمؿ 310
 البريج 25/05/2008 البريج 20 حاـز روحي عقؿ 311
 البريج 25/05/2009 البريج 22 احمد حسف حرب 312
 البريج 25/05/2010 البريج 23 خالد قاسـ الحزقي 313
 البريج 25/05/2011 البريج 25 موسى منار حمو 314
 البريج 25/05/2012 البريج 22 يوسؼ محمد السنوار 315
 البريج 25/05/2013 البريج 41 حسف احمد زىد 316
 حي الشجاعية 27/07/2004 حي الشجاعية 26 ماىر حماد ابو العطا 317
 الشجاعيةحي  27/07/2004 حي الشجاعية 22 فادي زياد المغني 318
 بيت حانوف 27/07/2004 بيت حانوف 38 نصير الديف محمد ابو ىربيد 319
 بيت حانوف 27/07/2004 بيت حانوف 31 زاىر راجح ابو ىربيد 320
 بيت حانوف 27/07/2004 بيت حانوف 41 نعيـ مصباح الكفارنة 321
 بيت حانوف 27/07/2004 بيت حانوف 52 احمد موسى الزعانيف 322
 بيت حانوف 27/07/2004 بيت حانوف 41 حامد مصباح القواسمة 323
 بيت حانوف 27/07/2004 بيت حانوف 27 حامد احمد عبد العزيز عودة 324
 بيت حانوف 27/07/2004 بيت حانوف 44 جميمة عبد اليادي حمد 325
 جباليا 24/06/2004 جباليا 19 عطية محمد حسف العجرمي 326
 جباليا 24/06/2005 جباليا 29 نبيافاسماعيؿ احمد  327
 رفح 24/8/2004 رفح 38 عبد السالـ محمود ابو عيادة 328
 رفح 24/8/2004 رفح 20 ىاني نصير الشاوي 329
 بيت حانوف 22/6/2004 بيت حانوف 20 خالد جماؿ ايوب الشنباري 330
 بيت حانوف 22/6/2004 بيت حانوف 19 ابراىيـ عبد الرحمف صالحة 331
 بيت حانوف 22/6/2004 شرؽ بيت حانوف 21 ابراىيـ محمد احمد ابو سعادة 332
 بيت حانوف 06/06/2004 شرؽ بيت حانوف 22 وليد عوض عاشور 333
 رفح 21/05/2004 رفح 45 احمد صالح ابو صياـ 334
 حي الشجاعية 21/05/2004 حي الشجاعية 19 حسيف ابراىيـ المدعة 335
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 مكاف االستشياد التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 رفح 13/05/2004 رفح  20 المغيرىاني محمد  336
 رفح 13/05/2004 رفح  23 رامز جماؿ ابو غالي 337
 رفح 13/05/2004 رفح  19 حسف خضر عواجة 338
 رفح 13/05/2004 رفح  23 سعد ابراىيـ المغير 339
 رفح 13/05/2004 رفح  31 تيسير زكي كموب 340
 رفح 13/05/2004 رفح  35 يوسؼ زاىي قحوش 341
 رفح 13/05/2004 رفح  24 عالء مسمـ زاىي الشيخ عيد 342
 حي السمطاف 13/05/2004 حي السمطاف 14 رجب نمر سامي برىوـ 343
 حي الزيتوف 05/12/2004 حي الزيتوف 28 محمد حسيف ياسيف 344
 حي الزيتوف 05/12/2004 حي الزيتوف 23 محمد عبد العزيز مشتيى 345
 حي الزيتوف 05/12/2004 حي الزيتوف 27 فوزي مصباح المدىوف 346
 حي الزيتوف 05/12/2004 حي الزيتوف 22 وليد خالد عزاـ 347
 حي الزيتوف 05/12/2004 حي الزيتوف 23 ايياب ممكة 348
 حي الزيتوف 05/12/2004 حي الزيتوف 22 ايياب محمد ياسيف عامر 349
 خانيونس 05/04/2004 خانيونس 25 بالؿ محمد حسيف حمداف 350
 دير البمح 05/04/2004 دير البمح 22 اكـر سمير عطوة ابو ظاىر 351
 شماؿ غزة 21/04/2004 شماؿ بيت الىيا 19 معتصـ رفيؽ نصير 352
 شماؿ غزة 21/04/2004 شماؿ بيت الىيا 28 سييؿ عبد الكريـ محمود اليرش 353
 شماؿ غزة 21/04/2004 شماؿ بيت الىيا 19 محمد عبد الطمب العجوري 354
 شماؿ غزة 21/04/2004 شماؿ بيت الىيا 28 رافت صبحي ابو حصيرة 355
 شماؿ غزة 21/04/2004 شماؿ بيت الىيا 21 محمد خضر الرنتيسي 356
 شماؿ غزة 21/04/2004 شماؿ بيت الىيا 19 رضواف سمارة حمتو 357
 شماؿ غزة 21/04/2004 شماؿ بيت الىيا 28 زياد احمد حسف ابو حمادة 358
 شماؿ غزة 21/04/2004 شماؿ بيت الىيا 21 عمر احمد عمي 359
 شماؿ غزة 21/04/2004 شماؿ بيت الىيا 19 ايوب محمد كرسوع 360
 رفح 04/03/2004 رفح 20 محمد عزمي عابد 361
 رفح 18/03/2004 رفح 26 عدلي محمد ابو طو 362
 المغراقة 19/03/2004 المغراقة 23 محمد صقر حساف  363
 المغراقة 19/03/2004 المغراقة 24 محمد جواد ابو كميؿ 364
 رفح 19/03/2004 رفح 24 ايمف عبد الكريـ ابو ىاشـ 365
 رفح 19/03/2004 رفح 22 عبد الرحمف زكي الرنتيسي 366
 رفح 15/03/2004 رفح 27 مسعد عايش شبيب الرميالت 367
 رفح 15/03/2004 رفح 25 الرميالتمصطفى عايش شبيب  368
 رفح 15/03/2004 رفح 24 عثماف مصباح المغاري 369
 النصيرات 03/07/2004 النصيرات 22 محمد اسماعيؿ الشطمي 370
 النصيرات 03/07/2004 البريج 25 شادي عبد السعيدني 371
 النصيرات 03/07/2004 البريج 23 فارس فتحي الحواجري 372
 النصيرات 03/07/2004 البريج 19 الجمؿعمر محمد  373
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 مكاف االستشياد التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 النصيرات 03/07/2004 البريج 30 حاـز روحي عقؿ 374
 النصيرات 03/07/2004 النصيرات 19 خالد قاسـ الحزقي 375
 النصيرات 03/07/2004 النصيرات 25 موسى منار حمو 376
 النصيرات 03/07/2004 النصيرات 22 يوسؼ محمد السنوار 377
 النصيرات 03/07/2004   24 محمد زىيرحسيف  378
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 :(1)6112-6111جدوؿ بيف قتؿ المواطنيف بالقصؼ العشوائي: 2ممحؽ رقـ 
 المكاف التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ

1 
اسماعيؿ أحمد أبو 

 القمصاف
 بيت حانوف 30/12/2001 جباليا 31

 بيت حانوف 30/12/2001 جباليا 19 محمد محمود صالح 2
أسعد مينا عمي 3  بيت حانوف 30/12/2001 بيت الىيا 21 
 خانيونس 22/12/2001 خانيونس 24 وساـ مجدي محارب 4

5 
مسعد عبد ربو محمد 

 داود
 رفح 14/12/2001 رفح 21

 غزة 28/11/2001 الشجاعية 23 رامي محمد منصور 6
 خانيونس 11/07/2001 خانيونس 23 محمد فتحي كسكيف 7
جاللةفريد سميـ أبو  8  بيت لحـ 25/10/2001 رفح 23 
 بيت لحـ 22/10/2001 جباليا 20 نضاؿ خالد عمياف 9
 راـ اهلل  24/10/2001 غزة 26 قاسـ عطا السيد المغربي 10
 راـ اهلل  24/10/2001 بيت الىيا 24 رفيؽ محمد صقر 11

12 
محمد عماد شحدة 

 الشرباصي
 الخميؿ 10/04/2001 خانيونس 28

جميؿ األخرسرائد  13  قمقيمية 31/10/2001 غزة 25 

14 
نور الديف محمد سميـ 

 قويدر
 شاطئ البحر 28/09/2001 غزة 24

 شاطئ البحر 27/08/2001 دير البمح 25 وائؿ فؤاد عواد 15
 شاطئ البحر 27/08/2001 حي التفاح 32 سيد سميـ محمود زيارة 16
 رفح 28/09/2001 خانيونس 21 أحمد عاطؼ ميدي 17
 رفح 28/09/2001 خانيونس 20 محمد محمد زىد 18

19 
خالد محمود محمد أبو 

 حبيب
 22/09/2001 رفح 25

الشريط 
 الحدودي

20 
عبد المطيؼ سميـ حسف 

 رضواف
 قمقيمية 23/09/2001 عزوف 60

 عماد حمدي عوض 21
25 

مخيـ 
 الشاطئ

 راـ اهلل  17/09/2001

22 
عبد السالـ محمد أحمد 

 حسف )عمياف
 رفح 17/09/2001 رفح 22

 راـ اهلل  17/09/2001 راـ اهلل 22 عالء عباس عويصة 23

                                 
( الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز الفمسطيني مف 1)

2000-2005 . 
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 المكاف التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 خانيونس 14/09/2001 خانيونس 19 عماد ىاشـ رجب خمؼ 24

25 
محمد وليد مصطفى 

 الدجاني
 خانيونس 14/09/2001 خانيونس 18

الصياح يحيى ناصر  26  بيت الىيا 15/09/2001 بيت الىيا 21 
بارودسامي سمير  27  جنوب غزة 09/05/2001 النصيرات 23 

 رفعت صابر النحاؿ 28
 21/07/2001 رفح 15

الشريط 
 الحدودي

 جباليا 13/07/2001 شماؿ غزة 21 محمد عطا أبو فياض 29

30 
عاطؼ محمد شحادة 

 طافش
 جباليا 13/07/2001 شماؿ غزة 24

حمداف محمد وليد 31  خانيونس 24/06/2001 خانيونس 18 

32 
نصرة سالـ حافظ 

 الماللحة
 مجمع الشفاء 06/09/2001 غزة 65

33 
سممية عمر غانـ 

 الماللحة
 غزة 06/09/2001 غزة 37

34 
نصرة سالـ حسيف 

 الماللحة
 غزة 06/09/2001 غزة 65

35 
مصطفى حمداف 

 الرمالوي
 جنوب غزة 03/02/2001 البريج 42

 شرؽ غزة 03/10/2001 غزة 23 زياد سعيد عياد 36

37 
محمد عبد الرحمف 

 الكردي
 رفج 06/10/2001 رفح 19

 الجنينة 24/05/2001 رفح 18 شادي كماؿ أحمد صياـ 38
 خانيونس 25/04/2001 خانيونس 21 إبراىيـ حماد أبو عويمي 39

 حافظ رشدي خميؿ صبح 40
 04/12/2001 خانيونس 35

محيط 
 مستوطنة جاني 

 وائؿ أحمد محمد خويطر 41
28 

حي 
 الزيتوف

 بيت الىيا 04/10/2001

42 
مصطفى حمداف عبد 

 القادر الرمالوي
 غزة 03/02/2001 البريج 42

43 
صبري عوض إبراىيـ 

 خضر
 01/02/2001 جباليا 51

شماؿ بيت 
 الىيا

 رفح 11/11/200 رفح 19 محمد رفعت ابو النجا 44

45 
فتحية عبد اهلل جمعة 

 الصوفي
 رفح 10/11/2002 رفح 43

46 
عرفات سميـ عبد الرحمف 

 قديح
 خانيونس 10/12/2002 خانيونس 21

 رفح 16/10/2002 رفح 53 احمد سالمة عصفور 47
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 المكاف التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ

48 
عبد الفتاح عمي سميماف 

 السموت
 خانيونس 10/06/2002 خانيونس 40

 خانيونس 10/06/2002 خانيونس 27 ىيثـ موسى ابو النجا 49
 خانيونس 10/06/2002 خانيونس 23 اسامة محمد عمي عابديف 50
 خانيونس 10/06/2002 خانيونس 22 ايياب حممي دياب خمؼ 51
 خانيونس 10/06/2002 خانيونس 35 ايمف محمد صقر 52
 خانيونس 10/06/2002 خانيونس 20 محمد مصطفى صادؽ 53
 خانيونس 10/06/2002 خانيونس 16 نضاؿ كفاح بربخ 54
 خانيونس 10/07/2002 خانيونس 23 محمد فرحاف شمولة 55
 خانيونس 10/08/2002 خانيونس 35 محمد ىاشـ االسطؿ 56

57 
سامي عودة اهلل عبد 

 العاؿ عبد العاؿ
 رفح 28/09/2002 رفح 25

 اشرؼ عثماف اليجيف 58
23 

الشيخ 
 عجميف

 الشيخ عجميف 24/08/2002

 محمد سمير اليجيف 59
18 

الشيخ 
 عجميف

 الشيخ عجميف 24/08/2002

 رويدة ابراىيـ اليجيف 60
41 

الشيخ 
 عجميف

 الشيخ عجميف 24/08/2002

 الشيخ عجميف 08/02/2002 دير البمح 58 فاطمة عبد اهلل ابو ظاىر 61

62 
محمد شحادة اسماعيؿ 

 الجخبير
 بيت الىيا 06/08/2002 بيت الىيا 29

 منطقة ايرز 22/06/2002 غزة التفاح 27 عدناف صالح عجور 63

64 
خميس جبريؿ اسماعيؿ 
 الشرافي

 منطقة ايرز 22/06/2002 جباليا 33

 حاتـ محمود نصير 65
27 

بيت 
 حانوف

 منطقة ايرز 22/06/2002

 رفح 06/10/2002 رفح 29 عوني شكري جودة 66
 خانيونس 30/05/2002 خانيونس 20 صالح حاـز ضرغاـ  67
 رفح 23/05/2002 رفح 30 بساـ حمد قشطة 68

