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آية قرآنية

﴿ولَقَدْ كَرَّهْنَا بَنِي آدَمَ وَحَوَلْنَاهُنْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُنْ هِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُنْ عَلَى كَثِريٍ هِوَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيالً﴾
(اإلسراء(70 ،

أ

إيــــداء
إنى ٔانذحً ....
ريش انعطاء ٔانًحبت أدايٓا اهلل ٔحفظٓا.
إنى ٔانذي انعشٌش...
أدايّ اهلل ٔحفظّ.
إنى سٔجخً ٔأبُائً ٔإخٕحً ٔأخٕاحً األعشاء.
إنى كم يٍ ساْى فً إَجاس ْذا انجٓذ.

ب

شكـر وتكـديـــر
يق ػػكؿ ا ػػتعالى ك"و ػػاشك :مكش ػػكف ػػرر"ـ :زي ػػدلرـم إتػ ػ ار يـ .)7 :م ػػف تو ػػد اش ػػرر كا م"ل ػػاف

ف مػف بػتر
اتعالى ك"واشك علك ما ألومػى علػف ػف رػؿ طػكة أ طي ػا ػف ماػيرة اشعيػاة كمػا ملػى علػ َّ
كقػػدرة مػػف زيػػؿ مػػلى كمرللػػف مػػف إل ػػاز د اراػػ"ف ػػذش و"قػػدـ ت زيػػؿ اش ػػرر كاشور ػػاف إشػػك امو ػ

ا:ز ر  -غزة كعمادة اشدرااات اشوليا علك إ"اع اشفرب شف إلرماؿ دراا"ف اشوليا.

رما كأ"قدـ توظيـ اش رر كا م"لاف كعر اف تاش ميؿ إشك أا"اذم اشقػدير ا:اػ"اذ اشػدر"كر /أاػام

أتك لعؿ كأا"اذم اشقدير اشدر"كر /اشد وتاف ش"فمػل ما تاإل ػراؼ علػك ػذش اشد اراػ كمػا قػدماش شػف
مف رعاي كلبح ك"ك يى كم"اتو ع"ك "ـ إل از ذش اشدراا ت ذش اشبكرة.
رما كأ"قدـ تاش رر كاش"قدير شألا"اذ اشدر"كر /عتػد اشػرعمف أتػك اشلبػر كاشػدر"كر /اشػد ػوتاف

ش"فمل ما تقتكؿ ملاق

ذش اشدراا ك"قديـ لباكع ما كمالعظا" ما كاش"ف ا"زيد مف قكة ذش اشدراا .

رما كأا ؿ ررم ك"قديرم إشك زمالكف ف مررز اشميزاف شعقػكؽ اإللاػاف كاشمررػز اشفلاػطيلف

شعقكؽ اإللااف شمػا قػدمكش شػف مػف دعػـ كماػاعدة ػف اشعبػكؿ علػك اشتيالػات كاشمولكمػات كاش"ػف أرػرت
اشدراا كأ ر " ا توعاف بكرة.
كأ"قدـ تاش رر اش زيؿ :بدقاكف اشذيف االدكلف تاشلبح كاإلر اد كاش"

يع إل"ماـ اشدراا .

أما أار"ف :أتف أمف زك "ف أتلاكف إ ك"ف أ كا"ف ل ـ ملف رؿ اش"قػدير كاشعػب علػك مػا

أتدكش مف "

يع ك" يك شأل كاء رف " رج ذش اشدراا –تود "ك يؽ ا – ف أعاف بكرة.

ج

ممخص الدراسة
د ت اشدراا اشعاشي إشك "اليط اشمكء علك طتيو لظاـ اشمعاات اإلاراكيلف ك"كميح أ ـ

اش"عديات اش"ف "ويؽ عمؿ اشل طاء كمؤااات عقكؽ اإللااف يما ي"ولؽ تم"اتو ا ل" ارات
اإلاراكيلي  .ك"رمف أ مي اشدراا ركل ا "فمح اشمماراات اإلاراكيلي إلعاق اشكبكؿ إشك اشوداش
كعرقل عمؿ اشعقكقييف كاا" دمت اشدراا اشمل ج اشكبفف اش"عليلف.

كأ اتت اشدراا عف اشاؤاؿ اشركيس اش"اشف  :إشك أم مدل اا مت اشمماراات اإلاراكيلي " اش

مؤااات عقكؽ اإللااف ف قطاع غزة ف اشعد مف قدر" ا علك عماي اشمدلييف ف قطاع غزة الؿ

اشف"رة ما تيف عامف  .2018-2007ك"ركلت اشدراا مف ما
اإلطار اشواـ شلدراا

بكؿ؛ "لاكؿ اشفبؿ ا:كؿ مل ا

ك"طرؽ اشفبؿ اشرالف إشك اشكمع اشقالكلف شقطاع غزة ف ظؿ اشقالكف اشدكشف

ك"لاكؿ اشفبؿ اشراشث ا ل" ارات اإلاراكيلي " اش اشمدلييف اشفلاطيلييف ف قطاع غزة الؿ اشف"رة مف
 )2018-2007تيلما "طرؽ اشفبؿ اشراتع إشك دكر مؤااات عقكؽ اإللااف ف عماي اشمدلييف

اشفلاطيلييف ف قطاع غزة الؿ اشف"رة مف  )2018-2007كأ ي نار" :عدث اشفبؿ اش امس عف

اشمويقات اإلاراكيلي شومؿ مؤااات عقكؽ اإللااف.

رـ لبت اشدراا إشك م مكع مف اشل"اكج أ م ا" :لرر إاراكيؿ شماؤكشي" ا " اش قطاع غزة

تاع"تار ا قكة اع"الؿ كار"رات ا ال" ارات ايم شلقالكف اشدكشف اإللاالف "رقك إشك ت

ار"راب

راكـ عرب ف قطاع غزة كل طت مؤااات عقكؽ اإللااف ف م"اتو ا ل" ارات اإلاراكيلي
كاشومؿ علك معاات مر"رتي ا كاوت إللباؼ اشمعايا عف طريؽ تر اشمرر عل ـ إ َّ أل ا
ابطدمت تلظاـ اشمااءش اإلاراكيلف اشذم عمؿ علك "ك ير اشعبال شمر"رتف ا ل" ارات كعرماف

اشمعايا مف ا ل"باؼ اشقماكف ك كت ت تعمالت "عريض إاراكيلي ش" كيى بكر" ا ككقؼ اش"مكيؿ

عل ا أدت إشك موؼ ف قدرة اشمؤااات علك "ك ير اشعماي شلمدلييف اشفلاطيلييف.

ك ر ت اشدراا تم مكع مف اش"كبيات أ م ا :مركرة اشومؿ علك إشزاـ إاراكيؿ تاشقياـ

تاش"زاما" ا تمك ب ا"فاقي

ليؼ اشراتو

كمركرة قياـ اشم "مع اشدكشف كتا :ص ا:مـ اشم"عدة

تكا تا"ى كاشومؿ علك "ك ير اشعماي شلاراف اشمدلييف كممارا اشمغكط اشرا ي إلشزاـ إاراكيؿ
تإلباؼ اشمعايا كاشغاء را
تاإلما

اشقكاليف اش"مييزي اش"ف مف ول ا عرمال ـ مف ا ل"باؼ اشقماكف

إشك قياـ اشمقرر اش اص اشمولف تاشمدا ويف عف عقكؽ اإللااف تاشومؿ علك مماف عري

عمؿ اشمؤااات كاشلا طيف أ مي اا"مرار عمؿ مؤااات عقكؽ اإللااف ف دكر ا تاشرغـ مف

اشمويقات كاشبوكتات اش"ف "كا

ا ك"كبف اشدراا تو مي إي اد "مكيؿ كطلف معلف شمؤااات

عقكؽ اإللااف.
د

Abstract
The study aims at highlighting the nature of Israel’s accountability system, and clarifying
the main challenges that hinder the human rights actors/defenders and organizations’ actions
towards following up the Israel’s violations. The importance of the study lies on exposing Israel’s
practices against access to justices and on interrupting of actions of human rights
actors/defenders and organizations. The study uses the descriptive- analytical research approach.

The study answers the following main question: To what extent the Israel’s practices limit
the human rights defenders/organizations’ abilities in protecting civilians in Gaza Strip during the
period between 2007- 2018? The study consists of five chapters; study framework, International
Humanitarian Law applicability in the context of the Gaza Strip, Israeli violations against the
civilian population of the Gaza Strip between 2007 and 2018, human rights organizations’ role in
provision of protection to the civilian population, and policies and restriction enacted in Israel to
hinder the actions/work of human rights organizations.

Main findings: Israel’s disregard of its obligations as occupying power towards the civilian
population in the Gaza Strip; Israel involvement in grave breaches of International Humanitarian
Law amounting to war crimes; impunity and lack of accountability of perpetrators of human rights
violations as evident from the outcome of human rights organizations’ engagement with the
Israeli justice system to seek redress for Palestinian victims; and incitement and defamation
campaigns against human rights organizations to limit their funding thereby undermining their
ability to provide legal protection to Palestinian civilians.

Recommendations: International community, especially the United Nations, must provide
protection to the civilian population, and exert pressure on Israel to fulfil its obligation under the
Fourth Geneva Convention by securing access to remedy for victims of human rights violations
and abolishing all discriminatory laws hindering victims’ access to legal recourse. Further, the UN
Special Rapporteur on the situation of human rights defenders must support human rights
defender and organizations to overcome such obstacles and safeguard their freedom of action.
Finally, local and national sources of funding must be established to sustain the work of human
rights organizations.
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الفص ا ول
اإلاطار الهررٍ ال ام
 يمذيت
 يشكهت انذراست
 أْذاف انذاست
 أًٍْت انذراست
 يُٓج انذراست
 حذٔد انذراست
 يصطهحاث انذراست
 انذراساث سابمت

مقدمة
لفذ يش ا ع"الؿ اإلاراكيلف الؿ اشف"رة اشزمليػ اش"ػف "تعر ػا اشد اراػ رػالث عمليػات عاػرري

مد قطاع غزة أدت إشك اقكط عدد رتير مف اشمعايا اشمدلييف مف تيل ـ أطفاؿ كلااء ك"ػدمير شوػدد

رتيػػر مػػف اشمل ػػكات اشمدلي ػ ك"ػػدمير شلتلي ػ اش"ع"ي ػ ػػف اشقطػػاع ا:مػػر اشػػذم ي ػػرؿ م اشفػػات اػػيم

شلقػػالكف اشػػدكشف اإللاػػالف ك"ر"قػػف ػػف توػػض اشعػػا ت إشػػك ػػت ات إر"رػػاب ػراكـ عػػرب ك ػراكـ مػػد

اإللاالي .

كقامت مؤااات عقكؽ اإللاػاف اشواملػ ػف قطػاع غزة ػ ت"كريػؽ اإلل" ارػات اإلاػراكيلي كاعػداد

اشملفػات اشالزمػ شومليػ اش"عقيػؽ .كقػد "قػػدمت ػف ػذا اإلطػػار تػآ ؼ اشطلتػات شفػػ"ح "عقيػؽ لػاكف عتػػر
اشلاكػب اشواػررم اشوػاـ اإلاػراكيلف كاشوديػد مػف اشقمػايا شطلػب "وػكيض مػدلف أمػاـ اشمعػارـ اإلاػراكيلي .

كمػػع مػػركر اػػلكات شػػـ "عقػػؽ مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف ل اع ػنا يػػذرر ػػف أم مػػف اشقمػػايا علػػك بػػويد
ماػاكل مر"رتػف اش ػراكـ أك ػف اشعبػكؿ علػك "وكيمػات " تػر مػرر اشمػعايا كذشػؾ تاػتب مويقػات
عديدة كا ت عمؿ اشمؤااػات ػف ذشػؾ كمػف أ م ػا :ايااػات أقر" ػا اشاػلطات اإلاػراكيلي " وػؿ مػف

ماػػوش إلبػػاؼ اشمػػعايا أمػػر موقػػد ػػدان كق ػكاليف كألظم ػ كمماراػػات قمػػاكي "ميػػز اشلظػػر ػػف قمػػايا

""ولؽ تمعايا لاطيلييف ت رؿ م "لؼ عف اشقمايا اش"ف " ص إاراكيلييف.
ك ػ دت "لػػؾ اشف"ػرة

ػػكد ل ػػط مػػف قتػػؿ مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف " ػػدؼ إشػػك اشكبػػكؿ إشػػك

اشوداشػ ػ كمعاا ػػت مر"رت ػػف ػ ػراكـ اشع ػػرب كاش ػ ػراكـ م ػػد اإللا ػػالي عل ػػك اشب ػػويديف اشمعل ػػف كاش ػػدكشف

كر طػػكة أكشػػك ي"ك ػػب علػػك "لػػؾ اشمؤااػػات اشقيػػاـ تإاػػ"لفاذ اشاػػتؿ اشمعلي ػ شل"قامػػف رمػػا أف اشقػػالكف
اش لػػاكف اشػػدكشف يفػػرض ذشػػؾ قتػػؿ اش"ك ػػى إشػػك اشقمػػاء اشػػدكشف وملػػت مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف اشواملػ

ػػف قطػػاع غػزة مػػف أ ػزة اشماػػاءش اإلاػراكيلي شلمطاشتػ تفػػ"ح "عقيقػػات لزي ػ كمعايػػدة ػػف اشم اشفػػات

اش" ػػف كقو ػػت ػػالؿ اشوملي ػػات اشواػػػرري ػػف قطػػػاع غػ ػزة مرػػػاؿ :اشمطاشتػ ػ ت"عقيقػػػات لاكيػ ػ شما ػػاكل
اشم"اتتتيف ت"لؾ اإلل" ارات كاشمطاشت ت"وكيض اشمعايا عف ا:مرار اش"ف شعقت ت ـ.

كش ذا :عاكشت اشدراا ""تع اشمماراػات اإلاػراكيلي اش"ػف " ػرؿ عاكقػان أمػاـ اشمعػاك ت اش"ػف "قػكـ

ت ا مؤااات عقكؽ اإللااف ت"ك ير اشعماي كالباؼ اشمعايا اشفلاطيلييف ف قطاع غزة كاش"ػف عػدت
مف إمراليات معاات مق"ر ف راكـ اشعرب اإلاراكيلي

ككمع عد شرقا اإل الت مف اشوقاب.

مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
تا"ػت مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف اشيػػكـ علػػك اشمعػػؾ ػف مكا ػ عقيقيػ ""ولػػؽ تمػػدل قػػدرة ػػذش
اشمؤااػػات ػػف رػػتح مػػاح اشاػػلطات اإلا ػراكيلي شكقػػؼ ا ل" ارػػات اش اػػيم شلقػػالكف اشػػدكشف اإللاػػالف
كاشقػػالكف اشػػدكشف شعقػػكؽ اإللاػػاف كذشػػؾ مػػف ػػالؿ مماراػػات م "لف ػ " وػػؿ مػػف ماػػوش اشكبػػكؿ إشػػك
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اشوداشػ أمػ نار موقػػدنا كمػػف ػػول ا اشعػػد مػػف معػػاك ت ماػػاءش اش لػػاة أك إشػزاـ إاػراكيؿ ت تػػر اشمػػرر عػػف

اشمعايا اشفلاطيلييف كمف ذش اإل راءات :قيكد "عرـ اشفلاطيلييف مف اش"ظلـ أماـ اشقمػاء اإلاػراكيلف

كم ػػف إ ػ ػراء "عقيق ػػات ديػ ػ ػػف ا ل" ار ػػات اش" ػػف ي ػػب أف "ل" ػػف تمعاا ػػت اشم"ا ػػتتيف تا ل" ار ػػات

كمويقػػات شل ػػكء إشػػك اآلشيػػات اشدكشي ػ كاشقمػػاء اشػػدكشف كاش"ػػف زادت مػػف بػػوكت عمػػؿ اشعقػػكقييف ػػف
اشد اع عف اشمعايا كاشمدلييف اشفلاطيلييف.
ك ذا ما عظى اشتاعث مف الؿ عملى ػف م ػاؿ عقػكؽ اإللاػاف كاشومػؿ اإللاػالف ػف اشوديػد

م ػػف اشمؤاا ػػات عي ػػث ع ػػظ إ ػػاض اشا ػػلطات اإلاػ ػراكيلي شلودي ػػد م ػػف اشمع ػػاك ت اش" ػػف "ق ػػكـ ت ػػػا

اشمؤااػ ػػات اشعقكقي ػ ػ مػ ػػف أ ػ ػػؿ عماي ػ ػ اشمػ ػػدلييف كالبػ ػػاؼ اشم ػ ػػعايا ك"عقي ػ ػػؽ اشما ػ ػػاءش شمر"رت ػ ػػف

ا ل" ارات.

كمف لا :اءت اشدراا ش"قدـ علابر اإل ات عػف اشوديػد مػف ا:اػكل اشمر"تطػ تمػدل ل اعػ

مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف ػػف ملػػع قيػػاـ اش ػػيش اإلا ػراكيلف تار"رػػاب ال" ارػػات اػػيم شلقػػالكف اشػػدكشف

اإللاػػالف كاشػػك أم عػػد ا"اػػا ـ ػػذش اشمؤااػػات ػػف إعػػادة ب ػياغ ااػػ"را"ي ي
اإلاراكيلي

ػػادة مػػد اشاػػلطات

إل تار ا علك اش" اكب مع اشقالكف اشدكشف اإللاالف شعماي اشمدلييف اشفلاطيلييف.

كي"معػػكر اشا ػؤاؿ اشركياػػف شلد ارا ػ يمػػا يلػػف :إلــى أي مــدى ســاىمت الممارســات اإلس ـرائيمية

تجاه مؤسسات حقوق اإلنسان في قطاع غـزة فـي الحـد مـن قـدرتيا عمـى حمايـة المـدنيين فـي قطـاع
غزة في الفترة 2018-2007؟
ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
 -ما اشكمع اشقالكلف شقطاع غزة كماككشي إاراكيؿ " ا ى ف ظؿ اشقالكف اشدكشف؟

 ما ا ل" ارات اإلاراكيلي " اش اشمدلييف اشفلاػطيلييف ػف قطػاع غػزة ػالؿ اشف"ػرة مػف -2007)2018؟

 ما دكر مؤااات عقكؽ اإللااف " اش عمايػ اشمػدلييف اشفلاػطيلييف ػف قطػاع غػزة ػالؿ اشف"ػرةمف )2018-2007

 -ما اشمويقات اإلاراكيلي شومؿ مؤااات عقكؽ اإللااف ف عماي اشمدلييف اشفلاطيلييف؟

أىداف الدراسة:
د ت اشدراا ش"عقيؽ ما يلف:

 -اش"ورؼ علك اشكمع اشقالكلف شقطاع غزة ك قان :عراـ اشقالكف اشدكشف.

 "اػػليط اشم ػػكء عل ػػك اشمكق ػػؼ اإلاػ ػراكيلف م ػػف قطػػاع غػ ػزة ع ػػاـ  2007ػػف ظ ػػؿ اش" ػػرب م ػػفماككشي" ا رقكة اع"الؿ.
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 تيػػاف أتػػرز ا ل" ارػػات اإلا ػراكيلي " ػػاش اشمػػدلييف اشفلاػػطيلييف ػػف قطػػاع غ ػزة ػػالؿ اشف" ػرة مػػف.)2018-2007

 "كميح دكر مؤااػات عقػكؽ اإللاػاف " ػاش عمايػ اشمػدلييف اشفلاػطيلييف ػف قطػاع غػزة ػالؿاشف"رة مف  )2018-2007كأ ـ اشمويقات اش"ف كا " ا.

 "اليط اشمكء علك طتيو لظاـ اشمعاات اإلاػراكيلف كاتػراز اشمماراػات اإلاػراكيلي اش"ػف "ويػؽدكر مؤااات عقكؽ اإللااف ف عماي اشمدلييف اشفلاطيلييف.

أىمية الدراسة:
"رمف أ مي اشدراا اشلظري كاش"طتيقي يما يلف:
أو ًال :األىمية النظرية
 "لتع أ مي اشدراا مف ركل ا ا:كشك مف لكع ا عاب علـ اشتاعث) اش"ػف "اػ"لد إشػك مولكمػاتأكشي

"ـ ا ا"وال ت ا مف قتؿ اشوامليف كاشل طاء ف اشم اؿ اشعقكقف.

 "ػ ػػو"ف ػ ػػذش اشد ارا ػ ػ ػ ػػف مرعل ػ ػ عر ػ ػ مػ ػػف اش"ػ ػػاريو اشايااػ ػػف كاشقػ ػػالكلف شل ػ ػػوب اشفلاػ ػػطيلفبكبػنا علػػك مػػكء اػػيادة ا ل" ارػػات اشم"رػػررة شلقػػالكف اشػػدكشف مػػف قتػػؿ قػكات ا عػػ"الؿ ػػف

ا:رامف اشفلاطيلي

ك ؿ اشم "مػع اشػدكشف ػف كمػكع عػد ش ػذش ا ل" ارػات مػف ػالؿ "فويػؿ

آشيات ا:مـ اشم"عدة شمعاات مق"ر ف ا ل" ارات ػال يمرػف اشعػديث عػف اػالـ كااػ"قرار تػدكف
"ك ير اشوداش شلمعايا ر رط ماتؽ :م رؿ مف أ راؿ اش"وايش.

ثانياً األىمية التطبيقية
 " ػػريؿ عاش ػ مػػف اشمػػغط مػػف ػػالؿ مػػح اشمماراػػات اإلا ػراكيلي ش"ػػك ير تيك ػ ملااػػت شلومػػؿاشعق ػػكقف ػػف ا :ارم ػػف اشفلا ػػطيلي كاش ػػركج ت"كب ػػيات م ػػف ػػول ا "وزي ػػز اش ػػكد م ػػف أ ػػؿ
اشكبكؿ إشك اشوداش

كالباؼ اشمعايا اشفلاطيلييف.

 قػػد "فػػ"ح ل"ػػاكج ػػذش اشد ارا ػ ا :ػػاؽ أمػػاـ اشوديػػد مػػف اشتػػاعريف شلقيػػاـ تد اراػػات أ ػػرل "رميلي ػ""لاكؿ ا ل" ارات اإلاراكيلي كعالق" ا تم"غيرات أ رل.

 ل"ػػاكج اشد اراػ اػػكؼ "فيػػد اشوػػامليف ػػف م ػػاؿ عقػػكؽ اإللاػػاف ك"مرػػل ـ مػػف مكا ػ اشمويقػػاتاإلاراكيلي شعماي اشمدلييف.

منيج الدراسة:
اع"مد اشتاعث علك اشمل ج اشكبفف اش"عليلف شكبؼ اشظا رة ترػؿ كالت ػا كأتواد ػا اشم "لفػ
ك"فاير ا شلكبكؿ إشك أاتات ا كماتتا" ا كعالق" ا تتوض اشم"غيرات اشمػؤررة ػف "ك ي ػا شلكبػكؿ إشػك
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ل"اكج يمرف "فاير ا ك"وميم ا تطريق مكمكعي .
كيورؼ اشمل ج اشكبفف اش"عليلف علك ألػى أاػلكب مػف أاػاشيب اش"عليػؿ اشمر"رػز علػك مولكمػات

را يػ كدقيق ػ عػػف ظػػا رة أك مكمػػكع معػػدد مػػف ػػالؿ " ػرة أك " ػرات زمليػ مولكم ػ كذشػػؾ مػػف أ ػػؿ

اشعبكؿ علك ل"اكج عملي "ـ "فاير ا تطريق مكمكعي كتما يلا ـ مع اشموطيات اشفولي شلظا رة.

حدود الدراسة:
""مرؿ عدكد اشدراا تعدكد مكمكعي كزمالي ك غ ار ي كت ري .
الحد الموضوعي:
اشمعلي

ي"مرؿ اشعد اشمكمكعف شلدراا ف "لاكؿ اشمماراات اإلاراكيلي " اش مؤااػات عقػكؽ اإللاػاف
كاش"ف "ومؿ علك عماي اشمدلييف اشفلاطيلييف ف قطاع غزة.

الحد الزماني:
كذش ػػؾ ػػالؿ اشف"ػ ػرة ت ػػيف عػػػامف  2018-2007عيػ ػػث ػ ػ دت ػػػذش اشف"ػ ػرة رالرػ ػ اع"ػ ػػداءات

عارري إاراكيلي مػد قطػاع غػزة ك ػ دت ل ػاطان ملعكظػان شمؤااػات عقػكؽ اإللاػاف ػف اػتيؿ "ػك ير

اشعماي شلمدلييف ف قطاع غزة.

الحد الجغرافي :كي"مرؿ ف قطاع غزة.

مصطمحات الدراسة:
 الممارســات اإلس ـرائيمية تجــاه مؤسســات حقــوق اإلنســان :يوػػرؼ اشتاعػػث إ راكي ػنا اشمماراػػاتاإلا ػ ػراكيلي ػ ػػف ػ ػػذا اشاػ ػػياؽ تول ػ ػػا ميػ ػػع اإل ػ ػراءات أك اشقػػ ػ اررات أك اش" ػ ػريوات كا:عرػ ػػاـ
اشقماكي اش"ف " دؼ إشك عرقل عمؿ مؤااات عقكؽ اإللااف اشوامل ف قطػاع غػزة ش" ليػب

اشماػؤكشيف اإلاػراكيلييف مػف اشماػاءش ك"ػك ير اشعبػال ش ػـ كعرمػاف اشمػعايا اشفلاػطيلييف مػف
عق ػػـ ػػف اشكبػػكؿ إشػػك اشوداش ػ ك تػػر اشمػػرر عػػل ـ كااػػ" داـ اشاػػلط اش" ػريوي كاشقمػػاكي
روداة ش" ديد ال" اؾ اشقالكف اشدكشف شعقكؽ اإللااف كاشقالكف اشدكشف اإللاالف.

 -مؤسســات حقــوق اإلنســان :كيور ػػا اشتاعػػث إ راكيػنا تول ػػا اشمؤااػػات غيػػر اشعركميػ اشمعلي ػ

كاش"ػف "ومػؿ علػػك عمايػ ك"وزيػػز عقػكؽ اإللاػػاف ػف قطػاع غػزة كمل ػا مؤااػ اشعػؽ كمررػػز

اشمي ػزاف شعقػػكؽ اإللاػػاف كاشمررػػز اشفلاػػطيلف شعقػػكؽ اإللاػػاف كمررػػز اشمولكمػػات اإلا ػراكيلف

شعقكؽ اإللااف ف ا:رامف اشمع"ل

ت"ايلـ) ك مالؾ) مررز شلد اع عف عري اشعرر .
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 الحمايــة :يقبػػد تمف ػػكـ اشعماي ػ تولػػى ا:ل ػػط اش"ػػف " ػػدؼ إشػػك مػػماف ا ع" ػراـ اشرامػػؿ ش ػػـكبكف ررام" ـ ك قنا شلموايير اشدكشي شعقكؽ اإللااف كاشقػالكف اشػدكشف اإللاػالف .اشل لػ اشدكشيػ

شلبليب ا:عمر)

 -المــدنيين :ك قػنا "فاقيػػات ليػػؼ اشمػػدلييف ػػـ ا :ػ اص اشػػذيف

ي ػػ"رركف ت ػػرؿ متا ػػر ػػف

ا:عمػاؿ اشوداكيػ تمػف ػي ـ أ ػراد اشقػكات اشماػلع اشػذيف أشقػكا أاػلع" ـ كرػذشؾ اشوػا زكف عػػف

اشق" ػػاؿ تا ػػتب اشم ػػرض أك اش ػػرح أك ا ع" ػػاز أك :م ا ػػتب أ ػػر .اشم ػػادة اشراشرػ ػ اشم ػػ"رر
"فاقيات ليؼ)

 ج ـرائم الحــرب :كعر ػػا اشميرػػاؽ ا:اااػػف شلمعرم ػ اش لاكي ػ اشدكشيػ علػػك أل ػػا "مرػػؿ اشم اشفػػاتاش اػػيم

"فاقيػػات ليػػؼ ا:رتو ػ اشمكقو ػ ػػف آب أغاػػطس)  1949كا ل" ارػػات اش طي ػرة

ا :ػ ػػرل شلق ػ ػكاليف كا:ع ػ ػراؼ اشاػ ػػاري علػ ػػك اشملازعػ ػػات اشماػ ػػلع اشدكشي ػ ػ كرػ ػػذشؾ ا ل" ارػ ػػات

اش اػيم ػػف عاشػ اشل ازعػػات اشماػػلع غيػػر اشدكشيػ مػػد ا :ػ اص غيػػر اشقػػادريف علػػك اشق"ػػاؿ
أك أكشكؾ اشذيف أشقكا االع ـ .ميراؽ ركما ا:اااف شلمعرم اش لاكي اشدكشي

)1998

 جرائم ضد اإلنسانية :ك ف اش راكـ اش"ف ير"رت ا أ راد مف دكش مػا مػد أ ػراد آ ػريف مػف دكشػ" ـأك م ػػف غيػ ػر دكشػػ" ـ ت ػػرؿ مل ػػف كم ػػمف طػػ شالم ػػط اد كاش"مييػػز ػػف اشمواملػػ تقب ػػد
اإلمرار اشم"ومد تاشطرؼ اآل ر كذشػؾ تم ػارر مػع آ ػريف ق"ػراؼ ػذش اش ػراكـ مػد مػدلييف

ي "لفػػكف عػػل ـ مػػف عيػػث ا ل"مػػاء اشفرػػرم أك اشػػديلف أك اشورقػػف أك اشػػكطلف أك ا
:ي ألكاع أ رل مف ا

"الؼ .ميراؽ ركما ا:اااف شلمعرم اش لاكي اشدكشي

"مػػاعف أك

)1998

 النائـــب العســـكري العـــام اإلســـرائيمي :ك ػػك اشمرلػػؼ ت"لقػػف اش ػػراكل اش لاكيػػ ك ػػ"ح اش"عقيقػػاتتاش ػػت ات اش" ػػف "ر"ر ػػب م ػػف قت ػػؿ اش ػػيش اإلاػ ػراكيلف كيق ػػكـ ت"عري ػػؾ اش ػػدعاكل اش لاكيػ ػ م ػػد
مر"رتف اش راكـ مف أ راد اش يش اإلاراكيلف( .ىيومن رايتس ووتش)2010 ،

 محكمــة العــدل العميــا اإلس ـرائيمية :ػػف رأس ػػرـ اشاػػلط اشقمػػاكي ػػف إا ػراكيؿ كمػػف مػػمفبالعيا" ا اشلظر ف اشطوكلات اشمقدم مد ق اررات اشالط اش"لفيذي  .علتف )2015

 تقييد حرية الحركة والتنقل :ك رؿ إ راء أك أك ايااات مف ول ا أف "عد عري اإللاػاف ػفاش"لق ػػؿ اػ ػكاء دا ػػؿ اإلقل ػػيـ اشكاع ػػد أك ار ػػى كعريػ ػ اشعررػ ػ كاش"لق ػػؿ ػػف كاع ػػدة م ػػف عق ػػكؽ
اإللاػػاف ا:اااػػي اش"ػػف أرػػدت علي ػػا م مكعػ مػػف اشمكاريػػؽ اشدكشيػ كاإلقليميػ اش ابػ تعقػػكؽ
اإللااف .اشو د اشدكشف اش اص تاشعقكؽ اشمدلي كاشايااي

)1966

 رصــد وتوثيــق االنتياك ـات اإلسـرائيمية :ك ػػف عمليػ اشربػػد كاش"ػػف "ولػػف عمليػ اش""تػػع كاشمراقتػاشملظم شمماراػات قػكات ا عػ"الؿ اإلاػراكيلف را ػ كي"مػمف لػكعيف مػف ا:ل ػط اشم"راتطػ :
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مػػع اشمولكم ػػات أك "قبػػف اشعق ػػاكؽ) كاش"كري ػػؽ .ك"ولػػف عمليػ ػ اش"كري ػػؽ علػػك أل ػػا اش"اػ ػ يؿ
اشملظـ شرؿ اشمولكمات كاشتيالات اش"ف رل ربد ا .مررز اشميزاف شعقكؽ اإللااف)

 المحكمــة الجنائيــة الدوليــة" :وااػػت اشمعرم ػ ػػف "مػػكز يكشيػػك)  2002توػػد اشمبػػادق مػػفاشػدكؿ علػػك لظام ػا ا:اااػػف ميرػاؽ ركمػػا) ك" ػ"ص تمعارمػ ا :ػ اص اشم" مػػيف تإر"رػػاب
رؿ مف أك كاعدة مف راكـ عرب ك راكـ مد اإللاالي ك راكـ اإلتادة اش ماعي  .ميرػاؽ ركمػا

ا:اااف شلمعرم اش لاكي اشدكشي

)1998

 الوالية القضائية العالمية :ك ف ا "باص اشقماء اشمعلف شػتوض اشػدكؿ ػف معارمػ مر"رتػفػراكـ اشعػػرب كاش ػراكـ مػػد اإللاػػالي كاإلتػػادة اش ماعيػ تغػػض اشلظػػر عػػف مرػػاف ار"رات ػػا أك
ا :ػ اص اشػذيف ار"رتػت تعق ػـ كمرػاؿ علػك اشػدكؿ اش"ػف "طتػؽ ػذا اشمتػدأ :تريطاليػا كااػتاليا
ك كشلدا .اشل ل اشدكشي شلبليب ا:عمر)

الدراسات السابقة:
أوالً :ىيــومن رايــتس ووتــش (( ،)2017غيــر راغبــة أو غيــر قــادرة .القيــود اإلس ـرائيمية عمــى دخــول
الحقوقيين إلى غزة وخروجيم منيا).

كقد لبت اشدراا شودة ل"اكج مف أ م ا:
 .1ملذ  25عامان "فرض إاراكيؿ قيكدان م"زايدة علك اشافر مف قطػاع غػزة كاشي ػا ت ػرؿ يػؤرر علػك
ميػػع ل ػكاعف اشعيػػاة ػػف اشقطػػاع تمػػا ػػف ذشػػؾ قػػدرة اشعقػػكقييف علػػك "كريػػؽ ال" ارػػات عقػػكؽ

اإللااف كاشقالكف اشدكشف اإللاالف.

 .2يكا ػػى اشعقكقيػػكف اشفلاػػطيليكف بػػوكتات ػػف "اػػيير تػرامج عمػػؿ مكعػػدة ػػف را ػ أر ػػاء قطػػاع
غ ػزة كاشمػػف اشغرتي ػ تاػػتب عػػدـ اشقػػدرة علػػك اش"لقػػؿ مػػا تػػيف اشكعػػد"يف اش غ ػ ار ي"يف تػػرغـ أف

إا ػ ػراكيؿ "و"ػ ػػرؼ تكعػ ػػد" ما ك"ملػ ػػع إا ػ ػراكيؿ مكظفػ ػػك عقػ ػػكؽ اإللاػ ػػاف ػ ػػف اشملظمػ ػػات اشدكشي ػ ػ

كاإلاراكيلي مف اشد كؿ إشك قطاع غزة.

" .3زعـ إاراكيؿ ك"دا ع تقكة ف مكاقف ا اشرامي توف آشيا" ا اشمعلي ف اش"عقيؽ ػف ػت ات ػراكـ
اشعرب "لا ـ مع اشموايير اشدكشي كشرل ا ػف لفػس اشكقػت "و"ػرؼ تبػوكت
قطػػاع غ ػزة تاػػتب عػػدـ "كا ػػد ق ػكات ميدالي ػ

مػع ا:دشػ دا ػؿ

لػػاؾ كتبػػوكت "لقػػف اش ػػراكل كاشمولكمػػات مػػف

اش ػ ػ كد كاشم ػػعايا دا ػػؿ قط ػػاع غػ ػزة كتول ػػا "و"م ػػد عل ػػك ملظم ػػات عقكقيػ ػ ػػف ػػذا اش ػػوف

ك"و" ػػرؼ إاػ ػراكيؿ ت ػػاشقيكد اش" ػػف "ع ػػد م ػػف ق ػػدرة ػػذش اشملظم ػػات ػػف اش"عقي ػػؽ م ػػف ػػالؿ مل ػػع

اشعقػػكقييف مػػف اشكبػػكؿ إشػػك اشقطػػاع ا:مػػر اشػػذم ي وػػؿ "كريػػؽ ال" ارػػات إا ػراكيؿ أمػ انر موقػػدان
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ك"ريػػر اش ػػركؾ ت ػػوف قػػدرة كرغتػ اشاػػلطات اإلاػراكيلي علػػك اش"عقيػػؽ ػػف ا ل" ارػػات اشمع"مل ػ
شقكاليف اشعرب.

 .4تعرػػـ أف إاػػراكيؿ قػػكة اعػػ"الؿ "ػػ"عرـ ػػف ملػػاعف اشعيػػاة ػػف غػػزة إل ػػا ملزمػػ ك ػػؽ اشقػػالكف

اش ػػدكشف اإللا ػػالف ت"اػ ػ يؿ اش ػػركج م ػػف غػ ػزة كاش ػػد كؿ إشي ػػا شأل ػ ػراد كاشتم ػػاكع .كك قػ ػان شلق ػػالكف

اش ػػدكشف :ػػإف إاػ ػراكيؿ ملزمػ ػ تاشا ػػماح توم ػػؿ اشم "م ػػع اشم ػػدلف تم ػػا ي ػػمؿ عم ػػؿ اشملظم ػػات

اشعقكقي .

ثاني ـاً :زقــوت ،أحمــد ( ،)2016دور الدبموماســية اإلس ـرائيمية فــي الحفــاظ عمــى أمــن إس ـرائيل خــلل
العــــدوان عمــــى قطــــاع غــــزة ( ،)2015 ،2008رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة ،أكاديميــــة اإلدارة
والسياسة لمدراسات العميا.
كقػػد لبػػت اشد ارا ػ إشػػك عػػدة ل"ػػاكج ""ولػػؽ تاشػػدكر اشتػػارز شلدتلكمااػػي اإلا ػراكيلي ػػف "ك يػػى

اش ػرأم اشوػػاـ اشػػدكشف ك ػػف اش"ػػورير ػػف اشمكقػػؼ اشراػػمف اشورتػػف ك"كمػػيح ا:توػػاد اشايااػػي مػػف اشوػػدكاف
علػػك قطػػاع غ ػزة ت ػػرؿ م"رػػرر .رمػػا "طرقػػت اشد ارا ػ إشػػك يمل ػ اشمؤاا ػ اشواػػرري كاشقيػػادة اشايااػػي

علك مؤااات اشدكش ككمعت اشدكر اإلاراكيلف ف إ ػاؿ عمػؿ ش لػ "قبػف اشعقػاكؽ اشدكشيػ تركااػ
اشقامف غكشدا"كف.

ثالثـاً :رحــال ،عمــر ( ،)2013االنتياكــات اإلس ـرائيمية لمحــق فــي التنقــل والحركــة وفق ـاً لقواعــد قــانون
حقوق اإلنسان ،بحث مقدم إلى المؤتمر العممي بعنوان" :نحو تعزيز مقاومة سياسة اإلبعاد" ،جامعـة

النجاح الوطنية.
"لاكش ػػت اشد اراػ ػ اشمرر ػػز اشق ػػالكلف شأل ارم ػػف اشفلا ػػطيلي اشمع"لػ ػ كعريػ ػ اشعررػ ػ كاش"لق ػػؿ ػػػف
اشقػالكف اشػدكشف اإللاػػالف كاشقػالكف اشػػدكشف شعقػكؽ اإللاػػاف كررػزت علػػك أ ػراؿ اشايااػ اإلاػراكيلي ػػف
ملع اشفلاطيلييف مف عريػ اشعررػ كاش"لقػؿ كأتوػاد ػذش ا ل" ارػات اشايااػي كاشقالكليػ كأ ػراؿ اش"مييػز

اشولبػػرم اش"ػػف "ماراػ ا دكشػ ا عػػ"الؿ تعػػؽ اش ػػوب اشفلاػػطيلف ػػف اشقيػػكد علػػك اشعررػ كاش"لقػػؿ عتػػر

اشعكا ز كاشطرؽ اشمعدكدة اشعرر شلفلاطيلييف.
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رابعـــاً :شـــعت ،خضـــر (( ،)2011دور منظمـــات حقـــوق االنســـان فـــي المجتمـــع الفمســـطيني دراســـة
تحميمية :قطاع غزة نموذجاً) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر – غزة.
ك لبت اشدراا تل"اكج عدة مف أ م ا:
 .1ملظمػػات عقػػكؽ اإللاػػاف اشفلاػػطيلي "قػػكـ تػػدكر م "موػػف "لمػػكم ك"رقيفػػف ي"ميػػز عػػف لظيرا" ػػا
اشورتي

كشرل ا "وررت تآرار ا لقااـ ك راكـ ا ع"الؿ كاش" اذؿ اشدكشف.

 " .2ارقػ ػ ػػب اشملظم ػ ػ ػػات أداء اشا ػ ػ ػػلطات اشكطليػ ػ ػ ػ اشفلا ػ ػ ػػطيلي اش ػ ػ ػػرالث :اش" ػ ػ ػ ػريوي كاشقم ػ ػ ػػاكي
كاش"لفيذي ػ ػ ) ك"مرػ ػػؿ أبػ ػػوب ا:دكار اش"ػ ػػف كا " ػ ػػا

اش"لفيذي .

اب ػ ػ ن يمػ ػػا ي"ولػ ػػؽ ت"قػ ػػكيـ أداء اشاػ ػػلط

" .3ومػػؿ اشملظمػػات علػػك م"اتو ػ كمالعق ػ ال" ارػػات ا عػػ"الؿ شعقػػكؽ ا لاػػاف اشفلاػػطيلف ك ػػف
ذا اإلطار قامت ت"طكير آشيا" ا كتلي" ا شرف ""مرف مف اشقياـ ت ذا اشدكر تل اح.

خامسـاً :يوســف ،خولــة ( ،)2011الحصــار اإلسـرائيمي المفــروض عمــى قطــاع غــزة فــي ضــوء أحكــام
القانون الدولي العام ،مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ،العدد الرابع.

ررػػزت اشد ارا ػ علػػك "قيػػيـ اشعبػػار اإلا ػراكيلف اشمفػػركض علػػك قطػػاع غ ػزة مػػف لاعي ػ اشقػػالكف
اشػػدكشف ك"عليػػؿ اشػػذراكع كاشمتػػررات اش"ػػف "قػػدم ا إا ػراكيؿ ش" ػريع ذشػػؾ اشعبػػار كقكاعػػد اشقػػالكف اشػػدكشف

اش"ػػف ي رق ػػا اشعبػػار اإلاػراكيلف اشمفػػركض علػػك اشقطػػاع .كأظ ػػرت اشد ارا ػ "ػػدا ؿ آرػػار اشعبػػار مػػع

آر ػػار اشو ػػدكاف اإلاػ ػراكيلف عل ػػك قط ػػاع غػ ػزة ع ػػاـ  2008كأكب ػػت تو ميػ ػ ا ا ػػ"مرار تر ػػؼ اشرغػ ػرات
اشقالكلي ف اشمكاقؼ اإلاراكيلي شما شى أرر علك اشمكاقؼ اشدكشي

كاشرأم اشواـ غير اشرامف.

سادس ـاً :تقريــر لمنظمــة ىيــومن رايــتس ووتــش (( ،)2010تجاىــل تــام :اإلفــلت مــن العقــاب عم ـى

انتياكات قوانين الحرب أثناء الحرب عمى غزة).
كقد رج اش"قرير تاشل"اكج اش"اشي :

 .1إ فاؽ إاػراكيؿ ػف إ ػراء "عقيقػات لزي ػ كمعايػدة ػف اشايااػات اش"ػف ب ٌػرعت ت ػا اشماػ"كيات
اشوليا مف اشقيادة اشايااي كاشقيادات اشوارري كاش"ف ي "تى أل ا رقت قكاليف اشعرب.
 .2اشعركمػ اإلاػراكيلي ر مػت اشػػدعكات اش ابػ تػػإ راء اشمعااػػت شمػف ي ػػ"تى أل ػـ إر"رتػكا ػراكـ
عرب كع"ك إبدار اش"قرير شػـ " ًػر إاػراكيؿ معااػت

تإر"رات ـ راكـ.

ديػ :م مػف اش لػكد كاشمػتاط اشم ػ"تى

 .3ع ػػدـ قاتليػ ػ طر ػػف اشبػ ػراع :إاػ ػراكيؿ كعم ػػاس إل ػ ػراء "عقيق ػػات لزي ػ ػ "ا ػػ" يب شلمطاشت ػػات
اشدكشي اش"ف طاشب ت ا اشم "مع اشدكشف.
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اشمر"رتػ ػ ػػف بػ ػراع غػ ػزة م ػػف قت ػػؿ
 .4إف ا ا ػػ"مرار ػػف اإل ػػالت م ػػف اشوق ػػاب عل ػػك ا ل" ار ػػات ي
اشطر يف مف ػولى أف يمػر ت ػكد "عقيػؽ اشاػالـ اشػداكـ كمواقتػ اش لػاة ك"اػ يؿ ا ل" ارػات

عللان يااعد علك تلاء اشرق اشقادرة علك "عريؾ عمليػ اشاػالـ شألمػاـ ككمػع اشقكاعػد شالاػ"قرار

كا:مف علك اشمدل اشتويد.

كأكبت اشدراا تمركرة زيادة اشعركمات كاش يكات اشدكشي اشمؤررة مػف مػغكط ا علػك اشطػر يف

م ػػف أ ػػؿ إ ػ ػراء "عقيق ػػات دا ليػ ػ كريػ ػ كما"فيمػ ػ كلزي ػ ػ  .كت ػػوف إاػ ػراكيؿ ول ػػك اشك ي ػػات اشم"ع ػػدة

كاشعركمات ا:كركتي اشمطاشت ت"عقيقات لزي
رتار اشماؤكشيف.

تعػؽ ك" ػمؿ اشلظػر ػف اشايااػات اشمكمػكع مػف قتػؿ

كاذا أ فقػػت "عقيقػػات إا ػراكيؿ كعركم ػ عمػػاس اشدا لي ػ يبػػتح ا دعػػاء اشػػدكشف ػػك اشفرب ػ

اشكعيػػدة شلمػػعايا اشمػػدلييف ػػف اشبػراع اشماػػلح شلعبػػكؿ علػػك عقػػكق ـ .كتاش"ػػاشف :ي"ك ػػب علػػك م لػػس
ام.

ا:مف تا:مـ اشم"عدة أف يعيؿ اشبراع إشك اشمعرم اش لاكي اشدكشي ف

سابعاً :المركـز الفمسـطيني لحقـوق اإلنسـان (( ،)2010غيـاب واضـل لـد رادة :تحقيقـات إسـرائيل فـي
إنتياكات القانون الدولي اإلنساني ،بما في ذلك الجـرائم التـي اقترفـت خـلل العـدوان عمـى قطـاع غـزة

 27كانون األول (ديسمبر)  18-2008كانون الثاني (يناير) .)2009
كقد لبت اشدراا إشك ل"اكج عدة أ م ا:
 .1لظػ ػػاـ اشوداش ػ ػ اإلا ػ ػراكيلف

يفػ ػػف تاشموػ ػػايير اشدكشي ػ ػ اشالزم ػ ػ

ا ل" ارات اإلاراكيلي مف اشفلاطيلييف.

علػ ػػدما ي"ولػ ػػؽ ا:مػ ػػر تمػ ػػعايا

 .2ا ل" ارػػات اإلا ػراكيلي شلقػػالكف اشػػدكشف رالػػت ل"ي ػ شق ػ اررات راػػمي ا" ػػذ" ا اشاػػلطات ا:ملي ػ
كاشايااػػي علػػك أعلػػك اشماػػ"كيات كأف اش"عقيقػػات اش"ػػف أ ر" ػػا إاػػراكيؿ ػػف "عقيق ػػات ػػرلي

كغير دي .

" .3تػػر ف اشكقػػاكع عػػدـ ااػػ"وداد إاػراكيؿ عمليػان كقالكليػان إل ػراء "عقيقػػات ديػ كمقامػػاة اشم" مػػيف
تإر"رػػاب ال" ارػػات اػػيم شلق ػػالكف اشػػدكشف ا:مػػر اشػػذم يو"ت ػػر ال" ارػػان ش"زاما" ػػا ػػف إ ػ ػراء

"عقيقػ ػػات دي ػ ػ ػ ػػف ػ ػػت ات ار"رػ ػػاب ػ ػراكـ اشعػ ػػرب كاش ػ ػراكـ مػ ػػد اإللاػ ػػالي كغير ػ ػػا مػ ػػف

ا ل" ارات اش طيرة شلقالكف اشدكشف.

 .4تاػػتب غيػػاب آشيػػات اشوداش ػ اشمعلي ػ اش"ػػف "لبػػؼ اشمػػعايا اشفلاػػطيلييف ػػف إلبػػاؼ قمػػاكف
عادؿ كمماف معاات اشماككشيف عف ار"راب راكـ عرب دكشي يزيد مف مركرة اشل ػكء إشػك

آشي ػػات اشوداشػ ػ اشدكشيػ ػ

عل ػػك أف ""م ػػمف "ل ػػؾ اآلشي ػػات أف يعي ػػؿ م ل ػػس ا:م ػػف اشكم ػػع ػػف

ا:رامف اشفلاطيلي اشدكشي إشك اشمعرم اش لاكي اشدكشي .
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تعقيب عمى الدراسات السابقة
تود م ار و اشدرااات اشااتق

إف اشتاعث "كبؿ إشك عدة مالعظات مف أ م ا:

 .1ميػػع اشد اراػػات اشاػػاتق ررػػزت علػػك توػػض مػػف كالػػب اشمماراػػات اإلا ػراكيلي

مرػػؿ " :ا ػػؿ

إ ػراء "عقيقػات ديػ كاعاقػ كبػكؿ اش تػراء ك"لقػؿ اشعقػكقييف مػف غػزة كاشي ػا ك الػب معػػدكد
مف دكر مؤااات عقكؽ اإللااف ف قطاع غزة.

" .2لاكشػ ػػت توػػػض اشد اراػ ػػات اشا ػػاتق ت ػ ػرؿ زكػػػف عػ ػػف اإلل" ار ػػات اإلا ػ ػراكيلي شلق ػػالكف اشػ ػػدكشف
اإللاالف ف قطاع غزة

 .3موظػػـ اشد اراػػات اشاػػاتق ررػػزت علػػك آرػػار اشوػػدكاف اإلا ػراكيلف علػػك قطػػاع غ ػزة عػػاـ 2008
كاشايااػػات اشم" ػػذة مػػف أ ػػؿ إ ػراء "عقيقػػات ت ػػت ات ػراكـ اشعػػرب كغير ػػا مػػف اإلل" ارػػات

شلقالكف اشدكشف اإللاالف.

 .4شػػـ ""طػػرؽ اشد اراػػات اشاػػاتق إشػػك اشمويقػػات اش"ػػف كا ػػت مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف اشفلاػػطيلي
ت رؿ امؿ.

 .5شػ ػػـ "تعػ ػػث اشد اراػ ػػات اشاػ ػػاتق اشػ ػػدكر اش ػ ػػاـ شمؤااػ ػػات عقػ ػػكؽ اإللاػ ػػاف ػ ػػف عماي ػ ػ اشمػ ػػدلييف
اشفلاطيلييف ف اشف"رة اش"ف "غطي ا اشدراا .

"" .6ميػز اشد اراػ ػف ""تػع اشمماراػات اإلاػراكيلي اش"ػف مػف ػول ا إعاقػ اشكبػكؿ شلوداشػ كا ػالت
م رمف اشعرب كمر"رتف اشم اشفات اش ايم شلقالكف اشدكشف اإللاالف مف اشوقاب.

" .7اػػوك اشد اراػ ػ اشعاشيػ ػ شل"رري ػػز عل ػػك دكر مؤاا ػػات عق ػػكؽ اإللا ػػاف ػػف اش"ب ػػدم شلاياا ػػات
اإلاراكيلي

ا ك مح اشمماراات اإلاراكيلي ف ذا اش وف.

كتياف أ ـ اش"عديات اش"ف "كا
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الفص الثانٌ
الىضع الكانىنٌ لكطاع غزَ يف ظ
الكانىى الدولٌ
 انًبحث األٔل :انُظاو انمإًََ فً لطاع غشة بٍٍ عايً 5002-7691

 انًبحث انثاًَ  :انًٕلف اإلسزائٍهً يٍ لطاع غشة عاو 5001
 انًبحث انثانث  :اإلجزاءاث اإلسزائٍهٍت انًخخذة ضذ لطاع غشة

تمييد:
عملت اشالطات اإلاراكيلي علك اش"لبؿ مػف إش"زاما" ػا " ػاش قطػاع غػزة تإع"تار ػا قػكة إعػ"الؿ

كذشؾ مف الؿ طكات مرؿ ا لاعاب آعادم اش الب كق اررات ا" ذ" ا اع"ترت ي ا قطاع غػزة ريػاف
موادم ش ا كذشؾ ػف اػتيؿ اش" ػرب مػف اشماػككشي اشم"ر"تػ علي ػا تمك ػب اشقػالكف اشػدكشف عيػث يو"تػر

قطػ ػػاع غ ػ ػزة مػ ػػف ا :ارمػ ػػف اشمع"ل ػ ػ كي"ر"ػ ػػب علػ ػػك ذشػ ػػؾ ماػ ػػككشيات عديػ ػػدة علػ ػػك اػ ػػلطات ا عػ ػػ"الؿ

اإلاراكيلي

كشرف اشمماراات اإلاراكيلي " ير إشك اش" رب مف "لؾ اشماككشيات كعدـ ا ش"زاـ ت ا.

كاػػكؼ ي"ل ػػاكؿ اشفب ػػؿ اشر ػػالف اشكم ػػع اشق ػػالكلف شقط ػػاع غػ ػزة ػػف ظ ػػؿ أعر ػػاـ اشق ػػالكف اش ػػدكشف

كاإل ات ػ ػ إذا مػ ػػا رػ ػػاف اشقطػ ػػاع ي مػ ػػع شالعػ ػػ"الؿ أـ

ك ق ػ ػان شلقػ ػػالكف اشػ ػػدكشف؟ كتاش"ػ ػػاشف :ي"ر"ػ ػػب عليػ ػػى

ماككشيات شدكشػ ا عػ"الؿ " ػاش اشقطػاع .كاػكؼ للقػف اشمػكء علػك اشمكقػؼ اإلاػراكيلف مػف قطػاع غػزة

إذا مػا رػػاف يو"ػػرؼ تاع"الشػػى شقطػاع غػزة أـ ؟ تاإلمػػا إشػػك تيػػاف اشمكقػؼ اإلاػراكيلف مػػف اشقطػػاع ػػف

عػػاـ  2007توػػد اػػيطرة عررػ عمػػاس عليػػى كاإل ػراءات اش"ػػف ا" ػػذت ك ق ػنا ش ػػذا اشمكقػػؼ ك ػػك ا:مػػر
اشذم لؽ "وقيدات أك دت تيك موقػدة شومػؿ مؤااػات عقػكؽ اإللاػاف ػف ظػؿ "لبػؿ دكشػ ا عػ"الؿ

مف ماككشيا" ا " اش اشقطاع.

شػػذا :اػػلقكـ ػػف اشمتعػػث ا:كؿ تتيػػاف اش لفي ػ اش"اري ي ػ شالعػػ"الؿ اإلا ػراكيلف شقطػػاع غ ػزة ك ػػف

اشمتعػػث اشرػػالف اشمكقػػؼ اإلا ػراكيلف مػػف قطػػاع غ ػزة ػػف عػػاـ  2007ك ػػف اشمتعػػث اشراشػػث اإل ػراءات
تلاء علك اع"تار اشعركم اإلاراكيلي قطاع غزة رياف موادم.
اإلاراكيلي اشم" ذة مد قطاع غزة
ن
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المبحث األول
النظام القانوني في قطاع غزة بين عامي 2005-1967
تدء مف ا ع"الؿ اشواررم
مرت طتيو ا ع"الؿ اإلاراكيلف شقطاع غزة تمراعؿ م "لف
ن
كاشايطرة اشرامل كاشمتا رة عتر إدارة عارري إشك مرعل ملح اشعرـ اشذا"ف مع إتقاء اشايطرة

اإلاراكيلي

إشك معاك ت اش"علؿ مف اإلش"زاـ عتر ؾ ا ر"تاط.

أوالً :االحتلل اإلسرائيمي لقطاع غزة عام 1967
تود أف مع قطاع غزة شإلدارة اشمبري إرر اشفراغ اشايااف كاشقالكلف اشذم "رر"ى اش زيم
اشورتي عاـ  1948قامت إاراكيؿ تاع"الؿ قطاع غزة كايلاء تاشرامؿ إتاف عرب  1967رـ قامت

ت" ريؿ إدراة عارري ما"قل إلدارة قطاع غزة كأ رل ف اشمف اشغرتي  .كاا"مر عرـ إاراكيؿ شقطاع
غزة عتر اإلدارة اشوارري

إدارة مدلي

إشك أف أبدرت ا:مر رقـ  )725عاـ  1981كاشذم يقمف ت" ريؿ

يى كأكرلت ش ذش اإلدارة بالعيات اشالط اش"لفيذي

تاشبالعيات اش" ريوي

كرالت "اف " ريوات علك رؿ أكامر عارري

اشوارري اش"ف "ررت "وري نار ملعكظنا علك اشقكاليف اشااري

كاع"فظت اإلدارة اشوارري

كراف ملعكظنا رـ ا:كامر

ف قطاع غزة قتؿ ا ع"الؿ عاـ 1967

ك ك ا:مر اشم اشؼ شلقالكف اشدكشف اشذم يفرض علك الط ا ع"الؿ اشعفاظ علك اشلظاـ اشقالكلف

اشقاكـ ف ا:قاشيـ اشمع"ل  .اشمق"فف )8-7 :2008

كعمدت اإلدارة اشوارري اإلاراكيلي إشك إعراـ ايطر" ا اشرامل علك را

ف اشقطاع

اشقطاعات اإلداري

وملت علك طمس اشتلي اشايااي اشفلاطيلي اشقاكم إتاف اإلدارة اشمبري

ا:كامر اشوارري اإلاراكيلي "ـ "قييد را

ألظم ا ل" اتات ف اشتلديات كاشغرؼ اش" اري كاشلقاتات.

رما كاعتت بالعيات اشمعارـ اشلظامي

كاشمراكب كاشمبادر اشطتيوي

تمك ب

ف اشمااكؿ اش لاكي كاشملازعات اش اب تا:رامف
را

كا:مكر اشماشي

اإلاراكيلي  .عمكدة )55-54 :2015

كعكش" ا

"باص اشمعارـ اشوارري

كأبدرت اإلدارة اشوارري أكامر عدة "ا ؿ إقام ما"كطلات إاراكيلي دا ؿ أرامف اشقطاع
ك"ا يؿ مبادرة ا:رامف كاشايطرة علك مكاردش اشطتيوي

كاعراـ اشايطرة ا:ملي كمماف أمف

كاالم اش يش اإلاراكيلف رما كا" ذت ايااات اق"بادي "ممف "توي ا ق"باد اشفلاطيلف

تا ق"باد اإلاراكيلف كمماف "عرم ا تى عيث أ قد"ى اشقدرة علك اشلمك كاش"طكر كتويدان عف "عرـ
إاراكيؿ ترا اشمكارد .كشـ "قؼ ايااات ا ع"الؿ علد ذا اشعد؛ تؿ راف لاشؾ أيمان إ راءات أررت
علك اشتلاء ا

"ماعف شلاراف ك رمت اشرقات كاش"د ؿ ف اشملا ج اش"وليمي كاشبعؼ ك"غيير
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ل اطات اش مويات اش يري كا

"ماعي

كمارات اشقمع كاشق ر تعؽ اشاراف اشمدلييف كمارات

ا ع"قاؿ اش"وافف ت رؿ رتير .عمكدة )59-56 :2015

ثانياً :توقيع اتفاق أوسمو ونشاة السمطة الفمسطينية
ف  13أيلكؿ ات"متر) " 1993كبلت ملظم اش"عرير اشفلاطيلي كاشعركم اإلاراكيلي إشك

"كقيع ا"فاؽ أكالك كاشذم يم د اش"ر"يتات إلقام عرـ ذا"ف لاطيلف ف اشمف اشغرتي كقطاع غزة

مع "و يؿ اشتت ف اشقمايا اشمبيري اشعااا مرؿ :اشقدس كاشال كيف كاشدكش كاشمياش كاشعدكد .ك ف 4

آيار مايك) " 1994ـ "كقيع ا"فاؽ اشقا رة اشرالف كاشذم يقمف تإل اء الط لاطيلي "مارس اشم اـ

ف اشملطق"يف أ) ك ب) كا "رط ف ا "فاؽ أف "تلغ ملظم اش"عرير إاراكيؿ

اش"لفيذي كاش" ريوي

تواماء أعماء ذش اش يك

كأم "غيير ف أعماك ا رما ا "رطت لبكص ا "فاؽ مطاتق اشقكاليف

كا:كامر اإلداري اش"ف "بدر ا اشالط مع لبكص ا"فاؽ أكالك كا "فاقيات اشمرمل شى مما يولف
ا "قاد اشالط اشفلاطيلي ا ا"قالشي اش" ريوي اشرامل  .ع اج )64 :2010

كمف ا "فاقات اشملعق تا"فاؽ أكالك ا"فاؽ تاريس ا ق"بادم اشمكقع ف  29ليااف أتريؿ)

 1994كتمك تى ي"ـ رتط اق"باد اشمف اشغرتي كقطاع غزة تا ق"باد اإلاراكيلف .كتمك ب ا"فاؽ
أكالك  )2اشمكقع ف كا لطف ف  28أيلكؿ ات"متر)  1995قامت ا:رض اشمع"ل إشك رالث
ملاطؽ ك ف :أ) ك"مـ أ زاء مف قطاع غزة كمدف اشمف اشركياي ما عدا مديل اش ليؿ ك""كشك
اشالط اشفلاطيلي ف ذش اشملطق اإلدارة كا:مف كاشملطق
ك ف اشقرل ف اشمف اشغرتي

ا:ملي ي ا كاشملطق

ب) ك" مؿ موظـ ا:رامف ارج اشمدف

كاشالط ش ا اشبالعيات اإلداري

قط ك"ع"فظ إاراكيؿ تاشبالعيات

ج) ك"تلغ عكاشف  % 70مف مااع اشمف اشغرتي ك"مـ اشما"كطلات كمكاقع

اشمياش كاشملاطؽ اشعدكدي  .ع اج )65 :2019
كك قنا "فاقيات أكالك "ركلت اشالط اشفلاطيلي ش"ركف أداة عرـ ذا"ف معدكد شلفلاطيلييف

اشقاطليف ف اشمف اشغرتي كقطاع غزة ك""ركف أ زة اشالط مف اشالط اش"لفيذي كاش"ف "رأا ا عيف

اش" ريؿ اشركيس ياار عر ات ك"واس اشم لس اش" ريوف كاشذم يمرؿ اشالط اش" ريوي
ال" اتات " ريوي

ف مطلع عاـ  1996تاإلما

كأ ريت أكؿ

إشك اشالط اشقماكي كي"رأا ا م لس اشقماء

كشرف تقيت اشالط تبالعيات معدكدة كاع"فظت إاراكيؿ تايطر" ا علك اشعدكد كا:مف اش ار ف

كاشقدس كاشما"كطلات .عتد اشواطف )2006

ك"و"تر تذشؾ قكة اع"الؿ

كتذشؾ" :يتقف إاراكيؿ ايطر" ا علك قطاع غزة كاشمف اشغرتي
تمك ب اشقالكف اشدكشف ك ذا ما "قر تى إاراكيؿ لفا ا كأردت عليى اشمعارـ اإلاراكيلي م ار نار تما ف

ذشؾ ماككشي اشعركم اإلاراكيلي عف اشاراف تاع"تار ـ ي موكف شالع"الؿ .ك"" ذ اشمعرم اشوليا
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ام شال  1907علك

اإلاراكيلي مكقؼ اكؾ مف ماوش ا ع"الؿ عيث "و"رؼ تإلطتاؽ موا دة

ا:رامف اشفلاطيلي كا:عراؼ اشدكشي شالع"الؿ كشرل ا ""عفظ علك الطتاؽ ا"فاقي

 1949كذشؾ تع

أف اشكمع اشقالكلف شألرامف اش"ف اع"ل" ا إاراكيؿ عاـ  1967راف غاممان

كشرل ا "قتؿ تإلطتاؽ اش ركط اإللاالي
مكقؼ اشمعرم

ليؼ اشراتو شال

"فاقي

ليؼ اشراتو دكف "عديد طتيو" ا .كير ح توف يركف

ذا يو"ف ف اياؽ "ترير ا ش رعي ا ا"يطاف كلقؿ اراف إشك أرامف مع"ل

ا:مر اشذم "عرمى ا"فاقي

ليؼ اشراتو  .كقد اع"رمت أغلب اشدكؿ تاإلما

كك

إشك اشل ل اشدكشي

شلبليب ا:عمر كا:مـ اشم"عدة علك مكقؼ إاراكيؿ ا ل"قاكف كيؤرد اش تراء اشدكشييف توف بف

اشلزاع شألرامف اش"ف اع"ل" ا إاراكيؿ عاـ 1967

ليؼ اشراتو

يؤرر علك "طتيؽ ا"فاقي

رما أف

اشرأم ا ا" ارم اشبادر عف معرم اشودؿ اشدكشي عاـ  2004ف لظر ا شمكمكع اش دار اشوازؿ
اشلظر اشوام اش"ف "ؤرد علك اش"طتيؽ اشرامؿ شموا دات

يؤرد ك

اشمف اشغرتي كام"دادنا إشك قطاع غزة)Harvard, 2004: 2-3( .

ام كا"فاقي

ليؼ اشراتو علك

ثالثاً :خطة فك اإلرتباط عن قطاع غزة
ل"ي

ما عالت ملى اشاياا اإلاراكيلي علك م "لؼ اشبود ا:ملي كا ق"بادي كاشمولكي

تفوؿ الورااات ا ل"فام اشفلاطيلي اشرالي اش"ف الدشوت ف  28أيلكؿ ات"متر)  2000ك ؿ
يار اشعاـ اشواررم اشذم ا" ذ"ى اشعركم اإلاراكيلي

ف قمع ا ل"فام

اءت ط

ؾ ا ر"تاط

عف قطاع غزة ف عاـ  2005كذشؾ ر طكة ش"فادم اشغمب اشدكشف راء "عفظ ا كر م ا ش ط
ارط اشطريؽ اشمق"رع مف اإلدارة ا:مريري  .عتد اشرريـ؛ كآ ركف )12 :2005
ك""ممف ط

ؾ اإلر"تاط إ الء قطاع غزة تما ف ذشؾ اشما"كطلات اشمك كدة يى كاعادة

إل" ار ا مف ديد ار ى ما عدا ال" ا نار عاررينا ف ملطق اشعدكد تيف قطاع غزة كمبر معكر
يالدشفيا) ك ك ا:مر اشذم عدشت على يما تود كعدـ تقاء أم عمكر إاراكيلف علك اشياتا

ف

اشقطاع اكاء شقكات عارري أك مكاطليف إاراكيلييف .ك""ممف اش ط إ راؼ إاراكيلف ك"كا د علك
اشعدكد اش ار ي شلقطاع مف اشيا تا

كايطرة مطلق علك اشم اؿ اش كم كاا"مرار اشل اط اشواررم

ف اشم اؿ اشماكف كا ع"فاظ تاشعؽ ا:اااف إلاراكيؿ ف اشد اع عف اشلفس رما ك كارد ف

مممكف اش ط

تما ف ذشؾ اشقياـ ت طكات مالو أك كقاكي

ا"ل و ف اشملطق  .تاإلما

كاا" داـ اشقكة مد اش" ديدات اش"ف

إشك أف اش ط "مملت اا"مرار ارياف ا "فاقيات ا ق"بادي اشمومكؿ

ت ا تيف إاراكيؿ كاشالط اشفلاطيلي

كمل ا لظاـ د كؿ اشوماؿ كلقؿ اشتماكع ك"ر"يتات اشمراكب

كاش مارؾ .اش زيرة لت )2005
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كتود ا ل" اء مف "لفيذ ط ؾ ا ر"تاط ف بيؼ عاـ  2005أعللت إاراكيؿ متا رةن
مكقؼ عدـ إش"زام ا مف ذش اشلعظ تقكاليف ا ع"الؿ اشعرتف كأعللت عف ال" اء اشعرـ اشواررم

اشذم راف مفركمان علك اشقطاع ملذ ايطرة إاراكيؿ عليى ملذ عاـ  1967كذشؾ "عت مترر أف

اشايطرة علك قطاع غزة ال"قلت إشك يدم اشالط اشفلاطيلي

كبرح تذشؾ ركيس اشكزراء اإلاراكيلف ف

ذشؾ اشكقت أركيؿ اركف تود رالر أياـ مف ا لاعاب مف اشقطاع ف طاب شى أماـ اش موي اشوام

شألمـ اشم"عدة :توف اشايطرة اإلاراكيلي علك قطاع غزة ال" ت كمو ا "" لص إاراكيؿ مف اشماككشي
على .مالؾ  )23-22 :2007ك ك ا:مر اشذم
لكمعى ف اشمتعث اش"اشف ف مورض ملاق

يلا ـ مع اشقالكف اشدكشف اإللاالف رما اكؼ

اشمكقؼ اإلاراكيلف مف قطاع غزة.
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المبحث الثاني
الموقف اإلسرائيمي من قطاع غزة عام 2007
ػ ػ د عػ ػػاـ " 2007بػ ػػاعدنا شلل ػ ػزاع اشماػ ػػلح تػػػيف عرر"ػ ػػف ػ ػػ"ح كعمػ ػػاس كأذرع مػ ػػا اشواػ ػػرري

كا :ػزة ا:ملي ػ اشملقاػػم علػػك لفا ػ ما كاشػػذم الػػدشع ملػػذ لياػػاف أتريػػؿ)  2006كتلغػػت ذرك"ػػى ػػف

عزيراف يكليك)  2007كال" ك تايطرة عرر عماس اشراملػ علػك قطػاع غػزة ػف  14عزيػراف يكليػك)
مػػف اشوػػاـ لفاػػى اشمررػػز اشفلا ػػطيلف شعقػػكؽ اإللا ػػاف اش"قريػػر اشاػػلكم  .)64-63 2007كعلػػك إرػػر

اػػيطرة عررػ عمػػاس علػػك قطػػاع غػزة كزيػػادة اش"ػػك"رات ا:مليػ عقػػب إطػػالؽ بػكاريو مػػف قطػػاع غ ػزة
علػػك اشتلػػدات اإلاػراكيلي اشمعاذيػ شقطػػاع غػزة قػػرر اشم لػػس ا:ملػػف اشػػكزارم اإلاػراكيلف ػػف  19أيلػػكؿ
اػػت"متر)  2007اع"تػػار قطػػاع غ ػزة ريػػاف موػػادم مػػع إقػرار "قلػػيص شرميػػات اشكقػػكد كاشر رتػػاء شقطػػاع

غزة كعقكتات أ رل مدش

()Israel Ministry of Foreign Affairs Website
ك ػػف ظػػؿ كاقػػع ر ػػذا :يتقػػك اش"اػػاؤؿ عػػكؿ اشكمػػع اشقػػالكلف شقطػػاع غ ػزة ك ق ػان شلقػػالكف اشػػدكشف

اإللاػػالف كماػػككشي إاػػراكيؿ " ػػاش قطػػاع غػػزة تاع"تار ػػا اػػلط اعػػ"الؿ توػػد مكقف ػػا مػػف قطػػاع غػػزة
تاع"تارش رياف موادم ك ذا ما ال"لاكشى ف متعرلا ذا.

