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االعتداءات  مقارنة    ة اإلسرائيلي   ألجل 
الفلسطيني  املدنيني  غزة   ني جتاه  قطاع    يف 

وبعد   إبعداد  مّت  ؛  2015  سنة قبل  القيام 
لل  لالعتد جداول  واملقارنة  اءات  تحليل 

وأهدافها،    ، اإلسرائيلية من حيث أنواعها 
عشر   الدراسة  تغطي  حيث  ونتائجها، 
سنوات مقّسمة إىل فرتتني متساويتني؛ من  

وهي   بينهما،  املقارنة  قبل  أجل  سنوات  مخس  مقابل    (، 2014- 2010)   2015سنة  مخس 
   وهي:بينها رنة مقالل  جماالت حتديد ثالثة  ومتّ ،  ( 2019- 2015)   ها سنوات بعد 

   الضحااي.   . 1
 اهلجمات.     .2
 األهداف املصابة.    . 3

وقد وجد الباحث من خالل نتائج اإلحصائيات واملقارنة بينها، أبن هناك تراجعاً كبرياً يف 
يف الفرتة الثانية، فيما كانت نسبة   436يف الفرتة األوىل تراجعت إىل  2,730أعداد القتلى؛ فمن 

%. وعند مقارنة  21.6% لترتاجع إىل  34.4  من السيدات واألطفال إىل بقية القتلى متثل  القتلى
قتلى،    10جرحياً مقابل كّل    51نسبة القتلى إىل اجلرحى يف كل فرتة تبنّي أهنا كانت بتناسب  

 ملخص: 
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مقابل كل    508لرتتفع بشكل كبري وتصبح   تراجعت قتلى  10جرحياً  فقد  . ومن جانب آخر 
من  ل عاهلجمات  أعداد   غزة  قطاع  يف  3,705  لتصبح  17,365ى  نوعياً  تراجعاً  ذلك  ورافق   ،

يف الفرتة الثانية،    599هجوم يف الفرتة األوىل، أصبح    15,025القصف اجلوي واملدفعي، فمن  
%  86.5كما تراجعت نسبة القصف اجلوي واملدفعي إىل بقية أنواع اهلجمات، فقد كانت متّثل  

لتصبح    59,155د األهداف املصابة من  ة فقد تراجعت أعدا %. ومن انحية اثلث 16.1لتصبح  
، مثل استهداف السيارات  ، كما توقف جيش االحتالل عن استهداف أهداف معينة23,464

مثل استهداف  يف أخرى،  إلضافة إىل استهداف املنازل السكنية، بينما زاد والدراجات النارية، اب
م ونوعية اعتداءاهتا جتاه  سرائيل" قد ّغريت من حجوكّل ذلك يؤّكد أبن "إ  املتظاهرين السلميني،

الدولية   اجلنائية  للمحكمة  فلسطني  انضمام  بعد  غزة،  تراجعت 2015  سنةيف  قطاع  فقد   ،
 االعتداءات عددايً، وتغريت نوعياً. 

 
 مقدمة: 

 
 

 ؟ 2015 سنةملاذا . 1
الشعبية    الضغوط  ازدادت   ،يوماً   51واليت استمرت  ،  2014بعد انتهاء احلرب على غزة صيف  

الدولية،   لنظام روما املؤسس للمحكمة اجلنائية  الفلسطينية لالنضمام  السلطة  والفصائلية على 
وابلفعل    .وذلك ملقاضاة جمرمي احلرب اإلسرائيليني

أودعت احلكومة الفلسطينية ،  2015  سنةيف مطلع  
االنضمام للمحكمة اجلنائية الدولية، والذي    صكّ 

، واحملكمة اجلنائية  2015/ 1/4دخل حيز النفاذ يف  
الدولية هي أول حمكمة جنائية دولية دائمة، ويدخل  

يف اختصاصها كل شخص ارتكب جرمية من املشار  
من نظامها وفقاً لشروط االختصاص، فال حصانة ألحد مهما كان منصبه أو    5إليها يف املادة  

نضمام ثري ذلك االدى ت ل محو   ، وقد اثر حينها جدل واسع بني املتخصصني واملهتمني  . جنسيته

 احملكمة اجلنائية الدولية
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، فالبعض يف قطاع غزة  ينيجتاه املدنيني الفلسطين  ة اإلسرائيلي  ةالعسكريعتداءات  طبيعة اال  على
تغرّي   "إسرائيل"ن  ادعى أب املدنينيلن  العسكري جتاه  تكرتث    هنا الأو   ،  أي شيء من سلوكها 

  اً من  بعضستغرّي   "إسرائيل"ن  ال أبق  خروال ابحملكمة اجلنائية الدولية، والبعض اآل  ،ابلقانون الدويل
والبعض   من سلوكها،  لستعدّ مبعىن أهنا    ،الفلسطينينياً ونوعاً جتاه املدنيني  ممارساهتا العسكرية كمّ 

متفائالً  اآل قال    ، كثرأخر كان  عن    " إسرائيل"ن  أبحني  هنائياً  املدنيني استتوقف    ، ستهداف 
املدنية  فقط    ،واألهداف  املقوستكتفي  الفلسطينابستهداف  نفس    كلّ ية.  اومة  يف  أاثر  ذلك 

يف   ؤسسات حقوق اإلنسان، من تقارير متنوعة ملليةو ىل املصادر األإ للرجوع    احلماسة  الباحث
وطبيعتهم،    حول أعداد اهلجمات، ونوعيتها، والضحااي  إلعداد دراسة إحصائية مقارنة فلسطني  

العسكري اإلسرائيلي جتاه لة يف السلوك  لتغريات احلاصملعرفة مدى اواألهداف املصابة ونوعيتها،  
،  نيقطاع، بني فرتتني متساويتالقطاع غزة، وانعكاس ذلك على حجم ونوعية االعتداءات على  

 . 2019  سنةوحىت  2015  سنة ذ والثانية من، 2014  سنةوحىت  2010 سنة ذاألوىل من
 التغريات أم األسباب؟ . 2

 "إسرائيل " يالحظ أبن    ، االنضمام   وات اخلمس اليت تلتاإلسرائيلي يف السن ولكن املتتبع للسلوك  
مل تتوقف عن استهداف قطاع غزة بني احلني واآلخر، أو أهنا رمبا قامت بتكييف سلوكها العسكري  

مع األخذ بعني االعتبار أبن السنوات اخلمسة اليت   ، من وجهة نظر الباحث ،  مبا يالئم املتغري األهم 
منها الفلسطيين    ، تغريات عدة على الصعد املختلفة شهدت  ( قد  2019- 2015ام ) تلت االنضم 

واإلسرائيلي، واإلقليمي، والدويل، واليت قد تسهم بدرجة أو أبخرى يف التأثري زايدة أو نقصاانً يف 
العسكرية  االعتداءات  ونوعية  مستوى 

مع التأكيد   اإلسرائيلية جتاه قطاع غزة، 
البحث يف   أبن هدف هذه الدراسة هو

تغري  االعتد وجود  طبيعة  يف  اءات ات 
ما هو مث  اإلسرائيلية على القطاع أم ال؟  

ونوعيتها؟  أما   ، مقدارها؟  إن وجدت، 
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أو عامل مؤثر يف تلك   سبب   كلّ   إسهام مدى  و   ، ن وجدت ، إ البحث يف أسباب تلك التغريات 
  يف خالصة   وابلرغم من ذلك فقد متّ   على نتيجة هذا البحث.   يرتتب فذلك حبث آخر قد    ، التغريات 
للرتاجع   م سة نقاش خمتصر حول اجتاه العوامل األخرى، سواء بتوفري بيئة تدفع للزايدة أ اهذه الدر 

االعتداءات  ونوعية  حجم  على  انعكست  أهنا  املفرتض  من  اليت  االعتداءات،  تلك  خبصوص 
 اإلسرائيلية على قطاع غزة.