69 
الجواد حمزة ابو فايزة عبد 

 لبدة
 غزة 16/05/2002 رفح 36

70 
عبد المطيؼ السيد 
 سميماف المصري

 غزة 27/04/2002 غزة   34

 نظمي حمداف ياسيف 71
27 

حي 
 الزيتوف

 غزة 04/12/2002

 رفح 04/06/2002 رفح 20 شادي فوزي ابو غالي 72

73 
زياد عبد المطيؼ سميماف 

 وادي
 رفح 28/03/2002 خانيونس 40
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 المكاف التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ

74 
صبحي حسيف عطية ابو 

 ناموس
 خانيونس 23/03/2002 خانيونس 35

 جباليا 03/08/2002 جباليا 26 سعيد يوسؼ شاليؿ 75
 جباليا 03/08/2002 جباليا 33 عبد الرؤوؼ ابو عيدة 76
 جباليا 03/08/2002 جباليا 23 سامر وجيو يونس جودة 77
 جباليا 03/08/2002 جباليا 28 ىاني رضواف عاشور 78
 خانيونس 03/12/2002 خانيونس 28 احمد جمعة البشيتي 79
 خانيونس 03/12/2002 خانيونس 25 محمد جمعة البشيتي 80
 خانيونس 03/12/2002 خانيونس 25 رافت محمود البشيتي 81
 خانيونس 03/12/2002 خانيونس 25 زىير حسيف كوارع 82

 محمد عبد الواحد البكري 83
43 

حي الشيخ 
 رضواف

28/03/2002 
حي الشيخ 

 رضواف

84 
ابرىيـ يوسؼ عبد 
 المطيؼ ابو شرار

 جباليا 20/02/2002 جباليا 27

85 
محمود مينا عبد الجواد 

 عطا اهلل
 جباليا 20/02/2002 دير البمح 23

86 
ابراىيـ محمود دياب 

 العمي
 جباليا 20/02/2002 غزة 38

 رفح 11/02/2002 رفح 36 محمود محمد كباجة 87
 رفح 16/02/2004 رفح 47 جماؿ محمد العفيفي  88

89 
محمود ابراىيـ عودة 

 الكرد
 رفح 01/08/2004 رفح 44

90 
خالد احمد ابراىيـ 

 السميري
40 

وادي 
 السمقا

 وادي السمقا 26/11/2003

91 
اسامة سميماف عايش 

 السميري
32 

وادي 
 السمقا

 وادي السمقا 26/11/2003

92 
موسى عبيد اهلل  ابرىيـ

3السميري  
32 

وادي 
 السمقا

 وادي السمقا 26/11/2003

93 
محمد توفيؽ سميماف 

 النجار
 خانيونس 11/06/2003 خانيونس 19

94 
نظمي فوزي ابراىيـ 

 النجار
 خانيونس 11/06/2003 خانيونس 29

95 
اسماعيؿ عبد اهلل عابد 

 عبد ربو
35 

القرية 
 البدوية

 خانيونس 23/10/2003

 شرؽ غزة 26/10/2003 شرؽ غزة 18 اكـر حامد بكروف 96
 شرؽ غزة 10/02/2003 رفح 62 سميـ محمد سميـ البيومي 97
 خانيونس 06/05/2003 خانيونس 27 جياد جاسر جبر حسنيف 98
 خانيونس 05/08/2003 خانيونس 23 اكـر برىـ سمماف قديح 99



254
 

 المكاف التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 السمطافتؿ  05/08/2003 رفح 35 عبد الكريـ جميؿ عفانة 100

101 
حسف احمد محمد 

 االسطؿ
 خانيونس 05/12/2003 خانيونس 18

102 
منصور عوض نمر ابو 

 حدايد
 خانيونس 30/04/2003 خانيونس 55

 شرؽ غزة 17/04/2003 شرؽ غزة 55 صبحية مسمـ ابو عيطوي 103

104 
عبد الحميد عبد الحميد 

 ابو العيش
 رفح 15/04/2003 رفح 28

عميافاياد محمد  105  
28 

شرؽ 
 جباليا

 شرؽ جباليا 04/03/2003

 ناىض مبارؾ ابو دحروج 106
19 

شرؽ 
 جباليا

 شرؽ جباليا 29/01/2003

 نجيب محمد قشطة  107
 22/11/2000 رفح  50

بوابة صالح 
 الديف 

 20/12/2000 رفح  29 سميماف مرزوؽ زعرب  108
بوابة صالح 

 الديف 

 21/12/2000 رفح  26 رشيد سعيد برىوـ  109
بوابة صالح 

 الديف 
 دير البمح  23/12/2000 خانيونس 40 عبد اهلل عيسى القف  110
 خانيونس 08/03/2004 خانيونس 20 جياد سامي البس 111
 خانيونس 24/07/2004 خانيونس 50 غالية حماد يونس 112
 الشجاعية 28/07/2004 الشجاعية 26 ماىر حماد ابو العطا 113

114 
اسماعيؿ عبد العزيز ابو 

 رفح 18/07/2004 رفح 22 عنزة
 رفح 13/07/2004 رفح 44 جميمة عبد اليادي حمد 115

116 
محمد احمد جابر ضيؼ 

 21 اهلل
بيت 
 بيت حانوف 19/07/2004 حانوف

 رفح 07/05/2004 رفح 28 رفعت عمر ابو عمرة 117
 خانيونس 27/06/2004 خانيونس 38 اشرؼ ايوب الصباغ 118

119 
تيسير محمد سميماف أبو 

 دير البمح  28/05/2004 دير البمح 30 عواد

 39 جماؿ عوض العصار 120
حي 

 حي السمطاف 28/05/2004 السمطاف

121 
عماد خميؿ محمد ابو 

 21 عيد
عبساف 
 خانيونس 26/05/2004 الكبيرة

122 
محمد محمود حمداف 

 رفح 26/05/2004 رفح 42 زعرب
محمد اليعقوبياحمد  123  رفح 14/05/2004حي  19 
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 المكاف التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 البرازيؿ

 رفح 14/05/2005 رفح 27 اكـر عبد الكريـ ابو النجا 124

125 
ايمف عبد اهلل صبحي ابو 

 19 جميوـ
مخيـ 
 جباليا 18/05/2004 جباليا

الزيتوف  19 محمد فرج عدس 126  حي الزيتوف 05/11/2004 

127 
عبد اهلل عمي عبد الفتاح 

 غزة 05/05/2004 غزة 35 الجماؿ

128 
اجميعاف عمي سميماف ابو 

 وسط القطاع 17/04/2004 الزوايدة 34 شقورة
 خانيونس 04/11/2004 خانيونس 42 ايماف محمد خميؿ طمبة  129
 شارع الجالء 14/08/2004 غزة 22 صالح خميؿ فرج اهلل 130
 خانيونس 03/10/2004 خانيونس 20 تنائي عمياف حسيف قديح 131

132 
طارؽ احمد جديع 

 رفح 19/04/2004 رفح 31 العالمي
 خانيونس 19/04/2004 خانيونس 22 سالمة محمد ابو سارة 133
 دير البمح  19/04/2004 دير البمح 19 عثماف مصباح موافي 134
 دير البمح  19/04/2004 دير البمح 24 عالء وائؿ النجيمي 135
 خانيونس 08/04/2004 خانيونس 20 جياد سامي البس 136
 عزوف 26/07/2004 قمقيمية 50 غالية حماد يونس 137

138 
محمد احمد جابر ضيؼ 

 اهلل
 رفح 21

08/05/2004 
شرؽ بيت 

 حانوف

 رفعت عمر ابو عمرة 139
 الشابورة 28

07/05/2004 
جنوب مدينة 

 رفح
 خانيونس 28/2/2004 خانيونس 38 اشرؼ ايوب الصباغ 140

141 
سميماف ابو تيسير محمد 

 عواد
 دير البمح 30

09/02/2004 
 رفح

 جماؿ عوض العصار 142
39 

حي 
 20/05/2004 السمطاف

 رفح

143 
عماد خميؿ محمد ابو 

 عيد
 خانيونس 26/05/2004 عبساف 21

144 
محمد محمود حمداف 

 زعرب
 تؿ زعرب 42

13/09/2004 
 رفح

 رفح 18/5/2004 رفح 27 اكـر عبد الكريـ ابو النجا 145
 جباليا 19/05/2004 جباليا 26 ايمف محمد ابو جميوـ 146
 البريج 19/05/2005 البريج 55 عبد اهلل وليد صباح 147

148 
عبد اهلل عبد الفتاح 

 الجماؿ
 البريج 35

19/05/2006 
 البريج

 بيت الىيا 23/04/2004 بيت الىيا 41 محمد راسـ احمد الممفوح 149
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 المكاف التاريخ  السكف  السف االسـ الرقـ
 الوسطى 17/04/2004 الزاويدة 34 اجميعاف عمي ابو شقورة 150
 خانيونس 17/04/2005 خانيونس 20 ايماف محمد خميؿ طمبة 151
 عبساف الكبيرة 19/01/2004 خانيونس 38 باسـ سالـ سميماف قديح 152

153 
سناء عبد اليادي حماد 

 قديح
 خانيونس 34

19/01/2005 
 عبساف الكبيرة

 عبساف الكبيرة 19/01/2006 خانيونس 20 تنائي عمياف حسف قديح 154

155 
ايمف سمماف خميؿ ابو 

 دراز
 خانيونس 38

19/01/2007 
 عبساف الكبيرة

156 
عبد الرحمف زكي عبد 

 المولى الدرديسي
 خانيونس 22

19/01/2008 
 عبساف الكبيرة

157 
رافت ابراىيـ صالح ابو 

 طعيمة
 خانيونس 25

19/01/2009 
 عبساف الكبيرة
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6112-6111بأسماء المواطنيف الذيف قتموا نتيجة االغتياؿجدوؿ :2ممحؽ رقـ 
(1): 

 االسـ الرقـ
 المكاف التاريخ  السكف  السف

كيفية 
 االستيداؼ

 تيسير زايد خطاب 1
42 

الشيخ 
 رضواف

 غزة 09/01/2001
تفجير 

السيارة بعبوة 
 ناسفة

2 
أحمد عمر أبو 

 غميوف
 غزة 09/01/2001 غزة 30

تفجير 
السيارة بعبوة 

 ناسفة

3 
سمير سميماف العبد 

 أبو زيد
 19/08/2001 رفح 37

في 
 المنزؿ

اغتيا
ؿ بالطائرات 

 المروحية

4 
محمد عطوة عبد 
 العاؿ عبد العاؿ

26 
حي 

 الجنينة
 رفح 04/02/2001

اغتيا
ؿ مف 

طائرات 
 العمودية

5 
مسعود حسيف  

 عياد
13 

حي 
 الزيتوف

13/02/2001 
شماؿ 

 غزة

اغتيا
ؿ بالطائرات 

 المروحية

6 
مصطفى احمد 

 صباح
33 

حي 
 النصر

 غزة 04/12/2002
طيراف 
 مروحي

7 
ياسيف سعيد دياب 

 االغا
 10/12/2002 خانيونس 24

خانيون
 س

عمميا
 ت خاصة

8 
عبد الرحيـ 

 اسماعيؿ حمداف
 27/09/2002 خانيونس 40

شارع 
 الجالء

طائرا
 ت حربية

9 
عيسى عطية سالـ 

 بركة
 28/09/2002 خانيونس 35

شارع 
 الجالء

طائرا
 ت حربية

10 
خضر محمد 

 الصعيدي

 غزة 22/07/2002 حي الدرج 67

خالؿ 
عممية اغتياؿ 

صالح 
 شحادة

11 
حسيف عمي 

 العاصي
 08/08/2002 حي الدرج 24

بيت 
 الىيا

طائرا
 ت حربية

                                 
بوعية لممركز الفمسطيني مف ( الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االس1)

2000-2005 . 
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 االسـ الرقـ
 المكاف التاريخ  السكف  السف

كيفية 
 االستيداؼ

12 
حساـ احمد محمد 

 نمر حمداف
 07/08/2002 حي االمؿ 28

خانيون
 س

طيراف 
 مروحي

13 
صالح مصطفى 

 شحادة
 22/07/2002 حي الدرج 49

حي 
 الدرج

طائرة 
  16االؼ 

 زاىر نصار  14
 22/07/2002 غزة 37

حي 
 الدرج

طائرة 
 16االؼ 

 عمى المنزؿ

15 
ايماف ابراىيـ حسف 

 مطر
 22/07/2002 غزة 25

حي 
 الدرج

طائرة 
 16االؼ 

 عمى المنزؿ

16 
منى فيمني 

 الحويطي
 22/07/2002 غزة 30

حي 
 الدرج

طائرة 
 16االؼ 

 عمى المنزؿ

17 
يوسؼ صبحي 

 الشوا
 22/07/2002 غزة 32

حي 
 الدرج

طائرة 
 16االؼ 

 عمى المنزؿ

 ليمى صفيرة 18
 22/07/2002 غزة 45

حي 
 الدرج

طائرة 
 16االؼ 

 عمى المنزؿ

19 
جياد اسماعيؿ 

 العماريف

46 
حي 

 الزيتوف
 غزة 04/07/2002

اغتيا
ؿ بتفجير 
سيارة عف 

 بعد

 وائؿ جودة النمرة 20

 غزة 04/07/2002 غزة 33

اغتيا
ؿ بتفجير 
سيارة عف 

 بعد

 ياسر سعيد رزؽ  21
29 

حي 
 الجنينة

 رفح 24/06/2002
طائرا

 ت اباتشي

 بساـ سعيد رزؽ 22
32 

حي 
 الجنينة

 رفح 24/06/2002
طائرا

 ت اباتشي

 يوسؼ سعيد رزؽ 23
24 

حي 
 الجنينة

 رفح 24/06/2002
طائرا

 ت اباتشي

 اميرة محمد قفة 24
28 

حي 
 الجنينة

 رفح 24/06/2002
طائرا

 ت اباتشي

25 
سامي محمد عمر 

 عمر
29 

حي 
 الجنينة

 رفح 24/06/2002
طائرا

 ت اباتشي
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 االسـ الرقـ
 المكاف التاريخ  السكف  السف

