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 مقدمة
ل ، اسـتخدمت قـوات االحـتال      28/9/2000، يوم الخميس الموافق     )انتفاضة األقصى (منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية      

الحربي اإلسرائيلي وسائل وممارسات منظمة وغير مسبوقة، ضد السكان المدنيين في األراضي الفلسـطينية المحتلـة، إلخمـاد      
جذوة االنتفاضة المتصاعدة، وإجبار الفلسطينيين على التخلي عن مطلبهم، الذي شكل شعاراً لهـذه االنتفاضـة، وهـو الحريـة                    

 .واالستقالل
 

 تلك القوات، بين استخدام القوة المفرطة والمميتة، واستهداف األعيان المدنية، وعرقلة عمل األطقـم               وتنوعت ممارسات ووسائل  
كما استخدمت تلك القوات أسـلحة ال تتناسـب وقمـع           . الطبية والمستشفيات، واستهداف األراضي الزراعية بالتجريف والتدمير      

، 16ية من نوع أباتشي، والطائرات الحربية النفاثة من نـوع أف            احتجاجات المدنيين، حيث استخدمت الطائرات الحربية الهجوم      
وفرضت العقاب الجماعي على السكان، من خـالل فـرض          .  أرض، ومدفعية الدبابات، والرشاشات الثقيلة     –وصواريخ أرض   

 . حصار وإغالق عزلت بموجبه األراضي الفلسطينية عن العالم، وعزلت المدن والقرى والمخيمات عن بعضها بعضاً
 

، بحرب شاملة، تشنها تلك القوات على       29/3/2002ولم تنٌج مدينة أو قرية أو مخيم فلسطيني من هذا العدوان، الذي تصاعد منذ               
مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، مستخدمة أنواع األسلحة الحربية كافة، فكانت مجزرة مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس                  

 .ثم كانت إعادة االحتالل شبه الكاملة للضفة الغربيةومخيماتها األربعة، ومن 
وشكل الحصار واإلغالق الشامل، الذي فرضته قوات االحتالل على األراضي الفلسطينية، وعزلت بموجبـه المـدن والقـرى                  

تشـديده  ، وتلجأ إلى    9/10/2000والمخيمات الفلسطينية عن بعضها بعضاً، الشكل الرئيس الذي تواصل تلك القوات فرضه منذ              
 .إمعاناً منها في إذالل الفلسطينيين وامتهان كرامتهم

وفي محافظات غزة شكل الحصار الشامل، الذي تفرضه تلك القوات على منطقة السَّيفا في بيت الهيا بمحافظـة شـمال غـزة،                 
نساني، كمـا أنهـا تنتهـك       شاهداً حياً على سياسة العقاب الجماعي للسكان، التي يعتبر جريمة حرب يحظرها القانون الدولي اإل              

 . حقوق اإلنسان كافة
عليه ومن خالل عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي يقوم بها مركز الميزان لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية، السـيما                   

اعية، أبرز  محافظات غزة، يرى المركز أهمية إلبراز جريمة الحصار، التي كانت مع جريمة التجريف والتدمير لألراضي الزر               
 .أشكال جرائم الحرب التي ترتكبها قوات االحتالل في منطقة بيت الهيا

 

يبدأ التقرير في إعطاء خلفية عامة عن بلدية بيت الهيا، ومن ثم يستعرض، الخدمات األساسية، كمقدمة ضرورية ينطلق بعـدها                    
ريمتي الحصـار الشـامل، واسـتهداف األراضـي         التقرير إلى سرد ما وثقه المركز من جرائم مرتكبة بحق السكان، السيما ج            

الزراعية، كأبرز جريمتين، كونهما تأتيان في إطار العقوبات الجماعية للسكان، واستهداف المصادر التي ال غنى عنهـا لعـيش                   
 .السكان بتجريف األراضي المزروعة، ومنع زراعتها من جديد
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 توطئـة قانونيـة
 

 لتكمل بذلك 1967والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، في حرب عدوانية في العام احتلت القوات اإلسرائيلية قطاع غزة 
والمجتمع الدولي يقر ويؤكد على التاريخ احتاللها ما تبقى من أرض فلسطين، وقامت بفرض حكمها العسكري عليها ومنذ ذلك 

ن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وأاض محتلة أن القوات اإلسرائيلية هي قوة احتالل حربي وأن األراضي الفلسطينية هي أر
 تنطبق عليها قانونا وبأن دولة االحتالل الحربي اإلسرائيلي ملزمة 1949المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب للعام 

 . في األراضي الفلسطينيةبتطبيق أحكام االتفاقية
 

 االتفاقية ومجمل قواعد القانون الدولي في إدارتها لألراضي الفلسطينية  تقوم تلك القوات باالنتهاك المنظم ألحكام1967منذ العام 
جدير بالذكر أن القانون الدولي اإلنساني وجزء أساسي منه اتفاقية جنيف الرابعة تهدف  .المحتلة وعالقتها بالسكان المدنيين

لذا فهي تؤكد على أن دولة االحتالل ليست األراضي المحتلة، المدنيين في لتوفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا للسكان 
 القوة أو اإلجراءات أو السياسات في إدارتها لألراضي المحتلة، ويجب على الدوام أن نمطلقة اليدين في استخدام  ما تشاء م

 .ال تغير من الوضع القانوني لتلك األراضيأتراعي إلى أقصى حد مصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم و
 

يجب أن تكون بمنأى عن إي ) المباني والممتلكات المدنية(القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني أن األعيان المدنية من 
كما وأن هناك قيود صارمة . استهداف من جانب القوات المحتلة ويحظر تماما التعرض لها ويجب أن تتوفر لها الحماية الكاملة

إن استخدام القوة . لية وأسلحة معينة في العمليات الحربية وبالتأكيد في حالة احتالل األراضيوتحريم كامل الستخدام وسائل قتا
 :من جانب قوة االحتالل يجب أن يراعي مبدأين أساسيين وهما

 

 :مبدأ الضرورة العسكرية
ا التحلل ليس مطلقاً، وهو يجيز القانون الدولي، للقوات المتحاربة، التحلل من بعض االلتزامات المفروضة عليها، إال أن هذ

 .محكوم بمجموعة من القيود، تعتبر شروط ضرورية للتحلل من االلتزام
وقد أجمع مفسرو اتفاقية جنيف الرابعة على أن مبدأ الضرورة العسكرية، يعنى كل اإلجراءات الضرورية، التي تحقق هدفاً 

عني أن تحقيق الهدف من الحرب ال يمكن أن يتأتى دون القيام واالقتضاء هنا ي. عسكرياً تقتضيه العمليات الحربية على األرض
التحلل من بعض القيود، على أن ال يكون الهدف من التحلل هو أن يتخذ ) في بعض األحيان(كما يعني االقتضاء . بهذا العمل

 .التدمير كعقوبة جماعية أو كرادع فقط
 

 :التناسب والتمييزمبدأ 
 أن تتناسب األعمال أ الضرورة الحربية، حيث أن وجود الضرورة الحربية، ال ينفي ضرورةيأتي مبدأ التمييز كمقيد لمبد 

العسكرية واألساليب المستخدمة مع األهداف العسكرية المرجو تحقيقها، لذا فإنه يجب أن تبقى محظورة تلك األعمال التي قد 
 كما يجب على القوات .هاق تحقيرجومليات أو بالنتائج الم التي ليست لها عالقة بالع،الممتلكات وينتج عنها خسائر في األرواح

 أن تميز بين األهداف المدنية وغيرها من األهداف، وكذلك التمييز في استخدام – في سياق تنفيذها للعمليات الحربية –المتحاربة 
 .ممكنةوسائل القوة، من حيث األساليب أو األسلحة المستخدمة، بما يضمن إحداث أقل أضرار ومعاناة 
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حرية " من االتفاقية على أن كل طرف من األطراف السامية المتعاقدة على االتفاقية يجب أن يكفل 23وتنص المادة 
 األدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقد آخر تإرساليامرور جميع 

 حرية مرور أي وعليه كذلك الترخيص ب. المدنيين، حتى لو كان خصما
رساالت من األغذية الضرورية، والمالبس، والمقويات المخصصة لألطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء 

 ".الحوامل أو النفاس
تحظر . ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا" من االتفاقية على أنه 33وتنص المادة 

تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص . السلب محظور. ثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهابالعقوبات الجماعية وبالم
 ."المحميين وممتلكاتهم

يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات " من االتفاقية تدمير الممتلكات حيث تنص على أنه 53وتحظر المادة 
دولة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية، خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بال
 ."إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير

 

 من االتفاقية من أهم موادها بالنظر إلى أنهما تحددان مجموعة من الجرائم كانتهاكات 147 و146وتعتبر المادتان 
حرب، يجب مالحقة مقترفيها وتقديمهم للمحاكمة في محاكم أي طرف من جسيمة لالتفاقية وهي ما تعتبر جرائم 

أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد " على أن االنتهاكات الجسيمة لالتفاقية تشمل147تنص المادة . األطراف السامية
، بما في ذلك التجارب القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة الالإنسانية: أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية

الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفي والنقل غير 
المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو 

ة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية، وأخذ الرهائن، حرمانه من حقه في أن يحاكم بصور
 . ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفيةهوتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو ال تبرر

 

تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لغرض فرض عقوبات " فتنص على 146أما المادة 
يلتزم كل … جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية 

خالفات الجسيمة أو باألمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أيا طرف متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه الم
وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا ألحكام تشريعه، أن يسلمه إلى طرف متعاقد معنى آخر لمحاكمتهم . كانت جنسيتهم

 ."مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاص
 وحتى 29/9/2000ت االحتالل الحربي اإلسرائيلي في محافظة رفح، منذ يوم الجمعة من خالل رصد ما قامت به قوا

إعداد هذا التقرير، فإنها قامت بانتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني والسيما اتفاقية جنيف الرابعة وعلى وجه 
 .ممتلكاتهمالخصوص تلك القواعد التي تحكم سلوك القوات المحتلة بعالقتها بالسكان المحميين و
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 بـيـت الهـيـا

 خلفية عامة
 التسمية والنشأة

والثاني، . تعود تسمية بيت الهيا بهذا االسم إلى أحد رأيين، األول بيت اآللهة زمن الرومان لوجود معابد وآثار رومانية قديمة
في كتاباته، وما ) زمانوس(لعالم وقد ذكرها ا. نسبة للملكة هيالنا ملكة رومانية، وكان مقرها صيفا في بيت الهيا على الشاطئ
وقد وجدت فيها بعض النقود الرومانية إضافة . يؤكد ذلك اآلثار القديمة التي تعود إلى العصر الروماني والفارسي ثم اإلسالمي

 .1إلى اآلبار القديمة والمقابر والمساجد
أعضاء، أما المجلس الحالي فقد تسلم مهام ) 9 (، وكان يتكون من1964تأسس أول مجلس بلدي إلدارة بلدية بيت الهيا في العام 

 .عضواً، وبيت الهيا واحدة من بلديات ثالث تتكون منها محافظة شمال غزة) 13(، ويتكون من 1997منصبه في العام 
 

 2الموقع والسكان
الذي يفصل قطاع غزة  كم، يحدها من الشمال خط الهدنة، 7تقع بيت الهيا في محافظة شمال غزة، وتبعد عن مدينة غزة حوالي 

م، ومن الغرب البحر األبيض المتوسط، ومن الجنوب بلدية جباليا ومخيمها، ومن 1948عن األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 .1948الشرق مدينة بيت حانون وخط التحديد الفاصل، الذي يفصل أراضي قطاع غزة عن األراضي المحتلة عام 

دونم من أراضي بيت الهيا ألغراض السكن، والجزء الباقي ) 6000(دونم، يستخدم نحو ) 15500(تبلغ مساحتها الحالية حوالي 
 ثاني قرية من حيث المساحة واألمالك بعد بلدة برير في اللواء 48يذكر أن بيت الهيا كانت قبل نكبة . هو أراضي زراعية
أما من . دمرة ونجد وسمسم حتى حدود برير شرقاًبيت حانون و: إذ كانت تمتد أراضيها عبر قرى كل من. الجنوبي من فلسطين

إال أن اإلنجليز استبدلوا القسم . دونم تفصلها عن قرية هربيا، ومسجلة باسم أهالي بيت الهيا) 40000(الشمال، فهناك حوالي 
 .3األكبر منها لتصبح أراضي حكومية

 

أن تحدث زيادة طارئة في المرحلة المقبلة، ناتجة عن ، ومن المتوقع 4نسمة) 55000(يبلغ عدد سكان مدينة بيت الهيا حوالي 
زيادة سكانية وافدة إلى المنطقة، بسبب إقامة مشاريع إسكانية جديدة منها، القرعة الخامسة، مدينة الشيخ زايد، حي الفردوس، 

 .وحي النزهة
حو التالي مشروع بيت الهيا، وهـو مـن          أحياء، تضم أكبر التجمعات السكانية، وهي على الن        5تتكون بلدية بيت الهيا من ثمانية     

 نسمة، ويتوزع بقية السكان على أحياء، السـالطين فـي   30.000أكبر التجمعات السكنية في البلدية حيث يبلغ تعداد سكانه نحو          
الجنوب الغربي، العطاطرة في الغرب مباشرة، أصالن في الوسط، الحارة الغربية، الحارة الشـرقية، حـارة المنشـية، حـارة                    

 .دعوسف

                                                 
  .280راجع دليل السلطات المحلية، ص1     

) 1(م  راجع الملحق رق .وهو خريطة لمنطقة بيت الهيا 2  
 . المعلومات الخاصة بالمساحة، مستقاة من بلدية بيت الهيا 3
 .2001 تعداد السكان مناطق بيت الهيا، يستند إلى إحصائيات بلدية بيت الهيا في العام  4
 . معمول به في بلدية بيت الهياوتقسيم األحياء هذا، يستند إلى ما ه  5
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 الخدمات األساسية
تضطلع السلطة الوطنية الفلسطينية بالمسئولية الكاملة عن تقديم الخدمات األساسية، كالنظافة والتعليم والصحة والشئون 

وتقوم . في حين تتولى سلطة الطاقة الفلسطينية عبر شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، مهمة توزيع الكهرباء. االجتماعية
 . واالتصاالت، عبر شركة االتصاالت الفلسطينية، بتقديم خدمة الهاتفوزارة البريد

 
 خدمة توصيل مياه الشرب

تضطلع بلدية بيت الهيا بمهمة توصيل المياه الصالحة للشرب إلى المنازل، وتشرف البلدية على خمسة آبار ارتوازية، وتنحصر 
ر منطقة بيت الهيا خزان المياه الجوفي للمنطقة الشمالية، ومياهها من وتعتب. هذه اآلبار في المناطق الشمالية من مدينة بيت الهيا

ويعاني سكان المناطق الزراعية، ذات الكثافة السكانية المنخفضة، في بيت الهيا . أفضل المياه الجوفية الموجودة في قطاع غزة
في حين تعاني خدمة . غراض الشربمن الحرمان من هذه الخدمة، حيث يعتمدون على آبار المياه المستخدمة في الري أل

 البلدية سوى يتوصيل مياه الشرب في أحياء بيت الهيا السكنية من االنقطاع المتكرر للمياه لفترات طويلة عن منازلهم، وال تغط
  ويبلغ عدد المشتركين في خدمة توصيل المياه. من المناطق المأهولة بالسكان %) 90(من مناطق النفوذ الموسع، و %) 50(

 .مشتركاً) 3570(الصالحة للشرب إلى المنازل 
تسببت عمليات التجريف والتدمير المتواصلة، التي تقوم بها قوات االحتالل، في فقدان كميات كبيرة من المياه، إذ أن تلك القوات 

المياه المدمرة، ال تسمح لموظفي البلدية، أو أصحاب األراضي والممتلكات المدمرة بالوصول إلى أراضيهم، إلغالق شبكات 
 . ووقف تدفقها

وتعاني خدمة توصيل المياه من مشكالت عدة، هي انعكاس غير مباشر، لممارسات قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، ما كان 
 :له آثار سلبية على مستوى تقديم هذه الخدمة من حيث الكم والكيف، يلخصها التقرير على النحو اآلتي

ية للبلدية، حيث تقوم تلك القوات بعملية سرقة منظمة للمياه الجوفية في بلدية بيت الهيا، سرقة مخزون المياه الجوف .1
عبر حفرها لثالثة آبار وإقامة ثالث مضخات لسحب المياه، ونقلها من مدينة بيت الهيا إلى داخل الخط األخضر، ما 

 .ساهم في سرعة انخفاض منسوب المياه الجوفية، وأثَّر على جودتها
إجراءات الحصار واإلغالق من جهة، والتدمير والتخريب من جهة أخرى، إلى انخفاض كبير في دخل ساهمت  .2

معظم السكان، وفقدان مصادر الدخل لعدد كبير منهم، ما جعل أعدادا كبيرة من السكان، يحجمون عن دفع مستحقات 
، أن حجم المستنكفين عن سداد فواتير المياه حيث أفادت مصادر بلدية بيت الهيا. البلدية مقابل انتفاعهم من هذه الخدمة

األمر الذي من . مشتركا فقط) 1070(مشتركاً، واقتصر عدد الملتزمين بالدفع على ) 2500(المستحقة للبلدية بلغ نحو 
  6.شأنه أن يؤثر سلباً على قدرة البلدية، على القيام باألعمال المنوطة بها

 
 خدمة الصرف الصحي
لصرف الصحي في بلدية بيت الهيا، على تقديم خدمة الصرف الصحي، التي انحصرت في أجزاء محددة يشرف قسم المياه وا
واقتصرت خدمة الصرف الصحي على المناطق المكتظة والمأهولة، في حين بقيت مناطق عديدة واقعة . من منطقة بيت الهيا

 . داخل نفوذ بلدية بيت الهيا دون تلك الخدمة
من مساحة بيت الهيا اإلجمالية، حيث ال تتوفر  هذه الخدمة لألماكن % 50صحي ال تغطي أكثر من يذكر أن خدمة الصرف ال

ذات الطابع الزراعي، ما يضطر السكان إلى استخدام الحفر السوداء، األمر الذي يلحق أضراراً جسيمة بالمخزون الجوفي من 
 .المياه الصالحة للشرب

                                                 
 .ترآين، وحجم المستنكفين عن سداد فواتير المياه، مستقاة من المصدر السابق نفسه ، بلدية بيت الهيا  المعلومات الخاصة بيان تعداد المش 6    
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 الصحي إلى أحواض تجميع مياه المجاري، المقامة في منطقة القرية البدوية الواقعة وتقوم بلدية بيت الهيا بضخ مياه الصرف
ويعاني سكان . في الجزء الشمالي الشرقي لمدينة بيت الهيا، حيث توجد بها أحواض كبيرة تتدفق بها مياه المجاري والقاذورات

. أنفسهم) القرية البدوية( عن معاناة سكان قرية أم النصر المناطق الشمالية الغربية من بلدية بيت الهيا، معاناة كبيرة، ال تقل
حيث يتعرض سكان هذه المناطق لخطر اإلصابة باألمراض واألوبئة، ناهيك عن الرائحة الكريهة التي تنبعث من هذه البركة، 

