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 مقدمة

اداً في الجرائم اإلسرائيلية، سواء من حيث الكم أو النوع، حيث           ، منعطفاًَ تصاعدياً ح   28/9/2000شكل اندالع انتفاضة األقصى بتاريخ      

ارتفع عدد الجرائم التي ترتكبها تلك القوات وأصبحت شبه يومية، إلى جانب انتهاكها المنظم، للقانون الدولي اإلنساني والقانون الـدولي           

 .لحقوق اإلنسان

، أي بعد اندالع االنتفاضة بنحو عشرة أيام، وتعزل بموجبـه       9/10/2000تواصل قوات االحتالل فرض الحصار وإلغالق الشامل منذ         

 .األراضي الفلسطينية عن العالم، والضفة الغربية وقطاع غزة عن بعضها بعضاً

. وتدرجت قوات االحتالل في حصارها الداخلي، إلى أن قطعت أوصال المدن والقرى الفلسطينية وجعلتها كالجزر المتناثرة والمعزولـة               

 . إلى عزل مناطق بالكامل عن محيطهاكما لجأت

، 20/11/2000 مفترق دير البلح، بتاريخ      –قطعت قوات االحتالل طريق صالح الدين الرابط بين محافظات غزة، من نقطتي المطاحن              

، 15/12/2000وعزلت بذلك شمال محافظات غزة عن جنوبها، كما قطعت الجزء الرابط بين محافظتي رفـح وخـانيونس بتـاريخ                    

،ومنعـت بـذلك   29/3/2002عت التنقل على طريق صالح الدين، من نقطة مفترق الشهداء، حيث تم إغالق هذا الجـزء بتـاريخ       ومن

 . الفلسطينيين من المرور عليه، يذكر أن قطع الطريق يتواصل من هذه األجزاء حتى صدور هذا التقرير

أربع محاور، بحيث تقسم قطاع غزة إلى ثـالث منـاطق معزولـة              إلى إغالق الطريق من      - في أحيان كثيرة     –وتلجأ قوات االحتالل    

حيث أغلقت الطريق الغربي    . ، واستمر الحصار الشامل واإلغالق المشدد لمدة ثالثة أيام        29/3/2002بالكامل، وكان آخرها مساء يوم      

ر السيارات، وتعيق حركة الـراجلين،      عند النقطة القريبة من استراحة البيدر جنوب مدينة غزة، بوضع سواتر رملية مرتفعة تمنع مرو              

 ).مفترق الشهداء(من نقطة البوليس الحربي ) الشرقي(وأغلقت طريق صالح الدين 

.  أبو هولي فتسمح قوات االحتالل للسكان المدنيين بالمرور عبره، لمدة ال تتجاوز الساعة الواحدة من الناحية الفعلية                 –أما طريق الحكر    

د يستمر ذلك لساعتين في الصباح، إال أن حركة المرور في أحسن الحاالت لم تتجاوز ساعة فعليـة، إذ                   حيث تعلن عن فتح الطريق وق     

. أن قوات االحتالل توقف سيارات الفلسطينيين بمجرد أن تلوح من بعيد سيارة مستوطن أو جيب عسكري، وكذلك الحال فـي المسـاء                     

زة والمحافظات الجنوبية، بينهم مرضى وموظفين وطلبة جامعات، ومسافرين،         يذكر أن آالف الفلسطينيين يتنقلون يومياً بين محافظة غ        

رفـح  (سواء مغادرين إلى خارج األراضي الفلسطينية المحتلة أو قادمين من خارج األراضي الفلسطينية المحتلة، عبر معبـر العـودة                    

 . ، إلى جانب حركة تنقل البضائع بين غزة والمحافظات الجنوبية)البري

 مفترق  – أبو هولي    – إغالقاً شامالً لطريق صالح الدين، من محاور الحكر          2/4/2002 إلى   3 /29 الفترة الممتدة من مساء      كما شهدت 

 .  طريق البحر–الشهداء 

، من حيث توثيقه ألوقات فتح وإغالق الطرق والحواجز المقامـة علـى   25/6/2002 إلى 1/1/2002يغطي التقرير الفترة الممتدة من     

ئيسة الرابطة بين محافظات غزة، في حين يستعرض التقرير أوجه المعاناة التي يتعرض لها السكان في محافظـات غـزة،                    الطرق الر 

 .ويبرز اآلثار السلبية التي تطال جملة حقوق اإلنسان، وتنعكس سلبياً على مستوى الخدمات

صحيح كعقاب جماعي للسكان المدنيين، وإلطالع العالم       يستعرض التقرير الحصار الشامل واإلغالق، ويضع هذه الممارسة في سياقها ال          

على معنى الحاجز، حيث ال يستطيع من لم يمر بتجربة الحاجز أن يتخيل األمر كما هو عليه، بل يتبادر إلى الذهن الحاجز الذي تقيمه                        

تيش السيارة، أي دقائق وينتهي     الشرطة في بلد ما للبحث عن مطلوب، حيث يتم فحص بطاقات تحقيق الشخصية، وإذا اقتضى األمر تف                

 .األمر، دون المس بكرامة األشخاص

أن الحاجز في قاموس قوات االحتالل امتهان لكرامة اإلنسان، وتعزيز لثقافة الكراهية، هو سياسة تمييز عنصري تفوق في بشاعتها تلك             

 .التي كانت قائمة في جنوب أفريقيا في أواخر القرن الماضي

ان لحقوق اإلنسان، أن فضح الوجه البشع للعقوبات الجماعية التي يمثلها الحصار، يأتي في صميم عمله في رصد               عليه وجد مركز الميز   
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 .وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية

ة، من خالل شهادات    ابتعد المركز في هذا التقرير عن التحليل، وحاول دائماً ترك الضحايا يتحدثون عن معاناتهم، وعن تجاربهم القاسي                

 .الضحايا المشفوعة بالقسم، التي تعبر عن الواقع كما هو عليه

وآثر المركز االحتفاظ بسرية أسماء وبيانات من أدلوا بتصريحات تحت القسم، حرصاً على عدم تعرضهم النتقـام قـوات االحـتالل،                     

مركز على استعداد للتعاون مع الجهات والمؤسسـات الدوليـة          إال أن ال  . بالنظر إلى كونهم جميعاً ممن يترددون على الحاجز باستمرار        

 .كافة، التي تستطيع أن تسهم في رفع هذا الحصار، بتقديم الشهادات األصلية مسموعة ومكتوبة، على أن توفر الحماية للضحايا
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 ـةقانونيـ ئـةتوط

 لتكمل بذلك احتاللها ما 1967في حرب عدوانية في العام احتلت القوات اإلسرائيلية قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، 

والمجتمع الدولي يقر ويؤكد على أن القوات التاريخ تبقى من أرض فلسطين، وقامت بفرض حكمها العسكري عليها ومنذ ذلك 

عة المتعلقة بحماية السكان ن أحكام اتفاقية جنيف الرابوأاإلسرائيلية هي قوة احتالل حربي وأن األراضي الفلسطينية هي أراض محتلة 

 في  تنطبق عليها قانونا وبأن دولة االحتالل الحربي اإلسرائيلي ملزمة بتطبيق أحكام االتفاقية1949المدنيين وقت الحرب للعام 

 .األراضي الفلسطينية

في إدارتها لألراضي الفلسطينية  تقوم تلك القوات باالنتهاك المنظم ألحكام االتفاقية ومجمل قواعد القانون الدولي 1967منذ العام 

جدير بالذكر أن القانون الدولي اإلنساني وجزء أساسي منه اتفاقية جنيف الرابعة تهدف لتوفير  .المحتلة وعالقتها بالسكان المدنيين

 مطلقة اليدين في األراضي المحتلة، لذا فهي تؤكد على أن دولة االحتالل ليستالمدنيين في الحماية لضحايا الحروب وتحديدا للسكان 

 القوة أو اإلجراءات أو السياسات في إدارتها لألراضي المحتلة، ويجب على الدوام أن تراعي إلى أقصى حد ناستخدام ما تشاء م

 . ال تغير من الوضع القانوني لتلك األراضيأ و،مصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم

و معاقبة األشخاص على جرائم لم يرتكبوها، كما يحظر امتهان الكرامة اإلنسانية، ويفرض ويحظر القانون الدولي العقوبات الجماعية، أ

على دولة االحتالل أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها، لتأمين مستوى مناسب من الخدمات األساسية السيما الخدمات الصحية 

 .والصحة العامة

ذا الغرض، تحظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص المذكورين أعاله، وتبقـى            وله"من اتفاقية جنيف الرابعة على      ) 3(تنص المادة   

 االعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص المعاملـة المهينـة والحاطـة بالكرامـة             ) ج: (محظورة في جميع األوقات واألماكن    
 .اإلنسانية

ويجب معاملتهم في جميع األوقـات معاملـة        ... ام ألشخاصهم   لألشخاص المحميين في جميع األحوال حق االحتر      ) "27(تنص المادة   

 ". إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير

تحظر العقوبات . ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن عقوبة لم يقترفها هو شخصياً"العقوبات الجماعية ) 33(وتحظر المادة 

 ". تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين وممتلكاتهم... ية الجماع

من واجب دولة االحتالل أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على "على أنه ) 56(وتؤكد المادة 

ويسمح لجميع أفراد ... حية في األراضي المحتلة صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الص

 ".الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم

وال تعفي حالة الحرب أو االحتالل، الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية، ومسئوليتها تجاه احترام حقوق اإلنسان في األراضي التي 

اً في اتفاقات حقوق اإلنسان، وبما أن دولة االحتالل الحربي اإلسرائيلية طرفاً تعاقدياً في تحتلها، السيما إذا كانت تلك الدولة طرفاً تعاقدي

العهدين، الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهي ملزمة باحترام ما ورد 

 . فيهما

ن في الحصول على عمل، وحقه في الراحة وأوقات الفراغ، وحرية السـفر والتنقـل،               ويؤكد العهدان على ضرورة ضمان، حق اإلنسا      

وحقه في مستوى معيشي كاف له وألسرته، وحقه في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وحقه في التربية                     

 . الالإنسانية أو الحاطّة بالكرامةوالتعليم، ويحظر إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو
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 تقسيمات محافظـات غــزة: أوالً
) 45( جزء من السهل الساحلي الفلسطيني، الواقع جنوب غرب فلسطين، وتشكل مستطيل طويل وضيق، ويبلغ طولهـا         1محافظات غزة 

كيلو متر في النهاية    ) 12( إلى حوالي    كيلو متر مربع في القسم الشمالي، في حين يصل عرضها         ) 5.7(كيلو متر مربع، ويبلغ عرضها      

ويبلغ تعداد سكان محافظات غـزة، وفقـاً        . كيلو متر مربع  ) 365(الجنوبية، وتبلغ المساحة اإلجمالية لمحافظات غزة بحدودها الحالية         

 غزة من خمسة    ، وتتكون محافظات  2002 نسمة في العام الجاري      1.261.909لتقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، حوالي       

 :هي2محافظات

 )شمال غزة(المحافظة الشمالية . 1

، ومن الغرب   1948تقع في أقصى شمال محافظات غزة، يحدها من الشمال والشرق شريط حدودي يفصلها عن األراضي المحتلة عام                  

 . البحر األبيض المتوسط، ومن الجنوب محافظة غزة

وتتكون محافظـة  . من إجمالي مساحة محافظات غزة% 17ر مربع،  تمثل ما نسبته كيلو مت) 62(وتتربع محافظة الشمال على مساحة    

الشمال من ثالث مراكز حضرية تصنف كبلديات، هي، بلدية بيت حانون في أقصى الشمال، وبلدية بيت الهيا في وسـط المحافظـة،                      

 .3 نسمة236.298، بحوالي 2002ام الجاري يقدر عدد سكان محافظة الشمال، في الع. وبلدية جباليا، التي تقع في أقصى جنوبها

 محافظة غزة. 2

، ومـن   1948 تقع محافظة غزة إلى الجنوب من محافظة الشمال، يحدها من الشرق شريط حدودي يفصلها عن األراضي المحتلة عام                   

 ). الوسطى(الغرب البحر األبيض المتوسط، ومن الجنوب محافظة دير البلح 

وتتكون محافظة  . من إجمالي مساحة محافظات غزة     % 20.3كيلو متر مربع،  تمثل ما نسبته        ) 74(ة  وتتربع محافظة غزة على مساح    

غزة من مركز حضري هو بلدية غزة، ويتبع محافظة غزة، أبو مدين، المغراقة، وجحر الديك كمناطق ريفية، في حين يوجد بها مخيم                      

 . نسمة446.416، بحوالي 2002اري يقدر عدد سكان محافظة غزة، في العام الج. الشاطئ لالجئين

 )الوسطى(محافظة دير البلح . 3

، ومن  1948تقع محافظة دير البلح إلى الجنوب من محافظة غزة، يحدها من الشرق شريط حدودي يفصلها عن األراضي المحتلة عام                    

 . الغرب البحر األبيض المتوسط، ومن الجنوب محافظة خانيونس

وتتكـون  . من إجمالي مساحة محافظات غـزة      % 15.4كيلو متر مربع،  تمثل ما نسبته        ) 56( مساحة   وتتربع محافظة دير البلح على    

محافظة دير البلح من خمسة مراكز حضرية تصنف كبلديات، وهي مدينة دير البلح ومخيمها، مخيم البريج لالجئين، مخيم النصـيرات                    

 . نسمة182.882، بحوالي 2002 البلح، في العام الجاري يقدر عدد سكان محافظة دير. لالجئين، ومخيم المغازي لالجئين

 محافظة خانيونس. 4

، 1948تقع محافظة خانيونس إلى الجنوب من محافظة دير البلح، يحدها من الشرق شريط حدودي يفصلها عن األراضي المحتلة عام                     

 . ومن الغرب البحر األبيض المتوسط، ومن الجنوب محافظة رفح

وتتكـون  . من إجمالي مساحة محافظات غـزة      % 31كيلو متر مربع،  تمثل ما نسبته        ) 113(البلح على مساحة    وتتربع محافظة دير    

محافظة خانيونس من مدينة خانيونس ومخيمها، وبلديتي بني سهيال والقرارة كمراكز حضرية، وثالث مناطق ريفية تصـنف إداريـاً                   

 . نسمة245.588، بحوالي 2002ام الجاري يقدر عدد سكان محافظة خانيونس، في الع. كمجالس قروية

 محافظة رفح. 5

، ومن  1948تقع محافظة رفح إلى الجنوب من محافظة خانيونس، يحدها من الشرق شريط حدودي يفصلها عن األراضي المحتلة عام                   

                                                 
 )1( راجع الملحق رقم  1
 . وفقًا للتقسيمات اإلدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي الفلسطينية 2
 . تعداد سكان وفقًا لتقديرات الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني 3
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 .  األراضي المصريةالغرب البحر األبيض المتوسط، ومن الجنوب الشريط الحدودي، الذي يفصل األراضي الفلسطينية المحتلة عن

يقدر عدد سكان   . من إجمالي مساحة محافظات غزة     % 16.3كيلو متر مربع،  تمثل ما نسبته        ) 60(وتتربع محافظة رفح على مساحة      

 . نسمة150.735، بحوالي 2002محافظة رفح، في العام الجاري 

 ً شبكة الطرق اإلقليمية:ثانيا
يعتبر طريق .  الطرق الرئيسة، حيث أخذت الطرق اإلقليمية االتجاه شمال جنوب محافظات غزة نفسها على شبكة4فرضت جغرافية

كما يخدم الطريق . عماد الطرق اإلقليمية، باإلضافة إلى مداخل المدن المختلفة والقرى ونقاط العبور) 4(صالح الدين والطريق رقم 

 قوات االحتالل، وتحرم هذا الطريق من أداء دوره كطريق الساحلي شبكة المواصالت اإلقليمية، على الرغم من القيود التي تفرضها

 .5إقليمي

 )4(طريق صالح الدين وطريق رقم . 1

العمود الفقري لشبكة الطريق الرئيسة في محافظات غزة، حيث يخدم الطريقان محافظـات غـزة               ) 4(يعتبر طريقا صالح الدين ورقم      

 .كافة

، ويمر أو يتصـل  ) الفلسطينية-الحدود المصرية (الشمال، إلى معبر العودة في رفح من معبر بيت حانون في      ) 4( رقم   6ويمتد الطريق 

 .بمحافظات غزة كافة) 4(الطريق رقم 

عند تقاطع بلدية بيت الهيا في الشمال، ويرتبط به مرة أخرى عند تقـاطع البـوليس                ) 4(ويتفرع طريق صالح الدين من الطريق رقم        

جنـوب مدينـة خـانيونس،    ) 4(ويتفرع طريق صالح الدين مرة أخرى من الطريق رقم    . ة غزة جنوب مدين ) مفترق الشهداء (الحربي  

إلى ) 4(ليصل طريق صالح الدين إلى بوابة صالح الدين على الحدود المصرية الفلسطينية في مدينة رفح، في حين يصل الطريق رقم                     

 .7رفحعلى الحدود المصرية الفلسطينية في مدينة ) رفح البري(معبر العودة 

 الطريق الساحلي. 2

يمتد هذا الطريق من محافظة الشمال، ويصل إلى محافظة رفح جنوباً، مروراً بمحافظات غزة كافة، ويسير هذا الطريق محاذياً لشاطئ                    

 .البحر، بحيث ال يخترق وسط أياً من تلك المحافظات

ق حرية مرور الفلسطينيين عبره، ومنذ بداية االنتفاضة فـي          تقيم قوات االحتالل نقطة عسكرية على هذا الطريق جنوب دير البلح، تعي           

، أغلقت قوات االحتالل هذا الطريق ومنعت مرور الفلسطينيين عليه، عند بلدية دير البلح، بحيث يضطر المارون علـى                   28/9/2000

  .الطريق إلى دخول مدينة دير البلح، مواصلة طريقهم إلى الجنوب عبر طريق صالح الدين

 8منع وإعاقة التنقل على الطرقاتً :ثالثا

، قامت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي بإجراءات مختلفـة، منعـت           28/9/2000منذ األشهر األولى الندالع انتفاضة األقصى في        

 .بموجبها السكان الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل من التنقل عبر بعض الطرق، وأعاقت مرورهم على طرق أخرى

 القوات بتخريب أجزاء من هذه الطرق، وأقامت الحواجز العسكرية، لتمارس عمليات اإلذالل وامتهان الكرامة اإلنسـانية                 كما قامت تلك  

