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 مقدمة
 في األراضي الفلسطينية المحتلة إلى مزيد من تدهور، وواصلت مستويات المعيشة بالنسبة للسكان حالة حقوق اإلنسانتعرضت 

وذلك في ظل تصعيد قوات االحتالل .  السكانمن% 60لتطال أكثر ظاهرتي الفقر والبطالة، بحيث استشرت ، الفلسطينيين تدنيها
 . على السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينية المحتلة المتواصلعدوانهال
 

ياسين، مؤسس  اغتيال قوات االحتالل للشيخ احمد تصعيداً بالغ الخطورة، تمثل في 2004شهد الربع األول من العام الجاري 
وشكل اغتيال الشيخ . ، في غارة جوية22/3/2004وذلك فجر يوم االثنين الموافق ". حماس"ركة المقاومة اإلسالمية وزعيم ح

 .أحمد ياسين التصعيد األبرز لسياسة االغتيال والتصفية الجسدية خالل األشهر الثالث التي يغطيها التقرير
 

دمرت عشرات المنازل السكنية والمحال التجارية واستهدفت المدارس، وواصلت تلك القوات استهدافها المنظم لألعيان المدنية، ف
وصّعدت من سياسة العقاب الجماعي للسكان، بتشديد حصارها المتواصل . والبنية التحتية من طرق وشبكات مياه وهاتف وكهرباء

ها أليام، فيما صّعدت من على محافظات غزة، وعزلها لبعض المناطق عن محيطها وحرمان سكانها من الخروج والدخول إلي
ممارساتها وإجراءاتها المهينة والمذلة، على المعابر والطرق، حيث تعمدت إعاقة مرور الحجاج، وحرمت بعضهم من حقه في 

، )إيرز(وشهدت هذه الممارسات تصعيداً غير مسبوق بحق العمال الفلسطينيين على معبر بيت حانون . السفر ألداء فريضة الحج
 .اءاتها الحاطة بالكرامة إلى إصابة عشرات العمال ووفاة أحدهمحيث أدت إجر

 

وترافق تصعيد قوات االحتالل، مع حملة من التصريحات التي يطلقها أركان حكومة االحتالل وعلى رأسهم رئيس الحكومة، 
عن جرائم الحرب بإعالنه خطة لالنسحاب من قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي لحجب أنظاره 

 . في األراضي الفلسطينية المحتلةاإلسرائيلية 
 

يسعى مركز الميزان من خالل مواصلة نشر تقاريره ذات الطابع التوثيقي، إلى فضح انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب التي 
 . ولة لوضع حد لها في محاترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة

 

/ 31/3 حتى 1/1/2004التقرير االنتهاكات المرتكبة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، خالل الفترة الممتدة منذ هذا  يوثق
ويعتمد المركز على المعلومات التي يجمعها باحثوه . ويستند إلى حصيلة ما وثقه المركز خالل الفترة في قطاع غزة فقط. 2004

باستخدام مجموعة من األدوات التي تؤمن أكبر قدر ممكن من الصدقية والموضوعية، حيث يقومون بتحقيقاتهم الميدانية ميدانياً، 
 الخ...ويجمعون اإلفادات من الضحايا وشهود العيان، ويعبئون نماذج حصر األضرار ويحصلون على الوثائق الثبوتية

 

، وتسهم قواعد البيانات المحوسبة في انتهاكات حقوق اإلنسان في قطاع غزة ق لتوثينات محوسبة،  بياةيذكر أن المركز أنشأ قاعد
، وفي الحاالت التي يتكرر فيها الضرر للمنزل أو قطعة األرض نفسها، يشار إلى تعرضها اوز ثغرة تكرار توثيق الحدث نفسهتج

 .للضرر أكثر من مرة
 

كان المدنيين وممتلكاتهم، وينحو إلى السرد التفصيلي ويورد إفادات يستعرض التقرير حصيلة الخسائر واألضرار التي لحقت بالس
واستعرض التقرير عدد التوغالت .  واألضرار حيناً آخررمشفوعة بالقسم حيناً، ويعطي نبذة عن موضوع وخالصة إجمالية للخسائ

 .االنتهاكات والجرائموحصيلة خسائرها، ويورد التوغالت النوعية منها، كونها تنطوي على عدد كبير ومتنوع من 
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 التوغل في األراضي الفلسطينية
 

 – فيما استمرت في إعادة احتاللها للضفة الغربيـة          -واصلت قوات االحتالل توغالتها شبه اليومية في مدن ومخيمات قطاع غزة            
 وتعـتقلهم وتحاصـرهم داخـل       التي ترتكب خاللها انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق اإلنسان، فتقتل المدنيين            

مناطقهم وتمنع عنهم اإلمدادات الغذائية والطبية، كما تعيق وتعرقل حركة الطواقم الطبية وسيارات اإلسـعاف، وتـدمر األعيـان                   
 .المدنية، والبنية التحتية

 

. ة بموجب اتفـاق أوسـلو      هو دخول قوات االحتالل لألراضي الخاضعة لسيادة السلطة الوطنية الفلسطيني           هنا، والمقصود بالتوغل 
وتدفع قوات االحتالل بآلياتها العسكرية المعززة بتغطية جوية من الطائرات العمودية، إلى المنـاطق السـكنية اآلهلـة بالسـكان                    
المدنيين، وتواصل إطالق النار، والقذائف المدفعية وغيرها من وسائل القتل والترويع، ما يفضي إلى مقتل مدنيين داخل منازلهم أو                   

 . أثناء محاوالتهم الفرار من المنطقة
وتسيطر على األبنية المرتفعة، لتتخذها كمواقع عسكرية للمراقبة والقنص، وتبدأ في أعمال الهدم والتجريف، التي تطـال األعيـان         

 .هرباء والهاتفالمدنية والممتلكات الخاصة والعامة، وتدمر خاللها البنية التحتية، فتجرف الطرق المرصوفة وشبكات المياه والك
 مبدأي الضرورة ، مبادئ القانون الدولي اإلنساني، السيماجدير بالذكر أن ممارسات قوات االحتالل، خالل توغالتها، تتميز بمخالفة

 .كما تمثل انتهاكاً لقانون حقوق اإلنسان .1الحربية والتناسب والتمييز
 2في صفوف المدنيين وممتلكاتهميوضح توغالت قوات االحتالل وحصيلة الخسائر ) 1(جدول رقم 
 المعتقلين المنازل المدمرة الجرحى شهداءال التوغالت المحافظة

 11 141 56 19 26 رفح
 5 9 11 6 6 خان يونس
 5 8 97 14 21 دير البلح

 0 3 62 33 4 غزة
 0 0 1 0 7 شمال غزة
 21 161 227 72 64 المجموع

                                                 
ي استهداف من جانب القوات أيجب أن تكون بمنأى عن ) المباني والممتلكات المدنية(من القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني أن األعيان المدنية  1

ك قيود صارمة وتحريم كامل الستخدام وسائل قتالية وأسلحة معينة في العمليات  كما وأن هنا،المحتلة ويحظر تماما التعرض لها ويوفر لها الحماية الكاملة
 : إن استخدام القوة من جانب قوة االحتالل يجب أن يراعي مبدأين أساسيين وهما،الحربية وبالتأكيد في حالة احتالل األراضي

عض االلتزامات المفروضة على تلك القوات، ولكن هذا التحلل ليس مطلقاً، وهو            يجيز القانون الدولي للقوات المتحاربة التحلل من ب       :مبدأ الضرورة الحربية    
 . محكوم بمجموعة من القيود، وهي شروط ضرورية للتحلل من االلتزام

ية علـى األرض،    أجمع مفسرو االتفاقية على أن مبدأ الضرورة العسكرية يعني كل اإلجراءات الضرورية، التي تحقق هدفاً عسكرياً تقتضيه العمليات الحرب                  
تحلل من بعض القيـود،     ) في بعض األحيان  (كما يعني االقتضاء    . واالقتضاء هنا يعني أن تحقيق الهدف من الحرب ال يمكن أن يتأتى دون القيام بهذا العمل               

 . الهدف من التحلل هو أن يتخذ التدمير كعقوبة جماعية أو كرادع فقطنعلى أن ال يكو
ي مبدأ التناسب والتمييز كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حيث أن وجود الضرورة الحربية ال ينفي ضرورة، أن تتناسب األعمـال                    يأت : والتمييز التناسبمبدأ  

العسكرية مع الهدف المرجو تحقيقه، لذا فإنه يجب أن تبقى تلك األعمال محظورة، وقد ينتج عنها خسائر في األرواح أو في الممتلكات، وليس لهـا عالقـة                           
 أن تميز بين األهداف المدنية وغيرهـا مـن          - في سياق تنفيذها للعمليات الحربية       –كما يجب على القوات المتحاربة      . ليات أو النتائج المتوقع تحقيقها    بالعم

 .كنة التمييز في استخدام وسائل القوة من حيث األساليب أو األسلحة المستخدمة، بما يضمن إحداث أقل أضرار ومعاناة مماألهداف، وكذلك
 .المعلومات الواردة تتعلق بالخسائر التي وقعت خالل التوغالت فقط، وليست حصيلة إجمالية للخسائر خالل الفترة التي يغطيها التقرير  2
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الي من التقرير الضوء على توغالت قوات االحتالل الكبيرة والنوعية، وأبرز الخسائر واألضرار التي لحقت يلقي الجزء الت

 :بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، ويستعرضها كاآلتي
 

 :محافظة رفح
، في 4/1/2004 مساء يوم األحد الموافق 9:00آلية عسكرية وجرافة، عند حوالي الساعة ) 15(توغلت قوات االحتالل بحوالي  .1

وباشرت بأعمال الهدم والتجريف للمنازل السكنية، تحت غطاء .  شرقي معبر رفح، وأحكمت سيطرتها على المنطقةمنطقة الشوكة
 من صباح يوم الثالثاء الموافق 7:00وغادرت تلك القوات المنطقة في حوالي الساعة . كثيف من إطالق النار والقذائف المدفعية

منزالً، ) 12(فت منزالً سكنياً، مما ألحق أضراراً في عشرات المنازل السكنية المجاورة له، وجرفت ، بعد أن نس6/1/2004
 .فرداً) 58(يقطنها 

 آلية عسكرية 15 قوات االحتالل بحوالي توغلت 20/1/2004 من فجر يوم الثالثاء الموافق 12:00عند حوالي الساعة  .2
انطلقت حيث .  جنوب مدينة رفح قرب الجدار الحديدي حي البرازيلمنح الدين  شرق بوابة صال الواقعةمنطقةال ، فيينتوجراف

 وأسفر.  تجاه المدنيينتلك القوات من محيط معبر رفح شرقاً، عبر الشريط الحدودي، وفتحت نيران رشاشاتها وقذائفها المدفعية
 )25( تعرض، في حين اً فرد)237(  أفرادها عددبلغي ، عائلة)39(تأوي كانت  هدماً كلياً،  سكنياً منزالً)24(هدم عن التوغل 
استمر حتى الساعة يذكر أن هذا التوغل  .اً فرد)185(  أفرادهابلغ عددأسرة ي )27( يسكنها، 3 جزئية جسيمةضرار ألمنزل

م  من فجر يو2:00 عند حوالي الساعة نفسها،منطقة ال لتتوغل فيعادت قوات االحتالل ثم  .ه من صباح اليوم نفس11:00
 استشهاد المواطنة منى فايز أحمد إسماعيلو. جزئي بشكل  منازلخمسة أسفر عن تدمير ما. 21/1/2004األربعاء الموافق 

، من  متفاوتة ستة مدنيين آخرين بجراحكما أصيب عاماً من سكان حي البرازيل، جراء إصابتها بعيار ناري في الرأس، )31(
، وانسحبت تلك القوات عند ن منهم بالخطرةيوا وهم داخل منازلهم، ووصفت حالة اثنوجميعهم أصيب. بينهم امرأة وخمسة أطفال

 .4حوالي الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه
 آلية )25( بحوالي، 11/2/2004فجر يوم الثالثاء الموافق من  4:00 عند حوالي الساعة ،مدينة رفحفي  قوات االحتالل توغلت .3

، ومن موقع تل زعرب العسكري جنوب غرب )رفيح يام(ب شرق المدينة، ومن مستوطنة عسكرية من محيط معبر رفح جنو
شارع  ("شارع أبو بكر الصديق" إلى فيما وصل عدد من آلياتها، وسط البلدرفح، ووصلت عبر الشريط الحدودي إلى منطقة 

تغطية الالطائرات المروحية في شاركة في ظل م وأطبقت تلك القوات سيطرتها على الجزء الجنوبي من الحي المذكور، .)البحر
منعت سيارات اإلسعاف و . والقذائف المدفعيةنيرانإطالق التحت غطاء كثيف من  وشرعت في أعمال الهدم والتدمير، .يةالجو

                                                 
 .تضررت هذه المنازل بطريقة أصبحت معها غير صالحة للسكن  3
 21/1/2004، الصادر بتاريخ 4راجع بيان المركز رقم  4
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  الموافق من فجر األربعاء1:30 حوالي الساعة عند المنطقة وانسحبت من .لمكانى الإل ووالطواقم الطبية من الوص
منزالً سكنياً من ) 34 (تر ودّم، بالخطيرةمأربعة منهجراح جريحاً وصفت ) 18(، بعد أن أوقعت ثالثة شهداء و12/2/2004

 تقطن هذه  كانتويبلغ عدد األسر التي. نسفت بناية سكنية مكونة من خمس طبقات بالمتفجراتكما منازل بشكل كلي، ) 6(بينها 
 ثالثة مباني مدرسية تشغلها ست مدارس، كذلك ألحقت أضراراً جزئية في. فرداً) 250(أسرة، يبلغ عدد أفرادها ) 49(المنازل 

 من بين الثالث، تعود لوكالة مبنيين مدرسيينيذكر أن . حيث جرفت أسوارها وهدمت فصوالً داخلها إضافة إلى تحطيم نوافذها
 .5غوث وتشغيل الالجئين الدولية

 لمسافة تقدر  آلية عسكرية)17(قوات االحتالل بحوالي توغلت ، 4/3/2004يوم الموافق   من فجر1:30 حوالي الساعة وعند .4
 حوالي ت توغلوفي الوقت نفسه. رفحمحافظة  في حي السالم  المنطقة القريبة من الشريط الحدودي من فيمتراً) 150(بنحو 

الثانية والنصف من فجر لي الساعة  حواعند و.من مخيم رفحالشريط الحدودي القريبة من  "J"بلوك  في منطقة عسكرية آلية )11(
 مفترق زعرب إلىحيث وصلت  ،منطقة رفح الغربية تجاه -  الذكر سابقتي- المنطقتين منليات عسكرية آ ت توجهاليوم نفسه،

أسطح منازل أحمد حجازي، أحمد قناصة ال فيما اعتلى ،6ى الطريقعلا  سيطرتهت، وأحكم)البحر( شارع أبو بكر الصديق على 
وانسحبت تلك القوات، عند حوالي  .عرب، وصالح صالح زعرب، بعد أن احتجزوا سكانها داخل غرفة من غرف المنزلمحمد ز
) 13(، بعد أن قتلت طفالً وأصابت ثالثة أطفال آخرين بجراح، ودّمرت 5/3/2004 مساء يوم الجمعة الموافق 7:00الساعة 

 .7أفراد) 205(رادها عائلة، يبلغ عدد أف) 37(منزالً سكنياً، تأوي حوالي 
  مخيم رفح لالجئين،من "O" بلوك منطقة في ، ترافقها الطائرات المروحية، آلية عسكرية)30(حوالي قوات االحتالل بتوغلت  .5

إطالق الرصاص الطائرات العمودية وواصلت  .17/3/2004فجر يوم األربعاء الموافق الواحدة من عند حوالي الساعة وذلك 
 مقتلأسفر عن ما ، المنطقةصاروخين تجاه الطائرات العمودية  أطلقت ،يوم نفسه ال من فجرالثانيةلي الساعة عند حواو. عشوائياً

وبينما كانت الجرافات العسكرية تواصل أعمال  .، وصفت جراح ثالثة منهم بالخطيرةآخرين بجراح، وإصابة سبعة فلسطينيين
  من المنطقةنسحبقبل أن ت اً ما أسفر عن مقتل طفلين بشظايا الصواريخ،الهدم والتجريف، عادت المروحيات لتطلق صاروخاً آخر

أربعة فلسطينيين من  أن تلك القوات قتلت وأفادت نتائج التوثيق الميداني للمركز.  اليوم نفسه مساءالتاسعة منالساعة حوالي عند 
بلغ عدد الشهداء سبعة من بينهم أربعة أطفال، فيما بينهم طفلين فيما استشهد ثالثة فلسطينيين في وقت الحق متأثرين بجراحهم لي

 . فرداً) 438(أسرة، يبلغ عدد أفرادها ) 74(منزالً سكنياً تقطنها ) 50(أسفرت عمليات التجريف إلى تدمير 
 

 :يونس محافظة خان
 فجر األحد الموافق  من2:20 آلية عسكرية معززة بالطائرات العمودية، عند حوالي الساعة 35توغلت قوات االحتالل بحوالي

 22( عليان حسن قديح ثنائي: وأسفر التوغل عن مقتل كل من.  شرق مدينة خان يونسعبسان الكبيرة، في قرية 21/3/2004

