
 
 
 

 

 انسحابها عام على  14بعد 
   هاحصاروفرض على قطاع غزة طرتها تواصل سي سلطات االحتالل 

 
آنذاك  "اإلسرائيلي االحتالل"دولة وزراء قرر رئيس  2005عام  عام وفي مثل هذا اليوم من 14منذ قرابة 

فككت قواعدها العسكرية و  أزالت حيث، من جانب واحد غزةقطاع أرئيل شارون االنسحاب من 
نصل من مسئولياتها تجاه السكان تلابالقطاع، و  هاإرتباط، سعيًا منها لفك وسحبت مستوطنيها مستوطناتها

أشكال يؤكد أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ال زالت تسيطر على مختلف  غير أن الواقعالمدنيين فيه، 
 ة.رايي المحتلتالل تجاه األمسئولياتها كسلطة اح يثبتالحياة في القطاع األمر الذي 

بار قطاع غزة كيانا ، أنها قررت اعت2007أيلول  19أعلنت بتاريخ اإلسرائيلي  سلطات االحتالل أن يذكر
 تولي مهامنية والتي جاءت بحركو حماس الى بعد رفضها االعتراف بنتائج االنتخابات الفلسطي معاديا

قراره أن سبب هذا اإلعالن هو سيطرة  يفالكبينيت اإلسرائيلي  وقال، السلطة في األرايي الفلسطينية
أنه عالوة على مواصلة العمليات ه في قرار منظمة حماس على قطاع غزة وجعلت منها كيانا معاديا، وجاء 

" ستفرض إسرائيل قيودا على السلطة على حد قولهمالعسكرية التي تستهدف المنظمات اإلرهابية " 
 إلى قطاع غزة وتزويدها بالوقود والكهرباء.  المنبثقة عن حماس بشكل يحد من نقل البضائع

 تسيطر سيطرتها على البحر والفضاء الجوي في غزة كما سسلطات االحتالل  ذاته فريت في السياقو 
فريت حظرا وقيودا على جميع السلع  ، كماجوارهالمنافذ والمعابر الحدودية لقطاع غزة مه على جميع 

 اإلنسانيةفريت قيودا على حركة المواطنين باستثناء الحاالت والبضائع الداخلة والخارجية من القطاع، و 
 الطارئة.
عام على خطة فك االرتباط اإلسرائيلي عن  14امن مع مرور وبالتز  مركز حماية لحقوق اإلنسانإننا في 

متواصل إسرائيلي كغيره من المدن الفلسطينية يخضع إلحتالل عسكري  أن قطاع غزةنؤكد قطاع غزة، 
، وبالتالي تنطبق عليه أحكام القانون الدولي اإلنساني، وخاصة إتفاقية جنيف الرابعة 1967منذ عام 

من  بالعمل وفقًا لما نصت عليه المواد والتي ألزمت سلطات االحتالل ، 1949ام بشأن حماية المدنيين لع
، 49والمادة، 47المادة و  ،34إلى  29 والمواد من، 27 والمادة ،12إلى  1

 .143والمادة 77إلى  61 والمواد من، 59والمادة، 53والمادة،52،والمادة51والمادة



 
 
 

بأن قطاع غزة هو جزء  من األرايي الفلسطينية إذ يجدد تذكيره  ركز حماية لحقوق االنسانإن م كما 
، 1907من اتفاقية الهاي لعام   42ات االحتالل وفقًا لما أقرته المادة التي  ما زالت تخضع لسيطرة سلط

عشر على التوالي  هو صورة من صور جرائم  الرابعفرض الحصار على قطاع غزة  للعام أن  فإنه يؤكد
 المتحدة األمم والمجتمع الدولي  يدعو وبدوره لسكان في القطاع، ،الحرب وجرائم اإلبادة الجماعية ل

تحمل مسؤولياتها القانونية، والعمل على إنهاء اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية تجاه ل لمختلفةبأجهزتها ا
السلطة الوطنية الفلسطينية بإحالة  ملف حصار قطاع غزة  ويطالبالمواطنين اآلمنين في قطاع غزة، 

 .الدولية  الجنائيةمة محكلل
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