كيفية 
 االستيداؼ

 اياد خميؿ ابو صفية 26
 جباليا 19/02/2002 جباليا 23

تواجد 
في منطقة 
 االغتياؿ

 تواجد  جباليا 20/02/2002 جباليا 25 محمد عمي حمداف 27

28 
محمد فايز ابو 

 ستيمة
 رفح 03/02/2002 رفح 26

طيراف 
 مروحي

29 
ابراىيـ حسيف عبد 

 الرحمف جربوع
 رفح 03/02/2002 رفح 25

طيراف 
 مروحي

30 
ايمف عبد القادر 

 البيناري
 رفح 03/02/2002 رفح 31

طيراف 
 مروحي

31 
ناصر احمد ابو 

 عاذرة
 رفح 03/02/2002 رفح 30

طيراف 
 مروحي

32 
عدلي احمد يوسؼ 

 حمداف
 15/01/2002 خانيونس 27

خانيون
 س

اغتيا
 ؿ مروحي

33 
محمد عبد الحميد 

 العويني
 البرييج 26/12/2002 البريج 28

اغتيا
ؿ مف قوات 

 خاصة

34 
عماد عبد الحميد 

 العويني
 البرييج 26/12/2002 البريج 26

اغتيا
ؿ مف قوات 

 خاصة

35 
عزيز محمود 

 الشامي
 02/07/2004 غزة 38

شارع 
 الوحدة

طيراف 
 مروحي

36 
خميؿ صالح 

 البيتيمي
 03/07/2004 غزة 25

شارع 
 الوحدة

طيراف 
 مروحي

37 
مقمد حميد محمود 

 حميد
 جباليا 25/12/2003 جباليا 36

طيراف 
 مروحي

38 
نبيؿ عوض 

 الشريحي
 جباليا 25/12/2004 جباليا 31

طيراف 
 مروحي

 وائؿ محمد الدقراف 39
25 

حي عباد 
 الرحمف

 جباليا 25/12/2005
تواجد 

في منطقة 
 االغتياؿ

40 
سعيد عواد ابو 

 ركاب
37 

حي عباد 
 الرحمف

 جباليا 25/12/2005
تواجد 

في منطقة 
 االغتياؿ

41 
ابراىيـ جمعة العبد 

 خبازة
 28/10/2003 النصيرات 19

النصيرا
 ت

طيراف 
 مروحي

طيراف النصيرا 28/10/2004 النصيرات 23محمد توفؽ محمود  42
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 االسـ الرقـ
 المكاف التاريخ  السكف  السف

كيفية 
 االستيداؼ

 مروحي ت حتحت

 مسعود عمي عياش 43
 25/10/2003 النصيرات 34

النصيرا
 ت

طيراف 
 مروحي

 مروحي غزة 20/10/2003 حي الدرج 23 خالد غازي مصري 44

 اياد فائؽ الحمو 45
 غزة 20/10/2003 حي الدرج 22

طيراف 
 مروحي

46 
مرواف عبد الكريـ 

 الخطيب
 غزة 20/10/2003 غزة 35

تواجد 
في منطقة 
 االغتياؿ

47 
زياد محمد محمد 
 بارود

 20/10/2003 النصيرات 19
النصيرا

 ت

تواجد 
في منطقة 
 االغتياؿ

48 
زيف العابديف محمد 

 شاىيف
 20/10/2003 النصيرات 35

النصيرا
 ت

تواجد 
في منطقة 
 االغتياؿ

49 
محمد شنيوي 

 المصري
 20/10/2003 النصيرات 23

النصيرا
 ت

تواجد 
في منطقة 
 االغتياؿ

50 
عطية يوسؼ 

 مونس
 20/10/2003 النصيرات 20

النصيرا
 ت

تواجد 
في منطقة 
 االغتياؿ

51 
ميدي اسماعيؿ 

 جربوع
 20/10/2003 النصيرات 20

النصيرا
 ت

تواجد 
في منطقة 
 االغتياؿ

52 
عبد الحميـ محمد 

 طبازة
 20/10/2003 النصيرات 23

النصيرا
 ت

تواجد 
في منطقة 
 االغتياؿ

 احمد عيد خميفة 53
 20/10/2003 النصيرات 49

النصيرا
 ت

تواجد 
في منطقة 
 االغتياؿ

 ايوب مصباح الممؾ 54
 20/10/2003 النصيرات 20

النصيرا
 ت

تواجد 
في منطقة 
 االغتياؿ

 خالد محمود الزىار 55

25 
حي 

 الصبرة
09/10/2003 

حي 
 الصبرة

اغتيا
ؿ بطائرة 

حربية عمى 
 المنزؿ
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 االسـ الرقـ
 المكاف التاريخ  السكف  السف

كيفية 
 االستيداؼ

56 
شحدة يوسؼ 

 الديري
32 

حي 
 الصبرة

10/10/2003 
حي 

 الصبرة
منطق

 ة االغتياؿ

57 
خالد محمود 

 مصطفى مسعود
 جباليا 03/03/2003 جباليا 26

منطق
االغتياؿ ة  

58 
حمدي حسف عبد 

 الرحمف كمخ
 28/08/2003 خانيونس 35

خانيون
 س

طيراف 
 مروحي

59 
فريد يوسؼ 

 مصطفى ميط
 البريج 28/08/2003 البريج 40

طيراف 
 مروحي

60 
محمود عمي ابراىيـ 

 عقؿ
 البريج 28/08/2003 البريج 36

طيراف 
 مروحي

61 
خضر بدوي 

 الحصري
 09/01/2003 الشجاعية 35

شارع 
 الوحدة

طيراف 
 مروحي

 صابرة سالـ حمدية 62
 28/08/2003 وسط غزة 70

وسط 
 غزة

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 رياض لطفي صببح 63
 غزة 09/02/2003 غزة 28

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

64 
اسماعيؿ حسف ابو 

 شنب
53 

الشيخ 
 رضواف

21/08/2003 
الشيخ 
 رضواف

طيراف 
 مروحي

 مؤمف محمد بارود 65
24 

مخيـ 
 الشاطئ

21/08/2003 
الشيخ 
 رضواف

طيراف 
 مروحي

66 
ىاني ماجد ابو 

 العمريف
23 

الشيخ 
 رضواف

21/08/2003 
الشيخ 
 رضواف

طيراف 
 مروحي

67 
احمد رشدي 

 مصطفى اشتيوي
24 

حي 
 الزيتوف

24/08/2003 
الشيخ 
 رضواف

طيراف 
 مروحي

68 
وحيد حامد صبحي 

 اليمص
 24/08/2003 رفح 21

الشيخ 
 رضواف

طيراف 
 مروحي

69 
احمد محمد حسيف 

 ابو ىالؿ
 24/08/2003 رفح 23

الشيخ 
 رضواف

طيراف 
 مروحي

70 
محمد كنعاف عبد 

 الحي ابو لبدة
 24/08/2003 رفح 20

الشيخ 
 رضواف

طيراف 
 مروحي

71 
يونس محمد العبد 

 الحمالوي
 جباليا 26/08/2003 جباليا 80

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 اكـر عمي فرحاف 72
 19/07/2003 خانيونس 29

خانيون
 س

تواجد 
بمكاف 
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 االسـ الرقـ
 المكاف التاريخ  السكف  السف

كيفية 
 االستيداؼ
 االغتياؿ

73 
نفيف احمد عبد 
 المالؾ ابو رجيمة

 19/07/2004 خانيونس 19
خانيون

 س

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

74 
حسف عطية ابو 

 عيدة
54 

حي 
 الصبرة

21/06/2003 
حي 

 الصبرة

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

75 
ياسر محمد عمي 

 طو
 06/12/2003 البريج 28

شارع 
 الجالء

طيراف 
 مروحي

76 
جياد جاسر 

 السعودي
 غزة 06/12/2003 غزة 36

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 احمد محمد سمور 77
30 

مخيـ 
 الشاطئ

 غزة 06/12/2003
تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 سائد زياد غبايف 78
30 

مخيـ 
 الشاطئ

 غزة 06/12/2003
تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

79 
اسالـ سعيد 

 اسماعيؿ عبد اهلل
22 

مخيـ 
 الشاطئ

 غزة 06/12/2003
تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 محمد خميؿ مطر 80
34 

مخيـ 
 الشاطئ

 غزة 06/12/2003
تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 سميـ سعيد صالحة 81
41 

مخيـ 
 الشاطئ

 غزة 06/12/2003
تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

82 
فؤاد يوسؼ عبد اهلل 

 المداوي
 13/06/2003 جباليا 26

حي 
 الصبرة

طيراف 
 مروحي

83 
ياسر صبحي 

 مرتجى
 13/06/2004 الشجاعية 52

الشجاع
 ية

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 حامد محمد حبوش 84
60 

حي 
 الصبرة

18/06/2003 
حي 

 الصبرة

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

85 
خضرة يوسؼ ابو 

 حمادة
 06/10/2003 شماؿ غزة 30

حي 
 النصر

تواجد 
بمكاف 
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 االسـ الرقـ
 المكاف التاريخ  السكف  السف

كيفية 
 االستيداؼ
 االغتياؿ

86 
مصطفى عبد 
 الرحيـ صالح

 07/10/2003 شماؿ غزة 30
حي 

 النصر

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

87 
محمد فايز احمد 
 صالح عبد ربو

25 
شرؽ 
 جباليا

06/10/2003 
شرؽ 
 جباليا

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

88 
فرج عبد ربو حمودة 
 عبد ربو

19 
شرؽ 
 جباليا

06/10/2003 
شرؽ 
 جباليا

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

89 
مريـ رجب ابراىيـ 

 عبد ربو
35 

شرؽ 
 جباليا

06/10/2003 
شرؽ 
 جباليا

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

90 
سيؿ نعماف ابو 

 نحؿ
30 

مخيـ 
 الشاطئ

06/11/2003 
الشجاع

 ية
طيراف 
 مروحي

91 
ياسر حسف خميؿ 

 حميد
 06/11/2003 الشجاعية 35

الشجاع
 ية

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

92 
خميؿ حسف خميؿ 

 حميد
 06/11/2003 الشجاعية 33

الشجاع
 ية

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 عزاـ حسني العجؿ 93
 06/11/2003 الشجاعية 40

الشجاع
 ية

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

94 
ماجدة محمود محمد 

 دلوؿ
 06/11/2003 الشجاعية 20

الشجاع
 ية

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

95 
سامية محمود محمد 

 دلوؿ
 06/11/2003 الشجاعية 55

الشجاع
 ية

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 راتب محفوظ الجعؿ 96
 06/11/2003 الشجاعية 55

الشجاع
 ية

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 محمد عادؿ دغمش  97
23 

حي 
 الزيتوف

06/11/2003 
الشجاع

 ية

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

تواجد الشجاع 06/11/2003حي  23 راوي ابو كميؿ 98
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 االسـ الرقـ
 المكاف التاريخ  السكف  السف

كيفية 
 االستيداؼ

بمكاف  ية الصبرة
 االغتياؿ

 محمد جياد القدرة 99
 29/05/2003 خانيونس 25

خانيون
 س

اغتيا
 ؿ بالقوات 

 اياد عيسى البيؾ  100
 غزة 05/08/2003 غزة 27

طيراف 
 مروحي

101 
نضاؿ محمد عودة 

 سالمة
 29/04/2003 خانيونس 36

خانيون
 س

طيراف 
 مروحي

102 
عوني محمد 

 سرحاف
 29/04/2003 خانيونس 39

خانيون
 س

طيراف 
 مروحي

103 
محمود محمد عمي 

 الموح
 17/04/2003 حي الدرج 21

حي 
 الدرج

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

104 
محمود صقر راغب 

 الزطمة
 غزة 16/04/2003 غزة 47

طيراف 
 مروحي

 فادي يوسؼ طوطح 105
19 

حي 
 الزيتوف

13/04/2003 
حي 

 الزيتوف

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

106 
محمد سميماف 

 طوطح
21 

حي 
 الزيتوف

13/04/2004 
حي 

 الزيتوف

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 سعد مساعد العرابيد 107
35 

حي 
 الزيتوف

04/09/2003 
حي 

 الزيتوف
طيراف 
 مروحي

108 
اشرؼ عبد الرحيـ 

 الحمبي
28 

مخيـ 
 الشاطئ

04/09/2003 
حي 

 الزيتوف
طيراف 
 مروحي

 سامي حسف قاسـ 109
 غزة 04/09/2003 غزة 16

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 عمر كامؿ نصار 110
 غزة 04/09/2003 غزة 21

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 محمد صابربصؿ 111
 غزة 04/09/2003 غزة 20

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 محمود سعيد فروانة 112
 غزة 04/09/2003 غزة 30

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ
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 االسـ الرقـ
 المكاف التاريخ  السكف  السف

كيفية 
 االستيداؼ

113 
ابراىيـ احمد خالد 

 المقادمة
 غزة 03/08/2003 البريج 55

طيراف 
 مروحي

 خالد حسف جمعة 114
 غزة 03/08/2003 جباليا 30

طيراف 
 مروحي

115 
عبد الرحمف زىير 

 عبد الرحمف العامودي
29 

مخيـ 
 الشاطئ

 غزة 03/08/2003
طيراف 
 مروحي

 عالء عودة الشكري 116
التفاححي  30  غزة 03/08/2003 

طيراف 
 مروحي

117 
رياض حسيف ابو 

 زيد
 البريج 17/02/2003 البريج 33

اغتيا
ؿ بقوات 
 خاصة

 اياد فرج شمداف 118
23 

حي 
 الزيتوف

 غزة 16/03/2003
اغتيا

ؿ مف خالؿ 
 تفجير منزؿ

 اكـر فيمي نصار 119
32 

حي 
 الزيتوف

 غزة 16/03/2003
اغتيا

ؿ مف خالؿ 
 تفجير منزؿ

120 
محمد اسماعيؿ 

 سممي
24 

حي 
 الزيتوف

 غزة 16/03/2003
اغتيا

ؿ مف خالؿ 
 تفجير منزؿ

 مفيد عوض البؿ 121
21 

حي 
 الزيتوف

 غزة 16/03/2003
اغتيا

ؿ مف خالؿ 
 تفجير منزؿ

122 
نضاؿ فتحي 

 فرحات
32 

حي 
 الزيتوف

 غزة 16/03/2003
اغتيا

ؿ مف خالؿ 
 تفجير منزؿ

123 
ايمف ابراىيـ يوسؼ 

 مينا
30 

حي 
 الزيتوف

 غزة 16/03/2003
اغتيا

ؿ مف خالؿ 
 تفجير منزؿ

124 
عبد الرحمف محمد 

 حامد النجار
 غزة 15/01/2003 غزة 19

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

125 
محمد حماد محمود 

 كوارع
 غزة 15/01/2003 غزة 21

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

126 
حسني نضاؿ 

 السمفيتي
24 

حي 
 غزة  15/05/2004 النصر

طيراف 
 مروحي
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 االسـ الرقـ
 المكاف التاريخ  السكف  السف