 .للسكان المدنيين، في األراضي الفلسطينية المحتلة عموماً

 :يستعرض التقرير اإلجراءات المختلفة على هذا الصعيد وهي على النحو التالي

 )4(ين، وطريق رقم إغالق طريق صالح الد. 1

                                                 
 العامة عن محافظات غزة، الواردة في بداية هذا التقرير راجع الخلفية 4  
 )2( راجع الملحق رقم  5
 .1998 غزة فلسطين، فبراير – مسودة – وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المخطط اإلقليمي لمحافظات غزة  6
 . الدين اسم الطريق الغربيةتسمية الطريق الشرقية، في حين يطلقون على طريق صالح) 4( يطلق السكان على الطريق رقم  7
 )5( المطاحن، يرجى مراجعة الملحق رقم – أبو هولي – لمزيد من التفاصيل حول إغالق الطريق البديل الحكر  8
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، في محاور ومناطق مختلفة، الجـزء الواصـل بـين رفـح             )4(أغلقت قوات االحتالل أجزاء من طريق صالح الدين والطريق رقم           

، )البوليس الحربـي  (وخانيونس، الجزء الواصل بين مدخل مدينة دير البلح، وشمال القرارة بمحافظة خانيونس، محور مفترق الشهداء                

 . بطريق صالح الدين) 4(ء الطريق رقم وهي نقطة التقا

 الجزء الرابط بين محافظتي رفح وخانيونس. 2

، وذلـك فـي     9قامت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي بإغالق الجزء الواصل بين رفح وخـانيونس مـن طريـق صـالح الـدين                   

 . كيلو مترات8 – 7، ويتراوح طول الطريق بين 15/12/2000

يتقاطع مع طريق صوفاه موراغ، الذي يسلكه المستوطنون في تنقلهم بين الخط األخضر والتجمع االستيطاني               يذكر أن الطريق المذكور     

 ، أو بـين     11)بنـي عتصـمونا   ( في تنقلهم بين المسـتوطنة، ومسـتوطنة         10)موراغ(، كما يسلكه مستوطنو مستوطنة      )غوش قطيف (

 .المستوطنة والخط األخضر

ن، نفذت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي سلسلة متكررة من اإلغالقات الجزئية، واستولت على             وتحت ذريعة توفير األمن للمستوطني    

، وأحدثت تغيير على هذا الطريق، بحيث ألغت االلتفاف، الذي يضطر إلى            )موراغ(جزء من أراضي عائلة ضهير المتاخمة لمستوطنة        

 .ي عتصمونا ومستوطنة موراغ يسير في خط مستقيمسلوكه المستوطنون، بحيث يصح الطريق الواصل بين مستوطنة بن

يذكر أن أول عملية اغتيال وتصفية جسدية منظمة، نفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في محافظات غزة، بحق اثنين من نشطاء حركـة                

 في هـذا الجـزء مـن        ، بعد أن حاصرت السيارة التي يستقالنها وسيارة أخرى        22/11/2000التحرير الوطني الفلسطيني فتح بتاريخ      

 .الطريق، وأدت هذه الجريمة إلى مقتل مدنيين آخرين تصادف مرورهما عبر هذا الجزء من الطريق

أدى منع قوات االحتالل للفلسطينيين من استخدام هذا الجزء من طريق صالح الدين، ووقف حركة مرورهم عبره، إلى عـزل جـزء                      

 األراضي إلى الذهاب إلى محافظة خانيونس ومن ثم العود إلى أراضيهم، التي             كبير من أراضي رفح الزراعية، ويضطر أصحاب تلك       

ال تبع عن محيط سكنهم سوى كيلو مترين، وضاعف إغالق هذا الجزء من الطريق من معاناة السكان، وقد كان لهذه المعانـة أوجـه                        

 .مختلفة، األمر الذي سيتناوله التقرير الحقاً

  وخانيونسالجزء الرابط بين دير البلح. 3

أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي الجزء الواصل بين مدخل مدينة دير البلح، ومفترق المطاحن شمال بلدية القـرارة، مـرات عديـدة                     

واستمر هـذا   . 20/11/2000ومتكررة، وكانت تعود لتفتحه أمام حركة المواطنين، إلى أن قامت تلك القوات بإغالقه بشكل تام بتاريخ                 

 . كيلو متر2.5ريق مغلقاً حتى صدور هذا التقرير، ويقدر طول المسافة المغلقة بنحو الجزء من الط

 متراً من مدخل مدينة ديـر الـبلح علـى           150مقامة على جانبي طريق صالح الدين، على بعد نحو          ) كفار داروم (يذكر أن مستوطنة    

 . الطريق نفسه، ويصل بين جزئيها جسر معلق

، طوال فترة إغالق هذا الجزء من طريق صالح 8612أبو العجين الفرعي، الذي يتقاطع مع طريق اضطر السكان الستخدام طريق 

الدين، حيث يسلك السكان الطريق الفرعي الذي يمتد من شرق المجلس القروي وادي السلقا إلى مخيم دير البلح على شاطئ البحر، 

 .ويتقاطع في نصف المسافة مع طريق صالح الدين

 أبو هولي، وهو طريق يبلغ طوله – سمحت قوات االحتالل للفلسطينيين بالمرور عبر الطريق الفرعي الحكر 11/1/2001وبتاريخ 

نحو ثالثة كيلو مترات، يبدأ من وسط مدينة دير البلح مروراً بمنطقة حكر الجامع، وأبو هولي، وصوالً إلى طريق صالح الدين، قبل 

                                                 
 .يطلق على هذا الجزء من طريق صالح الدين شارع عمر بن الخطاب، حسب مصادر في بلدية رفح 9 
 . خارج التجمع االستيطاني غوش قطيف المستوطنة الوحيدة في محافظة رفح، التي تقع 10
 ).غوش قطيف االستيطاني(تقع على نهاية الطريق صوفاه موراغ، وهي جزء من تجمع ) بني عتصمونا( مستوطنة  11
ق عليه قوات ، وتطل1967، تعود تسميته إلى اسم آتيبة للجيش المصري آانت ترابط في الجوار قبل حرب عام 86، أو ما يطلق عليه البعض تبة 86 طريق  12

المقامة عند نهاية الطريق داخل الخط األخضر، آما أقامت تلك القوات موقعًا عسكريًا أخذ االسم نفسه عند ) آسوفيم(، نسبة إلى مستوطنة )آسوفيم(االحتالل اسم طريق 
 .التقاء الطريق مع طريق صالح الدين
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 .   مترا50ً بنحو 86نقطة التقاء صالح الدين مع طريق 

 ) مفترق الشهداء(تقاطع البوليس الحربي . 4

مع طريق صالح الدين جنوب مدينة غزة عند تقاطع البوليس الحربي، أو ما أصـبح متعارفـاً عليـه بمفتـرق                     ) 4(يلتقي طريق رقم    

ن تطلـق عليـه قـوات       قبل التقاءه مع طريق صالح الدين، بشارع الكرامة، في حـي          ) 4(الشهداء، ويسمى هذا الجزء من طريق رقم        

 .13)كارني نتساريم(االحتالل اسم طريق 

 أثر اإلغالق على تمتع السكان بحقوقهم: رابعاً
يتسبب حصار المدن والقرى الفلسطينية وعزلها عن بعضها بعضاً، وإغالق الطرق الرئيسة الواصلة بين المحافظات الفلسطينية، فـي                  

وتضررت قطاعات واسعة من المجتمع بشكل مباشـر وكبيـر          . ة المجتمع الفلسطيني  آثار سلبية ال حصر لها، تطال مختلف مناحي حيا        

 .جداً، في حين اقتصر األثر غير المباشر على قطاعات أخرى

يستعرض التقرير اآلثار السلبية الكبيرة التي لحقت بقطاعات وفئات وشرائح اجتماعية بشكل مباشر، األمر الذي يحرمها مـن التمتـع                    

 .لها، القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانيبحقوق أساسية كف

 الحق في العمل، والتمتع بأوقات الراحة. 1

أدى الحصار واإلغالق الداخلي، الذي تفرضه قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، إلى مضاعفة أعداد العاطلين عن العمل في صـفوف   

 واإلغالق دون تمكن المئات من الموظفين والعاملين من الوصول إلى أماكن عملهـم،              الفلسطينيين بمحافظات غزة، حيث حال الحصار     

ما دفع أرباب العمل إلى االستغناء إن تواصل الحصار واإلغالق، واألزمة االقتصادية الحادة التي يمر بها االقتصاد الفلسطيني، جـراء                    

ائيلي، كان لها دور كبير في تسريح عدد كبير من العمال الفلسطينيين،            حرب التدمير الشاملة، التي تشنها قوات االحتالل الحربي اإلسر        

عامالً إجازات مفتوحة ومن ثم تسريحهم، وهم       ) 25(أن المصنع اضطر إلى إعطاء نحو       "صاحب مصنع في غزة،      )س، ح (حيث أفاد   

 لجأنا إليه بعـد أن تواصـل الحصـار          من سكان المحافظات الجنوبية، جراء عدم تمكنهم من الوصول إلى أماكن عملهم، وهذا إجراء             

لم يقتصـر   ". واإلغالق، وتكبدنا خسائر فادحة، فأصبح المصنع غير قادر على تحمل كلفة العاملين الذين ال ينتظمون في أماكن عملهم                 

 .14األمر على شركة أو مصنع بعينه، فكل المصانع التي تشغل عاملين من الجنوب اضطرت إلى االستغناء عنهم

من الذين يتنقلون بين المحافظات الجنوبية وغزة، هم من الموظفين والعمال ، الذين يضطرون إلـى تحمـل                   % 30ا نسبته   يذكر أن م  

 .المعاناة على الحاجز كي ال يفقدون عملهم

مل، في ويشكل الحصار مصدراً النتهاك حق اإلنسان في التمتع بأوقات الفراغ والراحة، حيث أن الوقت الذي يمضيه الموظف أو العا

 . انتظار أن تسمح له قوات االحتالل بالمرور عبر الحاجز، يعادل في أفضل األحوال نصف الوقت الذي يمضيه في العمل

كما أن قسوة االنتظار ال تقف عند حدود وقت االنتظار الطويل، بل الظروف التي ترافق ذلك، حيث الحر الشديد واألتربة والغبار 

 .يام الجرافات اإلسرائيلية بتجريف وإعادة تسوية األراضي الزراعية، المجاورة للطريقالمنبعث من الطريق، نتيجة ق

                                                 
 .و اسم المستوطنة اإلسرائيلية المقامة جنوب مدينة غزة آارني هو التسمية اإلسرائيلية لمعبر المنطار، ونتساريم، ه 13
 

 يذآر أن الحصار واإلغالق آبد قطاع الصناعة خسائر فادحة، ما دفع هذه المصانع والمعامل إلى تقليص حجم العاملين فيها، وآان التقليص يبدأ بعاملي الجنوب،  14
 . عملهمالذين يحول الحصار الداخلي دون تمكنهم من الوصول إلى أماآن
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 الحق في الرعاية الصحية. 2

ألحق الحصار الداخلي المفروض على محافظات غزة، السيما قطع الطريق الرئيس الذي يصل بين شمالها وجنوبها، أضراراً جسـيمة                   

وتنوعت أشكال الضرر، ما ألقى بظالل سلبية على مستوى الخدمات الصحية، لدرجـة    . محتلةبقطاع الصحة في األراضي الفلسطينية ال     

أن التوقف التام بات يهدد العمل في بعض المستشفيات، التي تعتمد في كادرها األساس من األطباء المختصين، على أطباء يسكنون في                     

 .أماكن تبعد عن المستشفى

 :ر التي لحقت بقطاع الخدمات الصحية واآلثار المترتبة عليها وهي على النحو التالييتناول التقرير في هذا الصدد األضرا

 إعاقة ومنع األطباء من الوصول إلى أماكن عملهم. أ

  أبو هولي، إلى منع أعداد كبيرة من األطباء –أدى اإلغالق المتواصل لطريق صالح الدين، وتصعيد اإلغالق الجزئي لطريق الحكر 

ملين في المستشفيات، والعيادات الصحية، ما حرم المواطنين من خدمات الرعاية الطبية المتخصصة، ووصل األمر أحياناً والفنيين العا

 .إلى تهديد مستشفيات بالكامل بالتوقف عن تقديم خدماتها للسكان

ى أماكن عملهم، على قطاع الخدمات وتأثرت الخدمات الصحية التي تقدمها الجهات كافة، إذ لم  يقتصر أثر منع األطباء من الوصول إل

، والمؤسسات األهلية األخرى التي )UNRWA(الصحية الحكوميـة، بل طال بأثره خدمـات وكالـة غـوث وتشغيـل الالجئين 

 .تقدم هذه الخدمات

وسطى، من ورصد المركز انخفاضاً واضحاً في مستوى الخدمات الصحية، حيث حرم السكان في المحافظات الجنوبية ومحافظة ال

الخدمات الصحية التخصصية، خاصة مرضى القلب، السكر، العيون، األطفال، أمراض النساء واألسنان، من تلقي الخدمة الصحية، 

 .بسبب غياب األطباء المختصين

ن ، هي الفترة األسوأ على هذا الصعيد، بعد أن شددت قوات االحتالل م3/5/2002 حتى 3/3/2002وكانت الفترة الممتدة من 

 ). المطاحن–الحكر (حصارها وإغالقها شبه الشامل لطريق صالح الدين 

 15ويقدر المركز. كما تأثرت خدمات المختبرات واألشعة بشكل واضح، بسبب نقص المحاليل الطبية التي تشغل أجهزة التحليل الطبي

 .عد المتضررين بنحو ثالثة آالف من المرضى المراجعين بشكل ثابت

أثر منع وصول األطباء إلى المستشفيات، يورد التقرير تصريحاً مشفوعاً بالقسم يبرز تأثر العمل في مستشـفى غـزة                   أما فيما يتعلق ب   

أعاني كثيراً من تكرار إغالق قوات االحتالل لطريق صالح         ....أقيم في محافظة شمال غزة      "، وجاء فيه    )ن، ص (األوروبي، أدلى به    

 20بلح، وحاجز المطاحن شمال القرارة في خانيونس ،،،، أصبح قطعي لمسافة تقدر بحوالي              الدين عند حاجزي أبو هولي جنوب دير ال       

تستغرق في أدنى حد حوالي ساعة من الزمن، وتصل في أحيان أخرى إلى حـوالي               ....كيلو متراً، عبارة عن رحلة طويلة من المعاناة         

يق مغلق، أو عن طريق إطالق رصاص تحذيري يجبر السـائقين           في أحيان كثيرة يبلغوننا عبر مكبر الصوت أن الطر        ....ساعات  ) 5(

فقدت االنتظام في العمل، نظراً ألهمية المنصب الذي أشـغله،          ....على التراجع، وهذا أمر أصبح روتيني أتعرض له بشكل شبه يومي            

أيـام  ) 4(وع، بمعدل دوام كامـل      أضطر للذهاب إلى المستشفى يوم االثنين وأغادرها يوم الخميس من كل أسب           ....وحفاظاً على عملي    

أسبوعياً أقضيها في المستشفى ،،،، ما سبق من وصف لمعاناتي ينطبق على عدد من الموظفين واألطباء، ضمن نظام اسـتحدثناه فـي                      

ويتم إشغال بعض المناصب األساسية في المستشفى ببدائل يقيمـون فـي المنطقـة              ....المستشفى يتكيف مع ظروف الحصار اإلغالق       

علماً أن من بينهم موظفين يشغلون مناصب أخرى ما يزيد العـبء اإلداري             ....جنوبية للقيام بهذه المهام في الظروف غير الطبيعية         ال

يـؤثر  ....وجميعهم يمرون بالظروف نفسها     ....طبيب جميعهم يقيمون في منطقتي غزة وشمالها        ) 60(يوجد في المستشفى    ....عليهم  

فى، حيث أن عمل األطباء يقتضي دواماً يومياً، ألن عدد كبير منهم أطباء استشاريين وأخصائيين أساسيين                هذا األمر على عمل المستش    

                                                 
لتعذر  على مصادر وحدة البحث الميداني في مرآز الميزان،) UNRWA(يعتمد التقرير في معلوماته الخاصة بأضرار خدمات وآالة غوث وتشغيل الالجئين  15

 . الحصول على المعلومات الالزمة من وآالة الغوث
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اضطرت المستشفى إلى وضع برنامج جديدة بحيث يقيم        ....في تخصصاتهم، وغيابهم يعني فقدان عدد كبير من الطاقم الطبي األساسي            

يصل األطباء إلى المستشفى في وضع صعب جداً من         .... ثم يغادرونها لمدة ستة أيام        أيام بدوام كامل في المستشفى     3 – 2األطباء بين   

شدة اإلجراءات اإلسرائيلية على الحاجز، ، ما يؤثر سلباً على المرضى وعلى أداء المستشفى، ، حيث يضطر المرضى والمراجعـون                    

لطبيب المختص، ، وعندما يحين موعده يكون الطبيب متغيب         إلى الحجز المسبق واالنتظار لعدة أسابيع كي يتمكن المريض من مقابلة ا           

يخضع سـير   ....أصبحنا في المستشفى نضع في الحسبان الظروف غير الطبيعية          ....بسبب إغالق الحاجز وعدم تمكنه من الوصول        

لنظام نفسه، ألن أهميتهم ال تقل      العمل لحالة الطريق، بالنسبة لألطباء واإلداريين، وينطبق ذلك على طاقم التمريض الذين يطبق عليهم ا              

 ".عن أهمية األطباء، ودورهم مهم وأساسي في رعاية المرضى داخل المستشفى بشكل يومي وعلى مدار الساعة

 أبو هولي، على عمل المستشفيات والمنشآت الصحية كافة، وكيف أصبحت عملية –تبرز اإلفادة السابقة أثر إغالق طريق الحكر 

ان عمله مهمة شاقة، حيث يمضي ساعات طوال في االنتظار تحت شمس حارقة وفي جٍو مغّبٍر، ما يعكس نفسه وصول الطبيب إلى مك

في ظل أوضاع كهذه يكون المتضرر األول هو اإلنسان ال سيما المرضى الذين . سلباً على أداؤه لعمله في حال تمكنه من الوصول

خدمات الصحية المتخصصة، أو من المستشفيات، األمر الذي يهدد حياة هؤالء يحولون إلى المستشفى من العيادات، التي تفتقر لل

 .المرضى

 إعاقة ومنع المرضى والجرحى من الوصول إلى المستشفيات. ب

أعاقت ومنعت قوات االحتالل سيارات اإلسعاف من التنقل، لنقل المرضى والجرحى من المحافظات الجنوبية والوسطى بشكل منظم، 

 أبو هولي، مصدراً رئيساً إلعاقة وصول المرضى والمصابين إلى -يق صالح الدين من نقطتي المطاحن وشكل إغالق طر

 .المستشفيات

وتقوم قوات االحتالل بإعاقة سيارات اإلسعاف من المرور، بالرغم من التنسيق المسبق وعلم تلك القوات بوجود حالة تحتاج إلى رعاية 

 يؤدي إلى وفاة اإلنسان المصاب أو المريض، إال أن تلك القوات أمعنت في إعاقة سيارات صحية خاصة وعاجلة، وأن أي تأخير قد

 .اإلسعاف ومنعها من الوصول إلى المستشفى

 إعاقة تلك القوات ومنعها لسيارات اإلسعاف، للتي تحمل حاالت طارئة، من – من خالل تصريح مشفوع بالقسم –يبرز التقرير 

