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 مقدمة

م لم تتوان قوات االحتالل اإلسرائيلي عن انتهاك ما استطاعت 29/9/200بتاريخ  منذ اندالع انتفاضة األقصى

حق، بينما  من القوانين واألعراف الدولية ، فهي تقتل وتشرد وتدمر وتحاصر وتعتقل، من دون وجه انتهاكه

بالتزاماتها الدولية، ويحمي اإلنسان  ث عن بعد، دون تدخل فعلي، يفيتستمر األعين الدولية في مراقبة األحدا

  . حقوقهمبسط أل والمنظمة والمتواصلة الفلسطيني من تلك االنتهاكات الجسيمة

احترام وحماية مبادئ حقوق اإلنسان، يستمر مركز الميزان لحقوق اإلنسان في  ومن منطلق العمل على

الفلسطيني  لمبرمج كإحدى الوسائل المهمة في سبيل صيانة حقوق اإلنسانالرصد المنظم والتوثيق ا عمليات

يكاد يكون يومياً، إلى أن تعود  وحمايتها من تلك الهجمات اإلسرائيلية الشرهة، على انتهاك تلك الحقوق بشكل

التقرير وفي هذا السياق يضع المركز بين أيديكم هذا  العدالة الغائبة إلى مسرح األحداث الدولي من جديد،

 الواقعة على طول حدود الفصل في قطاع غزة، أو ما تسمى بالمنطقة العازلة المتواضع التي يتناول المناطق

(Buffer zone)تلك المناطق، واالنتهاكات التي  ، حيث نضع القارئ في صورة األحداث التي تعيشها

ث الدراسة عن كل ما يقع جوار المركز، حيث تتحد تتعرض لها، من خالل الرصد الحثيث والمتصل لباحثي

االحتالل كمنطقة حدودية عازلة، والبالغ عرضه كيلومتر واحد فقط من  الشريط الحدودي، الذي أعلنته قوات

كما  فتعتبر الدراسة كل منطقة سكنية كانت، أو زراعية، تقع في هذا الشريط، هدفاً للدراسة، تلك الحدود، لذا

وذلك لصعوبة التغاضي  الزراعية التي تحاذي وتتاخم الشريط المدروس،وتشير الدراسة للمناطق السكنية و

ويرصد مجمل االنتهاكات التي تعرضت لها من  عن تناولها، ويتم تناول تلك المناطق جغرافياً، وتبوغرافياً،

االحتالل مستوطناته شمال غزة، واالنسحاب من مناطق القطاع كافة  قبل قوات االحتالل منذ إخالء قوات

 ، وما تخللها19/6/2008مروراً بالهدنة مع قوات االحتالل والتهدئة التي أعلنت بتاريخ  ،12/9/2005اريخ بت

تاريخ إصدار  من خروقات لتلك القوات في المناطق الحدودية محل الدراسة، ويستمر الرصد الميداني حتى

   .هذا التقرير

 يبدأ بتمهيد، ثم يتحدث باختصار عنفناطق الحدودية، فصلين، يتناول األول منها الم وينقسم هذا التقرير إلى

الواقعة على طول  قطاع غزة بشكل عام، والمناطق الحدودية، والمنطقة العازلة، ثم عن المناطق الفلسطينية

المنطقة العازلة في كل تجمع، بشئ  الحدود، مدعمة بالمعلومات الهامة، فيحدد تلك المناطق الواقعة ضمن

عن تلك الحدود، وعدد سكانها التقديري، ومعاناة تلك  والمتاح، فيبين مساحاتها، وبعدهاالتفصيل الدقيق 

أما الفصل الثاني فيتناول االنتهاكات المنظمة . من مستوطنات الشمال المنطقة منذ االنسحاب اإلسرائيلي

ي العصافير ورعاة كذلك المزارعين وصائد السكان المدنيين وأعيانهم في المناطق الحدودية، والجسيمة بحق

االحتالل المفرط للقوة،  تحدث بالتفصيل عن استخدام قواتيف األغنام وكل من يلتقط رزقه من تلك المناطق،

الحدودية مع ما يصاحبها، ثم عن استهداف المنازل  والتوغالت المتكررة والمتواصلة لتلك القوات في المناطق

السكان القسري، وهدم منازلهم ودهمها، ثم عن عمليات عسكرية، وتهجير  السكنية، وتحويلها إلى ثكنات

للرأي  الجماعي، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وعن استهداف الصحفيين ومنع وصول الحقيقة االعتقال

والبنية التحتية، وقطع  العام، كذلك منع وصول مركبات اإلسعاف للمرضى والجرحى، واستهداف المنشآت،

  .التقرير بخالصة وخاتمة عامة وأخيراً ينتهي. كان تلك المناطقالكهرباء والمياه عن س
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  األول الفصل

  غزة المناطق الحدودية في قطاع

 )سكانها ومعاناتهم.. معلومات عنها.. جغرافيتها(

  

المناطق الحدودية المنتشرة على طول حدود الفصل في قطاع غزة، بشيء من التفصيل  يتناول هذا الفصل

حيث يبدأ  والمساحة، وعدد السكان، والبعد عن الحدود، وأعمال السكان، ومعاناتهم، يطال الموقع، الذي

محافظات القطاع من الشمال  الفصل بتمهيد عام، ثم نبذة معلوماتية مختصرة عن قطاع غزة، ثم يبدأ بتناول

  .مباشرة للجنوب، فيفصل التجمعات، واألحياء الواقعة على الحدود

 تمهيد عام

الجنوبية من السهل الساحلي الفلسطيني، ويقع على شكل مستطيل طويل وضيق على  يعد قطاع غزة المنطقة

د من الشمال إلى الجنوب بطول البحر األبيض المتوسط، يمت ساحل

م إلى ك 6بعرض يتراوح بين  كم، ومن الشرق إلى الغرب 45

 5.7عرضه  كلم مربع، ويبلغ 365م، وبمساحة إجمالية تقدر بـ ك11

كيلو متر  12كيلو مربع في القسم الشمالي، في حين يصل إلى قرابة 

ل شما: ويتكون القطاع، من خمس محافظات، هي. الجنوبي في الجزء

ويحده . وخان يونس، ورفح ،(الوسطى(غزة، وغزة، ودير البلح 

 من الشرق 48البحر المتوسط غرباً، واألراضي المحتلة عام 

للتعداد العام للسكان  وبلغ عدد السكان بحسب النتائج األولية. والشمال، وتأتي جمهورية مصر العربية جنوباً

  .آالف إناث 697أالف ذكور، و 718مة، منهم مليون نس) 1.416( 2007والمساكن والمنشآت لعام 

الحالي وفق خط الهدنة في أعقاب احتالل فلسطين وقيام دولة إسرائيل عام  ورسمت حدود القطاع بشكلها

 مصر، واألردن،(محادثات وقف إطالق النار في جزيرة رودس بين الدول العربية المتحاربة  خالل 1948

الفلسطينية المحتلة شماالً،  وتتقاطع تلك الحدود مع األراضي .1949في عام ودولة االحتالل ) وسوريا، ولبنان