كيفية 
 االستيداؼ

 عمار محمد حساف  127
23 

 03/03/2004 المغراقة
الشيخ 
 رضواف

طيراف 
 مروحي

128 
ابراىيـ محمد 

 الديري
32 

 03/03/2004 المغراقة
الشيخ 
 رضواف

طيراف 
 مروحي

129 
طراد صالح 

 الجماؿ
24 

 03/03/2004 المغراقة
الشيخ 
 رضواف

طيراف 
 مروحي

130 
ياسر عبد السالـ 

 حويمة
24 

 03/03/2004 المغراقة
الشيخ 
 رضواف

طيراف 
 مروحي

131 
نضاؿ فتحي 

 فرحات
32 

حي 
 الزيتوف

 غزة 16/03/2003
اغتيا

ؿ مف خالؿ 
 تفجير منزؿ

132 
ايمف ابراىيـ يوسؼ 

 مينا
30 

حي 
 الزيتوف

 غزة 16/03/2003
اغتيا

ؿ مف خالؿ 
 تفجير منزؿ

133 
عبد الرحمف محمد 

 حامد النجار
 غزة 15/01/2003 غزة 19

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

134 
محمد حماد محمود 

 كوارع
 غزة 15/01/2003 غزة 21

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 حاـز ياسر ارحيـ 135
24 

حي 
 الزيتوف

 غزة 22/07/2004
طيراف 
 مروحي

136 
عبد الرؤوؼ محمد 

 ابو عاصي
20 

حي 
 الزيتوف

 غزة 22/07/2005
طيراف 
 مروحي

137 
محمد مصطفى 

ركبةمنير ابو   
35 

حي 
 06/02/2004 الزيتوف

 غزة
طيراف 
 مروحي

138 
ماضي احمد 

 ماضي
18 

حي 
 الزيتوف

 غزة 30/05/2004
طيراف 
 مروحي

139 
وائؿ محمد ابو 

 جزر
44 

 رفح
 غزة 20/05/2004

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 محمود فتحي ديب 140
22 

 رفح
 غزة 20/05/2004

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

141 
يوسؼ محمود 

 المغاري
21 

 رفح
 غزة 20/05/2004

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ
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 االسـ الرقـ
 المكاف التاريخ  السكف  السف

كيفية 
 االستيداؼ

 حامد ياسيف بيموؿ 142
33 

 رفح
 غزة 20/05/2004

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

 تواجد  غزة 20/05/2004 رفح 42 خالد عبد ابو عنزة 143

144 
جماؿ عوض 

 العصار
39 

 رفح
 غزة 20/05/2004

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

145 
عبد العزيز عمي 

الحفيظ الرنتيسيعبد   
57 

 17/04/2004 غزة
مفترؽ 
 الجالء

طيراف 
16االؼ   

 اكـر منسي نصار 146
36 

حي 
 17/04/2004 الزيتوف

مفترؽ 
 الجالء

طيراف 
17االؼ   

 احمد عبد اهلل الغرة 147
38 

حي 
 17/04/2004 الزيتوف

مفترؽ 
 الجالء

طيراف 
18االؼ   

148 
مصطفى منيب 

 صرصور
حي  63

 غزة 15/04/2004 الصبرة

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

149 
ادىـ عبد القادر 

 ىاشـ
24 

 غزة 04/05/2004 خانيونس

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

150 
احمد اسماعيؿ 

 ياسيف
66 

حي 
 غزة 22/03/2004 الصبرة

طيراف 
16االؼ   

151 
محمود عبد الفتاح 

 جودة
24 

 03/03/2004 جباليا
شماؿ 

 غزة
طيراف 
 مروحي

152 
 اميف حمداف ابراىيـ

 الدحدوح
32 

 03/03/2004 حي الدرج
شماؿ 

 غزة
طيراف 
 مروحي

153 
ايمف شعباف 

 الدحدوح
42 

 03/03/2004 حي الدرج
شماؿ 

 غزة
طيراف 
 مروحي

 وائؿ طمب نصار 154
38 

حي 
 06/02/2004 الزيتوف

حي 
 الزيتوف

طيراف 
 مروحي

155 
محمد مصطفى 
 منيب صرصور

33 
حي 

 07/02/2004 الزيتوف
حي 

 الزيتوف
 طيراف
 مروحي

156 
مؤمف ابراىيـ 

 اليزوري
28 

 22/03/2004 غزة
حي 

 الصبرة

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

157 
امير احمد عبد 

 العاؿ
25 

 22/03/2004 غزة
حي 

 الصبرة

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ
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 االسـ الرقـ
 المكاف التاريخ  السكف  السف

كيفية 
 االستيداؼ

158 
ايوب احمد عطا 

 اهلل
26 

 22/03/2004 غزة
حي 

 الصبرة

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

العالوؿ راتب  159 الصبرة  22/03/2004 غزة 35   تواجد  

160 
خميس سامي 

 مشتيى
32 

 22/03/2004 غزة
حي 

 الصبرة

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

161 
ربيع عبد الحي عبد 

 العاؿ
19 

 22/03/2004 غزة
حي 

 الصبرة

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ

162 
خميؿ عبد االلو ابو 

 جياب
30 

 22/03/2004 غزة
حي 

 الصبرة

تواجد 
بمكاف 
 االغتياؿ
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http://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2011/02/27/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-
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 :(1)6112-0443جدوؿ يوضح قتؿ االطفاؿ في المظاىرات: 1ممحؽ رقـ
 مكاف االستشياد  التاريخ  السكف  السف االسـ  الرقـ 

 01/08/2001 القرية البدوية  14 محمد شحدة أبو جراد 1
الشريط الحدودي شرؽ بيت  

 حانوف
 الشريط الحدودي شرؽ بيت حانوف 01/08/2001 القرية البدوية  14 حاـز محمد الزغيدي 2
 تؿ السمطاف  24/05/2001 رفح 15 عالء عادؿ البوجي 3
 شرؽ البريج  16/01/2001 مخيـ البريج  14 محمد حسف اسميـ 4
 خانيونس  22/04/2001 خانيونس 11 ميند نزار محارب 5
 معبر المنطار  17/04/2001 حي الشجاعية  14 حمزة خضر عبيد 6
 معبر ايرز 29/03/2001 مخيـ جباليا  16 محمود خالد أبو شحادة 7
 معبر ايرز 29/03/2001 مخيـ جباليا  18 محمد سمماف أبو شممة 8
 خانيونس  23/11/2001 خانيونس 15 وائؿ عمي رضواف 9

 غرب خانيونس  17/06/2001 خانيونس 11 مراد أبو شاويشعمي  10
 حي األمؿ  -خانيونس  18/06/2001 خانيونس 16 عادؿ حسيف المقنف 11

12 
أحمد يوسؼ سميماف أبو 

 دير البمح 21/10/2001 مخيـ المغازي  17 منديؿ
 خانيونس 21/10/2001 خانيونس 14 عماد عطا قاسـ زعرب 13
 نتساريـ  13/02/2001 مخيـ البريج  13 رمضافبالؿ توفيؽ عواد  14

15 
مراد جميؿ عبد اهلل 

 رفح / الشريط الحدودي  07/04/2001 خانيونس 14 المصري
 نتساريـ  16/05/2001 البريج 14 محمد حسف اسميـ 16

17 
عبد الكريـ حسيف  أحمد

 شماؿ غرب خانيونس 12/09/2002 خانيونس 16 المجايدة

18 
القادر عيسى سالـ عبد 
 رفح 26/10/2002 رفح    14 الشاعر

19 
عز الديف طالؿ محمود 

 الشريط الحدودي شرؽ غزة  05/10/2002   15 الحمو

 14 ىيثـ أسعد أحمد أبو شوقة 20
الشيخ  -غزة 

 بيت الىيا  18/04/2002 رضواف 
 غرب خانيونس  04/02/2002 خانيونس 14 صالح فايز خالد محمد 21
 شرؽ جباليا  25/03/2002 جباليا 13 محمد أبو ياسيفمحمود  22

                                 
( الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز الفمسطيني مف 1)

الخاص بيبة النفؽ، والتقرير السنوي  1999، باالضافة الى تقرير المركز عاـ 2000-2005
 .2000عاـ
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 مكاف االستشياد  التاريخ  السكف  السف االسـ  الرقـ 
 إيرز  03/01/2002   7 محمود حسف الطاللقة  23
 الشريط الحدودي  -بيت حانوف  11/07/2003 بيت الىبا 15 شادي رفيؽ سعيد حبوب 24

25 
إبراىيـ عمر حسف أبو 

 الشريط الحدودي  -بيت حانوف  12/07/2003 بيت الىبا 17 شكؿ
 الشريط الحدودي  -جباليا  09/06/2003 جباليا 17 محمد عبد اهلل أبو الحسف 26

27 
عبد الرحمف مصطفى جاد 

 غرب خانيونس  03/01/2003 خانيونس 9 اهلل
 محافظة الوسطى 07/03/2004 النصيرات 11 محمود عبد اهلل يونس 28
 محافظة الوسطى 07/03/2004 النصيرات 12 محمد عامر أبو زريؽ 29
 محافظة الوسطى 07/03/2004 البريج 15 محمد عمي بدوي 30
 محافظة الوسطى 07/03/2004 النصيرات 16 ىيثـ محمد العيسوي 31
  نتساريـ 30/09/2000 البريج 12 محمد جماؿ الدرة  32
   03/10/2000 غزة   18 شريؼ فرج عاشور 33
 مفرؽ الشيداء  04/10/2000 خانيونس 9 محمد يوسؼ أبو عاصي  34
 رفح 11/10/2000 رفح 12 سامي فتحي أبو جزر 35
 كفار دارـو  21/10/2000 دير البمح 16 عمر اسماعيؿ البحيصي 36
 معبر بيت حانوف  22/10/2000 جباليا 13 وائؿ محمود عماد 37
 كفار دارـو  22/10/2000 المغازي 15 صالح فوزي النجمي 38
 ايرز  24/10/2000 غزة  15 نضاؿ محمد الدبيكي 39
 خانيونس  -موقع النورية  24/10/2000 خانيونس 12 إياد أسامة شعت 40
 معبر المنطار  01/11/2000 الشجاعية 14 محمد ابراىيـ حجاج 41
 معبر المنطار  01/11/2000 مخيـ الشاطئ 14 أحمد سميماف أبو تايو 42
 معبر المنطار  01/11/2000 مخيـ الشاطئ 15 إبراىيـ رزؽ عمر 43
 شرؽ البريج  -الشريط الحدودي  05/11/2000 البريج 16 ماىر محمد الصعيدي 44
 كفار دارـو  06/11/2000 دير البمح 17 محمد نواؼ التعباف 45
 حاجز التفاح  07/11/2000 خانيونس 16 ابراىيـ فؤاد القصاص 46
 معبر المنطار  08/11/2000 الزيتوف 14 فارس فائؽ عودة 47
 حاجز التفاح  08/11/2000 خانيونس 16 محمد مصباح أبو غالي 48
 معبر المنطار  08/11/2000 مخيـ الشاطئ 18 خميؿ يوسؼ سعد 49
 قرب مستوطنة نفيو دغاليـ  09/11/2000 خانيونس 18 محمود كامؿ عبد شراب 50
 معبر المنطار  10/11/2000 الدرج -غزة  17 أسامة سمير الجرجاوي 51
 معبر بيت حانوف  11/11/2000 جباليا 14 موسى ابراىيـ الدبس 52
 معبر بيت حانوف  12/11/2000 الشيخ رضواف 15 محمود نافذ أبو ناجي 53
 قرب مستوطنة نفيو دغاليـ  13/11/2000 خانيونس 18 محمد ناصر الطويؿ 54
 قرب مستوطنة نفيو دغاليـ  13/11/2000 خانيونس 17 يحيى نايؼ أبو شمالة 55
 معبر المنطار  14/11/2000 الشجاعية 13 محمد خاطر العجمة  56
 معبر المنطار  15/11/2000تؿ  -غزة  15 أحمد سمير بصؿ 57
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 مكاف االستشياد  التاريخ  السكف  السف االسـ  الرقـ 
 اليوى

 معبر المنطار  15/11/2000 النصر -غزة  17 محمد ناصر الشرافي 58
 حاجز التفاح  15/11/2000 خانيونس 13 جياد سييؿ أبو شحمة  59
 معبر المنطار  16/11/2000 غزة 18 رامي عماد ياسيف 60
 معبر المنطار  19/11/2000 الزيتوف 14 عبد الرحمف زياد دىشاف 61
 رفح  -الشريط الحدودي  20/11/2000 رفح 17 ابرىيـ احمد عثماف 62
 حاجز التفاح  22/11/2000 خانيونس 15 ابراىيـ حسيف المقنف  63
 معبر المنطار  24/11/2000 غزة  15 مجدي عمي عابد  64
 حاجز التفاح  25/11/2000 خانيونس 18 تيسير عدناف أبو العراج  65

 18 زكريا حمودة الخور  66
حي  -غزة 

 معبر المنطار  27/11/2000 الصبرة 
 قرب بوابة صالح الديف  28/11/2000 رفح    14 كـر فتحي الكرد  67