 
 املنهجية:

 

ثر املناطق الفلسطينية أكذي هو  الو   ،ومن أجل ذلك حدد الباحث مكان الدراسة يف قطاع غزة
وبشكل متكرر من قبل قوات اجليش اإلسرائيلي، كما متّ  حتديد زمن الدراسة بعشر    استهدافاً 

  ، 2019- 2015  ، والثانية تشمل السنوات 2014- 2010  السنوات قسمت لفرتتني، األوىل تشمل  سنوات،  
بني فرتيت  للمقارنة بينها    جماالت ثالثة    وهي ما سيصطلح عليها بفرتيت الدارسة. وقد مّت حتديد

 وهي: الدراسة، 
 أعداد الضحااي الفلسطينيني يف القطاع.      .1
 اهلجمات اإلسرائيلية على القطاع.     .2
 أنواع األهداف اليت أصابتها قوات االحتالل يف قطاع غزة، وقد صّمم الباحث فئات داخل كل جمال.      .  3

ت بني فرتيت الدراسة. وقد مّت االعتماد على ني كافة اجملاالت والفئامّت بعد ذلك املقارنة ب  مث
واملوثقة الرمسية  وابل  اليت تصدرها  ،اإلحصائيات  الفلسطينية؛  اإلنسان  ذات مركز مراكز حقوق 

اإلحصائيات  اختلفت  حال  ويف  اإلنسان،  حلقوق  الفلسطيين  واملركز  اإلنسان،  حلقوق  امليزان 
كز امليزان أوالً ملا يتمّيز به من جودة التصنيف، والختصاصه للعمل يف  بينهما، فقد مّت تقدمي مر 

اليت لعلمية احملايدة، و اارير، واليت هي من األدلة  قطاع غزة، مع التنويه إىل الدقة الكبرية هلذه التق
االستدالل هبا، واستخالص النتائج املعتربة، مع اعتماد هامش اخلطأ الذي تعتمده هذه  ميكن  
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التحليل  5وهو  املراكز   املنهج اإلحصائي، ومنهج  الدراسة هو  املتبع هلذه  فاملنهج  %، وابلتايل 
 املقارن. 

أما عن منهجية التعامل مع البياانت واإلحصائيات غري املفّصلة، وفقاً ملا تتطلبه فئات يف هذه 
 الدراسة، فقد مّتت املعاجلة وفقاً ملا يلي:  

تكن مثبتة يف التقارير من شة، فقد كان يتم حتديدها إن مل  يف حالة اهلجمات ابألسلحة الرشا
احلدودية، مثل املزارعني وعمال مجع اخلردة، ويضاف  خالل؛ أعداد القتلى واجلرحى يف املناطق  

القتلى يف املسريات السلمية قرب السياج احلدودي، واليت على األرجح أن   عليها املصابني أو 
 .  إصاابهتم كانت تتم أبسلحة رشاشة 

القتلى واجلرحى يف إحدى   القتلى واجلرحى من املقاومني، من بني جمموع  أما حتديد أعداد 
 األعوام، فيتم وفقاً ملا يلي:  

إن مل يكن مذكوراً يف تقارير مركز امليزان فيتم الرجوع إىل تقارير املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان  
رحى يف ذلك العام من املقاومني،  واجل% من القتلى  30إن وجدت، وإال فيتم احتساب نسبة  

 استنباطها من التقارير السنوية ومن احلروب الثالثة.   % مدنيني، وهذه املعادلة متّ 70و
أما استهداف املباين احلكومية والبلدية فيتم إضافتها إىل فئة املنازل السكنية واملنشآت املدنية  

نازل السكنية اليت ُدّمرت بشكل كامل أو امل  يف فئة واحدة. مع التنويه أبن الدراسة قد اعتمدت 
 جزئي، ومّت إمهال املنازل اليت تضررت أبضرار طفيفة، مع بيان املراجع واملصادر يف كل حالة.  

، والثاين حتليل ومقارنة أعداد الضحاايوقد مّت تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة فروع، يتناول األول  
اهل ومقارنة  الثالث  جمات،حتليل  ومقارنة  فيتناول    أما  القوات حتليل  تعّمدهتا  اليت  األهداف 
 بني فرتيت الدراسة.قطاع غزة اإلسرائيلية على 
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 الفرع األول: حتليل ومقارنة أعداد الضحااي الفلسطينيني يف قطاع غزة يف الفرتتني:
 

راسة، مما  يف هذه الدابلطبع مل تكن البياانت مفّصلة يف تقارير املؤسسات وفقاً ملا مّت تقسيمه  
تطّلب القيام بعمليات حسابية يف بعض الفئات. وخبصوص الضحااي، اعتمد الباحث تصنيفهم  

 لثالث فئات، وهي:  
  فئة القتلى من السيدات واألطفال.   .  1
 فئة بقية القتلى.     .2
 فئة اجلرحى.    . 3

القتلى اآلخرون إىل فئات مثل   يتم فرز فئة  توفّر بياانت دقيقة    مقاومني ومدنيني، لعدمومل 
كافة السنوات العشر موضوع الدراسة، ولكن مّت معاجلة موضوع املقاومني عندما يكونون أهدافاً،  ل

سواء جرحى أم قتلى )شهداء( يف الفرع الثالث اخلاص ابألهداف املصابة، حيث احلاجة هنا  
ت كل عام يف اجلدول  ام، وقد مّت عرض بياانأكرب للمقارنة بني أعداد القتلى واجلرحى بشكل ع

تايل بشكل مفّصل ليعطي صورة تفصيلية، مثّ مّت مجع بياانت األعوام اخلمسة األوىل معاً، وكذلك ال
بياانت األعوام اخلمسة األخرية يف جمموعة أخرى لتسهيل عمليات التحليل واملقارنة واستخالص  

 النتائج بعد ذلك.
 