   .وشرقاً، فيما تتصل جنوباً بجمهورية مصر العربية

، بشكل زمني تدريجي، بعمق (Buffer zone)  نيتها تدشين منطقة أمنية عازلة أعلنت قوات االحتالل عن

الهيا، وقرية أم  كم بدءاً من الحدود الشمالية لبلدة بيت 62بحوالي كيلو متر واحد على األقل على طول  يقدر

إلى شرقي القطاع، ثم األجزاء  النصر، والجزء الشمالي والشرقي من بلدة بيت حانون، حيث تلتف الحدود

مروراً بمنطقة اجديدة الشرقية، ومنطقة التركمان  الشرقية من بلدة جباليا وذلك في إطار محافظة شمال غزة،

تقع  بأربع تجمعات سكنية تمر شرق وجنوب شرق محافظة غزة، ثم ،(الديك جحر(وقرية وادي غزة الشرقي، 

مخيم البريج، مخيم المغازي، قرية المصدر، ومدينة دير : التالي ، وهي على النحومحافظة دير البلح شرق
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القرارة، : ن يونس هيبستة تجمعات سكنية أخرى شرق محافظة خا السلقا، وتمر بعد ذلك البلح، وأخيراً وادي

المناطق الحدودية عند  بني سهيال، و خزاعة، وعبسان الكبيرة، وعبسان الجديدة، وأخيراً الفخاري، وتنتهي و

  .بلدة الشوكة شرق محافظة رفح

كالسياج األمني، أو الجدار الفاصل، أو السلك، : ما يطلق عليها من مسميات ويمكن وصف حدود الفصل، أو

ودولة  ها عبارة عن أسالك شائكة إليكترونية تسير بشكل غير منتظم، يفصل بين قطاع غزةبأن أو الحدود،

أمتاراً قليلة، يضاف إليها  االحتالل، وهذه األسالك عبارة عن ثالث شرائح متوازية، تبعد عن بعضها البعض

ربائياً، كما يوجد على يمس أحد الشرائح تياراً كه بينما -شمال بيت الهيا وبيت حانون - جدار أسمنتي شماالً

عسكرية متاخمة، وعدد كبير من أبراج المراقبة، التي تنتشر على طول  الطرف اإلسرائيلي منها عدة مواقع

 يوجد فيها بوابات حديدية، صغيرة وكبيرة، تستخدم النطالق القوات الراجلة واآلليات تلك الحدود، كما

 .1العسكرية، خالل عمليات التوغل

 المناطق الواقعة شرق سكة الحديد علي طول المحافظة الوسطي هي أراضي غير مطوبة كل تعتبر  :مالحظة

الواقعة غرب سكة  ، فيما تعتبر كل األراضي)أبوركوا(لها سجل خاص يسمي) حبال(، ويقصد بكلمة )حبال(

لوطنية بالتعاون مع السلطة ا الحديد مطوبة لدي دائرة تسجيل أراضي غزة، تبرعت الحكومة الفنلندية

األراضي بشكل مجاني بعد ترسيمها وتسجيلها لدي  الفلسطينية بإجراء عمليات مسح لألرضي وتطويب هذه

م، ليتوقف المشروع ألسباب 2006حتي عام 1999منذ عام  دائرة تسجيل أراضي غزة استمر المشروع

، حيث تم االستعانة )ئمقطع وقسا(الفنلندي تم تقسيم األراضي إلي بلوكّات  سياسية، وبناء علي المشروع

بحوالي  التقطتها طائرات تابعة لقوات االحتالل اإلسرائيلي، نظير مبلغ مالي قدر حينذاك بصور جوية

الهامة بما فيها  ، وسلمت الخرائط للجانب الفلسطيني بعد حجب وشطب المواقع العسكرية$)150.000(

حيث يبدأ من المحافظة الوسطي  والشمال،المستوطنات، مع مالحظة أن المشروع ال يشمل محافظتي غزة 

 .2حتى رفح

االحتالل المتواصل لسكان المناطق الحدودية، وجب التنويه إلى مخطط تعده قوات  وفي سياق استهداف قوات

لم يستطع المجلس الوزاري  ،تلك المناطق، التي تصفها بأماكن إطالق الصواريخ، وإخالئها من سكانها لتدمير

في  3 "اإلخالء والتدمير"العسكرية المعروفة باسم  ة اإلسرائيلية، إقرار اقتراح الخطةالمصغر في الحكوم

اعتراض الجهاز القضائي اإلسرائيلي، الذي يخشى من تبعات مثل هذه الخطة على  قطاع غزة، وذلك بسبب

والعنصرية،  أرض الميدان أن هذا الطرح هو غاية في التطرف والثابت قطعاً على .4إسرائيل الدولية مكانة

االحتالل وقادتها لجرائم حرب بشكل دائم، دون مراعاة للقوانين واألعراف الدولية،  ودليل على ارتكاب دولة

                                                 
 .ع غزة، لغرض إعداد التقريرمعلومات ميدانية خاصة، رصدها ووثقها باحثو المرآز الميدانيون، في مختلف مناطق قطا 1
 .وثائق خاصة، من توثيق وحدة البحث الميداني في مرآز الميزان لحقوق اإلنسان، في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة 2
القضاء، دانئيل فريدمان، تلك الخطة، على المجلس إلقرارها، فاستدعى  حيث اقترح نائب رئيس الوزراء، حايم رامون، ووزير 3

الخطة، التي تقضي بأن  أيهود أولمرت، آي يعطي رأيه في هذه: للحكومة، ميني مزوز، رئيس الوزراء اإلسرائيلي القضائيالمستشار 
وبالتأآيد المقصود من  - آل حي أو قرية أو مخيم تطلق منه صواريخ تدعو القوات اإلسرائيلية المدنيين في قطاع غزة إلى الرحيل عن

التقاعس عن الرحيل، وبعد  وإمهالهم ساعة أو ساعتين حتى يغادروا المنطقة، ثم يحملهم مسؤولية -ةالمناطق الحدودي هذه الدعوة هي
للوزراء إن إقرار هذه الخطة يدخل إسرائيل في تعقيدات غير سهلة مع  ولكن مزوز أوضح. نفاد المهلة، يتم تدمير الحي أو القرية

قتل المدنيين وتجريدهم من  ولية أن حكومة إسرائيل تقّر عن سبق تعمد وإصرارحيث انه يعني في مفاهيم القضاء الد القانون الدولي،
  .ولذلك أوصى بأن ال تقر الخطة. بيوتهم

 .صباحًا 10:30، الساعة 13/11/2008معلومات اليكترونية، القدس، فلسطين بيتنا، منشورة بتاريخ  4
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الصنع من أماكن  أن المقاومة الفلسطينية تطلق الصواريخ المحلية منطلقأن هذا الطرح مردود عليه، من  كما

ة، هذا وما زالت وزارة الدفاع اإلسرائيلية في قطاع غز هي تطلقها من كل مكانبعيدة جداً عن حدود الفصل، ف

