


 
  
  
  

  
 الهيئــة المستقلة لحقوق اإلنسان

Independent Commission for Human Rights 

  

 

 2008 

 

 

 

 

67 

 



 

 

 

 

 

 

 2008 

 

 

 

 

 

 
 

67 

 



 

 

 

 

م  ن اقتب  اس أي  الھیئ  ة، وال تم  انع نس  انلمس  تقلة لحق  وق اإللحق  وق محفوظ  ة للھیئ  ة اجمی  ع ا
  .شرط اإلشارة إلى المصدر فقرات من ھذا التقریر

 
2009حزیران  –رام اهللا   

 
 عناوین مكاتب الھیئة

 
 


  

2986958–2987536–2–972  
2960241 

2987211–2–972  
2264  

 
––

  
2836632–8–972  

2824438 
2845019–8–972  

 

 
 
5–

 
23356689972  

 

 
 

3  
27505492972  

 

 
––

–2  

22954432972  

 

 

E – mail: piccr@piccr.org; piccr@palnet.com 

piccr-g@palnet.com 

Internet: http//www.piccr.org 
  

mailto:piccr@piccr.org
mailto:piccr@palnet.com
mailto:piccr-g@palnet.com
http://www.piccr.org


 

 

 

 

  اتــــة المحتويــقائم
 
 

  1   ةــــة عامـــمقدم
    

ضوء  فياالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة  :لاألوالفصل 
  القانون الدولي اإلنساني

6  

  6  الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة: أوال              
              10  عالن عن قطاع غزة كيانا معاديااإل: اثاني  

العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي            :اثالثً              
  اإلنساني

11  

    
السـلطة  أراضـي   االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان فـي  :الفصل الثاني

  2008عام خالل  الوطنية
16  

  17     القتل وسياسة االغتياالت 
  19  الحصار وتقييد حرية الحركة والتنقل

  22  االعتقاالت والتعذيب في المعتقالت اإلسرائيلية
  23  جدار الضم والتوسع 

  25  اعتداءات المستوطنين والتوسع االستيطاني
  29  تهويد القدس وعزلها

  31  االجتياحات ومداهمة المدن والبلدات الفلسطينية
  33  هدم المنازل

  34  فيين والمدافعين عن حقوق اإلنساناء على الصحاالعتدا
  36  االعتداء على الطواقم الطبية

    
السلطة الوطنية مؤسسات ر االنتهاكات اإلسرائيلية على أداء ثأ :ثالثالفصل ال
  وقطاعاتها الخدمية الحيوية الفلسطينية

38  

  38  المشهد على الساحة الفلسطينية: الًأو             
40أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على أداء مؤسسات السلطة الوطنية : اثاني  



 

 

 

 

   الفلسطينية وقطاعاتها الخدمية الحيوية
  41  أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على السلطة التشريعية
  43  أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على السلطة القضائية

  45  ة للسلطة الفلسطينيةأثر االنتهاكات اإلسرائيلية على أداء المؤسسات التنفيذي
  52  أثر العدوان على قطاع غزة

  55  أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على االقتصاد الفلسطيني
االنتهاكات اإلسرائيلية على أداء القطاعات الخدمية الحيوية في السلطة  أثر

  :الفلسطينية
58  

  58  القطاع الصحي       
  63  القطاع التعليمي       
  67  )المياه والكهرباء وخدمات المياه العادمة(مات العامة األساسية الخد       
  73  القطاع األمني       

    
  79  وتوصيــــاتة ــخاتم

    



 

 

 

1
 

  مقدمـــــة
منـذ بـدء    العام األكثر دموية واألقسى علـى الفلسـطينيين   2008عام اعتُبر 

االحـتالل  مع إطالة أمـد   تتصاعدحيث  ،1967عام في  اإلسرائيلياالحتالل 
 صـاعدت وتيـرة  اإلسرائيلية في األراضـي الفلسـطينية المحتلـة، وت    لجرائما

بذريعـة  وأرضهم االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم 
خالل العام وخاصة فـي   اإلسرائيليقامت قوات االحتالل و، الضرورات األمنية

جـرائم   اإلنسانيالقانون الدولي  منه بارتكاب جرائم تعد حسب األخير األسبوع
 .حرب

، وتنامى رائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطينيالنتهاكات اإلسا 2008 عامتنامت في 
على أداء السلطة الفلسـطينية وتقـويض    ااألثر الذي تخلفه تلك االنتهاكات سلب
جـاءت تلـك   كمـا  . وحرياته في أراضـيها  دورها في حماية حقوق اإلنسان

وض من جهود السلطة الفلسطينية في توفير المناخ المالئم لفرض االنتهاكات لتق
. 2008 عاماألمن والنظام العام وإرباك التقدم الذي حققته في هذا المجال خالل 

فإنه ال مجال هنـاك   اإلسرائيلي وممارساته االحتاللية،ومع استمرار االحتالل 
األساسـية  ضـمان الحقـوق    للحديث عن دور فاعل للسلطة الفلسـطينية فـي  

لمواطنيها واحترامها في كل من الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة، فـي ظـل      
السياسات االحتاللية التي تستهدف األرض و ،االنتهاكات اليومية والمتواصلة لها

  . واإلنسان معا

فـي   اخطيـر  اتصـعيد  2008 عامشهدت األراضي الفلسطينية المحتلة خالل 
أعمـال   شـملت ، انتهاكات حقوق اإلنسـان اإلنساني وانتهاكات القانون الدولي 

االجتياحـات  وأعمال القصـف،  ومواصلة سياسة االغتياالت المنظمة، و ،القتل
سياسة تشديد الحصـار واإلغـالق والعقـاب    والتوغل في المدن الفلسطينية، و

االستمرار فـي أعمـال   واالعتقاالت التعسفية، ومدنيين الفلسطينيين، للالجماعي 
اسـتمرت أعمـال    كما. هدم المنازلو تدمير البنية التحتيةو، تهويد مدينة القدس

الستيطان واعتـداءات  ا وتواصل، راضيبناء جدار الضم والتوسع ومصادرة األ
أعمـال االهانـة   وكـذلك  المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكـاتهم،  

نقـل  واإلذالل اليومية للمواطنين الفلسطينيين على الحواجز وتقييـد حريـة الت  
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تبع ذلك ما قامت به قوات االحتالل اإلسرائيلي من أعمـال تـدمير   . والحركة
ممنهجة ومنظمة خالل عدوانها الجوي والبري والبحري الذي شنته على القطاع 

وما اقترفته من جرائم حرب فيـه، مسـتهدفة المـدنيين     27/12/2008بتاريخ 
ت المدنية والمؤسسـات  وقطاع غزة بكافة مكوناته من المناطق السكنية والمنشآ

، التي تقدم الخـدمات لمـواطني القطـاع   والوزارات العامة والمباني الحكومية 
عشرات المقار األمنية ومقار المحافظات التي تم تدميرها بشـكل   باإلضافة إلى

  . كامل

من جهة أخرى، ونتيجة للممارسات اإلسرائيلية والسياسات االحتاللية وتصـاعد  
طيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخاصـة  نسان الفلساالنتهاكات لحقوق اإل

لم تتمكن السلطة  -حيث تصاعدت بشكل أقسى وأكثر منهجية 2008 عامخالل 
الظروف المعيشـية للمـواطن    الوطنية الفلسطينية من القيام بالعمل على تحسين

الفلسطيني وحماية وضمان حقوقه األساسية في ظل اإلجـراءات اإلسـرائيلية،   
ما أثر سلبا على قـدرة السـلطة   هجي للمرافق الفلسطينية العامة، دمير المنوالت

قلص ، كما الوطنية في تنفيذ السياسات المرسومة للدفع بعجلة التنمية إلى األمام
وتحسين مستوى الخدمات  لوطنية في محاربة الفقر والبطالةمن فرص السلطة ا

تمرت دولة االحـتالل بفعـل   اس ،وعليه. األساسية المقدمة للمواطن الفلسطيني
ـ  2008عام السياسات االحتاللية خالل  سـطوتها علـى السـلطة     ةفي ممارس

الفلسطينية والتأثير في قدرتها على تسيير أعمال مؤسساتها الرسمية، وقـدرتها  
على توفير الخدمات األساسية وضمان الحقوق األساسية لمواطنيها في الضـفة  

 عـام ذي لم تمتلك فيه السلطة الوطنية خـالل  الغربية وقطاع غزة، في الوقت ال
كـاألرض والميـاه والتواصـل     ،أي سيطرة على المصادر الرئيسـية  2008
والوصـول   ،والوالية الكاملة ألنظمتها القانونية واإلدارية على شعبها ،اإلقليمي

 دولـة وواصـلت  . الحر إلى األسواق الخارجية أو السيطرة على حرية الحركة
التدمير المنهجي لمؤسسات السلطة الفلسطينية بهدف تقويضها، االحتالل سياسة 

االحـتالل فـي    دولةوساهم اعتقال العديد من نواب المجلس التشريعي من قبل 
عرقلة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، وواجهت الوزارات الفلسطينية العديد 

لـت  من الصعوبات والعراقيل التي أعاقت عمل حكومة تسيير األعمـال وعرق 
إضافة إلى عرقلة ممارسات  .تنفيذ بعض المشاريع الحيوية للوزارات الفلسطينية
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كـل وزارة  داخل االحتالل لعملية التنمية والتواصل ما بين مختلف الوزارات و
  .بذاتها ما بين مقريها في الضفة والقطاع

أثر عميق على منظومة الحريات  2008 عامخالل  اإلسرائيليةوكان للسياسات 
قوق، وذلك من خالل سعي االحتالل لتقويض جهود السلطة الرامية لفرض والح

النظام والقانون، ومع تشكيل حكومة تسيير األعمال إثر حالة االنقسام السياسـي  
الفلسطيني، وشروع األخيرة في السعي إلى تطبيق الحملة األمنية لوقـف حالـة   

د سياسـية وقانونيـة   الفلتان األمني في الضفة الغربية، باشر االحـتالل بجهـو  
، وإفشال جهود السلطة الوطنيـة  )A(لتقويض السيطرة الفلسطينية على مناطق 

إلعادة بسط سيطرتها األمنية، من خالل االستمرار في دخـول هـذه المنـاطق    
عدد من الناشطين الفلسطينيين، ووصل عمليات اقتحام واعتقال، واغتيال وتنفيذ 

 18/3/2008عدل العليا اإلسرائيلية بتـاريخ  األمر إلى اتخاذ قرار من محكمة ال
، خـول بموجبـه   "الصناديق المرتبطة باإلرهـاب "في مجال ما يعرف بمكافحة 

القائد العسكري لمنطقة الضفة الغربية، صالحية إصدار أمر عسكري بمصادرة 
م من منظمـة  /بنفس قيمة األموال المحولة إليهأموال من شخص أو أشخاص، 

لقانون اإلسرائيلي، دون الحاجـة ألي إثبـات فيمـا يتعلـق     ل اغير شرعية وفقً
  .بمصدر األموال المصادرة

االحتالل باعتقال واغتيـال النشـطاء    دولةوقد انعكس هذا األمر من خالل قيام 
السياسيين داخل المناطق التابعة للسيادة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية فـي  

سياسة االعتقاالت وإغـالق الجمعيـات    ، باإلضافة إلى اإلمعان في(A)مناطق 
ومصادرة ممتلكاتها، واقتحام بعض البنوك ومصادرة أموال من حسابات بعض 

اإلرهاب، وما حدث في شهر تمـوز  نين بحجج وذرائع محاربة ما يسمى المواط
قائد المنطقة الوسطى بإصدار أمر عسـكري  من قيام من يسمى  2008 عاممن 

في مدينة نابلس، وإغـالق لجمعيـة الشـبان     يرئيسبإغالق المركز التجاري ال
  .لهذا النهج ٌلالمسلمين في الخليل، إال استكما

من اتفاقيات سياسية، قد نص وبشكل واضح على أن  إن اتفاق أوسلو، وما تبعه
هي مناطق سيادية فلسطينية، وأن السلطة الوطنية هـي صـاحبة    )A(مناطق 

دولـة  ة مناطق السلطة الوطنية، وعليه، فإن الوالية القانونية على السكان في بقي
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وعبر سياساتها الممنهجة في الضفة الغربية، تسعى إلى تغيير حـدود   االحتالل
الواقع القانوني الذي ارتسمت معالمه من خالل اتفاق أوسلو، لتعمد إلى تحويـل  
ل السلطة الوطنية الفلسطينية لسلطة تدير الشؤون المدنية للسكان ليس إال، ما يمث

إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهذا بدوره حكومة لالتفاقيات بين  اانتهاكً
يمنع السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سلطاتها وتنفيذ بـرامج عملهـا فـي    
ميادين التنمية واإلصالح، ويؤثر بشكل مباشر على جملة الحقوق التي اكتسـبها  

الوطنية الفلسطينية، ويمس بحق  المواطن الفلسطيني بحكم وجود وعمل السلطة
الشعب الفلسطيني في تقرير مصـيره وبنـاء دولتـه المسـتقلة علـى األرض      

  .وعاصمتها القدس الشرقية 1967الفلسطينية المحتلة عام 

ـ   ـ  اومع اعتبار دولة االحتالل السلطة القائمة في قطاع غـزة كيانً بعـد   امعادي
ات وإجـراءات إسـرائيلية،   سيطرة حركة حماس عليه، وما تبع ذلك من سياس

فـي   نتدهورت معها أوضاع الحقوق والحريات األساسية للمواطنين الفلسطينيي
على قطاع غزة، ومنعت دخول  القطاع، باشرت دولة االحتالل بتشديد الحصار

من وإلى الضفة الغربية، كما قيدت من الحق في التنقـل،   نالمواطنين الفلسطينيي
لعـدم سـماحها بإدخـال األدويـة      االصحة نظرتراجع الحق في ما ساهم في 

أدى منع المرضى مـن قطـاع   كما . والمعدات الطبية، إال في حاالت استثنائية
غزة من تلقي العالج في الخارج بسبب إغالق المعـابر إلـى وفـاة عشـرات     

وجاء العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة فـي  . الفلسطينيين ينالمواطن
ضـمن   على حقوق اإلنسان وقيمه وأسسه الًيمثل اعتداء شامل 2008 عامنهاية 

من خالل قتل وجرح اآلالف، وتدمير المنازل والمدارس وذلك ، سياسة ممنهجة
البنى التحتية لشبكات المياه والكهربـاء   التعليمية والثقافية، وتدميروالمؤسسات 

إلى تدهور وضـع حقـوق اإلنسـان واألوضـاع      أدىما والصرف الصحي، 
  .مسبوق غيربشكل  نسانية في القطاعاإل

تتواصل السياسات االحتاللية وانتهاكاتها لحقوق المواطن الفلسطيني وتتصـاعد  
أقسى وأكثر منهجية، فأعمال القتل واالعتقاالت وتدمير  من عام إلى آخر بشكل

البنية التحتية في األراضي الفلسطينية، واإلغالق والسيطرة الكاملة على منافـذ  
التي تديرها السلطة الوطنية الفلسـطينية، باإلضـافة إلـى أن آثـار      األراضي

تكاد تكون مستمرة حتى وان حدثت في األعوام السـابقة   االنتهاكات اإلسرائيلية
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إال أن آثارها تعد طويلة األمد، كجدار الضم والتوسع الـذي كـان وال يـزال    
وال يـزال   وسيبقى وجوده يؤثر سلبا على كافة حقوق المـواطن الفلسـطيني،  

ال تـزال  كمـا  االقتصاد الفلسطيني مرهونا ومربوطا باالقتصاد اإلسـرائيلي،  
قائما فـي   2002 عامتأثيرات التدمير الذي أحدثته دولة االحتالل في اجتياحات 

ويستمر تأثيرها على  ، وتستمر االنتهاكات اإلسرائيليةمؤسسات السلطة الوطنية
الحتالل اإلسرائيلي لألراضـي الفلسـطينية   أداء السلطة الفلسطينية طالما بقي ا

يضا علـى منظومـة الحقـوق    أقائما  اإلسرائيليةويستمر أثر االنتهاكات ، قائما
  .والحريات العامة للمواطن الفلسطيني

أثـر االنتهاكـات اإلسـرائيلية فـي األراضـي      يستعرض هذا التقرير بإيجاز 
ا علـى تـوفير الحقـوق    الفلسطينية المحتلة على أداء السلطة الوطنية وقـدرته 

ملخصـا ألبـرز االنتهاكـات    لإلنسان الفلسطيني على أراضـيها، و األساسية 
وفـي الوقـت   . 2008عـام  اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني على مدار 

 2008عام نفسه، ال ندعي أن التقرير تناول االنتهاكات اإلسرائيلية كاملة خالل 
لسطينية بصورة شاملة ومفصـلة، إال أننـا   وأثرها على أداء السلطة الوطنية الف

التركيز على بعض الجوانب التي تمـس مباشـرة   بما توفر من معلومات رأينا 
  . بحقوق المواطن الفلسطيني وقدرته على االستمرار والعيش الكريم
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  الفصـــل األول
على ضوء القانون  االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة

  نيالدولي اإلنسا

  

   الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة: أوال

، 1907بأنظمـة الهـاي لعـام     الًتنطبق أحكام القانون الدولي اإلنساني، ممـث 
 1949واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في وقت الحرب لعام 

غـزة  قطاع (المحتلة، حيث تخضع األراضي المحتلة  ةعلى األراضي الفلسطيني
بما فيها مدينة القدس الشرقية الحتالل عسكري متواصل مـن  ) والضفة الغربية

 بشكل عام، القانون الدولي اإلنسانيويهدف . 1967عام منذ  دولة االحتاللقبل 
 ،توفير الحمايـة لضـحايا الحـروب   إلى  الرابعة بشكل خاص،جنيف  واتفاقية

تفاقية جنيـف الرابعـة لعـام    فا .األراضي المحتلةالمدنيين في وتحديدا للسكان 
ـ  استخدامدين في يلاليست مطلقة  االحتاللدولة : "أنتؤكّد  1949  نما تشاء م

أن عليها القوة أو اإلجراءات أو السياسات في إدارتها لألراضي المحتلة، ويجب 
ال أو ،وحماية ممتلكاتهمومصالحهم السكان المدنيين حياة  تراعي إلى أقصى حد
   ".لقانوني لتلك األراضيتغير من الوضع ا

دعاء بأن األراضي الفلسطينية المحتلة عـام  دأبت الحكومة اإلسرائيلية على اال
مناطق مدارة وليست محتلة، وأن أحكام القـانون الـدولي اإلنسـاني ال     1967

أحكام اتفاقية جنيف الرابعة ال تتمتع بالسمو واألفضـلية   أنتنطبق عليها، بحجة 
 دولـة االحـتالل  وحاولت  ،1ائيلي وتعليمات القيادة العسكريةعلى القانون اإلسر

اإلفالت من طوق االحتالل الحربي باختراع حجج وذرائع مختلفة أبرزها فراغ 
                                                

حول الحجج اإلسرائيلية للتهرب من تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب   1
، 1967عام المحتلة ل ةتقرير المنسق الخاص بوضع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطيني: يها، راجعوالرد عل

: ، على الموقع االلكتروني4/10/2001المقدم للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، والصادر بتاريخ 
www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/unidhttp://  

http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/unid
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، "ألن غارسـون "أو وصاية المحتل للفقيه " يهودا بلوم"السيادة للفقيه اإلسرائيلي 
ـ  الًولكنها فشلت في نفي ذلك، فيكفي أن يكون االحتالل فعا ؤثرا ويمـارس  وم

سلطته بشكل واضح وبارز ليتم تطبيق قانون االحتالل الحربي، إال أن المعيقات 
تكمن في عدم تفعيل آليات األمم المتحدة األخرى، وفي مقدمتها قيـام مجلـس   

إسرائيل على الخضوع للقانون الدولي والشـرعية  حكومة األمن الدولي بإرغام 
  .2الدولية لحقوق اإلنسان

 التفاقيـة القانوني  حقيقة االنطباقر من غييتراف اإلسرائيلي هذا لم إن عدم االع
ة، وهو األمر الـذي  الفلسطينية المحتلاألراضي على  1949لعام جنيف الرابعة 

أكّده اإلعالن الصادر عن مؤتمر األطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف 
إن الدول : ".. جاء فيه، وقد 5/12/2001الرابعة، والذي عقد في جنيف بتاريخ 

المتعاقدة تعبر عن عميق قلقها من تدهور الوضع اإلنساني للمدنيين، وخاصـة  
إيجاد مراقبين "كما دعا اإلعالن إلى ". المحتلة ةاألطفال في األراضي الفلسطيني

دوليين محايدين في األراضي الفلسطينية المحتلة، للتأكّد من تطبيق اتفاقية جنيف 
ت ذلك الفتوى حول جدار الضم والتوسع الصادرة عـن محكمـة   ، وأكد"الرابعة

، والتي أكدت انطبـاق أحكـام اتفاقيـة    2004عام العدل الدولية في الهاي في 
  .على األراضي الفلسطينية المحتلة 1949جنيف الرابعة لعام 

تطبق اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص في كل أراض محتلة أثناء الحرب من 
اتفاقية جنيف الرابعة تطبيق  ةجادلت إسرائيل في قابليو .عاقدةقبل الدول المت

على األراضي الفلسطينية المحتلة، وأعلنت أنها تطبق طوعا األحكام اإلنسانية 
أنها غير ملزمة قانونا  كدتأواألراضي المحتلة،  الواردة في االتفاقية داخل
في إسرائيل قد صادقت على هذه االتفاقية  وكانت .بتطبيقها داخل هذه األراضي

الفقرة األولى من المادة الثانية  نإحيث ، فيها اوعليه فإنها تعد طرفً 1951عام 
وأن وجود صراع مسلح، : تطبق عند توفر شرطين نهاأاالتفاقية تنص على من 

                                                
، "المركز القانوني لمناطق االستيطان المخالة في األراضي الفلسطينية"إبراهيم شعبان، ورقة عمل حول  2

رام (، "االنسحاب من قطاع غزة، مراجعة القوانين، والحريات األكاديمية"منشورة ضمن تقرير أوراق قانونية 
  ). 2006ن، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسا: اهللا
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محكمة العدل ، وهو ما أكدته تكون هذه الحرب قد وقعت بين فريقين متعاقدين
 .الدولية

إن حالة الحرب أو االحتالل ال تعفي الدولة المحتلة من مسؤولياتها في احتـرام  
قوق اإلنسان في األراضي التي تحتلها، خاصةً إذا كانت الدولة المحتلة طرفًـا  ح

تعاقديا في اتفاقات حقوق اإلنسان، وبما أن إسرائيل، الدولة المحتلة، هي طرف 
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة  : تعاقدي في العهدين الدوليين، األول

، 1966الحقوق المدنية والسياسية لعـام  الخاص ب: ، والثاني1966والثقافية لعام 
فهي بالضرورة ملزمة باحترام ما ورد فيهما، والعهـدان المـذكوران يؤكّـدان    
ضرورة ضمان حقّ الشعوب في تقرير مصيرها والسـيطرة علـي مواردهـا،    
وحقوق اإلنسان األخرى، كالحقّ في الحياة، والحقّ في العمل، وحريـة السـفر   

  .والتنقل

الفلسطينية أراضي محتلة وإسـرائيل دولـة احـتالل، فـإن      إن كون األراضي
إسرائيل ملزمة باحترام وتطبيق القانون الدولي اإلنساني لدى إدارتها لألراضـي  
الفلسطينية المحتلة، نظرا لتأكيد هذا الموضوع في القـرارات الصـادرة عـن    

ـ   : مؤسسات األمم المتحدة، منها ادر قرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة الص
، الذي أدان االحتالل اإلسرائيلي، وأكّد وجـوب التـزام   20/12/2001بتاريخ 

إسرائيل كقوة محتلة باتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين وقت 
  . 1977توكول اإلضافي األول الملحق بها لعام و، والبر1949الحرب لعام 

ات التي ترتكبها إسـرائيل فـي   واعتبرت الجمعية العامة لألمم المتحدة االنتهاك
األراضي المحتلة، من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسـانية، وطالبـت   
بتشكيل قوات حماية دولية لمراقبة تطبيق اتفاقيات جنيـف، وحمايـة المـدنيين    

تضمن قرار مجلس األمن ، كما 3من االحتالل العسكري اإلسرائيلي نالفلسطينيي
القاضـية   ما تضمنته القرارات السابقة 19/5/2004خ الصادر بتاري 1544رقم 

كمـا أكّـد   . 1949الرابعة لعام  جنيف اتفاقيةبضرورة حماية المدنيين وتطبيق 

                                                
تقرير اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية المؤثرة علـى حقـوق اإلنسـان والشـعب     "راجع  3

  //:www.unhchr.ch.http: ، على الموقع االلكتروني96و 10، الفقرات "الفلسطيني

http://www.unhchr.ch.http://
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انطباق أحكـام   9/7/2004العدل الدولية في الهاي، الصادر في  ةقرار محكم
 جاء فيو .،4على األراضي الفلسطينية المحتلة 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

تطبق هذه االتفاقيـة  : "... أنه 1949المادة الثانية من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
في جميع حاالت إعالن الحرب أو في حالة أي اشتباك مسلح آخـر، يمكـن أن   
ينشب بين طرفين أو أكثر من األطراف الساميين المتعاقدين، حتى إذا لم يكـن  

ق هذه االتفاقيـة فـي جميـع    تطب. أحد األطراف قد اعترف بحالة قيام الحرب
حاالت االحتالل الجزئي أو الكلي ألراضي أحد األطراف الساميين المتعاقـدين  

وحتى إذا لم تكـن إحـدى   . حتى إذا كان هذا االحتالل ال يواجه مقاومة مسلحة
  ...".الدول المشتبكة في القتال طرفًا متعاقدا بهذه االتفاقية 

آب  12تفاقيات جنيف األربع المعقودة فـي  وجاء البروتوكول األول اإلضافي ال
 عـام عات الدولية المسلحة الموقـع فـي   المتعلق بحماية ضحايا المناز 1949
بالمصادقة والتوقيع عليـه، ليزيـد األمـر     دولة االحتالل، والذي لم تقم 1977

وضوحا وتأكيدا من حيث انطباقه على األراضي الفلسطينية المحتلـة، عنـدما   
تتضـمن األوضـاع   : "الرابعة من المادة األولى منه على أنـه نص في الفقرة 

المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل بهـا الشـعوب   
ضد التسلط االستعماري واالحتالل األجنبي وضد األنظمة العنصرية، وذلك في 

ـ    دة ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير كما كرسه ميثـاق األمـم المتح
واإلعالن المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعالقات الودية والتعاون بين 

 ".الدول طبقًا لميثاق األمم المتحدة

يجب أن يتم اعتبار اتفاقية جنيف الرابعة لحماية األشـخاص المـدنيين وقـت    
اإلطار القانوني األساسي لمعايير حقوق اإلنسان والمعـايير   1949الحرب لعام 