أو ًال :قطاع غزة إقميم محتل
" مع ماوش "عديد إقليـ أك أرامف مويلػ تول ػا مع"لػ أك غيػر مع"لػ :عرػاـ اشقػالكف اشػدكشف

اإللاػػالف كتاش بػػكص إشػػك ا "فاقيػػات اشدكشي ػ اشملطتق ػ ت ػػذا اش بػػكص ك يؤ ػػذ تاشعاػػتاف مكقػػؼ
اشطرؼ اشموادم إذا راف يولف ألى يع"ؿ إقليـ مويف أـ  .ك يما ي ص اشكمػع اشقػالكلف شقطػاع غػزة إذا
راف "لطتؽ عليى عاش ا ع"الؿ أـ

يو ذ ا:مر تاشمكقؼ اإلاراكيلف اشذم

شى علك قطاع غزة كشرف ك قان :عراـ اشقالكف اشدكشف ف ذا اش بكص.
"ورؼ ا"فاقيات

يو"ػرؼ تػوم ماػككشي

ام شواـ  1907ف اشمادة  )42ا ع"الؿ تولػى :م"و"تػر أرض اشدكشػ مع"لػ

ع ػػيف "ر ػػكف "ع ػػت اشا ػػلط اشفوليػ ػ ش ػػيش اشو ػػدك ك ي ػػمؿ ا ع ػػ"الؿ ا ػػكل ا :ارم ػػف اش" ػػف يمر ػػف أف
"مارس ي ا ذش اشاػلط توػد قيام ػام .رمػا ك"ػلص اشمػادة اشراليػ اشم ػ"رر

"فاقيػات ليػؼ ا:رتػع شوػاـ

 1949علػػك أف ا "فاقي ػ "لطتػػؽ م ػػف ميػػع عػػا ت ا عػػ"الؿ اش زكػػف أك اشرلػػف إلقلػػيـ أعػػد ا:ط ػراؼ
اشاامي اشم"واقدة ع"ك شك شـ يكا ى ذش ا ع"الؿ مقاكم مالع م .ا"فاقي

)42

ػام شوػاـ  1907اشمػادة

ك لػاؾ "وريفػات ق يػ عديػػدة شعاشػ ا عػ"الؿ كلػػكرد اش"وريػؼ اشػذم لػػص إشيػى اشػدر"كر معمػػد
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داككد ػػف د ارا ػػ"ى تول ػػى :معاشػ ػ كاقويػ ػ غي ػػر م ػػركع رم ػػ" ا إع ػػدل اش ػػدكؿ عل ػػك إقل ػػيـ دكشػ ػ أ ػػرل
ل"بػػار ا ػػف اشلػ ػزاع اشماػػلح اشػػذم ل ػػب تيل مػػا ك"مرل ػػت تمق"مػػا ا اشدكشػػ اشمل"بػ ػرة مػػف اشا ػػيطرة

اشرامل علػك إقلػيـ اشدكشػ اشمل زمػ أك علػك ػزء ملػى كقامػت اػلطا" ا اشواػرري تػإدارة اإلقلػيـ اشمع"ػؿ

ػػف إط ػػار ا ش"ػ ػزاـ اشق ػػالكلف ت ػػاشعقكؽ كاشكا ت ػػات " ػػاش اشا ػػراف اشم ػػدلييف كمم"لر ػػا" ـ ت ػػاإلقليـ اشمع" ػػؿم.
داكد )103 2008
كمػػف ػػذا اش"وريػػؼ" :اػػ" لص أ ػػـ علابػػر عاش ػ ا عػػ"الؿ ك ػػركطى ي"ك ػػب أف ""ػػك ر ػػف

عاش ا ع"الؿ اشولابر اش"اشي  :داكد )110-106 :2008

 .1أف "ركف عاش ا ع"الؿ اشعرتف مؤق" كغير م ركع ل"ي

لزاع مالح.

 .2أف يركف ا ع"الؿ مؤر نار مف عيث ك كب اشايطرة اشرامل شدكش ا ع"الؿ علك إقليـ اشدكش
اشمع"ل

كأف يركف شقكة ا ع"الؿ لفكذ مؤررة علك اراف اإلقليـ اشمع"ؿ.

رما أف لاؾ ركطان ي ب "كا ر ا شرف "ركف عاش ا ع"الؿ قاكم ك ف:
 .1أف ""مرف الطات ا ع"الؿ مف إل اء الط"ى علك اإلقليـ اشمع"ؿ "قكـ ت"ايير كادارة اإلقليـ.
 .2أف يركف رض ذش اشالط عف طريؽ اشقكة.

ػػذا كيقػػع علػػك اػػلطات ا عػػ"الؿ ماػػككشيات عديػػدة " ػػاش اشاػػراف ػػف اإلقلػػيـ اشمع"ػػؿ عػػدد" ا

ا "فاقي ػ اشراتو ػ مػػف ا"فاقيػػات ليػػؼ شوػػاـ  1949كاش"ػػف "ػػك ر اشعماي ػ شلمػػدلييف ػػف ا:قػػاشيـ اشمع"ل ػ

كشرػػف ملػػذ ا لاػػعاب اإلا ػراكيلف مػػف غ ػزة "عػػاكؿ إا ػراكيؿ اش" ػػرب مػػف ا ش" ازمػػات اشقالكلي ػ اشمفركم ػ

علي ػػا تمك ػػب اشقػػالكف اشػػدكشف تاش"ػػذرع تول ػػا شػػـ "وػػد "ع"ػػؿ قطػػاع غ ػزة تعرػػـ أل ػػا شػػـ يوػػد ش ػػا اشاػػيطرة

اشراملػ عليػػى .ك" لػػك ذشػؾ مػػف ػػالؿ الاػػعاب اش ػػيش اإلاػراكيلف مػػف دا ػػؿ اشقطػػاع ػػف عػػاـ 2005

عيث "مملت طػ ا لاػعاب أعػادم اش الػب عػف قطػاع غػزة كاش"ػف أعػد ا ركػيس اشػكزراء اإلاػراكيلف

اشااتؽ أركيػؿ ػاركف إ ػالء اشماػ"كطلات اإلاػراكيلي دا ػؿ أ ارمػف قطػاع غػزة كاعػادة ال" ػار اش ػيش

اإلاراكيلف ارج عدكد اشقطاع .كاوت إاراكيؿ مف الؿ ا لاعاب ا:عادم اش الب علك "راػيو رػرة
ال" ػػاء اشا ػػيطرة اإلاػ ػراكيلي علػػك قط ػػاع غػ ػزة؛ كتاش"ػػاشف:

ير ػػكف أم أا ػػاس شالدعػػاء ت ػػوف قط ػػاع غػ ػزة

ي مػػع شالعػػ"الؿ اإلا ػراكيلف كذشػػؾ مػػف ػػالؿ اشومػػؿ علػػك عػػدـ "كا ػػد ق ػكات عاػػرري دا ػػؿ اشقطػػاع

كظ ػػر ذشػػؾ كامػػعنا علػػد ا ػػ"راط إا ػراكيؿ ت بػػكص إتقػػاء ل ػػاط اشملطق ػ اشبػػلاعي ايػػرز) اش"ػػف "قػػع
دا ؿ عدكد قطاع غزة اش ماشي

علػك ك ػكد "ر"يتػات أمليػ لاػطيلي "مػمف ا:مػف كاع"ػراؼ اشم "مػع

اشػػدكشف ت ػػرؿ كامػػح تػػوف ااػػ"مرار قيػػاـ اشملطق ػ اشبػػلاعي

اشملطق

اش زيرة لت .)2005

يولػػف ااػػ"مرار اشاػػيطرة اإلا ػراكيلي ػػف

كشر ػػف اشكق ػػاكع عل ػػك ا:رض " ػػير إش ػػك غي ػػر ذش ػػؾ ك ػػف د اراػ ػ أ ػػارت إش ػػك مؤ ػػر اشا ػػيطرة
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اإلاراكيلي علػك قطػاع غػزة ولػك اشػرغـ مػف عػدـ "كا ػد قػكات عاػرري دا لػى إ َّ أف إاػراكيؿ وليػنا

" ػزاؿ "عػػا ظ علػػك اػػيطر" ا ت ػػرؿ رتيػػر علػػك قطػػاع غ ػزة ك"ػػ"عرـ ترا ػ ملػػاعف اشعيػػاة تدا ل ػى ت ػػرؿ

ملعكظ .مالؾ )21-10 :2011

 .1المعـــابر البريـــة " :ػػ"عرـ إاػ ػراكيؿ ت ػػرؿ رل ػػف ترا ػ ػ اشمو ػػاتر م ػػع اشع ػػدكد اإلاػ ػراكيلي ك"ع ػػدد
اشتمػػاكع كاشرميػػات اشماػػمكح ي ػػا ك"ػػ"عرـ أيمػنا ػػف عمليػ "بػػدير اشتمػػاكع مػػف قطػػاع غ ػزة

ك"عػدد اشفكػػات مػف ا :ػراد اشماػمكح ش ػػـ تاشاػػفر عتػر موتػػر تيػت عػػالكف ايػرز) ك ػػف اشعػػا ت

اإللاالي قػط .ك يمػا ي ػص موتػر ر ػح :توػد عمليػ ا لاػعاب "ػـ " ػغيؿ اشموتػر ك ػؽ ا"فاقيػ

اشموػػاتر عػػاـ  2005كاش"ػػف أتقػػت إلا ػراكيؿ اػػيطرة ك ري ػ علػػك اشموتػػر مػػف ػػالؿ اػػيطر" ا
علك اشا ؿ اشمدلف شلاراف إذ يامح تاشافر إ َّ شمػف يػدرج ااػمى ػف اشاػ ؿ اشمػدلف كاشػذم
""عرـ يى إاراكيؿ إشك يكملا ذا.

 .2المجال الجوي" :ايطر إاراكيؿ ت رؿ رامؿ علك اشم ػاؿ اش ػكم شقطػاع غػزة ك"ملػع أم عررػ
شأل راد كاشتماكع عتر اش ك كأغلقت مطار غػزة اشػدكشف ػف " ػريف ا:كؿ أر"ػكتر)  2000توػد

الد ع ال"فام ا:قبك كشـ "ت ً
ؽ عرر

كي تاا"رلاء اشطاكرات اإلاراكيلي .

 .3الميــــاه اإلقميميــــة" :ا ػػيطر إاػ ػراكيؿ ا ػػيطرة "امػ ػ عل ػػك اشمي ػػاش اإلقليميػ ػ شقط ػػاع غػ ػزة ك"عػػػدد
اشماػػا ات اشماػػمكح ي ػػا شلبػػيد اشتعػػرم ك"تػػرر ذشػػؾ تمك ػػب قػكاليف ا عػػ"الؿ كشرػػف ملػػذ عػػاـ

" 2005تػػرر "لػػؾ اشقيػػكد ع"تػػارات أملي ػ ك ػػف رػػالكف اشرػػالف يلػػاير)  2009أعللػػت إا ػراكيؿ

عبػػا انر تعري ػان علػػك أرػػر اشوػػدكاف اإلا ػراكيلف علػػك قطػػاع غ ػزة أكا ػػر عػػاـ  2008كمطلػػع عػػاـ
 2009كأتقت عليى إشك يكملا ذا.

 .4السجل المدني لمسكان:

"زاؿ إاراكيؿ "ػ"عرـ تاػ ؿ اشاػراف اشفلاػطيلف اشم ػ"رؾ شقطػاع غػزة

كاشم ػػف اشغرتيػ ػ ك ػػك اش ػػذم يع ػػدد م ػػف يق ػػيـ ػػف ا :ارم ػػف اشفلا ػػطيلي
ادات ميالد أك تطاقات اش كي إ َّ تمكا ق إاراكيلي .

ك يمر ػػف اا"ب ػػدار

 .5نظام الضرائب" :ايطر إاراكيؿ علك ملظكم اش مػارؾ اشم ػ"رر اشفلاػطيلي كاإلاػراكيلي

علػك

موػػاتر اشقطػػاع كاشمػػف اشغرتي ػ ك"ػػ"عرـ إا ػراكيؿ ػػف قيم ػ اش مػػارؾ كم ػريت اشقيم ػ اشممػػا
اش"ػػف " تػػك عػػف اشتمػػاكع كاش"ػػف "ػػؤرر ت ػػرؿ متا ػػر علػػك أاػػوار اشمل" ػػات كعلػػك اشاياا ػ

اشماشي اشفلاطيلي .

 .6تحكـــم فعمـــي باراضـــي القطـــاع" :كاب ػػؿ إاػػراكيؿ اشا ػػيطرة عل ػػك اشملػػاطؽ اشعدكديػ ػ اشمعاذيػ ػ
كاشماػػماة ماشملطق ػ اشوازش ػ م أك ملػػاطؽ مقيػػدة اشكبػػكؿ كاش"ػػف "" ػراكح ك"م"ػػد م ػا تػػيف  300إشػػك

 1500م"ػػر ػػف ملػػاطؽ كأكقػػات م "لفػ إذ "ملػػع إا ػراكيؿ اشعررػ كاشتلػػاء كاشز ارعػ دا ػػؿ ػػذش
اشملاطؽ.
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 .7البنى التحتية المدنية"" :عرـ إاػراكيؿ تقطاعػات اشتلػك اش"ع"يػ ػف اشقطػاع؛ ػف "فػرض اشقيػكد
علػػك رميػػات اشكقػػكد اشػػالزـ شمعطػ "كشيػػد اشر رتػػاء اشكعيػػدة ػػف اشقطػػاع رمػػا كيو"مػػد قطػػاع غػزة
علك طكط ر رتػاء إاػراكيلي

ك ػف "ػ"عرـ ػف ماػوش إد ػاؿ اشموػدات اشالزمػ

كقطػع اشغيػار

كأعماؿ اشبيال ف اشقطاع اشر رتاكف كاشذم مف ولى أف يؤرر علػك قطػاع اشبػرؼ اشبػعف
عيػػث يو"مػػد ت ػػرؿ أاػػاس علػػك اشطاق ػ اشر رتاكي ػ ػػف عمليػػات اشمػػو كاش"رريػػر رمػػا ك"ػػ"عرـ

إاػ ػراكيؿ ػػف ػػتر ا "ب ػػا ت اشا ػػلري كاشالا ػػلري ك ػػتر اإلل"رل ػػت إذ "م ػػر عت ػػر اش ػػترات

اإلاراكيلي .

كك ػػؽ اشمؤ ػرات اشاػػاتق  :كاش"ػػف "ظ ػػر ااػػ"مرار اشاػػيطرة اإلا ػراكيلي علػػك قطػػاع غ ػزة ك"عرم ػػا

تم ريػػات اشعيػػاة تدا لػػى ا:مػػر اشػػذم يػػدشؿ علػػك إلطتػػاؽ عاش ػ ا عػػ"الؿ ك"ؤرػػد اشماػػككشي اإلا ػراكيلي

" ػػاش اشقطػػاع تاع"تار ػػا قػػكة اعػػ"الؿ تمك ػػب اشقػػالكف اشػػدكشف اإللاػػالف .كقػػد ااػػ"قر غاشتيػ ق ػػاء اشقػػالكف
اشػدكشف اإللاػالف علػك أف عاشػ ا عػ"الؿ

""طلػب تاشمػركرة اش"كا ػد اشواػررم شالعػ"الؿ دا ػؿ اإلقلػػيـ

اشمع"ػػؿ كايلػػر كتػػؿ  .)84-82 :2010ك ػػك اش"ك ػػى اشػػذم ""تلػػاش اشل ل ػ اشدكشي ػ شلبػػليب ا:عمػػر إذ
يرفف أف يركف لاؾ لكع مف اشاػيطرة " ػاش اإلقلػيـ اشمع"ػؿ شرػف "لطتػؽ عاشػ ا عػ"الؿ .اشل لػ اشدكشيػ

شلبليب ا:عمر )2004
كقػد أرػدت اشمعػارـ اشدكشيػ علػك ػذا اشمويػار ػػف قمػايا م "لفػ ؛ فػف اشقمػػي اش"ػف لظػرت ت ػػا

معرمػ لػػكرمترغ كاش"ػػف " ػػرلت ػػف عػػاـ  1945إتػػاف اشعػػرب اشواشميػ اشراليػ شللظػػر ػػف ػراكـ اشعػػرب
قررت اشمعرم أف ا عػ"الؿ ا:شمػالف شليكلػاف كيكغاػال يا شػـ يل"ػى مػع الاػعاب اشقػكات ا:شماليػ مل مػا

:ف أشماليػػا رػػاف يمرل ػػا ػػف أم كقػػت د ػػكؿ اشػػتالد رالي ػ

كممارا ػ اػػيطرة واش ػ

عريقػػات :2011

 )13ك ػػك ا:مػػر ذا"ػػى يمػػا ي"ولػػؽ تإا ػراكيؿ كاع"الش ػػا شقطػػاع غ ػزة ػػإف إا ػراكيؿ مػػف اشممرػػف أف "ويػػد
قكا" ا إشك دا ؿ اشقطاع ك"مارس اشايطرة اشفولي اشرامل

ذا تاإلما إشػك أف إاػراكيؿ

تايطر" ا ت رؿ رتير علك را ملاعف اشعياة ف قطاع غزة رما ذررلا ااتقاه.

"ػزاؿ ""ماػؾ

ثانياً :القرار اإلسرائيمي اعتبار قطاع غزة كيان معادي
علك إرر أعداث ا لقااـ اشفلاطيلف اشدا لف كاشػذم أ مػك إشػك اشاػيطرة ا:مليػ شعررػ عمػاس

علك قطاع غزة ف مل"بؼ عاـ  2007ك الؿ لا "قييـ شألكماع ف اشقطاع إرر إطػالؽ قػذاكؼ

بارك ي مف اشقطاع ا "مع م لس اشكزراء ا:ملف اشمبغر ف  19أيلكؿ اػت"متر) مػف اشوػاـ لفاػى

كقػػرر اع"تػػار قطػػاع غػػزة ريػػاف موػػادم مػػع إقػػرار عقكت ػػات مػػد اشقطػػاع مل ػػا" :قلػػيص رميػػ اشكقػػكد

كاشر رتػػاء شلقطػػاع كذشػػؾ يو"تػػر "عػػكؿ ػػف اش"وامػػؿ مػػع اشقطػػاع ك ػػك ا:مػػر اشػػذم ي"لػػاقض رلي ػنا مػػع

اشماككشي اشم"ر"ت علك إاراكيؿ " ا ى اشذم ي مع ع"الش ا.
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يف ـ مف اشقرار اإلاراكيلف اع"تار قطاع غزة ترم"ى أرامف كاراف موادم إلاراكيؿ كشـ يػرد ػف
اشقالكف اشدكشف اشواـ مبطلح رياف موادم كشرف لاؾ دكش موادي

اشمبطلح تدع إاراكيلي شػـ "ػرد

مف قتؿ كرتما اا"وملت إاراكيؿ ػذا اشمبػطلح شرػف "" لػب ا ع"ػراؼ تقطػاع غػزة ردكشػ ذات اػيادة؛
ػػف "" لػػب ػػف ايااػػا" ا مػػا يف ػػـ ملػػى اع" ار ػػا تاشدكش ػ اشفلاػػطيلي ك تػػوم دكيل ػ بػػغيرة علػػك أم

أرض لاػػطيلي

ا:ملي

:ف تػػذشؾ ا ع" ػراؼ يرػػكف ش"لػػؾ اشدكش ػ عقػػكؽ اشاػػيادة را اػػ"قالشي كاشعػػدكد كاشاػػيطرة

كاشايطرة علك اشغالؼ اش كم كاشترم كاشتعرم.

كاشدكش اشموادي

ديد )6 :2008

ف اشدكش اش"ف "ركف طرؼ ػف اشلػزاع اشماػلح مػع دكشػ أ ػرل ك"قػكـ توعمػاؿ

عداكي  .كقد كردت "وريفات شألعماؿ اشوداكي

لا .كمف ذش اش"وريفػات مػا أ ػار إشيػى ممػارك تػكشي"فم ػف

"قريرش اشمقدـ إشك مؤ"مر لزع اشاالح اشذم عقد ػف شلػدف عػاـ  1933يو"تػر مػف قتيػؿ اشوػدكاف ك"و"تػر

اشدكش مو"دي إذا قامت تما يلف:

اـ )14-13 :2017

 .1إعالف اشعرب مد دكش أ رل.

 .2غزك إقليـ دكش أ رل تاشقكات اشمالع أك تدكف إعالف عرب.
.3

ػػكـ قكا" ػػا اشتري ػ أك اشتعري ػ أك اش كي ػ علػػك إقلػػيـ دكش ػ أ ػػرل أك اػػفل ا أك طاكرا" ػػا ا ػكاء

تود إعالف اشعرب أك تدكف إعالف شلعرب.

 .4إد ػػاؿ أك إلػ ػزاؿ قكا" ػػا اشتريػ ػ أك اشتعريػ ػ أك اش كيػ ػ إش ػػك إقل ػػيـ دكشػ ػ أ ػػرل دكف "بػ ػريح م ػػف
عركم" ػػا أك إ الش ػػا ت ػػركط اش"بػ ػريح يم ػػا ي"ول ػػؽ تم ػػدة اإلقامػ ػ أك " ػػاكز ع ػػدكد اشمل ػػاطؽ

اشمبرح تاإلقام ي ا.

 .5رض اشعبار اشتعرم علك كاطئ أك مكالئ دكش أ رل.
 .6قياـ اشدكش ت"قػديـ اشماػاعدة شلوبػاتات اشماػلع اشمك ػكدة علػك إقليم ػا تقبػد غػزك إقلػيـ دكشػف
آ ر أك ر ض اشدكش ا" اذ اش"داتير اشالزم شعرماف "لؾ اشوباتات مف اشمااعدة كاشعماي .

اع"مػػدت اش موي ػ اشوام ػ شألمػػـ اشم"عػػدة ػػف اشق ػرار رقػػـ  )3314ػػف رػػالكف ا:كؿ دياػػمتر)

 1974كأر ؽ تى "وريؼ شلودكاف تولى ماا"وماؿ اشقكة اشمالع مف قتؿ دكش ما مد ايادة دكشػ أ ػرل

أك االم" ا اإلقليمي أك اا"قالش ا اشايااف أك توي بكرة أ ػرل ""لػا ك مػع ميرػاؽ ا:مػـ اشم"عػدة ك قػان

ش ذا اش"وريؼم .كيلمز يرات )3 :2010

كاف اع"تػػار قطػػاع غ ػزة تاشريػػاف اشموػػادم ػػك تمرات ػ اش" ديػػد تااػػ" داـ اشقػػكة أك إعػػالف اشعػػرب
" ا ػى

ػك "م يػد شايااػ مواديػ مػدش كاػرالى كشل"مػييؽ عليػى ك ػك ا:مػر اشػذم رمػى ميرػاؽ ا:مػػـ

اشم"عدة عيث لبت اشفقرة اشراتوػ مػف اشمػادة اشراتوػ علػك :ميم"لػع أعمػاء اش يكػ

ميوػنا ػف عالقػا" ـ

اشدكشيػ عػػف اش" ديػػد تااػػ"وماؿ اشقػػكة أك ااػػ" دام ا مػػد اػػالم ا :ارمػػف أك ا اػػ"قالؿ اشايااػػف :يػ
دكش

أك علك أم ك ى آ ر

ي"فؽ كمقابد ا:مػـ اشم"عػدة .كاف كبػؼ إاػراكيؿ شقطػاع غػزة تاشموػادم
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ك كبؼ اطئ شيس شى أم أااس مف اشبع ك قنا شلقالكف اشدكشف؛ ك ريػاف مع"ػؿ كشػيس دكشػ ك

يمرػػف شلمع"ػػؿ أف يبػػؼ أرم ػنا يقػػكـ تاع"الش ػػا كيمػػارس علي ػػا اػػيطرة مػػؤررة تريػػاف موػػادم؛ تػػؿ ػػف

تاشورس علي ا اش"زامات تمك ب اشقالكف اشدكشف رقكة اع"الؿ.

ديد )6 :2008

كممػػا اػػتؽ تيالػػى :ػإف ػػذا اشقػرار يػػو"ف ػػف اػػياؽ اشمعػػاك ت اإلاػراكيلي شل"علػػؿ مػػف ا ش" ازمػػات
اشقالكليػ ػ علي ػػا رق ػػكة اع ػػ"الؿ إ َّ أف ا"فاقيػ ػ لي ػػؼ اشراتوػ ػ اش ابػ ػ تعمايػ ػ اشم ػػدلييف كاشملطتقػ ػ ػػف
ا:رامف اشفلاطيلي اشمع"ل

أردت ف اشمادة اشاادا مل ا علػك أف ا "فاقيػ "تقػك اػاري مػا داـ دكشػ

ا عػػ"الؿ "مػػارس دكر ػػا رقػػكة اعػػ"الؿ ػػف ا :ارمػػف اشمع"ل ػ  .كاف را ػ ا ع"تػػارات اإلا ػراكيلي كزعم ػػا
ك"لبل ا مف "طتيؽ أعراـ ا "فاقي علك قطاع غزة
تاإلمػػا إشػػك ألػػى

يؤ ذ تا ع"تار ك يل"ج على أم أرر قالكلف.

يك ػػد أم مؤ ػػر يؤرػػد علػػك إل ػػاء عاشػ ا عػػ"الؿ ػػف قطػػاع غػزة لػػـ يػػ"ـ

"اػليـ اشبػػالعيات كاشاػػلطات إشػك اػػلط ال"قاشيػ ؛ تػػؿ

اشب ػػالعيات كش ػػـ ي ػػ"ـ "كقي ػػع ا"ف ػػاؽ ا ػػالـ م ػػع أم

ازشػت إاػراكيؿ "تقػػف "عػت اػػيطر" ا اشوديػػد مػػف

ػ ػ لا ػػطيلي

ي ػػ"ـ اش"وري ػػد ي ػػى عل ػػك ال" ػػاء عاشػ ػ

ا عػػ"الؿ رمػػا شػػـ يػػ"ـ ا ع"ػراؼ دكشيػنا تال" ػػاء ا عػػ"الؿ ػػف قطػػاع غػزة ػػإف ميػػع ػػذش اشمؤ ػرات شػػـ
"عػػدث؛ كتاش"ػػاشف:

يمرػػف ا دعػػاء تال" ػػاء عاش ػ ا عػػ"الؿ ػػف اشقطػػاع (Samson, 2010: 962-

 .)963كعليى :إف إاػراكيؿ ملزمػ ترعايػ مبػاشح اػراف قطػاع غػزة ك"ػك ير اشعمايػ ش ػـ ك"قػديـ را ػ
ا ع"يا ات اإللاالي ش ـ

أف "بلؼ اشقطاع تولى رياف موادم.

ثالثاً :اآلثار المترتبة عمى اعتبار قطاع غزة كيان معادي
إف اشقػ ػرار اإلاػ ػراكيلف تاع"ت ػػار قط ػػاع غػ ػزة ري ػػاف مو ػػادم

ػػك مقدمػ ػ شل"عل ػػؿ اإلاػ ػراكيلف م ػػف

اشماػػككشيات " ػػاش اشقطػػاع ك"م يػػد شلمزيػػد مػػف اش"م ػييقات ك ػػرض عقكتػػات ماعي ػ مػػدش .كاشعركم ػ

اإلاػراكيلي ا" ػػذت ػػذا اشقػرار علػػك اع"تػػار ألػػى يوطػػف اش ػػرعي ش ػػا ػػف ػػرض عقكتػػات أررػػر عػػدة علػػك

قطػاع غػزة ( )Btselem, 2007كذشػػؾ تػد ن مػػف أف "قػػكـ إاػراكيؿ ت"اػ يؿ عيػػاة اشاػػراف ػػف ا :ارمػػف

اشمع"ل .

ك" ػدؼ إاػراكيؿ تا:اػػاس مػػف ػذا اشقػرار اش"لبػػؿ مػػف اشماػككشيات اشم"ر"تػ علي ػػا رقػػكة اعػػ"الؿ
شلقطاع ك ف ت ذا اشقرار م"ذرع ن توف قطاع غزة يعرمى عزب إاالمف م"طرؼ رمػا "ػدعف ػف معاكشػ

ش داع اشم "مع اشدكشف كذشؾ شل" رب مف ا ش"زامات اشقالكليػ علي ػا تمك ػب ا "فاقيػات اشدكشيػ ك ابػ

ا"فاقيات ليؼ.

ديد )9 :2009

كتاشفو ػػؿ :اا ػػ" دمت إاػ ػراكيؿ اشق ػػكة اشمفرطػ ػ م ػػد قط ػػاع غػ ػزة ت ػػرؿ غي ػػر ما ػػتكؽ ق ػػد لف ػػذت
عمليػػات عاػػرري عدكالي ػ مػػد اشقطػػاع كمػػف أ م ػػا عملي ػ اشربػػاص اشمبػػتكب أكا ػػر عػػاـ 2008
كعمليػ عػامكد اشاػعاب عػاـ  2012كعمليػ اش ػرؼ اشبػامد عػاـ  .(BBC, 2014) 2014كقػد لػ"ج
23

عف ذش اشومليات اشوارري اقكط عدد رتير مف اشمعايا اشمدلييف تيف ق"لك ك رعك كاشك دمػار رتيػر
شلمل ػػآت اشمدلي ػ كاشتلي ػ اش"ع"ي ػ شقطػػاع غ ػزة ػػف م اشف ػ بػػار
اشمالع

شلق ػكاليف اشدكشي ػ ك:ع ػراؼ اشل ازعػػات

ك ك ا:مر اشذم اكؼ لتعرى ف اشفبؿ اشرالف مف ذش اشدراا .

ك"" ػػرب إا ػراكيؿ مػػف اشماػػككشيات اشمدلي ػ كاش لاكي ػ م"ذرعػ تػػوف قطػػاع غ ػزة ريػػاف موػػادم ش ػػا؛
ػف "" ا ػؿ اشماػاكل اش لاكيػ شمر"رتػف اش ػراكـ كا ل" ارػات اش اػيم ػف قطػاع غػزة مػف مػتاط كأ ػراد

اش ػػيش اإلاػراكيلف كرػػذشؾ "" ا ػػؿ اشماػػككشي اشمدلي ػ اشم"ر"تػ علي ػػا " ػػاش اشمػػعايا اشمػػدلييف كيػػر ض

اشقمػػاء اإلاػراكيلف اشوديػػد مػػف اشػػدعاكل اشمر كع ػ مػػف اشمػػعايا شلمطاشتػ ت"وكيمػػات شوػػدة أاػػتاب مػػف
أ م ا أل ـ مف اراف رياف موادم شدكش إاراكيؿ ك ذا ما علل"ى معرم إاراكيلي شرد ػا دعػكل قمػاكي

ش"وػكيض طفػؿ لاػطيلف أطلػػؽ عليػى اش ػيش اإلاػراكيلف اشلػار كأبػاتى ت ػرؿ متا ػػر ػف " ػريف اشرػػالف
لػك متر)  2014ممػػا أدل إلبػات"ى ت ػػلؿ رتػاعف .كقػػررت معرمػ تكػػر اشاػتع اشمررزيػ ػف اش ارتػػع مػػف

اش ر لفاى ترد دعكاش كاش"ف ر و ا ليات على كعػف عاكل"ػى مؤااػات عقكقيػ ك ػاء ػف متػررات اشقػرار
توف اشطفؿ مف اراف رياف موادم تاشلص اش"اشف :مإف اشدكش شيات ماػككش عػف ا:مػرار اشلا مػ عػف
مرر عدث ف توػض اشػدعاكل أك توػض اشمػدعيف رمػا ػاء ػف اإلمػا  :مل"اػب شدكشػ "و"تػر عػدك
ارج إاػراكيؿ كرالػت اشعركمػ قػد أعللػت عل ػا

أك شيس مكاطف إاراكيلف كاشذم ك مكاطف ف ملطق
تقرار رملطق موادي إ َّ إذا راف مقيـ ف إاراكيؿ ت ػرؿ قػالكلف .كعليػى" :قػرر رد اشػدعكل دكف اشلظػر
ف اشمكمكعم عداش كاشميزاف .)2018
إف قػرار اشمعرمػ

ػذا ي ػػرؿ دشيػػؿ إدالػ شلايااػػات اإلاػراكيلي " ػػاش قطػػاع غػزة كاػػرالى كشوػػدـ

ل از ػ كعياديػ اشقمػػاء اإلاػراكيلف كيظ ػػر ريػػؼ "اػػ" دـ إاػراكيؿ اشقػكاليف كاشقمػػاء ش" ليػػب اشدكشػ مػػف
ااػػ"عقاقات "وػػكيض اشمػػعايا اشفلاػػطيلييف ػػف قطػػاع غػػزة رمػػا ش"ػػك ير اشعبػػال شمر"رتػػف اش ػراكـ تعػػؽ

اشمعايا اشفلاطيلييف ا:مر اشذم ي اشؼ ا "فاقيات اشدكشي ك اب ا"فاقي
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ليؼ اشراتو .

المبحث الثالث
اإلجراءات اإلسرائيمية المتخذة ضد قطاع غزة
علػػك إر ػػر "ب ػػاعد أع ػػداث اشلػ ػزاع اشما ػػلح اشفلا ػػطيلف اش ػػدا لف ت ػػيف عرر" ػػف ػػ"ح كعم ػػاس ػػف
مل"بؼ عاـ  2007كاش"ف ال" ت تايطرة عرر عماس علك قطاع غزة ف عزيراف يكليػك) مػف اشوػاـ

لفاى .كتود أعداث إطالؽ قذاكؼ بارك ي مػف قطػاع غػزة " ػاش إاػراكيؿ كاع"تػار ا :يػرة شقطػاع غػزة

ػدء
ررياف موادم ف أيلكؿ ات"متر)  2007تدأت إاراكيؿ تفرض عقكتات ماعي مد قطػاع غػزة ت ن
مف رض قيكد م ددة علك عري اشعرر كاش"لقؿ شأل راد مف كاشػك اشقطػاع كأيمػنا علػك اشتمػاكع اشػكاردة

كاشبػػادرة تاإلمػػا إشػػك ػػرض ملػػاطؽ عازش ػ تعري ػ كتري ػ ا:مػػر اشػػذم أرػػر اػػلتنا علػػك عيػػاة اػػراف

اشقط ػػاع ػػف ال" ػػاؾ شلع ػػؽ ػػف اش"لق ػػؿ كعل ػػك اشودي ػػد م ػػف اشعق ػػكؽ ا ق"ب ػػادي كا
()UNSCO, 2017: 7

"ماعيػ ػ كاشرقا يػ ػ .

كاكؼ لكمح ف ذا اشمتعث اإل ػراءات اش"ػف ا" ػذ" ا إاػراكيؿ علػك إرػر اع"تار ػا قطػاع غػزة

ريػػاف موػػادم كأرػػر ػػذش اإل ػراءات علػػك عاش ػ عقػػكؽ اإللاػػاف ػػف اشقطػػاع كتيػػاف مػػدل قالكلي ػ

اإل راءات:

ػػذش

أوالً :اإلجراءات المتخذة ضد قطاع غزة بعد القرار اإلسرائيمي باعتباره كيان معادي
 .1تقميص الوقود عن قطاع غزة
إف كاعػػدة مػػف اشقيػػكد اش"ػػف رمػػت مػػد قطػاع غػزة توػػد اشقػرار اإلاػراكيلف

ػػف "قلػػيص رميػػات

اشكقػػكد اش ػكاردة إشيػػى .كقػػد "ػػـ علػػك مػػرعل"يف؛ األولـــى :ػػف  " 25ػريف ا:كؿ أر"ػػكتر)  2007قلبػػت
اشالطات اإلاراكيلي رميات اشكقكد كاشمعركقػات تلاػت "بػؿ إشػك  %50مػف لاػت اشكقػكد كاشمعركقػات
اش"ف رالت "ػد ؿ قتػؿ ذشػؾ اش"ػاريو عيػث ال فمػت رميػات اشاػك ر اشمػكردة يكميػنا مػف  333,000ش"ػر

يكمي ػنا إشػػك  170,000ش"ػػر قػػط تلاػػت ال ف ػػاض "بػػؿ إشػػك  %49كال فمػػت اشرميػػات اشػػكاردة مػػف

اشتلػزيف مػػف  76,000ش"ػػر يكميػان إشػك  46,000ش"ػػر يكميػان تلاػػت ال فػػاض "بػؿ إشػػك  .%40والثانيــة:
ػػف  " 28ػ ػريف اشر ػػالف ل ػػك متر) م ػػف اشو ػػاـ لفا ػػى إذ فم ػػت اش ػػرر اإلاػ ػراكيلي اشم ػػكردة شم ػػ"قات

اشت"ػركؿ إشػػك قطػػاع غػزة اشرميػػات اشػكاردة إشػك اشقطػػاع مػرة أ ػرل كت ػػرؿ تليػػغ ممػا أدل إشػػك "كقػػؼ "ػػاـ

شموظػػـ معطػػات اشكقػػكد ػػف را ػ ألعػػاء اشقطػػاع عيػػث تلغػػت اشرميػػات اشػكاردة إشػػك  90,000ش"ػػر يكميػنا

مػػف اشاػػك ر ك 25000ش" ػػر مػػف اشتلػ ػزيف تعي ػػث تلغ ػػت لاػػت اش"قل ػػيص إشػػك عػ ػكاشف اشرلر ػػيف .اشمرر ػػز

اشفلاطيلف )38 :2008

ك"قدمت ع رة مؤااات عقكؽ إلااف لاطيلي كااراكيلي تاش"مػاس م ػ"رؾ إشػك اشمعرمػ اشوليػا
25

اإلاػراكيلي ػػف  " 28ػريف ا:كؿ أر"ػػكتر) مػػف اشوػػاـ لفاػػى شلطوػػف ػػف قػرار "قلػػيص اشكقػػكد إشػػك قطػػاع
غ ػزة .كقػػد ااػػ"لد ا ش"مػػاس إشػػك عػػدـ قالكلي ػ

ػػذا اشق ػرار :لػػى ي ػػرؿ ط ػ نار علػػك اشمػػدلييف ا:تريػػاء ػػف

اشقطػاع عيػػث اػػيورض عيػػاة اػػراف اشقطػػاع شل طػػر شمػػا شػػى أرػػر علػػك قػػدرة عمػػؿ اشما" ػػفيات ك ػػاز

اشبرؼ اشبعف كقطاع اشمياش كاكؼ يعد مػف " ػغيؿ ا :ػزة اشتيكيػ كا :ػزة اشر رتاكيػ اشمػركري
ف اشتيكت .شرػف تػاءت

ػكد ػذش اشمؤااػات تاشف ػؿ عيػث ردت اشمعرمػ اشوليػا اإلاػراكيلي ا ش"مػاس

ف  30رالكف اشرالف يلاير)  2008كأيدت قرار اشعركم  .عداش

)2012

كقػد "اػػتب "قلػيص اشكقػػكد إشػك اشقطػػاع :زمػات م "لفػ أرػرت علػػك ملػاعف اشعيػػاة ػف اشقطػػاع.

قػػد أدل إشػػك ال فػػاض إل"ػػاج معط ػ "كشيػػد اشر رتػػاء ػػف غ ػزة كاشػػك "كقف ػػا تاشرامػػؿ ػػف مل"بػػؼ عػػاـ

 2008كعلك أرر ذشؾ :قد "كقفت عػكاشف  %40مػف آتػار اشميػاش عػف اشومػؿ ككبػلت إشػك  %60ػف
مل"بؼ اشواـ لفاى .ك"قلبت عب مبلع مياش تلديات اشاػاعؿ مػف اشكقػكد إشػك عػكاشف اشرلػث كاش"ػف

امػػطرت تػػدكر ا إشػػك عػػدـ مواش ػ ميػػاش اشبػػرؼ اشبػػعف كمػػو عػكاشف  68مليػػكف ش"ػػر مروػػب يكميػان
مػػف اشمي ػػاش اشوادمػػ غيػػر اشمواش ػػ ػػف ميػػاش اشتعػػر اشم"كاػػط ا:مػػر اشػػذم "اػػتب ػػف أزمػػ تيكيػػ ػػف
كعلػػك اشرػػركة اشاػػمري ػػف اشقطػػاع .تاإلمػػا إشػػك

اشقطػػاع كاش"ػػورير ت ػػرؿ اػػلتف علػػك اشبػػع اشوام ػ

اش"اتب ف أزم ف اشمكابالت اشوام ف اشقطاع تاػتب عػدـ "ػك ر اشكقػكد اش ػاص تاشمررتػات ا:مػر
اشذم د ع اشوديد مف ااكقف اشمررتات اشومكمي إشك اا" داـ اشزيكت اشلتا"ي ركقكد عكمنا عػف اشاػك ر
مما أدل إشك أمرار ديدة علػك اشبػع اشوامػ

رتت تول ا مارطل

تاػتب عػدـ مالكمػ "لػؾ اشمػادة شالاػ" داـ ركقػكد كقػد

ديدة اش طكرة علك بع اإللااف .مررز اشميزاف )8-6 :2008

كتو ػػد ا ػػ"داد ا:زمػ ػ " ػػـ ا ع"م ػػاد عل ػػك اشكق ػػكد اشمب ػػرم اشم ػػرب عت ػػر ا:لف ػػاؽ م ػػع اشعػػػدكد
اشمب ػري شلقطػػاع ت الػػب اشرميػػات اشمعػػدكدة اش ػكاردة عتػػر اشموػػاتر اشراػػمي مػػع إا ػراكيؿ اش زي ػرة لػػت

 )2017ك"راكعت أزم اشر رتاء ف قطاع غزة تيف مػد ك ػزر عيػث ار"تطػت ا:زمػ علػك ا ع"تػارات

اشايااي

كاش"طكرات ا:ملي .

 .2القيود عمى حرية حركة البضائع واألفراد عمى المعابر
علػػك إرػػر اػػيطرة عرر ػ عمػػاس علػػك قطػػاع غ ػزة ػػف مل"بػػؼ عػػاـ  2007أغلقػػت اشاػػلطات
اإلاػػراكيلي ميػػع اشموػػاتر اشعدكديػ ػ مػػع اشقطػػاع كشػػـ "ا ػػمح تمػػركر ا :ػ اص كاشتمػػاكع إ َّ شع ػػا ت
إلاػالي معػدكدة كتػػررت إاػراكيؿ ػذا اإلغػػالؽ "عػت متػررات أمليػ تاػتب عػدـ "كا ػػد مػكظفف اشاػػلط

اشفلاػػطيلي علػػك اشموػػاتر اشعدكدي ػ  .كتوػػد ا" ػػاذ اشعركم ػ اإلا ػراكيلي قرار ػػا تاع"تػػار قطػػاع غ ػزة ريػػاف
موادم ا" ذت إاراكيؿ ايااػات كموػايير "قيػد مػف عررػ ا :ػ اص كاشتمػاكع عتػر مواتر ػا اشعدكديػ

مع قطاع غزة مالؾ  .)4-2 :2008كقد شكعظ "قليص عدد اشماا ريف مف قطاع غػزة ملػذ مل"بػؼ

عػاـ  2007عيػث شػـ يػ"مرف مػف اشاػفر عػدد معػدكد مػف اش" ػار كاشوػامليف ػف اشومػؿ اإللاػالف كعػدد
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معدكد مف اشعا ت اشطتي )OCHA, 2007( .
كشػكعظ مػػف ػػالؿ اشمماراػػات "قييػدات ػػديدة علػػك عررػ "لقػػؿ ا :ػراد عتػػر موتػػر تيػػت عػػالكف

ايػػرز) كدكف كمػػكح اشموػػايير اإلاػػراكيلي ػػف مػػف ياػػمح شػػى تػػاشمركر كمػػف

ياػػمح شػػى إشػػك عػػيف

بدكر كريق عف مر"ب ملاؽ أعماؿ اشعركم اإلاراكيلي "ر ؼ ي ا عػف اشموػايير اإلاػراكيلي شلاػفر
كاشعررػ مػػف قطػػاع غ ػزة تعيػػث "مػػع ػػركط كعػػا ت ااػػ"رلاكي شلاػػفر يف ػػـ مل ػػا أف اشاػػفر معظػػكر
علػ ػػك عام ػ ػ اػ ػػراف اشقطػ ػػاع كشرػ ػػف ياػ ػػمح شػ ػػتوض اشفكػ ػػات ركمػ ػػع ااػ ػػ"رلاكف "عػ ػػت ماػ ػػمك اشعػ ػػا ت

ا اػ"رلاكي

ك يرفػػف أيمػان شرػؿ مػػف "لطتػػؽ عليػى ػػذش اشموػػايير إمراليػ اشاػػفر شرػػف أيمػان توػػد " ػػاكزش

شلفعػػص ا:ملػػف ك ػػك أمػػر معبػػكر ش ػػذش اشفكػػات :ملاػػؽ أعمػػاؿ اشعركم ػ اإلا ػراكيلي ػػف اشملػػاطؽ
)20-12 :2016


العـــلج الطبـــي :ياػػمح قػػط شمػػف تعا ػ شرعاي ػ طتي ػ مػػف ػػول ا إلقػػاذ عيػػاة اإللاػػاف ك لػػا:
ال كي ػػ"رط أيم ػنا أ َّ
ياػػ"رلك ا:م ػراض اش"ػػف " ػػرؿ طػ نا
ػر علػػك اشعيػػاة رػػومراض اشوظ ػاـ مػػر ن



سفر الطواقم الطبية :ت دؼ اشم ارر ف ا:ل ط اش"ف مف ول ا تلػاء اشقػدرات كأف "ر ػع مػف

ي"ك ر اشوالج اشملااب شلمريض ف ما" فيات قطاع غزة.
ما"كل اش دمات اشطتي شاراف قطاع غزة.



زيــارة قريــب مصــاب بمــرض خطيــر :كي ػػ"رط أف "رػػكف اشق ارت ػ مػػف اشدر ػ ا:كشػػك كأف يرػػكف
م ػػرض ذش ػػؾ اشقري ػػب م ػػف ا:مػ ػراض اش طيػ ػرة عل ػػك اشعي ػػاة أك يا ػػ"دعف اشمر ػػكث اشمط ػػكؿ ػػف

اشما" فك.


رحلت منظمة ألطفال مرضى وذوي احتياجات خاصة :ك"ركف ذات طاتع إلاالف.



التجــار ورجــال األعمــال وأزواجيــم :ياػػمح ش ػػـ تاشاػػفر كي ػػب أف يرػػكف اش"ػػا ر مػػف كػ رتػػار
اش" ار.



السفر بغرض المشاركة في زفاف أو في جنازة :كي ػ"رط أف يرػكف شألقػارب مػف اشدر ػ ا:كشػك
قط.




سفر األطفـال كمـرافقين :كذشػؾ ػف عاشػ اشاػفر شزيػارة قريػب مبػاب تمػرض طيػر أك ت ػدؼ
اشم ارر ف ز اؼ أك ف لازة كعلك أ َّ ي" اكز اف ا:طفاؿ  15عامان.
زيــارة ســجين معتقــل :يا ػمح :قػػارب اشمو"قلػػيف اشفلاػػطيلييف مػػف قطػػاع غ ػزة شزيػػارة أتلػػاك ـ ػػف
اشاػ كف كذشػػؾ م ػػركط تاش"ك ي ػػات اش"ػػف "قر ػػا مبػػلع اشاػ كف اإلاػراكيلي

اشقرات


كعدد اشزكار ك"رددات اشزيارة.

مػػف عيػػث در ػ

األغ ـراض القضــائية :كذشػػؾ إذا رػػاف لػػاؾ إ ػراء ػػف اشمعػػارـ اإلاػراكيلي ""طلػػب عمػػكر أعػػد
اراف اشقطاع مراؿ" :قديـ

ادة أك اش مكع شفعص تير طتف مف قتؿ اشمعرم .
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السفر بيدف لم الشـمل :كذشػؾ شمػف يقػكـ تػإ راءات شػـ اش ػمؿ دا ػؿ ا :ارمػف اشمع"لػ عاػب
اش"وليمات كاشموايير اشبادرة عف ك ازرة اشدا لي اإلاراكيلي .



الصلة في المسجد األقصى :كذشؾ قط ف يكمف اش ميس كاش مو مف ا:اتكع كممف عػدد
مع ػػدكد م ػػف اشمب ػػليف كم ػػمف كػ ػ عمريػ ػ مع ػػددة م"غيػ ػرة كم ػػمف ك ػػد م ار ػػؽ م ػػف اشا ػػلط
اشفلاطيلي .



الصــحفيين :كذشػؾ قػػط شلوػػامليف ػف كرػػا ت ا:لتػػاء اش"ػف ش ػػا ممرليػػات ػف إاػراكيؿ كاشماػ ل
ػػػف مر"ػ ػػب اشبػ ػػعا

اشبعفي .




ػاء علػ ػػك طلػ ػػب اشكراش ػ ػ
ػ ػػف اشعركم ػ ػ اإلا ػ ػراكيلي كأف يرػ ػػكف اشا ػ ػفر تلػ ػ ن

الرياضيين :أعماء اشمل" تات اشريامي اشكطلي كاشمعلي .

العاممين بالمنظمات الدولية :مف ا :الب كاشفلاطيلييف اشوامليف مع اشملظمات اشدكشي .

المرور بغرض السـفر بالخـارج :كذشػؾ :غػراض إلاػالي أك

بػي يػ"ـ اشمكا قػ علي ػا كذشػؾ

تود اش"كقيع علك "و د تودـ اشوكدة شمدة ال علك ا:قؿ.
كقػػد ػػرلت اشقيػػكد علػػك عري ػ اشعرر ػ علػػك اشوديػػد مػػف اشعػػا ت اإللاػػالي ك اب ػ اشمرمػػك
عيػػث رمػػا ػػك مكمػػح ياػػمح قػػط تاشاػػفر شمػػف يوػػالف مػػف مػػرض ي ػػدد اشعيػػاة ػػف "مييػػز كامػػح مػػد

اشمرمك ممف

يوالكف مف مرض يؤرر علك اشعياة مرؿ :مرمك اشوظاـ كغيػرش مػف ا:مػراض اش"ػف

" ػػدد اشعي ػػاة ػػف ملا ػػاة كام ػػع  :القي ػػات كمػ ػكاتط اشط ػػب ك ػػف م اشفػ ػ شقكاع ػػد اشق ػػالكف اش ػػدكشف

اإللاػػالف كاشقػػالكف اشػػدكشف شعقػػكؽ اإللاػػاف .ك ػػف إعبػػاكي أ ريػػت علػػك عيلػ مػػف اشمرمػػك مركلػ مػػف
 48عاش شػكعظ مػف اشمماراػ تػوف لاػت اشمكا قػ علػك اػفر اشعػا ت اش"ػف "وػالف مػف مػرض شػى " ديػد
كرم علك اشعياة  %100كتلات  %88مكا ق علك اشعا ت اشطتي اشوا ل اش"ف " ػرؿ " ديػد شلعيػاة

علك اشما"كل اشقريػب أك اشم"كاػط كتلاػت  %23مكا قػ علػك اشعػا ت اشطتيػ اشوا لػ اش"ػف
علك طر علك اشعياة كلات  %33مكا قػ علػك اشعػا ت غيػر اشوا لػ

اشعياة .اشميزاف كعداش ك)5-2 :2012 PHR

"لطػكم

ك "لطػكم علػك طػر علػك

كشـ يق"بر " ديد اشعبار كاإلغػالؽ اشمفػركض علػك قطػاع غػزة علػك عررػ ك"لقػؿ ا :ػراد؛ تػؿ
أيمػان علػػك عررػ ااػػ"يراد ك"بػػدير اشتمػػاكع .قػػد عظػػرت إا ػراكيؿ علػػك إرػػر قرار ػػا اع"تػػار قطػػاع غ ػزة
ريػػاف موػػادم اشوديػػد مػػف أبػػلاؼ اشتمػػاكع إشػػك قطػػاع غػزة كمػػف أ م ػػا :ا:اػػملت كغي ػرش اشمػكاد اش ػػاـ
اش"ف يو"مد علي ا اشقطاع اشبلاعف ف غزة كالعبرت اشتماكع اش"ف اػمح تإد اش ػا تػاشمكاد اشمػركري
قػػط مرػػؿ :اشمػكاد اشغذاكيػ كاشفكارػػى كاشمػكاد ا:اااػػي

ممػػا أدل إشػػك "كقػػؼ عػكاشف  %85مػف اشمل ػآت

اشبػػلاعي ػػف اشقطػػاع ا:مػػر اشػػذم زاد مػػف أعػػداد اشوػػاطليف عػػف اشومػػؿ اشمي ػزاف )10 5 :2007

ك"قدر ا:بلاؼ اشمملكع اشد كؿ إشك غزة تعكاشف  1000بلؼ مف اشتماكع .اش زيرة لت )2018
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رما كملوت اشالطات اإلاراكيلي اش"بدير مػف قطػاع غػزة إشػك اش ػارج مػا أرػر ت ػرؿ عػاد علػك
اشقطػػاع اشز ارعػػف عيػػث شػػـ يػػ"مرف اشمزارعػػكف مػػف "بػػدير مل" ػػا" ـ ا:مػػر اشػػذم "اػػتب ش ػػـ ت اػػاكر
ادع  .اشورتف اش ديد )2014

 .3وقف التعامل بالكود الجمركي
ملذ "لفيذ إاراكيؿ ط ؾ ا ر"تاط عف قطاع غزة ك ػف " ػدد تكقػؼ اشرػكد اش مررػف اش ػاص

تاشقطاع كعلك إرر ايطرة عرر عماس علك قطاع غزة ف عزيراف يكليك)  2007ا" ػذت اشاػلطات

اإلا ػراكيلي قرار ػػا تكقػػؼ اشرػػكد اش مررػػف شلقطػػاع ك ػػك رمػػز شل" لػػيص اش مررػػف علػػك لظػػاـ اشعااػػكب
اش مرر ػػف اإلاػ ػراكيلف عي ػػث ""مي ػػز اشتم ػػاكع اشما ػػ"كردة إش ػػك قط ػػاع غػ ػزة تر ػػكد ػػاص م ػػمف اشلظ ػػاـ
يا ػػ"طيع " ػػار قط ػػاع غػ ػزة ا ا ػػ"يراد م ػػف

اش مررػػف اإلاػ ػراكيلف عت ػػر اشمػ ػكالئ اإلاػ ػراكيلي كتاش" ػػاشف:
اش ػػارج ت ػػرؿ متا ػػر إ َّ عتػػر كاػػطاء مػػف ػػالؿ " ػػار مػػف اشمػػف اشغرتيػ أك إاػراكيلييف ك ػػك ا:مػػر
اشػػذم يػػؤرر ت ػػرؿ اػػلتف علػػك ا ق"بػػاد اشفلاػػطيلف ػػف قطػػاع غػزة كعلػػك اشماػػ"كل اشموي ػػف شاػػرالى

كعلك عقكق ـ ا ق"بادي كا

"ماعي كاشرقا ي اشميزاف  )6-5 :2007عيث ي تر " ػار قطػاع غػزة

اا"يراد اشتماكع مف الؿ كايط تعيث "بتح "رلف اشلقؿ كا ا"يراد أعلك مف اشاػاتؽ كاش"ػف تاشل ايػ
"ر ع مف "راشيؼ اشالو كزيادة ف أاوار ا.
كقد "اتتت اإل راءات اإلاراكيلي

ذش تاإلما إشك ملع د ػكؿ اشوديػد مػف اشمػكاد إشػك اشقطػاع

إشػك "ػد كر اشكمػع ا ق"بػادم كازديػاد لاػت اشتطاشػ كاشفقػر اشمر"فوػ أبػالن ك" ار ػع اشماػ"كل اشموي ػف
ك"غير ف ا:لماط ا ا" الري .

قكرة )8-7 :2010

ثانياً :أثر اإلجراءات المتخذة عمى حالة حقوق اإل نسان في قطاع غزة
إف اشعبار اإلاراكيلف اشذم " دد علك قطاع غزة ملذ مل"بػؼ عػاـ  2007أدل إشػك "ػد كر

اشكمع ا ق"بادم ك" ار ع اشدكر اشعركمف ك" ار ػع ػف عاشػ عقػكؽ اإللاػاف ك"م"ػع اشاػراف تػاشعقكؽ

ا:ااا ػػي شإللا ػػاف ك قػ ػان شلمو ػػايير اشدكشيػ ػ  .ق ػػد "ا ػػتتت اإل ػ ػراءات اإلاػ ػراكيلي تال" ػػاؾ عق ػػكؽ ا ػػراف

اشقطاع ف م اشف شلمكاريؽ اشدكشيػ اش ابػ تعقػكؽ اإللاػاف مرػؿ :اإلعػالف اشوػاشمف شعقػكؽ اإللاػاف
كاشو ػ ػػد اشػ ػػدكشف اش ػ ػػاص تػ ػػاشعقكؽ اشمدلي ػ ػ كاشايااػ ػػي كاشو ػ ػػد اشػ ػػدكشف اش ػ ػػاص تػ ػػاشعقكؽ ا ق"بػ ػػادي

كا

"ماعيػ كاشرقا يػ  .كاػكؼ لكمػح لػا أرػر اإل ػراءات اإلاػراكيلي اش"ػف "اػتتت تال" ػاؾ عػؽ اشاػراف

تاشكبكؿ شلعقكؽ علك اتيؿ اشمراؿ

اشعبر:

 .1الحق في الصحة
ف ال" اؾ شلعؽ ف اشبع

كدكف ا ش"زاـ تاشمكاريؽ اشدكشي

أدل اشعبار اإلاراكيلف علك

اشقطاع إشك "د كر اشكمع اشبعف يى عيث "اتب اشلقص اشعاد ف اشمكاد ا:اااي كاشغذاكي
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كاشلقص ف ا:مف اشغذاكف إشك " ار ع اشكمع ا ق"بادم ا:مر اشذم "اتب تعدكث أمراض "غذكي
مزمل مل ا :اشلعا كاشقزمي

اب ن علد ا:طفاؿ كأظ رت دراا أ ر" ا ملظم اشبع اشواشمي  :أف

مف تيف رؿ  100طفؿ ممف "قؿ أعمار ـ عف  5الكات

لاؾ  10أطفاؿ يوالكف مف قبر اشقام

اشمزمف أك اشعاد كأف مود ت قر اشدـ ف اشقطاع مر"فو تيف ا:طفاؿ كاشلااء عيث "تلغ تيف
ا:طفاؿ مف اشفك اشومري  9إشك 12

انر راف  %65كتيف اشفك اشومري  6إشك  18ال "تلغ .%32

كقد أرر لقص اشكقكد ك"قليف "زكيد اشر رتاء مف إاراكيؿ علك اشكمع اشبعف ف اشقطاع

اش"لكث اشتيكف اشذم أباب مياش اشتعر اشم"كاط تاتب مو مياش اشبرؼ اشبعف تدكف مواش
اشذم تدكرش يلكث مياش اشتعر كا:اماؾ كاش كاطئ
اش دمات اشبعي

راء

ا:مر

ذا كأدت أزم اشر رتاء إشك " ار ع ف "قديـ

ك ف أداء اشما" فيات اشوامل ف اشقطاع عيث "كقفت شف"رات م "لف إ راء اشوديد

مف اش ومليات اش راعي ف اشما" فيات ك لؿ ف عمؿ توض معطات ا:را يف كأ زة ا :و اش"ف
"ومؿ اش"يار اشر رتاكف كاش"ف "ع"اج شقكة ر رتاكي

اشواشمي

)12-11 :2010

كل"ي

"ك ر ا اشمكشدات اشبغيرة .ملظم اشبع

شلايااات اإلاراكيلي " اش اشقطاع اشبعف اشفلاطيلف مف اا" داؼ اشطكاقـ اشطتي

كاغالؽ اشقطاع ككمع اشوراقيؿ أماـ "طكير اش"وليـ اشطتف كملع د كؿ ا :زة اشطتي اشم"طكرة
كاشعدير

أدل إشك " ار ع قدرة اش از اشطتف اشفلاطيلف ش"قديـ اشوالج اشم"قدـ شلعا ت اشمرمي

اشموقدة كتاتب ذشؾ" :ل و ك ازرة اشبع اشفلاطيلي إشك "عكيؿ اشعا ت اشمرمي اش"ف

""مرف مف

"قديـ اشوالج اشملااب ش ا تاشما" فيات اشفلاطيلي إشك اشوالج تاش ارج إشك اشما" فيات دا ؿ إاراكيؿ

كاشقدس كما" فيات اشمف اشغرتي شاراف قطاع غزة .اشترش )104-103 :2017

كيوالف اشمرمك ممف يعكشكف شلوالج تاش ارج مف اشقيكد اشمفركم علك عري اش"لقؿ شلوالج

ارج قطاع غزة إذ يع"ا كف شلعبكؿ علك "بريح إاراكيلف شلافر عتر موتر تيت عالكف ايرز)

إشك اشما" فيات دا ؿ إاراكيؿ أك اشمف اشغرتي كاشقدس كي"لقك اشوديد مف اشمرمك ردنا تاشر ض أك
اشمماطل ف اشرد علك طلتا" ـ ف اشعبكؿ علك اش"بريح ف موامل قااي "عرـ اشمرمك مف عق ـ
ف اشكبكؿ شلرعاي اشطتي اشمالكم

ك""اتب ف ررير مف ا:عياف ف "د كر عاش" ـ اشبعي

كف

ررير مف اشعا ت يفقد اشمرمك عيا" ـ ك ـ يل"ظركف اشعبكؿ علك "بريح اشمركر إشك اشما" فك.

كك قان ش"كريؽ مررز اشميزاف قد "ك ف ف عاـ  )43 2017مريمان تاتب ملو ـ مف اشكبكؿ إشك

اشما" فيات ارج قطاع غزة كمف تيل ـ  )17ايدة ك  )3أطفاؿ ك  )23مف اشر اؿ ك الؿ اشواـ
لفاى شـ ي"ـ اشرد مف اش الب اإلاراكيلف علك  %43مف عدد اشطلتات اش اب تاشمرمك شلعبكؿ

علك "بريح مركر .اشميزاف )7-6 :2018
 .2الحق في التعميم
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شقد أشقك اشعبار اإلاراكيلف شقطاع غزة تظالشى علك اشعؽ ف اش"وليـ شلطلت

ف قطاع غزة

ك اب اشقيكد اشمفركم علك عري اش"لقؿ شاراف اشقطاع كاش"ف " مؿ أيمنا اشطلت

قد عرـ اشوديد

أك

ارج ا:رامف

مف اشطلت مف عمكر اشمؤ"مرات اشولمي اش"ف عقدت ارج قطاع غزة رما كملع اشوديد مف اشطلت مف

اشافر عتر موتر تيت عالكف ايرز) شالش"عاؽ ت اموا" ـ ف اشمف اشغرتي

اشفلاطيلي  .تاإلما إشك ما أرار"ى أزم اشر رتاء كاش"ف طاشت اشوملي اش"وليمي أيمان قد رلت عاكقنا
أماـ اا"مرار اشوملي اش"وليمي

كأموفت مف قدرات اش ات اشمقدم شل دمات اش"وليمي

كأرر ت رؿ

متا ر علك اش"عبيؿ اشولمف شلطالب عيث شـ ي"ـ "ك ير ا :كاء اشدرااي اشالزم ش ـ شلقياـ تكا تا" ـ
اشمدراي كاش اموي

)9 :2017

كعلك ااعات اشقراءة كاشقدرة علك اشتعث عتر ترات اإلل"رلت .مررز اشميزاف

ك ػف "قريػػر آ ػػر ياػػلط اشمػػكء علػػك أرػػر اشعبػار توػػد أرتوػ اػػلكات مػػف " ػػديد اشعبػػار علػػك

قطػػاع غ ػزة تاػػتب عظػػر إا ػراكيؿ شػػد كؿ م ػكاد اشتلػػاء شلقطػػاع شػػـ "ػػ"مرف اش ػػات اشقاكم ػ علػػك اشوملي ػ

اش"وليمي ػ مرػػؿ :كراش ػ غػػكث ك" ػػغيؿ اشال كػػيف كاش اموػػات كك ازرة اش"رتي ػ كاش"ولػػيـ مػػف تلػػاء اشمػػدارس

كاشمل ػػآت اش"ػػف "ػػـ "ػػدمير ا ػػالؿ اشوػػدكاف اإلاػراكيلف أكا ػػر عػػاـ  2008كتدايػ عػػاـ  2009رمػػا كشػػـ
"ػػ"مرف ػػذش اش ػػات مػػف إل ػػاء اشمتػػالف اشالزم ػ ل"ي ػ اشزيػػادة اشاػػرالي اشطتيوي ػ ػػف قطػػاع غ ػزة لػػـ

"ػػ"مرف كراشػ اشغػػكث مػػف إل ػػاء  100مدراػ

اػػ"يواب زيػػادة عػػدد اشطػػالب ػػف مداراػ ا ا:مػػر اشػػذم

د و ا ش"لظيـ اشدراا ف توػض اشمػدارس ػف غػرؼ ػا زة رػكل"يلر) كزيػادة عػدد اشطػالب ػف اشفبػؿ
اشكاعػد ا:مػػر اشػػذم يمػػوؼ مػف ػػكدة اش"ولػػيـ كي لػػؽ تيكػ د اراػي غيػػر مالكمػ  .اشمررػػز اشفلاػػطيلف

)2010

 .3الحق في السكن
شقد لؽ اإلغالؽ اإلاػراكيلف شقطػاع غػزة أزمػ اػرف القػ ػف اشقطػاع ك ػك ا:مػر اشػذم يػؤرر

ت رؿ التف علك اشاراف كعلك ما"كا ـ اشموي ف كاشذم يعػرم ـ مػف "مػ"و ـ مػف اشوديػد مػف اشعقػكؽ

مرػػؿ :عق ػػـ تػػاش"وليـ كاشعػػؽ ػػف تيكػ لظيف ػ كبػػعي كعقػػكؽ ا:طفػػاؿ ت"ػػك ير اشتيك ػ اشمالكمػ شمػػماف
عق ػػـ ػػف اشلمػػك اشػػذ لف كاش اػػدم .كرالػػت إا ػراكيؿ قػػد عظػػرت د ػػكؿ مػػادة ا:اػػملت إشػػك قطػػاع غ ػزة

ك الؿ ا ع"داءات اإلاراكيلي اشم"رررة علك قطاع غزة قد دمػرت أ ؼ اشكعػدات اشاػرلي ا:مػر اشػذم
زاد ا:زم "وقيدنا.

كتود مركر اتع الكات علك أزم اشارف اش الق ف اشقطاع "كبلت اشالط اشفلاطيلي

ف

أيلكؿ ات"متر) " 2014فاؽ مع اشعركم اإلاراكيلي شد كؿ ا:املت إشك اشقطاع إلعادة إعمار
قطاع غزة ممف رقات بارم تكااط مركترت ايرمم اشممرؿ اش اص شألمـ اشم"عدة شوملي اشاالـ
كاش"ف عر ت يما تود ت ط ايرم ك""ممف آشي د كؿ ا:املت إشك اشقطاع مكا ق إاراكيلي ماتق
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علك ا:

اص اشما"فيديف مف ا:املت مع "زكيد ا اشماتؽ تاشتيالات اشالزم كمراف اشتلاء كرتط
"ركف مر"تط مع مر"ب ا:مـ اشم"عدة كااراكيؿ.

اشمعالت اش" اري كأمارف اش" زيف تراميرات مراقت
ااا تكات )2014

كمػػع د ػػكؿ ا:اػػملت ك ػػؽ ػػذش اآلشي ػ إ َّ أل ػػا شػػـ "لػػب ا ع"يا ػػات اشالزم ػ شػػلقص اشكع ػدات
اشارلي ف قطاع غزة كأرت"ت

ل ا ػف عمليػ إعػادة اإلعمػار ع"ػك رػالكف اشرػالف لػك متر) 2018

أم توػػد مػػركر أرتػػع اػػلكات علػػك اشوػػدكاف اإلاػراكيلف ػػف عػػاـ  .2014ك" ػػير اشتيالػػات اش ابػ تومليػ

إعادة اإلعمار إشك ألى "ـ إعػادة تلػاء  7805كعػدة اػرلي مػف أبػؿ  1100كعػدة اػرلي مػدمرة ت ػرؿ
رلػػف أم مػػا يوػػادؿ  %70قػػط مػػف اشملػػازؿ اشمػػدمرة 2018

Cluster,

 .)Shelterكك ق ػان ش ػػذش

اشتيالات :ي"مح لينا مدل موالاة اشم"مرريف مف دـ ملازش ـ تودـ "ػك ر اشمػوكل اشمالكػـ ش ػـ

ابػ

مع أاوار اإلي ارات اشمر"فو ف قطاع غزة كعرمال ـ مف عق ـ تاشارف شالكات.

كي"ورض قطاع اإلاراف ف قطاع غزة :زمات ديدة تاتب اكء ا:كماع ا ق"بادي اش"ف

ل مت عف اشعبار اإلاراكيلف اشوديد مف اشملازؿ ف اشقطاع غير مالكم شلارف

لاشؾ  24أشؼ

كقطاع غزة تعا

إشك تلاء 102

ملزؿ ف اشقطاع تعا

إشك اشتلاء مف ديد .ك" ير اش"قديرات توف قطاع غزة يع"اج الكينا إشك عكاشف

 14أشؼ كعدة ارلي شرف "لتف اع"ياج اشزيادة اشارالي اشطتيوي
أشؼ كعدة ارلي

ديدة شرف ي"ـ "غطي ا:زم اشارلي ف قطاع غزة .اشميزاف )12 :2017

ثالثاً :مدى قانونية اإلجراءات اإلسرائيمية ضد قطاع غزة
إف اإل ػراءات اشم" ػػذة كاشعبػػار اشمفػػركض علػػك قطػػاع غ ػزة غيػػر قالكلي ػ ك" ػػاشؼ اش" ازمػػات
إاػراكيؿ تاع"تار ػػا قػػكة اعػػ"الؿ؛ ك ق ػان "فاقي ػ

ليػػؼ اشراتو ػ كاشم "ب ػ تعمايػ اشمػػدلييف ػػف ا :ارمػػف

اشمع"ل ؛ إف إاػراكيؿ ملزمػ " ػاش اػراف قطػاع غػزة تاشوديػد مػف ا ش" ازمػات تاع"تار ػا قػكة اعػ"الؿ كمػف
أ م ػػا" :قػػديـ اشرعاي ػ كاشعماي ػ اش اب ػ شألطفػػاؿ كعماي ػ اشعػػؽ ػػف اشومػػؿ شلاػػراف اشمػػدلييف كاشومػػؿ
علػػك عػػدـ ا" ػػاذ أم "ػػداتير مػػف ػػول ا أف "ػػؤدم إشػػك تطاش ػ اشوػػامليف أك "قييػػد إمرالي ػ عمل ػػـ رمػػا

يعظر "لفيذ أم عمليات مف ػول ا "ػدمير اشمم"لرػات اش ابػ أك اشوامػ  .كأرػدت ا "فاقيػ علػك أف مػف
كا ب دكشػ ا عػ"الؿ "زكيػد اشاػراف تػاشمؤف اشغذاكيػ كاإلمػدادات اشطتيػ

كمػف كا ت ػا علػك ا :ػص أف

"اػػ"كرد مػػا يلػػزـ مػػف مػكاد إذا رالػػت مػكارد ا :ارمػػف اشمع"لػ غيػػر را يػ كي"ك ػػب علػػك دكشػ ا عػػ"الؿ

مماف اشعفاظ علك اشبع اشوام كاش ػركط اشبػعي كا" ػاذ اش"ػداتير اشكقاكيػ اشالزمػ شمرا عػ ال" ػار

ا:مػ ػراض اشموديػ ػ كا:كتكػ ػ كا ػ ػراء اشب ػػيال اشالزمػ ػ شلمل ػػآت اشطتيػ ػ كاشما" ػػفيات ك"اػ ػ يؿ م ػػركر
ك"كزيػػع اشماػػاعدات اشطتي ػ ك ػػف عػػاؿ لقػػص علػػك اػػراف ا :ارمػػف اشمع"ل ػ اشمػػؤف اشرا ي ػ ولػػك دكش ػ
ا عػػ"الؿ أف "اػػمح تومليػػات اإلغارػ ك"ػػك ير اش"اػ يالت ش ػػا شمبػػلع اشاػػراف كاشاػػماح شلاػػراف ت"لقػػف
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اشطركد اإلغاريػ اشفرديػ اشمراػل ا"فاقيػ

ليػؼ اشراتوػ اشمػكاد مػف  .)62-50كتػاشلظر إشػك ا ش" ازمػات

ليؼ اشراتو

إف إاراكيؿ شيات مل"زم تكا تا" ا قط؛ تؿ إل ػا "ومػؿ مػد

اشكاردة ف لبكص ا"فاقي

كا تا" ا " اش اشاراف اشمدلييف ف قطاع غزة.

