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 مـركـز الميـزان لحقـوق اإلنسـان
AALL--MMEEZZAANN  CCEENNTTEERR  FFOORR  HHUUMMAANN  RRIIGGHHTTSS  

 ورقة حول أثر االحتالل على المرأة الفلسطينية
 مركز الميزان لحقوق اإلنسان

 
 2004 يونيو 14 -المتحدة الخاصة بالعنف ضد النساء قدمت الجتماع منظمات نسوية وحقوقية مع مقررة األمم 

 

حقوق به من انتهاكات ل    يحتوي هذا التقرير على معلومات بشأن أثر االحتالل العسكري اإلسرائيلي، وما تتسبب              :تقديم 
 الواردة فـي  تتركز المعلومات و. على وجه الخصوص  المرأة الفلسطينية اإلنسان الفلسطيني بشكل عام، وما تتعرض له        

  االقتصـادية واالجتماعيـة    اآلثارويركز التقرير على    .  على وضعية المرأة تحت االحتالل في قطاع غزة        هذا التقرير 
وتؤكد المعلومات التي توصل إليها مركز الميزان من مصادر البحث الميداني ومصـادر              . لالحتالل اإلسرائيلي  السلبية

أخرى أن المرأة الفلسطينية تعاني من أشكال التمييز في ميادين الحياة المختلفة، وأن هناك وضعاً استثنائياً جعل أوضاع                  
وات االحتالل لم تتخذ طوال فترة احتاللهـا أي      ويجدر التنويه أن ق   . المرأة الفلسطينية أكثر صعوبة نتيجة حالة االحتالل      

 كمـا أثـرت   ).السيداو(تدابير من شأنها االرتقاء بوضعية المرأة في األراضي الفلسطينية، بموجب التزامتها في اتفاقية   
عت وتضاعفت معاناة النساء، وتسـار    . هذه الحالة على مسار نضال المرأة الفلسطينية االجتماعي نحو المساواة والعدالة          

وتيرة العنف الموجه ضدهن وانتهاك حقوقهن المختلفة، بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية في الثـامن والعشـرين مـن                  
واختلفت أشكال االنتهاكات اإلسرائيلية الموجهة ضد المرأة الفلسـطينية، حيـث زادت وتيـرة              . 2000أيلول  / سبتمبر

 :عرضها على النحو اآلتيالعدوان اإلسرائيلي وانتهاكاته لحقوقها، والتي نست
 

وقد أشارت نتائج المسح الذي أجراه الجهـاز        . يعيش غالبية سكان قطاع غزة تحت خط الفقر        :الفقر والبطالة  .1
عـام   شـيكل    1.800من  انخفض   المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن متوسط دخل األسرة في قطاع غزة          

 وفي نداء عاجل أصدرته وكالة غـوث        .2004ري   خالل الربع األول من العام الجا       شيكل 1.000إلى   2000
من سكان قطاع غزة يعيشـون تحـت خـط          % 75أكثر من    ذكرت أن ) أنروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    

أي تقريباً ضـعف المسـتوى السـائد قبـل          % 40الفقر، وتقف نسبة البطالة في صفوف القوى العاملة عند          
% 12.3اء تعاني من البطالة، حيث تبلغ نسبة النساء العـامالت           نسبة أعلى من ال    نس كما أن هناك  . االنتفاضة

 وتتأثر المرأة بظروف الفقر والبطالة في األراضي الفلسطينية بشـكل           .1من إجمالي النساء في سن العمل فقط      
. كبير، حيث تضطر للبحث عن المساعدات اإلنسانية، أمالً في الحصول على ما يساعد في إعاشـة األسـرة                 

فئة من زوجات العمال الذين يتمتعون بصحة جيدة، وال يجدون فرص عمل، حيـث ال يـدخلون               خاصة تلك ال  
ضمن الفئة المستفيدة من مساعدات الشئون االجتماعية، سواء البرنامج الذي ترعاه وكالـة الغـوث أو وزارة                 

 .الشئون االجتماعية
 

                                                 
 -الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الدورة الثامنة، مسح حول أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على األوضاع االقتصادية لألسرة الفلسطينية  1

 .2004الربع األول من عام 
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د عشرات اآلالف مـن     يتشرى  ل ما أدى إ   ،2 هدمت فوات االحتالل آالف المنازل السكنية      :هدم المنازل السكنية   .2
فقـط   في قطاع غزة     ازلهن من اإلناث من   19563ت  وحسب توثيق مركز الميزان، فقد    . المواطنين الفلسطينيين 

وينطوي هدم المنازل السكنية على كثير من المعاناة للنساء بشكل خاص، حيـث يترتـب               . 2000منذ سبتمبر   
وفي الوقت الذي تضاعف فيه حالة التشـرد الضـغط          . ة األطفال عليهن المحافظة على وحدة األسرة، وسالم     

على المرأة في تدبير شئون أسرتها الحياتية اليومية الروتينية، بالنظر لفقـدانها للمسـكن واألثـاث واألدوات                 
في البحث عن مأوى، واالضطالع بدور مهم في البحث         المنزلية، فإنه يلقي بأعباء جديدة منها مشاركة الرجل         

كذلك ينطوي فقدان المأوى على انتهاك خصوصية النساء، السيما خالل فترة السـكن فـي               . العيشمة  عن لق 
راجـع   (.مراكز اإليواء الجماعية، أو عند اإلقامة لدى األقارب والجيران لحين الحصول على مأوى مسـتق              

 ).إفادة سالمة عبد السالم فسيفس) 1(الملحق رقم 
 

ت االحتالل أثناء مداهماتها المتكررة للمناطق السكنية الفلسـطينية عشـرات            احتلت قامت قوا   :احتالل المنازل  .3
المنازل السكنية، وباإلضافة إلى الترويع تعرضت النساء إلى اإلهانة المتعمدة، وعدم مراعاة الثقافة المحليـة               

 النساء بشكل   وقد سجلت حاالت طلب فيها الجنود اإلسرائيليين من       . من قبل الجنود الذين يرابطون في المنزل      
وفي حالة واحدة علـى األقـل،       . خاص االستجابة ألوامرهم بإحضار أية أغراض داخل المنازل التي احتلوها         

بقيت سيدة وبناتها لمدة يومين دون التمكن من استخدام الحمام، بسبب إصرار الجنود على البقاء عنـد بـاب                   
الثقافة المحافظة التي يتميـز بهـا المجتمـع         الحمام، األمر الذي يشعرهن بالحرج والخوف، السيما في ظل          