 . الوصول إلى المستشفيات

عاماً، يسكن في مدينة رفح، يقود ) 37(، سائق سيارة إسعاف في دائرة اإلسعاف والطوارئ بوزارة الصحة، يبلغ من العمر )س، ج(

حول ظروف عمله والممارسات اإلسرائيلية التي يتعرض لها، أدلى بتصريح مشفوع بالقسم استعرض ). ICU(سيارة العناية المركزة 

 . ية، وأورد حاالت بعينها تؤكد ما يرد في حديثهفيه معظم الممارسات اإلسرائيل

نحن كسائقي سيارات إسعاف ال يسمح لنا اجتياز الحاجز إال بعد التنسيق المسبق عبر " يورد التقرير مقتطفات مما جاء في تصريحه 

سيق المسبق، إال أننا ال نستطيع وبسبب اإلجراءات اإلسرائيلية، المتمثلة في إعاقة ومنع مرورنا، وبالرغم من التن....ارتباط الصحة 

في أحيان كثيرة يخضعون سيارة اإلسعاف ....اجتياز الحاجز في أغلب األحيان، فنعيد االتصال مع ارتباط الصحة للتنسيق مرة أخرى 

في ....زة علماً بأنني أنقل حاالت مرضية أو إصابات خطيرة وحرجة فقط، تتطلب نقلها إلى مستشفى الشفاء بغ....للتفتيش الدقيق 

مرات عديدة اضطررت لالنتظار على الحاجز لفترات طويلة، وأنا أنقل إصابات خطيرة جداً، وتعمد جنود االحتالل تأخيري على 

في حاالت أخرى يسمحون لي بالمرور إلى غزة ولكنهم ال يسمحون لي .... الحاجز، رغم معرفتهم بخطورة الحالة التي أقوم بنقلها 

اضطر للمبيت هناك، برغم أهمية تواجد سيارة اإلسعاف التي أقودها في رفح، تحسباً من وصول حالة مرضية أو بالعودة إلى رفح، ف

هناك حاالت كثيرة استشهد مصابون على الطريق بعد انتظاري أكثر من ساعة وبعضهم ....إصابة خطيرة تحتاج تحويلها إلى غزة 

 تقريباً قمت بنقل مصاب سابق في قدميه 16أيام) 10(وقبل حوالي ....عرب استشهد على مدخل مستشفى الشفاء بغزة مثال رامي ز

                                                 
 3/6/2002أخذت هذه اإلفادة بتاريخ  16
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عاماً، نتيجة آالم شديدة في قدمه تقرر نقله إلى مستشفى ) 17(وكانت إصابته مؤثرة على األعصاب هو رامي الجمل، البالغ من العمر 

وصلنا حاجز المطاحن فأوقفنا الجنود ....حة الشفاء من أجل إجراء تخطيط أعصاب له، وبرغم التنسيق المسبق عبر وزارة الص

ساعات حتى ) 3(ووصلت بعدنا سيارة إسعاف من مستشفى ناصر بخانيونس تقل إصابة خطيرة ووقفنا ننتظر على الحاجز حوالي ....

انتظر مدة ....عند إغالق طريق البحر بعد أن أجتاز حاجز المطاحن وأبو هولي على طريق صالح الدين ....سمحوا لنا بالمرور 

واجهت ....، وأنتظر فترة كي أتمكن من المرور )نتساريم(طويلة وعندما ال يسمحون لي بالمرور، أتوجه إلى حاجز مفرق الشهداء 

استغرقت عملية ....صعوبات كثيرة في نقلي لبعض الحاالت كما حدث في نقلي مصاب بعيار ناري في الرأس، من عائلة أبو عريضة 

أحسسنا ) ....نتساريم(كان االنتظار بالقرب من حاجز مفترق الشهداء ....ات على الرغم من إصابته الخطيرة ساع) 5(نقله حوالي 

تمكنا من نقله على حمالة من ....أجروا له إسعافات له ....بخطورة وضعه، فعدنا به إلى مستشفى شهداء األقصى في دير البلح 

تولى نقله إلى مستشفى الشفاء، وكان ) نتساريم( اآلخر من حاجز مفترق الشهداء اإلسعاف إلى إسعاف آخر، كان ينتظره على الجانب

 ."يرافق  سيارة اإلسعاف، التي كانت تنتظر على الجانب اآلخر من الحاجز، طبيب لصعوبة إصابته

ق نهج منظم، حيث أعاق التصريح التالي يبرز، بما ال يدع مجاالً للشك، أن عملية إعاقة ومنع سيارت اإلسعاف من المرور، تتم وف

الجنود مرور سيارة إسعاف تقل سيدة في حالة خطيرة، وبالغ الجنود في اإلعاقة، فبعد ساعات انتظار طويل، وبعد أن سمحوا للسيارة 

 بالمرور من حاجز أبو هولي، أوقفوها قبل أن تصل إلى حاجز المطاحن، وبالغوا في إجراءات تحقيق الشخصية، وتفتيش السيارة، رغم

 .رؤيتهم الحالة، وكيف كان يحاول المسعف إنقاذ حياتها

، )ي، ح، ع(والمقتطفات التالية من تصريح مشفوع بالقسم، صرح به للمركز، مسعف يعمل في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، هـو         

أعاني كثيـرا   ....مرات أسبوعياً   ) 3(أتوجه إلى مدينة غزة     "عاماً، يقيم في حي تل السلطان بمدينة رفح، جاء فيه           ) 26(يبلغ من العمر    

من االنتظار لساعات طويلة في ذهابي لمدينة غزة والعودة منها، بسبب تعمد قوات االحتالل إغالق طريق صالح الدين الذي يربط بين                     

يوم األربعاء الموافق    ....أحياناً بعد االنتظار يبلغونا أن الطريق مغلقة تماماً ما يمنعني من الوصول إلى عملي             ....شمال القطاع بجنوبه    

، ومندوبـة   )م، ق (م، بينما كنت عائداً من مدينة غزة في سيارة إسعاف تابعة للهالل األحمر، كان برفقتي سائق اإلسعاف                  29/5/2002

ـ                ....الصليب األحمر في جنوب القطاع       ي وكنَّا ننقل أدوات ومواد لإلسعاف إلى قسم اإلسعاف والطوارئ التـابع للهـالل األحمـر ف

طلبنا مـن   .... تقريباً، وكان الحاجز مغلق ويقف في المكان مئات السيارات           2:30وصلنا إلى الحاجز في حوالي الساعة       ....خانيونس  

تقريباً من برج المراقبة المقام في نهاية طريـق         ) م100(وصلنا قرب الحاجز على بعد حوالي       ....سائق اإلسعاف أن يتجاوز السيارات      

صعقت من المنظر حيث وجدت سـيدة       ....شاهدت شاب يستغيث بنا فنزلت من سيارة اإلسعاف ووصلت إليه            ....  أبو هولي   -الحكر  

علمت من ابنها أنهم موجودين علـى       ....مسنة، وكانت آثار المرض والتعب بادية عليها، فاقتربت منها فإذا بها في وضع صحي سيئ                

فأخبرتني أنها ستقوم بالتنسـيق عبـر الصـليب         ....الصليب األحمر بما شاهدت     أبلغت مندوبة   .... صباحاً   11:00الحاجز منذ الساعة    

كانت حالتهـا   ....أنزلت الحمالة الخاصة ونقلنا السيدة المسنة إلى سيارة اإلسعاف          ....األحمر من أجل السماح لنا بنقلها إلى المستشفى         

متـراً مـن الحـاجز      ) 20(تدريجياً، حتى أصبحنا على بعد حوالي        مساءاً بدأنا نقترب     5:00عند حوالي الساعة    ....تسوء شيئاً فشيئاً    

كنـت  ....دقائق من وصوله أمرنا عبر مكبر الصوت بالمرور ) 5( عند الحاجز، وبعد 17دقيقة وصل جيب أبيض) 30(بعد حوالي   ....

ا إلى حاجز المطاحن وجدنا الجيـب       وعند وصولن ....بينما مندوبة الصليب تقوم باالتصال والتنسيق       ....أجري إسعافات أولية للمريضة     

أمرونا بالهبوط من سيارة اإلسعاف، وكان بداخلها السيدة المريضة وابنها وابنتهـا وطفـل مـن                ....األبيض وجيبين عسكريين آخرين     

بدءوا  ....عائلتها، ونزل جميع من بداخل اإلسعاف، بما فيهم السائق ومندوبة الصليب األحمر،،، أخذ الجنود بطاقات تعريف الشخصية                

بتفتيش سيارة اإلسعاف، وكان أحدهم يسألني عما بداخل اإلسعاف، على الرغم من رؤيته لصعوبة الحالـة وانشـغالي فـي إسـعافها                      

                                                 
 العسكري اإلسرائيلي، ويتنقل الضابط العسكري المسؤول عن فتح وإغالق الطريق فيه، ومجرد مجيئ الجيب إلى المنطقة وقت  الجيب األبيض، هو جيب االرتباط 17

 . إغالق الطريق يتجدد أمل المارين، بأن الطريق ستفتح
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) 15(بعد أكثر مـن     ....كنت أضطر في مرات عدة إلى فتح صناديق تتواجد في اإلسعاف وأترك المريضة وهي في أسوأ حاالتها                  ....

بعـد اجتيازنـا    ....كانت المريضة تلفظ أنفاسها األخيـرة       .... لنا بطاقات تعريف الشخصية، وسمحوا لنا بالمرور         دقيقة تقريباً أعادوا  

 نقلناها إلى مستشفى ناصر بخانيونس وهـي        و ....18متراً، ، وعلى الرغم انطالقنا بسرعة كبيرة توفيت السيدة        ) 200(الحاجز بحوالي   

 ". مساء 6:30جثة هامدة في حوالي الساعة 

 تأخر وصول األدوية وإعاقة أعمال الصيانة

أدى اإلغالق إلى انخفاض واضح في مستوى الخدمات الصحية، بشكل هدد بشل الكثير من المرافق الصحية، وضاعف من معاناة عدد                    

التابعـة لـوزارة    وأسهم اإلغالق في تأخير وصول األدوية إلى المستشفيات والعيادات الطبية في مواعيدها، سواء              . كبير من المرضى  

الصحة الفلسطينية أو تلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين، ال سيما إلى المحافظات الجنوبية والوسطى، حيـث يقتصـر وجـود                     

وفُقدت األدوية من صيدليات العيادات والمستشفيات لفترات طويلـة نسـبياً، حيـث ال يجـد                . المخازن المركزية على مدينة غزة فقط     

صفته الطبية نوع أو نوعين، وفي أحيان كثيرة ال يجد شيئاً، ما يضطره إلى اللجوء إلى الصيدليات الخاصـة، التـي إن                      المريض من و  

. توفر فيها الدواء فيكون بأسعار باهظة تفوق طاقة المستهلك، في ظل تدهور لمستويات المعيشة لم تشهده األراضي الفلسطينية من قبل                   

 .، على وجه الخصوص، نقصاً حاداً في األدوية3/5/2002 إلى 3/3/2002وشهدت الفترة الممتدة من 

وتضررت أعمال الصيانة الضرورية للمعدات واألجهزة الطبية، بسبب عوامل عدة نوجزها حسب ما جاءت في إفادة مهندس األجهـزة     

ب، جراء استمرار إغالق طريـق      ، وهي على النحو التالي، صعوبة توصيل طلبات أقسام الصيانة في مستشفيات الجنو            )خ، ي (الطبية  

الحكر، صعوبة استقدام الفنيين المتخصصين من مدينة غزة، إلصالح أو تركيب أجهزة بعينها، تأخير توريد بعـض القطـع الحيويـة                     

والهامة، الالزمة لتصليح أجهزة خاصة في مستشفيات الجنوب، تأخر صيانة الكثير من األجهزة، التي تكون تحت الضمان، بسبب عدم                   

وجود أفرع لوكالء أو موردي األجهزة في الجنوب، وتخّوف مهندسي هذه الشركات من القدوم إلى الجنوب، ما يجعل الجهاز ينتظـر                     

فترة قد تطول، كي يتم إصالحه، تعرض قوات االحتالل لبعض المحاليل الطبية أثناء تفتيشـهم للسـيارات، التـي تحضـر طلبـات                       

 . في اإلفراج عن هذه المحاليل مدعين أنها تستخدم في أغراض غير إنسانيةالمستشفيات، وعادة ما يتلكأ الجنود

 إعاقة سفر المرضي للعالج بالخارج. د

) 10.000(شهيداً فلسطينياً، وإصابة نحو ) 648(إلى سقوط أدى استخدام قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة، 

كاهل الجهاز الصحي الفلسطيني، الذي استجاب وفقاً إلمكانياته المحدودة، وتمكن من االستمرار في بجراح، ما ألقى عبئاً ثقيالً على 

تقديم الخدمة، إال أن إمكانيات هذا الجهاز وموارده المحدودة والمتواضعة، تحول دون قدرته على تقديم خدماته لبعض الحاالت الصعبة 

حات دقيقة ومتطورة، ما يضطر وزارة الصحة الفلسطينية إلى تحويل العديد من من المصابين أو المرضى، الذين يحتاجون إلى جرا

 . الوطنية الفلسطينية، أو كمساعدة من الدولة نفسهاالمرضى إلى دول صديقة للعالج على نفقة السلطة

بحياة المريض، األمر  وديجدير بالذكر أن معظم هذه الحاالت تحتاج إلى سرعة في نقلها ورعاية خاصة، كي ال تتعرض النتكاسة قد ت

. الذي ال تأخذه قوات االحتالل في الحسبان، بل أمعنت في أحيان كثير في إعاقة ومنع وصول المرضى إلى معبر رفح البري

المقتطفات التالية من تصريح مشفوع بالقسم يبرز عدم تمكن مريضة محولة للعالج بالخارج، حال إغالق طريق صالح الدين، دون 

عاماً، ويعمل سائق سيارة إسعاف ومسعف ) 38(، البالغ من العمر )ح، م، غ(السفر، حيث جاء في تصريح أدلى به للمركز تمكنها من 

، يوم الخميس 1987أعمل سائق سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة منذ عام "في وزارة الصحة، وهو من سكان مدينة غزة، ما يلي 

محولة من قبل المستشفى للعالج في جمهورية مصر .... مرضية وهي مريضة بالقلب كلفت بنقل حالة ....30/5/2002الموافق 

توجهت بسيارة اإلسعاف من مستشفى الشفاء إلى معبر رفح البري ....العربية حيث كانت حالتها تستدعي العالج في الخارج 

وعدداً كبيراً .... مغلقاً من قبل جنود االحتالل وجدت الطريق.... صباحاً حاجز الحكر قرب دير البلح 07:00وصلت عند الساعة ....

                                                 
  عامًا، من سكان رفح،70 يدور الحديث في هذه اإلفادة عن الفلسطينية غالية أحمد محمد الشلح،  18
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 متر حيث كانت 200 - 150اضطرت للبقاء بعيداً عن الحاجز قرابة ....من السيارات تسد الطريق في انتظار فتح الحاجز للمرور 

توجهت ....وجود مصاب ، عن )سيارة شحن(بينما أنا أنتظر وصلت لي إشارة من قبل قاطرة ....السيارات تسد الطريق بسبب كثرتها 

كان يعاني من ) ....دير البلح(أجريت له اإلسعافات وحملته بمساعدة آخرين على نقالة وسرنا للخلف تجاه ....إليه مشياً على األقدام 

اتصلت بسيارة إسعاف أخرى تعود للهالل األحمر ....لم أتمكن من إسعافه بسيارتي التي علقت بين السيارات ....كسر في ساقه 

اضطررت للعودة .... بعد الظهر 02:0نقلته إلى مستشفى شهداء األقصى وبقيت في انتظار فتح الطريق حتى الساعة ....الفلسطيني 

سلكت طريقاً وعراً بين البساتين، حيث اضطرت ....، ألن حالتها الصحية أخذت في التردي )الشفاء(بالمريضة إلى المستشفى 

أعدت المريضة دون أن أتمكن من ....ح منفذ يمكنني من االلتفاف بين البساتين من خالل طريق ترابي السيارات القريبة مني بالكاد فت

 ".الوصول بها إلى معبر رفح للسفر

 الحق في التعليم: خامساً

 هذه اآلثـار    بآثار سلبية على تمتع الفلسطينيين بحقهم في التعليم، وطالت        ") 4" طريق رقم    –صالح الدين   (ألقى إغالق الطريق الرئيس     

 :والجامعي، يستعرض التقرير اآلثار التي يلحقها الحصار واإلغالق بالعملية التعليمية كاآلتي) بمراحله الثالث(قطاعي التعليم األساسي 

 قطاع التعليم األساسي. 1

وكذلك األمر بالنسـبة لمقـر وكالـة    تمثل مدينة غزة مركزاً إدارياً، تتمركز فيه وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، وإداراتها العامة،             

، حيث يتواجد مقرها الرئيس، الذي يشرف على قطاعات الخدمات كافة بما فيهـا قطـاع       )UNRWA(غوث وتشغيل الالجئين الدولية     

 :يستعرض التقرير أضرار قطاع التعليم األساسي على النحو التالي. التعليم، في مدينة غزة

 وثقطاع التعليم بمدارس وكالة الغ. أ

تعرضت العملية التعليمية في مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين، إلى أضرار بالغة جراء اإلغالق والحصار الداخلي، أثَّرت علـى                   

انتظام البرنامج الدراسي، إذ أن مدارس الوكالة تعتمد على مدرسين يسكنون في المحافظات الجنوبية لتعويض النقص في مدارس مدينة                   

 وحتـى  1/1/2002يوماً دراسياً، خالل الفترة الممتـدة مـن   ) 163.535(يام الدراسية التي فقدها الطالب بحوالي       غزة، ويقدر عدد األ   

 .، بحساب أيام تغيب المدرسين وعدد الحصص المفقودة في يوم الغياب الواحد15/6/2002

ي والنفسي، حيث يسكن عدد كبير من الموجهين        ولم يقتصر األمر على غياب المدرسين، بل طال أيضاً أنشطة الرقابة والتوجيه التربو            

 .والمرشدين في محافظات الوسطى والجنوبية، وكذلك األمر بالنسبة للموظفين اإلداريين

ما دفع وكالة غوث وتشغيل الالجئين إلى استئجار عدد من الغرف في فندق على شاطئ البحر في غزة، إليواء موظفيها الذين يشغلون                      

 .لة للتغلب على اآلثار السلبية المترتبة على اإلغالق الداخلي الذي تفرضه قوات االحتالل على محافظات غزةمناصب هامة، في محاو

 قطاع التعليم األساسي بمدارس الحكومة. ب

تواجه العملية التعليمية صعوبات جمة في األيام التي تغلق فيها قوات االحتالل الطرق، الواصلة بين جنوب وشمال محافظـات غـزة،                     