 ل الفرتتني : أعداد الضحااي الفلسطينيني خال 1جدول رقم  
 

 جمموع اجلرحى  جمموع القتلى  3قتلى آخرون 2واألطفال 1القتلى من السيدات  السنة
20104 5 67 72 209 
20115 15 99 114 467 
20126 56 196 252 1,473 
20137 2 10 12 75 
20148 862 1,418 2,280 11,724 

 13,948 2,730 1,790 940 جمموع الفرتة األول 
20159 5 23 28 1,275 
201610 4 5 9 221 
201711 3 26 29 902 
201812 52 210 262 13,946 
201913 30 78 108 5,821 

 22,165 436 342 94 جمموع الفرتة الثانية 
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  2012ومن اجلدير ابلذكر، أن سنة  
شهد  العسكري    ت قد  اهلجوم 

ابسم   ُعرف  الذي  الواسع  اإلسرائيلي 
عمود   السجيل/  حجارة  )معركة 

مثانية  السحاب(  ملدة  استمرت  واليت   ،
النسيب    ع رتفا شخصاً، وهذا يُفّسر اال   179، وقد قتل خالهلا  2012/ 11/ 21- 14أايم من  

اخنفاضاً كبرياً ألعداد    ا فيالحظ فيه   2013أما سنة  .  2011يف أعداد الضحااي قياساً بسنة  
للديبلوماسية  الضحااي، ويرجع ذلك برأي الباحث إىل سببني، السبب األول الدور اإلقليمي  

الثاين الرتقب اإلسرائيلي احلذر للتغريات الدراماتيكية  الرئيس )حممد مرسي(، والسبب    يف زمن  املصرية 
ارتفاعاً كبرياً يف أعداد    ت قد شهد   2014يف مصر، واإلطاحة ابلرئيس حممد مرسي. يف حني أن سنة  

السنة أطول مدة للمعارك بني    ذه ه   ت ، حيث شهد 1967الضحااي، رمبا مل يسبق مثله منذ االحتالل سنة  
يوماً متواصلة، قام خالهلا اجليش اإلسرائيلي بكافة   51 "إسرائيل" واملقاومة الفلسطينية، حيث استمرت ملدة 

حة، والصواريخ، والقذائف، واملتفجرات، مما ترك هذا العدد الكبري من  أشكال العدوان، بكافة أنواع األسل 
، وذلك يف كافة  الكبري والواسع يف البنية التحتية، واملساكن، واملنشآت املدنية الضحااي، ابإلضافة إىل الدمار  

 القطاع.   مدن وبلدات 
اليت أعقبت انضمام  كما ميكن مالحظة االخنفاض الكبري يف أعداد الضحااي يف السنوات الثالثة  

  2019و   2018، أما السنتني  2017و   2016و   2015فلسطني للمحكمة اجلنائية الدولية، وهي السنوات  
ولكنها على الرغم من ذلك  فقد شهدا مسريات العودة الكربى، واليت أدت لزايدة يف أعداد الضحااي،  

قرار اجليش اإلسرائيلي بقمع مسريات  إىل  ليست مثل فرتة ما قبل االنضمام، ورمبا يرجع السبب يف ذلك  
ي هلا ابلقوة املفرطة املميتة، ما أدى إىل  واعتبارها خطراً حقيقياً على "إسرائيل"، ولذلك مّت التصد   14العودة، 

 . 2019، ويليه سنة  2018وظ يف أعداد الضحااي يف سنة  االرتفاع امللح 
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 فرتيت الدراسة تتضح النتائج التالية: ومن خالل دراسة اجلدول السابق، واملقارنة بني     
 

فرتة األوىل، فقد كان  بشكل كبري يف الفرتة الثانية قياساً ابل   15اخنفضت أعداد القتلى   .1 
ال  يف  القتلى  األوىل  جمموع  إىل    2,730فرتة  لترتاجع  الفرتة    436شخصًا،  شخصًا يف 

 الثانية، أي مبعىن أن قتلى الفرتة األوىل ميثلون أكثر من ستة أضعاف الفرتة الثانية. 

من أصل    940عدد القتلى من السيدات واألطفال، فقد كانوا  هناك تراجع نوعي يف  .  2
% من جمموع القتلى. ليصبح  34.4  حنو األوىل، وهذا ميثل  خالل الفرتة    قتيالً   2,730

أصل    94 من  حنو    436قتياًل  ميثل  وهذا  الثانية،  الفرتة  يف  جمموع  21.6قتياًل  من   %
 القتلى. 

جرحيًا، لريتفع يف الفرتة الثانية بشكل ملفت    13,948بلغ عدد اجلرحى يف الفرتة األوىل  .  3
متثل    36,113مبجموع  ًا،  جرحي   22,165إىل   الثانية  الفرتة  أن  أي  الفرتتني،  يف  جرحياً 

 % من اجلرحى، بسبب مسريات العودة الكربى. 61لوحدها أكثر من  

نسبة اجلرحى إىل القتلى يف الفرتة األوىل متّثل حنو مخسة أضعاف، وابلتحديد  . كانت  4
ة فأصبحت النسبة حنو واحد  جرحيًا، أما يف الفرتة الثاني   51قتلى يقابلهم    10كان كّل  

 جرحى.   508قتلى يقابلهم    10ون ضعفًا، أي مبعىن أن كل  ومخس 

، حيث جرح  2019و   2018إن معظم اجلرحى يف الفرتة الثانية قد وقعوا خالل السنتني  .  5
بينما جرح  2018شخصاً يف سنة    13,946 ، وذلك  2019  سنة شخصاً يف    5,821، 

جلرحى  اد اجلرحى بشكل كبري، وابملناسبة فنسبة ا بسبب مسريات العودة اليت رفعت أعد 
 حى يف الفرتة الثانية أبكملها! % من جر 89يف هذين العامني متثل أكثر من  
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  وبعد  قبل  غزة   قطاع   على   اإلسرائيلية  اهلجمات  أعداد   ومقارنة  حتليل:  الثاين  الفرع 
 :للمحكمة فلسطني  انضمام

 

دمة يف  واألسلحة املستخ   16اهلجمات   حتليل يهدف  
هجوم،  يف    كل  والنوعية  العددية  التغريات  بيان  إىل 

هجوماً ابألسلحة الثقيلة  استخدام األسلحة، فمعلوم أن  
ال بّد أهنا ترتك أضراراً أكرب    ، كالقصف اجلوي أو املدفعي 

من استخدام األسلحة الرشاشة أو التوغالت، وقد مّت تقسيم اهلجمات إىل مخسة فئات حبسب السالح  
من فرتيت  فيها، كما مّت عرض بياانت كّل عام لوحده ملزيد من التفصيل، مثّ مجع بياانت كل فرتة    املستخدم 

 الدراسة بشكل عام وفق ما يلي: 
 خالل الفرتتني: تفصيل اهلجمات اإلسرائيلية على القطاع 2جدول رقم  

 

 
 

 

 
 

 نوع 

 اهلجوم اإلسرائيلي 
 قصف 
 جوي

 قصف 
 مدفعي

أسلحة  
 رشاشة

قصف زوارق 
 حبرية 

ات  آلي توغل
 عسكرية

 جمموع اهلجمات

201017 74 22 152 49 81 378 
201118 193 44 89 66 43 435 
201219 1,540 29 43 120 46 1,778 
201320 20 8 154 147 56 385 
201421 9,560 3,535 450 83 761 14,389 