سانية في األراضي المحتلة، وتخضع كل من الضفة الغربية وقطـاع غـزة   اإلن
 الًالحتالل حربي إسرائيلي، ما يوجب تطبيق قانون االحـتالل الحربـي ممـث   

، واتفاقية جنيف الرابعة بشـأن حمايـة األشـخاص    1907بأنظمة الهاي لعام 

                                                
جدار الضم والتوسع على الصفحة االلكترونية لمركز المعلومات نص قرار محكمة العدل الدولية بشأن  ينظر 4

 الوطني الفلسطيني في السلطة الوطنية الفلسطينية، 
ttp://www.pnic.gov.ps/arabic/palestine/jdarazl/mahkama.html    

http://www.pnic.gov.ps/arabic/palestine/jdarazl/mahkama.html
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، 1977، والبروتوكول اإلضافي األول لعـام  1949المدنيين وقت الحرب لعام 
  .والعرف القانوني الدولي وفقه القانون الدولي وقضاء المحاكم

اإلعالن عن قطاع غزة كيانا معاديا: اثاني   

عشية بدء عمليات االقتتال الداخلي في القطاع ما بين حركتي فتح وحماس 
والتي آلت إلى سيطرة حركة حماس على مقار  2007منتصف شهر حزيران 

فلسطينية، أعلنت الحكومة اإلسرائيلية عن إغالق األجهزة األمنية للسلطة ال
منذ  القيود المفروضة على القطاع ووسعت منقطاع غزة بصورة كاملة، 

، 12/9/2005، وخاصة بعد تنفيذ خطة الفصل أحادي الجانب بتاريخ سنوات
، في القطاع لنفسها بصالحيات أمنية واسعة هاعلى إثر احتفظت إسرائيل لتيوا

السيطرة االقتصادية  يبقية على السكان المدنيين، وبشكل يؤثر مباشر
معابره للقطاع ولوالعسكرية اإلسرائيلية على اإلقليم الجوي والبحري والبري 

 الحدودية، إضافة إلى إدارة سجل السكان وإجراءات لم شمل العائالت، ودخول
  .غازبالوقود والكهرباء وال بتزويدهاالبضائع إلى غزة، والتحكم الكامل  وخروج

بتبنـي قـرار أعلنـت     19/9/2007قامت الحكومة اإلسرائيلية الحقا بتاريخ و
، وبناء عليه قررت الحكومة اإلسرائيلية اتخـاذ  "كيانا معاديا"بموجبه قطاع غزة 

  .إجراءات تشدد بموجبها من حالة اإلغالق والحصار القائمين على قطاع غزة

جـزءا ال   -نسـحاب منـه  إسرائيل باالحكومة رغم ادعاءات -يعد قطاع غزة 
يتجزأ من إقليم محتل، تنفذ فيه قواتها عملياتها العسكرية الواسـعة، ويتعـرض   

فعليا على أرضـه ومجالـه الجـوي     دولة االحتاللالجتياحات متتالية تسيطر 
ومياهه اإلقليمية، وما زالت تكرر عبر تصريحات مسؤوليها أن قطاع غزة يعد 

يه األعمال الحربية غير المراعيـة لقواعـد   منطقة حرب، في الوقت الذي تعد ف
القانون الدولي والعقوبات الجماعية أعماال محظورة بموجب القـانون الـدولي   

 .اإلنساني
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  5في ضوء القانون الدولي االنساني العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة: اثالثً

اعـد  خ لقوجاء العدوان اإلسرائيلي بشكل أظهر استخفاف دولة االحتالل الصار
تعد  حماية المدنيين وقت الحرب، وهي ، بشأن1949عام اتفاقية جنيف الرابعة ل

سـانية فـي   اإلطار القانوني األساسي لمعايير حقوق اإلنسـان والمعـايير اإلن  
ما  استخدامدين في يلاليست مطلقة  االحتاللدولة " أنتؤكد األراضي المحتلة، و

في إدارتها لألراضي المحتلة، ويجب القوة أو اإلجراءات أو السياسات  نتشاء م
وحمايـة  ومصـالحهم  السكان المـدنيين  حياة أن تراعي إلى أقصى حد عليها 

   ".ال تغير من الوضع القانوني لتلك األراضيأو ،ممتلكاتهم

غيـر مشـروع لمخالفتـه     اعسكري الًيعد العدوان اإلسرائيلي على القطاع عم
االحـتالل خـالل    دولةة، كما اقترفت الصريحة والواضحة لميثاق األمم المتحد
ة ألحكام اتفاقيـة جنيـف الرابعـة،    يمعدوانها المسلح انتهاكات ومخالفات جس

كاتفاق ملزم وواجب التطبيق واالحترام من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلي على 
عن مجموع الصـكوك والمواثيـق    الًصعيد األراضي الفلسطينية المحتلة، فض

حكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني األخرى، كلوائح الهاي، الدولية الناظمة أل
، وبروتوكول 1907عام ة بقوانين وأعراف الحرب البرية لومنها الالئحة المتعلق

حايا النزاعـات  جنيف األول المكمل التفاقيات جنيف األربع والمتعلقة بحماية ض
   .1977عام الدولية المسلحة ل

تهاكات خطيرة وغيـر مسـبوقة لحقـوق اإلنسـان     رافق العدوان اإلسرائيلي ان
الفلسطيني، فقد تم استهداف المدنيين والممتلكات المحمية بموجب القانون الدولي 
اإلنساني، حيث استخدم الطيران الحربي اإلسرائيلي القذائف المـدمرة لقصـف   
أهداف مدنية ومناطق سكنية، بشكل يخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدوليـة،  

، خاصـة  1949عام بعة لحماية المدنيين وقت الحرب لها اتفاقية جنيف الراومن
عتبر نظام روما األساسي للمحكمـة الجنائيـة   يها يإل االتي استناد) 147(المادة 

                                                
العدوان "تقرير الهيئة الخاص حول  ينظرللمزيد من المعلومات حول العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة،  5

، "جرائم حرب وعقوبات جماعية غير مسبوقة في ظل صمت دولي وعربي فاضح: اإلسرائيلي على قطاع غزة
  ).2009يناير  /الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، كانون الثاني: رام اهللا(
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الدولية العمليات الحربية اإلسرائيلية في القطاع جرائم حرب، وتتصل أركانهـا  
يـث اسـتباحت العمليـات    ، ح6بمجرد حصول انتهاكات جسيمة التفاقية جنيف

  .العسكرية اإلسرائيلية دماء المدنيين الفلسطينيين في المنازل والمساجد

م العقوبـات  رن اتفاقية جنيف الرابعة التي تُحم) 33(المادة كذلك استنادا إلى و 
المتعلقة بقـوانين وأعـراف الحـرب    من الئحة الهاي ) 50(المادة الجماعية، و

ال "، التي تنُص علـى أنـه   1907عام ل أكتوبر /ألولتشرين ا 18الهاي  ،البرية
مالية أو غيرها، ضد السكان بسـبب أعمـال    ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية،

ـ    ،"جماعيـة  لين بصـفة ؤوارتكبها أفراد ال يمكن أن يكون هؤالء السـكان مس
التي تنص على حماية الممتلكات العامة ودور العبادة  ) 27و 25و 56(والمواد 
   .7فياتوالمستش

 الًاإلنسانية، فض تشكل الجرائم اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة جرائم ضد
 ميز الجرائم ضد اإلنسانية بأنها جرائم ترتكـب عن كونها جرائم حرب، حيث تُ

                                                
السابقة هي التي المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة "من اتفاقية جنيف الرابعة على أن  147تنص المادة  6

القتل العمد، والتعذيب : تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية
نسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير اأو المعاملة الال

في أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي بالسالمة البدنية أو الصحة، والن
الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة  ىعل

ال تبرره نحو ى وفقا للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات علي
 ."نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية ىضرورات حربية وعل

يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة واألعمال "على انه  56تنص المادة  7
كل يحظر  .للدولة االخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكات خاصة، حتى عندما تكون ملكً

حجز أو تدمير أو إتالف عمدي لمثل هذه المؤسسات، واآلثار التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ اإلجراءات 
في حاالت الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة "على انه  27دة تنص الما". القضائية ضد مرتكبي هذه األعمال

لمخصصة للعبادة والفنون والعلوم واألعمال التدابير الالزمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع، على المباني ا
الخيرية واآلثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها جمع المرضى والجرحى، شريطة أال تستخدم في 

ويجب على المحاصرين أن يضعوا على هذه المباني أو أماكن  .الظروف السائدة آنذاك ألغراض عسكرية
  ".ايتم إشعار العدو بها مسبقًالتجمع عالمات ظاهرة محددة 
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 دولة االحتاللفي سياق هجمة ممنهجة ضد مدنيين، وهو شرط استوفي من قبل 
بالغـارات   وإتباعهنق مواطنيه، منذ قيامها بفرض الحصار على قطاع غزة وخ

يمتاز بكونه من أكثـر منـاطق العـالم كثافـة     وهو  ،البحريةوالجوية والبرية 
  . 8سكانية

االحتالل اإلسرائيلي جرائم حـرب وجـرائم ضـد اإلنسـانية،      قوات ارتكبت
تكتـرث لحيـاة المـدنيين بـل      لمفي قصفها على المنشآت المدنية، و تركزو

ويعد استهداف المـدنيين والقتـل   . لجرحى في صفوفهموتعمدت إيقاع القتلى وا
االنتهاكات ألحكـام اتفاقيـة    برزأوالمنشآت المدنية من تدمير الممتلكات و العمد

 دولـة جنيف الرابعة، وغيرها من مواثيق القانون الدولي اإلنساني التي قامـت  
مـن  ضح خـالل عـدوانها الغاشـم، و   االحتالل اإلسرائيلي بانتهاكها بشكل فا

   :9لمخالفات الجسيمة التي تعد جرائم حربا

                                                
تقوم أركان الجرائم ضد اإلنسانية على ارتكاب هجوم منهجي وواسع النطاق ضد مجموعة من السكان  8

من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  7وعرفت المادة . )اإلضمار(بالهجوم المدنيين وعن سابق علم 
إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان كبت في األفعال التي تعد إذا ما ارتُ

 . المدنيين وعن علم بالهجوم بأنها جرائم ضد اإلنسانية

من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد من مؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسي  8المادة  9
جرائم الحرب تتصل أركانها . 1998يوليو  /تموز 17ريخ للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية بتا

  : بمجرد حصول انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف، وذلك باالعتداء على المدنيين وممتلكاتهم ومنها
  .القتل العمد)  1( 
  .   التعذيب أو المعاملة الالإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية )  2(

  .   ديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة تعمد إحداث معاناة ش)  3(

إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك ) 4(
  . وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة

لنزاعات المسلحة كما تقوم أركانها على حصول انتهاكات خطيرة للقوانين واألعراف السارية المفعول خالل ا
تعمد توجيه هجمات ضد : ومنها. ضد األشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة

مواقع مدنية، أي المواقع التي ال تشكل أهدافا عسكرية؛ تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن 
أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع  خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات بين المدنيين

النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية 
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أن كافة سـكان القطـاع    الهيئةأكدت الحقائق على األرض ومشاهدات باحثي 
في دائرة استهداف الطائرات الحربية اإلسرائيلية، ويشكل القتل  اعتبرواالمدنيين 

تعمد فرض أحوال معيشية قاسية، من بينها الحرمان من الحصول  العمد وأفعال
متى " جريمة ضد اإلنسانية" لدواء بقصد إهالك جزء من السكان،عام واعلى الط

كبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة مـن  ارتُ
إسرائيل عـن  حكومة ، وهو ما لم تتورع 10السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم

 عسكريةال تشكل أهدافا  عمدت توجيه هجمات ضد مواقع مدنيةت، كما ممارسته
 .وهو ما يشكل جريمة حرب ،خالل عدوانها

قتل وإصابة اكبر باإلسرائيلي أثناء قيامها بأعمالها الحربية  االحتاللقوات  قامت
عدد من المدنيين الفلسطينيين، فقد استهدفت مقار شرطية وأمنية رسـمية تقـع   

ـ   ط مناطق سكنية مكتظة بالسـكان، و وس اء الوقـت  محاطـة بالمـدارس، أثن
مدارسهم، حيث تضررت عشرات المدارس التابعـة  لمغادرة الطلبة  المخصص

لوكالة غوث وتشغيل الالجئين، كما أوقعت الهجمات التـي اتسـمت بالقسـوة    
والعشوائية وعدم االكتراث بحياة المدنيين مئات الضحايا، منهم ما بـين شـهيد   

رات سيما األطفال والنساء وكبار السن، وبث الرعب في قلوب عش وجريح وال
  . األلوف

منحت اتفاقية جنيف الرابعة النساء واألطفال وكبار السن حماية خاصة، ونصت 
يعمل أطراف النزاع علي إقرار ترتيبات محلية لنقـل  "منها على انه  17المادة 

الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين واألطفال والنساء النفاس مـن المنـاطق   
يع األديان، وأفراد الخدمات الطبيـة  المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جم

تم منح األطفال حماية خاصـة   كان قدكما  ."والمهمات الطبية إلي هذه المناطق
                                                                                                                   

مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزالء التي ال تكون المتوقعة الملموسة المباشرة؛ 
   .سيلة كانتأهدافا عسكرية بأية و

من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد من مؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسي  7المادة  10
يعد االضطهاد وحرمان جماعة . "1998يوليو  /تموز 17للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 
وذلك  ،بما يخالف القانون الدولي ،من الحقوق األساسية من السكان أو مجموعة السكان حرمانا متعمدا وشديدا

 ".جريمة ضد اإلنسانية -بسبب هوية الجماعة أو المجموع
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في أوقات النزاع المسلح، كما جاء في نصوص اتفاقية حقـوق الطفـل لسـنة    
وخاصة ما جاء في المادة . دولة االحتالل، والتي وقّعت وصادقت عليها 1989

حماية السكان المدنيين فـي المنازعـات   و النزاع المسلح ، التي تعالج وضع38
حماية ورعاية األطفال المتأثرين  لضمانجميع التدابير الممكنة باتخاذ المسلحة، 
، وتشكل الممارسات اإلسرائيلية في هذا اإلطار مخالفة فاضـحة  11"بنزاع مسلح

  .لالتفاقية واللتزاماتها الدولية

فـي دائـرة    اعتبرتكافة المنشآت المدنية  كما أكدت الحقائق على األرض أن
يؤكد النية اإلسرائيلية الخالصة فـي  ما استهداف الطائرات الحربية اإلسرائيلية، 

القضاء على كافة مقدرات الشعب الفلسطيني في القطاع، وتدمير بنيته التحتيـة  
ومقومات وجوده وممتلكاته العامة، وذلك بالرغم من منح قواعد القانون الدولي 
اإلنساني بعض الممتلكات العامة مركز الممتلكات الخاصـة إلضـفاء حمايـة    

الالئحـة المتعلقـة   مـن   56خاصة ومميزة لهذه الممتلكات، حيث نصت المادة 
على  ،1907أكتوبر  /تشرين األول 18الهاي ، بقوانين وأعراف الحرب البرية

ـ " نهأ ة للعبـادة  يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصص
واألعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكـات خاصـة،   

يحظر كل حجز أو تدمير أو إتالف عمدي لمثـل   .للدولة احتى عندما تكون ملكً
هذه المؤسسات، واآلثار التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ اإلجراءات القضـائية  

  ."ضد مرتكبي هذه األعمال

نحو ال تبـرره ضـرورات    ىتدمير الممتلكات علالمخالفات الجسيمة  يعتبر من
فـي المـادة    ، كما وردنطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية ىحربية وعل

من اتفاقية جنيف الرابعة، إال أن الغارات الجوية اإلسـرائيلية اسـتهدفت    147
سية بشـكل  الممتلكات العامة والخاصة للشعب الفلسطيني ومقومات وجوده األسا

  .ممنهج

 

                                                
 .4و 1، فقرة 38اتفاقية حقوق الطفل، مادة  11
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  الفصل الثاني
 االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في أراضي السلطة الوطنية

  2008عام خالل 
  

االنتهاكات اإلسرائيلية واالعتداءات المنظمة بحـق   2008عام تواصلت خالل 
المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، من خالل استخدام القـوة وتنفيـذ العمليـات    

لقصف الحربي الجوي والمـدفعي للتجمعـات السـكانية المدنيـة،     العسكرية با
تصـعيدا خطيـرا فـي     2008عام وشهدت األراضي الفلسطينية المحتلة خالل 

انتهاكات القانون الدولي اإلنساني وانتهاكات حقوق اإلنسان التي اقترفتها قـوات  
تيـاالت  شملت أعمـال القتـل واالغ   ياالحتالل بحق المدنيين الفلسطينيين، والت

المنظمة، والقصف واالجتياحات لألراضـي الفلسـطينية، وفـرض الحصـار     
واإلغالق والعقاب الجماعي على المدنيين الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتيـة،  

خاصـة إعـالن    ،ما أدى إلى خلق أزمة إنسانية ووضع كارثي لسكان القطـاع 
وفـرض قيـود    ،"كيانـا معاديـا  "سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن قطاع غزة 

صارمة عليه، قامت بموجب ذلك بتقليص تزويده بأدنى متطلبات الحياة، خاصة 
  .الغذاء والوقود والماء والكهرباء، والتهديد بوقف تزويده بها

استمرت اإلغالقات المتكررة والحواجز العسكرية في إعاقة الحياة الفلسـطينية  
بشكل قيد حركة البضـائع  على نطاق واسع، حيث ازدادت أعداد نقاط التفتيش 

واألفراد، وأدى إلى تفاقم أزمة البطالة والفقر واألزمـة الصـحية والتعليميـة،    
وتسـببت أعمـال   . إضافة إلى االستمرار في إهانة وإذالل الشعب الفلسـطيني 

االغتياالت اإلسرائيلية باستشهاد المستهدفين، إضافة إلى أعداد مـن األبريـاء   
في  دولة االحتاللمستهدفة أو بالقرب منها، واستمرت المتواجدين في األماكن ال

اعتقال آالف الفلسطينيين في السجون ومراكز االعتقال اإلسرائيلية، وواصـلت  
ويمكـن تلخـيص أبـرز    . أعمال التعذيب والمعاملة المهينة وغير اإلنسانية لهم

  :بالتالي 2008عام االنتهاكات اإلسرائيلية خالل 
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  :االتالقتل وسياسة االغتي -1

يعتبر الحق في الحياة الذي ورد في المادة الثالثة من اإلعالن العـالمي لحقـوق   
حجر الزاوية الذي تبنى عليه مختلف الحقوق، وهـو حـق    1948اإلنسان لعام 

  .مقدس كفلته كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية

اضـي  واالغتياالت من قبل قـوات االحـتالل فـي األر   استمرت جرائم القتل 
تصعيدا ملحوظا في عمليـات القتـل    2008عام حيث شهد ، الفلسطينية المحتلة

واعتمـد  . واألمن الشخصي للمـواطنين الفلسـطينيين   وانتهاك الحق في الحياة
الجيش اإلسرائيلي تدابير عسكرية مختلفة، مسـتخدما بصـورة كبيـرة القـوة     

ت القصف المـدفعي  المفرطة ضد المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية وعمليا
لمناطق سكنية فلسطينية مكتظة في قطاع غزة، وعمليات تدمير واسعة النطـاق  

  . نيين وأراضيهم وبنيتهم األساسيةلمنازل الفلسطي

ي عمليات اغتيال وإعدام ف 23: بينهممواطنا،  1446استشهاد  2008عام شهد 
لصـحافيين  من ا 5ومن المعاقين،  2ومن النساء،  120وطفال،  360ميداني و

ما يقـارب   2008عام أصيب خالل كما . ن األسرى في سجون االحتاللم 2و
بجروح مختلفة برصاص أو قذائف قوات االحتالل أو نتيجة  مواطن 6500الـ 

 1700؛ بينهم أو نتيجة للتعرض للغازات السامة الضرب المبرح من قبل الجنود
حيث يرتفع عدد مـن   من ذوي االحتياجات الخاصة، ، واثنانامرأة 530و طفل

مواطنـا مـن ذوي    81إلـى   2000عـام  سقط منهم برصاص االحتالل منذ 
  .12نساء 4و الًطف 11بينهم  ،اإلعاقات المختلفة

 1350مـا ال يقـل عـن     وأصـيب دا يشه 51سقط في الضفة الغربية حوالي 
ـ  168 إلى إضافة ،التظاهرات المناهضة للجدارخالل  افلسطيني علـى   اجريح

                                                
، دائرة العالقات القومية والدولية في "2008عام حصاد ال -ة لحقوق الشعب الفلسطينياالنتهاكات اإلسرائيلي" 12

 .2009يناير  /حرير الفلسطينية، رام اهللا، كانون الثانيمنظمة الت
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 /األولتركز سقوط معظم الشهداء فـي شـهر كـانون    و .13وطنينالمست أيدي
  .شهيدا 422ديسمبر بواقع 

حالة وفاة داخل األنفاق التي تصـل  ) 29(وقوع خالل العام  الهيئةسجلت كما 
وذلك نتيجة الرتفاع وتيرة الحصـار   ،بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية

طنين إلى زيادة استخدام األنفـاق  اإلسرائيلي على القطاع، األمر الذي دفع بالموا
من اجل التزود باالحتياجات األساسية التي لم تعد متوفرة في األسواق، ولرفـع  

  .المعاناة عن المواطنين بسبب الحصار اإلسرائيلي طويل األمد

سياسة االغتياالت التي طالت العديـد مـن   تنفيذ قوات االحتالل في  واستمرت
ارخا لقواعد القانون الـدولي اإلنسـاني، ومنـه    المواطنين، ما يشكل انتهاكا ص

، التي اعتبرت عمليات القتـل  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  147المادة 
اقترفـت ضـد   مـا  إذا العمد خارج القانون من المخالفات الجسيمة لالتفاقيـة  

  . أشخاص محميين باالتفاقية

يين عنـد  بحياة المـدن  وتؤكد المؤشرات عدم اكتراث قوات االحتالل اإلسرائيلي
، إذ اقترفت معظم جرائم االغتيال خالل األعوام السابقة اقترافها جرائم االغتيال

ر لوجـود  عن طريق القصف بالطـائرات الحربيـة، دون اعتبـا    2008عام و
أعلى هيئة  اإلسرائيلية، وهيالمحكمة العليا وكانت  .المستهدف في أماكن مدنية

ـ  14/12/2006بتـاريخ   رفضت ، قددولة االحتاللقضائية في  كانـت  ا التماس
 ضد التعذيب قبل أربع سنوات لالعتراض على عمليات اإلسرائيليةقدمته اللجنة 

   .بحق الفلسطينيين اإلسرائيلياالغتيال التي ينفذها الجيش 

  

  

  
                                                

راصد الشؤون االنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، مكتب األمم المتحدة الخاص بتنسيق المساعدات  13
 .2008ديسمبر  /ولاألاإلنسانية في األراضي المحتلة، كانون 
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  حصار األراضي الفلسطينية المحتلة وتقييد حرية الحركة والتنقل -2

ار العقوبات الجماعية التي تفرضها على المدنيين االحتالل في إط دولةاستمرت 
الفلسطينيين في إغالق قطاع غزة بشكل كامل، وعزل مليون ونصـف مليـون   

  . فلسطيني عن محيطهم الخارجي في ظل أوضاع إنسانية قاسية

علـى تقييـد حركـة     2008عـام  سلطات االحتالل اإلسرائيلي خـالل   عملت
حرية التنقل داخل األراضـي الفلسـطينية    المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من

إلـى أمـاكن العمـل أو الدراسـة      أدى إلى إعاقة وصولهم بحريةما لمحتلة، ا
والمستشفيات وأراضيهم الزراعية بحرية، وذلك من خالل إقامة ما يزيـد عـن   

من الحواجز العسكرية والسواتر الترابية التي تعيق تنقل الفلسطينيين داخل  633
الجيش اإلسرائيلي بالسـيطرة   حاجزا عسكريا يقوم 93ة، وتشمل الضفة الغربي

عـام  حاجزا بالمقارنة مع الربـع األول مـن    19ما يشكل ارتفاعا بنسبة  عليها
عائقا تمثل كتال ترابية واسمنتيه وحـواجز علـى الطـرق، وال     537، و2008

لية حاجزا في المنطقة الواقعة تحت السيطرة اإلسرائي 69يتضمن هذا المجموع 
على طـول  حواجز  8العسكرية  ومن تلك الحواجز. H2)(14من مدينة الخليل 

الجدار على مسارات تؤدي إلى تجمعات سكانية فلسطينية عزلت بـين الجـدار   
سيطر على حركـة المـرور   حاجزا عسكريا ت 18خضر، إضافة إلى والخط األ

الجـدار   نقطة مرور تعرف باسم بوابات 56كما أن هناك . إلى القدس الشرقية
ووسـط   ولة بسبب الجدار منتشرة فـي شـمال  إلى مناطق زراعية معز تؤدي

 .الضفة الغربية لم تحتسب

وتسيطر حواجز االحتالل اإلسرائيلي على ثالثة أرباع الطرق الرئيسـية التـي   
ى نصف يسيطر الجيش اإلسرائيلي علكما فلسطينيا،  سكنياتجمعا  18تؤدي إلى 

الطرق البديلـة مـن    يستخدم الفلسطينيونو .المغلقةالطرق البديلة لتلك الطرق 
لحرمانهم من استخدام الطرق االلتفافية التي تم شـقها علـى    انظرجهة أخرى 

  .أراضيهم الزراعية خدمة للمستوطنين

                                                
، صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق "محتلةاإلغالق في األراضي الفلسطينية ال"تقرير خاص حول   14

  .2008الشؤون اإلنسانية في األراضي العربية المحتلة، أيلول 
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يتمثل تقييد حرية الحركة في مجموعة األوامر العسكرية التي تمنع وصول كما 
لغربية، إضافة إلى نظـام التصـاريح   الفلسطينيين إلى كثير من مناطق الضفة ا

والقيود المفروضة على استخدام طرق وشوارع رئيسية، والحواجز العسـكرية  
  .العشوائية، ونظام منع التجول، والقيود المفروضة على السن والجنس

 6وعملت قوات االحتالل اإلسرائيلي على تقسيم األراضـي الفلسـطينية إلـى    
ألغوار وسط الضفة والقدس وجنوب الضـفة  منفصلة شمال الضفة وا وناتكانت

فمـا   والبحر الميت، عدا عن الجيوب التي وجدت بفعل جدار الضم والتوسـع، 
 يـزال  ال، وا عسكريا في أراضي الضفة الغربيـة حاجز 93زال هناك حوالي 