تحول جسده إلى أشالء، وزوجته سناء عبد الهادي حماد قديح )  عاما37ً(عيار ناري في الرأس، وباسم سالم سلمان قديح ) عاماً
 عيار ناري في الرأس، وعبد الرحمن )عاماً 25 ( نارية في أنحاء مختلفة من الجسم، ورأفت صالح أبو طعيمة عيارات)  عاما34ً(

وأصيب . إيمان زكي قديح زوجة نائل قديح أحد المعتقلين: كما أجهضت السيدة. عيار ناري في الكتف)  عاما22ً(زكي الدرديسي 
عمر خضر قديح، وسالم سلمان إسماعيل :  تلك القوات خمسة فلسطينيين همكما اعتقلت. أحد عشر فلسطينياً من سكان المنطقة

فيما دمرت ستة منازل سكنية من بينها ثالثة بشكل كلي، تعود ملكيتها للشهيد باسم وأخويه . عزام وسليمان وسامي: قديح، وأوالده
ارة مدنية تعود ملكيتها لسالم قديح، وأخرى  متراً مربعاً، وسي800ومطحنة للحبوب، ومخازن حبوب تبلغ مساحتها . نائل وعزام
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كما طالت أعمال التخريب البنية التحتية للمنطقة، حيث جرفت طرق عدة ودمرت شبكتي الهاتف . تعود ملكيتها البنه الشهيد باسم
 . والكهرباء

 

 :محافظة دير البلح
، مخيمي البريج والنصيرات، في 7/3/2004 الموافق  من فجر يوم األحد3:00والي الساعة  عند حتوغلت قوات االحتالل،

 ووصلت. ومفترق الشهداء جنوب مدينة غزة) نتساريم( منطلقة من مستوطنة  آلية عسكرية مصحوبة بثالث جرافات،23بحوالي 
ات اآلليبعض  فيما واصلت ،ساندها الطائرات العمودية، تمسافة تقدر بنحو ثالثة كيلومترات جنوباً، عبر طريق صالح الدينى لإ

 بنايات سكنية، بعد أن هدمت أربعواقتحمت .  عبر شارع الدعوة غرباً لتفرض سيطرتها على شمال شرق مخيم النصيراتاطريقه
، التي تشرف على مخيم النصيرات ربعةأسوارها وأبوابها الخارجية، واعتلت مجموعة من أفراد تلك القوات أسطح البنايات األ

 عليان المكونة من ثالث طبقات، وبناية نايفغزال المكونة من أربع طبقات، وبناية إبراهيم المواطنة سميرة أحمد بناية : وهي
وتفيد تحقيقات المركز، أن . ، وبناية المواطن محمود جبر أبو حجير، المكونة من طبقتينيوسف قويدر المكونة من خمس طبقات

 .من على أسطح البنايات تجاه كل ما يتحركمليات قنص فيما واصلت عتلك القوات فتحت نيران رشاشات طائراتها عشوائياً، 
طفالً، وهم جميعاً من سكان ) 36(جريحاً من بينهم ) 92(أطفال وإصابة ) 4(شهيداً من بينهم ) 14(وأسفر التوغل عن سقوط 

اً جسيمة في حافلة جدير بالذكر أن تلك القوات جّرفت أسوار المزارع الواقعة شمال مخيم النصيرات، وألحقت أضرار. المخيمين
 انسحبت تلك القوات عند حوالي ، على جانب طريق صالح الدين، وتعود ملكيتها لحسن عواد العروقيتقفلنقل الركاب كانت 

 احتشدوا بالقرب من المكان ن األطفال الذيتجاه  نيرانهاواصلت إطالقفيما ، لترابط بالقرب من مفترق الشهداء، 8:15الساعة 
 .8، حيث انسحبت من المنطقة نفسهرة من صباح اليومحتى الساعة العاش

 

 :محافظة غزة
أربع دبابات وجيبين ب  28/1/2004  من صباح يوم األربعاء الموافق4:30عند حوالي الساعة توغلت قوات االحتالل،  .1

 تقتلفاً، ، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة عشوائي في مدينة غزة الزيتونحي تين جنوبعسكريين وجرافتين إسرائيلي
 عاماً، 34كمال سليمان دلول :  وصفت جراح أحدهما بالخطيرة، وهمااثنين آخرين بجراح تصابأ وفلسطينيينثمانية 

كما فتحت تلك القوات نيران أسلحتها الرشاشة تجاه سيارة إسعاف، كانت تحاول الوصول .  عاما55ًمحمد حسن عزام 
 عاماً، بشظايا زجاج في 32 وإصابة سائقها عالء حمدي السوسي، إلى الجرحى، ما أدى إلى تحطم زجاجها األمامي

جدير . كما ألحق القصف العشوائي أضراراً في مصنع لألثاث المعدني، تعود ملكيته لوليد محمد محمود زقوت. هعيني
ت أضراراً بالذكر أن تلك القوات قصفت محوالت الكهرباء، ما أدى النقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، كما ألحق

 . قبل ظهر اليوم11:20بشارع صالح الدين، وأقامت عليه سواتر ترابية، قبل أن تنسحب تلك القوات عند تمام الساعة 
، لمسافة تقدر بحوالي 11/2/2004توغلت قوات االحتالل عند حوالي الساعة الخامسة من فجر يوم األربعاء الموافق  .2

ووفقاً لتحقيقات المركز، فإن قوة خاصة توغلت بأربعة جيبات عسكرية، .  في مدينة غزةشرقي حي الشجاعيةكيلو متر 
وعلى الفور . وتمكن موقع قوات األمن الوطني من اكتشافها، ففتحت النار تجاه الموقع ما أدى إلى استشهاد أحد أفراده

لسكان، ثم احتلت منزلين، توغلت ست دبابات وثالث جرافات في المنطقة، وفتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها تجاه ا
 )44(بلغت حصيلة الجرحى كما  ،عشر شهيداًثالثة وأوقعت تلك القوات .  كمواقع للمراقبة وإطالق النارواتخذتهما

، 12:30حي، عند حوالي الساعة الوقبل أن تنسحب تلك القوات من . جريحاً، من بينهم أربعة وصفت جراحهم بالخطيرة
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تسكنه ثالث عائالت يبلغ حيث  م، ويتكون من طبقتين، 250الذي يتربع على مساحة نسفت منزل أشرف أبو حسنين، 
 .فرداً، و كانت تستولي على سطحه، كما دمرت سيارة من نوع بيجو وجرافة) 17(عدد أفرادها 

 

 :محافظة شمال غزة
 ودبابـة   سـرائيلية  عسكرية إ   نحو ستة جيبات   27/2/2004 من ظهر الجمعة الموافق      1:30توغلت عند حوالي الساعة      .1

 التجاريـة فـي     التوشرعت في أعمال التفتيش حيث حطمت أبواب المح       ). إيرز (معبر بيت حانون  وجرافة، في محيط    
وثالثة أخرى فـي    ،  على جانبي الممر المؤدي إلى المعبر      تقعمحالً،  ) 84( محالً، فدمرت    112البالغ عددها   والمنطقة،  
 ومنعـت  ،محالً آخـراً ) 20(بنحو طفيفة لى المحالت األخرى، ما ألحق أضراراً     ودفعت ركامها ع  ، تجريفاً كامالً    خلفها،

، كما منعت الصحفيين من االقتـراب       هاإخالئها من محتويات  بغرض   من الوصول إليها     حالتقوات االحتالل أصحاب الم   
تبلغ مساحة المحـل    و، من مساء الجمعة نفسه8:30من موقع التجريف، وتواصلت أعمال الهدم والتجريف حتى الساعة     

 أمتار مربعة، وهي محال لبيع المواد الغذائية والمشروبات، ويتراوح عدد العاملين فـي هـذه                تسعةالتجاري الواحد نحو    
، األمر الذي يفقد عشرات األسر مصدر دخلها، ويضاعف من عـدد             في المحل الواحد   المحال من عامل إلى ثالث عمال     

 .9العاطلين عن العمل

ع على األرض، إلى أن قوات االحتالل استهدفت خالل توغالتها، السكان وممتلكاتهم واألعيان المدنية، فـي انتهـاك                  وتشير الوقائ 
 .10واضح لقواعد القانون الدولي السيما اتفاقية جنيف الرابعة
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 من االتفاقية من أهم موادها بالنظر إلى أنهما تحددان مجموعة من الجرائم كانتهاكات جسيمة لالتفاقية وهي ما تعتبر جرائم 147 و146تعتبر المادتان   10
 . حرب، يجب مالحقة مقترفيها وتقديمهم للمحاكمة في محاكم أي طرف من األطراف السامية

القتل العمد، : أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية" على أن االنتهاكات الجسيمة لالتفاقية تشمل147المادة نص تو
ر بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفي والتعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطي

والنقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم 
 ضرورات حربية همير واغتصاب الممتلكات على نحو ال تبرربصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية، وأخذ الرهائن، وتد

 .وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية
تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لغرض فرض عقوبات جزائية فعالة على األشخاص الذين " فتنص على 146أما المادة 

يلتزم كل طرف متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو … دى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية يقترفون أو يأمرون باقتراف إح
 وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا ألحكام تشريعه، أن يسلمه إلى طرف متعاقد معنى آخر ،باألمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتهم

 ." مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاصلمحاكمتهم
 



  بحق السكان المدنيين وممتلكاتهمجرائم االحتالل ... تقرير توثيقي
ة      قطاع غز-2004خالل الربع األول من العام   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9

 استخدام القوة المفرطة والمميتة
وتنوعت . 11 السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة قوات االحتالل اإلسرائيلي، قوة مفرطة ومميتة بشكل منظم ضداستخدمت

القصف العشوائي شبه اليومي، بالرشاشات الثقيلة من : األشكال التي استخدمت فيها تلك القوات، قوة مفرطة وقوة مميتة، نذكر منها
لمستوطنات وعلى ، وتلك المحيطة باجنوبي رفح وشرقي قطاع غزةالمواقع العسكرية المنتشرة على طول الشريط الحدودي 

وخالل توغلها في المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية، التي يرافقها إطالق عشوائي للنيران من األسلحة . محاور الطرق الرئيسة
الرشاشة وقذائف مدفعية الدبابات، كما تشارك الطائرات العمودية في عمليات القصف بالرشاشات والصواريخ، ما أوقع أعداداًُ 

 .13 والجرحى في صفوف السكان المدنيين، وهم داخل منازلهم أو في محيطها12لشهداءكبيرة من ا
 م ، استيقظت على ضجيج مرتفع، تبين أنه صوت آليات     19/3/2004 صباحا من يوم الجمعة الموافق       7:30عند حوالي الساعة    "

مكثت في شـقتي    ... في المنطقة مؤخراً    وطائرات عمودية، ففهمت أن قوات االحتالل توغلت في القرية، حيث تكررت توغالتها             
 حيث أسكن في الطبقة األخيرة من بناية مكونة من ثالث طبقـات             – صباحا ثم هممت بالهبوط إلى شقة أهلي         9:30حتى الساعة   

 صـالح خليـل     :صرح بها للمركز  (" شعرت بدوران في رأسي وسقطت علي األرض      ...  وأثناء نزولي السلم       –أسكنها وعائلتي   
، أصيب في منزله خالل توغل قوات االحتالل في قرية المغراقة جنوب غزة، وفقد عينه اليسرى، كما تضـررت عينـه                     فرج اهللا 

 )اليمنى جزئيا

  يوضح عدد شهداء قطاع غزة حسب المحافظة )2(جدول رقم 
 عدد اإلناث عد األطفال عدد الشهداء مكان السكن

 0 6 28 رفح
 2 4 13 خان يونس
 3 5 21 دير البلح

 0 5 50 زةغ
 0 5 16 شمال غزة

 0 0 1 14لندن
 5 25 129 المجموع

 

 )2(شكل رقم 
 

وأظهرت قوات االحتالل عدم اكتراث بحياة المدنيين، بل 
مثل توغالتها المتكررة وتعمد القتل في حاالت كثيرة، 

 وكان. 15السيما توغلي النصيرات والشجاعية والزيتون
توطنة  قصفها لسيارة مدنية شمال غرب مسأبرزها

 حوالي نتساريم جنوب مدينة غزة، حيث قصفت، عند
، 2/3/2004من مساء يوم الثالثاء الموافق  2:20الساعة 
 شمال غرب مستوطنة على الطريق الواقع كانت تسير ، بينما بيضاء)وبيشيسمت(مدنية من نوع سيارة نفاثة  إسرائيليةطائرة 

 استشهادهم على الفور إلىا أدى من السيارة كانت تقل ثالثة فلسطينيين، موتبين أ. نتساريم بالقرب من محطة معالجة المياه
                                                 

 . تنحصر المعلومات الواردة في هذا التقرير في محافظات قطاع غزة فقط 11

وات االحتالل، وخالل    شهيدًا قتلوا على أي 1363بلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة وفقًا لمصادر قاعدة البيانات المرتكزة لتوثيق مرآز الميزان، فقد   12 دي ق
 .أعمال المقاومة

 . أنظر اإلفادة في مربع النص 13

 .، في المستشفى الملكي البريطاني في لندن13/1/2004 في مدينة رفح وفارق الحياة  بتاريخ 11/4/2003 حالة توماس هورندال، أحد نشطاء حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني الذي أصيب بتاريخ  14

 28/1/2004 الصادر بتاريخ 6اجع بيان المرآز رقم  ر 15
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 عاماً، من سكان) 32( المغراقة إبراهيم الديري عاماً،) 23( الشجاعية عمار حسان ، عاماً)24(طراد الجمال : والشهداء الثالثة هم
 .تفحمت جثث الشهداءتركت السيارة تحترق بمن فيها، بحيث و. الصبرة

 :االغتيال والتصفية الجسديةجرائم 
 

صّعدت قوات االحتالل جرائم االغتيال والتصفية الجسدية والقتل خارج نطاق 
القضاء، والتي تمثل سياسة رسمية، تعلن عنها وتتبناها رسمياً القيادة السياسية 

وتميزت الفترة التي يغطيها التقرير ليس فقط بارتكاب سبع جرائم . لدولة االحتالل
هذا النوع في محافظات غزة، بل بالتصعيد الخطير، حيث اغتالت حرب من 

مؤسس حركة حماس وزعيمها الروحي الشيخ أحمد ياسين، وبإعالن رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بأنه أشرف شخصياً على اغتيال الشيخ أحمد ياسين، وبأن 

 .اغتيال الشيخ ياسين ليس نهاية المطاف
ل من أشكال القتل خارج نطاق القانون ودون محاكمات، انتهاك قوات االحتالل المنظم للقانون وعكس االستخدام المنظم لهذا الشك

 . ي الذي يحظر مثل هذه الممارساتالدولي اإلنسان
.. سمعت صوت حركة مريبة بالقرب مـن منزلـي           ... 3 2/2/2004عند حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم االثنين الموافق          

كـانوا  .. اسكت وارفـع يـديك   .. وعاجلني أحدهم آمراً .. فوجئت بوجود جنود االحتالل    ..  من بالخارج    وسالت.. فتحت الباب   
تم سمح لي بارتدائها    .. فخلعت مالبسي   " اشلح، اشلح "أمرني جندي بخلع مالبسي     .. يحملون بنادق مثبت على مقدمتها مصابيح       

كانوا يصـوبون أسـلحتهم إلـى       ... إلى جوار الحائط والتزام الصمت      قيد أحدهم يداي إلى األمام وأمرني بالجلوس        .. من جديد   
، "آليات عسكرية "بدأت أسمع صوت دبابات     .. بينما كانوا يطلقون الرصاص على كل ما يتحرك في الشارع           .. رأسي طوال الوقت    
ر للصوت يأمر عائلـة     وجاء صوت عبر مكب   .. سمعت صوت انفجار شديد     .. وبدأ إطالق الرصاص بكثافة     .. وطائرات عمودية   

وبعد حوالي نصف ساعة وضع أحدهم      .. وعاد الصوت نفسه يأمر ياسر أبو العيش بالخروج         .. أبو العيش بالخروج من المنزل      
اقتادني جنـدي   .. تواصل صوت الرصاص واالنفجارات لمدة ساعة ونصف تقريباً منذ خرجت من منزلي             .. عصابة على عيني    

فـك أحـدهم    ... سرنا لمسافة خمسين متراً تقريبـاً       .. كنت أشعر بفوهتي بندقية  تالمس ظهري        ..وكان يجذب ذراعي اليسرى     
.. ، فقلت له هـذا منزلـه   )وين ياسر(سألني  .. فقلت له اسمي، وطلب هويتي و أخذها        ) شو اسمك (العصابة عن عيني وسألني     

وكان جزء من جدار المنزل الشرقي مدمر       .. د مدخله   ، ويحيط به عشرات الجنود، وجرافة عن      )مترا15ً(كان المنزل يبعد حوالي     
وكانت الكهرباء مقطوعة عن المكان،فجأة إنهال علي عدد من الجنود باللكمات والركالت، أمرني أحدهم              .. وسيارة ياسر محطمة    

 بـدأت النسـاء     تكرر األمر إلى أن فك أحدهم قيـدي،،، فيمـا         .. قلت له فك قيودي، فضربني      .. أدخل إلى المنزل واخرج ياسر      
سألهن أحد الجنـود    ) .. زوجات عبد الحميد الذي استشهد منذ عام، وياسر، وحسين وأبنائهن، وشقيقتهم          (بالخروج من المنزل    