تحاول جاهدة إيجاد مبرر ومخرج قانوني، ولو كان على سبيل التفصيل، بهدف اإلضرار بالسكان المدنيين 

  . وممتلكاتهم في المناطق الحدودية بالقطاع

 
  
  
  
  
  

غزة، كل على حدة، ثم يركز على  تفصيلي عن محافظات شرح في الصفحات التالية إلى يتطرق التقريرو

   :التالي محافظة على النحو التجمعات والمناطق الحدودية في كل
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 غزة محافظة شمال 

من إجمالي % 17كم مربع وتشكل حوالي  62الخمس، و تصل مساحتها إلى  هي إحدى محافظات قطاع غزة

 وتضم. من إجمالي سكان قطاع غزة 5)نسمة 270.245(سكانها ويبلغ عدد . غزة مساحة محافظات قطاع

وثالثة تجمعات  )بيت حانون -بيت الهيا  -مخيم جباليا  -جباليا (المحافظة أربع تجمعات حضرية وهي 

 ). عبد ربه عزبة -عزبة بيت حانون -"القرية البدوية" قرية أم النصر (ريفية وهي 

من جهتيها الشمالية والشرقية،  1947صل التي رسمت في العام تحاذي حدود الف والمعروف أن المحافظة

 قوات االحتالل اإلسرائيلي تقيم على أراضيها مستوطنات دوجيت، وايلي سيناي، ونيسانيت، وكانت تلك

الشريط الحدودي  بالترتيب من الغرب إلى الشرق، شمال بيت الهيا، والتي احتلت أراضيها معظم مناطق

  .12/9/2008غزة بتاريخ  ليها في إطار خطة الفصل أحادية الجانب عن قطاعالشمالي، قبل أن تخ

: مع دولة االحتالل، من جهتين هما 1949حدود الفصل المرسمة في العام  وتالصق محافظة شمال غزة

الشمالي من  ويقع على حدودها الشمالية بلدة بيت الهيا، وقرية أم النصر البدوية، والجزء. والشرق الشمال،

بيت حانون، وجباليا، ولمزيد من  بلدة بيت حانون، بينما يقع على الحدود الشرقية كل من الجزء الشرقي لبلدة

الشريط الحدودي على بعد كيلو متر واحد فقط، ثم  التفاصيل سوف يشرح التقرير مجمل المناطق التي تقع في

يب من الغرب إلى الشرق ثم تتجه نحو مختلف تجمعات المحافظة بالترت المناطق التي تليها وتحاذيها، في

 .الجنوب

، وذلك عبر 28/12/2004قد أعلنت نيتها تدشين منطقة أمنية عازلة بتاريخ  هذا وكانت قوات االحتالل

العازلة  ألقتها من الطائرات، ترسم فيها حدود تلك المنطقة على الخريطة، حيث تمتد المنطقة منشورات

الصاروخية والمدفعية عليها، على  الل واقعاً عبر إطالقها المستمر للقذائفالمزمعة التي فرضتها قوات االحت

البحر غرباً حتى  كم على طول الحدود الشمالية من 6.350ل الحدود الشمالية لبيت الهيا والقرية البدوية، بطو

يصل  بحيث كم، 2,100كم و 2,700السابقة شرقاً، وذلك بشكل مبدئي، وبعمق يتراوح بين  المنطقة الصناعية

كما وضحته تلك القوات في المنشور، ولكن األمور أخذت   .كم مربع16إجمالي المساحة المفترضة حوالي 

حيث أعلن عن فرض تلك المنطقة على طول الحدود مع قطاع غزة، وبعمق  منحاً آخر خالل الشهور الالحقة،

 ف المباشر والمستمر، األراضي الزراعيةومنذ ذلك التاريخ استهدفت تلك القوات بالقص. كيلو متر واحد فقط

جلياً في محافظة شمال  الواقعة في المنطقة المعلنة، أو في المناطق المتاخمة لها، وبدت تلك الظاهرة واضحة

وجباليا، انطالقاً من شرق معبر بيت  غزة، حيث أمطرت قوات االحتالل المناطق الواقعة شرق بيت حانون

جباليا، وشمال بيت الهيا، السيما محيط أحواض الصرف  رة الشهداء شرقحانون إيرز شماالً، حتى مقب

التي يكون مصدرها في الغالب، المدفعية اإلسرائيلية المتواجدة في محيط  الصحي، بمئات القذائف المدفعية،

اة مراع كي تصل إلى هدفها، دون األمتار، شرقي مدينة غزة، حيث تقطع القذيفة آالف )كارني( معبر المنطار

                                                 
 .2007لفلسطيني في العام التعداد العام للسكان الذي أجراه الجهاز المرآزي لإلحصاء ا 5
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السكان المدنيين تحت طائلة تلك  إلمكانية حدوث أخطاء، ورغم وقوع اآلالف من المنازل السكنية، ومثلها من

 .6القذائف

 الهيا مدينة بيت

سطح البحر وعلى منطقة  عن متراً 30كم، وترتفع  7 مدينة غزة، وتبعد عنها وتقع إلى الشمال الشرقي من

جباليا  الساحلي الجنوبي، تحيط بها أراضي ي، وتحيط أراضي السهلالسهل الساحلي الجنوب رملية من أراضي

بطول يقدر بـ   الشمالية، ، وحدود الفصل1948وبيت حانون، ويحدها من الشمال األراضي المحتلة في العام 

أم النصر البدوية إلى الشرق، بينما تبلغ  كم، يمتد من شاطئ البحر األبيض المتوسط، وحتى حدود قرية 4

يافا  –رملية، وترتبط بطريق محلي معبد، بالطريق الرئيسي غزة  دونماً معظمها) 24062(أراضيها  مساحة

 العام  وفي نسمة،) 871(بحوالي 1922الذي يقع شرقي المدينة، وقدر عدد سكانها عام  ،(طريق صالح الدين(

. نسمة) 38460(1997نسمة، وكان عددهم عام ) 3451(بـ 1967نسمة، وفي العام ) 2448(بـ 1947

استولت  .مسلم االبتدائية واإلعدادية وفيها مسجد يضم مقام الشيخ سليم أبو بالبلدة مدارس للمرحلة ويوجد

، و )ايلي سييناي) و) نيسانيت(سلطات االحتالل على جزء كبير من أراضيها وأقامت عليها مستوطنات 

 .7يةالنق ويوجد بالقرية موقع أثري واحد هو اللقية أو). دوجيت(

 8مدينة بيت الهيا الشريط الحدودي شمال

من شاطئ بحر بيت الهيا، وصوالً إلى  انطالقاًكم،  4الشمالي لبيت الهيا حوالي  يبلغ طول الشريط الحدودي

ووفقاً لتوثيق  ، أو ما تسمى بمنطقة قبة أم النصر،)القرية البدوية(نفوذ مجلس بلدي قرية أم النصر  منطقة

االنتهاكات اإلسرائيلية المنظمة، من  وق اإلنسان، فقد تعرضت هذه المنطقة لعدد كبير منمركز الميزان لحق

، وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة، 12/9/2005بتاريخ  بعد انسحاب قوات االحتالل من مستوطنات المحافظة

منزالً ) 11(ا عدد كما دمر فيه. من األطفال) 6(فلسطينياً، كان من بينهم ) 27: (حيث قتل في تلك المناطق

 )9.47( كما أقدمت قوات االحتالل على تجريف ما مساحته. من بينها منزالً واحداً دمر كلياً سكنياً، كان

  . فرداً) 82(التي تعيل وهي دونمات، من األراضي الزراعية، 

مساحة المذكورة أعاله تحمل مسميات مختلفة للمنطقة الواحدة، ويحتل هذه ال والمالحظ أن التجمعات
 :9التالي السيفا، ومشروع ناصر الزراعي، وحي النزهة، ومنطقة الشيماء، ونفصلها على النحو تجمعات

                                                 
  . وثائق خاصة، من توثيق وحدة البحث الميداني في مرآز الميزان لحقوق اإلنسان، مصدر سابق 6
  ./http://www.bietlahia.mun.ps: الموقع الرسمي بلدية بيت الهيامعلومات اليكترونية،  7
المهندس : مع مدير الدائرة الفنية في بلدية بيت الهيا1/7/2008بتاريخ  حسين حماد،: احث الميداني لمحافظة شمال غزة، األستاذعقدها الب مقابلة، 8

 .خليل مطر، في مكتبه،
، مع سكان 2/7/2008بتاريخ  ،حماد حسين: غزة، األستاذشمال  لمحافظةالتي نظمها الباحث الميداني  واللقاءات العديد من الزيارات الميدانية 9

  .لغرض الدراسة، أو ألهداف أخرى المنطقة
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متر،  300شمال غرب بيت الهيا، وتبعد عن حدود الفصل الشمالية حوالي  تقعو :منطقة الّسيفا .1

 ، ويحدها من الغرب البحر األبيض(Buffer zone) إطار المنطقة العازلة وتقع بكاملها ضمن

المتوسط ومن الجنوب والشرق أراضي بلدة بيت الهيا، 

منطقة السيفا منها  وتضم عدة مناطق بمسميات مختلفة،

اع صيتها واشتهرت بسبب ممارسات االحتالل التي ذ

فالسيفا . فسمي تجمع المناطق كله باسمها اإلسرائيلي ضدها

قرابة  ، هي رقعة صغيرة، تبلغ من المساحة)الشهيرة(

إلي "متر مربع، كانت تنحصر بين مستوطنتي ) 5000(ـال

عائلة ) 34(ه المنطقة شمال وشمال غرب بلدة بيت الهيا، ويسكن هذ السابقتين،" سيناي و دوغيت

أكدت  2000نسمة، على الرغم من أن تقديرات جهاز اإلحصاء المركزي لعام  )150(يبلغ عددهم 

نسمة، إال أن  380منطقة السيفا بلغ مع بداية اندالع انتفاضة األقصى حوالي  أن عدد سكان

 ير من قاطنيها إلىالمستمر، وأعمال الهدم والتجريف اإلسرائيلي في المنطقة، دفع الكث الحصار

فوق أعذب خزان للمياه الجوفية  التي تقع"وتسكن السيفا،  10.هجر المنطقة إلى داخل بلدة بيت الهيا

خوصة وخضير والنحال ومعروف، وال توجد فيها  عائالت الغول وأبو، 11"قطاع غزة في شمال 

  . مؤسسات حكومية أو أهلية

نتهاكات اإلسرائيلية حتى تاريخ إصدار التقرير، ما زالت المنطقة تعاني من اال وفي سياق متصل

 شمالها موقع المخابرات اإلسرائيلي، وعدة مواقع إسرائيلية تنتشر على طول حدود الفصل حيث يقع

الذي يحد  الشمالية، معززة بأبراج المراقبة العالية، كما تنتشر البوارج الحربية في عرض البحر

المواطنين ما بين الفينة  والبوارج تفتح نيران أسلحتها تجاه المنطقة من جهة الغرب، وكال األبراج

  .واألخرى

تقع جنوب شرق منطقة السيفا الشهيرة، في الجزء الشمالي  وهي منطقة صغيرة،: سكنة الخوصة .2

، ويقطنها (Buffer zone)  بكاملها ضمن إطار المنطقة العازلة الغربي من بيت الهيا، وتقع

المنطقة  متراً مربعاً، وكانت هذه 800كان البدو، وتبلغ مساحتها حوالي نسمة من الس )100( حوالي

وأبو جراد  أبو خوصة، وأبو غديين: تقع في حضن مستوطنة دوجيت المخالة، ويسكنها عائالت

وال يوجد فيها مؤسسات ، 12إخالئها وقد عانى سكان السكنة كثيراً أثناء وجود مستوطنة دوجيت قبل

زالت المنطقة تعاني من االنتهاكات اإلسرائيلية حتى تاريخ  سياق متصل ما وفي. حكومية أو أهلية

شمالها عدة مواقع عسكرية إسرائيلية تنتشر على طول حدود الفصل  إصدار التقرير، حيث تقع

بأبراج المراقبة العالية، كما تنتشر البوارج الحربية في عرض البحر الذي يحد  الشمالية، معززة

الفينة  لغرب، وكال األبراج والبوارج تفتح نيران أسلحتها تجاه المواطنين ما بينمن جهة ا المنطقة

  .واألخرى

                                                 
 .1/7/2008، في منزله بالسيفا، بتاريخ )أبو زياد(موسى الغول : مقابلة، مع ممثل سكان منطقة السيفا، السيد 10
: اضغط الرابط، أو )أريج(تقارير معهد األبحاث التطبيقية لمزيد من التفاصيل طالع  11

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=638  
  .عدد من سكان سكنة الخوصة، أثناء زيارته الميدانية للمنطقة مع، 1/7/2008بتاريخ  حسين حّماد،: لقاءات سريعة عقدها الباحث الميداني 11
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سكنة الخوصة، أعدته بلدية بيت الهيا  وهو تنظيم سكني خيري، يقع إلى الشرق من 13:النزهة حي .3

لة األولى منه والعائدين من الخارج، وبدأت البلدية تنفيذ المرح إليواء أبناء شهداء الثورة الفلسطينية

مربع، ويقضي المشروع تسليم العائالت قطعاً من األرض، ثم مساعدتهم  متر 1500على مساحة 

بالتعاون مع وزارة األشغال العامة واإلسكان، وقد سلمت القطع المحددة في  في أعمال البناء

الوقت  يقطنه فياألولى لمستحقيها ثم توقف المشروع عن التنفيذ، ولم يستكمل العمل به، و المرحلة

كبير منه  نسمة، وهو يالصق الشريط الحدودي محور التقرير ويقع جزء) 30(الحالي حوالي 

وفي . مؤسسات حكومية أو أهلية وال يوجد فيها .(Buffer zone) ضمن إطار المنطقة العازلة

ير، حيث اإلسرائيلية حتى تاريخ إصدار التقر سياق متصل ما زالت المنطقة تعاني من االنتهاكات