 14 المشيراوي  محمد محمد 68
حي  -غزة 

 معبر المنطار  29/11/2000 التفاح 

 01/12/2000 رفح    12 محمد صالح العرجا  69
بالقرب مف الشريط  -رفح 

 الحدودي 
 معبر المنطار  01/12/2000 مخيـ الشاطئ 17 مدحت محمد جاد اهلل  70
 معبر المنطار  07/12/2000 حي التفاح  17 زىير مصطفى الحطاب  71
 بوابة صالح الديف  09/12/2000 رفح    13 سميـ محمد الحمايدة  72
 معبر صوفا  08/06/2004 الشابورة  -رفح  16 أحمد صالح القيؽ 73
   كفار داروـ 26/09/1996 البريج 17 ىاني موسى  74
 كفار داروـ 26/09/1996  دير البمح 15 قاسـ النجيمي  75
 كفار داروـ 26/09/1996  دير البمح 16 نورا أبو سعد  76
  بوابة صالح الديف 26/09/1996  رفح 16 محمد البيومي  77
 حي االمؿ 26/09/1996  حي االمؿ 15 محمد األسطؿ  78
 نتساريـ 26/09/1996  حي الدرج 18 رشاد أبو توىو  79
  حي االمؿ 26/09/1996  الزيتوف 18 سامي طافش  80
  ايزر 26/09/1996   17 أشرؼ ميدي  81
  حي االمؿ 26/09/1996  خانونس 17 أميف بربخ  82
 ايرز 26/09/1996  بيت حانوف 10 تامر المصري  83
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  :(1)6112-6111قتؿ األطفاؿ خالؿ عمميات التوغؿ واالجتياح: 4ممحؽ رقـ 
 مكاف االستشياد  تاريخ االستشياد السكف  السف االسـ الرقـ

 جباليا 15/12/2001 جباليا 11 يوسؼ شوقي النجار 1
 البريج 12/06/2002 البريج 16 مرواف صابر الطيراوي 2
 رفح 10/10/2002 رفح 12 ثائر صالح الحوت 3
 غرب مدينة رفح 13/10/2002 رفح 2 توفيؽ حساـ توفيؽ بريكة 4
 خانيونس 10/08/2002 خانيونس 16 محمود جاد اهلل األسطؿ 5
 رفح 29/08/2002 رفح 14 عبد اليادي أنور الحمايدة 6
 رفح 13/05/2002 رفح 15 سالـ الشاعر سالـ سامي 7
 رفح 21/02/2002 رفح 16 ايياب فتحي عبد الوىاب 8
 حي الدرج  -غزة  22/07/2002 حي الدرج -غزة  17 أيمف رائد مطر 9

 حي الدرج  -غزة  22/07/2002 حي الدرج -غزة  3 محمد رائد مطر 10
 حي الدرج  -غزة  22/07/2002 حي الدرج -غزة  5 داليا رائد مطر 11
 حي الدرج  -غزة  22/07/2002 حي الدرج -غزة  شيريف دينا رامي مطر 12
 حي الدرج  -غزة  22/07/2002 حي الدرج -غزة  10 آالء محمد مطر 13
 حي الدرج  -غزة  22/07/2002 حي الدرج -غزة  4 صبحي محمود الحويطي 14
 حي الدرج  -غزة  22/07/2002 حي الدرج -غزة  6 محمد محمود الحويطي 15
 حي الدرج  -غزة  22/07/2002 حي الدرج -غزة  15 إيماف صالح شحادة  16
 حي الزيتوف 28/01/2004 حي الزيتوف  17 سامح كامؿ طوطح 17
 حي الزيتوف 28/01/2004 البريج 17 أكـر عبد الكريـ أبو عجمي 18
 حي الزيتوف 28/01/2004 حي الزيتوف  16 سامي محمد بدوي 19
 رفح  20/09/2003 رفح 16 محمد عيسى حمداف 20
 بيت حانوف  17/05/2003 مخيـ جباليا  14 زياد خالد نصر 21
 رفح  19/04/2003 رفح  14 محمد إبراىيـ الحمايدة 22
 رفح  19/04/2004 رفح  15 محمود احمد أبو كوش 23

24 
أحمد رشاد عبد اهلل أبو 

 بيت حانوف  04/09/2003 بيت الىيا  16 القمصاف
 النصيرات  17/03/2003 النصيرات  4 إلياـ زياد حسف العصار 25
 النصيرات  17/03/2003 النصيرات  16 عمر توفيؽ سالمة أبو يوسؼ 26
 النصيرات  17/03/2003 النصيرات  17 عمر حسف سميماف درويش 27
 جباليا  03/06/2003 جباليا 14 طارؽ ماىر أحمد النجار 28
 بيت حانوف  23/02/2003 جباليا 16 محمد رمضاف الكحموت 29
 بيت حانوف  23/02/2003 بيت حانوف  17 براء فايز العفيفي 30

                                 
مات مف التقارير االسبوعية لممركز الفمسطيني مف ( الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمو 1)

2000-2005 . 
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 مكاف االستشياد  تاريخ االستشياد السكف  السف االسـ الرقـ
 حي الزيتوف 25/01/2003 حي الزيتوف  16 أمجد يوسؼ الحطاب 31
 محطة حمودة لمبتروؿ 01/07/2004 حي الدرج -غزة  15 ناىد حسف حبوشحمزة  32
 محطة حمودة لمبتروؿ 01/0702004 بيت الىيا  9 إيياب عبد الكريـ شتات 33
 محطة حمودة لمبتروؿ 01/07/2004 غزة -حي التفاح  15 إسحاؽ معيف أبو طالب 34
 حي السالـ 01/07/2004 رفح  9 عمر محمد زريعاف 35

 16 يوسؼ فياض نصر اهلل 36
حي  -غزة 

 حي الزيتوف 03/07/2004 الشجاعية
 خانيونس 05/07/2004 خانيونس 13 عالء حمادة الشاعر 37
 رفح -حي السالـ  20/05/2004 رفح  18 محمود نجيب األخرس      38
 رفح -حي السالـ  20/05/2004 رفح  18 وائؿ محمد أبو جزر 39
 حي الزيتوف 20/05/2004 حي الزيتوف  13 إياد محمد عفانة 40
 حي الشجاعية  21/05/2004 حي الشجاعية 18 حسيف إبراىيـ المدعة 41
 رفح 13/05/2004 رفح 18 حسف خضر عواجة 42
 رفح 13/05/2004 حي البرازيؿ -رفح  17 سامح يوسؼ أبو جزر 43
 رفح 13/05/2004 حي البرازيؿ -رفح  15 محمد موسى موافي 44
 رفح 13/05/2004 حي البرازيؿ -رفح  18 حامد فايز أبو حمرة 45
 رفح 13/05/2004 حي البرازيؿ -رفح  18 محمود جماؿ السكسؾ 46

 18 ابراىيـ ربحي البمعاوي 47
حي تؿ  -رفح 

 18/05/2004 السمطاف
حي تؿ  -رفح 

 السمطاف

 17 محمد جاسر الشاعر 48
حي تؿ  -رفح 

 18/05/2004 السمطاف
تؿ  حي -رفح 

 السمطاف

 18 أحمد جاسر الشاعر 49
حي تؿ  -رفح 

 18/05/2004 السمطاف
حي تؿ  -رفح 

 السمطاف

 10 أحمد محمد المغير 50
حي تؿ  -رفح 

 18/05/2004 السمطاف
حي تؿ  -رفح 

 السمطاف

 14 أسماء محمد المغير 51
حي تؿ  -رفح 

 18/05/2004 السمطاف
حي تؿ  -رفح 

 السمطاف

 18 القفإبراىيـ جياد  52
حي تؿ  -رفح 

 18/05/2004 السمطاف
حي تؿ  -رفح 

 السمطاف

 13 صابر أحمد أبو لبدة 53
حي تؿ  -رفح 

 19/05/2004 السمطاف
حي تؿ  -رفح 

 السمطاف

 10 وليد ناجي أبو قمر 54
حي تؿ  -رفح 

 رفح  19/05/2004 السمطاف

 11 مبارؾ سميـ الحشاش 55
حي تؿ  -رفح 

 رفح  19/05/2004 السمطاف

 13 محمود طارؽ منصور 56
حي تؿ  -رفح 

 رفح  19/05/2004 السمطاف
 رفح  19/05/2004حي تؿ  -رفح  18 رجب نمر برىوـ 57
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 مكاف االستشياد  تاريخ االستشياد السكف  السف االسـ الرقـ
 السمطاف

 18 أحمد جماؿ أبو السعيد 58
حي تؿ  -رفح 

 رفح  19/05/2004 السمطاف
 حي الزيتوف 11/05/2004 حي الزيتوف  18 فادي ابراىيـ نصار 59
 حي الزيتوف 11/05/2004 حي الزيتوف  18 فرج عدسمحمد  60
 حي الزيتوف 11/05/2004 الشجاعية 16 أحمد سالـ السويركي 61
 حي الزيتوف 11/05/2004 مخيـ الشاطئ 14 حمدي حمودة محسف 62
 حي الزيتوف 12/05/2004 حي الشجاعية 16 رامي محمد جعفر 63
 غرب خانيونس 04/05/2004 خانيونس 17 جميؿ وليد محمد أبو مصطفى 64
 بيت الىيا 20/04/2004 بيت حانوف  18 معتصـ رفيؽ نصير 65
 بيت الىيا 20/04/2004 بيت الىيا  17 خمدوف زياد حسف أبو جراد 66
 بيت الىيا 20/04/2004 بيت الىيا  17 محمد إبراىيـ عطا الطناني 67
 بيت الىيا 21/04/2004 بيت الىيا  18 محمد عبد المطمب العجوري 68
 بيت الىيا 21/04/2004 بيت الىيا  16 رضواف سمارة حمتو 69
 بيت الىيا 21/04/2004 بيت الىيا  18 أيوب محمد كرسوع 70
 بيت الىيا 21/04/2004 بيت الىيا  13 يوسؼ طالب الداعور 71
 رفح 17/03/2004 رفح 18 عبد اهلل حسف المغي 72
 رفح 17/03/2004 رفح 14 عثماف مصباح موافي 73
 رفح 17/03/2004 رفح 15 عالء وائؿ النجيمي 74
 النصيرات  07/03/2014 النصيرات  18 عمر محمد الجمؿ 75
 جباليا  15/12/2001 جباليا  18 عمار محمد الغميظ 76
 الشيخ رضواف  15/12/2001 تؿ الزعتر  17 محمود محمد أحمد 77
 نيت سريـ  22/08/2001 المغراقة  18 بالؿ يحيى الغوؿ 78
 رفح  11/05/2002 رفح  16 أدىـ إبراىيـ حمداف 79
 رفح  17/10/2002 رفح  15 محمد سامي أبو ىالؿ 80
 رفح  10/09/2002 رفح  16 أحمد فؤاد رضواف 81
 رفح  10/09/2002 رفح  15 محمد موسى عاشور 82
 رفح  08/03/2002 رفح 18 أحمد توفيؽ عبد العزيز 83
 دير البمح  07/11/2002 دير البمح  18 معيف عمى العديني 84
 شماؿ غزة  15/03/2002 بيت الىيا  18 كماؿ عبد الناصر رجب 85
 خانيونس 08/03/2002 خانيونس 18 بكر حسيف النجار 86
 المغازي  20/02/2002 المغازي  18 ياسر حسني المصدر 87
 الشجاعية  02/11/2004 الشجاعية 17 محمد احمد حمس 88
 رفح  02/11/2004 رفح  18 محمد عبد الغني الحمايدة 89
 رفح  19/04/2003 رفح  15 محمود احمد ابو كوش 90
 جباليا  04/06/2003 جباليا  18 بياء خميؿ ابو وردة 91
 جباليا  04/06/2003 جباليا  17 حمزة جبريؿ قرموط 92
 جباليا  04/06/2003 جباليا  14 ثائر جبر عطية ريحاف 93
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 مكاف االستشياد  تاريخ االستشياد السكف  السف االسـ الرقـ
 بيت حانوف  23/02/2003 تؿ الزعتر  17 احمد عيد محمد عفانة 94
 جباليا  02/12/2003 جباليا 17 وجدي محمد ابراىيـ سمماف 95
 حي الزيتوف 25/01/2003 حي الزيتوف  17 خالد عمي حسف شموؼ 96
 الزيتوفحي  25/01/2003 حي الزيتوف  16 امجد يوسؼ الحطاب 97
 بيت حانوف  24/07/2004 بيت حانوف  16 حساـ حممي محمود ناصر 98
 النصيرات  03/07/2004 النصيرات  11 محمود عبد اهلل يونس 99

 النصيرات  03/07/2004 النصيرات  12 محمد عامر أبو زريؽ 100
 النصيرات  03/07/2004 النصيرات  15 محمد عمي بدوي 101
 النصيرات  03/07/2004 النصيرات  16 العيسويىيثـ محمد  102
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 :(1)6112-6111قتؿ األطفاؿ خالؿ القصؼ العشوائي: 01ممحؽ رقـ 

 مكاف االستشياد  تاريخ االستشياد  السكف السف االسـ الرقـ
 رفح 23/07/2001 رفح 15 رفعت صابر النحاؿ 1
 غرب خانيونس  16/12/2001 خانيونس 15  محمد جمعاف محمود حنيدؽ 2
   09/08/2001 رفح 15 محمد سمير أبو لبدة 3
 حي السالـ  -رفح  19/08/2001 رفح 14 محمد صبحي أبو عرار 4
 رفح  07/07/2001 رفح 11 خميؿ إبراىيـ المغربي 5
 بيت الىيا  30/12/2001 الشيخ رضواف  -غزة  17 محمد أحمد لبد،  6
 بيت الىيا  30/12/2001 الشيخ رضواف  -غزة  15 محمد عبد الرحمف المدىوف 7
 القرية البدوية 30/12/2001 الشيخ رضواف  -غزة  15 أحمد محمد بنات 8
 رفح 27/09/2001 رفح 14 معاوية عمي أحمد النحاؿ 9
 رفح 11/11/2002 رفح  9 محمد رفعت أبو النجا 10
   11/12/2002   2 حامد المصري 11
 رفح 11/11/2002 رفح 2 نافذ خالد مشعؿ 12
 حي البرازيؿ  -رفح  10/08/2002 رفح 12 ميساء عبيد زنوف 13
 خانيونس 15/08/2002 خانيونس 6 أيمف باسـ فارس 14
 خانيونس 20/08/2002 خانيونس 15 زعرب أيمف توفيؽ سالـ 15
 دير البمح  08/10/2002 دير البمح  12 أيمف عطية أبو مغصيب 16