 ةعبر حواجز عسكري ، وال يتم الدخول إليها إالتشديد اإلغالق على مدينة نابلس
المدن الفلسطينية ومنهـا   أغلبيتم المرور إلى كما الحتالل، يتحكم فيها جنود ا

ـ مدينة بيت لحم من خالل حـواجز عسـكرية    تحكم بهـا قـوات االحـتالل    ت
  .اإلسرائيلي

اإلسرائيلي من جهة أخـرى بمنـع المـواطنين     االحتاللاستمرت سلطات كما 
 مدة أكان ذلك بغرض العبـا أسواء  ،الفلسطينيين من الوصول إلى القدس المحتلة

التعليم، وذلك بإحكام حصار المدينة المقدسة واسـتكمال بنـاء جـدار     مالعمل أ
الضم والتوسع حولها والتشديد على مراقبة منافذها المختلفة، بإحاطـة المدينـة   
المقدسة بسلسلة من الحواجز والبوابات التـي ال يسـمح المـرور عبرهـا إال     

  .بتصاريح خاصة تصدرها سلطات االحتالل

 أيـام العـام،   أغلبق معبر رفح الحدودي بشكل كلي أمام سكان القطاع تم إغال
أمـام تنقـل العمـال     2008عام طيلة أيام " ايريز"فيما أغلق معبر بيت حانون 

الفلسطينيين وباقي سكان القطاع، ولم تسمح قوات االحتالل باجتياز الحـاجز إال  
الحـد مـن    لفئات محدودة من المواطنين وعلى نطاق ضيق، ما تسـبب فـي  

السكان المدنيين في القطاع وعزلهم عن العـالم الخـارجي وامتـدادهم     حركة
  .الجغرافي في الضفة الغربية والقدس المحتلة

توقف النشاط الصناعي نتيجة لوقف عمليات اسـتيراد المـواد   لإلغالق،  انظرو
الخام الالزمة للصناعة وتوقف تصدير المنتجات، ما أدى إلى انضمام عشـرات  
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ف العمال إلى جيش العاطلين عن العمل، كما يهـدد اإلغـالق والحصـار    آال
األوضاع البيئية في القطاع، وأصبح شمال قطاع غزة مهددا بكـوارث بيئيـة،   
ويهدد القطاع بمشاكل اقتصادية وبيئية واجتماعية جسيمة نتيجة سياسة الحكومة 

واسـتمرت  . ليـه اإلسرائيلية الهادفة إلى تقليص كميات المحروقات المـوردة إ 
إغالق معبر كارني التجاري لفترات طويلة خالل العـام،   سلطات االحتالل في

  .ة لألعمال التجارية إلى قطاع غزةولم يسمح بدخول المواد الخام األساسي

إن تقييد حرية الحركة والتنقل باإلضافة إلى التجزئة الجغرافية الناتجـة عنهـا   
مية في الضفة والقطاع، ومنها القطـاع  تمس بشكل مباشر بأداء المؤسسات الخد

الصحي، والقطاع التعليمي، واالقتصاد، والخـدمات البلديـة المتعلقـة بـالبنى     
وقـد أدت السياسـة   . التحتية، إضافة إلى تشتيت شمل العـائالت الفلسـطينية  
لتصل إلـى   غزة طاعقاإلسرائيلية في هذا الصدد إلى رفع معدالت البطالة في 

  . 15%55.7لتصل إلى زدادت معدالت الفقر وا، معدالت قياسية

يق الخناق على السكان الفلسـطينيين  يتض السلطات اإلسرائيلية على كما عملت
وذلك عن طريق الحواجز العسكرية التي أقامتهـا   األغوار، منطقةفي  القاطنين

مـن   دولة االحتاللوالتي عمدت  ،على المداخل الرئيسية لمنطقة العزل الشرقية
، ويصـل  عزل منطقة األغوار عن باقي محافظات الضفة الغربيـة  ىإلخاللها 

قـوات  أقامتهـا  ا، عسـكري  احـاجز  25الحواجز حتى هذا اليوم إلى عدد هذه 
على المداخل الفرعية التي تربط التجمعات الفلسطينية داخـل منطقـة   االحتالل 
ضمن خطة مكملة لسياسة الفصل العنصري التـي تنتهجهـا    ،عضهاباألغوار ب

  .الرحيل إلىوذلك لتضييق الخناق على المواطنين ودفعهم  ،لة االحتاللدو

                                                
أرقام وحقائق إحصائية حول أوضاع الشعب الفلسطيني صادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  15

 .14/5/2009بتاريخ 
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  :والتعذيب في المعتقالت اإلسرائيلية االعتقاالتاستمرار سياسة  -3

حمـالت المداهمـة    2008عـام  سلطات االحتالل اإلسرائيلي خـالل   واصلت
 واالعتقال للمواطنين الفلسطينيين، ويعاني األسرى في سـجون االحـتالل مـن   

حيث يتعرضون للمعاملة الجسدية والنفسية السيئة ويـتم   ظروف اعتقالية قاسية،
فة إلى حرمانهم مـن  خاصة أولئك من قطاع غزة، إضا ،منع ذويهم من زيارتهم

ـ يتعرضون لعمليات التفتيش الليلـي ال كما . مقومات الحياةأبسط الحقوق و ذل م
السماح لهـم بإدخـال    ال يتموالعقوبات الجماعية والفردية، و والعزل االنفرادي
ن ، فيما يعاني مئـات األسـرى المصـابي   والكتبوالبطانيات المالبس واألحذية 

بأمراض مزمنة من اإلهمال الطبي والمماطلة في تقديم العالج الالزم وإجـراء  
يحتاجون إلى  أسير 300ن هناك حوالي إالعمليات الجراحية لمن يلزمهم، حيث 

   .عالج متواصل

سرى إلى إجراءات استفزازية متواصلة تنتهجهـا إدارة السـجون   ويتعرض األ
اإلسرائيلية بحقهم ومنها فرض اللباس البرتقالي وإعاقة امتحانات الثانوية العامة 

فـرض الغرامـات الماليـة ألتفـه     ووحرمان العديد من األسرى من تقديمها، 
بعض األسرى، والتنقالت التعسفية ل ،التنقالت المتكررة بين السجونواألسباب، 

 إضافة إلى تعرض األسرى إلى اقتحام قوات االحتالل لخيمهم ومراكز اعتقالهم،
 ديسـمبر  /كـانون األول  20ومنها االعتداء على سجن عوفر االحتاللي بتاريخ 

منهم بالرصاص المطـاطي وجـراء استنشـاق     60أدى إلى إصابة ما  ،2008
القواعـد   إحـدى يقـع فـى    الذيفى سجن عوفر  الغاز المسيل للدموع، ويقبع

  .أسير فلسطينيومئتى  ألفمن  أكثرالعسكرية قرب رام اهللا 

 4600 إلى مـا يقـارب   2008عام خالل  نووصلت أعداد المعتقلين الفلسطينيي
ومن بين المعتقلين ". حسن النوايا"أسيرا في إطار  227فيما أفرجت عن  معتقل،

امـرأة،   75االحتالل إلى امرأة، ويصل عدد النساء في سجون  30طفال و 370
نائبـا   41منهم آالف أسير،  9فيما يبلغ عدد األسرى في سجون االحتالل نحو 

 مـن المعتقلـين   للمعتقلين هم اإلجماليمن العدد  691و في المجلس التشريعي،
 عاما يـتم  18 عن فال تقل أعمارهمط 265و، امرأة 75، وإداريا دون محاكمة

من االتفاقية الدولية لحقوق الطفـل التـي    37 بصورة مناقضة للمادة حتجازهما
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واستشـهد   ".ال يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية" :تقول
أسيران في سجون االحتالل بسبب اإلهمال الطبـي المتعمـد    2008عام خالل 
فع عدد األسرى الذين سقطوا شهداء في سجون ومعتقالت االحـتالل منـذ   تلير

إلـى   1967عام ، ومنذ بداية االحتالل في شهيدا 76صى إلى األقبداية انتفاضة 
  .16شهيدا 196

سلسلة مـن   إلى اإلسرائيليويخضع المعتقلون الفلسطينيون في سجون االحتالل 
، ومنها الضـرب المبـرح   اإلنسانيةعمليات التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة 

إدارة مصـلحة السـجون    مـن قبـل   البذيئةوبالهراوات وتلقي الشتائم  باأليدي
والحرمان من الزيارات  ،، الحرمان من النوم وتلقي الرعاية الصحيةاإلسرائيلية

  . العائلية ومن مقابلة المحامين

  :جدار الضم والتوسعاالستمرار في بناء  -4

عمليات بناء جدار الضـم   2008عام االحتالل اإلسرائيلي خالل  دولةواصلت 
عـام  وقامت خالل  ،1967عام طينية المحتلة منذ والتوسع على األراضي الفلس

من األراضي الفلسـطينية لصـالح    دونم 8000بمصادرة ما يقارب من  2008
بناء الجدار، وهدم المنازل التي يمـر الجـدار بقربهـا وتشـريد المـواطنين      

وتجريف ما يقارب من  ،رفي المناطق القريبة من مخطط بناء الجدا نالفلسطينيي
األراضي المزروعة بمختلف المحاصيل الزراعية، إضافة إلى دونم من  5000
االحتالل حتـى   قامت دولةوقد . من األشجار المثمرة والحرجية 8000اقتالع 
من المسار % 53.1كم منه أي  409ما يقارب من بإتمام بناء  2008عام نهاية 

 المحتلةالذي من المتوقع أن يبلغ طوله على األراضي الفلسطينية الكامل للجدار 
بلغ عدد التجمعات التي مر جدار الضم والتوسع من أراضيها ( .كم 770حوالي 

171 اتجمع 200817 مع نهاية حزيران اسكاني.(   

                                                
، دائرة العالقات القومية والدولية في "2008حصاد العام  -االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني"  16

  .2009يناير  /منظمة التحرير الفلسطينية، رام اهللا، كانون الثاني
أرقام وحقائق إحصائية حول أوضاع الشعب الفلسطيني صادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  17

 .14/5/2009بتاريخ 
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على القطاع الزراعي الفلسطيني  وكان للهجمة اإلسرائيلية الشرسة األثر االكبر
مصدر وخصوصا أن معظم األشجار التي تم اقتالعها من الزيتون والتي تشكل 

ال تقتصر اآلثـار السـلبية الناجمـة عـن     كما . دخل أساسي للعائلة الفلسطينية
مصادرة األراضي الزراعية واقتالع األشجار المثمرة علـى قطـاع الزراعـة    
والمزارعين فحسب وإنما يترتب على ذلك أضرارا بيئية خطيرة كارتفاع نسـبة  

دورا كبيرا في الحفـاظ  التلوث في الهواء وانجراف التربة حيث تلعب األشجار 
  .على البيئة والتوازن الطبيعي في المنطقة المحيطة بها

وبهدف السيطرة على مدينة القدس المحتلة من مختلف الجهات وتعزيز التواجد  
عطاءات لبنـاء   2008عام االستيطاني فيها طرحت السلطات اإلسرائيلية خالل 

ي الفلسـطينية المحتلـة،   وحدة استيطانية للمستوطنين في األراض 28772نحو 
في محافظة بيت لحم فـي محـيط   % 23في محافظة القدس و% 76منها نحو 

بؤرة استيطانية  12قامت مجموعات استيطانية بإقامة نحو كما . المدينة المحتلة
جديدة في األراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بدعم من سلطات االحتالل التـي  

  .لتنفيذ مخططاتهم التوسعية تؤمن للمستوطنين الحماية الالزمة

بتنفيـذ   2002منذ شهر حزيـران  قد بدأت سلطات االحتالل اإلسرائيلي  وكانت
سياسة الفصل أحادي الجانب مع األراضي الفلسـطينية المحتلـة فـي الضـفة     
الغربية، بإيجاد منطقة عزل تمتد من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، بشـكل  

ويض التكامل اإلقليمي ما بين المدن والقرى يضمن ضم أغلب المستوطنات، وتق
الفلسطينية، بعزل التجمعات الفلسطينية السكانية في جيوب، ومصـادرة أكثـر   
. األراضي الزراعية خصوبة للسيطرة على الموارد الطبيعية في الضفة الغربية

كما حدت تلك السياسة من قدرة الفلسطينيين على تطوير أراضـيهم، وعملـت   
صادرة األراضي، من خالل تحويل العديد منهـا إلـى محميـات    على تسريع م

  . طبيعية، ومناطق عسكرية مغلقة، وأراضي دولة

واستمرت الحكومة اإلسرائيلية في بناء جدار الضم والتوسع متجاهلـة الـرأي   
وعند االنتهاء من . 2004عام االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 

قرية وبلـدة   42ألف مواطن فلسطيني يقيمون في  60بناء الجدار سيعيش نحو 
في الضفة الغربية محصورين في مناطق مغلقـة مـا بـين الجـدار والخـط      
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كم في عمق أراضي الضفة الغربية ليضم  22ويتوغل الجدار نحو . 18األخضر
  . كتلة مستوطنات أرئيل واهم اآلبار المائية في الضفة الغربية

استخدام القوة بشكل منهجي ضـد المسـيرات   كما استمرت قوات االحتالل في 
االحتجاجية السلمية التـي نظمهـا المواطنـون الفلسـطينيون والمتضـامنون      
اإلسرائيليون واألجانب ضد استمرار تجريف األراضي الزراعية ألغراض بناء 
جدار الضم والتوسع في العديد من المناطق، كالمسيرات التي تنظم في بلـدات  

  . دينة رام اهللاغرب منعلين وبلعين 

اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم واسـتمرار   -5
  :التوسع االستيطاني

إن العنف من قبل المستوطنين هو عنف منتظم يستهدف في األسـاس مـدنيين   
فلسطينيين وممتلكاتهم، وشهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ارتفاعـا تـم   

ء على مـدنيين فلسـطينيين وممتلكـاتهم مـن قبـل      حادثة اعتدا 290تسجيل 
، وهـو مـا   2008عام مستوطنين إسرائيليين خالل األشهر العشر األولى من 

في عـام   243و 182(يتين، يفوق العدد الكلي لالعتداءات خالل السنتين الماض
  . 19)على التوالي 2007وفي عام  2006

تجـاه المـواطنين   تصـعيد اعتـداءاتهم    2008عام واصل المستوطنون خالل 
الفلسطينيين المدنيين وممتلكاتهم وذلك بدعم من قوات االحـتالل اإلسـرائيلي،   
حيث قام المستوطنون بالعديد من االعتداءات وأعمال اإلرهاب والعنـف ضـد   

ومنها القيام بقتل فتى فلسطيني، مهاجمة الفالحين الفلسطينيين ومنعهم  المواطنين
 م بارتكاب العديد من السرقات مـن الحقـول  من جني محصول الزيتون، والقيا
الزيتون ونقلها إلى المستوطنات، إضـافة إلـى    واقتالع مئات األشجار واشتال

االعتداء المتواصل على المواطنين في البلدة القديمة من الخليل وترويع اآلمنين 
                                                

متحدة المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام تقرير المقرر الخاص لألمم ال" 18
  .17/8/2007والمقدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ ، "، جون دوغارد1967

بدون "التقرير الخاص لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة  ينظر  19
  .2008ديسمبر  /ولاأل، كانون "عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم: حماية
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عندما تم إخالء المستوطنين بالقوة من منزل  4/12/2008خاصة في الفترة بعد 
ة الرجبي الواقع في المنطقة الخاضعة للسيطرة اإلسـرائيلية مـن الخليـل    عائل

)H2(       حيث قامت مجموعـات مـن المسـتوطنين إثرهـا بإلقـاء الحجـارة ،
والزجاجات الفارغة تجاه منازل الفلسطينيين، وإضرام النار وتحطـيم زجـاج   

عنـوة  المركبات الفلسطينية وإضرام النار في عدد من المنازل ومحاولة الدخول 
مستوطن الى منطقـة   1400إلى البيوت الفلسطينية، بعد ان توجه ما يقرب من 

H2    في مدينة الخليل والبدء بسلسلة من الهجمات واالعتداءات ضـد السـكان
 إحراق إلى إضافةطفال،  13من بينهم  افلسطيني 27ادى الى جرح ما المدنيين، 

نية الخاصة وانتهاك حرمـة  بالممتلكات الفلسطي واإلضرارمركبتين فلسطينيتين 
  .الدينية في الخليل األماكن

وهو ما تم أيضا في القدس المحتلة عندما قاموا بدعم مـن شـرطة االحـتالل     
تعرض المواطنـون  كما . باحتالل منزل عائلة الكرد وطردهم منه بقوة السالح

في كل من مدن نابلس ورام اهللا العتداءات المستوطنين الـذين قـاموا بقطـع    
وتعاني كل . رق ومنع المواطنين من استخدامها وذلك بحماية قوات االحتاللالط

من مناطق الخليل ونابلس من مستويات أعلى من اعتداءات المستوطنين عنهـا  
). 2008عـام  من مجموع الحوادث خـالل  % 21و %42(في مناطق أخرى 

قتل  وتتراوح اعتداءات المستوطنين ما بين اإلصابات المباشرة بالرصاص حيث
 128فلسطينيين بمن فيهم طفل وجرح  3األولى من العام  خالل الشهور العشر

إضافة إلى إلحاق األضرار بالممتلكات ومنهـا  . طفال 21و امرأة 28فيهم  بمن
الوصول بوضع عقبات على الحركة وتقييـد الوصـول إلـى     وإعاقةحالة،  79

ر علـى المسـتوطنين   شبكة الطرق الرئيسية التي يقتصر استخدامها إلى حد كبي
حالة لهجمات مجموعات مـن المسـتوطنين    252حالة، إضافة إلى  62ومنها 

مستوطن من مسـتوطنة قـدوميم    100على الفلسطينيين لترويعهم، ومثالها قيام 
  .قطف الزيتونموسم بالهجوم على مزارعين فلسطينيين خالل 

ل المسـتوطنين،  شهدت منطقة شمال الضفة الغربية مئات االعتداءات من قبكما 
عنف بالقرب من حاجز حوارة العسكري، وبالقرب من  وأعمالومنها اعتداءات 

بالممتلكات  األضرارقرى قبالن ويتما والساوية وبورين ودير استيا، تسببت في 
تابعـة   إسعافالفلسطينية ومنها عشرات المركبات والحافالت بما فيها سيارات 
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مـن التـبن الـذي يمتلكـه      أطنان إحراقوالفلسطيني،  األحمرلجمعية الهالل 
  .مزارعين فلسطينيين

من الضفة الغربية قام المستوطنون بأعمال عنف وتخريـب   أخرىوفي مناطق 
ضد المواطنين الفلسطينينن وممتلكاتهم ومنها رشق الحجارة علـى المركبـات   

 أوالزيتـون   أشـجار المركبات، اقتالع عشـرات   إطارات وإعطابالفلسطينية 
قـام المسـتوطنون بكتابـة    كما . الشوارع الرئيسية إغالق إلى إضافة، إتالفها

على الجدران خاصة جدران المساجد ومنها مت تـم   لإلسالمالعبارات المسيئة 
في قرية الساوية عندما قام المستوطنون برش الدهان لكتابة عبـارات مسـيئة   

  .للنبي محمد عليه السالم

المسـتوطنين وعـنفهم نتيجـة لوجـود     تتفاقم الظاهرة المتعلقـة باعتـداءات   
المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة بشكل مخالف للقـانون  
الدولي، حيث يؤدي انتشارها المتزايد في إلى تزايد مناطق االحتكاك مـا بـين   

وتسيطر المستوطنات والبؤر االسـتيطانية  . المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين
مـن  % 40مناطق العسكرية المغلقة والمحميات الطبيعيـة علـى   والقواعد وال

. مساحة الضفة الغربية وتقع خارج حدود إمكانية وصـول الفلسـطينيين إليهـا   
وعلى مر احتاللها العسكري طويل األمد قامت دولة االحتالل بتسهيل وتشـجيع  

وتواصـل  . مستوطن في األراضي الفلسطينية المحتلة 470000االستيطان لـ 
، حيث أعلن مكتب 2008عام اط البناء للمستوطنات والمد االستيطاني خالل نش

في عـدد بنـاء   % 42اإلحصاءات المركزي اإلسرائيلي أن هناك ارتفاعا بنسبة 
باسـتثناء القـدس   (األساسات لوحدات سكنية جديدة للمستوطنات اإلسـرائيلية  

وأعلنـت حركـة    ).709مقابل  1010( 2007لعام مقابل الفترة ذاتها ) الشرقية
السالم اآلن اإلسرائيلية انه وخالل تلك الفترة لم يـتم إخـالء أي مـن البـؤر     

منزال دائما إلى المبـاني   30 منها امبنى جديد 125االستيطانية بل تمت إضافة 
  .20الموجودة

                                                
بدون "التقرير الخاص لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة  ينظر  20
  .2008يسمبر د /ولاأل، كانون "عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم: حماية
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وبلغ عدد الوحدات االستيطانية اإلسرائيلية التي تم طرحها ضمن المخططـات   
عطـاء   41559ة في المستوطنات في الضـفة الغربيـة   والعطاءات اإلسرائيلي

بؤرة جديـدة،   12ومخططا، وحول عدد البؤر االستيطانية فقد اتضح انه قد بلغ 
إذ أعلنت مجموعة من المستوطنين المتطرفين عن إقامة بـؤرتين اسـتيطانيتين   

" افراتـا "جديدتين في محافظتي بيت لحم ورام اهللا، األولى بالقرب من مستوطنة 
شـرقي  " بسـاغوت "والثانية بالقرب من مستوطنة  وبي غرب مدينة بيت لحمجن

المتطرفـة فـي   " حركة أمناء إسرائيل"كما أعلنت مجموعة من  مدينة رام اهللا،
عن نيتها إعادة بنـاء خمـس بـؤر     2008عام التاسع من شهر كانون أول من 

قرب مـن  شيفوت عامي بـال : استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة وهي
مستوطنة كيدوميم، جفعات هاور بالقرب من مستوطنة بيت ايل، نيتسار بالقرب 
من مستوطنة ألون شيفوت، ماعوز استير بـالقرب مـن مسـتوطنة كوخـاف     
هاشاهار وجيفوري هفرون بالقرب من الحرم اإلبراهيمي الشـريف فـي قلـب    

التاسـع مـن    كما أطلقت مجموعات إسرائيلية يمينية متطرفة في. مدينة الخليل
اسـتيطانية جديـدة فـي     ةبؤر 12حملة لبناء  2008عام شهر كانون أول من 

  . 21الضفة الغربية في إطار تعزيز الوجود اليهودي في المنطقة

  وعزلهااالستمرار في سياسة تهويد القدس  - 6

واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي اتخاذ اإلجراءات الهادفـة إلـى تهويـدها    
عليها والى تغيير التركيبة الديمغرافية والبناء االجتماعي فـي   وإحكام السيطرة

القدس الشرقية وضواحيها بشكل متسارع، فقد تواصلت االنتهاكات اإلسـرائيلية  
وقامت سلطات االحتالل بتصعيد اعتداءاتها على المـواطنين   2008عام خالل 

                                                

االنتهاكات اإلسرائيلية بعد مرور عام على "في القدس ) أريج(–دراسة أعدها معهد األبحاث التطبيقية  21
   . 2008نوفمبر  /تشرين الثاني 16، "أنابوليس
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ـ  الل القيـام  وممتلكاتهم وعلى المقدسات الدينية في القدس المحتلة وذلك من خ
  :22بالعديد من اإلجراءات ومنها

 .منزال داخل المدينة وفي محيطها 65 ما يزيد عن هدمالقيام ب -
لبنـاء   عطـاءات  حطروحدة استيطانية جديدة، و 4000القيام ببناء ما يزيد عن  -

وحدة استيطانية داخل  ألف 20والمباشرة في بناء نحو  وحدات استيطانية جديدة
، باإلضافة إلى مواصلة بناء جدار الضـم والتوسـع   تلةوفي محيط القدس المح

دونم لصـالح الجـدار    1500ومصادرة المزيد من األراضي حيث تم مصادرة 
 .وشق طرق للمستوطنين

مباشرة سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإجراء إحصـاء سـكاني لسـكان القـدس      -
دار الضم ج حصر الفلسطينيين الذين يسكنون داخل ه إلىمن خالل المحتلة تهدف

والتـأثير فـي الوضـع     خارجه من حملة الهوية المقدسية، قاطنينالووالتوسع 
 مصادرة بطاقات هويتهم وإخـراجهم مـن المدينـة   بمحاولة  الديمغرافي للمدينة

وإلحكام السيطرة على القدس المحتلة تستمر سـلطات االحـتالل فـي     .المحتلة
دينة لترحيلهم عـن أراضـيهم   مالحقة العشائر البدوية التي تقيم جنوب شرق الم
 .ومنازلهم خدمة للتوسع االستيطاني في تلك المنطقة

نشـاطات   أيـة  إقامةعدد منها ومنع  وإغالق ماتيةمداهمة المراكز الثقافية والخد -
وتمديد إغالق المؤسسات العاملة في القدس ومنها بيت الشـرق،   ،داخل المدينة

لعربية، مركز األبحاث الفلسـطينية،  الغرفة التجارية، المجلس األعلى للسياحة ا
 .نادي األسير الفلسطيني، ومكتب األبحاث االجتماعية

منع وصول المواطنين المسلمين والمسيحيين إلى مقدساتهم داخل المدينة ومنعهم   -
 .من تلقى العالج والتعليم فيها وإعاقة حركتهم وتنقالتهم

رافقها من أعمال تخريـب  المقدسات اإلسالمية والمسيحية وما ي على االعتداء
، بمواصلة أعمال حفـر األنفـاق تحـت    والتاريخية في فلسطين للمعالم األثرية

المسجد األقصى األمر الذي يهدد أساساته، وفي ذات الوقـت تقـوم سـلطات    
االحتالل ببناء كنيس يهودي مقبب على حساب المسجد العمري قرب المسـجد  
                                                

، دائرة العالقات القومية والدولية في "2008حصاد العام  -االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني"  22
  .2009يناير  /ظمة التحرير الفلسطينية، رام اهللا، كانون الثانيمن
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مقابر مـن خـالل تجريـف القبـور     تواصل انتهاكاتها لحرمة الكما . األقصى
مخطـط توسـيع   ومواصلة العمل في . اإلسالمية فيها بهدف إقامة متحف فوقها

هـدم  حيث يـتم  ب ،ساحة النساء في ساحة حائط البراق المجاورة لباب المغاربة
في ساحة البراق وحارة باب المغاربة فـي   واألرضيات المبانيوبقايا الجدران 
  .القدس المحتلة

 معالم العربيـة واإلسـالمية  لل هاات االحتالل اإلسرائيلي في طمساستمرت قو
، فبعد إحكام بناء جدار الضم والتوسع حولها ومنع الفلسطينيين مسـلمين  للمدينة