كـان  .. كرر السؤال نفسه عدة مرات مهدد بنسف المنزل على من فيـه             .. أين ياسر، فأجابته زوجته ياسر استشهد في الداخل         
دخلت المنزل فإذا بياسر ملقـى علـى        .. ادخل وأحضره من المنزل     .. توجه إلى آمراً من جديد      .. د  جوابها الدائم ياسر استشه   
ياسـر مبتـور السـاقين والـذراع     (كان يرتدي قميص ولباس داخلي فقط، وال يضع جهازه الخاص .. صدره عند مدخل غرفته     

.. أبـو محمـد   .. ناديته أبو محمد  .. ى ظهره ففتح عيناه     قلبته عل ..  الحركة بدون الجهاز الخاص بقدميه       عوال يستطي ) .. اليمنى
عـادوا  .. ثم عدت للجنود وقلت لهم ياسر قتل     .. مسحت بيدي على وجهه وعيناه ونطقت بالشهادتين        .. فأغمض عيناه مباشرة    

يراقبـوني وأنـا    كانوا  .. سحبته حوالي أربعة أمتار أصبح عند مدخل المنزل         .. لضربي ،وأمرني أحدهم بأن أخرجه من المنزل        
.. فضربني أحدهم من جديد وأمرني بسـحبه خـارج المنـزل            .. عدت للجنود وقلت لهم ال أستطيع سحبه أكثر         .. أقوم بسحبه   

عدت للجنـود   .. كنت أواجه صعوبة شديدة في جره للخارج، نتيجة هدم المدخل وتراكم الحجارة عنده              .. سحبته لمترين آخرين    
) باللغة العبرية التي أجيـدها    (وسمعت أحدهم يقول بصوت مرتفع      .. يطلقون النار نحو جثة ياسر      مرة أخرى فإذا بجنود آخرين      

.. عدت وتمكنت من جره خارج المنزل       .. وعاد الجنود يضربونني وأمرني أحدهم بالعودة مرة أخرى وجره للخارج           .. اآلن قتل   
يد كي أسحبه لمسافة أطول  ووضع أحدهم البندقية برأسي          اعتدوا على بالضرب من جد    .. كان على بعد مترين من مدخل المنزل        

تقدم ثالثة جنود ببطء حتى أصبحوا على بعد أربعة أمتار من جثـة             .. قائالً، اسحبه، ولكني رفضت ، وألقيت نفسي على األرض          
ون من المنطقة باتجـاه  وبدأوا يتراجع... التقط أحدهم عدة صور  للشهيد الذي تمزق قميصه بينما كنت أسحبه ... الشهيد ياسر   
كنت ملقًى على األرض وكانت     ..فيما هدمت جرافة جدران الغرف الشمالية للمنزل المكون من طابقين             ) ..النصف(شارع النزهة   

زحفت إلى منزلي وأبلغت أخوتي باستشهاد ياسر وخرج أخوتي وغطوه وحملـوه            .. فجراً       5:00 -4:30الساعة تتراوح  بين     
لم اعثر  ..فأجابت زوجته أن حسين خرج من الخلف، فتوجهت للبحث عنه             ..أشقائي عن حسين شقيق ياسر        إلى منزلنا، وسأل    

عليه، وكان الجيران قد بدأوا بالخروج بعد تأكدهم من مغادرة الجيش، وابلغني جيراننا أن حسين استشهد في الشـارع الخلفـي                      
 .ن إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفحالتي تولت نقل الشهيدي.. اتصل شقيق لي بسيارة اإلسعاف 

 )يوسف أبو العيش: إفادة المواطن (
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 16يوضح عدد الضحايا الذين سقطوا في عمليات االغتيال والتصفية الجسدية) 3(جدول رقم 
 17ظروف غامضة تواجد في موقع اغتيال مستهدف في االغتيال

6 12 1 
 

 :يخالل الفترة التي يغطيها التقرير كاآلتنفذت قوات االحتالل سبع عمليات من هذا النوع 
 فجر يوم االثنين 3:30 عند حوالي الساعة ، آلية عسكرية)20( اغتالت قوات االحتالل ياسر أبو العيش، بعد توغلها بحوالي .1

ة  ترافقها الطائرات المروحي- ، ومن موقع تل زعرب العسكري جنوب غرب رفح)رفيح يام( من مستوطنة ،2/2/2004الموافق 
منزل عائلة أبو محيط على ، و سيطرتها على الجزء الجنوبي من الحي المذكورفرضتو. رفح في حي تل السلطان بمحافظة -

بتسليم  ياسر عبد الحميد حسين أبو العيشالمواطن  -عبر مكبرات الصوت –وأمرت العائلة بالخروج من منزلها، وأمرت العيش، 
 فجر اليوم 5:30 حوالي الساعة  على المنطقة ، حتى انسحبت منها، عندالمدفعيةإطالق الرصاص والقذائف واصلت  و.18نفسه
 )83(أسرة مجموع أفرادها ) 15( منازل جزئياً تأوي ة ودمرت مركبة، وأربعى، جرحة ورائها خمسة شهداء وثالثةخلفم، هنفس
ى لإل واإلسعاف والطواقم الطبية من الوص منعت سيارات ، فيما، كما جرفت الطرق الرئيسية، وأعمدة الكهرباء والهاتففرداً
 . خالل التوغللمكانا

 أباتشي بصاروخ على سيارة من نوع ة طائرأغارت، 7/2/2004 من صباح يوم السبت الموافق 10:30 حوالي الساعة عند .2
وتبين أن .  مباشرةغزة، وأصابت مقدمتها إصابةبيجو بيضاء كانت تسير في شارع الوحدة باتجاه الغرب بالقرب من مكتبة بلدية 

من وهما  اً، عام)25( في السيارة خليل صالح البهتيني يرافقهوكان اً،  عام)40( عزيز محمود الشامي الشهيدستهدف االقصف 
  الشامي بالغة فارقإصابة وكانت ورغم تمكن االثنين من الخروج من السيارة، إال أنهما أصيبا،. غزةفي سكان حي الشجاعية 

 من ً،)ا عام11(لغ من العمر ابال ،طفل طارق مجدي السوسيالاستشهد و.  من إصابتهاة بعد حوالي أربع ساعات الحيعلى إثرها
 اثنين منهم جراح وصفت أشخاص آخرين، )10(، وأصيب  متأثراً بجراح أصيب بها في الهجومسكان شارع الوحدة في غزة

 . بالخطيرة

                                                 
أوصى بها المجلـس االقتصـادي   . تحظر مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمات 16

. ام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمـة         جميع عمليات اإلعد  . 1989مايو  /  أيار 24 المؤرخ في    65/1989واالجتماعي في قراره    
أغسطس، استخدام / آب12، اعتمدها في 1949أغسطس / آب12وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في    

ولهذا الغرض تحظر األفعال فيما يتعلـق باألشـخاص         " من  ) 3(رد في نص المادة     القوة المفرطة والمميتة، السيما عمليات االغتيال والتصفية الجسدية حيثي        
االعتداء على الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة           ) أ: (المذكورين أعاله، وتبقى محظورة في جميع األوقات واألماكن       

لألشـخاص  "من االتفاقية أن    ) 27(والمادة  ..." قوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيالً قانونياً           إصدار األحكام وتنفيذ الع   ) د.... (القاسية  
ويجب معاملتهم في جميـع األوقـات       . المحميين في جميع األحوال حق االحترام ألشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم             

اليجوز إصدار حكم بإعدام شخص     ) "... 68(و." ة، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير             معاملة إنساني 
ال يجوز بـأي  . محمي إال بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة إلى أن المتهم ليس من رعايا دولة االحتالل، وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للوالء نحوها        

من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقوانين ) 23(كما تنـص المادة ." . حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً وقت اقتراف المخالفة
حربي قانونياً في تعاملهـا  التي تستند إليها دولة االحتالل ال) الهاي  ( 1907تشرين األول  / وأعراف الحرب الموقعة في الهاي في الثامن عشر من أكتوبر       

 وهي في الوقت نفسه مخالفة للمعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، التي كفلت الحق في الحياة والسالمة البدنية كحق أساسـي                   . مع الفلسطينيين كما تدعي   
 .غير قابل لالنتقاص تحت أّي ظرف

، وفيما أكدت حركة حماس أنه أحد عناصرها، وأن مقتله كان 5/2/2004تشهد بتاريخ  وهي حادثة استشهاد عبد الناصر مسلم أحمد أبو شوقة، الذي اس 17
 .مدبراً من قبل قوات االحتالل، أنكرت قوات االحتالل مسئوليتها عن الحادث، ولم يتمكن المركز من التحقق أن العملية هي من تدبير قوات االحتالل

 .ى، وصادف اغتياله ثاني أيام عيد األضحىذراع اليمنالوين ياسر أبو العيش معاق، فهو مبتور الساقأن يذكر   18
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 منطقة حي السالم في آلية عسكرية )25( ، خالل توغلها بحواليو لبدة أشرف عدنان عبد الحي أبواغتالت قوات االحتالل .3
 وفرضت سيطرتها ،8/2/2004فجر يوم األحد الموافق من  4:15عند حوالي الساعة وكانت القوة توغلت، . جنوب مدينة رفح

لك القوات في أعمال الهدم وشرعت ت.  أشرف بتسليم نفسهتأمرو عائلة أبو لبدة بالخروج من المنزل، وأمرت، همنزلمحيط على 
من الدبابات والطائرات والمواقع العسكرية المنتشرة على إطالق الرصاص والقذائف المدفعية تحت غطاء كثيف من والتدمير، 

لمكان، غادرت تلك القوات المنطقة في ى الإل ومنعت سيارات اإلسعاف والطواقم الطبية من الوصو .طول الشريط الحدودي
أوقعت وبالقرب من منزله، ، اً عام32 أشرف عدنان عبد الحي أبو لبدة قتلت بعد أن ، ه من مساء اليوم نفس7:30حوالي الساعة 
 .فرداً) 48(، يبلغ عدد أفرادها ثمانية أسر امنازل سكنية تقطنهجزئياً مسجد اإليمان وأربعة ودمرت . تسعة جرحى

 

، سيارة مدنية من نوع 28/2/2004 من مساء السبت الموافق 6:40عة  اإلسرائيلية، عند حوالي الساقصفت الطائرات الحربية  .4
وأدى القصف إلى استشهاد . سوبارو فضية اللون، بينما كانت تسير على شارع البحر عند مفترق شارع الصفطاوي في جباليا

 )24(محمود عبد الفتاح جودة : اء همأربعة فلسطينيين ثالثة منهم كانوا بداخلها، أما الثالث فهو طفل كان يلهو أمام منزله، والشهد
 ، وهما من سكان حي الزيتون، عاماً)42( عاماً، وأمين حمدان الدحدوح )32( من سكان مخيم جباليا، أيمن شعبان الدحدوح ،عاماً

 قيقات المركزووفقاً للمصادر الطبية وتح.  متأثراً بجراحه5/3/2004 استشهد بتاريخ  عاماً، الذي)11(والطفل معتز نافذ الشرافي 
 .ف، في حين دمرت السيارة بالكاملالميدانية، فإن جثث الشهداء وصلت إلى المستشفى ممزقة، كما تناثرت األشالء في محيط القص

 .وأوقع القصف أحد عشر جريحاً في صفوف المارة وسكان المنطقة، كما ألحق أضراراً في عدد من المنازل السكنية
 كنت أقف عند مدخل المحل الذي أعمل فيـه، الواقـع            28/2/2004 من مساء األربعاء الموافق       دقيقة 6.40في حوالي الساعة    "

.. فجأة سطع ضوء في المكان تاله صوتاً قوياً هز أرجاء المحـل             ... بالقرب من تقاطع شارع الصفطاوي مع شارع جباليا البحر        
كانـت تلـك    ... خمسة عشر متراً من باب المحل       ورأيت كتلة ضخمة تطير وتقع على بعد        ... أحسست بشيئ ضرب باب المحل      

كنت شاهدت االثنين قبـل دقـائق       ... توجهت نحو المفترق أقبل علّي رجلين يركضان بسرعة         ... الكتلة الطائرة جزء من هيكل      
حـدث  وصـلت مكـان ال    ... كانا مصابين، فأوقفت لهما سيارة كي تقلهما للمشفى          " ... 11"يجلسان عند مدخل بئر المياه رقم       

واحـدة  ... ثالث جثث ملقاة علـى األرض       ... كان المنظر فظيعاً    ... بالضبط، ووصل معي شاب آخر ال اعرفه في نفس التوقيت         
واثنتان على بعد عشرة أمتار من مكان السيارة المستهدفة         ... منها في وسط اإلسفلت بجانب السيارة التي لم تبدو معالمها البتة            

تابعت سيري تجاه الجثتين اآلخرتين حيث كانت النيـران تلـتهم           ... وجدتها بال رأس    ...  األولى   صعقت عندما وصلت الجثة   ... 
... وكانت األشالء منتشرة في المكـان       ... على بعد منهما ساق آدمية    ... فأطفأتها بالرمال   " الحوض" إحداهما من منطقة الوسط   

وعلى بعد حوالي عشرين متراً جنـوب غـرب         ...  على األرض    لفت نظري وجود مادة غريبة بيضاء اللون تشبه البودرة تنتشر         
ومنـزل  " 11" كانت ملقاة بين بئر المياه رقـم        ... توجهت نحوها راكضاً    ... المفترق رأيت جثة لطفل صغير ملقاة على األرض         

سـه وقدمـه اليسـرى      ويديه على رأ  ... كان الطفل ملقي على جنبه األيمن       ... سكني على الجهة الجنوبية لشارع جباليا البحر      
حملته بمسـاعدة الشـاب     ... أدركت انه مازال حياً     ... تالمس ركبته صدره والدماء تسيل من رأسه وتملئ جسمه          ... مرفوعة  
إفادة صرح بها   ( "  في عهدة سائقها وانطلق بسرعة فائقة صوب المستشفى        هأودعنا... أوقفنا سيارة بيضاء اللون     ... وركضنا  

 )رائد خميس عبد جربوع: للمركز شاهد العيان
 

بثالثة صواريخ على  ،16/3/2004 من مساء يوم الثالثاء الموافق 17:50عند حوالي الساعة ، أغارت الطائرات اإلسرائيلية .5
والمنزل مكون من طبقة أرضية، مسقوف .  عاماً، الواقع غرب شارع النصر في مدينة غزة)27(منزل محمد علي الخروبي 

 ، عاماً)40(ناصر ياسين عبد :  خارجه، همان كانايواستشهاد فلسطينيف إلى تدمير المنزل على محتوياته  أدى القص،باإلسبستوس
يذكر أن قوات .  من سكان الشيخ رضوان، وإصابة تسعة آخرين، عاماً)24( فيتيراالسمن سكان الزيتون، وحسني نضال 

 .االحتالل اعترفت بأنها كانت تستهدف شخصاً من عائلة الخروبي
 

 آلية عسكرية معززة بالطائرات العمودية، عند حوالي 35اغتالت قوات االحتالل باسم سالم سلمان قديح، خالل توغلها بحوالي  .6
، في قرية عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، وأسفر توغلها عن استشهاد 21/3/2004 من فجر األحد الموافق 2:20الساعة 

 .19 سكنية، فيما جرحت جرحت واعتقلت عدة فلسطينيينخمسة فلسطينيين، وتدمير ستة منازل
 

                                                 
 21/3/2004لمزيد من التفصيل راجع فقرة التوغل في األراضي الفلسطينية، و بيان مرآز الميزان رقم الصادر بتاريخ  19
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الشيخ أحمد ياسين، في خطوة تعبر عن مدى فجاجة انتهاكات قوات  اغتالت قوات االحتالل، بالغ الخطورة وفي تصعيد  .7
 شديد في االحتالل، حيث استهدفت شيخاً قعيداً، طاعناً في السن، وبالكاد يقوى على الحركة، ويعاني في الوقت نفسه من ضعف

عند ف .عليه كانت عملية االغتيال انتهاكاً فاضحاً وجسيماً، لقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق اإلنسان. حاستي السمع والبصر
غارة شنتها طائراتها  في الشيخ ياسين، اغتالت تلك القوات ،22/3/2004حوالي الساعة الخامسة من فجر اليوم االثنين الموافق 

 وأدى ،خروجه من صالة الفجر في مسجد المجمع اإلسالمي القريب من منزله في حي الصبرة في مدينة غزةبعد الحربية، 
 جريحاً، أربعة منهم وصفت جراحهم بالخطيرة، من بينهم ولديه عبد )20(القصف إلى استشهاد سبعة فلسطينيين آخرين، وإصابة 

تها عن هذه الجريمة، مؤكدة أن القرار باغتيال الشيخ ياسين اتخذ منذ عدة أعلنت الحكومة اإلسرائيلية مسئوليو .الغني وعبد الحميد
 وفي الوقت الذي أثارت فيه جريمة اغتيال الشيخ ياسين، ردود فعل عالمية أدانت العملية، واعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي .أيام

 العام لألمم المتحدة، إال أن رئيس حكومة دولة االحتالل وغير مبررة، حيث أدانتها لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، واألمين
نية قوات رئيس الحكومة ووزير حربه، حول وتوالت تصريحات .  شخصياً على تنفيذهااخر بنجاح العملية مؤكداً إشرافهتف

 نشطاء في أعمال تصعيد هذا النوع من عمليات القتل خارج نطاق القضاء ودون محاكمات، لتصفية من يصفونهم بأنهماالحتالل 
 .يل تنفيذ أي انسحاب من قطاع غزةالمقاومة المسلحة، وذلك قب

... بينما كنت مناوباً في عملي في مقر وكالة الغوث الدولية  ... 22/4/2004 فجر يوم االثنين الموافق 05:05عند حوالي "
لت بالمنزل وسألت ابنتي عن صوت اتص... فجأة سمعت صوت انفجار قوي وبدا لي مصدر الصوت من اتجاه منطقة سكني 