17 
ىميؿ عمي أبو عمي -الفتى

 خانيونس 06/11/2002 خانيونس 17 ستة
 المغراقة  06/11/2002   8 حسيف عيد حسف المطوي 18
 رفح 21/05/2002 رفح 17 محمد طالؿ كساب-الفتى 19
 نيتساريـ 23/04/2002 الشيخ رضواف  -غزة  15 أنور عادؿ احمد حمدونة 20
 نيتساريـ 23/04/2002 الشيخ رضواف  -غزة  15 يوسؼ باسـ يوسؼ زقوت 21

22 
إسماعيؿ محمد عودة أبو 

 نيتساريـ 23/04/2002 الشيخ رضواف  -غزة  15 نادي
 رفح 04/01/2002 خانيونس 14 حمادة أكـر محمد السيقمي 23
 جباليا  03/02/2002 جباليا  9 ايناس ابراىيـ عيسي صالح  24
 رفح 02/06/2002 رفح  16 فادي تيسير العزازي 25
 رفح 17/01/2002 رفح 17 محمد عمي سعيد جودة 26
         الطفؿ بشير خميؿ أبو عرمانة 27

28 
محمد إسماعيؿ عمياف 

 دير البمح  24/10/2003 دير البمح  11 الحمايدة

                                 
( الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز الفمسطيني مف 1)

2000-2005 . 
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 مكاف االستشياد  تاريخ االستشياد  السكف السف االسـ الرقـ
 خانيونس 30/08/2003 خانيونس 9 آيو محمود نعماف فياض 29
 جباليا  18/05/2003 جباليا  18 عمي محمد سالـ أبو ناموس 30
 رفح 05/01/2003 رفح 7 فضؿ عاطؼ المصري 31

 عمياف سعد عمياف البشيتي 32
عامًا 
   05/07/2003   ونصؼ 

 خانيونس 23/02/2002 خانيونس 16 محمود محمد عودة أبو زاىر  33
 تؿ السمطاف  -رفح  25/02/2003 رفح  13 أحمد خميؿ أبو عمواف 34

 02/07/2003 خانيونس 10 أحمد خميؿ أبو عمواف 35
بني  -خانيونس 

 سييال 

 01/12/2003 وادي السمقا  -دير البمح  12 إياد سالـ عثماف أبو شعر 36
وادي  -دير البمح 

 السمقا 
 رفح  08/05/2004 رفح 14 إيماف سميماف برىوـ 37

 18/07/2004 رفح  9 سمر عمر فوجو 38
غرب  -ميداف زعرب 
 رفح 

 رفح  07/10/2004 رفح  16 سميدانةحنيف، عودة أبو  39
 غرب خانيونس  27/06/2004 خانيونس 11 محمد حسيف رزؽ الشوربجي 40
 خانيونس    29/06/2004 خانيونس 16 إبراىيـ عزب فتحي 41
 خانيونس  06/06/2004 غرب خانيونس 7 محمد جماؿ صبحي نبياف  42
 رفح 20/05/2004 رفح 3 تامر يونس العرجة 43
 رفح-حي البرازيؿ  20/05/2004 رفح -حي البرازيؿ  3 رواف محمد أبو زيد 44
 رفح 22/05/2004 رفح 18 محمد سامي اليمص 45

46 
أيمف عبد اهلل صبحي أبو 

 جباليا  18/05/2004 جباليا  18 جميوـ
 بيت الىيا  02/05/2004 حي الرماؿ 15 خالد بيجت أبو عمبة 47
 بيت الىيا  22/04/2004 بيت الىيا 17 محمد راسـ أحمد الممفوح  48
 ابراج الندى 22/04/2004 ابراج الندى 10 أسماء حمدي أبو طبؽ 49
 رفح 04/04/2004 حي البرازيؿ -رفح  18 محمد زيداف أبو سميدانة 50
 رفح 04/04/2004 حي البرازيؿ -رفح  17 محمد سالمة أبو رويضة 51
 رفح 04/04/2004 حي البرازيؿ -رفح  16 عمار عدناف عمي الرجودي 52
 خانيونس 17/03/2004 خانيونس 7 فاطمة محمد الجالد 53
 خانيونس 23/03/2004 خانيونس 16 محمودعودة أبو زاىر 54
 رفح 04/03/2004 رفح 14 محمد عبد حسف 55
 رفح  20/12/2000 رفح  14 ىاني يوسؼ الصوفي  56
 رفح  08/05/2004 رفح  14 إيماف سميماف برىوـ 57
 جنوب رفح  18/07/2004 رفح  9 سمر عمر فوجو 58
 غرب خانيونس  27/06/2004 خانيونس 11 محمد حسيف رزؽ الشوربجي 59
 خانيونس  29/06/2004 خانيونس 16 إبراىيـ عزب فتحي 60
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 :(1)6112-6111الحواجز اعتقاؿ المواطنيف عمىجدوؿ يبيف : 00ممحؽ رقـ 

 الحاجز منطقة السكف السنة  االسـ  الرقـ
 مفرؽ المطاحف رفح 2001 بياء الديف صادؽ الخطيب 1
 مفرؽ المطاحف رفح  2001 عالء أحمد تمراز 2

3 
 إبراىيـ عبداهلل النجار

 خانيونس  2001
 -مستوطنة كفار 

 المواصي 
 حاجز تؿ السمطاف  رفح 2001 محمد خميؿ عبد الرحمف القف 4
بيموؿمحمد يوسؼ حامد  5  مفرؽ المطاحف خانيونس  2001 
 حاجز التفاح  غزة  2001 عدناف محمد مخيمر 6
 حاجز أبو ىولي  خانيونس  2001 سامي محمد حسونة 7
 حاجز أبو ىولي  خانيونس  2001 أيمف أحمد إبراىيـ العويني 8
 حاجز التفاح  خانيونس  2001 عماد محمد فياض 9

 بالقرب مف نيتساريـ  حي الزيتوف  2001 نصر مسعود عياد 10
 حاجز أبو ىولي  رفح 2002 نافذ إصميح 11

 خانيونس  2002 سميماف حسيف المزيف 12

عمى الطريؽ بيف 
حاجز ابو ىولي وحاجز 

 المطاحف 

 خانيونس  2002 مازف عمي العصار 13

عمى الطريؽ بيف 
حاجز ابو ىولي وحاجز 

 المطاحف 

 خانيونس  2002 نافذ مصطفى محمد شيواف 14

عمى الطريؽ بيف 
حاجز ابو ىولي وحاجز 

 المطاحف 

 خانيونس  2002 صالح احمد الناقة 15

عمى الطريؽ بيف 
حاجز ابو ىولي وحاجز 

 المطاحف 

 غزة  2002 سائد فتحي صبح 16

عمى الطريؽ بيف 
حاجز ابو ىولي وحاجز 

 المطاحف 

 خانيونس  2002 سامي محمد مصطفى الرنتيسي 17
عمى الطريؽ بيف 

حاجز ابو ىولي وحاجز 

                                 
( الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز الفمسطيني مف 1)

2000-2005 . 
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 الحاجز منطقة السكف السنة  االسـ  الرقـ
 المطاحف 

 رفح 2002 محمد اسماعيؿ صالح محسف 18
بيف حاجز ابو ىولي 

 وحاجز المطاحف 

 خانيونس  2002 مسعود عاشور األغا 19

عمى الطريؽ بيف 
حاجز ابو ىولي وحاجز 

 المطاحف 

 خانيونس  2002 مدحت أحمد زعرب 20

عمى الطريؽ بيف 
حاجز ابو ىولي وحاجز 

 المطاحف 

 خانيونس  2002 رامي صقر عنبر 21

عمى الطريؽ بيف 
حاجز ابو ىولي وحاجز 

 المطاحف 

 خانيونس  2002 خالد أحمد أبو ماضي 22

عمى الطريؽ بيف 
حاجز ابو ىولي وحاجز 

 المطاحف 

 رفح 2002 إبراىيـ حمداف برىوـ 23

عمى الطريؽ بيف 
حاجز ابو ىولي وحاجز 

 المطاحف 

 خانيونس  2002 عالء عادؿ العبادلة 24

عمى الطريؽ بيف 
حاجز ابو ىولي وحاجز 

 المطاحف 

 رفح  2002 حمدي حسيف فرحات 25

عمى الطريؽ بيف 
حاجز ابو ىولي وحاجز 

 المطاحف 

 خانيونس  2002 عبد الرحمف شامية 26

عمى الطريؽ بيف 
حاجز ابو ىولي وحاجز 

 المطاحف 

 خانيونس  2002 محمد ابو دقة 27

عمى الطريؽ بيف 
حاجز ابو ىولي وحاجز 

 المطاحف 

 خانيونس  2002 محمد السر 28

عمى الطريؽ بيف 
حاجز ابو ىولي وحاجز 

 المطاحف 

 خانيونس  2002 المتوكؿ باهلل أبو روكة 29

عمى الطريؽ بيف 
حاجز ابو ىولي وحاجز 

 المطاحف 
 بالقرب مف معبر إيرز  جباليا  2002 أشرؼ عبد الفتاح محمد ربيع 30
 حاجز المطاحف  خانيونس  2002 محمود سالمة أبو موسى 31
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 الحاجز منطقة السكف السنة  االسـ  الرقـ

 رفح 2002 أسعد يوسؼ حميد زعرب 32
 -منطقة المواصي 

 رفح 

33 
 بدر محمد حميد زعرب

 رفح 2002
 -المواصي منطقة 
 رفح 

34 
 شحدة محمد حميد زعرب

 رفح 2002
 -منطقة المواصي 

 رفح 

35 
 عمر محمد حميد زعرب

 رفح 2002
 -منطقة المواصي 

 رفح 

36 
 حمد محمد حميد زعرب

 رفح 2002
 -منطقة المواصي 

 رفح 

37 
 شادي بدر محمد زعرب

 رفح 2002
 -منطقة المواصي 

 رفح 

38 
 سمير عبد اهلل حمداف زعرب

 رفح 2002
 -منطقة المواصي 

 رفح 

39 
 موسى أحمد سميـ النحاؿ

 رفح 2002
 -منطقة المواصي 

 رفح 
 حاجز المطاحف  رفح 2002 أحمد صالح اشتيوي 40
 حاجز المطاحف  رفح 2002 رامي عيد سميماف أبو رياش  41
 حاجز المطاحف  دير البمح  2002 عاطؼ حمداف أبو موسى 42
أبو رحمة محمد خميؿ حسيف 43  حاجز المطاحف  نصيرات  2002 

44 
رفعت سيد اسماعيؿ أبو 

 حاجز المطاحف  خانيونس  2002 العمريف

45 
مرواف محمد عبد الفتاح أبو 

 حاجز المطاحف  دير البمح  2002 زعنونة
 حاجز المطاحف  غزة  2002 محمد حميد حسيف كرسوع 46
 حاجز المطاحف  خانيونس  2002 ميدي حسيف صباح 47
 حاجز المطاحف  خانيونس  2002 رائد العامودي 48
 حاجز المطاحف  خانيونس  2002 خالد العامودي  49
 حاجز أبو ىولي    2002 تيسير عبد السميع الكراز 50
 حاجز أبو ىولي    2002 إبراىيـ جبر مطر 51
 حاجز أبو ىولي    2002 إيياب عبد الفتاح الجبالي 52
 حاجز أبو ىولي    2002 رجاء حسف شقورة 53

54 
خالد عبد المطيؼ عقيالف ابو 

 حاجز أبو ىولي    2002 شمالة
 حاجز أبو ىولي    2002 غساف عايش حميد شعث 55
 حاجز أبو ىولي    2002 نعيـ جياد نعيـ مصراف 56
 حاجز أبو ىولي    2002 بشير حميد حمداف قشطة 57
ابو شرخ حسيف فيمي ابراىيـ 58  حاجز أبو ىولي    2002 
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 الحاجز منطقة السكف السنة  االسـ  الرقـ
 حاجز أبو ىولي    2002 عالء سمير إبراىيـ عابد 59

60 
يوسؼ حمدي عبد القادر 

داخؿ مستوطنة كفار  خانيونس  2002 األسطؿ  
 داخؿ مستوطنة كفار خانيونس  2002 كماؿ محمد عبد السالـ العقاد 61

 خانيونس  2002 حسف عمي حسف النجار 62
داخؿ مستوطنة جاف 

 اور 

63 
محمد رمضاف عبد الرحمف 

 حاجز أبو ىولي    2004 دوحاف

64 
بياء محمود عبد الرحمف  

 حاجز أبو ىولي    2004 دوحاف
 حاجز أبو ىولي  رفح  2003 نضاؿ عبيد مضيوؼ شعت 65
 حاجز أبو ىولي  جباليا  2003 محمد سعيد أبو عوف 66

67 
أسعد محمد محمود أبو 

 حاجز أبو ىولي    2003 مغيصيب

68 
أيمف محمد عبد اهلل أبو 

 حاجز أبو ىولي    2003 مغيصيب

69 
خالد عبد الرحمف سميماف 

 حاجز أبو ىولي    2003 التمباني
 حاجز أبو ىولي    2003 رائد سالمة زاكي أبو منسي 70
 حاجز أبو ىولي خانيونس  2004 عالء حمداف عطية شعت 71
حسف حسيف صباحأحمد  72  حاجز أبو ىولي بني سييال 2004 
 حاجز أبو ىولي خانيونس  2004 عماد الديف خميس صقر 73
 حاجز المطاحف  رفح 2004 فيد إبراىيـ عمي أبو حسيف 74
 حاجز المطاحف  غزة 2004 عبد القادر بسيسو 75
 حاجز المطاحف  رفح 2004 ناصر عبد العزيز أبو مر 76
أبو رمضافحسف أحمد  77  حاجز ابو ىولي خانيونس  2004 
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6112-6111جدوؿ يوضح اعتقاالت أثناء التوغؿ واالجتياح: 06ممحؽ رقـ 
(1): 