 ).األسماء محفوظة لدى مركز الميزان(الفلسطيني 
 

أضـراراً كبيـرة     ألحقت أعمال الهدم والقصف والتدمير    : استهداف األعيان المدنية ومصادر عيش المدنيين      .4
تيجة تدمير قـوات     من اإلناث على األقل، وكانت األضرار مباشرة، وذات وقع مأساوي جداً، ن            19886بنحو  

ولـدى المركـز عشـرات      . االحتالل لألراضي الزراعية، المصانع، أو المحال التجارية التي تمتلكها أسرهم         
كما تعرضت المرأة الفلسطينية لضـغوط      . الحاالت من األسر التي فقدت مصدر رزقها ومسكنها في آن واحد          

 أعمال القتل، واإلصابة البليغة، وهدم المنـازل،        بينما تطال آثار  . نفسية كبيرة، بسبب اعتقال الزوج أو األب      
 .وفرض القيود على الحركة أعداد أعلى من ذلك بكثير

 

فقد قتلت قوات  تعرضت النساء الفلسطينيات ألعمال قتل على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي،   :أعمال القتـل   .5
في قطاع غـزة، مـن      ) 87(د اإلناث     وبلغ عد . من اإلناث في األراضي الفلسطينية المحتلة      )173(االحتالل  

، وتنوعت األحداث التي أودت بحيـاة النسـاء، بـين           3طفلة والبقية في محافظات الضفة الغربية     ) 39(بينهن  
مـن   670كما أن   . القصف الجوي والقصف بالرشاشات وقذائف المدفعية أو إعاقة وصولهن إلى المستشفيات          

حتالل في قطاع غزة يعتبرون المعيلين الرئيسيين ألسرهم، ما يعنـي         الفلسطينيين الذكور الذين قتلتهم قوات اال     
تسببت أعمـال االغتيـال     و. فقد النساء للدخل بشكل مفاجئ، وتحمل أعباء ومسئوليات مضاعفة تجاه أسرهن          

خـالل  . والقتل خارج نطاق القضاء بفقدان حياة عشرات الفلسطينيين، والتسبب بمعاناة شديدة لمئات غيـرهم             
                                                 

  php .index/statistics/site_ar/org.mezan.www://httpلمزيد من المعلومات حول عدد الضحايا، يرجى مراجعة 2
 . وفي الضفة الغربية على توثيق مؤسسة الحقالشهيدات من اإلناث في قطاع غزة  من توثيق مرآز الميزان،عدد  3
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 غيرهم ممـن تواجـدوا فـي مواقـع          96ممن ادعت أنهم مطلوبين، سقط      ) 47(قوات االحتالل ل    استهداف  
 أسقطت طائرة   2002 يوليو   22بتاريخ  ف. ، وبالطبع كان من بينهم نساء وأطفال       في قطاع غزة فقط    االغتياالت

نهم ثمـاني   آخرين، من بي  ) 145(إسرائيلية قنبلة تزن طناً على حي الدرج فقتلت ستة عشر شخصاً وجرحت             
 4وقد فقد رائد مطر زوجته وأبناءه وبناته األربعة في هذه العمليـة           . نساء أربعة منهن لم يبلغن الثامنة عشرة      

وفي يوم الثالثاء    ). جدول بأسماء ضحايا هذه العملية     3إفادة رائد مطر، والملحق رقم      ) 2(راجع الملحق رقم    (
 صواريخ على سيارة الدكتور عبد العزيـز الرنتيسـي           أطلقت مروحيات إسرائيلية ستة    10/6/2003الموافق  

، قتلت الصـواريخ أحـد   5وبينما نجا الدكتور الرنتيسي. بجوار مدرسة ذكور الشاطئ االبتدائية في مدينة غزة   
حيث تصادف مـرورهن    )  سنوات 7(والطفلة أمل الجاروشة    )  عاماً 50(مرافقيه، والسيدة خضرة أبو حمادة      

 .6بالمنطقة لحظة القصف
 

 بمعاناة شديدة للمدنيين الفلسطينيين، وللنسـاء بشـكل         تتسبب سياسات الحصار واإلغالق   : الحصار واإلغالق  .6
فقد منعت قوات االحتالل اإلناث من حرية التنقل والحركة، وأخضعتهن لإلجراءات القاسـية، التـي                .خاص

جز العسكرية المقامة على الطرق     تمس بكرامتهن اإلنسانية، من خالل عمليات التفتيش المذلة سواء على الحوا          
 معانـاة النسـاء   . الرئيسة، أو على بوابات المناطق السكنية المحاصرة والمعزولة كمنطقتي المواصي والسيفا     

فقد سـجلت  . تزداد بشكل خاص، خاصة في حاالت المرض والطوارئ، وبالنسبة للنساء العامالت، والطالبات        
 سجلت  3/1/2003بتاريخ  .  على األقل  في قطاع غزة  ة اإلسرائيلية   العسكريوالدة على الحواجز    ثالث حاالت   

حياة غادة الغول مـن سـكان       حالة والدة لسيدة من خان يونس على حاجز المطاحن، وفي نفس التاريخ نقلت              
ثنـاء نقلهـا    أ احتجازها على حاجز السيفا وذلك       إثناء بنزيف حاد    أصيبتالسيفا شمال غرب بيت الهيا عندما       

بعد أن رفضت قوات االحتالل السماح لسـيارة اإلسـعاف           حيث نقلت بسيارة مدنية      وضع جنينها،  ل للمستشفى
بالسماح لها بالخروج من المنطقة في غير األوقـات المسـموح           الجيش  بالوصول إليها، كما ضاعفت مماطلة      

 طفلـة  مضـية  وأب محمد سلمى المواطنة نجبتوأ .7 بسبب تردي حالتها   أدخلت للعناية المركزة  الخروج بها، و  
 المواصـي  حـاجز  عبر المرور  من 6/2/2002 بتاريخ االحتالل قوات منعتها أن بعد  وذلك "حاجز" أسمتها

مـن    والمعابر في قطاع غزة،    على الحواجز ستة  وفاة    وسجلت .خانيونس في ناصر مستشفى إلى والوصول
، وذلك بعد انتظار النساء     عبر رفح م في   30/6/2001بتاريخ  ) عاماً 64( الشرافي   كريمةحالة وفاة   حيث  بينها  

كمـا حرمـت     .والرجال لعدة أيام على الجانب المصري انتظاراً لسماح قوات االحتالل بدخولهم قطاع غزة            
قوات االحتالل الفلسطينيين من حقهم في السفر، وتأثرت النساء بإغالق المعابر، كما تأثرت بحرمـان قـوات        