 .وكذلك البعوض والذباب المنتشر بصورة كبيرة، ما يزيد من خطر انتشار األمراض واألوبئة
لجهود المبذولة من أجل حل مشكالت الصرف الصحي، التي تعاني منها مناطق بيت الهيا، قد توقفت منذ اندالع يذكر أن ا
 .االنتفاضة

 

 خدمة توصيل الكهرباء
. 1972جرى ربط شبكة الكهرباء في مدينة بيت الهيا، كغيرها من مدن قطاع غزة، مع شركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية عام 

وبمجيء السلطة الوطنية . ة هي المكلفة بجمع قيمة االستهالك من السكان، طوال فترة االحتالل اإلسرائيليوأصبحت البلدي
الفلسطينية، تم إنشاء شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، وهي شركة مساهمة محدودة، تحت إشراف سلطة الطاقة الفلسطينية، 

 قيمة فواتير االستهالك، واإلشراف التام على خدمة توزيع الكهرباء ، وتولت الشركة بدورها تحصيل1995التي أنشأت في عام 
 .وتوصيلها للمنازل

، حركة بناء وإنشاءات، تمثلت في زيادة ملحوظة في 1994شهدت منطقة بيت الهيا بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
نية قصيرة، ما أدى إلى زيادة في االستهالك واألحمال،  والمعامل التي شيدت في فترة زمشعدد العمارات السكنية الكبير والور

 . في ظل رفض شركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية زيادة كمية الكهرباء المّوردة إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية
رات طويلة، على ضوء هذا الوضع اضطرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، إلى قطع التيار الكهربائي عن المنطقة لفت

، جراء االنقطاع )كالثالجات والغساالت،،،الخ(كي تخفف ضغط األحمال الكبيرة، وحرصاً على عدم تلف األجهزة الكهرومنزلية 
األمر الذي تسبب في معاناة حقيقية للسكان، جراء االنقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي، في ظل عدم . اآللي كلما زادت األحمال

 .يع الكهرباء أو سلطة الطاقة على البحث عن حلول بديلة، كتزويد المنطقة بمولدات تخفف من ضغط األحمالقدرة شركة توز
يذكر أن قوات االحتالل الحربي أسهمت في تدني مستوى خدمة توصيل الكهرباء، بشكل مباشر عبر ممارسات وإجراءات 

 :منظمة نوجزها كما يلي
لعالي والشبكات، للقصف المتكرر من قبل قوات االحتالل، ما تعرض المحوالت الرئيسية وخطوط الضغط ا .1

كما يجري إعاقة الوصول إلى تلك . يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أماكن معينة، أو المنطقة بالكامل
 . المحوالت والخطوط إلصالحها

و التي لحقت فيها منع موظفي شركة توزيع كهرباء محافظات غزة من الوصول إلى المحوالت المتضررة، أ .2
بأنه في أغلب األحيان تقصف قوات "  شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بفرع الشمال،7حيث أفاد مدير. أعطال

، ما )إيرز(االحتالل خطوط الضغط العالي، التي تتجمع في منطقة تبعد قليالً، إلى الشمال من معبر بيت حانون 
وعملية اإلصالح تتطلب تنسيق مسبق مع . لمناطق في شمال القطاعيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض ا

 ".قوات االحتالل، للقيام بها، وذلك يأخذ وقت، ما يزيد من  مدة انقطاع التيار الكهربائي
أدت سياسة الحصار واإلغالق من جهة، والتدمير والتخريب من جهة أخرى، إلى انخفاض كبير في دخل  .3

ان الكامل لمصادر الدخل لألغلبية، ما جعل أعدادا كبيرة من السكان، يحجمون عن جزء كبير من السكان، والفقد

                                                 
 يشغل منصب مدير فرع شمال غزة في شرآة توزيع آهرباء محافظات غزة، المهندس رمزي حمودة، وماورد هو مقتطفات من شهادة مشفوعة بالقسم أدلى  7

 .بها للمرآز
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مشترك، ال يلتزم بتسديد ) 4372(حيث أفادت مصادر الشركة، أنه من بين . دفع مستحقات شركة التوزيع
 .مشتركاً عن التسديد ) 3577(بشكل جزئي، ويحجم ) 281(مشتركاً بشكل كلي،) 514(المستحقات سوى 

ر بالذكر أن استنكاف المشتركين من السكان عن تسديد قيمة الفواتير المستحقة، أدى إلى تراكم الديون المستحقة للشركة جدي
في حين بلغ حجم الديون المتراكمة على . شيقالً) 8.294.897(عليهم، حيث بلغ حجم الديون المتراكمة على السكان حوالي 

 .شيقالً)  895.283(الدوائر الحكومية نحو 
لقد بات الخطر يتهدد استمرار تزود منطقة بيت الهيا بالتيار الكهربائي، وينذر بإمكانية االنقطاع التام، في ظل تراكم ديون 

يذكر أن الشركة المذكورة هددت أكثر من . شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، المستحقة لشركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية
 .8ي عن األراضي الفلسطينية بالكاملمرة بقطع التيار الكهربائ

 
 إجماليات كلية 

  4372 عدد المشتركين
 كيلوواط 1.931.901 )كيلو واط(قيمة استهالك الكهرباء 

 شيقل 883.278 قيمة االستهالك الشهري
 شيقل 9.190.181 )المتأخرات المتراكمة(قيمة الديون 

 شيقل 10.071.716 إجمالي المطلوب
 
 

 إجماليات السداد
  2002عدد المسددين خالل شهر مايو  795

 شيقل مجموع السداد 403.783
  عدد المسددين بشكل كامل 514

 شيقل مبلغ السداد 246.531
  عدد المسددين بشكل جزئي 281

 شيقل مبلغ السداد 157.251
 

 إجماليات السكان 
  4272 عدد المشتركين

 كيلوواط 1.694.175   كمية إستهالك الكهرباء 
 شيقل 793.226 ستهالك الشهري للموظفينقيمة اال

 شيقل 8.294.897 قيمة الديون
 شيقل 9.086.380 إجمالي المطلوب

 

                                                 
ل محطة توليد الكهرباء، التي أصبحت جاهزة للتشغيل، على الرغم من التأخير الكبير الذي طرأ على بدء تشغيلها، حيث آان مقررًا أن تبدأ  يذآر أن بدء تشغي 8

 ، من شأنها أن تساهم في حل أزمة2002يوليو / ، وتأجل ذلك أآثر من مرة ، ليصبح الموعد النهائي، هو مطلع شهر تموز2001عملها في مطلع العام 
 . الكهرباء التي تعاني منها محافظات غزة
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 إجماليات المؤسسات الحكومية والمرافق 
  100 عدد المشتركين

 كيلوواط 237.726 كمية استهالك الكهرباء
 شيقل 90.052 قيمة االستهالك الشهري للمؤسسات والمرافق

 شيقل 895.283 )متأخرات المتراكمةال(قيمة الديون 

 شيقل 985.335 إجمالي المطلوب
 

 التعليـم
مدرسة للتعليم األساسي والثانوي، في حين يبلغ عدد المدرسين والمدرسات ) 15(تشرف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على 

مة من قبل وزارة التربية والتعليم، من النقص وتعاني خدمة التعليم المقد. مديراً ومديرة) 15(مدرساً ومدرسة، و) 315(نحو 
مدرسة، أي أن هناك ستة مدارس تعمل على ) 15(مبان مدرسية، تشغلها ) 9(الحاد في المباني المدرسية، حيث ال يتوفر سوى 

اخل كما أن المدارس نفسها تعاني من اكتظاظ كبير في عدد الطالب داخل الفصل، حيث يبلغ متوسط عدد الطالب د. فترتين
ما يعكس نفسه سلباً على قدرة الطالب على التحصيل العلمي، وكذا قدرة المدرس على منح . طالباً) 40(الفصل الواحد نحو 

طالب، في حين يبلغ عدد الطالب ) 4900(حيث يبلغ عدد الطلبة المسجلين في المرحلة األساسية . طالبه االهتمام الذي يستحقون
 في حين يقتصر 9.طالب) 2700(أما المرحلة الثانوية فيبلغ عدد الطالب فيها. طالب) 2600(ة المسجلين في المرحلة اإلعدادي

 .دور قطاع التعليم األهلي فقط على رياض األطفال، لمن هم دون السن القانوني لدخول المدارس
 

 خدمات الرعاية الصحية
ي وزارة الصحة الفلسطينية، حيث تشرف على تضطلع جهة واحدة بتقديم الخدمات الصحية ألهالي منطقة بيت الهيا، وه

 :عيادتين في منطقة بيت الهيا، وهما
 

 عيادة بيت الهيا القديمة
 .وتقع في وسط بلدة بيت الهيا، وبيانها على النحو المبين في الجدول التالي

 

 جدول يبين عدد العاملين والمستفيدين من عيادة بيت الهيا القديمة
 فنيون ممرضون أطباء 

 2 9 6 ون رسميونموظف

 0 2 5 موظفون على بند المكافأة

  8060  عدد المراجعين شهريا
 

  مركز شهداء بيت الهيا-2
 .يقع مركز شهداء بيت الهيا في وسط مشروع بيت الهيا، وبياناته على النحو المبين في الجدول التالي

 

                                                 
 .  المعلومات المتعلقة بأعداد الطلبة والمعلمين في قطاع التعليم، وعدد المباني والمدارس، مستقاة من مديرية التربية والتعليم في محافظة الشمال 9
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 10جدول يبين عدد العاملين والمستفيدين من عيادة مركز شهداء بيت الهيا
 فنيون ممرضون أطباء 

 0 10 4 موظفون رسميون

 2 1 0 موظفون على بند المكافأة

   7044 عدد المراجعين شهريا
 

من خالل األرقام الواردة في الجدولين السابقين، يتضح الضغط الكبير الذي يتعرض له األطباء، والممرضين من خالل عدد 
ثر سلبياً على مستوى الخدمة المقدمة، حيث ال يتمكن للطبيب من منح المراجعين الكبير شهريا، لكل طبيب األمر الذي يؤ

 .11المريض الوقت الكافي
 

 12مساعدات الشئون االجتماعية
تشرف جهتان رئيستان على تقديم المساعدات االجتماعية الثابتة لألسر المعوزة في األراضي الفلسطينية، هما وزارة الشئون 

 ). UNRWA(وث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين االجتماعية الفلسطينية، ووكالة غ

 

 وزارة الشؤون االجتماعية. أ
وتكون .  بتقديم المساعدات الثابتة، لألسر الفقيرة فقراً مدقعاً، والتي عادة ما تفتقر إلى معيل13تقوم وزارة الشئون االجتماعية

 .المساعدات على شكل مبالغ مالية متواضعة
 

 ية في منطقة بيت الهياخدمات وزارة الشئون االجتماع
 عدد األفراد عدد العائالت بيان الحاالت
 2608 745 فقر مدقع دائم

  45.00 على عدة دورات14مساعدات إغاثة طارئة
 

 
 15الشئون االجتماعية بوكالة الغوث . ب

إال أن . الثابتة شهرياً لهمتضطلع وكالة غوث وتشغيل الالجئين بمهمة مساعدة العائالت الفلسطينية المعوزة، من خالل تقديم المساعدات 
حيث ساهم اإلغالق المتواصل لألراضي . الوكالة اضطرت لتوسيع حجم الفئة المستفيدة من هذه الخدمات، خالل االنتفاضة الحالية

إلى جانب  (الفلسطينية المحتلة، في إقصاء أعداد كبيرة من العاملين داخل إسرائيل أو العاملين محلياً من سوق العمل، األمر الذي ساهم
 .في مضاعفة أعداد العاطلين عن العمل، وتعميق ظاهرة الفقر وتوسيع نطاقها لتطال أعداداً كبيرة) سياسة التدمير الشاملة

                                                 
 .وهذا ينخرط على آلتا العيادتين تم إدراج أطباء األسنان ضمن عدد األطباء، والصيادلة تحت بند العمالة الفنية،  10
 . المعلومات والبيانات المتعلقة بأعداد االطباء والممرضين والفنيين، مستقاة من مصادر وزارة الصحة في مدينة غزة 11
در ما تحافظ على استمرار يذآر أن مساعدات الشؤون االجتماعية، ال تعدو آونها مساعدات إغاثية، وهي بكل األحوال ال تتعلق برفع مستويات المعيشة، بق 12

 . شيقًال89الحياة، حيث ال يتجاوز نصيب الفرد شهريًا 
 .   يشرف على تقديم هذه الخدمة مكتب الشئون االجتماعية في محافظة الشمال، التابع للوزارة 13
 التحدث متغيرًا حقيقيًا يخرج المتضررين، أو من  يذآر أن المساعدات الطارئة المقدمة هي مساعدات إغاثية، تضمنت تقديم مواد غذائية عدة مرات، وهي 14

 .دخلوا في دائرة الفقر المدقع من وضعهم
ك آون      15 ة الغوث، وذل  لم يتمكن المرآز من الحصول على أرقام حصرية حول عدد الفقراء في بيت الهيا،  الذين يتلقون مساعدات الشئون االجتماعية بوآال

ثالث      الوآالة تمزج بيت أعداد الفقراء في        اطق                        , بلديات محافظة شمال غزة ال ة في معظم من ون مساعدة الوآال ون من عدد من يتلق راء يقترب داد الفق إال أن أع
 .القطاع، وارتأى المرآز أن يورد هذه الفقرة إنصافًا للدور الذي تضطلع به الوآالة
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جدير بالذكر أن الفقراء الذين يتلقون المساعدة االجتماعية الدائمة، هم من تنطبق عليهم الشروط المحددة، التي عادة ما تنحصر، في 
أما وجود أفراد ممن هم في سن العمل، وبغض النظر . ألسرة أو مرضه، أو افتقار األسرة لألفراد ممن هم في سن العملوفاة معيل ا

 .عن عملهم من عدمه، فإنه يحرم األسرة االستفادة من مساعدات الشئون االجتماعية
 

 جرائم الحرب اإلسرائيلية بحق السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة 
، ارتفع سقف التوقعات التي علقها الفلسطينيون في األراضي لع اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيمنذ توقي

انتظر الفلسطينيون بفارغ . الفلسطينية المحتلة، بحيث كثر الحديث عن مستقبل المنطقة وآفاق الطفرة االقتصادية التي ستشهدها
 التي استمرت سبع سنوات إلى نهايتها، إال أن السياسة التي اتبعتها دولة االحتالل حالت الصبر أن تصل المفاوضات السياسية

ساد اإلحباط في أوساط الفلسطينيين، خاصة بعد أن شهدت أوضاعهم المعيشية تردياً كبيراً، ترافق ذلك مع استمرار . دون ذلك
تمتهن كرامة السكان المدنيين، إلى جانب مواصلة فرض استفزازات قوات االحتالل وممارساتها التي تنتهك حقوق اإلنسان و

 .سيطرتها الكاملة على الموارد االقتصادية والمعابر الحدودية
، كاستفزاز لمشاعر الفلسطينيين، 28/9/2000 إلى الحرم القدسي الشريف يوم الخميس الموافق 16)أرئيل شارون(وجاءت زيارة 

 مجزرة ارتكبتها قوات ه، الذي خبأ في طيا ت29/9/2000 التالي الجمعة الموافق وجاء اليوم. الذين حالوا دون وصوله للحرم
 . االحتالل بحق المصلين في باحة الحرم القدسي الشريف

. شكلت الزيارة والمجزرة التي تلتها، شرارة اندلعت على إثرها انتفاضة شعبية عارمة، أصطلح على تسميتها انتفاضة األقصى
ت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، الهادفة إلى قمع احتجاجات المدنيين الفلسطينيين في األراضي أخذت إجراءات وممارسا

 :الفلسطينية المحتلة عموما، وفي منطقة بيت الهيا على وجه الخصوص، أشكاال مختلفة أبرزها
صابات في صفوف السكان استخدام القوة المفرطة والمميتة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء، وإيقاع عشرات اإل .1

 .المدنيين
استهداف األعيان المدنية بالقصف والتدمير، حيث شكلت المنازل السكنية هدفا من أهداف آلة التدمير العسكرية  .2

 .اإلسرائيلية، وكذلك المنشآت المدنية األخرى وممتلكات المدنيين
عاشة السكان المدنيين، كما منعت عددا استهداف األراضي الزراعية بالتدمير والتجريف، والتي تشكل مصدرا إل .3

 .كبيرا من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، للعناية بها، أو إعادة زراعة األراضي المجرفة
فرض سياسة الحصار واإلغالق، التي شكلت أبرز مظاهر العقوبات الجماعية، كما أن هذه السياسة أدت إلى انتهاك  .4

 . اإلنسانجملة ال حصر لها من حقوق

عليه يستعرض هذا الجزء من التقرير أبرز جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي، من خالل عملية الرصد 
 :والتوثيق التي قام بها المركز عبر باحثين متخصصين، وهي على النحو التالي

 
 االستخدام المفرط للقوة والقوة المميتة

والقوة المميتة هو أبرز الوسائل التي استخدمتها قوات االحتالل، حيث تستخدم وسائل حربية قتالية ال               إن االستخدام المفرط للقوة     
كما تستخدم أنواع مختلفة مـن األسـلحة        . تتناسب، بأي حال من األحوال، مع حالة وضع حد الحتجاجات مدنيين غير مسلحين            

 .ين الفلسطينيينالخفيفة والثقيلة والطائرات الحربية والدبابات بحق المدني
 

                                                 
 منصب وزير الدفاع في الثمانينيات، حيث اشتهر بتطرفه ودمويته، يذآر أن شارون شغل.  آان آرئيل شارون في حينها، رئيس حزب الليكود المعارض 16

 . الفلسطينيين في لبناننوالتي آانت من إحدى نتائجها ارتكاب مجازر صبرا وشاتيال، وذلك بحق الالجئي
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وتشير الوقائع أن منطقة بيت الهيا، من المناطق التي لم تشهد مواجهات جماهيرية، ومع ذلك تعرضت شأنها شأن المناطق 
 األخرى، إلى االستخدام المفرط للقوة والقوة المميتة من قبل قوات االحتالل، في انتهاك منظم لقواعد القانون الدولي، ةالفلسطيني

وتهدف قوات االحتالل من خالل ما تستخدمه من وسائل، . لقانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسانوال سيما ا
 .إلى إيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وأكبر خسائر ممكنة في ممتلكاتهم

اليومي الذي تتعرض له المناطق السكنية في بيت الهيا، انحصر االستخدام المفرط للقوة والقوة المميتة، في عمليات القصف شبه 
إيلي سيناي (والذي تقوم به إما الزوارق الحربية اإلسرائيلية من البحر، أو أبراج المراقبة العسكرية المقامة حول مستوطنات 

ط التي تقوم بها قوات ، والواقعة إلى الشمال والشمال الغربي للمدينة، وكذلك عمليات التوغل والتمشي)ونتسانيت ودوغيت
 .االحتالل اإلسرائيلية، في المناطق القريبة من المستوطنات، التي عادة ما يرافقها إطالق مكثف للنيران

) 48(ونورد هنا مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرحت بها للمركز السيدة فايزة محمد فتوح أبو ستة، البالغة من العمر 
حول مقتل الطفل محمود حسن الطاللقة، الذي لم يتجاوز التاسعة من العمر، بينما كان . راج الندىعاماً، وهي من سكان منطقة أب