وصلت إلى ...توجهت إلى المنطقة مسرعاً ... سمعت صوت انفجارين آخرين ... أجابتني انه قصف من طائرة... االنفجار 
شاهدت جثة الشيخ أحمد ياسين في منتصف الطريق وكانت يده اليمنى مبتورة وقدماه ورأسه مهشمة من ... مسجد المجمع 

... وجدت جثتين أخرتين على جانبي الطريق ... حملته على الفور ووضعته في سيارة اإلسعاف ) ... المخ (الخلف خارج منها
توجهت إلى مستشفى الشفاء بغزة، وسلمت ... نقلتها إلى سيارة اإلسعاف مع جثة الشيخ ... إحداها كانت مقطوعة من النصف 

 ."الجثث إلى قسم االستقبال
 )ة صاحبهااالسم محجوب بناء على رغب(
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 تدمير األعيان المدنية
شكلت األعيان المدنية في األراضي الفلسطينية المحتلة هدفاً لقوات االحتالل، في سلوك يبرز مدى تحللها من التزاماتها التعاقديـة                   

 انتهاكاً جسيماً التفاقية جنيف     وال يقتصر تدمير األعيان المدنية على كونه      .  20بموجب القانون الدولي، السيما اتفاقية جنيف الرابعة      
الرابعة، وإنما يشكل انتهاكاً لمعايير حقوق اإلنسان، السيما تلك التي يؤسس لها العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـادية                      

ة من العهد، التي تؤكد على حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته، والماد              ) 12(واالجتماعية والثقافية، خاصة المادة     
التي تؤكد على وجوب منح األسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة،وهو ما يتنافى بالتأكيد مع قصف وتدمير المنازل                   ) 10(

 .السكنية وتشريد سكانها
 

ولم تميز قوات االحتالل بين المنشآت المدنية المختلفة،        
بحيث قصفت ونسفت وجرفت المنـازل والمـدارس        

ــادة ــات ودور العب ــناعية والجامع ــآت الص  والمنش
 .والتجارية واألراضي الزراعية وآبار المياه

وتؤكد المعطيات الميدانية، أن استهداف األعيان المدنية       
حيث تشير حصيلة توثيق المركـز،      يتم بشكل منظم،    

إلى أن قوات االحتالل استهدفت األعيان المدنية بشكل        
 187منظم منذ بداية االنتفاضة، فهـدمت ودمـرت،         

 منزالً،  4580 بين دور عبادة وتعليمية وبنوك، و      منشأة
 منشأة صناعية، وّجرفـت     187 محالً تجارياً، و   431
 .21دونماً من األراضي الزراعية ألف 24
 

 يوضح إجمالي األعيان المدنية التي تعرضت للتدمير) 4(جدول رقم 
 )عدد قطع(عة أراضي مزرو محالت تجارية منشآت صناعية آبار مياه منشآت عامة منازل سكنية

251 12 5 4 88 59 
 

 : على النحو التالي2004ويستعرض التقرير حصيلة األضرار التي لحقت باألعيان المدنية خالل الربع األول من العام الجاري 

                                                 
دولة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعية يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بال 20

ال يجوز معاقبة أي  .  من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بتدمير الممتلكات53المادة  - .أو التعاونية، إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير
تحظر تدابير . السلب محظور. عية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهابتحظر العقوبات الجما. شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا

/  آب12 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 33لمادة ا-. االقتصاص من األشخاص المحميين وممتلكاتهم
 1949أغسطس 

 
 . للخسائر واألضرار التي لحقت باألعيان المدنية في قطاع غزة منذ اندالع االنتفاضة األرقام الواردة هي حصيلة توثيق المرآز 21
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 :استهداف المنازل السكنية
ت تجريف وقصف ونسف استهدفت قوات االحتالل المنازل السكنية بشكل غير مسبوق، خالل انتفاضة األقصى، وواصلت عمليا

 . 2004المنازل السكنية خالل الربع األول من العام الجاري 
يذكر أن قصف المنازل السكنية ونسفها وتجريفها بالجرافات، يتم دون إنذار مسبق، وال تمنح تلك القوات السكان فرصة إلخالء 

  . 22 أثناء محاوالتهم الفرار من المنزلوفي كثير من األحيان أصيب السكان. منازلهم من األثاث والمقتنيات األخرى
وتستخدم قوات االحتالل أساليب ووسائل مختلفة، تتسم بالقسوة الشديدة واالفتقار لمبدأي الضرورة والتناسب والتمييز من قصف 

 . ونسف وتجريف
 

 منزلي، خرجت على     استيقظت على صوت انفجار شديد هز      17/3/2004 فجر يوم األربعاء الموافق      2.00عند حوالي الساعة    "
أكد الجيران انه ...  وكنا نتحدث عن االنفجار 1كان يقف مقابلي جارنا محمود أبو نحل    ... صوت جلبة وضجة كبيرة قرب منزلي       

عدت أدراجي وفتحت التلفاز على قنـاة     ... وأكدوا وجود مصابين جراء القصف    ... ناتج عن صاروخ شاهدوه ينطلق من السماء        
هممت بالخروج من باب خلفي للمنزل الستكشاف مـا         " ... توغل قوات االحتالل في رفح    " شاشة خبر عاجل  فلسطين وكان على ال   

كنت على عتبة الباب من الخارج ارتجت األرض تحتي وكان معي ابني احمد             ... يجري وكانت والدتي تتحدث مع محمود أبو نحل       
على صوت من منزل جارنا محمود أبو       " ... فقدت الوعي " ي  سقطت من شدة االنفجار، وفقدت السمع لعدة ثواني وأغمى عل         ... 
صـرخت  ... أبوي، وقفت وحملت ابني احمد وتأكـدت انـه بخيـر            ... أبوي" ... والدي" أبوي  ...  كان صراخ العبد      ... نحل  

دخلت غرفـة   ... كانت والدتي أيضاً مصابة والدم يسيل من انفها... أنت مصاب، الدم يسيل من وجهك  ... زوجتي ما أن رأتني     
اشتد علـيَّ األلـم،     ... ألطمئن عليه كان ملقى على األرض يملئ رأسه الدم وزجاج النوافذ يمأل الغرفة               يرقد فيها طفلي إبراهيم   

 .مقتطفات من إفادة تروي ما يتعرض له المدنيون جراء استهداف قوات االحـتالل لمنـازلهم              ... " ونقلوني إلى سيارة اإلسعاف     
 )ركز محمد يوسف سليمان أبو طهصرح بها للم(

 
وتركز استهداف المنازل السكنية في المناطق القريبة من المستوطنات، أو الطرق المؤدية إليها، أو الحدود وخطوط التحديد 

وهنا تجدر اإلشارة إلى المناطق المحاذية للشريط الحدودي الفاصل بين األراضي الفلسطينية المحتلة ومصر، التي . الفاصلة
 .عرض إلى حمالت تدمير منظمة واسعة النطاقتت
 

وتتلخص أهداف تلك القوات من وراء استهدافها المنظم للمنازل السكنية، إلى دفع السكان إلخـالء منـازلهم، وإيقـاع العقوبـات                     
عدائيـه لقـوات   الجماعية بهم، السيما عمليات نسف المنازل السكنية، لمن تدعي تلك القوات أنهم مطلوبون، أو شاركوا في أعمال                

االحتالل، لردعهم وترهيبهم، وتقييد التنمية العمرانية وحصرها في رقعة تسهل السيطرة عليها، توسيع المستوطنات وشق الطـرق                 
االلتفافية، كما ألحقت الهجمات الجوية أضراراً جسيمة بالمنازل السكنية المحيطة، وفي كثير من األحيان أصابت الصواريخ المنازل            

 . ربشكل مباش
، 17/3/2004 فجر يـوم األربعـاء الموافـق    1.00استيقظت من نومي على صوت آليات وطائرات، وذلك في حوالي الساعة         "

بعد حوالي سـاعة مـن إطـالق        ... واستيقظ أطفالي مذعورين من شدة الخوف، فتجمعنا في إحدى الغرف واألطفال يصرخون             
... سمعت صوت انفجار شديد، والتصق األطفال بي من شـدة الخـوف  ... الرصاص المتواصل من الدبابات والطائرات العمودية     

وفقدت السمع للحظة من    ... ارتج منزلنا على صوت انفجار جديد       ....  يذكر أن باب منزلنا انفتح على مصراعيه جراء االنفجار          
يصرخ من الشباك يقول الحق يا      ) ابن محمود أبو نحل   (سمعت العبد   ... خرجت وأبنائي مهرولين خارج المنزل      ... شدة الصوت   

واصلت الركض وأبنائي وعمي وعمتي و أخوات زوجي بين األزقة، يعترينا الخوف من الطائرات              ... رأس والدي،   ) زوجي(منير
فوجدنا عشرات المواطنين من جيراننا هربوا مـن المنطقـة   ... وصلنا للشارع الرئيس   ... التي لم تتوقف عن إطالق الرصاص       

ولم نـتمكن   ... عدنا في الصباح لالطمئنان على منزلنا       ... إلى منزل والدي في حي السالم برفح حيث أمضينا ليلتنا           توجهنا  ... 
عدنا صباح  ... وفي المساء علمنا أن الدبابات انسحبت من المنطقة         ... من الوصول إليه بسبب وجود قوات االحتالل في المكان          

وصلنا إلى منزلنا لنجده كومة     ...  وكان عشرات المواطنين يتواجدون في المنطقة         إلى الحي  18/3/2004يوم الخميس الموافق    
إفادة مشفوعة بالقسم أدلت بها للمركـز       ."( من التراب والحجارة هدم المنزل على ما فيه من أثاث ومقتنيات، وأصبحنا بال مأوى             

 )فال أط6 أفراد من بينهم 8كفاح محمد سعيد أبو طه متزوجة وتتكون أسرتها من 
 

                                                 
 .فوعة بالقسم النص المظللأنظر اإلفادات المش  22
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 منزالً سـكنياً،    4580وتشير حصيلة توثيق المركز منذ اندالع االنتفاضة حتى صدور هذا التقرير، إلى أن قوات االحتالل دمرت                 
التـي  ويبرز الجدول التالي عـدد المنـازل السـكنية           .بين تدمير كلي، وإلحاق أضرار جسيمة، تجعل المنزل غير مناسب للسكن          

  :م 2004 خالل الربع األول من العام الجاري تعرضت للتدمير الكلي والجزئي
 

 يوضح المنازل السكنية المدمرة حسب المحافظة وحجم الضرر) 5(جدول رقم 
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 تدمير المنشآت التعليمية ودور العبادة
وفي . 23 المنشآت التعليمية كالمدارس والجامعات إلى استهداف منظم من قبل قوات االحتالل بالقصف والنسف والتدميرتعرضت

، وتشغل 11/2/2004هذا السياق، استهدفت قوات االحتالل ثالثة مبان مدرسية في رفح، خالل توغلها، جر يوم األربعاء الموافق 
يذكر أن مدرستين من بين الثالث، . ا وهدمت فصوالً بداخلها إضافة إلى تحطيم نوافذهاالمباني الثالثة ست مدارس، جرفت أسواره
االبتدائية لالجئين، مدرسة رفح االبتدائية ) ز(و) أ(مدرسة ذكور : والمدارس هي. تعود لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الدولية

 .24طالباً وطالبة) 3044(بلغ إجمالي عدد طلبة هذه المدارس ، ويلالجئين، ومدرسة رابعة العدوية الثانوية للبنات) ج(المشتركة 
 
 

ووفقاً لتحقيقات المركز، فقد توغلت  .مبنى فرع جامعة األقصى، 16/3/2004ونسفت قوات االحتالل، فجر يوم الثالثاء الموافق 
 فجراً 2:30، عند حوالي الساعة  آلية عسكرية، لمسافة تقدر بحوالي كيلو متر واحد في الحي المذكور15قوات االحتالل بحوالي 

ونسفت المباني اإلدارية والمخازن في فرع جامعة األقصى الموجود في . وسط إطالق كثيف وعشوائي للنيران، في محيط المنطقة
 .حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما ألحق أضراراً في مدرسة خديجة بنت خويلد االبتدائية وخمسة منازل مجاورة

 
 استيقظت علـى صـوت ضـجيج اآلليـات          16/3/2004 الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق          عند حوالي "

وبدأت أراقب ما يجري خلسة عبـر نافـذتي         ...  اختلست النظر عبر نافذة غرفتي الخاصة فوجدتها قرب منزلنا          ... اإلسرائيلية  
بدأت ... ليات حوالي خمسة عشر أليه عسكرية ما بين دبابة وجرافة           بلغ عدد اآل  ... فوجدت آليات أخرى تأتي إلى المكان         .... 

عند ... الجرافات بتجريف بعض األراضي الزراعية المحيطة بمبنى جامعة األقصى الفرعي، وتسوية البعض اآلخر غرب المبنى                
اخرجـوا  ...  بيوتكم جميعـاً     اخرجوا من { يأمرنا بالعربية،  -عبر مكبر للصوت  -حوالي الساعة الثالثة و النصف، سمعت صوتاً        

وجدت ...  خرجت برفقة والدي و والدتي وأخوتي الصغار        ... ثم سمعت طرقاً شديداً على بابا منزلنا        ... } رجال ونساء و أطفال   
... كنا حوالي خمس وعشرون فرداً يمثلون أربع عائالت، بيننا حوالي عشرة أطفـال              ... عائالت أعمامي وجدي قد نزلوا أيضاً       

وأشار لنا بيده بما يوحي     } اتجهوا نحو الغرب  ... غادروا المنطقة جميعاً    { يقف قبالتنا خمسة جنود إسرائيليون، أمرنا احدهم         كان
... بذلك فطلب منه والدي أن يسمحوا لنا باستخدام سيارتنا كي نغادر المنطقة، فرفض ذلك وطلب منا المغادرة مشياً على األقدام                     

مكثنا في المكان بجانب أشجار     ... م تقريباً توقفنا    200ميعنا األطفال ومشينا تجاه الغرب وعلى بعد        حملت أخي الصغير وحمل ج    
بعد ... شاهدت جنوداً إسرائيليون يدخلون بيوتنا، وكان آخرون يدخلون مبنى جامعة األقصى            ... السرو حوالي ساعة من الزمن      

مكثـت أنـا    ...  متر شمال غرب المبنى الفرعي لجامعة األقصـى          500ذلك سرنا تجاه مقر كتيبة لألمن الوطني، تقع على بعد           
في تلك الساعة سمعنا صوت اآلليات تبتعد    ... وأسرتي وأعمامي عند جنود األمن الوطني حتى الساعة الخامسة والنصف صباحاُ            

إال ربع سمعت صوت انفجـار      وفي حوالي الساعة السادسة     ... لم نخرج من مكاننا وآثرنا االنتظار حتى يتكشف ما يجري           ...  
خفـت كثيـراً مـن      ... وتساقطت فوق رأسي شظايا من زجاج نوافذ مقر الكتيبة          ... انبطحنا أرضاً   ... هائل هز أرجاء المكان     

خرجـت  ... أخذ أبي وأعمامي يهدؤون  من روعنا، حيث أجهش الصغار في البكاء             ... الصوت المدوي وكذلك األطفال الصغار      
فوجدت أن االنفجـار  ... توجهت نحو مقر الجامعة ... لم ألحظ مباني جامعة األقصى الفرع قائمة ... ن ما حدث بعد ذلك كي أتبي 

ودخلـت منزلنـا فوجدتـه      ... أسفر عن نسف المباني اإلدارية و القاعات الدراسية والمستودعات و الكفتيريا الخاصة بالجامعة              
الشبابيك محطم زجاجهـا، بعضـها      ... على األرض والخزانات مفتوحة األبواب      بعض المالبس ملقاة    ... مقلوباً رأساً على عقب     

... خرج من مكانه في الجدار، وجدران المنزل متصدعة، فيما انخلعت بعض األبواب الخشبية من الحائط مـن شـدة االنفجـار                      
 " المبعثر على أرضية المنزلأخذت أجمع الزجاج ... الزجاج الخلفي لسيارتنا تحطم، خطوط الهاتف و الكهرباء قد قطعت 

 )علي الوحيدي( صرح بها للمركز 

                                                 
، 2003 ، وحتى نهاية ديسمبر2000تشير مصادر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أنه منذ اندالع انتفاضة األقصى، في الثامن والعشرين من سبتمبر   23
 مليون دوالر، من الخسائر المادية،      10باإلضافة إلى قرابة      جريحاً، من األساتذة وطالب المدارس والجامعات،        4324 معتقالً، و  1232 شهيداً، و  646سقط  

التعليمي، حيث تـم إغالقهـا    مدرسة، نتيجة االعتداءات اإلسرائيلية على القطاع 489كما تضررت حوالي    . طالت الجامعات والكليات والمدارس الفلسطينية    
 مدرسة تعرضت للتدمير، نتيجة االستهداف المباشر خالل الفترة نفسها، وأغلقت 282وتشويش الدراسة فيها نتيجة حظر التجوال وحصار وإغالق المناطق، و

إضافةً . ت جوهر ومدرسة المعارف في الخليل      مدارس حوَّلتها إلى ثكنات عسكرية، كما هو الحال في مدرسة أسامة بن المنقذ وبنا              3 مدارس، من ضمنها     9
 . مدرسة لإلغالق منذ بداية انتفاضة األقصى1289إلى تعرض 