ومسيحيين من الوصول إلى أماكنهم المقدسة والصالة فيها، وإصدار القـرارات  
يين، وضـم الكتـل   التعسفية التي هدفت إلى تفريغ المدينة من سكانها الفلسـطين 

وفي تحد  االستيطانية إلى المدينة، وسياسة هدم المنازل وعزل المدينة المقدسة،
للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمدينـة القـدس، باسـتئناف    
أعمال الحفريات التي تقوم بها في محيط المسجد األقصى، وذلـك فـي مـس    

وات االحتالل باقتحام ساحات المسـجد  قامت قكما . واضح للمقدسات اإلسالمية
األقصى عشرات المرات، حيث قاموا باستخدام القوة المفرطة ضد مئـات مـن   
المدنيين الفلسطينيين الذين توافدوا على المسجد األقصى ألداء صالة الجمعة فيه 

وتشكل أعمال الحفر اإلسرائيلية خطرا حقيقيا على المقدسـات  . طيلة شهر شباط
مدينة القدس ومسا بها وخاصة المسجد األقصى، حيـث كشـف    اإلسالمية في

النقاب عن إقامة كنيس يهودي تحت المسـجد األقصـى، والمسـاس بالمعـالم     
التاريخية والدينية للمدينة، ولحقوق الشـعب الفلسـطيني فيهـا، إضـافة إلـى      

كل ذلك في ظـل صـمت   . استفزازها لمشاعر ماليين المسلمين في العالم أجمع
لدولي واألطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة على مـا  المجتمع ا

  . تقوم به قوات االحتالل اإلسرائيلي من مس للمقدسات اإلسالمية

  :االجتياحات ومداهمة المدن والبلدات الفلسطينية -7

آالف عمليـات التوغـل    2008عـام  خـالل   اإلسرائيلينفذت قوات االحتالل 
كنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث قامـت قـوات   واالقتحام لتجمعات س

الفوضى وزعزعـة حالـة    إحداث إلىسياسة رامية  بإتباع اإلسرائيلياالحتالل 
االستقرار في المجتمع الفلسطيني مـن خـالل االجتياحـات المتتاليـة للمـدن      
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الفلسطينية والقتل والتدمير ومواصلة االستيطان وبناء الجدار الفاصـل وتشـديد   
صار وحمالت االعتقال للمواطنين الفلسطينيين، ووضع الحواجز والعراقيـل  الح

االقتحامـات   إنوتعتبر الحكومـة الفلسـطينية   . بين القرى والمدن الفلسطينية 
 إطـار يأتي في  المتكررة للمناطق الفلسطينية والقيام بحمالت اعتقال ومداهمات

   .للحكومة ةاألمنيضرب الخطة  إلىمبرمجة تهدف  إسرائيليةسياسة 

 إالفي قطاع غزة والضفة الغربيـة   اإلسرائيليةاستمرت االجتياحات العسكرية 
كثافة في قطاع غزة، وتم خالل تلك االجتياحات قتـل وجـرح    أكثركانت  أنها

ففي قطاع غزة قتل مثال خالل الفترة مـا بـين   . األطفالمئات المدنيين ومنهم 
 أطلقـت عنـدما   نآخروستة  طفالن فلسطينيان وجرح 2/12/2008 -26/11

  .األطفالمن  مجموعةصاروخا باتجاه  إسرائيليةطائرة حربية 

مـن   103من بيـنهم   افلسطيني 182وبلغ عدد ضحايا االجتياح في قطاع غزة 
 -كما تدعي –خالل االجتياحات  اإلسرائيليالمدنيين، وتستهدف قوات االحتالل 

بية نفذت قوات االحتالل اقتحاماتهـا  المقاومة الفلسطينية، وفي الضفة الغر أفراد
لتنفيذ جرائم اغتيال  المدن والقرى والبلدات الفلسطينية وتوغالتها المستمرة لقلب

عن قتل العديـد مـن الفلسـطينيين     أسفرتبحق الناشطين الفلسطينيين، والتي 
  .23خاصة في مدن شمال الضفة الغربية

عن مطلـوبين العتقـالهم،    قام جيش االحتالل بتنفيذ مئات عمليات البحثكما 
وخالل حادثة تمت في نفس الفترة تم نصب كمين لشاب من مخيم بالطه يبلـغ  

خالل عملية خاصـة لوحـدات جـيش     إثرهاعشرين قتل الشاب على الالثامنة و
االحتالل، وكان الشاب المطلوب قد منح عفوا جزئيا وفقا التفاقية كانت قد تمت 

تمنح حرية حركة محدودة في المنطقة  االحتالل ودولةما بين السلطة الفلسطينية 
  .المحددة، ولم يكن الشاب مسلحا خالل العملية

                                                
  :تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في غزة، على الصفحة االلكترونية للمركز 23

http://www.pchrgaza.org 

http://www.pchrgaza.org
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امرأة فلسطينية في السـتين   توخالل حادثة اعتقال لشابين في مخيم قلنديا اصيب
أدى مـا  من عمرها بذبحة صدرية اثر تعرض منزلها للمداهمة العتقال ابنيهـا  

  .وفاتها إلى

مئات عمليات التوغل في معظـم مـدن    2008عام خالل  نفذت قوات االحتالل
وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، اقتحمت خاللها عشرات المبـاني والمنـازل   
السكنية، وأطلقت النار عدة مرات بصورة عشوائية ومتعمدة تجـاه المـواطنين   

، وإمعانًا فـي إرهـاب   "المستعربين"ومنازلهم، واستخدمت تلك القوات وحدات 
ن الفلسطينيين، وبخاصة األطفال والنساء، عادة ما تتم أعمال التوغل فـي  المدنيي

   .ساعات الفجر األولى والناس نيام، ترافقها أعمال إطالق نار عشوائي

نابلس فـي   وكان من أعمال التوغل التي نفذتها قوات االحتالل توغلها في مدينة
قـوات االحـتالل   ، حيث قامـت  2008الفترة ما بين السابع والتاسع من تموز 

بمداهمة مؤسسات في المدينة منها مدارس ومساجد والمبنى الرئيسـي لبلديـة   
والمجمع التجـاري   وجمعيات خيرية اإلسالميوالبنك  األوقافنابلس ومديرية 

مخلفة التدمير ومصادرة بعـض   األبوابتكسير  إلىالمداهمات  أدت. في المدينة
ـ اعتقـال   إلى إضافةالممتلكات الخاصة  المؤسسـات خـالل معظـم     اءأعض

 األثـر كـان   .24عدد من الجمعيات بإغالقعسكرية  أوامر وإصدارالمداهمات 
العام لهذه المداهمات تقليل النشاط االقتصادي للمدينة التي كانت تعتبر من قبـل  

جانب الخسائر المادية التي سببتها  إلى% 50المركز التجاري لفلسطين بحوالي 
الغارات العسكرية والشعور المتزايـد بالعزلـة    اسببهالنفسية التي ت واألضرار

  .25نظرا للحواجز المحيطة بالمدينة

                                                
 راصد الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، صادر عن مكتب األمم المتحدة الخاص بتنسيق 24

 .2008الشؤون اإلنسانية، تموز 

حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية "تقرير ريتشارد فوك المقرر الخاص لألمم المتحدة حول  25
 .25/8/2008والمقدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ " 1967المحتلة في العام 
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رافق التوغالت العسكرية أعمال التفتيش التـي تلحـق أضـرارا بالغـة فـي      
الممتلكات، وتتسبب في القتل واإلصابات واالعتقـاالت، وال تـزال التـوغالت    

  .يومية في الضفة الغربيةسمات الحياة ال ىومداهمات المدن الفلسطينية إحد

  :مواصلة سياسة هدم المنازل -8

في الوقت الذي شرعت فيه سلطات االحتالل اإلسـرائيلي بطـرح العطـاءات    
والمخططات لبناء عشرات اآلالف من الوحدات االستيطانية فـي المسـتوطنات   

عام اإلسرائيلية في الضفة الغربية، واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي خالل 
تنفيذ سياستها في هدم منازل المواطنين الفلسـطينيين واقـتالعهم مـن     2008

أدوات العقاب الجماعي لهـم، حيـث قامـت     كإحدىأرضهم ونزع ممتلكاتهم 
ـ  112سلطات االحتالل اإلسرائيلي بهدم ما يقارب من  فـي   ةمنزال بصورة كلي

رائـع  واتخذت سلطات االحتالل اإلسـرائيلي ذ . وتشريد سكانها الضفة الغربية
مختلفة للهدم ومنها البناء غير المرخص خاصة في القدس العربية المحتلة التي 

منـزال بحجـة عـدم الحصـول علـى       65قام االحتالل اإلسرائيلي فيها بهدم 
  .التراخيص الالزمة للبناء

منـزال   65(هـدمها  تـم  وتتصدر محافظة القدس قائمة البيوت الفلسطينية التي 
ومة اإلسرائيلية من خالل سياساتها إلى إفراغ مدينـة  ، إذ تسعى الحك)فلسطينيا

القدس من أصحابها األصليين، عبر التضييق عليهم، وسحب هوياتهم، واإلخالل 
هذا وتأتي محافظة الخليـل فـي   . بالوضع الديمغرافي في المدينة لصالح اليهود
  . منزال 21المرتبة الثانية حيث بلغ عدد المنازل المهدمة 

أمرا عسـكريا   14ت االحتالل اإلسرائيلي بإصدار ما مجموعه كما قامت سلطا
 2007ول األلمصادرة األراضي الفلسطينية في الفترة الواقعة ما بـين كـانون   

عـدا  . ، وشملت جميع محافظات الضفة الغربية المحتلـة 2008ثاني التشرين و
التي و ةعن اإلخطارات العسكرية اإلسرائيلية التي تتعلق بهدم المنازل الفلسطيني
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في محافظات الضفة الغربية، األمر الذي يهـدد أيضـا    إخطار 400بلغت الـ 
  . 26العديد من العائالت الفلسطينية بالتشرد والتهجير

  :نسانإلوالمدافعين عن حقوق ا االعتداء على الصحافيين -9

انتهاكاتها المستمرة لحقوق اإلنسان الفلسطيني وحسب،  دولة االحتاللال تمارس 
. مل أيضا على استهداف الصحافيين الذين يقومون بفضح تلك االنتهاكـات بل تع

محتلة كان وما زال يهمهـا حجـب جرائمهـا وانتهاكاتهـا     إن إسرائيل كدولة 
المستمرة لحقوق الفلسطينيين باستهدافها للصحافيين، من اجل إرهابهم وترويعهم 

ف والقوانين الدولية تغطية جرائمها وممارساتها المنافية لكل األعرا للتوقف عن
  . الفلسطينية المحتلة في األراضي

عـام  على مدار ين صحافيداف الهواستوقد واصلت انتهاكها للحريات اإلعالمية 
انتهاكا للحريات اإلعالمية ) 147(فشهدت األراضي الفلسطينية المحتلة  ،2008

ضـفة  ن فـي ال اإلسـرائيليو  نت االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنوارتكبتها قوا
   .27الغربية وقطاع غزة

ين صـحافي الصـحافة وال  2008عام استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل 
الذين تعمدت إطالق النار عليهم بشكل مباشر، وذلك بهدف منع نقـل صـورة   
وحقيقة ما يجري من ممارسات قمعية وانتهاكات إسـرائيلية جسـيمة لحقـوق    

ت قيام قوات االحتالل بقتـل مصـور   الشعب الفلسطيني، وكان اخطر االنتهاكا
رويترز فضل شناعة من غزة بشكل متعمد بإطالق قذيفـة مدفعيـة بصـورة    

نيسان، وقـد   16مباشرة على سيارته التي تحمل شارة الصحافة وقتلته بتاريخ 
وإصـابة باسـل   . برأت سلطات االحتالل طاقم الدبابة التي أطلق القذيفة تجاهه

أدى مـا   27/12ري في غزة بجراح خطيرة في فرج مصور التلفزيون الجزائ

                                                
االنتهاكات اإلسرائيلية بعد مرور عام على "دس في الق) أريج(–دراسة أعدها معهد األبحاث التطبيقية   26

   . 2008 نوفمبر/ تشرين الثاني 16، "أنابوليس
، المركز "2008انتهاكات الحريات اإلعالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة خالل سنة  "التقرير السنوي   27

  .2009، آذار )مدى(الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية 
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خـالل  ين صـحافي إلى وفاته الحقا ليصل عدد من قتلوا بنيران االحتالل من ال
  . 2008عام حتى نهاية  اصحافي 16 انتفاضة األقصى

ا صـحافي ) 51( باحتجاز واعتقـال  2008عام قامت قوات االحتالل خالل كما 
ختلفة من األراضي المحتلة، إضـافة  أثناء قيامهم بتغطية األحداث في مناطق م

، وإغالق محطـات إذاعيـة منهـا    28/12إلى تدمير مقر تلفزيون األقصى في 
، وإغالق 10/7، وتلفزيون آفاق في نابلس في 11/3محطة المجد في جنين في 

، ومصـادرة معـداتها ومعـدات    7/4مكتب إذاعة رام إف أم في القدس فـي  
ين من دخول غـزة  صحافيكما منعت ال. محطات إذاعية أخرى جرت مداهمتها

عـدد   ءبعد فرض الحصار الشامل للقطاع وفترة العدوان على القطاع باسـتثنا 
  .28محدود منهم

ة العاملـة فـي   صـحافي وقامت سلطات االحتالل بإغالق عدد من المؤسسات ال
األراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف عدد آخر خالل عدوانها علـى قطـاع   

أثنـاء تغطيـتهم    ينصحافيقوات االحتالل اعتداءاتها على الاصلت كما و. غزة
للمسيرة األسبوعية السلمية المناهضة لبناء جدار الضم والتوسع في كـل مـن   
بلعين ونعلين وعدد من القرى الفلسطينية خالل العام الماضي، حيـث أصـيب   

  .ين خالل تغطيتهم لألحداث في األراضي الفلسطينية المحتلةصحافيعشرات ال

بوضـع   2008عـام  خالل  ن جهة أخرى قامت سلطات االحتالل اإلسرائيليم
العراقيل أمام عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان، خاصة فـي تقييـد تـنقالتهم    

 2006وسفرهم إلى خارج البلد، حيث ال تزال سلطات االحتالل تمنع منذ عـام  
د بحجـة  األستاذ شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق من السفر خارج البال

الدواعي األمنية، ورفضها منح المحامي راجـي الصـوراني مـدير المركـز     
  للخـروج مـن قطـاع غـزة بتـاريخ       االفلسطيني لحقوق اإلنسـان تصـريح

لحضور مؤتمر دولي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وعصـام   18/9/2008
د يونس ومحمود أبو رحمة من مركز الميزان لحقوق اإلنسان للسفر إلى السـوي 

                                                
، المركز "2008انتهاكات الحريات اإلعالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة خالل سنة  "نوي التقرير الس  28

  .2009، آذار )مدى(الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية 
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 14/12/2008بتـاريخ   وايرلندا، وفي تطور حاد رفضت الحكومة اإلسرائيلية
السماح لـ ريتشارد فولك، المقرر الخاص لألمم المتحدة لحقوق اإلنسـان فـي   
األراضي الفلسطينية المحتلة، من الوصول إلى األراضي الفلسطينية المحتلـة،  

اإلسـرائيلية لحقـوق    وذلك كعقاب له على تصريحات له انتقد فيها االنتهاكات
الشعب الفلسطيني واعتبرها جريمة حرب، حيث أوقفته في مطار اللد ولم تسمح 
له بالدخول وأمضى ليلته داخل المطار، وأجبرته على مغادرة المطار والعـودة  

 .إلى سويسرا في اليوم التالي

تعرض عشرات المتضامنين األجانب المشاركين في المسيرات األسـبوعية  كما 
اهضة لبناء جدار الضم والتوسع في كل من قرى بلعين ونعلين والمعصـرة  المن

وفي البلدة القديمة من الخليل العتداءات قوات االحتالل اإلسـرائيلي وعربـدة   
المستوطنين، الذين لم يراعوا طبيعة التحرك السلمي الـذي يقـوم بـه هـؤالء     

ـ  45حوالي  2008عام المتضامنين، وأصيب خالل  ا برصـاص  متضامنا أجنبي
قوات االحتالل اإلسرائيلي أثناء مشاركتهم في مختلف النشاطات التضامنية مـع  

  .الشعب الفلسطيني

  :االعتداء على الطواقم الطبية -10

في مواصلة اعتـداءاتها   2008عام استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل 
الفلسطيني في  على الطواقم الطبية الفلسطينية خاصة تلك التابعة للهالل األحمر

حـوالي   2008عـام  وبلغ عدد االعتداءات خالل . الضفة الغربية وقطاع غزة
اعتداء على الطواقم الطبية، تمثلت في االعتـداءات الجسـدية واللفظيـة     521
مـا  إطالق النار المباشر، وعرقلة حركة سيارات اإلسعاف وإلقـاء الحجـارة   و

   .عالج في الوقت المناسبأعاق وصول المرضى المصابين والجرحى لتلقي ال

 منفصال احادث 12وتم إطالق النار على الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف في  
مـن   7أدى إلى إصابة ما  ،في كل من نابلس وجباليا ونعلين ورام اهللا والخليل

سيارات إسعاف تابعه للهـالل   6أفراد الطواقم الطبية وإلحاق أضرار مادية بـ 
  .األحمر الفلسطيني



 

 

 

37
 

فـي حـادثتين    ةقام جنود االحتالل باستخدام الطواقم الطبية كـدروع بشـري  و
منفصلتين في كل من مناطق بيت فجار ونعلين، وتم رصد أكثر من اعتـداءين  
على طواقم وسيارات اإلسعاف من قبل المستوطنين اإلسرائيليين في مناطق دير 

  .ات اإلسعافأدى إلى إلحاق أضرار مادية بسيارما استيا ومفترق كدوميم، 

وارتفع عدد حاالت منع المرور واإلعاقة لسيارات اإلسعاف وأطقمهـا مقارنـة   
حالة إعاقة ومنع مرور  501تسجيل  2008عام بالسنتين األخيرتين، وتم خالل 

، 2006عـام  حالة فـي   275لسيارات إسعاف تابع للهالل األحمر مقارنة بـ 
حالة رصدت على الحواجز  397 حوالي 2008عام ومن حاالت اإلعاقة خالل 

  .29العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس المحتلة

  

                                                
طواقم الطبية التابعة لها خالل تقرير لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني حول االنتهاكات اإلسرائيلية بحق ال  29
: ى الصفحة االلكترونية للجمعية، عل2008عام 

http://www.palestinercs.org/humanitarian_Arch.aspx?cat_id=2&lang=ar  

http://www.palestinercs.org/humanitarian_Arch.aspx?cat_id=2&lang=ar
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  ثالثالل ــالفص
  

على  حقوق األساسية للشعب الفلسطينيلثر االنتهاكات اإلسرائيلية لأ
  أداء السلطة الوطنية الفلسطينية

 

  المشهد على الساحة الفلسطينية : أوال

تهـا ضـد السـلطة الوطنيـة     من إجراءاقد صعدت الحكومة اإلسرائيلية  كانت
الفلسطينية في أعقاب فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية التـي جـرت   

ألمـوال السـلطة    دولة االحتالل، تمثل أبرزها في تجميد 25/1/2006بتاريخ 
الفلسطينية المستحقة لديها من الضرائب، وفرض الحصار الشامل لمنع وصـول  

ية، ما أدى إلى إعاقة إدارة الموارد وتحقيـق  المساعدات الدولية للسلطة الفلسطين
التنمية الشاملة، األمر الذي تسبب الحقا في خلق أزمـة عـدم قـدرة السـلطة     

  . بانتظام خاصة في قطاع غزة الوطنية الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها

تفاعلت مجموعة من العوامــل لترسم صــورة تـدهور أوضـاع حقـوق    
التصعيد المسـتمر   ،2008عام لسطينية المحتلة خالل اإلنسان في األراضي الف

في جرائم الحرب واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، من قبل قوات االحتالل 
فرض العقوبـات الجماعيـة علـى     كما ساهم المجتمع الدولي في .اإلسرائيلي

العوامل  ساهمت ، حيثقرارات المقاطعة المالية من خالل المدنيين الفلسطينيين
تقويض العملية الديمقراطية بعد االنتخابات التشريعية التي جـرت   فيلخارجية ا

   .2006عام من  يناير /كانون الثانيفي 

 السياسي الفلسطيني الـداخلي الصراع  2008عام خالل  في الوقت ذاته استمرو
حماس وفتح األمر الذي انعكس بشكل سلبي حركتي بين كل من  وتعمق االنقسام
أداء مؤسسـات الحكم، بل وفي استمرار تدهور حالة حقـوق   ليس فقط علـى

   .في الضفة الغربية وقطاع غزة اإلنسان على المستوى الفلسطيني الداخلي
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عدا عن خلق شرخ في مكونات النظام السياسي الفلسطيني الذي بدا واضحا في 
 األمنيـة  واألجهـزة انقسام كل من السلطات التنفيذية والتشـريعية والقضـائية   

حدهما في الضـفة الغربيـة   أكيانين جغرافيين منفصلين  إلىالمحتلة  واألرض
 اإلسـرائيلي الحصار الدولي والحصـار   إلى باإلضافة .في قطاع غزة واآلخر
  .على قطاع غزةالمفروض  المحكم

ورغم تأكيد الحكومة الفلسطينية الثانية عشرة علـى االلتـزام   ، أخرىمن جهة 
يجي وكضرورة تفرضها عليها األوضاع السياسـية  بخيار السالم كخيار استرات

إسرائيل، إال أن السياسات والممارسات حكومة والتزامها باالتفاقيات الموقعة مع 
اإلسرائيلية قوضت من فرص قبول ونجاح تلك االلتزامات، وواصلت انتهاكاتها 
لحقوق اإلنسان، ففرضت حصارا خانقا على أراضي السلطة الوطنية، وواصلت 

ياحاتها للمدن والقرى الفلسطينية، وسياسة مصادرة األراضـي واالسـتيطان   اجت
وبناء جدار الضم والتوسع، والمضي في سياسة االغتيـاالت وقتـل المـدنيين    
واالعتقاالت، باإلضافة إلى السعي المتواصل لتهويـد مدينـة القـدس وتهديـد     

  .مقدساتها

ة ياة السياسـية واالقتصـادي  كافة مجاالت الح على اإلسرائيليةأثرت االنتهاكات 
الخـدمات المقدمـة مـن قبـل السـلطة      واالجتماعية للشعب الفلسطيني وعلى 

على القطاعات الحيوية في السلطة الوطنيـة الفلسـطينية   و الفلسطينية لمواطنيها
انعكاس حاد على حالة حقوق المواطن الفلسطيني، نظرا لعدم قدرتـه  وكان لها 

ـ  ـ    على التمتع بالخدمات التي يج  .اب أن توفرهـا السـلطة الوطنيـة لمواطنيه
جهود السلطة الفلسـطينية للنهـوض    أماموالعراقيل التي تضعها دولة االحتالل 

 إزالـة الذي يتطلب  األمرللمواطنين،  واألمنيةاالقتصادية والمعيشية  باألوضاع
  .الحواجز ووقف االجتياحات والتوغالت واالعتقاالت
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سـرائيلية علـى أداء مؤسسـات السـلطة الوطنيـة      أثر االنتهاكات اإل :اثاني
   الفلسطينية وقطاعاتها الخدمية الحيوية

أن اإلجراءات والسياسات التعسفية لسلطات االحتالل اإلسـرائيلية   الهيئـة ترى 
أثرت في أداء السلطة الوطنية الفلسطينية في مختلـف الجوانـب، وسيسـتمر    

اضي الفلسطينية قائما، ونقـوم هنـا   تأثيرها طالما بقي االحتالل اإلسرائيلي لألر
بإبراز أثر تلك االنتهاكات على قدرة السلطة الفلسـطينية فـي حمايـة حقـوق     

  .اإلنسان الفلسطيني وعلى أداء مؤسساتها الرئيسة

بممارسـة سـطوتها علـى السـلطة      2008عام خالل  دولة االحتاللاستمرت 
عمال مؤسساتها الرسـمية،  قدرتها في تسيير أ ىالوطنية الفلسطينية، والتأثير عل

وقدرتها في توفير الخدمات األساسية لمواطنيها في كل مـن الضـفة الغربيـة    
المصـادر   السيطرة علـى الوطنية ظلت ال تملك السلطة أن  اوقطاع غزة، علم

 كاألرض والمياه والتواصل اإلقليمـي والواليـة الكاملـة ألنظمتهـا     ،الرئيسية
  .والوصول الحر إلى األسواق الخارجيةالقانونية واإلدارية على شعبها 

الحكومة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية  ستراتيجيةإلهناك خطوط عريضة 
أبرز خطوط تلك اإلستراتيجية على االستمرار في فرض الوقائع وتقوم المحتلة، 

على األرض للحد من إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للحيـاة،  
من التزاماتها كدولة محتلة، والعمل على السـيطرة علـى االقتصـاد     والتهرب

الفلسطيني من خالل السيطرة على الحدود البرية والبحرية والجوية والمـوارد  
  .من السيادة على األرض والموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني وحرمانه

ي علـى  وباإلضافة إلى العديد من المعيقات التي فرضها االحـتالل اإلسـرائيل  
األرض، فقد استمرت خالل هـذا العـام االعتـداءات اليوميـة واالغتيـاالت      
ومصادرة األراضي، وتواصل بناء جـدار الضـم والتوسـع وهـدم البيـوت      
واإلغالقات المتكررة للمعابر، عدا عن استمرار سلطات االحتالل فـي اعتقـال   

برلمانيـة  وزراء ونواب في المجلس التشريعي، ما ساهم في تعطيـل الحيـاة ال  
  .الفلسطينية وأثرها على أداء السلطة الوطنية
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لقد حد كل ذلك من إمكانية قيام السلطة الوطنية بدورها في مكافحة الفقر ودعم 
المواد األساسية، ومحاربة غالء األسعار، وضمان حصول الفقراء على حقهـم  

ـ    م في العمل والصحة والتعليم، ووضع البرامج التنموية التي تركـز علـى دع
فـرص   دوتشجيع الصناعات الوطنية وإيجاد شبكة الضمان االجتماعي، وإيجـا 

هذا باإلضافة إلى سياسة تقطيع أوصـال  . عمل وتحسين ظروف العمل الحالية
الضفة الغربية وقطاع غزة، وما أدى إليه الوضع السابق مـن بـروز ظـاهرة    

عجزها عـن  الفوضى األمنية التي أضرت بمكونات السلطة الوطنية، وأدت إلى 
القيام بمهامها، وانعكس سلبا علـى المسـتوى األمنـي والمعيشـي للمـواطن      
الفلسطيني في مناطق السلطة الوطنية، وعلى حق المـواطن الفلسـطيني فـي    

  .مختلف الجوانب الحياتية

كما ال تزال الحكومة اإلسرائيلية هي المتحكم الرئيسـي فـي سـجل السـكان     
الهوية الشخصية وتحديد مكان سـكن كـل   الفلسطينيين، بحيث تصدر بطاقات 

فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ممن هم فوق السادسة عشرة، ويـدعم  
سجل السكان أيضا نظام التصاريح الذي يستخدم للسيطرة على معظم جوانـب  
حركة تنقل الفلسطينيين خارج إطار قراهم والحدود البلدية ألمـاكن سـكناهم،   

قييد حركة وصول الفلسطينيين إلى مناطق واسعة من حيث تستخدم التصاريح لت
الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغـور األردن ومنـاطق المسـتوطنات    
والمنطقة ما بين الخط األخضر وجدار الضم والتوسع، باإلضافة إلـى العبـور   

  .30)ج(، و)ب(، و)أ(والتنقل ما بين مناطق 

  :سلطة التشريعيةأثر االنتهاكات اإلسرائيلية على ال -1

أدى استمرار اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلية لما ال يقل عن أربعـين نائبـا   
يمثلون ثلث نواب المجلس التشريعي إلى شل عمل المجلـس وعرقلـة قيامـه    

فما زالت قوات االحتالل تعتقـل  . 2008عام بمهامه التشريعية والرقابية خالل 
عزيـز الـدويك، وأمـين سـر     . ني دكل من رئيس المجلس التشريعي الفلسطي

                                                
والفعالية في االقتصاد  غياب اليقين: القيود المفروضة على العبور والتنقل في الضفة الغربية"تقرير  30

 .2007أيار  9، الطاقم الفني التابع للبنك الدولي، "الفلسطيني
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المجلس التشريعي محمود الرمحي، والنواب مروان البرغوثي وأحمد سـعدات،  
ولم تلق كافة المناشدات والتدخالت من المنظمات الحقوقية المحليـة والعربيـة   

 .والدولية أية استجابة من الحكومة اإلسرائيلية

د من النـواب وال يـزال   أصدرت المحاكم اإلسرائيلية أحكاما بالسجن بحق عد
ويهدف االحتالل إلـى  . 31باقي النواب موقوفين أو يخضعون لالعتقال اإلداري

ضمان بقائهم في السجون لفترة تكون قريبة أو تتجاوز المدة القانونيـة لواليـة   
المجلس لتغييبهم عن الحياة السياسية، وتقويض المجلـس التشـريعي وتـدمير    

ن ثلـث  ، حيث يمثل هؤالء النواب المعتقلـو نيمكونات النظام السياسي الفلسطي
األمر الذي أدى إلعاقة النشاط التشريعي عدد نواب المجلس التشريعي اإلجمالي 
التنفيذية، وما ترتب علـى ذلـك مـن     والرقابي للسلطة التشريعية على السلطة

األساسي والنظـام الـداخلي    تعطيل غير مباشر للنصوص القانونية في القانون
  . لتشريعيللمجلس ا

بتـاريخ   قـد حكمـت   المحكمة العسـكرية اإلسـرائيلية فـي عـوفر     وكانت
 على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك 19/12/2008

والجـدير ذكـره أن    .حركة حمـاس  إلىسنوات بتهمة االنتماء  3لمدة  بالسجن
عاد شاليط فـي  قوات االحتالل اعتقلت الدويك عقب أسر الجندي اإلسرائيلي جل

علـى   25/12/2008بتـاريخ   حكمت محكمة عوفر العسكريةكما . قطاع غزة
األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير  ،أحمد سعدات النائب في المجلس التشريعي

س الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين  ؤبتهمة تر اعام 30فلسطين، بالسجن لمدة 
لعمليات التي نفذت ضـد قـوات   امن  قف وراء العديدي امحظور اكونها تنظيم

                                                
أكدت وزارة شؤون األسرى بأن ثلثي نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون االحتالل   31

. ثالث وخمس سنوات، فرضت عليهم المحاكم اإلسرائيلية أحكاما تراوحت ما بين انائب 40والذين يبلغ عددهم 
) رياض رداد(والنائب ) فتحي القرعاوي(وتم إصدار أحكام بحق ستة من نواب المجلس التشريعي وهم النائب 

ووصل ) ناصر عبد الجواد(والنائب ) ياسر منصور(والنائب ) حسني البوريني(والنائب ) عماد نوفل(والنائب 
قبل  اومحكوم الًفيهم من كان معتق ا، بمننائب) 26(تة إلى عدد النواب المعتقلين الذين صدر بحقهم أحكام متفاو

، والنائب حسن ل حويل، والنائب محمد جمال النتشةاالنتخابات التشريعية كالنائب مروان البرغوثي، والنائب جما
  .يوسف
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االحتالل اإلسرائيلي، والجدير بالذكر أن قوات االحـتالل اإلسـرائيلي قامـت    
لسـيطرة   من سجن أريحا المركزي التابع 14/3/2006باعتقال سعدات بتاريخ 

السلطة الوطنية الفلسطينية عقب اعتقاله من قبـل جهـاز المخـابرات العامـة     
  . زير السياحة اإلسرائيلي رحبعائم زئيفيالفلسطيني على خلفية اغتيال و

عام لتعطل انعقاد الجلسات العامة للمجلس فشل المجلس التشريعي خالل  اونظر
في تحقيق انجازات تشريعية وإقرار تشريعات جديدة، حيـث سـاهمت    2008

إضـعاف   فيمع مجموعة من العوامل الداخلية األخرى  الممارسات اإلسرائيلية
تعطـل  نتيجـة ل  الـدوره تعطل  عنهنتج ما لطة التشريعية، دور األصيل للسال

، فلم يعـد هنـاك جلسـات    بجلسات عادية الجلسات العامة وعدم انعقاد المجلس
مكتملة النصاب، ولم يعد هناك اجتماعات للجان دائمة، ممثلـة بأعضـاء مـن    
 توجهات مختلفة، األمر الذي أدى إلعاقة النشاط التشريعي والرقـابي للسـلطة  

  .ريعية على السلطة التنفيذيةالتش

وفي ظل حالة من عدم االستقرار السياسي الفلسطيني الداخلي تمكنت سـلطات  
االحتالل اإلسرائيلي من التدخل المباشر في بنية المجلس التشريعي بتغييب أكثر 
من ثلث أعضائه من خالل االعتقال، خاصة وأن القـانون ال يعطـي النائـب    

أو في توكيل زميل آخر لدى احتسـاب األصـوات    المعتقل الحق في التصويت
  .الالزمة للنصاب القانوني لعقد الجلسات

 :أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على السلطة القضائية -2

 في تعميـق  اإلغالق والحصار والحواجزفي سياسات االحتالل المتمثلة ساهمت 
ـ   معيقات ال أحدباتت  التي ظاهرة االختناق القضائي ام القضـاء  األساسـية أم

انتقـاص   فـي الفلسطيني والنهوض بمستوى أدائه واالرتقاء به، والذي يسـاهم  
حيث ساهمت سياسات االحتالل إضافة ألسباب أخـرى  ، فعالية السلطة القضائية

 60إن تراكم أكثر مـن  . إلى بروز تلك الظاهرة المعيقة لعمل السلطة القضائية
إضعاف ثقة المواطن الفلسـطيني   ألف قضية أمام المحاكم الفلسطينية ساهم في

حيث صرح السيد عيسى أبو شرار رئيس مجلـس القضـاء   . بالجهاز القضائي
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حيـث  . 32من أسباب االختناق القضائي تعود لالحـتالل أوال % 70األعلى أن 
تراكمت آالف القضايا أمام المحاكم الفلسطينية خالل سنوات االنتفاضـة بفعـل   

ي على اقتحام المدن الفلسطينية وتدمير السجون إقدام سلطات االحتالل اإلسرائيل
الفلسطينية وإطالق سراح مئات السجناء الجنائيين وفرضها لسياسات اإلغـالق  
والحواجز وجدار الضم والتوسع، ما حال دون قدرة المحاكم الفلسـطينية علـى   

فـي   شديد ن السنوات، األمر الذي رافقه نقصالقيام بعملها بشكل فاعل للعديد م
القضاة مقارنة بعدد القضايا ما خلق حالة من تراكم القضايا أمام المحـاكم   عدد

  .والذي وصل إلى حالة االختناق القضائي

قات اإلسرائيلية لعمـل السـلطة القضـائية    المعي 2008عام كما تواصل خالل 
عموما بشقيها المحاكم والنيابة العامة، وذلك من خالل تعطيل حركـة القضـاة   

، األمر الذي حد من قدرة تلك السلطة علـى تـوفير ضـمانات    وأركان العدالة
المحاكمة العادلة وحق التقاضي للمواطنين وسرعة الفصل في الـدعاوى، فـال   

ا أمام تنفيذ األحكـام القضـائية   يتزال اإلجراءات اإلسرائيلية تشكل عائقا رئيس
الشـرطة  والقبض على الفارين من العدالة، وإجراء التبليغات القضائية وقيـام  

  . بعملها وتنقل الشهود والمتقاضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة

وال تزال الحواجز العسكرية اإلسرائيلية تتسبب في عدم انتظـام دوام القضـاة   
والطواقم المساندة لهم، بحيث أعاقـت تنقـل القضـاة والكتبـة والمحضـرين      

شـكلت عقبـة لتنقـل    ووصولهم المنتظم إلى المحاكم ودوائر النيابة العامـة، و 
المتقاضين ذاتهم ووكالئهم والشهود، وأدت االعتداءات اإلسـرائيلية المتكـررة   
واإلغالقات، إلى ضعف القدرة على إيصال التبليغات القضائية وتنفيذ القرارات 

باإلضافة إلى االفتقار إلى جهاز شرطة فاعـل وقـادر علـى    . من قبل الشرطة
ن التي يتطلب الوصول إليها لـدعم عمـل   التحرك والوصول إلى مختلف األماك

يعود ضعف أداء القضاء الفلسطيني إلى عـدم السـيطرة   كما . الجهاز القضائي
  .الفلسطينية الكاملة على مناطق الضفة الغربية الخاضعة لالحتالل اإلسرائيلي

                                                
  .29/7/2008جريدة األيام،   32
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إلى إضعاف هيبـة   قد أدت االجتياحات اإلسرائيلية في السنوات األخيرة وكانت
، وعدم تفعيـل دور الشـرطة القضـائية    ئية وإعاقة عمل المحاكمالسلطة القضا
  .لممارسات سلطات االحتاللوذلك نتيجة 

وبشكل عام، ساهمت األوضاع االقتصادية والسياسية واألمنيـة التـي فرضـها    
االحتالل اإلسرائيلي في أراضي السلطة الوطنية في عـدم حـدوث أي تطـور    

ـ ملحوظ على أداء السلطة القضائية في  وان لـم يكـن باإلمكـان    . 2008ام ع
مالحظة كل التأثيرات المباشرة لإلجراءات التي يتخذها االحـتالل اإلسـرائيلي   

كـون وراء كـل   شرة تكـاد ت على السلطة القضائية، إال أن التأثيرات غير المبا
فالوضع المالي المتردي الـذي سـاهم   . إخفاق يحدث في أداء السلطة القضائية

في خلقه هو السبب الحقيقي وراء كـل إخفـاق للسـلطة    االحتالل بشكل كبير 
صالح القضـاء  الوطنية، وإذا كانت السلطة الوطنية تتحمل نتيجة إخفاقاتها في إ

  . ئة المتبقيةت االحتالل تتحمل التسعين في المئة، فإن سلطابنسبة العشرة في الم

  :33فلسطينيةعلى المؤسسات التنفيذية للسلطة ال أثر االنتهاكات اإلسرائيلية -3

، واجهت الحكومة الفلسطينية العديد من الصعوبات اإلسرائيليةارسات منتيجة للم
انعكسـت السياسـات   فقد . ديتها لمهامها في مختلف المجاالتتأ أماموالتحديات 

حيـث  وعلى أداء الحكومة،  2008عام االحتاللية على الشعب الفلسطيني خالل 
ينجم عنها من قتـل وتـدمير ومواصـلة    وما  اإلسرائيليةاعتبرت االجتياحات 

 إضـافة ، وإفشالها إلعاقتهاللحكومة ومحاولة  األمنيةللخطة  اتقويضاالعتقاالت 
حصار قطاع غزة المشدد والعدوان عليه وتكريس حالة الفصل عن قطـاع   إلى

فقد اضطرت حكومة تسيير األعمال في الضـفة الغربيـة إلـى تقـديم     غزة، 
ت الشهداء والجرحى والمتضررين من العدوان وإيواء المساعدات العاجلة لعائال

أولئك الذين دمرت بيوتهم كليا أو جزئيا، إضافة إلى إعـادة إعمـار المنشـآت    
المتضررة كالبيوت والمؤسسات والمساجد خاصة تلك المتضررة إثـر الحملـة   

، إضـافة إلـى   2008عام العسكرية على شمال قطاع غزة في الربع األول من 

                                                
الوزراء الفلسطيني في السلطة الوطنية  األمانة العامة لمجلس(التقارير الربعية للحكومة الثانية عشرة، " 33

  ).2008، ةالفلسطيني
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ع الجهات المختصة إلدخال المواد المطلوبة لشركة توزيع الكهربـاء  التنسيق م
  .34إلعادة تأهيل شبكة الكهرباء

لقد حد كل ذلك من إمكانية قيام السلطة الفلسطينية بدورها في مكافحـة الفقـر   
ودعم المواد األساسية، وضمان حصول الفقراء على حقهم في العمل والصـحة  

ية التي تركز على دعـم وتشـجيع الصـناعات    والتعليم، ووضع البرامج التنمو
فرص عمل وتحسين ظروف  دالوطنية وإيجاد شبكة الضمان االجتماعي، وإيجا

وتزداد نسبة حاالت اإلعاقة فـي المجتمـع الفلسـطيني بفعـل     . العمل الحالية
ممارسات االحتالل الذي يضاعف من جهود السلطة الفلسطينية في مجال رفـع  

الفقر في غزة والضفة الغربيـة   تفاقم نسبةويأتي  .طنينالمستوى المعيشي للموا
لصـرف   حكومـة تسـيير األعمـال   مع تسخير كل موارد  متزامنابشكل كبير 

   .المرتبات ونفقات التشغيل

ومـا أدى إليـه مـن     ،سياسة تقطيع أوصال الضفة الغربيـة هذا باإلضافة إلى 
ى عجزها عن القيام رت بمكونات السلطة الفلسطينية، وأدت إلفوضى أمنية أض

على المستوى األمني والمعيشي للمواطن الفلسطيني في  ابمهامها، وانعكست سلب
مناطق السلطة الفلسطينية، وعلى حق المواطن الفلسطيني في مختلف الجوانـب  

وأعاقت اإلجراءات اإلسرائيلية وسياساتها تنفيذ بعض مشاريع البنية . 35الحياتية
واجهـت الـوزارات   كمـا  . ية التطويرية وغيرهـا التحتية والمشاريع الزراع

الفلسطينية العديد من المعيقات لعملها نتيجة لالنتهاكات اإلسرائيلية ومن أبرزها 
 وإعاقـة . غياب التواصل مع الطواقم الفنية واإلدارية للوزارات في قطاع غزة

االحتالل لتنفيذ بعض المشاريع خصوصا الحدوديـة، وعـدم التـزام الجانـب     
  .باالتفاقيات الموقعة ائيلياإلسر

                                                
، األمانة "31/3/2008-1/1/2008التقرير الربعي الثالث للحكومة الفلسطينية الثانية عشرة، االنجازات "  34

  .31/3/2008العامة لمجلس الوزراء، اإلدارة العامة لجودة األداء الحكومي، رام اهللا، 
، صادر عن األمانة العامة "16/6/2008-16/6/2007الفلسطينية الثانية عشرة الحكومة "تقرير حول   35

  .2008 نوفمبر/ لمجلس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية، رام اهللا، تشرين الثاني
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وزارة التربية والتعليم العـالي مـن الحـواجز     عانتوعلى مستوى الوزارات، 
في الحد من حركة الطالب والمدرسين بـين   التي ساهمتوالعراقيل اإلسرائيلية 

أعاقت ممارسات سلطات االحتالل اإلسـرائيلي،  كما . المدن والبلدات الفلسطينية
لمدن والقرى والبلدات الفلسـطينية ولمقـار األجهـزة    وبشكل خاص اقتحامها ل

وعانت وزارة االقتصاد الوطني مـن   .األمنية والعبث بها، عمل وزارة الداخلية
ممارسات سلطات االحتالل وما ينجم عنها من إعاقة لعمل الوزارة في مجـال  
ضبط السوق والسيطرة عليه، إضافة إلى مواصلة تدفق منتجات المسـتوطنات  

ئيلية إلى السوق المحلية ما يلحق ضررا باالقتصاد الوطني الفلسـطيني،  اإلسرا
وصعوبة التواصل مع السوق الجنوبي في القطاع نتيجة لفصـل الضـفة عـن    

  . القطاع، وتزايد شكاوى الشركات والمؤسسات من صعوبة تنقل البضائع بينها

ار وساهم عزل مدينة القدس وتقطيع أوصال الضفة من خالل الحـواجز وجـد  
الضم والتوسع التي تحد من حرية الحركة سواء للمواطنين أو السياح األجانـب  

وتسبب غياب سيطرة الجانب الفلسطيني علـى  . في أداء وزارة السياحة لمهامها
حيث تسـبب   ،المعابر في إعاقة عمل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

غيـر  ومجال االتصاالت  ببضائع مختلفة فيالفلسطينية ذلك في إغراق السوق 
إضافة إلى ما تعاني منه الوزارة من عدم تعـاون   .خاضعة للرقابة الفلسطينيةال

الجانب اإلسرائيلي لمنح ترددات لشركات منافسة أخرى تـم ترخيصـها مـن    
األمر الذي يعيق تنفيذ قرار مجلس الوزراء بفـتح السـوق وتحريـر     ،الوزارة

  .قطاع االتصاالت

المعتقلين داخل السجون اإلسرائيلية إلـى مضـاعفة جهـود    وساهم ازدياد عدد 
وزارة شؤون األسرى والمحررين خاصة في ظل غياب الموارد المتاحة لتقديم 

ويبلـغ عـدد   . الخدمات لتأهيل األسرى المحررين خاصة في قطـاع التعلـيم  
 265أسـيرة و  75معتقل بينهم  9000المعتقلين في السجون اإلسرائيلية حوالي 

، منهم المعتقلون إداريا ومنهم مرضى يعيشون 36اسابق اووزير انائب 41، وطفال
                                                

على األسرى وذويهم وشهد انتهاكات  الًومر ثقي اوقاسي اكان مرير 2008عبد الناصر فروانه، حصاد عام   36
  وقة، على الصفحة االلكترونية فلسطين خلف القضبان، غير مسب

http://www.palestinebehindbars.org/ferwana11j2009.htm  
  

http://www.palestinebehindbars.org/ferwana11j2009.htm
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في ظل ظروف بالغة القسوة جراء سياسة التعذيب والقمع والمماطلة واإلهمـال  
وتقدم الحكومة الفلسطينية الدعم الـالزم  . الطبي الذي يهدد حياة العشرات منهم

، إعانات لذوي األسرى، لمساندتهم ومساعدة ذويهم من رواتب، كانتينا لألسرى
  .أتعاب محاماة

إن تزايد أعداد األسـرى والمعتقلـين يثقـل كاهـل وزارة شـؤون األسـرى       
والمحررين بمزيد من األعباء للقيام بدورها في تقديم الخدمات لألسرى وذويهم 
ولألسرى المحررين لمساعدتهم على مختلف المستويات، مـن حيـث السـعي    

تقديم كل ما من شـأنه المسـاعدة فـي تحسـين     لإلفراج عنهم والمساهمة في 
  .أوضاعهم الحياتية والتخفيف من معاناتهم ومعاناة ذويهم

قدرة وزارة شؤون األسـرى والمحـررين علـى     2008عام وقد تأثرت خالل 
لجميع األسرى، وتم وقفها لفتـرة بسـبب الظـروف    " الكنتينة"توفير احتياجات 

ألسرى والمعتقلين الفلسـطينيين، توقفـت   المالية الصعبة، وبسبب ازدياد أعداد ا
الوزارة عن تغطية تعليم األسرى داخل السجون اإلسرائيلية، وتعذر عليها تسديد 
كافة الرسوم الجامعية عن أبناء األسرى لدى بعض الجامعات الفلسطينية، ولـم  
تتمكن من صرف مستحقات بعض األسـرى المحـررين مـن ذوي الحـاالت     

ول من العام، كما لم تتمكن من صـرف قيمـة فـواتير    الخاصة خالل الربع األ
العالج غير المتوفر في العيادات الحكومية لذوي األسرى وعـائالتهم، وكـذلك   
التحويالت الطبية للعالج في الخارج، إضافة إلى عدم قدرة الوزارة المنتظمـة  
على تغطية الغرامات المالية التي تفرض على األسرى من محـاكم االحـتالل   

ائيلي، وعلى توفير موازنة لتوفير رواتب عشرات المحامين العاملين مـن  اإلسر
اجل قضايا األسرى الفلسطينيين نتيجة لتزايد أعداد األسـرى والمعتقلـين فـي    

  .سجون االحتالل اإلسرائيلي

ازداد الضغط على القطاع الصحي نتيجة للممارسـات اإلسـرائيلية بفعـل    كما 
عنها من شهداء وجرحـى فـي صـفوف     االجتياحات في قطاع غزة وما نجم

المواطنين خاصة األطفال والنساء، إضافة إلى ما يخلفه حصار قطاع غزة وما 
يسببه من إعاقة لسفر آالف المرضى والمصابين بفعل االجتياحات اإلسـرائيلية  

القطـاع وعاليـة    مستشفياتوالذين يحتاجون للرعاية الطبية غير المتوفرة في 
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 توما سببه الحصـار مـن نقـص لألدويـة والمسـتلزما     النفقات في الخارج، 
واألجهزة الطبية، األمر الذي يتسبب في تهديد حياة المواطنين وارتفاع الوفيات 
اليومية في صفوفهم، حيث بلغ عدد شهداء الحصار الذين توفـوا نتيجـة لعـدم    

مواطنا، عدا عن النقص في اللوازم  274السماح لهم بالسفر للعالج في الخارج 
المعدات الطبية والنقص في األصناف الدوائية والذي بلغ نتيجة للحصـار مـا   و

  .صنفا 140يقارب من 

بلغت نسبة البطالة في األراضي (ساهم الحصار في ازدياد معدالت البطالة كما 
 37)في قطاع غـزة % 40.6، وفي الضفة الغربية% 19.0، %26.0الفلسطينية 

الخدمات الحكومية المقدمة مـن وزارة   والذي أدى بدوره إلى زيادة الطلب على
الشؤون االجتماعية، وإعاقة تنفيذ العديد من المشاريع، وعدم القدرة على تقـديم  

وعانت وزارة الزراعـة  . الخدمات األساسية للمواطنين بفعل استمرار الحصار
من إغالق المعابر والحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى وقـف  

وتبادل السلع والبضائع وتضييق مسـاحة الصـيد الممنوحـة     لحركة التصدير
أما وزارة الحكم المحلي فقد ساهمت ممارسات االحتالل والتي تعوق . للصيادين

على الهيئات المحلية استخدام المجال الحيوي المحيط بها في تنفيـذ مشـاريعها   
سـيطرة  وخدماتها، كون المسافات ما بين التجمعات السكانية مناطق خاضعة لل

وأدى عدم توفر المواد اإلنشائية الالزمة لتنفيـذ المشـاريع   . اإلسرائيلية الكاملة
وارتفاع أسعارها خاصة في القطاع بفعل الحصار المفروض عليه إلى التـأثير  

ولم تـتمكن  . سلبا على تنفيذ بعض المشاريع وتوقفها لدى وزارة األشغال العامة
لعمل عمال قطاع غزة داخل الخط  وزارة العمل من الحصول على أي تصريح

  . األخضر نتيجة للحصار واإلغالق المفروض على القطاع

تكلف االنتهاكات اإلسرائيلية خزينة السلطة الفلسطينية خسـائر سـنوية تقـدر    
بماليين الدوالرات، والتي تخصص إلعادة بنـاء وإعمـار المسـاكن المبـاني     

ـ    دم جـراء االعتـداءات   المتضررة بفعل القصف اإلسـرائيلي، وأعمـال اله
اإلسرائيلية المتواصلة، وتطوير وإعمار البنية التحتية التي تقوم قوات االحـتالل  
                                                

الفلسطيني أرقام وحقائق إحصائية حول أوضاع الشعب الفلسطيني صادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء  37
 .14/5/2009بتاريخ 
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بتدميرها وإصالح األضرار الناتجة عنها، ومواجهة أعمال االستيطان والجـدار  
الضم والتوسع، وتعزيز صمود المواطنين أمام المضـايقات اإلسـرائيلية فـي    

 .تصالح األراضي المهددة بالمصادرة لحمايتهاالمناطق المتضررة منها واس

واجهت وزارات السلطة الفلسطينية العديد من الصعوبات والعراقيل في ، اعموم
، ونتيجة إلى عدم قدرة الوزراء على التنقل مـا  2008عام أدائها لمهامها خالل 

بين الضفة الغربية وقطاع غزة بسـبب اإلغالقـات التـي فرضـتها سـلطات      
لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من ترجمة برامجها التـي نالـت ثقـة    االحتالل، 

المجلس التشريعي على أساسها إلى خطط واضحة، وإنجازات ملموسة لتحقيـق  
التغيير المطلوب، وساهمت اإلجراءات اإلسرائيلية بشكل واضح في تراجع أداء 

   .بشكل ملحوظ 2008عام معظم مؤسسات السلطة التنفيذية خالل 

االحتالل المسؤولية عنها وقوع الكارثة البيئية  لممارساتها تتحمل سلطاتنتيجة 
شمال مدينة بيت الهيا في شمال قطاع غزة، " القرية البدوية"في قرية أم النصر 

عندما فاضت مياه الصرف الصحي من أحد أحواض تجميـع الميـاه العادمـة    
القريـة  إلى مقتل خمسة أشخاص من سـكان   ، وأدت27/3/2007صباح يوم 

مواطنًا آخرين، وتدمير وتضـرر العشـرات    20غرقًا، إضافة إلى إصابة نحو 
   .من المنازل السكنية والممتلكات العامة فيها

تنفيذ الحلول المطروحة من قبـل السـلطة    وما زالت ممارسات االحتالل تعطل
الوطنية لحل األزمة، وحالت دون التمكن من إيجاد حلول مالئمـة لألحـواض   

ية التي زادت فيها المياه العادمة عن الحد األقصى لطاقتها االسـتيعابية،  الرئيس
كما تتحمل سلطات االحتالل المسؤولية منذ البداية عندما اختارت مكانـا غيـر   

   .مالئم إلقامة محطة معالجة المياه العادمة

قوات االحتالل للفرق والطواقم العاملة في مشروع نقـل األحـواض    وال تسمح
جباليا بالعمل المستمر، وأطلقت النيران العشـوائية تجـاههم، وكـان    إلى شرق 