ع"ك ػف عاشػ اع"تػار قطػاع غػزة غيػر مع"ػؿ ك ػؽ اشمكقػؼ اشراػمف اإلاػراكيلف إل ػا ػف ػذش
اشعاش أيمنا " اشؼ قكاعد اشقالكف اشػدكشف اإللاػالف عيػث إلػى ػف عاشػ اشلػزاع اشماػلح اشػدكشف أك غيػر

اشػدكشف؛ ػػذا ا عػػ"الؿ أيمػان ملػػزـ توعرػػاـ اشقػػالكف اشػػدكشف اإللاػػالف ك ي ػػكز :عػػد أطػراؼ اشل ػزاع أف
يفػػرض عقكتػػات مػػد اشاػػراف اشمػػدلييف كي"ك ػػب علػػك أطػراؼ اشلػزاع اشماػػلح ػػف ػػذش اشعاشػ أف يرفلػكا
عري د كؿ اشماػاعدات اإلغاريػ مػف أدكيػ كأغذيػ كغير ػا مػف اشمػكاد اش"ػف يع"ا ػا اشاػراف اشمػدليكف

ك ػػف عاش ػ ش ػػو أعػػد أط ػراؼ اشل ػزاع اشماػػلح اشػػدكشف إشػػك أاػػلكب اشعبػػار إلمػػواؼ اشقػػدرات اشواػػرري
شلطػػرؼ ا :ػػر إلػػى ػػف ػػذش اشعاش ػ ملػػزـ أيم ػنا توػػدـ ا" ػػاذ أي ػ

ط ػكات مػػف ػػول ا " كيػػع اشاػػراف

اشمػ ػػدلييف أك عرمػ ػػال ـ مػ ػػف اشم ػ ػكاد اشغذاكي ػ ػ أك اإلم ػ ػرار تمم"لرػ ػػا" ـ كتػ ػػاشم ار ؽ اش دما"ي ػ ػ شلاػ ػػراف
عريقػػات  .)15-14 :2011لػػك ا "رمػػلا ػػد ن أف ا دعػػاء اإلا ػراكيلف توػػدـ ماػػككشي" ا رقػػكة مع"ل ػ

عل ػػك قط ػػاع غػ ػزة إل ػػا أيمػ ػان " ػػاشؼ قكاع ػػد اشق ػػالكف اش ػػدكشف اإللا ػػالف اش" ػػف "و"ت ػػر را ػ ػ اإل ػ ػراءات

اشمذركرة ااتقنا "مر ك"مس تا:ااس اشاراف اشمدلييف.

كاف اإل ػراءات اإلا ػراكيلي اشم" ػػذة ػػف ػػذا اإلطػػار " ػػدؼ إشػػك اشمػػغط علػػك اشاػػراف كعل ػك

اشفباكؿ اشفلاطيلي اشلا ط ف اشقطاع ك ف تذشؾ "بلؼ مػف اشوقكتػات اش ماعيػ اشمعرمػ كاشم اشفػ

شلقالكف اشدكشف اإللاالف عيث "لص اشمادة  )33مف ا"فاقي

أم ػ ص معمػػف عػػف م اشف ػ شػػـ يق"ر ػػا ػػك

ليػؼ اشراتوػ علػك أف :م ي ػكز مواقتػ

بػػيان ك"عظػػر اشوقكتػػات اش ماعي ػ كتاشمرػػؿ ميػػع

"ػػداتير اش" ديػػد أك اإلر ػػاب " ...عظػػر "ػػداتير ا ق"بػػاص مػػف ا :ػ اص اشمعميػػيف كمم"لرػػا" ـم .كقػػد

أرػػدت اشوديػػد مػػف اشمكاقػػؼ اشدكشيػ علػػك عػػدـ قالكليػ اإل ػراءات اإلاػراكيلي مػػد قطػػاع غػزة كاع"تر" ػػا
مػػف اشوقكتػػات اش ماعيػ اشمعرمػ كمل ػػا "قريػػر مفكمػػي ا:مػػـ اشم"عػػدة اشاػػامي شعقػػكؽ اإللاػػاف اشمقػػدـ

إشػك م لػس عقػكؽ اإللاػاف ػف اشػدكرة اشراتوػ كاشو ػركف ) (OHCHR, 2013كرػذشؾ مكقػؼ اشل لػ
اشدكشي شلبليب ا:عمر اشملدد تاشوقكتات اش ماعي مد اشقطاع)Aljazeera Net, 2010( .

رما ك" اشؼ اإل راءات ااشف اشػذرر قكاعػد اشقػالكف اشػدكشف شعقػكؽ اإللاػاف؛ ػف "ل" ػؾ ت ػرؿ

امح عقكؽ اراف قطاع غزة اإللاالي

إف ذش اإل ػراءات رمػا أاػلفلا قػد ػرلت ال" ػاؾ شلاػراف ػف

عق ـ ف اشارف اشمالكػـ ك ػف اشعػؽ ػف اشبػع كاشعػؽ ػف عريػ اشعررػ كاش"لقػؿ كاشعػؽ ػف ماػ"كل
موي ػف كػػؽ كاشعػػؽ ػػف ا:مػػف كاشعػػؽ ػػف اشومػؿ؛ ػػف ميو ػػا أرػػرت علػػك عقػػكؽ اشاػػراف ك ػػرلت

موامل م يل ش ـ ك ك ي اشؼ اش"زاـ إاراكيؿ تمك ب اشو د اشدكشف اش اص تػاشعقكؽ اشمدليػ كاشايااػي
كاشو د اشدكشف اش اص تاشعقكؽ ا ق"بادي كا

"ماعي كاشرقا ي .
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ك يق"بػػر "عػريـ اشوقكتػػات اش ماعيػ علػػك اشقػػالكف اشػػدكشف اإللاػػالف قػػط إل ػػا م رمػ أيمػنا

تمك ػػب اشقػػالكف اش لػػاكف اشػػدكشف ك ػػذا مػػا أرػػد عليػػى اشميرػػاؽ ا:اااػػف شلمعرم ػ اش لاكي ػ اشدكشي ػ

ػػف

اشمػػادة اشاػػاتو كاش"ػػف "ػػكرد ا :وػػاؿ اش"ػػف "و"تػػر مػػف مػػمف اش ػراكـ مػػد اإللاػػالي  .قػػد لبػػت علػػك أف:

مامط اد أي

ماع معددة أك م مكع معدد مف اشاػراف :اػتاب ايااػي أك عرقيػ أك قكميػ أك إرليػ

أك رقا ي أك ديلي أك م"ولقػ تلػكع اش ػلس علػك اشلعػك اشموػركؼ ػف اشفقػرة  )3أك :اػتاب أ ػرل مػف

اشماػلـ عاشميػنا تػوف اشقػػالكف اشػدكشف

أي

ي يز ػا كذشػػؾ يمػا ي"بػؿ تػػوم وػؿ م ػار إشيػػى ػف ػذش اشفقػرة أك

ريم "د ؿ ف ا "باص اشمعرم م .ميراؽ ركما اشمادة  7قرة )1

ذا تاإلما إشك أف اشوقكتات اش ماعي مف ا :واؿ اشم رم ك ؽ اشقػكاليف اشمعليػ شلوديػد مػف

اش ػػدكؿ كاا ػػ"قر اشقم ػػاء اشمعل ػػف كاش ػػدكشف عل ػػك " ػ ػريـ اشوقكت ػػات اش ماعيػ ػ

رم ػػا ع ػػدث ػػف اشمعرمػ ػ

اشوارري ف ركما ػف قمػي مػد اشمػتاط اشواػررييف اشم" مػيف ػف ػراكـ اشعػرب عػاـ  1944كعلػك

ب ػػويد اشقم ػػاء اش ػػدكشف :اع"ت ػػرت اشمعرمػ ػ اشوا ػػرري اشدكشيػ ػ ػػف ل ػػكرمترغ ػػف ع ػػاـ  1946اشوق ػػاب
اش مػػاعف مػػف مػػمف اش ػراكـ اش"ػػف "لظػػر ي ػػا ػػف معارمػ مر"رتػػف ػراكـ عػػرب ػػالؿ اشعػػرب اشواشميػ

اشرالي )Diakonia, 2016: 6( .
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الفص الثالث
االنذًاوات اإلسرائًلًُ جتاه املدنًني الفلشطًهًني
يف قطاع غزَ االل الفرتَ مو ()2018-2007

 انًبحث األٔل :االَخٓاكاث اإلسزائٍهٍت حجاِ انًذٍٍٍَ انفهسطٍٍٍٍُ
فً لطاع غشة خالل انعًهٍاث انعسكزٌت.
 انًبحثثث انثثثاًَ :االَخٓاكثثاث اإلسثثزائٍهٍت انٍٕيٍثثت فثثً انًُثثا ك
انحذٔدٌت.
 انًبحث انثانث  :انحصار كُظاو عهى يعابز لطاع غشة.

تمييد:
ار"رتت قػكات ا عػ"الؿ اإلاػراكيلف ػالؿ اشف"ػرة اش"ػف "غطي ػا اشد اراػ ال" ارػات اػيم شقكاعػد

اشقػػالكف اشػػدكشف اإللاػػالف مػػد اشمػػدلييف اشفلاػػطيلييف ػػف قطػػاع غ ػزة تاإلمػػا إشػػك إاػػ"مرار إا ػراكيؿ
تفػرض عبػار مػلظـ علػك موػاتر قطػاع غػزة كاع"ػداءات يكميػ ػف اشملػاطؽ اشعدكديػ لفػذت إاػراكيؿ
رالث عمليات عارري كااو مد اشقطػاع كار"رتػت الش ػا م اشفػات اػيم شلقػالكف اشػدكشف اإللاػالف

"و"تر مف ممف راكـ اشعرب كاش راكـ مػد اإللاػالي  .كرػاف اشاػراف اشمػدلييف ػف اشقطػاع ػـ اشمػعايا

ا:تػرز شالل" ارػات اإلاػراكيلي ك ػػك ا:مػر اشػذم كمػػع اشلا ػطيف ػف م ػاؿ عقػػكؽ اإللاػاف ػف مكقػػؼ
موقد كغاي ف اشبوكت ف "وزيز عماي اشاراف اشمدلييف.

كاكؼ ي"لاكؿ اشفبؿ اشراشث أ ػـ ا ل" ارػات اإلاػراكيلي شلقػالكف اشػدكشف اإللاػالف كاش"ػف ػاءت

ػػف اػػياقات م "لفػ

اشقطػاع

رػػاف لػػاؾ ال" ارػػات اػػيم ك طيػرة ػػالؿ اشومليػػات اشواػػرري اإلاػراكيلي مػػد

ػلت قػكات ا عػ"الؿ ػػالؿ "ػرة اشد اراػ رالرػ اع"ػداءات م"رػػررة اػقط أغلػػب مػعايا ا مػػف

اشاراف اشمدلييف كاشمل آت اشمدلي

اشملاطؽ اشعدكدي

كرذشؾ اا"مرت قكات ا ع"الؿ ف ممارا ا ل" ارات اشيكمي ػف

كاش"ف "مر تاشاراف اشمدلييف كمف أررر اشفكات "مر انر مف ذش ا ل" ارات ػـ كػ

اشبياديف كاشمزارعيف ك ـ اشمػعايا ا:تػرز ش ػذش ا ل" ارػات تاإلمػا إشػك ايااػ اشعبػار كاإلغػالؽ
علػػك اشموػػاتر كاشملا ػػذ اش"ػػف "اػػيطر علي ػػا إا ػراكيؿ تاش ػػرؿ اشرامػػؿ .قػػد "ررػػت موالػػاة ػػديدة شلاػػراف

اشمدلييف ف اشقطاع تعيث أ قد" ـ عق ـ تاشعياة اشرريم .

ش ذا القكـ ف اشمتعث ا:كؿ :تتياف أ ـ ا ل" ارات اإلاراكيلي

الؿ اشومليػات اشواػرري علػك

قطػػاع غ ػزة ك ػػف اشمتعػػث اشرػػالف :اشمماراػػات اإلا ػراكيلي كا ل" ارػػات اشيكمي ػ ػػف اشملػػاطؽ اشعدكدي ػ

اشتعريػ ػ كاشتريػ ػ ك ػػف اشمتع ػػث اشراش ػػث :إظ ػػار أ ػػراؿ اشاياا ػػات اإلاػ ػراكيلي عل ػػك اشمو ػػاتر كمالم ػػح
اشعبار اشمفركض علك اشقطاع.
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المبحث األول
االنتياكات اإلسرائيمية تجاه المدنيين الفمسطينيين في قطاع غزة خلل
العمميات العسكرية
دت اشف"رة اش"ف "غطي ا اشدراا رالث عمليات عارري إاراكيلي كااػو مػد قطػاع غػزة تػدأ

اشوػػدكاف ا:كؿ ػػف  27رػػالكف ا:كؿ دياػػمتر)  2008كااػػ"مر مػػدة  23يكم ػان كأطلقػػت علي ػػا إا ػراكيؿ
مامك اشرباص اشمبتكب) .ك لت إاراكيؿ عػدكال ا اشرػالف ػف  " 14ػريف اشرػالف لػك متر) 2012

كاا"مر شرمالي أياـ كأطلقت إاراكيؿ عليى مامك عامكد اشاعاب) كاشودكاف اشراشث ك ك اشوػدكاف ا :ػد
كا:طػػكؿ مػػف ا ػػاتقيى علػػك اشقط ػػاع كتػػدأ ػػف " 8مػػكز يكشيػ ػك)  2014كأطلػػؽ علي ػػا عمليػػ اش ػػرؼ
اشبامد) كاا"مر اشودكاف شمدة  51يكمان.

ار"رتػػت إا ػراكيؿ ػػالؿ اع"ػػداءا" ا اشم"رػػررة اشرريػػر مػػف اش ػراكـ ك اشفػػت ا ش" ازمػػات ا:اااػػي

تاع"تار ا قكة اع"الؿ كار"رتت م اشفات ايم شقكاعد اشقالكف اشدكشف اإللاالف "رقك إشػك ػراكـ عػرب
ك راكـ مد اإللاػالي  .كقػد أقػر ميرػاؽ ركمػا تػوف اشم اشفػات اش اػيم

اشعػػرب ميرػػاؽ ركمػػا اشمػػادة  )8كيو"تػػر مػػف اشم اشفػػات اش اػػيم

"فاقيػات ليػؼ "و"تػر مػف ػراكـ

"فاقي ػ

ليػػؼ اشراتوػ اشق"ػػؿ اشومػػد

كاش"وػػذيب أك اشموامل ػ اشػػال إلاػػالي ك"ومػػد إعػػداث آ ـ ػػديدة كاإلم ػرار اش طيػػر تاشاػػالم اشتدلي ػ أك

تاشبػع كاشلقػؿ غيػر اشم ػركع كاشع ػز غيػر اشم ػركع ك"ػدمير اشمم"لرػات ت ػرؿ غيػر متػرر.

اشراتو

ـ)147

كممػػا الورمػػى :ػػإف قػكات ا عػػ"الؿ ااػػ" د ت قػكات اشملػػاطؽ اشاػػرلي

ليػػؼ

كق"لػػت عػػدد رتيػػر مػػف

اشمػػدلييف مػػف ا:طفػػاؿ كاشلاػػاء كدمػػرت اشمتػػالف كاشمل ػػآت اشمدلي ػ كااػػ" د ت اشط ػكاقـ اشطتي ػ  .ك" ػػير

اش"عقيقػػات إشػػك أف ق ػكات ا عػػ"الؿ ااػػ" دمت م ػكاطليف مػػدلييف رػػدركع ت ػري أرلػػاء اشومليػػات اشق"اشي ػ

كااػػ" د ت م اررػػز إي ػكاء اشلػػازعيف كاشبػػعفييف كاشم اراػػليف .كاػػكؼ لػػكرد أ ػػـ ا ل" ارػػات اش"ػػف ار"رت" ػػا
قكات ا ع"الؿ علك اشلعك اش"اشف:

أو ًال :استخدام المدنيين كدروع بشرية
"كبلت اشل ل اشدكشي ش"قبف اشعقاكؽ تركاا اشقامف غكشداػ"كف مػف اش"عقيقػات اش"ػف أ ر" ػا

توف قكات ا ع"الؿ اا" دمت الؿ ا

"ياح اشترم اشذم تدأ أكا ر عاـ  2008اشمدلييف رػدركع ت ػري

شالع"ماء لف ـ عيث أ تر لكد ا ع"الؿ ف اشوديد مف اشعا ت اشمػدلييف كمػل ـ أطفػاؿ "عػت " ديػد

اشاالح شم ار ق" ـ كاا" دام ـ ف د كؿ اشملازؿ اش"ف ي"كقع اش لكد أف "ركف مف
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ػ أك ي"كا ػد تػدا ل ا

ماػػلعيف أك شم ػ ار ق" ـ ػػالؿ اش"عررػػات ش" لػػب ااػػ" دا ـ مػػف قتػػؿ اشمقػػاكميف ػػف ااػػ" فاؼ كام ػح
تقكاعد اشقالكف اشدكشف كتاش"زاما" ا تمك ب اشقالكف اشدكشف اإللاالف .غكشدا"كف )13-12 :2009
دراسة حالة :قوات االحتلل تجبر رجل مسن عمى الجري أمام الجنود:
فف

ادة اشماف إت ار يـ اشومكر  )62عامان برح تما يلف :معلد عكاشف اشااع 4:00

ػ انر

مػػف يػػكـ اش موػ اشمكا ػػؽ  23مػػايك 2008ـ اػػموت بػػكت طرقػػات قكيػ علػػك تػػاب اشملػػزؿ كاػػموت
بكت أ زة الري

طلتت مف زك "ف اشذ اب لاعي تاب اشملػزؿ ك "عػى أرلػاء ذشػؾ اػموت بػكت

عدد مف اش لكد ي"رلمكف تاشلغ اشوتريػ كرػاف أعػد ـ ي"عػدث تاشلغػ اشورتيػ

زك ػػؾ كيػػف زشمػ ) علػػد ا "ك ػػت لعػػك ـ

اػمو"ى يقػكؿ شزك "ػف :أيػف

ػػا دت عػكاشف  30لػػدم مػػف قػكات ا عػػ"الؿ مػػد

يف

تاشا ػػالح كيعمل ػػكف ػػف أي ػػدي ـ مب ػػاتيح إل ػػارة ر ػػا ات) كمو ػػـ ر ػػالب تكشيا ػػي يقف ػػكف ػػارج ت ػػاب

اشملػػزؿ .كبػػكب عػػدد مػػل ـ اشاػػالح لعػػكم كأمرلػػف أعػػد اش لػػكد تر ػػع يػػدم إشػػك أعلػػك كاشػػدكراف عػػكؿ
لفاف رـ أمرلف تإ راج عػاكل"ف مػف اشملػزؿ طلتػت مػف أتلػاكف كأعفػادم كزك "ػف اش ػركج مػف اشملػزؿ

كقػػاـ أعػػد اش لػػكد ت ػرتط يػػدم إشػػك اش لػػؼ ترتػػاط تالاػػ"يرف كأ تركلػػف ألػػا كعػػاكل"ف تػػاشكقكؼ علػػك توػػد

عكاشف  5أم"ار عف اشملزؿ رـ اق"عـ عدد مل ـ اشملزؿ .رـ اػوشلف أعػد اش لػكد تاشلغػ اشوتريػ عػف ملػزؿ
اتلػػف ملػػار و ت"ػػى علمػان تػػوللف أ يػػد اشعػػديث تاشلغػ اشوتريػ ) عيػػث يقػػع ملػػزؿ ملػػار علػػك توػػد عػكاشف
 200م"ػر لػػكب ملزشػف كيفبػػؿ تػيف ملزشػػف كملزشػػى أ ارمػف زراعيػ مف"كعػ

قػػاـ أعػد اش لػػكد تكمػػع

االعى علك ر"فف مف اش لػؼ رتػت اػالعى علػك ر"فػف) كأمرلػف تاشاػير " ػاش ملػزؿ اتلػف ملػار كرػاف
يد ولف كياير لفف كموى عػكاشف  10لػكد أ ػريف كرػاف مو ػـ رلػب تكشياػف .ك ػف مل"بػؼ اشطريػؽ
اػػموت بػػكت إطػػالؽ لػػار مػػف اشغػػرب " ػػاش اش ػػرؽ كرلػػت أاػػمع بػػكت بػػفير شقػػذاكؼ كرالػػت "قػػع
تاشقرب ملػا الف ػارات "عػدث ك ػج مػف اشليػراف .ػف "لػؾ ا:رلػاء :الػتطح اش لػكد علػك ا:رض كأ تركلػف
علػػك ا لتطػػاح علػػك ا:رض كقػػاؿ شػػف أعػػد ـ تاشلغػ اشوتري ػ  :ػػذش اشب ػكاريو مػػف عمػػاس ػػايؼ إيػػش

ت"ومػػؿ

ػػؿ "ػػرل مػػاذا "فوػػؿ) عمػػاس ك ػػا دت اش لػػكد ك ػػـ يطلقػػكف اشلػػار تػػاشقرب ملػػف تغ ػ ازرة " ػػاش

مطلقػف اشلػػار كاشقػذاكؼ كااػػ"غرؽ ذشػػؾ عػكاشف  10دقػػاكؽ رػـ أ تركلػػف تػػاشكقكؼ كاش ػرم أمػػام ـ كرػػاف
أعد ـ يمػع اػالعى علػك ر"فػف مػف اش لػؼ كيػد ولف شلاػير إشػك ا:مػاـ كعلػد كبػكشلا إشػك ملػزؿ اتلػف
ملػػار أمرلػػف تاشملػػاداة عليػػى

ػػرج ملػػار ػػو تركش علػػك إ ػػراج أ ػراد عاكل"ػػى اشمركلػػ مػػف  8أ ػراد مػػف

اشملػػزؿ كعلػػد ا اػػموت أطفاشػػى يبػػر كف ك ػان رػػـ ػػا دت أعػػد اش لػػكد ت"قييػػد يػػدم اتلػػف ملػػار إشػػك

اش لؼ ترتاط تالا"يرف كاق"عـ عدد مف اش لكد ملزشى رـ ر كا مف اشملػزؿ كأ تركلػا ميوػنا ألػا كملػار
كعاكل"ػى تاشاػػير " ػػاش ملػزؿ اتلػػف مػػركاف اشػذم يتوػػد لعػػك  200م"ػر عػػف ملػػزؿ اتلػف ملػػار ك"فبػػؿ تػػيف

اشملػزشيف ماػػاع مػػف ا :ارمػػف اشزراعيػ

رلػػا لاػػير ػػف اشمقدمػ كاش لػػكد لفلػػا كرػػالكا يبػػكتكف اشاػػالح

عليلػا كعلػد كبػكشلا إشػك ملػػزؿ مػركاف أمرلػف اش لػكد تاشملػاداة عليػػى
38

ػرج اتلػف مػركاف كعلػد ا طلتػكا

ملػػى أيم ػنا إ ػراج عاكل"ػػى اشمركل ػ مػػف  6أ ػراد مػػف اشملػػزؿ كقػػاـ أعػػد اش لػػكد ت ػرتط يديػػى إشػػك اش لػػؼ

كأمركلا ميونا تاش لكس علك ا:رض ت الب ملػزؿ مػركاف تيلمػا اق"ػاد عػدد مػل ـ اتلػف ملػار إشػك مرػاف
أ ر كتقيلا اشايف علك ا:رضم .اشميزاف )13-12 :2009

كااػػ" دمت ق ػكات ا عػػ"الؿ ػػالؿ اشومليػػات اشتري ػ اشمػػدلييف كمػػف تيػػل ـ أطفػػاؿ رػػدركع ت ػري
شعمايػ اش لػػكد اإلا ػراكيلييف

ػػالؿ "لفيػػذ ـ شم مػػات عاػػرري  .كقػػد "لكعػػت أاػػاشيب ااػػ" داـ اشمػػدلييف؛

فف توض اشعا ت اا" دـ اشمدليكف ردركع عماي شل لكد ػالؿ اق"عػاـ اشتيػكت أك اشاػير ػف اش ػكارع

عيػػث كمػػوكا ػػف مقدم ػ اش لػػكد أك ت الػػب اآلشيػػات اشواػػرري ش" ليػػب ااػػ" دا ا تاإلمػػا إشػػك أف

اشوديد مف ؤ ء اشمدليكف تقكا مع" زيف مػع اشقػكات اشواػرري ك"ورمػكا ػالؿ "ػرة اع" ػاز ـ شلمواملػ
اشقااػػي كاشم يلػ كاشعاطػ تاشر ارمػ

مرػػؿ :اشمػػرب كاش ػػ"ـ ك" ريػػد ـ مػػف اشمالتػػس ك"وبػػيب أعيػػل ـ

ككمػو ـ "عػػت اش ػمس اشعػػارة .كشػـ "رػػف ػذش اشمماراػ ااػ"رلاكي شل ػػيش اإلاػراكيلف قػػد "رػررت ػػالؿ

اع" ػػداءم ع ػػاـ  2008كع ػػاـ  2014كش ػػـ "ق"ب ػػر عل ػػك قط ػػاع غػ ػزة ق ػػط؛ ت ػػؿ مكرا ػػت أيمػ ػان ػػالؿ
بػي مػػف اش لػػكد أك أعمػػاؿ رديػ ؛

عمليػات قػكات ا عػػ"الؿ ػػف اشمػف اشغرتيػ ك ػػف شياػػت متػػادرة

ت ػػؿ إل ػػا مماراػ ػ ملظمػ ػ ك ل ػػاؾ "وليم ػػات كأكام ػػر عل ػػك ما ػػ"كيات عا ػػرري علي ػػا .ا:كركم"كا ػػطف
)27-21 :2014

كتػػاشرغـ مػػف أف اشمعرم ػ اشوليػػا اإلا ػراكيلي ػػف عػػاـ  2002رالػػت قػػد عظػػرت علػػك اش ػػيش

اإلاراكيلف اا" داـ اشمكاطليف أينا رالكا رػدركع ت ػري شرػف اشمماراػات " ػير إشػك أف اش ػيش اإلاػراكيلف
كابؿ اياا"ى ذش تود ذشؾ كشػـ يل"ػزـ تػومر اشمعرمػ اإلاػراكيلي  .كقػد أرػدت اشمعرمػ اشوليػا اإلاػراكيلي

ػف عػػامف  2004ك 2005ػػف قمػػايا أ ػػرل علػػك عػػدـ ػكاز ااػػ" داـ أم مػػف اشمػػدلييف ػػف "لفيػػذ

أعمػػاؿ ق"اشيػ أك أم ل ػػاط عاػػررم كذشػػؾ توػػد أف بػػاغ اشقػػادة اشواػػررييف اإلا ػراكيلييف متػػررات كا ي ػ
اػػ" داـ اشمػػدلييف رػػدركع ت ػري

مرػػاؿ علػػك أف ا اػػ" داـ اشػػذم

يع"مػػؿ يػػى أف ""وػػرض اػػالم

اشمكاطف اشمدلف :ذل ادم تولى أمر مامكح شل لكد شلعفػاظ علػك عيػا" ـ .كشرػف تػاشرغـ مػف ذشػؾ إ َّ
أف قػكات ا عػػ"الؿ

"ػزاؿ "لػػ" ج ػػذش اشمماراػ دكف ا ش"ػزاـ تػػوكامر اشمعرمػ  .كقػػد ظ ػػر ذشػػؾ تكمػػكح

ػػالؿ اشوػػدكاف علػػك قطػػاع غ ػزة

اب ػ ػػف عػػدكاف عػػاـ  2008كاشوػػدكاف ا :يػػر ػػف عػػاـ .2014

ت"ايلـ )2017
ك"عرـ ا"فاقي

ليؼ اشراتو اا"غالؿ اشمػدلييف ػف أم أعمػاؿ ق"اشيػ عيػث لبػت اشمػادة )28

علك :م ي كز اا"غالؿ أم

ص معمف تعيػث ي وػؿ ك ػكدش توػض اشػلقط أك اشملػاطؽ تملػول عػف

اشومليػػات اشعرتيػ م رمػػا ك"و"تػػر موامل ػ قػكات ا عػػ"الؿ شلمػػدلييف كااػػ" دام ـ رػػدركع ت ػري مػػف قتيػػؿ
اشمواملػ اشقااػػي كاشم يلػ كاش"ػػف "و"تػػر مػػف اشم اشفػػات اش اػػيم
كأرد اشترك"رػكؿ اشملعػؽ شال"فاقيػ

"فاقيػ

ليػػؼ

ليػػؼ اشراتوػ  :ـ)28

علػك عػدـ ػكاز ااػ" داـ اشمػدلييف رػدركع ت ػري تكمػكح اشػلص :م
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ي ػػكز اش"كا ػػؿ تك ػػكد اشا ػػراف اشم ػػدلييف أك ا :ػ ػ اص اشم ػػدلييف أك "عرر ػػا" ـ ػػف عمايػ ػ لق ػػاط أك
ملػاطؽ مويلػ مػد اشومليػات اشواػرري  .ك ي ػكز أف يك ػى أطػراؼ اشلػزاع "عررػات اشاػراف اشمػدلييف أك

ا :ػ ػ اص اشمػ ػػدلييف تقبػ ػػد معاكش ػ ػ درء اش مػ ػػات عػ ػػف ا :ػ ػػداؼ اشواػ ػػرري أك "غطي ػ ػ اشومليػ ػػات

اشوارري م .اشترك"ركؿ اإلما ف ا:كؿ اشمادة  51قرة )7

ممػػا اػػتؽ تيالػػى :ي"مػػح أف إاػراكيؿ ""ومػػد ك ػػؽ ايااػ ممل ػ ااػػ" داـ اشمػػدلييف ك"وريم ػ ـ

شل طػػر ت ػػدؼ " ػػريؿ عمايػ شل لػػكد اشواػػررييف مػػف اش مػػات ػػف م اشفػ كامػػع شقػ اررات اشمعرم ػ
اإلاراكيلي

كشقكاعد اشقالكف اشدكشف اإللاالف كاشذم عرـ ذشؾ ا ا" داـ تكمكح اشلبكص اشمذركرة.

ثانياً :اليجمات العشوائية وتعمد قتل المدنيين
" ػػير اشكق ػػاكع إشػػػك أف قػ ػكات ا ع ػػ"الؿ ػػالؿ اع" ػػداءا" ا اشم"رػػػررة علػػػك قطػػػاع غػ ػزة رال ػػت

"اػػ" دؼ اشملػػاطؽ اشاػػرالي كاشمدليػ تاشقػػذاكؼ اشمد ويػ ت ػػرؿ ع ػكاكف كشػػـ "و ػػذ تا ع"ياطػػات اشالزمػ

ػالؿ عمليػ اشربػاص اشمبػتكب ااػ" د ت قػكات

ش" ليب اشمرر شلمدلييف الؿ أعماش ا اشوارري .

ا ع"الؿ اشوديد مف اشملاطؽ تاشقذاكؼ اشمد وي ت رؿ ع ػكاكف كمرػاؿ مػا عقػؽ تػى اشقامػف كشداػ"كف
مف اا" داؼ ملطق

تاشيا ماؿ قطاع غزة تاشقذاكؼ ت رؿ ع ػكاكف مػا أدل إشػك اػقكط أعػد اشقػذاكؼ

ػف ملػزؿ مػا أدل إشػك ق"ػؿ  11ػ ص مػدلف رػػالكا م" موػيف تدا لػى كأيمػنا اػقكط قػذاكؼ ػف ػػارع

اشفػ ػػا كرة أدل إش ػ ػػك ق" ػ ػػؿ عػ ػ ػكاشف  24مكاطلػ ػ ػان م ػ ػػدليان كابػ ػػات  40أ ػ ػ ػريف
كااػػ" داؼ اشملػػاطؽ اشاػػرالي كاشملػػاطؽ اشمدلي ػ

كشدا ػ ػػ"كف )9 :2009

رالػػت كاعػػدة مػػف اػػمات اشوػػدكاف اإلا ػراكيلف ػػف ػػذش

اشوملي ػ ػ  .ق ػ ػػد رالػ ػػت قػ ػ ػكات ا عػ ػػ"الؿ ""وم ػ ػػد ااػ ػػ" داؼ اشمػ ػػدلييف ػ ػػف مماراػػ ػ ملظمػػ ػ
تا ع"ياطات اشالزم ش" لب اش ااكر ف بفك ـ
""م"ػػع ت ػػا قػ ػكات اش ػػيش اإلاػ ػراكيلف

دكف ا :ػ ػػذ

اب مع اشقػدرات اش"قليػ كاش"رلكشك يػ اشواشيػ اش"ػف

ابػ ػ ػػف م ػػاؿ اشمراقتػ ػ كاشق ػػدرة علػػك اشرؤيػ ػ اشليليػ ػ كاشا ػػالح

اش"رلكشػػك ف اشفػػاكؽ اشػػذم يمرلػػى مػػف اش"مييػػز تػػيف ا :ػػداؼ اشمدلي ػ كاشواػػرري  .كق"لػػت ق ػكات ا عػػ"الؿ
 )1411لاطيليان مل ـ  )1173مدليان ك  )355طفالن ك  )111امرأة .اشميزاف )13 :2009

ك ػػالؿ اشوػػدكاف اإلا ػراكيلف علػػك اشقطػػاع عػػاـ  2012ق"لػػت  )171لاػػطيليان مػػل ـ )102

مدليان كمل ـ  )35طفالن ك  )14امرأة كاا" د ت قكات ا ع"الؿ ف ذشؾ اشوػدكاف اش" موػات اشاػرلي
اشمدلي ػ كقبػػؼ اشملػػازؿ تمػػف ياػػرل ا ػػف معاكش ػ

غ"يػػاؿ توػػض اشمقػػاكميف ا:مػػر اشػػذم أدل إشػػك

ار"فاع عدد اشمعايا اشمدلييف .اشمررز اشفلاطيلف )39 :2012

كرػذشؾ ا:مػػر رػػاف ػػف اشوػػدكاف اإلاػ اركيلف ػػف عػاـ  2014قػػد رػػاف أررػػر مػراكة عيػػث أاػػفر
ذا اشودكاف عف ق"ؿ  )2216لاطيليان مف تيػل ـ  )1543مػدليان كمػف تػيف اشمػعايا  )556طفػالن

 )293ام ػرأة كرالػػت اش مػػات اشو ػكاكي مػػف أتػػرز اػػما"ى ػػف ااػػ" داؼ اشملػػاطؽ اشاػػرالي كاشمكاقػػع
40

اشمدليػ  .قػػد ااػػ" دمت اشقػػذاكؼ اشمد ويػ

ػػالؿ اشوػػدكاف ت ػػرؿ ممػػل ج تاإلمػػا إشػػك اشغػػارات اش كيػ

مػػد اشوديػػد مػػف ا :ػػداؼ اشمدليػػ كاشملػػازؿ ا:مػػر اشػػذم "اػػتب ػػف اػػقكط عػػدد رتيػػر تػػيف اشمػػعايا

اشمدلييف .اشمررز اشفلاطيلف)31-30 :2014 :

كعليػػى :ػػإف ق ػكات ا عػػ"الؿ ػػالؿ مماراػػا" ا اشممل ػ ػػف ا ع"ػػداءات اشم"رػػررة علػػك قطػػاع
غزة " ير إشك أل ػا رالػت " ػف

ما" ػا اشواػرري " ػاش أ ػداؼ رالػت علػك علػـ ماػتؽ تك ػكد مػدلييف

ي ا أك إمرالي اقكط عدد رتير مف اشمدلييف راء ا كذشؾ ي ير إشك أف قكات ا ع"الؿ رالت ""ومػد

ق"ؿ اشمدلييف.

شقد أشزـ اشقالكف اشػدكشف اإللاػالف أطػراؼ اشلػزاع اشماػلح توػدـ "وػريض اػالم اشمػدلييف شل طػر
كقػػد عظػػر ا ع"ػػداء علػػك عي ػػاة ا :ػ اص أك بػػع" ـ أك اػػالم" ـ اشتدلي ػ

مػػكشيليف .)51 :2001

كك قان شلقالكف اشدكشف اإللاالف :يو"تػر ميػع ا :ػ اص غيػر اشمل"مػيف :م مػف اشقػكات اشماػلع اش"اتوػ

شلدكؿ أك اش ماعات اشمالع اشملظم اش"اتو :عػد أطػراؼ اشلػزاع مػف اشمػدلييف كي"م"ػع ػؤ ء تاشعمايػ
مف أم اا" داؼ أك

)40

مات ما شـ يقكمػكا ػؤ ء تػدكر متا ػر ػف أعمػاؿ عاػرري  .اػكادم :2015

ك" ػػاشؼ قػ ػكات ا ع ػػ"الؿ تممارا ػػا" ا ػػذش أ ػػـ مت ػػادئ اشق ػػالكف اش ػػدكشف ك ػػك مت ػػدأ اش"ميي ػػز إذ

ي"ك ب علػك أطػراؼ اشلػزاع أف "ميػز تػيف ا :ػ اص اشمقػا"ليف كغيػر اشمقػا"ليف كأف "اػ" دؼ اشمقػا"ليف
كعدـ كاز اا" داؼ ا:

اص غير اشمقا"ليف .ااعد )21 2000

كقػػد أكرد اشلظػػاـ ا:اااػػف شلمعرمػ اش لاكيػ اشدكشيػ تػػوف اش"ومػػد ت"ك يػػى

اشمػػدلييف أك مػػد أ ػراد مػػدلييف

مػػات مػػد اشاػػراف

ي ػػارركف ػػف ا:عمػػاؿ اشق"اشي ػ تاإلمػػا إشػػك ق"ػػؿ "و"تػػر مػػف ػراكـ

اشعػػرب اش"ػػف " ػػ"ص ت ػػا .كقػػد بػػلفت اشق"ػػؿ اشومػػد ت ػػرؿ كااػػع اشلطػػاؽ أك ممػػل ج مػػد م مكع ػ مػػف

اشاراف علك ألى مف اش راكـ مد اإللاالي  .ميراؽ ركما اشمادة  7كاشمادة )8

ثالثاً :تدمير المنازل السكنية
مػػف اشمالعػػظ أف ق ػكات ا عػػ"الؿ ال" ػػت ػػالؿ اع"ػػداءا" ا اشم"رػػررة علػػك قطػػاع غ ػزة اياا ػ
"دمير اشملازؿ مف الؿ كااكؿ م "لف تاا" داـ اشطيراف اشعرتػف تإلػذار قبػير أك تػدكف إلػذار يمرػف

اشاػػراف مػػف اشف ػرار كاشل ػػاة تعيػػا" ـ كتاشقػػذاكؼ اشمد وي ػ دكف اػػاتؽ إلػػذار ياػػمح شلاػػراف تػػاشفرار مػػف

اشملزؿ .ك ف اشعا ت اش"ف رالت "لذر ي ا اشاراف إف قػكات ا عػ"الؿ ااػ" دمت كاػاكؿ ازعػ مرػؿ:
إطػػالؽ ب ػكاريو قا"ل ػ علػػك أاػػطح اشملػػازؿ اشماػػ" د

أك عتػػر ا "بػػاؿ اش ػػا"فف كاف اشكقػػت اشم"ػػاح

شلاراف إل الء ملػازش ـ شػـ يرػف تاشرػاد يرفػف :ف ي ر ػكا مػف ملػازش ـ كشػـ يرػف را يػنا  :ػذ اع"يا ػا" ـ
41

مػػف اشملػػزؿ ا:مػػر اشػػذم "اػػتب ػػف اشوديػػد مػػف اشعػػا ت إشػػك ق"ػػؿ مػػف ػػف اشملػػازؿ شوػػدـ "مرػػل ـ مػػف
اش ركج ف اشمدة اشقبيرة أك اش"اتب تإباتات كق"ؿ اشاراف اشم اكريف)FIDH, 2014: 15-26 .
ك ػػالؿ اشو ػػدكاف اش ػػذم ت ػػدأ ل ايػ ػ ع ػػاـ  2008دم ػػرت قػ ػكات ا ع ػػ"الؿ  )11162مل ػػز ن م ػػف

ممل ـ  )2657ملز ن "ـ "دمير ا ت رؿ رامؿ ك  )3598ملز ن "دمي نار زكينا ايمنا ك  )4907ملػز ن

شعػػؽ ت ػػـ أم ػرار طفيف ػ اشمي ػزاف  .)14 :2009ك ػػالؿ اشرمالي ػ أيػػاـ مػػف اشوػػدكاف اشػػذم ػػل"ى ق ػكات

ا عػ"الؿ ػػف عػاـ " 2012ػػـ "ػدمير  )286ملػػز ن  )126ملػزؿ دمػػركا ت ػرؿ رامػػؿ ك  )160ملػػزؿ
دم ػػركا ت ػػرؿ زك ػػف اشمرر ػػز اشفلا ػػطيلف  .)66-65 :2012كر ػػذشؾ ػػف اشو ػػدكاف ا :ي ػػر ػػف ع ػػاـ

 2014دمػػرت ق ػكات ا عػػ"الؿ  )8381ملػػز ن ت ػػرؿ رلػػف كشعقػػت أم ػرار زكي ػ

 )23598ملػػز ن

ك راء ذشػؾ قػدت  )43789أاػرة اشاػرف كأبػتعكا تػال مػوكل .اشعػؽ كاشميػزاف كاشمػمير كاشفلاػطيلف

)37-36 :2015
ك ف اياؽ اشاياا اإلاراكيلي ف "دمير اشملػازؿ كاش"ػف أدت ػف رريػر مػف اشعػا ت إشػك "ػدمير

اشملػػازؿ ػػكؽ اػػارلي ا لػػكرد د ارا ػ عاشػ

اػػ" داؼ ملػػزؿ عاكلػ بػػاشع كاشػػذم دمر"ػػى قػكات ا عػػ"الؿ

الؿ اشودكاف يكـ اش مو اشمكا ؽ  9رالكف اشرالف يلاير) :2009

يػػا ػػماؿ قطػػاع غػزة كرػػاف ي"كا ػػد تدا لػػى اػػيدة

يقػػع ملػػزؿ عاكلػ بػػاشع ػػف م ػػركع تيػػت

اشتيػػت كأتلاك ػػا كرػػاف ػػف مػػيا " ا ػػقيق" ا كأك د ػػا عيػػث رػػالكا قػػد ػػركا مػػف مل ػزش ـ تاػػتب اشقبػػؼ

كعلػػد ع ػكاشف اشاػػاع 3:30

ػ انر ااػػ"يقظ مػػف ػػف اشتيػػت علػػك بػػكت الف ػػار ػزش ك ػػك رػػاف بػػاركخ

"عذيرم يف ـ ملى أف اشملزؿ اكؼ ي"ـ "دميرش تود دقاكؽ مودكدة قاـ مف ف اشملزؿ مف ليػام ـ كار"ػدكا
مالتاػ ـ كتيلمػػا رػػالكا ػػف ط ػريق ـ شل ػػرب مػػف اشمرػػاف "مرلػػت د و ػ ممػػف تدا لػػى مػػف اش ػػركج كشرػػف

اشتقي ك ـ  6أ راد ميو ـ مػف ا:طفػاؿ كاشلاػاء كتيلمػا رػالكا يغػادركف مػد ؿ اشملػزؿ قبػفت اشطػاكرات

اشعرتي اإلاراكيلي اشملزؿ كؽ رؤكا ـ كأدت إشك مق"ل ـ ميونا .اشميزاف )21-20 :2009
كيعظر اشقالكف اشدكشف اإللاالف عمليات اش"دمير ك قػنا شلمػادة  )53مػف ا"فاقيػ

ليػؼ اشراتوػ

كاش"ػػف "ػػلص علػػك :ميعظػػر علػػك دكش ػ ا عػػ"الؿ أف "ػػدمر أم مم"لرػػات اب ػ رات" ػ أك ملقكش ػ ""ولػػؽ
تو راد أك ماعات  ...إ َّ إذا رالت اشمركرة اشعرتي "ق"مف ذا اش"دميرم .كشػـ يرػف لاشػؾ أم مػركرة
عرتي "ا"دعف "دمير اشملازؿ ت ذا اشع ـ؛ تؿ إلى كعاب ما اتؽ مف إعباكيات راف اش دؼ مػف ػذش

اشومليػػات ا ل"قػػاـ مػػف اشلا ػػطيف أك مواقت ػ اشاػػراف ك ػػك أمػػر معظػػكر أيم ػان تػػلص اشمػػادة  )33إذ
"لص علك :م ي كز مواقت أم
اش ماعي

ا:

ص معمف عف م اشف شـ يق"ر ا ػك

بػينا ك"عظػر اشوقكتػات

كتاشمرؿ ميع "داتير اش" ديد أك اإلر اب أك اشالب معظكرة .ك"عظر "ػداتير ا ق"بػاص مػف

اص اشمعمييف كمم"لرا" ـم.

ليؼ اشراتو

اشمادة  53ك)33
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رابعاً :تدمير المنشآت المدنية
رمػا كيعظػر اشقػالكف اشػدكشف اإللاػػالف أيمػان "ػدمير اشمل ػآت اشمدليػ اش"ػف

اشق ػ ػكات اشعرتي ػ ػ

ليػ ػػؼ اشراتو ػ ػ

" ػرؿ طػ انر علػػك

ـ )53ك"كبػ ػػلت ش ل ػ ػ "قبػ ػػف اشعقػ ػػاكؽ اشدكشي ػ ػ تركاا ػ ػ اشقامػ ػػف

غكشدا ػػ"كف :ت ػػوف قػ ػكات ا ع ػػ"الؿ رال ػػت "ل ػػ" ج ايااػ ػ م"وم ػػدة " ػػدؼ إش ػػك " ػػدمير اشمكاق ػػع اشب ػػلاعي
كمل آت اشمياش عيث عققت اشل ل ف عدة عكادث إلا" دا ات مكاقع مدلي

الؿ عػدكاف عػاـ 2008

كشداػ"كف  )12 :2009كرالػػت قػكات ا عػػ"الؿ ػالؿ ذشػػؾ اشوػػدكاف قػد دمػػرت اشوديػد مػػف اشمل ػػآت

اشمدلي ؛ راشماا د كاشك ازرات كاشمدارس كاشمؤااات اش"وليمي  .اشمررز اشفلاطيلف )54 :2009
ك ػػالؿ ع ػػدكاف ع ػػاـ  2012اا ػػ" د ت قػ ػكات ا ع ػػ"الؿ  )233مل ػػوة مدليػ ػ

مل ػػا )155

مل ػوة "وليميػ ك  )83مل ػػوة ديليػ ك  )35مل ػوة بػػعي كغيػر ـ مػف اشمل ػػآت اشبػلاعي كاش" اريػ

كاشزراعي

اشمررز اشفلاطيلف  .)67 :2012ك د عدكاف عاـ " 2014دمي نار كااػونا شلمل ػآت اشمدليػ

كرمػػا " ػػير ا:رقػػاـ كاإلعبػػاءات إشػػك ع ػػـ رتيػػر ػػف اش"ػػدمير مػػا يؤرػػد تػػوف ق ػكات ا عػػ"الؿ "ومػػدت

إشعاؽ اشدمار ػف اشمل ػآت كاشتلػك اش"ع"يػ شقطػاع غػزة .قػد دمػرت قػكات ا عػ"الؿ  )132مل ػوة عامػ

ت رؿ رلف مل ا ما" فك ك  )6عيادات طتي ك  )64ما دان ك  )15مررز ػرط ك  )7مػدارس

تاإلما إشك ذشؾ شعؽ تػ  )329مل وة عامػ أمػرار زكيػ

رمػا ك"مػررت  )229مل ػوة بػلاعي

كشعػ ػػؽ تػ ػ ػ  )1578مل ػ ػػوة " اري ػ ػ مػ ػػا تػ ػػيف أم ػ ػرار رلي ػ ػ كأم ػ ػرار زكي ػ ػ اشعػ ػػؽ كاشمي ػ ػزاف كاشمػ ػػمير
كاشفلا ػػطيلف  .)46-41 :2014ػػذا كش ػػـ "ا ػػلـ اشمل ػػآت اشرقا يػ ػ كاش"اري يػ ػ م ػػف اش" ػػدمير ق ػػد شعق ػػت
أم ػرار اػػيم ػػف اشوديػػد مػػف اشمكاقػػع ا:رري ػ ػػف اشقطػػاع ما ػ ل مػػمف اشالكع ػ اش"م يدي ػ شل"ػػراث
اشواشمف كيوكد توم ا شلو د اشيكلالف كمل ا مف اشو د اشتيزلطف .اشميزاف )5-4 :2014

خامساً :التيجير القسري لمسكان
ال" ػػت قػ ػكات ا ع ػػ"الؿ ػػالؿ اشو ػػدكاف عل ػػك غػػزة ايااػ ػ اش" ي ػػر اشقا ػػرم شلا ػػراف

ػػالؿ

عػػدكاف عػػاـ  2008أ تػػرت مكػػات ا :ؼ مػػف اشاػػراف ػػف اشقطػػاع علػػك إ ػػالء ملػػازش ـ ت ػػرؿ قاػػرم

كذشؾ تاتب اا" داؼ ملازش ـ أك أعيػاك ـ اشاػرلي  .كقػد "فػاقـ أعػداد اشم ػريف قاػريان مػع اشػد كؿ اشتػرم

شلقكات اشوارري
تع

كرالت قكات ا ع"الؿ قد أتلغت اشوديد مف اشملاطؽ اشاػرالي تمػركرة إ ػالء ملػازش ـ

اشعفاظ علك عيا" ـ عيث أشقت اشطاكرات اإلاراكيلي اشملا ير علك اشوديد مػف اشقػرل كاشم يمػات

"ػػتلغ ـ تمػػركرة اإل ػػالء كرػػذشؾ عتػػر ا "بػػاؿ اش ػػا"فف شلوديػػد مػػف اشاػػراف ك ػػك ا:مػػر اشػػذم "اػػتب

توزمػ إلاػػالي

الق ػ ػػف اشقطػػاع أرلػػاء اشوػػدكاف عيػػث تلػػغ عػػدد اشاػػراف اشػػذيف رتػكا مػػف ملػػاطق ـ إشػػك

ملػػاطؽ أ ػػرل ع ػكاشف  500000مػػكاطف مرػػث أغلػػت ـ ػػف م اررػػز اإلي ػكاء اش"ػػف "ع" ػػا كراشػػ غػػكث
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ك" ػ ػػغيؿ اشال ك ػ ػػيف كتومػ ػ ػ ـ ش ػ ػػدل أقػ ػػارب أك أب ػ ػػدقاء ػ ػػف ملػ ػػاطؽ م"فرق ػ ػ مػ ػػف اشقطػ ػػاع .اشمرر ػ ػػز
اشفلاطيلف )7 :2009
كشػػـ يرػػف اشاػػراف اشػػذيف أ تػػركا علػػك اإل ػػالء اشقاػػرم ػػف مػػومف مػػف ا اػػ" داؼ قػػد ااػػ" د ت

قػكات ا عػػ"الؿ اشوديػػد مػػف اشاػػراف تيلمػػا رػػالكا ػػف طػريق ـ شمغػػادرة ملػػاطق ـ ك ػػالؿ "لػػؾ ا اػػ" دا ات
ق"لػػت ق ػكات ا عػػ"الؿ  )109لاػػطيلينا مػػف تيػػل ـ  )8لاػػاء كطفػػؿ ك ػػك مػػا يػػدشؿ علػػك عػػدـ بػػع

ا دعػ ػػاء اإلا ػ ػراكيلف تول ػ ػػا ا" ػ ػػذت اإل ػ ػراءات اشالزم ػ ػ ؛ رػ ػػاإلتالغ اشماػ ػػتؽ ك"ػ ػػك ير اشعماي ػ ػ شلاػ ػػراف
اشميػ ػزاف  61 2009ك .)71ك ػػالؿ عػػػدكاف عػ ػػاـ  " 2012ػػير اش"قػػػديرات تػػػوف ا :ؼ مػػػف اػ ػػراف

اشمل ػػاطؽ اشعدكديػ ػ

ػػركا قاػ ػريان ك ػ ػان عل ػػك عي ػػا" ـ كا ػػالم" ـ اش ا ػػدي عي ػػث أشقي ػػت ػػف اشمل ػػاطؽ

اشعدكدي ػ ملا ػػير "طاشػػب ي ػػا اشاػػراف تمغػػادرة "لػػؾ اشملػػاطؽ .كقػػد ا ""عػػت كراش ػ اشغػػكث  13مدرا ػ
رمرارز شإليكاء كش و إشي ا عكاشف  20000مف اشمكاطليف .اشمررز اشفلاطيلف )67-66 :2012
كقد ال" ت قكات ا عػ"الؿ اشايااػ لفاػ ا

ػالؿ عػدكاف عػاـ  2014تاإلمػا إشػك إ تػار

اشاراف مف اشملاطؽ اشعدكدي علك إ الء ملازش ـ قد أ ترت قكات ا عػ"الؿ اشوديػد مػف اػراف اشملػازؿ

كا:ت ػراج اشاػػرلي علػػك إ الك ػػا مػػع إلػػذار قبػػير ػػدان "م يػػدان شقبػػؼ ك"ػػدمير ػػذش اشتلايػػات اشمررػػز

اشفلا ػػطيلف  .)72 :2014كك قػ ػان إلعب ػػاءات مر" ػػب ا:م ػػـ اشم"ع ػػدة شل ػػككف اإللا ػػالي "ق ػػدر أع ػػداد
اشلازعيف كاشم ريف قاريان الؿ اشودكاف أررر مف  100000مكاطف)OCHA, 2017 .

كيعظ ػػر اشق ػػالكف اش ػػدكشف اإللا ػػالف إ ػػالء اشا ػػراف م ػػف عي ػػث اشمت ػػدأ كشرل ػػى أ ػػازش ػػف عاشػ ػ

اشمػػركرة ك ػػف ػػف عاشػ "طلػػب أمػػف كاػػالم اشاػػراف ذشػػؾ كشرػػف ػػف ػػذش اشعاشػ ي"ك ػػب "ػػك ير أمػػارف

آمل

كأف ""ـ عملي اشلقؿ شلاراف ف ظػركؼ "مػمف ش ػـ اشاػالم كاش ػركط اشبػعي كا:مػف كاش"غذيػ

كعػػدـ "فري ػػؽ ك" ػػ"يت أ ػػراد اشواكلػػ اشكاعػػدة

ليػػؼ اشراتو ػ اشمػػادة  )49ك ػػذا مػػا شػػـ "ل"ػػزـ تػػى قػػكات

ا ع"الؿ ك قنا شما ذررلاش ااتقنا .قد عرمت قكات ا عػ"الؿ عيػاة اشمػدلييف شل طػر كشػـ "ػك ر ش ػـ اشاػتؿ

اآلملػ ػ شل ػػػركج ك اشكق ػػت اشر ػػا ف قػػػد " لػػػؿ عملي ػػات اإل ػػػالء ق"ػػػؿ شلم ػػدلييف كاإلمػ ػرار تا ػػالم" ـ
اش ادي .

سادساً :استيداف مراكز اإليواء
الؿ اشودكاف اإلاػراكيلف علػك قطػاع غػزة ااػ" د ت قػكات ا عػ"الؿ "رػ ار نار م اررػز اإليػكاء اش"ػف

رالػػت "اتوػ شكراشػ اشغػػكث ا:كلػػركا) عيػػث "عػػت اشكراشػ م اررػػز إليػكاء اشلػػازعيف دا ليػان ممػػف

ػػركا

ملازش ـ تاتب اشوػدكاف عيػث شػـ ياػلـ ػؤ ء اشم ػريف مػف ا اػ" داؼ توػد ش ػكك ـ شم اررػز اإليػكاء قػد

قبػفت قػكات ا عػػ"الؿ اشوديػد مػػف م اررػز اإليػكاء فػف اشوػدكاف اشػػذم تػدأ عػػاـ  2008ااػ" د ت قػكات

ا ع"الؿ أرتو مرارز إيكاء مل ا :مدرسة الفاخورة والتي سوف نوردىا كدراسة حالة:
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"قع مدرا اشفا كرة شال كيف ف تلكؾ  8مف م يـ تاشيا ماؿ قطاع غزة ك ػف مدراػ "اتوػ
شكراش غكث ك" ػغيؿ اشال كػيف كااػ" دمت اشمدراػ رمررػز إليػكاء اشمكػات مػف اشلػازعيف اشملػاطؽ اش"ػف

"كغلت ي ا قكات ا ع"الؿ كتود ظ ر يكـ اشرالراء اشمكا ؽ  6رالكف اشرػالف يلػاير)  2009ااػ" د ت
قكات ا ع"الؿ ت مس قذاكؼ ف معيط اشمدرا عيث اقطت رالر مل ا ػف اػاع اشمدراػ ككاعػدة
ػػف مل ػػزؿ م ػػاكر شلمدراػ ػ كاش اماػ ػ ػػف أرض زراعيػ ػ

تاشمكاطليف .كقد أافرت اشعادر عف مق"ؿ )37

ػػف كق ػػت رال ػػت ا ػػاع اشمدراػ ػ "و ػػج ي ػػى

بنا مف تيل ـ  )12مػف ا:طفػاؿ ك  )5اػيدات

ال ك  )10ايدات .اشميزاف )72 :2009
كعف إبات عكاشف  )50مكاطلنا مف تيل ـ  )15طف ن

كق ػػد "ر ػػررت اشمماراػ ػ ذا" ػػا ػػالؿ اشو ػػدكاف اإلاػ ػراكيلف ع ػػاـ  2014عي ػػث اا ػػ" د ت قػ ػكات

ا ع"الؿ  8مرارز إيكاء تمػف ي ػا م اررػز "اتوػ شكراشػ اشغػكث ا:كلػركا) .كقػد أدل م مػؿ ا اػ" دا ات
ال ك  )7اػػيدات تاإلمػػا إشػػك إبػػات
ػػذش إشػػك ق"ػػؿ  )49لاػػطيلينا مػػف تيػػل ـ  )18طف ػ ن
بان مف تيل ـ  )148طفالن ك  )72امرأة .اشمررز اشفلاطيلف )36 :2014
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كلظ ػػرت ش لػ ػ "قب ػػف اشعق ػػاكؽ اشدكشيػ ػ تركااػ ػ اشقام ػػف ري" ػػارد غكشدا ػػ"كف ػػف تو ػػض م ػػف

ع ػكادث ااػػ" داؼ م اررػػز اإلي ػكاء ػػالؿ عػػدكاف عػػاـ  2008ك لبػػت تولػػى شػػـ يرػػف لػػاؾ أم مػػركرة
عاػػرري "اػػ"دعف ااػػ" داؼ "لػػؾ اشم اررػػز كاع"تػػرت اشركايػػات اإلاػػراكيلي اش"ػػف تػػررت ااػػ" دا ا ش ػػذش

اشمرارز تول ا رالت ردان علػك

ػكـ تقػذاكؼ اش ػاكف تول ػا ركايػات ""اػـ توػدـ اشدقػ كاشكاقويػ ك "و"تػر

متر نار شذشؾ اش كـ .غكشدا"كف )9 :2009

كيو"تػػر ااػػ" داؼ ػػذش اشم اررػػز كاعػػدة مػػف ػراكـ اشعػػرب اإلاػراكيلي لظ ػ انر ش"مييػػز ػػذش اشم اررػػز

تول ػػا مدلي ػ كشػػـ يرػػف ي ػػكت ا أم ػػت

عاػػرري كقػػد "بػػلؼ مػػف ا ل" ارػػات اش اػػيم

"فاقي ػ

ليػػؼ

اشراتو ػ كمػػف ا :وػػاؿ اشمبػػلف علػػك أل ػػا مػػف ػراكـ اشعػػرب ك ق ػنا شميرػػاؽ اشمعرم ػ اش لاكي ػ اشدكشيػػ .
ميراؽ ركما مادة )8

سابعاً :استخدام األسمحة المحرمة ضد المدنيين
" ػػير اش"عقيقػػات اش"ػػف أ ريػػت علػػك إرػػر عملي ػ اشربػػاص اشمبػػتكب ااػػ" داـ ق ػكات ا عػػ"الؿ
:الع معرم دكشينا مرؿ اشفافكر ا:تيض ك ك عتارة عػف مرػكف ريميػاكف ي"اػتب ػف عػركؽ ريمياكيػ

مػػف اشدر ػ اشراليػ كاشراشرػ عػػيف مالماػػ"ى شل لػػد كي ػػرؿ طػ نار ػػديدنا علػػك عيػػاة اإللاػػاف كيػػؤدم إشػػك

إباتات طيرة ع"ك علػد اا"ل ػاقى كي"فاعػؿ اشفاػفكر ا:تػيض علػد "ورمػى شل ػكاء ي ػ"وؿ "لقاكيػان ك
يلطفػئ إ َّ عػيف لفػاذ را ػ مػادة اشفاػفكر ا:تػػيض مػف مركلا"ػى أك يملػع علػػى مػادة ا:راػ يف .اشمررػػز
اشفلاطيلف )75 :2009
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كاشفافكر ا:تيض

يو"تر اػالعنا معرمػنا تذا"ػى كشرػف يعظػر ااػ" دامى ػف اشملػاطؽ اشمر"ظػ

تاشمدلييف كيا"ومؿ ف اشومليات اشوارري اشتري شل"غطي علك اشقكات أك إلعطاء اإل ػارات لظػ نار :لػى

يلتوػػث ملػػى د ػػاف رريػػؼ ياػػ" دـ ش"مكيػػى اش مػػات اشمك ػ مػػد اشػػدتاتات أك اشورتػػات .كشرػػف ػػيش
ا ع"الؿ اإلاراكيلف الؿ عدكالى علك قطاع غزة اا" دـ ت رؿ م"ررر اشفاػفكر ا:تػيض علػك ملػاطؽ
مر"ظ تاشاراف كشـ يا" دمى شل"مكيى؛ تؿ راف يطلؽ مع اشقذاكؼ اشمد وي كاش"ف "طلػؽ ت ػرؿ ع ػكاكف

ا:مر اشذم ي رؿ ار"راب ػراكـ عػرب .كقػد ااػ" دـ اش ػيش اشفاػفكر ا:تػيض اشم"ف ػر ػكنا ػف ملػاطؽ
اػػرلي

مرػػؿ عػػف "ػػؿ اش ػػكل غػػرب مديل ػ غ ػزة عيػػث أطلقػػت ػػف  15رػػالكف اشرػػالف يلػػاير) 2008

اػػفكر أتػػيض ػػكؽ اشملػػازؿ كاشمتػػالف اشاػػرلي متا ػرة ك" ػػـ ااػػ" داؼ ما" ػػفك اشقػػدس اش"ػػاتع ش مويػػ

اش الؿ ا:عمر ا:مر اشذم أدل إشك ا "واؿ اشليراف ف أعد اشمتػالف كا ػالء اشمرمػك كتوػض اشاػراف
مػف اشملطقػ اشػذيف ش ػػوكا إشيػى كااػػ" دـ ػف لفػػس اشيػكـ أيمػان تااػ" داؼ اشم مػػع اشركياػف شكراشػ غػػكث

ك" ػػغيؿ اشال كػػيف ا:كلػػركا) ممػػا أدل إشػػك إشعػػاؽ اػػاكر ادع ػ ػػف ماػػ"كدعا"ى كابػػات اشوديػػد مػػف
ا :ػ اص اشػػذيف "كا ػػدكا يػػى تاإلمػػا إشػػك أف قػكات ا عػػ"الؿ ااػػ" د ت اشوديػػد مػػف اشمػػدارس اش"اتوػ

شألكلػػركا كاش"ػػف ااػػ" دمت رمػػوكل شللػػازعيف تػػاشرغـ مػػف أف ميػػع ػػذش اشمػػدارس قػػد "ػػـ "عديػػد مكاقو ػػا

ك"زكيػػد اش ػػيش اإلاػراكيلف تاإلعػػداريات اش غ ار يػ اش ابػ ت ػػا قتػػؿ تػػدء اشومليػ اشواػػرري ا:مػػر اشػػذم
"اػػتب تمق"ػػؿ كابػػات اشوديػػد م ػػف اشمػػدلييف اشػػذيف رػػالكا يع"مػػكف ت ػػذش اشمكاقػػع .رمػػا كااػػ" دـ اش ػػيش

اإلاراكيلف اشفافكر ا:تيض كنا علػك أطػراؼ اشملػاطؽ اشاػرلي تػدكاعف اش"مكيػى عػف اشقػكات اشواػرري
إ َّ أف اشوديد مف اشقذاكؼ اشفاػفكري اػقطت تػاشقرب مػف اشملػازؿ كعلػك توػد أم"ػار ػف توػض اش مػات
ا:مر اشذم "اتب تمق"ؿ مدلييف.

يكمف راي"س كك"ش )5-3 :2009

كمما اتؽ تيالى :إف قكات ا ع"الؿ كقياد"ى اشوارري رالت علك علـ ماػتؽ توكاقػب ااػ" داـ

ػػذا اشاػػالح ػػف عملي ػ عاػػرري مػػد قطػػاع غ ػزة كاشموػػركؼ تررا "ػػى اشاػػرالي اشواشي ػ ك ػػف ملػػاطؽ

ا ػػرالي مل ػػى ػػذشؾ ي ػػير إش ػػك "وم ػػد اشقي ػػادة اشوا ػػرري اإلاػ ػراكيلي إش ػػك إشع ػػاؽ ا:ذل اشتلي ػػغ تاشا ػػراف

اشمدلييف راء اا" داـ ذا اشاالح كا:مر اشذم يعرمى اشقالكف اشدكشف؛ تؿ كيرقك إشك راكـ عرب.

ثامناً :استيداف الطواقم الطبية ومقدمي الخدمات اإلنسانية
ت ػػاشرغـ م ػػف أف اشطػ ػكاقـ اشطتيػ ػ اشفلا ػػطيلي ""مي ػػز تاإل ػػارات اشطتيػ ػ اشمطلكتػ ػ عل ػػك ا ػػيارات
اإلاػواؼ كتار"ػػداء اشػػزم ككمػػع اإل ػارات اشطتيػ علي ػػا إ َّ أف ذشػػؾ شػـ ي ر ػػا مػػف داكػرة ا اػػ" داؼ

شقػكات ا عػػ"الؿ ػػالؿ اشومليػػات اشواػػرري كرػػاف قيػػاـ طػكاقـ اإلاػػواؼ تومليػػات اإللقػػاذ كلقػػؿ اش رعػػك
إشك اشما" فيات مف أررػر ا:عمػاؿ طػكرة ػالؿ اشوػدكاف .كأرػدت ملظمػ اشوفػك اشدكشيػ أف لاشػؾ أدشػ
كام ػػع أف قػ ػكات ا ع ػػ"الؿ رال ػػت ""وم ػػد اا ػػ" داؼ اشطػ ػكاقـ اشطتيػ ػ اش" ػػف رال ػػت "وم ػػؿ عل ػػك إ ػػالء
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اش رعػػك ػػالؿ عػػدكاف ع ػػاـ  2008تػػاشرغـ مػػف أل ػػا رالػػت مل"زمػػ تار"ػػداء اش ػػارات اشطتيػػ اشمميػػزة.
)Amnesty, 2009: 43
الؿ عدكاف عاـ  2008راف لاشؾ اا" داؼ متا ر ف عػكادث م"رػررة شاػيارات اإلاػواؼ

كاشط ػكاقـ اشطيت ػ كاشػػد اع اشمػػدلف .كقػػد ااػػ" د ت ق ػكات ا عػػ"الؿ اشوديػػد مػػف اػػيارات اإلاػػواؼ كاشػػد اع
اشمػػدلف تيلمػػا رالػػت "قػػكـ تػػإ الء كااػػواؼ اش رعػػك قػػد ااػػ" د ت ق ػكات ا عػػ"الؿ ت ػػرؿ متا ػػر )39
اػػيارة إاػػواؼ كد ػػاع مػػدلف كق"لػػت ػػف قبػػف ا اشمػػد وف كاش ػػكم  )23ماػػوفان كمػػاتط إاػػواؼ كمػػف

ط ػكاقـ اشػػد اع اشمػػدلف ك  )17مػػل ـ ق"ل ػكا تيلمػػا رػػالكا علػػك رأس عمل ػػـ رمػػا ك ػػرح مػػف ػػذش اشط ػكاقـ
)49

ص ت راح م "لف  .اشميزاف  12 :2009ك)31

رمػػا كأشعقػػت ق ػكات ا عػػ"الؿ ػػالؿ اشوػػدكاف ذا"ػػى ا:م ػرار كاشػػدمار ػػف اشوديػػد مػػف اشمل ػػآت

اشب ػػعي كاش ػػد اع اشم ػػدلف كم ػػف أ م ػػا م ػػا ط ػػاؿ ما" ػػفك اشق ػػدس غ ػػرب مديلػ ػ غػ ػزة عي ػػث اا ػػ" دؼ

تاشقػػذاكؼ ا:مػػر اشػػذم أ تػػر اشط ػكاقـ علػػك إ ػػالء اش رعػػك مػػف اشما" ػػفك كأشعػػؽ أم ػ ار نار اػػيم ػػف
اشمتالف اش"اتو ش موي اش الؿ ا:عمر .اشميزاف )14 :2009

كار"رتػػت قػكات ا عػػ"الؿ ا ل" ارػػات اش اػػيم لفاػ ا تعػػؽ اشطػكاقـ اشطتيػ كاشمل ػػآت اشبػػعي
ػػالؿ اشو ػػدكاليف اشالعق ػػيف فػػف ع ػػدكاف ع ػػاـ " 2012ورم ػػت  )19مل ػػوة ب ػػعي :مػ ػرار ا ػػيم

ك زكي ػ اشمررػػز اشفلاػػطيلف  )68 :2012كرػػذشؾ ا:مػػر ػػالؿ اشوػػدكاف ا :يػػر عػػاـ  2014ق"لػػت
قػ ػكات ا ع ػػ"الؿ  )19مػ ػػف أ ػ ػراد اشم ػ ػػاـ اشطتي ػ ػ كمػػػكظفف اإلغارػ ػ اإللاػ ػػالي

ػػالؿ قيػػػام ـ تومل ػ ػػـ

اإللاػػالف كا" ػػاذ ـ اش"ػػداتير اشالزم ػ ش"مييػػز ـ مرػػؿ كمػػع اإل ػػارات كاشرمػػكز علػػك مررتػػا" ـ كار"ػػداء
اشػػزم اشمميػػز .ك ػػف ػػذا اإلطػػار :لػػكرد د اراػ عاشػ عػػكؿ ااػػ" داؼ اػػيارة إاػػواؼ ػػف مديلػ ر ػػح كق"ػػؿ

اشطاقـ كاش رعك:
علػػد ع ػكاشف اشاػػاع  5:10مػػف ماػػاء يػػكـ اش مو ػ اشمكا ػػؽ  1آب أغاػػطس) " 2014لقػػت

طكاقـ اإلاواؼ ف مديل ر ح إ ارة تك كد عدد مف اش رعك ػف عػف مبػتح ػماؿ مديلػ ر ػح عيػث

اا" د ت قكات ا ع"الؿ ملز ن تباركخ طاكرة اا"طالع إاراكيلي أدل إشك إبات اػرالى ت ػراح كعلػد
كبػكؿ اػػيارة اإلاػواؼ كرػػاف ػػف طاقم ػا رالرػ مػػف اشماػوفيف كرالػػت "مػػيئ إ ػارة اإلاػػواؼ كمميػزة

تاإل ػػارات اشطتي ػ كتيلمػػا رالػػت اشاػػيارة علػػد مػػد ؿ اشملػػزؿ كيوملػػكف علػػك إ ػػالء اش رعػػك ااػػ" د ت
طػػاكرة ااػػ"طالع إاػراكيلي اػػيارة اإلاػػواؼ لفاػ ا تبػػاركخ آ ػػر أدت إشػػك مق"ػػؿ طػػاقـ اػػيارة اإلاػػواؼ

ك ما مف أ راد اشواكل اشما" دؼ ملزش ا ك ـ ايدة كأرتو أطفاؿ .اشمررػز اشفلاػطيلف -45 :2014

)46
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كشق ػػد رف ػػؿ اشق ػػالكف اش ػػدكشف اإللا ػػالف عمايػ ػ

ابػ ػ شلوػ ػامليف ػػف "ق ػػديـ اشما ػػاعدة كاش ػػدمات

اشطتي ػ كأشػػزـ ا:ط ػراؼ اشم"عارت ػ ت"ا ػ يؿ عمل ػػـ ك"ػػك ير اشعماي ػ اشالزم ػ ش ػػـ كعظػػر تػػوم ػػرؿ مػػف
ا :ػ ػػراؿ ا ع" ػ ػػداء عل ػ ػػك عي ػ ػػاة كا ػ ػػالم اشو ػ ػػامليف ػ ػػف اش ػ ػػدمات اشطتيػ ػ ػ كعظ ػ ػػر اشق" ػ ػػؿ كاش" ػ ػػكيى

كا ق"باص مل ـ كاشػزاـ كمػع عقكتػات رادعػ مػد رػؿ مػف ير"رػب م اشفػ

اػيم مػد أ ػراد اش دمػ

اشطتيػػ عمػػكدة  210 :2013ك .)221كيل"ػػزـ أ ػػراد اش ػػدمات اشطتيػػ تكمػػع اش ػػارات اشمميػػزة اش" ػػف
""م"ػػع تاشعماي ػ

مرػػؿ اش ػػالؿ ا:عمػػر أك اشبػػليب ا:عمػػر تعيػػث "رػػكف مركي ػ ككامػػع كيرػػكف شمػػف

يعمػػؿ ػػذش اإل ػػارات عمايػ

ابػ

مرػػؿ كاػػاكؿ اشلقػػؿ كاشكعػػدات اشطتيػ ك ي ػػكز ااػػ" داؼ رػػؿ مػػف

يعمؿ ذش اإل ارات .اش ل اشدكشي شلبليب ا:عمر)

ي"مػػح ممػػا اػػتؽ :تػػوف أ ػراد اش ػػدمات اشطتي ػ اشفلاػػطيلي رالػػت "ل"ػػزـ ترػػؿ اش ػػركط كاشموػػايير
اشالزم ػ شلعماي ػ ش ػػا عيػػث "مػػع اإل ػػارات اشممي ػزة كاشممػػيك اشالزم ػ كشػػـ يرػػف ااػػ" دا ا ي ػػرؿ أم

مركرة أك ميزة عارري

كيو"تر ا ا" داؼ اإلاراكيلف شلطكاقـ اشطتي مػف اشم اشفػات اش اػيم

ليؼ اشراتو كاش"ف "بلؼ مف ممف راكـ اشعرب.