جمموع الفرتة  
 17,365 987 465 888 3,638 11,387 األول 

201522 27 5 182 126 33 373 
201623 56 14 132 141 55 398 
201724 53 17 240 213 51 574 
201825 150 41 510 218 52 971 
201926 217 19 747 347 59 1,389 

جمموع الفرتة  
 3,705 250 1,045 1,811 96 503 الثانية



 للدراسات واالستشارات مركز الزيتونة                   10        

نتائج فرتة ما قبل االنضمام بفرتة ما   السابق، واملقارنة بني  بعد  ومن خالل دراسة اجلدول 
 االنضمام يتبني ما يلي: 

يالحظ الرتاجع الكبري يف أعداد اهلجمات اإلسرائيلية بشكل عام، وعلى الرغم من دخول عامل مؤثر   .1
إال أن ذلك مل    وهو مسريات العودة األسبوعية،   2019و   2018بشكل كبري ومهم يف السنتني األخريتني  

هجوم يف    17,365ام ليس كما بعده، فمن  يؤثر على نتيجة الدراسة، فحجم اهلجمات قبل االنضم 
 %. 18هجمات يف الفرتة الثانية بنسبة    3,705تراجعت اهلجمات لتصل إىل    % 82الفرتة األوىل بنسبة  

 مقارنة فئات اهلجمات يف الفرتتني

الرتاجع    .2 فيالحظ  تفصيلي  بشكل  أما 
الفرتة   خالل  اهلجمات  أعداد  يف  الكبري 

وهي:   فئات  ثالث  يف  القصف الثانية 
والتوغالت،   املدفعي،  والقصف  اجلوي، 
بعكس فئيت اهلجمات ابألسلحة الرشاشة،  

وال البحري  الفرتة والقصف  يف  ازدادت  يت 
 الثانية. 

. يالحظ الرتاجع بشكل كبري يف استخدام قوات االحتالل لألسلحة الثقيلة )أي القصف 3
%  96بنسبة    15,025ة الثقيلة  اجلوي واملدفعي(، ففي الفرتة األوىل بلغت اهلجمات ابألسلح

 لية ملدينة غزة قصف الزوارق اإلسرائي
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وهذا له دالله مهمة يف هذه الدراسة، فكما  ،  يف الفرتة الثانية%  4بنسبة    599لترتاجع إىل
هو معروف فإن استهداف املناطق السكنية واملدنية ابلقصف يُعد من جرائم احلرب، ويبدو  

ها العسكري  إسرائيل" قد بدأت حتسب للمحكمة حساابهتا، واليت أثّرت على سلوك"أن  
 كماً ونوعاً. 

الثقيلة يف اهلجمات؛ قياساً إىل بقية    كما يالحظ أن هناك تراجعاً يف استخدام األسلحة.  4
األسلحة واهلجمات خالل الفرتة الثانية، فقد كانت نسبة القصف اجلوي واملدفعي إىل بقية 

أنه من كّل مئة % من جمموع اهلجمات، مبعىن  86.5أنواع اهلجمات يف الفرتة األوىل حنو  
لة، أما يف الفرتة الثانية فقد هجوم ابألسلحة الثقي  87رتة األوىل كان منها حنو  هجوم يف الف

األسلحة  أنواع  بقية  إىل  قياساً  الثقيلة  األسلحة  استخدام  يف  االحتالل  قوات  تراجعت 
ة  % فقط من جمموع اهلجمات، مبعىن أنه من كّل مئة هجوم يف الفرت 16.1واهلجمات لتصبح  

اف إىل الرتاجع هجوم ابألسلحة الثقيلة فقط، مما يعين تراجع نوعي يض  16الثانية كان منها  
  العددي يف اهلجمات.

 

الفرع الثالث: حتليل ومقارنة األهداف اليت تعّمدهتا القوات اإلسرائيلية على قطاع غزة 
 يف الفرتتني:

 
 

وأذرعه العسكرية فهي كثرية ومتنوعة، ومن أجل    ئيلي ا خبصوص األهداف اليت تعّمدهتا قوات اجليش اإلسر 
 تقريب الصورة وألغراض املقارنة بشكل معياري؛ فقد قام الباحث بتوزيع تلك األهداف ضمن ست فئات هي: 

 مواطنون، وعمال، وصيادو األمساك.  .    1  
 . املتظاهرون السلميون      . 2  
 منازل سكنية، ومنشآت مدنية. .     3  
 مناطق حدودية. اعية أو  أراضي زر .     4  
 مقاومون أو مواقع مقاومة.      . 5  
 سيارات أو دراجات انرية.       . 6  



 للدراسات واالستشارات مركز الزيتونة                   12        

عرضها بشكل مفّصل لكل عام وبشكل جممل لكل فرتة من فرتيت الدراسة، ويقدم   وأيضاً متّ 
فرتيت  اجلدول التايل عرضاً مفّصاًل ألعداد ونوعية األهداف اليت تعّمدهتا القوات اإلسرائيلية خالل  

(،  2019-2015(، والفرتة الثانية ) 2014-2010الدراسة وهي السنوات العشر؛ الفرتة األوىل )
 يل التايل: وفق التفص

 : أنواع األهداف اليت استهدفتها قوات االحتالل3جدول رقم  
 خالل الفرتتني

 

نوعية 
 األهداف

مواطنون 
 وعمال 

 وصيادون 

متظاهرون  
 سلميون

منازل  
سكنية أو  
منشآت  

 يةمدن

أراضي 
زراعية أو 
 حدودية

مقاومون 
أو مواقع 

 مقاومة 

سيارات  
ودراجات 

 انرية

جمموع 
 األهداف

201027 144 33 214 189 11 13 604 
201128 299 108 115 118 243 24 907 
201229 1,222 48 2,846 206 522 94 4,938 
201330 99 0 26 60 20 2 207 
201431 9,411 48 35,504 2,213 4,145 1,178 52,499 

جمموع 
الفرتة 
 األول

11,175 237 38,705 2,786 4,941 1,311 59,155 

201532 74 1,222 5 38 40 0 1,379 
201633 71 184 4 75 7 0 341 
201734 94 763 6 61 101 0 1,025 
201835 165 13,913 29 106 169 3 14,385 
201936 192 5,536 425 60 120 1 6,334 

جمموع 
الفرتة 

 يةالثان
596 21,618 469 340 437 4 23,464 
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يوضح اجلدول أبن األهداف اليت تعّمدت قوات االحتالل قصفها يف الفرتة قبل األوىل  .   1
% من جمموع األهداف يف الفرتتني، بينما  71.6وهي متثل حنو  ،  59,155قد بلغت  

،    23,464بلغت األهداف اليت أصابتها قوات االحتالل يف الفرتة الثانية   وهي  هدفًا
على  من جمموع كافة    % 28.4متثل   آخر  دلياًل  يعطي  وهذا  الفرتتني،  يف  األهداف 