إنجاز ذلك المشروع سيخفف من الضغط على األحواض الرئيسية في محطـة  
معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة شمال غزة، ومن ثم من المياه العادمـة  

ة قـد  وكانت السلطات اإلسـرائيلي . المتدفقة إلى الحوض االحتياطي الذي انهار
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منعت مد خط لنقل المياه العادمة من أحواض محطة معالجة الصرف الصـحي  
في شمال قطاع غزة إلى البحر، كما هددت بقصف الخط فـي حـال تنفيـذه،    
ورفضت ضخ الكميات المتزايدة من المياه العادمة في األحواض الرئيسية إلـى  

خفيـف مـن   بالمنطقة الصفراء، لغـرض الت  ةالمنطقة شمالي األحواض المسما
  .38عبء الحوض االحتياطي اإلضافي

وتعطل جراء الحصار مشروع الصرف الصحي ومشـروع ميـاه األمطـار،    
إضافة إلى عشرات المشاريع التي تستهدف شق طرق وتعبيدها، وإعادة صيانة 
شبكات المياه واإلنارة في محافظة خان يونس، كما توقفـت مشـاريع مماثلـة    

  .ت الحكومية في القطاعتشرف عليها البلديات والمؤسسا

اإلسـرائيلية   تنتيجة للممارسافقد انصب دورها  وزارة الشؤون االجتماعية أما
القمعية على القيام بدور إغاثي، جاء ذلك على حساب برامج التنمية االجتماعية 
التي تهدف إلى حماية المجتمع الفلسطيني من المشاكل االجتماعية عبـر تقـديم   

لعمل االجتماعي، حيث تم نتيجة للوضـع الـذي تعيشـه    الدعم لكافة قطاعات ا
األراضي الفلسطينية المحتلة إلغاء برامج التنمية االجتماعية، وما أعـاق عمـل   
الوزارة هو عدم صرف المستحقات المالية لألسر المسـتفيدة مـن مسـاعدات    

  .الوزارة، نتيجة الحصار المالي المفروض على السلطة الوطنية

 تتعرض القطاع الزراعـي إلـى أضـرار بالغـة نتيجـة للممارسـا      ل ونظرا
واالنتهاكات اإلسرائيلية، كمصادرة األراضي الزراعية وتجريفها، إضافة إلـى  

فرض  فقدبناء جدار الضم والتوسع الذي حارب المزارعين في قوت عائالتهم، 
اريع على وزارة الزراعة التوجه كغيرها من الوزارات للعمل على تنفيذ مشهذا 

إعانة وتعويض للمزارعين عن األضرار التي تكبدوها نتيجة لألشكال المختلفـة  
من االنتهاكات اإلسرائيلية، وعدم قدرتها على التخطيط للمستقبل أو إجـراء أي  
خطوات تطويرية في قطاع الزراعة، فقد عمدت وزارة الزراعـة إلـى تنفيـذ    

األراضـي   حستصـال سلسلة من المشاريع، كحفر اآلبار، وشـق الطـرق، وا  

                                                
، على )2007المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، آب : غزة(، "قرية أم النصر، كارثة بيئية مستمرة"تقرير  38

 http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/om_naser.html: الموقع االلكتروني للمركز

http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/om_naser.html
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الزراعية، إضافة إلى إعداد خطط عمل تتعلق باالسـتجابة للحاجـات الملحـة    
للمزارعين المتضررين نتيجة لالعتداءات اإلسرائيلية، وتكثيف االتصاالت مـع  
الدول المانحة لتوفير الدعم المالي والفني للقطاع الزراعي، وكـذلك اسـتمرار   

ات للمزارعين المتضررين من التجريـف  الوزارة في العمل على قاعدة المعلوم
  .واالجتياحات اإلسرائيلية

البناء وتنمية القطاعـات  بدال من قيام وزارة اإلسكان واألشغال العامة بأعمال و
حصـر األضـرار   جانب عملها العمـل علـى    إلى، واصلت الوزارة المختلفة

اني والبنيـة  وإصالح الدمار الناتج عن الممارسات اإلسرائيلية في المساكن والمب
التحتية والمرافق العامة والخاصة، كما أعطت الوزارة فـي الفتـرة الماضـية    
أولوية للمشاريع التنموية قصيرة األجل والمولدة للعمالة، بهدف خلـق فـرص   
عمل لألعداد الكبيرة من العمال العاطلين عن العمل، والمساعدة فـي محاربـة   

إعمار البيوت والمنشآت الحكوميـة   إعادةويعد . الفقر، ودعم الوضع االقتصادي
التي دمرتها قوات االحتالل في الضفة والقطاع إحدى أهم أولويات العمل التـي  

، إضافة إلى إعادة تأهيل الطـرق التـي دمرتهـا االجتياحـات     حددتها الوزارة
  .المتكررة لألراضي الفلسطينية من قبل سلطات االحتالل

  : أثر العدوان على قطاع غزة-4

هجوم العدواني المسلح الذي شنته قوات االحتالل اإلسرائيلي على قطـاع  طال ال
مساجد ومؤسسات وغزة من خالل القصف الجوي الواسع النطاق أحياء سكنية، 

، باإلضـافة إلـى   ةصحافيومكاتب  صحية ومدارس وجامعات ومقار لألونروا
ميـاه  وآبـار ال  الكهربـاء ومحوالتهـا   شبكاتو تدمير البنية التحتية من طرق

والعشرات من مقـار   ،وخطوط التغذية لمياه الشرب وشبكة االتصاالت الرئيسية
الشرطة واألجهزة األمنية، والمباني الحكومية والبيوت السكنية في كافة أنحـاء  
قطاع غزة ومناطقه المأهولة بالسكان المدنيين، وعمدت قوات االحـتالل إلـى   
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م الطبية واإلنسانية العاملة فـي  ين وسيارات اإلسعاف والطواقصحافياستهداف ال
  . 39الميدان

أدى العدوان واستمرار القصف اإلسرائيلي الجوي المتواصل ألهـداف بشـرية   
ومادية في القطاع إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين، حيث سقط خالل األيام 

 42فلسطينيا، مـن بيـنهم    335ما ال يقل عن  2008عام الخمسة األخيرة من 
آخـرين، وكـان معظـم الشـهداء      990مرأة، باإلضافة إلى جرح ا 14و طفال

والجرحى من المدنيين والشرطة المدنية الذين يعتبرون مـن الفئـات المحميـة    
  . بموجب القانون الدولي اإلنساني

واستهدفت الغارات الجوية اإلسرائيلية خالل العدوان على القطـاع الممتلكـات   
ومات وجوده األساسـية وذلـك بشـكل    العامة والخاصة للشعب الفلسطيني ومق

ممنهج، وتم على سبيل المثال ال الحصر قصف مقار كل من المجلس التشريعي 
الفلسطيني، وزارات التربية والتعليم العالي والعدل والداخلية، والتي ال تعد ملكاُ 

ـ  لكافـة أبنـاء الشـعب     الحركة حماس أو أي طرف سياسي محدد وإنما ملكً

                                                

المواقع التالية حيث دمر  31/12/2008دافها حتى تاريخ وشملت المواقع التي قام الطيران الحربي باسته  39
سابقا، موقع البحرية، موقع األمن الوطني شرق  17موقع القوة : معظمها كليا ودمر البعض اآلخر جزئيا وهي

جباليا، موقع األمن الوطني شمال قطاع غزة، مدينة عرفات للشرطة، مركز شرطة رفح، مقر الشرطة البحرية 
-مقر األمن الوقائي سابقا في غزة، مقر شرطة الشجاعية، مقر شرطة الشاطئ، سجن غزةيونس،  في خان

السرايا، مقر المشتل، منتدى الرئاسة، مركز العباس، مركز شرطة التفاح، موقع الدفاع المدني في الزهراء، 
المدني في دير موقع شرطة الزهراء، موقع األمن الوطني في المغراقة، موقع شرطة أبو مدين، موقع الدفاع 

، مقر الضابطة خان يونس البلح، موقع شرطة دير البلح، الشرطة البحرية، موقع مقبولة، مقر األمن الداخلي في 
يونس، مقر األمن  الزراعية، شرطة التدخل وحفظ النظام، مركز شرطة القرارة، مقر األمن والحماية في خان

مجمع الوزارات في غزة، مركز شرطة تل السلطان، موقع الوطني في عبسان، الشرطة البحرية في النصيرات، 
سعد صايل في رفح، مركز الشرطة البحرية في رفح، مقر محافظة رفح، مقر بلدية رفح، نقطة شرطة مصبح 
شمال رفح، موقع الشرطة البحرية في الشيخ عجلين، مجمع الوزارات في غزة، موقع الشرطة البحرية شمال 

  .ميةغزة، عيادة البريج الحكو
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وبعيد األمد على  اشديد اسات عامة سيلحق تدميرها ضررالفلسطيني، فهي مؤس
تصنف مراكز الشرطة وأفرادهـا مـن   كما . حقوق ومقدرات الشعب الفلسطيني

لقواعد القـانون الـدولي    االمكلفين بإنفاذ القانون، يصنفون ضمن المدنيين، وفقً
فيـه  اإلنساني، وأن استهدافهم داخل مقرات عملهم في الوقت الذي لم يشاركوا 

يحظره القانون الدولي اإلنساني افي أيه أعمال عسكرية قتالية يعد أمر.  

كما استهدفت قوات االحتالل بالقصف البري والجوي أيضـا المينـاء والبنيـة    
التحتية ومقدرات الشعب الفلسطيني كافة، وطواقم اإلغاثة الطبيـة واإلنسـانية   

صناعية وتجارية ومصـانع   والدفاع المدني، إضافة إلى العيادات الطبية وورش
ومرافئ للصيادين ومقار للبلديات والمؤسسات التعليمية والمؤسسات اإلعالميـة  
والشوارع، إضافة إلى تجريف آالف الدونمات من األراضي الزراعية وإلحـاق  
أضرار بالغة بآالف المنازل السكنية في محاولة ممنهجة لتدمير البنيـة التحتيـة   

لقـد عمـدت قـوات االحـتالل     . طيني في قطاع غزةوالخدماتية للشعب الفلس
اإلسرائيلي بشكل ممنهج إلى تخريب قطاع غزة بشكل شامل وتدمير المرافـق  
األساسية الحيوية والخدماتية للسكان بهدف إرجاعه إلى الوراء وجعلـه مكانـا   

  .غير ممكن تحمل العيش فيه

ـ إن في استهداف قوات االحتالل للممتلكات العامـة التـي تعـد     للشـعب   املكً
الفلسطيني ومقدراته المحمية بموجب القانون الدولي اإلنسـاني الـذي ضـمن    
حمايتها عبر إصباغ صفة الملكية الخاصة لحمايتها حتى ولو كانـت ممتلكـات   
عامة، كالمجلس التشريعي والمدارس والمراكز الثقافية، كما أن استهداف البنية 

وغيرها والمؤسسات الرسمية والتـي   التحتية كشبكات المياه والكهرباء والطرق
مستقبلية سلبية كبيـرة   اتعد ملكا عاما للشعب الفلسطيني من شأنه أن يترك آثار

وبعيدة المدى على حقوق اإلنسان الفلسطيني وتمتعه بالخدمات األساسية نظـرا  
للدمار الكبير الذي لحق بالمنشآت المدنية والمؤسسات العامة والمباني الحكومية 

األجهزة األمنية ومنها الشرطة المدنية، وما سيتبعه مـن فوضـى فـي     ومقار
سيؤثر على الوضع األمني والنظام في القطاع، وعلـى قـدرة   ما الوضع العام 

مؤسسات السلطة على أداء المهام المنوطة بها وضمان حماية حقوق المـواطن  
   .مالفلسطيني وتوفير الخدمات الضرورية الستمرار بقائه وللعيش الكري



 

 

 

55
 

  

 :أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على االقتصاد الفلسطيني -5

إن محدودية خيارات السياسة االقتصادية للسلطة الفلسطينية ومحدودية وضـيق  
لعـام  حيز السياسات التجارية واالقتصادية المتاحة في اتفاق باريس االقتصادي 

ثرت على قـدرة  إسرائيل قد أحكومة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية و 1994
السلطة الفلسطينية على إنعاش وتنمية اقتصاد مزقه االحتالل وأدواته، فال تزال 
السيادة معدومة على األرض الفلسطينية والحدود والمياه والموارد الطبيعية، وال 
سيطرة على كل من المجال الجوي والبحري والبري وعلى حركـة كـل مـن    

رات السياسة االقتصادية والتجارية فإن وفي ظل غياب خيا .40األفراد والبضائع
أي تخطيط أو تطوير سيكون غير مجد، حيث أن مجموعة األدوات االقتصادية 

  . المتاحة هشة ومحدودة ولم تحم االقتصاد الفلسطيني من الدمار

إن إنهاء السياسات اإلسرائيلية المتمثلة في اإلغالق والقيود على حرية الحركـة  
التوسع تعد مـن األمـور الضـرورية لتحقيـق النمـو      والتنقل وجدار الضم و

حظـر  (وتساهم السياسات اإلسرائيلية االحتاللية بكافـة جوانبهـا   . االقتصادي
في تقييد ) التجول واإلغالق وجدار الضم والتوسع والحصار والحواجز والعزل

وتراجع االقتصاد الفلسطيني باستمرار ومنعه من النمو والتقدم، ما يـؤدي إلـى   
، حيـث أدت  "نكـوص التنميـة  "ة من عدم النمو والركود وترسيخ حالـة  سلسل

االغالقات إلى تقليص كبير في إنتاجية األيدي العاملة الفلسطينية ورفع تكـاليف  
المواصالت وعرقلة نمو وحركة رأس المال، وخسارة ثلث الممتلكـات العامـة   

% 15خسارة  ، إضافة إلى2000عام والخاصة نظرا لهدمها بفعل االحتالل منذ 
من األراضي الزراعية الخصبة نتيجة لبناء الجدار، وفقدان جميـع المكاسـب   

                                                
يكشف عن محدودية قدرة السلطة الوطنية على " االونكتاد"تقرير لـ "، 9/9/2008صحيفة القدس، الثالثاء   40

  ".إنعاش وتنمية اقتصادها الذي مزقته الحرب واالحتالل
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االقتصادية التي تحققت سابقا، حيث بلغ معدل النمو السنوي فـي دخـل الفـرد    
  . 41%5وتراجع في معدل البطالة بنسبة % 4.3

قرابـة   علـى مصـادرة   2008عـام  وكانت قوات االحتالل قد عملت خالل 
من األراضي الفلسطينية لصالح بناء جـدار الضـم والتوسـع،     مدون 8000الـ

دونم مزروعة باألشجار والمحاصـيل المختلفـة وهـدم     5000وتجريف نحو 
 8000المنازل التي يمر الجدار بقربها وتشريد المواطنين، إضافة إلى اقـتالع  

طرحـت السـلطات   كمـا  . من األشجار المثمرة والحرجية ومختلف الغـراس 
وحدة استيطانية فـي   28772عطاءات لبناء نحو  2008عام ة خالل اإلسرائيلي

فـي  % 23منها فـي محافظـة القـدس و   % 76األراضي الفلسطينية المحتلة، 
محافظة بيت لحم لتعزيز سيطرتها على القدس من كافة االتجاهـات وتعزيـز   

  . 42االستيطان فيها

تام ال يمتلك  يزداد الوضع في قطاع غزة سوءا، فالقطاع الذي يتعرض إلغالق
إال تموين بسيط لالحتياجات األساسية والمواد اإلنسانية المسموح بهـا، إضـافة   

أفراد يعيشون تحـت   10من كل  8كما أن . إلى منع الدعم والمعونات األجنبية
يعيشون حالة فقر حاد وتزداد نسبة البطالة وتتراجـع   10من كل  7و خط الفقر،

وتفاقمت األزمـة  . عدد المنشآت الصناعيةاستثمارات القطاع الصناعي وتقلص 
المالية بسبب تحصيل اإليرادات من دولة االحتالل واحتجاز جزء كبيـر منهـا   

  .لفترات طويلة

مليـون   750خسائر مباشرة فاقـت   المفروض على قطاع غزةالحصار خلف 
مـا   أغلق، فقد المعابر ألف عامل عن العمل جراء إغالق 140، وتعطل دوالر
المصانع والورش الصناعية وشركات المقاوالت مـن أصـل    من% 97نسبته 
عمل، وتوقف الباقي مع انقطاع الكهرباء ونقص الغـاز   مصنع وورشة 3900

                                                
يكشف عن محدودية قدرة السلطة الوطنية على " االونكتاد"تقرير لـ "، 9/9/2008صحيفة القدس، الثالثاء   41
  ".وتنمية اقتصادها الذي مزقته الحرب واالحتالل إنعاش

رام (، "2008االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، حصاد العام : شعب تحت االحتالل"تقرير   42
  ).2009 يناير/ دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، كانون الثاني: اهللا
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يدفع حصار  .43ثالثين ألف عامل إلى قائمة البطالةو أضاف خمسةما الوقود، و
في تضييق  االنهيار وتستمر دولة االحتاللإلى حافة  لقطاع غزة دولة االحتالل

للتوقـف عـن   ما دفع البنوك  لقطاع غزة عشر شهرا تسعةحصارها المستمر ل
 خدمات الصـرف الصـحي   وتوقف ،واألعمال التجارية إلغالق أبوابهاالعمل 

الخبز فـي   وبداية ظهور طوابير وبرزت أزمة المياه والوقود والغازوالكهرباء 
   .الشوارع

هاكات اإلسرائيلية، وسياسـة  واجه االقتصاد الفلسطيني ظروفا قاسية نتيجة لالنت
الحصار واإلغالق التي تفرضها قوات االحتالل على الضفة الغربيـة وقطـاع   
غزة، ما أصاب مختلف القطاعات االقتصادية بحالة من الشلل افقـدها القـدرة   

ويعتمد االقتصاد الفلسطيني على االقتصاد اإلسرائيلي . على التطور واالستمرار
الترتيبات التجارية، وتدفق الصادرات والـواردات،  بشكل كبير في الخدمات، و

وعلى إمدادات المياه والكهرباء والمحروقات، ويؤثر على كافة مجريات حيـاة  
 .المواطنين الفلسطينيين

إن القيود المشددة على حركة المواطنين، واإلجراءات المعقدة على المعابر التي 
ونقلها ما بين المدن والقـرى  تم فرضها على استيراد البضائع من خارج البالد 

الفلسطينية، وإغالق الطرق، وكافة اإلجراءات واالنتهاكات اإلسرائيلية األخرى 
كانت لها آثار مدمرة على االقتصاد الفلسطيني، األمر الذي أعـاق دور وزارة  
االقتصاد الوطني لدى السلطة الوطنيـة الفلسـطينية فـي تحسـين األوضـاع      

يني، وفي توفير المناخ المناسب لعمل القطاع الخاص، االقتصادية للشعب الفلسط
النمو االقتصـادي   إحداثوجذب االستثمارات التي تدعم من جهتها وتساهم في 

  . الالزم

ويشكل العمال الفلسطينيون شريحة كبيرة في المجتمع الفلسطيني تحـارب فـي   
 لقمة عيشها، وتتعرض باستمرار إلى الضغوطات وممارسات قـوات االحـتالل  
بحقهم، فقد حرمت إجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي القسـم األكبـر مـن    

                                                
اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار حول األزمة جراء الحصار على قطاع غزة  عن تقرير إحصائي صادر 43

  .24/11/2008اإلخبارية،  ا، وكالة معكامل المعابر التجارية بشكل وإغالق
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العمال الذين كانوا يعملون في إسرائيل من أعمالهم هناك، وحدت إلى حد كبيـر  
من حجم التصاريح الممنوحة لهؤالء العمال، فمثال، ارتفعت نسب البطالة فـي  

  .44%55قطاع غزة في حاالت اإلغالق الشامل لتصل إلى 

فقدت السلطة الوطنية القدرة على إعادة إنعاش القطاع الخاص من خالل توفير و
البيئة المناسبة لإلنتاج وتوفير مخارج للتجارة الدولية وتحقيق التنمية الشـاملة،  

قد أجمع دبلوماسيون كما فقدت القدرة على دعم برامج تشغيل وتشغيل طارئ، و
عت بعض البنوك إلـى قطـع   الغربية دف اتالضغوط وخبراء غربيون على أن

خشية تعرضها لعقوبـات ودعـاوى قانونيـة     ،التعامل مع الحكومة الفلسطينية
   .ؤدي إلى حدوث أزمة اقتصاديةاألمر الذي من شأنه أن ي ،ركيةيأم

 الركود بفعل خطر االنهيار الفلسطينية االقتصادية المؤسسات وتواجه العديد من
حيث لم تستطع العديـد   ،الحصار واإلغالق لوبفع العالية، والمديونية االقتصادي

 بالمستوى والنهوض الخدمات تقديم في واالستمرار تطوير ذاتها، المؤسساتمن 
مـن  % 90للمواطنين، وتراجع قطاع الصـناعة نظـرا العتمـاد     االقتصادي

والـدول   دولة االحـتالل الصناعات الفلسطينية على المواد الخام المستوردة من 
ابر التجارية، وأدى إلى تراجع الطاقة اإلنتاجيـة، مـا يعنـي    األخرى عبر المع

انخفاض مساهمة هذا القطاع في االقتصـاد الفلسـطيني، كمـا أدى اسـتمرار     
اإلغالق إلى إحجام المستثمرين األجانب والفلسـطينيين عـن إقامـة مشـاريع     
استثمارية في األراضي الفلسطينية المحتلة، في الوقت الذي تمت فيـه تصـفية   

  .45اريع كانت قائمة فيها نظرا للركود االقتصاديمش

  

  

  

                                                
 http://www.pcbs.gov.ps:  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، على الصفحة االلكترونية 44

 ).2006المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، : غزة(، "عام آخر من المعاناة: اتفاقية المعابر"تقرير  45

http://www.pcbs.gov.ps


 

 

 

59
 

أثر االنتهاكات اإلسرائيلية على أداء القطاعـات الخدميـة الحيويـة فـي      -6
  :السلطة الفلسطينية

  :القطاع الصحي. أ 

جراءات إسرائيلية، إلى نشوء وضع سياسي معقد في أراضي السـلطة  اإل أدت
المـواطن   قالعديـد مـن حقـو    الوطنية الفلسطينية، أثّر بشكل مباشـر علـى  

الفلسطيني، وساهم في تدهور األوضاع اإلنسانية والصحية لسكان قطاع غـزة،  
من المستشفيات والعيادات الطبية في الضفة الغربيـة وقطـاع   % 80حيث يتبع 

  . غزة للسلطة الوطنية

وعانى القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة خـالل العمليـات العسـكرية    
هناك من الضغوطات في ظل شح الموارد، ما اضطره إلى العمـل  اإلسرائيلية 

لطبية المقدمـة  في ظل ظروف بالغة الصعوبة، بشكل أثر على أدائه والخدمات ا
كما تسببت ممارسات جـيش االحـتالل علـى الحـواجز     . للمواطن الفلسطيني

العسكرية والمعابر الحدودية، في إعاقة وصول المرضى إلى الخدمات الصحية 
  .تشهاد عشرات المرضى على الحواجز والمعابرواس

أما عن الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة للحصار الخانق وإلغالق المعابر 
أصـناف   105فقد أفادت المصادر الطبية في وزارة الصحة في قطاع غزة نفاذ 

من المستهلكات  اصنفً 225من مستشفيات القطاع، إضافة إلى نفاذ  ادوائية تمام
  .لهامة من بينها الشاش والضمادات والرباطات الطبيةالطبية ا

وعانت المراكز الصحية كافة من نقص فـي اإلمـدادات الخاصـة باألدويـة     
واللقاحات، كما عانت من عجز في توفير خدمات الرعاية الصـحية الالزمـة   
لمرضى السرطان والكلى بشكل كاف، وذلك في ظل رفـض مـنح السـلطات    

اإلغالق الذي يحد من إمكانية تحويل المرضـى إلـى   واإلسرائيلية للتصاريح، 
  .المستشفيات خارج الضفة والقطاع أو إلى إسرائيل

مـن  % 40كثر مـن  أل في أصناف األدوية من نقصمستشفيات القطاع  عانت
ارتفاع ضـغط الـدم والقلـب والربـو      لمرضىتلك الالزمة األصناف، خاصة 
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المسـتهلكات   فـي  ناك نقصـا ان هكما والسكري واألمراض المزمنة األخرى، 
الجراحيـة   الطبية وتشمل لوازم الغيار والعمليات والتعقيم بمـا فيهـا األدوات  

المحاليـل واألصـباغ ولـوازم     إضافة إلى الالزمة للعمليات الطارئة والعادية،
 أجهزة األشعة الرقمية وعانت .كثير من األمراض المختبرات الالزمة لتشخيص
 الالزمالقطاعي  ، حيث هنالك عطل في التخطيطيرفي المستشفيات من عطل كب

هنالك الكثير من قطـع الغيـار   ، كما أن األمراض واألورام لتشخيص كثير من
األدويـة   حاد فـي النقص الغير متوفرة، إضافة إلى  لألشعة التلفزيونية والملونة

لغـرف   في الغازات الطبية الالزمة ى، والنقصالالزمة لمرضى الكلوالمحاليل 
 عن العمل نتيجـة اإلسعاف متوقف  من سيارات% 60أكثر من وكان  .تملياالع
 .46عدم توفر قطع الغيار، وعدم توفر الوقود الالزم لهال

عن العمل بسبب نقص قطـع  في المستشفيات أجهزة التعقيم وتعطلت الكثير من 
سيتسبب في ما مات الالزمة لألطفال، والطع في ان هناك نقصا حاداكما الغيار، 

 المرضـى  أدى عدم السـماح بمغـادرة  كما ، األمراضص المناعة وانتشار نق
 274 إلىعدد ضحايا الحصار حيث ارتفع الرقم  ازدياد إلىللعالج في الخارج 

   .امرأة 81و طفال 57ة منهم ضحي

أصبحت مؤسسـات وزارة   المفروض على القطاع األمدفي ظل الحصار طويل 
عانت مـن   هايتهم حلقات الحصار، إال أنالصحة مالذًا آلالف المرضى الذين أع

صـار  حتى في األدوية والمهمات الطبيـة نتيجـة للح   نقص شديد في كل شيء
والذي فتك بأرواح المئات مـن مرضـى   اإلسرائيلي المحكم على معابر القطاع 

القطاع الذين اجتمعت عليهم كل أسباب الموت وانتفت من حولهم كل مقومـات  
شي العديد من األصناف األساسية والضرورية مـن  وتسبب ذلك في تال. الحياة

اضطر وزارة الصـحة الفلسـطينية   ما األدوية والمستهلكات واألجهزة الطبية، 
عن تخفيض إجراء العمليات الجراحية داخل مستشفياتها إلى النصـف   اإلعالن