على طول حدود الفصل الشمالية، معززة بأبراج المراقبة  يقع شمالها عدة مواقع إسرائيلية تنتشر

  .أسلحتها تجاه المواطنين ما بين الفينة واألخرى العالية، التي تفتح نيران

  

جمال عبد الناصر، زمن : الراحل وهو مشروع بدأ بتنفيذه الزعيم العربي 14:الزراعي مشروع ناصر .4

المواطنين أراضي حكومة، إلصالحها والعيش من  اإلدارة المصرية لقطاع غزة، ويهدف إلى تمليك

، وتسلم 1967بسبب احتالل إسرائيل للقطاع في العام  رزقها، ولم يتم إكمال تنفيذ المشروع

ي عاماً، وبدأوا بالفعل ف 99المشروع وفق نظام االستئجار لمدة  عشرات الفلسطينيين قطعاً من هذا

متر مربع، تأخذ شكل ) 3980(المساحة المستلمة من المشروع حوالي  استصالحها، وتبلغ

متر مربع، وهو يحد ) 8000(حدود الفصل، مع أن المقرر له هو مساحة  المستطيل على طول

الشمال الغربي األدنى، والشمال األوسط، ويضم مسميات صغيرة أقرها الطابو، أو  بيت الهيا من

 شمال الغبون، أم المشمش، العصافير، شمال دواس، شمال الشيماء، حمدوش،: ن، مثلالسكا أطلقها

ضمن  ويقطن المشروع عدد قليل من السكان كونه زراعياً، وتقع أجزاء كبيرة منه. شمال فدعوس

هذا وتعرضت . أو أهلية ، وال يوجد فيها مؤسسات حكومية(Buffer zone)  إطار المنطقة العازلة

 .خالل انتفاضة األقصى يف والتدمير من قبل آليات االحتالل أكثر من مرة،أراضيه للتجر

 

الفصل الشمالية، من  وهي منطقة زراعية صغيرة، مالصقة لحدود 15:وحمودة منطقة أبو سمرة .5

، وتبلغ مساحتها حوالي (Buffer zone)  الجهة الشرقية، وتقع بكاملها ضمن إطار المنطقة العازلة

نسمة، ويقع إلى الجنوب منها منطقة حمدوش التي يقطنها القليل ) 50(حوالي  هادونماً، ويقطن) 20(

أيضاً، بينما يقع غربها مشروع ناصر وشمال الشيماء، ويقع شرقها منطقة شمال  من السكان

                                                 
  .المهندس خليل مطر، مصدر سبق ذآره مقابلة مع 13
 .مقابلة مع المهندس خليل مطر، مصدر سبق ذآره 14
، مع سكان 29/6/2008بتاريخ  ،حماد حسين: غزة، األستاذشمال  لمحافظةالتي نظمها الباحث الميداني  واللقاءات العديد من الزيارات الميدانية 15

  .لغرض الدراسة، أو ألهداف أخرى المنطقة
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 والقرية البدوية، وتعرضت أراضيها للتجريف والتدمير من قبل آليات االحتالل أكثر من فدعوس

المنطقة  هذا وما زالت. وال يوجد فيها مؤسسات حكومية أو أهلية. األقصىمرة، خالل انتفاضة 

عدد من مواقع قوات  تعاني من االنتهاكات اإلسرائيلية حتى تاريخ إصدار التقرير، حيث يقع شمالها

المراقبة العالية، التي تفتح  االحتالل التي تنتشر على طول حدود الفصل الشمالية، معززة بأبراج

  .واألخرى حتها تجاه المواطنين ما بين الفينةنيران أسل

  

 :البدوية قرية أم النصر

غرب عزبة بيت حانون وأبراج العودة والندى، وتدخل أجزاء كبيرة منها ضمن  تقع شمال شرق بيت الهيا،

رية الشمالية، وتمتد الق ، أي على بعد كيلو متر واحد من حدود الفصل(Buffer zone)  العازلة إطار المنطقة

دونماً، يسكنها ) 800(الشمالية، وتتربع على مساحة  متراً طولياً من حدود الفصل 1200إلى مساحة تقدر بـ 

. منزل، يدير شئونها مجلس بلدي خاص بها 550عدد منازل القرية بـ نسمة ونيف، ويقدر) 5000(حوالي 

 ثمانية: د األحواض الحالية لهاأحواض للصرف الصحي في محيط المكان، ويبلغ عد أنشأت القرية مع وجود

 أ مجلس الخدمات المشترك، ومصلحة مياه بلديات الساحلنشوأدونماً تقريباً،  448على مساحة  أحواض تتربع

أما بالنسبة القرية،  غرب الصفراء الواقعة شمال دونماً في المنطقة 40على مساحة  كبيرين حوضين

أمتار، ويقع  10-6دونم، بعمق يتراوح ما بين  400مساحته  الحوض العشوائي الكبير،: هيلألحواض كافة، ف

أمتار، وتقع جنوب شرق القرية  3-2دونماً، بعمق يتراوح ما بين  30ثالثة أحواض بمساحة  –جنوب القرية 

، 2004سابقاً لتجميع مياه األمطار، وقد حوال لمياه الصرف الصحي في العام  حوضين كانا يستخدمان -

دونمات،  8حوض بمساحة  –يقعان شرق القرية  –أمتار  4-3نماً، بعمق يتراوح ما بين دو 20 مساحتهما

دونماً،  20بمساحة  حوض –جنوب شرق القرية  2005أمتار، أنشأ في العام  4-3بعمق يتراوح ما بين 

رض الندى، شمال شرق القرية، على أ ، شمال أبراج2006أمتار، أنشأ في العام  4-3بعمق يتراوح ما بين 

يوجد في القرية من . الذي فاض محدثاً الكارثة مؤخراً متراً، وهو 20ترتفع عن مستوى سطح القرية بحوالي 

الصحي، ومجلس بلدي القرية، ومدرسة ابتدائية وإعدادية مشتركة،  محطة الصرف: المؤسسات الحكومية

الخيرية،  ية، وجمعية المركز المجتمعيعيادة طبية تابعة للجان اإلغاثة الطب: المؤسسات األهلية ويوجد فيها من

 .16وجمعية المرأة الريفية، وروضة لألطفال

كغيرها من المناطق الحدودية لعمليات التجريف والتدمير من قبل آليات االحتالل  هذا وتعرضت القرية البدوية

حتى تاريخ إصدار  ةوما زالت المنطقة تعاني من االنتهاكات اإلسرائيلي. من مرة، خالل انتفاضة األقصى أكثر

حدود الفصل الشمالية، معززة  التقرير، حيث يقع شمالها عدة مواقع عسكرية إسرائيلية تنتشر على طول

المواطنين ما بين الفينة واألخرى، كما يقع موقع إيرز  بأبراج المراقبة العالية، التي تفتح نيران أسلحتها تجاه

 .القرية العسكري شمال شرق

                                                 
مكتبه ، في زياد أبو فريا: ، السيد)البدوية(رئيس مجلس بلدي قرية أم النصر مع  حسين حّماد،: عقدها الباحث الميداني شمال غزة، األستاذلة،مقاب 16