 حتى  من السفر  )35-16 ( الجنسين من الفئة العمرية    تم منع  6/1/2003بتاريخ  ف. االحتالل فئة عمرية بعينها   
 أعادت قـوات    15/4/2004وبتاريخ  . حيث سمح لإلناث بالسفر، فيما استمر منع الذكور        8/1/2003تاريخ  

                                                 
 . org.mezan.www على" أحد أعظم نجاحاتنا"لمزيد من التفاصيل حول هذه الحالة، يرجى مراجعة تقرير  4
 :لمزيد من التفاصيل راجع. 18/4/2004اغتالته قوات االحتالل الحقاً بتاريخ  5

42=php?id.press_detail/press_room/site_ar/org.mezan.www://http  
  .org.mezan.www  على10/6/2003 المؤرخ 22/2003يل يرجى مراجعة بيان مركز الميزان لحقوق اإلنسان رقم من التفاصلمزيد  6
 .4/1/2003وحدة البحث الميداني  : المصدر 7
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 حيث سـمحت    16/4/2004واستمر المنع حتى    . االحتالل حظر السفر على الفئة العمرية نفسها من الجنسين        
 .وواصلت منع الذكورلإلناث بالسفر 

 

ني، زة، خاصةً في مناطق السيفا، والمع     وفي سياق إقامتها معازل في قطاع غ      : عزل المناطق السكنية بالكامل    .7
قيـود  ات صحية أو تعليمية، تعاني النساء من        والمواصي المعزولة بشكل كامل، والتي ال تتوفر فيها أي خدم         

وفي المناطق الثالث تتعرض النساء للتفتيش في كل        . روريةلوصول لألماكن الض  التنقل ل شديدة على الحركة و   
مرة يسمح لهن بمرور الحواجز العسكرية، بينما ال يسمح لهن بالمرور إال بعد الحصـول علـى تصـاريح                   

اضطرت نساء للبقاء خارج هـذه     . خمس ساعات في المتوسط    - أربع تتراوح بين خاصة، وفي أوقات محددة،     
 في مدتها بسبب إغالق قوات االحتالل هـذه المنـاطق بشـكل مفـاجئ بعـد                 المناطق لفترات غير منتظمة   

في حاالت كثيرة لم يسمح للنساء بالمرور في حاالت المرض الطارئ والـوالدة، أو لـم يسـمح                  . مغادرتهن
وفـي تصـعيد    . لسيارات اإلسعاف بعبور الحواجز إلى داخل هذه المناطق وتقديم الخدمات الضرورية لهـن            

منع النساء من سكان منطقة السيفا من الحركة من         على تمييز واضح، أعلنت قوات االحتالل       خطير، وينطوي   
السبت الموافـق   وحتى صباح م22/1/2004الخميس الموافق منذ صبيحة ) الدخول أو الخروج (وإلى المنطقة   

 على يد    بشكل مطلق، ثم عادت تلك القوات للسماح لهن بالحركة، شريطة أن يخضعن للتفتيش             م24/1/2004
 . مجندة إسرائيلية

 ، و سمح للنساء بالحركة بعد       25/1/2004وأحضرت قوات االحتالل مجندة لتولي المهمة يوم األحد الموافق          
خضوعهن إلجراءات تفتيش قاسية ومهينة، إال أنهن حرمن من الحركة في اليوم التالي مباشرة، تحت ذريعة                

طابوراً للخروج وانتظرن طويالً، إلى أن بلّغن بغياب المجنـدة          غياب المجندة المكلفة بالتفتيش، حيث اصطفن       
 .وأنه لن يسمح لهن بالخروج

وفي تصعيد آخر إلجراءاتها بحق اإلناث من سكان المنطقة، أبلغت تلك القوات السكان بنيتها إتاحة الحركة 
لم قائمة بأسماء  شريطة أن تسم29/1/2004للنساء من وإلى المنطقة، بدًء من صبيحة الخميس الموافق 

النساء اللواتي يرغبن في مغادرة المنطقة بشكل مسبق ألفرادها المرابطين عند البوابة، واشترطت السماح 
للنساء بالحركة على أن تسلم القائمة في اليوم السابق، متجاهلة بذلك حاالت الطوارئ كالمرض، والوالدة 

 . إلى ذلكاالطارئة، وم
، لم يتم إسعافها وهي في حالة والدة إال بعد أن تدخل أعيان المنطقة  معروفمريم أبو ةيذكر أن المواطن 

 . واتصلوا بضباط الجيش اإلسرائيلي لحل هذا الموضوع وقد أخرجوها للوالدة بعد وقت طويل
 

انعكست إجراءات الحصار واإلغالق الداخلي سلبياً على قطاع التعليم الجامعي، حيث يؤدي إغـالق              : التعليم .8
 إلى منع مئات الطلبة من الوصول إلى مقاعد الدراسة، ما ألقى بظالل سلبية على التحصـيل العلمـي         الطريق

من إجمالي عدد   % 35 ورفح، الذين تقدر نسبتهم بنحو       سألعداد كبيرة من طلبة محافظات الوسطى وخان يون       
ب المسجلين للفصل الثاني    فمثالً بلغ عدد الطال    .الطالب الدارسين في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة       

طالباً وطالبــة،   ) 4339( بغـزة   8 من المحافظات الجنوبية والوسطى، في الجامعة اإلسالمية       2001/2002
                                                 

 . على استيضاح المركز، ردا2/396ً رقم  لمركز الميزان مكتب رئيس الجامعةاألرقام الواردة تستند إلى كتاب  8
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) 999(يسكنون محافظة خانيونس، و   ) 1684(، و )الوسطى(يسكنون في محافظـة دير البلـح      ) 1656(بينهم  
طالبة، في حين يبلغ عدد     ) 2293( حيث يبلغ عددهن     ويفوق عدد الطالبات، عدد الطلبة    . يسكنون محافظة رفح  

 بينما ذكر عميد دائرة التسجيل في جامعة األزهر أن أولياء األمـور بـدأوا يفضـلون                 .طالباً) 2046(الطلبة  
دراسة بناتهم في األجزاء الجنوبية من قطاع غزة، وخاصةً في الجامعات والكليات التـي لهـا فـروع فـي                    