 .معلماً من محافظة رفح، في المدارس الحكومية بمدينة غزة نفسها) 95( معلماً من محافظة خانيونس، ونحو 19)186(حيث يعمل 

يضطر هؤالء المعلمون إلى التوجه من أماكن سكنهم في محافظتي رفح وخانيونس، إلى أماكن عملهم في محافظـة غـزة، ويتوقـف                      

 .حدد على حالة الطريقوصولهم إلى أماكن عملهم في الوقت الم

كما أن إعاقة مرورهم عبر الطريق وتأخيرهم لساعات طويلة يؤدي إلى النتيجة نفسها، حيث يصلون إلى غـزة مـع انتهـاء اليـوم                        

 .الدراسي

 وفي ظل غياب هذا العدد الكبير من المعلمين، تعاني مدارس غزة من نقص حاد في المعلمين، وتبقى عشرات الفصول الدراسية شاغرة                    

من المعلمين، ما يعني تأخر مئات الطالب وعدم تمكنهم من مواكبة البرنامج الدراسي وفقاً لما هو مخطط، كما يتخلف تحصيل الطالب                     

                                                 
 .معلومات الواردة فيما يتعلق بقطاع التعليم األساسي بمدارس الحكومة، تستند إلى مصادر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ال 19
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 .عن أقرانهم في الفصول األخرى

صير نفسه،  في مدارس محافظة غزة، يواجه هؤالء المعلمون الم       ) الوسطى(معلماً يسكنون في محافظة دير البلح       ) 672(كما يعمل نحو    

عندما تقدم قوات االحتالل اإلسرائيلي على تقطيع أوصال محافظات غزة، وتحديداً عندما تغلق تلك القوات طريق صالح الـدين عنـد                     

 .، والطريق الساحلي بالقرب من مطعم حيفا)البوليس الحربي(مفترق الشهداء 

 إلى إرباك سير امتحانات المرحلة الثانوية، حيث يتهدد إغـالق           ال تقتصر أضرار قطاع التعليم على غياب المدرسين فقط، بل يتجاوزه          

الطرق بعدم وصول األسئلة في موعدها المحدد إلى المحافظات الجنوبية، األمر الذي يفرض على الوزارة وضع أسئلة جديدة، تختلـف                    

ون أمر كهذا من شأنه أن يضر بمبدأ تكافؤ         عن سابقتها، وبالتالي تشكيل لجان خاصة، بدالً من لجنة موحدة وأسئلة موحدة، إلى جانب ك              

 .الفرص

عليه تضطر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى فتح مركز تصحيح خاص بالمحافظات الجنوبية، كـي يـتمكن المصـححون مـن                     

ي يتطلب تدابير أمنيـة     الوصول إليه، وتسعى إلى تأمين امتحانات المرحلة الثانوية قبل الوقت المحدد إلى محافظات الجنوب، األمر الذ               

 .خاصة، مخافة أن تتسرب األسئلة

وتضطر وزارة التعليم إلى اختيار قاعات االمتحانات في المدارس البعيدة عن أماكن االحتكاك، تحسباً لتعرض المدارس القريبة منهـا                   

ة الغوث الدولية الستخدام بعض مدارسـها       إلى إطالق النار المتكرر من قبل قوات االحتالل، وتقوم الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وكال             

 .اآلمنة نسبياً

 9:00يذكر أن موعد بدء االمتحانات جرى تأخيره ساعة عن موعده األصلي، حيث جرت العادة على أن تبدأ االمتحانات عند السـاعة                      

انات، خاصـة أولئـك الـذين       ، كي يتمكن الطلبة من الوصول إلى قاعات االمتح        10:00صباحاً، وبتأخيرها أصبحت تبدأ عند الساعة       

 يسكنون في أماكن بعيدة

 قطاع التعليم الجامعي. 2

 سلبياً على قطاع التعليم الجامعي، حيث يؤدي إغالق – بشكل مباشر وغير مباشر -انعكست إجراءات الحصار واإلغالق الداخلي 

ة على التحصيل العلمي ألعداد كبيرة من طلبة الطريق إلى منع مئات الطلبة من الوصول إلى مقاعد الدراسة، ما ألقى بظالل سلبي

من إجمالي عدد الطالب الدارسين في الجامعات الفلسطينية في % 35محافظات الوسطى وخانيونس ورفح، الذين تقدر نسبتهم بنحو 

 20 .محافظات غزة

 بغـزة 21ي الجامعة اإلسالمية من المحافظات الجنوبية والوسطى، ف2001/2002فمثالً بلغ عدد الطالب المسجلين للفصل الثاني 

) 999(يسكنون محافظة خانيونس، و) 1684(، و)الوسطى(يسكنون في محافظـة دير البلـح ) 1656(طالباً وطالبـة، بينهم ) 4339(

 .طالباً) 2046(طالبة، في حين يبلغ عدد الطلبة ) 2293(ويفوق عدد الطالبات، عدد الطلبة حيث يبلغ عددهن . يسكنون محافظة رفح

ولتأكيد ما سبق من دور اإلغالق في حرمان الطلبة من الوصول إلى جامعاتهم، وأثر اإلغالق على اإلخالل بالبرنامج الدراسي في 

 .  الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة، نورد مقتطفات من ثالث تصريحات مشفوعة بالقسم، لثالثة طالب يدرسون في جامعات مختلفة

عاماً، ويسكن في مدينة رفح، وهو في السنة الثانية من دراسته في قسم علم النفس واالجتماع، ) 19(مر ، يبلغ من الع)ر، ح، ي(

بالجامعة اإلسالمية بغزة، جاء في تصريح مشفوع بالقسم، أدلى به للمركز، يبرز معاناة الطلبة الجامعيين جراء الحصار واإلغالق 

أعاني كثيراً شأني شأن غيري من الطلبة .... ية، أذهب يومياً إلى غزة بحكم دراستي أنا طالب في الجامعة اإلسالم"الداخلي، ما يلي 

م، أثناء عودتي من غزة إلى رفح، وصلت الحاجز عند حوالي الساعة 29/5/2002في يوم األربعاء الموافق .... من إغالق الطريق 

.... حتى الساعة الحادية عشرة ليالً، على أمل أن تفتح الطريق الثانية عشرة والنصف ظهراً، كان الحاجز مغلقاً، انتظرت عند الحاجز 

                                                 
  %.34.28 يذآر أن نسبة عدد طلبة محافظات الجنوب والوسطى، إلجمالي عدد الطلبة في جامعة األزهر، تبلغ  20
 2/396ئيس الجامعة، في الرسالة رقم  األرقام الواردة تستند إلى مصادر مكتب ر 21
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كانت هناك مجموعة من .... لم تفتح الطريق حتى الساعة الثانية عشر .... اضطررنا للمبيت على الحاجز حتى اليوم التالي 

، ليزرع األمل في صدور 22خضركان الجندي يقوم بإضاءة الضوء األ.... اإلجراءات االستفزازية التي يقوم بها جنود االحتالل 

 الضوء األحمر لمنع السيارات من المرور ة وعندما يصبح الجميع داخل السيارات، يقوم الجندي بإضاءتالناس، يستقل الناس السيارا

. ...كان الجور حار جداً، وعطش شديد مستمر، بسبب عدم وجود مياه الشرب .... كرر الجندي هذا العمل حوالي عشر مرات .... 

فتح الحاجز األول، عند وصولنا الحاجز .... كان هناك جيب أبيض يأتي ويوهم الناس بأن الطريق سوف تفتح، لكن الطريق لم تفتح 

كان الجنود يطلقون .... أصبحنا محاصرين بين الحاجزين، ال نستطيع الذهاب إلى رفح أو العودة إلى غزة .... الثاني أغلقت الطريق 

من بين ركاب السيارة التي أستقلها كانت امرأة تحمل مولوداً .... عدد كبير من الشيوخ واألطفال داخل السيارات .. ..النار في الهواء 

كان هناك أعداد كبيرة من الطالب المتوجهين من غزة إلى الجنوب، كان على .... كانت حالته صعبة جداً .... عمره يوم واحد 

والسيارات مكتظة بركاب أكثر من .... نات محملة باألفراد يركبون فوق البضائع  شخص، ،  كانت الشاح5000الحاجز حوالي 

سمح لنا بالدخول الساعة السابعة ....  راكباً وحمولتها سبع ركاب فقط 13حمولتها، حيث كان داخل السيارة التي استقلها حوالي 

 20كان في المنطقة حوالي ....  ساعة 32 حوالي ، حيث انتظرت على الحاجز30/5/2002والنصف من مساء يوم الخميس الموافق 

اعتقلوا الكثيرين، .... يأمرونهم بتعرية الجزء العلوي من أجسامهم، وان يستديروا حول أنفسهم .... جندي يقوموا بتفتيش الشباب 

نا، وكانت دبابتان تقفان رأيت عدداً كبيراً من الجنود، أربعة منهم جلسوا على مقدمة سيارت.... شاهدت خمس شباب رهن التوقيف 

اصطف حوالي ... مع وجود حوالي خمس جيبات عسكرية  .... كان الجنود  يقومون بتصويب السالح باتجاهنا ....بمحاذاة الطريق 

هم أمرو... في أن يسمحوا لهم بالمرور سيراً على األقدام، بعد أن تركوا سياراتهم بسبب الحر الشديد   شخصاً في طابور أمالً) 150(

أبقوهم على هذه ... بالجلوس على األرض في وضع القرفصاء على أن يضعوا أيديهم خلف رؤوسهم، تحت أشعة الشمس الحارقة  

كنت أشاهد كل ... الحالة من الساعة  الثانية ظهراً  حتى الساعة السادسة مساءاً، دون أن يسمحوا ألحد بالحركة، أو قضاء الحاجة  

أثناء عملية التفتيش، يأمر الجنود ...  من الحاجز حيث كانت السيارة التي استقلها ثالث سيارة من الحاجز  شيء بأم عيني، بسبب قربي

عند وجود حقيبة ... ثم يتحققون من بطاقات التعريف الشخصية  ... الناس بتعرية الجزء العلوي من أجسادهم والدوران حول أنفسهم  

عندما وصل إلينا الدور ... على األرض، ويقوم الشخص بجمع حاجياته المتناثرة على األرض   اأو كيس يقوم الجندي بإلقاء ما بداخله

وأمرونا بتعرية الجزء ... أوقفوا سيارتنا وأمرونا بمغادرة السيارة وإبراز بطاقة التعريف الشخصية  ....  جندياً 20كان هناك حوالي 

ناداني أحد ... كل أغراضي الشخصية حيث ألقوا ما بداخل حقيبتي على األرض  فتشوا ... العلوي من الجسم واالستدارة حول أنفسنا  

 ".أجبت عليها، وسمحوا لي بعبور الطريق... الجنود  وسألني عدة أسئلة  

عاماً، طالب يدرس   ) 20(البالغ من العمر    ) م، ع، م  (طالب آخـر عايش تجربة الحصـار والحجز بين موقعين حربيين إسرائيليين هو            

السنة األولى بقسم اللغة اإلنجليزية في كلية اآلداب بجامعة األزهر بغزة، ويقيم في مدينة رفح، صرح للمركز تحت القسم، وجاء في                     في  

... اضطررت بسبب إغالق طريق صالح الدين المتكرر، لإلقامة في منزل خالي الكائن في منطقة تل الهوى بمدينة غـزة                      "تصريحه  

... م    26/5/2002توجهت إلى مدينة غزة يوم األحد الموافـق         ... داية األسبوع وأعود منها يوم األربعاء         أذهب إلى مدينة غزة في ب     

مكثت ...  من بعد الظهر         4:00 صباحاً ولم أتمكن من اجتياز الحاجز إال في حوالي الساعة            7:30وصلت للحاجز في حوالي الساعة      

 ظهراً، كانت الطريق مغلقـة      1:00وصلت حاجز أبو هولي عند حوالي الساعة        ..   .29/5/2002في غزة حتى يوم األربعاء الموافق       

كانت السيارات مكتظة على طول الطريق، وكنت في        ... مر اليوم بطوله ولم يسمح لنا بالمرور          ... وسيارتنا قريبة نسبياً من الحاجز        

لم نفكر في العودة على اعتبار أن سيارتنا في المقدمة،           ... لم تفتح الطريق طوال اليوم        ... 23سيارة من نوع بيجو أنا وعشرة ركاب      

عنـد  ... أمضينا اليوم والليلة في ظروف صعبة جداً، حيث ال يوجد معنا مياه للشرب، وكان الجو حار جـداً                     ... قريبة من الحاجز      

                                                 
  وضعت قوات االحتالل إشارتين ضوئيتين عند برجي المراقبة، تتكون اإلشارة من ضوءين فقط هما األخضر واألحمر 22
ي تكون في المقدمة، ومنهم من يتعلق  عادة ما يحشر الشباب أنفسهم في السيارات القريبة من الحاجز، آي يتمكنوا من اجتياز الحاجز، آما يتسلق الشبان الشاحنات الت 23

 .بمؤخرتها أمًال في اجتياز الحاجز في أسرع وقت ممكن
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سيارة أخـرى   ) 60(د دخولنا وحوالي    سمحوا لنا بالمرور وبع     ... 30/5/2002 من ظهر يوم الخميس الموافق       12:30حوالي الساعة   

 مسـاءاً    4:30بقينا داخل السيارات في جو حار حتى حوالي السـاعة           ... أصبحنا عالقين بين الحاجزين       ... أغلقوا الحاجز من جديد       

تجزون كـل مـن     كانوا يح ... جندي مقسمين إلى مجموعتين السير بجوارنا راجلين          ) 12(نزلنا من السيارات جميعاً، وبدأ حوالي       ... 

يلبس قميصاً أزرقاً ويقتادونه معهم نحو حاجز المطاحن، حيث توجد ساحة محاطة بالكتل اإلسمنتية مغلقة من جميع االتجاهـات ولهـا                     

"  ... الحالبـة "جيبات أخرى أحاطت بالمنطقة المغلقـة       ) 6(جيبات أحاطت بنا، و     ) 6(أحاطت اآلليات الحربية بالسيارات     ... مدخلين  

األطفال ... عطشنا كثيراًَ بسبب الحر الشديد  ... طالبنا الجنود بإحضار الماء       ... دبابات    ) 3( بالقرب من حاجز أبو هولي       وتمركزت

 مساءاً عاد الجنود ليتفحصوا السـيارات  5:00عند حوالي الساعة  ... أحضر الجنود خزاني مياه للشرب      ... يبكون من الحر والعطش       

أمرونا بالوقوف على الجدار اإلسمنتي الفاصـل       ... كانوا يقتادون أي شخص يشتبهون به       ... قات الشخصية   وركابها ويتفحصون البطا  

رأيت الجنود يقتـادون    ... سمحوا للنساء بالمرور، وأبقوا الشباب والرجال فقط        ... بين الطريقين، رافعي األيدي ووجوهنا نحو الجدار        

عـاد الجنـود    ... ، أعيانا التعب من الوقوف تحت الشمس الحارقة فجلسنا على األرض            "البةالح"عدداً من طلبة الجامعة اإلسالمية إلى       

وكل سيارة  ... بعدها أمروا السائقين بالتوجه بالركاب نحو حاجز المطاحن سيارتين سيارتين           ... واقتادوا من بيننا عدداً من األشخاص       

وجه نحوهم واحد تلو اآلخر، على أن يكشف عن نصفه العلوي ويرفع يديـه              أمرونا بالت ... تصل ينزلون ركابها ويفتشونهم بشكل دقيق       

عام، موظف إداري في مستشفى الشفاء أعرفه من رفح، تحدثوا معه لعدة دقائق، وأمروه بالوقوف               ) 27(عند وصول حامد فرحات     ... 

ي سألني الجندي عن اسمي، وهو يمسك بطاقـة         عند وصول " ... الحالبة"على جانب الطريق، وبعد ذلك قاموا باقتياده إلى نفس المكان           

أعطـاني  ... تعريفي، وعن رقم جوالي، عن سبب توجهي لغزة، وماذا أدرس، وفي أي جامعة، وكان يسكت للحظة ويكرر األسـئلة                    

لموافـق   فجر يوم الجمعة ا    1:00جيبات، وغادرت المنطقة في حوالي الساعة       ) 3(سرت من بين    ... بطاقة التعريف، وأمرني بالمرور     

31/5/2002"24. 

وهذا طالب جامعي آخر، لم يتعرض للحجز بين الحاجزين، ولكنه سجل الكثير من أوجه معاناة السكان، حيث أمضى يومين عند حاجز                     

 .أبو هولي، على أمل السماح له بالمرور والعودة إلى أسرته

 عاماً، ويسكن في مدينة رفح، أدلى       26زة، يبلغ من العمر     ، طالب جامعي في السنة الرابعة بكلية الحقوق في جامعة األزهر بغ           )ق، ع (

 مـن صـباح يـوم األربعـاء الموافـق           6:00توجهت إلى مدينة غزة، عند حوالي الساعة        " للمركز بتصريح مشفوع بالقسم جاء فيه       

... ي وجدتـه مغلقـاً،        م  وبقيت أنتظر فتح الحاجز اإلسرائيلي المقام عند مفترق المطاحن على طريق صالح الدين الذ               29/5/2002

 من بعد الظهر، ذهبـت  إلـى         1:30وصلت إلى مدينة غزة عند حوالي الساعة        ...  صباحاً     11:00وفتح الحاجز عند حوالي الساعة      

 من بعد ظهر األربعاء وصلت إلى حاجز أبو هولي في طريق            2:30عند حوالي الساعة    ... الجامعة وحصلت على برنامج االمتحانات        

لم تتحرك السيارة طوال الوقت في ظل جو حار   ...  سيارة تقريباً    500كان أمام السيارة التي أستقلها ما يزيد عن         ...  رفح     عودتي إلى 

ركاب ثالث طالبات جامعيات، وأنا وشابين آخرين من طالب الجامعة، يستأجرون شقة في غزة              ) 7(وشمس حارقة، كنا داخل السيارة      

مكثنا طوال الليل في السـيارة،      ... رجل يصحب ابنته وهي طفلة ال تتجاوز الثانية عشر من العمر              وهم من سكان مدينة خانيونس، و     

شعرت ... كان يحذونا األمل أن الطريق ستفتح صباحاً          ... حيث ال يوجد لي أقارب ألعود وأنام عندهم، وكذلك تكاليف المواصالت              

نامت في الكرسي األوسط من السيارة، والطالبات نمـن فـي           ... ووالدها إلى غزة    الطفلة بألم في بطنها، ولكن لم يكن مجاالً لعودتها          

... لم نستطع قضاء حاجتنـا        ... كانت الظروف صعبة      ... في حين مكثت والشباب خارج السيارة         ... الكرسي الخلفي من السيارة     

 12:30نة، وفي اليوم التالي انتظرنـا حتـى السـاعة           سمعت بوفاة سيدة مس   ... عدد كبير من المسنين والمسنات والطالب والطالبات          

                                                 
 من مساء يوم األربعاء، وعاد إلى 11 تصادف وجود منسق وحدة البحث الميداني في مرآز الميزان، عند الحاجز، وقد عاش التجربة حيث انتظر حتى الساعة  24

لخميس، وأمضى ليلة بين الحاجزين، وأآد أن الطريق لم تفتح إال عند الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الجمعة، وأن عدد الحاجز عند السعة الثامن من صباح ا
السيارات التي سمح لها بالمرور قبل هذا الوقت لم يتجاوز الثالث عشرة سيارة، آما تمكن عدد من الشباب من المرور راجلين بعد ساعات من الجلوس في وضع 

 .فصاء وتحت أشعة الشمس الحارقةالقر
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... فتحت الطريق ودخل بين الحاجزين، أبو هولي والمطاحن، عشرات المركبات المختلفة، وأغلقت الطريق من جديـد                   ...  صباحاً    

حتـى اسـتطاعوا    عام سقطت أمامنا على األرض، وقـاموا بحملهـا          ) 40(حاالت إغماء، وشاهدت سيدة تبلغ من العمر        ) 3(شاهدت  

كان الوقت يمضي، لم نجد شيء نأكله        ... الوصول لسيارة تستطيع مغادرة الحاجز ونقلوها إلى مستشفى شهداء األقصى في دير البلح                

خيام و رابطت سيارتا إسعاف، وعدد من األطباء، أخذوا يتحركون بين جموع            ) 4( مساءاً تقريباً نصبت     11:00عند حوالي الساعة    ... 