 .12/2/2004 الصادر بتاريخ 11 راجع بيان المرآز رقم  24
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مدرسة ، 16/3/2004وفي سياق االعتداءات المنظمة على المدارس والمنشآت التعليمية األخرى تعرضت، يوم الثالثاء الموافق 
ن قوات االحتالل، انطلقت من مستوطنة  لالقتحام من قبل قوة راجلة م دير البلحفي التابعة لوكالة الغوث الدولية المزرعة االبتدائية

  25.المجاورة لها) كفار داروم(
 مدرسة دير البلح الصناعية الثانوية للبنين، 25/3/2004م والخميس الموافق 22/3/2004كما تعرضت، يومي االثنين الموافق 

سبب اغتيال زعيم حركة حماس الشيخ إلطالق نار من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، وتصادف تعليق الدراسة في يوم االثنين ب
ياسين، حيث أصابت األعيرة النارية جدران الفصول الدراسية، ولم يتواجد طالب في فناء المدرسة، األمر الذي حال دون  أحمد

وقوع إصابات في صفوف الطلبة، فيما اضطرت إدارة المدرسة يوم الخميس إلى إلغاء طابور الصباح، حرصاً منها على حياة 
 .الب، وأصيبت المدرسة بإرباك أثّر على سير الدراسة في ذلك اليومالط

 %.41جدير بالذكر أن نسبة الملتحقين بمقاعد الدراسة، بين الشهداء الذين سقطوا خالل الفترة التي يغطيها التقرير بلغت مانسبته 
 

جداً تدميراً كلياً وآخراً بشكل جزئي، في وشكلت دور العبادة في األراضي الفلسطينية هدفاً لقوات االحتالل، حيث دمرت مس
 .محافظة رفح خالل الربع الجاري

 فجر يوم السبت الموافق 1:00عند حوالي الساعة ، خالل توغلها الذي شرعت فيه، مسجد التوحيدجرفت قوات االحتالل 
المجاور للجدار الحديدي، ، L""م داخل بلوك 200ين لمسافة ت عسكرية وجرافات آليثمانيتوغلت حوالي حيث ، 17/1/2004
 فجر يوم 4:15عند حوالي الساعة  خالل توغلها، مسجد اإليمانوألحقت قوات االحتالل أضراراً جزئية في .  مدينة رفحيجنوب

، في منطقة حي السالم من محافظة رفح، حيث تحطمت نوافذ المسجد واخترقت األعيرة النارية 8/2/2004األحد الموافق 
 .جدرانه

                                                 
 .ألخرى، بعد تكرر قصفها بالرصاص والصواريخ، وتجريف جزء من سورها ومرافقها ا2001 أغلقت المدرسة المذآورة في مطلع العام  25
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  الصناعية والمحال التجاريةالمنشآت
 

   صعدت قوات االحتالل من سياسة هدم وتدمير المنشآت الصناعية والمحال التجارية، وشهد الربع األول مـن العـام الجـاري                    
 محالً بشكل كلي، في حين بلـغ عـدد المنشـآت            88 تصعيداً نوعياً من حيث الكم، حيث بلغ عدد المحال التجارية المدمرة             2004
 .ة أربع منشآتالصناعي

 
 من المنشآت الصناعية والممتلكات     اًعدد  قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية،     م15/3/2004فجر االثنين   ففي الساعة الواحدة من     

 واسـتمرت عمليـة     ،أدى القصف إلى تدمير عدد من هذه المنشآت وإلحاق أضرار جسيمة بالبعض اآلخر            و ،العامة في مدينة غزة   
، وتعود ملكيتها لمحمد عبد القـادر       ورشة الفصيح للخراطة  عة، أطلقت خاللها المروحيات تسعة صواريخ على        القصف حوالي السا  

ورشة رزق للحـدادة   ً، كما أطلقت ستة صواريخ على       كلياا أدى إلى تدميرها     ممحمد الفصيح، في حي الزيتون شرق مدينة غزة، م        
 فرع بنك فلسطين  أطلقت صاروخين آخرين على     كما   ،كليميرها بشكل   ا أدى إلى تد   م في حي النصر، م    وتجهيز مولدات الكهرباء  

 في المبنى، وصاروخين آخرين سقطا في منطقة خالية مـن المنشـآت             أضرار بالغة ا أدى إلى إلحاق     مالواقع في شارع النصر، م    
قت أضرار بعدد من المنـازل       يذكر أن عمليات القصف المتالحقة ألح      ،في شمال غزة، إال أنهما لم ينفجرا      ) 17(بجوار مقر قوات    

في محيط مواقع القصف، وأدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجراح مختلفة نقلوا على أثرها إلى مستشفى دار الشـفاء فـي مدينـة                       
 .26غزة

 تصعيداً غير مسبوق من حيث عدد المحال التجارية التي جرى تدميرها، حيث توغلت              م27/2/2004مساء الجمعة الموافق    وشهد  
الحتالل بقوة مكونة من جرافة وثالث دبابات وثالث جيبات عسكرية في شارع صالح الدين، وتحديداً في محيط معبر بيت                   قوات ا 
. وحاصرت المكان، ومن ثم احتجزت عمال الخط األخضر داخل المعبر، وهم في طريق العودة من أماكن عملهـم                 ) إيرز(حانون  

 الكائنة شرقي المعبر وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وبعد ساعتين تقريباً سـمحت            وشرعت تلك القوات في اقتحام المحالت التجارية      
، ثم شرعت   -من نوع هامر  -وعززت تواجدها في محيط المكان بجرافة ودبابة وثالثة جيبات أخرى           . للعمال المحتجزين بالمغادرة  

ل المؤدي إلى ممرات العمـال فـي معبـر بيـت            الجرافات اإلسرائيلية بهدم صفي المحالت التجارية من على يسار ويمين المدخ          
 .27حانون

 

ووفقاً لتحقيقات المركز، فإن تلك القوات لم تخطر أصحاب المحال التجارية مسبقاً بنيتها هدم محالتهم، وفي الوقت نفسه لم تسـمح                     
أخذ مقتنياتهم وبضـائعهم     من   - عند مفترق الجمارك   –ألصحاب المحالت التجارية الذين تواجدوا على بعد مائتي متر من المعبر            

وأفاد باحثو المركز أن بعض أصحاب المحالت قد خـاطر بحياتـه مـن أجـل                . الموجودة داخل المحالت قبل البدء بعملية الهدم      
استرجاع بعض ممتلكاته المهددة بالضياع واقترب من تلك القوات راجياً أن تسمح له بذلك، لكنها الحقـتهم بجيباتهـا المصـفحة                     

هذا واستمرت عملية الهـدم     . يراقبون ما سيحدث  28أسلحتها لتحذيرهم من االقتراب فعادوا أدراجهم إلى حيث كانوا          وفتحت نيران   
 .بدءاً من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساًء، فيما رابط أصحاب المحالت يتابعون العملية عن بعد

 

                                                 
 15/3/2004 بتاريخ 19 راجع بيان المرآز رقم  26
 .28/2/2004 بتاريخ 14 راجع بيان المرآز رقم  27
 .، من أصحاب المحالت التجارية المتضررة) عاما30ً( نجيب المقيد،   28
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 محالً تجارياً تم تدميرها تدميراً كليـاً، فيمـا          29احد وثمانين وبعد انسحاب تلك القوات من المكان، تمكن باحثو المركز من توثيق و           
لحقت أضرار متفاوتة في عشرة محالت أخرى، جراء إزاحة الجرافات اإلسرائيلية ركام المحالت المهدمة تجاه المحالت األخرى                 

أصحاب المحالت المتبقية، مما دفع     وأثارت عملية الهدم مخاوف     . الملتفة حول موقف السيارات والكائنة على الجهة الشرقية للمعبر        
 .أصحابها إلى إخالئها من البضائع

ويلقي هدم هذا العدد الكبير من المحالت التجارية، بظالله السلبية على األوضاع االجتماعية واالقتصادية في قطاع غـزة، حيـث                    
تائج عمليات التوثيق التي نفذها المركز إلى       وتشير ن . 28/9/2000تشهد األوضاع االقتصادية ومستويات المعيشة تردياً مطرداً منذ         

 :أن
 . من أصحاب المحالت التجارية هم أشخاص متزوجون ويعيلون أسر%99.4ما نسبته  .1
تبلغ نسبة الـذكور    : فرداً، يتوزعون حسب الجنس على النحو التالي      ) 531(ويبلغ عدد أفراد أسر أصحاب المحالت فقط         .2

 .%48.4ن تبلغ نسبة األطفال من كال الجنسين  إناث، في حي%46.57، وما نسبته 54.6%

  .، كانوا يزاولون عملهم قبل وقوع الضرر عامال168ًويبلغ عدد العاملين بأجر في هذه المحالت حوالي  .3
 

 خالل توغلها في المنطقة،     المغراقة، سبع محالت تجارية في قرية       19/3/2004الجمعة الموافق   كما هدمت قوات االحتالل صباح      
 .هذه المحالت ثالثة قيد اإلنشاءمن بين 

                                                 
د ملكيتها لقوات األمن الوطني الفلسطيني لم تعو) إيرز(يذكر أن هناك ست محالت تجارية، من تلك التي هدمتها قوات االحتالل عند معبر بيت حانون   29

 .يوثقها المركز باستمارات حصر الضرر المعدة مسبقاً
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 تجريف األراضي الزراعية وآبار المياه
، السيما اتفاقية   30واصلت قوات االحتالل استهداف األراضي الزراعية، على الرغم من وضوح تحريم استهدافها في القانون الدولي              

اشة السكان المدنيين، كما تشكل مجاالً لتشغيل       ، حيث تشكل األراضي الزراعية مصدراً إلع      31 الملحقين اجنيف الرابعة وبروتوكوليه  
حيث بلغت المساحة المجّرفة من األراضي الزراعيـة        . وأخذ تجريف األراضي الزراعية وآبار المياه طابعاً منظماً       . األيدي العاملة 

 270مـا يعـادل      متراً مربعاً، أي     270.250 حوالي   31/3/2004 وحتى   1/1/2004في محافظات غزة خالل الفترة الممتدة منذ        
 .دونماً من األراضي الزراعية

 الزراعية ومالكها والمزارعين، كما أنهـا       يواستهدفت آبار المياه، بالتدمير والتجريف والردم، ملحقة بذلك خسائر فادحة باألراض          
طات الزراعـة فـي     تلحق أضراراً بالغة بقطاع الزراعة نفسه، إذ أن ردم آبار المياه التي تروي منطقة بعينها، يعني وقـف نشـا                   

 .  دونماً من األرض المزروعة200المنطقة، حيث يروي البئر حوالي 
وال تقتصر عمليات ردم آبار المياه في أهدافها وآثارها على قطاع الزراعة فقط، بل تأتي في سياق عمليات سرقة المياه الجوفيـة،                      

بار المياه الجوفية، سكان قطاع غزة من استغالل هذه المياه          التي تقوم بها تلك القوات للمخزون الجوفي، حيث تحرم عمليات ردم آ           
آبار، تبلغ تكلفة حفر البئر الواحـد       ) 5(لألغراض المختلفة، خاصة ري المزروعات، وبلغ عدد اآلبار التي ردمتها قوات االحتالل             

 ).$10.000(وتشغيله، ما  متوسطه حوالي 
 

 محافظةيوضح مساحة األرض المتضررة حسب ال) 6(جدول رقم 
  األرض المتضررة32مساحة المحافظة

 77500 رفح

 8500 خانيونس

 160250 دير البلح

 20000 غزة

 4000 شمال غزة
 

ولم تكتِف قوات االحتالل بتجريفها لألرض واقتالعها للمزروعات، بل واصلت منعها ألصحاب هذه األراضي من الوصول إليها، 
لمزارعين الهادفة إلى إعادة زراعة ما دمرته، كما أن هناك مساحات أخرى لم تتعرض للتجريف، إال أن منع ما أفشل محاوالت ا

المزارعين من الوصول إليها، أتلف محاصيلها وأعاق مهمة استغاللها في المواسم الزراعية، ومثال هذه األراضي تلك التي تقع في 
اذية لخط التحديد الفاصل شرقاً على طول قطاع غزة، ومحيط مستوطنات وتلك المح) دوغيت وإيلي سيناي(محيط مستوطنتي 

 ). موراغ، وتجمع غوش قطيف االستيطاني– نتساريم –كفار داروم (
                                                 

 المنظمات   يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولـة أو السـلطات العامـة، أو    30
 ، من اتفاقية جنيف الرابعة)53( المادة -كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدميراالجتماعية أو التعاونية، إال إذا 

 .  يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب31
الشـرب وشـبكاتها   يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه    * 

وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكّان المدنيين أو الخصم أو لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويـع المـدنيين أم                            
 من الّملحق األول لالتفاقية) 54( المادة -لحملهم على النزوح أم ألي باعث آخر

 
 . المربع، وآل ألف متر مربع تساوي دونمالمساحات الواردة بالمتر  32
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وباإلضافة إلى عمليات التجريف والتـدمير، واصـلت        
قوات االحتالل عمليات االستيالء المنظم على األراضي       

عـت مسـاء    الزراعية المملوكة للفلسطينيين، حيـث وز     
، إخطارات باللغتين العربية    19/1/2004االثنين الموافق   

والعبرية، حول نيتها مصـادرة األراضـي الزراعيـة،         
فـي ديـر    ) كفار داروم (الواقعة شمال شرق مستوطنة     

.  دونمـاً  30البلح، ويبلغ مساحة األرض المهددة حوالي       
وتتذرع تلك القوات بالدواعي األمنية، وأنها تعتزم إقامة        

، )كـم  2(ر فاصل لهذا الغرض، ويقدر طوله بحوالي      سو
 دونماً من أراضي السكان،وقد حددت اإلخطارات مدة االسـتيالء علـى األراضـي حتـى           34تقريباً، ويبتلع   )  متراً 15(وبعرض  

 .م31/12/2005
 

 مستوطنة كفـار داروم  يربكما وزعت إخطارات باللغتين العبرية والعربية على سبع عائالت فلسطينية، تمتلك أراضي زراعية، غ  
  . دونماً، ألغراض أمنية220م، تبلغهم فيها نيتها مصادرة نحو 6/2/2004 بتاريخ كفي دير البلح، وذل

 

، إخطارات حول نيتها 22/2/2004وأيضاً، وزعت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة الواحدة من فجر يوم األحد الموافق 
)  م560(وطوله ) م15(من األراضي الزراعية، لغرض إقامة جدار أمني يبلغ عرضه حوالي االستيالء على سبع وعشرين دونماً 

يذكر أن المساحة . م31/12/2005تقريباً، جنوبي مستوطنة نتساريم، وقد حددت اإلخطارات مدة االستيالء على األراضي حتى 
 .راعيةالفعلية المزمع االستيالء عليها تفوق األربعمائة دونماً من األراضي الز
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 33النفي واإلبعاد القسري
واصلت قوات االحتالل نقل وإبعاد السكان الفلسطينيين قسرياً من الضفة الفلسطينية، بعد أن تبقيهم رهن االعتقـال اإلداري، إلـى                    

، التي  قطاع غزة، في إجراء يشكل مساً بمعايير حقوق اإلنسان، السيما حق كل شخص في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته                   
كما يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، السيما        . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      ) 12(تؤكد عليها المادة    

 .34اتفاقية جنيف الرابعة
، وهي  2004لجاري  ويستعرض التقرير الحاالت التي جرى فيها إبعاد فلسطينيين قسرياً عن ديارهم، خالل الربع األول من العام ا                

 :على النحو التالي
 عاماً،  إلى غزة، بعد أن أبقته رهن االعتقال 29أبعدت قوات االحتالل المعتقل أنور عبد اللطيف أبو زهو، البالغ من العمر  .1

  من مساء الثالثاء الموافق8:30عند حوالي الساعة ) إيرز(ووصل أبو زهو إلى معبر بيت حانون .  شهرا21ًاإلداري مدة 
 . ، بعد أن تم نقله من سجنه داخل الخط األخضر دون إبالغه بقرار النقل20/1/2004

 

في نابلس، " قريوط"قرية  من سكان، لؤي تيسير علي سالمة، أبعدت قوات االحتالل 19/2/2004ويوم الخميس الموافق  .2
عند حوالي الساعة ) إيرز(ر بيت حانون عاماً، إلى معب) 32(ووصل المبعد سالمة، البالغ من العمر . قسرياً إلى قطاع غزة

وأفاد سالمه . يذكر أن سالمة كان أمضى عامين رهن االعتقال اإلداري، حيث تم تجديد اعتقاله خمس مرات.  صباحا11:30ً
 .  18/2/2004 الموافق  األربعاءيوم - القاضي بنقله إلى غزة لمدة أربع سنوات-أنه تسلم قرار إبعاده

 
 عاماً، متزوج ولديه 38، البالغ من العمر رائد عبد المحسن زغلول حسنت االحتالل مع الفلسطيني ممارسات قوا وتبرز .3

 من منطقة بير زيت، 20/7/2001ستة أطفال من سكان رام اهللا، مدى انتهاك تلك القوات للقانون، حيث اعتقلته بتاريخ 
ها عشرة آالف شيكل، حتى يوم الخميس الموافق وجددت اعتقاله إدارياً عشرات المرات، وأجبرته على دفع غرامة قدر

 .، عندما أبعدته تلك القوات قسرياً إلى قطاع غزة، بعد أن أمضى حوالي ثالث سنوات رهن االعتقال اإلداري26/2/2004
 