يلهوا بالقرب من منزله، حين استدرجه جنود االحتالل وقتلوه بدم بارد، وهي إفادة تبرز استهداف تلك القوات للقتل دونما 
 :ف الفلسطينيينضرورة حربية، وإنما بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى في صفو

، بينما كنت أجلس في منزلي سمعت صوت 1/3/2002 من منتصف ظهر يوم الجمعة الموافق 12:05عند حوالي الساعة "
 لوتجمع عدد من األطفا....... دبابة، فنظرت من النافذة فشاهدت الدبابة وهي تصعد على التلة المقابلة للعمارة التي أسكن فيها

ومن حين آلخر كان الجندي يشير لألطفال بيده ويلوح . ...ة وإلى الجندي الذي يطل برأسه من داخلهاوأخذوا ينظرون إلى الدباب
ومن ثم بدأت الدبابة في التحرك حيث كانت ترجع إلى ... عندها صعد ثالثة أطفال على التلة مقابل الدبابة ........ لهم مداعباً 

مترا تقريباً، قام الجندي الذي كان على متن الدبابة ) 15(ل والدبابة مسافة الخلف فتبعها طفل وعندما أصبحت المسافة بين الطف
 "بإطالق النار عليه، وحسب ما علمت الحقاً فإن الطفل هو محمود الطاللقة، الذي استشهد إثر إصابته

 

قط، يشكل دلـيالً علـى      ونورد هنا توثيق المركز لعمليات القصف المختلفة، التي تعرضت لها منطقة بيت الهيا في يوم واحد ف                
 من مساء   10:00فعند حوالي الساعة    . استخدام قوات االحتالل للقوة المفرطة والمميتة، دونما تمييز أو تناسب أو ضرورة حربية            

، قصفت الزوارق الحربية اإلسرائيلية منطقة السودانية، على شاطئ بيت الهيـا بالرشاشـات الثقيلـة،                 8/3/2002يوم الثالثاء   
متر على امتداد شاطئ بحر بيت الهيا، حيـث أطلقـت النـار بشـكل     ) 600(ث دبابات إسرائيلية لمسافة تزيد عن     وتوغلت ثال 

 من مساء اليوم نفسه، أطلقت تلك الزوارق صاروخين أصاب أحدهما سيارة كان             10:30وعند حوالي الساعة    . عشوائي ومكثف 
وعنـد  .  استشهاد جميل سميح جميل الصباغ وإصابة زميل له بجراح         يستقلها أفراد من شرطة البحرية الفلسطينية، مما أدى إلى        

 بإطالق صاروخ على نفس المنطقة عقبه إطـالق  ة من بعد منتصف الليل قامت الزوارق الحربية اإلسرائيلي 1:00حوالي الساعة   
زال على شاطئ بيت الهيا، ما  للمنطقة بالرشاشات الثقيلة، في محاولة إن      1:40وأعادت قصفها عند حوالي الساعة      . كثيف للنيران 

هم، سعيد يوسف شاليل، هاني رضوان عاشور، سامر جودة، وعبد الرؤوف حسن حسين أبـو                أدى إلى مقتل أربعة فلسطينيين    
 .عبيدة

 17جدول يبين أسماء شهداء مناطق بيت الهيا
 العمر تاريخ االستشهاد تفصيل اإلصابة )رباعي (االسم مسلسل.ر

 19 11/6/2001  الرأسناري فيعيار  انسيم ناصر محمد ورش أغ .1

 20 16/09/2001 في أنحاء مختلفة من الجسمشظايا قذيفة  يحيى ناصر حسن صيايحة .2

 23 03/10/2001 في أنحاء مختلفة من الجسمشظايا قذيفة  ماهر دريس أحمد خضير .3

 23 03/10/2001 في أنحاء مختلفة من الجسمشظايا قذيفة  محمود محمد حسن الشرفا .4

                                                 
 . من توثيق مرآز الميزان لحقوق االنسان 17
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 27 08/10/2001 أعيرة نارية في أنحاء مختلفة من الجسم ن جمعة عودة السواركةاجميعا .5

 30 16/10/2000  الرأسناري فيعيار  مصباح عبد القادر سليمان أبو عتيق .6

 20 24/10/2001  الرأسفيشظايا قذيفة مدفعية  رفيق محمد محمود صقر .7

 17 02/12/2001 شظايا في أنحاء مختلفة من الجسم جهاد حمدي أحمد المصري .8

 30 06/12/2001 أعيرة نارية في أنحاء مختلفة من الجسم تاج الدين رجب سالم المصري .9

 20 30/12/2001 أعيرة نارية في أنحاء مختلفة من الجسم ربه مهنا علي سعد اسماعيل عبد .10

 8 01/03/2002 أعيرة نارية في أنحاء مختلفة من الجسم محمود حسن احمد الطاللقة .11

 34 06/03/2002 شظايا في أنحاء مختلفة من الجسم  الصباغجميل سميح جميل .12

 19 12/03/2002 الصدرفي ثقيل ناري عيار  أحمد اسماعيل محمود كفينة .13

 18 15/03/2002 أعيرة نارية في أنحاء مختلفة من الجسم كمال عبد الناصر محمد رجب .14

 28 16/03/2002 أعيرة نارية في أنحاء مختلفة من الجسم ماجد محمد عطية أبو الجديان .15

 17 11/04/2002 أعيرة نارية في أنحاء مختلفة من الجسم محمد محمود عبد العزيز اإلسكافي .16

 26 15/04/2002 أعيرة نارية في أنحاء مختلفة من الجسم يونس محمد سالم عودة أبو غرارة .17

 46 29/04/2002 أعيرة نارية في أنحاء مختلفة من الجسم حسين يوسف محمد عودة .18

 

  األعيان المدنيةاستهداف
دأبت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي على استهداف األعيان المدنية، في األراضي الفلسطينية على وجه العموم، وكان نصيب 

وقد استهدفت األعيان المدنية على أوسع نطاق في المنطقة، سواء من جهة تنوع تلك . مدينة بيت الهيا وافراً، على هذا الصعيد
ولغرض توضيح موقف القانون الدولي اإلنساني، . م من جهة الكم الكبير الذي جرى تدميره خالل انتفاضة األقصىاألعيان، أ

 : " من استهداف األعيان المدنية، نورد ما يلي
واألعيان المدنية هي كافة األعيان التي ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لما حددته . ال تكون األعيان المدنية محالً للهجوم .1

 .الفقرة الثانية

وتنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق باألعيان على تلك التي تسـهم           . تقتصر الهجمات على األهداف العسكرية فحسب      .2
مساهمة فّعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تـدميرها                   

 . عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدةالتام أو الجزئي أو االستيالء
إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكّرس عادة ألغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو مسكن آخر أو مدرسة،                        .3

 18. "إنما تستخدم في تقديم مساهمة فّعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها ال تستخدم كذلك
لنظر إلى نص هذه المادة، واألخذ في االعتبار ما جاء في التوطئة القانونية، الواردة في مطلع هذا التقرير، نستطيع أن نحاكم                     با

 . ممارسات قوات االحتالل، باالستناد إلى واقع ومجريات األحداث، التي شهدتها مدينة بيت الهيا
 

 استهداف المنازل السكنية
نازل السكنية بشكل غير مسبوق، خالل انتفاضة األقصى، مستخدمة في ذلـك مختلـف األسـاليب                استهدفت قوات االحتالل الم   

وقد تركز اسـتهداف المنـازل      . والوسائل، من قصف ونسف وتجريف، إلى استيالء على المنازل وتحويلها إلى مواقع عسكرية            
المؤدية إليها، أو تلك القريبـة مـن خـط التحديـد     السكنية في بلدة بيت الهيا على المناطق القريبة من المستوطنات، أو الطرق  

                                                 
، أعتمد الملحق من قبل المؤتمر الدبلوماسي 1949أغسطس /  آب12جنيف المؤرخة في  من الفصل الثالث، من الملحق األول التفاقيات 52 من نص المادة  18

 .1977 يونيه حزيران 8وذلك بتاريخ ) 1977 – 1974جنيف، (لتأآيد وتطوير القانون الدولي اإلنساني المطبق في النزاعات المسلحة 
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وسنستعرض أبرز أشـكال  . 1948، عن تلك التي احتلت في العام      1967الفاصل، الذي يفصل األراضي الفلسطينية المحتلة عام        
 :استهداف المنازل السكنية، التي تعرضت لها المناطق السكنية في بلدة بيت الهيا، وهي كاآلتي

 
 سكنيةتجريف المنازل ال

يعتبر هذا الشكل من أكثر أشكال استهداف المنازل السكنية شيوعاً، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات، وخطوط التحديد 
الفاصلة شرقاً وشماالً، والمنازل القريبة من المستوطنات، وعادة ما تقوم تلك القوات بعمليات اقتحام، تقوم خاللها الدبابات بفتح 

ا على المنطقة المستهدفة، ما يدفع السكان إلى الفرار حرصاً على حياتهم، وتهدم تلك القوات المنزل دون أن نيران رشاشاته
 .تسمح بإخالئه من األثاث والمقتنيات األخرى

وبالنظر إلى خصوصية بيت الهيا كونها بؤرة تتجمع فيها المستوطنات اإلسرائيلية المقامة شمال محافظات غزة، فإن التوغل في                  
 .19المنطقة هو عملية شبه يومية، وتعرضت المنازل البعيدة نسبياً عن التجمعات السكنية إلى عمليات تجريف منظمة

 

 القصف العشوائي
قامت قوات االحتالل بقصف عدد كبير من مقار السلطة الوطنية الفلسطينية، كما اغتالت عدداً كبيراً من الفلسطينيين باسـتخدام                   

 القوات التدابير الكافية للحيلولة دون إصابة المنازل السكنية المجاورة، مما ألحق أضراراً جسـيمة بعـدد               لم تتخذ تلك  . الطائرات
ذلك كله على الرغم من معرفة قـوات االحـتالل الدقيقـة            . كبير من تلك المنازل، وفي حاالت كثيرة كانت اإلصابة مباشرة لها          

 .ينية، وكون هذه المقار محاطة بكثافة سكانية عاليةبالمواقع والمقرات التابعة للسلطة الوطنية الفلسط
 على الهـرب    – الذين يقطنون بجوار مقار السلطة الوطنية        - يذكر أن القصف العشوائي أدى إلى إجبار عدد كبير من السكان            

إصـابة مـن    وكدليل على دور القصف العشوائي في تدمير المنازل السـكنية، و          . 20من منازلهم وإخالئها، حرصاً على حياتهم     
 .  بداخلها، نورد هنا مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم أدلى بها صاحب منزل مدمر

عادل محمد محمود حمدونة، رجل في األربعينات من العمر، يسكن في مشروع بيت الهيا، مقابل مقر الشرطة، أدلى بإفادة 
، كنت جالسا 12/10/2000مساء يوم الخميس الموافق في حوالي الساعة الرابعة من  “ للمركز حول إصابة والدته، جاء فيها 

في منزلي أنا وعائلتي، الكائن في مشروع بيت الهيا مقابل مركز الشرطة، والمكون من طابق أرضي وطابق علوي، وأثناء 
 فشاهدت جلوسي في برندة المنزل العلوية أنا وعائلتي سمعت صوت انفجار شديد اعتقدت أنه داخل المنزل، ونظرت من النافذة

والتفت إلى أمي ..... الغبار يتطاير من مركز الشرطة، وبعدها بثوان سمعت صوت انفجار ثاني، ثم تاله صوت انفجار ثالث 
وقدمت سيارة اإلسعاف بعد ... التي كانت جالسة بالقرب مني، فرأيت الدم يسيل من وجهها، وعلى الفور اتصلت باإلسعاف 

واتضح أنها  ....... ة عيادة الوكالة في مخيم جباليا، حيث قدموا لها اإلسعافات الالزمحوالي خمس دقائق، ونقلت أمي إلى
  . “جرحت من الناحية اليسرى في وجهها إذ بلغ طول الجرح عشرة سم، وذلك إثر أصابتها بشظية

أفراد، الكـائن فـي     ) 7(ه  عاماً، ويبلغ عدد أفراد عائلت     )31( كما تعرض منزل خميس محمود علي أبو سلطان، البالغ من العمر          
 :بيت الهيا بالقرب من مركز الشرطة، الذي أدلى بإفادة مشفوعة بالقسم جاء فيها

 نأقيم في منزل مكون من ثالثة غرف ومطبخ وحمام وهو مسقوف باألسبست، باستثناء غرفة واحدة والحمـام فهمـا مسـقوفا                    "
مربع، ويحده من الجهة الغربية مبنى مكون من طابقين وهو مكتـب            متر  ) 150(تبلغ مساحة المنزل اإلجمالية حوالي      . بالباطون

إقليم شمال غزة لحركة فتح، ويحده من الناحية الشمالية مركز شرطة بيت الهيا، يفصل منزلي عنهما شارع عرضـه حـوالي                     

                                                 
 . راجع الجدول الخاص بالمنازل المدمرة آليًا 19
، إلى إصابة ثمانية فلسطينيين وهم داخل منازلهم، كما ألحق أضرار 8/4/2001 فتح في بيت الهيا، مساء يوم األحد الموافق  أدى قصف مقر حركة 20

 . فرداً، بالنظر إلى أن أغلب المنازل السكنية في قطاع غزة تسكنها عائالت ممتدة327منزالً سكنياً، يقطنها حوالي ) 22(جسيمة في 
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( جمعة وعائلته المكونة من   ويحد منزلي من الناحية الجنوبية كراج تابع لبلدية بيت الهيا، ويسكن إلى جواري أخي               . أربعة أمتار 
 .فرد ) 12

 إلى غزة، مع أسرتي المكونة من سبعة أفراد، أنا      1948أقيم في المنزل منذ مدة بعيدة، حيث ورثته عن والدي منذ أن هاجر عام               
خمسـة  وزوجتي وأطفالنا الخمسة، أكبرهم في الصف الرابع االبتدائي، علماً بأنني أعاني من شلل محدود في قدمي منذ حـوالي   

وأعيل أسرتي من المساعدات التـي أتلقاهـا بشـكل          . عشر عاماً، منذ ذلك الحين وأنا ال أقدر على العمل نظراً لحالتي الصحية            
 .شهري من وكالة الغوث الدولية، ووزارة الشئون االجتماعية التي تكفي بالكاد مصروفات معيشتي وعائلتي

 بضع دقائق، كنت أجلس برفقة زوجتي في المنزل، وكنا نشاهد التلفزة، وكان              وفي حوالي الساعة التاسعة إال     8/4/2001بتاريخ  
وفجأة سمعت صوت انفجار قوي جداًَ وقريب، وشعرت بالمنزل         . أوالدي الخمسة في غرفتهم، بعضهم نائماً واآلخر يتأهب للنوم        

 حينها بأن هنالك قصف يجري على مقر        ينهار فوق رؤوسنا، حيث وقع سقف المنزل األسبستي، ومأل الغبار المكان، وقد أدركت            
 . الشرطة أو مكتب حركة فتح القريب، وشعرت حينها بآالم في رجلي وجسمي إثر انهيار السقف جراء االنفجار

عاماً، الذي كان نائمـاً،     12شاهدت الدم يسيل من رأس ابني محمود،        ..... توجهت وزوجتي مسرعين لالطمئنان على األطفال       
 .ضع أوالدي تحت سرير الغرفةقمت على الفور بو

وبعد حوالي دقيقة أو دقيقة ونصف من االنفجار األول سمعت انفجار آخر أقوى، أصبت بهلع شديد ولم أدري ما أفعله، إلـى أن                       
جاء بعض الجيران، وبدءوا في حملنا وأخرجونا من المنزل، وقاموا بنقلنا في سيارة إسعاف قدمت إلى المكان، وقد كانت حالـة                     

لذهول والخوف تسيطر علّي، من ثم نقلت أنا وزوجتي وابني محمود إلى مستشفى العودة في جباليا، حيـث أجريـت لنـا                      من ا 
اإلسعافات األولية، وقد علمت أن زوجتي كانت تعاني من نزيف داخلي حاد، علماً بأنها كانت حامل، وقد بقينا في المستشفى عدة                     

ولم تكن هذه المرة األولى التي يتعرض فيها منزلي ألضرار نتيجة القصـف،             . ت الهيا أيام ومن ثم عدنا لإلقامة لدى أخي في بي        
. 10/2000فقد حدثت أضرار سابقاً في خزان المياه والسقف والشبابيك إبان القصف األول لمركز الشرطة الذي حدث في شهر                   

بعد خروجنا من المستشـفى     . أسرتي في المنزل  وأدركت حينها بأن المنزل ليس آمناً، ولكن لم يكن لي خيار آخر سوى البقاء و              
 ." ذهبت ألتفقد المنزل، فوجدته عبارة عن كومة من الحجارة واألتربة، ووجدته غير صالح للسكن

 

 عمليات التوغل في بيت الهيا
 الوطنية تعرضت بيت الهيا إلى عدد من عمليات التوغل، التي تنفذها قوات االحتالل، في المناطق الخاضعة لسيادة السلطة

الفلسطينية، وتقوم خاللها بمداهمة المنازل السكنية وتفتيشها بطريقة تبث الرعب في قلوب السكان، وتتعمد تخريب األثاث 
 .والمقتنيات المنزلية األخرى، وتسعى من خاللها إلى اعتقال بعض الفلسطينيين ممن تدعي أنهم نشطاء في االنتفاضة

وفيما يلي .  المملوكة للسكان أحد أبرز أهداف التوغالت المتكررة في بلدة بيت الهياكذلك شكل تجريف األراضي الزراعية
 :استعراض ألهم عمليات االقتحام والتوغل التي قامت بها قوات االحتالل في مناطق بيت الهيا

ام واسعة النطاق  شنت قوات االحتالل، عملية اقتح3/10/2001 من فجر يوم األربعاء الموافق 5:00عند حوالي الساعة . 1
لمنطقة بيت الهيا الواقعة شمال قطاع غزة، رافقها قصفاً عنيفا بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة من المواقع العسكرية المقامة 

، ومن المواقع العسكرية المقامة على الشريط الحدودي شمال القطاع، ومن الموقع "دوغيت"و" إيلي سيناي"في مستوطنتي 
وساندت عملية القصف تلك . ام على شاطئ بيت الهيا، باإلضافة إلى الدبابات العسكرية المتواجدة في المنطقةالعسكري المق

بعض قطع البحرية اإلسرائيلية التي تواجدت قبالة شاطئ بيت الهيا، والتي قامت بإطالق عدد من الصواريخ تجاه بعض المواقع 
 .مروحيةالعسكرية الفلسطينية في تلك المنطقة، وطائرات 
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وقد تقدم عدد من الدبابات .  وقد طال القصف سبعة مواقع عسكرية فلسطينية وعدد من المنازل السكنية والدفيئات الزراعية
كلم ) 3.5(كلم في اتجاه الجنوب، ومسافة حوالي ) 1.5(اإلسرائيلية القتحام تلك المنطقة من عدة محاور، وتوغلت لمسافة حولي 

 . كيلو متر مربع، من األراضي الخاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية) 6( على مساحة تقدر بنحو في اتجاه الشرق، وسيطرت
وشرعت خاللها الجرافات . في حين استمرت عملية القصف المدفعي والصاروخي والتوغل حتى الساعة الثامنة صباحاً