عنـد  ... بقينا في السيارة أنا والشابين والطالبتين، والباقون لم يستطيعوا البقاء فعادوا إلـى غـزة    ...  ويوزعون المياه عليهم      الناس،

 فجراً فتحـت    4:20عند حوالي الساعة    ... شاحنات تحمل أبقار وأغلقت الطريق ثانية         ) 4( فجراً سمحوا بدخول     1:30حوالي الساعة   

وصـلت  ... ولنا بين الحاجزين شاهدت سيارة مرسيدس زرقاء اللون أبوابها مفتوحة وتقف على جانب الطريق                 وبعد دخ ... الطريق    

، وقد علمت باعتقال أحد جيراننا وهو حمدي فرحـات          31/5/2002 من فجر يوم الجمعة الموافق       5:00إلى منزلي عند حوالي الساعة      

 ".من سكان رفح

ط، بل كان لتغيب العملية التعليمية بالجامعات الفلسطينية، على معاناة الطالب وتأخر وصوله فقلم تقتصر األضرار التي لحقت في سير 

الموظفين، العاملين في قطاع التعليم الجامعي آثار سلبية تطال قطاعات أكبر من الطلبة الجامعيين، حيث يؤدي تغيب العاملين إلى إهدار 

جزء من البرنامج الدراسي، وتأخر تحصيل الطالب عموماً في مواد بعينها، ناهيك عن أثر غياب عدد من الموظفين اإلداريين في 

 .أخير إتمام إجراءات الطالب في قسم شئون الطلبةت

 25ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس، الذين يسكنون في محافظات الوسطى والجنوبية ويعملون في الهيئة التدريسية للجامعة اإلسالمية

في حين يبلغ عدد . اًعضو) 49(عضواً، الوسطى ) 89(عضواً، خانيونس ) 23(عضواً، موزعين على النحو اآلتي، رفح ) 161(نحو 

موظفاً موزعين على ) 190(الموظفين اإلداريين في إدارة الجامعة اإلسالمية، الذين يسكنون في محافظات الجنوب والوسطى، نحو 

 ).92(، والوسطى )70(، خانيونس )28(اإلدارات والخدمات المختلفة، ويتوزعون من حيث مكان السكن كاآلتي، رفح 

واإلغالق على اإلخالل ببرنامج الدراسة الجامعية وقدرة الطلبة على التحصيل العلمي، بل تجاوزها إلى آثار لم يقتصر أثر الحصار 

حيث . غير مباشرة، أحدثت عجزاً كبيراً في ميزانية الجامعات، التي تعتمد بشكل كبير على الرسوم الجامعية المحصلة من الطلبة

 .ي، لعدم القدرة على تسديد رسوم الدراسة الجامعيةاضطر عدد من الطلبة إلى تأجيل الفصل الدراس

، نحو 2001/2002وقد قدرت الجامعة اإلسالمية قيمة الخسائر المادية التي تكبدتها خالل النصف الثاني من العام الدراسي 

رسوم الجامعة دينار أردني، دون حساب قيمة الخسارة الناجمة عن توقف عدد كبير من الطلبة عن دفع أقساط ال26)312.000(

 .المستحقة، أم أولئك الذين علقوا الدراسة مؤقتاً نظراً لعدم مقدرتهم على دفع هذه الرسوم

 قطاع التدريب المهني . 3

وتفاوتـت  . ألقى الحصار واإلغالق الداخلي، الذي تفرضه قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي بظالل سلبية على قطاع التدريب المهني               

ريب المنتشرة في محافظات غزة، التابعة لوزارة الشئون االجتماعية، ووزارة شئون األسرى والمحـررين، والتـي                أضرار مراكز التد  

تضطلع بمهمة تدريب وتأهيل األسرى المحررين، أو األفراد المتسربين من الدراسة، كي تساعدهم على شق طريقهم وتوفير مصـادر                   

عمل بمراكزها، على الرغم من الخلل الذي أحدثه غياب العديد من المدربين، الذين             تمكنت من الحفاظ على سير ال     . الرزق وكسب العيش  

 .يسكنون في المحافظات الجنوبية والوسطى

إال أن الضرر األكبر أصاب مركز التدريب المهني، التابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين في غزة، والذي يعتمـد لـيس فقـط علـى                        

جنوب، بل أيضاً على الطلبة المتدربين، الذين يسكن عدد كبير منهم في محافظات الجنوب والوسطى،               المدربين القاطنين في محافظات ال    

، وذلـك بسـبب تشـديد      7/5/2002ما اضطر المركز إلى تعليق الدراسة لمدة شهرين متواصلين، حيث أعيد العمل بالمركز بتـاريخ                

                                                 
على نسبة % 35 التقرير ال يعنى بإيراد إحصاءات حول أعداد الطالب وآان الهدف من إيراد األعداد، للتأآيد فقط على حجم الفئة المتضررة، حيث تنخرط نسبة ال  25

 .الطالب في جامعتي األزهر واألقصى أيضًا
 . مصدر سابق–المية  وفقًا لمراسلة مكتب رئاسة الجامعة اإلس 26
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 .اإلغالق خالل هذه الفترة

عاماً، حول ما تعرض له وزمالؤه ومدربيهم، ) 16(، البالغ من العمر )ر، م) (المتدرب(لطالب ويورد التقرير مقتطفات من رواية ا

، متجهين إلى مركز التدريب المهني في غزة، حيث تعرض لالعتقال هو وثمانية من ) أبو هولي–المطاحن (أثناء مرورهم عبر حاجز 

ز التدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين في مدينة غزة  أدرس في قسم كهرباء السيارات، بمرك"زمالئه، جاء في روايته 

... ، استقليت الحافلة المخصصة لنقل طالب المركز  16/7/2002 من صباح يوم الثالثاء الموافق 6:15عند حوالي الساعة ... 

ن السيارات والحافالت والشاحنات كالعادة كان هناك عدداً كبيراً م...  صباحاً 6:45وصلنا إلى حاجز المطاحن عند حوالي الساعة 

كان أمامنا حافلتين تقالن طلبة وطالبات المركز، والحافالت الثالث تقل طلبة محافظتي رفح ... تنتظر أن يسمح لها بالمرور  

 طريقنا ويقف فوجئنا بجيب عسكري يعترض27بعدما تجاوزنا الجسر...  سمحوا لنا بالمرور  8:20عند حوالي الساعة ... وخانيونس  

وشرعوا في أعمال تفتيش ... جاءت دبابتان وناقلة جند وثالث جيبات عسكرية أخرى وحاصروا الحافلة  ... في منتصف الطريق  

بعد نصف ساعة وصل ستة جنود إلى الحافلة وصعد ...  التي تقف خلف حافلتنا توتدقيق في بطاقات التعريف مع ركاب السيارا

... رفضت الطالبات مغادرة الحافلة  ... طالبات ومدرسين  )10(فرداًً بيننا ) 60(أمرونا بمغادرة الحافة وكنا . ..أحدهم إلى الحافلة  

شخصاً بالقرب من برج المراقبة المقام عند ) 27(احتجزوا ... قام الجنود بتفتيش الحافلة وكان معهم جهاز مرروه على الطالبات  

أركبونا ... من طلبة مركز التدريب  ) 8(منهم ) 15(شخصاً وبقينا ) 12(المكان وأفرجوا عن حققوا معنا في ... حاجز أبو هولي  

وكان ... أدخلونا حجرة ال تتجاوز الستة أمتار مربعة وتركوا بابها مفتوحاً  ... شاحنة عسكرية، وأخذونا إلى موقع كسوفيم العسكري  

 -حضر أحد الضباط ... دود واصلوا الصراخ علينا وقذعنا باأللفاظ النابية  ثم حضر جنود من حرس الح... جنديان يقومان بحراستنا 

وأخذ الضابط ... جاء دوري أدخلوني غرفة أخرى فيها مكتب  ...  وأخذ ينادي أسماءنا الواحد تلو اآلخر  -ممن حققوا معنا سابقاً 

 أحضروا الشاحنة ونقلتنا إلى حاجز أبو 4:30الي الساعة عند حو... يسألني أسئلة روتينية عن االسم والدراسة واألهل واألصدقاء  

 ".هولي حيث أطلق سراحنا باستثناء عالء بارود

 اعتقال الفلسطينيين: سادساً
 المطاحن مصيدة العتقال الفلسطينيين واإليقاع بهم، واستغلت قوات االحتالل سيطرتها المطلقة، وقدرتها على -شكل حاجز أبو هولي 

 .ريق، بحيث ال يمكن لمن يجد نفسه بين برجي المراقبة على طرفي الطريق أن يتمكن من الهربإحكام إغالق الط

إال أن تلك القوات استخدمت االعتقال في كثير من األحيان كذريعة، تخفي وراءها هدفاً آخر، وهو إيقاع العقاب الجماعي بالفلسطينيين، 

متراً، هي ) 650(ت تلك القوات تمعن في احتجازهم في مسافة تقدر بنحو فكان. ممن يضطرون إلى التنقل بين شمال غزة وجنوبها

المسافة الفاصلة بين برجي المراقبة المقامين على طرفي الطريق، وهذه المسافة تخلو من أسباب الحياة أو الراحة، حيث تتجاوز معاناة 

 .28سانية، التي ترافق عملية االحتجاز نفسهاالمحتجزين، المدة الزمنية التي يستغرقها االحتجاز، إلى الظروف غير اإلن

وعندما  يركز التقرير على هذا الحاجز، فهذا نابع من معطيات عدة، أهمها أن الحواجز األخرى التي تقام على الطرق في محافظات 

احن، كما أن  المط–غزة، ليست محكمة على النحو الذي يضمن عدم تمكن المطلوب من التراجع، مثلما هو حال حاجز أبو هولي 

، ونادراً ما تشهد تلك الحواجز محاولة العتقال فلسطينيين، )نتساريم( باستثناء حاجز مفترق الشهداء 29"طيارة"الحواجز األخرى هي 

 .وإنما انحصرت هذه الظاهرة في الحاجز المذكور عينه

ت تعتقل العشرات من األشخاص وتفرج عنهم في اليوم         وتميزت االعتقاالت التي نفذتها تلك القوات على الحاجز بالعشوائية، إذ أنها كان           

                                                 
 أقامت قوات االحتالل جسرًا يصل طريق آسوفيم مباشرة بالتجمع االستيطاني غوش قطيف، آي تتجاوز التفاف الطريق عند مفترق المطاحن، وآي توفر األمن لتنق  27

 .30/5/2002، وتم افتتاحه بتاريخ 30/5/2001وقد شرع العمل في إنشاء الجسر في . الجنود والمستوطنين، بين تجمع غوش قطيف، وداخل الخط األخضر
 نقصد هنا بظروف االحتجاز، انعدام وسائل الراحة للمارة من غير المستهدفين باالعتقال، حيث يضطرون إلى االنتظار في العراء تحت الشمس الحارقة، أو في ظل  28

تظلل جانبي الطريق، آما ال يتوفر مياه للشرب، أو مراحيض لقضاء الحاجة، خاصة برد شديد، حيث قامت قوات االحتالل بقطع أشجار الكينياء الكبيرة، التي آانت 
 .بالنسبة للسيدات، وربما عبرت التصاريح المشفوعة بالقسم، التي يزخر فيها التقرير عن هذه الظروف الالإنسانية

 .يلها بعد فترة ليست طويلة الحواجز الطيارة، يقصد بها غير الثابتة، أي تقيمها قوات االحتالل متى شاءت، وتز 29
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 .الثاني ، أو بعد يومين على األكثر، بعد أن تكتشف أن المعتقل ليس مطلوباً، وال يوجد لديها ما يمكنها من إدانته

 الشـاب،  ، وهو تصريح طويل، يـروي فيـه  )إ، س، م(ولتأكيد عشوائية االعتقال نورد مقتطفات من تصريح مشفوع بالقسم صرح به  

أمرني الجندي أن أقترب رافعاً يداي، وأمرني بتعرية الجزء         . " المطاحن - على حاجز أبو هولي      30/5/2002،  29معاناته خالل يومي    

أمرونـا   ...  شـخص    200كان هناك عدد كبير من الشباب المحتجزين أقـدره بحـوالي            ... العلوي من جسمي والدوران حول نفسي       

وأجلسونا على األرض، وعندما ارتفع العدد، قسمونا إلى مجموعتين، ووضعوا بين المجمـوعتين جيبـين               بوضع أيدينا خلف ظهورنا     

) ... من عائلة الرنتيسي  (وأعتقد بأن آخر شاب تم اعتقاله هو شاب         .  شخص 300بلغ عدد المجموعتين حوالي أكثر من       ... عسكريين  

فتحت الطريق لسيارة واحدة  فقط وبعد برهة قصـيرة،          ...  إلى السيارات    أسرعنا... فجأة سمعت شاب يقول انهضوا الجيبات غادرت        

عند مغادرتنا الحاجز شاهدت    ... فتحت الطريق   ) 31/5/2002 من فجر الجمعة     3:45(أي عند حوالي الساعة الرابعة إال خمس دقائق         

 ".يوم من الشباب، الذين اعتقلتهم قوات االحتالل في ذلك ال30 إلى 25عدداً يتراوح بين 

ولتأكيد توظيف قوات االحتالل للحواجز العسكرية كمصائد للفلسطينيين، فإننا سنورد جدوالً يوثق أسماء المعتقلين الفلسطينيين، الذين تم                 

واألسماء الواردة في الجدول، هي لمعتقلين      .  فقط 2002/ المطاحن، خالل شهري مايو، يونيو     –إيقافهـم واعتقالهم عند حاجز أبو هولي       

مرت عملية اعتقالهم، في حين أن الفترة المذكورة شهدت اعتقال المئات، ممن كانت قوات االحتالل تطلق سراحهم بعد سـاعات أو                     است

 .أيام معدودة فقط

 6،5/200230جدول يوضح أسماء المعتقلين ممن وثقهم الميزان عند حاجز أبو هولي المطاحن،خالل شهري
 

 ال وظروفـــــــهمكـــان االعتقـ خـتاريال مـــــاالس

 عند مروره عن حاجز المطاحن 2/5/2002  حجازي أبو القمصانإبراهيمرامي  .1

 عند مروره عن حاجز المطاحن 5/5/2002 محمد أبو فريد  .2

 عند مروره عن حاجز المطاحن 7/5/2002 يوسف ابو معيلق .3

 عند مروره عن حاجز المطاحن 7/5/2002 محمد جمعة ابو مزيد .4

 عند مروره عن حاجز المطاحن 7/5/2002 يوسف عطية ابو معيلق .5

 عند مروره عن حاجز المطاحن 7/5/2002 وليد محمد ابو طواحينة .6

 عند مروره عن حاجز المطاحن 7/5/2002 إبراهيمعالء سمير محمود  .7

 عند مروره عن حاجز المطاحن 7/5/2002 محمد مصران .8

 عند مروره عن حاجز المطاحن 7/5/2002 نعيم جهاد نعيم مصران .9

 عند مروره عن حاجز المطاحن 11/5/2002 ئد صبحي البردويلرا .10

 عند مروره عن حاجز المطاحن 12/5/2002 أمين عبد الكريم سكر .11

 عند مروره عن حاجز المطاحن 13/5/2002 رامي عيد سليمان أبو رياش .12

 عند مروره عن حاجز المطاحن 14/5/2002 عاطف حمدان موسى أبو موسى .13

 عند مروره عن حاجز المطاحن 15/5/2002 محمد حميد كرسوع .14

 عند مروره عن حاجز المطاحن 16/5/2002 رامي محمد تمراز .15

 يعمل مصوراً لوكالة رويتر الصحفية، اعتقل على حاجز المطاحن أثناء توجهه الى السفر عبر معبر رفح البري 22/5/2002 صهيب جاد اهللا حسن سالم .16

 رويتر، اعتقل أثناء مروره مع زميله صهيب عبر حاجز المطاحن، وتم احتجاز سيارة الجيب التابعة يعمل سائقاً في وكالة 22/5/2002 محمد جالل زيادة .17

 للوكالة الصحفية

 أثناء مروره على حاجز المطاحن 22/5/2002 ناهض لطفي السقا .18

 عند مروره عن حاجز المطاحن 28/5/2002 رامي الشامي  .19

 مطاحنعند مروره عن حاجز ال 30/5/2002 صالح أحمد الناقة .20

 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002 سامي محمد مصطفى الرنتيسي .21

 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002 مسعود عاشور األغا .22

 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002 خالد أحمد أبو ماضي .23

 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002 إبراهيم حمدان برهوم .24

 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002 عالء عادل العبادلة .25

 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002 سائد فتحي صبح .26

                                                 
  يذآر أن مرآز الميزان لحقوق اإلنسان يتولى الدفاع عن عدد آبير من المعتقلين الفلسطينيين فيالسجون اإلسرائيلية 30
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 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002 محمد إسماعيل صالح محسن .27

 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002 مدحت أحمد  زعرب .28

 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002 مازن علي العصار .29

 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002 هواننافذ مصطفى ش .30

 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002 سليمان حسين المزين .31

 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002 حمدي حسن مصطفى فرحات .32

 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002 محمد السر .33

 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002 عبد الرحمن شامية .34

 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002  أبو دقةمحمد .35

 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002 المتوكل باهللا أبو روكة .36