 التغري الكبري يف السلوك العسكري اإلسرائيلي جتاه قطاع غزة بني الفرتتني. 
. لو استثنينا فئة املتظاهرون السلميون من كلتا الفرتتني، واليت جاءت يف سياق خمتلف،  2

األهدا  أن  جند  هي فسوف  األوىل  الفرتة  يف  املصابة  جمموع   58,918ف  وسيصبح   ،
%  97، وهذا يعين أن الفرتة األوىل وقعت فيها حنو  1,846األهداف يف الفرتة الثانية  

 من جمموع األهداف املصابة يف الفرتتني بعد استبعاد فئة املتظاهرون السلميون.  
 يتبني وجود تراجع كبري يف كافة  عند املقارنة التفصيلية بني الفئات يف كلتا الفرتتني .  3

داف من كّل الفئات وبنسب كبرية، ابستثناء فئة املتظاهرين السلميني، والالفت  األه 
أن بعض الفئات قد تراجع االستهداف فيها بدرجات كبرية تكاد تصل إىل الصفر  
اليت  املنازل  فئة  السيارات، والدراجات، وقريب من ذلك  فئة  الثانية، مثل  الفرتة    يف 

الثانية 1متثل   الفرتة  يف  فقط  مما  %  العسكري  ،  السلوك  يف  ملحوظ  تغري  إىل  يشري 
اإلسرائيلي، وخصوصًا أن استهداف املنشآت واألعيان املدنية ُيعد من جرائم احلرب،  

 حبسب اتفاقية جنيف الرابعة. 
فقد  4 دراماتيكي،  بشكل  السلميون  املتظاهرون  فئة  قفزت  فقد  متامًا  العكس  وعلى   .

  21,618  استهداف، وقد وصلت يف الفرتة الثانية إىل   237ت يف الفرتة األوىل حنو  كان 
% من االستهداف هلذه الفئة يف كلتا الفرتتني، وقد  99استهداف؛ نسبة تصل إىل  

النصيب األكرب   2018سنة    ت استحوذ  تليه سنة    على  شكلتا    تان ، والل 2019منها 
  % من استهداف املتظاهرين يف الفرتة الثانية. 90و  حن 
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 مقارنة نسبة األهداف املقصودة يف الفرتتني 

وعند مقارنة النوعية داخل كل فرتة من الفرتتني على الفئات األكثر استهدافاً فيها، ومن خالل  .  5
هداف اليت  يتبني بشكل واضح أبن هناك تغري واضح يف نوعية األ   ، التاليني النظر إىل الشكلني  

تعتمدها قوات االحتالل يف الفرتة الثانية، فقد اختفت فئات وظهرت أخرى، وتراجعت فئات  
التوصل إليه يف هذه الدراسة، أبن   ري، وازدادت أخرى بشكل مدهش، مما يؤّكد ما متّ بشكل كب 

 قوات االحتالل اإلسرائيلي قد غرّيت من سلوكها العسكري جتاه قطاع غزة كماً ونوعاً. 
 

 ثانيةنسبة كل فئة داخل الفرتة ال                      ولنسبة كل فئة داخل الفرتة األ  
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فبينما كانت أكثر الفئات استهدافاً يف الفرتة األوىل هي املنازل واملنشآت، إذا هبا تتغري بشكل  
يف الفرتة األوىل كّلي يف الفرتة الثانية لتصبح فئة املتظاهرون؛ واليت كانت أقل الفئات استهدافاً  

 هي الفئة األكثر استهدافاً يف الفرتة الثانية. 
 

 اخلالصة: 
 

 

 النتائج: نقاش قبل   .1
فلسطني   انضمام  أمهية  من  الرغم  على 
للمحكمة اجلنائية الدولية كعامل مهم ومؤثر 
اإلسرائيلية   االعتداءات  ونوعية  حجم  يف 
مع   يتفق  الباحث  أن  إال  غزة،  قطاع  جتاه 

القائل العسكري    الرأي  السلوك  أبن 
جة أو أبخرى يف التأثري  اإلسرائيلي يتأثر بعدة عوامل وليس عامالً واحداً، واليت قد تسهم بدر 

 بفتح اجملال ملزيد من االعتداءات أو ابلتضييق والدفع لرتاجع حجم وطبيعة تلك االعتداءات. 
وامل اليت ميكن أن تسهم بدرجة  ومن خالل املراقبة والتحليل ميكن حتديد أربعة أنواع رئيسية من الع 

اإلسرائيلية بشكل عام، واحلديث هنا عن التأثري  أو أبخرى يف التأثري على حجم ونوعية االعتداءات  
 ذو األثر املمتد وليس اللحظي أو الذي تتطلبه ظروف عملياتية طارئة، واألنواع هي: 

 العوامل الداخلية اإلسرائيلية.   .  1
 ية. العوامل الفلسطين    .2
 العوامل اإلقليمية.   .3
 العوامل الدولية.     .4

وإذا نظران يف اجتاه التأثري هلذه العوامل على طبيعة  ويندرج حتت كل واحد منها عدد من العوامل املؤثرة،  
لتقليص   تدفع  وأخرى  االعتداءات  من  مزيد  حنو  يدفع  فبعضها  االجتاه،  يف  خمتلفة  فهي  االعتداءات 
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الثانية ومل يكن يف الفرتة األوىل؟    األهم: ما الذي تغري من هذه العوامل يف فرتة الدراسة   االعتداءات. والسؤال 
 وابلتايل تسبب هبذا الرتاجع العددي والنوعي يف االعتداءات االسرائيلية؟ 

ال يتسع املقام لتحليل كل واحد من هذه العوامل على حدى، ولكن ابجململ فمعظم تلك  
مثالً طبيعة  العوامل الداخلية اإلسرائيلية  ة ملزيد من العدوان على غزة، فمن  العوامل توفر بيئة مناسب

االئتالف احلكومي اإلسرائيلي، وشخصية وزير الدفاع، واقرتاب مواعيد االنتخاابت، ومن العوامل 
ومن   الفلسطيين،  االنقسام  حالة  اإلقليمية  الفلسطينية  للربيع  العوامل  املضادة  الثورات  تصاعد 

دارة األمريكية، فكلها تسمح بزايدة االعتداءات. ومن العوامل الدولية مستوى دعم اإلالعريب،  
كما أن هناك عوامل بقيت كما هي يف الفرتتني، مثل تثري املنظمات الدولية. ولكن يف االجتاه 
اآلخر، هناك عوامل تؤثر يف تراجع االعتداءات، مثل تصاعد قوة الردع لدى املقاومة الفلسطينية،  

ر مشروع التطبيع مع الدول العربية، الذي قد يتطلب تقليل حرص القيادة اإلسرائيلية على متريو 
الدولية،   التوتر مع غزة، واليت قد تعمل جبانب تثري انضمام فلسطني للمحكمة اجلنائية  حدة 
ولكن برأي الباحث وإن تداخلت عدة عوامل يف تقليل وتراجع االعتداءات على قطاع غزة، فإن  