وتقليص عدد حاالت المبيت قدر المستطاع نتيجة الفقر الحاد في جميع األدويـة  
                                                

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار حول األزمة جراء الحصار على قطاع غزة  تقرير إحصائي صادر عن  46
والمياه والصرف الصحي وتصاعد  في خدمات الكهرباء انهيار"بعنوان  كامل المعابر التجارية بشكل وإغالق

  .24/11/2008، وكالة معا اإلخبارية، "القطاع أزمة الوقود والدقيق في
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فـي الوقـت الـذي    . لزمات واألجهزة الطبية الالزمة لسير العمل الطبيوالمست
بآالف الحاالت المرضية الصعبة والمتفاقمة جراء منعها مـن السـفر   فيه  تمتلئ

  :47والمستلزمات الطبية بالشكل التالي االدويةج، وصور نقص للعالج بالخار

السـرطان   من األدوية األساسية من ضمنها أدوية مرضى أصناف 105نفاد  -
والكبد والقلب وغسيل الكلى ومحاليل األطفال وأدوية مرضى زراعـة الكلـى   

  .الذين يحتاجون إلى تناول دواء سيليسيبت مدى حياتهم

من المهمات الطبية التي تستعمل في غرف العمليات والعناية  اصنف 225نفاد  -
 .المركزة وأقسام الطوارئ والوالدة وغيرها

قد يـودي بحيـاتهم   ما للرئة  يمصابين بالتليف التحوصل طفال 80نفاد أدوية  -
 .في أي لحظة

 .من مستشفيات القطاع نفاد األدوية الخاصة بعالج مرضى السرطان بالكامل -

تلزم في غسيل الكلى وعالج أمـراض السـرطان    اأساسي اجهاز 220تعطل  -
  .واإلمراض الخطيرةوالقلب 

لمرضى بنقص الفينيلـين وعـددهم   نفاد كميات الحليب المخصصة لألطفال ا -
سوف يتسبب بالتأكيد بتلف خاليا أدمغتهم وحدوث حاالت تخلف ما ، طفال 120

  .بين صفوفهم

تعطل جهاز قسطرة القلب الوحيد في القطاع نتيجة عدم إدخال قطاع الغيـار   -
  .الالزمة لصيانته

                                                
وزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر تخفض إجراء : نتيجة للنقص الشديد في كل شيء"صحافي بيان  47

، على الموقع 2008ديسمبر  /، كانون األول"العمليات الجراحية إلى النصف وتقلص أعداد حاالت المبيت
:  االلكتروني للوزارة

http://www.moh.gov.ps/newsite/ar/index.php?action=view&page=homepage 

http://www.moh.gov.ps/newsite/ar/index.php?action=view&page=homepage
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ر من سيارات اإلسعاف عن العمل جراء منع إدخال قطع الغيـا % 50توقف  -
، وبالتالي فإننا نحذر أنه فـي حـال حـدوث    منذ أشهر طويلة الالزمة لصيانتها

حانا لن يجدوا من يقوم بتقديم الخدمات االسعافية لهم اجتياح لقطاع غزة فإن جر
  .أو نقلهم إلى المستشفيات

تستعمل في المختبرات المركزيـة فـي الـوزارة، حيـث      اجهاز 30تعطل  -
الدم للتأكد من خلوها من األمراض المعديـة   يستعمل بعضها في فحص وحدات

 .ينذر بتفشي األمراض المعدية والخطيرة في صفوف المواطنينما قبل نقلها، 

 .توقف محطات األكسجين المركزية في كبرى مستشفيات القطاع -

 .تعطل أجهزة بسترة وتعقيم حليب األطفال الخدج في مستشفيات األطفال -

مـا   ركزية عن العمل جراء انقطاع التيار الكهربائيتوقف أجهزة التعقيم الم -
  .تسبب بحدوث شلل في غرف العمليات الجراحية

على األقل من طلبات السفر للعالج بالخـارج عبـر    60%يتم شهريا رفض  -
هذا باإلضافة إلى اإلغالق المحكم والتام لمعبر رفح البـري  , معبر بيت حانون 

الذين بلغ عددهم حتى لحظة إعداد هـذا   تسبب بارتفاع عدد شهداء الحصارما 
 .ضحية بريئة من المواطنين المرضى 275البيان 

توقف مولدات الكهرباء الرئيسية في كبرى مستشفيات القطاع عـن العمـل    -
، وبالتـالي وفـي ظـل    نتيجة منع إدخال قطع الغيار الالزمة لصيانتها الدورية

العناية المركزة والبالغ عـددهم  االنقطاع المستمر للتيار الكهربائي فإن مرضى 
حالة تعتمد بشكل كامل على األجهزة المغذاة بالطاقة الكهربائيـة، وأكثـر    180
من األطفال الخدج داخل أقسام الحضانة الذين يحتاجون إلـى تدفئـة    280من 

دائمة، إضافة إلى أن أغلب أجهزة التنفس الصناعي واألجهزة الطبية الالزمـة  
 .صاللعالجهم هي معطلة أ

الجدير بالذكر أن أغلب مستشفيات القطاع ال توجد فيهـا مولـدات كهربائيـة    
  .يضاعف من مخاطر انقطاع التيار الكهربائيما  احتياطية،
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آالف جرعات تطعيمات األطفال باهظة الثمن معرضة للتلف جراء استمرار  -
 .انقطاع التيار الكهربائي عن الثالجات الحافظة لها 

اضطر األطباء إلى إجراء ما لمبات كشافات غرف العمليات  عطل الكثير من -
  ضوء كشافات الجوال العمليات الجراحية على

نفاد غاز النيتروز الذي يستخدم في تخدير مرضى العمليـات مـن مخـازن     -
 وزارة الصحة

توقف العديد من المصاعد الكهربائية داخل المستشفيات جراء عـدم إدخـال    -
اضطر الطواقم الطبية إلـى حمـل المرضـى    ما صيانتها قطع الغيار الالزمة ل

للطوابق العليا باأليدي حيث تخلل ذلك لألسف سقوط بعـض الحـاالت علـى    
  .درجات الساللم

أدى إلى انقطاع المياه ما نقص حاد في قطع غيار مضخات آبار المستشفيات  -
  .لفترات طويلة عن بعض المستشفيات

روع مبنى الجراحات التخصصـية فـي   مش :توقف مشاريع صحية هامة مثل -
مشروع االسـتقبال والطـوارئ فـي مستشـفى النصـر      ، مجمع الشفاء الطبي

، مشروعي قسم األشعة وقسم النساء والتوليد في مستشفى كمال عدوان، لألطفال
مشـاريع تـرميم   ، ومشروع بناء طابقين إضافيين في مستشفى شهداء األقصى

 .شفيات القطاعوصيانة وتأهيل أقسام كثيرة في مست

  :القطاع التعليمي. ب

 2008عـام  تصاعدت الممارسات اإلسرائيلية ضد القطاع التعليمي خالل 
بشكل ملحوظ، حيث أدت االجتياحات اإلسرائيلية المتكررة للمدن والقرى 

مدرسة، األمر الـذي أدى   100والبلدات الفلسطينية إلى تعطل الدوام في 
  . 2008عام على الطلبة خالل  ادراسي ايوم 150إلى ضياع ما ال يقل عن 
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، حيث أدت على العملية التعليمية اوالجدار سلب أثرت االغالقات والحواجز
 100االجتياحات المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية إلى تعطل الدوام في 

على  ادراسي ايوم 150مدرسة، األمر الذي أدى إلى ضياع ما ال يقل عن 
وأدت الممارسات اإلسرائيلية إلى استشهاد أكثر . 2008 عامالطلبة خالل 

منهم من محافظات غزة، كما أصيب أكثر من  33وطالبة،  اطالب 40من 
80 وطالبة بجراح مختلفة أدت إلى إعاقات دائمة حرمتهم من حقهم  اطالب

مدارس لعمليات اقتحام  10وتعرضت . التعليمي وحدت من مستوى أدائهم
قنابل الغاز عليها من قبل قوات االحتالل والمستوطنين  ومداهمة وإطالق

لالعتقـال،   اوموظفً اومعلم اطالب 260وتعرض ما يزيد عن . المتطرفين
، بشـكل  اوموظفً امعلم 18و طالبا جامعيا 60و طالبا مدرسيا 180منهم 

  .48أرهق األسرة التربوية وسبب مشاكل نفسية للطلبة

تضررا، حيث تعرضوا للقتـل والجـرح    األطفال من أكثر الفئات وكان
واالعتقال والتعذيب واستهداف مدارسهم بالقصـف والتـدمير، وقيـدت    

وبوابات جدار الضم والتوسع في انتهاك  حركتهم عبر الحواجز العسكرية
الدولية التي تنص على ضرورة احترام حقوق واألعراف للقانون  صارخ

ونتيجة لذلك برزت عدة . أماناألطفال في التعليم والعيش بحرية وكرامة و
ومن بينها زيادة معدالت الغياب عن  ،على الطفل الفلسطيني مظاهر سلبية
انخفاض معدالت النجاح والنسب التحصيلية، وارتفـاع  بالتالي المدرسة، و

، بشـكل عرقـل   ة التركيـز واالنتبـاه  نسبة ضعف االستيعاب والفهم وقلّ
قيقها عبر خططهـا وبرامجهـا   األهداف التي سعت وزارة التربية إلى تح

مدن والقـرى والبلـدات   إغالق الوسياسة الحصار  أدتكما . التطويرية
تزايد انتشار المشاكل النفسـية   إلى الفلسطينية ومنع المرور عبر الحواجز

                                                
، صادر عن دائرة اإلعالم "2008آثار االحتالل التدميرية على العملية التعليمية خالل عام "تقرير حول  48

  : االلكترونية للوزارة التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي، على الصفحة
  http://www.moehe.gov.ps  
  
  

http://www.moehe.gov.ps
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بارتفاع حدة العنف داخل المدارس، سواء بـين   ،والسلوكية لدى األطفال
  .49الطلبة أنفسهم أو بينهم وبين معلميهم

التعليمية بشكل واضح وأدت إلـى  العملية االنتهاكات اإلسرائيلية  عرقلت
حرمان طلبة المدارس والجامعات من حقهم في التعليم، وذلك باسـتهداف  

مشـكلة انقطـاع   برزت كما . ااالحتالل أيضطلبة المدارس والمدرسين 
 دراسـة، أثنـاء ال  اوصحي انفسي الطلبة أرهقما  ،قطاع غزةفي الكهرباء 

إضافة إلى بروز مشكلة توفير الكتـب وورق الطباعـة والمسـتلزمات    
يزال قطاع التعليم في مدينـة   ماو. الضرورية لطلبة مدارس قطاع غزة

القدس الشرقية المحتلة يتعرض لإلهمال من قبل قوات االحتالل، بسـبب  
وإحكامها للحصار بخنقهـا بجـدار الضـم     سياساتها في المدينة المحتلة

  .والتوسع

اجهت وزارة التربية والتعليم صعوبات في التواصل الميـداني مـع   ما وك
المديريات في الضفة الغربية بسبب كثرة الحواجز العسكرية اإلسـرائيلية  
التي تقطع أوصال المدن والقرى والبلدات بعضـها عـن بعـض، هـذا     

مشكلة عـدم   إلى إضافة. باإلضافة إلى ندرة التواصل بين الضفة والقطاع
بنية والغرف الصفية في مدينة القدس لصعوبة الحصـول علـى   توفر األ

رخص للبناء من البلدية فيها، وبناء جدار الضم والتوسع حـول المدينـة   
 االمقدسة والحواجز العسكرية الثابتة على جميع مداخلها والتي تؤثر سـلب 
. على المسيرة التعليمية، حيث تعيق وصول الطلبة والمعلمين إلى مدارسهم

باإلضافة إلى آثار الجدار على كافة المناطق التي تضررت باختراقه هذا 
ألراضيها ما أدى إلى إعاقة وصول الطلبة والمعلمين إلى مدارسهم وأعاق 

 .بشكل نهائي التواصل معهم خلف الجدار

لوزارة التربية والتعليم واجهت العديـد مـن المـدارس فـي األراضـي       اوفقً
للدوام نتيجـة لعمليـات الجـيش اإلسـرائيلي      اجزئي االفلسطينية المحتلة تعليقً

                                                
، صادر عن دائرة اإلعالم "2008آثار االحتالل التدميرية على العملية التعليمية خالل عام "تقرير حول  49

:   وزارةالتربوي في وزارة التربية والتعليم العالي، على الصفحة االلكترونية لل
http://www.moehe.gov.ps 

http://www.moehe.gov.ps
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المتكررة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويؤثر عدم االطمئنـان والمـداهمات   
ـ   ىاإلسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والمناطق القريبة من الخط األخضر عل

تعليم األطفال وإيمانهم بأمان المدارس، وعملت الحوادث العنيفة منها على خلق 
يعمل جدار الضم والتوسـع  . زمات نفسية لدى الطلبة تحتاج إلى رعاية خاصةأ

على فصل وعزل الفلسطينيين عن أراضيهم وحياتهم وخدماتهم حيث يتم العبور 
من خالله على أساس نظام البوابات والتصاريح، في الوقت الذي تـزداد فيـه   

مومـا والتزايـد   القيود المفروضة على حركة وتنقل المواطنين الفلسـطينيين ع 
الملحوظ في عمليات هدم المنازل ونزوح السـكان وتشـريدهم حيـث تقلـص     
عمليات الهدم من أي فرص للتطور الفلسطيني أو أي نمـو وتوسـع طبيعـي    
للمناطق الفلسطينية المأهولة في ظل القيود الصارمة التـي تفرضـها سـلطات    

ويعـد  . ألراضي المحتلةاالحتالل والتي تساهم في تفاقم األوضاع اإلنسانية في ا
جدار الضم والتوسع أكبر انتهاك لحق الطلبة فـي التعلـيم ووصـول الطلبـة     
والمعلمين وكوادر التربية والتعليم إلى مدارسهم وأماكن عملهم وسكنهم، حيـث  

فـي الضـفة   ) مدرسـة  124(يبلغ عدد المدارس المتضررة من الجدار حوالي 
  . 50الغربية والقدس المحتلة

االحتالل إلى عزل مؤسسات التربية والتعليم في الضفة الغربية  وسعت سلطات
حال إغالق معبر رفـح البـري   كما عن مؤسسات التربية والتعليم في القطاع، 

دون التحاق آالف من طلبة القطاع الذين يواصلون دراستهم خـارج المنـاطق   
م، الفلسطينية المحتلة بالجامعات في الخارج وحرمانهم من مواصـلة دراسـته  

لمتابعـة   حيث منعت دولة االحتالل مئات الطلبة الجامعيين من مغادرة القطـاع 
   .خارجدراستهم في ال

بات أكثر من نصف مليون فلسـطيني  وخالل العدوان اإلسرائيلي على القطاع، 
اإلعدادية والثانويـة، وهـم مـن    و من طلبة المدارس، بكافة مراحلها االبتدائية

 )5000( وقد أصيب أكثر مـن . ل إلى مدارسهممحرومون من الوصو األطفال،
الغـارات   منبحاالت صدمات نفسية أو بجراح خالل اليوم األول  اطالبة وطالب

                                                
، دائرة اإلعالم التربوي، وزارة "تأثير جدار الضم والتوسع العنصري على التعليم الفلسطيني"تقرير حول   50

  www.mohe.gov.ps: التربية والتعليم العالي، على الموقع االلكتروني للوزارة

http://www.mohe.gov.ps
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في طريقهم إلـى  ، بينما كانوا يجلسون على مقاعدهم الدراسية، أو كانوا الجوية
ال يزال معظم هؤالء يتلقون دروسهم في خيم بدال مـن  كما  .مدارسهم المسائية

لقد تضررت  .ف المدرسية المهدمة والتي ال تتوافر فيها الموارد التعليميةالصفو
مدرسـة ابتدائيـة    150مدارس شمالي قطاع غزة كليا وتضرر ما يزيد عن  7

أعيقت االمتحانات المدرسية النهائية للفصل الدراسـي األول لكافـة   كما جزئيا، 
، وال تزال حركة هؤالء المراحل الدراسية وفقد الطالب عشرات األيام التعليمية

محفوفة بالمخاطر نتيجة النفجار مخلفات الحرب في المناطق التي سقطت فيهـا  
ال صواريخ وقنابل، عدا عن التأثير النفسي للعدوان على الطالب والمدرسين، و

للنقص الشديد محرومين من الحصول على خدمات الصحة النفسية  الطلبةيزال 
   .51فيها

  ) المياه والكهرباء وخدمات المياه العادمة(األساسية الخدمات العامة . ت 

تستمر دولة االحتالل في السيطرة على المياه الفلسطينية وفـي سـرقتها مـن    
أحواض المياه الجوفية الفلسطينية وحرمان المواطن الفلسطيني منها، ما يؤكـد  

بق أطماعها المتزايدة فيها، إضافة إلى إقامة جدار الضم والتوسع الـذي يتطـا  
مساره مع مسار األحواض الجوفية، ومصادرة آبار المياه، ومنع حفـر اآلبـار   

  . االرتوازية، وغيرها من الممارسات

  لألمـن   اتشكل السرقة اإلسرائيلية الممنهجة للمياه الفلسطينية والعربيـة تهديـد
من  بمنع الفلسطينيين قد قامت أيضا إسرائيل وكانت .لعربيالمائي الفلسطيني وا

ول على كامل حصصهم المائية اإلضافية التي تقررت في اتفاقية أوسـلو  الحص
سـلطات  اإلجراءات التي قامت بها  ومن. مليون متر مكعب 80الثانية والبالغة 

في الوقت الذي تقوم فيه بسحب المياه من األراضي الفلسطينية لتـزود   االحتالل
حيـث  المحتلـة،  سطينية بها مدنها، تقوم ببيع الفائض منها لسكان األراضي الفل

بلغت كمية المياه المشتراة لالستخدام المنزلي من شـركة الميـاه اإلسـرائيلية    
 ،مليون متر مكعب في الضفة الغربية 47.8ما يقارب  2008لعام ) روتوميك(

                                                
ن اإلنسانية، مكتب األمم المتحدة تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي العربية المحتلة، القدس، راصد الشؤو 51

 .2009 يناير/ كانون الثاني
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استنزاف الميـاه   ، عدا عنوذلك بحسب البيانات األولية لسلطة المياه الفلسطينية
  . 52ي الفلسطينيةفي األراض الجوفية المفرط

، مصدر مياه الشرب الرئيسي للفلسطينيين واالتصال بالشـبكة العامـة  حول  أما
 اسـكاني  اتجمع 123إلى أن  2008لعام بيانات مسح التجمعات السكانية  أشارت

% 22.9في األراضي الفلسطينية ال يوجد فيها شبكة مياه عامة تمثل ما نسـبته  
نسمة جميعهـا فـي الضـفة     177,275يبلغ  من التجمعات السكانية بعدد سكان

ـ  116كما أظهرت بيانات المسح أن . الغربية اتجمع  فـي األراضـي    اسـكاني
، ويسـكنها  )ميكروت(الفلسطينية تحصل على المياه من شركة المياه اإلسرائيلية 

مـن السـكان فـي األراضـي     % 12.1ألف نسمة أي ما نسبته  454حوالي 
تجمعات سـكانية فـي الضـفة     110جمعات بواقع الفلسطينية، وتتوزع هذه الت

فـي   اسـكاني  اتجمع 112تجمعات في قطاع غزة، باإلضافة إلى أن  6الغربية و
أما حول  .خالل دائرة مياه الضفة الغربية الضفة الغربية يحصل على المياه من

في الضفة % 13.8(من األسر الفلسطينية % 24.1اعتبرت  ،جودة مياه الشرب
أن المياه سيئة بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في ) في قطاع غزة% 49.8الغربية و

  .53المياه وتلوث المياه بالمياه العادمة

تم تدمير كثير من خطوط المياه الرئيسية التي تزود بعض القرى الفلسطينية في 
المستوطنين، إضافة إلى عزل جدار الضم والتوسـع   الضفة الغربية بالمياه من

االرتوازية والينابيع، بشكل أدى إلى تردي األوضاع المائية في  للعديد من اآلبار
األراضي الفلسطينية، وحد من قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ برامج التنمية 

وما زالت محافظات الضـفة الغربيـة   . الشاملة، وتوفير المياه الكافية للمواطنين
ضطر الفلسطينيين في عـدد  تعاني من شح متزايد في مياه الشرب، األمر الذي ي

من التجمعات السكانية، إلى شراء المياه من شركة الميـاه اإلسـرائيلية، التـي    
مصدرها في األساس المياه الفلسطينية، وخالل الصيف، تقوم الشركة بتخفـيض  
                                                

صادر بتاريخ جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للمياه لل صحافيبيان   52
22/3/2008 .  

صادر بتاريخ لسطيني بمناسبة اليوم العالمي للمياه جهاز المركزي لإلحصاء الفلل صحافيبيان   53
22/3/2008.  
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، وذلـك  %40كميات المياه التي تزود بها المناطق الفلسطينية إلى أكثـر مـن   
السلطة  وتقوم. تي تزود بها المستوطنات اإلسرائيليةبهدف زيادة كميات المياه ال

تشتريها هي  الوطنية الفلسطينية بشراء المياه من شركة ميكروت والكميات التي
على موافقة سلطة المياه الفلسطينية  ولم تحصلمليون متر مكعب من الماء،  50

ـ    وتمبل ، مليون متر مكعب 8الكمية بـ  بزيادةالشركة  ن تقلـيص الكميـات م
مسـتوطنا   475760ويسـتهلك   .54قـوم بشـرائها  التي تمن الكمية % 10-34

مليون لتر يوميـا مـن مجمـوع     142.7إسرائيليا في الضفة الغربية ما مقداره 
تضم المنطقة المعزولة خلف جدار الضـم  كما . كميات المياه في الضفة الغربية

اقة تصـريفية  والتوسع الغربي الحوضين الجوفيين الغربي والشمال الشرقي بط
مليون لتر مكعب سنويا، بينما تقع المنطقة المعزولـة الشـرقية    507تقدر بـ 

مليون متر مكعـب   172بكاملها فوق الحوض الشرقي بطاقة تصريف تقدر بـ 
بطاقـة   ابئـر  165ويقدر عدد اآلبار الجوفية في هاتين المنطقتين بـ . 55سنويا

ما يعني قيام دولـة االحـتالل   مليون مترٍ مكعب في السنة،  33ضخ تقدر بـ 
بنهب نسبة هائلة من الموارد المائية التي يتم حرمان الفلسطينيين منها وتشـكل  

  .تهديدا لحياتهم

إن النقص الحاد في المياه، الذي هو نتاج سياسة ينتهجها االحتالل اإلسـرائيلي  
ـ  1967عام منذ   ين، وتقوم على التقسيم غير العادل لمصادر المياه المشـتركة ب

دولة االحتالل والفلسطينيين، يمس بالحقوق األساسية لإلنسان الفلسـطيني فـي   
األراضي الفلسطيني المحتلة كالحق في الصحة، والحق فـي السـكن المالئـم،    

ومن الجدير ذكره أن هنـاك  . 56المساواة والتمتع بالمصادر الطبيعية والحق في
لخمس القادمة سيعاني ما تجمعا سكنيا دون شبكات مياه، وخالل السنوات ا 220

ويقدر العجز . يزيد عن أربعمائة ألف مواطن في الضفة الغربية نقصا في المياه
المائي بفلسطين بنحو ثمانين مليون متر مكعب في ميـاه الشـرب، وعشـرين    

                                                
  . 16/7/2008شداد العتيلي، شبكة معا اإلخبارية، . د  54
  .5/6/2008للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم البيئة العالمي، صحافي بيان   55
  http://www.btselem.org/Arabic: منظمة بتسيلم، على الموقع االلكتروني  56
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ويتوقـع أن يصـل   . في السياحة والصـناعة  امليونا في الزراعة وثالثين مليونً
  . 57مليون متر مكعب 280نحو  2010العجز المائي عام 

وفي قطاع غزة قامت دولة االحـتالل باتخـاذ مجموعـة مـن اإلجـراءات       
التخفيض في إمدادات الوقود الالزمة لتشغيل  منها 2008عام والقرارات خالل 

محطة الكهرباء، ما أدى إلى بروز ظاهرة انقطاع التيار الكهربـائي وظـاهرة   
دات الوقود الالزم لتشغيل المولـدات  إضافة إلى التخفيض في إمدا. تدني الفولت

كبديل عن التيار الكهربائي، عدا عن إغالق المعـابر ومنـع إدخـال المـواد     
والمعدات وقطع الغيار الالزمة لتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي 
وما نتج عنه من تأثيرات عامة وخاصة حدت بدرجة كبيرة من قدرة مصـلحة  

تقديم الحد األدنى من خدمات المياه والصرف الصحي  المياه على االستمرار في
قطاع الكهرباء بخصوصية العتمـاده المباشـر    يتميزكما . 58لسكان قطاع غزة

على دولة الكهرباء من دولة االحتالل في قطاع غزة ومعظم منـاطق الضـفة   
ارتفاع سعر استهالك الكهرباء على المواطن، في  إلىالذي يؤدي  األمرالغربية 
  .خانقة تتعلق بالكهرباء أزمةاناة قطاع غزة من ظل مع

في مياه الشرب بسـبب اسـتمرار انقطـاع التيـار      اعانى سكان القطاع نقص
الكهربائي الناجم عن وقف إمداد محطة توليد الكهرباء بالوقود الصناعي الالزم 

وترتب على  .لتشغيلها، ما نتج عنه اختالل في خدمات توصيل المياه للمواطنين
 مشـاكل صـحية كبيـرة   حدوث مياه الشرب ل المعقمةمادة الكلور  استخدام عدم

ـ  امتر 60 من مادة الكلور القطاع وتبلغ حاجة .للمواطنين إال أن  شـهريا  امكعب
منها مائة عملت  ،ابئر 145عدد آبار المياه في غزة ويبلغ  .رصيدها بلغ صفرا

توقفـت  قـت، و من الو% 80بنسبة  منها 45عملت ن الوقت، وم %60بنسبة 
بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود ونقـص قطـع غيـار     اآبار تمام عشرة

                                                
  http://www.phg.org :مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، على الصفحة االلكترونية  57
آثار وتداعيات الحصار وما نجم عنه من تأخير إدخال "تقرير صادر عن مصلحة مياه بلديات الساحل حول   58

  .18/3/2008، غزة، "ع غزة على قطاع المياه والصرف الصحيالمواد والمعدات وقطع الغيار إلى قطا

http://www.phg.org
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اليومي من الميـاه والتـي   استهالك قطاع غزة انخفض والمولدات، و المضخات
 .59%40 تهسبن إلى ماألف لتر مكعب  220تقدر بـ 