48

"فاقيػ

المبحث الثاني
االنتياكات اإلسرائيمية اليومية في المناطق الحدودية
"فػػرض إا ػراكيؿ ملػػاطؽ عازش ػ دا ػػؿ أ ارمػػف قطػػاع غ ػزة اشتري ػ كرػػذشؾ "فػػرض عبػػار تعػػرم
يعظػػر يػػى د ػػكؿ اشفلاػػطيلييف ك"اػػمح قػػط تعريػ اشومػػؿ كاشبػػيد اشتعػػرم مػػمف لطػػاؽ مػػيؽ ا:مػػر

اشػػذم شػػى ا:رػػر اشاػػلتف علػػك اشقطػػاعيف اشز ارعػػف كاشبػػيد اشتعػػرم ك مػػا ي ػػرالف مبػػدر اشػػرزؽ  :ؼ

اشوػاكالت ػػف اشقطػاع عيػػث ""ررػػز ا :ارمػف اشزراعيػ اش بػت ػػف اشملػػاطؽ اشعدكديػ شلقطػػاع ك" ػػرؿ
اشلاػت ا:رتػػر مػف ا :ارمػػف اشزراعيػ كي ػرؿ قطػػاع اشبػيد كاعػػد مػػف أ ػـ قطاعػػات اشومػؿ اش"ػػف يو"مػػد

علي ا اراف اشملاطؽ اشااعلي  .مالؾ )2 :2018

كتػػدأ ػػرض اشملطق ػ اشوازش ػ ػػف اشقطػػاع مػػع "كقيػػع ا"فػػاؽ أكاػػلك ػػف عػػاـ  1993كاشػػذم عػػدد

تمك ت ا ماا  50م"ر علك طكؿ اشعدكد مع غزة ملطق معظكرة علك اشفلاػطيلييف .كملػذ تػدء ػرض
اشملطق اشوازشػ

عملػت إاػراكيؿ علػك "كاػيع ماػا اشملطقػ قػد "كاػوت ش ػ  150م"ػ نار أرلػاء ا ل"فامػ

اشرالي  .اشمررز اشورتف اشزراعف )35 :2016

كمػػع ا لاػػعاب اإلا ػراكيلف مػػف اشقطػػاع أعللػػت اشعركم ػ اإلا ػراكيلي تػػوف اشملطق ػ اشوازش ػ "م"ػػد

إشك  300م"ر كرذشؾ تود اشودكاف اإلاػراكيلف عػاـ  2012تمك ػب ا"فػاؽ كقػؼ إطػالؽ اشلػار اشػذم "ػـ

تكاػػاط مب ػري "ػػـ ا "فػػاؽ علػػك ااػػ"مرار اشومػػؿ تماػػا  300م" ػ انر رملطق ػ عدكدي ػ عازش ػ دا ػػؿ

أ ارمػػف اشقط ػػاع كشرػػف تاشلا ػػت شلمماراػػ اإلاػ ػراكيلي " ػػير إش ػػك أف ػػذش اشما ػػا "م"ػػد ػػف رريػػر م ػػف
ا:كق ػػات إش ػػك ريل ػػك م" ػػر عل ػػك اش ػ ػريط اشع ػػدكدم شلقط ػػاع عي ػػث "طل ػػؽ قػ ػكات ا ع ػػ"الؿ اشليػ ػراف " ػػاش
اشمػزارعيف كاشمػكاطليف اشػذيف يق"رتػػكف مػػف ػذش اشماػػا  .ك"و"تػػر ا :ارمػف اش"ػػف "قػػع ػف اشملػػاطؽ اشوازشػ

مػػف أ مػػؿ ا :ارمػػف اشزراعي ػ مػػف عي ػث اش ػػكدة ك"قػػدر ماػػاع" ا تلعػػك  27أشػػؼ دكلػػـ أم مػػا يوػػادؿ

 %37مف م مؿ ا:رامف اشزراعي ف اشقطاع رما ك"ع"كم علػك أرتػر ػزاف شلميػاش اش ك يػ اشبػاشع
شل رب كا ا" داـ اشزراعف ف اشقطاع .اشمررز اشفلاطيلف )7 :2017

كرػػذشؾ "فػػرض إا ػراكيؿ ملػػاطؽ تعري ػ يملػػع اشكبػػكؿ إشي ػػا ػػف اشميػػاش اإلقليمي ػ شقطػػاع غ ػزة
كاش"ػػف "و"تػػر ػػزء مػػف ا :ارمػػف اشمع"لػ شلقطػػاع ك ػػؽ ا"فاقيػ ا:مػػـ اشم"عػػدة شقػػالكف اشتعػػار ػػإف اػػيادة

اشدكشػ اشاػػاعلي

ػػارج إقليم ػػا اشتػػرم إشػػك ع ػزاـ تعػػرم مالبػػؽ "اػػمك تاشميػػاش اإلقليمي ػ كشرػػؿ دكش ػ أف

"عػدد عػػرض ػػذش اشماػاع تماػػا

"" ػػاكز  12مػيالن تعريػان ي"لك ػػا اشملطقػ ا ق"بػػادي كاش"ػػف "ملػػؾ

ي ػػا اشدكش ػ اشل ػػاط ا ق"بػػادم دكف ام"ػػداد اشاػػيادة إشي ػػا ك يمػػا ي ػػص تعػػر قطػػاع غ ػزة ك ق ػنا "فػػاؽ

أكالك إف شلفلاطيلييف عري اشومػؿ كاشعررػ ع"ػك ماػا  20ميػؿ تعػرم ػف تعػر غػزة مػع ػزء مػف

اشقيكد علد اشعدكد اش ماشي كاش لكتي شلقطاع .أتك عطب )7 :2013
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ك رم ػػت إا ػ ػراكيؿ "قلػ ػػيص ش ػ ػػذش اشماػ ػػاع ت ػ ػػرؿ "ػ ػػدري ف إشػ ػػك أف كبػ ػػلت إشػ ػػك  %85مػ ػػف
اشما ػػاع اش" ػػف يقر ػػا ا"ف ػػاؽ أكا ػػلك ف ػػف  22آذار م ػػارس)  1996ر ػػاف أكؿ قػ ػرار إاػ ػراكيلف ت"قل ػػيص

اشماػػاع إشػػك  12ميػػؿ تعػػرم كمػػف رػػـ "ػػـ "قليب ػ ا إشػػك ماػػا ات م "لف ػ كب ػلت ػػف " ػرات إشػػك ملػػع
اشل ػػاط اشتعػػرم ت ػػرؿ رامػػؿ ػػالؿ اشومليػػات اشواػػرري اإلا ػراكيلي كااػػ"قرت اشماػػاع اشماػػمكح ي ػػا

شاػػلكات طكيل ػ إشػػك رالر ػ أميػػاؿ قػػط مػػع "كاػػيو ا ػػف " ػرات قبػػيرة إشػػك  6أميػػاؿ .ك"و"تػػر اشملطق ػ
اشتعريػػ اشمم"ػػدة إشػػك  6أميػػاؿ ملػػاطؽ رمليػػ "ف"قػػر شلرػػركة اشاػػمري

عيػػث ""ػػكا ر ا:اػػماؾ تررػػرة ػػف

اشملػاطؽ اشبػ ري اشم"كا ػدة ػف عمػؽ أتوػد مػف اشاػػ" أميػاؿ إشػك ماػا ات

"قػؿ عػف  12ميػؿ تعػػرم

اشميزاف  .)2 :2018كيقع ف ذش اشملاطؽ اشوازش كاشمقيدة اشكبكؿ إشي ا ال" ارػات م"رػررة مػف قتػؿ

قكات ا ع"الؿ اإلاراكيلف " اش اشمزارعيف كاشبػياديف كاشم"ظػا ريف اػلميان إتػاف الطػالؽ ماػيرات اشوػكدة
اشرترل قرب اشملاطؽ اشعدكدي

كاكؼ لتيف يما يلف أ ـ ذش ا ل" ارات:

أو ًال :االنتياكات بحق الصيادين
" ػػير اإلعبػػاءات تػػوف أعػػداد اشبػػياديف رالػػت ػػف عػػاـ  1998ع ػكاشف  16000بػػيادان ػػف

قطاع غزة كشرف " ار ع ذا اشودد تدر

رتيرة إذ عاب اإلعبػاءات شوػاـ  2012يتلػغ مػف يومػؿ ػف

م ػػاؿ اشبػػيد ػػف قطػػاع غ ػزة ع ػكاشف  3910بػػيادان تاإلمػػا إشػػك  2500عػػامالن ػػف م ػػف مر"تط ػ

تاشبػػيد ""مرػػؿ ػػف بػػلاع اشق ػكارب كبػػيال" ا ك" يػػز ػػتاؾ اشبػػيد كاشم ػكاد اشم"ولق ػ تعفػػظ ك" ػزيف

ا:اماؾ كير ع اشوػزكؼ اشرتيػر عػف اشومػؿ ػف م لػ اشبػيد كاش"ػف رالػت مػف أ ػـ م ػا ت اشومػؿ ػف
اشقطاع إشك ا ل" ارات اإلاراكيلي تعق ػـ كاش"ػف ""مرػؿ تاشعبػار اشتعػرم اشمفػركض ك"مػييؽ ماػاعات
اشب ػػيد كاش"و ػػرض ع" ػػداءات م"ر ػػررة عل ػػي ـ ا:م ػػر اش ػػذم ا ػػا ـ ػػف "م ػػييؽ ا ػػتؿ اشو ػػيش ك" ار ػػع

اشكمػػع ا ق"ب ػػادم ػػف اشقط ػػاع ك ابػػ ا:ا ػػر اش"ػػف رال ػػت "و"مػػد ػػف مبػػدر د ل ػػا علػػك اشب ػػيد

اشتعرم .أتك عطب )16 :2013

كي"وػػرض اشبػػياديف ػػف تعػػر قطػػاع غػزة ع"ػػداءات إاػراكيلي ت ػػرؿ ػػتى يػػكمف عيػػث "طلػػؽ

اشزكارؽ اشعرتي اإلاراكيلي " اش مرارب اشبياديف اشلار

ػالؿ اشف"ػرة اش"ػف "غطي ػا اشد اراػ مػف 2007

كع"ك  2018ا لت  1355عادر إطالؽ لار " ػاش م اررػب اشبػيد "اػتتت ػف مق"ػؿ اػتو بػياديف
كابات عكاشف  137بيادنا آ ريف .قاعدة تيالات مررز اشميزاف )2019

رما كي"ورض اشبياديف شالع"قاؿ كاشموامل اشقااػي كاشم يلػ مػف قتػؿ قػكات ا عػ"الؿ اشم"مررػزة

ف عػرض اشتعػر عيػث "قػكـ اشػزكارؽ اشعرتيػ تمالعقػ م اررػب اشبػياديف ك" تػر ـ علػك لػع مالتاػ ـ
كاشاتاع ف مياش اشتعر ع"ك ف أكقات اشترد اش ديد كمف رـ "و"قل ـ ك"عاكؿ ر ـ شل"وامػؿ مػع
اشم اترات اإلاػراكيلي

ػاز

ك" ػيف رػرام" ـ اإللاػالي عتػر "ك يػى اإل الػات اش اػدي كاشلفظيػ ش ػـ .اشميػزاف
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 2017ك 18 :2018ك )15ك الؿ اشف"ػرة اش"ػف "غطي ػا اشد اراػ "وػرض  )644بػيادنا شالع"قػاؿ مػل ـ
ال .قاعدة تيالات مررز اشميزاف )2019
 )42طف ن

ك"قكـ قكات ا ع"الؿ تا ا"يالء علك قكارب اشبيد اش"ف "قكـ تمالعق" ػا كعلػك موػدات اشبػيد

اش"ػػف علػػك مػػ"ف اشقػكارب مرػػؿ :ػػتاؾ اشبػػيد كاشمكشػػدات اشر رتاكيػ كغير ػػا مػػف اشمق"ليػػات ك""ومػػد قػكات
ا عػػ"الؿ إشعػػاؽ اشمػػرر كاش" ريػػب تق ػكارب اشبػػيد كموػػدات اشبػػياديف اشمي ػزاف  23 :2017ك.)26

ك الؿ اشف"رة مف عاـ  2007كع"ك ل اي عػاـ  2018قامػت قػكات ا عػ"الؿ تمبػادرة  )212مررػب

بيد ك" ريب  )161قارب بيد كمودات بيد .قاعدة تيالات مررز اشميزاف )2019

ك ػػف اػػياؽ ذشػػؾ :لوػػرض ػ ادة اشبػػياد معمػػكد اشبػػويدم اشػػذم "وػػرض شالع"ػػداء مػػف ق ػكات
ا عػ"الؿ يػكـ ا:رتوػػاء اشمكا ػؽ  3ػػتاط ت اريػر)  2016عيػػث بػرح تمػػا يلػف :م"ك ػػت تر قػ
اشبػػياد معمػػد إشػػك ميلػػاء اشبػػياديف غػػرب مديلػ غػزة  ...ررتلػػا اشمررػػب كاػرلا تػى لاعيػ

ػػقيقف

ػػتاؾ اشبػػيد

اش"ػػف رلػػا قػػد لبػػتلا ا ػػف اشيػػكـ اشاػػاتؽ علػػك ماػػا عػكاشف اػػتو أميػػاؿ مػػف ػػاطئ ديػػر اشػػتلح مقاتػػؿ

مػػدارس كراش ػ غػػكث ك" ػػغيؿ اشال كػػيف  ...كعلػػد ع ػكاشف اشاػػاع  7:00مػػف بػػتاح اشيػػكـ لفاػػى تػػدألا

تاػػعب اش ػػتاؾ كأرلػػاء ذشػػؾ ػػا دت ط ػراد زكرؽ إا ػراكيلف رتيػػر) كزكرؽ إاػػراكيلف مطػػاطف ي"قػػدماف
لعكلػػا تاػػرع رتيػرة مػػف اش ػ اش ػرقي عيل ػػا قمػػت ت" ػػغيؿ معػػرؾ اشمررػػب ك"ررلػػا اش ػػتاؾ ػػف اشميػػاش
شرف ل رب مف اشمراف كتيلما رلػا لاػير ػف اشمررػب اػموت بػكت إطػالؽ لػار كاػموت بػكت أعػد

اش لػػكد يلػػادم تمرتػػر اشبػػكت كيطاشتلػػا تػػاش"كقؼ عاكشلػػا م ػراكغ" ـ كاش ػػركب مػػل ـ عيػػث فلػػا أف يػػ"ـ
اع"قاشلا كمبادرة مررتلا رـ اموت بكت إطالؽ لار رريؼ

ػورت تػوشـ ػديد ػف اػاقف ا:يمػف رػـ

ورت تآ ـ أ رل ف ظ رم رـ ف رأاف رػـ اق"ػرب ملػا اشػزكرؽ اشبػغير كأبػتح يقاتػؿ مررتلػا رلػت

أقؼ ف مقدمػ اشمررػب ك ػقيقف ػف اش لػؼ تػدأت اش"كاػؿ شل لػكد شرػف ي"رركلػا

ػوة ػا دت اشػزكرؽ

ي"قدـ تارع كابطدـ تمررتلا عيل ا كقوت علك اطح اشمررب ك ورت تو ـ ديدة ػف رقت"ػف ك مػف
كاػػاشت دمػػاء ملػػف تررا ػ ك ػػا دت ػػقيقف معمػػد ي ػػغؿ اشمررػػب مػػف ديػػد كيكابػػؿ اشاػػير ااػػ"مر

اش ػػزكرؽ تمالعق"ل ػػا ا ػػموت ب ػػكت إط ػػالؽ ل ػػار رري ػػؼ ك"كق ػػؼ مررتل ػػا ع ػػف اشعررػ ػ كاق" ػػرب اشطػ ػراد
كاشػزكرؽ ملػا كرلػػت عيل ػا ماػ"لقف علػػك اشمررػب

كلقلػػكلف إشػػك طيػػارة بػػغيرة

ػا دت لػػدييف علػك مررتلػا ككمػػوكلف علػك لقاشػ

تطػػت ت الػػب مكقولػػا كعقلػػكلف تػػإترة كش ػػـ أ ػػور تمػػا يػػدكر عػػكشف ر ػػـ

ااػػ"يقظت كك ػػدت لفاػػف دا ػػؿ ما" ػػفك إا ػراكيلف كرلػػت

أاػػ"طيع اشرػػالـ كرالػػت رقت"ػػف موبػػكت

تاش اش ا:تيض كرذشؾ مف كعلمت أللػف مررػت ػف اشمرػاف شاػتو أيػاـ كك ػدت أمػف موػف تاشغر ػ

كأ ريػػت شػػف أرتوػػ عملي ػػات راعي ػ كت"ػػاريو  18ػػتاط ت اريػػر)  2016عػػدت إشػػك ملزشػػف ػػف غػػزة
كعلمت أل ـ قد بادركا اشمررب كاشموداتم .اشميزاف )24 :2016
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ثانياً :االنتياكات ضد المزارعين في المناطق العازلة
رما أالفلا اإل ارة :إف اشملاطؽ اشوازش اشتري

"ق"بر قػط علػك اشملطقػ اشمولػف عل ػا ك ػف

 300م"ػػر دا ػػؿ أ ارمػػف قطػػاع غ ػزة؛ تػػؿ "م"ػػد إشػػك  1000م"ػػر أك  1500م"ػػر ك ػػف ماػػاع " ػػرؿ

عكاشف  %35مف ا:رامف اشزراعي ف قطاع غزة.

كك قػنا شومليػػات اشربػػد اش"ػػف "قػػكـ ت ػػا اشمؤااػػات اشعقكقيػ

ػػإف قػكات ا عػػ"الؿ "قػػكـ ت"ػػكغالت

كعمليػػات إطػػالؽ لػػار م"رػػررة " ػػاش رػػؿ مػػف يق"ػػرب مػػف ػػذش اشملػػاطؽ ا:مػػر اشػػذم ي تػػر ـ علػػك إ ػػالء

أ ارمػػي ـ اشزراعيػ كاش"كقػػؼ عػػف أعمػػاؿ اشػػرم كاشز ارعػ  .كأ تػػرت ػػذش اشمماراػػات اشوديػػد مػػف اشمػزارعيف

مػف عػدـ ااػػ"غالؿ كز ارعػ ا :ارمػػف اشقريتػ مػػف اشعػدكد أك ا ع"مػاد علػػك معابػيؿ أقػػؿ رلفػ  .ك" ػػير
اإلعباءات إشك ألى الؿ عاـ  2017لفذ اش يش اإلاراكيلف  51عملي "كغؿ ك ف اشف"رة ما تػيف عػاـ
 2010كع"ك ل اي عاـ  2017أدت عمليات إطالؽ اشلػار ك"ػكغالت اش ػيش ػف اشملطقػ اشوازشػ إشػك
مق"ؿ )161

ص كابات

)3031

ص .مالؾ )7 :2018

ك ""كقػػؼ ا ل" ارػػات اإلا ػراكيلي علػػد عمليػػات إطػػالؽ اشلػػار إذ تػػدأت اشق ػكات اإلا ػراكيلي توػػد

عػػدكاف عػػاـ  2014ت ػػرؿ دكرم تومليػػات رش شمتيػػدات اػػام ت ػػدؼ "وري ػ ا :ارمػػف اشعدكدي ػ كش ػػـ
"و"ػػرؼ اشاػػلطات اإلاػراكيلي راػػمينا تػػذشؾ إ َّ توػػد أف "قػػدمت مؤااػ عقكقيػ إاػراكيلي تطلػػب قمػػاكف
يطلػػب "كمػػيح عمػػا "قػػكـ تػػى اشقػكات اإلاػراكيلي علػػك اشعػػدكد .ك ػػف رد اشعركمػ اإلاػراكيلي أقػػرت تول ػػا
"ق ػػكـ توملي ػػات رش متي ػػدات عل ػػد اشمل ػػاطؽ اشعدكديػ ػ كتول ػػا أكرل ػػت إش ػػك ػػررات ابػ ػ شلقي ػػاـ ت"ل ػػؾ

اشم ػػاـ كر مػػت إعطػػاء مولكمػػات عػػكؿ اشم ػكاد اشماػػ" دم ػػف اشػػرش أك علػػك اشماػػاعات كاشملػػاطؽ
اشما ػػ" د

يمر ػػف اإل ب ػػاح عل ػػا .ك" ػػير اشممارا ػػات إش ػػك أف

عل ػػك اع"ت ػػار أل ػػا مولكم ػػات اػ ػري

عمليات اشرش ""ـ عادة ف "رات اشبػتاح اشمترػر علػد اشملػاطؽ اشعدكديػ عتػر طػاكرات ماػيرة ك"لعػؽ

أمرار تاشمعابيؿ اشزراعي دا ؿ اشقطػاع ع"ػك ماػا  1200م"ػر مػف اشاػياج اشعػدكدم ا:مػر اشػذم
ياػػتب أم ػرار اػػيم شلم ػزارعيف عيػػث "قػػدر اش اػػاكر ػػف اشف" ػرة مػػا تػػيف عػػامف  2018-2014إشػػك

"مػػػرر ع ػ ػكاشف  )13723دكلمػ ػان زراعي ػ ػان

ػػذا تاإلمػ ػػا إش ػػك أم ػ ػرار ػػػف اشم ارعػ ػػف أك مػ ػزارع "رتي ػ ػ

اشعيكالات .قد "مررت عػكاشف  )8200دكلمػنا مػف أ ارمػف اشم ارعػف رمػا كأشعقػت عمليػات اشػرش تمػف
يقكمكف ترعاي اشمكا ف ف "لؾ اشملاطؽ إذ أ تركا علك راء ا:عالؼ ش"غذيػ اشمكا ػف اش ابػ ت ػـ

ك ـ غاشتان مف ك اشلااء .مالؾ )9-8 :2018

ثالثاً :االنتياكات بحق المتظاىرين السمميين في المناطق الحدودية
مػػع ااػػ"مرار اشعبػػار اإلا ػراكيلف اشمفػػركض علػػك قطػػاع غ ػزة كاشػػذم "ػػـ " ػػديدش عػػاـ 2007
ازدادت عاشػ ػ اشغليػ ػػاف ػػػف اش ػ ػػارع اشفلاػػػطيلف .كا:مػ ػػر اشػػػذم زاد مػ ػػف عاشػ ػ ا ع"قػ ػػاف إع ػػالف اش ػ ػركيس
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ا:مرير ػػف دكلاش ػػد " ارم ػػب ػػف  6ر ػػالكف ا:كؿ ديا ػػمتر)  2017ا ع"ػ ػراؼ تاشق ػػدس اشمع"لػ ػ عاب ػػم
إلاػراكيؿ اش زيػرة لػت  .)2017كعلػك إرػػر ذشػؾ" :ػـ " ػريؿ ش لػ كطليػ "لاػيقي ش"لظػيـ ماػيرة اشوػػكدة

اشرترل ""ركف مف مؤااات عقكقي كملظمات م "مع مدلف ك باكؿ كطلي كااػالمي لاػطيلي كعػدد
مكعػػد الطػػالؽ اشماػػيرات مػػع ذرػػرل يػػكـ ا:رض ػػف  30آذار مػػارس)  2018ػػف اشملػػاطؽ اشعدكديػ

شقطاع غزة .اش زيرة لت )2018
رمػػا أعللػػت اش يكػ اش"لاػػيقي شماػػيرات اشوػػكدة أف أ ػػـ أ ػػداؼ اشماػػيرات

ػػك اشكبػػكؿ إشػػك عػػؽ

اشوػكدة كأف اش ػدؼ اش"ر"يرػف ش ػا ػك راػر اشعبػار عػف غػزة كاش"بػدم شقػرار اشػركيس " ارمػب ا ع"ػراؼ

تاشقػػدس رواب ػػم إلاػ ػراكيؿ كمكا ػ ػ معػػاك ت إل ػػاء عم ػػؿ كراشػ ػ غػػكث ك" ػػغيؿ اشال ك ػػيف رمقدمػ ػ

ش"بفي قمي اشال كيف اشفلاطيلييف .أعمد )2 :2018

كقتؿ الطالؽ اشمايرات ا مت اش ات اشرامي اإلاراكيلي اشماػيرات ك ػلت عملػ "عريمػي

مػػد ا كاع"تر" ػػا مػػف قتيػػؿ ا:عمػػاؿ اش" ريتيػ كادعػػت تول ػػا مماػػيرة اإلر ػػابم مدعيػ ن تػػوف مػػف متػػادرة
ذش اشمايرات بدرت عف الط عماس كاع"ترت اشم ارريف ف اشمايرة تول ـ م رتيف كرالػت لػاؾ

مع ػػاك ت رريػ ػرة إل ػػاض اشما ػػيرات قت ػػؿ الطالق ػػا ول ػػك ا ػػتيؿ اشمر ػػاؿ رم ػػا أعل ػػف ملا ػػؽ اشعركمػ ػ

اإلاػراكيلي شلومليػػات ػػف ا :ارمػف اشمع"لػ مرد ػػام ا اػـ تاشرامػػؿ) تولػػى "ػـ ا "بػػاؿ تػػوررر مػف 20
رر لقؿ ف قطػاع غػزة ك" ديػد أ

ابػ ـ ك ػررا" ـ ػف عػاؿ اػا مكا ػف عمليػات لقػؿ اشم"ظػا ريف

إشك اشملاطؽ اشعدكديػ  .كقػد ػددت اػلطات ا عػ"الؿ تول ػا اػكؼ "اػ" دـ اشليػراف اشف"ارػ مػد رػؿ مػف

يعػػاكؿ ا ق"ػ ػراب م ػػف اش ػ ػريط اشع ػػدكدم إذا " ػػاكز اشملطقػ ػ اشوازشػ ػ  300م"ػ ػ نار كب ػػرح كزي ػػر اش ػػد اع

اإلاراكيلف أ يغدكر شيترماف :أف مرؿ مف ايق"رب اشيكـ مف اش ػريط يوػرض لفاػى شل طػر .ألبػعرـ تػوف
"ا"مركا تعيا"رـ كأ َّ " ارركا ف ا:عماؿ ا ا"ف اززي م .ت"ايلـ )2 :2018
كتاشفوػػؿ" :بػػدت ق ػكات ا عػػ"الؿ اإلا ػراكيلف اشم"مرر ػزة علػػك اشعػػدكد مػػع قطػػاع غ ػزة شلماػػيرات

تولػػؼ ػػديد كقػػد أرػػدت اش يكػ اشماػػ"قل شعقػػكؽ اإللاػػاف تػػوف قػكات ا عػػ"الؿ ااػػ" دمت اشقػػكة اشمفرطػ

مد اشم"ظا ريف دكف ا ش"فات إشك المي كمدلي اشمايرات عيث "ـ إطالؽ اشلػار ت ػرؿ ع ػكاكف " ػاش

اشم"ظػػا ريف تمػػف ػػي ـ أطفػػاؿ كلاػػاء كرتػػار اػػف كأ ػ اص مػػف ذكم ا ع"يا ػػات اش اب ػ  .اش زي ػرة
لت )2018
كك ق ػان شم ػػا كرق" ػػى اشمؤاا ػػات اشعقكقيػػ ػػف قط ػػاع غػ ػزة ي"مػػح أف قػ ػكات ا ع ػػ"الؿ اإلاػ ػراكيلف

"ومدت اا" داـ اشقكة اشمفرط مػد اشم"ظػا ريف دكف ك ػكد أم طػر أك " ديػد ػدم علػك عيػاة اش لػكد

اإلا ػراكيلف ك"ومػػد اشق"ػػؿ كاشعػػاؽ اإلبػػاتات اش طي ػرة ػػف بػػفكؼ اشم"ظػػا ريف عي ػث "واملػػت قػػكات
ا عػػ"الؿ مو ػػـ رو ػػداؼ م ػػركع  .كشػػـ يقػػؼ ا:مػػر علػػد ااػػ" داؼ اشتػػاشغيف مػػف اشر ػػاؿ كاشلاػػاء مػػف

اشمػػدلييف غيػػر اشماػػلعيف؛ تػػؿ طػػاؿ أيمػان ا:طفػػاؿ كمقػػدمف اش ػػدمات اشطتيػ كاشبػػعفييف كا :ػ اص
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مف ذكم ا ع"يا ات اش اب

ف "علػؿ كامػح مػف أتاػط اش"زاما" ػا تمك ػب اشقػالكف اشػدكشف .اشميػزاف

)44-9 :2018
ك"واملت اشطػكاقـ اشطتيػ ػف قطػاع غػزة مػع عػا ت طتيػ موقػدة مػف مبػاتف اشماػيرات عيػث

إف أغلب اإلباتات ""اتب ف " "ؾ ف اشومالت كا:كعي اشدمكي كرذشؾ إشك قطع ػف ا:عبػاب
م ػػا ي ػػرؿ داكمػ ػنا تت" ػػر اشط ػػرؼ اشمب ػػاب ك ع ػػظ ا:طت ػػاء اشمو ػػاش كف ػػف ك ازرة اشب ػػع ار"ف ػػاع لا ػػت

اإلبات توعيرة لاري يو"قد أل ا م"ف رة عيث ي"ـ اشوركر علك ظايا دا ػؿ اش اػـ
تمػػا يولػػف أف اشويػػار يػػد ؿ اش اػػـ كيلف ػػر ػػف دا لػػى ك ػػذا ي ػػير إشػػك ػػت

"زيػد عػف  1ملػـ

ااػػ" داـ ربػػاص معػػرـ.

كقد "لاكشت كااكؿ إعػالـ إاػراكيلي ااػ" داـ اشربػاص ا ل ػطارم أك اشم"ف ػر كاش"ػف "ػد ؿ اش اػد مػف
ػػالؿ "عػ ػ ب ػػغيرة ك"ع ػػدث "عػ ػ رتيػ ػرة إذا م ػػا ر ػػت مل ػػى ك"ق ػػكـ ت" ػػدمير ا:كعيػ ػ اشدمكيػ ػ كاشلع ػػـ

اشت رم ك" ـ اشوظاـ دا ؿ اش اـ كأط ار ػا "ػدمؿ رػؿ مػا يبػادؼ طريق ػا كاش"ػف "و"تػر مػف ا:اػلع

اشمعرم ػ كيو"تػػر ااػػ" دام ا ريم ػ عػػرب "ػػد ؿ ػػف ا "بػػاص معرم ػ اش لايػػات اشدكشي ػ  .اشمي ػزاف

)56 :2018

كملػػذ الطػػالؽ ماػػيرات اشوػػكدة اشرتػػرل ػػف  30آذار مػػارس)  2018كع"ػػك ل اي ػ اشوػػاـ ق"ػػؿ
 )180م ػػف اشم"ظ ػػا ريف كم ػػف ت ػػيف اشق"ل ػػك  )35طفػ ػالن كا ػػيدة كاع ػػدة ك  )8م ػػف ذكم ا ع"يا ػػات

اش اب ػ ك  )3ماػػوفيف كبػػعا ييف ارلػػيف .رمػػا كأبػػيب  )13526كمػػف تػػيف اشمبػػاتيف )2779
ال ك  )595امرأة ك  )153ماوفنا ك  )139بعا ف .اشميزاف )2018
طف ن

ك ػػف ركايػػ مػػف أعػػداث ا ل" ارػػات اشم"لكعػػ ػػف ماػػيرات اشوػػكدة إبػػات امػػرأة تطلػػؽ ل ػػارم

م"ف ر ف اشاػاؽ ػف يػكـ اش موػ اشمكا ػؽ  27لياػاف أتريػؿ)  2018تيلمػا رالػت " ػارؾ ػف اشماػيرة
رؽ تاشيا تيلما رالت مع م مكع مف اشلاكة قرب اشعدكد

ا دت أعػد اش ػتاف ياػقط علػك ا:رض

كيبػػرخ طلتػنا شلل ػػدة "عررػػت " ا ػػى شرػػف "قػػكـ تماػػاعد"ى كقتػػؿ أف "بػػلى ػػورت

ػػوة ت ػػئ يبػػيب

ااق ا اشيملك .كشـ "ود "قكل علػك اشكقػكؼ اػقطت علػك ا:رض ك ػا دت اشػدماء "لػزؼ مل ػا ولمػت

أل ا أبػيتت بػر ت علػك اشماػوفيف اشػذيف رػالكا ػف طػريق ـ شل ػاب كعملك ػا إشػك اػيارة اإلاػواؼ
ك"ػـ لقل ػا إشػػك اشما" ػفك ا:لدكلياػف ػػف تيػت

يػػا ػماؿ قطػاع غػزة اقػدة شلػكعف كعلػػدما أ اقػت ػػف

اشيػػكـ اش"ػػاشف علمػػت أف إبػػات" ا ػػف اشاػػاؽ اشيملػػك أدت إشػػك " "ػػؾ ػػف اشوظػػاـ كا:لا ػ
ا:طتاء عملي

راعي

اشفػراش شمػػدة

"قػػؿ عػػف اػػ"

)31 :2018

ػػو رل ش ػػا

ككموكا ش ا تال"يف ار ف شرػف ياػاعد ػف تػر اشوظػاـ كأل ػا اػ"تقك طريعػ

ػ كر شػػف "ػػ"مرف الش ػػا مػػف اشقيػػاـ تكا تا" ػػا رػػوـ كرت ػ تيػػت .اشمي ػزاف

54

المبحث الثالث
الحصار كنظام عمى معابر قطاع غزة
توػػد "طتيػػؽ إا ػراكيؿ ط ػ ا لفبػػاؿ ػػف عػػاـ  2005أتقػػت "عػػت اػػيطر" ا ك"عرم ػػا اشفولػػف
كالب عديػدة مػؤررة علػك عيػاة اشاػراف ػف اشقطػاع كمػف أ م ػا اشموػاتر اشركياػي كاش"ػف "و"تػر اش ػرياف

اشػركيس شلقطػػاع مل ػػا "مػػر عرر ػ اشتمػػاكع كا :ػراد .كتوػػد اػػيطرة عرر ػ عمػػاس علػػك قطػػاع غ ػزة ع ػاـ

 2007كاع"تار اشقطاع رياف موادم

ددت إاػراكيؿ اشعبػار عليػى ك رمػت قيػكد عديػدة علػك عررػ

اش" ػػارة اش ار ي ػ شلقطػػاع كرػػذشؾ اشتمػػاكع اش ػكاردة إشيػػى تاإلمػػا إشػػك ملػػع "لقػػؿ ا :ػراد إشػػك شلعػػا ت

اإللاػػالي اش ػػديدة ت"اػػيلـ  .)2017ك ػػذا مػػا اػػل"لاكشى ػػف ػػذا اشمتعػػث كمػػا "ررػػى ػػذا اشعبػػار مػػف
آرار ايم علك عاش عقكؽ اإللااف ف اشقطاع.

أوالً :معابر قطاع غزة والسيطرة اإلسرائيمية
ي ػر"تط قطػػاع غ ػزة مػػع اشوػػاشـ اش ػػار ف عتػػر اػػتو موػػاتر

يػػد ؿ اشقطػػاع أك ي ػػرج ملػػى دكف

اشمركر توعد ما كيقع ا" مواتر مل ا علك اشعدكد مع إاػراكيؿ ك" مػع شلاػيطرة اإلاػراكيلي اشراملػ

كاشموتػػر اشكعيػػد اش ػػارج عػػف اشاػػيطرة اشفولي ػ إلا ػراكيؿ ػػك موتػػر ر ػػح مػػع اشعػػدكد اشمب ػري كاشػػذم يقػػع

"عت إ راؼ مبر كاشالط اشفلاطيلي ترقات أكركتي  .كاشمواتر اشاتو شقطاع غزة ف:

 .1موت ػػر اشملط ػػار كيو ػػرؼ إاػ ػراكيلينا تااػػػـ رػػػارلف) كيقػػػع ػػػرؽ مديلػ ػ غػ ػزة كي مػ ػع شلاػ ػػيطرة

اإلاػ ػراكيلي تاشرام ػػؿ كيو"ت ػػر م ػػف أ ػػـ اشمو ػػاتر ػػف اشقط ػػاع كأرتر ػػا م ػػف عي ػػث عت ػػكر اشا ػػلع
اش" اري تيف اشقطاع كااراكيؿ ك ك مف أررر اشمواتر إغالقاى لـ يفػ"ح إ َّ  150يكمػان طػكاؿ عػاـ
 2007رما ألػى أررر ػا مػكعان شل"ف"ػيش ابػ "ف"ػيش اشتمػاكع اشفلاػطيلي  .ك" ػ"رط إاػراكيؿ
"ف"ي ان مزدك ان شرؿ ما يمر عتر موتر اشملطار رارلف) يف" ى طرؼ لاطيلف رػـ "قػكـ ػرر
إاراكيلي م" بب ت"ف"ي ى تمولك أف رؿ عمكش "فرغ ك"وتػو مػر"يف ممػا يوػرض أم تمػاع

ال عف إماع اشررير مف اشكقت.
إلمرالي اش"لؼ م ن

 .2موت ػػر تي ػػت ع ػػالكف كيو ػػرؼ إاػ ػراكيلينا تااػ ػـ إيري ػػز) كيق ػػع ػػماؿ قط ػػاع غػ ػزة كي م ػػع أيمػ ػنا
شلايطرة اإلاػراكيلي ك ػك م بػص شوتػكر ا :ػراد مرػؿ اشمرمػك شلوػالج ػف إاػراكيؿ أك اشمػف

اشغرتي أك ا:ردف .كيمر ملى اشدتلكماايكف كاشبعا كاشتورات ا :لتيػ كاشومػاؿ ك" ػار اشقطػاع
اشراغتػػكف ػػف اش ػػد كؿ ت"بػػاريح إشػػك إاػ ػراكيؿ رمػػا "مػػر مل ػػى اشبػػعؼ كاشمطتكع ػػات .ك""وم ػػد
الطات ا ع"الؿ إذ ؿ رؿ لاطيلف علد مركرش مف موتر تيت عالكف ع"ك كشػك رػاف مريمػان

عيػػث "فػػرض عليػػى اشاػػير علػػك ا:قػػداـ ماػػا "زيػػد علػػك ريلػػك م"ػػر ع"ػػك يػػ"مرف مػػف اشكبػػكؿ
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إشك اش الػب اإلاػراكيلف مػف اشموتػر كيل"ظػر اشماػا ركف مػف الشػى اػاعات طكيلػ ع"ػك ياػمح
ش ـ تاشمركر.
 .3موتػػر اشوػػكدة كيوػػرؼ إا ػراكيليان تااػػـ بػػك ا) كيقػػع ػػرؽ مديل ػ ر ػػح ك"اػػيطر عليػػى إا ػراكيؿ
تاشرامؿ ك ك موتػر بػغير كم بػص شلعررػ اش" اريػ كأغلت ػا مػكاد اشتلػاء اش"ػف "وتػر تا" ػاش
قطاع غزة قط ال "وتر ملى أم مكاد لعك إاراكيؿ .كي مع إغالؽ موتر اشوكدة شمزاج ا:مػف

اإلاػ ػراكيلف كي"ت ػػع ي ػػى إ ػ ػراءات "ف" ػػيش موق ػػدة ػػدان عي ػػث ي ػػ"ـ إ ػ ػراغ اش ػػاعلات اشقادمػ ػ م ػػف

إاراكيؿ ف ااع رتيرة ك"ف"ش "ف"ي ان يا"مر ااعات طكيل قتؿ إ الء اتيل ا.

 .4موتػػر اش ػ اعي كيوػػرؼ إا ػراكيليان تااػػـ لاعػػاؿ عػػكز) كيقػػع ػػف عػػف اش ػ اعي

ػػرؽ مديل ػ

غ ػزة كي مػػع شاػػيطرة إا ػراكيلي رامل ػ ك ػػك موتػػر ذك أ مي ػ ملػػى يمػػر اشكقػػكد لعػػك اشقطػػاع

كيقػػع "عػػت إ ػ ارؼ ػػرر إاػراكيلي يلػػاط ت ػػا "كريػػد اشكقػػكد لعػػك غػزة كاشموتػػر عتػػارة عػػف مرػػاف
""بؿ تى مف اش التيف ألاتيب رتيرة يفرغ ي ا اشكقكد اشقادـ مف إاراكيؿ.

 .5موتػػر رػػرـ أتػػك اػػاشـ كيوػػرؼ إا ػراكيليان تااػػـ ريػػرـ ػػاشكـ) يقػػع علػػك لقط ػ اشعػػدكد اشمب ػري

اشفلاػػػطيلي اإلاػ ػراكيلي كي مػػػع شلا ػػيطرة اإلاػ ػراكيلي تاش"لاػػػيؽ مػػػع مبػػػر ك ػػػك م بػ ػػص
شلعرر اش" اري تيف اشقطاع كااراكيؿ كيا" دـ أعيالنا شوتكر اشمااعدات إشك اشقطاع.

 .6موتر اشق اررة كيورؼ إاراكيليان تااـ رياك يـ) يقع تػيف ملطقػ
شلايطرة اإلاراكيلي

ػاف يػكلس كديػر اشػتلح كي مػع

كم بص شل"عرؾ اشواررم اإلاراكيلف عيث "ػد ؿ ملػى اشػدتاتات كاشقطػع

اشوا ػػرري رلم ػػا ق ػػررت إاػ ػراكيؿ ا "يػػػاح اشقط ػػاع عي ػػث أغل ػػؽ ت ػػػرؿ رام ػػؿ تو ػػد "لفي ػػذ طػ ػ

ا لفباؿ عاـ .2005

 .7موتػػػر ر ػ ػػح يقػػػع لػ ػػكب قطػػػاع غ ػ ػزة علػػػك اشعػ ػػدكد اشمبػ ػري اشفلاػ ػػطيلي كي مػػػع شلاػ ػػيطرة
اشفلاطيلي تاش"لاػيؽ مػع اشمبػرييف كتمراقتػ ا "عػاد ا:كركتػف ك ػك اشموتػر اشكعيػد شقطػاع غػزة

اش ػػذم

ي م ػػع شلا ػػيطرة اشفوليػ ػ اشراملػ ػ اإلاػ ػراكيلي كيوم ػػؿ اشموتػػػر ك قػ ػان "فاقيػ ػ اشموػ ػاتر

اشمكقوػ ػ ت ػػيف إاػ ػراكيؿ كاشا ػػلط اشفلا ػػطيلي ػػػف " ػ ػريف اشر ػػالف ل ػػك متر)  2005شوت ػػكر رػػػؿ
لاطيلف يعمؿ كي لاطيلي  .كتعاب ا"فاقي اشمواتر اشمػذركرة " ػ"رط إاػراكيؿ علػك اشاػلط

اشفلاطيلي

إتالغ ػا تواػماء رػؿ مػف يريػد ااػ" داـ موتػر ر ػح قتػؿ  48اػاع ش"قػرر إذا رالػت

ا"اػػمح شػػى تػػاشوتكر أك "ملوػػى .كرري ػ نار مػػا رمػػت إا ػراكيؿ إغػػالؽ موتػػر ر ػػح م"ذرع ػ تتلػػد ػػف
ا"فاقي اشمواتر يامح تف"ح اشموتر إ َّ تك كد اشتور ا:كركتي  .اش زيرة لت )2017
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ثانياً :القيود اإلسرائيمية عمى المعابر
ػػف إطػػار " ػػديد إاػػراكيؿ شلعبػػار علػػك قطػػاع غػػزة أغلقػػت موتػػر اشملطػػار رػػارلف) ت ػػرؿ

رامػػؿ ػػف آذار مػػارس)  2011ك ػػك اشموتػػر اشػػذم يو"تػػر ا:ررػػر أ مي ػ مػػف اشلاعي ػ اش" اري ػ  .رمػػا

كأغلقػػت موتػر اش ػ اعي لاعػػؿ عػػكز) ػػف لياػػاف أتريػػؿ)  2010تاإلمػػا إشػػك موتػػر بػػك ا .كأتقػػت
إاػراكيؿ ملفػػذ كاعػػد شلتمػاكع ك ػػك موتػػر رػرـ أتػػك اػػاشـ ريػرـ ػػاشكـ) كموتػػر تيػت عػػالكف إيػػرز) ش"لقػػؿ

ا :راد .اشورتف اش ديد )2015

ك"عظر إاراكيؿ اشبادرات مف قطاع غزة ملذ اػيطرة عررػ عمػاس علػك اشقطػاع عػاـ 2007

ك"اتب ذشؾ ف ال فاض رتير ف أل ط اشبلاع كار"فاع ف لات اشتطاش ك"ـ " فيػؼ اشعظػر علػك
اشبػػادرات ت ػػرؿ طفيػػؼ ػػف عػػاـ  2010شلاػػماح ت ػػركج رميػػات مػػكيل مػػف اشاػػلع ك اب ػ اشز ػػكر
كاش"كت ا:رمف إشك ا:اكاؽ اش ار ي قط كااػ"ؤلفت عمليػات اش"بػدير اش" اريػ مػف غػزة إشػك اشمػف

اشغرتي ػ ػػف أعقػػاب عػػدكاف عػػاـ  2014أك ن شلمل" ػػات اشزراعي ػ ك عق ػنا شلملاػػك ات كا:رػػاث؛ كاػػمح
تبادرات معدكدة مف غزة إشك إاراكيؿ توػد آذار مػارس)  .2015كعلػك اشػرغـ مػف "لػؾ اش"طػكرات إ َّ
أف إاػراكيؿ "فػرض قيػػكد علػك اشوديػد مػػف ا:بػلاؼ ك"ملػع "بػػدير ا مػف اشقطػاع رمػػا أف لاشػؾ اشوديػػد
م ػػف اشقي ػػكد اشمفركمػ ػ عل ػػك اا ػػ"يراد تو ػػض اشمػ ػكاد اش ػػاـ اش" ػػف "و"تر ػػا إاػ ػراكيؿ ذات اا ػػ" داـ م ػػزدكج
عاػػررم مػػدلف ا:مػػر اشػػذم أدل إشػػك ال فػػاض ع ػػـ اشتمػػاكع اش"ػػف " ػػرج مػػف غ ػزة ػػف عػػاـ 2016

تلات "قؿ عف  %20مقارل مع "لؾ ف اشلبؼ ا:كؿ مف عاـ )OCHA, 2017 .2007

ك"اػػ"غؿ إا ػراكيؿ اشموػػاتر كمل ػػا موتػػر رػػرـ أتػػك اػػاشـ كاشػػذم ملػػى "ػػد ؿ اشتمػػاكع كا ع"يا ػػات

ا:ااا ػػي شلا ػػراف :غػ ػراض اياا ػػي أك شلعب ػػكؿ عل ػػك مراا ػػب ايااػ ػ

ػػف ط ػػرؽ " ػػـ كب ػػف ا م ػػف

اشمؤااػػات اشعقكقي ػ تول ػػا أعمػػاؿ غيػػر أ القي ػ كمػػف اشممرػػف أف "ػػؤدم إشػػك رارر ػ إلاػػالي كملا ي ػ

ش"زامات إاراكيؿ ا:اااي ك ؽ اشقالكف اشدكشف عيث "فرض إاػراكيؿ ملػع شلوديػد مػف اشتمػاكع شلػد كؿ

إشػػك قطػػاع غ ػزة كمل ػػا م ػكاد أاااػػي يع"ا ػػا اشاػػراف .كقػػد مػػرت ػػذش اشاياا ػ تم ارعػػؿ م"لكع ػ مػػف

اش" ديدات أ ر ا ف "مكز يكشيك)  2018عيث أعللت إاراكيؿ عف "قليص د ػكؿ اشتمػاكع إشػك غػزة
مػػف ػػالؿ موتػػر رػػرـ أتػػك اػػاشـ إشػػك ماشعػػد ا:دلػػك اإللاػػالفم عيػػث ياػػمح تػػد كؿ اشغػػذاء كاشػػدكاء قػػط

كعظر امؿ علك ػركج اشتمػاكع عػف طريقػى إشػك ا:اػكاؽ ػف اشمػف اشغرتيػ كااػراكيؿ كاشوػاشـ ا:مػر
اشذم أدل إشك "ردم ف اشكمع ا ق"بادم ف اشقطاع ك ك ف عاش ال يار ديد تا:بؿ .ك"و"ف ػذش

اش طكات ممف إ راءات عقاتي مد اراف قطاع غزة ك ك ا:مر اشذم شـ "لررش إاراكيؿ؛ تػؿ بػرعت
تػػى ت ػػرؿ عللػػف تػػوف ػػذش اإل ػراءات ػػد ا اشمػػغط علػػك عرر ػ عمػػاس ردان علػػك إطػػالؽ اشطػػاكرات
اشكرقي ممف واشيات مايرات اشوكدة اشرترل .عداش
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)2018

كت بكص "لقؿ ا :راد عتر موتر تيت عالكف ايرز) رما اتؽ اإل ارة ػف اشفبػؿ اشاػاتؽ
ػإف إاػراكيؿ "فػرض قيػػكد ػديدة علػك "لقػػؿ ا :ػراد " وػؿ مػػف ماػوش اشاػفر عتػرش ماػوش معظػكرة علػػك

عمػػكـ اشاػػراف تااػػ"رلاء اشعػػا ت ا لاػػالي اش ػػديدة اش"ػػف أقر" ػػا إاػراكيؿ عتػػر اشموػػايير اشماػػمكح ي ػػا.

ك"اػ"غؿ إاػراكيؿ أيمػان اػيطر" ا علػػك موتػر تيػت عػالكف إيػرز) كعا ػ اػراف اشقطػاع شلاػفر كاش"لقػػؿ

ك"اػػ" دـ اشموتػػر رمبػػيدة شإليقػػاع تاشفلاػػطيلييف عيػػث "ػػـ "كريػػؽ اشوديػػد مػػف عػػا ت ااػػ"دراج اشمػػعايا
عتػػر مػػلع ـ "ب ػريح تػػاشمركر كمػػف رػػـ "قػػكـ تاع"قػػاش ـ علػػد كبػػكش ـ شلموتػػر كمػػل ـ مرمػػك ك" ػػار

كعامليف ف اشمؤااات اشدكشي ك ف مماراات "ل" ؾ عؽ اشمكاطليف ف عري عرر كاش"لقػؿ ك اػيما
اشمرمػػك كعرمػػاف اشوديػػد مػػل ـ مػػف عق ػػـ ػػف اشكبػػكؿ إشػػك اشما" ػػفيات ش"لقػػف اشوػػالج مػػا ياػػا ـ ػػف
"فاقـ أكماع ـ اشبعي

كي ول ـ عرم شلمكت ف أم كقت .اشميزاف )2018

ك"و"مػػد إاػراكيؿ أيمػنا ايااػػات "زيػػد مػػف موالػػاة اشاػػراف اشػػذيف تعا ػ شلاػػفر اشوا ػػؿ ك ابػ

اشمرمػػك كاشػػذيف غاشتػان مػػا يركلػػكف ػػف عا ػ شلاػػفر ػػالؿ كقػػت قبػػير ك" ػػ"رط اشاػػلطات اإلا ػراكيلي
"قديـ طلتات اشعبكؿ علك "بريح شلافر تف"رة "بؿ إشك  70يكمان مػف مكعػد اشاػفر ك ػف مػدة طكيلػ

قد "ؤدم إشك "فاقـ اشكمع اشبعف شلمرمك اشػذيف تعا ػ شلوػالج ػارج قطػاع غػزة شوػدـ "ػك ر اشوػالج

اشمالكـ ش ـ ػف ما" ػفيات اشقطػاع رمػا يمػر أيمػنا تاشطلتػ اشعابػليف علػك مػلح د اراػي مػا قػد يػؤدم
إشك اار" ـ رب اشدراا .

ي ا )2019

ك ػػف زيػػادة اش" ػػديد علػػك عريػ اش"لقػػؿ ال" ػػت اشا ػلطات اإلاػراكيلي مماراػ

ديػػدة ػػف اشوػػاـ

 2017ك ػػف ر ػػض "بػػاريح اشمرمػػك ممػػف ش ػػـ أقػػارب ػػف اشمػػف اشغرتيػ أك إاػراكيؿ دكف اشعبػػكؿ
علك إقامػ أك "بػاريح ك""ػذرع اشاػلطات اإلاػراكيلي ك ػؽ ػذش اشمماراػ تػوف اشمرمػك قػد ي"عكشػكا علػد

مػػركر ـ إشػػك اشوػػالج إشػػك مقيمػػيف غيػػر قػػالكلييف أيمػان .تاإلمػػا إشػػك ذشػػؾ "ػػر ض اشاػػلطات اإلاػراكيلي
طلتات "باريح مرمك تع

أف أبعاب ذش اشطلتات "رتط ـ بل قرات مف اشدر ػ ا:كشػك تل ػطاء

ف عرر عمػاس ك ػذا مػا ردت تػى ك ازرة ا:مػف اإلاػراكيلي ردنا علػك اش"مػاس "قػدمت يػى مويػ ماػلؾ
ي ػػاش) .كمػػف اشعػػا ت اشمرمػػي اش"ػػف " ػـ ر م ػ ا "عػػت ػػذا اشمتػػرر غيػػر اشقػػالكلف عػػا ت مرمػػي

طيرة مرؿ اشارطاف ك ي"ك ر ش ـ اشوالج اشمالكـ ف ما" فيات قطاع غزة .اشميزاف )2018

ثالثاً :أثر الحصار عمى حالة حقوق اإلنسان
شقػػد "ا ػػتب اشعبػػار اإلاػ ػراكيلف توزم ػػات ػػديدة أرػػرت عل ػػك عيػػاة اشا ػػراف ت ػػرؿ ع ػػاـ كعل ػػك

ما"كل اشر ا ي ا:مر اشذم أدل إشػك "ػد كر عاشػ عقػكؽ اإللاػاف ػف اشقطػاع ك"اػتب تعرمػاف اػراف
قطاع غزة مف اشافر كاشػك مكا ػ اشمرمػك ػف اشقطػاع إشػك عكاكػؽ ػديدة ػف اشعبػكؿ علػك اشوػالج
ػ ػػارج قطػ ػػاع غ ػ ػزة كزيػ ػػادة عػ ػػدد اشم ػ ػريف دا لي ػ ػان اشػ ػػذيف قػ ػػدكا ملػ ػػازش ـ ػ ػػالؿ اشومليػ ػػات اشواػ ػػرري
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اإلا ػراكيلي ك"فػػاقـ موالػػا" ـ ػراء ملػػع ك"قلػػيف إد ػػاؿ اإلاػػملت كغي ػرش مػػف م ػكاد اشتلػػاء عتػػر اشموػػاتر.
يكمف راي"س كك"ش )2017
كيو"تػػر اشمرمػػك مػػف أررػػر اشفكػػات "ػػور انر ػراء اشعبػػار عيػػث " ار وػػت قػػدرات اشقطػػاع اشبػػعف

ف اشقطاع كعدـ "مرل ا مػف "قػديـ اشوػالج اشمالكػـ شلوديػد مػف اشمرمػك .قػد أدل اشعبػار إشػك "ػد كر
أكمػػاع اش ػػدمات اشبػػعي تاػػتب ا لقطػػاع اشم"رػػرر شل"يػػار اشر رتػػاكف كاشػػلقص اشػػداكـ ػػف اشموػػدات
كقطػػع غيػػار اشب ػػيال اشمػػركري شأل ػ ػزة اش"

يبػػي كاشوال يػػ كمل ػػع اشرػػكادر اشطتيػ ػ مػػف اش" ػػدريب

كعم ػػكر اشم ػػؤ"مرات ك"ت ػػادؿ اش تػ ػرات كمل ػػع اشك ػػكد اشطتيػ ػ م ػػف د ػػكؿ قط ػػاع غػ ػزة إل ػ ػراء اشوملي ػػات
اش طيػرة كاشرتيػرة .شػػذشؾ :يمػػطر اشمرمػػك شلوػػالج تما" ػػفيات ػػارج قطػػاع غػزة ػػف اشمػػف اشغرتي ػ أك
دا ؿ إاراكيؿ كيوػالف اشرريػر مػل ـ مػف ا:شػـ اشلفاػف كاش اػدم علػد مػلو ـ غيػر اشمتػرر مػف اشكبػكؿ

إشػػك اشما" ػػفيات أك شر م ػ ـ اشرمػػكخ ت" ػزاز اػػلطات ا عػػ"الؿ كي اػػر توػػض اشمرمػػك عيػػا" ـ أك
"ف ػػاقـ ػػديد ػػف كم ػػو ـ اشب ػػعف ػ ػراء اشمل ػػع أك اشمماطلػ ػ ػػف م ػػلع ـ اش"بػ ػريح شلم ػػركر .اشميػ ػزاف

)30-29 :2018

كقػػد "اػػتتت اشقيػػكد اإلاػراكيلي علػػك موػػاتر قطػػاع غػزة ػػف "قػػكيض اق"بػػاد غػزة كاش"اػػتب ػػف
ار"فػػاع ماػػ"كل اشتطاش ػ إشػػك ماػػ"كيات "ريػػر اشقلػػؽ  .)OCHA, 2017كعاػػب إعبػػاء عػػاـ 2018

تلغ ػػت لاػ ػػت اشتطاش ػ ػ ػػػف اشقطػ ػػاع إشػ ػػك  %53مقاتػػػؿ  %19ػ ػػف اشمػ ػػف اشغرتيػ ػ  .اش ػ ػػاز اشمررػ ػػزم

شإلعباء اشفلاطيلف )2018

كقد اا" دؼ اشعبار اإلاراكيلف شلقطاع رؿ مػا يمرػف اشاػراف مػف اشوػيش تعيػاة رريمػ ك لػؽ

ظػػركؼ موي ػػي بػػوت شلغاي ػ قػػد "اػػتب ػػف ار"فػػاع لاػػت الوػػداـ ا:مػػف اشغػػذاكف كال فػػض ماػػ"كل
اش"غذي ػ ل"ي ػ

ر"فػػاع لاػػت اشتطاش ػ كموػػد ت اشفقػػر ك"ػػد كر ماػػ"كل اشػػد ؿ ك"قػػدر إعبػػاءات ا:مػػـ

اشم"عدة شوػاـ  2015تػوف  %72مػف اػراف قطػاع غػزة يوػالكف مػف الوػداـ ا:مػف اشغػذاكف كذشػؾ تاػتب

اشقيكد اشكاردة علك عرر اشتماكع كاش"ف أدت إشػك "كقػؼ ػتى "ػاـ شلقطاعػات ا ق"بػادي  .تاإلمػا إشػك
"لكث اشمياش ف اشقطاع " ير اشمولكمات توف ما لات"ى  %100مف اشمياش اش"ػف يػ"ـ ال"ا ػا ػف اشقطػاع
ملكر كغير باشع شالا" داـ ا:دمف كغير ملاات شل رب ك ""كا ػؽ مػع اشموػايير اشبػعي اشواشميػ

ا:مػػر اشػػذم قػػد ي"اػػتب تالورااػػات طيػػرة علػػك بػػع اإللا ػػاف ػػراء اإلبػػات تػػا:مراض اش طيػػرة
كرذشؾ أررت أزم اشمياش علك اشقطاع اشزراعف

اب ف ا:رامف اشمعيط شتػرؾ " مػع ميػاش اشبػرؼ

اشبػػعف كير ػػع ذشػػؾ إشػػك اشايااػػات اإلاػراكيلي اش"ػػف "اػػ" دؼ اشقطػػاع اشمػػاكف كملػػع إد ػػاؿ اشموػػدات

اشالزم شمعطات اشمواش  .اشمررز اشفلاطيلف )22-20 :2015
اشوارري

رما ك"ورر قطاع اإلاراف ت رؿ ملعكظ اب تود "ػدمير اآل ؼ مػف اشملػازؿ ػالؿ اشومليػات
كتاشرغـ مػف ا "مػاع اشػدكؿ اشمالعػ كاقػرار اشمكازلػات كاشمػلح اشمطلكتػ شلتػدء تومليػ اإلعمػار
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تود عدكاف عاـ  2014إ َّ أف اشدكؿ اشمالع "ررت اشتاب مف"كعػنا إشػك أف "قػرر إاػراكيؿ اشاػماح تاشتػدء
توملي ػ إعػػادة اإلعمػػار كذشػػؾ شاػػيطر" ا علػػك اشموػػاتر ك ػػف اشوامػػؿ اش ػركيس كاشمػػؤرر ػػف عملي ػ إعػػادة

اإلعمار .كقد "و ر إعمار اشملازؿ شاػلكات ػراء اشايااػ اإلاػراكيلي " ػاش "قلػيف كملػع إد ػاؿ اإلاػملت

كغيرش مف مكاد اشتلاء تع

ا ا" داـ اشمزدكج ش ذش اشمكاد كامرالي ااػ" دام ا ػف ا:عمػاؿ اشواػرري .

كقد "اتب ذشؾ تإتقاء اآل ؼ مف اشوػاكالت م ػردة كامػطرار ـ شلاػرف مػع أقػارب ػف ماػارف مر"ظػ

أك ف ر ار الات كملازؿ غير مالكم شلارف .اشمررز اشفلاطيلف )25-23 :2015

ممػػا اػػتؽ :يظ ػػر شلػػا مػػدل اش"ػػد كر ػػف عاش ػ عقػػكؽ اإللاػػاف ػػف قطػػاع غ ػزة ػراء اشعبػػار

اإلاراكيلف كي اشؼ تذشؾ اشمكاريؽ اشدكشي اش اب تعقكؽ اإللاػاف كاش"ػف أرػدت علػك اشعقػكؽ ا:اااػي

شإللاػػاف كأ م ػػا اش"م"ػػع ػػف ماػػ"كل موي ػػف رػػاؼ شػػى ك:اػر"ى ك"ػػك ير مػػا يلػػزـ شػػى مػػف اشغػػذاء كاشراػػاء
كاشمػػوكل ك" ػكا ر اإلمرالػػات ش"عاػػيف اشظػػركؼ اشموي ػػي كرػػذشؾ اشعػػؽ ػػف اش"م"ػػع تػػوعلك ماػػ"كل مػػف

اشبػع اش اػمي كاشوقليػ كاشعبػػكؿ علػك اش ػدمات كاشولايػ اشطتيػ كاشعػؽ ػػف اشومػؿ كراػب اشػػرزؽ.
اشو د اشدكشف اش اص تاشعقكؽ ا ق"بادي كا

"ماعي كاشرقا ي

اشمكاد  6ك 11ك)12

كتمك ب اشقالكف اشدكشف اإللاالف :إف إاراكيؿ ف عبار ا شلقطاع " ػاشؼ اش"زاما" ػا ا:اااػي
رق ػػكة اع ػػ"الؿ عي ػػث عظ ػػرت ا"فاقيػ ػ

لي ػػؼ اشراتوػ ػ عل ػػك قػ ػكات ا ع ػػ"الؿ اشقي ػػاـ تمواقتػ ػ ا :ػ ػ اص

اشمػػدلييف علػػك ػراكـ شػػـ ير"رتكل ػػا كعظػػرت ا" ػػاذ أم ايااػػات أك "ػػداتير مػػف ػػول ا "و"تػػر مػػف قتي ػؿ
ا ل"قاـ أك ا ق"باص مف ا:

اص اشمعمييف كمف مم"لرا" ـ .ا"فاقي

ليؼ اشراتو

اشمادة )23

كرمػا أرػػد مقػػرر ا:مػػـ اشم"عػػدة اش ػػاص اشمولػف تعاشػ عقػػكؽ اإللاػػاف ػػف ا :ارمػػف اشفلاػػطيلي

ري" ػػارد كش ػػؾ :أف اشعبػػار عل ػػك قط ػػاع غػػزة غي ػػر م ػػركع كي ػػرؿ مماراػ ػ ممل ػػ م ػػف اشوقكت ػػات
اش ماعيػ اشمفركمػ علػك اشاػػراف اشمػػدلييف كع"ػك ػػف اشعػػا ت كاشظػركؼ اش"ػػف يػػ"ـ ي ػا اش" فيػػؼ مػػف
اشعبػػار ػػإف اػػما"ى ا:اااػػي قاكم ػ كياػػ"مر موػػى اشم ػػقات كاشم ػػاطر اش"ػػف ي"وػػرض ش ػػا اػػراف غ ػزة

اشمدليكف .اشمررز اشفلاطيلف )6 :2015

ما كرد ف متاعث ذا اشفبؿ مػف ال" ارػات اػيم شلقػالكف اشػدكشف اإللاػالف كاش"ػف ػف أغلػب
ا:ع ػكاؿ مل ػػا ااػػ" د ت اشمػػدلييف ت ػػرؿ متا ػػر ي ػػير إشػػك ار"رػػاب إا ػراكيؿ ش ػراكـ عػػرب ك ػراكـ مػػد
اإللاػالي ت ػرؿ م"ومػػد كشػـ "ػػ"ـ ت"بػر ات رديػ ممػف ػـ ػػف اشميػداف تػػؿ ا" ػذت اشقػ اررات ت ػول ا مػػف

اشقيادة اشوارري كاشايااي اإلاراكيلي

ك ك ا:مػر اشػذم ياػ"ك ب أف يرػكف لاشػؾ طػكات يػ"ـ ا" اذ ػا

مف أ ؿ معاات مف ار"رت ا كاشومػؿ علػك "وػكيض اشمػعايا اشمػدلييف ك ػف اػياؽ ذشػؾ اػكؼ لوػرض
ػػف اشفبػػؿ اش"ػػاشف دكر مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف ػػف مكا ػ ا ل" ارػػات اإلاػراكيلي كعمايػ اشمػػدلييف

اشفلاطيلييف ف قطاع غزة.
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الفص الرا ع
دور مؤسشات حكىق اإلنشاى يف محايُ املدنًني
الفلشطًهًني يف قطاع غزَ االل الفرتَ مو
()2018-2007

 انًبحثث األٔل :دٔر يسسسثاث حمثٕق اإلَسثاٌ فثً روثذ ٔحٕ ٍثك
االَخٓاكاث اإلسزائٍهٍت.
 انًبحث انثاًَ  :دٔر يسسساث حمٕق اإلَساٌ فً اسخخذاو اَنٍاث
انذٔنٍت.
 انًبحث ان ثانث :دٔر يسسساث حمٕق اإلَساٌ فً انخماضً يحهٍاً،
ٔانهجٕء إنى انمضاء انذٔنً.

تمييد:
ف مكء ار"راب قكات ا ع"الؿ اإلاراكيلف ل" ارات ايم "رقك إشك ػراكـ اشعػرب كاش ػراكـ

مد اإللاالي تعؽ اشمدلييف اشفلاطيلييف ف قطاع غزة كاش"علػؿ اإلاػراكيلف مػف اش"زاما" ػا رقػكة اعػ"الؿ
" اش ارالى "تقك اشعماي غاكت عف اشمدلييف ك"اوك مؤااات عقكؽ اإللااف اشواملػ ػف قطػاع غػزة
علك "وزيز عماي اشمدلييف اشفلاطيلييف كاش"ف " دؼ إشك كقؼ ا ل" اؾ كملع "ر اررش كمواش

آرارش.

ك ف ذا اشاياؽ :يقبد تمف كـ اشعماي تولػى ا:ل ػط اش"ػف " ػدؼ إشػك مػماف ا ع"ػراـ اشرامػؿ

ش ػػـ كبػػكف ر ػرام" ـ ك ق ػان شلموػػايير اشدكشي ػ شعقػػكؽ اإللاػػاف كاشقػػالكف اشػػدكشف اإللاػػالف اشل ل ػ اشدكشي ػ

شلبػػليب ا:عمػػر) كيوػػرؼ مف ػػكـ اشمػػدلييف ك قػان "فاقيػػات ليػػؼ تػػول ـ ا :ػ اص اشػػذيف

ي ػػ"رركف

ت ػػرؿ متا ػػر ػػف ا:عم ػػاؿ اشوداكيػ ػ تم ػػف ػػي ـ أ ػ ػراد اشقػ ػكات اشما ػػلع اش ػػذيف أشقػ ػكا أا ػػلع" ـ كر ػػذشؾ

اشوا زكف عف اشق"اؿ تاتب اشمرض أك اش رح أك ا ع" از أك :م اتب أ ر .اشمػادة اشراليػ اشم ػ"رر
"فاقيات ليؼ)

عملت مؤااات عقكؽ اإللااف ت رؿ مررؼ علك مكا

ا ل" ارات اإلاػراكيلي كاشومػؿ علػك

"ك ير اشعماي شلاراف اشمدلييف ف قطاع غزة كذشػؾ مػف ػالؿ اشوديػد مػف ا:ل ػط كمػف أ م ػا اشومػؿ
علك ربد ك"كريؽ ا ل" ارات اإلاراكيلي ك ف اشوملي اش"ف "و"تر ا:اػاس :م "ػد ؿ كااػ" داـ آشيػات

اشعماي ػ اشدكشيػػ كعلػػك أراػػ ا أ ػػزة ا:مػػـ اشم"عػػدة كرػػذشؾ "واملػػت اشمؤااػػات مػػع لظ ػػاـ اشمعااػػت

اإلاػراكيلف ك"قػػدمت تاشوديػػد مػػف اش ػػراكل كاشػػدعاكل اشقمػػاكي اش"ػػف " ػػدؼ إشػػك معااػػت مق"ر ػػف اش ػراكـ

ك"وكيض اشمعايا كش وت أيمان إشك اشقماء اشدكشف مف أ ؿ اشكبكؿ إشك اشوداش .