 الفلسطينية، وتجريف مساحات واسعة من العسكرية في تجريف عدد من المواقع العسكرية، التابعة لقوات األمن الوطني
األمر الذي اضطر العديد من العائالت . األراضي الزراعية التابعة للفلسطينيين، وهدم عدد من المنازل السكنية في تلك المنطقة

 .الفلسطينية إلى إخالء منازلها واللجوء إلى منازل أخرى أكثر أمناً في عمق األراضي الفلسطينية
قتحام تلك إلى استشهاد ستة من الفلسطينيين من بينهم اثنين من المزارعين سقطت إحدى القذائف عليهما أثناء أدت عملية اال

وأدى إلى إصابة أربعة آخرون بجراح مختلفة من . وجودهما في أرضهما، إلى جانب أربعة من جنود األمن الوطني الفلسطيني
واستمرت عمليات إطالق النار المتفرقة وعمليات . أنها بالغة الخطورةبينهم مزارع من سكان المنطقة، ووصفت جراح أحدهم ب

هدم المنازل السكنية وتجريف األراضي والدفيئات الزراعية وآبار المياه لمدة خمسة أيام متواصلة بعد تلك العملية، حتى تاريخ 
ستراتيجية في تلك المنطقة، الجرافات وقد أّمنت الدبابات اإلسرائيلية، التي تمركزت في عدد من المواقع اال. 8/10/2001

دونماً من األراضي الزراعية المزروعة بأشجار الفاكهة والحمضيات ) 1400(بالحماية، أثناء تدميرها مساحة تقدر بحوالي 
 منزل بشكل كلي، منها منزل مكون من ثالث طبقات من الباطون تعود ملكيته إلى نظير عبد اهللا 12والخضروات، والى هدم 

 21.، وأحداث أضرار جزئية في منزلين آخرين8/10/2001د الهادي مهنا، نسفته قوات االحتالل بتاريخ عب
سبعة آليات  ، توغلت13/2/200 من بعد منتصف يوم الثالثاء، وفجر يوم األربعاء الموافق 12:30وعند حوالي الساعة . 2

، الواقع في منطقة السَّيفا، وصوال )4(الجمعية رقم متر، غربي بيت الهيا، صوب شارع ) 500(عسكرية وسيارة جيب، نحو 
 حيث ذكر أحد الشهود بأنه لم –وصلت القوة بشكل مباغت . إلى مقبرة العطاطرة، التي تبعد عشرات األمتار عن مسجد التوحيد

طقة واالنتشار فيها،  إلى تلك المن-يسمع صوت الدبابات إال بعد وقوفها في المنطقة وعلل ذلك بأنهم يستخدمون كاتماً للصوت 
عاماً، ) 50(هبط عدد كبير من الجنود من الدبابات، وقاموا بمداهمة منزل محمود السبع محمود أبو حليمة، البالغ من العمر 

فرداً بمن فيهم من نساء وأطفال بالخروج من المنزل والوقوف أمام السور الخارجي ) 18(وأمروا سكان المنزل البالغ عددهم 
جندي بتفتيش المنزل مستخدمين عدداً من الكالب، في حين بقي خارج المنزل قرابة ) 40(ثم قام نحو . ة سيئةفي ظروف جوي

وبعد حوالي ساعة ونصف، قام صاحب المنزل بتفقد المنزل، حيث وجدهم قد قاموا بتحطيم األبواب . جندي آخرين) 50(
وبعد انسحاب القوة أدركت .  من أدوات المنزل وبعثرتها في المكانواألثاث وأدوات المطبخ وإلقاء الطعام أرضاً وإتالف الكثير

العائلة أنها فقدت عدداً من الصور الفوتوغرافية الخاصة و شيكات مالية باإلضافة إلى أوراق خاصة من بينها شهادات ميالد 
عاماً، يعمل ) 28(ود السبع، رصاصة ومخزن واحد، تعود إلى وائل محم) 100(األوالد، وكذلك كمية من الذخيرة تقدر بنحو 

وبسؤال والده عنه من قبل ضابط القوة، أخبرهم بأنه ليس موجوداً في . في االستخبارات العسكرية، وينتمي إلى حركة فتح
عاماً، أعزب، طالب في جامعة القدس المفتوحة، ) 22(المنزل، وقاموا إثر ذلك باعتقال شقيقيه سعيد محمود السبع أبو حليمة، 

انسحبت تلك القوة في حوالي . التعليم الثانويعاماً، أعزب، طالب في السنة الثانية من ) 17( حليمة، محمود السبع أبووأسعد 
 . فجراً، إلى المواقع التي قدمت منها2:10الساعة 

شية الواقعة  من ليل االثنين نفسه، تسللت قوة خاصة راجلة من قوات االحتالل إلى منطقة المن12:50وعند حوالي الساعة . 3
جندي، يرتدون ) 35(متر، ويقدر عددها بنحو ) 700(حوالي ) نتسانيت(شمال شرق بيت الهيا، التي تبعد عن مستوطنة 

 .المالبس العسكرية ويطلون وجوههم بالسواد، ويضع بعضهم مناظير ليلية

                                                 
تلك إلى إيقاع أعداد من الجرحى، وآان يتم نقلهم في أغلب األحيان بصورة مباشرة إلى مستشفى الشفا بغزة، وفي أحيان أخرى آانوا  أدت عمليات االقتحام  21

 ينقلون إلى مستشفى العودة في تل الزعتر، وبعد ذلك يتم نقلهم إلى مشفى الشفاء
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وفور وصول تلك القوة شرعت .  الهيايذكر أن المنطقة تقع على بعد عدة مئات من األمتار من المنطقة الحدودية شمال بيت
، وقامت بتجريدهم من )3(باالنتشار في المنطقة، وأثناء تحركها قابلت اثنين من أفراد األمن الوطني، العاملين في الموقع رقم 

  صاحب المنزل–وقد أفاق سكان المنزل وهم ثالثة . السالح، من ثم اقتادتهم إلى منزل قريب وأمرتهم بقرع باب المنزل
جندياً منهم بالدخول ) 20(وعلى الفور قام قرابة .  ليجدوه محاصراً من قبل القوة، التي أمرتهم بالخروج-وزوجته وابنته 

ومن ثم أمروا صاحب المنزل بالدخول معهم لفتح باب شقة أحد أبنائه، وبقي . وبرفقتهم أحد الكالب، وبدءوا في تفتيش المنزل
) جراء حالة االرتباك والخوف التي كان يمر بها( وقاموا باالعتداء عليه بالضرب بعد أن أخطأ معهم بعد أن قاموا بتقييد يديه،

متر من ) 200(و بعد حوالي نصف ساعة من دخول المنزل، قدم فيصل الحبل، الذي يسكن على بعد حوالي . في سرد أبنائه
 -د قوات االحتالل في المنطقة، ليحذروا اخوة فيصل المكان وبرفقته جهاد كلش إلى منزل والد فيصل بعد أن علموا بخبر وجو

.  وقد وقعا في قبضة القوة التي لم يكونا يعلمان بأنها وصلت المنزل، حيث تم اعتقالهما–نظراً لنشاط إخوانه في حركة حماس 
وكذلك . هاز كمبيوتروقد أدت عملية التفتيش تلك إلى إتالف عدد من األبواب واألمتعة واألجهزة، واستولت تلك القوة على ج

قامت بتفتيش منزل رائد الحبل المجاور دون أن يحدثوا أضراراً في المنزل، وقد سأل جنود القوة رائد الذي تواجد في المنزل 
 1:40وقد وصلت قرابة ستة آليات عسكرية وجرافة إلى المنطقة في حوالي الساعة . عن إخوانه وأخبرهم أنهم غير موجودين

، ومروراً بأبراج العودة وأبراج الندى، من ثم انعطفت في شارع المنشية قرب )إيرز( محيط معبر بيت حانون فجراً، قادمة من
فيصل  فجرا إلى جهة غير محددة، بعد أن قامت باصطحاب المعتقلين، 2:00وانسحبت منها في حوالي الساعة . نادي بيت الهيا

 عاماً، عاطل عن العمل، وهما من سكان المنشية ببيت 42كلش،  عاماً، مزارع، وجهاد محمد نمر 40عمر خميس الحبل، 
 .  الهيا، 

 
تشهد مناطق بيت الهيا وخاصة منطقة السَّيفا ومجمل األراضي الواقعة في الشمال من منطقة بيت الهيا والتابعة لها، السيما 

عن المناطق التي توغلت فيها تلك القوات ناهيك . المنطقة القريبة من القرية البدوية، توغالت شبه يومية لقوات االحتالل
ومازالت متمركزة فيها، مما يهدد أمن وممتلكات السكان في تلك المناطق، ويجعل حالة من الخوف الدائم والترقب، لما قد 

 . يحدث من انتهاكات من طرف تلك القوات في أي وقت
 

 22جدول يبين أصحاب المنازل التي دمرها االحتالل تدميرا كليا
  الضررتفاصيل نوع الضرر تاريخ االعتداء )رباعي (االسم سلتسل

 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 25/11/2000 أحمد كامل أبو خوصة .1
 تدمير نوافذتصدع و  تجريف 11/12/2000 نصري شكري بشارة الصوري واخوانه .2
 الكامل وتدمير األثاث واألجهزةهدم المنزل ب تجريف 3/1/2001 خالد عبد اهللا ابراهيم الهجين .3
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 3/1/2001 عبد اهللا سمير عبد اهللا الهجين .4
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 3/1/2001 إبراهيم عبد اهللا إبراهيم الهجين .5
 م المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزةهد تجريف 3/1/2001 عبد اهللا إبراهيم عبد اهللا الهجين .6
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 3/1/2001 أحمد حسن محمود طه .7
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 3/1/2001 محمد يونس سليمان مصطفى .8
  األثاث واألجهزةهدم المنزل بالكامل وتدمير تجريف 3/1/2001 أكرم محمد يونس مصطفى .9

 تدمير نوافذتصدع و  تجريف 5/1/2001  المغربيإبراهيم موسى إبراهيم .10
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 27/1/2001 ابراهيم داود سلمان حمادة .11
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 1/2/2001 محمد داود ابراهيم حمادة وأوالده .12
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 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 1/3/2001  محمد حمودة العطارصالح .13
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 8/3/2002 نمر سالمة سليمان أبو سلعة .14
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 24/3/2001 شحادة حسن خليل نسمان .15
 تدمير أغلب المنزل واألثاث قصف 8/4/2001  سلطانجمعة محمود علي أبو .16
 تدمير أغلب المنزل واألثاث قصف 8/4/2001 خميس محمود علي أبو سلطان .17
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 25/4/2001 أحمد عبداهللا أحمد شاهين .18
 دمير األثاث واألجهزةهدم المنزل بالكامل وت تجريف 25/4/2001 طالل أحمد عبد الرحمن شاهين .19
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 26/4/2001 ناصر فايز عبد طافش .20
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 1/10/2000 صالح حضر أحمد خضير .21
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 1/10/2001 رزق سعيد حامد العكة .22
 ثهدم المنزل بالكامل وتدمير األثا تجريف 3/10/2001 ن محمد يوسف أبو ربيعغصو .23
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 3/10/2001 محمد حمد محمد أبو شماس .24
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 3/10/2001 سعدي خليل محمد العطار .25
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 3/10/2001 حمدي درويش أحمد خضير .26
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 3/10/2001 حازم جعفر دريس خضير .27
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 3/10/2001 سليمان سالمة أبو حليمة .28
 نزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزةهدم الم تجريف 3/10/2001 فاتن فايق أحمد خضير .29
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 3/10/2001 عثمان صابر محمد أبو عمشة .30
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 3/10/2001 خالد سالم علي الغول .31
 لب المنزل واألثاثتدمير أغ نسف بالكامل 8/10/2001 نظير عبد اهللا عبد الهادي مهنا .32
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 8/10/2001 حمدة محمد محمد أبو خوصة .33
 هدم المنزل بالكامل وتدمير األثاث واألجهزة تجريف 26/10/2001 نجيب نعمان عبد اللطيف الخزندار .34
 ثاث واألجهزةهدم المنزل بالكامل وتدمير األ تجريف 1/11/2001 طالل محمد محمود ريحان .35

 23جدول يبين أصحاب المنازل التي دمرها االحتالل تدميرا جزئياً
 نوع الضرر  الضررسبب ءتاريخ االعتدا )رباعي (االسم التسلسل

 تدمير نوافذتصدع و  في المحيطتجريف 5/10/2000 محمد نمر حسن حسونة .1
 تدمير نوافذ قصف 20/11/2000 ماهر ذيب محمد العطار .2
 تدمير نوافذ قصف 21/11/2000 غباينخالد حسن مصطفى  .3
 تدمير نوافذ قصف 26/11/2000 سعيد محمد سالم الداعور .4
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 محمد ديب محمد حمودة .5
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 عاشور عبد المالك سالم ذيب .6
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 محمد محمود علي البلعاوي .7
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 رائد عمر نمر حسونة .8
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 صالح حسن ياسين أبو عواد .9

 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 أمين عبد الساتر أحمد حمودة .10
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 عبد المجيد حسن أرنأوط وأخيه عبد اهللا .11
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 سعيد اكرم سعيد حمودة .12
 تدمير نوافذ فقص 8/4/2001 عمر خليل أحمد تكونة .13
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 محمد أحمد محمد حمودة .14
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 زهير أحمد محمد حمودة .15
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 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 صابر فهمي مطر زعرب .16
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 زينة سعيد ابراهيم زعرب .17
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 رفيق أحمد محمد حمودة .18
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 ي حمودةأحمد محمد عل .19
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 عادل محمد محمود حمدونة .20
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 عبد اهللا محمود علي البلعاوي .21
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 علي نمر حسن حسونة وأخيه محمد .22
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 عدنان عبد الرحمن أحمد أحمد .23
 تدمير نوافذ قصف 8/4/2001 أبو صافي وأخيه منيرفؤاد مصطفى الفي  .24
 تدمير نوافذ قصف 14/5/2001 محمود عبد الرحمن سالم أبو غزال .25
 تدمير نوافذ قصف 4/9/2001 مصطفى مسلم عودة االبرق .26
 تدمير نوافذ قصف 4/9/2001 عبد القادر مسلم عودة االبرق .27
 ذتدمير نواف قصف 24/9/2001 ابراهيم محمود سليمان اسماعيل .28
 تدمير نوافذ قصف 27/9/2001 محمد سالمة سليمان أبو رافع .29
 تدمير نوافذ تجريف 3/10/2001 محمد عبد الحي حسن محمد معروف .30
 تدمير نوافذتصدع و  في المحيطتجريف 4/10/2001 حسن عرفات محمد عبد الدايم .31
 تدمير نوافذتصدع و  في المحيطتجريف 5/10/2001 شفيق عيسى جمعة كحيل .32
 تدمير نوافذ قصف 8/11/2001 مي سالم أبو قليقاسماعيل سل .33
 تدمير نوافذ قصف 10/11/2001 عبد اهللا شديد سليمان أبو عتيق .34
 تدمير نوافذ قصف 12/11/2001 محمود محمد رمضان سعد الدين .35
 تدمير نوافذ قصف 20/11/2001 سعد محمد رمضان سعد الدين .36
  نوافذتدمير قصف 24/11/2001 ماجد محمد حسين الشافعي وأخوته .37
 تدمير بعض األثاث واألجهزة قصف 26/11/2001 أحمد محمد سالم الداعور .38
 تدمير نوافذ قصف 1/12/2001 ابراهيم عطا خليل السلطان .39
 تدمير نوافذ قصف 1/12/2001 فكري عطا خليل سلطان .40
 تدمير نوافذ قصف 1/12/2001 زياد عطا خليل السطان .41
 ذتدمير نواف قصف 1/12/2001 فوزي عطا السلطان .42
 تدمير نوافذ قصف 11/12/2001 وصفي كايد عودة االبرق .43
 تدمير نوافذ قصف 11/12/2001 عطية أحمد قطيفان مسامحة .44
 األبواب اقتحام 13/2/2001 سلطان عطاهللا حسين المصري .45
 تدمير نوافذ قصف 10/2/2002 رفيق محمود شحادة النحال .46
 تدمير نوافذ قصف 10/2/2002 حسن عبد العزيز محمد أبو عيطة .47
 تدمير نوافذ قصف 10/2/2002 صالح حسن خليل أبو ظاهر .48
 تدمير نوافذ قصف 10/2/2002 حرب سالم منصور أبو زايدة .49
 تدمير نوافذ قصف 10/2/2002 اسماعيل علي اسماعيل سالم .50

 استهداف األراضي الزراعية
دمت آبار المياه، ودمرت شبكات استهدفت قوات االحتالل األراضي الزراعية بالتجريف والتخريب، كما اقتلعت األشجار ور

 . 1967الري، بشكل منظم وغير مسبوق، منذ احتالل تلك القوات لألراضي الفلسطينية عام 
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وذلك على الرغم من موقف القانون الدولي اإلنساني، الذي يحظر تدمير المزروعات والمحاصيل، التي تشكل مصدراً إلعاشة 
يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل . لمدنيين كأسلوب من أساليب الحربيحظر تجويع ا "24السكان، حيث يورد الملحق

األعيان والمواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا 
حيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكّان المدنيين أو الخصم أو لقيمتها ال

 ."المدنيين أم لحملهم على النزوح أم ألي باعث آخر
، تصعيداً كبيراً في استهداف تلك القوات 28/9/2000وشهدت الفترة الممتدة منذ اندالع انتفاضة األقصى يوم الخميس الموافق 

شكل تدمير وتجريف األراضي الزراعية، أحد أبرز األشكال واألساليب التي اتبعتها لألراضي الزراعية في بلدة بيت الهيا، و
يذكر أن تلك القوات لم . قوات االحتالل بحق السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية

إلى دفن مخلفات التدمير في باطن التربة، مما  - في محاولة إلخفاء آثار جرائمها -تكتف بتدمير األرض وتجريفها، بل لجأت 
 .يجعل مهمة زراعتها من جديد غاية في الصعوبة

 دونماً من األراضي 25)2861(جدير بالذكر أن مركز الميزان تمكن من رصد وتوثيق، تجريف وتدمير تلك القوات لحوالي 
متضرراً، من بينهم ) 4443(األسر التي جّرفت أراضيها ويبلغ عدد أفراد . المزروعة، المملوكة للسكان المدنيين في بيت الهيا

 .طفالً) 1346(إناث، في حين يبلغ عدد األطفال من الجنسين ) 1714(ذكور، و) 1634(
 استهداف المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم

ك األراضي من الوصول إليها، لم تكتِف قوات االحتالل بتجريفها لألرض واقتالعها للمزروعات، بل واصلت منعها ألصحاب تل
كما أن هناك مساحات أخرى لم تتعرض . ما أفشل محاوالت المزارعين الهادفة إلى إعادة زراعة ما دمرته قوات االحتالل

للتجريف، إال أن منع المزارعين من الوصول إليها، أتلف محاصيلها وأعاق مهمة استغاللها في المواسم الزراعية، ومثال هذه 
 . شمال غرب منطقة بيت الهيا) دوغيت وإيلي سيناي(لك التي تقع في محيط مستوطنتي األراضي ت

  قامت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، 22/6/2001عند حوالي الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر الجمعة الموافق 
مما أدى إلى إصابة اثنين من المزارعين هما، . بقصف منطقة السيفا في بيت الهيا مستخدمةً األسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية

عام، ) 36(عام، أصيب بعيار ناري في كتفه األيسر، وابنه نبيل صالح شعبان خضـر ) 63(صالح شعبان إبراهيم خضـر 
 .وقد خضعا للعالج لمدة تزيد عن أسبوع في مستشفى الشفاء بغزة. أصيب بعيار ناري في البطن
صالح خضر لمركز الميزان،  بأنه وخمسة من أفراد أسرته كانوا يقومون بأعمال الزراعة في  وقد أفاد المواطن الجريح 

 .أرضهم الواقعة في المنطقة، حينما أطلقت قوات االحتالل النار باتجاههم، مما أدى إلى إصابته وابنه
المنازل السكنية التي تقع في   بمداهمة وتفتيش 22/6/2001وشرعت تلك القوات في ساعات الليل من يوم الجمعة الموافق 

رياض صالح الغول، أيمن خضر الغول، : جلهم يعملون في مجال الزراعة، وهم وقامت باعتقال أحد عشر مواطناً. منطقة السَّيفا
أدهم خضر الغول، يسري خضر الغول، عرفة معروف، حسام معروف، عبد الهادي موسى أبو خوصة، عبد الرحمن موسى 

وقامت بعد التحقيق معهم . عاماً) 28(عاماً، شفيق أحمد حمدونة ) 32(ى أبو خوصة، ناصر فارس الغول أبو خوصة، حمد موس
وقد أفرج عن . طوال الليل باإلفراج عن عشرة منهم في حين أبقت كل من ناصر الغـول وأحمد حمدونـة رهن االعتقال

 . بعد اعتقال دام خمسة أيام27/6/2001المعتقل ناصر الغول بتاريخ 
 صباحاً قامت قوات االحتالل باحتجاز المواطن نظير عبد اهللا عبد الهادي 11:00 وعند حوالي الساعة 16/8/2001وبتاريخ 

والعمال . عاماً، وخمسة من العمال الذين كانوا يعملون لديه في األرض التي يمتلكها في المنطقة )82(مهنا، البالغ من العمر 
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 31(، حسن فتحي قعدان ) عاما18ً(، عنان فتحي قعدان ) عاما18ً(، نعيم فتحي قعدان ) عاما14ً(، هيثم فتحي قعدان مالخمسة ه
 ) عاما34ً(، أمين فتحي قعدان )عاماً

، 7:40وتم اقتيادهم إلى المنزل الخاص بالمواطن مهنا، والذي يقع في األرض ذاتها، واستمرت عملية االحتجاز حتى الساعة 
 أن احتجازهم تم على يد قوة عسكرية قوامها عشرين جندياً إسرائيليا تواجدوا مع المحتجزين داخل وتبين. حيث تم إطالق سبيلهم
يذكر أن منزل مهنا مكون من ثالثة .  في حين تواجدت دبابة إسرائيلية على مسافة قريبة من المنزل. المنزل طوال الفترة

 بسبب خطورة المنطقة، وتكرار مثل هذا الممارسات من قبل أمتار، اضطر سكانه إلى إخالئه) 110(طبقات، مبني على مساحة 
 .قوات االحتالل، ال سيما وأن المنطقة المحيطة بالمنزل قد تعرضت لعدة عمليات تجريف في السابق

 :عام من سكان منطقة السَّيفا ببيت الهيا) 65(وأفاد في هذا السياق أيضا المزارع دريِّس أحمد هاشم خضير 
عام، حيث ) 25(، وفي حوالي الساعة التاسعة صباحا، كنت أعمل في األرض أنا وابني أكرم وعمره 21/6/2001في تاريخ " 

دونما، مزروعة بالطماطم والفاصولياء، وفجأة سمعنا صوت انفجار لم ) 15(أمتلك قطعة أرض في منطقة السَّيفا تبلغ مساحتها 
لتي كنا نعمل فيها، وعلى الفور قمنا بالهرب أنا وابني أكرم خارج وبعدها بدأ إطالق نار كثيف على المنطقة ا: نحدد مكانه

المنطقة، بعدها فرض الحصار على المنطقة وذلك في نفس اليوم، ولم نتمكن من الرجوع إلى المنطقة في األيام الالحقة للعمل 
 ".فيها، حيث أتوقع أن جميع المحاصيل قد تلفت وذبلت 

منذ بداية شهر ديسمبر "ان منطقة السَّيفا بيت الهيا، ويعمل مزارعاً، في إفادته للمركز وصرح شاهر فائق أحمد خضير، من سك
دونما، مزروعة بالجوافة والتين والزيتون، منعتني قوات ) 20( وأنا ال أستطيع أن أصل إلى أرضي، البالغة مساحتها 2000

الل المتمركزين في موقع قريب من األرض، وذلك االحتالل من الوصول إلى أرضي، بسبب إطالق النار من قبل جنود االحت
كلما حاولت الوصول إليها، وعندما أصل إلى مكان قريب من أرضي فإنني أالحظ أن األشجار بدأت تتلف نتيجة عدم تمكني من 

 الوصول إليها والقيام بريها، وهكذا فأنا قد فقدت األرض واألشجار دون تجريفه
 26الزراعية التي تعرضت للتدمير والتجريف في بيت الهياجدول يبين أسماء أصحاب األراضي 

 تاريخ االعتداء ²م  المتضرراألرضمساحة  )رباعي (االســــم تسلسل
 08/03/2000 5000 نمر سالمة سليمان أبو سلعة .1

 01/11/2000 13500 طالل محمد محمود ريحان .2

 01/11/2000 19000 اسماعيل أحمد اسماعيل علي .3

 01/11/2000 12500 انالياس محمد محمود ريح .4

 01/11/2000 15000 محمد أحمد اسماعيل علي .5

 10/11/2000 3000 أمينة رمضان ابراهيم أبو فول .6

 10/11/2000 9000  أبو فولإبراهيمكمال رمضان  .7

 26/11/2000 16000 هاني محمد ذيب البراوي .8

 26/11/2000 8000 يوسف محمد سالم النحال .9

 26/11/2000 30000 هاني محمد ذيب البراوي .10

 26/11/2000 54000 هاني محمد ذيب البراوي .11

 11/12/2000 33312 نصري شكري بشارة الصوري وشركاه .12

 02/01/2001 5500 ميسر مقبل محمد حمدونة .13

 02/01/2001 14500 صالح محمد حمودة العطار .14

 02/01/2001 18000 محمد داوود ابراهيم حمادة .15

 03/01/2001 16000 عبد اهللا ابراهيم عيد الهجين .16

 03/01/2001 9000 محمد حسين علي محمد تميم العطار .17
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 03/01/2001 6900 عبد السالم عودة يوسف الحو .18

 03/01/2001 12000 أكرم محمد يونس مصطفى .19

 03/01/2001 3000 عبد الرحمن خميس راشد الكردي وشركاه .20

 03/01/2001 6000 المالك) حسني،عوني،محمود(عبد اللطيف يوسف يوسف الحو وأوالده  .21

 03/01/2001 42728 سيد منصور أحمد الجدبة واخوانهال .22

 03/01/2001 1000 رفيق محمد عبد القادر أبو كلوب .23

 03/01/2001 1350 أحمد عبد ربه عطا اهللا الحو وشركاه مثقال محمود أبو ظاهر ، فارس يحيى األخرس .24

 04/01/2001 17000 صالح خضر أحمد خضير .25

 04/01/2001 6000 عدنان عادل مخيمر أبو حليمة .26

 04/01/2001 52500 جميل إسماعيل عيد اإلسي .27

 04/01/2001 16000 صالح خضر أحمد خضير .28

 04/01/2001 6000 رائد عادل مخيمر أبو حليمة .29

 05/01/2001 2500 يوسف محمد سالم النحال .30

 05/01/2001 3000 بسام شكري يونس النحال .31

 05/01/2001 4000 موسى ابراهيم موسى المغربي .32

 05/01/2001 22000 مان أبو حليمةمحمود محمد سلي .33

 05/01/2001 4000 حمدي دريس أحمد خضير .34

 06/01/2001 5000 سمير خميس محمد أبو حليمة .35

 06/01/2001 36167 ابراهيم موسى ابراهيم المغربي .36

 07/01/2001 26000 سعدي منيب يوسف المشهراوي .37

 22/01/2001 19000 هايل صائب درويش الوحيدي .38

 27/01/2001 10000 حليمةبكر محمد سلمان أبو  .39

 27/01/2001 13000 حامد محمد سلمان أبو حليمة .40

 27/01/2001 28000 ابراهيم داوود سلمان حمادة .41

 01/02/2001 18000 محمد ابراهيم حمادة وأوالده .42

 01/02/2001 5500 نعيمة مقبل محمد حمدونة .43

 10/02/2001 13000 يوسف العبد مصطفى المطوق .44

 11/02/2001 3000  محمد الشنباريورثة المرحوم ناهض محمود .45

 11/02/2001 5000 فاطمة زريعي موسى أبو عيدة .46

 11/02/2001 16000 محمد علي رشيد أبو عيدة .47

 11/02/2001 3780 جمال ابراهيم رشيد أبو عيدة .48

 11/02/2001 17500 رشيد دياب رشيد أبو عيدة .49

 11/02/2001 14500 عادل علي رشيد أبو عيدة .50

 11/02/2001 8000 يدةعادل علي رشيد ابو ع .51

 13/02/2001 5500 آمنة جمعة حسين دردونة .52

 13/02/2001 9130 صالح محمد حسين دردونة وزوجته صفية دردونة .53

 14/02/2001 30000 صبري محمود بدر األدهم .54

 14/02/2001 24000 محمد اشتيوي قاسم أبو عيدة .55

 16/02/2001 4000 أحمد مصطفى أحمد أبو وردة .56

 16/02/2001 4000 و وردةعايش مصطفى أحمد أب .57

 01/03/2001 2250 يحيى محمد محمد صالح العطار .58

 01/03/2001 2000 عبد الرحمن عبد الرحمن خضر .59
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 01/03/2001 1000 نعمة محمد صالح العطار .60

 01/03/2001 1000 سعاد محمد صالح العطار .61

 01/03/2001 1000 عزيزة محمد صالح العطار .62

 01/03/2001 1000 فتحية محمد صالح األشقر .63

 01/03/2001 11000 ماجد عزمي مجدي عرفات .64

 01/03/2001 3500 عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن خضر .65

 10/03/2001 15000 أحمد محمد سليمان أبو حليمة .66

 10/03/2001 22000 محمود محمد أحمد طبيل .67

 24/03/2001 3000 حمدي محمد خليل أبو دف .68

 02/04/2001 5000 تيسير حسين سالم العطل .69

 10/04/2001 3500 بو زيد محمود البواب السكتيسير أ .70

 10/04/2001 2000 عبد اهللا عبد اهللا مصطفى علوان .71

 22/06/2001 26000 صالح شعبان ابراهيم خضر وأوالده .72

 01/09/2001 7000 محمد رمضان الزاغة خضر .73

 01/09/2001 5000 محمد محمود محمد خضر .74

 13/09/2001 3500 سالم سالمة سليمان أبو سلعة .75

 13/09/2001 3500 عيل سالمة سليمان أبو سلعةاسما .76

 13/09/2001 3500 عودة سالمة سلمان واليده .77

 01/10/2001 23000 رزق سعيد حامد العكة .78

 01/10/2001 31500 خليل محمد غازي خليل العطار .79

 03/10/2001 3000 خيري رجب موسى أبو وردة .80

 03/10/2001 2500 وليد رجب موسى أبو وردة .81

 03/10/2001 35000  حمدونةسعيد خميس درويش .82

 03/10/2001 5000 غصون محمد يوسف أبو ربيع .83

 03/10/2001 2500 محمد عبد القادر محمد كيالني .84

 03/10/2001 10000 دولت مطر مسعود اخليل .85

 03/10/2001 2500 ناريمان محمود أحمد اخليل .86

 03/10/2001 1000 الوكيل/رجب مصلح رجب أبو وردة .87

 03/10/2001 2000 يالنيحسن محمد عبد القادر الك .88

 03/10/2001 5000 صهيب مخيمر سليمان أبو حليمة .89

 03/10/2001 3500 عبد اهللا محمد سلمان أبو حليمة .90

 03/10/2001 8000 محمد ابراهيم عبد الرحمن الدنف .91

 03/10/2001 10000 محمود أحمد صالح اخليل .92

 03/10/2001 15000 محمد عبد الحي حسن محمد معروف .93

 03/10/2001 5000 من حسن الرمليأحمد عبد الرح .94

 03/10/2001 9000 سعدي خليل محمد العطار .95

 03/10/2001 3281 سمير عبد اهللا سلمان سالم .96

 03/10/2001 9000 سالمة سليمان حمودة أبو حليمة .97

 03/10/2001 3281 سامي عبد اهللا سلمان سالم .98

 03/10/2001 10000 عاطف سعدي خليل العطار .99

 03/10/2001 10000 محمد صالح سعدي العطار .100

 03/10/2001 3440 محمد ناصر علي العطار .101
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 03/10/2001 3000 حمد محمد سالمة أبو شماس .102

 03/10/2001 10000 مروان صبري يونس أبو خوصة .103

 03/10/2001 10500 على أحمد هاشم جنيد .104

 03/10/2001 7500 ربيع رمضان أبو حليمة .105

 03/10/2001 6000 صبري يونس حماد أبو خوصة .106

 03/10/2001 27000 ليان أحمد خضيرباسمة ع .107

 03/10/2001 20000 شاهر نايف خضر خضير .108

 03/10/2001 3281 عادل عبد اهللا سلمان سالم .109

 03/10/2001 15000 أسامة خضر أحمد خضير .110

 03/10/2001 3750 عائشة علي عوض سالم .111

 03/10/2001 1640 نجاح عبد اهللا سلمان سالم .112

 03/10/2001 1640 امال عبد اهللا سلمان سالم .113

 03/10/2001 3281 فؤاد عبد اهللا سلمان سالم .114

 03/10/2001 11000 موسى حسن موسى أبو خوصة .115

 03/10/2001 2500 )المستأجر(محمد حسن علي العطار  .116

 03/10/2001 5000 عبد الرحمن أحمد حسن الرملي .117

 03/10/2001 8000 سلمان موسى حسن أبو خوصة .118

 03/10/2001 3281 حاتم عبد اهللا سلمان سالم .119

 03/10/2001 4500 دريس أحمد هاشم خضير .120

 03/10/2001 9000 زكية مصطفى علي العطار .121

 03/10/2001 5000 خميني خضر أحمد خضير .122

 03/10/2001 3281 نبيل عبد اهللا سلمان سالم .123

 03/10/2001 4000 جمال محمد مصطفى العطار وأوالده .124

 03/10/2001 4000 وسام محمد حسين على العطار .125

 03/10/2001 1500 ى أبو وردةرمضان رجب موس .126

 03/10/2001 4000 عوني محمد حسين العطار .127

 03/10/2001 3750 حمدي دريس أحمد خضير .128

 03/10/2001 3750 فاتن فايق أحمد خضير .129

 03/10/2001 14250 خالد سالم على الغول .130

 03/10/2001 12000 نائل سعدي خليل العطار .131

 03/10/2001 5000 تمام خضر خليل أبو حليمة .132

 03/10/2001 1000  رمضان محمد أبو حليمةرجب .133

 03/10/2001 12000 أنور خضر أحمد خضير .134

 03/10/2001 14000 حمزة مخيمر سليمان أبو حليمة .135

 03/10/2001 3000 حسن علي محمد العطار .136

 03/10/2001 11000 سالم كامل محمد الشرفا .137

 03/10/2001 19000 حمدي دريس أحمد خضير .138

 03/10/2001 12000 محمد حسين علي محمد العطار .139

 03/10/2001 7000 رجب رمضان محمد أبو حليمة .140

 03/10/2001 30000 جميل محمد محمود أبو حميدة واخوانه .141

 03/10/2001  غازي عبد اهللا سلمان سالم .142

 03/10/2001 4000 حازم جعفر دريس أحمد خضير .143



 30/6/2002 إلى 28/9/2000تقرير حول جرائم قوات االحتالل الحربي في بيت الهيا من ............. .....................مركز الميزان لحقوق اإلنسان             

 27

 03/10/2001 3281 غازي عبد اهللا سلمان سالم .144

 04/10/2001 5000 عيسى عبد أحمد شاهين .145

 04/10/2001 4800 أسعد موسى أحمد شاهين .146

 04/10/2001 13000 محمود عودة سالمة أبو جري .147

 04/10/2001 7000 اسماعيل حسين أحمد شاهين .148

 04/10/2001 3500 دالل خضر اللوح خضير .149

 04/10/2001 6000 فاطمة اسماعيل عيسى شاهين .150

 04/10/2001 12000 أحمد عبد اهللا أحمد شاهين .151

 04/10/2001 15000 مان سالمة أبو حليمةسماهر سلي .152

 04/10/2001 4000 عبد المنعم موسى أحمد شاهين .153

 04/10/2001 5000 حسن أحمد عبد الحليم شاهين .154

 04/10/2001 5000 محمد فايق خضر خضير .155

 04/10/2001 30000 موسى أحمد عبد الحليم شاهين .156

 04/10/2001 4800 أمين موسى أحمد شاهين .157

 04/10/2001 40000 ندىخضر حسين هاشم أبو  .158

 04/10/2001 5000 عبد السالم عارف حسين هاشم أبو ندى .159

 04/10/2001 31000 حسن عرفات محمد عبد الدايم .160

 04/10/2001 9000 سهيل سالمة سليمان أبو حليمة .161

 04/10/2001 30000 محمد مطر علي غبن .162

 04/10/2001 3500 صقر محمد رباح العطار .163

 04/10/2001 10000 ناهض سالمة سليمان ابو حليمة .164

 04/10/2001 7500 سالمة سليم سالمة أبو جري .165

 04/10/2001 18750 أحمد عبد اهللا أحمد شاهين .166

 04/10/2001 3000 لبنى عادل مخيمر خليل .167

 04/10/2001 5000 صالح محمود أحمد خليل .168

 04/10/2001 4800 موسى أحمد شاهين .169

 04/10/2001 7600 ياسر فايق خضر خضير .170

 04/10/2001 10000  أبو خوصةرمضان عودة اهللا .171

 04/10/2001 3000 غفرة عيد عودة اهللا أبو خوصة .172

 05/10/2001 1000 محارب رمضان محمد أبو حليمة .173

 05/10/2001 112500 نظير عبد اهللا عبد الهادي مهنا .174

 05/10/2001 4000 سامي علي محمد العطار .175

 05/10/2001 4000 ست اخوتها خليل محمد العطار .176

 05/10/2001 4000  اللوحعالء خليل خضر .177

 05/10/2001 7000 محارب رمضان محمد أبو حليمة .178

 05/10/2001 4000 محمد نمر حسن المقادمة .179

 05/10/2001 4000 لؤي علي محمد العطار .180

 05/10/2001 10000 خضر عبد الحميد حسن قشقش .181

 05/10/2001 12000 محمود مصطفى عبدالحميد قشقش+محمد مصطفى عبدالحميد قشقش .182

 05/10/2001 4000  عبد الخالق محمد كيالنيعطايا .183

 05/10/2001 3701 أشرف أحمد عبد الهادي بدر .184

 05/10/2001 3000 كريمة أحمد علي خضير .185
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 05/10/2001 15000 عيد اسماعيل ابراهيم الهلول .186