 انقطـاع محطات معالجة مياه الصرف الصحي تماما عن العمل بسبب وتوقفت 
فـي   امليون لتر من مياه الصرف الصحي يومي77ترتب عليه ضخ ما ء الكهربا
 .للبحر اخطير ابيئي اتلوثسبب ما دون معالجة  البحر

حجم الخسائر األوليـة لقطـاع    بلغووفقا لتقديرات مصلحة مياه بلديات الساحل 
المياه والصرف الصحي بعد انتهاء العدوان والتي تصل إلى ستة ماليين دوالر 

ي، تشمل الدمار الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية لقطاع المياه والصرف أمريك
لمياه الشرب، منها سبعة آبار بصورة كليـة،   ابئر 11الصحي، حيث تم تدمير 

ثالثة منها في محافظة غزة، وأربعة في محافظة شمال غزة، والباقي تعرضـت  
المائيـة اإلداريـة    كما لحق دمار كبير في عدد من المنشـآت . للتدمير الجزئي

العدوان اإلسـرائيلي علـى    أسفركما . وشبكات وخزانات المياه وشبكات الري
 . 60قطاع غزة عن استشهاد ثالثة من حراس آبار مياه الشرب

إلى مكب للنفايـات   ةكما عملت دولة االحتالل على تحويل األراضي الفلسطيني
مياهها العادمـة غيـر   الصلبة، فما زالت المستوطنات اإلسرائيلية تتخلص من 

المعالجة بتسريبها إلى األودية والمناطق الزراعية الفلسطينية المجاورة، فتتـدفق  
من مستوطنة أرئيل فـي محافظـة سـلفيت إلـى وادي      -مثال-المياه العادمة 

المطوي الذي يمثل أحد مصادر تغذية الحوض الجوفي الغربـي، والـذي فقـد    
وتلـوث   .ة أراضيهم المروية بقربـه رزقهم في زراع رالمزارعون فيه مصاد

مئات األطنان من الغازات السامة للمصـانع الكيماويـة للمسـتوطنات الهـواء     
الفلسطيني للتجمعات السكانية المحيطة بها والتي تلحـق الضـرر باألراضـي    
الزراعية والمحاصيل واألشجار والمواطن الذي يتناول تلـك المحاصـيل كمـا    
                                                

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار حول األزمة جراء الحصار على قطاع غزة  تقرير إحصائي صادر عن  59
في خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصاعد  انهيار"بعنوان  كامل المعابر التجارية بشكل وإغالق

    . 24/11/2008، وكالة معا اإلخبارية، "القطاع ق فيأزمة الوقود والدقي
حول أثر العدوان اإلسرائيلي على الحق في المياه في قطاع تقرير صادر عن مركز الميزان في قطاع غزة  60
 .2009فبراير  /، شباطغزة
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وتستخدم األراضي الفلسـطينية  . وبيت فجار حدث في كل من قريتي دير شرف
مكبا لنفايات مصانع مستوطنات مناطق طولكرم وقلقيلية وسـلفيت التـي تنـتج    

لطالء المعادن ومصانع لألسمدة  عنفايات ضخمة تشمل مصانع عسكرية ومصان
والمبيدات الحشرية ولصهاريج الغاز وعوازل الثالجات واألفـران واألقمشـة   

  .61وغيرها

اوالت السلطة الفلسطينية في تنفيذ مشاريع معالجة المياه العادمة نتيجة تواجه مح
لإلغالقات العديد من العراقيل، إضافة إلى العراقيل التي تواجه تنفيذ المشـاريع  
المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة وإقامة مكبات صـحية، وذلـك بسـبب رفـض     

الزمة إلقامـة مثـل هـذه    اإلسرائيليين إعطاء السلطة الفلسطينية التراخيص ال
المشاريع، ورغم سعي السلطة الفلسطينية إليجاد حلول مناسبة لمشاكل النفايات، 
عن طريق توفير التمويل الالزم إلنشاء مكبات صحية حديثـة، تقـوم قـوات    
االحتالل بشكل متكرر بإغالق الطرق المؤدية إليها خاصة تلـك فـي منطقـة    

طنان منها بالقرب من المناطق السـكنية  طولكرم، ما يؤدي إلى تراكم مئات األ
جسيمة على الصحة العامة للسكان وعلى البيئة االفلسطينية، مسببة أضرار . 

تم تدمير كثير من خطوط المياه الرئيسية التي تزود بعض القرى الفلسطينية في 
الضفة الغربية بالمياه من قبل المستوطنين، إضافة إلـى عـزل جـدار الضـم     

يد من اآلبار االرتوازية والينابيع، بشكل أدى إلى تردي األوضـاع  والتوسع للعد
المائية في األراضي الفلسطينية، وحد من قدرة السلطة الوطنية على تنفيذ برامج 

وما زالت محافظات الضفة الغربيـة  . 62التنمية الشاملة، وتوفير المياه للمواطنين
طر الفلسطينيين في عـدد  تعاني من شح متزايد في مياه الشرب، األمر الذي يض

من التجمعات السكانية، إلى شراء المياه من شركة الميـاه اإلسـرائيلية، التـي    
مصدرها في األساس المياه الفلسطينية، وخالل الصيف، تقوم الشركة بتخفـيض  

، وذلـك  %40كميات المياه التي تزود بها المناطق الفلسطينية إلى أكثـر مـن   
كما أن معظم . ي تزود بها المستوطنات اإلسرائيليةبهدف زيادة كميات المياه الت

                                                
  .5/6/2008للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم البيئة العالمي، صحافي بيان   61
، على )2005، "أريج"معهد األبحاث التطبيقية : القدس(، "البيئة الفلسطينية في يوم البيئة العالمي" ينظر  62

  : الصفحة االلكترونية
http://www.arij.org/pub/pubarabic/Environment  
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اآلبار التي اعتمد عليها المواطنون ألغراض الشرب والري جفت نتيجة لحفـر  
اآلبار اإلسرائيلية بالقرب منها، في ظل منع الفلسطينيين من القيام بحفـر آبـار   

ـ   ى جديدة وصيانة اآلبار المعطلة، وقد عانى مئات اآلالف من الفلسـطينيين عل
مدار فصل الصيف من نقص حاد في المياه في الوقت الذي يتمتع فيه مواطنـو  

ومستوطنوها في الضفة الغربية من استهالك بيتي وافـر للميـاه    االحتاللدولة 
  على مدار السنة دون أي تقييد للكميات المستهلكة من قبلهم، 

ل اإلسـرائيلي  إن النقص الحاد في المياه، الذي هو نتاج سياسة ينتهجها االحتال
 ، وتقوم على التقسيم غير العادل لمصادر المياه المشـتركة بـين  1967عام منذ 

والفلسطينيين، يمس بالحقوق األساسية لإلنسان الفلسـطيني فـي    دولة االحتالل
األراضي الفلسطيني المحتلة كالحق في الصحة، والحق فـي السـكن المالئـم،    

  . 63طبيعيةالمساواة والتمتع بالمصادر ال والحق في

وبسبب االعتماد المتزايد على مولدات الكهرباء، وبحسب تقدير مصـلحة ميـاه   
الساحل في قطاع غزة، فإن االحتياجات الضرورية من المولدات الخاصة بضخ 
المياه ومياه الصرف الصحي إضافة إلى القطع الالزمة لتشغيل شـبكات الميـاه   

  . 64ر شهرياألف دوال 628 والصرف الصحي في القطاع تصل الى

  :القطاع األمني. ث 

تتحمل سلطات االحتالل اإلسرائيلي كقوة احتالل حربي المسـؤولية القانونيـة   
بشكل أساسي عن الحالة األمنية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، كونهـا  
قوة احتالل يقع على عاتقها حفظ األمن والنظـام فـي األراضـي الفلسـطينية     

، إضافة إلـى  1949عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام  المحتلة، التي تنطبق
القانونية تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة، ودورها في  دولة االحتاللمسؤولية 

  . الحفاظ على األمن والنظام العامين، بموجب قواعد القانون الدولي اإلنساني
                                                

  http://www.btselem.org/Arabic: منظمة بتسيلم، على الموقع االلكتروني للمنظمة  63
، إعداد مجموعة الرقابة الفلسطينية في "تواصل االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة"حول  تقرير خاص 64

  :دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، على الصفحة االلكترونية
  http://www.nad-plo.org/ar/main.php?view=pmg_special  

http://www.btselem.org/Arabic
http://www.nad-plo.org/ar/main.php?view=pmg_special
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 2000عـام  منذ  كانت الممارسات التي قامت بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي
تدهور حق المواطن الفلسطيني في التمتع باألمن  وما زالت تنتهجها قد أدت إلى

إضعاف قدرة المؤسسة األمنية الفلسطينية علـى القيـام   و والسالمة الشخصية،
 علـى أداء   ابدورها في حفظ النظام واألمن وتحقيق سيادة القانون، ما أثر سـلب

ة، وعلى أداء األجهزة المكلفة بحفـظ النظـام   المؤسسة األمنية الفلسطينية عام
واألمن خاصة، وخلق حالة من عدم الثقـة بـين تلـك المؤسسـة والمـواطن      
الفلسطيني عبر سياسات وإجراءات تدميرية تنتهجها السلطات اإلسرائيلية منـذ  

  . 2000عام 

ويعد االحتالل، وسيبقى، المهدد األساسي لعمليه إصالح قطاع األمن، حيـث أن  
ياسات واإلجراءات االحتاللية المتمثلـة فـي تقطيـع أوصـال التجمعـات      الس

الفلسطينية إلى الحصار العسكري واالقتصادي وفرض منـع التجـول وإعاقـة    
التي تقع تحت " أ"الحركة وأعمال التوغل في المدن الفلسطينية واجتياح المناطق 
. قوات األمن معقدة سيطرة السلطة الفلسطينية األمنية تجعل البيئة التي تعمل بها

وتحمل السلطة الفلسطينية االحتالل اإلسرائيلي وسياسته، مسؤولية إعاقة أجهزة 
األمن عن أداء مهامها، بهدف تكريس ادعاء ضعف السلطة وأجهزتها األمنيـة،  

كما أن انتهاك . وعدم قدرتها على ضبط األمن، وفرض النظام واحترام القانون
رمة المدن والبلدات الفلسطينية ومداهمتها بين الحـين  قوات االحتالل المتتالي لح

  .واآلخر أفقد قوات األمن الوطني الفلسطيني هيبتها

وفرض سـيطرتها  " أ"بإعادة احتالل المناطق المسماة  دولة االحتاللوكان قيام 
، واالجتياحات المتكررة للمدن الفلسـطينية، قـد   2002عام العسكرية عليها في 
وإضافة إلى عدم قيامهـا بواجبهـا فـي    . من والنظام العامينأدى إلى انعدام األ

توفير بيئة آمنة للمواطنين الفلسطينيين، قامت قوات االحتالل بارتكـاب العديـد   
، وبكل ما من شأنه عرقلة جهود السلطة الوطنية من االنتهاكات في هذا المجال

العسـكرية  نظـرا للحـواجز   انـه  كما  .االفلسطينية في توفير األمن لمواطنيه
اإلسرائيلية التي تقطع أوصال الطرق ما بين مدن وبلدات األراضي الفلسـطينية  
المحتلة، وعدم تيسر سبل االنتقال من منطقة إلى أخرى، فإنه يتم عرقلة انتقـال  
األحداث والجانحين إلى مراكز اإلصالح والتأهيل، ما يحرمهم من الحـق فـي   
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لحاالت إلى إطالق سـراح األحـداث   اإلصالح والتأهيل، ويؤدي في كثير من ا
  .الجانحين

منية فـي  أخطة  في تطوير وتطبيقالسلطة الفلسطينية  بالرغم من ذلك باشرت 
الجريمـة وفـرض األمـن     بهدف مكافحة المدن الفلسطينية في الضفة الغربية
، حيث بدأت باألخذ بزمام األمور 2008عام والنظام العام وحققت تطورا خالل 

ات صارمة وخطوات عملية في إطار معالجـة حالـة الفوضـى    وباتخاذ إجراء
األمنية التي سادت في الضفة الغربية في السنتين الماضـيتين، إال أنـه وعلـى    
الرغم من ذلك استمرت السياسة اإلسرائيلية الممنهجة باجتياح المدن الفلسطينية 

غـالق  والتصفية الجسدية للنشطاء الفلسطينيين وأعمال االعتقـال التعسـفي وإ  
  .الجمعيات الخيرية والمؤسسات العامة داخل المدن الفلسطينية

لتقوض مـن جهـود السـلطة     2008عام جاءت االنتهاكات اإلسرائيلية خالل 
تقدم في أي الفلسطينية لتوفير المناخ المالئم لفرض األمن والنظام العام، وإفشال 

حافظـات الضـفة   حيث شملت السيطرة األمنية الفلسطينية كافـة م . هذا المجال
 الـرغم مـن المعيقـات   علـى  وشهد الوضع األمني تطورا ملحوظا  ،الغربية

االجتياحـات   ومنها ،إفشال تلك الجهود التي هدفت إلىاإلسرائيلية  واالنتهاكات
وخاصة تلك المتواصلة لمدينة نابلس بعد فترة من الهـدوء واالسـتقرار    اليومية

الل التوغل في المناطق الواقعـة  االحت قوات ، ومواصلةبهدف إحداث الفوضى
تحت السيطرة األمنية الفلسطينية، والقيام باعتقـال مـواطنين كانـت السـلطة     

وض مـن جهـود السـلطة الفلسـطينية     قما الفلسطينية قد أفرجت عنهم سابقا، 
  .هيبتها أمام مواطنيها وأضعفضعف من مصداقيتها أو

 2008عام رائيلي في أواسط ومن األمثلة على ما سبق قيام قوات االحتالل اإلس
باقتحام مدينة نابلس وإغالقها للمركز التجاري الرئيسي وسط المدينة ومصادرة 
محتوياته وإغالق جمعيات خيرية عاملة في المدينة، وإغالق الجمعية الخيريـة  
اإلسالمية وجمعية الشبان المسلمين في الخليل، وذلك في أعقاب صدور قـرار  

والـذي يتـيح لقـوات     2008عام ئيلية في شهر آذار من المحكمة العليا اإلسرا
االحتالل مصادرة بعض الجمعيات تحت ذريعة محاربة اإلرهاب، إضافة إلـى  
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اقتحام قوات االحتالل لبعض البنوك الفلسطينية ومحالت الصرافة ومصادرة ما 
 .شكل انتهاكا صارخا للصالحيات القانونية للسلطة الفلسطينيةما بها من أموال 

فـي   األمنيـة ، تؤدي ممارسات االحتالل وآثارها على تطبيق الخطـة  اعمومو
الفلسطينية المحتلة، وذلك من خالل االجتياحـات المتكـررة وتقييـد     األراضي

حركة المواطنين على الحواجز العسكرية، ومساندة قوات االحتالل للمستوطنين 
الوفـاء مـن قبـل     عدم إلى إضافة. في اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم

وتحمل السلطة الفلسـطينية  . المجتمع الدولي بجهود دمج المطلوبين في المجتمع
االحتالل اإلسرائيلي وسياسته، مسـؤولية تـردي األوضـاع فـي األراضـي      
الفلسطينية، من خلق وضع اقتصاد مترد، وضـلوعه فـي عمليـات التهريـب     

متنوع، واألجسام المشـبوهة  للسيارات المسروقة والمخدرات، وتجارة السالح ال
المتفجرة، وحماية مرتكبي الجرائم والجنايات، وإعاقة مهام أجهزة األمن، بهدف 
تكريس ادعاء ضعف السلطة وأجهزتها األمنية، وعدم قدرتها على ضبط األمن، 

  . وفرض النظام واحترام القانون
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  خاتمـــة وتوصيـــــات

انتهاكات  ،اءاتها التعسفية عامة، في مجموعهاالممارسات االحتاللية وإجر تشكل
للقـانون  صريحة للقوانين والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق اإلنسان، وانتهاكا 

اإلنساني، والتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين وقـت   الدولي
 ، والتي تحكم عالقة المحتل بالقوة المحتلة، وتنطبـق علـى  1949الحرب لعام 

ـ  للصليب  تشير اللجنة الدوليةالضفة الغربية وقطاع غزة، كما  أن  ىاألحمـر إل
السـكان   الحظر القانوني، بخصوص العقوبات الجماعية، ال يسمح بمعاقبة جميع

  ".المسؤولية عن أفعال لم يرتكبوها"أو أي فرد منهم على أساس 

ـ األطراف المتعاقـدة   أحدهي  دولة االحتاللأن  وعلى الرغم من ى اتفاقيـة  عل
هذه المعاهـدة علـى الضـفة     انطباق، فهي ال تقبل 1949جنيف الرابعة لعام 
فإن األمم المتحدة واللجنـة الدوليـة للصـليب     ومع ذلك، ،الغربية وقطاع غزة

 ،على األراضي الفلسطينية المحتلة انطباقهااألحمر والمجتمع الدولي ككل أكدوا 
  .باحترام هذه االتفاقية وتطبيق أحكامهاااللتزام  ، يتوجب على إسرائيلوبالتالي

تتواصل السياسات االحتاللية وانتهاكاتها لحقوق المواطن الفلسطيني وتتصـاعد  
أقسى وأكثر منهجية، فأعمال القتل واالعتقاالت وتدمير  من عام إلى آخر بشكل

البنية التحتية في األراضي الفلسطينية، واإلغالق والسيطرة الكاملة على منافـذ  
راضي التي تديرها السلطة الوطنية الفلسـطينية، باإلضـافة إلـى أن آثـار     األ

تكاد تكون مستمرة حتى وان حدثت في األعوام السـابقة   االنتهاكات اإلسرائيلية
إال أن آثارها تعد طويلة األمد، كجدار الضم والتوسع الـذي كـان وال يـزال    

ـ   طيني، وال يـزال  وسيبقى وجوده يؤثر سلبا على كافة حقوق المـواطن الفلس
ال تـزال  كمـا  االقتصاد الفلسطيني مرهونا ومربوطا باالقتصاد اإلسـرائيلي،  

 2002عـام  تأثيرات التدمير الذي أحدثته قوات دولة االحتالل في اجتياحـات  
ويسـتمر   قائما في مؤسسات السلطة الوطنية، وتستمر االنتهاكات اإلسـرائيلية 

الما بقي االحتالل اإلسرائيلي لألراضـي  تأثيرها على أداء السلطة الفلسطينية ط
  .الفلسطينية قائما



 

 

 

78
 

أن العدوان الذي شنته قوات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غـزة   الهيئةترى 
عد من أنه يكما االستهتار بأرواح المواطنين الفلسطينيين،  عكس أقصى درجات

للمـادة   اخالفًجهة أخرى أعماال انتقامية وعقابا جماعيا للمواطنين الفلسطينيين 
بشأن حمايـة األشـخاص    1949لعام الثالثة والثالثين من اتفاقية جنيف الرابعة 

وترى أن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يهدف  .المدنيين في وقت الحرب
إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه الوطنية واستقالله وحقه في 

ام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بخنـق مـا   وال أساس قانوني لقي. تقرير مصيره
يزيد عن مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة داخـل سـجن كبيـر    
ووقف اإلمدادات الطبية والغذائية واإلنسانية عنه كعقاب جماعي له وكجريمـة  
. إنسانية تخالف كل المواثيق واالتفاقيات واألعراف الدوليـة لحقـوق اإلنسـان   

قوم به االحتالل اإلسرائيلي يشكل مخالفة فاضـحة التفاقيـة   وعليه تؤكد أن ما ي
  .جنيف الرابعة ويعد جرائم حرب بامتياز

ونتيجة لتصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني فـي الضـفة   
إضافة إلـى حقـوق   -الغربية وقطاع غزة، وتعرض الحقوق المدنية والسياسية 

النتهاكـات جسـيمة    -الجتماعية والثقافية كافةالشعب الفلسطيني االقتصادية وا
   .2008عام خالل 

أن الممارسات اإلسرائيلية الممنهجة واالنتهاكات المتواصلة لحقوق  الهيئةترى 
اإلنسان الفلسطيني في األراضي الفلسطينية المحتلة يعيـق السـلطة الوطنيـة    

ق اإلنسـان  الفلسطينية في القيام بدورها المنوط بها في حماية وضـمان حقـو  
الفلسطيني ويحبط من محاوالتها لتحقيق التنميـة االقتصـادية والحفـاظ علـى     
استقرار وامن المواطنين وفرض النظام والقانون العام، كما وحد مـن قـدرتها   

أثرت االنتهاكات اإلسرائيلية سـلبا علـى   و. تجاه مواطنيها اعلى تنفيذ التزاماته
الخـدمات األساسـية المقدمـة    قدرة السلطة الوطنية على تحسـين مسـتوى   

كما أن عدم قدرة . للمواطنين، وعلى قدرتها على القيام بعملية اإلصالح األمني
السلطة الوطنية على مواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية وإيقاف بناء جـدار الضـم   

ـ     تجـاه   اوالتوسع، وتجميد االستيطان، حد من قـدرتها علـى تنفيـذ التزاماته
السلطة الفلسطينية في ظل الظروف المتأزمـة معالجـة   المواطنين، ولم تستطع 

مشكلتي الفقر والبطالة ومواجهة األزمة اإلنسانية في الضفة الغربيـة وقطـاع   
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جهود السلطة الفلسـطينية   أمامللعراقيل التي تضعها دولة االحتالل  انظر ،غزة
ي الـذ  األمـر للمـواطنين،   واألمنيةاالقتصادية والمعيشية  باألوضاعللنهوض 

  .الحواجز ووقف االجتياحات والتوغالت واالعتقاالت إزالةيتطلب 

منيا لكيانها وأنها تـدافع عـن نفسـها    أأنها تواجه تهديدا  دولة االحتاللتدعي 
ومواطنيها لتبرير كافة االنتهاكات اإلسرائيلية لقواعد حقوق اإلنسـان والقـانون   

الحقيقة الواضـحة بـأن   الدولي اإلنساني، إال أن المجتمع الدولي يتغاضى عن 
استمرار االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة وإنكار حـق الشـعب   
الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة هو السبب الرئيسي للهاجس 

  . اإلسرائيلي األمني

نه ال يمكن حماية حقوق اإلنسان الفلسطيني وضمان الحـد  أ الهيئةتؤكد وعليه 
لالحتالل اإلسـرائيلي   ووقف انتهاكات حقوق اإلنسان باإلنهاء التام منهااألدنى 

تستمر تلك االنتهاكات ما وس. 1967عام لكافة األراضي الفلسطينية المحتلة في 
االحتالل ويوضع حد لممارساته على المستوى الدولي في سبيل الحد من  لم ينته

ة الفلسطينية وحقوق المـواطن  تأثير االنتهاكات اإلسرائيلية على السلطة الوطني
  .الفلسطيني

  توصيات

القيام بمجموعة من اإلجـراءات  بمطالبة الجهات المسؤولة تشدد الهيئة على 
 :بشكل جاد ومنها

دعوة المجتمع الدولي للعمل الجـاد علـى إنهـاء االحـتالل الحربـي       .1
، 1967عـام  اإلسرائيلي طويل األمد لكافة األراضي الفلسطينية المحتلـة فـي   

حرب وعقوبات جماعية ممنهجـة فـي    ا فيما يتم من جرائمياعتباره سببا رئيسب
قطاع غزة وسائر األراضي الفلسطينية المحتلة، ويقف عائقا أمام حق الشـعب  
الفلسطيني إقامة دولته وفي تقرير مصيره الذي كفلته كافة األعراف والمواثيـق  

لمتكررة لتلك األراضـي،  ووقف عدوانها واجتياحاتها ا. الدولية لحقوق اإلنسان
 .ورفع الحصار الخانق المفروض على األراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة
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على الضلوع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهـا   ةحث الحكومة اإلسرائيلي .2
كقوة احتالل، والسماح للسلطة الفلسطينية بممارسة دورها على أكمل وجه على 

 .ائية دون تدخلاألصعدة التنفيذية والتشريعية والقض
تفعيل آليات التدخل الفوري من قبل هيئة األمـم المتحـدة ومنظماتهـا     .3

إللزامها باحترام االتفاقيات الدولية واالنصياع إلى  دولة االحتاللوالضغط على 
قرارات الشرعية الدولية، وحث األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيـف  

المـؤرخ  ) A/RES/ES-10/15(عامة رقم الرابعة على تطبيق قرار الجمعية ال
 .والمتعلق بفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار 2004 ويولي /تموز 20في 

بمنظمات األمم المتحدة والمنظمات الدوليـة   الًحث المجتمع الدولي ممث .4
األخرى على دعم مؤسسات السلطة الفلسطينية للنهوض بواقع حقوق اإلنسـان  

والكرامة للبشرية للشعب الفلسطيني القابع تحـت نيـر    وتوفير متطلبات الحياة
ااالحتالل منذ أكثر من واحد وأربعين عام . 

دعوة السلطة الفلسطينية لمطالبة دولة االحتالل باإلفراج الفـوري عـن    .5
كافة المعتقلين من أعضاء المجلس التشـريعي الفلسـطيني لتمكـين المجلـس     

تشريع والرقابـة علـى أداء السـلطة    القيام بدوره األصيل في ال من التشريعي
 .التنفيذية

مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على دولة االحـتالل لوقـف سياسـة     .6
التوغل واالجتياحات للمدن الفلسطينية ورفع الحواجز والسماح بالتنقل وحريـة  
الحركة فيما بينها واحترام حقوق اإلنسان ووقف كافة االنتهاكات بحقها والعمـل  

سلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها من أداء المهـام المنوطـة بهـا    على تمكين ال
 .ومنها حماية وضمان حقوق مواطنيها على الوجه األكمل

لوفـاء  عاقدة على اتفاقية جنيـف الرابعـة ل  المتدعوة األطراف السامية  .7
بالتزاماتها الواردة في المادة األولى من االتفاقية والتي تتعهـد بموجبهـا بـأن    

اقية وأن تكفل احترامها في جميع األحوال، كذلك الوفاء بالتزاماتهـا  تحترم االتف
من االتفاقيـة بمالحقـة المتهمـين بـاقتراف      146القانونية الواردة في المادة 
 .مخالفات جسيمة لالتفاقية

التأكيد على وحدة األراضي الفلسطينية المحتلة وعلـى كونهـا وحـدة     .8
تح الممر اآلمن ما بين الضفة والقطـاع  فواحدة وإلزام دولة االحتالل ب جغرافية

وإنهـاء الحصـار اإلسـرائيلي المشـدد     . اعتباره استحقاقا فلسطينيا خالصـا ب
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رفح وايريـز   كافة المعابر فورا بما فيها معبراالمفروض على قطاع غزة وفتح 
 .والسماح بإدخال اإلمدادات اإلنسانية والطبية

ممارسة الضـغط علـى   ل دعوة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان كافة .9
حكوماتها للتحرك إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وحماية السكان المدنيين في قطاع 

 .ا أطرافا سامية عليها الوفاء بالتزاماتها الواردة في االتفاقيةغزة، باعتباره
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