ك ػػف ػػذا اشبػػدد :إللػػا اػػكؼ لكم ػح أ ػػـ ا:ل ػػط اش"ػػف "قػػكـ ت ػػا اشمؤااػػات ت ػػدؼ "وزيػػز

اشعمايػ ػ شلا ػػراف اشم ػػدلييف ػػف قط ػػاع غػ ػزة كا ػػلورض ػػف اشمتع ػػث ا:كؿ دكر اشمؤاا ػػات ػػف رب ػػد
ك"كريؽ ا ل" ارات اإلاراكيلي

ك ف اشمتعث اشرالف لكمح عمل ا ف ااػ" داـ اآلشيػات اشدكشيػ شلعمايػ

كي ػػرح اشمتع ػػث اشراش ػػث ا ػػوف اشمؤاا ػػات شما ػػاءش مر"رت ػػف ا ل" ار ػػات اش ا ػػيم تع ػػؽ اشم ػػدلييف ػػف
اشقطاع مف الؿ اا" داـ اآلشيات اشمعلي شل"قامف كاشل كء إشك اشقماء اشدكشف.
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المبحث األول
دور مؤسسات حقوق اإلنسان في رصد وتوثيق االنتياكات اإلسرائيمية
ػاء علي ػا :يػ"ـ "عديػد
إف عملي اشربد كاش"كريؽ ػف أاػاس عمػؿ مؤااػات عقػكؽ اإللاػاف كتل ن
أ ػػراؿ اش"ػػد ؿ اشمطلػػكب .ك"يوػػرؼ عملي ػ اشربػػد تول ػػا اشل ػػاط اشػػذم يػػ"ـ يػػى مالعظ ػ ك مػػع اشتيالػػات
ك"عليل ا عف عاش أك كقػكع عادرػ ت ػدؼ اش"كريػؽ أك "قػديـ اش"كبػيات اشالزمػ ت ػوف "بػعيح إ ػراءات

أك ايااػػات أك إ ػراء كقػػاكف أك "رقيفػػف عيػػث يلتغػػف :م مؤاا ػ "قػػكـ تػػوم "ػػد ؿ يرػػكف "ػػد ل ا أك
"كبػػيا" ا متلي ػ علػػك عقػػاكؽ ك"قػػكـ اشمؤااػػات توملي ػ اشربػػد كمراقت ػ أداء اشمؤااػػات اشعركمي ػ أك
غير اشعركمي  .ك"قكـ عملي اشربد علك عػدة متػادئ ك ػف :عػدـ إعػداث أم مػرر اػكاء شلمػعايا أك

شمف يااعدكف ف اشربد كا ش"زاـ تاشدق كعدـ اش"عيػز كاشل از ػ كاشمكمػكعي كاشم ليػ  .ا:مػـ اشم"عػدة

)126-125 :2010

رمػا ك"قػكـ اشمؤااػات أيمػنا تومليػ "قبػف اشعقػاكؽ كاش"ػف عر " ػا ا:مػـ اشم"عػدة تول ػا :معمليػ

اا" الص اشعقاكؽ مف أربدة اشربػد كمػف لػا :رػاف مبػطلح "قبػف اشعقػاكؽ تاشمػركرة أمػيؽ مػف
مبطلح اشربد .كيؤدم "قبف اشعقاكؽ إشك قدر رتير مف مع اشمولكمات شل"ورد كاش"عقؽ مف اشعقػاكؽ
اشمعيط تادعاء ال" اؾ عقػكؽ اإللاػاف كتاإلمػا إشػك ذشػؾ :يولػف "قبػف اشعقػاكؽ م"اتوػ اشمبػداقي
مػف ػالؿ ااػػ"وماؿ إ ػراءات مقتكشػ عمكمػنا كارتػػات ا

)9 :2001

ػ" ار تاشل از ػ كعػدـ اش"عيػػزم .ا:مػـ اشم"عػػدة

كيقبػػد تػػاش"كريؽ :تولػػى عملي ػ اش"ا ػ يؿ اشمػػلظـ شرػػؿ اشمولكمػػات كاشتيالػػات اش"ػػف ػػرل ربػػد ا
عل ػػك أف يؤ ػػذ تا ع"ت ػػار أف " ػػ"ـ عمليػ ػ اش"اػ ػ يؿ ت ػػرؿ يم ػػمف اػ ػ كش ا ا ػػ"ر اع كا ػػرع"ى كعل ػػك
اشوػػامليف ػػف م ػػاؿ عقػػكؽ اإللاػػاف أف يومل ػكا علػػك " يػػز أر ػػيؼ ي مػػع شلموػػايير اشولمي ػ كيفمػػؿ

ااػ" داـ قكاعػػد تيالػػات معكاػػت :ل ػا ا:اػػرع ػػف ااػػ"ر اع اشمولكمػ مػع اشعفػػاظ علػػك اشدقػ اشمطلكتػ

تاإلما إشك ا ع"ماد ت رؿ أاااف علك ا:ر يؼ اشكراكقف .مقاتل مع امير زقكت )2019/3/5
كي"ـ ا ع"ماد علك عدة أدكات ف عملي اشربد كاش"كريؽ مرؿ :مع اشتيالات مف ػالؿ "وتكػ

ااػػ"مارات عػػف اشع ػكادث كا ل" ارػػات اشم"رػػررة كأ ػػذ اإل ػػادات اشم ػػفكع تاشقاػػـ مػػف اش ػ كد كاشمػػعايا
اشذيف "ورمكا شالل" اؾ كرذشؾ ا ع"ماد علك اش"كريؽ اشمركف مف ػالؿ "بػكير ا ل" ػاؾ إذا رػاف ذشػؾ

ممرلان مرؿ" :بكير عملي "دمير ملازؿ أك إطالؽ اشليراف " اش مدلييف تاإلمػا إشػك ا ع"مػاد علػك

اشماػػ"لدات كاش"قػػارير اش"ػػف "ػػدعـ اشعقػػاكؽ مرػػؿ :اش"قػػارير اشطتيػػ اشبػػادرة عػػف اشما" ػػفيات ػػف عاشػ ػ

ا ع" ػػداء عل ػػك أ ػ ػ اص أك عل ػػك ما ػػ"لدات " ػػص ملريػ ػ اشمل ػػازؿ أك "ق ػػارير ع ػػكؿ ا:مػ ػرار "ر ػػكف
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بػػادرة عػػف اش ػػات اشم "ب ػ ت"قييم ػػا كرػػذشؾ اشزيػػارات اشميدالي ػ كا ػراء اشموايل ػ  .اشعػػؽ :2011
)52-39
كك ػػؽ اشمالعظػ ػ شا ػػير عم ػػؿ مؤاا ػػات عق ػػكؽ اإللا ػػاف ػػإف اشمؤاا ػػات "و"م ػػد عل ػػك ػػرؽ

م" ببػ ػػف عمليػ اشربػػد كاش"كريػػؽ ك"قػػكـ تم"اتوػ ا ل" ارػػات ت ػػرؿ يػػكمف ك"قػػكـ ت مػػع اشتيالػػات
كاشمولكمػات ك"كريػػؽ ا ل" ارػػات ت ػرؿ دكرم كمػػلظـ .ك"و"تػػر عمليػ اشربػػد كاش"كريػػؽ ػف أاػػاس عمػػؿ

تلاء عليى ي"ـ اش"د ؿ شكقؼ ا ل" اؾ ك"و"تر ػزء مػف عمػؿ اشمؤااػات ػف
مؤااات عقكؽ اإللااف
ن
ا:بودة اشم "لفػ  .ومليػ اش"قامػف اش"ػف "قػكـ ت ػا اشمؤااػات كاش"ػف اػكؼ لكمػح آشيا" ػا ػف اشمتعػث

ػاء علػػك مػػا "ػػـ ربػػدش مػػف ال" ارػػات اػػيم ك"ػػ"ـ توػػد ا عمليػ "كريػػؽ
اشراشػػث مػػف ػػذا اشفبػػؿ "ػػ"ـ تلػ ن
ت ػػدؼ اش"قامػػف عيػػث يقػػكـ طػػاقـ مػػف اشمعػػاميف كاشتػػاعريف اشميػػدالييف توملي ػ "قبػػف عقػػاكؽ ك مػػع

ا:دش كا ادات اش كد ت ػرؿ مر"ػكب كمػلظـ كرػذشؾ اشماػ"لدات كاش"قػارير اشمدعمػ كذشػؾ شيػ"ـ ا ع"مػاد
علي ػػا ػػف "قػػديـ اش ػػراكل كاشم"اتو ػ اشقمػػاكي  .كرػػذشؾ ا:مػػر يمػػا ي"ولػػؽ ػػف عمليػ اشملابػرة اشمعلي ػ
كاشدكشي

كاعداد اش"قارير كاشتيالات اشبعفي كغير ا مف اإلبدارات اش"ف "ل" ا اشمؤااات.

ك ػػف اشوديػػػد مػػػف ا:عػػػداث يػ ػػ"ـ ا ع"مػػػاد عل ػػك تػ ػراء ػػػف اشما ػػاكؿ اشفليػ ػ اش"ػػػف "ع"ػػػاج إشػػػك
م" ببيف ش"كريؽ ال" ارات مرؿ :ا ا"وال توطتاء ش"عديد طتيوػ اإلبػاتات كأرر ػا ك"ػورير ا:اػلع

اشماػػ" دم ػػف اشعػكادث مرػػؿ ااػػ" داـ اشفاػػفكر ا:تػػيض ػػف اشوػػدكاف اشكاقػػع أكا ػػر عػػاـ  2008كتداي ػ

ع ػػاـ  2009كر ػػذشؾ تػ ػراء ا ػػالح ش"عدي ػػد طتيوػ ػ ا:ا ػػلع اشما ػػ" دم كارت ػػات "عريم ػػا كمر ػػؿ ػػذش
اش ترات غير م"اع ػف قطػاع غػزة شػذشؾ يػ"ـ ا اػ"وال ت تػراء مػف ار ػى .مقاتلػ مػع اػمير زقػكت

)2019/3/5

كمف الؿ م"اتو إبدارات مؤااات عقكؽ اإللاػاف "قػكـ اشمؤااػات اشواملػ ػف قطػاع غػزة

ت"كريؽ ا ل" ارات اإلاراكيلي اشكاقو ت رؿ يكمف ك"بدر ت ا "قارير دكري

ػ ري كاػلكي شالل" ارػات

ت ػػرؿ ػػامؿ كرػػذشؾ "قػػارير عػػف ال" ارػػات مويل ػ أك كػػات معػػددة مػػف اشمػػعايا مرػػاؿ ذشػػؾ" :قػػارير
"بدر عكؿ ا ل" ارات اش"ف ي"ورض ش ا اشبػياديف ك ػف اشملػاطؽ اشوازشػ كاش ابػ تا ل" ارػات تعػؽ

اشم"ظا ريف اشالمييف ف ماػيرات اشوػكدة اشرتػرل كاش"قػارير اش"ػف "بػدر ت ػرؿ دكرم عػف عاشػ اشموػاتر
ػػف اشقط ػاع رمػػا ك"بػػدر اشمؤااػػات تيالػػات بػػعفي ش"عػػذر مػػف ال" ػػاؾ معػػدد .اشمكاقػػع ا شر"ركلي ػ

شمررز اشميزاف كاشمررز اشفلاطيلف كمؤاا اشعؽ)

ك""تلك رػؿ مؤااػ علػك عػدة قمػايا معػددة ت ػدؼ اش"قامػف تعيػث

يرػكف لاشػؾ ازدكا يػ

شل"مريػؿ اشقػالكلف شلمػعايا ك"قػػكـ اشمؤااػات تاشعبػكؿ علػك اش"ػػكريالت اشقالكليػ مػف اشمػعايا ش"مرػػيل ـ
أمػػاـ اشقمػػاء اشمعلػػف كاشػػدكشف ك ػػف اػػتيؿ ذشػػؾ" :قػػكـ ت"قبػػف اشعقػػاكؽ عػػكؿ "فابػػيؿ ا ل" ارػػات اش"ػػف

شعقػػت ت ػػـ كاعػػداد اشملفػػات اشقالكلي ػ كاش"ػػف " ػػمؿ أ ػػذ إ ػػادات م ػػفكع تاشقاػػـ مػػف اش ػ كد كاشمػػعايا
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كرػػذشؾ إعػػداد "قػػارير عػػكؿ موايل ػ اشعػػادث كاشماػػ"لدات اش"ػػف "ػػدعـ رػػؿ قمػػي مرػػؿ اش"قػػارير اشطتي ػ .
مقاتل مع إياد اشولمف )2019/3/5
كعملػت اشمؤااػات ت ػرؿ ملمػكس علػػك أرػر اشومليػات اشواػرري اشػػرالث مػد قطػاع غػزة علػػك

"كريؽ ا ل" ارات اش"ف كقوت الؿ عمليػ اشربػاص اشمبػتكب كعمليػ عػامكد اشاػعاب كل ػطت رػؿ
مؤاا ػ علػػك اشومػػؿ علػػك عبػػر أعػػداد كتيالػػات اشمػػعايا ا:م ػرار اشلا م ػ عػػف اشومليػػات اشواػػرري

كأبدرت "قارير "كريقي عف ا ل" ارات اش"ف كقوت الؿ اير اشومليات اشوارري كشرػف كتاػتب ع ػـ

اش اػاكر اش اكػػؿ اشػذم شعػػؽ تقطػاع غػزة إتػاف اشوػػدكاف عػاـ  2014عمػػؿ رػؿ مػػف مررػز اشميػزاف شعقػػكؽ

اإللااف كاشمررز اشفلاطيلف شعقكؽ اإللااف كمؤااػ اشمػمير شعقػكؽ اإللاػاف ت ػرؿ م ػ"رؾ شعبػر
اشم ػ ػػعايا كا:مػ ػ ػرار اشماديػ ػ ػ اشلا مػ ػ ػ ع ػ ػػف اشو ػ ػػدكاف ك ر ػ ػ ػكا ت"قريػ ػػر م ػ ػػ"رؾ تاش ا ػ ػػاكر .كاع"م ػ ػػدت
اشمؤااات ف إعداد ذش اش"قارير علك ا ا"تيالات شعبر را ػ ا:مػرار مػف عػدد اش ػ داء كاش رعػك

كاشملػػازؿ اشمػػدمرة رلي ػان ك زكي ػان كاشمل ػػآت اشعركمي ػ كاشوام ػ كاش اػػاكر اش"ػػف شعقػػت تاشقطػػاع اشز ارعػػف
كقطػػاع اشبػػيد كاشمل ػػآت اشبػػلاعي كاشمعػػاؿ اش" اريػػ

ػػذا كي"ػػك ر شػػدل اشمؤااػػات قاعػػدة تيالػػات

معكاػت " ػمؿ رػؿ ػػذش ا:رقػاـ كاإلعبػاكيات .اشمكاقػع اإلشر"ركليػ شمررػز اشميػزاف كاشمررػز اشفلاػػطيلف

كمؤاا اشعؽ)
"و"ت ػػر عمليػ ػ اشرب ػػد كاش"كري ػػؽ كاع ػػداد اش"ق ػػارير اش"كريقيػ ػ

ػػف أا ػػاس عم ػػؿ مؤاا ػػات عق ػػكؽ

ػػف "و"تػػر أااا ػنا شلومػػؿ اشقػػالكلف كاشملاب ػرة كاش"قػػارير اش"كريقي ػ

ػػذش موػػدة علػػك أاػػاس م لػػف كدكف

اإللاػػاف ك ػػف اش طػػكة ا:كشػػك اش"ػػف يتلػػك علي ػػا شلم"اتوػ كاش"ػػد ؿ شكقػػؼ ا ل" ارػػات كعمايػ اشمػػعايا

"عيػػز ك"و"تػػر مكركقػ كيػػ"ـ ا ع"مػػاد علي ػػا مػػف قتػػؿ ا :اػػاـ اشم "مػ ػػف عقػػكؽ اإللاػػاف .مقاتلػ مػػع
عباـ يكلس  8أتريؿ )2019
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المبحث الثاني
دور مؤسسات حقوق اإلنسان في استخدام اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان
"ا ػػ" دـ مؤاا ػػات عق ػػكؽ اإللا ػػاف اآلشي ػػات اشدكشيػ ػ شعق ػػكؽ اإللا ػػاف ك"وم ػػؿ عل ػػك ما ػػالد" ا
ك"الط اشمكء علػك ا ل" ارػات اإلاػراكيلي شعقػكؽ اإللاػاف كاش"ػف تػدكر ا "اػا ـ ػف اشمػغط علػك دكشػ
ا عػ"الؿ شكقف ػا كذشػؾ عتػػر ااػ" داـ آشيػات ا :ػزة اشركياػي كاشفرعيػ شألمػػـ اشم"عػدة كرػذشؾ ااػػ" داـ

اآلشيات اش"واقدي كاش"ف "ركف إاراكيؿ طرؼ ي ا ك ك ما الكمعى ف ذا اشمتعث.

أو ًال :مجمس األمن
يو"تر م لس ا:مف ا:داة اش"لفيذي شملظم ا:مـ اشم"عدة كي"وشؼ مػف عػدد معػدكد مػف اشػدكؿ

كي"ركف مف  5أعماء مف اشدكؿ اشداكميف ف اشم لس ك 10أ ػريف أعمػاء غيػر داكمػيف يػ"ـ ال" ػات ـ

تكااػػط اش مويػػ اشوامػػ شمػػدة اػػل"يف .كي ػػ"ص م ل ػػس ا:مػػف ت ػػرؿ أاػػاس ػػف عفػػظ اشاػػلـ كا:م ػػف
اشدكشييف كشى ػف ػذا اإلطػار بػالعيات كااػو كشػى اشعػؽ ػف إبػدار قػ اررات ملزمػ شلػدكؿ ا:عمػاء
ف ا:مـ اشم"عدة .اشراتف )123-118 :2006

كيركف شم لس ا:مف اشعؽ ف اش"د ؿ ف عا ت ا ل" ارػات شعقػكؽ اإللاػاف كاش"ػف ممرػف أف

ي"ـ "و"تر " ديدنا شلالـ اشدكشف كشى اشبالعيات ف ا" اذ "داتير قموي أك قاري مد اشماػؤكشيف عل ػا

كيملػػؾ م لػػس ا:مػػف اشبػػالعيات اش"ػػف "مرلػػى مػػف قمػػع أك كقػػؼ ا ل" ارػػات شعقػػكؽ اإللاػػاف اش"ػػف مػػف
ول ا " ديد اشالـ اشدكشف م لس ا:مف شى ا:ااس اشقالكلف " اذ اشق اررات اشملزمػ

ػف عػاؿ "كظيفػى

ك"وم ػػؿ مؤاا ػػات عقػػػكؽ اإللا ػػاف كش ػػك ت ػػػرؿ مع ػػدكد م ػػع م لػػػس ا:م ػػف

ػػالؿ اشوملي ػػات

ش ا دكف "عيز أك "ايس .ل كاف )68 :2011

اشوارري "ومؿ علك إرااؿ اشملا دات كاشمطاشتات تإبدار اشق اررات اشالزمػ شكقػؼ ا ل" ارػات اش اػيم

اش"ف "ر"رػب تعػؽ اشمػدلييف كرػذشؾ مػف ػالؿ اشمػغط كاشملابػرة مػع اشتورػات اشدتلكمااػي كاشػدكؿ اش"ػف

ش ا اشقدرة علك اش"ورير .مقاتل مع عباـ يكلس  8أتريؿ )2019

ثانياً :الجمعية العامة
"و"تر اش موي اشوام تمرات اش از اشواـ شملظم ا:مـ اشم"عدة عيث ""ركف مف ميػع اشػدكؿ

ا:عماء ك""م"ع تو مي رتيرة تعيث "وتر عف رأم ك"ك ى اشم "مع اشدكشف توارش كش ا "ػورير رتيػر ػف
"عقيػػؽ أ ػػداؼ اشملظمػ تػػاشرغـ مػػف أل ػػا

"ملػػؾ بػػالعي إبػػدار قػ اررات ملزمػ إ أف تػػاقف اشفػػركع

اشركياي شلملظم ملزميف ت"قديـ "قارير عف أعماش ا شل موي اشوام ك""م"ع اش موي اشوامػ تبػالعيات
ع ػػدة م ػػف أ م ػػا ملاق ػ ػ أم ما ػػوش " ػػد ؿ ػػف إط ػػار مير ػػاؽ ا:م ػػـ اشم"ع ػػدة كش ػػا اشع ػػؽ ػػف إب ػػدار
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"كبيات شلدكؿ ا:عماء كشم لػس ا:مػف كيرػكف شل مويػ اشوامػ ػف عػا ت ااػ"رلاكي إبػدار قػ اررات
مرؿ إبدار اشق اررات يما ي ص إل اء ركع رالكي  .اشراتف )103-96 :2006
ك"و"تػػر اش موي ػ اشوام ػ مػػف أررػػر ا :ػزة اشركياػػي شألمػػـ اشم"عػػدة ا "مام ػان ػػف م ػػاؿ عقػػكؽ

اإللاػػاف كك ق ػنا شلمػػادة  )13مػػف مير ػػاؽ ا:م ػػـ اشم"عػػدة اش"ػػف أرػػدت علػػك دكر اش مويػػ اشوامػػ شألم ػػـ
اشم"عػػدة علػػك "عقيػػؽ عقػػكؽ اإللاػػاف كاشعريػػات ا:اااػػي را ػ

رمػػا أف دكر ػػا ػف م ػػاؿ عفػػظ اشاػػلـ

كا:مف اشدكشييف مر"تط ت رؿ أاااف تدكر ا ف عماي عقكؽ اإللااف ك ف أيمان ش ا اشدكر اشتػارز ػف
"طػػكير اشقػػالكف اشػػدكشف شعقػػكؽ اإللاػػاف ػػف اش ػ اش"ػػف "قػػكـ تاع"مػػاد اشمتػػادئ كا عاللػػات كاشموػػايير

ك"تلف اشموا ػدات اشدكشيػ اشم"ولقػ تعقػكؽ اإللاػاف ك"ورمػ ا علػك اشػدكؿ ا:عمػاء شل"كقيػع كاشمبػادق

علي ػا ك"و"تػر تمراتػ اشاػػلط اش" ػريوي اشواشميػ ػػف اػف ا "فاقيػات اشدكشيػ شعقػكؽ اإللاػاف كش ػػا دكر
تػػارز مػػف ػػالؿ اشوديػػد مػػف اآلشيػػات شإل ػراؼ كاشرقات ػ علػػك اع" ػراـ ػػذش ا "فاقيػػات مػػف ػػالؿ اشل ػػاف

اشفرعي كاشم" بب اش"اتو ش ا .ل كاف )61-60 :2011

""ميػز غاشتيػ مؤااػات عقػػكؽ اإللاػاف كاش"ػػف "ومػػؿ علػك عمايػ اشمػدلييف ػػف قطػاع غػزة تول ػػا

"عمػػؿ اشبػػف اإلا" ػػاري شألمػػـ اشم"عػػدة كاش"ػػف " كش ػػا اشبػػالعي شم اطتػ را ػ أ ػزة ا:مػػـ اشم"عػػدة
كاراػػاؿ اش"قػػارير اشالزم ػ ك"ومػػؿ اشمؤااػػات ت ػػرؿ أرتػػر مػػع اشكرػػا ت اشم" بب ػ تعقػػكؽ اإللاػػاف
كاش"ف تدكر ا ""تع شل موي اشوام ك"فيد ا ترا اش"قارير اشل اكي كاش"ػف "اػا ـ ي ػا اشمؤااػات .مقاتلػ

مع عباـ يكلس  8أتريؿ )2019

ثالثاً :مجمس حقوق اإلنسان
ػف ظػػؿ اشمطاشتػ إلي ػػاد ريػػاف تويػد عػػف اش"اػػييس كا ل"قاكيػ ""رػػكف يكػ ر يوػ اشماػػ"كل ػػف

ا:مـ اشم"عدة شم"اتو دكر ا يما ي ػص عقػكؽ اإللاػاف شػذا :قػررت اش مويػ اشوامػ شألمػـ اشم"عػدة ػف

أيلػكؿ اػػت"متر)  2005علػك مػػركرة إل ػػاء م لػس شعقػػكؽ اإللاػاف شيعػػؿ مرػػاف ش لػ عقػػكؽ اإللاػػاف
اش"اتوػ ػ ػ ػ ػ شل مويػ ػ ػ ػ ػ اشوامػ ػ ػ ػ ػ  .ك ػ ػ ػ ػػف آذار م ػ ػ ػ ػػارس) " 2006تل ػ ػ ػ ػػت اش مويػ ػ ػ ػ ػ اشوامػ ػ ػ ػ ػ اشقػ ػ ػ ػ ػرار رق ػ ػ ػ ػػـ

 )A/RES/60/251اشقامػػف تإل ػػاء م لػػس عقػػكؽ اإللاػػاف كي"رػػكف مػػف  47عمػكان .كا ػػ"رط اشقػرار

اشمل ئ شلم لس أف يػ"ـ ال" ػاب ا:عمػاء يػى مػف قتػؿ اش مويػ اشوامػ كاشعبػكؿ علػك أغلتيػ مطلقػ

مػػف أعمػػاء ا ت ػػالؼ اشمركل ػ اش"ػػف رالػػت ػػف اشعبػػكؿ علػػك عمػػكي ش ل ػ عقػػكؽ اإللاػػاف كاش"ػػف

رالت " "رط اشعبكؿ علػك ا:غلتيػ مػف اشم لػس ا ق"بػادم كا

"مػاعف أم مكا قػ  27دكشػ قػط

كا ػػ"رطت ػػف اش"ر ػػيح كا ل" ػػاب شومػػكي م لػػس عقػػكؽ اإللاػػاف ا :ػػذ تاشعاػػتاف إا ػ امات اشػػدكؿ
اشمر ػػع ػػف "وزيػػز كعمايػػ عقػػكؽ اإللا ػػاف ك"و ػػدا" ا كاش"زاما" ػػا اشطكعيػػ " ػػاش ػػذش اشعقػػكؽ .ت ػػك
الؿ )16-14 :2014
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كي"م"ػػع م لػػس عقػػكؽ اإللاػػاف تبػػالعيات كااػػو ػػف م ػػاؿ "وزيػػز كعماي ػ عقػػكؽ اإللاػػاف
كاش"بدم شالل" ارات اش ايم كاشممل

كاشومؿ علك ملع ال" ارػات عقػكؽ اإللاػاف كشػى اشقيػاـ ترا ػ

اشبػػالعيات اش"ػػف رالػػت "قػػكـ ت ػػا ش لػ عقػػكؽ اإللاػػاف كشػػى أف يقػػكـ ت"طػػكير اآلشيػػات اشالزمػ ػػف ذشػػؾ
اش وف كمف أ ـ اآلشيػات اش ديػدة اش"ػف ػاءت مػع قػرار "واػيس اشم لػس ػف آشيػ اشم ار وػ اش ػامل إذ
تمك ت ػػا " م ػػع مي ػػع اش ػػدكؿ دكف اا ػػ"رلاء كتب ػػف دكريػ ػ ش ػػذش اشم ار وػ ػ

عل ػػك م ػػدل اش"ػ ػزاـ اش ػػدكؿ

تاش"زاما" ػا ك"و ػدا" ا ػػف م ػاؿ عقػػكؽ اإللاػاف كقػػد أل ػئ ش ػػذش ا:شيػ ريػػؽ ػاص شم"اتوػ
تك الؿ )17 :2014

ػذش اآلشيػ .

اآلليات المتبعة في عمل مجمس حقوق اإلنسـان :اشمفكمػي اشاػامي شعقػكؽ اإللاػاف -40 :2015
)52
 .1االستعراض الدوري الشامل
ك ف آشي ات"ررت مع قرار إل اء م لس عقػكؽ اإللاػاف "قػكـ علػك ااػ"وراض مػا عقق"ػى ميػع

اشػػدكؿ ا:عمػػاء ػػف ا:مػػـ اشم"عػػدة ػػف م ػػاؿ عقػػكؽ اإللاػػاف ت ػػرؿ دكرم ك""ػػيح اشفرب ػ شرػػؿ دكش ػ

توػػرض مػػا ا" ذ"ػػى مػػف إ ػراءات تلػػاء علػػك "كبػػيات اشم لػػس ش ػػا ػػف ا اػػ"وراض اشاػػاتؽ كي "مػػع

اشفريػػؽ اش ػػاص تا اػػ"وراض اشػػدكرم رػػالث مػرات ػػف اشاػػل

كيلظػػر ػػف ملفػػات عقػػكؽ اإللاػػاف :رتوػ

ع ػػر دكش ػ ػػف رػػؿ دكرة كيػػ"ـ ا اػػ"لاد إشػػك اشمولكمػػات اش"ػػف "قػػدم ا اشدكش ػ مػػف ػػالؿ "قرير ػػا شل ل ػ

تاإلمػػا شالع"م ػػاد عل ػػك اشمولكم ػػات اش" ػػف " مو ػػا اشمفكمػػي اشا ػػامي شعق ػػكؽ اإللا ػػاف كاش" ػػف ت ػػدكر ا
"عبػػؿ علػػك اشمولكمػػات مػػف اشمؤااػػات اشمعلي ػ شعقػػكؽ اإللاػػاف كقتػػؿ اع"مػػاد اش"قػػارير اشل اكي ػ يػػ"ـ

مطاتق" ػػا م ػػع اشمولكم ػػات اشػ ػكاردة ػػف اش"ق ػػارير اشػ ػكاردة رم ػػا كي ػػ"ـ ملاق ػ ػ اش"ق ػػارير ػػذش أرل ػػاء لا ػػات
ا ا"وراض اش امؿ كيمرف ف ذش اشعاش شلمؤااات اشمعلي شعقكؽ اإللااف اشم ارر ػف اشملاق ػات

كاتػداء اشمالعظػػات رمػػا يمرػػف أيمػنا شلػػدكؿ ا:عمػػاء كشلمػراقتيف "قػػديـ مالعظػػا" ـ علي ػػا .ك"و"تػػر آشيػ
ا ا"وراض اش امؿ مف اآلشيات اشواشمي ا:كشك مف لكع ا ف م اؿ عقكؽ اإللااف شما ش ػا مػف أ ميػ

ػػف اش"بػػدم ك مػػح ا ل" ارػػات اش اػػيم كاشممل ػ شعقػػكؽ اإللاػػاف مػػف الش ػػا يػػ"ـ "لتيػػى اشػػدكؿ

تماككشيا" ا كمركرة اشومؿ علك "طتيق ا ت رؿ واؿ.
 .2المجنة االستشارية لمجمس حقوق اإلنسان
م "لف

ال مػػف لاػػيات
ك ػػف ش ل ػ لي ػ رري ػ " "مػػع م ػر"يف ػػف اشاػػل ك""رػػكف مػػف  18تي ػ نار ماػػ"ق ن
ك"قدـ آراء شلم لس تاشطريق كاش ػرؿ اش"ػف "عػدد ما ك"و"مػد ػف عمل ػا علػك د اراػات كتعػكث

ك يػػد ؿ ػػف ا "بػػاص اشل ل ػ اع"مػػاد ق ػ اررات كشرػػف يمرل ػػا ر ػػع "كب ػيات إشػػك اشم لػػس ممرػػف أف

ي"تلا ا ف ق اررا"ى.
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 .3اإلجراءات الخاصة لمجمس حقوق اإلنسان
ك ف آشي ات"رر ا م لس عقكؽ اإللااف ""ـ مف الؿ مقػرركف ابػكف ك ػـ تػراء ماػ"قليف

م ػػكزعيف ت ػػرؿ غ ار ػػف عل ػػك تل ػػداف مع ػػددة ك ل ػػاؾ مق ػػرركف اب ػػكف ت ػػرؿ مكام ػػيوف ر ػػؿ عا ػػب

ا "بػػاص مو ػػيف ت ػػاشعقكؽ كيقػػدـ اشمق ػػرركف اش اب ػػكف "كبػػيات ت ػػوف عاشػ ػ عقػػكؽ اإللا ػػاف ت ػػرؿ
مكاميوف عاب ا "باب ـ أك ت رؿ امؿ شتلداف معددة مرلفكف تم"اتو" ا.
 .4إجراء الشكاوى التابع لمجمس حقوق اإلنسان
"تلػ ػػك م لػ ػػس عقػ ػػكؽ اإللاػ ػػاف ػ ػػف عػ ػػاـ  2007لظام ػ ػان ش"لقػ ػػف اش ػ ػػراكل مػ ػػف أ ػ ػػؿ مواش ػ ػ

ا ل" ارػات اش اػػيم كاشممل ػ كاشمكرقػ تودشػ مػػف مبػػادر مكرػػكؽ ت ػػا ش ميػػع عقػػكؽ اإللاػػاف ك ميػػع
اشعريػات ا:اااػي اش"ػف "قػػع ػف أم ملطقػ مػف اشوػػاشـ ك ػك يو"تػر اشلظػاـ اشكعيػػد شل ػراكل اشػذم ي ػػمؿ
عقػػكؽ اإللاػػاف كعريا"ػػى ػػف ميػػع اشػػدكؿ ا:عمػػاء ػػف ا:مػػـ اشم"عػػدة .كي"ػػاتع ريػػؽ مػػف اشل ل ػ اشفلي ػ

اش"اتوػ ػ شم لػ ػػس عقػػػكؽ اإللاػ ػػاف اشتالغ ػػات اشمقدم ػ ػ مػ ػػف قتػػػؿ أ ػ ػراد أك م مكع ػػات أك ملظمػ ػػات غيػ ػػر

عركمي ػ رػػـ يػػ"ـ اش"عقػػؽ مل ػػا كاعاش" ػػا إشػػك اشم لػػس مػػع "كبػػيات ك"قري ػ انر "فبػػيليان عػػكؿ ا ل" ارػػات
اشمزعكم

اش"ام

كيمرف شلم لس طلب اشمااعدة اشفلي مف مفكمي عقكؽ اإللااف كي"ـ اشعفاظ علػك اشاػري

الؿ م"اتو "لؾ اإل راءات.
كرما ذررلا تود أف عبػلت مؤااػات عقػكؽ اإللاػاف علػك اشبػف اإلا" ػاري شألمػـ اشم"عػدة

إل ا " ارؾ كت رؿ واؿ كتا :ص مع م لس عقكؽ اإللااف كرا اشل ػاف اشم"فرعػ علػى عيػث "قػكـ

ت"زكيػػد ـ تاشمولكمػػات كاش"قػػارير كرػػذشؾ " ػػارؾ ػػف لاػػات م لػس عقػػكؽ اإللاػػاف ك"لقػػف يػػى رلمػػات

ك"طاشػب تإبػدار اش"كبػيات كاشقػ اررات اش"ػف مػف ػػول ا أف "ومػؿ علػك "وزيػز عمايػ عقػكؽ اإللاػاف ػػف

ا:رامف اشفلاطيلي كتا :ص قطاع غزة .مقاتل مع عباـ يكلس  8أتريؿ )2019

رابعاً :مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
ف إطار

كد ا ف "طكير أ زة ا:مـ اشم"عدة تما ي"الءـ مػع ا ع"يا ػات ػف م ػاؿ "وزيػز

عقػكؽ اإللاػاف كعماي" ػا ااػػ"عدرت اش مويػ اشوامػ شألمػـ اشم"عػػدة تمك ػب اشقػرار رقػـ  )48/141ػػف
رػػالكف ا:كؿ دياػػمتر)  1993ملبػػب اشمفػػكض اشاػػامف شعقػػكؽ اإللاػػاف يػػ"ـ "وييلػػى مػػف قتػػؿ ا:مػػيف

اشواـ شألمـ اشم"عػدة ك"كا ػؽ عليػى اش مويػ اشوامػ كيرػكف اشمفػكض اشاػامف ػك ماػؤكؿ ا:مػـ اشم"عػدة
اشػػذم ي"عمػػؿ ػػف ظػػؿ "ك يػػى كاػػلط ا:مػػيف اشوػػاـ اشماػػككشي اشركياػػي عػػف أل ػػط ا:مػػـ اشم"عػػدة ػػف
ميػػداف عقػػكؽ اإللا ػػاف كيوم ػػؿ علػػك "وزيػػز كعمايػ ػ عقػػكؽ اإللا ػػاف ك"لفيػػذ اشم ػػاـ اش"ػػف "كرل ػػا اشي ػػى

اش يكات اشم "ب ف ملظكم ا:مـ اشم"عػدة ػف م ػاؿ عقػكؽ اإللاػاف ك"قػديـ اش"كبػيات إشي ػا ت ػدؼ
"وزيػ ػػز عقػ ػػكؽ اإللاػ ػػاف كعماي" ػ ػػا كأداء دكر ل ػ ػػط ػ ػػف اش"بػ ػػدم شالل" ارػ ػػات كا ػ ػراء اشع ػ ػكارات مػ ػػع
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اشعركمات كزيادة اش"واكف اشدكشف ك"لايؽ ا:ل ط ف م اؿ عقكؽ اإللااف كعماي" ػا .قػ ارر اش مويػ
اشوام رقـ )48/141
كش"عقيػػؽ م امػػى ي ػرأس اشمفػػكض اشاػػامف مفكمػػي ا:مػػـ اشم"عػػدة شعقػػكؽ اإللاػػاف اش"ػػف تػػدكر ا

"ومػػؿ علػػك ماػػالدة اشمفػػكض اشاػػامف شلقيػػاـ تم امػػى اشمػػذركرة ك"ل" ػػر مرا"ت ػػا ميػػدالينا علػػك اشماػػ"كل

اإلقليمف كاشقطرم عػكؿ اشوػاشـ تاإلمػا إشػك ذشػؾ "ػدعـ اشمفكمػي

الػب عقػكؽ اإللاػاف علػك ماػ"كل

تورات ا:مـ اشم"عدة شلاالـ ف اشمرا"ب اشايااػي كي"كا ػد ما" ػاري ا مػع ػرؽ ا:مػـ اشم"عػدة شل"وػاكف
ف م اؿ عقكؽ اإللااف .اشمكقع اإلشر"ركلف شلمفكمي اشاامي شعقكؽ اإللااف)

كيو"مػػد مر"ػػب اشمفكمػػي علػػك مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف ركاعػػد مػػف اشمبػػادر ا:اااػػي اش"ػػف
يا"لد إشي ا ف "قاريرش ك"د ال"ى كيقكـ مر"ػب اشمفكمػي تاشم"اتوػ كاش"قبػف عػكؿ ا ل" ارػات اش"ػف "قػع
ػػف قط ػػاع غػ ػزة ك"ق ػػكـ اشمؤاا ػػات أيمػ ػان ت ػػدعـ ػػذش اش ػػكد م ػػف ػػالؿ " ػػك ير اشمولكم ػػات ا:ااا ػػي

اشمطلكت

شرف "قكـ تدكر ا كماككشيا" ا ف كقؼ ا ل" ارات ك"وزيز اشعماي شلاراف .مقاتل مع اػمير

زقكت )2019/3/5

خامساً :لجان التحقيق الدولية
"ومػػؿ ا:مػػـ اشم"عػػدة علػػك " ػػريؿ ش ػػاف اش"عقيػػؽ كتورػػات "قبػػف اشعقػػاكؽ مػػف أ ػػؿ مكا ػ

ا ل" ار ػػات اش ا ػػيم شلق ػػالكف اش ػػدكشف اإللا ػػالف كاشق ػػالكف اش ػػدكشف شعق ػػكؽ اإللا ػػاف كاػ ػكاء رال ػػت ػػذش

ا ل" ارػ ػػات ما ػ ػػ"مرة أك لا" ػ ػ ػ ع ػ ػػف أع ػ ػػداث مفا كػ ػ ػ كذشػ ػػؾ ت ػ ػػدؼ اشا ػ ػػوف شما ػ ػػاءش مر"رت ػ ػػف ػ ػػذش
ا ل" ارات كاشومؿ علك اش"بدم شمعػاك ت اإل ػالت مػف اشوقػاب .كيمرػف " ػريؿ مرػؿ ػذش اشل ػاف مػف

قتؿ م لس ا:مف كاش موي اشوام كم لس عقػكؽ اإللاػاف كا:مػيف اشوػاـ كاشمفػكض اشاػامف شعقػكؽ

اإللااف .اشمفكمي اشاامي شعقكؽ اإللااف )2 :2015

كيرػػكف دكر ش لػ اش"عقيػػؽ اشدكشيػ أك تورػ "قبػػف اشعقػػاكؽ مؤقػػت كغيػػر قمػػاكف ك"ومػػؿ علػػك

اش"عقيػػؽ ػػف ادعػػاءات ال" ػػاؾ عقػػكؽ اإللاػػاف أك اشقػػالكف اشػػدكشف اإللاػػالف أك اشقػػالكف اش لػػاكف اشػػدكشف
ك"ق ػػكـ ت"ق ػػديـ "كب ػػيات تا" ػػاذ إ ػ ػراءات "ب ػػعيعي

ك قػ ػان إش ػػك ا ا ػػ"ل"ا ات اشكقاكويػ ػ كاشقالكليػ ػ اش" ػػف

""كبػػؿ إشي ػػا كياػػا ـ ػػذش اشل ػػاف ػػف دكر عااػػـ ش"وزيػػز اشعماي ػ تطػػرؽ م"وػػددة؛ ػػف "ػػك ر كرػػاكؽ

رامي "اري ي شالل" ارات اش ايم ك"ومؿ علك مػماف اشماػاءش عػف ا ل" ارػات ا:مػر اشػذم ي ػرؿ

رادعػان ش"ر ػرار ػػذش ا ل" ارػػات ك"اػػا ـ اشل ػػاف ػػف عمل ػػا علػػك ماػػالدة اشمػػعايا شلكبػػكؿ إشػػك اشوداش ػ
ك تر اشمرر عػل ـ ك"ػك ر أاااػان شل"عػرؾ تػاإل راءات اشقمػاكي

اشدكشي  .اشمفكمي اشاامي شعقكؽ اإللااف )7 :2015
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اػيما مػف ػالؿ اشمعرمػ اش لاكيػ

ك ف اشف"رة اش"ف "غطي ا اشدراا

رؿ م لس عقكؽ اإللااف رالث ش اف ش"قبػف اشعقػاكؽ علػك

أر ػػر أع ػػداث كال" ار ػػات ا ػػيم كقو ػػت ػػف قطػػػاع غػ ػزة أل ػػوت أكؿ ش لػ ػ تركااػ ػ اشقام ػػف ري" ػػػارد
غكشدا"كف تود عمليػ اشربػاص اشمبػتكب ػف اشوػاـ  2009كاشل لػ اشراليػ علػك أرػر اشوػدكاف ا :يػر

علػك قطػػاع غػزة ػف اشوػػاـ 2014ـ عمليػ اش ػػرؼ اشبػامد) كاشل لػ اشراشرػ علػك " ػػرلت شل"عقيػػؽ ػػف
ا ل" ارػػات اإلاػراكيلي " ػػاش اشم"ظػا ريف اشاػػلمييف ػػف قطػػاع غػزة ػػف ماػػيرة اشوػػكدة اشرتػػرل ػػف اشوػػاـ
2018ـ كشػػـ "اػػمح إا ػراكيؿ شل ػػاف اشرالر ػ مػػف اشػػد كؿ إشػػك قطػػاع غ ػزة كشػػذشؾ شػػـ "ػػ"مرف اشل ػػاف مػػف
زيارة قطاع غزة شمتا رة عمل ا ما عدا ش ل غكشدا"كف اش"ف د لػت قطػاع غػزة عتػر موتػر ر ػح اشتػرم

كقامػػت مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف تماػػالدة عمػػؿ ػػذش اشل ػػاف إلل ػػاح عمل ػػا قامػػت ت"قػػديـ اشمولكمػػات

اشالزم ك"ا يؿ ا"باؿ ريؽ اشل اف مع اشمػعايا كاش ػ كد عتػر ا "بػاؿ عػف توػد .مقاتلػ مػع عبػاـ
يكلس  8أتريؿ )2019
ك ػػف لياػػاف أتريػػؿ)  2009أل ػػو ركػػيس م لػػس عقػػكؽ اإللاػػاف تور ػ ش"قبػػف اشعقػػاكؽ ت ػػوف

اشبػراع ػػف قطػػاع غػزة كأاػػلد إشي ػػا اشبػػالعيات اشراملػ شل"عقيػػؽ ػػف ميػػع ال" ارػػات اشقػػالكف اشػػدكشف

شعقكؽ اإللااف كاشقػالكف اشػدكشف اإللاػالف اش"ػف ار"رتػت ػالؿ اشومليػ اشواػرري اإلاػراكيلي ػف اشقطػاع
كعيف ركيانا شل ل اشقامف مري" ارد غكشدا"كفم اشقامف اشااتؽ ف اشمعرمػ اشداػ"كري ش لػكب أ ريقيػا

كاشمػ ػػدعف اشاػ ػػاتؽ شلمعرم ػ ػ اش لاكي ػ ػ اشدكشي ػ ػ شيكغاػ ػػال يا كركالػ ػػدا كموػ ػػى رالر ػ ػ أعمػ ػػاء آ ػ ػريف ػ ػػـ:
مررياػػ"يف " ػػيلرفم أاػػ"اذة اشقػػالكف اشػػدكشف ترلي ػ شلػػدف كم يلػػا ياللػػفم اشمعامي ػ شػػدل اشمعرم ػ اشوليػػا

شتارا"اف كرالت عمك ش ل اش"عقيؽ اشدكشي اشموليػ تػدار كر كمديزمكلػد " ار يػرسم مػاتط اػاتؽ تر"تػ

عقيد ف قكات اشد اع اآليرشلدي كعمك م لػس إدارة اش"عقيقػات اش لاكيػ اشدكشيػ  .كعاػب مػا ػك مو"ػاد
ف عمؿ اشل اف اشدكشي االدت مفكمػي ا:مػـ اشم"عػدة اشاػامي شعقػكؽ اإللاػاف عمػؿ اشل لػ كأكرلػت

تفريؽ ش"ا يؿ م ام ا كاا"قر عدد مػف اشفريػؽ ػف قطػاع غػزة إل ػراء اش"عقيقػات اشميداليػ اش"ػف ""طلت ػا

اشل ل  .كا "موػت اشل لػ شلمػرة ا:كشػك ػف ليػؼ ػف اشف"ػرة مػف  8-4آيػار مػايك)  2009كمػرة أ ػرل
ػػف اشف"ػرة مػػف  20آيػػار مػػايك) كع"ػػك " 5مػػكز يكشيػػك)  2009كقامػػت اشل لػ تػػرالث زيػػارات ميداليػ ؛

إرل"اف مل ما ف قطاع غزة ف اشف"ػرة مػف  30آيػار مػايك) كع"ػك  6عزيػراف يكليػ  2009ك ػف اشف"ػرة
مػف  25عزيػراف يكليػك) كع"ػػك اشفػا"ح مػف "مػػكز يكشيػك)  2009كاشزيػارة اشراشرػ إشػك اشوابػم ا:ردليػ
عماف) ف " 3-2مكز يكشيك) " .2009قرير غكشدا"كف )2 :2009
ٌ

كا ػػوت اشل لػ ػ مػ ػ ار نار شلعب ػػكؿ عل ػػك "و ػػاكف اشعركمػ ػ اإلاػ ػراكيلي ش"اػ ػ يؿ عمل ػػا كشر ػػف ػػذش

اشمعػػاك ت "ػػـ مكا " ػػا تػػاشر ض اإلا ػراكيلف شػػذشؾ :طلتػػت اشل ل ػ اشػػد كؿ إشػػك قطػػاع غ ػزة عتػػر موتػػر

ر ح كعبلت علك "اػ يؿ اشػد كؿ مػف اشعركمػ اشمبػري كأ ػارت اشل لػ ػف "قرير ػا أيمػان إشػك أل ػا
شػـ "ػػ"مرف مػف اشكبػػكؿ إشػػك اشمػف اشغرتيػ شإلش"قػػاء تماػككشيف مػػف اشاػػلط اشفلاػطيلي شػػذشؾ :امػػطرت
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عمػاف رمػا كر مػت اشعركمػ اإلاػراكيلي اشاػماح شل لػ تاإلش"قػاء تماػككشيف
إشك عقد شقاءا" ػا مو ػـ ػف ٌ
ال ف مع اشمولكمػات مػف مبػادر م "لفػ
عركمييف إاراكيلييف .كاع"مدت اشل ل ف عمل ا ل نا ام ن
اطلوت علك اش"قارير اشبادرة مف اشملظمات اشوامل ف اشقطاع كأ رت مقاتالت مػع مػعايا ك ػ كد

كأ

اص شدي ـ إطالع علػك مولكمػات كأ ػرت زيػارات ميداليػ إشػك أمػارف كقوػت ت ػا عػكادث ك"عليػؿ

ا:اػػلع كتقايػػا اشػػذ اكر اشماػػ" دم  .كأقػػر اش"قريػػر توػػد ال" ػػاء عمػػؿ اشل ل ػ ت ػػت

ار"رػػاب ػراكـ عػػرب

ك ػ ػراكـ م ػػد اإللا ػػالي كأكب ػػك إاػ ػراكيؿ كاشا ػػلطات اشموليػ ػ ػػف قط ػػاع غػ ػزة ت ػػإ راء "عقيق ػػات لزي ػ ػ

كمعايدة" .قرير غكشدا"كف )4-3 :2009

كال رطػػت مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف ػػف عمػػؿ اشل لػ كاػػالدت عمل ػػا عيػػث قػػدمت ش ػػا ميػػع

اشتيالات كاشمولكمات اش"ػف تعكز" ػا مرػؿ :اش"قػارير اش"كريقيػ عػف اشعػكادث اش"ػف رالػت "عقػؽ ت ػا اشل لػ

كاإل ػػادات اشم ػػفكع تاشقا ػػـ شلم ػػعايا كاش ػ ػ كد كاػ ػ لت شل لػ ػ اش"لا ػػيؽ شالش"ق ػػاء تاشم ػػعايا كاش ػ ػ كد.
مقاتل مع امير زقكت )2019/3/5

اع"مػػد م لػػس عقػػكؽ اإللاػػاف "قريػػر ش لػ "قبػػف اشعقػػاكؽ ػػف لاػ ااػػ"رلاكي عقػػدت ػػف 15

ك " 16ػريف ا:كؿ أر"ػػكتر)  2009كاع"مػد اشم لػػس قػ ار انر يػػديف عػدـ "وػػاكف إاػراكيؿ مػػع ش لػ "قبػػف
اشعقػػاكؽ كيػػدعك ا:ط ػراؼ اشموليػػ تمػػا ي ػػا أ ػزة ا:م ػػـ اشم"عػػدة إشػػك مػػماف "لفيػػذ اش"كبػػيات اش"ػػف

"ممل ا اش"قرير تما ي ا إ ػراء "عقيقػات ػف ػت

ار"رػاب ػراكـ عػرب ك"مػت إعاشػ اش"قريػر شل مويػ

اشوام ػ شألمػػـ اشم"عػػدة شملاق ػػ"ى .ك ػػف  26ػػتاط ت اريػػر)  2010رػػررت اش موي ػ اشوام ػ اشطلػػب مػػف
اشعركمػ اإلاػراكيلي كاشاػػلط اشفلاػػطيلي تػػوف يػػ"ـ إ ػراء "عقيقػػات ماػػ"قل كذات مبػػداقي تمػػا ""فػػؽ مػػع

اشموػايير اشدكشيػ كدعػت عركمػ اكياػ ار شوقػد مػػؤ"مر شألطػراؼ اشم"واقػدة "فاقيػ

ليػؼ اشراتوػ ت ػػوف

"داتير إلفػاذ ا "فاقيػ ػف ا :ارمػف اشفلاػطيلي اشمع"لػ كشػـ " ً
ػكص تإعاشػ اشماػوش إشػك اشمعرمػ اش لاكيػ

اشدكشيػ  .ك ػػف إطػػار م"اتوػ م لػػس عقػػكؽ اإللاػاف اع"مػػد اشم لػػس ػػف  25آذار مػػارس)  2010قػ ار انر

ي دعك ميع ا:طراؼ اشمولي تما ي ا أ زة ا:مـ اشم"عدة شمماف "لفيذ اش"كبػيات اشػكاردة ػف اش"قريػر

كرعب تاشقرار اشذم ا" ذ"ى اش موي اشوام  .كاع"مد اشم لس قرار م اتى ػف  25آذار مػارس) 2011

ي"واؼ شودـ "واكف إاراكيؿ مع ش اف اش تراء كا راء اش"عقيقات اشالزم  .عمداف )14-11 :2016

كتاشرغـ مف مركر عكاشف  10الكات علك ابػدار اش"قريػر إ أف إاػراكيؿ شػـ "ل"ػزـ تمػا ػرج تػى

مػػف "كبػػيات كشػػـ "تا ػػر "عقيق ػػات دي ػ تا ل" ارػػات اش"ػػف ار"رت ػػا اش ػػيش اإلا ػراكيلف ػػالؿ عمليػػ
اشرباص اشمبتكب كشع"ك اشيكـ اشمطاشتات ما"مرة تإعماؿ اش"كبيات اش"ف رج ت ػا اش"قريػر .مقاتلػ
مع عباـ يكلس  8أتريؿ )2019
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سادساً :الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة
إف اشكرػػا ت اشم" ببػػ

ػػف مملظمػػات دكشيػػ عاشميػػ ش ػػا بػػالعيات معػػددة ػػف م ػػا ت

مويل ػ ك ػػف م"بػػل تػػا:مـ اشم"عػػدةم كشرػػف "و"تػػر ػػذش اشملظمػػات ماػػ"قل عػػف ا:مػػـ اشم"عػػدة كش ػػا
بػػي اشقالكلي ػ اشماػػ"قل كش ػػا لظػػاـ إدارم كلظػػاـ تاشومػػكي

اش

اشم"عدة؛ ف مر"تط تػا:مـ اشم"عػدة ليػان كشرل ػا

ػػاص ت ػػا

ي مػػع شلظػػاـ ا:مػػـ

""تػع ش ػا .ك"لوػب اشكرػا ت اشم" ببػ دك انر امػان

ػػف عمايػ ػ عق ػػكؽ اإللا ػػاف ك" ػػ"ص ر ػػؿ كاع ػػدة مل ػػا تاش ػػد اع كاشعمايػ ػ ع ػػف ع ػػؽ مع ػػدد م ػػف عق ػػكؽ

اإللااف كمف أ ـ اشعقكؽ اش"ف " "ص ت ا اشمؤااات اشم" بب ؛ اشعػؽ ػف اشومػؿ كاشبػع كاشرقا ػ

كاش"وليـ كاشطفؿ .ل كاف )97 :2010

ك"و"مػد اشكرػا ت اشم" ببػ ػػف عمل ػا ػف قطػػاع غػزة علػك مؤااػػات عقػكؽ اإللاػاف؛ ػػف

"وم ػػؿ ع ػػادةن م ػػمف ري ػػؽ معػػػدكد ك"و"م ػػد علػػػك اشمؤاا ػػات ػػػف اشعبػ ػكؿ علػػػك اشمولكم ػػات اشوامػ ػ

كاش"فب ػػيلي ك ػػف اشعب ػػكؿ عل ػػك اش"ق ػػارير اش"كريقيػ ػ كاشتيال ػػات كاإلعب ػػاءات اش" ػػف "ق ػػكـ ت ػػا مؤاا ػػات

عقػػكؽ اإللاػػاف كمػػف أررػػر اشكرػػا ت اشم" بب ػ اع"مػػادان علػػك عمػػؿ اشمؤااػػات

اشم"عدة شل"رتي كاشولكـ كاشرقا

ػػف ملظم ػ ا:مػػـ

يكلارك) كملظم اشبع اشواشميػ كملظمػ ا:غذيػ كاشز ارعػ اشفػاك)

ك يك ا:مـ اشم"عدة شلمرأة .مقاتل مع امير زقكت )2019/3/5

سابعاً :اآلليات التعاقدية
اػػا مت ا:م ػػـ اشم"عػػدة عتػػر أ ز" ػػا اشركياػػي تػػدكر تػػارز ػػف "طػػكير اشبػػركؾ كا "فاقي ػػات

اشدكشي اش اب تعقكؽ اإللااف كمف تيف ذش اشموا دات لاشؾ  9ا"فاقيات "لص علك آشيات شل"طتيػؽ
كا"فاقيات أ رل أل و ش ا اآلشي تمك ب ق اررات ا:مـ اشم"عدة ك ف عتارة عف " ػريؿ ش ػاف ابػ شرػؿ

ا"فاقي "ومؿ علك م"اتو "طتيؽ اشدكؿ اشمكقو علك أعراـ ا "فاقي


كا "فاقيات ف:

ا"فاقيػ اشقمػػاء علػػك ميػػع أ ػػراؿ اش"مييػػز اشولبػػرم اع"مػػدت مػػف قتػػؿ اش مويػ اشوامػ شألمػػـ

اشم"عػػدة كد لػػت عيػػز اشلفػػاذ ػػف  4رػػالكف اشرػػالف يلػػاير)  1969كأل ػػو تمك ت ػػا ش لػ "اػػمك
مش ل اشقماء علك اش"مييز اشولبرمم.



اشو د اشدكشف اش اص تػاشعقكؽ اشمدليػ كاشايااػي اع"مػد مػف قتػؿ اش مويػ اشوامػ كد ػؿ عيػز

اشلفػ ػػاذ ػ ػػف  23آذار مػ ػػارس)  1976كأل ػ ػػو تمك تػ ػػى ش ل ػ ػ "اػ ػػمك :ماشل ل ػ ػ اشمولي ػ ػ تعقػ ػػكؽ

اإللاافم.


اشو د اشدكشف اش اص تاشعقكؽ ا ق"بادي كا

"ماعي كاشرقا ي اع"مد ايمػان مػف قتػؿ اش مويػ

اشوامػ كد ػؿ عيػز اشلفػاذ ػف  13رػالكف اشرػػالف يلػاير)  1976كأل ػو يمػا توػد تقػرار مػف قتػػؿ
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اشم لس ا ق"بادم كا

"ماعف شألمػـ اشم"عػدة ػف عػاـ  1985ش لػ شم"اتوػ "طتيقػى ك"اػمك

ماشل ل اشمولي ت وف اشعقكؽ ا ق"بادي كا



"ماعي كاشرقا ي م.

ا "فاقي ػ اشدكشي ػ شقمػػع ريم ػ اشفبػػؿ اشولبػػرم كاشمواقت ػ علي ػػا كد لػػت عيػػز اشلفػػاذ ػػف 18

"مػػػكز يكشيػػػك)  1976كأل ػ ػػوت تمك تػػػى ش ل ػ ػ "اػػػمك ماشفريػ ػػؽ اشرالرػػػف شقمػ ػػع ريمػ ػ اشفبػ ػػؿ
اشولبرم كاشمواقت علي ام.


ا"فاقي ػ اشقم ػػاء علػػك ميػػع أ ػػراؿ اش"مييػػز مػػد اشم ػرأة اش"ػػف د لػػت عيػػز اشلفػػاذ ػػف  3أيلػػكؿ



ا"فاقي ػ ملا مػػ اش"وػػذيب كغي ػرش مػػف مػػركب اشمواملػػ أك اشوقكت ػ اشقااػػي أك اشػػال إلاػػالي أك

ات"متر)  1981كأل و تمك ت ا مش ل اشقماء علك اش"مييز مد اشمرأةم.

اشم يلػ ػ

د ل ػػت عي ػػز اشلف ػػاذ ػػف  3أيل ػػكؿ ا ػػت"متر)  1987كأل ػػو تمك ت ػػا مش لػ ػ ملا مػ ػ

اش"وذيبم.


ا"فاقي عقكؽ اشطفؿ كد لت عيز اشلفاذ ف  2أيلػكؿ اػت"متر)  1990كأل ػو تمك ت ػا ماشل لػ



ا "فاقي اشدكشي شملا م اشفبؿ اشولبرم ف ا:شواب اشريامػي كد لػت عيػز اشلفػاذ ػف 10



ا "فاقيػ اشدكشيػ شعمايػ عقػكؽ ميػع اشومػاؿ اشم ػػا ركف كأ ػراد أاػر ـ كد لػت عيػز اشلفػاذ ػػف

اشمولي تعقكؽ اشطفؿم.

رالكف ا:كؿ ديامتر)  1985كأل و تمك ت ا مش ل ملا م اشفبؿ اشولبرم ف ا:شوابم.

اشف ػػا"ح م ػػف "م ػػكز يكشي ػػك)  2003كأل ػػوت ش لػ ػ "ا ػػمك مش لػ ػ عمايػ ػ عق ػػكؽ مي ػػع اشوم ػػاؿ
اشم ا ريف كأ راد أار ـم.




ا"فاقي عقكؽ ذكم اإلعاق شواـ  2006كأل و تمك ت ا مش ل عقكؽ ا:
ا "فاقيػ اشدكشي ػ شعماي ػ

ماشل ل اشمولي تعا ت ا

ميػػع ا :ػ اص مػػف ا

اص ذكم اإلعاق م.

"فػػاء اشقاػػرم شوػػاـ  2006كأل ػػو تمك ت ػػا

"فاء اشقارمم .تك الؿ )5-3 :2014

كبػادقت إاػراكيؿ علػػك غاشتيػ ا "فاقيػػات اشمػػذركرة ك ػف :ا"فاقيػ ملا مػ اش"وػػذيب كغيػرش مػػف

مػ ػػركب اشموامل ػ ػ أك اشوقكت ػ ػ اشقااػ ػػي أك اشػ ػػال إلاػ ػػالي أك اشم يل ػ ػ كاشو ػ ػػد اشػ ػػدكشف اش ػ ػػاص تػ ػػاشعقكؽ

ا ق"بػػادي كا

"ماعيػ كاشرقا يػ كاشو ػػد اشػػدكشف اش ػػاص تػػاشعقكؽ اشمدليػ كاشايااػػي كا"فاقيػ اشقمػػاء

علك ميع أ راؿ اش"مييز مد اشمػرأة كا"فاقيػ اشقمػاء علػك ميػع أ ػراؿ اش"مييػز اشولبػرم كا "فاقيػ

اشدكشي شعماي عقكؽ ميع اشوماؿ اشم ا ركف كأ راد أار ـ كا "فاقي اشدكشي شعمايػ
مػف ا
)2019

ميػع ا :ػ اص

"فػاء اشقاػرم كا"فاقيػ عقػكؽ ذكم اإلعاقػ كا"فاقيػ عقػكؽ اشطفػػؿOHCHR Website, ( .
ك"ومؿ اشل اف اش"واقدي علػك م"اتوػ اش"ػزاـ اشػدكؿ ك"و"مػد علػك مفكمػي ا:مػـ اشم"عػدة اشاػامي

شعقػػكؽ اإللاػػاف ػػف "ا ػ يؿ م ام ػػا كاشعبػػكؿ علػػك اشمولكمػػات اشالزم ػ ك"قػػكـ ميػػع اشل ػػاف مػػا عػػدا
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ش ل ملا م اش"وذيب ت"لقف كدراا اش"قارير اشمقدم مف قتػؿ اشػدكؿ ا:طػراؼ كاش"ػف "كمػح تاش"فبػيؿ
ريفي "طتيؽ اشدكؿ :عرػاـ ا "فاقيػات كذشػؾ ت ػرؿ دكرم غاشتػنا رػؿ أرتػع أك مػس اػلكات رمػا يمرػف
ش ذش اشل اف "لقف كدراا

راكل كتالغػات مقدمػ مػف قتػؿ ا :ػراد اشػذيف يػدعكف أف عقػكق ـ قػد ال" رػت

مػف قتػػؿ اعػػدل اشػػدكؿ ا:طػراؼ كذشػػؾ ػػف عاشػ أف "رػػكف ػػذش اشدكشػ قػػد كا قػػت ماػػتقان علػػك إ"تػػاع ػػذا

اإل راء .رما كيمرف شتوض اشل اف كمل ـ ش ل ملا م اش"وذيب إ ػراء ااػ"والمات أك زيػارات شل"عقػؽ
مف توض اشعكادث .ا:مـ اشم"عدة )19 :2012

"و"تر اشل اف اش"واقدي توف لطاؽ ماؤكشي إاراكيؿ ي مؿ ا:رامف اشمع"ل تما ي ػا قطػاع غػزة

كتػ ػػوف إا ػ ػراكيؿ ملزم ػ ػ ت"طتيػ ػػؽ اعرػ ػػاـ ا"فاقيػ ػػات عقػ ػػكؽ ا لاػ ػػاف اش"ػ ػػف بػ ػػادقت علي ػ ػػا ػ ػػف ا :ارمػ ػػف
اشفلاػ ػػطيلي كشػ ػػذشؾ "قػ ػػكـ مؤااػ ػػات عقػ ػػكؽ ا لاػ ػػاف ت"زكيػ ػػد اشل ػ ػػاف تمولكمػ ػػات ك"قػ ػػارير دكري ػ ػ عػ ػػف

ا ل" ارػػات اش"ػػف "ر"رت ػػا إا ػ اركيؿ ك" ػػرؽ ي ػػا إش"زاما" ػػا تا"فاقيػػات عقػػكؽ ا لاػػاف .مقاتلػ مػػع عبػػاـ
يكلس  8أتريؿ )2019
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المبحث الثالث
دور مؤسسات حقوق اإلنسان في التقاضي محمياً ،والمجوء إلى القضاء الدولي
"ا" دـ مؤااات عقكؽ اإللااف را اشكاػاكؿ اشم"اعػ شػدي ا مػف أ ػؿ "وزيػز عمايػ اشمػدلييف
كالبػػاؼ اشمػػعايا كمػػف أ م ػػا اشكاػػاكؿ اشقمػػاكي ت ػػدؼ ماػػاكل كمعااػػت مر"رتػػف ا ل" ارػػات ك ػػف

اشطريق ػ اشلا و ػ كاش"ػػف "مػػمف عػػدـ "ر ػرار ا ل" ارػػات تاشماػػ"قتؿ تعيػػث يرػػكف لػػاؾ رادع ػنا شمػػف يقػػدـ
عل ػػك ار"ر ػػاب ػ ػراكـ أك ال" ار ػػات ا ػػيم كممل ػ ػ كر ػػذشؾ "ا ػػا ـ ػػف ت ػػر اشم ػػرر ع ػػف م ػػعايا

ا ل" ار ػػات اشمر"رتػ ػ ك"وم ػػؿ اشمؤاا ػػات م ػػع آشي ػػات اشقم ػػاء اشمعل ػػف اإلاػ ػراكيلف ت ػػاشرغـ م ػػف اشوقت ػػات
كاشبػػوكتات اش ػػديدة اش"ػػف "كا

اشقماكي اشواشمي

ػػا ػػف ػػذا اشومػػؿ كرػػذشؾ مػػع قمػػاء اشػػدكؿ اش"ػػف "و ػػذ تمتػػدأ اشك ي ػ

كعديرنا عتر اشل كء إشك اشمعرم اش لاكي اشدكشي .

أو ًال :المجوء إلى الوسائل القضائية اإلسرائيمية
إف إا ػراكيؿ ملزم ػ تمك ػػب اشقػػالكف اشػػدكشف تػػوف يرػػكف شػػدي ا " ػريوات كلظػػاـ معااػػت يواقػػب

لاكي ػان رػػؿ مػػف ار"رػػب ال" ارػػات اػػيم شلقػػالكف اشػػدكشف اإللاػػالف كأرػػدت ا"فاقي ػ

ليػػؼ اشراتو ػ علػػك

إشزامي مالعق اشم" ميف تاق"راؼ مرؿ ذش اشم اشفات اش اػيم أك مػف أبػدر قػ اررات كأكامػر تار"رات ػا
ك"قديم ـ شمعارمػات كتو ػذ را ػ اش"ػداتير اشالزمػ شكقػؼ كعػدـ "رػرار ا ل" ارػات .اشمػادة  146ا"فاقيػ
ليؼ اشراتو )

كرذشؾ يلزـ اشو د اشدكشف اش اص تاشعقكؽ اشمدليػ كاشايااػي اػف اش" ػريوات كاش"ػداتير اشالزمػ

اش"ف "رفؿ "طتيؽ رامؿ شلعقكؽ اشػكاردة توعرػاـ اشو ػد كأف يرػكف لاشػؾ اػتؿ واشػ شلػ"ظلـ :م ػ ص
ال" ػػؾ عق ػػى أك عريا" ػػى اشمو" ػػرؼ ت ػػا ػػف اشو ػػد كذش ػػؾ م ػػف ػػالؿ إ"اعػ ػ اآلشي ػػات اشقم ػػاكي كاإلداريػ ػ

اشم "بػ ػ شل ػػ"ظلـ أمام ػػا رم ػػا كيعظ ػػر أف ير ػػكف لاش ػػؾ أم "ميي ػػز :م ا ػػتب ر ػػاشورؽ أك اش ػػلس أك

اشػػديف اشلػػاس ميو ػان ا ػكاء أمػػاـ اشقػػالكف .اشمػػادة  2ك 26مػػف اشو ػػد اشػػدكشف اش ػػاص تػػاشعقكؽ اشمدلي ػ
كاشايااي )

مما اتؽ تيالى :إف إاراكيؿ تم ػرد ا دعػاء تكقػكع ال" ارػات اػيم شلقػالكف اشػدكشف اإللاػالف

كال" ارػػات ممل ػ شعقػػكؽ اإللاػػاف إل ػػا ملزم ػ تػػإ راء اش"عقيقػػات اشلزي ػ كاشمعاي ػدة كمعااػػت رػػؿ

اشم"اتتيف تا ل" ارات كرذشؾ تر اشمرر عف اشمعايا كاإليفاء تاش"وكيمات اشالزم ش ـ.

ك ػػك مػػا طاشت"ػػى ا:مػػـ اشم"عػػدة ػػف ق اررا" ػػا ت ػػوف م"اتو ػ "قريػػر ش ل ػ "قبػػف اشعقػػاكؽ تركاا ػ

مغكشداػػ"كفم عيػػث ػػاء ػػف قػرار اش مويػ اشوام ػ مطاشتػ إاػراكيؿ :تػػوف " ػػرم "عقيقػػات ماػػ"قل كذات
مبػػداقي كذشػػؾ تمػػا ي"كا ػػؽ مػػع اشموػػايير اشدكشيػ ك قػنا شلقػػالكف اشػػدكشف اإللاػػالف كاشقػػالكف اشػػدكشف شعقػػكؽ
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اإللا ػػاف يم ػػا كرد ت ػػاش"قرير م ػػف ػػت ات ار"ر ػػاب ال" ار ػػات ا ػػيم "رق ػػك ش ػ ػراكـ ع ػػرب ك ػ ػراكـ م ػػد
اإللاالي  .قرار اش موي اشوام رقـ )2010 254/64
كتػػاشلظر إشػػك اشلظ ػػاـ اإلا ػراكيلف ػػف إ ػراء اش"عقيقػػات كاشماػػاكل

إلػػى لظ ػػاـ م"عيػػز كيكبػػؼ

تاشلظاـ غير اشلزيى عيث "ػ"ـ إ ػراءات ػ"ح اش"عقيقػات علػك مػرعل"يف ا:كشػك تػإ راء "عقيقػات أكشيػ أك
"عقيقات ميدالي

كيقكـ ت ا اشلاكب اشواػررم اشوػاـ كاش"ػف تمك ت ػا يقػرر إذا رالػت اشعاشػ "اػ"ك ب ػ"ح

"عقيؽ لاكف أـ .