ولية هو العامل األهم، بدليل التغريات النوعية اليت تكيفت ضمام فلسطني للمحكمة اجلنائية الدان
فيها القيادة العسكرية اإلسرائيلية مع شروط ومواد جرائم احلرب املعتمدة لدى احملكمة اجلنائية  

 يراها الباحث أهنا  على الرغم من داللتها الكبرية، وهذه بعض األدلة اليت   الدولية، وليست تغريات عددية،
 لتكيف: ا نوع من ذاك  

% مصحوابً  4% إىل  96جاء الرتاجع الكبري يف أعداد اهلجمات ابألسلحة الثقيلة بتناسب   .1
هجوماً   87هجوم يف الفرتة األوىل كان    100برتاجع نوعي لصاحل األسلحة اخلفيفة، فمن كل  

 وماً فقط ابألسلحة الثقيلة من بنيهج 16ابألسلحة الثقيلة، لترتاجع يف الفرتة الثانية لتصبح 
من نظام روما للمحكمة اجلنائية    4أ//2/ 8هجوم. وهذا رمبا يكون تكيفاً مع املادة    100كل  

الدولية الذي جتّرم "تعمد شن هجوم ... يكون إفراطه واضحاً ابلقياس إىل جممل املكاسب  
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، واليت حتّرم "استخدام أسلحة 20ب//8/2العسكرية املتوقعة امللموسة املباشرة". وكذلك املادة  
 وم هلا". ال لز  اً أو قذائف... تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آالم

يف    1,311توقفت قوات االحتالل عن استهدافها للسيارات املدنية والدراجات النارية؛ من   .2
فقط   أصبحت  األوىل  املنازل   4الفرتة  استهداف  تراجع  ذلك  وقريب من  الثانية،  الفرتة  يف 

  % فقط مما كانت عليه يف الفرتة األوىل. وهذا رمبا يكون تكيفاً مع 1املنشآت املدنية لتصبح  و 
اليت ال تكون   اليت حتّرم "مهامجة أو قصف املدن أو القرى أو املساكن...  5ب//8/2املادة  

اليت "جتّرم تعمد توجيه هجمات ضّد    24ب//8/2"، واملادة  أهدافاً عسكرية أبية وسيلة كانت
 طبية ووسائل النقل" اين واملواد والوحدات الاملب

%  34.4الرتاجع النوعي يف أعداد القتلى من السيدات واألطفال نسبة إىل بقية القتلى، من   .3
% يف الفرتة الثانية. مع العلم أبن هاتني الفئتني )السيدات واألطفال( مها من أكثر 21.6إىل 

الدويل القانون  التفاقيات  حلقوق اإلنسان، و"إسرائيل" دولة طرف يف    الفئات احملمية وفقاً 
 االتفاقيات.  تلك 

وهو    ،الفرتة األوىل قد مشلت حربني خبالف الفرتة الثانية ومن انحية اثنية قد يقول قائل أبن  
يف هذا االرتفاع امللحوظ يف أعداد اهلجمات والضحااي يف الفرتة الثانية، وعلينا قبل تسبب    الذي

الورقة هو استخدام جمازي ملا   هذه  ح أبن مصطلح "حرب" الوارد يفن نوض اإلجابة على ذلك أب
  " رب احلحالة  "غلب عند القراء، واحلقيقة أنه وفقاً للقانون الدويل فقطاع غزة والضفة الغربية يف  ي

  2012و  2008  السنوات املصطلح األدق ملا حدث يف  وحىت اآلن. أما  ،  1967/ 5/6مستمرة منذ  
ل"، مث إن وقوع هجومني عسكريني شاملني يف فرتة الدراسة هو "هجوم عسكري شامف  2014و

نتيجة   يف  يصب  الثانية  يف  مثلها  حدوث  وعدم  أبن  هذه  األوىل  وهي    " إسرائيل"الدراسة، 
بينما اقتصرت يف الفرتة   ،الشاملة وكذلك احملدودة يف الفرتة األوىل  العسكرية  استخدمت اهلجمات 

 ، وكلها تعد اعتداءات وفقاً للقانون الدويل. فقط م اهلجمات احملدودةاستخدا علىالثانية 
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 . النتائج: 2
ُيستنتج من اإلحصائيات السابقة مبا ال يدع جماالً للشك؛ أبن "إسرائيل" قد غريت من حجم 
البياانت   لبياانت فرتيت الدراسة، فقد أوضحت  ونوعية اعتداءاهتا على قطاع غزة، وذلك وفقاً 

السنوات   الفلسطينيني  2019-2015بشكل قاطع أن  القتلى  تراجعاً كبرياً يف أعداد  ، شهدت 
اإلسرائيلية  وتراجعت   اهلجمات  أعداد  تراجعت  واألطفال، كما  النساء  من  القتلى  نسبة  أيضاً 

العسكرية على قطاع غزة بشكل كبري، وابلذات اهلجمات ابألسلحة الثقيلة من القصف اجلوي 
وابلذات    ،دهتا قوات اجليش اإلسرائيلي بشكل كبريواملدفعي، كما تراجع عدد األهداف اليت قص

 ، واملنشآت املدنية، وكذلك توقف قصف السيارات املدنية شبه كلياً.استهداف املنازل
العسكري  السلوك  تغريات جوهرية يف  قوي على وجود  القول أبن هذا مؤشر  وعليه ميكن 

ؤسس للمحكمة اجلنائية الدولية،  اإلسرائيلي جتاه قطاع غزة بعد انضمام فلسطني مليثاق روما امل
العامل الوحيد، إال أنه العامل األهم برأي الباحث بدليل التغريات النوعية نه ليس  ومع اإلقرار أب

السابقة خري  كما أسلفنا، و  نوعياً، واإلحصائيات  وتغريت  تراجعت عددايً  أن االعتداءات قد 
 دليل.
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 اهلوامش 
 

 عاماً ودون اعتبار للحالة االجتماعية، سواء متزوجات أم غري ذلك.  18اإلانث فوق  : أي "السيداتـ"يقصد ب 1
من عمره من كال اجلنسني، وذلك حبسب تعريف اتفاقية حقوق   18أي كل شخص مل يكمل  :  "األطفالـ"يقصد ب  2

 . 1989الطفل لعام 
مدنيني من الفئات واألعمار األخرى    وتشملأي بقية الضحااي من غري السيدات واألطفال،    "خرونـ"آيقصد ب  3

 ابإلضافة إىل املقاومني. 
 ، انظر:18، ص 5/2011/ 9، 2010سنوي لتقرير الاملركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، ا 4
  http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/Annual%202010.pdf 
رائيلي حلقوق اإلنسان خالل تقرير ميداين يرصد ويوثق انتهاكات قوات االحتالل اإلس،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان  5

 . 8- 3  ص ،  2012/ 1/ 31،  2011كانون األول/ ديسمرب    31إىل    2011يناير   كانون الثاين/   1الفرتة املمتدة من  