 05/10/2001 30000 عبد اهللا حلمي عطا اهللا الترزي .187

 05/10/2001 10500 محمود محمد محمود أبو عمشة .188

 05/10/2001 7000 محمد عودة أبو جريخالد  .189

 05/10/2001 2750 أشرف أحمد عبد الهادي بدر .190

 05/10/2001 3000 عبد القادر محمد كيالني .191

 05/10/2001 3000 منير محمود دوريش حمدونة .192

 05/10/2001 5000 نزار سليمان سالمة أبو حليمة .193

 05/10/2001 14000 ابراهيم أحمد محمد شاهين .194

 05/10/2001 8000  أبو حليمةعزمي سالمة سليمان .195

 05/10/2001 8000 منصور خالد محمود البدي .196

 05/10/2001 2500 محمد نمر حسن حسونة .197

 05/10/2001 8000 شفيق عيسى جمعة كحيل .198

 05/10/2001 4000 رشاد أحمد محمد أبو حليمة .199

 05/10/2001 15000 شفيق عيسى جمعة كحيل .200

 05/10/2001 19000 أكرم حمدي بكير اليازجي .201

 05/10/2001 4000 حيى سلمان سليمان أبو حليمةي .202

 06/10/2001 8500 الوكيل محمد عبد اهللا محمد نصر .203

 06/10/2001 8000 فايز صالح قنديل الجدبة .204

 06/10/2001 7000 أحمد صالح قنديل الجدبة .205

 06/10/2001 2000 محمد محمد محمود البدي .206

 06/10/2001 3000 معتز خالد محمود البدي .207

 06/10/2001 7500 ديل الجدبةقنديل صالح قن .208

 06/10/2001 14000 اسعد محمد مطر األشقر .209

 06/10/2001 9000 زياد محمود سعيد العطار .210

 06/10/2001 7500 عبد المحسن صالح قنديل الجدبة .211

 06/10/2001 10000 زكي محمود أحمد أبو حميدة .212

 07/10/2001 30000 سالم يعقوب سليم مهدي .213

 07/10/2001 8000 عالء حسن علي العطار .214

 08/10/2001 2500 عفاف محمد سعيد صبح .215

 08/10/2001 7000 لؤي ناهض محمد الغول .216

 08/10/2001 20000 خالد محمد سلمان أبو حليمة .217

 08/10/2001 5000 أكرم يونس عودة اهللا أبو خوصة .218

 08/10/2001 18000 سعيد محمد سالم الداعور .219

 08/10/2001 6500 أيمن صبحي رزق صبح .220

 08/10/2001 15000 يمان أبو حليمةسهيلة سالمة سل .221

 08/10/2001 14500 ناهض محمد مصطفى الغول .222

 08/10/2001 2500 محمد رباح خليل العطار .223

 08/10/2001 6000 طالل عايش عبد اللطيف معروف .224

 08/10/2001 3000 أسامة محمد رباح خليل العطار .225

 08/10/2001 3000 أنور محمد غازي خليل العطار .226

 08/10/2001 24000 طفىأكرم محمد يونس مص .227
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 08/10/2001 5500 حمدة محمد محمد أبو خوصة .228

 08/10/2001 10000 يونس عودة اهللا مطلق أبو خوصة .229

 08/10/2001 10000 حكمت مطر مسعود أبو حليمة .230

 08/10/2001 5000 عماد يونس عودة اهللا أبو خوصة .231

 08/10/2001 10000 بسام يونس عودة اهللا أبو خوصة .232

 08/10/2001 14000 لداعورأحمد محمد سالم ا .233

 08/10/2001 15000 محمد سلمان سليمان أبو حليمة .234

 08/10/2001 5000 بكر محمد سلمان ابو حليمة .235

 08/10/2001 6000 أسعد محمد غازي العطار .236

 08/10/2001 24000 مخيمر سليمان حمودة أبو حليمة .237

 08/10/2001 30000 خضر خليل خضر اللوح .238

 26/10/2001 10000 مةعثمان مخيمر سليمان أبو حلي .239

 26/10/2001 2000 نجيب نعمان عبد اللطيف الخزندار .240

 26/10/2001 17500 باسل محمد غازي العطار .241

 26/10/2001 54000 نعيم محمد خيري العطار .242

 26/10/2001 70000 ابراهيم موسى ابراهيم المغربي .243

 26/10/2001 1500 أسامة محمد رباح خليل العطار .244

 26/10/2001 23000  الترزيعطا اهللا حلمي عطا اهللا .245

 26/10/2001 10000 أسعد محمد غازي العطار .246

 26/10/2001 5000 محمد خليل عبد الرحمن العطار .247

 02/11/2001 25000 جار اهللا نعمان عبد اللطيف الخزندار .248

 02/11/2001 9000 )الوكيل(زهير دريس أحمد خضير  .249

 11/11/2001 9000 محمد غازي خليل العطار .250

 11/11/2001 12000 يل العطارنبيل سعدي خل .251

 11/11/2001 5000 خميس خضر أحمد خضير .252

 11/11/2001 7000 محمد رباح خليل العطار .253

 20/11/2001 13000 صالح شعبان ابراهيم خضر .254

 26/11/2001 12000 زهدي خميس محمود أبو عمشة .255

 02/12/2001 4000 محمد خضر أحمد خضير .256

 08/04/2002 7000 زينب محمود جابر الغول .257

 08/04/2002 35000 ارس جابر صالح الغولف .258

 08/04/2002 10000 موسى محمود جابر الغول .259

 08/04/2002 5000 جابر محمود جابر الغول .260

 04/05/2002 2000 شحدة مصطفى حسين أبو الكاس .261

 04/05/2002 2600 صبحة حسن عبد العزيز أبو الكاس .262

 
 ردم آبار المياه

على استهداف آبار المياه، بالتدمير والتجريف والردم، ملحقة بـذلك خسـائر فادحـة              عمدت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي      
 الزراعية ومالكها والمزارعين، كما أنها تلحق أضراراً بالغة بقطاع الزراعة، إذ أن ردم آبار المياه التي تروي منطقة                   يباألراض

 .  دونماً من األرض المزروعة200يروي حوالي بعينها، يعني وقف نشاطات الزراعة في المنطقة، إذ أن البئر الواحد 
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وال تقتصر عمليات ردم آبار المياه في أهدافها وآثارها على قطاع الزراعة فقط، بل تتساوق هذه العملية مع عمليات سرقة المياه                     
 بيـت الهيـا مـن       ، حيث تحرم عمليات ردم آبار المياه الجوفية، سكان        27الجوفية، التي تقوم بها تلك القوات للمخزون الجوفي       

استغالل هذه المياه لألغراض المختلفة، خاصة الري، في الوقت الذي تستنزف فيه تلك القوات مخـزون المنطقـة مـن الميـاه                 
 .الجوفية

وكانت بلدة بيت الهيا، من بين المناطق       . 28يذكر أن قوات االحتالل دمَّرت العشرات من آبار المياه الزراعية في محافظات غزة            
بئراً ، تبلغ تكلفة حفـر البئـر الواحـد    ) 46(راً على هذا الصعيد، حيث بلغ عدد اآلبار التي ردمتها قوات االحتالل  األكثر تضر 

عشرة آالف دوالر أمريكي، وبإجراء عملية حسابية بسيطة، فإن الخسائر التي تكبدها            ) $10.000(وتشغيله، ما  متوسطه حوالي      
أربعمائة وستين ألف دوالر أمريكي، وهذا هو ناتج ضرب عدد اآلبار المـدمرة             ) $440.000(سكان بيت الهيا تصل إلى نحو       

 ).$440.000= ($ 10.000متوسط تكلفة البئر الواحد  × 44
 

 جدول يبين آبار المياه التي ردمتها قوات االحتالل في مناطق بيت الهيا
 تاريخ االعتداء اســــم القطعة )رباعي(م ـــــسالا تسلسل

 01/11/2000 أم المشمش  اسماعيل علياسماعيل أحمد .1

 01/11/2000 أم المشمش الياس محمد محمود ريحان .2

 10/11/2000 العمية أم المشمش  أبو فولإبراهيم رمضان كمال .3

 11/12/2000 السَّيفا نصري شكري بشارة الصوري وشركاه .4

 02/01/2001 العمية أم المشمش )وأخواتها (ميسر مقبل محمد حمدونة .5

 03/01/2001 العمية أم المشمش نس مصطفىأكرم محمد يو .6

 03/01/2001 العمية أم المشمش السيد منصور أحمد الجدبة واخوانه .7

 03/01/2001 السَّيفا ) حسني،عوني،محمود(عبد اللطيف يوسف يوسف الحو وأوالده  .8

 03/01/2001 العمية أم المشمش رفيق محمد عبد القادر أبو كلوب .9

 04/01/2001 انيةاللهو جميل إسماعيل عيد اإلسي .10

 05/01/2001 السَّيفا موسى ابراهيم موسى المغربي .11

 05/01/2001 السَّيفا بسام شكري يونس النحال .12

 05/01/2001 السَّيفا يوسف محمد سالم النحال .13

 22/01/2001 العمية أم المشمش هايل صائب درويش الوحيدي .14

 27/01/2001 السَّيفا ابراهيم داوود سلمان حمادة .15

 11/02/2001 أم شجاع  رشيد أبو عيدةجمال ابراهيم .16

 14/02/2001 تفاح قرى محمد اشتيوي قاسم أبو عيدة .17

 01/03/2001  فتحية محمد صالح األشقر .18

 01/03/2001 أم المشمش  وإخوتهيحيى محمد محمد صالح العطار .19

 01/03/2001 اللهاونة ماجد عزمي مجدي عرفات .20

 24/03/2001 السَّيفا حمدي محمد خليل أبو دف .21

 13/09/2001 )أراضي أم الشجاع( اعيل سالمة سليمان أبو سلعةاسم .22

 13/09/2001 أراضي أم الشجاع عودة سالمة سلمان واليده .23

 01/10/2001 السَّيفا رزق سعيد حامد العكة .24

 03/10/2001 مشروع ناصر )وإخوانه (سامي عبد اهللا سلمان سالم .25

 03/10/2001 مشروع ناصر خالد سالم على الغول .26

                                                 
 . خاصة بالمياه الصالحة للشرب هناك إشارة حول عملية استنزاف وسرقة المياه الجوفية، التي تقوم بها إسرائيل، في بادية التقرير، الجزئية ال27
 .، حول االنتهاآات اإلسرائيلية للبيئة في قطاع غزة5/5/2001لمزيد من التفاصيل راجع تقرير مرآز الميزان الصادر بتاريخ  28
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 03/10/2001 مشروع ناصر عوض سالمعائشة علي  .27

 03/10/2001 السَّيفا خضيرعلى أحمد هاشم  .28

 03/10/2001 بجانب الحواليم محمد عبد الحي حسن محمد معروف .29

 03/10/2001 السَّيفا/مشروع ناصر الوكيل/رجب مصلح رجب أبو وردة .30

 04/10/2001 مشروع ناصر موسى أحمد شاهين .31

 05/10/2001 الشدوف أشرف أحمد عبد الهادي بدر .32

 05/10/2001 السَّيفا نظير عبد اهللا عبد الهادي مهنا .33

 05/10/2001 السَّيفا نزار سليمان سالمة أبو حليمة .34

 05/10/2001 المشروع عيد اسماعيل ابراهيم الهلول .35

 06/10/2001 غفر التين زكي محمود أحمد أبو حميدة .36

 07/10/2001 )أ(مشروع ناصر سالم يعقوب سليم مهدي .37

 08/10/2001 السَّيفا مصطفى الغولناهض محمد  .38

 26/10/2001 العميا الشرقية نجيب نعمان عبد اللطيف الخزندار .39

 26/10/2001 مشروع ناصر ابراهيم موسى ابراهيم المغربي .40

 02/11/2001 الماصية جار اهللا نعمان عبد اللطيف الخزندار .41

 20/11/2001 السَّيفا صالح شعبان ابراهيم خضر .42

 26/11/2001 السَّيفا  عمشةزهدي خميس محمود أبو .43

 - السَّيفا أحمد طه الشنطي .44

 الحصار واإلغالق
 
شكلت سياسة الحصار واإلغالق شكالً رئيساً من أشكال العقوبات الجماعية، التي فرضتها قوات االحـتالل اإلسـرائيلي علـى                   

صاراً شـامالً، أغلقـت بموجبـه        ح - 9/10/2000 منذ   -حيث فرضت تلك القوات     . السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية    
األراضي الفلسطينية المحتلة وعزلتها عن العالم، كما عزلت مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غـزة عـن بعضـها                    

 . بعضا
 الفلسطينية التي تعرضت للحصار، الذي عزل مناطق داخل البلدة عن محيطهـا فـي البلـدة                 توكانت بيت الهيا من بين البلديا     

ذ تعتبر منطقة السَّيفا في بيت الهيا من الشواهد الحية، على هذه الجريمة التي يحظرها القانون الدولي ، وتعتبـر مـن                      نفسها، إ 
 . أشكال العقاب الجماعي للسكان

 :ويستعرض التقرير أوضاع منطقة السَّيفا، وظروف الحصار واإلغالق المشدد الذي تتعرض له، على النحو التالي
  29 بيت الهيامنطقة السَّيفا في

وقـد أقيمـت مسـتوطنتين      .  دونم 5000تقع منطقة السَّيفا في الشمال الغربي لمدينة بيت الهيا، وتبلغ مساحتها اإلجمالية قرابة              
وتقع شمال المنطقة المذكورة على الحدود الشـمالية لقطـاع          ) إيلي سيناي (إسرائيليتين على أراضيها،  األولى تسمى مستوطنة        

عد عنها مسافة تقدر بنحو كيلو ونصف متر جنوباً وتسمى مستوطنة دوغيت، وتبعد كال المستوطنتين عن شاطئ                 غزة، والثانية تب  
 . بحر بيت الهيا قرابة كيلو ونصف الكيلو متر

وقد كانت تلك المنطقـة     .  تشتهر المنطقة بعذوبة مياهها الجوفية وخصوبة أراضيها الزراعية، وبزراعة الفاكهة السيما الفراولة           
 . لم تزل عرضة العتداءات قوات االحتاللو

                                                 
 .ونيةخريطة توضح منطقة السَّيفا المحاصرة، وبالتحديد مشروع ناصر الزراعي، وموقع البوابة اإللكتر وهو)2(  راجع ملحق رقم  29
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تمثلت تلك االعتداءات في تجريف مئات الدونمات الزراعية، واالستيالء على قرابة مائتين وخمسين دونماً وضمها إلى مستوطنة                 
والمنـاطق  دوغيت،  وردم العشرات من آبار المياه،  وهدم عشرات المنازل السكنية،  وإطالق النار العشوائي تجاه المزارعين                   

 . السكنية
حيث أحاطتها من الجهتين .  عن محيطها بالكامل22/6/2001عزلت قوات االحتالل منطقة السَّيفا، منذ يوم الجمعة الموافق 

وقامت .  الشرقية والجنوبية بسواتر ترابية يتراوح ارتفاعها بين متر إلى مترين، وأقامت عليها أكواماً من األسالك الشائكة
 .  زراعية واسعة ، وردمت العشرات من أبار المياه العذبة التي تشتهر بها المنطقةبتجريف أراضي

حيث تجلت فيه جريمة . وشكل الحصار الخانق على منطقة السَّيفا، أبرز الممارسات الوحشية بحق سكان تلك المنطقة
 .ة المحتلة، بأبشع صورهاالعقاب الجماعي، التي تنتهجها قوات االحتالل منذ أمد بعيد في األراضي الفلسطيني

إن الحديث عن تفاصيل الحياة اليومية القاسية التي يكابدها سكان تلك المنطقة، أمر في غاية الصعوبة، فتكفي زيارة واحدة إلى 
ارع من الجدير ذكره أن المنطقة المعزولة يقطعها ش.  حدود تلك المنطقة ليدرك الزائر حجم المعاناة الحقيقية لسكان تلك المنطقة

وُيحرم سكان ذلك . حوالي خمس تلك المساحة ويعزلها عن بقية المنطقة بشكل كلي" دوغيت"استيطاني يؤدي إلى مستوطنة 
عائلة تقيم إقامة دائمة في تلك المنطقة، ويبلغ ) 34(الجزء من الوصول واالختالط بسكان مدينة بيت الهيا، حيث أن قرابة 

 . نسمة) 150(مجموع أعداد أفرادها نحو 
 خاصة بمرور المواطنين من وإلى 30)حاجز عسكري( إنشاء بوابة 8/7/2001وأكملت قوات االحتالل يوم األحد الموافق 

وأنشأت قوات . متراً) 50(قرابة " دوغيت"وتقع تلك البوابة في الجنوب الشرقي لمنطقة السَّيفا، وتبعد عن مستوطنة . المنطقة
وقد سمح للمواطنين . للمراقبة يقع على حدود المستوطنة من الجهة الشمالية الشرقية) من الخرسانة المسلحة(االحتالل برجاً 

 :المرور منها بدءاً من ذلك التاريخ بعد أن وضعت جملة من اإلجراءات والشروط القاسية بحقهم، وهي
. لفترة الواحدةيسمح بدخول وخروج المواطنين من والى المنطقة خالل فترتين في اليوم الواحد، ولمدة ساعتين ل .1

، في حين تمتد الفترة المسائية من الساعة 8:30 إلى الساعة 6:30تبدأ األولى في الصباح وتمتد من الساعة 
 .ويمنع مرورهم في األوقات األخرى بغض النظر عن األسباب. 3:00 إلى الساعة 1:00

أسمائهم من قبل قوات االحتالل خالل ال يسمح بدخول المنطقة إال للسكان المقيمين فيها، الذين تم حصر قائمة ب .2
 .وقد قامت بتدوين أرقام متسلسلة على بطاقات الهوية للسكان الذين يستخدمون البوابة. فترة اإلغالق

وقد أفادنا أحد . يمنع دخول أو خروج السيارات من المنطقة، في حين يسمح بتنقل األفراد مشياً على األقدام فقط .3
عام، والذي يسكن بالتحديد في مشروع ناصر ) 57(، وعمره 31ود جابر الغولسكان المنطقة يدعى موسى محم

بدأت معاناتنا منذ انتفاضة : " الزراعي، والواقع ما بين مستوطنة إيلي سيناي ودوغيت، أفادنا بالتصريح التالي
إلى داخل األقصى، فنحن نتعرض لمختلف أنواع اإلذالل والمهانة، فقوات االحتالل التسمح بدخول السيارات 

متر تقريبا، وذلك عندما نعود إلى المنطقة، بحيث تقف ) 1500(المنطقة وكنا نحمل مشترياتنا على أيدينا مسافة 
متر من البوابة، أي عند آخر موقع لألمن الوطني والذي يطلق عليه ) 500(السيارات التي تقلنا على مسافة  

ل على البوابة نمشي على األقدام مسافة كيلو متر تقريبا، وبعد التفتيش من قبل قوات االحتال ). 5(المقر رقم 
 ".وهذا قبل أن يسمحوا لنا في الفترة األخيرة باستخدام العربات التي تجرها الدواب 

                                                 
حسب زعمها، بهدف حماية أمن المستوطنات، ولكن الهدف الحقيقي تمثل في سعي قوات االحتالل البتالع المزيد من .  هذه البوابة أقامتها سلطات االحتالل  30