النائب العسكري العام اإلسرائيمي:
ك ك يقكـ تكظيف"يف ف اشلظاـ اشواررم اإلاراكيلف األولى :تاع"تارش ما" ػار قػالكلف شلاػلطات
اشوا ػػرري

والثانيـــة :إلف ػػاذ قػ ػكاليف زاكيػ ػ " ػػدؼ إش ػػك "مري ػػؿ ا ػػيادة اشق ػػالكف كاشمب ػػلع اشوامػ ػ ك ػػك

اشم "ص تإ راء اش"عقيقات ف عاؿ ار"رػاب " ػاكزات أك م اشفػات كيقػكـ تػإ راء اش"عقيقػات ا:كشيػ
يقػػرر تفػػ"ح "عقيػػؽ لػػاكف أـ

رػـ

كدكرش لػػا يمرػػؿ اشليات ػ اشواػػرري ي ػػتى دكر اشلاكػػب اشوػػاـ اشمػػدلف .كقػػد

أري ػػر ع ػػكؿ ا "باب ػػا"ى اش ػػت ات ع ػػكؿ ع ػػدـ ل از ػ ػ دكرش كع ػػدـ عيادي" ػػى تاع"ت ػػارش ي"ت ػػع شقي ػػادة اش ػػيش

اإلاػ ػراكيلف؛ ػ ػػك ش ػػيس شديػ ػػى اا ػػ"قالشي "ام ػ ػ ػػػف أداء عملػ ػػى ك ػػػك ا:مػ ػػر اشػػػذم أ ػ ػػار إشيػػػى اشقامػ ػػف
مغكشدا"كفم ف "قريرش .اشمررز اشفلاطيلف )17-16 :2010
كتدكر ا "قكـ مؤااػات عقػكؽ اإللاػاف تم اطتػ اشلاكػب اشواػررم اشوػاـ ك"قػكـ ت"قػديـ اش ػراكل

كاشتالغ ػػات ع ػػف ار"ر ػػاب ا ل" ار ػػات اش ا ػػيم تع ػػؽ اشم ػػدلييف كشرل ػػا
"عقيقات دي كلزي

قمي

"ؤ ػػذ ت ديػ ػ ك يف ػػ"ح ي ػػا

تود عملي اشرباص اشمبتكب قدـ اشمررز اشفلاطيلف شعقػكؽ اإللاػاف )450

لاكي إشك اشليات اشواػرري

تبػف"ى كرػيالن عػف 941

بػان مػف اشمػعايا اشمػدلييف كعػاكال" ـ

كرالػػت ا اػػ" ات اإلاػ اركيلي أل ػػا "عػػت "عقيقػان ػػف  )15قمػػي قػػط ك"ػػـ ااػػ"دعاء  25ػػا د عيػػاف
شاماع

ادا" ـ ف موتر تيت عالكف إيرز) اإلاراكيلف .اشمررز اشفلاطيلف )28 :2010

كي ػػير إيػػاد اشولمػػف مػػدير اشكعػػدة اشقالكلي ػ ػػف اشمررػػز اشفلاػػطيلف شعقػػكؽ اإللاػػاف تولػػى مػػف

الؿ اشم"اتو ك"قديـ اش راكل شلمعامف اشواررم اشواـ اإلاػراكيلف ػإف مويػار ػ"ح "عقيػؽ ػف اشعػادث
أـ

يق ػػكـ عل ػػك م ػػدل اش"ػ ػزاـ ل ػػكد اش ػػيش اإلاػ ػراكيلف ت"لفي ػػذ "وليم ػػات اشقي ػػادة اشوا ػػرري

اش"عريات ا:كشي "فيد توف ا ل" ػاؾ ػاء ػف اػياؽ اش"وليمػات كا:لظمػ اشواػرري شل ػيش
ذش اشعاش " اك ناز؛ تؿ يو"تر "بر نا قالكلينا ع"ك شك راف ال" ارنا يود م اشف

ػػإذا رال ػػت
يو"تػرش ػف

ايم ك قػنا شلقػالكف اشػدكشف

اإللاالف كأدل إشك كقكع ااكر ادع ف ا:ركاح ف بفكؼ اشمدلييف .كشرػف يػ"ـ ػ"ح "عقيقػات يمػا
إذا رػػاف اشعػػادث كقػػع ل"ي ػ " ػػاكز اش لػػكد أك اشمػػتاط :لظم ػ ك"وليمػػات اشقيػػادة اشواػػرري إذا "ولقػػت
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ال؛ رارق ماؿ أك مبػاغ ذ تػف ك ػك مػا عػدث تاشفوػؿ .مقاتلػ مػع إيػاد
تو القيات اشومؿ اشواررم مر ن

اشولمف )2019/3/5

إف اشموطيػات اشاػػاتق " ػػير إشػػك أف لظػاـ اشمعااػػت اإلاػراكيلف غيػػر وػاؿ كغيػػر م ػػدم كمػػف

يقػػكـ تػػإ راء مرػػؿ ػػذش اش"عقيقػػات ػػـ ػػزء مػػف اشم" م ػػيف تار"رػػاب ا ل" ارػػات كشياػػت
كمعايدة ك ف ماػوش

ػػ ماػػ"قل

يمرػف "بػكر ا تػوف يقػكـ اشمػ" ـ تػاش"عقيؽ مػع لفاػى ك ػف اشماػوش اش"ػف اػكؼ

لكمع ا تاش"فبيؿ ف اشفبؿ اشقادـ.
المحاكم اإلسرائيمية المدنية:

"ومػػؿ مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف مػػع اشمعػػارـ اشمدلي ػ اإلا ػراكيلي

ك"قػػكـ تر ػػع دعػػاكل قمػػاكي

شلػػد اع عػػف اشم ػػعايا كمػػف أ م ػػا دع ػػاكل " ػػص عريػ ػ اشعررػػ كاش"لقػػؿ شلمرم ػػك كاشطػػالب كع ػػا ت
أ ػػرل إذ ألػػى ػػف عػػا ت اشػػر ض اإلا ػراكيلف شمػػلح اشاػػراف اشفلاػػطيلييف "قػػكـ اشمؤاا ػ تػػاشطوف مػػد
ق ػرار اشػػر ض ك"ػػ"مرف ػػف اشرريػػر مػػف ا:عيػػاف اا"بػػدار أعرػػاـ قمػػاكي إي اتي ػ "مرػػف اشمػػعايا مػػف

اشعبكؿ علك عق ـ ف عريػ اشعررػ كاش"لقػؿ كرػذشؾ ا:مػر يمػا ي ػص ا ل" ارػات اش"ػف ي"وػرض ش ػا
اشبػياديف مػف مبػادرة م اررػب اشبػيد "قػػكـ اشمؤااػات تاش"ػد ؿ مػع اشاػلطات اشقمػاكي

اػػ"ر اع ا

كرػػذشؾ اشػػد اع عػػف اشمو"قلػػيف اشفلاػػطيلييف ك"مرػػيل ـ أم ػػاـ اشقمػػاء ك ػػف "لػػؾ اشقمػػايا اشمػػذركرة يمرػػف
شلمؤاا ػػات "عقي ػػؽ ل اعػػات ػػف اشودي ػػد مػػف اشقم ػػايا .كشر ػػف يم ػػا ي ػػص اشػػدعاكل اشقم ػػاكي اشم"ولقػ ػ

ت"وكيمػػات مػػعايا ا ل" ارػػات اإلا ػراكيلي
ا:عماؿ اشوارري ف اشملاطؽ اشعدكدي

)2019/3/5

اب ػ ن اشلا" ػ

ػػالؿ اشومليػػات اشواػػرري اإلا ػراكيلي أك

إف طتيو اشومؿ لا م "لف "مامان .مقاتل مػع إيػاد اشولمػف

ك يمػ ػػا ي ػ ػػص اشػ ػػدعاكل اشمدلي ػ ػ ش"وػ ػػكيض اشمػ ػػعايا عػ ػػف ا:م ػ ػرار اش"ػ ػػف شعقػ ػػت ت ػ ػػـ مػ ػػف

ػ ػػالؿ مالعظػ ػ ػ اشتاع ػ ػػث كال ارط ػ ػػى ػ ػػف ػ ػػذا اش ػ ػػوف :ػ ػػإف اشق ػ ػػالكف اإلاػ ػ ػراكيلف ي ػ ػػ"رط ت ػ ػػوف يق ػ ػػكـ

اشم ػ ػػعايا أك م ػ ػػف يل ػ ػػكب ع ػ ػػل ـ ت"ق ػ ػػديـ إ ط ػ ػػار ت ػ ػػوف أم ع ػ ػػادث كق ػ ػػع ػ ػػالؿ ا:عم ػ ػػاؿ اشوا ػ ػػرري

إشػ ػ ػػك ك ازرة اشػ ػ ػػد اع اإلا ػ ػ ػراكيلي كذشػ ػ ػػؾ ػػ ػػالؿ " ػ ػ ػرة  60يكمػ ػ ػنا مػ ػ ػػف " ػ ػػاريو كقػ ػ ػػكع اشعػػ ػػادث كاف ػ ػ ػػذا
اإل ػ ػراء يمرػ ػػف اشمػ ػػعايا مػ ػػف ر ػ ػػع دعػ ػػكل مدلي ػ ػ أمػ ػػاـ اشمعػ ػػارـ اإلا ػ ػراكيلي

ػ ػػالؿ مػ ػػدة اػ ػػل"يف مػ ػػف

كق ػ ػػكع اشع ػ ػػادث .ك ػ ػػف عاشػ ػ ػ ع ػ ػػدـ اش"ق ػ ػػدـ ت ػ ػػذشؾ اإل ط ػ ػػار يفق ػ ػػد اشم ػ ػػعي عق ػ ػػى ػ ػػف ر ػ ػػع اش ػ ػػدعكل
كرذشؾ ا:مر ف عاش مركر مدة اشال"يف ف عاؿ قاـ ت"قديمى.

كم ػػف اشمالع ػػظ أيمػ ػان ػػف ػػذا اش ػػوف تا ػػتب ع ػػدـ كع ػػف ك"لت ػػى اشم ػػعايا ش ػػذا اإل ػ ػراء "ق ػػكـ

مؤااات عقكؽ اإللااف اشلا ط ف قطػاع غػزة تاش"قػدـ ت"لػؾ اإل طػارات تاشكراشػ عػف اشمػعايا كذشػؾ
شراب مدة اش"قادـ كشرف " "رط اشمعارـ اإلاراكيلي علد ر ع أم دعكل شل"وكيض أمام ا علػك اشمػعي
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أف يكدع شلمعرم متلغ "وميف شلمعارم كتاشوادة يركف متلػغ اش"ػوميف مر"فػع ت ػرؿ

ياػ"طيع اشمػعايا

"عملى ك ع"ك ""مرف اشمؤااات اشعقكقي مف د و ا ك ػك ا:مػر اشػذم ي ػرؿ مػف أ ػـ عقتػات اش"ك ػى

شلقماء اإلاراكيلف.

كمل ػػذ اع"ت ػػار قط ػػاع غػ ػزة ريالػ ػنا مواديػ ػنا ػػف ع ػػاـ  " 2007ػػر ض اشمع ػػارـ اإلاػ ػراكيلي دع ػػاكل

اش"وػػكيض اش"ػػف "قػػدـ شمػػكاطليف مػػف قطػػاع غ ػزة ك"اػػ"لد ػػف ذشػػؾ علػػك اش"وػػديؿ رقػػـ  )8علػػك قػػالكف

ا:مرار اشمدلي اإلاراكيلف ماككشي اشدكش ) كتمك تى يوفف إاراكيؿ ت رؿ رامػؿ مػف أيػ ماػككشي عػف
ا:مرار اش"ػف ""اػتب ت ػا مشملطقػ مواديػ م ػالؿ ما:عمػاؿ اشق"اشيػ م ككاػوت إاػراكيؿ مف ػكـ ما:عمػاؿ

اشق"اشي م تود أف راف يف ـ ملى اشومليات اشوارري تعيث ي"ـ "طتيؽ اش"وديؿ رقـ  )8إشك را ػ ا:عمػاؿ

اشوارري اإلاراكيلي اش"ف يقكـ ت ا اش يش اإلاراكيلف .عداش

)2012

ك"ػػر ض اشمعػػارـ اإلا ػراكيلي اشلظػػر ػػف دعػػاكل اش"وكيمػػات اشمدلي ػ اشمقدم ػ مػػف اػػراف قطػػاع

غزة كمل ا رالر دعاكل قماكي قاـ تر و ا اشمررز اشفلاػطيلف شعقػكؽ اإللاػاف أمػاـ معرمػ تكػر اشاػتع
اشمررزي

ش"وكيض معايا "مػرركا ػالؿ عمليػ اشربػاص اشمبػتكب اإلاػ اركيلي علػك قطػاع غػزة ػف

رالر عكادث ملفبػل
ت"وكيض معايا ل"ي

ق"ػؿ ي ػا  14مػدليان لاػطيليان ك ػرح  24آ ػريف فػف اشػدعكل ا:كشػك شلمطاشتػ

اا" داؼ قػكات ا عػ"الؿ شماػوفيف ػف ما" ػفك اشوػكدة ت"ػاريو  4رػالكف اشرػالف

يلػػاير)  2009كاشراليػ ش"وػػكيض مػػعايا ااػػ" داؼ مػػدلييف دا ػؿ ػػق اػػرلي ػػف إعػػدل اشتلايػػات ػػف

ع ػػف اش ػ ػ اعي

ػػرؽ مديلػ ػ غػ ػزة كاشراشرػ ػ شلمطاشتػ ػ ت"و ػػكيض م ػػعايا اا ػػ" داؼ تي ػػت عػ ػزاء تاشق ػػذاكؼ

اشما ػػماري  .كتو ػػد اشلظ ػػر ػػف اش ػػدعاكل أب ػػدرت معرمػ ػ تك ػػر اشا ػػتع اشمررزيػ ػ قرار ػػا ت ػػر ض اش ػػدعاكل

اشرالر

ك اء ف متػررات ذشػؾ اشعرػـ أف اشمػدعيف ػـ مػكاطليف ريػاف موػادم كتػوف دكشػ إاػراكيؿ غيػر

ماػػككش عػػف اش"وكيمػػات ر"طتيػػؽ شل"وػػديؿ رقػػـ  )8علػػك قػػالكف ا:مػرار اشمدليػ اإلاػراكيلف .اشمررػػز

اشفلاطيلف )2013

ي"مػػح ممػػا اػػتؽ تيالػػى :تػػوف اشل ػػكء إشػػك آشيػػات اشمعااػػت كاشقمػػاء اإلا ػراكيلف ػػك أمػػر غيػػر

م دم ك يعقؽ ل"اكج مرمي

كشرف اش كد اشمتذكش ف ذا اإلطار "و"تر ام

دان كذشػؾ مػف أ ػؿ

اشكبػػكؿ إشػػك اشوداش ػ كالبػػاؼ اشمػػعايا ػػإف اشل ػػكء إشػػك اشقمػػاء كآشيػػات اش"عقيػػؽ اإلا ػراكيلي كدكف
اشكبػ ػػكؿ إشػ ػػك ل"ػ ػػاكج يفمػ ػػح اشملظكم ػ ػ اإلا ػ ػراكيلي كا دعػ ػػاء اإلا ػ ػراكيلف تاشقيػ ػػاـ ت"عقيقػ ػػات أك اشقيػ ػػاـ

تا ش"زامات اشقالكلي علك إاراكيؿ ك ك يمرؿ لقط ا لطالؽ شلقماء اشدكشف رما اػكؼ لكمػعى عيػث
ي ػػ"رط قتػػؿ اشل ػػكء إشػػك اشقمػػاء اشػػدكشف ااػػ"لفاذ اػػتؿ اش"قامػػف اشمعلي ػ كارتػػات عػػدـ قػػدر" ا أك رغت" ػػا

إللباؼ اشمعايا.
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ثانياً :المجوء إلى الدول التي تعمل مبدأ الوالية القضائية العالمية
إف اشك ي ػ اشقمػػاكي شلدكش ػ "وطػػف اشمعػػارـ اشكطلي ػ شلدكش ػ بػػالعي اشلظػػر ػػف اشقمػػايا اش"ػػف

"د ؿ ممف لطاق ا إذا رالت لاكي يرػكف ش ػا ا

"بػاص ػف معارمػ اشم" مػيف إذا رػالكا يعملػكف

لاػػي" ا أك إذا كقوػػت اش ريمػ ػػف لطػػاؽ اشدكشػ أك إذا رػػاف اشفوػػؿ اشم ػػرـ قػػد أشعػػؽ مػػر نار تم ػكاطلف

اشدكش

ػف ػذش اشعاشػ "وػد اشك يػ اشقمػاكي شلدكشػ قاكمػان ك ػك ا:مػر اشم "لػؼ عػف ماػوش "طتيػؽ متػدأ

اشك يػ اشقمػػاكي اشواشمي ػ كاشػػذم يقبػػد تػػى أف "كاػػع اشدكشػ عتػػر قكاليل ػػا اشدا لي ػ ا "بػػاص معارم ػػا

اشكطلي ػ ش"رػػكف م "ب ػ تػػاشلظر ػػف ػراكـ مويل ػ تبػػرؼ اشلظػػر عػػف مرػػاف كقػػكع اش ريم ػ أك لاػػي

مر"رتي ػػا كغاشتػنا مػػا "ػػلص ق ػكاليف اشػػدكؿ اش"ػػف "و ػػذ تاشمتػػدأ علػػك ا "بػػاص معارم ػػا علػػك اشلظػػر ػػف

اشقمػػايا اش"ػػف "مػػس تػػومف كاػػالم اشم "مػػع اشػػدكشف كرػػذشؾ اشقمػػايا اش"ػػف " ػػص ا ل" ارػػات اشممل ػ

شعقػػكؽ اإللاػػاف كا ل" ارػػات اش اػػيم شلقػػالكف اشػػدكشف اإللاػػالف كيرػػكف ذشػؾ مػػف ملطلػػؽ عػػرص اشػػدكؿ
علك عدـ إ الت مف ير"رتكف "لؾ اش راكـ مف اشوقاب .رميل

)20-16 :2016

ك "ػزاؿ اش ػكد ماػػ"مرة ػف اش مويػ اشوامػ شألمػـ اشم"عػػدة مػع اػوف كملابػرة اشل لػ اشدكشيػ

شلبػ ػػليب ا:عمػ ػػر ش"وزيػ ػػز متػ ػػدأ اشك ي ػ ػ اشقمػ ػػاكي اشواشمي ػ ػ شػ ػػدل ميػ ػػع اشػ ػػدكؿ ك اب ػ ػ يمػ ػػا ي"ولػ ػػؽ
تا ل" ارػػات اش اػػيم شلقػػالكف اشػػدكشف اإللاػػالف رمػػا ك"ومػػؿ اشل لػ شلبػػليب ا:عمػػر علػػك "طػػكير ػػذش

اآلشي ػ كاش"ػػف "ؤرػػد أل ػػا ""كا ػػؽ مػػع ػػك ر كمقابػػد اشقػػالكف اشػػدكشف اإللاػػالف كمػػا ػػاء ػػف لبػػكص
ا"فاقيػػات ليػػؼ كا"فاقيػػات

ػػام كذشػػؾ شمػػا ش ػػذا اشمتػػدأ مػػف أ ميػ ػػف اش"بػػدم شالل" ارػػات اش طي ػرة

شلقالكف اشدكشف اإللاالف .اشل ل اشدكشي شلبليب ا:عمر )2016

ك"طتؽ اشوديد مف اشدكؿ ا:كركتي متدأ اشك ي اشقماكي اشواشمي كشرف مع ك كد ا "ال ػات ػف
قكاعػػد "طتيق ػػى كمل ػػا :تريطالي ػػا ك كشل ػػدا كليكزيلل ػػدا كاكياػ ػ ار كاش ػػدكؿ اإلا ػػرلدلا ي كتل ير ػػا كاش" ػػف

أعطػت ا "مامػان رتيػ انر ش ػذا اشمتػدأ كرالػت إاػتاليا ع"ػك بػيؼ عػاـ  2009مػف اشػدكؿ اش"ػف طتقػت متػدأ
اشك ي اشواشمي كمارا"ى علك لطاؽ كااع .اشد اف )128 :2017

كش ػػوت مؤاا ػػات عق ػػكؽ اإللا ػػاف إش ػػك قم ػػاء اش ػػدكؿ اش" ػػف "و ػػذ تاشك يػ ػ اشقم ػػاكي اشواشميػ ػ
شمعارمػ اشماػػككشيف عػف ا ل" ارػػات اش اػيم اش"ػػف ار"رتػت تعػػؽ اشمػدلييف اشفلاػػطيلييف ػف قطػػاع غػزة

كرػػاف مػػف أ م ػػا اشقمػػي اش"ػػف ر وػػت شػػدل اشقمػػاء اشتريطػػالف مػػد م"اػػيتف شيفلػػفم كاش"ػػف رالػػت " ػػغؿ
ملبب كزيػرة اش ار يػ ػف اشعركمػ اإلاػراكيلي كعمػك ػف م لػس اشػكزراء ا:ملػف اشمبػغر شلعركمػ

كقػػت ػػف اشوػػدكاف اإلاػراكيلف علػػك اشقطػػاع عػػاـ  2009-2008عمليػ اشربػػاص اشمبػػتكب) كعلػػك
إرر دكر ا ػف اشوػدكاف كاشػذم ار"رتػت يػى إاػراكيؿ ال" ارػات اػيم شلقػالكف اشػدكشف اإللاػالف "رقػك إشػك
ػراكـ عػػرب ك ػراكـ مػػد اإللاػػالي  .كقػػد بػػدر راػػاش ااػػ"دعاء مػػف اش ػػرط اشتريطالي ػ شل"عقيػػؽ مو ػػا
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علػػك لفي ػ ار"رػػاب ػراكـ عػػرب كشرػػف مشيفلػػفم ر مػػت اشمرػػكؿ كاش مػػكع شل"عقيػػؽ .ك ػػف عػػاـ 2009
أبدر قامف تريطالف مػذررة إلشقػاء اشقػتض علي ػا تيلمػا رالػت ػف ػف طريق ػا شلكبػكؿ إشػك تريطاليػا

شلم ػػارر ػػف مػػؤ"مر "لظمػػى بػػعيف إاػػراكيلي  .كقػػد اػػارع ماػػؤكشكف إاػػراكيليكف رتػػار تاش"كابػػؿ مػػع

لظ ػراك ـ اشتريطػػالييف ػػف معاكش ػ ش"بػػليؼ زيػػارة مشيفلػػفم علػػك أل ػػا ػػف تور ػ

اب ػ دتلكمااػػي كذشػػؾ

شملع ا اشعبال اشدتلكمااي ك" ليت ا ا ع"قاؿ علك اشػرغـ مػف أل ػا شػـ "رػف ػف ذشػؾ اشكقػت "ومػؿ ػف

ملب ػػب دتلكماا ػػف؛ ت ػػؿ رال ػػت عم ػػك ػػف اشترشم ػػاف اإلاػ ػراكيلف كاا ػػ" اب كزي ػػر اش ار يػ ػ اشتريط ػػالف

شلمطاشب اإلاراكيلي

كاع"تر زيار" ػا مػمف عمػؿ دتلكمااػف كتػذشؾ "ر"اػب اشعبػال اشدتلكمااػي اش"ػف

" لت ا اشمااكل  .اشمررز اشفلاطيلف )2016

ك ػػف قمػػي أ ػػرل ر وػػت أمػػاـ اشقمػػاء اإلاػػتالف "قػػدـ ت ػػا اشمررػػز اشفلاػػطيلف شعقػػكؽ اإللاػػاف
مػع ػرراء عقػكقييف مػف إاػتاليا مػد اػتو مػػف رتػار اشماػككشيف اشاػاتقيف ػف اش ػيش اإلاػراكيلف مػػل ـ

كزيػػر اشػػد اع ا:اػػتؽ متليػػاميف تػػف اشيوػػازرم كركػػيس يكػ أررػػاف اش ػػيش ممك ػػيى يوػػاشكفم كقاكػػد اػػالح

اش ػػك اشا ػػاتؽ مداف ع ػػاشك"سم كذش ػػؾ اا ػػ"لادان إش ػػك أف اشقم ػػاء اإلا ػػتالف يوم ػػؿ تمت ػػدأ اشك يػ ػ اشقم ػػاكي

اشواشمي

كي "ص تاش"عقيؽ مع ا:

اص اشم "تى ف ار"رات ـ راكـ عرب ك ػراكـ مػد اإللاػالي  .كقػد

قػػدمت اشقمػػي تاشلياتػ عػػف مػػعايا مػػدلييف اػػقطكا ػػف ااػػ" داؼ اش ػػيش اإلاػراكيلف شملطقػ اػػرلي ػػف

ع ػػاـ  2002ت ػػدؼ اغ"ي ػػاؿ اشقاك ػػد اشوا ػػررم ػػف عررػ ػ عم ػػاس ب ػػالح ػػعادة عي ػػث أشق ػػت ط ػػاكرة

قرتػ لبػؼ طػف علػك ملػزؿ ػعادة ك ػك مػا أدل إشػك مق"ػؿ  18مػدليان كمػل ـ
إاراكيلي لفار قلتل "زف ا
زك "ى كطفل"ى ك رح  77آ ريف ك"دمير  11ملز ن .كلفك ف عيل ا ركيس يك أرراف اش ػيش ممك ػيى
يولػػكفم :معلمػػى تك ػػكد زك "ػػى كاتل"ػػى إشػػك التػػى أرلػػاء "لفيػػذ عملي ػ ا غ"يػػاؿ  ...كألػػى

مفػػر مػػف "لفيػػذ

اشوملي ع"ك تك كد مام .كقد قتلت اشمعرم اشكطلي اإلاتالي علػك اشلظػر ػف اشقمػي كشرػف ك قػنا شمتػدأ
اش"تويػ ك ػػك يولػػف ألػػى يمرػػف اشلظػػر ػػف اشقمػػايا ك قػنا شمتػػدأ اشك يػ اشقمػػاكي اشواشميػ إ َّ ػػف عػػاؿ
عدـ قياـ اشقماء اشم "ص أم اإلاراكيلف) تاش"عقيؽ كاشمعارم تعياديػ كل از ػ ك ػك ا:مػر اشػذم رػاف
مطلػػكب إرتا"ػػى أف إاػراكيؿ شػػـ "تػ ًػد ااػػ"ودادان شل"عقيػػؽ مػػع ا :ػ اص اشم" مػػيف ك ػػك مػػا "ػػـ تاشفوػػؿ .كقػػد
"قدمت إاراكيؿ تطوف أماـ اشمعرم ادعت يى عدـ ا "باص اشمعرمػ اشكطليػ اإلاػتالي كادعػت أف

إا ػراكيؿ قامػػت تاش"عقيقػػات اشرا ي ػ ػػف اشقمػػي كشرػػف ػػف آيػػار مػػايك)  2009قػػرر اشقامػػف اإلاػػتالف
م رلالدكم علك أ لي اشمعرمػ تػاشلظر ػف اشقمػي كمكابػل اش"عقيقػات ػف اشقمػي كر ػض اشطوكلػات

اش"ف "قدمت ت ا إاراكيؿ كبلؼ اش ريم اشملظكرة علػك أل ػا ريمػ مػد اإللاػالي

ي رؿ زنء مف

ػف عػاؿ رتػت ألػى

كـ مترمج علك لطاؽ كااع .اشمررز اشفلاطيلف )101-100 :2010

"قدمت إاػراكيؿ تػاشطوف ػف قػرار اشمعرمػ اشكطليػ اإلاػتالي اشم"ولػؽ تمتا ػرة إ ػراء اش"عقيقػات
ػػف اشقمػػي أمػػاـ معرمػ ااػػ"كلاؼ كقػػررت معرمػ ا اػػ"كلاؼ قتػػكؿ اشطوػػف اإلاػراكيلف كاغػػالؽ ملػػؼ
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كشرػف طلتػت اشعركمػ اإلاػراكيلي مػف اشمػتاط

كتلاء عليى "كقفت أعمػاؿ اش"عقيػؽ ػف اشقمػي
اش"عقيؽ
ن
اشم" ميف تودـ اشاػفر إشػك إاػتاليا كعلػك إرػر "لػؾ اشقمػي  :تا ػرت ك ازرة اش ار يػ اإلاػراكيلي معادرػات
مع اشالطات اإلاتالي شلمغط علي ا ش"وديؿ قكاليل ا ش" ليب قػادة إاػراكيؿ مػف اشمالعقػ اشقمػاكي كقػد

شػػػكعظ " لػ ػػب اشوديػ ػػد مػ ػػف قػ ػػادة اش ػ ػػيش اإلا ػ ػراكيلف اشاػ ػػفر إشػ ػػك إاػ ػػتاليا كاشػ ػػك تلػ ػػداف أ ػ ػػرل .اشمررػ ػػز
اشفلاطيلف )102-101 :2010
ممػػا اػػتؽ تيالػػى ػػف اشقمػػي"يف اشاػػاتق"يف :لػػرل أف اشمالعق ػ اشقمػػاكي شػػدل اشػػدكؿ اش"ػػف "و ػػذ

تاشك ي ػ اشقمػػاكي اشواشمي ػ كاف رػػاف شػػـ يبػػؿ إشػػك عػػد معارم ػ ولي ػ شمر"رتػػف اش ػراكـ تعػػؽ اشمػػدلييف
اشفلاػػطيلييف ػػإف ػػذش اشمعػػاك ت " ػػرؿ تعػػد ذا" ػػا أداة مػػف أدكات اشمػػغط علػػي ـ إذ ي"ورمػػكف شقيػػكد
عديدة الؿ افر ـ إشك اشوديد مف اشتلداف .كقد رلت "لؾ اشقمايا كقمايا أ رل كاػيل شفمػح اش ػراكـ

اإلاػراكيلي تعػػؽ اشمػػدلييف عيػػث رػػاف "رريػػز اإلعػػالـ اشغرتػػف كاشػػدكشف علػػك "فابػػيؿ "لػػؾ اشقمػػايا ك ػػك
ا:مر اشذم يو"تر ف تاشغ ا :مي شملابرة عقكؽ اإللااف ف قطاع غزة ك"و"تر ػذش اشمعػاك ت غيػر
اشماتكق

طػكة أكشػك لعػك أ ػذ اشوتػر مل ػا ش"طػكير عمػؿ اشمؤااػات ػف اشماػ"قتؿ مػف ػالؿ اش" ػتيؾ

مع اشمؤااات اشلا ط عكؿ اشواشـ شمالعق مر"رتػف ا ل" ارػات اش اػيم كالبػاؼ اشمػعايا كش" ػرؿ

رادعنا أماـ اشقادة اإلاراكيلييف شودـ "ررار ا.
كعلػػك إرػػر اشػػدعاكل اشقمػػاكي اشم"رػػررة ل ػػطت ك ازرة اش ار يػ اإلا ػراكيلي ػػف عػػث اشػػدكؿ اش"ػػف

"و ذ تاشك ي اشقماكي اشواشمي علك "وديؿ قكاليل ا كتررت مطلت ػا تكقػؼ ا اػ" داـ اشاػفء شلقػالكف)

كذشػػؾ رم ػػا ػػاء ػػف تيػػاف ك ازرة اش ار يػ ػ اإلاػػراكيلي عل ػػك إرػػر معاكشػ ػ اع"قػػاؿ مشيفل ػػفم ػػف تريطالي ػػا

ككبػػفت اشمؤااػػات اشعقكقي ػ تاش ػػات اشموادي ػ إلا ػراكيؿ ( .)9002 ،BBCك ػػف ااػػ" ات شلمػػغكط
اإلاػ ػراكيلي ب ػػادؽ اشترشم ػػاف اشتريطػػػالف عل ػػك "و ػػديؿ ق ػػالكف اشك يػ ػ اشقم ػػاكي اشواشميػ ػ ػ ػف  15أيلػػػكؿ
ات"متر)  2011ت دؼ بد معاك ت إبػدار أكامػر ا ع"قػاؿ شم ػ"ت يف ت ػراكـ عػرب عيػث تمك ػب

اش"وديالت اش"ف بادؽ علي ا اشترشماف ي "رط قتؿ إبدار أكامر اع"قاؿ اشعبػكؿ علػك اشمكا قػ اشماػتق

مػف ركػيس اشلياتػ اشوامػ اشتريطاليػ تورػس مػا رػػاف عليػى ػف اشاػاتؽ مػف إمراليػ اش"ك ػى ت ػرؿ متا ػػر

إشػػػك اشقمػ ػػاء إلبػ ػػدار أكامػ ػػر ا ع"قػ ػػاؿ ا:مػ ػػر اشػػػذم ي وػ ػػؿ مػ ػػف معػ ػػاك ت ماػ ػػاكل م رمػ ػػف اشعػ ػػرب
اإلاراكيلييف أم انر موقدان ف تريطاليا ك ف ت ذا اش"وديؿ اشقػالكلف "مػلح اشعبػال إل ػالت م رمػف اشعػرب
اإلاراكيلييف مف اشوقاب كاشافر إشك تريطاليا كاش ركج مل ا توماف .اشميزاف )2011
يوطػػف ا

كا" ػػذت إاػػتاليا ط ػكات ممارل ػ

توػػد أف رػػاف اشقػػالكف ا:اااػػف شلاػػلط اشقمػػاكي اإلاػػتالف

"بػػاص اشقمػػاكف شمعارم ػ اشم ػػ"تى تار"رػػات ـ ػراكـ عػػرب ك ػراكـ مػػد اإللاػػالي ت ػػرؿ

عاشمف قػد أكرد اشترشمػاف اإلاػتالف "وػديالت علػك اشقػالكف شي ػ"رط أف يرػكف اشمػدعك عليػى م"كا ػدان ػف

إاتاليا أك أف اشمعي أك اشمعايا ـ مف اشرعايػا اإلاػتاف أك أف اشقمػي ذات بػل
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ابػ تإاػتاليا

ك ف ذش اشعاش

يمرف شلمعايا اشمدلييف مف غير اشرعايا اإلاتاف أف ي"قدمكا ت راكل أك دعػاكل أمػاـ
ػػال يمرػػف متا ػرة

اشقمػػاء اإلاػػتالف ك ػػف عػػاؿ "كا ػػد أعػػد م رمػػف اشعػػرب علػػك ا :ارمػػف اإلاػػتالي
إ ػراء اش"عقيػػؽ ت ػػولى إ َّ تق ػرار مػػف اشلاكػػب اشوػػاـ اإلاػػتالف ك ػػك ػ ص يػػ"ـ "وييلػػى مػػف قتػػؿ اشعركم ػ

اإلاػػتالي كي مػػع ت ػػرؿ غيػػر متا ػػر ش"ك ي ػػات اشعركم ػ كتاش"ػػاشف" :ػػؤرر اشمبػػاشح اشايااػػي علػػك
ماار "عريؾ أك متا رة دعاكل مد م رمف اشعرب مف اشقادة اإلاراكيلييف .تكيف )2010
كعلػػك إرػػر اش"وػػديؿ اشقػػالكلف علػػك بػػالعيات اشك يػ اشقمػػاكي اشواشميػ يبػػتح ماػػوش مالعق ػ

مر"رتػػف ػراكـ اشعػػرب تعػػؽ اشمػػدلييف ػػف قطػػاع غػزة م م ػ ػػف غاي ػ اشبػػوكت ك""طلػػب

ػػكد موقػػدة

شلتعػػث عػػف طػػرؽ يمرػػف ااػػ"غالش ا ش"مرػػيف اشقمػػاء اشػػكطلف ػػف ػػذش اشػػدكؿ مػػف اشقيػػاـ تكا تػػى شماػػاءش

كمعاات مر"رتف اش راكـ.

ثالثاً :المجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية
ل ػػح مػػؤ"مر ركم ػػا كاشػػذم الوقػػد ػػف "مػػكز يكشيػػك)  1998ت ػػاش ركج تموا ػػدة ركمػػا اشمؤااػ ػ

شلمعرمػ ػ اش لاكيػ ػ اشدكشيػ ػ كاش ػػذم أب ػػتح اشمير ػػاؽ ا:ااا ػػف شلمعرمػ ػ عي ػػث "وااػ ػت م ػػع ت ػػدء اػ ػرياف

اشموا دة ف اشفا"ح مػف "مػكز يكشيػك)  2002ش"رػكف معرمػ داكمػ شمعارمػ اشم ػ"تى تار"رػات ـ ػراكـ

كذشػػؾ ػػف عاش ػ عػػدـ قػػدرة أك عػػدـ رغت ػ تالد ػػـ مػػف معػػارم" ـ .كاشمعرم ػ اشدكشي ػ "عػػارـ ا :ػ اص

اشم ػػ"تى تار"رػػات ـ ػراكـ اإلتػػادة اش ماعي ػ كاش ػراكـ مػػد اإللاػػالي ك ػراكـ اشعػػرب كاش"وػػذيب كاإلعػػداـ
ارج لطاؽ اشقماء كاإل فاء اشقارم .ملظم اشوفك اشدكشي )

وتتكون المحكمة من أربع أجيزة رئيسية ،ىي:
-

يك اشركاا .

وت اا"كلاؼ ك وت ات"داكي

 -مر"ب اشمدعف اشواـ.

ك وت "م يدي .

 -قلـ اشمعرم .

وتكون المحكمة مختصة بالنظر بالقضايا في حاالت ثلث ،ىي:

 .1إذا أعاشػػت دكش ػ طػػرؼ إشػػك اشمػػدعف اشوػػاـ قمػػي ""مػػمف ار"رػػاب ريم ػ أك أررػػر مػػف اش ػراكـ
اش"ف " "ص ت ا اشمعرم كي "رط ف ذش اإلعاش اش"اشف:

 أف "ركف اشدكش اش"ف "قكـ تاإلعاش طرؼ ف اشلظاـ ا:اااف شلمعرم اش لاكي اشدكشي . -أف "ركف اش ريم اشمعاش مف اش راكـ اش"ف " "ص ت ا اشمعرم

 أف "طلب اشدكش اشطرؼ مف اشمدعف اشواـ اش"عقيػؽ ػف اشقمػي تغػرض اشتػت ي ػا ع"ػك شػك"طلب ا:مر "ك يى ا " اـ ش

ص مويف أك أررر .عي"الف )19-18 :2009
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 .2إذا أعاؿ م لس ا:مف إشك اشمدعف اشواـ شلمعرمػ شللظػر ػف ريمػ مػف ا "بػاص اشمعرمػ

ك"و"ف بالعي اإلعاش شلمعرم ف عاؿ لظرش ف ماػوش ""ولػؽ توعرػاـ اشفبػؿ اشاػاتع شميرػاؽ
ا:مـ اشم"عدة ك ف اش"ف ""ولؽ تاش" ديدات تاشالـ اشدكشف أك اشودكاف.

ػاء علػػك
 .3إذا تا ػػر اشمػػدعف اشوػػاـ شلمعرم ػ اش لاكي ػ اشدكشي ػ مػػف "لقػػاء لفاػػى اش"عقيػػؽ كذشػػؾ تلػ ن
مولكمػػات ي"لقا ػػا مػػف ملظم ػػات عركميػػ أك غيػػر عركميػػ أك مػػف دكؿ أك مػػف أ ػػزة ا:م ػػـ
اشم"عدة .ميراؽ ركما اشمكاد  13ك)15

رما كي "رط أيمنا ش"ركف اشمعرمػ م "بػ أف "رػكف اش ريمػ قػد كقوػت علػك إقلػيـ دكشػ طػرؼ
ف اشلظاـ ا:اااػف شلمعرمػ أك أف يرػكف عػامالن ش لاػي دكشػ طػرؼ ي ػا ك ػف غيػر ػا"يف اشعػاش"يف

ي ػػ"رط مكا قػػ اشدكشػػ اش"ػػف يعمػػؿ اشمػػ" ـ لاػػي" ا أك اش"ػػف كقوػػت اش ريمػػ علػػك إقليم ػػا علػػك عمػػؿ
اشمعرم اش لاكي اشدكشي قتؿ تدء إ راءات اش"عقيؽ .ك"ا"رلك ذش اشقكاعد ف عاش أف "ػـ إعاشػ اشقمػي
إشك اشمعرم مف قتؿ م لس ا:مف اشدكشف فػف ػذش اشعاشػ

ي ػ"رط أف "رػكف اشدكشػ اش"ػف كقوػت ػف

إقليم ا اش ريم أك يعمؿ لاي" ا اشم" مكف طر نا ك ي "رط أيمػنا مكا ق" مػا شمتا ػرة اشمعرمػ عمل ػا.
عيد )52 :2011
كت بػػكص ا

"بػػاص اشزمػػالف شلمعرم ػ إل ػػا "لظػػر قػػط ػػف اش ػراكـ اش"ػػف كقوػػت توػػد تػػدء

ارياف لظام ا ا:اااف أم تود اشفا"ح مػف "مػكز يكشيػك)  2002كاذا أبػتعت دكشػ مػف اشػدكؿ طر ػان
ف اشلظاـ ا:اااف تود تدء لفاذش ال ي كز شلمعرم أف "مػارس ا "بابػ ا تػاشلظر ػف اش ػراكـ اش"ػف
كقوت قتؿ تدء لفاذ ذا اشلظاـ تاشلاػت ش"لػؾ اشدكشػ إ َّ ػف عاشػ أف أقػرت اشدكشػ تا "بػاص اشمعرمػ
تورر ر وف تاشلات ش ا .ميراؽ ركما اشمادة )11
ك يمػػا ي ػػص اشعاش ػ اشفلاػػطيلي

فػػف  22رػػالكف اشرػػالف يلػػاير)  2009توػػد ال" ػػاء اشوػػدكاف

ال شلمعرم "قر يى تك ي" ػا كا "بابػ ا شللظػر ػف
اإلاراكيلف أكدعت اشالط اشفلاطيلي إعاللان ما ن
اش ػراكـ اش"ػػف كقوػػت ػػف ا :ارمػػف اشفلاػػطيلي كتػػورر ر وػػف شيرػػكف شلمعرم ػ اشك ي ػ ملػػذ "وايا ػ ا ػػف

"مكز يكشيك)  2002ك ف اشيكـ ذا"ى أعلف اشمدعف اشواـ شلمعرم ف ذشؾ اشكقػت مشػكيس أكرػامتكم أف
لاشؾ ممااكؿ قالكلي موقدة ي ب "قكيم ام ك ف

اشواـ تولى شػيس

ػ ا

ر آيار مايك) مف اشواـ لفاى أعلف مر"ب اشمػدعف

"بػاص ش"عديػد مػا إذا "و"تػر لاػطيف دكشػ أـ

اشوام ػ شألمػػـ اشم"عػػدة كتاش"ػػاشف :إلػػى

لاطيف .عاتديف )71-70 :2015

كتولػى ا "بػاص اش مويػ

يمرػػف شلمػػدعف اشوػػاـ أف يقػػرر قتػػكؿ ك ي ػ اشمعرم ػ ػػف إقلػػيـ

كعلك إرر ا ع"راؼ اشذم عبػلت عليػى لاػطيف مػف اش مويػ اشوامػ شألمػـ اشم"عػدة ػف " ػريف

اشرالف لك متر)  2012ردكش غير عمػك ػف ا:مػـ اشم"عػدة كر ػع در ػ "مريل ػا ػف اش مويػ اشوامػ

تبف عمك مراقب أبتح تإمراف لاطيف ا لمػماـ إشػك اشلظػاـ ا:اااػف شلمعرمػ  .ك ػف اشفػا"ح مػف

رػالكف اشرػالف يلػاير)  2015أكدعػت دكشػ لاػطيف إعاللػان ابػان شػػدل اشمعرمػ اش لاكيػ اشدكشيػ ك قػان
:عراـ ميراؽ ركما قتلت تمك تى ا "باص اشمعرم تدءنا مػف يػكـ  13عزيػراف يكليػك)  .2014ك ػف
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اشيػكـ اش"ػاشف أكدعػت لاػطيف بػؾ المػمام ا إشػػك اشمعرمػ شػدل ا:مػيف اشوػاـ شألمػـ اشم"عػدة كالمػػمت

إشػػك ميرػػاؽ ركمػػا ك ػػف  7رػػالكف اشرػػالف يلػػاير)  2015قتػػؿ ماػ ؿ اشمعرمػ اش لاكيػ اشدكشيػ اإلعػػالف
اشػػذم أكدع"ػػى لاػػطيف كتػػذشؾ يرػػكف ا
يكليػػك)  2014ك يرػػكف شلمعرمػػ ا

)3-2 :2015

"ب ػاص اشزمػػالف شلمعرم ػ ػػف اش ػراكـ اش"ػػف ملػػذ  13عزي ػراف

"بػػاص ػػف اش ػػراكـ اش"ػػف كقوػػت قتػػؿ ػػذا اش"ػػاريو .اشع ػػؽ

كعلك أرر المماـ لاطيف أعللػت اشمدعيػ اشوامػ شلمعرمػ م ػا"ك تلاػكدام اشتػدء تد اراػ اشعاشػ

ا:كشي شفلاطيف كاشذم يمر عتر أرتع مراعؿ:

 اشمرعل ا:كشك ""ولؽ تاش"قييـ ا:كشف :ؿ " "ص تاشعاش أـ ؟ كاشمرعل اشرالي ""ولػؽ تد اراػ ااشزملف كا

"بػاص ك"لظػر ػف اشمعرمػ ػف ػذا اشاػياؽ ا

"باص اشمكمكعف كاإلقليمف كاش

بف.

"بػاص

 اشمرعل ػ اشراشر ػ د ارا ػ اشمقتكشي ػ ك ػػك ي"ولػػؽ تمتػػدأ اش"رامػػؿ كاشػػذم يقمػػف تػػوف اشمعرم ػ "رػػكفم "بػ قػػط ػػف عػػاؿ رػػاف اشقمػػاء اشػػكطلف اشم ػػ"ص غيػػر ارغػػب أك غيػػر قػػادر علػػك إ ػراء

اشما ػػاءش اشمطلكتػ ػ كي"م ػػمف د اراػ ػ اشمقتكشيػ ػ أيمػ ػنا م ػػدل ط ػػكرة اش ػ ػراكـ اشمر"رتػ ػ كاآلر ػػار
اشلا م عل ا عيث " "ص اشمعرم قط ف اش راكـ اش"ف " رؿ طر ايـ.

 اشمرعل ػ اشراتو ػ متػػدأ مبػػلع اشوداش ػ ك ػػف ػػذش اشعاش ػ "فعػػص اشمعرم ػ اشمبػػلع اشفمػػلكشلوداش

كتولى شف يركف لاؾ اا"غالؿ افء شلوداش  .اشعؽ )12-6 :2015

شقد "ح المماـ لاطيف إشػك اشمعرمػ اش لاكيػ اشدكشيػ أتكاتػنا ديػدة شومػؿ اشمؤااػات اشعقكقيػ
ػػف مالعقػ ػ كما ػػاءش مر"رت ػػف ػ ػراكـ اشع ػػرب ػػف قط ػػاع غػ ػزة كال رط ػػت اشمؤاا ػػات ػػف اشوم ػػؿ م ػػع

اشمعرمػ اش لاكيػ اشدكشيػ كعملػػت مؤااػػات ت ػػرؿ م ػػ"رؾ ك ػػف :اشمررػػز اشفلاػػطيلف شعقػػكؽ اإللاػػاف

كمؤااػ اشعػؽ كمررػز اشميػزاف شعقػكؽ اإللاػاف كال" ػت اشمؤااػات مػف إعػداد  6مػذررات قالكليػ ك"ػـ

"اليم ا شلمدعف اشواـ شلمعرم اش لاكي اشدكشي ك""ولؽ ت راكـ عػرب ك ػراكـ مػد اإللاػالي ار"رتػت ػف
ا :ارمػػف اشفلاػػطيلي كمػػف مػػمل ـ مػػذررة قالكلي ػ شلمطاشت ػ تفػػ"ح "عقيػػؽ عػػكؿ اشعبػػار غيػػر اشقػػالكلف
علػك قطػاع غػزة كمػذررات "طاشػػب تفػ"ح "عقيػػؽ ػف ػراكـ اشعػرب كاش ػراكـ مػد اإللاػػالي اش"ػف ار"رتػػت
ػالؿ اشوػدكاف اإلاػراكيلف عػػاـ  2014كلظػاـ اش"عقيػػؽ اإلاػراكيلف اشم"عيػػز .مقاتلػ مػػع عمػدم ػػقكرة

)2019/3/5

ك ػػف " 13مػػكز يكشيػػك)  2017قػػررت اشػػداكرة اش"م يدي ػ ػػف اشمعرم ػ اش لاكي ػ اشدكشي ػ تإل ػػاء

لظػػاـ ػػاص تاشمولكمػػات كأل ػػط ش"كعيػ اشمػػعايا كاش" موػػات اشاػػرالي ػػف لاػػطيف كأ ػػارت اشػػداكرة
اش"م يدي ف قرار ا توف مر"ػب اشمػدعف اشوػاـ شػـ يبػدر قػ اررش توػد ػف اشد اراػ ا:كشيػ شلعاشػ عيػث إلػى
ف عاش بدكر اشقرار اشل اكف شلمدعي
اشمررز اشفلاطيلف )2018

إلى يمرػف شلػداكرة اش"م يديػ اشمتا ػرة تتػدء إ ػراءات اش"عقيقػات.
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ممػا كرد ػػف متاعػػث ػػذا اشفبػؿ ػػإف مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف اشواملػ ػػف قطػػاع غػزة قامػػت

تاشػػدكر اشرػػا ف مػػف أ ػػؿ "ػػك ير اشعماي ػ شلاػػراف اشمػػدلييف مػػف عيػػث قيام ػػا تربػػد ك"كريػػؽ اإلل" ارػػات
ك مع ا ت ػرؿ ملػ"ظـ كاإلل ػراط مػع اآلشيػات اشدكشيػ ت ػرؿ وػاؿ كرػذشؾ اشل ػكء إشػك لظػاـ اشمعااػت

اإلاراكيلف تاشرغـ مف عدـ واشي"ى عيث " ير را اشموطيػات تولػى ك ػر اشعبػال شمر"رتػف ا ل" ارػات

تعؽ اشمدلييف اشفلاطيلييف كاا ـ ف "وميؽ رقا اإل الت مف اشوقاب ك ك ا:مر اشػذم أدل إشػك "رػرار

ال" ار ػػات اشق ػػالكف اش ػػدكشف اإللا ػػالف كاشق ػػالكف اش ػػدكشف شعق ػػكؽ اإللا ػػاف ك"ق ػػكـ اشمؤاا ػػات ت ػػاشل كء إش ػػك

اشقماء اشدكشف تاشرغـ مف اشبوكتات اش"ف "قؼ أماـ ذا اشطريؽ إذ "و"تر مف آشيػات اشوداشػ اشعديرػ

كاش"ف زاؿ ي"ـ اشومؿ علك "طكير ػا إ أللػا لػرل تػوف اشمؤااػات "مرلػت مػف اإلل ػراط تػى ابػ توػد

إلمماـ لاطيف إشك اشمعرم اش لاكي اشدكشي .
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الفص اخلامص
امل ًكات اإلسرائًلًُ ل ن مؤسشات
حكىق اإلنشاى
 انًبحث األٔل :انمٍٕد اإلسزائٍهٍت ضذ يسسساث حمٕق اإلَساٌ فً
انهجٕء نُظاو انعذانت اإلسزائٍهً.
 انًبحث انثاًَ :انًًارساث ٔانضغٕ اث اإلسزائٍهٍت ضذ انًسسساث
ٔ انُاشطٍٍ فً يجال حمٕق اإلَساٌ.
 انًبحث انثانثث :انُظثاو انمضثائً ٔانخشثزٌعً اإلسثزائٍهً كثاداة
ال َخٓان انًعاٌٍز انذٔنٍت نحمٕق اإلَساٌ انفهسطًٍُ.

تمييد:
عملت إاراكيؿ علك "قكيض دكر مؤااات عقكؽ اإللااف ف عماي اشمػدلييف اشفلاػطيلييف ػف

قطػػاع غػػزة كااػػ" دمت ػػف اػػتيؿ ذشػػؾ اشكا ػػاكؿ اشم"اعػػ شػػدي ا را ػػ كرػػذشؾ علػػك عرمػػاف اشم ػػعايا

اشفلاطيلييف مف ا ل"باؼ اشقماكف كذشؾ مف الؿ اف اشقكاليف اشم عف كاشولبري اش"ػف "ويػؽ دكر
اشمؤااػػات ك"عػػرـ اشمػػعايا اشفلاػػطيلييف مػػف اشكبػػكؿ إشػػك اشوداشػ ك"ػػك ير اشعبػػال شمر"رتػػف اش ػراكـ
تعػػؽ اشمػػدلييف اشفلاػػطيلييف ػػف قطػػاع غ ػزة كااػػ" دمت اشكاػػاكؿ اشدتلكمااػػي كاإلعالمي ػ كاش"عريمػػي

كرػػذشؾ "اػػييس اشقمػػاء يمػػا ي ػػص اشػػدعاكل اشقمػػاكي كاش ػػراكل اشم"ولق ػ تاشمػػعايا اشفلاػػطيلييف ػػف

اشقطاع.

كعم ػػدت إاػ ػراكيؿ عل ػػك " ػػكيى ب ػػكرة مؤاا ػػات عق ػػكؽ اإللا ػػاف كاشم ػػغط علي ػػا إلا ػػرا" ا

ك"ع ػػيـ دكر ػػا كذشػػؾ شرػػف " لػػب اشماػػككشيف اإلاػراكيلييف اشم ػػ"تى ار"رػػات ـ ػراكـ عػػرب مػػف اشماػػاكل

ك"ك ير اشعبال ش ـ.

كاف ماا م اشالط اش" ريوي كاشالط اشقماكي اإلاراكيلي رالت كامع ػف "ػك ير اشعبػال

شمر"رتػ ػػف ا ل" ارػ ػػات تعػ ػػؽ اشمػ ػػدلييف اشفلاػ ػػطيلييف كماػ ػػاعدة اشعركم ػ ػ اإلا ػ ػراكيي ػ ػػف اش" ػ ػػرب م ػ ػػف
ماؤكشي" ا ف تر اشمرر عف اشمعايا
ك ػذا مػا اػكؼ لكمػعى ػػف ػذا اشفبػؿ ػف رالرػ متاعػػث؛ ي"لػاكؿ ا:كؿ :اشقيػكد اش"ػف "فرمػ ا

اشاػػلطات اإلا ػراكيلي علػػك

ػػكد مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف ػػف اشل ػػكء شلظػػاـ اشوداش ػ اإلا ػراكيلف ك ػػف

اشمتعث اشرػالف :اشقيػكد كاشمماراػات اإلاػراكيلي مػد اشمؤااػات كاش"ػف " ػدؼ إشػك اشعػد مػف قػدر" ا علػك

اشومػػؿ كااػػ" داؼ اشلا ػػطيف كاشملاب ػريف شلعقػػكؽ اشفلاػػطيلي كي"لػػاكؿ اشمتعػػث اشراشػػث :دكر رػػؿ مػػف
اشاػػلط اشقمػػاكي كاش" ػػريوي اشماػػالد شلايااػػ اإلاػػراكيلي ػػف ااػػ" داؼ عمػػؿ اشمؤااػػات ػػف عمايػػ

اشمدلييف.
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المبحث األول
القيود اإلسرائيمية ضد مؤسسات حقوق اإلنسان في المجوء لنظام العدالة اإلسرائيمي
"وم ػ ػػؿ اشا ػ ػػلطات اإلاػ ػ ػراكيلي عل ػ ػػك "ق ػ ػػكيض مي ػ ػػع اش ػ ػػكد اشراميػ ػ ػ إش ػ ػػك إلب ػ ػػاؼ اشم ػ ػػعايا
اشفلا ػػطيلييف ػػف ت ػػر اشم ػػرر ع ػػل ـ م ػػف ػػالؿ "وكيمػ ػ ـ ع ػػف ا:مػ ػرار اش" ػػف شعق ػػت ت ػػـ كر ػػذشؾ

معاات كمااءش مف ار"رب اش رـ تعق ـ.

أوالً :التحقيقات الجنائية اإلسرائيمية
"اوف ف اشظؿ مؤااات عقكؽ اإللااف شلكبػكؿ إشػك اشوداشػ كماػاءش مر"رتػف اش ػراكـ تعػؽ
اشمػػدلييف اشفلاػػطيلييف كاش"ػػف قػػاـ تار"رات ػػا اش ػػيش اإلا ػراكيلف كاشػػذم يلفػػذ اش"وليمػػات كاش"ك ي ػػات مػػف

مف اشكا ب اشل كء أك ن إشك اشاتؿ اشمعلي شلماػاءش كشػذشؾ :ش ػوت

اشقيادة ا:ملي كاشايااي اشعركمي

اشمؤااات إشك لظاـ اشمااءش اإلاراكيلف كشرف إاراكيؿ أ مت ػذا اشماػوك مػف ػالؿ طتيوػ لظػاـ
اشوداشػ اشػذم تطتيو"ػى

ياػػ"طيع إ ػراء "عقيقػات لزي ػ كمعايػػدة شمعااػت مر"رتػف ا ل" ارػات كر ػػض

اشمطاشتات تإ راك ا رما الكمح يما تود.

"كرؿ إاراكيؿ م م إ راء اش"عقيقات إشك ػزء مػف اشم" مػيف تار"رػاب اش ػراكـ عيػث يقػكـ تػدكر

اش"عقيقات ف اشعكادث ك"لقف اش راكل اشلاكب اشواررم اشواـ ك ك ماتط ػف اش ػيش كياػا ـ ػف راػـ
ايااات اش يش كي"ـ اا" ار"ى ف اشومليات اشوارري اإلاػراكيلي ك ػك تػذشؾ يقػكـ تػدكر قمػاكف ي ػتى
دكر اشلاكب اشواـ ف اشقماء اشمدلف اشلظامف ك ك زء ممف ا" ذكا اشق اررات ف راكـ اشعػرب كاش ػراكـ
مػد اإللاػالي اش"ػف ار"رتػت تعػؽ اػراف قطػاع غػزة كتاش"ػاشف :ػإف دكرش مرػار ػركؾ رريػرة عػكؿ ل از ػ

كعيادي

ذا اشدكر ف إ راء "عقيقات دي .

يكمف راي"س كك"ش )2010

كيومؿ اشلاكب اشواررم اشواـ اإلاراكيلف أيمنا رما" ار قالكلف شلاػلطات اشواػرري كي"تػع ػف

اش يرليػ اشقياديػ شقيػػادة ركااػ أررػػاف اش ػػيش كي"لقػػك اش"وليمػػات مػػف اشقيػػادة اشواػػرري "عػػت عملػػى ت ػػذش

اشبف

ك ك ا:مر اشذم ي وؿ مف ماوش قياـ اشلاكب اشواررم اشوػاـ تػإ راء "عقيقػات ديػ كلزي ػ مػع

قيػػادات عاػرري أمػ انر ماػػ"عيالن؛ ػػك
اشمررز اشفلاطيلف )17 :2010

ي"م"ػػع تاشمرالػ اشكظيفيػ ك تاإلاػػ"قالشي اش"ػػف "مرلػػى مػػف ذشػػؾ.

كمػػف أ ػػـ اشموػػايير اشدكشي ػ ش"ويػػيف اشقمػػاة كمػػف يقكم ػكا تاشومػػؿ اشقمػػاكف تػػوف يرػػكف "وييػػل ـ

كاإل ػراؼ علػػك عمل ػػـ

ممف يقكـ تاشومؿ اشقماكف

ػ "رػػكف ماػػ"قل "مام ػان عػػف اشاػػلط اش"لفيذيػ كمػػف اشموػػايير أيمػان أف يرػػكف
معايدة "مامنا تعيث يركف مف يقكـ تا:عماؿ اشقمػاكي كمل ػا اش"عقيػؽ

معايدكف كغير م"عيزيف كأ َّ يرل أل ـ غير م"عيزيف .ملظم اشوفك اشدكشي
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)114-113 :2014

ك ػػررت ش ل ػ "قبػػف اشعقػػاكؽ تركاا ػ اشقامػػف ري" ػػارد غكشداػػ"كف ػػف دي ػ إا ػراكيؿ تػػإ راء
"عقيق ػػات عقيقيػ ػ تطريقػ ػ لزي ػ ػ كمعاي ػػدة كرأت ت ػػوف لظ ػػاـ اشوداشػ ػ اإلاػ ػراكيلف ي"ا ػػـ تب ػػفات "مييزيػ ػ

م"وب ػػل " و ػػؿ م ػػف "عقي ػػؽ اشوداشػ ػ أم ػػر ػػتى ما ػػ"عيؿ كأ ػػارت ت ػػوف اش"عقيق ػػات اش" ػػف أ ار ػػا اشلاك ػػب

اشواررم اشواـ اإلاراكيلف "مت عتر متاط عاػررييف كأف ػد ا رػاف إ ػراء "عقيقػات عمليا"يػ مػمف
إ راءات "وديتي دا ليػ تػاش يش تعيػث "فعػص مػدل ا ش"ػزاـ دا ػؿ اش"الاػؿ اشقيػادم يػى ك ػف ماػوش
"و"تػػر مػػمف آشيػػات "عقيػػؽ اشوداش ػ كاشماػػاءش ك "و"تػػر "عقيقػػات لاكي ػ عقيقي ػ كأكبػػت اشل ل ػ

تمركرة إ راء م ار و شلظاـ اشمااءش اشذم ""توى إاراكيؿ" .قرير كشدا"كف )26-25 :2009

كش ػػـ "و ػػذ إاػ ػراكيؿ ت"كب ػػيات اشل لػ ػ كاا ػػ"مرت عل ػػك لف ػػس اآلشيػ ػ ػػف إ ػ ػراء اش"عقيق ػػات ػػػف

اشومليػػات اشواػػرري اشالعقػ

ولػػك إرػػر اشوػػدكاف ا :يػػر علػػك قطػػاع غػزة عػػاـ  2014كاشػػذم رػػاف علػػك

لطاؽ كااع كأشعؽ اش ااكر ا:رتر ػف بػفكؼ اشمػدلييف مػف اشومليػات اشاػاتق ؛ ك قػنا شمولكمػات أعلػف

عل ا اشلاكب اشواررم اشواـ :إلى "لقك راكل ""ولؽ تػ  360عادر ك"ـ إ راء اشفعص ا:كشػف ش ػ 220

عػادث قػط كعلػك إرػر اشفعػػص ا:كشػف "ػـ إغػالؽ  80عاشػ دكف ػػ"ح "عقيػؽ ػف ػول ا كأعػاؿ توػػض
مػػف اشعػػا ت اشم"تقي ػ شفػػ"ح "عقيقػػات ت ػػول ا .كع"ػػك عػػاـ  2016شػػـ يػػ"ـ ا ل" ػػاء إ َّ ػػف عاش ػ "عقيػػؽ
كاعػػدة قػػط كك ػػى كعػ ا" ػػاـ مػػد لػػدييف تػػدعكل اشل ػػب كاشاػػرق  .كمػػف اشمالعػػظ ػػف ػػذا اش ػػوف أف

اشلاكػػب اشواػػررم اشوػػاـ كمػػف ػػالؿ اشممارا ػ

يك ػػد شديػػى قػػدرات أك بػػالعيات "مرلػػى مػػف ماػػاكل

م" ػذم اشقػ اررات ت ػػوف اش مػات أك ا:عمػاؿ اشواػػرري

مرػؿ :قيػادات اش ػػيش اشوليػا كاشقػادة اشايااػػيكف

تاإلمػػا إشػػك أف متػػررات ق ار ار"ػػى تػػإغالؽ اشوديػػد مػػف اشعػػا ت تػػوف اشواػػرريكف مػػف اشر"ػػب اشػػدليا رػػالكا

مل"زميف تاشقالكف كاشمقبكد لا أل ـ أدكا م ام ـ ك قان شل"وليمات اشمملكع ش ـ كأف اشعا ت اش"ػف قػرر
"ح "عقيقات ت ول ا عكادث اطعي كرالكي  .ت"ايلـ )2016

كرما أكمعلا ف اشفبؿ اشااتؽ عكؿ دكر مؤااػات عقػكؽ اإللاػاف رػاف ش ػا دكر ل ػط ػف

اشاوف إل راء "عقيقات لزي

كمعايدة تعيػث "ل" ػف تماػاءش كمعااػت مر"رتػف اش ػراكـ تعػؽ اشمػدلييف

ف قطاع غزة كقدمت ف ذا اإلطار راكل رريرة كمطاشتات تإ راء "عقيقات لاكي

ديػ ك"واملػت

اشمؤااات مع لظاـ اشوداش اإلاراكيلف تاشرغـ مف مكقف ا اشماتؽ تودـ عيادي"ى كاا"قالشى.

ثانياً :التحقيقات المدنية وجبر الضرر
رمػػا أكمػػعلا ػػف اشفبػػؿ اشاػػاتؽ عػػكؿ دكر مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف ػػف تػػر اشمػػرر عػػف

اشمعايا اشفلاطيلييف ف قطاع غزة مف الؿ اشل كء إشػك اشقمػاء اإلاػراكيلف شلمطاشتػ تػاش"وكيض عػف
ا:مرار اش"ف شعقت ت ـ كتمم"لرا" ـ إف إاراكيؿ ف ذا اشبدد "مع عقتات ديدة مػف ػول ا وػؿ
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عبػػكؿ اشمػػعايا علػػك اش"وػػكيض ماػػوش بػػوت اشملػػاؿ كذشػػؾ مػػف ػػالؿ ػػرض عكاكػػؽ ماشي ػ كمادي ػ
كقالكلي .
كتمك ػب اشقػػالكف اش"قػػادـ اشمػػدلف عػػف اشػػدعاكل اشمدليػ اإلاػراكيلف ي"ك ػػب علػػك اشمػػعايا "قػػديـ

إ طػار شمػػاتط ررػػف اش"وكيمػات ػػف ك ازرة اشػػد اع اإلاػراكيلي كذشػؾ ػػالؿ اػػ"يف يكمػنا مػػف "ػػاريو كقػػكع
اشع ػػادث اش ػػذم "ا ػػتب تا:مػ ػرار كرم ػػا أكم ػػعلا ا ػػاتقنا :ػػإف اشمؤاا ػػات "ق ػػكـ ت ػػذا اش ػػدكر لياتػ ػ ن ع ػػف
اشمػػعايا شعفػػظ عقػػكق ـ كتمك ػػب ذشػػؾ اإل طػػار ير"اػػب اشمػػعايا مػػدة اػػل"يف قػػط شرػػف يقكمػكا ت"قػػديـ
دعكل مدلي أماـ اشقماء اإلاراكيلف ك"و"تر ذش مدة غير را ي شلمعايا شرف ي"مرلكا مف ر ػع دعػاكل

أمػاـ اشقمػػاء ػف ظػػؿ اشعبػار اشمفػػركض كاشقيػػكد ا :ػرل اش"ػػف الكمػع ا مرػػؿ :عػدـ قػػدر" ـ شلمرػػكؿ
أماـ اشمعارـ كعدـ ك كد آشيات كامع "اػمح شلكبػكؿ شإللبػاؼ اشقمػاكف ش ػـ .ك"قػدـ مررػز عقػكقف
ف مديلػ غػزة تاشلياتػ عػف  1046مػف مػعايا عمليػ اشربػاص اشمبػتكب تػاشطوف عػكؿ ػذا اشوػاكؽ

أماـ اشعرم اشوليا اإلاراكيلي كذشػؾ مػع اق"ػراب ال" ػاء مػدة اشاػل"يف يمػا ي ػص قمػايا ـ شكقػؼ اشومػؿ
تمك ب ػذا اشقػالكف تاػتب اشوكاكػؽ اش"ػف مػا ازشػت قاكمػ أمػام ـ شلمرػكؿ أمػاـ اشمعػارـ اإلاػراكيلي ك ػف

ظؿ اشبوكتات اش"ف "كا ػى كبػكش ـ شلوداشػ ك ػاء رد اشمعرمػ م يتػان شرمػاؿ كر مػت اشطوػف اشمقػدـ.
اشمررز اشفلاطيلف )2010

كي"طلب اشقالكف اإلاراكيلف أف ي"ـ "كقيع اشكرا ت كاشما"لدات اش"ػف ""طلػب "كقيػع اشمػدعيف أف

يػػ"ـ ػػذا اش"كقيػػع أمػػاـ اشمعػػامف اإلاػػراكيلف أك أمػػاـ ممرػػؿ قلبػػلف إا ػراكيلف كتػػذشؾ :ػػإف كاعػػدة مػػف
م"طلتػػات ر ػػع اشػػدعكل "مرػػيف اشمػػدعيف مػػف اشاػػفر شلقػػاء اشمعػػامف اإلا ػراكيلف شل"كقيػػع أمامػػى كر مػػت

اشالطات اإلاراكيلي اشاماح شلمعايا مػف اشاػفر شلمرػكؿ أمػاـ اش يكػات اشقمػاكي كا"مػاـ إ ػراءا" ـ كأدل
ذشػػؾ إشػػك ر ػػض اشوديػػد مػػف اشقمػػايا قػػط شػػذشؾ اشاػػتب رمػػا ػػاء ػػف ق ػرار معرم ػ إا ػراكيلي ػػف عػػاـ

 2009ت ػػطب اشػػدعكل شػػذشؾ اشاػػتب :مت أريػػف شػػيس لاشػػؾ مفػػر مػػف ػػطب اشػػدعكل  ...اشمػػدعيف رمػػا

ػاء عليػ ػػى :شػ ػػيس
أاػ ػػلفلا ياػ ػػرلكف ػ ػػف مديل ػ ػ غ ػ ػزة كشػ ػػيس تمقػ ػػدكر ـ اشػ ػػد كؿ إشػ ػػك دا ػ ػػؿ إا ػ ػراكيؿ كتلػ ػ ن
تاا"طاع" ـ شقاء معامي ـ كاش"كقيع أمامى علك ما"لدات م "لف كشػيس تمقػدكر ـ اشمرػكؿ أمػاـ اشمعرمػ

شإلد ء ت ػ اد" ـ إلرتػات دعػكا ـ .اع"قػد ألػى تاػتب اشظػركؼ اشػكاردة أعػالش شػيس مػف اشم"كقػع أف ""غيػر

ا:مكر ف اشما"قتؿ اشملظكر ع"ك كاف "غلب اشمدعيف علك معقت م ا دعػاءات ا:كشيػ شػف "رػكف لػاؾ

إمرالي شتعث اشدعكل ذا" ام .عداش

)2011

كيم"ػػد اشملػػع اإلا ػراكيلف علػػك اش ػ كد أيم ػان ػػال يمرػػف ا اػػ"وال ت ػػـ شلمرػػكؿ أمػػاـ اشمعرم ػ

شإلد ء ت ادا" ـ إلرتات بع اشمدعيف رمػا ػك ا:مػر تاشلاػت شلمػعايا اشػذيف

ياػ"طيوكف اشمرػكؿ

أمػػاـ اشمعرمػ أيمػان .كقػػد "قػػدمت مؤااػػات عقكقيػ تاش"مػػاس أمػػاـ اشمعرمػ اشوليػػا اإلاػراكيلي مػػد ملػػع
اػػراف غ ػزة اشػػذيف ي"قػػدمكف تػػدعاكل أمػػاـ اشقمػػاء اإلا ػراكيلف مػػف د ػػكؿ إا ػراكيؿ شلمرػػكؿ أمػػاـ اشمعػػارـ
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كتاشرغـ مف اشقرار اشذم أبدر"ى اشمعرم تعؽ اشمعايا مف اشد كؿ إشػك إاػراكيؿ شلمرػكؿ أمػاـ اشمعػارـ
إ َّ أف اشالطات اإلاراكيلي شـ "ل"زـ تى ت رؿ رامؿ تعيػث أ مػوت د ػكؿ اشمػعايا شلموػايير ا:مليػ
)2011

ك"ذرعت ف اشوديد مف ا:عياف تر ض د كؿ اشمعايا :اتاب أملي  .عداش

ك"طلػػب اشمعػػارـ اإلا ػراكيلي ػػف قمػػايا اش"وػػكيض مػػف اشمػػدعيف تػػد ع راػػكـ "ػػوميف شلمعارم ػ
كذشؾ قتؿ اشتدء تإ راءات اشدعكل كاشمعرم

ػف مػف "قػدر قيمػ

ػذش اشراػكـ ك ػف قيمػ غيػر رات"ػ إذ

" م ػػع ش"ق ػػدير ر ػػؿ قام ػػف ػػف اشقم ػػايا اشم "لفػ ػ ك ػػف اش ػػدعاكل اشم"ولقػ ػ ت ػػاش"وكيض ع ػػف ا:مػ ػرار

تاشمم"لرات وادةن "ركف اشراكـ لات مف قيم اشمم"لرات اشم"مررة كشرف يما ي"ولػؽ تاشقمػايا اشم"ولقػ
تعػكادث اشق"ػػؿ أك اإلبػػات اش اػػدي ػػال يك ػػد اػػقؼ أك مويػػار معػػدد ش"قػػدير ػػذش اشراػػكـ .كممػػا اع"ػػاد

اشقماء اإلاراكيلف عليى ف اشقمايا اش"ف ر وت عف اشمػعايا اشفلاػطيلييف ػإف اشمعػارـ "فػرض راػكمنا
"قػػدر تم"كاػػط ع ػريف أشػػؼ ػػيرؿ أم مػػا يوػػادؿ ع ػكاشف  5400دك ر أمريرػػف) عػػف رػػؿ مػػعي ػػف
اشقمػي اشمر كعػ ك"و"تػػر ػذش اشراػكـ غيػػر ماػ"ردة ػػف عػاؿ عػدـ ل ػػاح اشقمػي

فػف ػػذش اشعاشػ "ػػ"ـ

مبادرة اشمتلغ كشرف ف عاؿ ل اح اشقمي يػ"ـ إر ػاع اشمتلػغ شلمػدعيف ك ػك ا:مػر اشػذم ير ػؽ را ػؿ

اشمعايا ك ف متاشغ ف اشغاشب يرػكف اشمػعايا غيػر قػادريف علػك "عمل ػا ػف ظػؿ اشكمػع ا ق"بػادم
اشم"د كر ف قطاع غزة كيو"تر أيمنا عبء رتير علك اشمؤااات اش"ف "قػكـ ت"مريػؿ اشمػعايا ك" ػرؿ
ماوش رض اشراكـ اشماشي أ ـ اشوكاكؽ اش"ف "عد مف اشكبكؿ إشك اشوداشػ  .مقاتلػ مػع إيػاد اشولمػف 5

مارس )2019

كرمػػا أ ػرلا ػػف اشفبػػؿ اشاػػاتؽ ػػإف اشمعػػارـ اإلا ػراكيلي "اػػ"لد إشػػك اش"وػػديؿ  )8علػػك قػػالكف

ا:مرار اشمدلي اإلاراكيلف ماككشي اشدكش ) كتمك تى يوفف إاراكيؿ ت رؿ رامػؿ مػف أيػ ماػككشي عػف
ا:م ػرار اش"ػػف ""اػػتب ت ػػا مشملطق ػ موادي ػ م ػػالؿ ما:عمػػاؿ اشق"اشي ػ م ك ػػف اشممارا ػ اش"ػػف " وػػؿ مػػف
ماوش اشل كء إشك اشمعارـ اإلاراكيلي ش تر اشمرر عف اشمعايا أم انر ما"عيالن.