 عند مروره عن حاجز المطاحن 30/5/2002 شفيق محمد نصر أبو معمر .37

 عند مروره عن حاجز المطاحن 1/6/2002 حمدان أبو موسى .38

 احنعند مروره عن حاجز المط 2/6/2002 محمد الصوفي .39

 عند مروره عن حاجز المطاحن 12/6/2002 إيهاب رسمي السيد أبو طه .40

 عند مروره عن حاجز المطاحن 17/6/2002 رأفت العبادلة .41

 عند مروره عن حاجز المطاحن 17/6/2002 يوسف صالح .42

 عند مروره عن حاجز المطاحن 22/6/2002 أنور علي عمر العصار .43

 مطاحنعند مروره عن حاجز ال 25/6/2002 احمد جدوع .44

 عند مروره عن حاجز المطاحن 25/6/2002 عبد اهللا جمعة حسن النمس .45

 عند مروره عن حاجز المطاحن 25/6/2002 سالم عبد العال .46

 عند مروره عن حاجز المطاحن 25/6/2002 مجدي محمد داوود عبد العال .47

 
 امتهان الكرامة اإلنسانية: سابعاً

الل الفلسطينيين وامتهان كرامتهم، وكان الحصار واإلغالق إجراء سهل مهمـة تلـك             أمعنت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي في إذ      

 .القوات، وجعل من اإلذالل وامتهان كرامة الفلسطينيين سلوكاً يومياً منظماً يقوم به جنود االحتالل

كبر الصوت، حيث يغلـق الجنـدي       وتنوعت أساليب اإلذالل واالمتهان التي مارسها المحتلون، فمن االستهزاء بعابري الطريق عبر م            

الطريق، ويبدأ في بث أصوات مختلفة عبر مكبر الصوت، كصوت كلب، أو غيره من الحيوانات، أو التندر على القيادات الفلسـطينية                     

 يتعمد جنود االحتالل استفزازنا على الحاجز، فبينما تكون الطريـق مغلقـة، ونحـن             "، للمركز   )ط، ب (ويطلق ضحكات، وأفاد السائق     

يبدأ الجندي، الذي يجلـس فـي       ... جالسون تحت أشعة الشمس الحارقة، حيث ال نستطيع المكوث في السيارات، التي تتحول إلى فرن                

ويطلق ضـحكات اسـتهزائية، يلحقهـا       ... برج المراقبة، المقام عند مفترق المطاحن، في بث أصوات الحيوانات عبر مكبر الصوت              

األمر الذي يضاعف من معاناة االنتظار، ويضفي علـى المعانـاة           ... ديث عن عرفات بشكل مهين      بكلمات مثل هرررر، أو يبدأ بالح     

 ...".الجسدية معاناة نفسية

، )م، ن،ع(به  وفي أحيان كثيرة يقوم جنود االحتالل بممارسات حاطّة بالكرامة اإلنسانية، حيث جاء في تصريح مشفوع بالقسم أدلى

، وهو في طريقه إلى مدينة رفح، قادماً من 30/5/200 أيدي جنـود االحتالل يوم الخميس الموافق يروي ما تعرض له من معاناة على

اقتادوني جنود االحتالل، أنا و ثالثة عشر شاباً كنت أرتدي بنطلون أسود، وقميص أزرق ، تم اختيارنا على أساس أننا "مدينة غزة 

وكنا نرفع أيدينا ووجهنا للجدار ... من بعد الظهر، إلى الساعة السادسة مساءاً أوقفونا من الساعة الثالثة ... نرتدي اللون األزرق 

تعّمد الجنود تخويفنا وإرعابنا، حيث كانوا يسحبون علينا أجزاء السالح وكرروا األمر ... ، بناءاً على أوامرهم )للحالبة(الخرساني 

حيث استخدم ... ا بتفتيشنا، كانت عملية التفتيش مؤلمة ومهينة بدءو... بعدها طلبوا منا بطاقات التعريف ... حوالي خمس مرات 

 ..." الجنود أقدامهم ذات األحذية العسكرية الثقيلة وكان الجندي يضغط بقدمه على مختلف أنحاء الجسم

ءات المهينة والحاطة   يذكر أن العناوين المختلفة، التي ترد في هذا التقرير، وكل ما ورد فيه من تصاريح مشفوعة بالقسم، تبرز اإلجرا                  

 . المطاحن–بالكرامة اإلنسانية، التي تمارسها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين، عند مرورهم على حاجز أبو هولي 
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 ً أثر اإلغالق على القطاعات االقتصادية:ثامنا
 المحتلة، السيما في قطاع غزة، الذي تدهورت األوضاع ألحق اإلغالق أضراراَ جسيمة، بالقطاعات االقتصادية في األراضي الفلسطينية

االقتصادية فيه بشكل غير مسبوق، وُضربت قطاعات اقتصادية بالكامل، ما ساهم في تعزيز ظاهرة الفقر وتعميمها، ليزداد عدد الفقراء 

 .1967ينية في حزيران بشكل لم تشهد له األراضي الفلسطينية مثيالً منذ استكمال إسرائيل احتاللها لألراضي الفلسط

 قطاع النقل والمواصالت. 1

. تعرض قطاع النقل والمواصالت إلى أزمة خانقة، شلت حركته في األراضي الفلسطينية المحتلة، جراء سياسة الحصار واإلغالق

ر، حيث يتوفر في محافظات األمر الذي ألقى بظالل سلبية طالت بآثارها فئة كبيرة من الفلسطينيين، بالنظر إلى حجم هذا القطاع الكبي

 :غزة عدداً كبيراً من المركبات المختلفة، نفصلها على النحو التالي
 )غير الرسمية(مركبات األجرة المؤقت 31

 . مركبة في المحافظات الجنوبية) 186(سيارة في محافظة غزة والشمال، و ) 115(سيارة،  ) 300(بلغ عددها نحو 

 مركبات األجرة الرسمية

مركبة في محافظة غزة والشمال، ) 2338(مركبة منها ) 4197(سيارات العمومي الرسمية غير المؤقتة بلغ مجموعها حوالي بالنسبة ل

 .مركبة في مختلف محافظا غزة) 162( وما فوق حوالي 2000مركبة في المحافظات الجنوبية وعدد مركبات موديل ) 1697(و 

 مركبات النقل التجارية

مركبة، ) 289(، موزعة على النحو التالي، مقطورات ونصف مقطورات يبلغ عددها )8.445(ل التجارية حوالي يبلغ عدد مركبات النق

 .مركبة) 8.156(شاحنات وسيارات تجارية 

 حافالت نقل الركاب

 بنحو ،28/9/2000حافلة، يقـدر دخل الحافلة الواحدة، قبل بدء االنتفاضة الحالية في ) 157(يوجد في محافظات غـزة حوالي 

 . ، عن مستوى دخلها في أيام العمل العادية%5أما اليـوم فقد انخفض دخل هذه الحافالت، إلى ما دون . دوالر أمريكـي يومياً) 250(

على الرغم من األثر السلبي الكبير إلغالق قوات االحتالل للمعابر والحدود، ومنعها المركبات الفلسطينية المختلفة، من الدخول إلى 

، إال أن حركة النقل الداخلية حافظت على نشاط هذا القطاع، وبقيت خسائره محدودة في 1948 الفلسطينية المحتلة عام األراضي

 .األشهر األولى من االنتفاضة

جاء فرض قوات االحتالل للحصار الداخلي على محافظات غزة، ليمثل ضربة قاسمة لهذا القطاع وألحقت أضراراً جسيمة بأصحاب 

 .ركبات الفلسطينية، بلغت حد فقدانهم لمصدر رزقهموسائقي الم

 –رقم ( شيقل، وذلك بين بدل تأمين، وترخيص 6300جدير بالذكر أن قيمة ما تدفعه، سيارات األجرة العمومي سنوياً يبلغ حوالي 

حتساب قيمة أدنى وهذا هو أدنى سقف تدفعه سيارة، حيث تم ا. السير، وفحص فني دوري) كارت(، وترخيص مرور، وبطاقة )لوحة

وهذا يعني أن يوم اإلغالق، الذي ال تعمل فيه السيارة، ال يقتصر ضرره على فقدان الدخل، بل يصبح هناك . نوع من أنواع التأمين

 .دين متراكم على السيارة أن تدفعه، كي يسمح لها بمواصلة العمل

 كثيرة في السيارات، ويكاد ال يخلو يوم من حوادث، في ظل وتؤدي حالة الطريق السيئة، وازدحام السيارات وتدافعها، إلى أعطال

 .أوضاع السائقين المتردية، فإنهم يحجمون عن إصالح سياراتهم

عاماً، ويسكن في بلدة بيت ) 54(، البالغ من العمر )م، ع(يورد التقرير مقتطفات من تصريح مشفوع بالقسم، صرح به للمركز السائق 

 خانيونس، وهذا التصريح يبرز في آِن واحد ظروف الطريق واإلغالق، كما –يعمل سائقاً على خط غزة الهيا، بمحافظة شمال غزة، و

                                                 
ر، ، الذي نظمه مرآز معاناة مستمرة في ظل الحصا:  المعلومات الواردة حول أعداد المرآبات في محافظات غزة، مستمدة من لقاء واجه الجمهور قطاع النقل 31

ونشرة خاصة حول خسائر قطاع النقل والمواصالت خالل الشهر األول من انتفاضة األقصى المبارآة، الصادر عن وزارة النقل . 2001الميزان في شباط فبراير 
 2000 /11– 10والمواصالت 
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عند حوالي الساعـة "يبرز مدى االنخفاض الذي طرأ على مستوى دخل سائقي وأصحاب المركبات الفلسطينية، جاء في تصريحه 

قمت بتحميل الركاب إلى مدينة ) ... مرسيدس(مستقالً سيارتي ، خرجت من منزلي في بيت الهيا، 6/6/2002الخامسة صباح الخميس 

يقوم جنود االحتالل اإلسرائيلي بفتح وإغالق الطريق في مواعيد مختلفة ... وعندما وصلت حاجز أبو هولي وجدته مغلقاً ... خانيونس 

تكمن معاناتي أنا والركاب ومئات ... م فتحها ها هي الساعة الواحدة ظهراً والطريق مغلقة وال أعلم متى سيت... خالل ساعات النهار 

نضطر إلى ... الناس من الشيوخ واألطفال والشباب والنساء، الذين يمرون على الطريق، في ساعات االنتظار الطويلة والمملة 

ال ... ساعات محددة  ساعات ألن جنود االحتالل اإلسرائيلي ال يقومون بفتح الطريق في 10 - 2االنتظار ساعات طويلة تتراوح بين  

ونتعرض لحرارة ... توجد مرافق عامة على الطريق وخاصة دورات المياه، ما يشكل صعوبة في قضاء حاجتنا، خاصة النساء 

عندما يفتح الجنود الطريق تشعر وكأن ... الشمس القاتلة، والشعور بالقلق والتوتر والضغط النفسي من ساعات االنتظار الطويلة 

 مخافة أن تغلق الطريق قبل أن يتمكن من المرور، ما يؤدي إلى اصطدام –ث، كل سائق يريد أن يسبق اآلخر في العبور زلزاالً قد حد

بعد اجتيازي الحاجز ... وتثور زوابع رملية، ما يؤدي إلى ضيق التنفس وخاصة عند األطفال والنساء والشيوخ ... السيارات ببعضها 

تبدأ معاناتي أنا ... ن يونس، ثم أحّمل ركاب إلى غزة وأعود مرة أخرى إلى حاجز القرارة أقوم بتوصيل الركاب إلى ميدان خا

والركاب من جديد حيث يكون الحاجز مغلقاً وعندما يفتح الجنود اإلسرائيليون الطريق يتكرر ما حدث معي في الذهاب من ازدحام 

،،، كنت قبل وجود الحاجز أقوم بالمرور أكثر من خمس 32ثة شهوروغبار واصطدام بين السيارات وأنا على هذا الحال منذ حوالي ثال

 شيقل إسرائيلي، أما في 300-200مرات في اليوم، من الشمال إلى الجنوب والعكس، وكانت حصيلة يوم كامل من العمل تتراوح بين 

تحتاج السيارة يومياً إلى ... شيقل ) 80(إلى ) 50(ظل هذه الظروف الصعبة تتراوح حصيلة عملي اليومي في هذه األيام بين 

 ".  شيقل إسرائيلي بين تأمين وترخيص، دون حساب قيمة اإلصالح الذي تحتاجه شهرياً بسبب رداءة الطريق) 30(مصروف 

  

 قطاع التجارة. 2

الذي قضـى  تسبب الحصار واإلغالق الداخلي المفروض على محافظات غزة، في مضاعفة أزمة قطاع التجارة الفلسطيني، ففي الوقت               

 ). بين الضفة والقطاع(فيه الحصار المفروض على األراضي الفلسطينية على التجارة الفلسطينية البينية 

 على التجارة البينية داخل محافظات غزة نفسها، - بشكل شبه كامل –جاء الحصار الداخلي المفروض على محافظات غزة، ليقضي 

قي مدينة غزة، فإن مرور البضائع القادمة من المعبر إلى الجنوب مرتبط بطريق صالح شر) كارني(وبالنظر إلى وجود معبر المنطار 

فمنذ . ، فإذا حالف التاجر الحظ ودخلت بضاعته من المعبر، فإن وصولها له مرتبط بوضع الطريق) المطاحن–أبو هولي ( الدين 

نطقة أبو هولي في نهاية طريق الحكر بمدينة دير البلح، إغالق قوات االحتالل لطريق صالح الدين وإقامتها لحاجزين، األول عند م

والثاني عند مفترق المطاحن يعاني تجار لحوم األبقار والماشية، جراء الوقت الذي يستغرقه نقل األبقار والماشية من معبر المنطار 

احنات بين السيارات المنتظرة لوقت إلى المحافظات الجنوبية، وذلك بسبب نقلها في شاحنات كبيرة، وعندما تقف تلك الش) كارني(

طويل، ال تتمكن من العودة بسبب كبر الشاحنة وعدم قدرتها على العودة من بين مئات السيارات كذلك ال يتمكنون من تقديم الطعام 

 .والشراب لألبقار، وهي داخل الشاحنات وفي جو يتميز بحرارته الشديدة

قادمة عن ) أبقار ومواشي(ر لضمان سير عملية النقل بشكل مأمون، فعندما تكون لهم بضاعة وعلى الرغم من التدابير التي يتبعها التجا

، يقومون بإرسال الشاحنات قبل يوم من الموعد خوفا من إغالق الطريق، خاصة وأن الطريق في أحيان )كارني(طريق معبر المنطار 

ذهاب والعودة بنفس اليوم وتقضي شاحناتهم ليلة في غزة، وتحمل كثيرة تفتح لساعة أو ساعتين، ما يعني عدم تمكن شاحناتهم من ال

البضاعة في صباح اليوم التالي، وتبدأ المعاناة في رحلة العودة، وساعات االنتظار الطويل على حاجز أبو هولي، في أحيان كثيرة 

ها على الحاجز في ظروف صعبة جداً،  مساء وفي أحيان أخرى يمكثون ليلة بأكمل6يتمكنون من اجتياز الحاجز في حوالي الساعة 

                                                 
 6/6/2002أخذ هذا التصريح بتاريخ  32
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تحت حر الشمس، وتتعرض الماشية لخطر النفوق جراء الجوع والعطش، وتنقص أوزانها، وال يتمكن السائقون من الحصول على مياه 

وكذلك من أو طعام للماشية، ويصعب عليهم العودة بها إلى غزة، ألنهم ال يملكون مزارع في غزة ما يعني بقاء الماشية في الشاحنة 

 . من األبقاراازدحام الطريق ال يمكن أن تتراجع شاحنة بحمولته

يذكر أن المواسم، ال سيما موسم الصيف وعيد األضحى، تشهد رواجاً كبيراً في تجارة األبقار والمواشي، ما يعني أن حركة نقل 

 .البضاعة تكون يومية، وفي الظروف العادية تنقل البضاعة ثالث مرات أسبوعياً

، الذي يقوم بنقل البضائع )أبو علي(نورد مقتطفات من تصريح مشفوع بالقسم، صرح به للمركز سائق شاحنة نقل أبقار وهو السائق و

 . إلى مزرعة عفانة للتجارة العامة) كارني(من معبر المنطار ) األبقار والماشية(

انتظرت يوم ... كان الحاجز مزدحماً  ... 29/5/2002افق  من مساء يوم األربعاء المو1:0وصلت إلى الحاجز عند حوالي الساعة " 

كان للشركة التي أعمل لحسابها باإلضافة لشاحنتي ثالثة شاحنات أخرى، وكانت خمسة شاحنات ... األربعاء بأكمله في جِو حاِر جداً، 

تنسيق مع تجار من إسرائيل لحل  قامت الشركة بال30/5/2002في صباح يوم الخميس  ... لتجار آخرين تنتظر معنا عند الحاجز 

 من ظهر يوم الخميس 12:30فتح الحاجز الساعة ... لم يتمكنوا من تسهيل مرورنا عن الحاجز ... المشكلة والسماح لنا بالمرور 

لجمعة  من فجر يوم ا1:00 سيارة، ولم ندخل بشاحناتنا وبقينا على الحاجز ننتظر حتى حوالي الساعة 60نفسه، وسمحوا بدخول حوالي 

شاحنات ماشية وذلك بعد التنسيق على دخولها، وكانت أوضاع األبقار في ) 9( حيث سمحوا لنا فقط بالدخول 31/5/2002الموافق 

 ".تراجع نتيجة الجوع والعطش والجو الحار، ولو لم يسمحوا لنا بالدخول كانت ستنفق كافة األبقار 

ت واالختصاصات، بحيث تضرر بائعو األسماك وحرموا من التنقل ببضاعتهم من           أثر الحصار واإلغالق على التجارة في كافة المجاال       

الشمال إلى الجنوب، مخافة أن تتعرض للتلف، وكذلك تجارة اللحوم المجمدة، كما حرم المزارعون من نقل منتجاتهم الزراعية، فحتـى                    

لمرور عبر معبر المنطار، يقوم الحصار الـداخلي بإفشـال          في األوقات النادرة، التي تسمح فيها قوات االحتالل للمنتجات الزراعية با          

 . المهمة، وتتلف بعض المنتجات، جراء تعرضها للحرارة الشديدة لساعات طويلة

 عاماً، ويسكن في حي النصر بمدينة غزة، أدلى بتصريح مشفوع بالقسم 23، تاجر مستحضرات تجميل، يبلغ من العمر )م، ز، ش(

أصرح بأني وكيل توزيع ... اجراً في مستحضرات التجميل، أسكن في مدينة غزة مشروع عامر، النصر أعمل ت"للمركز، جاء فيه 

خاصة إغالق الطريق الواقعة بين ... أعاني من سياسة إغالق الطرق بين مدن ومحافظات قطاع غزة ... مواد تجميل في قطاع غزة 

اضطر إلى االنتظار على حاجز أو هولي ساعات ...  خان يونس حاجز أبو هولي جنوب دير البلح وحاجز المطاحن شمال محافظة