 .دم توافر خيارات واسعة فيما يتعلق بالتخصص العلميالجنوب، على الرغم من ع
 

.  تعاني أعداد كبيرة من النساء من انعكاسات الوضع البيئي المتدهور على الصحة والسالمة الشخصية              :البيئة .9
 إلى أن هناك مخاطر صحية خطيرة على        2003فقد أشار تقرير أعده مركز الميزان لحقوق اإلنسان في العام           

 أخرى بعيدة األمد قد تؤثر على قدرتهن على اإلنجاب بسبب استمرار وجود أحواض تجميع               النساء، ومخاطر 
المياه العادمة في شمال مدينة بيت الهيا، والتي أنشأتها اإلدارة المدنية اإلسـرائيلية فـي سـبعينات القـرن                   

. المدنيين لسنوات عديدة  الماضي، وُمنعت السلطة الوطنية الفلسطينية من نقلها إلى مكان أقل خطراً على حياة              
 قد غرقت في هـذه األحـواض بتـاريخ أغسـطس عـام            9) سنوات 8(وكانت الطفلة نداء صبري المصري      

1992.10 
 

تتأثر النساء بشكل كبير باالجتياحات المتكررة التي تقوم بها قوات االحتالل داخـل              :اجتياح المناطق السكنية   .10
، األمر الذي يجعل حـاالت      كل تام، حتى في حاالت الطوارئ     المناطق السكنية، حيث تمنع أثناءها الحركة بش      

أسرة المواطنة أسماء   وأثناء االجتياح األخير لمدينة رفح، اضطرت       . الوالدة والمرض تشكل تهديداً على الحياة     
 من خلع نوافذ من المنزل، ونقلها من بيت إلى بيت تحت خطر نيـران القناصـة، إلـى أن                    ) عاماً 28(خليفة  

واضطرت إلى البقاء مع مولودها في بيت القابلة حتى انسـحاب قـوات             . قابلة لتضع مولودها  وصلت منزل   
 .االحتالل بعد أربعة أيام

 

 تسبب انهيار االقتصاد الفلسطيني بكثير من الصعوبات للنساء، فزادت نسبة البطالة            :البرامج التنموية الوطنية   .11
وكان لضعف إيـرادات    . صول على العالج المناسب   بينهن، وضعفت فرص التعليم والعمل، والقدرة على الح       

من إجمالي الموازنـة    % 50 يقارب   -السلطة الوطنية الفلسطينية، وحدوث عجز خطير في موازنتها السنوية          
 أن أثر على قدرة السلطة على وضع برامج تساعد على تحسين وضع المرأة في فلسطين، حيث                 -2004للعام  

 . الطارئة، واألكثر إلحاحاً للمجتمع الفلسطينيجاءت الموازنة لتعبر عن الحاجات
 

يتضح مما سبق عرضه أن حالة االحتالل القائمة تؤثر بشكل كبير على النساء الفلسطينيات، خاصة وأن انتهاكات قوات 
وفي الوقت الذي يرحب فيه . االحتالل اإلسرائيلي تعمدت إنزال العقاب الجماعي بالمدنيين وممتلكاتهم بشكل منظم

كز الميزان لحقوق اإلنسان بزيارة المقررة الخاصة لألمم المتحدة للعنف ضد النساء، فإنه يؤكد على أن حقوق النساء مر
هي جزء أصيل من حقوق اإلنسان، وتقع في نطاق الحماية التي يؤمنها القانون الدولي اإلنساني، وقانون حقوق 

تشكل انتهاكات خطيرة لمعايير حقوق اإلنسان، واللتزاماتها اإلنسان، وعلى أن ممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلي 

                                                 
 .نداء كانت الطفلة الثانية التي تتعرض لهذا المصير، حيث غرق طفل آخر من قرية أم النصر في نفس األحواض 9

 rog.mezan.www على" آثار التلوث البيئي على حقوق اإلنسان في شمال غزة"لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة تقرير مركز الميزان  10
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وتعد الممارسات المشار إليها أعاله انتهاكا اللتزامات إسرائيل التي تفرضها معاهدة االسكوا، واتفاقية القضاء . التعاقدية
شأن حماية المدنيين في على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما أنها تشكل انتهاكات جسيمة التفاقية جنيف الرابعة ب

والتي تنص على منع تدمير ممتلكات المدنيين وعمليات العقاب الجماعي واستهداف المدنيين ) 1949(وقت الحرب 
كما أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتدمير واسع النطاق، واالستيالء على ). 47 و49 و53 و33مواد (

يش المدنيين دون وجود ضرورة عسكرية لذلك تعد أيضا انتهاكات خطيرة الممتلكات، وتدمير المنشآت الضرورية لع
كما يجب اإلشارة هنا إلى أن إسرائيل ملزمة بواقع نصوص تعاقدية بحماية، . من اتفاقية جنيف الرابعة 147 طبقا للمادة

لمساواة بين الجنسين وحكم الدفاع عن، نشر وتحقيق هذه االلتزامات في بيئة تتسم بحرية تقرير المصير وعدم التمييز وا
 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية يصنف كل من 1998وجدير بالذكر أن ميثاق روما لعام . القانون وعدم النكوص

 وكذلك عمليات التدمير واسعة النطاق واالستيالء على ( (d) (2) 7) والمادة ( (d) (1)7المادة " (نقل السكان"عمليات 
 a.8,2المادة (على أنها جرائم حرب " سكرية والتي يتم تنفيذها بشكل غير قانوني ووحشيالممتلكات دون ضرورة ع

(iv)  .( .( استنكرت ما تقوم به إسرائيل 2001يشار إلى أن اللجنة الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب في نهاية عام 
أو العقاب القاسي وغير اإلنساني / ووذلك عندما اعتبرت، وألول مرة، عمليات هدم المنازل شكل من أشكال المعاملة

وقد أدانت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان هذه الممارسات، إال أن أحداً لم يقم باتخاذ إجراء كاٍف . والمهين
وعندما حاول نشطاء سالم تشكيل دروع بشرية لجناية مساكن . لوقف عمليات التدمير وحماية المدنيين وممتلكاتهم

، بعد 2003مارس /في السادس عشر من آذار) (Rachel Corrie، قتلت الناشطة األمريكية ريتشل كوري الفلسطينيين
 .أن دهستها جرافة إسرائيلية بينما كانت تحتج على هدم المنازل في رفح

ل عليه، يطالب مركز الميزان لحقوق اإلنسان المقررة الخاصة بالعنف ضد النساء بالعمل على وقف انتهاكات إسرائي
كما . لحقوق المدنيين الفلسطينيين، واحترام التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي العام، والقانون اإلنساني كقوة احتالل