 .10/7/2008، بتاريخ بالمجلس
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من  الميزان لحقوق اإلنسان، فقد تعرضت القرية لعدد من االنتهاكات اإلسرائيلية المنظمة، كزووفقاً لتوثيق مر

إعداد هذه الدراسة،  ، وحتى تاريخ12/9/2005بعد انسحاب قوات االحتالل من مستوطنات المحافظة بتاريخ 

  .يسكنيين بشكل جزئ كما دمر فيها منزلين. فلسطينيين اثنين فقط: حيث قتل في المنطقة

 :حانون مدينة بيت

ويحدها من  البحر، متراً عن سطح 50كم، وترتفع  3.5مدينة غزة، وتبعد عنها  تقع إلى الشمال الشرقي من

كم، يمتد من معبر 1,800بـ ، وحدود الفصل الشمالية، بطول يقدر1948الشمال األراضي المحتلة في العام 

حي األمل، شمال شرق المدينة، بينما يحدها من  ، قبالة، وحتى التفاف الحدود نحو الجنوب)إيرز(بيت حانون 

كم، يمتد من التفاف  2,600وحدود الفصل الشرقية، بطول يقدر بـ ،1948الشرق األراضي المحتلة في العام 

 13438قبالة حي األمل، وحتى خور الجبالية شرق جباليا، وتبلغ مساحة أراضيها  الحدود نحو الجنوب،

وجباليا، ويربطها طريق داخلي معبد  أراضي قطاع غزة ودمرة المحتلة، وبيت الهيادونماً، وتحيط بها 

، الذي يقع غربي المدينة ويصل القطاع بمعبر بيت حانون )الدين طريق صالح(يافا  –بالطريق الرئيسي غزة

 عامنسمة، وفي ال) 1186(بـ 1945نسمة، وفي العام ) 885(بـ1922سكانها عام  ، هذا وقّدر عدد)إيرز(

 .17نسمة) 20791( سكنها1997نسمة، وفي العام ) 3876(كان يسكنها  1963

 18لمدينة بيت حانون الشريط الحدودي الشمالي

، وحتى )إيرز(كم، ويمتد من معبر بيت حانون 1,800الشمالي لبيت حانون حوالي يبلغ طول الشريط الحدودي

مجلس بلدي القرية  مدينة، انطالقاً من انتهاء نطاقالحدود نحو الجنوب، قبالة حي األمل، شمال شرق ال التفاف

بيت حانون، و تضم هذه الحدود  البدوية، وصوالً إلى منطقة التفاف حدود الفصل جنوباً كي تصبح شرق

شراب، أما بقية المناطق فهي زراعية، ال تخلو  سكنة الغزاالت، وسكنة آل سويلم، ومنطقة شارع: تجمعات

وهناك داخل الشريط الحدودي المحدد في الدراسة بعرض  المنتشرين هنا من بعض السكان المزارعين

تتاخم الشريط الحدودي مناطق مختلفة، وال تقع ضمن إطاره، ويبدأ هذا  كيلومتر واحد فقط، في الوقت ذاته

 شمال أبراج حي الندى وأبراج العودة، وشمال عزبة بيت حانون، غرباً، ثم محيط معبر بيت :الشريط بمناطق

شارعي السلطان  ، وسكنة الغزاالت، وسكنة آل سويلم، ثم نهاية"إيرز"، والمنطقة الصناعية "إيرز"حانون 

والشوبكي، والمنطقة المسماة باألفوكادو، ثم  وأراضي البسيوني والعنطز وأبو رمضان واليازجي، والسكة،

راب الغربي والشرقي، وشمال حي شارعي ش الزراعية الثانوية، ثم منطقة المزبلة القديمة، فمحيط المدرسة

 ، وأرض - دمرة المحتلة -إلى المنطقة المسماة بالطور، ووادي الدوح، وأرض آل الزويدي األمل، وصوالً

  .شرقي المدينة شرقاً، ومنها تلتف الحدود لتصير شرق حي األمل وتتجه إلى الجنوب -الشعفة -المحجر

الحدودي الشمالي لمدينة بيت حانون  فقد تعرضت مناطق الشريطووفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان، 

بعد انسحاب قوات االحتالل من مستوطنات المحافظة بتاريخ  للعديد من االنتهاكات اإلسرائيلية المنظمة، من

                                                 
 أبو عمشة، نبيل: دية بيت حانون، السيدمسئول دائرة األرشيف والتنظيم في بل معحسين حماد، : عقدها الباحث الميداني شمال غزة، األستاذمقابلة،  17

  .30/6/2008، بتاريخ بمكتبه بالبلدية
 .، المصدر السابق نفسهأبو عمشة نبيل: مع السيدمقابلة،  18



14 
 

من ) 9(فلسطينياً، كان من بينهم ) 39: (هذه الدراسة، حيث قتل في المنطقة ، وحتى تاريخ إعداد12/9/2005

كما أقدمت قوات  .منزالً سكنياً، كان من بينها منزلين اثنين دمرا بشكل كلي) 37(كما دمر فيها عدد   .الاألطف

 .فرداً) 119(التي تعيل  دونماً، من األراضي الزراعية،) 265(االحتالل على تجريف ما مساحته 

 الواحدة، ما يهمنا منها تلك الحدودية المذكورة أعاله تحمل مسميات مختلفة للمنطقة والمالحظ أن التجمعات

 :19على النحو التالي الواقعة في إطار الشريط الذي تتناوله الدراسة، ونبدأ بتفصيلها من الغرب إلى الشرق،

متراً  300، وموقعه العسكري، على بعد )إيرز(معبر بيت حانون  وتقع في محيط :سكنة الغزاالت .1

متر مربع، وتبعد عن حدود الفصل  3000مساحة تقدر بحوالي  جنوب المعبر، وتتربع على

، (Buffer zone)  متر، وتقع بكاملها ضمن إطار المنطقة العازلة 500الشمالية مسافة تقدر بـ 

وما زالت المنطقة تعاني . وال يوجد فيها مؤسسات حكومية أو أهلية. نسمة 200 ويقطنها حوالي

 يث يقع شمالها موقع إيرز العسكرياالنتهاكات اإلسرائيلية حتى تاريخ إصدار التقرير، ح من

ما بين الفينة  والمعبر، المعزز بأبراج المراقبة العالية، التي تفتح نيران أسلحتها تجاه المواطنين

  .بحجة الدواعي األمنية واألخرى، ناهيك عن أعمال التفتيش والتوغل المستمرة لمنازل المواطنين،

  

وب حدود الفصل الشمالية، وفي محيط معبر بيت حانون متراً جن 300وتقع على بعد  :منطقة سويلم .2

متراً منه، وتقع بكاملها ضمن إطار المنطقة  300المنطقة، وعلى بعد  الواقع شمال غرب) إيرز(

متر  7000حوالي  نسمة، وتبلغ مساحة المنطقة 35، ويقطنها حوالي (Buffer zone) العازلة