 منطقة السكف  السنة  االسـ الرقـ
 تؿ اليوى  2001 كامؿ ابو مغصيب 1
 بيت الىيا  2001 ناصر فارس الغوؿ 2
 بيت الىيا  2001 شفيؽ أحمد حمدونة 3
 رفح 2001 إبراىيـ محمد جرادات 4
 مفترؽ الشيداء 2001 عمي سميماف عمي الديراوي  5
 خانيونس  2002 محمد سالـ سويمـ أبو ىداؼ 6
 خانيونس  2002 منير سالـ عبد ربو  7
 خانيونس  2002 إبراىيـ إسماعيؿ أحمد الدرباشي 8
 خانيونس  2002 خميؿ إسماعيؿ احمد الدرباشي 9

 خانيونس  2002 أحمد إسماعيؿ أحمد الدرباشي 10
 خانيونس  2002 جماؿ أحمد يوسؼ النمروطي 11
 دير البمح  2002 ماىر خضر بشير 12
 دير البمح  2002 محمد خضر بشير 13
 دير البمح  2002 فايز خضر بشير 14
 دير البمح  2002 ناصر خضر بشير 15
 دير البمح  2002 كامؿ جبر أبو مصبح 16
 دير البمح  2002 صابر محمد أبو ربيع 17
 مخيـ المغازي  2002 محمد حسني المنسي 18
 مخيـ المغازي  2002 حساـ محمد أبو منسي 19
 مخيـ المغازي  2002 عبد العزيز احمد أبو شحادة 20
 مخيـ المغازي  2002 عبد العاطي احمد أبو شحادة 21
 مخيـ المغازي  2002 محمد احمد أبو شحادة 22
 مخيـ المغازي  2002 حساـ محمد عمي أبو شحادة 23
 بيت حانوف  2002 ىاني محمد عبد الخالؽ 24
 بيت حانوف  2002 زكريا محمد عبد الخالؽ  25
 بيت الىيا  2002 محمود عيسى محمود الغوؿ 26
 بيت الىيا  2002 جابر محمود جابر الغوؿ 27
 دير البمح  2002 ياسر أبو صخر  28

                                 
( الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز الفمسطيني مف 1)

2000-2005 . 
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 منطقة السكف  السنة  االسـ الرقـ
 دير البمح  2002 جالؿ أبو ركاب 29
 دير البمح  2002 عبد الرحيـ عبد القادر أبو ىولي 30
 خانيونس  2002 شادي شعيب العديني  31
 خانيونس  2002 وعمار شعيب العديني  32
 خانيونس  2002 حمد حماد الشاعر 33
 خانيونس  2002 سعيد حمد حماد الشاعر  34
 خانيونس  2002 محمد عايش سالـ الشاعر   35
 خانيونس  2002 عمر مسمـ حماد أبو ظاىر 36
 خانيونس  2002 فتحي احمد محمد أبو ظاىر 37
 خانيونس  2002 صالح خمؼ اهلل 38
 خانيونس  2002 عبد الخالؽ أبو طعيمة 39
 خانيونس  2002 ناىض محمد أبو جويعد 40
 خانيونس  2002 الغمباف حمداف            . 41
 خانيونس  2002 نبيؿ سمماف محمود النجار 42
 خانيونس  2002 تيسير اسماعيؿ مرزوؽ النجار  43
 خانيونس  2002 يونس حسيف محمد غانـ 44
 خانيونس  2002 زياد حسيف محمد غانـ 45
 خانيونس  2002 إسالـ يونس حسيف غانـ 46
 خانيونس  2002 محمد يونس حسيف غانـ 47
 خانيونس  2002 خضر محمد محمود دىميز 48
 خانيونس  2002 نزار خضر محمود دىميز 49
 خانيونس  2002 بشير خضر محمود دىميز  50
 خانيونس  2002 نادي خضر محمود دىميز  51
 خانيونس  2002 ناجي خضر محمود دىميز  52
 رفح 2002 عمي عبد اليادي ضيير  53
 رفح 2002 يحيى عبد اليادي ضيير  54
 رفح 2002 معتز محمود محمد زعرب 55
 رفح 2002 عبد اليادي عاشور ضيير 56
 رفح 2002 يحيى عبد اليادي عاشور ضيير 57
 رفح 2002 يحيى عبد اليادي عاشور ضيير 58
 رفح 2002 محمد سعيد محمد برىوـ 59
 رفح 2002 رشاد سعيد محمد برىوـ 60
 رفح 2002 سعيد محمد برىوـ أحمد 61
 جحر الديؾ  2002 جياد سالـ محمد أبو عيادة 62
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 منطقة السكف  السنة  االسـ الرقـ
 جحر الديؾ  2002 طالؿ سالـ محمد أبو عيادة 63
 خانيونس  2002 محمد صالح محمد الشاعر 64
 خانيونس  2002 إبراىيـ صالح محمد الشاعر 65
 خانيونس  2002 يوسؼ سميماف الشاعر 66
 خانيونس  2002 رائد صالح الشاعر 67
 خانيونس  2002 محمود عبد اهلل السميري  68
 خانيونس  2002 محمد محمود عبد اهلل السميري  69
 مخيـ المغازي  2002 زيداف ىويشؿ سميـ النعامي 70
 دير البمح  2002 عطية محمد أبو ظاىر 71
 بيت الىيا  2002 أسعد محمود أبو حميمة 72
 بيت الىيا  2002 سعيد محمود أبو حميمة 73
 بيت الىيا  2002 فيصؿ الحبؿ 74
 بيت حانوف  2002 شريؼ عاطؼ إبراىيـ عدواف 75
 بيت حانوف  2002 جميؿ محمد أحمد أبو سميماف 76
 رفح 2002 خالد عبد اهلل أبو شوشة 77
 رفح 2002 جابر محمد أبو شوشة 78
 رفح 2002 صالح محمد أبو شوشة 79
 رفح 2002 أبو شوشةضيؼ اهلل محمد  80
 رفح 2002 مسمـ عواد أبو جراد 81
 رفح 2002 خمؼ عواد أبو جراد 82
 رفح 2002 مصمح عواد أبو جراد 83
 خانيونس  2002 أسامة مازف محمد السميري 84
 خانيونس  2002 سميماف محمد سمماف السميري 85
 خانيونس  2002 أحمد جياد أبو عيد 86
 خانيونس  2002 مصمحبركة عياش حمد  87
 خانيونس  2002 طالؿ عياش حمد مصمح 88
 خانيونس  2002 حجاج طالؿ عياش مصمح 89
 بيت حانوف  2004 أحمد عبد اهلل عبد الكريـ   90
 بيت حانوف  2004 عبد الرحمف عبد الكريـ أبو عودة 91
 رفح 2003 سعيد سعد محمد شموؼ 92
 رفح 2003 مصطفى سعد سالـ شموؼ 93
 رفح 2003 عيادة محمد جراد 94
 رفح 2003 فتحي عبد العزيز محمد جراد 95
 رفح 2003 أكـر محمد طباسي 96



286
 

 منطقة السكف  السنة  االسـ الرقـ
 رفح 2003 ىيثـ محمد طباسي 97
 رفح 2003 محمد محمود طباسي 98
 رفح 2003 رأفت محمود طباسي 99

 المغراقة  2003 أكـر زكي محمد الصعيدي 100
 المغراقة  2003 محمود الغوؿ 101
 المغراقة  2003 صييب زكي محمد الصعيدي 102
 خانيونس  2003 عادؿ أحمد سالمة أبو ىداؼ 103
 خانيونس  2003 سامي أحمد سالمة أبو ىداؼ 104
 خانيونس  2003 وليد محمد سميماف أبو ىداؼ 105
 خانيونس  2003 محمد سالمة سالمة أبو ىداؼ  106
 خانيونس  2003 ىداؼأسامة عايش غانـ أبو  107
 خانيونس  2003 محمد عدناف محمد أبو ىداؼ 108
 خانيونس  2003 عدناف محمد أبو ىداؼ عالء 109
 خانيونس  2003 أسامة عمي الجالد 110
 خانيونس  2003 محمد عمي الجالد 111
 مخيـ البريج  2003 أشرؼ محمد يونس العودات 112
 مخيـ البريج  2003 شريؼ محمد يونس العودات 113
 مخيـ البريج  2003 إبراىيـ محمد يونس العودات 114
 حي الزيتوف  2003 حساـ محمد محمود حسيف 115
 حي الزيتوف  2003 إبراىيـ محمد ذيب العمري  116
 حي الزيتوف  2003 عمي وليد فضؿ أبو دية 117
 حي الزيتوف  2003 نادر القانوع 118
 بيت حانوف  2003 أحمد الخطيب  119
 بيت حانوف  2003  موفؽ محمد إبراىيـ أبو ىربيد 120
 بيت حانوف  2003 عماد محمد عبد اهلل العثامنة 121
 بيت حانوف  2003 مجاىد عبد اهلل محمود السبع 122
 بيت حانوف  2003 عمار بساـ عمي المصري 123
 خانيونس  2003 احمد عثماف إبراىيـ أبو روؾ   124
 خانيونس  2003 رؤوؼ جودت زيداف األغا 125
 خانيونس  2003 أمجد جودت زيداف األغا 126
 وادي غزة  2004 سامي عمياف الزوارعة 127
 وادي غزة  2004 حسف موسى الزوارعة 128
 بيت حانوف  2004 ميدي محمد البسيوني  129
 بيت حانوف  2004 جماؿ محمد سويمـ 130
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 منطقة السكف  السنة  االسـ الرقـ
 دير البمح  -وادي السمقا  2004 خماش ناىض سعيد محمد أبو 131
 دير البمح  -وادي السمقا  2004 رامي عبد الحي سالـ أبو العجيف 132
 دير البمح  -وادي السمقا  2004 سالـ رزؽ عطيوي أبو شعر 133
 دير البمح  -وادي السمقا  2004 فايز عبد الرازؽ عطيوي أبو شعر 134
 دير البمح  -وادي السمقا  2004 محمد أحمد عبد اليادي النجار 135
 عبساف الجديدة -خانيونس  2004 سميـ القرا  136
 شماؿ شرؽ خانيونس 2004 ماىرعبد ربو    137
 شماؿ شرؽ خانيونس 2004 منيرعبد ربو 138
 خانيونس -بطف السميف 2004 باسـ سميـ بريكة 139
 خانيونس -بطف السميف 2004 بساـ سميـ بريكة 140
 جنوب شرؽ دير البمح 2004 عبد الرحمف توفيؽ الكرد 141
 جنوب شرؽ دير البمح 2004 عبد اهلل توفيؽ الكرد 142
 غرب غزة 2004 وليد المغني 143
 غرب غزة 2004 وأحمد صرصور 144
 شرؽ دير البمح 2004 مرواف سالـ أبو عيد 145
 دير البمح  2004 اكـر سمير عطوة ابو ظاىر  146
 دير البمح  -وادي السمقا  2004 محمد مسمـ ابو ىداؼجماؿ  147
 بمد القرارة 2004 عزمي محمد سمماف أبو ظاىر 148
 خانيونس 2004 دياب النجار 149
 حي الشيخ عجميف 2004 أحمد شحادة أحمد عواد 150
 حي الشيخ عجميف 2004 محمد شحادة أحمد عواد 151
 الشيخ عجميفحي  2004 محمود شحادة أحمد عواد 152
 رفح  2004 عبد السالـ محمود ابو عيادة 153
 دير البمح  2004 ىاني نصير الشاوي 154
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  :(1)6112-6111جدوؿ يوضح اعتقاؿ الصياديف في البحر : 04ممحؽ رقـ 

 منطقة السكف  السنة  االسـ الرقـ 
 مخيـ الشاطىء  2001 ىيثـ عمي اليبيؿ 1
 الشيخ رضواف  2001 ماىر كماؿ أبو سمطاف 2
 الشيخ رضواف  2001 عالء كماؿ أبو سمطاف 3
 منطقة الميناء  -غزة  2001 سعيد أحمد أبو الخير 4
 مخيـ الشاطىء  2001 سالـ محمد أبو ريالة 5
 مخيـ الشاطىء  2001 منير حسف أبو ريالة 6
 مخيـ الشاطىء  2001 نايؼ حسف أبو ريالة 7
 مخيـ الشاطىء  2001 زياد رمضاف أبو ريالة 8
 خانيونس  2001 محمد عوض محمد قنف 9
 خانيونس  2001 خالد سميماف عطية أبو موسى 10
 خانيونس  2001 محمد خميؿ محمود البردويؿ 11
 خانيونس  2001 أيمف محمد محمود الربدويؿ 12
 حي الرماؿ  2001 إياد رجب اليسي 13
 حي الرماؿ  2001 نياد رجب اليسي 14
 حي الرماؿ  2001 فارس مراد اليسي 15
 جباليا  2001 سامح محمود اليسي 16
 مخيـ الشاطىء  2001 عدناف شعباف أبو ريالة 17
 مخيـ الشاطىء  2001 محمد أحمد طمبة 18
 مخيـ الشاطىء  2001 ىيثـ عمي اليبيؿ 19
 مخيـ الشاطىء  2001 إيياب عمي اليبيؿ 20
 الشيخ رضواف  2001 عالء كماؿ أبو سمطاف 21
 حي الرماؿ  2001 محمد محمود بكر 22
 القرية البدوية  2001 محمد شحدة أبو جراد 23
 القرية البدوية  2001 حاـز محمد الزغيدي 24
 مخيـ الشاطىء  2001 عادؿ سعيد أبو ريالة 25
 مخيـ الشاطىء  2001 توفيؽ سعيد أبو ريالة 26
 مخيـ الشاطىء  2001 عاىد صبحي فارس بكر 27
 مخيـ الشاطىء  2001 محمود صبحي فارس بكر 28