ويحث المركز المقررة الخاصة على تضمين تقريرها السنوي للجنة حقوق اإلنسان معلومات حول أثر االنتهاكات 
اص، والطلب إلى الجنة والمجتمع الدولي التدخل بفعالية أكثر لوضع حد لهذه اإلسرائيلية على المرأة الفلسطينية بشكل خ

 .االنتهاكات، وإنهاء حالة االحتالل غير القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة
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 1ملحق رقم 
 12/5/2004 في مخيم الالجئين بتاريخ O منازل في منطقة بلوك تجريفوفي شهادة بخصوص 

أسكن مـع   : "، اإلفادة التالية  1950 المولودة بتاريخ    410153126:  عاماً، والتي تحمل رقم الهوية     54،  احمد فسيفس قدمت سالمة عبد السالم     
 متـراً  250من مخيم الالجئين برفح على بعد جوالي )  (Oفرداً، في منزل في بلوك) 17(عائلتي وعائلة ابني محمد علي فسيفس المكونة من 

 متـراً،   150ت االحتالل اإلسرائيلي الجدار الحديدي أصبح منزلنا يبعد عن الجـدار مسـافة               أقامت قوا  منذ. عن الشريط الدودي مع مصر،      
ولكن بعد أن وضعت قوات االحتالل أبراج مراقبة دائمة مقابل الحي وبوابة في الجدار،              . واعتقدنا أن الجدار سيكون نهاية لمخاوفنا بهدم منزلنا       

 .تلك البوابة مطلقين الرصاص والقذائف المدفعيةأصبح المكان مسرحاً لدخول وخروج الدبابات من 
 اقتحمت عشرات اآلليات الحي بغطاء الطائرات التي أطلقت عدة صواريخ بجوار منزلنا، وأسفر ذلك عـن استشـهاد                   قبل أيام من هدم منزلنا    

ى ابني محمد الذي يعمـل فـي        طفلين من الحي ولحقت أضرار في منزلنا، ولكن بسبب الوضع المادي الصعب حيث ال يعمل في المنزل سو                 
يعيل جميع األسرة، لم نتمكن من استئجار منزل برغم الضرر الذي أصاب منزلنا وخوفنا المستمر من                ) شيكل 1600(األمن الوطني ويتقاضى    

ب إطـالق    توغلت عشرات اآلليات العسكرية في حينا ولم نتمكن من مغـادرة المنـزل بسـب               12/5/2004وفي يوم األربعاء    . عودة الدبابات 
 مساءاً وأقمنا عند ابنة عمي 8:00الرصاص والقذائف على المنطقة، والصواريخ من الطائرات، وبدأنا بالهروب من المنزل عند حوالي الساعة    

مة من   متراً وبقينا عندهم ثالث أيام حتى انسحبت الدبابات من المنطقة لنعود ونجد المنزل كو              300سميرة رضوان التي تبعد عن منزلنا حوالي        
علمت من جيراننا الذين هدمت منازلهم أنهم سوف يذهبون إلى ملعب شباب . بكيت على منزلي فقد كانت هجرتنا الثانية. الحجارة فوق ممتلكاتنا

رفح بسبب عدم وجود مأوى، وهناك أبلغونا أن نذهب إلى بلدية رفح لعدم توفر غرف في النادي بسبب وجود سكان دمرت منـازلهم قبلنـا،                         
لغونا في البلدية أن نتوجه إلى منازل أقاربنا حتى يتم تامين مأوى لنا، وعلمنا بعد يومين أن وكالة الغوث فتحت بيوت إيواء فـي مدرسـة                          واب

) 35( ونحن نقيم في غرفة واحدة مع ستة عائالت، جميعنا أقارب من عائلة فسيفس ويبلغ عددنا    17/5/2004الخنساء االبتدائية لالجئات، ومنذ     
وبسبب وجود رجال من عائالت مختلفة لم تتمكن الفتيات من البقاء في المدرسة، فذهبت زوجات أبنائي                . ، منهم ست نساء، وعشرين طفالً     فرداً

فرد، وعائلـة   ) 2(أفراد، وعائلة زينب بكير     ) 8(إلى منازل والدهن وبقين وأبنائي وزوجي وعائلة أخيه، وانضمت إلينا عائلة نضال أبو عنزة               
 .فرد سكنا في غرفة صف واحدة) 12(حمن رضوان عبد الر

وبسبب وجود النساء في الغرف يضطر أبنائي وزوجي وأبناء النساء األخريات من المبيت في ساحة المدرسة بسبب عاداتنا وتقاليدنا، وأصبحنا                    
 آلخر دون استقرار وال نعلم إلـى متـى          وهذا وضع غريب علينا بعدما كنا في منازلنا نقيم أصبحنا مرحلين من مكان            . مشتتين في عدة منازل   

ويزداد قلقنا على أبناءنا الصغار الذين سـيتقدمون        . كما أننا قلقين دائماً على بناتنا، حيث تكتظ منازل أخوتهن المتزوجين          . سنبقى في المدرسة  
 .12/5/2004حتى كتبهم ضاعت منذ . لالمتحانات بعدما فقدنا منزلنا مباشرة

كما أن وضع األطفـال     . ت كثيرة، حيث أضطر لالستحمام في منازل أقاربنا، ونضطر إلغالق النوافذ بشكل مستمر             أعاني من صعوبا   كامرأة
قـدمت لنـا بعـض      ) UNRWA(يصبح أصعب بمرور األيام، فالمكان غير صحي، والطعام ليس مناسباً كما في المنزل، رغم أن الوكالـة                  

 .الوجبات
ب منا المسئولين الذي يقيمون في المدرسة معنا أن نبحث عن مكان إليوائنا عند أقاربنا، معـربين                  طل 31/5/2004وفي يوم األربعاء الموافق     

عن رغبتهم بإغالق المدرسة، ولكننا لم نوافق وبقينا كما كنا، وتوقفوا عن النوم في المدرسة معنا، بعد أن وفروا لنا طعام مجفف أبلغونا أنـه                         
 .سيكفينا لمدة أسبوع
عام عشتها في منزلي منذ زواجي، وعلى حيـاتي وذكريـاتي وأبنـائي    ) 50(فسية صعبة، ويومياً أفيق من النوم أبكي على أصبحنا في حالة ن 