تعاني من االنتهاكات  وما زالت المنطقة. ةوال يوجد فيها مؤسسات حكومية أو أهلي. مربع

إيرز العسكري، المعزز  اإلسرائيلية حتى تاريخ إصدار التقرير، حيث يقع شمال غربها موقع

المواطنين ما بين الفينة واألخرى، كما يقع  بأبراج المراقبة العالية، التي تفتح نيران أسلحتها تجاه

لمعبر بأحد المواقع العسكرية المتمركزة أعلى تلة، ا شمالها مباشرة الطريق العسكري الذي يصل

، ناهيك عن أعمال التفتيش والتوغل )اإلرسال(بموقع  تقع شمال شرق بيت حانون، ويعرف

المنطقة، بحجة الدواعي األمنية، والتواجد المتكرر للقوات الخاصة  المستمرة لمنازل المواطنين في

  .السيما في ساعات الليل في محيط المنطقة،

  

متر من حدود الفصل الشمالية، وتقع بكاملها ضمن إطار  700 وتقع على بعد :منطقة شارع شّراب .3

 8000حوالي  نسمة، وتبلغ مساحة المنطقة 70، ويقطنها حوالي (Buffer zone)  المنطقة العازلة

كات تعاني من االنتها وما زالت المنطقة. وال يوجد فيها مؤسسات حكومية أو أهلية. متر مربع

إيرز العسكري، المعزز  اإلسرائيلية حتى تاريخ إصدار التقرير، حيث يقع شمال غربها موقع

المواطنين ما بين الفينة واألخرى، كما يقع  بأبراج المراقبة العالية، التي تفتح نيران أسلحتها تجاه

                                                 
ن ، مع سكا1/7/2008بتاريخ  ،حماد حسين: غزة، األستاذشمال  لمحافظةالتي نظمها الباحث الميداني  واللقاءات العديد من الزيارات الميدانية 19

  .لغرض الدراسة، أو ألهداف أخرى المنطقة
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ة أعلى تلة، المعبر بأحد المواقع العسكرية المتمركز شمالها مباشرة الطريق العسكري الذي يصل

، ناهيك عن أعمال التفتيش والتوغل )اإلرسال(بموقع  تقع شمال شرق بيت حانون، ويعرف

المنطقة، بحجة الدواعي األمنية، والتواجد المتكرر للقوات الخاصة  المستمرة لمنازل المواطنين في

 20 .ال سيما في ساعات الليل في مزارع المنطقة،

  

 ولكن معظمها ال يطاله نطاق الشريط الحدودي الذي يتناوله حدود الفصل، مواجهة بينما تقع مناطق عدة في

العودة، وأبراج  أبراج: التقرير لكونه يقع على بعد يقارب أو أكثر من كيلو متر واحد، هذه المناطق هي

 الشماليان من شارعي السكة وحمد، الندى، وعزبة بيت حانون، ونهاية شارع السلطان عبد الحميد، والجزآن

وهي تأتي بالترتيب من الغرب إلى الشرق، وهي  ومنطقة بيارة أبو رحمة، ومنطقة الزراعة، وحي األمل،

العالية المنتشرة عليه، وتتعرض لالنتهاكات اإلسرائيلية حتى  مناطق تواجه حدود الفصل وأبراج المراقبة

 مستشفى بلسم العسكري، وعيادة: فيها العديد من المؤسسات الحكومية مثل دالتقرير، ويوج تاريخ إصدار هذا

الثانوية، والمدرسة  عزبة بيت حانون، ومدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنين، ومدرسة بنات بيت حانون

   .األزهر الزراعية الثانوية، وكلية الزراعة التابعة لجامعة

  

  21لبلدة بيت حانون الشريط الحدودي الشرقي

، وتبلغ تلك 1948ت حانون، حيث يحدها األراضي المحتلة في العام الشرقية لبي وهي المنطقة الحدودية

من التفاف  كم، وتنطلق الشريط الحدودي الشرقي للمدينة2,600طوالً من الشمال إلى الجنوب حوالي  المسافة

شرقي جباليا، حيث يبدأ " الجبالية خور"، وحتى خور زنون )البورة(الحدود نحو الجنوب، قبالة حي األمل 

ال تخلو من بعض السكان المزارعين المنتشرين هنا  ومعظم مناطق الشريط زراعية،. ق بلدية جباليانطا

الدراسة بعرض كيلومتر واحد فقط، ويبدأ هذا الشريط من الشمال  وهناك، علماً بأن الشريط المحدد في

وأرض األمة، شرقي  -المحجر -على التفاف الحدود، ثم الشعفة -دمرة المحتلة-الزويدي أرض آل: بمناطق

وأرض القطّاع، ثم  ، ونهاية شارع المصريين، ثم حنونة، أبو صالح، أبو غزالة، األحمر،)البورة(األمل  حي

والقطبانية، وصوالً إلى المنطقة الواقعة  الفرطة، النزازة، المغاير، وشرق شارع البنات، ثم بريدعة والقاضي،

 .جنوباً، ومن هنالك تبدأ منطقة خور زنون شرق جباليا" ونحان بيت"شرق المنطقة الصناعية الفلسطينية 

بيت حانون  مناطق الشريط الحدودي الشرقي لمدينة الميزان لحقوق اإلنسان، فقد تعرضت ووفقاً لتوثيق مركز

قوات االحتالل من مستوطنات  للعديد من االنتهاكات اإلسرائيلية المنظمة أيضاً، وذلك من بعد انسحاب

فلسطينياً، كان ) 18: (الدراسة، حيث قتل في المنطقة ، وحتى تاريخ إعداد هذه12/9/2005ريخ المحافظة بتا

منازل دمرت بشكل ) 10(منزالً سكنياً، كان من بينها ) 71(دمر فيها عدد  كما. من األطفال) 4(من بينهم 

                                                 
محمد شبات، : مع أحد سكان محيط المنطقة، الصحفي. 30/7/2008حسين حماد، بتاريخ : مقابلة، عقدها الباحث الميداني شمال غزة، األستاذ 20

  بمنزله، 
 . زيارات ميدانية لباحث الميزان شمال غزة، مصدر سبق ذآره 21



16 
 

تعيل  لزراعية، التيدونماً، من األراضي ا) 630(أقدمت قوات االحتالل على تجريف ما مساحته  كما. كلي

  .فرداً) 1614(

الشريط، وتحمل المنطقة الواحدة أكثر من مسمى  الجدير ذكره أن هذه هي المسميات جميعها لمناطق هذا 
متاخمة لهذا الشريط، ومن الممكن أن يطال جزءاً منها، ونبدأ  من هذه المسميات، كما أن هناك مناطق

 :22على النحو التالي الجنوب إلى الشمال، بتفصيل المهم منا من

حدود  ويقع على حدود بيت حانون الشمالية الشرقية، حيث يمثل نقطة التفاف): البورة( حي األمل .1

الشرق، حيث  صل في قطاع غزة من الشمال للجنوب، وتحاذيه تلك الحدود من الشمال، ومنالف