 .األراضي، و مئات الدونمات التي تمت مصادرتها مؤخرًا، خير دليل على ذلك
داخل المنطقة المحاصرة، في منطقة السَّيفا، وقد فوضه أهالي تلك المنطقة للتحدث باسمهم، مع آافة الجهات،  موسى الغول من أصحاب األراضي الواقعة  31

وآذا مع قوات االحتالل، وذلك بمبارآة من السلطة الفلسطينية بعدما انقطع التنسيق األمني مابين السلطة الفلسطينية وقوات االحتالل في تلك المنطقة ،في ظل 
 .قصى الحاليةإنتفاضة األ
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وفي هذا . يمنع إدخال المحروقات إلى المنطقة، باستثناء ما يمكن حمله في أواني تخضع للفحص األمني .4
 32:نطقةالسياق أيضا، تحدث أحد سكان الم

الميـاه لـري   ) مضـخات (نحن نعتمد في حياتنا داخل المنطقة على المحروقات، عن طريقها نقوم بتشغيل مـواتير        " 
األراضي الزراعية، والتي تحتاج لكميات كبيرة من السوالر، أيضا نحن نستخدم المحروقات في اإلنارة في المنـازل                 

في توليد الكهرباء وكنا في السابق قبل انتفاضة األقصى نـدخل          ) يةالمولدات الكهربائ (ألنا أيضا نعتمد على الماتورات      
لتـر نقـوم    ) 4(المحروقات عن طريق سيارة للمحروقات، أما اآلن فنحن نحمل السوالر عن طريق جالونات سـعة                

 ".بحملها بأيدينا وتخضع للتفتيش وهي ال تكفي لشيء 
نسيق مع قوات االحتالل، ويسمح بإدخال ما يمكن حمله بعد أن            يمنع إدخال المواد الغذائية إلى المنطقة إال بعد الت         .5

من إدخال مواد إغاثة طارئة لسكان      ) UNRWA(تمكنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين      .( يخضع للفحص األمني  
 بعد جهود مع قوات االحتالل استمرت قرابة شهر للتنسيق بشأن إدخـال تلـك               21/8/2001تلك المنطقة بتاريخ    

 بتفتيش كل شيء حتى انهم في بعض األحيان يطلبون          نعند البوابة يقوم الجنود اإلسرائيليي    : " دنا شاهد ، وأفا )المواد
منا خلع األحذية واألحزمة، وفي فترة من الفترات احضروا لنا كلب ليقوم بشم الحاجيات والمشـتريات قبـل أن                   

 من الكالب وأنهـا نجسـة، فيتعمـدون         تدخل ولكنا احتججنا على هذا التصرف، وهم يعلمون أنا في ديننا نشمئز           
استخدامها إلذاللنا وفي نهاية المطاف اتفقنا معهم على أن يقوموا بتفتيش كل شيء عن طريق الكاشف اإللكتروني                 
وعن طريق أيديهم، ويمكنك أن تتصور إذا كان الشخص قد أحضر بعض األمتعة الثقيلة مثل أكيـاس الطحـين،                   

 " .ذه األمتعة مهما بلغت ووضعها على الكاشففيجب على الشخص أن يقوم بحمل ه
  تقتضي إجراءات التفتيش والفحص األمني لدخول المنطقة عبور المواطنين من خالل جهاز كشف المعـادن، فـي         .6

حين يتم فحص وتفتيش الحاجيات من قبل الجنود المتواجدين في البوابة والبالغ عددهم أربعة جنود، باإلضافة إلى                 
 .العسكرية ودبابتين، تغادر المكان فور انتهاء العمل في فترات فتح المنفذعدد من العربات 

تسمح قوات االحتالل للمزارعين، الذين يملكون أراضي زراعية ويقيمون خارج المنطقة المحاصرة، بعبور المنفذ               .7
 .بهدف الوصول إلى أراضيهم ورعايتها، إال أنها تعود وتمنعهم في أيام أخرى عديدة 

 المنطقة من التجول في داخلها في ساعات الليل، أو االقتراب من المستوطنات حتى في ساعات النهار،                 يمنع سكان  .8
إن حياتنا داخل المنطقة هي صعبة للغاية وال يسـتطيع أحـد أن يتحملهـا، فجنـود                 : " وبهذا الصدد أدلى موسى   

م الليل نمنع من التجول داخل المنطقة       االحتالل يسمحون لنا بالتجول داخل المنطقة في ساعات النهار، وعندما يخي          
 زيارة منزل آخر داخل المنطقة وكل من يروه يتحرك في الليل داخل المنطقة يطلقون النـار                 عحتى أنك ال تستطي   

 مرضت واحدة مثال يجب أن نتصل بهم لكي نحصل على إذن لكـي نسـعفها،                إذاعليه، إال في حاالت معينة أي       
فوانيس، وفي بعض األحيان يقومون بجمعنا في العراء ويقومون بتفتيش المنازل           ويجب أن نحمل معنا مصابيح أو       

بحجة انه يوجد من يعتقدون انه تسلل داخل المنطقة، وأنا شخصيا سرق مني من طرف جنود االحـتالل مسـجل                    
 ".ط وكاميرا تصوير وجهاز فيديو، وقمت بإبالغ جنود االحتالل بذلك فارجعوا لي المسجل وجهاز الفيديو فق

كما أن هذه المنطقة شهدت عمليات تجريف واسعة خاصة مع بدء انتفاضة األقصى وحتى يومنا هـذا، وحسـب                    .9
، فإن مساحة األراضي الزراعية في تلك المنطقة، كان فـي السـابق             33أهالي المنطقة، وجريدة الوقائع الفلسطينية    

ضي التي تنتهجها قوات االحـتالل، فقـد        دونم، ولكن مع عمليات التجريف المتواصلة، ومصادرة األرا        )3958(
 . دونم) 650(بلغت مساحة تلك األراضي في تلك المنطقة، حوالي 

                                                 
 . جزء من إفادة موسى محمود الغول، حول معاناة سكان منطقة السَّيفا 32
 . جريدة الوقائع هي جريدة رسمية خاصة بقطاع غزة، وآانت تصدر في وقت الحكم المصري 33
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أدت اإلجراءات والممارسات سالفة الذكر إلى حرمان العديد من المزارعين، الذين يمتلكون أرضاً زراعية في منطقة السَّيفا مـن                  
أيضا عمليات التجريف الدائمة والتي أدت إلى       .  رعايتها بالشكل الكافي   الوصول إليها بسهولة،  مما عرضها للجفاف بسبب عدم        

وذلك لتعرضهم اليومي إلـى ممارسـات   .  فقدان عدد كبير من األهالي مصدر رزقهم، وإلى نزوح عدد من سكان المنطقة عنها            
عبور المنفذ فـي طـريقهم إلـى        قوات االحتالل على معبر المنطقة أو داخلها، وخوفهم على حياة أطفالهم الذين يضطرون إلى               

   .المدرسة

 خلفيات تجريف وتدمير األراضي الزراعية
تعددت الخلفيات التي تقف وراء استهداف قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، لألراضي الزراعية، فبدأت باالستيالء على 

لطات االحتالل إغراءات مادية كبيرة األراضي بهدف إقامة المستوطنات، التي يجري نقل اإلسرائيليين إليها، وتقدم س
للمستوطنين، كي تشجعهم على اإلقامة في المستوطنات، الواقعة ضمن حدود األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في 

 .1967حزيران من العام 
ـ                  اطق السـكنية أو    وفيما تال إقامة المستوطنات، أصبح االستيالء على األرض بهدف توفير مناطق عازلة تفصـلها، عـن المن

 .الزراعية الفلسطينية تحت ذريعة توفير األمن
، بإجراءات العزل الكامل ألراضي قطاع غزة، عبـر إقامتهـا للجـدار             2002مايو  / وتقوم قوات االحتالل منذ مطلع شهر أيار      

ونمات الزراعية إلقامة   الفاصل، الذي يحصر الفلسطينيين في معازل عنصرية ضيقة، تستولي قوات االحتالل على المئات من الد              
هذا الجدار، الذي يحدد خطاً فاصالً جديداً بين األراضي الفلسطينية المحتلة تلتهم بموجبه قوات االحتالل المزيد مـن األراضـي                   

 .الزراعية المملوكة للسكان في األراضي الفلسطينية المحتلة
 توسيع المستوطنات

اد سياسة االستيالء على أراضي الفلسطينيين بالقوة، وتحت مّسوغات ومبررات، دأبت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة على اعتم
، أحد 1967تفتقر إلى أي سند قانوني، بل على العكس من ذلك، شكلت سياسة االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

قف األمر بقوات االحتالل عند حدود ما تم إنشاءه لم ي. أبرز انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي الجسيمة التفاقية جنيف الرابعة
 بل شكلت الفترة التي رافقت مفاوضات - 1993 الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام -قبل اتفاقيات أوسلو 

المستوطنات،  عام توسيع 1993أوسلو تسارع كبير في ازدياد عدد المستوطنات، وتمدد المستوطنات القائمة، حيث شكل العام 
أبرزت ظاهرة . بحيث لم تبقى مستوطنة دون أن تستولي على مساحات جديدة، تفوق حجمها األصلي من أراضي الفلسطينيين

استهداف األراضي الزراعية، خاصة تلك القريبة من المستوطنات، المخططات التي تبّيتها قوات االحتالل، والقاضية باالستيالء 
 دونماً من أراضي بيت 3370يذكر أن قوات االحتالل استولت على نحو . سطينيين بالقوة العسكريةعلى المزيد من أراضي الفل

 .34الهيا، أقامت عليها ثالث مستوطنات
 

 خلق مساحات عازلة
، نشاطاً محموماً ليس فقط في االستيالء على األرض، لغرض إقامة المستوطنات عليها، بل              1993شهدت األعوام التي تلت العام      

فقد قامت قوات االحـتالل باالسـتيالء       . اً إلنشاء الطرق الخاصة بالمستوطنين، التي أصطلح على تسميتها بالطرق االلتفافية          أيض
المملوكة للفلسطينيين إلنشاء عشرات الطرق، التـي تقطـع         ) التي عادةً ما تكون أراضي زراعية     (على عشرات آالف الدونمات     

بحيث تحاط كل قرية ومدينة بسور مـن تلـك الطـرق            . دن والقرى عن بعضها بعضاً    أوصال األراضي الفلسطينية، وتعزل الم    
 . يفصلها عن جاراتها، ناهيك عن االستيالء والمصادرة المنظمة، لألراضي بحجج وذرائع تخالف القانون الدولي

                                                 
.وهو جدول يبين اسماء المستوطنات وتاريخ انشائها وعدد المستوطنين فيها) 4( راجع الملحق رقم     34  
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 الهيا، وهو أحد الذين صودرت      ياسر فايز عبد زيدان فلسطيني في الخامسة واألربعين من العمر، ويسكن في منطقة السَّيفا ببيت              
عاماً، أملك وعائلتي عدة    ) 30(أقيم في السَّيفا ببيت الهيا منذ حوالي        "  أراضيهم وجرفت في وقت سابق، جاء في إفادته للمركز          

غربـي مسـتوطنة    ) الذي أقيم فيـه   (يقع منزلي   . 1936قطع زراعية في المنطقة، وتعود ملكية عائلتي لهذه األرض إلى العام            
دونم من أرضـي الزراعيـة، المزروعـة     ) 20(استولت قوات االحتالل على مساحة      . متر) 12(، ويبعد عنها حوالي     )وغيتد(

دونمات أخرى من أرضي، مزروعة بالطماطم والخيار،       ) 10(كذلك جّرفوا   . 2000بالعنب وصادرتها في شهر أكتوبر من العام        
سبة لنا حيث أنهم يقومون برمي الحجارة على سطح المنزل في الليل، وكذلك             ناهيك عن اإلزعاج الذي يسببه جنود االحتالل بالن       

 .يصدرون أصوات الحيوانات بهدف إخافتنا لكي نرحل ويقوموا بمصادرة باقي األرض والمنزل
 

 35إقامة الجدار الفاصل
نقاط يحقق لها غايتين فـي آن       تسعى إسرائيل إلى االستيالء على المزيد من أراضي الفلسطينيين، وشرعت بتنفيذ مخطط واسع ال             

والثانية هي عزل الفلسطينيين وحصارهم داخـل كانتونـات،         . معاً، األولى االستيالء على أكبر مساحة ممكنة من هذه األراضي         
وتتذرع قوات االحـتالل بـأن      . تشبه إلى حد بعيد المعازل العنصرية التي أقامها نظام التمييز العنصري البائد في جنوب أفريقيا              

 .خلفية وراء إقامة هذا السور هي أمنية بحتةال
 . إال أن الواضح أن إسرائيل تريد أن ترسم حدوداً جديدة، تشكل أمراً واقعاً في أي مفاوضات بينها وبين الفلسطينيين مستقبالً

ـ                    يس الموافـق   وفي هذا السياق سلّمت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، عند  حوالي الساعة العاشرة من صـباح يـوم الخم
، أصحاب األراضي الزراعية الواقعة شمال منطقة بيت الهيا والمقابلة لمستوطنة دوغيت إخطارات تقضي بـإخالء                2/5/2002

وذلك بناءاً على األمر العسكري الصادر في اليوم السابق، بحجة أنها أراضي            . دونم) 300(تلك األراضي، البالغة مساحتها نحو      
، وانه من خاللها يتم التسلل من قبل منفذي العمليات، عالوة على ذلك أن تلك األراضي سوف يمر                  تشكل خطرا على المستوطنة   

 .من خاللها السياج األمني الذي سيفصل بين المستوطنة واألراضي الفلسطينية المحيطة بها
 

توجـه  . ، وإمـا المصـادرة    أبلغ جيش االحتالل أصحاب تلك األراضي أن لديهم خيارات ثالث؛ إما التعويض، وإما االستئجار             
حيث قام المحامي بتقديم التماس     . أصحاب تلك األراضي إلى مركز الميزان لحقوق اإلنسان، ووكلوا محامي المركز في القضية            

من الجدير ذكره أن تلك األراضي واقعة       . لدى المحكمة العليا في إسرائيل، واتخذ كافة اإلجراءات الالزمة لمنع عملية المصادرة           
تعود ملكية تلك األراضي إلـى      ). مسجلة في سجل األمالك الرسمي    (طق السلطة الفلسطينية، وهي أراضي رسمية مطوبة        في منا 
 نصر، سليمة فارس محمـد نصـر،        حسن حسين حضر الشافعي، نهيل أنطوني ميخائيل اللداوي، زينب محمد عبد اهللا           : كل من 

 محمد نصر عن عائلة نصـر، سـمير         إلخطار إلى محمد عبد اهللا    عائشة يوسف حسين نصر، فريح عبد اهللا محمد نصر، وسلم ا          
، حمدي درويش أحمد خضير، إدريس أحمد هاشم        ععيسى موسى سابا، جعفر إدريس أحمد هاشم، غصون محمد يوسف أبو ربي           

 .خضير، عبد اهللا الترزي، عطا اهللا الترزي، حيدر عبد أحمد زنداح، رفيق العشي
هم فيها، ورفض جميع أشكال التعويض والمساومة، وذلك على الـرغم مـن مضـايقتهم               وأكد أصحاب تلك األراضي على حق     

 . المستمرة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي
وأفـاد  . وحسب توثيق المركز، فإن تلك المنطقة تعرضت للعديد من عمليات التجريف، التي استهدفت األراضي الزراعية فيها               

انهم يتعرضون لمضايقات بصفة مستمرة تتمثل في منع دخول السيارات لنقل المنتجـات             أصحاب تلك األراضي والعاملين فيها      
الزراعية ومنع دخول العربات التي تجرها الحيوانات في بعض األحيان، وعمليات إطالق النار التي تحدث بين الفينة واألخرى،                  

 . 36زل أمام أي عرض يطرح عليهموذلك كله بهدف ترهيب أصحاب تلك األراضي ودفعهم إلى التخلي عنها والتنا
                                                 

.وهي خريطة لألراضي المزمع مصادرتها من طرف قوات االحتالل) 3(جع الملحق رقم  را 35  
 . راجع الجدول الذي يبين أسماء أصحاب األراضي المجّرفة 36
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، علـى تسـليم أربعـة       26/6/2002 من بعد ظهر يوم األربعاء الموافق        2:30في حين أقدمت تلك القوات عند حوالي الساعة         
فلسطينيين من أصحاب األراضي الزراعية الواقعة شمال منطقة بيت الهيا، إخطارات تقضي بمصادرة أراضيهم، كما أرفقـت                  

دونمـاً مـن تلـك      ) 500( حوالي   - وفقاً للخريطة المسلمة     -ة توضح حجم المساحة المستهدفة، والتي تبلغ        اإلخطارات بخريط 
دونماً فقط، ووفقاً لمصادر وحدة البحث الميداني، فـإن األربعـة           ) 195(األراضي، علماً بأن اإلخطارات األربعة، هي لمساحة        

محمد سلمان سليمان أبو حليمة، علي أحمد هاشم خضير، نظير عبد           ، وتعود لكل من،     )مسجلة رسمياً (إخطارات ألراضي طابو    
دونماً ليست مطوبة باسـم أصـحابها، وإنمـا هـي           ) 300(في حين أن نحو     . اهللا عبد الهادي مهنا، أوسم سعيد محمود العكلوك       

 .أراضي امتلكها أصحابها وفقاً لنظام األقساط في عهد اإلدارة المصرية
 

 37قانوناالستيالء يجري وفقاً لل

، يقضي بحجز حوالي 1/5/2002أصدر قائد قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة أمراً عسكرياً، يوم األربعاء الموافق 
أيار /  مايو1، من أراضي بيت الهيا لمدة خمسة سنوات تبدأ من تاريخ )1745(و) 1744(دونم من أراضي قطعتي رقم ) 300(

 .200738أيار /  مايو1 وتنتهي بتاريخ 2002
أبلغ أصحاب األراضي المهددة بالحجز مركز الميزان، بقضية اإلخطارات وتحرك الباحثون على الفور إلى المنطقة، والتقوا 

 وتقدم باعتراض - عبر محاميه داخل إسرائيل -تحرك المركز على الفور. بالسكان، الذين فوضوا المركز بالدفاع عن حقوقهم
 .حتالل، وبالتماس لدى المحكمة العليا اإلسرائيليةلدى المستشار القضائي لقوات اال

وردت المحكمة العليا اإلسرائيلية على محامي المركز، طالبةً منه تجميد طلبه لديها، حتى يأتيها الرد على االعتراض من 
ول إلى تلك المستشار القضائي لقوات االحتالل، خالل مدة أسبوعين مقابل تعهد مكتوب من المستشار القضائي بعدم الدخ

 .األراضي، قبل أن يصدر قرار المحكمة
، رسالة من المستشار القضائي، يؤكد فيها نية قوات االحتالل دخول 20/5/2002تلقى محامي المركز يوم االثنين الموافق 

ستصدار أمراً  ساعة، ما دفع محامي المركز إلى إلغاء تجميد الطلب لدى المحكمة العليا، وطالبها با48األراضي وحجزها خالل 
وأصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية، يوم األربعاء  .احترازياً بوقف أمر المصادرة حتى انعقاد المحكمة للنظر في هذا األمر