لمـاذا  "أحيانا يأتي أحفادي ويسألوني     . ترعرعوا فيه، وأحيانا أجد زوجي يبكي على حالنا وهو ال يملك حيلة في تامين منزل يجمعنا من جديد                 
األطفال يخافون ويصرخون عند سماعهم إطالق رصاص، ويبدأون بالبكاء ويلتصقون بـي قـائلين              . ستطيع الجواب فال أ " أنت ال تسكني معنا   

وأنا أصبحت . ، أصبحوا في الليل يفزعون من النوم يبكون، وبعضهم بدأ يتبول أثناء النوم     )"تطلق الرصاص علينا  (جاءت الطائرة، بدها تطخنا     "
، إال غـرف صـفوف      1984ائلة واحدة وال يوجد استقرار، وأصبحنا كهجرة عائالتنا من خيام فـي             في وضع سيء ال بيت وال أثاث، وال ع        

إنهـا مسـئولية    . وفي عياب الحياة الطبيعية في المنزل على أن أحافظ على األسرة، وتقديم كل ما أتمكن لهـا                . المدرسة لالجئين نساء ورجال   
 "كبيرة
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 2ملحق رقم 
، يبلغ مـن  )ي، ح، ع(وع بالقسم، صرح به للمركز، مسعف يعمل في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، هو         المقتطفات التالية من تصريح مشف    

 عاماً، يقيم في حي تل السلطان بمدينة رفح، جاء فيه ) 26(العمر 
عودة منها، بسبب تعمد قوات     أعاني كثيرا من االنتظار لساعات طويلة في ذهابي لمدينة غزة وال          ....مرات أسبوعياً   ) 3(أتوجه إلى مدينة غزة     "

أحياناً بعد االنتظار يبلغونا أن الطريق مغلقة تماماً ما يمنعني من           ....االحتالل إغالق طريق صالح الدين الذي يربط بين شمال القطاع بجنوبه            
تابعة للهـالل األحمـر، كـان       ، بينما كنت عائداً من مدينة غزة في سيارة إسعاف           29/5/2002يوم األربعاء الموافق    ....الوصول إلى عملي    

وكنَّا ننقل أدوات ومواد لإلسعاف إلى قسم اإلسعاف والطوارئ         ....، ومندوبة الصليب األحمر في جنوب القطاع        )م، ق (برفقتي سائق اإلسعاف    
في المكان مئات السيارات  تقريباً، وكان الحاجز مغلق ويقف 2:30وصلنا إلى الحاجز في حوالي الساعة ....التابع للهالل األحمر في خانيونس 

تقريباً من برج المراقبة المقـام فـي        )  متراً 100(وصلنا قرب الحاجز على بعد حوالي       ....طلبنا من سائق اإلسعاف أن يتجاوز السيارات        ....
 حيث وجـدت    صعقت من المنظر  ....شاهدت شاب يستغيث بنا فنزلت من سيارة اإلسعاف ووصلت إليه           ....  أبو هولي     -نهاية طريق الحكر    

علمت من ابنها أنهم موجـودين علـى        ....سيدة مسنة، وكانت آثار المرض والتعب بادية عليها، فاقتربت منها فإذا بها في وضع صحي سيئ                 
فأخبرتني أنها ستقوم بالتنسيق عبر الصليب األحمر من        ....أبلغت مندوبة الصليب األحمر بما شاهدت       .... صباحاً   11:00الحاجز منذ الساعة    

كانت حالتها تسوء شـيئاً فشـيئاً       ....أنزلت الحمالة الخاصة ونقلنا السيدة المسنة إلى سيارة اإلسعاف          ....أجل السماح لنا بنقلها إلى المستشفى       
قـة  دقي) 30(بعد حـوالي    ....متراً من الحاجز    ) 20( مساءاً بدأنا نقترب تدريجياً، حتى أصبحنا على بعد حوالي           5:00عند حوالي الساعة    ....

كنت أجري إسعافات أوليـة للمريضـة       ....دقائق من وصوله أمرنا عبر مكبر الصوت بالمرور         ) 5( عند الحاجز، وبعد     11وصل جيب أبيض  
وعند وصولنا إلى حاجز المطاحن وجدنا الجيب األبيض وجيبـين عسـكريين آخـرين              ....بينما مندوبة الصليب تقوم باالتصال والتنسيق       ....
من سيارة اإلسعاف، وكان بداخلها السيدة المريضة وابنها وابنتها وطفل من عائلتها، ونزل جميع من بداخل اإلسعاف، بما                  أمرونا بالهبوط   ....

بدءوا بتفتيش سيارة اإلسعاف، وكان أحدهم يسـألني عمـا          ....فيهم السائق ومندوبة الصليب األحمر،،، أخذ الجنود بطاقات تعريف الشخصية           
كنت أضطر في مرات عدة إلى فتح صناديق تتواجـد فـي            ....م من رؤيته لصعوبة الحالة وانشغالي في إسعافها         بداخل اإلسعاف، على الرغ   

دقيقة تقريباً أعادوا لنا بطاقات تعريف الشخصية، وسمحوا لنا بالمرور ) 15(بعد أكثر من ....اإلسعاف وأترك المريضة وهي في أسوأ حاالتها 
 12متراً، ، وعلى الرغم انطالقنا بسرعة كبيرة توفيت السـيدة ) 200(بعد اجتيازنا الحاجز بحوالي    ....خيرة  كانت المريضة تلفظ أنفاسها األ    ....
 ". مساًء 6:30 وهي جثة هامدة في حوالي الساعة س نقلناها إلى مستشفى ناصر بخان يونو....

 3ملحق رقم 
 
فـي مســاء االثنـين الموافـق        . دي ثالثة أطفـال، وأعمــل حـداداً      عاماً، متزوج ول  ) 28(أنا رائد محمد إبراهيم مطر، أبلغ من العمر         "

، حملت أبنائي وصعدت بهم أنا وزوجتي، من منزل والدي الكائن في الطابق األرض، إلى شقتي في                 11:00، عند حوالي الساعة     22/7/2002
استيقظت من النوم فجـأة،     . ما جعلتا نخلد للنوم سريعاً    . دكنا متعبين جداً، حيث كنا نحتفل بعيد ميالد ابني محم         . الطابق العلوي، كي نخلد للنوم    

، قبـل أن    )شـيء (، لم أسمع أي صوت      )شعرت أنني مكسر  (كنت أشعر بتعب شديد وآالم في مختلف أنحاء جسمي وكأنني تعرضت للضرب             
قطوعة، قمت أتلمس طريقي وتوجهـت      استيقظ، ولكنني بعدما استيقظت شعرت أن المنزل قد هدم، حيث كان الظالم حالكاً، وكانت الكهرباء م               