وتفسد أنابيب معطر ... ينتج عن ذلك فساد وتلف الكثير من مواد التجميل بسبب تعرضها ألشعة الشمس والحرارة الشديدة ... طويلة 

جار بردها بعد بضعة أيام، عندما يكتشفون كثيراً ما كنت أبيع بضاعتي ويقوم بعض الت... الجو وزجاجات العطور، التي تنفجر أحياناً 

ويتسبب تفتيش الجنود اإلسرائيليون لبضاعتي وفتحهم لعلب الماكياج وتمزيق كراتين ... فسادها وتغير لونها، جراء تعرضها للشمس 

ية الصعبة التي وذلك بسبب الحواجز  والظروف االقتصاد% 60انخفض حجم مبيعاتي أكثر من ... مواد التجميل والعطور في تلفها 

اآلن بسبب إغالق ... قبل االنتفاضة كنت أقوم بثالث زيارات للتجار والمحالت في المنطقة الجنوبية ... يعيشها سكان قطاع غزة 

الطريق ال أستطيع القيام بذلك وأقتصر على زيارة واحدة في األسبوع، وهي ال تكفي لتوزيع مواد التجميل على كافة المحالت والتجار 

اضطر للعودة قبل انتهائي من توزيع البضاعة على التجار والمحالت، كي أتمكن من العودة إلى غزة قبل أن ... ذين أتعامل معهم الل

 ."27/5/2002تغلق الطريق واضطر كثيراً للمبيت على الحاجز كما حدث معي بتاريخ 

 اآلثار االجتماعية واالقتصادية: تاسعاً
ي ارتكبتها قوات االحتالل الحربي، أضراراً كارثية على مستويات المعيشة في األراضـي الفلسـطينية               ألحقت الممارسات والجرائم الت   

المحتلة، وكان للحصار واإلغالق الداخلي، كعقوبة جماعية فرضتها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي على السـكان فـي األراضـي                   

 .ت أضراراً جسيمة بحقوق اإلنسان كافةالفلسطينية المحتلة، تداعيات اقتصادية واجتماعية، ألحق
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 وأسهم الحصار واإلغالق في تعميق ظاهرة الفقر، حيث ساهم في شل الحركة االقتصادية الداخلية، وحد من نشاطاتها، وفي الوقت نفسه 

 رفع أسعار المواصالت. 1

، التي اتبعتها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي،       شهدت األراضي الفلسطينية أزمة اقتصادية حادة، جراء الممارسات والتدابير العقابية         

منذ بداية االنتفاضة، ما أدى إلى تراجع حاد في مستوى معيشة السكان في األراضي الفلسطينية، األمر الذي ترافق مع ارتفاع أسـعار                      

 المواصالت، ما ساهم في 

صالت، خاصة سيارات األجرة، عن أجرة التنقل بين محافظات تميزت الفترة التي يغطيها التقرير، بارتفاع استثنائي في أسعار الموا

 :غزة للراكب الواحد، حيث كانت األسعار على النحو الموضح في الجدول اآلتي

 جدول يوضح أجرة الراكب عن التنقل بين محافظات غزة بالشيقل، قبل االنتفاضة وبعدها
 

  إلى غزة إلى الوسطى إلى خانيونس إلى رفح

 من محافظة
 

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد بلق

 7 4 5 3 3 1.5 - - رفــح

 5 3 3 2 - - 3 1.5 خانيونس

 3.5 2.5 - - 4 3 5 3.5 الوسطى

 - - 3.5 2.5 5 3 7 4 غــزة

لمحدود، جدير بالذكر أن ارتفاع األجرة، ترافق مع التوقف شبه الكامل لعمل حافالت نقل الركاب، التي كانت توفر بديالً لذوي الدخل ا                     

ولفئة طالب الجامعات على وجه الخصوص، األمر الذي أسهم بشكل مباشر في تردي مستويات المعيشة، حيث يضطر األهل إلى مزيد                    

وتضررت فئة الموظفين، ذوي الدخل المحدود كثيـراً، حيـث          . من تدابير التقشف، كي يوفروا ألبنائهم رسوم الجامعة، وأجرة الطريق         

، علماً بأن بدل المواصالت كان يشكل فائضاً، عن حقيقة ما كان يدفعه الموظف عندما يسـتخدم                 %30صل إلى   تتآكل أجورهم بنسبة ت   

 .الحافلة

 تشتيت األسرة الواحدة. 2

يتسبب الحصار واإلغالق الداخلي، الذي تواصل قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي على محافظات غزة، في تشتيت األسر الفلسطينية، 

 . الوالدين على االبتعاد الفترة األكبر عن منزله وأسرتهوإجبار أحد

 إلى اإلقامة طوال أيام األسبوع - من المقيمين في محافظات جنوب غزة، والعاملين في مدينة غزة –ويضطر العديد من الفلسطينيين 

اله، األمر الذي انتهك نص الفقرة رقم في مدينة غزة، مبتعداً عن منزله وأسرته، ويعود لقضاء عطلة نهاية األسبوع بين زوجته وأطف

الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد على كون األسرة هي الوحدة الجماعية ) 23(من المادة ) 1(

 .الطبيعية واألساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع الدولي

ياب الطويل، بل يتجاوزه إلى االنعكاسات النفسية على الوالدين واألطفال معاً، حيث يؤدي إغالق وال يقف األمر عند حدود فترة الغ

الطريق وإعاقة المرور عليها، إلى قضاء الوالد لعطلة نهاية األسبوع على قارعة الطريق، في ظروف صعبة جداً، فيعود إلى المنزل 

 . في حالة من اإلعياء والضيق الشديدين

ح التصريح التالي هذه الظاهرة، التي يعانيها المئات من الفلسطينيين، والذين ال تتوافر لهم ظروف اإلقامة المريحة في ويبرز التصري

 .مدينة غزة، حيث نادراً ما تتوفر إمكانيات توفير السكن البديل من قبل الجهات الحكومية واألهلية وأرباب العمل لموظفيهم

نتيجة اإلغالق المتكرر لطريق صالح الدين، وما يقوم به جنود االحتالل من إعاقة )  "ف، د(به جاء في تصريح مشفوع بالقسم صّرح 

على حاجزي المطاحن، وأبو هولي، حجزت وكالة الغوث عدد من الغرف في فندق آدم على شاطئ بحر غزة، لعدد من موظفيها 
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جه إلى مدينة غزة في حافلة تابعة للوكالة يوم األحد، ونعود يوم نتو... المهمين، الذين يسكنون في المنطقة الجنوبية وأنا من بينهم 

...  صباحاً كنت على الحاجز 7:00 في حوالي الساعة 26/5/2002توجهت لمدينة غزة يوم األحد الموافق ... الخميس من كل أسبوع 

اصة، وسيارات النقل العام، ونقل البضائع، وحتى كان هناك عدداً كبيراً من السيارات الخ... كان الحاجز مغلقاً ولم يتسنى لنا المرور 

كان الجو حار جداً، لم نستطع اجتياز الحاجز في ذلك اليوم إال عند حوالي ... سيارات نقل النفايات التي تنبعث منها روائح كريهة 

كان ...  صباحاً 10:30 وصلت إلى الحاجز عند حوالي الساعة 30/5/2002في يوم الخميس الموافق ...  صباحاً 11:30الساعة 

وجدت شاحنة نقل ... تركت حافلة الوكالة وسرت حتى اقتربت من الحاجز ... أمامنا مئات من السيارات، والشاحنات، والحافالت 

... قررت الصعود إلى صندوقها حرصاً على ضمان مروري ... أثاث قريبة جداً، كان عدد من الشباب يركبون في صندوقها الخلفي 

سمحوا ...  ظهراً 12:30فتحت الطريق يومها عند حوالي الساعة ... راكباً ) 150(ن يركبون في صندوق الشاحنة نحو وصل عدد م

أعاد جنود االحتالل إغالق الطريق خلفنا من حاجز أبو هولي،  بعد أن أصبحت عشرات السيارات والشاحنات بين ... لنا بالمرور 

لم نستطع البقاء في ...  مساءاً 4:30ساعات، أي حتى حوالي الساعة ) 3(نة لمدة تقدر بنحو مكثنا على حالنا في الشاح... الحاجزين 

األطفال ... هبط مئات الركاب من سياراتهم ... الشاحنة بسبب ازدحامها بعدد كبير من الركاب، ونتيجة للحر الشديد، والعطش الشديد 

كانوا يقتادون كل من يلبس قميص ... جني إسرائيلي، يتنقلون بيننا  ) 12(أخذ نحو ... الذين كانوا يبكون من شدة الحر والعطش 

بدأ الناس يلحون على الجنود في طلب مياه الشرب ...  بالقرب من حاجز المطاحن ةأزرق اللون، إلى منطقة مغلقة من الكتل اإلسمنتي

كان عدد كبير من الجيبات وثالث ... قية من الطريق أمرنا الجنود أن نقف عند الجهة الشر... بعد وقت أحضروا لنا خزان مياه ... 

على الجسر نفسه يوجد عشرات الجنود ... دبابات تحيط بنا إلى جانب جنود االحتالل المتمركزين داخل أبراج مراقبة قرب الجسر 

 بعد عدة دقائق سمحوا للنساء ) ...ةالكتل األسمنتي( يوجهون بنادقهم نحونا، أوقفونا ونحن نرفع أيدينا على الجدار ووجوهنا نحوه 

وأمروا السائقين بالتحرك نحو الحاجز ... اقتاد الجنود عدد من الشباب وأوقفوهم بالقرب من حاجز المطاحن ... بمغادرة المكان 

اً واحداً، عند وصول السيارة إلى الحاجز يأمر الجنود سائقها بالتوقف والركاب بمغادرتها والتقدم نحوهم واحد... سيارتين سيارتين 

سمحوا لي ... ثم يتحققون من بطاقة تعريف الشخصية، ويطرحون بعض األسئلة علينا ... على أن نعري الجزء العلوي من أجسامنا 

 ". من مساء اليوم نفسه8:30بعد ذلك بالمرور ووصلت إلى منزلي عند حوالي الساعة 

 حرمان الفلسطينيين من حرية التنقل الداخلي. 3

واإلغالق الشامل الذي تفرضه قوات االحتالل، على األراضي الفلسطينية، السيما محافظات غزة، الفلسطينيين من حقهم يحرم الحصار 

وعلى الرغم من امتناع عدد كبير من . في حرية التنقل بين محافظات غزة، سيما بين محافظة غزة والمحافظات الجنوبية والوسطى

ويضطر الفلسطينيون للذهاب إلى مدينة غزة إلنهاء .  إال أن الظروف تضطرهم إلى ذلكالفلسطينيين من التوجه إلى مدينة غزة،

معامالتهم الضرورية، سواء ألغراض السفر، أو العالج، فإصدار أو تجديد جواز السفر، أو استصدار تأشيرة مرور، أو إنهاء معامالت 

 .توجه إلى مدينة غزةتحويلة للعالج بالخارج،،، الخ كلها معامالت تفرض على صاحبها ال

ويبرز التصريح التالي معاناة الفلسطينيين خالل تنقلهم بين مدينة غزة ومحافظات الجنوب، إلنهاء بعض معامالتهم الضرورية، حيث 

بحاجة للذهاب إلى كنت "عاماً، ويعمل ممرضاً في مستشفيات وزارة الصحة ) 46(البالغ من العمر ) ش، ي(جاء في تصريح أدلى به 

 األربعاء الموافق يومتوجهت  ...إلى ألمانيا، لغرض سفر ابني لمواصلة دراسته الجامعية لسفر ا أنهي معامالت نة غزة، كيمدي

خرجت من البيت حوالي الساعة ...  الطريق إغالق خوفاً من مبكراًقابلتهم  بالذهاب نصحني كل من  ... غزةمدينة إلى  م29/5/200

 كبير من السيارات كان هناك عدد  ... حوالي الساعة السابعة صباحاًالمطاحن عند –أبو هولي اجز  وصلت الح... السادسة صباحاً 

 من السيارة هبطت... أشار علي السائق بترك السيارة والركوب في شاحنة من المتقدمات، إذا أردت الوصول مبكراً  ... والشاحنات

 عندما سمح لنا بالمرور انتظرت حتى أصبحت الساعة الحادية عشر، ...  شواقلة دفعت أجرة المواصالت للسائق، وهي سبع أنبعد

تعلمين  أسكن في منطقة رفح، وأنِت ...  نحن نقفل بدري؟ الموعد عن هذا التأخير لَم، الموظفة األلمانيةوصلت متأخراً، سألتني ... 
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وصلت  ...  من بعد ظهر األربعاء نفسه والنصف اعة الثانيةسالوعدت مسرعاً عند حوالي  بسرعة تي مهمأنهيت...  ظروف الطريق

 الجيب جاء  ... غزةإلى تقريباً لم أذهب عام ذ من... ستفتح السائقين أعطونا أمل كبير، في أن الطريق... الحاجز فوجدته مغلقاً 

ثم ال  ...للتحرك  تهيئوني، مركباتهمحنات إلى ان وأصحاب الشويسرع السائقوفي كل مرة ، أكثر من مرةالعسكري ذو اللون األبيض 

 عدت إلى غزة ونمت عند أقربائي ... الحاجزاجتياز فقدت األمل في ...  أصبحت الساعة التاسعة والنصف مساء  ...تفتح الطريق

 وصلت ... صباحاً  حوالي الساعة السادسة والنصفعندغزة مدينة  من تحركت 30/5/2002 في اليوم التالي الخميس الموافق ....

تكرر الشيء ... وجدت الوضع أسوأ مما تركته عليه من حيث ازدياد عدد السيارات  ... بعة والربعا الساعة الس عند حواليجزالحا

نزلت ف،  بعيدة سيارةأستقل كنت ...فتح الحاجز عة الثانية عشر ظهراً، االسعند حوالي   ... تفتح الطريقمرت الساعات دون أن ,نفسه

انتشر ... بالخوف  شعر الجميع حاجزالأغلق وبعد أن اجتازت السيارات حاجز أبو هولي ... متقدمة ى  سيارة أخرواستقليتمنها 

المئات ممن يركبون في الصناديق الخلفية للشاحنات على الجنود أجبر  ... قةطالمنحاصروا الجنود في المكان وانتشرت الدبابات و

كنت أشعر بالملل ... إلى األعلى أيديهم على رفع  أجبروهموآخرين  ... على األرض تحت أشعة الشمس الحارقة وأجلسوهم الهبوط

سمح لي بالمرور بعد التأكد من بطاقة تعريفي الشخصية، ووصلت إلى منزلي عند  ...  الشديد و الصداع، ومغص في بطنيواإلرهاق

 ..."30/5/2002حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 

 طينيين من حرية السفرحرمان الفلس. 4

ساهم الحصار واإلغالق الداخلي، في مضاعفة اآلثار المأساوية للحصار الخارجي المفروض على األراضي الفلسطينية، فعلى الرغم 

من األزمة الخانقة، التي يشهدها معبر رفح البري، ال سيما في فصل الصيف، حيث يتضاعف عدد المسافرين، سواء القادمين أو 

ويشهد المعبر مرور أكثر من ألف قادم، والعدد نفسه تقريباً بالنسبة للمغادرين، في ظل الظروف العادية، أي قبل اندالع . نالمغادري

وبعد سلسلة اإلجراءات التي اتخذتها تلك القوات، التي بدأت بتقليص عدد العاملين الفلسطينيين داخل المعبر، وتقليص . انتفاضة األقصى

ساعة، إلى اقتصاره على الفترة الممتدة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية من ) 24(صله على مدار ساعات العمل من توا

 .بعد الظهر

وباستمرار حالة الحصار واإلغالق الداخلي أصبح على المسافر الفلسطيني، أن ينجح في الوصول إلى المعبر أوالً إذ أن الوصول 

سفر في اليوم نفسه، فكيف هو الحال إذا وصل المسافر متأخراً، أو لم يتمكن من الوصول، وهذا يحدث مبكراً إلى المعبر ال يعني ال

 . دائماً، بغض النظر عن سبب السفر

وتبرز معضلة الحاجز عادة، عندما ال يتمكن المسافر من السفر في اليوم نفسه، ويكون الحاجز مغلقاً، حيث يضطر للمبيت في الجنوب، 

حالة الفقر والتردي االقتصادي، فال يتوفر في المنطقة الجنوبية سوى فندقاً واحداً، هو فندق األمل في خانيونس، الذي وبالنظر إلى 

 .اقتصر نزالؤه في السابق، على الوفود األجنبية والرسمية

 طبقتين في مدينة رفح، أملك منزالً مكوناً من"، جاء فيه )م، ز(ونورد هنا مقتطفات من تصريح مشفوع بالقسم صرح به للمركز 

استرعى انتباهي منظر من ال يتمكنون من السفر، وتتقطع بهم سبل العودة إلى غزة، عندما يكون حاجز ... بالقرب من مبنى البلدية 

ريقة فجاءت فكرة أن أستثمر العقار الذي أملكه، بط... كانوا يلجئون إلى أي منزل يصادفهم طالبين قضاء الليل ... المطاحن مغلقاً 

وضعت أثاثاً متواضعاً في الغرف وبدأت أؤجرها مفروشة ... تخفف من مأساة هؤالء، وتوفر لي مصدراً للدخل بعد أن فقدت عملي 

ومنهم من يأتي مساءاً ليمضي الليل ... من المسافرين كان يأتي بعد الظهر بسبب تأخره على الحاجز ... وبسعر في متناول الجميع 

، الفترة األكبر في عدد النزالء بسبب اإلغالق شبه 2002كان شهرا مايو ويونيو من العام ...  الصباح الباكر ويكون عند المعبر في

 "كان بعض النزالء يمضي خمسة أيام يذهب يومياً إلى المعبر ويعود خائباً... الكامل للطريق 

 توصيات للسلطة الوطنية والمؤسسات غير الحكومية
اته مخاطباً، مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وإداراتها المختلفة، بضرورة اتخاذ التـدابير والخطـوات              يتوجه مركز الميزان بتوصي   
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الضرورية، التي من شأنها أن تخفف من معاناة المواطن الفلسطيني، وأن تأخذ في االعتبار ظروف الحاجز الصعبة، مع علم المركـز                     

 :وعلى سبيل المثال ال الحصر يرى المركز أهمية التخاذ التدابير التالية. ذا الصددأن هناك الكثير من اإلجراءات التي اتخذت في ه

تفويض مكاتب وزارة الداخلية، وإعطاؤها المزيد من الصالحيات في إصدار وتجديد جوازات السفر الفلسـطينية والبطاقـات                  .1

 .الشخصية

 الذين يسكنون في المحافظات الجنوبية، في إداراتهـا         أن تحد، إدارات المؤسسات وأجهزة الشرطة واألمن، من دوام الموظفين          .2

 .المركزية، وتحويلهم إلى المكاتب الفرعية في محافظاتهم

أن تمنح إدارة التأمين والعالج بالخارج، تفويض وصالحيات أكبر إلداراتها الفرعية، وكذلك وزارة الصـحة بإتاحـة بعـض                    .3