ثالثاً :دراسة حالة قضية عائمة أبو سعيد
"ظ ػ ػػر اإل ػ ػراءات اش"ػ ػػف مػ ػػرت تقمػ ػػي عاكل ػ ػ أتػ ػػك اػ ػػويد مػ ػػدل أرػ ػػر اإل ػ ػراءات كاشمويقػ ػػات
اإلاػ ػ ػراكيلي علػ ػػك ع ػ ػػؽ اشمػ ػ ػعايا ػ ػػف ا ل"ب ػ ػػاؼ اشقمػ ػػاكف .كقػ ػػد عب ػ ػػؿ اشتاع ػ ػػث علػ ػػك اشمولكم ػ ػػات
كاإل ػراءات اشم" ػػذة ػػف "لػػؾ اشقمػػي مػػف اشكرػػاكؽ اش اب ػ تاشقمػػي

شعقكؽ اإللااف ف غزة.
واكل ػ

مػػف قاعػػدة تيالػػات مررػػز اشمي ػزاف

ػػاتر أتػػك اػػويد ػػف عاكلػػ تدكيػػ يمػػ" ف أ راد ػػا اشز ارعػػ

ماػاع" ا  26دكلػػـ "قػع ػػرؽ قريػ كادم غػزة

ك"ملػػؾ أرض زراعيػػ "تلػػغ

عػػر اشػػديؾ) كاػط قطػػاع غػزة ك ػف ا:رض لفاػ ا يقػػع

ملػزؿ اشواكلػ اشقريػػب مػػف اشعػدكد تماػػا  300م"ػػر كاشمرػػكف مػػف طػاتقيف ياػػرف اشطػػاتؽ ا:رمػػف ملػػى
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اتر أتك اويد كزك "ى اويدة كاتل"ى أميرة كياػرف اشطػاتؽ اشولػكم اتلػى لابػر كزك "ػى لومػ أتػك اػويد
اشلتا يف) كأطفاش ـ اش ما

كيعدش ملزؿ اتر مف

اشتالا"يرف "و"اد اشواكل ا

"ماع ي ا ف اشمااء.

ػ اش ػرؽ ملػزؿ اتلػى معمػد كيقػيـ يػى مػع زك "ػى

اػػلاء أتػػك مراعيػػؿ كطفليػػى كعلػػك اش ػ اشغرتيػ مػػف ملػػزؿ اشواكلػ ""كا ػػد عري ػ مػػف اشبػػفيح كاشغطػػاء
ك ػػف ماػػاء يػػكـ اشرالرػػاء اشمكا ػػؽ " 13مػػكز يكشيػػك)  2010تيلمػػا رػػاف ميػػع أ ػراد عاكل ػ أتػػك

اويد رواد" ـ ف بػؿ اشبػيؼ ي ػا دكف اش"لفػاز ت الػب ملػزش ـ "فػا ككا تاػقكط رالرػ قػذاكؼ م""اشيػ

مػف عػكش ـ أدل ذشػؾ إشػك مق"ػؿ زك ػ لابػر أتػك اػويد ك ػف لومػ يكاػؼ أتػك اػويد اشلتػا يف) علػك

ػدعكة
اشفػػكر تيلمػػا رالػػت "عػػاكؿ إد ػػاؿ أطفاش ػػا اش ما ػ إشػػك دا ػػؿ اشملػػزؿ كأبػػيتت زك ػ معمػػد اشمػ ٌ
اػلاء أتػك اػويد أتػك مراعيػؿ) ػف اػاقي ا كأبػيتت أميػرة أتػك اػويد ػف ر"ف ػا ا:يمػف كأبػيب اشماػف
اتر أتك اػويد ػف

ػدش ا:يمػف كتقػف أ ػراد اشواكلػ يل"ظػركف كبػكؿ اػيارات اإلاػواؼ اش"ػف كبػل" ـ

توػػد ا ػػاع كلبػػؼ م ػػف كقػػكع اشع ػػادث كير ػػع اػػتب اش" ػػو ير إشػػك " ػػو ر اشمكا قػػ اإلاػ ػراكيلي ش ػػد كؿ
ا ػػيارات اإلاػػػواؼ إشػػػك مر ػػاف اشعػػػادث عيػ ػػث "عظ ػػر اشاػػػلطات اإلاػ ػراكيلي عل ػػك ا ػػيارات اإلاػػػواؼ
ا ق"راب مف اشملاطؽ اشعدكدي علك تود  1000م"ػر إ َّ توػد اش"لاػيؽ اشماػتؽ مو ػا مػف ػالؿ اشل لػ

اشدكشيػ شلبػػليب ا:عمػػر .كقػػد "اػػتب ػذا اشعػػادث أيمػنا تومػرار زكيػ ػف اشطػػاتؽ اشولػػكم مػػف اشملػػزؿ
ػػق لاب ػػر) كتومػ ػرار لفا ػػي شألطف ػػاؿ ابػ ػ أطف ػػاؿ لاب ػػر تا ػػتب " ػػورر ـ تم ػ ػ د مق" ػػؿ كاش ػػد" ـ

أمام ـ .إ ادات

كد مو ا مررز اشميزاف )2010

كقد "ررر اشعادث مرة أ رل مااء يكـ اش ميس اشمكا ؽ  28ليااف أتريؿ)  2011تيلمػا رػاف

أ راد مف اشواكل راشوػادة ػف اشوري ػ شي ػا دكا اش"لفػاز اػكيان كشػـ يرػف لاشػؾ أم أعػداث أك ا ػ"تارات أك
غيرش قد راف اشكمع ف اشملطق

ادكان كعلد عكاشف اشااع  9:00مف مااء اشيػكـ لفاػى ال اشػت

ػوة

اشقػػذاكؼ علػػك اشملػػزؿ كاػػقطت أررػػر مػػف مػػس قػػذاكؼ علػػك اشملػػزؿ ك ػػف معيطػػى ك ػػف ارلاك ػػا ػػرج

معمد مف ملزشى معاك ن اش ػركب وبػيب ت ػظي ػف تيلػى أعلػك عيلػى اشيملػك علػك توػد عػكاشف 100
م"ر ماؿ غرب اشملزؿ كأبيتت اشطفل ميااء ترمكض ػراء "اػاقط اشع ػارة علي ػا كأبػيتت اػلاء

أتك اويد ت ظي ف قدم ا ا:يار كأبيب اشطفؿ عػالء اشػديف ت ػظايا تػاشتطف كاشرقتػ كأدل ذشػؾ إشػك
"ػػدمير ػػق لابػػر أتػػك اػػويد تومػػرار م"كاػػط ػػف اشطػػاتؽ ا:رمػػف .إ ػػادات ػػ كد مو ػػا مررػػز

اشميزاف )2011

قدـ معامف مررز اشميزاف شعقػكؽ اإللاػاف دا ػؿ إاػراكيؿ إ طػارات إشػك ك ازرة اشػد اع اإلاػراكيلي

الؿ اشػ  60يكـ ا:كشػك مػف "ػاريو اشعػادريف اشلػذاف ااػ" دؼ ي مػا عاكلػ أتػك اػويد كذشػؾ ك قػان شقػالكف

ا:مرار اشمدلي اإلاراكيلف تغرض ار"ااب بالعي ر ع دعكل شل"وكيض أماـ اشمعارـ اشمدليػ

ػالؿ

اشاػل"يف ا:كشػػك مػػف "ػػاريو كقػػكع اشعػػادث .تاإلمػػا إشػك إ ػراء اشمررػػز ش"عقيقػػات ميداليػ ك مػػع ا:دشػ
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اشالزم ػ مػػف قتػػؿ معػػامف اشمررػػز تغ ػزة اشتاعػػث ػػك مػػف قػػاـ تػػإ راء اش"عقيقػػات عيػػث رػػاف عيل ػػا أعػػد
اشوػػامليف ػػف اشمررػػز) ػػ"ـ مػػع إ ػػادات مػػف اش ػ كد كاش"قػػارير اشطتيػػ اش"ػػف "رتػػت عػػدكث اإلبػػاتات
كاش"اػػتب تاشك ػػاة شلاػػيدة كرػػذشؾ أ ػػذ إعػػداريات اشمكقػػع اش غ ار ػػف شلملػػزؿ كاشماػػ"لدات اش"ػػف "رتػػت كقػػكع

ا:مػرار شلملػػزؿ ك"ػػـ "قػػديـ طلتػػات تػػاش"عقيؽ اش لػػاكف إشػػك اشلاكػػب اشواػػررم اشوػػاـ اإلاػراكيلف كذشػػؾ توػػد
أياـ مف كقكع رؿ عادث .قاعدة تيالات مررز اشميزاف)
شـ "رد اشليات اشوارري علك ممرلف اشمعايا تػوم ل"ػاكج شل"عقيػؽ كشػـ "طلو ػـ علػك أم "فابػيؿ

إل راءات اش"عقيؽ كمع اق"راب ال" ػاء مػدة اش"قػادـ اشوػاميف) اش"ػف يملع ػا اشقػالكف اإلاػراكيلف شلمػعايا

امطر ممرؿ اشمػعايا مػف اشاػير ػف إ ػراءات اش"قػدـ تاشػدعكل اشقمػاكي اشمدليػ شلمطاشتػ تاش"وكيمػات
دكف ال"ظػػار ل"ػػاكج اش"عقيقػػات اشواػػرري كذشػػؾ ك ػنا مػػف ػكات رب ػ اش"قػػدـ تاشػػدعكل اشقمػػاكي ك ػػف
ممارا ػ ممل ػ شلليات ػ اشواػػرري اإلا ػراكيلي إذ إل ػػا شػػـ " ػػرج تػػوم ل"ي ػ شل"عقيقػػات اش"ػػف " ري ػػا ػػف

اشغاشتي اشوظمك مف اشعكادث اش"ف ""ولؽ تاشمعايا اشفلاػطيلييف إ ى توػد ػكات مػدة اش"قػادـ .كت"ػاريو 11

"مػ ػػكز يكشيػ ػػك)  2012أم قتػ ػػؿ اشمبػ ػػادق علػ ػػك اش"وػ ػػديؿ رقػ ػػـ  )8شقػ ػػالكف ا:م ػ ػرار اشمدلي ػ ػ ) أكدع
اشمعػػامف عاػػيف أتػػك عاػػيف كاشمكرػػؿ مػػف ػػالؿ مررػػز اشمي ػزاف شعقػػكؽ اإللاػػاف

كع ػ اشػػدعكل شػػدل

اشمعرم اشمررزي ف تكر اشاتع يطاشتاف ي ا تاش"وكيض عف ا:مرار اش"ف شعقػت تواكلػ أتػك اػويد ػف

اشعادث ا:كؿ كاشذم كقع يكـ اشرالراء اشمكا ؽ " 13مػكز يكشيػك)  2010كذشػؾ توػد د ػع راػكـ اشػدعكل

كاشتاشغ  1169يرؿ إاراكيلف ك"قدـ معامف اشد اع عف اشدكش تالكع يدعف ي ػا تػوف اشعػادث معػكر
اشدعكل "ـ ممف معملي عرتي م كذشؾ يوفػف دكشػ إاػراكيؿ مػف اشماػككشي اشقالكليػ ا:مػر اشػذم يك ػب

ر ض اشدعكل .قاعدة تيالات مررز اشميزاف)

كت"ػػاريو  4ػػتاط ت اريػػر)  2013بػػدر ق ػرار مػػف اشمعرم ػ تػػإشزاـ اشمػػدعيف اشمػػعايا) متلػػغ

" ػػوميف قت ػػؿ لظ ػػر اش ػػدعكل كمق ػػدارش  20,000ػػيرؿ إاػ ػراكيلف أم م ػػا يو ػػادؿ  )5,600دك ر أمرير ػػف
كذشػػؾ ػػف مكعػػد أقبػػاش اشفػػا"ح مػػف آذار مػػارس)  2013ك ػػك متلػػغ يفػػكؽ إمراليػػات اشمػػعايا اشماديػ .

ك"قػدـ ممرػػؿ اشمػػعايا تطلػػب شلمعرمػ إلعفػػاك ـ مػػف د ػػع متلػػغ اش"ػوميف موػػز ناز اشطلػػب تإ ػػادات م ػػفكع

تاشقا ػػـ ككر ػػاكؽ "في ػػد تاشكم ػػع ا ق"ب ػػادم اشب ػػوب ش ػػـ كشر ػػف اشمعرمػ ػ ر م ػػت ػػذا اشطل ػػب .كت ػػرؿ

ااػػ"رلاكف قػػاـ مررػػز اشمي ػزاف تػػد ع متلػػغ اش"ػػوميف اػػ"مرار اشاػػير ػػف إ ػراءات اشػػدعكل ك ػػالؿ لا ػ

اشمعرمػػ يػػكـ  8لياػػاف أتري ػػؿ)  2013طاشػػب معػػامف اش ػػد اع عػػف اشدكشػػ اشت ػػت ػػف ادعاكػػى ا:كش ػػف
تاع"تػار اشعػػادث ػػاء مػػمف عمليػ عرتيػ ؛ كتاش"ػػاشف" :غلػؽ اشقمػػي كياػػقط عػػؽ اشمػػدعيف كشرػػف ممرػػؿ

اشمػعايا اع"ػػرض علػػك ػػذا ا دعػػاء كأ ػػار شلمعرمػ توػػدـ ك ػػكد أم "فابػػيؿ "رتػػت تػػوف اشعػػادث رػػاف
ممف عملي عرتي

كطاشب اشمعرم تاماع تيلات ك كد اشطر يف قتػؿ اشتػت ػف ػذا اشطلػب طلتػت
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اشمعرم مف اشطر يف "قديـ مذررات مر"كت كتود "قديم ا ال"ظػر اشمعػامف مػف اشمعرمػ مكعػدنا شل لاػ

اش"اشي  .قاعدة تيالات مررز اشميزاف)

كالوقػػدت اش لاػ اشراليػ شلمعرمػ ػػف  27آيػػار مػػايك)  2014ك ػػف ػػذش اش لاػ طلػػب ممرػػؿ

اشدكش مرة أ رل "طتيؽ اش"وديؿ رقـ  )8كاق"رح إعمار اشقاكد إلعمار

ادة إلرتػات أف اش ػكـ كقػع

أرلاء اشوملي اشوارري كاش"ف اتب "طتيؽ اش"وديؿ رقـ  )8علػك اع"تػار أف اشعػادث كقػع مػمف عمليػ

عاػػرري ) .كطاشػػب معػػامف اشمػػعايا اشعبػػكؿ علػػك ل"ػػاكج اش"عقيػػؽ اش لػػاكف رمػػا طلػػب اشقامػػف مػػف
معامف اشمعايا "قديـ عبر إرث مبدؽ عيث ر مت ا ع"راؼ تعبر اإلرث اشمقػدـ مػف اشمعرمػ

اش ػػرعي تمديلػػ غػػزة ك"كري ػػؿ قػػالكلف مػػف اشم ػػعايا مكقػػع مػػل ـ أم ػػاـ اشمعػػامف اإلاػػراكيلف كر م ػػت
ا ع"راؼ تاش"كريالت اشمكقو مف اشمعايا أماـ معامف مررز اشميزاف ف غزة.
معرم

ك ػػف اش لاػ ػ اش"اشيػ ػ ػػف " ػ ػريف ا:كؿ أر" ػػكتر)  " ÷2014ػػـ "ق ػػديـ عب ػػر إرث مب ػػدؽ م ػػف
رعي دا ػؿ إاػراكيؿ كطلػب مػف اشمعرمػ م لػ شلعبػكؿ علػك "ػكريالت مكقوػ مػف اشمػعايا

أمػػاـ اشمعػػامف عػػيف اشعبػػكؿ علػػك "ب ػريح إا ػراكيلف ش ػػـ إل ػراء شقػػاء مػػع اشمعػػامف ػػف موتػػر ايػػرز

كأم ل ػػت اشمعرمػ ػ ممر ػػؿ اشم ػػعايا ع" ػػك مل"ب ػػؼ آي ػػار م ػػايك)  2015ش"ق ػػديـ " ػػكريالت مكقوػ ػ أم ػػاـ

اشمعامف كريؿ اشمعايا .قاعدة تيالات مررز اشميزاف)
ك"قػ ػػدـ مررػ ػػز اشمي ػ ػزاف ػ ػػف رػ ػػالكف ا:كؿ دياػ ػػمتر)  2014تطلػ ػػب شلعبػ ػػكؿ علػ ػػك "ب ػ ػريح

إاراكيلف شلمعايا شلكبكؿ إشك موتر ايػرز شالش"قػاء تاشمعػامف ش"كقيػع اش"ػكريالت اشمطلكتػ ك ػف  4آيػار
مػػايك)  2015رد ا ر"تػػاط اإلاػراكيلف تػػر ض اشطلػػب مولػالن ر مػػى تػػوف ا ش"قػػاء تاشمعػػامف شياػػت مػػف

اشظػػركؼ اإللاػػالي ا اػػ"رلاكي اش"ػػف ""طلػػب اشعبػػكؿ علػػك "ب ػريح ك"ػػـ "قػػديـ طلػػب أ ػػر مػػع ػػرح
اشظركؼ اشم"ولق تاشقمي كشرف دكف ػدكل .كتوػد اشر ػكع إشػك اشمعرمػ كاشطلػب مل ػا اش"ػد ؿ تإبػدار
"كب ػػي شمػ ػػلح اش"ب ػ ػريح طلتػ ػػت اشمعرمػ ػ مػ ػػف اشليات ػ ػ "ا ػ ػ يؿ اش"ق ػػاء اشمعػ ػػامف مػ ػػع اشمػ ػػعايا ش"كقيػ ػػع

اش"ػكريالت ػف عػاؿ عػدـ ك ػكد ملػع أملػف ك ػف " ػريف ا:كؿ أر"ػكتر)  2015ردت اشلياتػ اإلاػراكيلي

تول ػػا اػػ"قكـ ت"لاػػيؽ مكعػػد شلقػػاء ػػالؿ  21يكمػان ك ػػالؿ اش ػ ر لفاػػى "ػػـ شقػػاء اشمعػػامف مػػع عاكلػ أتػػك
اويد ف موتر ايرز ك"ػـ تاشفوػؿ "كقيػع اش"ػكريالت .رػـ "ػـ "ويػيف لاػ شالاػ"ماع شل ػ كد أمػاـ اشمعرمػ

علػػك أف "رػػكف ػػف آيػػار مػػايك)  .2016كقػػد "ػػـ "ا ػ يؿ م مكع ػ مػػف اش ػ كد شيػػدشكا ت ػ ادا" ـ أمػػاـ

اشمعرم

ك"ـ "قديـ طلتات اشعبكؿ علك "باريح ش ـ شلكبكؿ إشك اشمعرم كشػـ يػ"مرف اػكل ػ ص

كاعد مف اشعمكر كاإلد ء تاش ادة عيث ر مت اشالطات اإلاراكيلي "باريح تقي اش كد.
كع زت اشقمي شلعرػـ ي ػا ػف اشفػا"ح مػف أيلػكؿ اػت"متر)  2016توػد "قػديـ را ػ اشماػ"لدات
اش "اميػ ك ػف  " 20ػريف اشرػالف لػك متر)  2017أبػدرت اشمعرمػ قرار ػا تػرد اشػدعكل كاع"تػػرت أف
اشعادث اء ف إطار عمليػ عاػرري شل ػيش كذشػؾ ااػ"لادان شل"وػديؿ رقػـ  )8شقػالكف ا:مػرار اشمدليػ
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اإلاػ ػراكيلف كتل ػػاء عل ػػك طل ػػب اشلياتػ ػ اإلاػ ػراكيلي أب ػػدرت اشمعرمػ ػ قػ ػ ار نار ػػف ر ػػالكف اشر ػػالف يل ػػاير)
 2018يقمف تمبادرة متلغ اش"وميف اشمقدـ مف قتؿ اشمعي .

كقػػد " ػػاتع مع ػػامف اشمررػػز ػػف إاػ ػراكيؿ مػػع اشمعرمػ ػ ك"ق ػػدـ تااػػ"كلاؼ شلعب ػػكؿ عل ػػك ل" ػػاكج

اش"عقيقات اش"ف أعللت اشليات اشواػرري اإلاػراكيلي

ػالؿ إ ػراءات اشمعرمػ أل ػا

ازشػت "قػكـ تفعػص

اشعػادث ك"لقػت رد تػوف اشلياتػ اشواػػرري أغلقػت ملػؼ اش"عقيػؽ ػػف اشعػادث ت"ػاريو  28عزيػراف يكليػػك)
 2018دكف اش"كبؿ إشك أم ل"اكج .قاعدة تيالات مررز اشميزاف)

مم ػػا اػػػتؽ ػػف "فاب ػػيؿ م"اتوػ ػ قم ػػي أتػػػك اػػػويد يظ ػػػر كتكمػػػكح ب ػػع مػػػا أكردلػ ػػاش ػػػف

اشمماراات اإلاراكيلي " اش إعاق اشكبكؿ إشػك "عقيػؽ اشوداشػ كيؤرػد ت ػرؿ قػاطع عػدـ واشيػ اشقمػاء
اإلا ػراكيلف كتػػوف اشل ػػكء إشيػػى غيػػر م ػػدم ك يعقػػؽ ال"بػػاؼ شلمػػعايا؛ تػػؿ يو"تػػر

علػػك را ػػؿ مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف كعلػػك اشمػػعايا ػػف ظػػؿ لظػػاـ قمػػاكف م عػػؼ

ػػد مر ػػؽ ك ػػاؽ
يمػػمف ع"ػػك

كبكؿ اش كد كاشمعايا إشك اشمعرم ك ع"ك اش"قاء اشمعايا مػع معػامي ـ رمػا عظلػا ػف اشقمػي

اشمػػذركرة أل ػػا ااػػ"غرقت اشمعػػاك ت شف"ػرة "قػػارب اشاػػل ع"ػػك يل"قػػف اشمػػعي تمعاميػػى ش"كقيػػع اش"ػػكريالت

ػػذا تاإلمػػا إشػػك "ومػػد عػػدـ إ ػراء "عقيقػػات لزي ػ كمعايػػدة كرػػؿ ػػذش اشمؤ ػرات "ؤرػػد تػػوف إا ػراكيؿ

"ومؿ علك "ك ير اشعبال شمر"رتف ا ل" ارات كاش راكـ تعؽ اشمدلييف اشفلاطيلييف ف قطاع غزة.
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المبحث الثاني
الممارسات والضغوطات اإلسرائيمية ضد المؤسسات والناشطين في مجال حقوق اإلنسان
"ومػػؿ اشاػػلطات اإلاػ ػراكيلي علػػك إاػػرات مؤاا ػػات عقػػكؽ اإللا ػػاف م ػػف ػػالؿ اشومػػؿ عل ػػك
عرقل عمل ا ك ف عمل "عريض ك" كيى مد ا شلطوف تمبػداقي" ا ك" فيػؼ اش"مكيػؿ عل ػا ك"ر يػب

اشلا طيف ف م اؿ عقكؽ اإللااف كاشذيف ش ـ اشدكر اشتارز ػف إتػراز ا ل" ارػات اش"ػف "ر"رت ػا إاػراكيؿ
كمف يوملكف علك "فويؿ اشمااءش كاشمعاات شمر"رتف اش راكـ تعؽ اشمدلييف اشفلاطيلييف كمواقت" ـ.

أو ًال :التحريض ضد المؤسسات والعمل عمى تجفيف التمويل عنيا
"ومػػؿ إا ػراكيؿ ملػػذ زمػػف علػػك معارت ػ مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف كازدادت اشػػك"يرة ت ػػرؿ غيػػر

ماػػتكؽ مػػد اشمؤااػػات مػػع تػػدء ال ػػراط اشمؤااػػات مػػع اشمعرمػػ اش لاكيػػ اشدكشيػػ ك"قػػديـ تالغػػات

شلمعرم عف ا ل" ارات اش ايم اشمر"رت ف قطاع غزة كذشؾ مف الؿ اشومؿ علػك " فيػؼ ا:مػكاؿ
عػػف اشمؤاا ػػات؛ كتاش"ػػاشف :إم ػػواؼ دكر ػػا كعمل ػػا ت ػػاش"عريض علي ػػا م ػػف ػػالؿ اشل ػػاط اشدتلكماا ػػف

اإلا ػراكيلف ك اب ػ ػػف أكركتػػا عيػػث ""ررػػز مبػػادر "مكيػػؿ اشمؤااػػات كذشػػؾ تا اػػ"لاد إشػػك "قػػارير
"ا"لد إشك مولكمات مغلكطػ كم ػك "بػدر ا ك ازرة اش ػككف ا اػ"را"ي ي اإلاػراكيلي كملظمػ NGO

 .Monitorمقاتل مع عمدم قكرة  5مارس )2019

ك"بػػدر ك ازرة اش ػػككف ا اػػ"را"ي ي اإلا ػراكيلي اش"ػػف ي أرا ػ ا لوػػاد أرداف "قػػارير عػػكؿ أل ػػط

اشمؤااات غير اشعركمي ت رؿ عاـ مع اش"رريز علك مؤااات عقكؽ اإللاػاف ك"ومػؿ علػك اشمػغط
مػػف أ ػػؿ "قلػػيص "مكيػػؿ ػػذش اشمؤااػػات؛ فػػف أ ػػر "قريػػر بػػدر عػػف اشػػك ازرة ػػف آيػػار مػػايك) 2018

ادعك اش"قرير توف ا "عاد ا:كركتف يملح مالييف اشدك رات شمؤااات علػك عالقػ مػع ماعػات إر اتيػ

عا ػػب كب ػػؼ اش"قري ػػر) ك"وم ػػؿ م ػػد إاػ ػراكيؿ كل ػػزع اش ػػرعي عل ػػا كأكرد اش"قري ػػر مؤاا ػػات عق ػػكؽ

اإللااف اشفلاطيلي اش"ف ا" م ا تودـ اشل از

كاشعيادي ك" ػريع اش مػات اإلر اتيػ ) مػد اإلاػراكيلييف

ك"رريز ا علك مالعق اشقادة اإلاراكيلييف شدل اشقمػاء اشػدكشف ككبػؼ اش"قريػر ذشػؾ تول ػا عػرب قالكليػ

مػػد إا ػراكيؿ كطاشتػػت ك ازرة اش ػػككف ا اػػ"را"ي ي ا "عػػاد ا:كركتػػف كغي ػرش مػػف اشمػػالعيف تكقػػؼ "مكيػػؿ
كدعـ مؤااات عقكؽ اإللااف)Jewish News Syndicate, 2018( .
كاا"لررت مؤااات عقكؽ اإللااف اشفلاطيلي اش"قػارير اشبػادرة عػف ك ازرة اش ػككف ا اػ"را"ي ي

اش"ف "و"ف ف اياؽ عمل دكش ا ع"الؿ اشملظم إلارات مؤااات عقكؽ اإللااف كايقػاؼ دكر ػا ػف

إت ػراز ا ل" ارػػات اإلا ػراكيلي

مػػف ػػالؿ " ػػكي ا كقطػػع اش"مكيػػؿ عل ػػا كطاشتػػت اشمؤااػػات ا "عػػاد

ا:كركتػف كاشػػدكؿ ا:كركتيػ اشماػػ" د إشػك ا" ػػاذ مكقػؼ عػػازـ مػد اشعملػ اإلاػراكيلي كر ػػؼ دكا و ػػا
اشعقيقي ػ كطاشتػػت ا:مػػـ اشم"عػػدة اشكقػػكؼ ت الػػب اشمؤااػػات كعماي" ػػا كدعػػت اشمقػػرر اش ػػاص شألمػػـ
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اشم"عػدة اشمولػػف تاشمػػدا ويف عػف عقػػكؽ اإللاػػاف إشػك " بػػيص "قريػػر شد اراػ اشعمػػالت اإلاػراكيلي مػػد
مؤااات عقكؽ اإللااف ك مح ا :داؼ اشعقيقي ش ا .اشعؽ )2018
ك"ومػػؿ رػػذشؾ اشدتلكمااػػي اإلا ػراكيلي علػػك اش"ع ػريض مػػد اشمؤااػػات ك"ومػػؿ علػػك " ػػكي ا

دكشيػنا كاشطوػػف ي ػا كمػػف ػػذش اشمماراػات ااػػ"غالؿ اشمتوػػكث اإلاػراكيلف ػػف ا:مػػـ اشم"عػدة دالػػف دالػػكف
م ػػارر"ى ػػف لػػدكة إعالميػػ لظمػػت أم ػػاـ م لػػس ا:مػػف ػػف عزيػػراف يكليػػك)  2017شل"عػػريض مػػد

مؤاا اشعؽ كمررز اشميزاف شعقكؽ اإللااف تود أف اررت اشمؤاا"يف ف واشي إلعياء ذرػرل 50

عامػػان شالعػػ"الؿ اإلاػػراكيلف شأل ارم ػػف اشفلاػػطيلي

لظم"ػػى اشل لػػ اشموليػ ػ تمماراػػ اش ػػوب اشفلا ػػطيلف

شعقكقػػى غيػػر اشقاتلػ شل"بػػرؼ كقػػاؿ دالػػف دالػػكف :تػػوف ا:مػػـ اشم"عػػدة ""وامػػؿ مػػع مؤااػػات علػػك بػػل

ػاء علػػك مولكمػػات اا ػػ" تاري
تاإلر ػػاب) ك"ومػػؿ عل ػػك إشعػػاؽ ا:ذل تإا ػراكيؿ كق ػػاؿ دالػػكف :تولػػى تل ػ ن
إاراكيلي إف مؤااػ اشعػؽ علػك بػل تاش ت ػ اش ػوتي ش"عريػر لاػطيف كمررػز اشميػزاف علػك ار"تػاط

تعرر ػ عمػػاس اإلر اتي ػ ) .كقػػاؿ أيم ػان :ممػػف غيػػر اشموقػػكؿ أف "ػػدعـ أم ػكاؿ ا:مػػـ اشم"عػػدة اشملظمػػات

اش"ف "ااعد اإلر اتييف) ك"عرض مد إاراكيؿم)J. Prince, 2017( .

ك"وااػػت ػػف إا ػراكيؿ ملظم ػ "وػػرؼ تػ ػ  NGO Monitorملظم ػ مراقت ػ اشملظمػػات غيػػر
اشعركمي ) ف عاـ  2002ك د ا اشمولف ي"مرؿ ف ممماف عمؿ بلاع اشقرار كاشم "مػع اشمػدلف ك قػان
شمت ػػادئ اش ػػفا ي كاشما ػػاءش كاشمو ػػايير اشدكشيػ ػ شعق ػػكؽ اإللا ػػافم كشر ػػف ػػف كاق ػػع ا:م ػػر رم ػػا ""م ػػمف

اش"قارير اش"ف "بدر ا اشمؤاا ؛ ك ماشد اع عف اشايااات اشعركمي اإلاراكيلي اش"ف "اػاعد علػك دعػـ
ا عػػ"الؿ اإلا ػراكيلف شأل ارمػػف اشفلاػػطيلي كاشاػػيطرة علي ػػام ك"ولػػف ػػذش اشملظم ػ أف مػػف دكر ػػا اشومػػؿ

علك مراقت عمػؿ اشملظمػات غيػر اشعركميػ ا :ػرل .كياػ"ل"ج مػف اش"قػارير اش"ػف "بػدر ا اشملظمػ أل ػا

"اتوػػ شلعركمػ ػ اإلاػػراكيلي ك"ا ػػ" دؼ ت ػػرؿ ال"ق ػػاكف ملظمػػات عق ػػكؽ اإللاػػاف كاشملظم ػػات اإللا ػػالي

ا :ػػرل اشلا ػػط ػػف ا :ارم ػػف اشفلا ػػطيلي ك"و"م ػػد تاشرام ػػؿ "قريتػ ػان عل ػػك اش"مكي ػػؿ م ػػف اشم ػػالعيف ػػف

اشك يػػات اشم"عػػدة ك "ل"ػػزـ تاش ػػفا ي اش"ػػف "طاشػػب ت ػػا اآل ػريف ك"ل ػػر مولكمػػات ممػػلل كمغرم ػ

ك"قػػدم ا ت ػػرؿ أتعػػاث كاقوي ػ م"ومق ػ كيػػ"ـ "زكيػػد اشدتلكمااػػييف اإلا ػراكيلييف ت ػػا شرػػف يقكم ػكا تعمػػالت
مػػغط شكقػػؼ اش"مكيػػؿ عل ػػا .كي ػػرؼ علػػك عمػػؿ ػػذش اشملظمػ ر ػكادر مػػف اشيمػػيف اإلا ػراكيلف كمػػتاط

ك تراء ااتقيف مف اشعركم اإلاراكيلي )MEM, 2018( .
كمف الؿ م"اتو مكقع اشملظم كاش"قارير اش"ف "ل ر ا؛ ف "قكـ تل ر "قػارير عػف اشوديػد مػف
اشملظمات غير اشعركمي اشمعلي كاشدكشي كمل ا مؤااات عقكؽ اإللااف ك"ل ر اشملظمػ "قػارير عػف
رؿ مؤاا علك عدة ك"قكـ ت رح "فبيلف عف ل اطا" ا ك""ممف مولكمػات " ػكش بػكرة اشمؤااػات

اشعقكقيػ ك" ػػرؾ ػػف ل از " ػػا كم لي" ػػا كرػػذشؾ "كبػػيف ا تمؤااػػات راعي ػ كم"اػػ"رة علػػك إر ػػاتييف).
ك" ػػير اش"قػػارير اشمل ػػكرة تػػوف أل ػػط اشمؤااػػات ػػد ا ػػف عػػرب قالكليػ مػػد دكش ػ إا ػراكيؿ كاشومػػؿ
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عل ػػك عزش ػػا دكشيػ ػنا كاش"غام ػػف كاش"ا ػػ"ر ع ػػف إر ػػاتييف) ير"رت ػػكف ال" ار ػػات شعق ػػكؽ اإللا ػػاف ك" ػػذرر

"فابػػيؿ عػػف ا :ػ اص اشوػػامليف ػػف اشمؤااػػات ك"ػػ" م ـ تاشل ػػاط ػػف ملظمػػات رمػػا "بػػلف ا تول ػػا
إر اتي ػ ) رمػػا "كمػػح اش"قػػارير مبػػادر اش"مكيػػؿ شرػػؿ مؤاا ػ ت ػػرؿ "فبػػيلف .كمػػف اشملعػػكظ كت ػػرؿ

كامػػح مػػف ػػذش اش"قػػارير تول ػػا " ػػدؼ إشػػك عػػزؿ كامػػواؼ عمػػؿ مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف مػػف ػػالؿ
اش"عريض مد ا ك" كيى بكر" ا كاش" ريؾ تل از " ا كاظ ار ا رمؤااػات ماياػ كذشػؾ ش"قليػؿ "ػورير
ذش اشمؤااات ك" فيؼ اش"مكيؿ عل ا كتاش"اشف :إمواؼ دكر ا كك كد ا.
()NGO Monitor Website
ك ػػف "قري ػػر ش ػػا ػػف ع ػػاـ  2017ا" م ػػت اشملظمػػ ا "ع ػػاد ا:كركتػػف ت"مكي ػػؿ ملظمػػات غي ػػر

عركمي "عرض علػك اشولػؼ مػد اشمػدلييف اإلاػراكيلييف كعاػب اش"قريػر :ػإف ػذش اشمؤااػات "اػ" دـ
كا ػ عقػػكؽ اإللاػػاف كاشقػػالكف اشػػدكشف ش"مكيػػى دكر ػػا اشػػذم ي ػػدؼ شل"ع ػريض علػػك اشولػػؼ كم ا مػػ

إا ػراكيؿ كاا" ػػ د اش"قريػػر تػػاشمررز اشفلاػػطيلف شعقػػكؽ اإللاػػاف .كعاػػب اش"قريػػر ػػإف اشمررػػز يبػػلؼ
تاا"مرار اش مات اإلر اتيػ ) مػد اإلاػراكيلييف ر ػزء مػف اشعػؽ اشم ػركع ػف مقاكمػ ا عػ"الؿ كا" ػـ

اشمررػػز تولػػى علػػك عالق ػ مػػع اش ت ػ اش ػػوتي ش"عريػػر لاػػطيف كتػػوف ار ػػف اشبػػكرالف مػػدير اشمررػػز
اع"قػػؿ كعرػػـ عليػػى اػػاتقان علػػك لفي ػ عالق"ػػى تػػاش"لظيـ كااػػ" دـ اش"قريػػر "ب ػريح شمػػدير اشمررػػز ار ػػف

اشبػػكرالف ػػاء يػػى :مأع"قػػد أف اشمقاكمػ

ػػف عقلػػا ككا تلػػام كاع"تر ػػا "عػريض علػػك اشولػػؼ كاا" ػ د

أيم ػنا تمؤاا ػ اشعػػؽ كا" ػػـ مػػدير ا ػػوكاف تػػاريف علػػك ألػػى علػػك بػػل تملظمػػات إر اتي ػ كااػػ"ل"ج
اش"قريػػر تػػوف دعػػـ ا "عػػاد ا:كركتػػف ش ػػذش اشمؤااػػات ي"لػػا ك مػػع رؤي"ػػى شعػػؿ اشػػدكش"يف كأكبػػك تكقػػؼ

"مكيؿ اشمؤااات ككمع آشيات "ممف عدـ "مكيؿ أم مؤاا ""تلك اشولؼ عاب زعـ اش"قرير.
()Jerusalem Post, 2017
ك"ومػؿ إاػراكيؿ علػػك " ػػكيى كاش"عػريض مػػد أم مؤااػ "ومػػؿ علػك إظ ػػار اشعقيقػ كال"قاد ػػا

ل" ار ػػا اشقػػالكف اشػػدكشف .لػػـ "اػػلـ ع"ػػك ملظم ػ اشوفػػك اشدكشي ػ اش"ػػف "و"تػػر مػػف أرتػػر كأقػػدـ اشملظمػػات

اشدكشي شعقكؽ اإللااف مف ا " امات؛ ولك إرر مكاقػؼ ك"قػارير بػدرت عػف اشمؤااػ كاش"ػف ااػ"لررت
اشمماراػات اإلاػراكيلي يمػػا ي"ولػؽ تا اػ"يطاف ػػف ا :ارمػف اشفلاػطيلي كا" ػػاـ إاػراكيؿ ت ػت

ار"رػػاب

ػراكـ عػػرب ا" ػػـ كزراء ػػف اشعركمػ اإلاػراكيلي كمػػل ـ :أرداف كري يػػؼ كشيفػػيف اشملظمػ تول ػػا ملظمػ

علبػري كمواديػ شلاػػامي كاع"تػػرت اشملظمػ

ػػذش ا " امػات تاطلػ ت ػػدؼ " ػػكيى بػػكر" ا كإلاػػرا" ا

كاارات ادعاءات ار"راب إاراكيؿ شل راكـ ف ا:رامف اشفلاطيلي .

()Amnesty International, 2019
كرػػذشؾ ا:مػػر " ػػاش مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف اإلا ػراكيلي

عاػػب ك ازرة اشوػػدؿ اإلا ػراكيلي رم ػ

 27مؤاا عقكؽ إلااف ما ل ف إاراكيؿ ك""لقك أررر مف لبؼ "مكيل ا مف اشعركمػات ا :لتيػ

كبػػرح تليػػاميف ل"ليػػا ك ركػػيس اشػػكزراء اإلا ػراكيلف ػػف عزي ػراف يكليػػك)  :2017تػػوف لاشػػؾ عا ػ إشػػك
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" ديد اشقكاليف اإلاراكيلي شملع اشعركمات ا :لتي مػف "مكيػؿ ملظمػات عقػكؽ اإللاػاف اإلاػراكيلي اش"ػف
ا" م ػػا تول ػػا "وم ػػؿ عل ػػك ل ػػزع ػػرعي إاػ ػراكيؿ ك"ا ػػوك ش" ػػكيى ا ػػمو" ا كا ػػمو اش ػػيش اإلاػ ػراكيلف

( .)Independent, 2017ك ػف آب أغاػطس)  2018أعلػف مر"ػب ل"ليػا ك :إلػى ل"ي ػ

ػكدش ػإف

ا "عػاد ا:كركتػف اػيكقؼ "مكيػؿ مم لػس اشػد اع عػػف اشعريػاتم ك ػك يمػـ عػكاشف  18مؤااػ م "مػػع
مػػدلف كعقػػكؽ إلاػػاف ػػف إاػراكيؿ مػػف تيل ػػا مؤااػ ت"اػػيلـ كمررػػز عداش ػ

ك مويػ عقػػكؽ اشم ػكاطف

كأعلػف مر"ػب ل"ليػػا ك أيمػنا :تولػػى ايكابػؿ اشومػػؿ ت ػرؿ عػػازـ مػد ميػػع اشمؤااػات اش"ػػف "ومػؿ مػػد

إاراكيؿ كأعللت اشم"عدر تااـ ا "عاد ا:كركتػف ألػى شػـ ي" ػذ اشقػرار اشل ػاكف توػد كشرػف ا "عػاد اػكؼ
ي رم م ار و ت بكص عقكد اش"مكيؿ .عرب )2018 48

كعلػ ػػك لفي ػ ػ اش ػ ػػكـ اإلا ػ ػراكيلف علػ ػػك مؤااػ ػػات عقػ ػػكؽ اإللاػ ػػاف قػ ػػد "قلػ ػػص اش"مكيػ ػػؿ عػ ػػف
اشمؤااات ت رؿ ملعكظ ك اب تود ش كء اشمؤااات شلقماء اشدكشف عيث عز ػت اشوديػد مػف اشػدكؿ

كت ػػا :ص اش ػػدكؿ اإلا ػػرلدلا ي ع ػػف "مكي ػػؿ مؤاا ػػات عق ػػكؽ اإللا ػػاف اشفلا ػػطيلي كاإلاػ ػراكيلي كذش ػػؾ
ع"تارات ايااي كش" لب ا ل"قادات اإلاراكيلي أك شلعفػاظ علػك عالقا" ػا كمبػاشع ا اشدتلكمااػي مػع

إا ػراكيؿ كتاش"قػػاطع أيم ػان مػػع اشعمل ػ ا:مريري ػ "عػػت مػػا ياػػمك تمعارت ػ اإلر ػػاب .ك"وػػالف مؤااػػات
عقػػكؽ اإللاػػاف مػػف ع ػػز مػػاشف ػػديد غيػػر ماػػتكؽ ا:مػػر اشػػذم أ تر ػػا علػػك "ر ػػيد لفقا" ػػا إشػػك اشعػػد

ا:دلك كذشؾ شلعفاظ علك ا:ل ط اشركياي اش ام شلمؤااات .مقاتل مع عمدم قكرة  5مارس )2019

ثانياً :ممارسة الضغوطات ضد الناشطين
"و"مػػد اشعركمػػ اإلاػػراكيلي قاكمػػ اػػكداء "م ػػـ اشل ػػطاء ػػف  20ملظمػػ "ل ػػط ػػف اشك ي ػػات

اشم"عػػدة كأكركتػػا ممػػف يوملػػكف علػػك ملابػ ػرة اشعقػػكؽ اشفلاػػطيلي كياػػالدكف عمػػؿ مؤاا ػػات عق ػػكؽ
اإللاػػاف مػػف ػػالؿ اشملابػرة كاشمػػغط مػػف أ ػػؿ معااػػت إاػراكيؿ ككقػػؼ ال" ارا" ػػا مػػد اشفلاػػطيلييف

كيملع رؿ مف يدرج ف "لؾ اشقاكمػ مػف د ػكؿ إاػراكيؿ كا :ارمػف اشفلاػطيلي ا:مػر اشػذم اػكؼ يعػرـ

اشفلاطيلييف اشلا طيف ف ذش اشملظمات مف زيارة عاكال" ـ كأعتاك ـ ك ك اشذم يو"تر عقػاب إاػراكيلف
ش ـ علك لفيػ ل ػاط ـ اشعقػكقف كقطػع ا"بػاش ـ تػكطل ـ .كيفيػد يكاػؼ مليػر اشمػدير اش"لفيػذم شلعملػ

ا:مريري ػ شعقػػكؽ اشفلا ػطيلييف :م"مػػولا إا ػراكيؿ مػػمف اشقاكم ػ اشاػػكداء ػػف اشكقػػت اشػػذم "اػػكؽ لفا ػ ا
شلوػ ػػاشـ علػ ػػك أل ػ ػػا دكش ػ ػ ديمقراطي ػ ػ

ك ػ ػػف "قػ ػػكـ تمواقت ػ ػ اشل ػ ػػطاء اشاػ ػػلمييف كاشمػ ػػدا ويف عػ ػػف عقػ ػػكؽ

اشفلاطيلييف اش"ف "بادر ا إاراكيؿ كذشؾ ت دؼ ملولا مػف ملابػرة اشفلاػطيلييف ػف اشكبػكؿ شعقػكق ـ

شرللػػا اػػكؼ لكابػػؿ عمللػػا شل وػػؿ إا ػراكيؿ معػػؿ معااػػت علػػك مػػا "قػػكـ تػػى مػػف مبػػادرة اشعقػػكؽ رمػػا
لامػػللا مػػف قتػػؿ " ػػاش لظػػاـ اشفبػػؿ اشولبػػرم ػػف لػػكب أ ريقيػػا ككمػػولا مػػمف اشقاكم ػ اشاػػكداء شػػف
يرليلا عف

كدلا شلكبكؿ إشك اشوداش كاشمااكاةم.
()US Campaign for Palestinian Rights, 2018
100

ك ػػالؿ مقاتلػ أ ار ػػا اشتاعػػث مػػع لا ػػطيف إرلػػيف ػػف م ػػاؿ عقػػكؽ اإللاػػاف كعمػػال اػػاتقنا ػػف

مؤااػػات عقػػكؽ إلاػػاف ػػف قطػػاع غ ػزة ك"قيمػػاف عاشيػنا ػػف تريطاليػػا مػػال عػػدـ ذرػػر ل ػػر ااػػم اك ـ

كعاػتما أ ػادكا :تػوف مػػف يقػكـ تملابػرة عقػػكؽ اإللاػاف اشفلاػطيلييف ػف أكركتػػا يكا ػى مويقػات كم ػػاطر
ابػ مػع ل ػاط اش ماعػات اشملابػرة
عديػدة كمػف أ م ػا ألػى مػف اشاػ ؿ أف يػ" ـ تولػى موػا ود شلاػامي
إلا ػراكيؿ اش"ػػف "قػػكـ ت"ك يػػى ا" امػػات موػػاداة اشاػػامي شرػػؿ مػػف يل"قػػد ا علػػك مماراػػا" ا تعػػؽ اشمػػدلييف
اشفلاػطيلييف تػاشرغـ مػف أل ػػـ

يوػادكف اشاػامي علػػك اإلطػالؽ .كاش"وػرض شمرػػؿ رػذا ا" ػاـ ممرػػف أف

يرػكف رارريػنا تعػؽ مػف ي"لقػك ا " ػاـ

ابػ ػػف اشمملرػ اشم"عػدة ك ػف أكركتػا عمكمػنا :ف ذشػؾ اػػكؼ

يػػؤرر علػػك اػػمو اش ػ ص كعيا"ػػى اشم لي ػ ك ػػف "و"تػػر كاػػيل لا ع ػ إلاػػرات اشوديػػد مػػف اشل ػػطاء

ا:مػػر اشػػذم يو"تػػر مرعػػب شمػػف يلابػػركف عقػػكؽ اشفلاػػطيلييف كي ول ػػـ يوملػػكف تعػػذر ػػديد .مقاتل ػ
أ ريت عتر اشتريد اإلشر"ركلف  8مارس )2019
ك"وػرض أعػد اشوػامليف ػف مررػز اشميػزاف شعقػكؽ اإللاػاف ػف أكركتػا ش" ديػدات تاشق"ػؿ م كشػ

اشمب ػػدر عت ػػر تري ػػدش اإلشر"ركل ػػف ػػف آب أغا ػػطس)  2016كمب ػػعكتان تب ػػكر شتي" ػػى م ػػف اش ػػارج
كلص اش" ديػد كمفػادش :م"اػ"عؽ أف "ػرل أعتػاءؾ يوػالكف كيمك"ػكف كشرػف رتمػا اػ""ورض شػألذل قػتل ـم

كرػػاف مكظفػػكف ػػف مررػػز اشمي ػزاف كمؤاا ػ اشعػػؽ قػػد "لق ػكا " ديػػدات أ ػػرل ػػف اشوػػاـ اشاػػاتؽ كأراػػلت

رااكؿ كمولكمات راذت مف م كشيف إشك اش ات اشمالع ش"لػؾ اشمؤااػات كادعػكا رػذتنا أل ػـ مػكظفيف
ف اشمؤاا ف معاكشػ ش" ػكيى بػكرة اشمؤااػات .ك"وػرض أيمػان مكظفػكف ػف مؤااػ اشعػؽ ابػ

مع أعد مكظفي ا ف كشلدا اشذم يومؿ علك اشمااءش أماـ اشمعرم اش لاكي اشدكشي مػد ػراكـ اشعػرب

اشمر"رت تعؽ اشفلاطيلييف كرذشؾ "لقت اشمؤاا ا"با ت " دد تإيػذاء مػكظفيف آ ػريف كرػذشؾ اشمػدير
اش"لفيذم شلمؤاا  .كبرعت مؤاا اشعؽ توف اش" ديدات اش"ف "وػرض ش ػا مكظفي ػا ""تػع لمطػنا م ػات نا
شل" ديدات اش"ف "ورض ش ا مررز اشميزاف كأف ػذش اش" ديػدات ازدادت توػد ال ػراط اشمؤااػ تاشومػؿ مػع

اشمعرم اش لاكي اشدكشي

كاشومؿ ف أعماؿ اشمااءش اشدكشي مد م رمف اشعػرب اإلاػراكيلييف ك "عػت

أ زة اش رط "عقيقات ف رالث دكؿ أكركتي شم"اتو "لؾ اش" ديدات.

يكمف راي"س كك"ش )2016

ك"ورمػػت مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف كتػػاش"زامف مػػع عمػػالت اش" ديػػد اش"ػػف شعقػػت ت ػػا شلقربػػل
اإلشر"ركلي ػ كااػػ" داـ م مكع ػ تريػػد إشر"ركلػػف ك مي ػ "ػػكعف علػػك أل ػػا بػػادرة عػػف مؤااػػات عقػػكؽ

اإللاػػاف كااػػ" دام ا ػػف اإلاػػاءة شاػػمو كبػػكرة اشمؤااػػات .كقػػد "ػػـ تػػث أ تػػار راذتػ ماػػمكم " ػػكش
مػػف بػػكرة اشمؤااػػات كمػػف اػػمو اشوػػامليف ي ػػا ك"عمػػؿ ا " ػراءات غيػػر ماػػتكق  .مقاتل ػ مػػع عمػػدم
قكرة  5مارس )2019

إف ما اتؽ مف " ديدات قاـ ت ا م كشيف كاش"ف "و"ف ف اياؽ ملظـ كملػ"ظـ مػد اشمؤااػات
اش"ػف "ومػؿ علػػك أعمػاؿ اشماػاءش كاشمعااػػت شمر"رتػف ػراكـ اشعػرب اإلاػراكيلييف ك ػػف ملػاطؽ غ ار يػ
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م "لفػ كتػػاش"زامف مػػع اشعملػ اإلاػراكيلي اشعركميػ ك ػػتى اشعركميػ مػػد مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف
يدع م ا ن شل ؾ توف إاراكيؿ كأذرع ا ف مف "قؼ لف ا.

ثالثاً :فرض قيود عمى السفر
رلػػا قػػد أكمػػعلا ػػف اشفبػػؿ اشرػػالف اشقيػػكد اش"ػػف "فرمػ ا إاػراكيؿ علػػك اػػفر اػػراف قطػػاع غػزة

كقد "مع إاراكيؿ موايير اشافر كاشفكات اش"ف يامح ش ا تاشاػفر كاش"ػف "و"تر ػا شلعػا ت اإللاػالي قػط.

كشػػـ "ػػكرد إاػراكيؿ مػػف مػػمف اشفكػػات اشوػػامليف ػػف مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف ك ع"ػػك ك ػػكد اشملظمػػات
اشدكشيػ شعقػػكؽ اإللاػػاف كتاإلمػػا إشػػك ذشػػؾ ""ومػػد إاػراكيؿ ملػػع د ػػكؿ أك ػػركج رػػؿ مػػف ياػػا ـ ػػف

"طكير عمؿ مؤااات عقكؽ اإللااف.

كت ػػاشرغـ م ػػف ذش ػػؾ :عاكش ػػت مؤاا ػػات عقػػػكؽ اإللا ػػاف مػ ػ ار نار اش"قػػػدـ كاشمعاكشػ ػ م ػػع اشا ػػلطات

اإلاراكيلي

ش"قديـ طلتات "بريح تاشافر عتر موتر تيت عالكف ايػرز) إشػك اشمػف اشغرتيػ كاشػك ػارج

ا:رامف اشفلاطيلي

شرف ذش اشطلتات "لقك اشرد تاشر ض "عت مترر أف اشافر مف غزة كاشي ػا مق"بػر

علك اشعا ت اإللاالي ا ا"رلاكي قط كشذشؾ :شػـ يػ"مرف اشوػاملكف ػف مررػز اشميػزاف شعقػكؽ اإللاػاف

كاشمررػػز اشفلاػػطيلف شعقػػكؽ اإللاػػاف اشلػػذاف يومػػالف ت ػػرؿ أاااػػف ػػف قطػػاع غ ػزة مػػف اشاػػفر شعمػػكر
كر ات عمؿ أك "دريتات أك ا "ماعات أك اشم ارر ف مؤ"مرات دكشي كرذشؾ شػـ يػ"مرف اشتػاعركف ػف
ملظم ت"ايلـ اإلاراكيلي اشوامليف ف قطاع غزة مػف ا ش"قػاء تمؤااػ" ـ علػك اإلطػالؽ تاػتب اشػر ض

اإلاػراكيلف اشم"رػػرر شطلتػػات "بػػاريع ـ ك"قػػدمت رػػؿ مػػف ملظمػ ت"اػػيلـ كماػػلؾ تػػاش"ظلـ أمػػاـ اشقمػػاء

اإلا ػراكيلف اع" ارم ػان علػػك "لػػؾ اشممارا ػ مػػف اشاػػلطات اإلا ػراكيلي كشرل مػػا شػػـ ""مرلػػا مػػف "عقيػػؽ أم
ل"ي

"ذرر.

ك ػػف "لػػؾ اشملااػػتات "قػػدـ اشاػػلطات اإلا ػراكيلي متػػررات م "لف ػ مػػف قتيػػؿ :أف اشاػػفر مق"بػػر

علػػك اشعػػا ت اإللاػػالي قػػط ك ػػف عاشػ اشملظمػػات اشدكشيػ شعقػػكؽ اإللاػػاف " ػػير تػػوف اشاػػماح تاشاػػفر
إشك غزة يق"بر قط علك اشملظمات اشما ل شدي ا رملظمات دكشي كشرف اشكامح مػف اشمماراػات أف

إاراكيؿ " دؼ مف "لؾ اشايااات "قييد عمػؿ مؤااػات عقػكؽ اإللاػاف كعرقلػ عمل ػا مػد ا ل" ارػات
اإلاراكيلي ؛ ولك اتيؿ اشمراؿ :امعت اشالطات اإلاراكيلي شك د مػف ملظمػ اشوفػك اشدكشيػ اشػد كؿ إشػك

قطاع غزة ف عزيػراف يكليػك)  2012كذشػؾ شل"عقيػؽ ػف ا ل" ارػات اشدا ليػ اشمر"رتػ ػف قطػاع غػزة
مػػف اشا ػػلطات اشمعليػ ػ كشر ػػف ػػف اشو ػػاـ لفا ػػى كتوػػد اشومليػ ػ اشوا ػػرري اإلاػ ػراكيلي عل ػػك غػ ػزة ع ػػامكد

اشاػػعاب) ػػف " ػريف اشرػػالف لػػك متر) " 2012قػػدمت اشملظمػػ تطلػػب إلراػػاؿ ك ػػد ش ػػا إشػػك اشقطػػاع
ر مت إاراكيؿ اشاماح ش ـ مف د كشى.

يكمف راي"س كك"ش )15-14 :2017

102

شقد ملوت إاراكيؿ "رػ ار نار ك ابػ توػد ا ل" ػاء مػف اشومليػات اشواػرري اإلاػ اركيلي ك ػكدنا دكشيػ

ك تراء أ الب ف م اؿ "كريؽ ا ل" ارات اإلاراكيلي ك تراء أالع مف د كؿ قطاع غزة كذشػؾ شملػع

إ"مػػاـ عمػػؿ "كريػػؽ ا ل" ارػػات اش اػػيم اش"ػػف "ر"رت ػػا إاػراكيؿ كرالػػت اشمؤااػػات ا"اػػ"فيد ت ػػرؿ رتيػػر
مف ذش اشك كد اب

تراء ا:الع كاشم"ف رات ف عمليات اش"كريؽ ك ف تلاء كزيادة قػدرات اشوػامليف

ف اشمؤااات ف م اؿ "كريؽ ا ل" ارات ا:مر اشذم لؽ بوكت

ديدة ػف عمػؿ اشفػرؽ اش"ػف "قػكـ

تاش"كريؽ .قد "ـ ا ا"وال تػاش تراء مػف ػالؿ ا "بػاؿ عػف توػد كاراػاؿ اشبػكر عػف عيلػات ا:اػلع

كاشفعكبات اش"ف "مت ش ا دا ؿ قطاع غزة كرذشؾ اإلعداريات اش"ف "ـ أ ذ ا عتر لظاـ "عديد اشمكقػع
اش غ ار ف شالا"وال تآراك ـ ك"عديػد طتيوػ ا:اػلع ك ػك ا:مػر اشػذم لػؽ بػوكت

اش تراء .مقاتل مع امير زقكت  5مارس )2019

ػديدة شومػؿ ػؤ ء

ك"ػر ض إاػراكيؿ اش"وػاكف مػػع اشل ػاف اش"ػػف " ػرل ا ا:مػػـ اشم"عػدة ش"قبػػف اشعقػاكؽ ػػف ا:عػػداث

اشم"رػػررة ػػف قطػػاع غ ػزة كر مػػت اشاػػماح شمرػػؿ ػػذش اشل ػػاف مػػف زيػػارة اشقطػػاع :داء عمل ػػا

يػػكمف

اريػػ"س كك"ػػش )20 :2017؛ كشػػذشؾ "مػػطر اشل ػػاف إشػػك إ ػراء مقاتال" ػػا مػػع اش ػ كد كاشمػػعايا مػػف
الؿ اا" داـ اش"رلكشك يا شل"غلب علك ذشؾ اشواكؽ إل"ماـ م ام ػا كا ع"مػاد علػك اش"قػارير ذات اشبػل

مػػف ػػالؿ ااػػ"الم ا عتػػر اشتريػػد اإلشر"ركلػػف ك ػػك ا:مػػر اشػػذم ي وػػؿ مػػف م م ػ "لػػؾ اشل ػػاف غايػ ػػف

اشبوكت  .اشمفكمي اشاامي شعقكؽ اإللااف )2014
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المبحث الثالث
النظام القضائي والتشريعي اإلسرائيمي كاداة ال نتياك المعايير الدولية لحقوق
اإلنسان الفمسطيني
"و"تر اشالط اش" ريوي كاشقماكي ف إاراكيؿ كاعػدة مػف ا:دكات اش"ػف " ػض دكر مؤااػات

عقػكؽ اإللاػػاف ػػف "ػػك ير اشعمايػ شلمػػدلييف اشفلاػػطيلييف تػػد ن مػف أف "قػػكـ تإلبػػاؼ اشمػػعايا ك"قػػكيـ
اشالط اش"لفيذي عف ال" ارا" ا كم اشف" ا اش ايم شلقالكف اشدكشف ي"مح مف اشمماراات كاشكقػاكع تول ػا
كاعػػػدة مػػػف ا:دكات اش"ػػػف "ا ػػ" دم ا اشاػػػلط اش"لفيذي ػ ػ ػػف "ػػػك ير اشعب ػػال ش ػػػا ك" ليت ػػػا اشماػ ػػاءش
كاشمعاات .

أوالً :السمطة التشريعية
يومػػؿ اشترشمػػاف اإلاػراكيلف اشرلياػػت) اشػػذم يو"تػػر اشاػػلط اش" ػريوي ػػف إاػراكيؿ علػػك ماػػالدة

اشايااػ اإلاػراكيلي ػػف إعاقػ اشكبػػكؿ إشػػك اشوداشػ ك ػػف تػػذشؾ "و"تػػر مػػف أ طػػر ا:دكات اشماػػ" دم

ػػف م اشف ػ اشموػػايير اشدكشي ػ شعقػػكؽ اإللاػػاف قػػد عمػػؿ اشرلياػػت ت ػػرؿ م"كابػػؿ علػػك "مريػػر ق ػكاليف

"مييزي " اشؼ اشقالكف اشدكشف.
كيوم ػػؿ اشرليا ػػت اإلاػ ػراكيلف ت ػػرؿ م"كاب ػػؿ عل ػػك ما ػػالدة اشايااػ ػ اإلاػ ػراكيلي تعرم ػػاف

اشمػػعايا اشفلاػػطيلييف مػػف عق ػػـ ػػف اش"وػػكيض

ػراء مػػا يلعػػؽ ت ػػـ مػػف أم ػرار تاػػتب ال" ارػػات

اش يش اإلاراكيلف كذشؾ مف الؿ اف اش" ريوات اش"ػف "عقػؽ ػذا اشغػرض كيظ ػر ذشػؾ ليػان ػف
اش"وػديالت اشم"العقػ علػك قػػالكف ا:مػرار اشمدليػ اإلاػراكيلف ماػككشي اشدكشػ ) كاشػذم تمك تػػى يلػػزـ
اشدكش علك "وكيض اشم"مرريف تاتب ما "ر"رتى مػف أ طػاء .كقػد طػ أر "وػديالت عػدة علػك اشقػالكف

كاش"ف " دؼ إشك عرماف اشفلاطيلييف ك اب ف قطػاع غػزة مػف اشمطاشتػ تػاش"وكيض عػف ا:مػرار

اش"ػػف شعقػػت ت ػػـ كاتقػػاء ػػذا اشعػػؽ قػػط شإلا ػراكيلييف كرالػػت اشتدايػػ ػػف اش"وػػديؿ رقػػـ  )2علػػك
اشقػػالكف اشػػذم بػػادؽ عليػػى اشرلياػػت عػػاـ  2002كاشػػذم تمك تػػى يملػػع مػػف "اػػتتت شػػى إاػراكيؿ مػػف
غير اإلاراكيلييف مرر الؿ “أ واؿ ف كقت اشعرب” مف اشمطاشتػ ت"وػكيض عيػث لػص اش"وػديؿ
علك :أف إاراكيؿ غير ماككش عف "لؾ ا:مرار كتاشرغـ مف ذشػؾ اعػ"فظ اشغاشتيػ مػف اشفلاػطيلييف

تعق ـ تاش"وكيض أماـ اشمعارـ اإلاراكيلي  .اشمررز اشفلاطيلف )2005

ك ف "مكز يكشيك)  2005بادؽ اشرليات اإلاػراكيلف علػك اش"وػديؿ رقػـ  )5علػك اشقػالكف

لفاػػى كاشػػذم تمك تػػى كاػػوت إا ػراكيؿ مػػف لطػػاؽ عػػدـ ماػػككشي" ا عػػف ا:م ػرار اش"ػػف "لعػػؽ تغيػػر
اإلاػ ػراكيلييف تعيػ ػػث

يلطتػ ػػؽ اشقػ ػػالكف ك ""عقػ ػػؽ ما ػػككشي اشدكش ػ ػ عػ ػػف أم م"مػ ػػرر مػ ػػف مدكش ػ ػ
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مواديػ م أك عمػػك ػػف ملظمػ إر اتيػ ) أك أم ػ ص "وػػرض شإلبػات أك اشمػػرر ل"ػػاج أعمػػاؿ
عرتيػ ػػف مملطقػ لػزاعم كيوػ ٌػرؼ اشقػػالكف مملطقػ اشلػزاعم تول ػػا اشمرػػاف اشكاقػػع ػػارج دكشػ إاػراكيؿ
ك"ولف تذشؾ اشكبؼ مف قتؿ ك ازرة اشد اع اإلاراكيلي  .اشمررز اشفلاطيلف )2005
ك ػػف أيلػػكؿ اػػت"متر)  2005بػػادؽ اشرلياػػت علػػك اش"وػػديؿ رقػػـ  )7شلقػػالكف لفاػػى كاشػػذم
تمك تػػى يكاػػع أررػػر مػػف عػػدـ ماػػؤكشي إاػراكيؿ عػػف "وػػكيض اشم"مػػرريف ػػال "ق"بػػر عػػدـ اشماػػؤكشي

علػػك ا:عمػػاؿ اشعرتيػ ػػف ملػػاطؽ اشلػزاع اشبػراع) .قػػد لػػص اش"وػػديؿ علػػك عػػدـ ماػػؤكشي اشدكشػ عػػف

ا:مرار اش"ػف "لعػؽ تمػكاطليف مدكشػ عػدكم كرػذشؾ أيمػان ا:مػرار اش"ػف "قػع ػالؿ اشومليػات اشواػرري

اإلا ػ ػراكيلي ػ ػػف اشملػ ػػاطؽ اش"ػ ػػف يو"تر ػ ػػا كزيػ ػػر اشػ ػػد اع تول ػ ػػا ملطق ػ ػ ل ػ ػزاع ب ػ ػراع) كيوطػ ػػف اشقػ ػػالكف

اشبالعي شكزير اشد اع إلعالف أم ملطق

ارج عدكد اشدكش تول ا ملطقػ لػزاع بػراع) كاع"تػر كزيػر

اشد اع اإلاراكيلف ف ذشؾ اشكقت اؤكؿ مك از موظػـ اشمػف اشغرتيػ مرملطقػ لػزاعم رمػا كأعلػف رػذشؾ

قطاع غزة تاشرامؿ تود ا لاعاب اإلاراكيلف ملى)Stein, 2017: 13( .

ك ف اش ػ ر لفاػى "قػدمت "اػع ملظمػات عقػكؽ إلاػاف تاش"مػاس أمػاـ اشمعرمػ اشوليػا اإلاػراكيلي

شلطوػف ػػف ػذا اشقػػالكف تاع"تػارش قػػالكف غيػر داػػ"كرم شمػػا ي"مػملى مػػف "مييػز ياػػ"لد علػك مويػػار كيػ
اشم"مرر ك ف رالكف ا:كؿ دياػمتر)  2006قتلػت اشمعرمػ ا ش"مػاس زكيػان كأشغػت اش ػزء اشم"ولػؽ
تودـ ماؤكشي اشدكشػ ػف مملطقػ لػزاعم كاع"تر"ػى غيػر داػ"كرم كاع"تػر أعػد رتػار اشقمػاة ػف اشمعرمػ

توف اشدكش ماؤكش )Stein, 2017: 14( .
اشمدلي

كبػػادؽ اشرليا ػػت اإلاػ ػراكيلف ػػف ع ػػاـ  2012عل ػػك اش"و ػػديؿ رق ػػـ  )8عل ػػك ق ػػالكف ا:مػ ػرار
ماؤكشي اشدكشػ ) شوػاـ  1952كي ػدؼ اش"وػديؿ إشػك عرمػاف اشمػعايا اشفلاػطيلييف مػف اشمطاشتػ

تػػاش"وكيض أمػػاـ اشمعػػارـ اإلا ػراكيلي كتمك ػػب ػػذا اش"وػػديؿ "وفػػك إا ػراكيؿ مػػف اشماػػككشي اشمدلي ػ عػػف
اإلب ػػاتات اش ا ػػدي كا:مػ ػرار ػػف اشمم"لر ػػات اش" ػػف "ا ػػتت ا قػ ػكات اش ػػيش اإلاػ ػراكيلف ػػف اشمل ػػاطؽ
اشفلاطيلي اشمع"ل ت رؿ كامح .كقد "ممف ذشؾ اش"وديؿ لقاط عدة ف :عداش
" .1وديؿ علك مف كـ ا:عماؿ اشعرتي

)2012

عيث راف اشقالكف اإلاراكيلف قتؿ "وديلى يعػرـ اشم"مػرريف

مف ا:عماؿ اشعرتي اإلاراكيلي مف اراف اشملاطؽ ارج إاراكيؿ مػف اش"وػكيض

ػاء اش"وػديؿ

ش"كايع مف كـ ا:عماؿ اشعرتي اش"ف رالػت "ق"بػر علػك اشومليػات اشواػرري شل ػيش وبػتعت

تمك ػػب اش"و ػػديؿ أم أعم ػػاؿ شل ػػيش مذات ط ػػاتع عاػػررمم كت ػػذشؾ "ر ػػكف أم أعم ػػاؿ عا ػػرري
شل يش اإلاراكيلف ممف ذا اشمويار.