                                 
( الجدوؿ مف عمؿ الطالب، حصؿ عمى المعمومات مف التقارير االسبوعية لممركز الفمسطيني مف 1)

2000-2005 . 
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 منطقة السكف  السنة  االسـ الرقـ 
 مخيـ الشاطىء  2001 محمد صبحي فارس بكر 29
 مخيـ الشاطىء  2001 مثقاؿ غازي فارس بكر 30
 مخيـ الشاطىء  2001 وساـ غازي فارس بكر 31
 مخيـ الشاطىء  2001 سييؿ فضؿ حسف بكر 32
 مخيـ الشاطىء  2001 رمضاف صبحي فارس بكر 33
 مخيـ الشاطىء  2001 رامز عزات سعيد بكر 34
 غزة 2001 حسف إبراىيـ عبد المعطي اليبيؿ 35
 غزة  2001 أحمد خميؿ إبراىيـ اليبيؿ 36
 رفح 2001 محمد محمد النجار 37
 رفح 2001 خضر خميؿ عبد اهلل النجار 38
 رفح 2001 سعيد عبد اهلل النجار 39
 رفح 2001 النجارحسف خميؿ  40
 رفح 2001 محمد حسف اليبيؿ 41
 غزة   2002 رامز عزات سعيد بكر 42
 غزة  2002 ايياب جواد حسف بكر 43
 حي الرماؿ  2002 عادؿ عيد محمد أبو حصيرة 44
 حي الرماؿ  2002 كامؿ عيد محمد أبو حصيرة 45
 الشيخ رضواف   2002 نعيـ شحادة أحمد العروقي 46
 دير البمح  2004 صبح سالمة اليسي 47
 دير البمح  2004 محمود سالمة الفصيح 48
 دير البمح  2004 رمضاف اسماعيؿ اليسي 49
 دير البمح  2004 خالد أحمد اليسي  50
 دير البمح  2004 رجب اليسي 51
 دير البمح  2004 جياد رجب اليسي 52
 دير البمح  2004 رمضاف شامية 53
 دير البمح  2004 فارس مراد اليسي 54
 دير البمح  2004 مجدي محمد اليسي 55
 دير البمح  2004 محمد احمد طمبة 56
 غزة  2003 محمد محمد منير بكر 57
 غزة  2003 محمود محمد منير بكر 58
 دير البمح  2004 محمد عمي األقرع 59
 دير البمح  2004 قصي عمي األقرع 60
 دير البمح  2004 األقرعحسف عمي  61
 دير البمح  2004 جميؿ يونس األقرع 62
 دير البمح  2004 أنور محمد األقرع 63
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صورة الطفؿ الشييد محمد جماؿ الدرة ووالده، حيث كاف والده : 03ممحؽ رقـ 
.(1)يحاوؿ حمايتو مف الرصاص الذي تطمقو قوات االحتالؿ االسرائيمي عمييما

 

                                 
 ( موقع موسوعة ويكيبيديا: 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84_%D9%85
%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8

%A9 
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مف خالؿ قصؼ  اغتياؿ قوات االحتالؿ لياسر طو صورة: 02ممحؽ رقـ 
 :(1)وحير سيارتو بالطيراف الم

 

  

                                 
(1)http://www.alakhbar.ps/posts/402620 
 

http://www.alakhbar.ps/posts/402620
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 :(1)صورة عف افادة الصميب االحمر عف اعتقاؿ رامي عودة: 02ممحؽ رقـ 

 

  

                                 
 ( حصؿ عمييا الباحث مف مقر وزارة االسرى في قطاع غزة.1)
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 :(1)صورة بيانات االسيرة المحررة وفاء البس: 01ممحؽ رقـ 

  

                                 
 ( حصؿ عمييا الباحث مف مقر وزارة االسرى في قطاع غزة.1)
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وزارة صورة بيانات االسيرة المحررة، سمر صبيح مف : 01ممحؽ رقـ 
 :(1)االسرى

 
  

                                 
 ( حصؿ عمييا الباحث مف مقر وزارة االسرى في قطاع غزة.1)
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صورة مف افادة الصميب االحمر العتقاؿ عبد الكريـ ابو : 04ممحؽ رقـ 
 :(1)حبؿ

 
                                 

 ( حصؿ عمييا الباحث مف مقر وزارة االسرى في قطاع غزة.1)
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:(1): المستوطنات االسرائيمية في قطاع غزة61ممحؽ رقـ   

 موقعيا االنشاء المستوطنة الرقـ
 ارضاي بيت الىيا 1982 نيسانيت 1
 اراضي غزة 1985 تؿ اور 2
 خاف يونس ورفحبيف  1972 موراج 3
 شماؿ خاف يونس 1972 كاديش 4
 قرب خاف يونس 1978 ميراؼ 5
 قرب رفح 1984 رفح ياـ 6
 بيف دير البمح وخاف يونس 1977 قطيؼ 7
 شماؿ خاف يونس 1973 نيتسر جزاني 8
 شماؿ خاف يونس 1978 جاني طاؿ 9

 جنوب غرب خاف يونس 1980 جاف اور 10
 يونس ورفحبيف خاف  1986 بيدوالخ 11
 جنوب غزة 1980 امبار 12
 غرب خاف يونس 1986 نيفي دقميـ 13
 متسبيو عتصمونا 14

 
 شماؿ رفح

 اراضي بيت الىيا 1983 ايمي سيناي 15
 بيف خاف يونس ودير البمح 1979 عتصمونا  16
 شرؽ دير البمح 1983 كفار دارـو 17
 تؿ منطار  18

 
 جنوب غرب غزة

 بيت حانوفقرب  1970 ايرتز 19
 غرب خاف يونس 1980 جديد 20
 شماؿ خاف يونس 1979 فندؽ شاطئ قطيؼ 21
 جنوب غرب دير البمح 1987 قطيؼ "د" 22
 نيفتس ساال 23

 
 غرب بيت الىيا

 بيف دير البمح وخاف يونس 1980 يغوؿ 24
 جنوب مدينة غزة 1972 نتساريـ 25

                                 
 .413( قاجة، جمعة: غزة حضور وحضارة، ص 1)
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في شماؿ  يوضح االراضي الزراعية التي تعرضت لمتجريؼ :60ممحؽ رقـ 
:(1)6112-6111 غزة

 المساحة بالدونـ الضرر
 3183 الزيتوف
 146 النخيؿ

 11004 الحمضيات
 219 الموزيات
 183 العنب

 1556 فواكو أخرى
 52 الحراج

 303 الدفيئات الزراعية
 2178 الخضار المكشوفة
 172 المحاصيؿ الحقمية
 18996 المساحة اإلجمالية

 
  

                                 
 وزارة الزراعية.( 1)
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يوضح تجريؼ المنشئات الزراعية واآلبار والنفوؽ في أعداد : 66ممحؽ رقـ 
 :(1)6112 -6111في شماؿ غزة الحيوانية الثروة 

 الوحده الكمية الضرر
 دونـ 15440 تجريؼ شبكات ري
 عدد 118 ىدـ مخازف زراعية

 عدد 70 ىدـ مزارع دواجف بمعداتيا
 عدد 83 ىدـ حظائر حيوانات
 رأس 803 موت أغناـ وماعز

 رأس 344 موت أبقار وحيوانات 
 طير 29550 قتؿ طيور دجاج الحـ
 طير 13131 قتؿ طيور دجاج بياض

 أرنب 1650 قتؿ أرانب
 خمية 9939 تدمير خاليا نحؿ
 عدد 121 ىدـ برؾ وخزانات
 متر طوؿ 257599 تجريؼ سياج شبؾ

 متر طوؿ 62903 خطوط مياه رئيسيةتجريؼ 
 بئر 119 ىدـ آبار كاممة بممحقاتيا

 
  

                                 
 وزارة الزراعية.( 1)
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 -6111المحافظة الوسطى  االراضي الزراعيةيوضح تجريؼ : 64ممحؽ رقـ 
6112(1): 

المساحة  الضرر
 بالدونـ

 2189 الزيتوف
 1213 النخيؿ

 412 الحمضيات
 507 الموزيات
 164 العنب

 384 فواكو أخرى
 29 الحراج

 453 الدفيئات الزراعية
 1314 الخضار المكشوفة
 598 المحاصيؿ الحقمية

 7263 المساحة اإلجمالية


  

                                 
 الزراعية.وزارة ( 1)



300
 

يوضح تجريؼ المنشئات الزراعية واآلبار والنفوؽ في أعداد : 63ممحؽ رقـ 
 :(1)6112 -6111في المحافظة الوسطى  الحيوانية الثروة

 الوحده الكمية الضرر
 دونـ 2556 شبكات ريتجريؼ 

 عدد 148 ىدـ مخازف زراعية
 عدد 50 ىدـ مزارع دواجف بمعداتيا

 عدد 56 ىدـ حظائر حيوانات
 رأس 293 موت أغناـ وماعز

 رأس 59 موت أبقار وحيوانات 
 طير 28884 قتؿ طيور دجاج الحـ
 طير 7992 قتؿ طيور دجاج بياض

 خمية 553 تدمير خاليا نحؿ
 عدد 144 وخزاناتىدـ برؾ 

 متر طوؿ 66846 تجريؼ سياج شبؾ
 متر طوؿ 89796 تجريؼ خطوط مياه رئيسية
 بئر 62 ىدـ آبار كاممة بممحقاتيا

 
 

  

                                 
 وزارة الزراعية.( 1)
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 -6111: يوضح تجريؼ االراضي الزراعية في خاف يونس 62ممحؽ رقـ 
6112(1): 

المساحة  الضرر
 بالدونم

 2417 الزيتوف
 776 النخيؿ

 382 الحمضيات
 795 الموزيات
 248 العنب

 441 فواكو أخرى
 41 الحراج

 273 الدفيئات الزراعية
 2036 الخضار المكشوفة
 2754 المحاصيؿ الحقمية
 10163 المساحة اإلجمالية

 
  

                                 
 وزارة الزراعية.( 1)
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في أعداد الثروة الحيوانية في خاف  : يوضح تجريؼ المنشئات الزراعية واآلبار والنفوؽ26ممحؽ رقـ 
 :(1)2005 -2000يونس 

 الوحده الكمية الضرر
 دونـ 3572 تجريؼ شبكات ري
 عدد 238 ىدـ مخازف زراعية

 عدد 42 ىدـ مزارع دواجف بمعداتيا
 عدد 51 ىدـ حظائر حيوانات
 رأس 991 موت أغناـ وماعز

 رأس 455 موت أبقار وحيوانات مزرعة
 طير 373000 دجاج الحـقتؿ طيور 

 طير 160000 قتؿ طيور دجاج بياض
 خمية 2600 تدمير خاليا نحؿ
 عدد 634 ىدـ برؾ وخزانات
 متر طوؿ 107000 تجريؼ سياج شبؾ

 متر طوؿ 518000 تجريؼ خطوط مياه رئيسية
 بئر 52 ىدـ آبار كاممة بممحقاتيا

 

  

                                 
 وزارة الزراعية.( 1)
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 :(1)6112 -6111رفح : يوضح تجريؼ االراضي الزراعية في 61ممحؽ رقـ 

المساحة  الضرر
 بالدونم

 1194 الزيتوف
 149 النخيؿ

 128 الحمضيات
 743 الموزيات
 128 العنب

 129 فواكو أخرى
 23 الحراج

 838 الدفيئات الزراعية
 1082 الخضار المكشوفة
 673 المحاصيؿ الحقمية
 5087 المساحة اإلجمالية

 
  

                                 
 وزارة الزراعية.( 1)
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: يوضح تجريؼ المنشئات الزراعية واآلبار والنفوؽ في أعداد 61ممحؽ رقـ 

 :(1)6112 -6111الثروة الحيوانية في رفح 

 
 الوحده الكمية الضرر
 دونـ 982 تجريؼ شبكات ري
 عدد 147 ىدـ مخازف زراعية

 عدد 32 ىدـ مزارع دواجف بمعداتيا
 عدد 38 ىدـ حظائر حيوانات
 رأس 515 موت أغناـ وماعز

 رأس 98 موت أبقار وحيوانات مزرعة
 طير 16000 قتؿ طيور دجاج الحـ
 طير 5000 قتؿ طيور دجاج بياض

 خمية 577 تدمير خاليا نحؿ
 عدد 219 ىدـ برؾ وخزانات
 متر طوؿ 46000 تجريؼ سياج شبؾ

 متر طوؿ 170000 تجريؼ خطوط مياه رئيسية
 بئر 28 ىدـ آبار كاممة بممحقاتيا
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 :(1)6112 -6111: يوضح تجريؼ االراضي الزراعية في غزة 64ممحؽ رقـ 

 
المساحة  الضرر

 بالدونم
 2218 الزيتوف
 172 النخيؿ

 1556 الحمضيات
 266 الموزيات
 1879 العنب

 293 فواكو أخرى
 31 الحراج

 44 الدفيئات الزراعية
 690 الخضار المكشوفة
 178 المحاصيؿ الحقمية

 7327 اإلجماليةالمساحة 
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: يوضح تجريؼ المنشئات الزراعية واآلبار والنفوؽ في أعداد 41ممحؽ رقـ 
 :(1)6112 -6111الثروة الحيوانية في غزة 

 الوحده الكمية الضرر
 دونـ 3245 تجريؼ شبكات ري
 عدد 77 ىدـ مخازف زراعية

 عدد 48 ىدـ مزارع دواجف بمعداتيا
 عدد 23 حيواناتىدـ حظائر 

 رأس 206 موت أغناـ وماعز
 رأس 38 موت أبقار وحيوانات مزرعة

 طير 17000 قتؿ طيور دجاج الحـ
 طير 12000 قتؿ طيور دجاج بياض

 خمية 958 تدمير خاليا نحؿ
 عدد 114 ىدـ برؾ وخزانات
 متر طوؿ 76000 تجريؼ سياج شبؾ

 متر طوؿ 62000 تجريؼ خطوط مياه رئيسية
 بئر 115 آبار كاممة بممحقاتيا ىدـ
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