، أمراً احترازياً منعت بموجبه قوات االحتالل من حجز ومصادرة األراضي المذكورة، حتى انعقاد 22/5/2002الموافق 
 . لنظر في هذه القضيةالمحكمة في غضون أسبوع ل

وعلى الرغم من كل المحاوالت التي بذلها محامو مركز الميزان، إللغاء قرار قائد قوات االحتالل اإلسرائيلي في منطقة شمال 
دونم من أراضي سكان بيت الهيا، إال أن المحكمة العليا اإلسرائيلية، برئاسة رئيس ) 300(قطاع غزة، القاضي بحجز حوالي 

 1، قررت السماح للجيش اإلسرائيلي بحجز هذه األراضي لمدة خمس سنوات تبدأ من )أهارون باراك( القاضي اعليالمحكمة ال
وبررت المحكمة قرارها، باقتناعها بوجهة نظر قوات االحتالل الحربي . 2007أيار /  مايو1 وتنتهي في 2002أيار / مايو

مستوطنات، وأمن قواته على اعتبار أن ذلك يمثل حاجة أمنية ماسة، كما اإلسرائيلي، الذي تذرع بحماية أمن المستوطنين في ال
 .ورد في نص قرار المحكمة

                                                 
انون، لتصبح     لمزيد من التفاصيل حول أساليب قوات االحتالل في االستيالء على األراضي الفلسطينية، والتكييفات التي تخرج العملية من دائرة انت 37 هاك الق

 . بيروت1990، 1 إسرائيل الضفة الغربية، رجا شحادة، ط –عملية تسير وفقًا للقانون، راجع قانون المحتل 
 .1967 لم توثق أي حالة عن إعادة قوات االحتالل ألراٍض، سبق لها وحجزتها، منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية في العام  38
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 جــرائم إسرائيل

 أثـار اقتصـاديـة واجتمـاعيـة كارثيــة
 قطاع العمل والعمال

لسكان في قطاع غزة إلى مجموع ا)  سنة 15األفراد الذي تزيد أعمارهم عن ( تبلغ نسبة القوى البشرية العاملة الفلسطينية 
من مجموع القوى البشرية، الذين %) 40.8(وتبلغ نسبة القوى العاملة المشاركة في األراضي الفلسطينية %). 49.8(حوالي 

وحسب مصادر وزارة العمل، فإن عدد العمال الفلسطينيين الذين . من إجمالي عدد السكان الفلسطينيين%) 22(يمثلون قرابة 
في حين . عامل ممن يعملون داخل الخط األخضر) 1082(عامل ، من بينهم ) 1882(منطقة بيت الهيا فقدوا فرص عملهم في 

عامال محليا فرص عملهم، وأما اتحاد نقابات العمال في الشمال، فقد أفاد أن عدد الذين تلقوا إعانات في مناطق بيت ) 800(فقد 
 .عامال) 6654(شيقل، بلغ ) 600 – 400(الهيا، والتي تراوحت ما بين 

جدير بالذكر أن أوضاع العمال تزداد سوءاً يوماً بعد يوم مع استمرار فقدانهم لفرص عملهم، حيث ال تُحدث المساعدات التي 
 شيقل، لمرة واحدة أو مرتين أو حتى ثالث، 600 إلى 400يتلقونها أي تغيير على أوضاعهم، فعند الحديث عن مبلغ يتراوح بين 

بة لفترة زمنية تقدر بواحد وعشرين شهراً من البطالة، في ظل مستوى معيشي مرتفع، ال يكفي مثل هذا المبلغ ال يعني شيئاً بالنس
 .كذلك يوجد من بين العاملين من غير المتزوجين، من لم يحصل على هذه اإلعانة. لسد أبسط الحاجات األساسية

، التي ينظمها العمال ليس في بيت 2002مايو /  شهر أياروهذا ما يفسر حركة االحتجاج واالعتصامات المتواصلة، منذ مطلع
 .الهيا فقط بل في محافظات غزة كافة، للمطالبة بوضع حلول تخفف من معاناتهم

 

 الشئون االجتماعية
على تعاني المساعدات االجتماعية، المقدمة لألسر الفقيرة المنكشفة اجتماعياً، من أوجه قصور مختلفة، األمر الذي انعكس سلباً 

حيث عجزت وزارة الشئون االجتماعية في محافظة الشمال عن  استيعاب أسر جديدة من تلك التي . مستوى تقديم هذه الخدمة
كما أن االنخفاض الذي طرأ على معدل دخل الفرد الشهري، . أدخلتها الجرائم اإلسرائيلية تحت طائلة الفقر تقدم لها خدمات

لقي بظالل سلبية على هذه الفئة، فقد زاد عددها من جهة، وانخفضت المساعدات التي كانت وتنامي أعداد العاطلين عن العمل ي
 39.تأتي من األقارب والجيران ضمن حالة من التكافل االجتماعي تشهدها مناطق بيت الهيا

  
 40مستوى خدمة التعليم

ي منطقة بيت الهيا، إال أن جرائم قوات االحتالل على الرغم من المشاكل الكبيرة التي تعانيها خدمة التعليم األساسي والثانوي ف
وجرى تحويل الكثير . المتمثلة باالستهداف المستمر للمدارس، أو محيطها، ساهمت بشكل كبير في زيادة مشاكل هذا القطاع الهام

رسية التي تعرضت من الموازنات المخصصة إلى زيادة أعداد الفصول الدراسية داخل المدارس، لتحول إلى ترميم المباني المد
يذكر أن الزيادة السنوية في أعداد الطلبة الجدد، الذين تستقبلهم المدارس هي . للضرر، وغيرها من برامج اإلغاثة الطارئة

، األمر الذي يهدد خدمة التعليم باالنهيار التام، إذا لم تتوجه الجهود واإلمكانات نحو بناء مدارس جديدة، األمر الذي %)7.26(
كما أن حالة من تردي الصحة النفسية لحقت باألطفال، جراء ما يشاهدونه يومياً من .  ظل استمرار الجرائم اإلسرائيليةيتعذر في

مشاهد القتل، أو تدمير المنازل، فإما فقد التلميذ أحد أقاربه، أو تعرض منزله أو منزل جيرانه للقصف والتدمير، أو يكون 

                                                 
 .اداء وآالة الغوث لعدم توفر تفاصيل دقيقة حول أعداد الفئة المستفيدة من مساعداتها اليمكن الحديث عن مستوى  39
 تعاني خدمة التعليم أيضًا من غياب القوانين الحامية لهذا الحق، حيث ال يتوفر قانون فلسطيني ينص على إلزامية التعليم ومجانيته، األمر الذي يوليه مرآز  40

 .اصةالميزان لحقوق اإلنسان أهمية خ
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قبل قوات االحتالل، األمر الذي جعل قدرة التالميذ على التركيز في دروسهم أمراً تعرض هو أو مدرسته إلطالق النار من 
 .محدوداً

لقد تعرضت العملية التعليمية برمتها إلى التراجع والتأخر، سواء من حيث عدد األيام الدراسية المفقودة، جراء استهداف محيط 
 .وم الدراسي، وإعادة التالميذ إلى منازلهم حرصاً على حياتهمالمدارس، األمر الذي كان يدفع بإدارة المدرسة إلى وقف الي

 
 الحق في السكن

فقد عانت . 41خلف االحتالل اإلسرائيلي تركة ثقيلة على مستوى تمتع السكان في منطقة بيت الهيا بحقهم في السكن المناسب
ر المشاريع السكنية، التي من شأنها التخفيف التجمعات السكنية من نقص حاد في مشاريع البنية التحتية، كما عانت من عدم توف

وشهدت االنتفاضة الحالية كما يورد التقرير، استهدافاً غير مسبوقاً للمنازل السكنية، . من حدة أزمة السكن في منطقة بيت الهيا
ل بالكامل، أم التي ما ضاعف من معاناة السكان، حيث فقد المئات منهم منازلهم السكنية، سواء تلك التي دمرتها قوات االحتال

والمنازل المغلقة، تعني إما منازل تعرضت للتدمير الجزئي واضطر سكانها إلى إخالئها، . تعرضت للتدمير الجزئي، أم المغلقة
 .أو تلك الموجودة في مناطق تشكل خطراً على حياة السكان، ما دفعهم إلى تركها والبحث عن ملجأ آمن

هيا، تجاوزت خسائرها تلك األضرار التي لحقت في المنزل، لتطال األثاث والمقتنيات كافة، ويذكر أن عشرات األسر في بيت ال
وفي أحيان طالت المدخرات أيضاً، الذي يجعل مهمة إعادة تلك األسر إلى مستوى حياتهم السابقة شبه مستحيل، في ظل فقدان 

وعدد ) 216(فرداً عدد الذكور منهم ) 464(لها بالكامل يذكر أن عدد أفراد األسر التي دمر منز. معظم السكان ألماكن عملهم
 .طفالً) 160(، في حين يصل عدد األطفال من الجنسين إلى )240(اإلناث 

 

 الخدمات الصحية
على الرغم من المستوى المتدني للخدمات الصحية في فلسطين عموماً، قياساً بما هو معمول به عالمياً، فقد ساهمت سياسة 

 .المفرطة والمميتة، في تدهور مستوى الخدمات المقدمةاستخدام القوة 
فرداً، وهي نسب ) 2894(فرداً، وللممرض نحو ) 5500(حيث يصل عدد السكان في مناطق بيت الهيا للطبيب الواحد نحو 

وضع الصحي مرتفعة جدا حتى في الوضع الطبيعي، ناهيك عن عدم قدرة هذه العيادات الستقبال الشهداء والمصابين، ما يجعل ال
في أسوأ حاالته، ما يقتضي عمالً جدياً لتطوير هذا القطاع حتى يستطيع الصمود وتقديم الخدمة، حتى في مستواها المتدني، في 

 .ظل استمرار وتصاعد سياسة استخدام القوة المفرطة والمميتة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي
 

 انخفاض مستوى المعيشة ومعدل دخل الفرد
العالقة بين مستوى معيشة الفرد ومستوى دخله، على أنها عالقة طردية، فكلما زاد دخل الفرد، ارتفع نصيبه من إجمالي تعرف 

الدخل القومي، يرتفع مستوى معيشته، وتشهد األراضي الفلسطينية، في ظل وضع اقتصادي عادي، انخفاضاً في متوسط نصيب 
لفرد من إجمالي الدخل القومي في األراضي الفلسطينية المحتلة، مقارنة وينخفض متوسط نصيب ا. الفرد، ومستوى معيشته

في سوريا، %) 45(من متوسط نصيب الفرد في مصر، و%) 72(بنظرائه في الدول العربية المجاورة، حيث يشكل ما نسبته 
 .42في األردن%) 49.6(و

 لفلسطيني في األراضي المحتلة لقد شكلت جرائم قوات االحتالل ضربة قاصمة إلى مستوى معيشة اإلنسان ا

                                                 
 لمعرفة الشروط الواجب توفرها في السكن، آي يصبح مناسبًا وفقًا للمواصفات المتفق عليها دوليًا، راجع  مجموعة التعليقات العامة المتعلقة بالعهد الدولي  41

 .الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
 .غانية ملحيس. الوضع االقتصادي عشية انتهاء المرحلة االنتقالية، د) 8(  منتدى الفكر الديمقراطي الفلسطيني،لجنة الدراسات، إصدار رقم  42
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 وحتى صدور هذا التقرير 28/9/2000حيث تشير المعطيات االقتصادية، ألداء االقتصاد الفلسطيني خالل الفترة الممتدة منذ 
، وإذا نظرنا إلى متوسط نصيب الفرد في قطاع غزة من إجمالي %)60(إلى انخفاض إجمالي الناتج القومي تقدر نسبته بنحو 

و نجد أن متوسط دخل الفرد خالل الفترة التي يغطيها التقرير ينخفض إلى . دوالر أمريكي سنوياً) 431388(القومي نجده الناتج 
 .عن الفترة السابقة%) 59(، وهذه النسبة تمثل انخفاضاً تبلغ نسبته 44دوالر أمريكي) 832(نحو 

 يعاني من تدهور خطير، -شأن األراضي الفلسطينية كافة  شأنه -بناءاً على ما سبق فإن مستوى معيشة السكان في بيت الهيا 
 . من شأنه أن يؤثر في رفع معدالت الفقر

 
 تعميم ظاهرة الفقر 

ترافق دخول السلطة الوطنية الفلسطينية لألراضي الفلسطينية المحتلة، مع ارتفاع كبير لسقف التوقعات االقتصادية، التي كانت 
إال أنه . أشيع عن حركة االستثمارات الضخمة التي ستشهدها األراضي الفلسطينية المحتلةنتيجة لما أطلق من تصريحات، وما 

وبمرور الوقت أخذت هذه التوقعات تتبخر تدريجياً، حيث لم تشهد القطاعات االقتصادية، خاصة قطاع العمل والعمال تطوراً 
ل حجم العمالة الفلسطينية داخل الخط األخضر، ولم يذكر، على العكس من ذلك سجل هذا القطاع تراجعاً ملموساً في ظل تضاؤ

ينجح قطاع العمل الحكومي في استيعاب األعداد المتزايدة، التي تدخل سنوياً إلى سوق العمل، كما لم ينجح التشغيل الحكومي في 
 .إخراج العاملين فيه من دائرة الفقر، بالنظر إلى تدني األجور حتى عن الخط المحدد للفقر

، مع األخذ في االعتبار أن هذين 1999، 1998 بين عامي 45%)20.9(نسبة البطالة في محافظات غزة بلغت نحو يذكر أن 
، ارتفاع ظاهرة الفقر وانتشارها بشكل يفوق التوقعات، حيث 46في حين سجل تقرير الفقر. العامين، شهدا نمواً اقتصادياً ملحوظاً

 %). 38 (1997بلغت نسبة الفقر في قطاع غزة في العام 
ما سبق يثبت أنه في ظل وضع اقتصادي طبيعي، تشهد محافظات غزة نسب كبيرة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فكيف 
هو الحال، في ظل األعداد الكبيرة ممن فقدوا فرص عملهم، وحجم التدمير الكبير الذي لحق بالموجودات االقتصادية، من منشآت 

ولإلطالع بشكل أكبر على حجم الفئات المتضررة، جراء .  السكنية من تجريف وتدميروأراض زراعية، ومالحق في المنازل
 :االعتداءات اإلسرائيلية المختلفة نورد ملخصاً تنفيذياً يوضح هذه النسب

من إجمالي عدد المشتركين، األمر الذي )% 70(تجاوز عدد المستنكفين عن دفع مستحقات البلدية عليهم نحو  .1
 .ى دخلهم أو انعدامه بالكامليبرز انخفاض مستو

من إجمالي عدد )% 81(تجاوز عدد المستنكفين عن دفع مستحقات شركة توزيع كهرباء غزة عليهم نحو  .2
 .المشتركين، األمر الذي يبرز انخفاض مستوى دخلهم أو انعدامه بالكامل

 .من إجمالي عدد السكان)% 3.3(عامل فرص عملهم تبلغ نسبتهم ) 1882(فقد نحو  .3

 .فرداً) 464( عدد أفراد األسر التي فقدت مسكنها بلغ .4

فرداً، جزء كبير منهم اضطروا إلى إخالء ) 741(بلغ عدد أفراد األسر التي دمرت منازلها تدميراً جزئياً  .5
 منازلهم

 .فرداً) 3629(بلغ عدد أفراد األسر التي تعتمد في معيشتها على الزراعة، وجّرفت أراضيهم نحو  .6
 .أسرة) 2608(سر الفقيرة فقراً مدقعاً، ممن يتلقون مساعدات الشئون االجتماعية بلغ عدد أفراد األ .7

                                                 
  27، ص1999 – 1998 تقرير التنمية البشرية، فلسطين  43
في إجمالي الناتج القومي عن معدالته السابقة، واستنادًا إلى متوسط نصيب الفرد في قطاع غزة، حسب ما هو وارد % 60 بحساب انخفاض تصل نسبته إلى  44
 .قرير التنمية البشريةفي ت

  مصدر سابق– تقرير التنمية البشرية  45
 ، الفريق الوطني لمكافحة الفقر1998 فلسطين، تقرير الفقر  46
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 الخـالصــة
 

إن السياسة التي قامت عليها دولة إسرائيل وهي سياسة قوامها عنصري، تستند أساسا إلى االستيالء على األرض                 
ي بفرض قيود صارمة على اسـتخدام        قامت والزالت قوات االحتالل اإلسرائيل     1967ومنذ العام   . وتهجير السكان 

األراضي من قبل الفلسطينيين وابتدعت طرقا عديدة لالستيالء على أراضي الفلسطينيين من خالل القـانون تـارة                 
وقامت في الوقت نفسه بممارسة أشكال القمع كافة والقبضـات الحديديـة            . وبوسائل إدارية وتنظيمية تارة أخرى    

القتل المختلفة، وفرض سياسة الحصار واإلغالق، لدفع السكان المدنيين للهجـرة           والضغط المباشر، واتباع وسائل     
إلى خارج األراضي المحتلة، وما يحدث اليوم من استيالء على مساحات واسعة من األراضـي الزراعيـة فـي                   
مناطق بيت الهيا، وتجريف مساحات أخرى، من األرض المزروعة بهدف خلق مساحات عازلة، وعزل منطقـة                

ية كاملة عن محيطها، ال عالقة له بأي حال من األحوال بأمن القوات المحتلة، بل هو عقاب جمـاعي يجسـد                     سكن
سياسة عنصرية تسعى من ورائها قوات االحتالل لالستيالء على األرض الفلسطينية، وتضييق الخناق على السكان               

 .المدنيين، وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية واالقتصادية
 

إزاء استمرار قوات االحتالل في ارتكابها لتلك الجرائم التي تنتهك قواعد القانون الدولي وترتقي إلى مستوى                
جرائم الحرب، فإن المجتمع الدولي يجب أن يوفي بالتزاماته تجاه سكان األراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير               

ن وتقديمهم للعدالة ألن عدم القيام بـذلك يعنـي          الحماية الدولية الالزمة ومالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليي      
 .مؤامرة حقيقية تجاه الشعب الفلسطيني ومكافئة للمجرم لالستمرار في ارتكاب جرائمه

كما أن المجتمع الدولي يجب أن يولي اهتماما خاصا، تجاه إجبار قوات االحتالل اإلسرائيلي، علـى تحمـل                  
 . تقوم بارتكابها، وتعويض المتضررين عن أضرارهممسئولياتها القانونية، تجاه الجرائم التي 
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 )1(ملحق رقم 

 
 
 

 )2(ملحق رقم 
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  )3(ملحق رقم 

 
 47جدول يوضح المستوطنات المقامة على أراضي بيت الهيا) 4(ملحق رقم 

 
 

 دوغيت إبلي سناي نيسانيت 
 1990 1982 1982 سنة التأسيس

  دونم600  دونم400  دونم800 المساحة عند التأسيس
 70 300 550 المستوطنين عدد

 دونم 250/ 2000وعام  دونم 400/ 1993عام   دونم100 / 1993عام   دونم820/ 1993عام  سنة ومساحة التوسعات بالدونم
 1250 500 1620 اإلجمالية المساحة

 
 

                                                 
 .2000  تستند المعلومات الواردة في هذا الجدول، إلى تقارير اللجنة الوطنية واإلسالمية للدفاع عن األرض ومواجهة االستيطان، وتوثيق مرآز الميزان في عام 47