 .2يمػػلح اش"وػػديؿ اشمعػػارـ اإلا ػراكيلي بػػالعي اشػػد ع توػػدـ اشماػػككشي
مف دكف أف ""طرؽ شمكمكع اشدعكل اشمر كع
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رادعػػاء ااػػ"تاقف أك ػػرلف

أك اشلظر ف أدش مف أم لكع.

 .3قتؿ اش"وديؿ راف اشقالكف يوفف دكشػ إاػراكيؿ مػف اشماػككشي عػف اإلبػاتات اش اػدي كا:مػرار
اش"ػف "اػتتت ت ػا شاػػراف مدكؿ عػدكم كشرػف توػػد اش"وػديؿ أمػيؼ إشػك ذشػػؾ :إعفػاء دكشػ إاػراكيؿ

مف ماؤكشي" ا عف رؿ

ص شيس مكاطلان ف دكش إاراكيؿ كيارف ف ملطق

ػارج إاػراكيؿ

"و"تر ا اشعركمػ اإلاػراكيلي مملػاطؽ عػدكم .كاشكامػح أف ػذش اإلمػا " ػدؼ إشػك "طتيػؽ ذشػؾ
علك اراف قطاع غزة اشذم أعلل"ى اشعركم اإلاراكيلي رياف موادم ػف عػاـ  2007عيػث شػـ

يرف تاإلمراف "طتيؽ اشقالكف عليى ف اشااتؽ تعرـ ألى

يو"تر دكش .

كيو ػػد اش"و ػػديؿ رق ػػـ  )8شق ػػالكف ا:مػ ػرار اشمدليػ ػ اإلاػ ػراكيلف اشو ػػاكؽ ا:ااا ػػف أم ػػاـ اشم ػػعايا

اشفلاطيلييف ف قطاع غزة أماـ اشمعارـ اإلاراكيلي

ايما أف اش"وديؿ "ـ "طتيقى تورر ر وف ملذ عػاـ

 2000كتمك ت ػػى "م ػػلح اشمعػػػارـ اإلاػ ػراكيلي عػ ػػؽ ر ػػض اشػػػدعاكل اشمدليػ ػ ػػػف مراعل ػػػا ا:كشػػػك دكف
ا اػػ"ماع شل ػ كد أك اشلظػػر ػػف "فابػػيؿ اشػػدعكل اشمر كعػ ك عػػص مػػدل أعقيػ اشمػػدعيف طاشمػػا أل ػػـ
مػػف اػػراف قطػػاع غ ػزة ك"مػػرركا مػػف ا:عمػػاؿ اشواػػرري اإلا ػراكيلي كيرػػكف اشعاشػػ موارا ػ إذا رػػاف

اشمػػدعف مػػف اإلا ػراكيلييف كتػػذشؾ يو"تػػر ػػذا اشقػػالكف ي"مػػمف "مييػػز علبػػرم كامػػح .مررػػز اشمي ػزاف

)3 :2015

إف قي ػػاـ إاػ ػراكيؿ تا ػػف " ػػريوات "" ػػرب تمك ت ػػا م ػػف اشما ػػؤكشي كعرم ػػاف اشم"م ػػرريف م ػػف

ال" ارا" ػػا شلقػػالكف اشػػدكشف ي ػػرؿ م اشف ػ

ديػػدة شلقػػالكف اشقػػالكف اشػػدكشف شعقػػكؽ اإللاػػاف يلػػزـ اشدكش ػ

ت"وكيض اشم"مرريف مػف ا ل" ارػات اش"ػف "اػتت ا أ ز" ػا ك ػذا مػا أرػدت عليػى معرمػ اشوػدؿ اشدكشيػ

ع"ك شك شـ ي"ـ اشلص علك ذشؾ ت رؿ بريح ف رؿ ا"فاقي كرػذشؾ ػك كاعػد مػف أ ػـ متػادئ اشقػالكف

اشػػدكشف ولػػك مػػف ي"اػػتب تاشمػػرر أف يقػػكـ ت تػػر اشمػػرر لػػيس تاشمػػركرة أف يرػػكف ذشػػؾ ملبكب ػان
عليػػى ػػف ا "فاقيػػات .كتمك ػػب اشو ػػد اشػػدكشف اش ػػاص تػػاشعقكؽ اشمدليػ كاشايااػػي علػػدما ""اػػتب اشدكش ػ

تال" ػػاؾ عػػؽ اشفػػرد ي ػػب أف يرػػكف شػػدي ا اآلشيػػات اشفواشػ ش تػػر اشمػػرر كأف يرػػكف لاشػػؾ آشيػػات "مرػػف
ا :ػ ػ اص مػػػف اشكب ػػكؿ إشػػػك ا ل"ب ػػاؼ اشقمػػػاكف .كتمك ػػب اشق ػػالكف اشػػػدكشف اإللا ػػالف "ل"ػػػزـ دكشػ ػ

ا ع"الؿ تمماف اػالم اشاػراف اشمعميػيف كمػماف "ػك ير اشر ػاش ش ػـ كي ػمؿ ذشػؾ ا ش"ػزاـ تػاش"وكيض

" ػػاش اشم"مػػرريف مػػف ػػرؽ ا ش" ازمػػات اش"ػػف يك ت ػػا اشقػػالكف اشػػدكشف اإللاػػالف كرػػذشؾ يو"تػػر ا ش"ػػزاـ
تاش"وكيض مف اشقكاعد اشور ي شلقالكف اشدكشف اشملزم شرا اشدكؿ)Stein, 2017: 7-8( .
كبػادؽ اشرلياػػت ػف ػػتاط ت اريػر)  2011علػػك قػالكف م"طلتػػات اشر ػؼ عػػف م"لقػف اشػػدعـ
مػػف

ػػات ايااػػي أ لتيػػ

قػػالكف "مكيػػؿ اش موي ػػات) ك ػػك اشقػػالكف اشػػذم ػػاء ػػف اػػياؽ اا ػػ" داؼ

مؤااػ ػػات عقػ ػػكؽ اإللاػ ػػاف ػ ػػف إا ػ ػراكيؿ "عديػ ػػدان كيفػ ػػرض علي ػ ػػا رقات ػ ػ

ػ ػػديدة عيػ ػػث ي"ك ػ ػػب علػ ػػك

اشمؤااات "قديـ "قارير ماشي رؿ رالر أ ر علك را اش"ترعات اش"ف كبل" ا مف عركمػات أ لتيػ أك
ممكشيف أ ريف تاش ارج كرذشؾ عكؿ ا ش"زامات اش"ف علي ا " ػاش اشممػكشيف كرػذشؾ يفػرض اشقػالكف علػك
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اشمؤااات أف "قكـ تل ر "لؾ اشمولكمات علك مكاقو ا اإلشر"ركلي ك ك ا:مر اشذم ي ػرؿ إعاقػ شومػؿ
اشمؤااػػات كيقلػػؿ مػػف ػػرص عبػػكش ا علػػك اش"مكيػػؿ

اػػيما كأف مؤااػػات عقػػكؽ اإللا ػػاف "و"مػػد

ت ػرؿ أاااػف علػك اش"مكيػؿ مػف اشعركمػات ا :لتيػ ك"و"مػد ت ػرؿ معػدكد علػك اش"مكيػؿ اشمعلػف كأف
"ػػورير ػػذا اشقػػالكف شػػف يػػؤرر علػػك اشمؤااػػات ا :ػػرل ػػف إاػراكيؿ اش"ػػف ""تػػع شليمػػيف اإلاػراكيلف

أل ا "و"مد ت رؿ أاااف علك اش"مكيؿ اش اص .عداش

ابػ

)2011

رمػػا كبػػادؽ اشرلياػػت اإلا ػراكيلف ػػف "مػػكز يكشيػػك)  2011علػػك قػػالكف تماػػمك مملػػع اشمػػس

تدكش إاراكيؿ تكااط اشمقاطو م كاشذم تمك تى يملػع اشمػكاطليف اإلاػراكيلييف أك اشمؤااػات عػف اشػدعكة

كاشومػػؿ علػػك مقاطو ػ اشمؤااػػات اإلا ػراكيلي أك اشماػػ"كطلات اإلا ػراكيلي ػػف اشمػػف اشغرتي ػ كاشقػػالكف

يمػػلح اشبػػالعي شلقم ػاء اإلا ػراكيلف شللظػػر ػػف دعػػاكل مدلي ػ تػػاش"وكيض مػػد رػػؿ ػ ص أك ملظم ػ
"لػػادم تاشمقاطوػ

علػػك اع"تػػار أف ذشػػؾ اشل ػػاط يلعػػؽ مػػر نار ديػػدنا كيعػػؽ شلعركم ػ إشغػػاء " فيمػػات

مراكب أك أم ام"يازات ""م"ع ت ا اشمؤااات اشماشو تمرػؿ "لػؾ ا:ل ػط كاشقػالكف تػذشؾ يوػرض را ػ

اشل ػػطاء كاشمؤاا ػات اش"ػػف "ل"قػػد اشايااػػات اإلا ػراكيلي أك مؤااػػات إاػراكيلي ا ػكاء رالػػت عركمي ػ أك
غير عركميػ معػؿ ماػاكل ك ػك ا:مػر اشػذم يمػع اشمؤااػات اشعقكقيػ اشفلاػطيلي كاإلاػراكيلي مػمف
داكرة اش طر؛ ولك اػتيؿ اشمرػاؿ قػد "و"تػر اشملػاداة تمقاطوػ اش ػيش اإلاػراكيلف علػك اع"تػار ألػى ػيش

يل" ػػؾ اشق ػػالكف اش ػػدكشف م ػػف م ػػمف ػػذش ا:ل ػػط اش" ػػف "و ػػرض اشمؤاا ػػات إش ػػك اشما ػػاءش اإلاػ ػراكيلي .
عداش

)2011

ثانياً :السمطة القضائية
"و"تر اشمعرم اشوليا اإلاراكيلي

ف رأس رـ اشاػلط اشقمػاكي ك"و"تػر ػف لظػر اإلاػراكيلييف

عامي اشديمقراطي كمتدأ اشفبؿ تيف اشالطات

اب ف ظؿ عدـ ك كد داػ"كر مر"ػكب ػف إاػراكيؿ

ك"و"تر ف اشمل و شلتت ف اشقمايا اش ام مرؿ :عالق اشػديف تاشدكشػ كاشعريػات كعقػكؽ اإللاػاف كش ػا

اا امات كامع ف تلاء لاف اشعرـ ف إاراكيؿ .اشعلتف )9 :2015

إف كاع ػػدة م ػػف أ ػػـ اش"ع ػػديات اش" ػػف "كا ػػى اشقم ػػاء عمكمػ ػان كاش"ػ ػف تمك ت ػػا يمر ػػف قي ػػاس م ػػدل

ااػػ"قالشي عملػػى ك ػ اع"ى كقدر"ػػى علػػك "عقيػػؽ اشوداش ػ ك ػػف ماػػوش اش"وامػػؿ مػػع اآل ػػر) أم اشطػػرؼ

اش ػػذم يػ ػر"تط ت ػػاشم "مع اشم ػػيمف أك ا:غلتيػ ػ عالقػ ػ ق ػػكة كاذع ػػاف كمر ػػاؿ ذش ػػؾ اشو ػػرب اشمػ ػكاطليف ػػف

إا ػراكيؿ كاشفلاػػطيليكف ػػف ا :ارمػػف اشمع"ل ػ ك ازشػػت "ا ػ ؿ شلقمػػاء ا:مريرػػف اشػػذم عظػػر اش"مييػػز

اشولبػػرم ػػف عػػاـ  .1954كشرػػف ػػف اشعاشػ اإلا ػراكيلي ملػػذ تدايػ ا عػػ"الؿ "قػػدمت مؤااػػات عقػػكؽ
اإللاػػاف تمكػػات مػػف ا ش"مااػػات أمػػاـ اشمعرم ػ اشوليػػا إ َّ أل ػػا شػػـ "بػػدر اػػكل ق ػ ارريف ي ػػرالف دعم ػنا
زكي ػان شعقػػكؽ اإللاػػاف .قػػد عظػػرت اشمعرمػػ مماراػػ أ ػػراؿ مػػف اش"وػػذيب اش اػػدم تع ػػؽ اشمو"قلػػيف
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اشفلاطيلييف كشرل ا أ از"ى ف عا ت اا"رلاكي

كاشقػرار اشرػالف ت بػكص ػدار اشفبػؿ ػف قريػ تيػت

اػكريؾ قمػػاء اشقػػدس كشرل ػػا أمػػفت اش ػػرعي علػػك اش ػدار ػػف تقيػ اشملػػاطؽ كتػػذشؾ "تقػػك تويػػدة ػػدنا
عف اشرأم اشبادر عف معرم اشودؿ اشدكشي .

تاريف )4-3 :2005

كتاشمماراػ ػ ش ػػـ "ق ػػـ اشمعرمػ ػ ت ػػدكر ا ػػف عمايػ ػ عق ػػكؽ اإللا ػػاف؛ ت ػػؿ رال ػػت ذراع يا ػػالد اشرليا ػػت
كاشعركم اإلاراكيلي كرما أ رلا ف اشااتؽ عكؿ دكر اشاػلط اش" ػريوي ػف أيلػكؿ اػت"متر)  2005علػك

إرػػر مبػػادق اشرلياػػت علػػك اش"وػػديؿ رقػػـ  )7علػػك قػػالكف ا:مػرار اشمدلي ػ ماػػؤكشي اشدكش ػ ) إذ "قػػدمت 9

مؤااات عقكؽ إلااف لاطيلي كااراكيلي تاش"ماس أمػاـ اشمعرمػ اشوليػا إلشغػاء اشقػالكف :لػى غيػر داػ"كرم
كي"ممف أعراـ علبري كشـ "ا" يب اشمعرم ت رؿ إي اتف شالش"ماس كعدشت اشقالكف زكيان.

كرػػذشؾ ا:مػػر ر مػػت اشمعرم ػ طوػػف "قػػدمت تػػى م مكع ػ مػػف مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف مػػد

قػػالكف مل ػػع اشمػػس تدكشػ ػ إاػػراكيؿ تكاا ػػط اشمقاطوػػ ) كاش ػػذم اػػلى اشرليا ػػت ػػف ع ػػاـ  2011اع"تػ ػرش

اشمل"ماػػكف تمرات ػ "ػػد يع رمػػف علػػك "ب ػريعات ػػرعي كيو"تػػر ال" ػػاؾ اػػيـ شلعػػؽ ػػف اش"وتيػػر عػػف

اشػرأم عيػػث أبػػدرت قرار ػػا اشل ػػاكف تػػر ض ا ش"مػػاس ػػف لياػػاف أتريػػؿ)  .2015كاع"تػػرت مؤااػػات
عقكؽ اإللاػاف اشمقدمػ شالش"مػاس قػرار اشمعرمػ

ػك ام"لػاع عػف أداء كا ت ػا ا:اااػف ػف اشػد اع عػف

عريػ اش"وتيػر ك ػف ػف قرار ػا ػذا "بػادؽ علػك "رمػيـ ا :ػكاش ك"قييػد ا ع" ػاج اش ػرعف /كاشمطاشتػات

ت"غيير اشايااات اإلاراكيلي  .عداش

)2015

كعلك إرر اا" داـ اش يش اإلاراكيلف شلفاػفكر ا:تػيض ػالؿ عمليػ اشربػاص اشمبػتكب عػاـ

2009-2008ـ "قدمت م مكع مػف مؤااػات عقػكؽ إلاػاف تاش"مػاس شلمعرمػ اشوليػا اإلاػراكيلي ػف

آيػػار مػػايك)  2011كطاشتػػت تمك ػػب ا ش"مػػاس تػػوف "قػػرر اشمعرم ػ ملػػع اش ػػيش اإلا ػراكيلف ااػػ" داـ
اشفاػػفكر ا:تػػيض رلي ػنا كذشػػؾ شمػػا ياػػتتى مػػف آرػػار اػػيم ؛ ػػك يعػػرؽ رػػؿ ػػفء يالماػػى كيػػؤدم إشػػك
عػ ػػركؽ بػ ػػوت علػ ػػدما يالمػ ػػس اشت ػ ػرة كل ػ ػػر اش ػ ػػيش اإلا ػ ػراكيلف ػ ػػف آيػ ػػار مػ ػػايك)  2009د ارا ػ ػ

اا"قبػػاكي ت بػػكص ااػػ" داـ اشفاػػفكر ا:تػػيض ػػف قطػػاع غ ػزة ػػالؿ عملي ػ اشربػػاص اشمبػػتكب

كاع"تػػر ااػػ" دامى ػػالؿ اشوملي ػ رػػاف قالكلي ػان كقػػرر اش ػػيش ا اػػ"مرار تااػػ" دامى مػػمف ااػػ"را"ي يا"ى
اشق"اشي ػ كشرػػف قػػرر ملػػع ا اػػ" داـ ػػف اشملػػاطؽ اشومراليػػ قػػط كعلػػك إرػػر ذشػػؾ" :قػػدـ ممرػػؿ اشدكشػػ

شلمعرمػ تػػوف اش ػػيش اإلا ػراكيلف قػػرر كقػػؼ ااػػ" داـ اشفاػػفكر ا:تػػيض مػػا عػػدا عػػاش"يف ااػػ"رلاكي"يف "ػػـ

"تلي ػػغ اشمعرمػ ػ ت م ػػا دكف اإلع ػػالف عل م ػػا تا ػػتب اشاػ ػري اشوا ػػرري  .كت ػػاشرغـ م ػػف أف اشق ػػالكف اش ػػدكشف
اإللاالف يملع اا" داـ اشفاػفكر ا:تػيض ػف ا:كمػاع اشقاكمػ ػف قطػاع غػزة كيو"تػر غيػر قػالكلف إ َّ
أف اشمعرم ػ ػ قػ ػػررت ػ ػػف "مػ ػػكز يكشيػ ػػك)  2013رد ا ش"مػ ػػاس كار"فػ ػػك تػ ػػاش"زاـ اش ػ ػػيش ػ ػػف اشعػ ػػا ت
ا ا"رلاكي تاا" داـ اشفافكر ا:تيض اش"ف أتلغ ا شلمعرم  .ت"ايلـ )2013
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كتو ػ ػػد الط ػ ػػالؽ ما ػ ػػيرات اشو ػ ػػكدة اشرت ػ ػػرل ػ ػػف  30آذار م ػ ػػارس)  2018كاا ػ ػػ" داـ اش ػ ػػيش
اإلاػراكيلف شلقػػكة اشمفرط ػ " ػػاش اشم"ظػػا ريف اشاػػلمييف اشوػػزؿ كاػػقكط عػػدد رتيػػر مػػف اشمػػعايا اشمػػدلييف
ػراء ااػػ" داـ اش ػيش شلػػذ يرة اشعيػ "قػػدمت مؤااػػات عقػكؽ إلاػػاف تاش"مػاس أمػػاـ اشمعرمػ اشوليػػا ػػف

لياػػاف أتري ػػؿ) م ػػف اشو ػػاـ لفاػػى كطاشت ػػت أف " ػػومر اشمعرمػ ػ اش ػػيش ت ػػاش"كقؼ ع ػػف اا ػػ" داـ اشقلابػ ػ
كاش ػػذ يرة اشعيػ ػ كاشرب ػػاص اشم"ف ػػر ش"فري ػػؽ اشم"ظ ػػا ريف عل ػػك اع"ت ػػار أل ػػا ممارا ػػات غي ػػر ػػرعي

ك""وامػػؿ مػػع اشرػػاكف اشت ػػرم كرولػػى ماػػ" لؾ

قيم ػ شػػى كشرػػف اشمعرم ػ اشوليػػا " ا لػػت "مام ػنا ا:اػػس

اشكاقوي اش"ف عرم" ا اشمل"ماكف شلمعرم كر مت م ا دة مقػاطع اشفيػديك اش"ػف كرقػت إطػالؽ اش ػيش

اإلاراكيلف اشلار " اش اشم"ظا ريف اشالمييف كر مت اشمعرم ا ش"ماس اشمقدـ كقتلت تاشركايػ اش"ػف "ػـ

"قديم ا مف قتؿ اش يش اإلاراكيلف كراف كامعان ف عيريات قرار اشمعرمػ "تلي ػا ركايػ اش ػيش عيػث

اع"تػػرت أف اشم"ظػػا ريف ي ػػرلكف ط ػ انر عقيقي ػان علػػك عيػػاة اش لػػكد كتاش"ػػاشف :ػػإف إطػػالؽ اشلػػار علػػي ـ
يو"تر قالكلف ك ك ا:مر اشذم ي رؿ "كاطؤنا ديدنا مف اشمعرم شل"غطي علك اش راكـ اإلاػراكيلي ك ػف
تذشؾ أعطت اشمكء ا :مر شل يش شالا"مرار ف ق"ؿ اشمدلييف كاا" داـ اشقكة اشمفرطػ مػد ـ اشػذم

يو"تر م اشف

ايم شلقالكف اشدكشف اإللاالف)Adalah, 2018( .

ممػػا اػػتؽ تيالػػى مػػف أعرػػاـ بػػدرت عػػف اشمعرم ػ اشوليػػا اإلا ػراكيلي كمػػا أكردلػػاش ػػف اشمتعػػث

اشاػػاتؽ مػػف "وامػػؿ اشمعػػارـ اإلا ػراكيلف مػػع اشمػػعايا ػػف مطاشتػػا" ـ ت تػػر اشمػػرر ي"مػػح أف اشقمػػاء

اإلا ػراكيلف يمػػع لفاػػى ػػف دكر اشمػػدا ع عػػف اشعركمػػ اإلا ػراكيلي كشػػـ يرػػف ػػف أم عػػاؿ يومػػؿ علػػك

"عقيػػؽ اشوداش ػ كياػػ"ل"ج مػػف ذشػػؾ :تػػوف اشقمػػاء اإلا ػراكيلف تػػد ن مػػف أف يومػػؿ علػػك "عقيػػؽ اشوداشػػ

كيرػػكف ػػك أعػػد مػػمالات عماي ػ عقػػكؽ اإللاػػاف غيػػر ألػػى شػػـ يرػػف اػػكل م ػػرد ذراع ماػػالد شلاػػلط

اش"لفيذي ػ ػػف "ػػك ير اشغطػػاء ل" ارػػات عقػػكؽ اإللاػػاف مػػد اشمػػدلييف اشفلاػػطيلييف كيومػػؿ علػػك "ػػك ير

اشعبػػال اشراملػ شمر"رتػػف ال" ارػػات عقػػكؽ اإللاػػاف ك ػػك تاش"ػػاشف :يو"تػػر مػػف أ ػػـ اشوقتػػات اش"ػػف "كا ػػى
دكر مؤااات عقػكؽ اإللاػاف عيػث أ ػض معػاك ت عديػدة را:مرلػ اش"ػف ذررلا ػا شعمايػ اشمػدلييف

اشفلاطيلييف ف قطاع غزة كيغلؽ اشتاب أمام ـ مف اتؿ ا ل"باؼ مف الشى.
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النتائج والتوصيات
توػػد ا ل" ػػاء مػػف اشد ارا ػ اش"ػػف تػػيف أيػػديلا تاإلمرػػاف اش"كقػػؼ علػػد تو ػض اشل"ػػاكج اش"ػػف "كبػػلت

إشي ا كأ ـ اش"كبيات اش"ف "كبف ت ا:

أوالً :النتائج
 .1أعللػت إاػراكيؿ ال" ػاء اع"الش ػػا شقطػاع غػزة كتول ػا

""عمػػؿ أم ماػككشي " ا ػػى رقػكة اعػػ"الؿ

ك""ذرع تودـ "كا د ولف شقكا" ا دا ؿ قطاع غزة شل" لػف عػف اش"زاما" ػا رقػكة اعػ"الؿ كشرل ػا

" ػزاؿ ش ػػا اشاػػيطرة اشرتي ػرة علػػك اشقطػػاع مػػف ػػالؿ اشػػ"عرـ تاشموػػاتر كاشعػػدكد اشتعري ػ كاشغػػالؼ

اش كم .كتمك ػب أعرػاـ اشقػالكف اشػدكشف اإللاػالف

يػزاؿ اشقطػاع ي مػع شالعػ"الؿ اإلاػراكيلف

ك""عمؿ إاراكيؿ اشماككشيات اشرامل تاع"تار ا قكة اع"الؿ كي"ر"ػب علي ػا ا ش" ازمػات اشػكاردة ػف

ا"فاقي

ليؼ اشراتو شواـ .1949

 .2علك إرر ايطرة عرر عماس علك قطاع غزة ف عزيراف يكليك) 2007

ػددت إاػراكيؿ مػف

عبار ا شلقطاع كقرر م لس اشكزراء اإلاراكيلف اع"تارش رياف موادم) كذشػؾ ت ػدؼ اش"لبػؿ
اشرامؿ مف اشماككشيات " اش ارالى ك"ر"ب علػك ذشػؾ إ ػراءات أرػرت ت ػرؿ ملعػكظ علػك عيػاة

اراف اشقطاع مرػؿ :اشقيػكد اشم ػددة علػك عريػ عررػ ا :ػراد كاشتمػاكع ا:مػر اشػذم "اػتب ػف
"د كر رتير ف عاش عقكؽ اإللااف ف اشقطاع.

.3

الؿ اشف"رة اش"ف "غطي ا اشدراا تيف عامف  2018-2007قامت قكات ا عػ"الؿ ت ػف رػالث

اع"ػداءات عاػػرري مػػد قطػاع غػزة كشػػـ يل"ػزـ اش ػػيش اإلاػراكيلف الش ػا تقكاعػػد اشقػػالكف اشػػدكشف
اإللاالف عيث "ومد اا" دؼ اشمدلييف ق"ؿ كأبػاب ي ػا عػدد رتيػر مػف اشمػدلييف ابػ مػف

اشلاػػاء كا:طفػػاؿ كرالػػت اشلاػػت اشرتػػرل مػػف اشمػػعايا "عديػػدان مػػف اشمػػدلييف كرػػذشؾ ااػػ" داؼ
مكاقػػع كمل ػػآت مدليػ مرػػؿ :اشملػػازؿ اشاػػرلي كاشمقػػرات كاشمؤااػػات اش دما"يػ كاش" اري ػ ك ػػك

ا:مػػر اشػػذم ي ػػرؿ م اشفػػات اػػيم شلقػػالكف اشػػدكشف اإللاػػالف كاش"ػػف "رقػػك إشػػك ػػت
راكـ عرب ك راكـ مد اإللاالي تعؽ اشاراف اشمدلييف ف اشقطاع.

ار"رػػاب

 .4ااػػ"مرت قػكات ا عػػ"الؿ ػػف ا ع"ػػداءات اشيكميػ علػػك اشملػػاطؽ اشعدكديػ اشتريػ كاشتعريػ

مػػف

اا ػػ" داؼ م"ر ػػرر شلب ػػياديف كمب ػػادرة قػ ػكارت ـ كاع"ق ػػاش ـ كر ػػذشؾ اشمػ ػزارعيف كاا ػػ" داـ اشق ػػكة

اشمفرطػ " ػػاش اشم"ظػػا ريف اشاػػلمييف ػػف اشملػػاطؽ اشعدكدي ػ كاشعػػاؽ اػػاكر ت ػري ادع ػ ػػف
بػ ػػفكؼ اشم"ظػ ػػا ريف كمػ ػػل ـ ا:طفػ ػػاؿ كاشلاػ ػػاء تاإلمػ ػػا إشػ ػػك ااػ ػػ"غالؿ اػ ػػلطات ا عػ ػػ"الؿ

شاػػيطر" ا علػػك اشموػػاتر اشعدكدي ػ شقطػػاع غ ػزة ك ػػرض إغػػالؽ ػػالؽ عليػػى ا:مػػر اشػػذم اػػتب
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أزمػػات إلاػػالي

ػػديدة ػػف را ػ اشقطاعػػات كي ػػاشؼ ا ش" ازمػػات اشقالكلي ػ علي ػػا تاع"تار ػػا قػػكة

اع"الؿ كي رؿ ال" ارات ايم شلقالكف اشدكشف اإللاالف.
.5

ات ت مؤااات عقكؽ اإللااف اشوامل ف قطاع غزة ا ل" ارات اإلاػراكيلي كاػوت إلعمػاؿ

قكاعد اشقالكف اشدكشف اإللاالف كاشقالكف اشدكشف شعقكؽ اإللااف مف أ ؿ "ػك ير اشعمايػ شلاػراف
اشمػػدلييف ػػف اشقطػػاع كذشػػؾ مػػف ػػالؿ قيام ػػا تربػػد ك"كريػػؽ ا ل" ارػػات اإلا ػراكيلي كاعػػداد

اش"قػػارير اش"كريقي ػ

كعبػػر ا:م ػرار اش"ػػف كقوػػت تاػػتب ا ل" ارػػات اإلا ػراكيلي كرػػذشؾ عملػػت

اشمؤااات علك ااػ" داـ اآلشيػات اشدكشيػ شعمايػ عقػكؽ اإللاػاف مرػؿ اشل ػكء إشػك أ ػزة ا:مػـ

اشم"عػػدة اشركياػػي كاشفرعي ػ كرػػذشؾ إشػػك اشكرػػا ت اشم" بب ػ كا ل ػراط كدعػػـ ش ػػاف "قبػػف
اشعقػاكؽ اشدكشيػ اش"ػف " ػػرلت شل"عقيػؽ ػػف ا ل" ارػات اإلاػراكيلي

ك ػف إطػػار اشومػؿ علػػك عػػدـ

"ررار ا ل" ارات كمعاات اشم"اتتيف تار"رات ا.
.6

ااػ ػػ" دمت مؤااػ ػػات عقػ ػػكؽ اإللاػ ػػاف اػ ػػتؿ ا ل"بػ ػػاؼ اإلا ػ ػراكيلي

ك"واملػ ػػت مػ ػػع اشقمػ ػػاء

اإلاػراكيلف شلمطاشتػ تػػإ راء "عقيقػػات لزي ػ كمعايػػدة ػػف ا ل" ارػػات كمعااػػت مر"رتي ػػا ك تػػر

اشمرر عف اشمعايا ك"وكيم ـ كشرف شـ "عقػؽ اشمؤااػات ل"ي ػ "ػذرر ػف ػذا اشاػياؽ شوػدـ
ل اع لظاـ اشوداش اإلاراكيلف كعػدـ رغت"ػى ػف "عقيػؽ اشوداشػ كشػذشؾ :ش ػوت اشمؤااػات إشػك

اشقماء اشػدكشف ػف اشػدكؿ اش"ػف يو ػذ قمػاك ا تمتػدأ اشك يػ اشواشميػ كااػ"غلت المػماـ لاػطيف

إشػػك اشمعرمػ اش لاكيػ اشدكشيػ

كقامػػت ت"قػػديـ مػػذررات قالكليػ "طاشت ػػا تفػػ"ح "عقيػػؽ ػػف اش ػراكـ

اش"ف ار"رت" ا إاراكيؿ ف اشقطاع.

 .7إف را اشموطيات اش"ف "ميز لظاـ اشماػاءش اإلاػراكيلف اػا مت ػف "وميػؽ رقا ػ اإل ػالت مػف
اشوق ػػاب ر ػػرط م ػػركرم ش" ػػدد ال" ار ػػات اشق ػػالكف اش ػػدكشف اإللا ػػالف كاشق ػػالكف اش ػػدكشف شعق ػػكؽ

اإللااف.

 .8اػػا مت اشمماراػػات اإلا ػراكيلي ػػف عرقل ػ ك"قييػػد عمػػؿ مؤااػػات عقػػكؽ اإللاػػاف كذشػػؾ عتػػر
اا"غالش ا شايطر" ا علك اشمواتر مف الؿ ملع اشل اف كاشك كد اشدكشي كش ػاف "قبػف اشعقػاكؽ

اشدكشي مف اشكبكؿ إشك قطاع غزة.
 .9عملت إاراكيؿ عتر أدكا" ا اشدتلكمااي كاشعركمي علك " ػكيى بػكرة مؤااػات عقػكؽ اإللاػاف
كاش" ػػريؾ تل از " ػػا كعيادي" ػػا كعلػػك " فيػػؼ اش"مكيػػؿ عل ػػا ا:مػػر اشػػذم أمػػوؼ مػػف قػػدرة ػػذش

اشمؤااات اشقياـ تدكر ا ف "وزيز كعماي عقكؽ اإللااف.
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" .10و"ت ػػر اشا ػػلط اش" ػ ػريوي كاشا ػػلط اشقم ػػاكي اإلاػ ػراكيلي أداة ما ػػالدة شلعركمػ ػ اإلاػ ػراكيلي ػػف
"ك ير اشعبال شمر"رتف ا ل" ارات تعؽ اشمدلييف اشفلاطيلييف ك" ػرب إاػراكيؿ مػف ماػؤكشي" ا
ف تر اشمرر عف اشمعايا.

ثانياً التوصيات
 .1مػركرة مماراػ اشمػغكط علػك إاػراكيؿ ك ابػ مػف قتػؿ اشػػدكؿ ا:طػراؼ اشمكقوػ علػك ا"فاقيػ
ليؼ اشراتو

إلشزام ػا تماػككشيا" ا تمك ػب أعرػاـ ا "فاقيػ تاع"تار ػا قػكة اعػ"الؿ ككقػؼ را ػ

اإل راءات اشوقاتي اش ماعي مد اراف قطاع غزة.

 .2ي ب علك اشم "مع اشدكشف أف يقكـ تماػككشي"ى كاش"كقػؼ عػف اش"قػاعس " ػاش اشعقػكؽ اشفلاػطيلي
كتا :ص أ زة ا:مـ اشم"عدة كعلػك أراػ ا م لػس ا:مػف كاشقيػاـ تكا ت ػا ػف عمايػ اشمػدلييف

اشفلاػػطيلييف كاشقيػػاـ تاشم"اتو ػ اشدكري ػ شل"قػػارير اشم"ولق ػ تا ل" ارػػات اإلا ػراكيلي كاشومػػؿ علػػك
"طتيؽ اش"كبيات اش"ف ر ت ت ا ش اف "قبف اشعقػاكؽ اشدكشيػ كاشػزاـ إاػراكيؿ تػاع"راـ شلقػالكف

اشدكشف اإللاالف كاشقالكف اشدكشف شعقكؽ اإللااف.

 .3علػػك اشم "مػػع اشػػدكشف كتػػا :ص ا :ػػزة اشم" ببػ ػػف ا:مػػـ اشم"عػػدة مرػػؿ :م لػػس عقػػكؽ
اإللااف ممارا اشمغكط اشرا ي علك إاراكيؿ كاشزام ا تإلباؼ اشمعايا اشفلاػطيلييف كاشغػاء
را اشقكاليف اش"مييزي اش"ف مف ول ا عرماف اشمعايا مف ا ل"باؼ اشقماكف.

 .4لدعك اشمقرر اش اص اشمولف تاشمدا ويف عف عقكؽ اإللااف شدراا اش م اش"ف " ػل ا إاػراكيؿ
مد اشلا طيف كمؤااات عقػكؽ اإللاػاف ك"تيػاف دكا و ػا اشعقيقيػ كاشومػؿ علػك مػماف عريػ
عمؿ اشمؤااات كاشلا طيف ي ا كعدـ اش"ورض ش ـ.
 .5علػػك مؤاا ػػات عق ػػكؽ اإللا ػػاف أف "ا ػػ"مر ػػف رب ػػد ك"كري ػػؽ ال" ار ػػات عق ػػكؽ اإللا ػػاف كأف
"اػػ"مر ػػف عمل ػػا مػػع لظػػاـ اشوداشػػ اإلاػػراكيلف تػػاشرغـ مػػف عػػدـ دي"ػػى كرغت"ػػى ػػف البػػاؼ

اشمعايا اشفلاطيلييف كشرػف مػف أ ػؿ أف يػ"ـ ااػ" داـ أعرامػى ػف إرتػات ذشػؾ مػف أ ػؿ اشل ػكء
أماـ اشقماء اشدكشف ك"ا" دـ رذشؾ ف اشملابرة كاشمغط مف أ ؿ ا ل"بار شلمعايا.

 .6مركرة ا ع"ماد علك مبادر "مكيؿ كطلي شومؿ مؤااات عقكؽ اإللااف تد ن مػف ا ع"مػاد
اشرلػػف علػػك اش"مكيػػؿ ا:كركتػػف اشػػذم "ػػورر ل"ي ػ اش"ع ػريض اإلا ػراكيلف ك ػػف اػػتيؿ ذشػػؾ :علػػك
اش يكػػات اشكطليػػ أف "ومػػؿ علػػك ماػػالدة مؤاا ػػات عقػػكؽ اإللا ػػاف تمػػا يمػػمف عياديػػ

اشمؤااات ك" ليت ا اش"مكيؿ اشمايس.
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ػػذش

قائمة المراجع
أوالً :الوثائق

 اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب اشمؤر ػ ػف  12آب
أغاطس) .1949

 اتفاقية الىاي لعام  1907الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية.

 تقرير بعثة األمـم المتحـدة لتقصـي الحقـائق بشـان النـزاع فـي غـزة ،برئاسـة القاضـي ريتشـارد
غولدستون  2009م لس عقكؽ اإللااف اش موي اشوام شألمـ اشم"عدة.

 العيــد الــدولي الخــاص بــالحقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة ،اعتمــد وعــرض لمتوقيــع

والتصديق واالنضـمام بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة  2200كاشمػؤرخ ػف 16

ديامتر .1966

 العيـــد الــــدولي الخــــاص بـــالحقوق المدنيــــة والسياســــية اع"م ػػد كع ػػرض شل"كقي ػػع كاش"ب ػػديؽ
كا لم ػػماـ تمك ػػب قػ ػرار اش مويػ ػ اشوامػ ػ شألم ػػـ اشم"ع ػػدة  2200كاشم ػػؤرخ ػػف  16ديا ػػمتر

.1966

 قاعدة بيانات مركز الميزان لحقوق اإلنسان.2019 ،

 قــرار الجمعيــة العامــة رقــم ( )48/141الصــادر فــي الــدورة الثامنــة واألربعــون ت"ػػاريو 20
ديامتر .1993

 قرار الجمعية العامة رقم ( )64/254الصادر فـي الـدورة الرابعـة والسـتون ت"ػاريو  26ت اريػر
.2010

 الممحـــق (البروتوكـــول) األول اإلضـــافي إلـــى اتفاقيـــات جنيـــف المعقـــودة فـــي  12أغســـطس
 1949والمتعمق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسمحة .1977

 ميثاق األمم المتحدة لعام .1945

 نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما ف "مكز يكشيك) .1998
 وثيقة مفصمة لمعايير حركة األفراد بين غزة واسرائيل والضفة الغربية ملاػؽ أعمػاؿ اشعركمػ
اإلاراكيلي ف اشملاطؽ .2016

ثانياً :المقابلت الشخصية

 مقابمــة أجراىــا الباحــث عبــر البريــد اإللكترونــي مــع ناشــطين أجانــب يقيمــان فــي بريطانيــا،
ك مالَّ عدـ ل ر أاماك ـ ف اشدراا .
 مقابمــة شخصــية مــع إيــاد العممــي مػػدير ترلػػامج اشػػدعـ اشقػػالكلف كاشكعػػدة اشقالكليػ ػػف اشمررػػز
اشفلاطيلف شعقكؽ اإللااف ت"اريو .2019/3/5
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 مقابمــة شخصــية مــع حمــدي شــقورة مػػدير ترلػػامج اش"كريػػؽ كاشملاب ػرة كمػػدير كعػػدة "طػػكير
اشديمقراطي ف اشمررز اشفلاطيلف شعقكؽ اإللااف ت"اريو .2019/3/5

 مقابمــة شخصــية مــع ســمير زقــوت مػػدير كعػػدة اشربػػد كاش"كعيػ كاش"كريػػؽ ػػف مررػػز اشمي ػزاف
ت"اريو .2019/3/5

 مقابمـــة شخصـــية مـــع عصـــام يـــونس ،اشمػػدير اشو ػػاـ شمررػػز اشميػػزاف شعقػػكؽ اإللا ػػاف ت"ػػاريو
.2019/4/8

ثالثاً :التقارير

( العــدوان فــي أرقــام) تقريــر يوثــق حصــيمة الضــحايا والخســائر الماديــة التــي لحقــت بالمــدنيين
وممتمكـــاتيم خـــلل الفتـــرة مـــن  7تمـــوز حتـــى  26آب  2014عمـــى أيـــدي قـــوات االحـــتلل

اإلســــرائيمي أو فــــي مواجيتيــــا مؤااػ ػ اشعػػػؽ كمررػػػز اشميػ ػزاف شعقػػػكؽ اإللاػ ػاف كمؤااػ ػ
اشممير شعقكؽ اإللااف كاشمررز اشفلاطيلف شعقكؽ اإللااف .2015

( أمطــار النــار) اســتخدام إس ـرائيل غيــر القــانوني لمفســفور األبــيض فــي غــزة

يػػكمف اريػػ"س

كك"ش .2009

( محتمون منفصمون) المكانة القانونيـة لقطـاع غـزة ،ماػلؾ مررػز شلػد اع عػف عريػ اشعررػ
.2007

( مدنيون في مرمى القناصة) انتياكات قوات االحتلل اإلسرائيمي بحق المـدنيين الفمسـطينيين
المشاركين في مسيرات العودة في قطاع غزة مررز اشميزاف شعقكؽ اإللااف .2018

( مـــدنيون مســـتيدفون) تقريـــر حـــول العـــدوان الشـــامل الـــذي شـــنتو قـــوات االحـــتلل الحربـــي
اإلس ـرائيمي عمــى قطــاع غــزة خــلل الفتــرة  27ديســمبر  18-2008ينــاير  2009اشمررػػز

اشفلاطيلف شعقكؽ ا لااف .2009

 إجـراءات طمــس الحقــائق :التحقيــق المزعــوم فــي أحــداث "الجــرف الصــامدم مررػػز اشمولكمػػات
اإلاراكيلف شعقكؽ اإللااف ت"ايلـ) .2016

 االحتمــاء خمــف المــدنيين :اســتخدام المــدنيين الفمســـطينيين كــدروع بشــرية مــن قبــل قـــوات
االحتلل اإلسرائيمية مررز اشميزاف شعقكؽ اإللااف .2009

 إذا القمــب لــم يكــن أصــماً :عــن إطــلق النــار المخــالف لمقــانون عمــى المتظــاىرين العــزل فــي
قطاع غزة مررز اشمولكمات اإلاراكيلف شعقكؽ اإللااف ت"ايلـ) .2018

 استيداف المراكز الطبية وفرق اإلسعاف وأطقم الدفاع المدني خلل العدوان اإلسـرائيمي عمـى
قطــــاع غــــزة ( 27ديســــمبر  18-2018ينــــاير  )2009مررػ ػػز اشمي ػ ػزاف شعقػ ػػكؽ اإللاػ ػػاف
2009ـ.
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يكمف راي"س كك"ش .2017

 إسرائيل وفمسطين ،أحداث عام 2017

 االعتداءات اإلسـرائيمية فـي المنـاطق العازلـة "البريـة والبحريـة" فـي قطـاع غـزة (الفتـرة مـن 1
نوفمبر  2016وحتى  31أكتوبر  )2017اشمررز اشفلاطيلف شعقكؽ اإللااف .2017

 اإلغــلق المفــروض عمــى قطــاع غــزة ىــو عقــاب جمــاعي ماػػلؾ مررػػز شلػػد اع عػػف عري ػ
اشعرر

.2008

 انتياكـــات قـــوات االحـــتلل اإلســـرائيمي بحـــق الصـــيادين الفمســـطينيين فـــي المنـــاطق المقيـــدة
الوصول بح ارً خلل العام  2017مررز اشميزاف شعقكؽ اإللااف .2018

 انتياكـــات قـــوات االحـــتلل اإلســـرائيمي بحـــق الصـــيادين الفمســـطينيين فـــي المنـــاطق المقيـــدة
الوصول بح ارً خلل العام  2016مررز اشميزاف شعقكؽ اإللااف .2017

 التقرير السنوي المقدم لمجمس حقوق اإلنسان في الـدورة الرابعـة والعشـرون مفكمػي ا:مػـ
اشم"عدة اشاامي شعقكؽ اإللااف .2013

 التقرير السنوي لعام  2007اشمررز اشفلاطيلف شعقكؽ اإللااف.

 التقرير السنوي لمعام  2012اشمررز اشفلاطيلف شعقكؽ اإللااف .2014
 التقرير السنوي لمعام  2014اشمررز اشفلاطيلف شعقكؽ اإللااف .2014

 تقرير تـوثيقي بعنـوان (مـدنيون بـل حمايـة) يوثـق العـدوان اإلسـرائيمي (الرصـاص المصـبوب)
خلل الفترة من  27ديسمبر  2018حتى  18يناير  2009مررػز اشميػزاف شعقػكؽ اإللاػاف
.2009

 تقرير حول أثر الحصار اإلسرائيمي عمـى إعـادة إعمـار قطـاع التعمـيم فـي قطـاع غـزة اشمررػز
اشفلاطيلف شعقكؽ اإللااف .2010

 تقريــر حــول تقمــيص ق ـوات االحــتلل إلمــدادات الوقــود والكيربــاء وأثــره عمــى الصــحة العامــة
وصحة البيئة في قطاع غزة مررز اشميزاف شعقكؽ اإللااف .2008

 تقريـــر حـــول جـــرائم قـــوات االحـــتلل فـــي قطـــاع غـــزة واآلثـــار اإلنســـانية لمحصـــار واإلغـــلق
المفروض عمى قطاع غزة مررز اشميزاف شعقكؽ اإللااف .2007

 تقريــر حــول قـرار إسـرائيل وقــف التعامــل بــالكود الجمركــي لقطــاع غــزة مررػػز اشميػزاف شعقػػكؽ
اإللااف .2007

 تقريــر خــاص حــول انتياكــات ق ـوات االحــتلل اإلس ـرائيمي فــي المنطقــة مقيــدة الوصــول بح ـ ارً
لمنصف األول من العام  2018مررز اشميزاف شعقكؽ اإللااف .2018

 الحياة والموت في المناطق مقيدة الوصول في غزة مررز شلد اع عف عريػ اشعررػ
.2018
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ماػلؾ)

 العـــدوان اإلســـرائيمي يســـتيدف الممتمكـــات الثقافيـــة فـــي قطـــاع غـــزة مرر ػػز اشميػ ػزاف شعق ػػكؽ
اإللااف .2014

 غياب واضـل لـد رادة :تحقيقـات إسـرائيل فـي انتياكـات القـانون الـدولي ،بمـا فـي ذلـك الجـرائم
التـــي اقترفـــت خـــلل العـــدوان عمـــى قطـــاع غـــزة ( 27ديســـمبر  18-2008ينـــاير )2009
اشمررز اشفلاطيلف شعقكؽ اإللااف .2010

 قطــاع غــزة :خنــق حقيقــي وتســييلت مخادعــة ،تقريــر يتنــاول أثــر العــام الثــامن لمحصــار

اإلســـرائيمي عمـــى الحقـــوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة اشمرر ػػز اشفلا ػػطيلف شعق ػػكؽ

اإللااف .2015

 القيــود اإلس ـرائيمية عمــى دخــول الحقــوقيين إلــى غــزة وخــروجيم منيــا

يػػكمف اريػػ"س كك"ػػش

.2017

 مبــدأ وممارســـة الواليــة القضـــائية الدوليــة :عمـــل المركــز الفمســـطيني لحقــوق اإلنســـان فـــي
األراضي الفمسطينية المحتمة اشمررز اشفلاطيلف شعقكؽ اإللااف .2010

 محاصرون بالموت :انتياكات سمطات االحـتلل اإلسـرائيمي لحقـوق المرضـى فـي قطـاع غـزة
مررز اشميزاف شعقكؽ اإللااف .2018

 مســـل القـــوى العاممـــة لمربـــع الثـــاني لعـــام  2018اش ػػاز اشمرر ػػزم شإلعب ػػاء اشفلا ػػطيلف
.2018

 منظومـــة الســـيطرة اإلســـرائيمية ،اســـتخدام المـــدنيين الفمســـطينيين دروعـــاً بشـــرية اشمرب ػػد
ا:كركم"كاطف شعقكؽ اإللااف .2014

 مؤشر السيطرة :مسئولية إسرائيل المتواصمة عمى قطاع غزة مالؾ مررػز شلػد اع عػف عريػ
اشعرر

.2011

 نحو واقع زراعي أكثر صموداً واستدامة اشمررز اشورتف شل"طكير اشزراعف .2016

 واقــع الحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة فــي قطــاع غــزة خــلل عــام  2017مررػػز
اشميزاف شعقكؽ اإللااف .2018

 ورقـــة موقـــف بعنـــوان :انتيـــاك صـــارخ آلداب مينـــة الطـــب والقـــانون :التمييـــز اإلســـرائيمي
المرفــوض فــي التعامــل مــع مرضــى غــزة المحتــاجون لمعــلج مررػػز اشميػزاف شعقػػكؽ اإللاػػاف
كمررز عداش شعماي ا:قلي اشورتي ف إاراكيؿ كملظم أطتاء شعقكؽ اإللااف .2012

رابعاً :المراجع العربية

 عمكدة مل"بر  )2013الحماية الدولية ألعضاء الييئات الطبية أثناء النزاعات المسـمحة
دار اشفرر اش اموف اإلارلدري .
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 داكد معمػػػد  )2008الحمايــــة األمنيــــة لممــــدنيين تحــــت االحــــتلل فــــي القــــانون الــــدولي
اإلنساني دار اشر"ب كاشكراكؽ اشقكمي

اشقا رة.

 اشد ػػاف ا ػػويد  )2017كيـــف تقاضـــي إســـرائيل مرر ػػز اشزي"كلػ ػ شلد ارا ػػات كا ا" ػػارات
تيركت.

 اش ارتػػف إت ػ ار يـ  )2006المنظمــات الدوليــة واإلقميميــة والمتخصصــة دار اشمقػػداد شلطتاع ػ
غزة.

 اكادم عتد  )2015حماية المـدنيين أثنـاء النزاعـات المسـمحة دار كاكػؿ شلل ػر كاش"كزيػع
عماف.


ديد ػادم  )2008األثار القانونية المترتبة عمى اعتبار قطاع غزة كيان معادي فـي نظـر

القانون الدولي اشم لس ا ق"بادم اشفلاطيلف شل"لمي كاإلعمار تردار).

 عتػػد اشر ػريـ قػػيس كآ ػػركف  )2005خطـــة "فـــك االرتبـــاط" ،ػػرر اش"قػػدـ اشورتػػف شلبػػعا
كاشطتاع كاشل ر تيركت.

 عريقات لك ار  )2011حصار غزة ليس خطا بل غير مشروع (وضـع الحصـار بـين القـانون
الدولي واستجابة األمم المتحدة) اش امو ا:مريري تيركت تيركت.

 عي"الف زياد  )2009المحكمة الجنائية الدولية وتطور القـانون الـدولي الجنـائي مل ػكرات
اشعلتف اشعقكقي

تيركت.

خامساً :المراجع المترجمة

 تكيف غكال ازشػك  )2010ماسـتعراض لمواليـة القضـائية اإلسـبانيةم اشمررػز اشفلاػطيلف شعقػكؽ
اإللااف.

 مػػكشيليف ردريػػؾ  )2001دليــل قــانون الحــرب لمقــوات المســمحة اشل ل ػ اشدكشي ػ شلبػػليب
ا:عمر.

 كايلػػر

اا ػػ"س؛ ت ػػؿ آ ػػف  )2010القـــانون الـــدولي والقتـــال فـــي غـــزة باحـــث لمدراســـات

االستراتيجية والفمسطينية تيركت.

 كيلمز يرات إشيزاتيث  )2010تعريف العـدوان اشمر"تػ اشاػموي اشتبػري شلقػالكف اشػدكشف
مر"ت ا:مـ اشم"عدة اإلشر"ركلي .

سادساً :الرسائل العممية غير المنشورة

 اشترش عدلاف  )2017السياسات اإلسرائيمية وتداعياتيا عمى القطاع الصحي في األراضـي
الفمسطينية ( )2014-1994رااش ما ا"ير غير مل كرة
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امو ا:ز ر –غزة غزة.

 عمكدة رتيػع  )2015قطاع غـزة بـين الكيانيـة اإلداريـة والكيانيـة السياسـية (دراسـة مقارنـة
بـين حكـم اإلدارة المصـرية واالحـتلل اإلسـرائيمي والسـمطة الفمسـطينية وحركـة حمـاس لقطــاع

غزة) رااش ما ا"ير غير مل كرة

امو ا:ز ر-غزة.

 اػػاعد اشوقػػكد  )2009مبـــدأ التمييـــز بـــين المقـــاتمين وغيـــر المقـــاتمين وتحـــديات النزاعـــات
المسمحة المعاصرة رااش ما ا"ير غير مل كرة

امو اشعاج مر-تتا"ل

اش ازكر.

 ع ػاج ملػػذر  )2010تطــور النظــام السياســي الفمســطيني بعــد أوســمو ()2006-1993
رااش ما ا"ير غير مل كرة

امو اشقدس.

 عيػػد اػػلاء  )2011إجـراءات التحقيــق والمحاكمــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة (حســب
نظام روما  )1998رااش ما ا"ير غير مل كرة

 رميلػ

امو اشل اح اشكطلي .

قػػداش  )2016مبــدأ الواليــة القضــائية العالميــة ودوره فــي حمايــة حقــوق اإلنســان

رااش ما ا"ير غير مل كرة

امو اشعاج ش مر اش زاكر.

رااش ما ا"ير غير مل كرة

امو ا:ز ر – غزة غزة.

 ل كاف رارـ  )2011آليـات حمايـة حقـوق اإلنسـان فـي القـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان

سابعاً :أبحاث ودراسات

 أتك عطب غااف  )2013أثر الممارسات اإلسرائيمية عمى قطاع الصيد البحري في قطـاع
غزة مررز درااات اش"لمي

امو تيرزيت.

 احتــرام الرعايـــة الصـــحية وحمايتيـــا فـــي النزاعـــات المســـمحة وفـــي الحـــاالت التـــي ال يشـــمميا
القــانون الــدولي اإلنســاني اش ػدمات ا ا" ػػاري ػػف م ػػاؿ اشقػػالكف اشػػدكشف اإللاػػالف اشل ل ػ
اشدكشي شلبليب ا:عمر .2012

 االحتلل والقانون الدولي اإلنساني :أسئمة وأجوبة" اشل ل اشدكشي شلبليب ا:عمر .2004

 أعمػػد ارمػػف  )2018مســيرة العــودة الفمســطينية األىــداف واالحتمــاالت اشمو ػػد اشمبػػرم
شلدرااات.

 تػػك ػػالؿ تطػػا ر  )2014منظــام األمــم المتحــدة لحمايــة حقــوق اإلنســانم اشل لػ اشكطليػ
شعقكؽ اإللااف اشدكع .

 تعزيــز المجــان التعاىديــة لحقــوق اإلنســان "قريػػر مقػػدـ مػػف مفكمػػي ا:مػػـ اشم"عػػدة اشاػػامي
شعقكؽ اإللااف إشك اش موي اشوام ف اشدكرة اشاادا كاشا"كف .2012


تاريف عاف  )2005ممـن الصـعب أن تكـون قاضـياً جيـداً أو جـدي ارً فـي إسـرائيلم اشوػدد

 14م ل عداش اإلشر"ركلي .
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 حرمان الفمسطينيين من حق التعويض في إسرائيل (التعـديل رقـم  8لقـانون مسـؤولية الدولـة
ال يترك أي مجال للنتصاف) مررز اشميزاف شعقكؽ اإللااف .2015

 اشعلتػػف مػػرزكؽ  )2015ممػػحكمــة العــدل العميــا فــي إسـرائيل .مــن الفاعميــة القضــائية إلــى
الـــدفاع عـــن نفســـيام اشوػػدد  )59قمػػايا إا ػراكيلي اشمررػػز اشفلاػػطيلف شلد اراػػات اإلا ػراكيلي
مدار).

 عم ػػداف معم ػػد  )2016مرؤيـــة قانونيـــة تحميميـــة لجـــرائم الحـــرب اإلســـرائيمية فـــي تقريـــر
جولدستونم اشمررز اشديمقراطف اشورتف.

 الدراســة األوليــة التــي يجرييــا مكتــب المــدعي العــام لممحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمحالــة فــي
فمسطين :األسئمة المثارة حـول ىـذه المسـالة واجابـات مؤسسـة الحـق عنيـام مؤااػ اشعػؽ
.2015

 عات ػػديف عب ػػاـ  )2015ماالختصــــاص الزمنــــي لممحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة فــــي الحالــــة
الفمسطينيةم م ل اشدرااات اشفلاطيلي اشودد .101

 لجـان التحقيـق وبعثــات تقصـي الحقـائق المعنيــة بالقـانون الـدولي لحقــوق اإلنسـان والقــانون
الدولي اإلنساني مفكمي ا:مـ اشم"عدة اشاامي شعقكؽ اإللااف .2015

 المفوضية السامية لحقوق اإلنسان  )2015م لس عقكؽ اإللااف :دشيؿ عملف
 ملظم اشوفك اشدكشي

ليؼ.

 )2014دليل المحاكمة العادلة.

 المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسـان (التـاريو والمبـادئ واألدوار والمسـئوليات) مر"ػب ا:مػـ
اشم"عدة مفكمي ا:مـ اشم"عدة شعقكؽ اإللااف 2010

 المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ترلػػامج ا:مػػـ اشم"عػػدة شل"لميػ كعػػدة مولكمػػات اش"لميػ
شلدكؿ اشورتي

2003

 النظــام القــانوني والعمميــة التشــريعية فــي فمســطينم ملظكمػ اشقمػػاء كاش" ػريوف ػػف لاػػطيف
اشمق"فف)


امو تير زيت .2008

ػػاـ ري ػػى  )2017مجريمــة العــدوان فــي منظــور القــانون الــدولي الجنــائيم م لػ رليػ

اشقالكف اشركي"ي اشواشمي

ثامناً :البيانات الصحفية

اشودد .2

 إس ـرائيل تحــرم ضــحايا عمميــة الرصــاص المصــبوب مــن تحقيــق العدالــة :المركــز الفمســطيني
لحقوق اإلنسان يتقدم بطمب التمـاس لممحكمـة العميـا اإلسـرائيميةم اشمررػز اشفلاػطيلف شعقػكؽ

اإللااف 2010؛ https://pchrgaza.org/ar/?p=9021
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 إسرائيل/فمســطين :تيديــد مــدافعين فمســطينيين عــن حقــوق اإلنســانم

يػػكمف اريػػ"س كك"ػػش

2016؛ https://www.hrw.org/ar/news/2016/08/14/293017

 أطباء من أجل حقوق اإل نسان ومركز الميـزان يقـدمان التماسـاً لمحكمـة العـدل العميـا يطالـب:
إيقاف السياسـة اإلسـرائيمية التـي تقتضـي عـودة ذوي المرضـى مـن الضـفة الغربيـة إلـى طـاع

غـــزة كشـــرط لمســـماح ليـــم بالوصـــول إلـــى الرعايـــة الطبيـــةم مررػػز اشمي ػزاف شعقػػكؽ اإللا ػػاف
2018؛ www.mezan.org

ائيمية بالتعــاون مــع
ـطينية واسـر ي
 بيـان صــحفي :التمسـت عشــرة مؤسســات حقـوق إنســان فمسـ ي
الفمسـطينية ومـدير مستشـفى بيـت حـانون ومـزارع مـن
نائب مدير شركة المياه لمدن الساحل
ي
األول  2007وطالبــت بدصــدار أمــر فــوري
بيــت حــانون ،لممحكمــة العميــا اليــوم  28تشــرين ي
غـزة بالكيربــاء والوقــود)
لـوزير األمــن ورئــيس الحكومـة يمنعيمــا مــن تشـويش تزويــد قطــاع ي
مررز عداش شلد اع عف ا:قلي اشورتي ف إاراكيؿ 2012؛

https://www.adalah.org/ar/content/view/1295

 بيــان صــحفي رداً عمــى تقري ـر وزارة الشــؤون االســتراتيجية التابعــة لدولــة االحــتللم مؤااػ
اشعؽ 2018؛

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=927:201805-26-06-45-03&catid=82:2012-05-09-07-27-45&Itemid=197

 بيان صحفي مشترك (المحكمة المركزية اإلسرائيمية ترد دعوى الطفـل عطيـة النبـاىين وتحـرم

الفمســطينيين مــن قطــاع غــزة مــن حقيــم فــي المجــوء لمقضــاء مركــز المي ـزان ومركــز عدالــة
سيستانفان الى المحكمة العميـا) مررػز عداشػ شلػد اع عػف ا:قليػ اشورتيػ ػف إاػراكيؿ كمررػز

اشميزاف شعقكؽ اإللااف 2018؛ https://www.adalah.org/ar/content/view/9623

 متسيبي ليفنـي تـرفض مقابمـة الشـرطة حـول التحقيـق فـي جـرائم حـرب .والحكومـة البريطانيـة
تمنحيا الحصانة في المحظة األخيرةم اشمررز اشفلاطيلف شعقكؽ اإللااف 2016؛
https://pchrgaza.org/ar/?p=12505

 مالتعــديل رقــم  8عمــى قــانون األضـرار المدنيــة (مســؤولية الدولــة القانونيــة) 1952م اشمررػػز
اشقالكلف شعقكؽ ا:قلي اشورتي ف إاراكيؿ عداش ) 2012؛
https://www.adalah.org/ar/law/view/294

 مالدائرة التمييدية في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة تـامر بالتواصـل مـع الضـحايا فـي فمسـطينم
اشمررز اشفلاطيلف شعقكؽ اإللااف؛ https://pchrgaza.org/ar/?p=15686

 مدروع بشــريةم مررػػز اشمولكمػػات اإلا ػراكيلف شعقػػكؽ اإللاػػاف ػػف ا :ارمػػف اشمع"ل ػ ت"اػػيلـ)
2017؛ https://www.btselem.org/arabic/human_shields

 مست مؤسسات حقوق إنسان تتقدم بالتماس عاجل لممحكمة العميا :يجـب إلغـاء كافـة القيـود
عمى نقل البضائع عبر معبـر كـرم أبـو سـالم ،والسـماح فـو ارً بـدخول الوقـود إلـى قطـاع غـزةم
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اشمرر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز اشقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالكلف شعق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؽ ا:قليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اشورتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف إاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراكيؿ عداشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ) 2018؛
/https://www.adalah.org

 مالسيطرة اإلسرائيمية عمى التجارة الخارجيةم مررػز اشمولكمػات اإلاػراكيلف شعقػكؽ اإللاػاف ػف
ا:رامف اشمع"ل

ت"ايلـ) 2017؛
https://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/karni_crossing

 مشييد من ذوي اإلعاقة و( )46إصابة فـي الجمعـة ( )40لمسـيرات العـودة .الميـزان يسـتنكر
ويطالــب المجتمــع الــدولي بــالتحرك ووضــع حــد للنتياكــات اإلسـرائيمية الجســيمة والمنظمــةم

مررز اشميزاف شعقكؽ اإللااف 2018؛ http://mezan.org/post/27464

 معدالة يمتمس المحكمة ضد منع سكان غزة الذين يتقدمون بدعاوى أضرار ضـد قـوات األمـن
اإلسرائيمية من دخول البلد لممثول أمام المحكمةم اشمررز اشقالكلف شعقكؽ ا:قليػ اشورتيػ ػف

إاراكيؿ عداش ) 2011؛ https://www.adalah.org/ar/content/view/1060

 مالعدالة الدوليةم ملظم اشوفك اشدكشي ؛

https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/international-justice/

 مالعميـا تصــادق عمــى قــانون المقاطعــة الــذي يفـرض غرامــات ماليــة عمــى مــن يــدعو لمقاطعــة

إســـــــرائيلم اشمرر ػ ػ ػػز اشق ػ ػ ػػالكلف شعق ػ ػ ػػكؽ ا:قليػ ػ ػ ػ اشورتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف إاػ ػ ػ ػراكيؿ إاػ ػ ػ ػراكيؿ) 2015؛
https://www.adalah.org/ar/content/view/8532

 مفي تقييد إضـافي لحريـة تنقـل سـكان قطـاع غـزة :إسـرائيل تـرفض طمبـات التصـاريل بـدواعي
القرابة باعضاء من حماسم مررز اشميزاف شعقكؽ اإللااف 2018؛ www.mezan.org

 مالكنيست يقر قانونين عنصريين ضد الفمسطينيين في يـوم واحـدم اشمررػز اشفلاػطيلف شعقػكؽ
اإللااف 2005؛ https://pchrgaza.org/ar/?p=5037

 ملجنة األمم المتحدة لمتحقيق بشان غزة تسـتمع لشـيادات مـؤثرة عـن النـزاع وتسـعى لمنفـاذ"،
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 2014؛

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=15456&Lan
gID=A

 مالمحكمة اإلسرائيمية ترفض ثلث قضايا وتحرم مواطنين فمسطينيين من حقيم في اإلنصـاف
القضائي والتعويضم اشمررز اشفلاطيلف شعقكؽ اإللااف 2013؛

https://pchrgaza.org/ar/?p=4508

 مالمحكمـة العميـا اإلسـرائيمية تنظـر التماسـاً حقوقيـاً لتعجيـل استصـدار تصــاريل عبـور ألىــالي
غزةم مررز شلد اع عف عري اشعرر

مالؾ) 2019؛ /http://gisha.org/ar/press/5524

 مالمحكمــة العميــا تــرد التماســا طالــب بتوقــف الجــيش عــن اســتخدام الفســفور األبــيضم مررػػز
اشمولكمات اإلاراكيلف شعقكؽ اإللااف ت"ايلـ) 2013؛
https://www.btselem.org/arabic/firearms/20130717_white_phosphorus_ruling
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 ممركز الميزان يستنكر استمرار قوات االحتلل في منـع المرضـى مـن تمقـي العـلج ،واسـتخدام
المعــــــابر كمصــــــيدة لديقــــــاع بالفمســــــطينيينم مررػ ػ ػػز اشمي ػ ػ ػزاف شعقػ ػ ػػكؽ اإللاػ ػ ػػاف 2018؛
www.mezan,org

 المي ـزان يســتنكر تغييــر قــانون الواليــة القضــائية الدوليــة فــي بريطانيــا ممــا يجعــل المســائمة
القانونيــة لج ـرائم الحــرب اإلس ـرائيمية أكثــر صــعوبةم مررػػز اشمي ػزاف شعقػػكؽ اإللاػػاف 2011؛
http://mezan.org/post/12600

تاسعاً :المواقع اإللكترونية

 مإسرائيل تحظر دخول ألف صنف من البضائع لغزةم اش زيرة لت 2018/7/16؛
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/7/16

 مإسرائيل تمنع تصدير منتجات زراعية من غزة إلى الضفةم اشورتػف اش ديػد 2014/10/14؛
https://www.alaraby.co.uk/amp//economy/2014/10/14

 مإســــرائيل :ردود فعــــل عمــــى مــــذكرة محكمــــة بريطانيــــة باعتقــــال تســــيبي ليفنــــيم BBC
2009/12/15؛
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2009/12/091215_livni_reaction_tc2

 مالتعــديل رقــم ( )8عمــى قــانون األض ـرار المدنيــة (مســئولية الدولــة المدنيــة) لعــام 1952م
اشمررز اشقالكلف شعقكؽ ا:قلي اشورتي ف إاراكيؿ عداش ) 2012؛
https://www.adalah.org/ar/law/view/294

 مأنفاق غزة رئة لمغزاويين ورعب للحتللم اش زيرة لت 2017/2/11؛
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2017/2/11

 متعرف عمى معابر قطاع غزةم اش زيرة لت 2017/2/14؛
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2017/2/14/%D9%85%D8%B9%
D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%BA%D8%B2%D8%A9

 متطورات ما بعد قرار ترامب بشان القدسم اش زيرة لت 2017/12/11؛
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/12/11

 متقرير صحفي بعنوان :الصراع بين غزة واسرائيل :األسباب والمبرراتم 2014 BBC؛
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/07/140729_gaza_israel_conflict

 متقرير حول خطة االنسحاب اإلسرائيمية من قطاع غزةم اش زيرة لت 2005؛
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews

 مخلف ـاً الدعــاء نتنيــاىو :االتحــاد األوروبــي لــم يوقــف تمويــل مجمــس الــدفاع عــن الحريــاتم
مكقع عرب 2018 48؛ /https://www.arab48.com



ػػقكرة معمػػد  )2010مالحصــار اإلسـرائيمي وتقــويض فــرص التنميــة فــي قطــاع غــزة" دليػػا

اشكطف 2011؛ https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/246837.html

 عتد اشواطف معمد مركلات اشالط اشكطلي اشفلاطيلي

اش زيرة لت 2006/6/6؛

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fac2ac0d-fa3e-4c87-ae8b-1f7a52443bd9
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قليػ: مقانون منع المس بدولـة إسـرائيل بواسـطة المقاطعـةم اشمررػز اشقػالكلف شعمايػ شعقػكؽ ا
؛2011 ) اشورتي ف إاراكيؿ عداش
https://www.adalah.org/ar/law/view/299

؛2018/4/6  مقوات االحتلل قمعت مسيرة العودة باسمحة محرمةم اش زيرة لت
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2018/4/6

 مما ىي خطة سيري إلعادة إعمار غزة ولماذا يرفضيا الفمسـطينيون ومـا مصـير التيدئـة مـع
؛2014 إسرائيلم ااا تكات
https://www.sasapost.com/siri-plan-for-the-reconstruction-of-gaza/

؛2018/4/1  األصداءم اش زيرة لت.. األىداف.. الدوافع، ممسيرة العودة الكبرى
https://www.aljazeera.net/multimedia/infograph/2018/4/1

2010  ممشــروع قــانون متطمبــات الكشــف عــن متمقــي الــدعم مــن جيــات سياســية أجنبيــة
) قليػ ػ اشورتيػػ ػػف إاػ ػراكيؿ عداشػ ػ:(قـــانون تمويـــل الجمعيـــات)م اشمررػػز اشق ػػالكلف شعمايػ ػ ا
https://www.adalah.org/ar/law/view/304 ؛2011

؛2015/9/1  ممعبر كرم أبو سالمم اشورتف اش ديد

https://www.alaraby.co.uk/encyclopedia/2015/8/15/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B
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 "موقع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانم؛
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 مؤاا اشعؽ "واات عاـ  1973مقر ا اشركيس ف راـ ا .

 مؤاا اشممير شعقكؽ اإللااف "واات عاـ  1993كمقر ا غزة.
ثانياً :المؤسسات اإلسرائيمية
 ت"ايلـ -مررز اشمولكمات اإلاراكيلف شعقكؽ اإللااف ف ا:رامف اشمع"ل

"واس عاـ

.1989


مكريد -مررز اشد اع عف اشفرد "واس عاـ  1988يومؿ علك ماالدة اشفلاطيلييف

اشقاطليف "عت ا ع"الؿ اإلاراكيلف.

"واس عاـ  2005ش دؼ اشد اع عف عري

 مالؾ –مررز شلد اع عف عرٌي اشعرر
غزة.
اشفلاطيلييف ف اش"لقؿ ك بكبنا اراف قطاع ٌ
 موي عقكؽ اشمكاطف ف إاراكيؿ "واات عاـ .1972

 عداش -اشمررز اشقالكلف شلد اع عف ا:قلي اشورتي ف إاراكيؿ "واس ف عاـ  1996يومؿ
علك عماي اشاراف اشورب ف إاراكيؿ كرذشؾ اشدعـ اشقالكلف شاراف ا:رامف اشمع"ل عاـ

.1967
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