قانون الدويل اإلنساين يف  تقرير حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد ال، مركز امليزان حلقوق اإلنسان 6
قطا  يف  املدنيني  مع  العام  تعاملها  خالل  غزة  انظر: 6  ص  ،27/2/2013،  2012ع   ،

http://www.mezan.org/post/16454 
من امليدان: تقرير حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدويل  ، مركز امليزان حلقوق اإلنسان 7

 http://www.mezan.org/post/18366، انظر: 6، ص 16/2/2014، 2013اإلنساين يف قطاع غزة خالل العام 

 انظر:، 6-2، ص 3/6/2015، 2014لتقرير السنوي املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، ملخص ا 8
http://www.pchrgaza.org/files/2015/anuual_%20summary_2014.pdf 

لدويل اإلنساين  لقواعد القانون اتقرير حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي  ،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان  9
 . 3 ص ، 18/1/2016، 2015والقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف قطاع غزة خالل العام 

انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين  ،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان  10
 http://www.mezan.org/post/23199انظر: ، 3 ص ، 10/1/2017، 2016يف قطاع غزة خالل العام 

انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين  ،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان  11
 http://www.mezan.org/post/24927، انظر: 18-4 ص ، 11/1/2018، 2017يف قطاع غزة خالل العام 

ي لقواعد القانون  تقرير احصائي حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيليدان:  ، من املمركز امليزان حلقوق اإلنسان  12
العام   غزة خالل  قطاع  اإلنسان يف  ومبادئ حقوق  اإلنساين  انظر:  14-3  ص ،  5/2/2019،  2018الدويل   ،

http://mezan.org/post/28077 
ت قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون  تقرير احصائي حول انتهاكا، من امليدان:  مركز امليزان حلقوق اإلنسان  13

العام   خالل  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  اإلنساين  انظر: 3  ص ،  27/1/2020،  2019الدويل   ،
http://www.mezan.org/uploads/files/158010934487.pdf 

السل  14 املسريات  بدأت  وهي  اليت  األسبوعية  يف    يفمية  األرض  يوم  الشبان  30/3/2018ذكرى  يقوم  حيث   ،
مطالبني    "،إسرائيل"الفلسطينيون بسلسلة من االحتجاجات يف قطاع غزة، ابلقرب من احلدود بني قطاع غزة و

حلصار املفروض  كما حيتجون على ا  ،ا منهاابلسماح لالجئني الفلسطينيني وأحفادهم ابلعودة إىل األرض اليت نزحو 
من تل أبيب   "إسرائيل"وازدادت حدة االحتجاجات بسبب نقل سفارة الوالايت املتحدة يف    .على قطاع غزة

 .إىل القدس

http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/Annual%202010.pdf
http://www.mezan.org/uploads/files/158010934487.pdf
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اعتماد تسمية القتلى حبسب تقارير األمم املتحدة وتقارير منظمات حقوق اإلنسان، بينما التسمية املعروفة لدى    متّ   15

 الفلسطينيني للقتلى هي الشهداء. 

 هجمات مجع هجوم: ويقصد به الغارة الواحدة يف الوقت الواحد، فقد يكون اهلجوم بعدة صواريخ أو عدة قذائف.   16

امليزان حلقوق    17 امليدان ،  اإلنسان مركز  انتهاكات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية، يغطي :  من  تقرير ميداين حول 
من   )يناير(    1الفرتة  الثاين  )يو   30حىت    2010كانون  انظر: 2010/ 7/ 1،  2010نيو(  حزيران   ،

http://www.mezan.org/post/10698موقع    ؛ على  والفصلية  الشهرية  التقارير  حلقوق وانظر  امليزان  مركز 
   ، حتت عنوان "من امليدان". اإلنسان

انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان خالل    تقرير ميداين يرصد ويوثق ،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان   18
 . 2012/ 1/ 31،  2011كانون األول/ ديسمرب    31إىل    2011يناير    كانون الثاين/   1الفرتة املمتدة من  

م  حلقت ابملدنيني وممتلكاهت تقرير إحصائي شامل يوثق: حصيلة الضحااي واخلسائر املادية اليت  ،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان   19
من   الفرتة  السحاب"  "عامود  اإلسرائيلي  العدوان  خالل  غزة  قطاع  الثاين   21إىل    14يف  ،  2012  ( نوفمرب )   تشرين 

وانظر أيضاً: مركز     (؛ 2019/ 02/ 22يف  التصفح    متّ )   http://www.mezan.org/post/16480، انظر:  2013/ 11/ 11
تقرير حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدويل اإلنساين يف تعاملها مع  ،  قوق اإلنسان امليزان حل 

 . 2013/ 2/ 27،  2012املدنيني يف قطاع غزة خالل العام  

ويل اإلنساين  من امليدان: تقرير حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الد ،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان   20
 . 35- 6  ص   ، 2014/ 2/ 16،  2013يف قطاع غزة خالل العام  

من امليدان  ،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان ؛ و 2015/ 6/ 3،  2014لتقرير السنوي  املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، ملخص ا   21
ة خالل النصف األول من  تقرير حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدويل اإلنساين يف قطاع غز 

مؤسسة احلق،  و   ، مركز امليزان حلقوق اإلنسان ؛ و http://www.mezan.org/post/20167، انظر:  2014/ 7/ 4،  2014العام  
العدوان يف أرقام: تقرير يوثق حصيلة الضحااي    ، املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان و مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسان،  و 

على أيدي قوات االحتالل    2014آب    26متوز حىت    7ابملدنيني وممتلكاهتم خالل الفرتة من    واخلسائر املادية اليت حلقت 
 انظر: ،  2015،  اإلسرائيلي أو يف مواجهتها 

http://www.mezan.org/uploads/files/1448259764820.pdf   ( ّ2019/ 2/ 22  يف التصفح    مت ) 

لقواعد القانون الدويل اإلنساين والقانون  تقرير حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي  ،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان   22
 . 2016/ 1/ 18،  2015الدويل حلقوق اإلنسان يف قطاع غزة خالل العام  

اعد حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين يف  انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقو ،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان   23
  انتهاكات   حول   2016  للعام   السنوي   التقرير ،  ؛ ومركز امليزان حلقوق اإلنسان 2017/ 1/ 10،  2016قطاع غزة خالل العام  