 .رون للقدوم إلى غزة لتلقي الجرعة المحددة ما يتسبب في معاناة كبيرة لهماألدوية النادرة كحقن الكيماوي، للمرضى الذين يضط

أن تحد وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم بوكالة الغوث الدولية، من ظاهرة انتقال المعلمين من الجنوب للعمل في محافظات                    .4

 . ممكنغزة، والبحث في اآلليات التي تحد من هذه الظاهرة وتحصرها في أضيق نطاق

أن تخفف وزارة المالية ووزارة النقل والمواصالت، من رسوم الترخيص والضرائب المفروضة على السـائقين، فـي ظـل                    .5

استمرار تدني مستويات الدخل بالنسبة للسائقين وأصحاب السيارات، األمر الذي يدفع ثمنه المواطن في االرتفاع الكبير الذي طـرأ                   

 .زة، في ظل غياب أي رقابة على األسعارعلى أسعار التنقل بين محافظات غ

أن تخلق دائرة المعابر آليات تنسيق تحد من معاناة سكان محافظات الوسطى وغزة وشمالها، الذين يضـطرون للسـفر إلـى                      .6

 .الخارج عبر معبر رفح البري، ويتعرضون لمعاناة كبيرة، جراء عدم تمكنهم من السفر في اليوم نفسه
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 الخـــالصــــة
ومنذ العـام   .  اسة التي قامت عليها دولة إسرائيل، سياسة قوامها عنصري، تستند أساسا إلى أشكال العقوبات الجماعية المختلفة               إن السي 

 قامت ولم تزل قوات االحتالل اإلسرائيلي، بفرض قيود صارمة على حرية الحركة والتنقل، بالنسبة للفلسطينيين وابتدعت طرقا                  1967

 .يين وإذاللهم وامتهان كرامتهمعديدة لمعاقبة الفلسطين
 

وتتذرع قوات االحتالل بأسباب ودوافع أمنية، تحاول من خاللها تزييف الحقيقة وخداع الرأي العام العالمي، والمجتمع الـدولي، حيـث                    

م وقراهم، األمر الذي     ذريعة أمن المستوطنين دائماً، هي التبرير اإلسرائيلي إلعاقة ومنع تنقل الفلسطينيين بين مدنه             - ولم تزل    -كانت  

 المطاحن، إذ افتقدت قوات االحتالل هذه الذريعة الواهية، بعد أن افتتحت الجسر الذي يربط طريق كسـوفيم                  –يعريه حاجز أبو هولي     

 بعد أن أصبح ال يتقاطع مع طريق        -، ما يجعل عملية إغالق الطريق في وجه الفلسطينيين          )غوش قطيف (مباشرة بالتجمع االستيطاني    

 . تبرز كشكل من أشكال العقاب الجماعي، الذي يحظره القانون الدولي ويصفه كجريمة حرب–لمستوطنيين ا
 

مركز الميزان لحقوق اإلنسان، يرى في الممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية التي تفرضها على الفلسطينيين، خالل تنقلهم بـين مـدنهم                   

ية وعدم التسامح، األمر الذي يتناقض مع ادعاءاتها، بالتوجه نحو السالم وتعزيز قيم             وقراهم، سياسة تمييز عنصري، تغذي ثقافة الكراه      

 .التسامح والسالم مع جيرانها

ويرى المركز في هذه السياسة حلقة في سلسلة جرائم الحرب، التي ترتكبها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي بحق السكان وممتلكاتهم                   

اكاً لحقوق اإلنسان، واللتزاماته الدولية، التي يرتبها توقيعها على اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى العهـدين               في األراضي الفلسطينية، وانته   

 .الخاصين بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية
 

 الدولي وترتقي إلى مستوى جرائم الحـرب، فـإن           إزاء استمرار قوات االحتالل في ارتكابها لتلك الجرائم، التي تنتهك قواعد القانون           

المجتمع الدولي يجب أن يوفي بالتزاماته، تجاه سكان األراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الدولية الالزمة، ومالحقة مجرمـي                   

ني وتشجيعاً للمجرم على االستمرار     الحرب اإلسرائيليين وتقديمهم للعدالة؛ ألن عدم القيام بذلك يعني مؤامرة حقيقية ضد الشعب الفلسطي             

 .في ارتكاب جرائمه

 

 انتهـــــى ،
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 )1(ملحق رقم 
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 )2(ملحق رقم 
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 )3(ملحق رقم 
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 )4(ملحق رقم 
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 )5(ملحق رقم 
 33 المطاحن- أبو هولي –الطريق البديل الحكر 

 حول فترة فتح الطريق حالة الطريق التاريخ

  إغالق 2002 ,يناير 01

  إغالق 2002 ,يناير 02

  إغالق 2002 ,يناير 03

  إغالق 2002 ,يناير 04

  إغالق 2002 ,يناير 05

  إغالق 2002 ,يناير 06

  إغالق 2002 ,يناير 07

  إغالق 2002 ,يناير 08

  إغالق 2002 ,يناير 09

 12:30 - 08:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,يناير 10

  إغالق 2002 ,يناير 11

  إغالق 2002 ,يناير 12

  إغالق 2002 ,يناير 13

  إغالق 2002 ,يناير 14

  إغالق 2002 ,يناير 15

  إغالق 2002 ,يناير 16

  إغالق 2002 ,يناير 17

  إغالق 2002 ,يناير 18

  إغالق 2002 ,يناير 19

  إغالق 2002 ,يناير 19

  إغالق 2002 ,يناير 20

  إغالق 2002 ,يناير 21

  إغالق 2002 ,يناير 22

  إغالق 2002 ,ريناي 23

 11:30 - 11:15 ، 11:00 - 08:25فتح  إغالق جزئي 2002 ,يناير 24

 22:30 - 20:30 ، 01:00 - 11:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,يناير 25

  إغالق 2002 ,يناير 26

 19:30 - 15:30 ، 08:30 - 06:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,يناير 27

  إغالق 2002 ,يناير 28

  القإغ 2002 ,يناير 30

 22:00 - 10:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,يناير 31

  فتح 2002 ,فبراير 01

  فتح 2002 ,فبراير 02

 20:30 - 18:25فتح  إغالق جزئي 2002 ,فبراير 03

 20:30 - 13:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,فبراير 04

                                                 
، والجدول يوضح حالة الطريق البديل الحكر المطاحن من حيث الفتح واإلغالق فقط، 20/11/2000 بشكل شامل منذ  يذآر أن إغالق طريق صالح الدين يتواصل 33

 . بشكل شامل حتى صدور هذا التقرير29/3/2002آما يتواصل إغالق الطريق من نقطة البوليس الحربي منذ 
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 20:00 - 08:35فتح  إغالق جزئي 2002 ,فبراير 05

 19:30 - 16:30 ، 12:00 - 07:27 فتح إغالق جزئي 2002 ,فبراير 06

 18:30 - 16:15 ، 15:30 - 12:10فتح  إغالق جزئي 2002 ,فبراير 07

 15:00 - 12:30 ، 09:30 - 07:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,فبراير 08

  إغالق 2002 ,فبراير 09

  إغالق 2002 ,فبراير 10

  إغالق 2002 ,فبراير 11

  مشاة فقط10:30 - 06:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,فبراير 12

 08:30 - 05:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,فبراير 13

 18:30 - 15:00 ، 11:30 - 08:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,فبراير 14

  إغالق 2002 ,فبراير 15

  إغالق 2002 ,فبراير 16

 17:45 - 17:20 ، 16:20 - 13:56فتح  إغالق جزئي 2002 ,فبراير 17

 18:00 - 17:00فتح  زئيإغالق ج 2002 ,فبراير 18

 16:00 - 15:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,فبراير 19

  إغالق 2002 ,فبراير 20

 22:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,فبراير 21

 13:30 - 11:00 ، 09:00 - 06:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,فبراير 22

 20:30 - 12:17 ، 10:00 - 07:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,فبراير 23

  فتح 2002 ,يرفبرا 24

 17:00 - 15:00 ، 09:00 - 07:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,فبراير 25

  إغالق 2002 ,فبراير 26

  إغالق 2002 ,فبراير 27

 23:00 - 15:50فتح  إغالق جزئي 2002 ,فبراير 28

  إغالق 2002 ,مارس 01

  إغالق 2002 ,مارس 02

  إغالق 2002 ,مارس 03

 17:30 - 14:30 ، 12:15 - 10:10ح فت إغالق جزئي 2002 ,مارس 04

 22:40 - 09:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 05

 17:30 - 16:30 ، 10:05 - 08:43فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 06

 17:30 - 16:30 ، 10:30 - 08:56فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 07

 17:30 - 16:00 ، 13:00 - 09:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 08

 18:00 - 15:40 ، 10:30 - 08:48فتح  إغالق جزئي 2002 ,ارسم 09

 23:30 - 18:25 ، 10:25 - 09:05فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 10

 20:40-12:40،15:20 - 10:25 ، 08:25 - 06:40فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 11

 23:00-15:00،18:30 - 13:00 ، 10:18 - 08:57فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 12

 19:30 - 06:43فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 14

 16:30 - 15:00 ، 08:05 - 07:45فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 15

 17:20-10:12،14:30 - 09:00 ، 08:46 - 07:40فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 16

 17:20 - 13:15 ، 11:00 - 09:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 17

 16:45 - 08:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 18
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 18:45 - 08:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 19

 18:14 - 10:40 ، 10:20 - 08:50فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 20

 13:00 - 11:00 ، 10:40 - 08:39فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 21

 19:00 - 16:55 ، 11:00 - 08:45فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 22

 18:50 - 13:50 ، 10:20 - 08:48فتح  ق جزئيإغال 2002 ,مارس 23

 10:00 - 08:00 ، 07:23 - 06:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 24

 11:00 - 09:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 25

 22:00 - 16:45 ، 10:00 - 06:15فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 26

 19:00 - 11:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 27

 18:20 - 16:30 ، 11:30 - 09:20فتح  إغالق جزئي 2002 ,مارس 28

  إغالق 2002 ,مارس 29

  إغالق 2002 ,مارس 30

  إغالق 2002 ,مارس 31

 16:30 وأعيد فتحه 13:15-12:45 ، مساءاً 11:46 -11:30فتح صباحا  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 01

 17:55 - 16:25 ، 14:40 - 13:20فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 02

 19:35 - 18:50 ، 9:20 - 7:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 03

 19:30 - 18:28 ، 16:20 - 15:12 ، 8:45 - 7:45فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 04

 18:00 - 17:40 ، 11:14 - 7:26فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 05

 18:25 - 17:25 ، 10:35 - 8:35فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 06

 18:30 - 16:9 ، 7:45 - 6:20فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 07

 17:34 - 15:23 ، 11:13 - 7:31فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 08

 18:30 - 17:25 - 13:45 - 11:45 ، 9:25 - 7:55فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 09

 17:20 - 15:24 ، 9:4 - 6:25فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 10

 وضع حجارة واسمنت ,14:00 - 10:30 ، 9:00 - 6:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 11

 13:20 - 10:5فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 12

 17:45 - 14:20 ، 9:15 - 6:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 13

 18:00 - 16:45 ، 16:30 - 16:25 ، 13:35 - 11:40 ، 10:55 - 7:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 14

 18:10 - 15:20 ، 11:10 - 10:15 ، 10:00 - 9:15فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 15

 17:15 - 16:45 ، 16:25 - 15:30 ، 12:35 - 11:50 ، 9:00 - 7:45فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 16

 16:45 - 15:00 ، 12:55 - 11:30 ، 8:10 - 6:45فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 17

 17:00 - 15:15 ، 10:25 - 9:50 ، 9:00 - 7:05فتح  الق جزئيإغ 2002 ,أبريل 18

 19:00 - 18:50 ، 18:40 - 17:25 ، 13:00 - 12:17 ، 10:00 - 8:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 19

 18:15 - 16:38 ، 11:30 - 9:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 20

 18:15 - 16:45 ، 14:40 - 13:15 ، 10:08 - 7:50فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 21

 19:45 - 19:20 ، 18:27 - 16:30 ، 11:07 - 9:05فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 22

 18:05 ، 12:35 - 11:10فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 23

 20:45 - 18:15 ، 11:30 - 9:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 24

 19:38 - 18:15  ،14:10 - 12:20فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 25

 19:30 - 18:00 ، 17:15 - 17:00 ، 11:00 - 9:10فتح 0 إغالق جزئي 2002 ,أبريل 26

 19:15 - 16:50 ، 10:35 - 9:45 ، 9:15 - 8:10فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 27

 22:40 - 18:30 ، 10:40 - 08:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 28
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 19:30 - 18:30 ، 08:45 - 06:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 29

 19:00 - 17:00 ، 11:30 - 08:45فتح  إغالق جزئي 2002 ,أبريل 30

 18:00 - 14:20 ، 10:30 - 08:25فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 01

  تم اعتقال فلسطينيين18:00 - 15:30 ، 09:00 - 08:55فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 02

 22:00 - 15:45 ، 11:30 - 09:10فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 03

 22:00 - 15:45 ، 11:30 - 09:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 04

  تم اعتقال فلسطينيين17:30 - 14:15 ، 12:40 - 07:40فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 05

 22:20 - 18:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 06

  تم اعتقال فلسطينيين19:15 - 14:00 ، 08:20 - 06:45فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 07

 16:15 - 14:30 ، 10:30 - 08:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 08

 16:30 - 14:10 ، 10:30 - 08:15فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 09

 16:30 - 14:30 ، 10:30 - 08:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 10

  تم اعتقال فلسطينيين16:30 - 14:30 ، 10:30 - 08:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 11

  تم اعتقال فلسطينيين16:3 - 14:30 ، 10:30 - 08:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 12

  تم اعتقال فلسطينيين17:00 - 14:00 ، 11:00 - 09:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 13

 ال فلسطينيين تم اعتق18:00 - 16:00 ، 12:30 - 08:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 14

  تم اعتقال فلسطينيين16:08 - 14:09 ، 12:25 - 09:45فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 15

  تم اعتقال فلسطينيين20:00 - 18:30 ،17:00 - 13:30 ، 10:30 - 07:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 16

 18:10 - 14:10 ، 11:00 - 07:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 17

 17:30 - 08:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 18

 18:50-16:40 ، 10:00 - 08:15 ، 07:15 - 06:20فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 19

 19:25 - 17:15 ، 12:00 - 08:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 20

 17:45 - 12:45 ، 11:00 - 08:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 21

  تم اعتقال فلسطينيين19:25 - 14:55 ، 13:00 - 08:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 22

 18:00 - 16:00 ، 11:20 - 07:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 23

 17:50 - 14:15 ، 11:00 - 08:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 24

 18:00 - 16:00 ، 13:00 - 08:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 25

  تم اعتقال فلسطينيين17:30 - 15:15 ، 13:30 - 08:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 26

 18:00-16:30 ،16:00 - 15:30 ، 14:50 - 12:45فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 27

  تم اعتقال فلسطينيين18:00 - 15:00 ، 12:15 - 08:45فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 28

 12:00 - 08:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 29

  تم اعتقال عشرات الفلسطينيين20:00 - 19:15 ، 12:30 - 10:15فتح  الق جزئيإغ 2002 ,مايو 30

 16:25 - 14:30 ، 11:05 - 04:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,مايو 31

  تم اعتقال فلسطينيين17:20 - 14:00 ، 11:45 - 08:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 01

  تم اعتقال فلسطينيين20:25 - 18:35 ، 11:30 - 08:40فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 02

 20:30 - 18:30 ، 10:00 - 06:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 03

 19:30 - 16:30 ، 12:00 - 08:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 04

 18:15 - 16:15 ، 08:15 - 06:40فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 05

 23:20 - 14:00 ، 11:00 - 05:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 06

 23:00 - 16:00 ، 10:30 - 03:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 07

 17:20 - 15:00 ، 11:00 - 03:10فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 08
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 19:50 - 16:10 ، 11:30 - 03:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 09

 18:20 - 14:00 ، 12:30 - 03:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 10

 13:00 - 12:00 ، 09:40 - 15:05فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 11

  تم اعتقال فلسطينيين20:45 - 14:00 ، 12:30 - 03:40فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 12

 20:30 - 12:00 ، 10:15 - 05:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 13

 19:30 - 12:00 ، 10:15 - 03:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 14

 17:05 - 15:40 ، 10:30 - 04:15فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 15

 15:10-14:20،14:40 - 12:40 ، 08:30 - 03:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 16

  تم اعتقال فلسطينيين09:50 - 03:15فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 17

 17:30-12:00،11:40 - 10:30 ، 09:50 - 03:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 18

 20:00 - 13:15 ، 09:20 - 03:10فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 19

 18:00-16:30 ،16:00 - 15:30 ، 14:50 - 12:45فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 20

 19:15-14:30، 10:00-3:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 21

  تم اعتقال فلسطينيين20:00 - 13:00 ، 10:15 - 04:15فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 22

 19:00-15:00 ،12:00 - 11:10 ، 10:15 - 04:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 23

 20:00 - 14:35 ، 08:30 - 03:30فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 24

  تم اعتقال فلسطينيين18:00- 17:00 ،10:45 – 10:00 ، 08:30 - 03:00فتح  إغالق جزئي 2002 ,يونيو 25
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 مركز الميزان لحقوق اإلنسان

 
 وتتخذ من مخيم جباليا في قطاع غزة مقراً 1999مؤسسة فلسطينية غير حكومية تأسست في العام 

ويعمل المركز على ضمان تمتع الشعب الفلسطيني  بحقوقه المشروعة والسيما حقه في تقرير . لها

ويسعى . ضاع حقوق اإلنسان في فلسطينمصيره وإقامة دولته المستقلة كما ويعني المركز بمراقبة أو

الحترام المعايير المقبولة دولياً لحقوق اإلنسان والحريات األساسية وتوطيد مبدأ سيادة القانون 

 .واستقالل القضاء

ويعمل المركز بتركيز خاص في عمله على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إدراكاً منه بأن 

ة وال تقبل التجزئة ومن حقيقة أن مجموعة الحقوق تلك تعرضت وال زالت حقوق اإلنسان وحدة واحد

 .لالنتهاكات مما يستوجب العمل عليها وتأصيلها بما يضمن تمتع األفراد بها

 

 

 المركز الرئيسي

 : مقابل مركز الشرطة– معسكر جباليا – غزة –فلسطين 

 2453555: تليفون  2453554فاكس 

 مكتب غزة

 )عايدية(ارع عمر بن عبد العزيز  ش– غزة –فلسطين 

 متفرع من شارع الشفاء

 2820442 – 2820447: تليفاكس

 بريد الكتروني
net.mezan@hally 
com.mezan@palnet 
org.info@mezan 

 صفحة إلكترونية
Web Site 

org.mezan.www 