إلى المطبخ كي أحضر ما أنير به الطريق، وأثناء سيري إلى المطبخ، سقطُّ من شقتي إلى الدور األرضي، وجدت نفسي في بيت الدرج فدققت                        
انهـار  ) وتستخدم لالستغاثة (ا  باب شقة والدي، وهو في الناحية الغربية ويقابل المدخل الرئيس للبناية، فتحت الباب أختي هيا، وقالت لي إلحقن                 

، دخلت إلى المنزل فوجدت والديَّ يرفعون األنقاض عن الطفل إبراهيم، ساعدتهم بإزالة بعض األنقاض، ثم صعدت إلـى                   )البيت واقع (المنزل

                                                 
الجيب األبيض، هو جيب االرتباط العسكري اإلسرائيلي، ويتنقل الضابط العسكري المسؤول عن فتح وإغالق الطريق فيه، ومجرد مجيئ   11

 . الجيب إلى المنطقة وقت إغالق الطريق يتجدد أمل المارين، بأن الطريق ستفتح
 ، عاماً، من سكان رفح70ية غالية أحمد محمد الشلح، يدور الحديث في هذه اإلفادة عن الفلسطين  12
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 مـركـز الميـزان لحقـوق اإلنسـان
AALL--MMEEZZAANN  CCEENNTTEERR  FFOORR  HHUUMMAANN  RRIIGGHHTTSS  

 في األعلى، وبعـدها لـم       األعلى للبحث عن زوجتي وأوالدي، لم أجد أحداً، فهبطت ثانية، سألتني أمي أين أبناؤك ؟؟ قلت لها ال أدري ال أحد                    
 )". غاب عن الوعي(أعرف ماذا حدث 

 4ملحق رقم 

 2002 يوليو 22جدول يوضح أسماء الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا نتيجةً لعملية القصف اإلسرائيلي بتاريخ 
 سبب الوفاة التاريخ العمر مكان السكن اسم الشهيد رقم

1.  
شظايا صاروخ أصابت أنحاء  22/07/2002 37 غزة زاهر صالح محمد أبو حسين

 مختلفة من الجسم

2.  
 صالح الدين مصطفى إيمان
 شحادة

 أشالءقذيفة حولت الجثة إلى  22/07/2002 14 غزة

3.  
شظايا صاروخ أصابت أنحاء  22/07/2002 4 غزة صبحي محمود صبحي الحويطي

 مختلفة من الجسم

 بتشظايا صاروخ أصا 22/07/2002 0 غزة دينا رامي محمد مطر  .4

5.  
صالح الدين مصطفى محمد 

 شحادة
 أشالءقذيفة حولت الجثة إلى  22/07/2002 49 غزة

6.  
شظايا صاروخ أصابت أنحاء  22/07/2002 26 غزة  حسن مطرإبراهيم إيمان

 مختلفة من الجسم

7.  
شظايا صاروخ أصابت أنحاء  22/07/2002 22 غزة منى فهمي محمد الحويطي

 مختلفة من الجسم

8.  
شظايا صاروخ أصابت أنحاء  22/07/2002 5 غزة حمد مطرداليا رائد م

 مختلفة من الجسم
 أشالء 22/07/2002 41 غزة ليلى خميس يوسف شحادة  .9

10.  
شظايا صاروخ أصابت أنحاء  22/07/2002 5 غزة محمد محمود صبحي الحويطي

 مختلفة من الجسم

11.  
 شظايا صاروخ أصابت أنحاء 22/07/2002 1 غزة أيمن رائد محمد مطر

 مختلفة من الجسم

12.  
شظايا صاروخ أصابت أنحاء  22/07/2002 3 غزة محمد رائد محمد مطر

 مختلفة من الجسم

13.  
شظايا صاروخ أصابت أنحاء  22/07/2002 11 غزة آالء محمد مطر

 مختلفة من الجسم

14.  
 أنحاء مختلفة من فيشظايا  09/08/2002 67 غزة خضر محمد علي الصعيدي

 الجسم

15.  
شظايا صاروخ أصابت أنحاء  23/07/2002 42 غزة  الشوايوسف صبحي علي

 مختلفة من الجسم

16.  
شظايا صاروخ أصابت أنحاء  2002/.16/8 18 دير البلح مريم إبراهيم مطر

 مختلفة من الجسم
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 5ملحق 

 ي قطاع غزةجدول بأسماء النساء والبنات الالئي فارقن الحياة أثناء االنتظار على الحواجز والمعابر اإلسرائيلية ف

 رقم االسم العمر  الوفاةسبب المكان التاريخ مالحظات

 معهد ناصر بمصـر     في تتلقى العالج    كانت
 تنتظـر يـومين حتـى       ظلتوعند عودتها   

تدهورت حالتها وأصيبت بنوبة قلبية وفارقت      
 الحياة

30/6/
2001 

 دخولها من معبر العودة     إعاقة جباليا
 64 في رفح إلى غزة

 حسن العبد فاطمة
  .1 الشرافى

 لمستشفى أبو يوسف النجـار       إدخالها  إعاقة
 كانت تعانى من سـخونة      فهي الحياة   وفارقت

 إلى فقر الدم    إضافةشديدة والتهاب في الرئة     
. 

11/8/
2001 

 منطقة
 مواصي
 رفح

 جنود االحـتالل عنـد      أعاق
الحاجز المؤدى إلـى منطقـة      

  نقلهـا   ومنعوا رفح     مواصي
  المستشفىإلى

 سعيد أزهار الطفلة عامان
  .2 أبو شلوف

 داخـل   تنتظـر  الشيخ خليل كانت     المواطنة
سيارة أجرة ولم يستجيب جنود االحتالل لها       

 من التعب   غايةبالمرور وكانت مرهقة وفى     
وعند إطالق النار العشوائي أصيبت بنوبـة       

 قلبية

12/2/
2002 

 رفح

 المواطنـة بعـد أن      استشهدت
أرهقها االنتظار عند مفتـرق     

ل عودتها من غزة     خال الشهداء
إلى منزلها في رفح وبدأ جنود      
ــار   ــإطالق الن ــتالل ب االح

 مما أثار الخوف فـي      عشوائيا
 نفس المواطنة

45 
 عبد الرحمن نعمة

  .3  خليلالشيخ

 سـيارة   في المواطنة إلى المستشفى     توجهت
خاصة ووصلت إلى حاجز المطاحن شـمال       

 جنـود  إال أن  " هولي  أبو حاجز" خانيونس  
 لم يسمحوا لها وظلـت      سرائيلياإلاالحتالل  