، قةمحمد أحمد عبد اهللا طقاط، المبعد 3/3/2004 دقيقة من مساء األربعاء الموافق 7:20وصل إلى غزة، عند حوالي الساعة  .4
يذكر أن طقاطقة . عاماً، من سكان محافظة بيت لحم، حيث أجبرته قوات االحتالل على االنتقال قسرياً إلى قطاع غزة) 51(

                                                 
 فلسطينياً إلى 13، حيث أقدمت على نفي 28/9/2000تأتي جرائم النقل الجبري الجديدة في سياق سلسلة من جرائم النفي واإلبعاد، التي ارتكبتها قوات االحتالل منذ اندالع االنتفاضة بتاريخ   33

، وأقرت نقل محمود 2002/ 4/9كما أجبرت األخوين عجوري على االنتقال إلى غزة في . 10/5/2002نتقال إلى غزة، يوم الجمعة الموافق جزيرة قبرص، وإجبار ست وعشرين آخرين على اال
 .31/12/2003  إلى6، كما أجبرت ثمانية عشر آخرين على االنتقال إلى غزة خالل الفترة من 18/5/2003، حيث نفذ القرار بتاريخ 10/4/2003سليمان السعدي جبرياً في 

يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي أي دولة أخرى،  34 
ينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو ومع ذلك، يجوز لدولة االحتالل أن تقوم بإخالء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة مع.محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه

وال يجوز أن يترتب على عمليات اإلخالء نزوح األشخاص المحميين إال في إطار حدود األراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من . ألسباب عسكرية قهرية
وعلى دولة االحتالل التي تقوم .العدائية في هذا القطاعويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف األعمال . الناحية المادية

بعمليات النقل أو اإلخالء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن اإلقامة المناسبة الستقبال األشخاص المحميين، ومن أن االنتقاالت تجري في 
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل .دم تفريق أفراد العائلة الواحدةظروف مرضية من وجهة السالمة والشروط الصحية واألمن والتغذية، ومن ع

ال يجوز لدولة االحتالل أن تحجز األشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص ألخطار الحرب، إال إذا اقتضى ذلك أمن .واإلخالء بمجرد حدوثها
من اتفاقية ) 49(المادة {. ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلهاال يجوز لدولة االحتالل أن.السكان أو ألسباب عسكرية قهرية

 }جنيف الرابعة
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أمضى عامين رهن االعتقال اإلداري، وانتهت فترة اعتقاله في اليوم السابق إلبعاده، ووفقاً لتصريحاته فإنه كان يعتقد أنه في 
 ).إيرز(ه على معبر بيت حانون طريقه إلى بيته، ليفاجأ أن

 
 يومـاً، بعـد     40بعدها جددوا حبسي لمـدة     ...  ىشهور أخر  3 ، وهناك مددوا حبسي لمدة    )بيت إيل (أعادوني إلى محكمة    " ... 

 ألف شيكل كغرامة ومبلغ 40أفاد القاضي بأنه سيفرج عني مباشرة ولكن شريطة أن أدفع مبلغ          ... انقضاءها رجعت إلى المحكمة   
ف شيكل كفالة على أن يكفلني أحد العرب من سكان مدينة القدس، على أن ألتزم بعد اإلفراج بالتوقيع في مركز بيت ايـل                        أل 40

 ساعة في سجن مجدو وذلك لكي تتداول المحكمة، وبعد          76يومي األحد و االثنين من كل أسبوع ولكني رفضت، فأمهلوني لفترة            
 أيام وذلك على ذمـة القاضـي، وبعـدها          3قضي بتجديد فترة االعتقال اإلداري لفترة       انقضاءها، أبلغت بقرار من إدارة السجن ي      
أمضيت فترة السجن وقبل أربعين يوماً من انتهـاء المحكوميـة الـذي            ....  شهراً   36أنزلوني إلى المحكمة فصدر القرار بحقي       

وهنـاك تسـلمت    ...  إلفراج عني من هناك   نقلوني إلى سجن النقب وابلغوني بأنه سوف يتم ا         ...  31/8/2003يصادف تاريخ   
وبعد أسبوع من تسليمي القرار، تم اقتيادي إلى        ...  شهور   6قراراً من قائد المنطقة الوسطى العسكري بتمديد حبسي إدارياً لمدة           

 القاضي حسناً قال لي القاضي نريد إبعادك إلى أين تريد أن تبعد فقلت إلى أمريكا فقال لي              ... محكمة عوفر وهناك جرت المحكمة      
أخبرنـي المحـامي خـالل      ...  شهور 3سوف نبعدك إلى أمريكا، وبعد انتهاء المحكمة نقلوني إلى سجن عوفر وبقيت هناك مدة               

... سألته عن فترة اإلبعاد فأخبرني أنها خمس سنوات         ... زيارتي أنه ال توجد أي فرصة لالستئناف وأنه سيتم إبعادي إلى غزة             
قال لي المدعي العام العسكري ستذهب      ... أرسلوني إلى محكمة النقب العسكرية      ... ن االعتقال اإلداري    أكملت الشهور الست ره   

 و يشـمل ذلـك      -سنحكم عليك بالسجن خمس سـنوات       ) أي عن طريق معبر رفح    (إلى غزة، وإذا امسكنا بك وأنت خارج غزة         
يوجـد  " النقـب "  قال لي ضابط في إدارة السجن        25/2/2004وبتاريخ  ... الحواجز المقامة على الطرق الرئيسة في قطاع غزة         

وفجر اليوم التالي اقتادوني في حافلـة       ...  صباحاً سوف يتم نقلك إلى غزة        7.00هيئ نفسك غداً الساعة     ... معي قرار بابعادك    
احي ودخلت إلـى    ، حيث أطلقوا سر   26/2/2004 من مساء اليوم نفسه      7.00وأبقوني حتى الساعة    ) ايرز(إلى معبر بيت حانون     

 "غزة 
 

من ) 9(نص المادة   ات االحتالل، تنطوي أيضاً على مٍس واضح في         القسري التي نفذتها قو   والنقل  جدير بالذكر أن عمليات اإلبعاد      
توقيف تحظر  و. في الحرية وفى األمان على شخصه     العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد على حق كل فرد             

وتؤكد نفس المادة على ضرورة أن يبلغ المتهم عند توقيفه بالتهمة الموجهة إليه، وحقه في محاكمـة عادلـة                   .  اعتقاله تعسفا  أحد أو 
األمر الذي تتجاهله قوات االحتالل، حيث أن جميع المبعدين خالل الفترة التي يغطيها التقرير لم توجه لهم تهم                  . خالل فترة معقولة  

، وبعد انقضاء مدة الحبس اإلداري، أبعدتهم تلك القوات إلـى           )إدارياً(، بل جرى اعتقالهم تعسفياً      35حكامتصدر بحقهم أ  محددة، ولم   
 .غزة، بدالً من اإلفراج عنهم

                                                 
ة            35 ايير المحاآم وفر مع م، وعدم ت نظم بحقه ذيب بشكل م ائل تع  على الرغم من عدم قانونية المحاآم اإلسرائيلية، التي يمثل أمامها الفلسطينيون، واستخدام وس

 . ، إال أن جميع من نقلتهم قوات االحتالل إلى غزة، لم تصدر بحقهم أحكام قضائيةالعادلة لهم
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 الحصار واإلغالق
، أغلقت بموجبه األراضي 2000فرضت قوات االحتالل حصاراً مشدداً على األراضي الفلسطينية منذ التاسع من أكتوبر عام 

ويمكن . نية وأغلقت المعابر، وتدرج الحصار، إلى أن قطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعضالفلسطي
 :تلخيص الحصار واإلغالق في األشكال الثالث التالية

 حصار خارجي
 األراضي الفلسطينية تعاني األراضي الفلسطينية المحتلة من سياسة الحصار واإلغالق، الذي تواصل قوات االحتالل فرضه على

وواصلت إغالقها المعابر التي تربط .  بموجبه قطاع غزة عن العالم الخارجيوتعزل. 36المحتلة، منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية
. نإغالقاً تاماً أمام المسافري) إيرز(القطاع بالضفة الغربية والعالم الخارجي، كمطار غزة الدولي والممر اآلمن ومعبر بيت حانون 

 رفح، وصوفاه في) رفح البري(العودة : وسمحت بحركة جزئية للمسافرين والبضائع والعمال والحاالت المرضية، عبر معابر
 .في شمال غزة) إيرز(صناعية بيت حانون المنطقة ال، و)إيرز( وبيت حانون في غزة،) كارني(والمنطار 

 
أغلقت قوات االحتالل األراضي الفلسطينية بالكامل، 

 اغتيالها للشيخ ياسين في الثاني والعشرين من إثر
ولم يقف اإلغالق عند حدود حرمان  .2004مارس 

العمال من الوصول ألماكن عملهم أو حرية السفر 
 الطارئة، أو تلك  الحاالت المرضيةوالتنقل، بل طال

التي تحتاج عالجاً خاصاً، أو جراحة دقيقة، حيث 
ن، للعالج في  السفر عبر معبر بيت حانومنعتها من

 القدس وداخل الخط األخضر، 
 حاجة الفلسطينيين للسفر، السيما مرضى السرطان، ومن يحتاجون إلى جراحات دقيقة، لتوقع بهم عقاباً يذكر أن تلك القوات تستغل

ولي، وال ينطلي ، أمر يخالف قواعد القانون الد أمن القوات المحتلةتحت ذريعة مريض أو جريح من العالج، انحرمألن جماعياً، 
 . على أي عاقل

 
ولم تكتف قوات االحتالل بإيقاع العقاب الجماعي بالسكان الفلسطينيين بل سعت جاهدة لوقف زيارات  التضامن، التي يقوم بها 

، مجموعة 5/1/2004 االثنين الموافق يوممنعت حيث نشطاء أجانب للتعبير عن التضامن مع السكان الفلسطينيين في محنتهم، 
اء من أجل السالم، القادمات من دول مختلفة من العالم، في مسيرة أطلقن عليها اسم، المسيرة الدولية من أجل السالم، من نس

  ).إيرز(الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون 

لى األراضي الفلسطينية  إ وصلنحوالي مائتا ناشطة سالم من دول أوروبا المختلفة، والواليات المتحدة األمريكية وكندا،يذكر أن 
وبعد .  األراضي الفلسطينية، ودعم جهود إحالل السالم في المنطقةفيالمحتلة، بهدف التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 

، عبرن خاللها سلمياً عن موقفهن الرافض لسياسة الفصل العنصري التي  في الضفة الغربيةأن قمن خاللها بفعاليات كثيرة ومتنوعة
 أن  أن تصل حوالي أربعين ناشطة، بعدكان مخططاً .مثلها الجدار الفاصل، وهدم المنازل وتجريف األراضي واستهداف المدنييني

                                                 
، وأعلنت قوات االحتالل حصار وإغالق األراضي الفلسطينية المحتلة في التاسع من 2000 اندلعت انتفاضة األقصى الحالية في الثامن والعشرين من سبتمبر  36

 .، الذي تشدده لتعزل المدن والقرى عن بعضها بعضا، حتى صدور هذا التقريرأآتوبر من العام نفسه، واستمر هذا الحصار
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ووصلت المجموعة عند حوالي الساعة التاسعة من صباح . تأكد رفض قوات االحتالل السماح للمجموعة كلها بالوصول إلى غزة
دام نحو خمس ساعات،   االحتالل رفضت السماح لهن بالدخول إلى قطاع غزة بعد انتظاراالثنين إلى حاجز إيرز، إال أن قوات

يذكر أن ناشطات سالم إسرائيليات، كن قد شاركن المجموعة في نشاطاتها، منعن من . قبل أن تعود المجموعة إلى الضفة الغربية
 .الدخول إلى غزة أيضاً

ت ميدانية للمناطق المدمرة، واألراضي المجرفة، ولقاء الضحايا وذويهم، كما كن وكان برنامج مسيرة السالم في غزة، يشمل زيارا
هذا إلى جانب برنامج حافل باللقاءات مع ناشطات . يعتزمن المبيت مع األسر الفلسطينية القاطنة في المخيمات ومناطق التماس

 .ونشطاء حقوق اإلنسان في قطاع غزة
 

 37لمعابريوضح عدد أيام إغالق ا) 7(جدول رقم 
 عدد أيام اإلغالق اسم المعبر

 91 مطار غزة الدولي
 7 معبر رفح البري

 11 معبر صوفاه
 36 )كارني(معبر المنطار 

 25 )إيرز(معبر بيت حانون 
 20 المنطقة الصناعية

، علـى الدبلوماسـيين ومـوظفي       7/3/2004وفي تشديد لحصارها المفروص على قطاع غزة، حظرت قوات االحتالل، بتاريخ            
وأجبرتهم على التنقل سيراً على األقدام عبر الممـر         . الهيئات الدولية وعائالتهم التنقل بسياراتهم الخاصة بين قطاع غزة وإسرائيل         

المخصص لمرور العمال، مما يعكس محاوالتها الرامية إلى عزل األراضي الفلسطينية، ودفـع المؤسسـات الدوليـة والبعثـات                   
ادت لتسمح للدبلوماسيين فقط باستخدام مركباتهم الخاصة بعد نحـو إسـبوع، بعـد أن تعرضـت                 وع. الدبلوماسية على مغادرتها  

 .ممارساتها لحملة احتجاج واسعة

 :حصار داخلي
سيطرت قوات بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية مباشرة، 

االحتالل على الطرق والمحاور الرئيسة التي تربط 
 من تقسيم محافظات غزة ببعضها بعضاً، بحيث تتمكن

قطاع غزة إلى أربعة مناطق سكنية معزولة عن بعضها 
طريق رفح تواصل قوات االحتالل إغالق فيما و. بعضاً

وطريق صالح الدين من محور مفترق ، خانيونس الغربية
  ))86تبة((وطريق أبو العجين من محور، الشهداء

يومياً لحاجزي تواصل إغالقها المتكرر  ،)كسوفيم(
 حيث تمنع صالح الدين،شارع  هولي في  أبو–المطاحن 

                                                 
انون، المخصص     37  يذآر أن عدد أيام اإلغالق الواردة في الجدول، تشير إلى أيام اإلغالق الشامل، فيما يتواصل إغالق المعابر آافة جزئيًا، فمثًال معبر بيت ح

 .العمال، والبعثات الدبلوماسية، وموظفي الهيئات الدولية، والحاالت المرضية فقط، في األيام التي يعمل فيهالتنقل المسافرين والبضائع، اقتصر عمله على 
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مرور األفراد، وتحظر تنقل المركبات منذ الساعة الثامنة مساءاً وحتى الثالثة فجراً، وخالل النهار تسمح بمرور السيارات على 
م للتفتيش  بين الحاجزين في أوقات كثيرة، حيث تخضعهوتحتجز السكان.  مرات خالل اليومدفعات، فيما تلجأ إلغالق الطريق عدة

 .الشخصي، وتعتقل العشرات، وتعاملهم بطريقة مهينة تحط من كرامتهم
 

 يوضح حالة الطرق الرئيسة في قطاع غزة) 8(جدول رقم 
 إغالق جزئي إغالق كلي الطريق
 0 91 )الغربية( خان يونس-رفح

 16 2 )المطاحن-أبو هولي( خان يونس -الوسطى
 0 91 )أبو العجين( خان يونس-الوسطى

 0 91 )مفترق الشهداء( الوسطى-غزة
 

 حصار مناطق و عزلهاعن محيطها
 

ولم تكتف قوات االحتالل بحصارها المشدد المفروض على محافظات غزة، بل لجأت إلى حصار وعزل مناطق سكنية بالكامل عن 
 االحتالل عزل ثالث وواصلت قوات. محيطها، وهي مناطق قريبة من المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي قطاع غزة

يستعرض التقرير أبرز التطورات التي شهدتها هذه المناطق خالل الربع األول من العام الجاري تجمعات سكنية عن محيطها، 
 : ، وهي على النحو اآلتي2004

 المواصي
يذكر أن منطقة . خانيونسواصلت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلية، انتهاكاتها المنظمة بحق سكان المواصي في مدينتي رفح و

المواصي تمتد من أقصى الشمال الغربي لمدينة خانيونس، إلى أقصى الجنوب الغربي لمدينة رفح، وهي منطقة خاضعة لسيطرة 
كما أنها المنفذ . قوات االحتالل اإلسرائيلي الكاملة، وتعتبر من المناطق الغنية بالمياه الجوفية، وذات تربة خصبة صالحة للزراعة

 .38وحيد لمدينتي رفح وخانيونس، إلى البحر، وتقع فيها موانئ الصيد البحري، ويعيش في المنطقة أكثر من تسعة آالف نسمةال
 

وتلجأ تلك القوات إلى إهانة السكان بشكل دائم، في األيام التي تسمح لهم فيها بالتنقل، من وإلى منطقتهم، وال يقف األمر عند حدود                       
ضعهم للتفتيش، وأغلقت قوات االحتالل حاجز رفح أمام دخول المـواطنين منـذ يـوم الثالثـاء الموافـق                   اإلهانة اللفظية، بل تخ   

 . ، مع السماح للطالب فقط بالتنقل من وإلى المنطقة2/2/2004 وحتى يوم االثنين الموافق 20/1/2004
 مدخل المواصي في رفح، وذلك منذ السـاعة          سمحت للسكان بالتنقل عبر الحاجز المقام عند       3/2/2004يوم الثالثاء الموافق    في  و