  املقيدة   املنطقة   يف   الفلسطينيني و   ؛ http://www.mezan.org/post/23222  الصيادين   حبق   اإلسرائيلي   االحتالل   قوات 
،  2017/ 4/ 10،  2016التقرير السنوي  املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،  ، انظر: و 2017/ 1/ 5غزة،    قطاع   يف   حبراً   الوصول 
 https://www.pchrgaza.org/ar/?p=13298انظر:  

http://www.mezan.org/post/10698؛
http://www.mezan.org/post/10698؛
http://www.mezan.org/post/10698؛
http://www.mezan.org/post/16480
http://www.mezan.org/uploads/files/1448259764820.pdf
http://www.mezan.org/post/23222؛
http://www.mezan.org/post/23222؛
http://www.mezan.org/post/23222؛
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يلي لقواعد حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين يف  انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائ ،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان   24
،  2017التقرير السنوي  املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،    أيضاً: انظر  ؛ و 2018/ 1/ 11،  2017قطاع غزة خالل العام  

 https://www.pchrgaza.org/ar/?p=15170، انظر:  2018/ 4/ 4

احصائي حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون  تقرير  ، من امليدان:  وق اإلنسان مركز امليزان حلق   25
التقارير األسبوعية    : أيضاً ؛ وانظر  2019/ 2/ 5،  2018الدويل اإلنساين ومبادئ حقوق اإلنسان يف قطاع غزة خالل العام  

  يف التصفح    متّ )   https://pchrgaza.org/ar/?cat=47، يف:  املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان على موقع    2018للعام  
اإلشارة هنا أبنه مل يتوفر لدى الباحث هلذه السنة سوى تقرير مركز امليزان، ولكنه مل يكن كافياً    ر وجتد  . ( 2019/ 2/ 22

بوعية للمركز الفلسطيين  خبصوص البياانت املطلوبة حبسب تقسيم الباحث للدراسة، فقام الباحث ابلرجوع للتقارير األس 
، األمر  2018  بسنة يع األحداث وفق اجلدولني اخلاصني  وقام بفرز وتصنيف مج   السنة كاملة، حلقوق اإلنسان، على مدار  

 كبريين، ولكن األمر يستحق فقد أصبحت البياانت أكثر دقة ومصداقية، وهللا ويل التوفيق.   الذي أخذ وقتاً وجهداً 

تقرير احصائي حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون  ، من امليدان:  نسان مركز امليزان حلقوق اإل   26
 . 20- 3ص  ،  2020/ 1/ 27،  2019الدويل اإلنساين ومبادئ حقوق اإلنسان خالل العام  

لفرتة  تقرير ميداين حول انتهاكات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية، يغطي ا:  من امليدان،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان   27
 . 2010/ 1/7، 2010حزيران )يونيو(  30حىت  2010كانون الثاين )يناير(   1من 

تقرير ميداين يرصد ويوثق انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان خالل الفرتة  ،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان   28
 . 2012/ 1/ 31،  2011كانون األول/ ديسمرب    31إىل    2011يناير    كانون الثاين/   1ن  املمتدة م 

  على موقع املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،   حول االنتهاكات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة   ة رير األسبوعي ا التق   29
تقرير إحصائي  ،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان و   ؛ ( 2019/ 2/ 22  يف التصفح    متّ )   https://pchrgaza.org/ar/?cat=47انظر:  

شامل يوثق: حصيلة الضحااي واخلسائر املادية اليت حلقت ابملدنيني وممتلكاهتم يف قطاع غزة خالل العدوان اإلسرائيلي  
،  امليزان حلقوق اإلنسان مركز  ؛ و 2013/ 11/ 11،  2012  ( نوفمرب )   تشرين الثاين   21إىل    14"عامود السحاب" الفرتة من  

ل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدويل اإلنساين يف تعاملها مع املدنيني يف قطاع غزة  تقرير حول انتهاكات قوات االحتال 
 . 2013/ 2/ 27،  2012خالل العام  

قانون الدويل اإلنساين  من امليدان: تقرير حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد ال ،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان   30
 . 35- 3  ص   ، 2014/ 2/ 16،  2013يف قطاع غزة خالل العام  

من امليدان تقرير حول  ،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان و ؛  2015/ 6/ 3،  2014لتقرير السنوي  املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، ملخص ا   31
؛  2014/ 7/ 4،  2014 قطاع غزة خالل النصف األول من العام  انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدويل اإلنساين يف 

العدوان يف    ، املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان و مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسان،  و مؤسسة احلق،  و   ، مركز امليزان حلقوق اإلنسان و 
على    2014آب    26متوز حىت    7رتة من  أرقام: تقرير يوثق حصيلة الضحااي واخلسائر املادية اليت حلقت ابملدنيني وممتلكاهتم خالل الف 

التقرير السنوي خالل العام  املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،  . وانظر أيضاً:  2015،  أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي أو يف مواجهتها 
غزة   2014 قطاع  يف  الفلسطينيني  الصيادين  حبق  االحتالل  قوات  انتهاكات  انظر:  12  ص ،  2015/ 1/ 11،  حول   ،

http://www.mezan.org/uploads/files/1430653468922.pdf    ( 2019/ 2/ 22)مّت التصفح يف 

https://pchrgaza.org/ar/?cat=47
https://pchrgaza.org/ar/?cat=47%20(تمّ%20التصفح%20في%2022/2/2019)؛
https://pchrgaza.org/ar/?cat=47%20(تمّ%20التصفح%20في%2022/2/2019)؛
http://www.mezan.org/uploads/files/1430653468922.pdf


 للدراسات واالستشارات مركز الزيتونة                   22        

 

لقواعد القانون الدويل اإلنساين  تقرير حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي  ،  مركز امليزان حلقوق اإلنسان  32
 . 18/1/2016، 2015لدويل حلقوق اإلنسان يف قطاع غزة خالل العام والقانون ا

اإلنسان  33 امليزان حلقوق  الدويل  ،  مركز  والقانون  اإلنسان  لقواعد حقوق  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  انتهاكات 
 التقرير السنوي ؛ واملركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،  2017/ 10/1،  2016اإلنساين يف قطاع غزة خالل العام  

2016  ،10/4 /2017 . 

اإلنسان  34 امليزان حلقوق  الدويل  ،  مركز  والقانون  اإلنسان  لقواعد حقوق  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  انتهاكات 
التقرير  املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،  أيضاً:  انظر  ؛ و 11/1/2018،  2017اإلنساين يف قطاع غزة خالل العام  

 . 4/4/2018، 2017السنوي 

تقرير احصائي حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد  ، من امليدان:  حلقوق اإلنسانن  مركز امليزا  35
العام   ؛  10-8  ص  ،5/2/2019،  2018القانون الدويل اإلنساين ومبادئ حقوق اإلنسان يف قطاع غزة خالل 

للعام  انظر  و  األسبوعية  التقارير  موقع    2018أيضاً:  اإلعلى  حلقوق  الفلسطيين  يف: نساناملركز   ،  
https://pchrgaza.org/ar/?cat=47 ( ّ22/2/2019 يف التصفح  مت .) 

تقرير احصائي حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد  ، من امليدان:  مركز امليزان حلقوق اإلنسان  36
أيضاً:  انظر  ؛ و 20-3  ص  ،27/1/2020،  2019نسان خالل العام  القانون الدويل اإلنساين ومبادئ حقوق اإل

للعام   األسبوعية  موقع    2019التقارير  اإلنسانعلى  حلقوق  الفلسطيين  يف: املركز   ،  
https://pchrgaza.org/ar/?cat=47 
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