 ساعات متواصـلة وتـم االتصـال        8نحو  
 األحمر حيث وافق جنود االحـتالل       بالصليب

على دخول سيارة اإلسعاف برفقة الصـليب       
 ومع ذلك أوقـف الجنـود السـيارة         األحمر

أن المواطنـة  إال  وقاموا بعملية تفتيش مذلـة      
 . بعد دقائق من عبور الحاجز استشهدت

29/5/
2002 

 فحر
ــت ــة  كان ــة بحاج  المواطن

 المستشفى حيث   إلىللوصول  
  من مرض مزمنتعانىأنها 

  .4 حمد شلحأ غالية 65

 غـزة إلـى     من أثناء محاولتها العودة     توفيت
 رفح وفى أثناء عبورهـا طريـق        فيمنزلها  

 إطـالق البحر بمنطقة الشيخ عجلين سمعت      
نار وشعرت بالخوف إضافة إلـى اإلرهـاق        

 إغالقلى األقدام بسبب    والتعب أثناء السير ع   
الطريق وتم نقل المواطنة إلى عيـادة ديـر         

 األقصـى البلح ومنها حولت لمستشفى شهداء  
 حيث فارقت الحياة

29/5/
2002 

 رفح

 اإلرهاق الشديد نتيجـة     بسبب
 نتيجـة السير لمسافات طويلة    

ــتالل   ــوات االح ــالق ق إغ
 اإلسرائيلي للطريق العام

  .5  عفانةنعيمة 40

 قيام  أثناءالمريضة    ى وفاة   إل القصف     أدى-
األطباء بتقديم العالج الطبي لها ساعة حدوث       

  .الصاروخيالهجوم 

24/1/
2003 

 غزة
توفيت إثر إصابتها بنوبة قلبية     
نتيجة الهجوم الصاروخي على    

 حي الزيتون
  .6 فاطمة المشهرواى 57
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 6ملحق 

  االحتاللحاالت الوالدة على الحواجز، وفقدان األجنة بسبب ممارسات قوات
 

 الرقم التاريخ االسم العمر المنطقة مالحظات
 بالبطن وتهتـك    برصاص الجنين ابن الثالث شهور للحامل بعد أن أصيبت          قتل
 .معاء أصابت الرحم وقتل الجنينباأل

 

 جيهان 24 خانيونس
 قننإسماعيل 

15/12/
2001 

1. 

داء القريب من   عند مفترق الشه   المرور جنود االحتالل السماح للسيدة من         رفض
 جنوبي غزة لها بالمرور وظلت تتألم وأخذت تصرخ بـأعلى           تساريمنمستوطنة  

 . بحاجة إلجراء عملية قيصرية مما هدد حياتهاوكانتصوتها حتى سمح لها 
 

 مخيم
 البريج

/22/7  األخرسمريم 
2001 

2. 

 قوات االحتالل   رفض جنين السيدة زوجة محمد زعرب من خانيونس بعد          توفى
أن إال   ترابيـة  إلى رفح عبر طرق      ت ثم اتجه  وأعادتهها عند حاجز التفاح     إدخال

 االرتباط  بينقوات االحتالل انهالوا عليهما بالشتائم واإلهانات وبعد عمل تنسيق          
 أنالفلسطيني واإلسرائيلي ومحاوالت استمرت ألكثر من ساعتين سـمحوا لهـا            

 ثم وصلوا إلى المستشـفى      تمر بمرحلة تفتيش حيث أدخلت إليها الكالب المدربة       
 جنينها ميتاً حيث أكد األطباء أن األم عانت من نزيف جراء االنتظـار              ووضعت
  والمعاناةالطويل 

/2/8  زعربسميرة 38 خانيونس
2001 

3. 

 طفلها الـذكر    خانيونس غربي مدينة    المواصي السيدة وهى تقيم في حي       وضعت
 السـيدة قـد     وكانتمته حاجز   عند حاجز التفاح اإلسرائيلي غرب المدينة وقد س       

 مستشـفى شعرت بآالم والدة المخاض وقد طلبت سيارة عربة إسعاف لنقلها إلى            
 تدخل  ورغم ولكن القوات اإلسرائيلية احتجزوها فترة طويلة          سبخان يون ناصر  
 السيدة ساعات من االنتظار أمام الحاجز وضعت        وبعد األمن الفلسطيني      مسئولي

 ربة اإلسعاف مولودا ذكرا وهى داخل ع

 أبو سلمى 27 خانيونس
 مضنية 

6/2/
2002 

4. 

المواطنة  من منطقة مواصي رفـح مـن         ليال   اإلسرائيلي قوات االحتالل    نعتم
 المستشفى وهـي فـي حالـة        إلى تل السلطان العسكري للوصول      زاجتياز حاج 

 جنود االحتالل المتمركزين على حاجز      أن زوج المواطنة صيام،       وقال  . والدة
 منطقة المواصي إلى مدينة رفح، لم       ألهاليالسلطان الذي يعتبر المنفذ الوحيد      تل  

 4( المستشفى، حيث انتظرت لمدة تزيد علـى         إلىيسمحوا لزوجته من الوصول     
 حالة زوجته   أنأضاف  و . تضع مولودها قرب الحاجز العسكري     أنقبل  ) ساعات

ما في ظـل البـرد       رعاية طبية هي ومولودها، السي     إلىالصحية سيئة، وتحتاج    
 حصار خانق ومشدد منذ بداية انتفاضة األقصى،        إلىتخضع المواصي   و.القارص

 .مما يزيد من معاناة المواطنين

مواصــي 
 رفح 

شهناز خالـد    31
 صيام 

2/1/
2003 

5. 

 سيارة اإلسعاف الوصول إليها ولكن      تكانت المواطنة ا في حالة والدة وقد حاول       
ثم تكررت محاوالت ممـا أدى تـأخير والدتهـا          أطلق عليها النار من الطائرة      

 "وزيادة معاناة األم وتعرض حياتها للخطر ووالدتها في السيارة 

بيــــت 
 حانون 

منى أبو عودة  37 24/1/
2003 

6. 

قتلت بعد سقوط جدار منزلها بسبب تفجير قوات االحتالل المنزل المجاور أثناء            
 .ابعاجتياح مخيم البريج، وكانت حامل في الشهر الس

ــيم  مخـ
 البريج

/3/3 نها سويدان 41
2003 

7. 

 
 