 مساءاً وحتى الثانية مساءاً هي فترة اسـتراحة  1:00 مساءاً، علماً بأن الفترة الواقعة بين الساعة   4:30 صباحاً وحتى الساعة     9:30
 . نللجنود يمنع فيها دخول المواطني

 أن أعادت إغـالق الحـاجز صـباح الثالثـاء الموافـق             ، إلى 9/2/2004واستمر التنقل عبر الحاجز حتى مساء االثنين الموافق         
، 27/3/2004 وحتـى    20/2/2004 لتسمح بالمرور عبره لمدة خمسة أيام لتعيد إغالقه بتاريخ           14/2/2004 وحتى   10/2/2004

 : إجراءات جديدة تتلخص في، وفرضت28/3/2004حيث أعادت فتح الحاجز يوم األحد الموافق 
 

                                                 
 . لمزيد من المعلومات راجع تقارير المرآز السابقة 38
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 . عام من كال الجنسين بالخروج والعودة للمواصي40السماح المواطنين فوق سن  .1

 . عاماً من كال الجنسين40  - 25حظر العودة على من يخرج من المنطقة من الفئة العمرية بين  .2
  - بشـكل خـاص      -تسبب في معانـاة      الخروج والعودة بعد التنسيق مع االرتباط، ما ي        اً عليهم  عام 25  سن  دون السكان .3

 .هذا اإلجراء التعسفي من قبل قوات االحتالل، بسبب ت طلبة المدارس والجامعال

 :منطقة المعني في دير البلح
 عبـارة   و منطقة المعنَي، الواقعة شرق مستوطنة كفار داروم في محافظة دير البلح، وه            يتفرض قوات االحتالل حصاراً شامالً عل     

وقد حاصرت قـوات االحـتالل المنطقـة        . أسرة 26 نسمة، موزعين على     150عن تجمع سكني صغير، يبلغ عدد سكانه حوالي         
، حيث جرفت عدة دونمات من األراضي الزراعية وأقامت سوراً من األسالك            م2002/يناير   العالم الخارجي في شهر      نوعزلته ع 

 400لي  وأقامت بوابة حديدية لتكون مدخالً وحيداً للحي، وتقع شمال المنطقة، حيث يضطر السكان إلى السير حـوا                . الشائكة حوله 
وتمارس قوات االحتالل العديد من اإلجراءات المنافية لقواعـد         . متراً على األقدام عبر طريق صالح الدين حتي يصلوا إلى حيهم          

القانون الدولي، ومعايير حقوق اإلنسان، من خالل حصارها للمنطقة وعزلها عن محيطها، وحمالت التفتيش الليلية التي تشنها على                  
 .منازل السكان

كن تلخيص أبرز مظاهر التصعيد الذي تواصله قوات االحتالل بحق سكان المنطقة خالل الفترة التي يغطيها التقريـر، علـى                    ويم
 : النحو اآلتي

، سكان المنطقة المرور عبر بوابة حديدية تقـع علـي الناحيـة الشـمالية       م14/1/2004أجبرت قوات االحتالل، بتاريخ      .1
 وضع برنامج زمني، يحرم السكان من حرية التقل والحركة مـن وإلـى المنطقـة،    للمنطقة وبإجراءات جديدة تمثلت في    

من السـاعة   ( كذلك  )  صباحاً 10:30 حتى   6:30من الساعة   :  (  ساعات يومياً جرى تقسيمها كالتالي     سبعويحصرها في   
 . مسموح لهم بالمرور فقط، ويدخل السكان عبر هذه البوابة بناًء على قوائم تتضمن أسماء سكان الحي ال) مساًء5 حتى 2

حيـث سـمحت بمـرور األفـراد دون           م، 1/3/2004 أغلقت قوات االحتالل الحي حتى تاريخ        27/2/2004وبتاريخ   .2
 .اصطحاب الدراجات وعربات الكارو إال في الفترة المسائية فقط

بتـاريخ  .  عامـا  12ن   أصدرت تلك القوات بطاقات ممغنطة لسكان المنطقة الذين تزيد أعمارهم ع           11/3/2004بتاريخ   .3
 . م25/3/2004 م أعلنت قوات االحتالل الحي منطقة عسكرية مغلقة، حتي تاريخ 21/3/2004

 منطقة السيفا
 

المنطقة، وفرضت إجراءات كرست وضاعفت من معاناة السكان، البالغ هذه شددت قوات االحتالل من حصارها المفروض على 
 األربع ز أسرة، حيث تحرمهم من حرية التنقل، إال في أوقات محددة ال تتجاوفرداً، موزعين على خمسين) 262(عددهم نحو 

منذ (ً، وساعتين في المساء )منذ السادسة والنصف وحتى الثامنة والنصف صباحا(ساعات طوال اليوم، بواقع ساعتين في الصباح 
لهم في حال تأخروا تحت أي ظرف عن الوقت وتحرم السكان من العودة إلى مناز). الثانية من بعد الظهر وحتى الرابعة مساًء

 .المحدد
تجبر قوات االحتالل سكان السيفا على الخروج والدخول من وإلى المنطقة عبر بوابة أقامتها بعد أن حاصرت المنطقة باألسالك 

، عبر البوابة، فيما حيث تخضعهم إلجراءات أمنية مشددة عند الخروج من المنطقة والدخول إليها فتدخلهم فرداً فرداً. الشائكة
وتجبر الذكور على رفع مالبسهم ألعلى الصدر وسراويلهم إلى أعلى . ترابط دبابة على بعد حوالي ثالثين متراً من البوابة

الركبة، والدوران أمام مرأى الجنود ثم يسمح للشخص بالتقدم وبعد نحو خمسين متراً،  تدخله في ممر محاط بالقضبان الحديدية 
وتجبره على .  حيث يخضع للتفتيش الشخصي وتدقيق بطاقته الشخصية- يبلغ طوله حوالي عشرين متراً -) صيشبه القف(

وهي حافلة مجهزة بأحدث معدات الفحص األمني، . الخضوع للتفتيش مرة أخرى في حافلة تبعد عن الممر حوالي عشرون متراً
كعربات الكارو والدراجات النارية (ن وسائل نقل في تنقلهم أما السكان الذين يستخدمو.يخضع فيها المواطن للفحص الشامل

، فتجبرهم على ترك هذه الوسائل عند البوابة الرئيسة، والمضي قدماً في إجراءات التفتيش ومن ثم الرجوع ألخذها 1)والهوائية
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ث الميداني هذه المعلومات من استقى الباح(  متراً 120 ويقدر مسار التفتيش من البوابة حتى خط النهاية بحوالي –مرة أخرى 
 ).مقابالت شخصية واتصاالت هاتفية بسكان منطقة السيفا

 

شهد الربع األول من العام الجاري تصعيد تلك القوات إلجراءاتها العنصرية بحق سكان المنطقة، تمثل في حرمانها اإلناث من 
السبت الموافق  وحتى صباح م22/1/2004فق الخميس الموامنذ صبيحة ) الدخول أو الخروج(الحركة من وإلى المنطقة

 .  بشكل مطلق، ثم عادت تلك القوات للسماح لهن بالحركة، شريطة أن يخضعن للتفتيش على يد مجندة إسرائيليةم24/1/2004
  ،م25/1/2004ووفقاً لعمليات الرصد التي يقوم بها المركز فقد أحضرت تلك القوات مجندة لتولي المهمة يوم األحد الموافق 

بالتالي تحركت اإلناث بعد خضوعهن إلجراءات تفتيش قاسية ومهينة، إال أنهن حرمن من الحركة في اليوم التالي مباشرة، تحت 
ذريعة غياب المجندة المكلفة بالتفتيش، حيث اصطفن طابوراً للخروج وانتظرن طويالً، إلى أن بلّغن بغياب المجندة وأنه لن يسمح 

  .لهن بالخروج
يد آخر إلجراءاتها بحق اإلناث من سكان المنطقة، أبلغت تلك القوات السكان بنيتها إتاحة الحركة للنساء من وإلى وفي تصع

 شريطة أن تسلم قائمة بأسماء النساء اللواتي يرغبن في مغادرة المنطقة م29/1/2004المنطقة، بدًء من صبيحة الخميس الموافق 
وابة، واشترطت السماح للنساء بالحركة على أن تسلم القائمة في اليوم السابق، متجاهلة بشكل مسبق ألفرادها المرابطين عند الب

 . إلى ذلكابذلك حاالت الطوارئ كالمرض، والوالدة الطارئة، وم
، لم يتم إسعافها وهي في حالة والدة إال بعد أن تدخل أعيان المنطقة واتصلوا بضباط مريم أبو معروف / ةيذكر أن المواطن 

 . طويلش اإلسرائيلي لحل هذا الموضوع وقد أخرجوها للوالدة بعد وقت الجي
 

، )التي تجرها الحيوانات(جدير بالذكر أن قرار حرمان النساء من الحركة، ترافق مع منع قوات االحتالل لحركة عربات الكارو 
زراعية، كما منعت السكان من حمل األكياس على الرغم من حاجة السكان الماسة لوسائل النقل هذه، بالنظر إلى طبيعة المنطقة ال
 .البالستيكية بغض النظر عن محتوياتها، سواء أكانت مواد غذائية، أو مستلزمات أخرى

 
 هذا وتعتقل قوات االحتالل كل من تشتبه فيه من أهل المنطقة بدون وجه حق، وذلك على بوابة العبور تلك، وآخر تلك الحاالت 

، أثناء رجوعه إلى المنطقة في الفترة 21/1/2004،بتاريخ ) عاماً 21 ( مح موسى محمود الغولسا/ كانت اعتقال المواطن 
 .المسائية، واعتقل على ذمة التحقيق لمدة عشرة أيام ثم تم اإلفراج عنه

 
يلي  إ-نيسانيت ( ورصد المركز زيادة حجم األسالك الشائكة حول المنطقة، وشق طريق التفافي جديد يوصل بين مستوطنات

  39.داخل تلك األسالك)  دوجيت–سيناي 
 - ثم باب لألفراد-وتتكون البوابة الجديدة من ستة أبواب، كل باب منها له مرحلته الخاصة، فتبدأ بالبوابة الكبيرة صفراء اللون

راءات بمائة متر،  ثم بابين آخرين منفصلين، وتقدر المسافة الواصلة بين البوابة والباب األخير لإلج-)حالبة(ثم مدخل دوار 
ناهيك عن زيادة المسافة التي ينبغي على السكان أن يقطعوها، حيث يلتفون حول المنطقة بشكل كامل، إضافة لكون الطريق 
الواصل إليها ترابياً، يضم مرتفعاً صعباً يتطلب المزيد من الجهد المبذول لعبوره،إضافة لذلك فقد بدأت قوات االحتالل منذ تاريخ 

 سنوات، سوف تتم الحركة 7 بإجراءات عمل بطاقات ممغنطة لكافة سكان منطقة السيفا، بما فيهم األطفال فوق سن م9/3/2004
استقى . ( م31/3/2004 بطاقة ممغنطة حتى 160عبر البوابة الجديدة بموجبها، وإلى تاريخ إصدار هذا التقرير تم إصدار 

 ).واتصاالت هاتفية بسكان منطقة السيفاالباحث الميداني هذه المعلومات من مقابالت شخصية 

                                                 
السكان عن إيراد أسمائهم خوفًا من  يحتوي مربع النص على خالصة هذه اإلجراءات، وتم الحصول على المعلومات من سكان المنطقة عبر مقابالت، ويحجم  39

 . انتقام قوات االحتالل
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·¶¶ ¶ia{t{A |BwKkA: 
، التي أقامتها قـوات االحـتالل       40شكلت المعابر والحواجز العسكرية   

وتقوم تلك القوات   . على الطرق الرئيسة، مصائد العتقال الفلسطينيين     
بعمليات تفتيش شبه يومية للسيارات والسكان خالل تنقلهم بين جنوب          

 العشرات يومياً، تفرج عن بعضهم بعد ساعات        ل وتعتق غزة وشمالها، 
فيما استغلت حاجة الفلسطينيين للسـفر      . فيما تواصل اعتقال اآلخرين   

. لألغراض المختلفة، لتعتقلهم خالل مرورهم عبر معبر رفح البـري         
 يصـعب   41واتسمت االعتقاالت بالعشوائية، وطالت أعـداداً كبيـرة       

 .تقلين بعد ساعات أحياناًحصرها، حيث يجرى إطالق سراح المع
 42يوضح عدد المعتقلين حسب مكان االعتقال) 9(جدول رقم 

 عدد المعتقلين مكان  االعتقال 
 16  وأخرىمكان العمل
 14 معابر دولية

 12 حاجز عسكري
 36 المنزل

 79 المجموع
 

|B}l{A• |}l{A 
 إلى أماكن عملهم، عبر إغالقها أو إعاقتها مرورهم عند          واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي إعاقة ومنع وصول العمال الفلسطينيين        

 ).إيرز ( معبر بيت حانون 
وشهد الربع األول من العام الجاري استخدامها للمزيد من أساليب التفتيش، التي لم تقف عند حدود ما تنطوي عليه من إذالل وحط                      

 . محمد إبراهيم الشيخبكرامة العمال، بل أسفرت عن وفاة العامل 

                                                 
 . لمزيد من التفاصيل راجع تقارير المركز السابقة 40
وأن أكثر من ألفي طفل . أسيرا6151ً بلغ 2004 وتشير مصادر وزارة شئون األسرى والمحررين، إلى أن عدد الموثقين لديها حتى نهاية مارس  41

 طفل 22، و) أطفال نمن إجمالي األسرى الفلسطينيي% 6(  طفل ال يزالون رهن االعتقال 362ة انتفاضة األقصى، من بينهم فلسطيني اعتقلوا منذ بداي
 طفل أي 249 طفل أسير مريض ويحتاج للعناية الطبية، و31  محكومين، و97 و- طفل موقوف بانتظار المحاكمة  243، و )دون تهمة ( معتقل أدارى 

من األسرى األطفال من المناطق ذات التواجد العسكري المكثف جنين % 63 عام ، وحوالي17-16سرى األطفال في الضفة الغربية من األ% 69ما نسبة 
كما تشير المصادر . من األطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وعلى األخص وضع الكيس في الرأس والشبح% 83 الخليل ، وأن ما نسبته – نابلس –

، )من إجمالي األسرى الفلسطينيين % 1( أسيرة ال يزلن رهن االعتقال 82 أسيرة اعتقلوا منذ بداية انتفاضة األقصى، من بينهن250 أكثر من نفسها، إلى أن
 9 العمر  أسيرات اعتقلن قبل بداية انتفاضة األقصى ما زلن داخل السجون اإلسرائيلية ، وأسيرتان وضعت كل منهن مولدها األول الطفل وائل ويبلغ من3و

 أسيرات 5+  أسيرة موقوفة 52+  أسيرة محكومة 25 شهور ، و5أشهر ابن األسيرة مرفت طه، والطفل اآلخر نور ابن األسيرة منال غانم ويبلغ من العمر 
 .إداري

 
ر، وهي ال      42 ا التقري ي يغطيه ًا حصرية    أعداد المعتقلين الواردة في الجدول هي لمن قام المرآز بتوثيقهم خالل الفترة الت زان    . تشكل أرقام ذآر أن مرآز المي ي

 . معتقًال منهم53يتولى الدفاع عن 

16
14

36

12

شـكل رقـم   (8)

مكان العمل وأخرى 

معابر دولية

حاجز عسكري

منزل    ل ا
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ستغل تلك القوات حاجة الفلسطينيين إلى العمل، ال سيما في ظل تردي أوضاعهم االقتصـادية وتـدهور مسـتويات المعيشـة،                     وت
 أن ما يناهز مليـوني      اإلنسانيةتقارير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون       د  تورحيث  ،  أوساطهمواستشراء ظاهرتي البطالة والفقر     

 .ومأوى وخدمات صحية ألنهم ال يحصلون على ما يكفيهم من غذاء" معرضين للخطر"ون من السكان، يعتبر %62 فلسطيني، أي
وتفيد تحقيقات المركز الميدانية، أن قوات االحتالل تتعمد إهانة العمال، حيث تضطرهم إلى االنتظار في طابور طويل عند معبـر                     

ء، مما يضطر كثير منهم إلى المبيت في العراء، كي يتسنى           بيت حانون، وتبدأ رحلة انتظار العمال منذ حوالي الساعة العاشرة مسا          
. لهم الوصول إلى أماكن عملهم، األمر الذي يختزل أوقات راحتهم في ثالث أو أربع ساعات فقط، ويقضي على حياتهم األسـرية                    

ب إغالق الطرق، ما يضـطر      يذكر أن عدداً كبيراً من العمال هم من سكان الجنوب، الذين ال يتمكنون من العودة إلى منازلهم بسب                 
 .   العامل إلى العودة والنوم بالقرب من المعبر

 متوجهاً إلى معبر بيت حانون، حيث أصل إلى نقطة األمن الوطني         –كل يوم أخرج من بيتي في حوالي الساعة الخامسة صباحاً             
 يتم إرجاعه، ثم بعـد      – داخل الخط األخضر      للعمل –الفلسطيني، التي يتم عندها فحص التصاريح، فمن ال يحمل تصريحاً أبيضاً            

 متر، يكون عدد العمال بداخله بمعدل خمسة عمال فـي المتـر المربـع               800ذلك ندخل معبراً بعرض ستة أمتار وطوله حوالي         
، وبعد هذا   الواحد ، حيث نعاني فيه األمرين من هول الزحام العمالي في انتظار اإلجراءات اإلسرائيلية الدقيقة للتفتيش والتشييك                  

االزدحام ، تبدأ مرحلة جديدة للمعبر عند الطرف اإلسرائيلي تبدأ ببوابة واحدة يقف عليها جندي إسرائيلي يتحصن فـي غرفـة                     
حيث يدخل عامالً واحداً ، وعند الوصول لعدد معين يتم إقفالها ثم إعادة فتحها بعـد                ) الحالبة الدوارة   ( بعيدة نسبياً عن البوابة     

كل دوري ، بعد ذلك بأربع أمتار فقط ندخل بوابة فحص اليكترونية أولى ، نجبر قبل الدخول إليهـا علـى إتبـاع                       زمن وذلك بش  
 تعرية البطن   – رفع التصاريح والمتعلقات الشخصية باأليدي إلى أعلى         – خلع األشياء الحديدية     –خلع المعاطف   (إجراءات معينة   

وذلك في كل األوقات بغض النظر عن حالة الطقس سواء كـان حـاراً أم               ) لجوارب خلع األحذية وا   – تعرية األرجل إلى الركبة      –
ويبلغ عدد البوابـات االليكترونيـة      . ونجبر على إلقاء متعلقاتنا الشخصية جانباً ،وبعد أن نجتاز البوابة نستعيدها          .  شديد البرودة 

مترين، وندخل من الحالبات فرداً فرداً، ونمر بعـدها          يفصلهما ممر بعرض حوالي      – مداخل دوارة    -أربعة، يقابلها أربع حالبات     
في ممر يبلغ طوله حوالي عشرة أمتار من أمام جنود االحتالل، وكل عامل يحمل متعلقاته بيد ويرفع باألخرى تصاريحه، والبطن                    

اريح العمل الخاصـة    واألرجل مشمرة، وفي حال استدعاه أي من الجنود المنتشرون في المكان عليه إطاعة األوامر، وإبراز تص               
وبعد اجتياز الممر نصل إلـى      . يذكر أن الجنود المنتشرين في الممر يأخذون دوماً وضع االستعداد مصوبين بنادقهم تجاهنا            .  به

، ومرة أخرى نمـر بحالبـات       )الرفع والخلع (بوابات فحص اليكترونية أخرى، ونجبر على الخضوع لإلجراءات نفسها من جديد            
 حيث يجري فحص تصاريح     – الكمبيوتر   – متراً أمام غرفة الفحص      20 ثم نصطف طابوراً يصل طوله إلى نحو         فرداً فرداً، ومن  

بعد أن نجتاز غرفة الفحص، نمر      .  ومن يصدر الكمبيوتر صوتاً عند تصريحه يتم اعتقاله أو إخضاعه للتحقيق           –الممغنط خاصتنا   
 وعادةً  -ل من يلبس معطفاً ويحمل كيس طعام أو ما شابه يذهب للتفتيش            متراً، وك  30عبر بوابة دوارة ومنها ندخل ممراً بطول        

وفي نهاية الممر نصل إلـى المـدخل مـن الناحيـة            .  ويفحصون المعاطف ويدققون في التصاريح     -يلقون بطعامنا إلى القمامة   
 م تقريباً، نجتازه كـي      800 الشمالية، حيث يقف جنود يدققون تصاريحنا مرة أخيرة، ثم نخرج لطريق طويل كالذي بدأناه بطول              

 .نصل إلى موقف الباصات والسيارات، وفي طريق العودة تعاد الكرة مرة أخرى، تلك هي معاناتنا اليومية على معبر بيت حانون
 )نحجب االسم بناء على رغبة العامل( 

 
 أجبرت تلـك القـوات      – أربعة أيام     بعد فترة إغالق دامت    -م  18/1/2004ومنذ أن أعادت قوات االحتالل فتح المعبر يوم األحد          

على المرور من مسار واحـد، مـن أصـل أربعـة            ) إيرز(العاملين داخل الخط األخضر وعمال المنطقة الصناعية ببيت حانون          
وعشرون مساراً في معبر بيت حانون، وذلك إمعاناً منها في إذالل العمال الفلسطينيين، باإلضافة إلى أساليب التفتيش المذلة ورفع                   
المالبس للصدور واالستدارة أمام ناظر جنود االحتالل، والمرور عبر البوابات االليكترونية الفاحصة فرداً فرداً، مما يتسبب فـي                  

 هـم مجمـوع العمـال المسـموح         )15700(إحداث حالة من االزدحام الكبير أمام بوابة واحدة تستقبل فرداً واحداً فقط من أصل               
 من عمال الخط األخضر، إضافة إلى عمال المنطقة الصناعية في بيـت حـانون             –مسة والثالثين    ممن تخطوا سن الخا    –بدخولهم  

 ).إيرز(
وفي سياق عملية المراقبة المنظمة التي يقوم بها المركز، لحركة المعابر، وأعداد العمال الذين تسمح لهم تلك القوات بالوصول إلى 

،حيث أجبرت قوات م20/1/2004الثالثاء  الساعة الرابعة من فجر يوم عندأماكن عملهم، رصد المركز األحداث الذي بدأت 
وعند حوالي الساعة . االحتالل العمال على المرور من مسار واحد، وبلغ االزدحام ذروته، ما أوقع العديد من المصابين بين العمال

واستمرت في التدفق . وان في شمال غزةالخامسة من فجر اليوم نفسه بدأت اإلصابات بالوصول إلى مستشفيي العودة وكمال عد
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وبلغ عدد . وتراوحت جميعها بين حاالت اختناق وإغماء وسقوط ورضوض. حتى السابعة والنصف من صباح الثالثاء نفسه
 .المصابين خمسة وعشرين مصاباً

 المشكلة تتفاقم، في ظل ، عندما ازداد عدد العمال على مدخل المعبر، فبدأتم22/1/2004 الخميس وتكرر األمر نفسه فجر يوم
أصبح االزدحام خانقاً . عملية مرور تتسم ببطئها الشديد، جراء تعمد قوات االحتالل إعاقة المرور ومبالغتها في إجراءات التفتيش

وبدأت اإلصابات تتساقط، واستمر جنود االحتالل بإغالق المدخل الوحيد لفترات متقطعة بشكل متعمد، إمعاناً في تكريس الوضع 
 .وأصيب في ذلك اليوم تسعة عمال باختناق وإغماء ورضوض. المتردي، بحيث ال يتمكن العامل من التقدم أو التراجع

 
وللمرة الثالثة خالل أقل من شهر تتسبب هذه اإلجراءات بإصابة عشرات العمال باختناقات وإغماءات ورضوض، جراء حشـرهم                  

، م16/2/2004االثنين الموافق   طويلة، حيث أودت هذه الممارسات، فجر اليوم        في ممر واحد، أو اثنين، وإعاقة مرورهم لساعات         
 عاماً، يعيل أسرة من ثمانية أفراد، وإصابة العشرات من العمـال بجـراح              41بحياة العامل الفلسطيني محمد إبراهيم سعيد الشيخ،        

 .43مختلفة
 كان قوي البنيان يتمتع بصحة جيدة، إال أن ذلك لـم يمنـع               أنه محمد إبراهيم سعيد الشيخ   أفاد بعض العمال الذين عرفوا الشهيد       

سقوطه وسط جموع المحتشدين عند مداخل معبر إيرز، ما أدى الختناقه بين الجموع والمداخل الحديدية للمعبر، فسـقط أرضـاً                    
 وداسته األقدام، وبعد انتشاله، تبين أنه قد فارق الحياة

 
 يومي حسب المعبر والشهريوضح متوسط عدد العمال ال) 10(جدول رقم 

 أيام اإلغالق )إيرز(المنطقة الصناعية  أيام اإلغالق )إيرز(معبر بيت حانون الشهر
 4 2304 4 6905 2004/يناير
 7 2738 5 6981 2004/فبراير
 11 3693 18 8974 2004/مارس

 
مكنون يومياً من الوصول إلى أماكن عملهـم،  تبرز األرقام الواردة في الجدول السابق، المتغيرات في متوسط أعداد العمال، ممن يت         

 التي تتعمد إعاقة    ، الممارسات اإلسرائيلية  األمر الذي يظهر أثر    بين عدد أيام إغالق المعبر ومتوسط عدد العمال،          إلى عالقة عكسية  
اولـت هـذه القـوات      العمال وإهانتهم، مما يقلل من عدد من يتمكنون من اجتياز المعبر والوصول إلى أماكن عملهم ، في حين ح                  

 .التخفيف من قيودها المتصاص نقمة العمال إثر وفاة أحد زمالئهم، حيث قاموا بحركة احتجاج واسعة، وأعلنوا إضراباً عن العمل

 الصيادين
 

 واصلت قوات االحتالل انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين، وأمعنت في مضايقتهم وامتهان كرامتهم، حيث تقوم بمالحقتهم فـي                
 .عرض البحر، على الرغم من عدم تجاوزهم للمنطقة المسموح الصيد فيها، وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم

  
 االتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، سمحت بالصيد للفلسطينيين في المياه اإلقليميـة المقابلـة                 يذكر أن 

 . بحراسة ومراقبة تلك المنطقة) الدبور( بحرياً، وتقوم الزوارق الحربية اإلسرائيلية المسماة  ميال20ًلشاطئ قطاع غزة لمسافة 

                                                 
اإلضراب عن العمل لمدة يوم واحد، وذلك يوم الثالثاء ) إيرز(في خطوة احتجاجية، أعلن العاملون الفلسطينيون داخل الخط األخضر والمنطقة الصناعية   43

 .لسيئة التي يلقونها في معبري بيت حانون والمنطقة الصناعية في إيرزم، احتجاجاً على المعاملة ا17/2/2004الموافق 
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 للصـيادين،   إجراءات مذلة من الناحية الفعلية فإن قوات االحتالل تقوم بمنع ومالحقة مراكب الصيد الفلسطينية، وتوقفها وتمارس               و
 أميـال  10اءات جسدية، وتغرق مراكبهم وتقطع شباكهم، وذلك على مسافة تقل           عتدإلى ا اإلهانات اللفظية   هذه اإلجراءات   تجاوز  وت

 .  أميال بحرية3حيان ال تتجاوز كحد أقصى، وعلى بضع أميال في كثير من األ
 وهم ، صيادين قبالة بحر دير البلح     ستة قوات االحتالل    اعتقلت ،8/2/2004 الموافق   األحد  من مساء يوم   5:00ي حوالي الساعة    فف

فـارس مـراد    ،  رمضان ديب سالم شامية   ، و زياد رجب الهسي  ، و رجب محمد عبد المنعم الهسي    :  متن قواربهم والمعتقلين هم    على
 . وجميعهم من سكان مخيم الشاطئ بغزة محمد أحمد خليل طلبة، مجدي محمد محمود الهسي، رجب الهسي

 
والصيادين األربعة   .  دير البلح أثناء مزاولتهم الصيد     ئشواط أربعة صيادين قبالة     23/2/2004 االثنين الموافق    صباحاعتقلت  كما  

 . وجميل يوسف األقرع ،وحسن علي األقرع،  وقصي علي األقرع، محمد علي األقرع:ثالثة أخوة وقريب لهم وهم
 23/2/2004  صباحاً من يوم االثنين الموافق     9.30بينما كنت أزاول مهنة الصيد أنا وابن أخي على حسكة، عند حوالي الساعة              "

 يسـتقلها أوالد    1شاهدت حسـكة  ...  كان هناك عدد من مراكب الصيد       ...  متراً غرب  شاطئ البحر       700كنا على بعد نحو     ... 
كان يتحرك بـين المراكـب لمراقبـة        ...   في الجوار       1"الدبور" أخي وعددهم خمسة أشخاص، كما كنت أشاهد زورق إسرائيلي        

صوب " الدبور"توجه ... تبعه صوت عبر مكبر الصوت يطلق السباب واللعنات  ...  نار كثيف    فجأة سمعت صوت إطالق   ... عملنا  
 - عبـر مكبـر الصـوت        -أمرهم احد الجنود      ...   متر   70بقيت أراقب ما يجري وكنت على بعد حوالي         ... مركب أوالد أخي    

... وأمرهم بخلـع مالبسـهم      ... ة من المياه    تبعه صوت يأمرهم بالوقوف على ظهر المركب وإطفاء المحرك ورفع         ... بالتوقف  
قفز ... سباحة  " الدبور"أمر احدهم بالقفز في الماء والقدوم إلى        ...  متراً   30كانت المسافة بين الدبور ومركب أبناء أخي حوالي         

قى له الجنـود سـلماً      فأل" الدبور"وصل إلى   ... كان الجو بارداً    ... سباحة  " الدبور"أحدهم وغطس في الماء وقطع المسافة إلى        
أمروا آخر بالقدوم إلـيهم  ... قيدوا يديه وأعصبوا عينيه برباط ... سحبة الجنود إلى أعلى حتى امسكوا به      ... امسك به الصياد    
كان ... إلى البحر " الدبور" دقيقة ألقوا بأحد الشبان من سطح        90بعد حوالي     ... وتكرر ما فعلوه مع سابقه      ... بالطريقة نفسها   

تحرك الدبور غرباً ثـم اتجـه       ... قطع المسافة سباحة حتى وصل إلى حسكته        ... ه عاري، ال يلبس سوى السروال الداخلي        شب
... أدار الشاب محرك الحسكة وتحرك بها شرقاً حتـى وصـلني            ... ليحل محله   ) دبور(وقدم زورق آخر    ... شماالً حتى اختفى    

 .)اسم صاحب اإلفادة محجوب بناًء على رغبته"(ليت قيادة حسكته إلى الشاطئوكان يرتجف برداً فألبسته بعض المالبس، وتو

 
وتواصل قوات االحتالل حظر الصيد في المنطقة الممتدة من جنوب دير البلح حتى أقصى جنوب رفح، األمر الذي حـرم مئـات                      

مصدر رزقها، سيما فـي ظـل الحصـار         الصيادين من مزاولة عملهم، وشكل مساً في الحق بالعمل، أفقد مئات األسر الفلسطينية              
 .     الخانق المفروض على األراضي الفلسطينية، وتضاعف أعداد العاطلين عن العمل

 ممارسة الشعائر الدينية
للموسم الرابع على التوالي، تعمدت قوات االحتالل إعاقة سفر الحجاج ألداء فريضة الحج، األمر الـذي يتسـاوق مـع انتهاكهـا                      

، حيث واصلت منع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من الصالة في المسجد             للحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية     الصريح والمنظم   
 .األقصى، باإلضافة الستهدافها المتواصل لدور العبادة من مساجد وكنائس ومعابد في األراضي الفلسطينية المحتلة

 
 13/1/2004ى الديار الحجازية بدأ منذ صبيحة يـوم الثالثـاء الموافـق        يذكر أن سفر الحجاج من األراضي الفلسطينية المحتلة إل        

 حاجاً من السـفر     181 حاجاً، في حين منعت قوات االحتالل        4776و بلغ عددهم    . 23/1/2004واستمر حتى يوم الجمعة الموافق      
ن من السفر في هـذا الموسـم، إلـى         وتعود قلة عدد الممنوعي   .  حاجة، متذرعة باألسباب األمنية    12ألداء فريضة الحج، من بينهم      

استبدال وزارة األوقاف الفلسطينية ألسماء الحجاج الممنوعين وفقاً للقوائم التي تسلم مسبقاً من قبل قوات االحتالل، األمـر الـذي                    
 .181قلص عدد من أعيدوا من المعبر إلى 

 



  بحق السكان المدنيين وممتلكاتهمجرائم االحتالل ... تقرير توثيقي
ة      قطاع غز-2004خالل الربع األول من العام   
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 بآثار اجتماعية واقتصادية ال حصر لها، تمثلت يلقي الحصار واإلغالق واالستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم

الفلسطينيين في   المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئينكالة األممووفقاً لمصادر و.  والبطالة في تكريس ظاهرتي الفقر
كما أن أكثر من  تحت خط الفقر،تعيش ن من بين ثالث أسر في غزة يأسرت، فإن )األونروا(األدنى  الشرق

وتعاني وكالة الغوث الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية . ملة تعاني من البطالةنصف القوة العا
 .44عقبات مزمنة في وجه تدفق المساعدات اإلنسانيةالعاملة في مجال الغوث من 

 
 المركز أن ممارسات دولة االحتالل كهدم المنازل السكنية وتجريف األراضي الزراعيـة واالسـتيالء               يؤكدإذ  و
، ونقلهم قسرياً، واستخدام القوة المفرطة والمميتة،        وتقييد حركة السكان   السكانالمناطق  يها، وحصار وإغالق    عل

فإنه يشدد علـى ضـرورة      . لقتل دون محاكمات، تتم بشكل منظم     ومواصلة جرائم القتل خارج نطاق القضاء، وا      
ية األخرى، لوقف التدهور في مسـتويات       تكثيف عمليات اإلغاثة، ودعم الخدمات والقطاعات الخدمية واالقتصاد       

 .المعيشة
 

جسيمة ال  قوات االحتاللانتهاكاتو، التواصلوالمركز إذ يعبر عن استنكاره الشديد للتصعيد اإلسرائيلي 
 يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري فإنه .منظمة لقواعد القانون الدولي، السيما اتفاقية جنيف الرابعةالو

 السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة، ومالحقة مجرمي الحرب من اإلسرائيليين ومن أمروا والعاجل لحماية
كما يحذر المركز من استمرار حالة الصمت الدولية، التي من . بارتكاب هذه الجرائم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة

سان في األراضي الفلسطينية شأنها تشجيع إسرائيل على االستمرار في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اإلن
 .المحتلة

 
 

 انتهـــى
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