ونهاية شارع  تحده من الغرب منطقة شارع شراب، والزراعة، ومن الجنوب بيارة الباشا

نسمة، بمساحة  5000المصريين، ويقدر عدد سكانه بـ 

مربع، وهي منطقة تعرف بالبورة،  متر 80000تقدر بـ

يزال  عليها حي األمل السكني بعناية البلدية، فيما الأقيم 

يطلق على المنطقة المحاذية لها من الشمال الغربي بورة 

والمنطقة الواقعة  - الشوا نسبة لمزرعة جميل -جميل

نسبة ألحد مالك األراضي  -جنوب شرقها بورة أبو غزالة

، محل (Buffer zone)  ة العازلةالمنطقة، وتقع أطراف الحي الشمالية والشرقية ضمن المنطق في

قوات االحتالل اإلسرائيلي  دراسة هذا التقرير، في حين أن سكانه اليزالون يعانون من انتهاكات

حيث يفصل بينهما أراض فضاء سبق  اليومية، لكون المنطقة تجاور مدينة أشدروت اإلسرائيلية،

وال . بالعين المجردة من شوارع الحيالمدينة  تجريفها ثم حدود الفصل الشرقية فقط، وترى منازل

الجدير ذكره أن المنطقة التي . مؤسسات أهلية (4) يوجد فيها مؤسسات حكومية بينما يوجد عدد

الفصل هي أراض ال تتبع بلدية بيت حانون، لكونها تابعة  تفصل ما بين الحي ونقطة التفاف حدود

 23. 1967ملقرية دمرة المحتلة في العا

متراً من حدود الفصل الشمالية، وتقع بكاملها ضمن إطار  750وتقع على بعد : منطقة الفرطة .2

حوالي  نسمة، وتبلغ مساحة المنطقة 400، ويقطنها حوالي (Buffer zone)  المنطقة العازلة

وال يوجد فيها مؤسسات حكومية أو . متر مربع 50000

الشرق، داخل حدود الفصل ما  ويقع قبالتها من. أهلية

ع النصب التذكاري اإلسرائيلي، وهو نصب يعرف بموق

، إلحياء ذكرى 1993قوات االحتالل في العام  أقامته

 ،1967العام  قتالها في حرب احتاللها لقطاع غزة في

يحتوي بوابة ضخمة في حدود  جدير ذكره أن هذا الموقع

الحدود عند توغلها في المناطق الشرقية  الفصل نفسها، تستخدمها اآلليات اإلسرائيلية في عبور

ممرهم الدائم للبلدة، وهي ما زالت تعاني من  لبيت حانون، بالتالي تكون منطقة الفرطة هي

                                                 
 .لميزان شمال غزة، مصدر سبق ذآرهزيارات ميدانية لباحث ا 22
    .محمد شبات، مصدر سبق ذآره: مقابلة، مع الصحفي 23
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هذا التقرير، وال تزال أبراج المراقبة العالية تطلق نيران  رائيلية حتى تاريخ إصداراالنتهاكات اإلس

السكان في المنطقة، وتجاه المزارعين في مزارعهم قرب حدود الفصل، في  أسلحتها تجاه منازل

 24.المنطقة محيط

  

ية، وتقع متراً من حدود الفصل الشمال 900وتقع على بعد : شرق المنطقة الصناعية بيت حانون .3

 نسمة، وتبلغ 50، ويقطنها حوالي (Buffer zone)  المنطقة العازلة أجزاء كبيرة منها ضمن إطار

ذكره  الجدير. وال يوجد فيها مؤسسات حكومية أو أهلية. متر مربع 40000مساحة المنطقة حوالي 

قرير، حيث ال الت أن المنطقة ما زالت تعاني من االنتهاكات اإلسرائيلية حتى تاريخ إصدار هذا

في المنطقة، وتجاه المزارعين  تزال أبراج المراقبة العالية تطلق نيران أسلحتها تجاه منازل السكان

 .25المنطقة في مزارعهم قرب حدود الفصل، في محيط

  

حدود  بأكثر من كيلو متر واحد عن الواقعة على الحدود الشرقية لبيت حانون، فهي بعيدة أما جميع المناطق

فقط، هم بعض أسر  نسمة 50بل وتقع في مواجهة هذه الحدود، وهي مناطق زراعية، يسكنها حوالي  الفصل،

، منطقة األحمر، منطقة 15منطقة شارع  بورة الشوا، نهاية شارع المصريين،: المزارعين، وهذه المناطق هي

زالت تعاني من االنتهاكات الجدير ذكره أن تلك المناطق ما  .النزازة، منطقة المغاير، ثم منطقة القطبانية

 إصدار هذا التقرير، حيث ال تزال أبراج المراقبة العالية تطلق نيران أسلحتها تجاه اإلسرائيلية حتى تاريخ

  .26المنطقة منازل السكان في المنطقة، وتجاه المزارعين في مزارعهم قرب حدود الفصل، في محيط

 :النزلة مدينة جباليا

ثنين إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة، فوق رقعة منبسطة من أرض السهل ا وتقع على بعد كيلومترين

العام  متراً فوق سطح البحر، ويحدها من الشرق األراضي المحتلة في 35الجنوبي، وترتفع نحو  الساحلي

 استغّلت للطرقات واألودية، دونماً 133دونماً، منها  11500، وتبلغ مساحة جباليا من األراضي حوالي 1948

طريق صالح (يافا  –بالطريق الرئيسي غزة  بأنها رملية، وترتبط بطريق محلي معبد، وتتميز أراضيها

متراً، حيث بلغ عدد سكان جباليا  35 - 20يتراوح عمقهما من  ، وتشرب جباليا من عدة آبار ارتوازية)الدين

قدر عدد سكانها  1945عام نسمة، أما  2425إلى  1931نسمة، ارتفع عددهم عام  1775نحو  1922في عام 

 الجىء 36786نسمة باإلضافة إلى وجود  10508إلى  1967نسمة وقد زاد عددهم في عام  3520بنحو 

الجىء في  50000 نسمة باإلضافة إلى وجود 90000قدر عدد سكان جباليا بنحو  1980وفي عام . فلسطيني

جباليا على الزراعة حيث أن مساحة  تمد اقتصاديع. نسمة 3800أما عدد سكان قرية النزلة بلغ . مخيم جباليا

الرملية ويوجد فيها عدة آبار مياه محيطة باألراضي الزراعية  دونم تغلب عليها التربة 11500جباليا البالغة 

                                                 
، مع سكان 1/7/2008حسين حماد، بتاريخ : العديد من الزيارات الميدانية واللقاءات التي نظمها الباحث الميداني لمحافظة شمال غزة، األستاذ 24

  .المنطقة لغرض الدراسة، أو ألهداف أخرى
  .د من الزيارات الميدانية، المصدر السابق نفسهالعدي 25
  .العديد من الزيارات الميدانية، المصدر السابق نفسه 26
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كما تشتهر . الحمضيات والفواكه بمختلف أنواعها المعروفة بفلسطين وخاصة الجميز لذا تكثر فيها زراعة

الداجنة وصيد  ار المختلفة والبطيخ والشمام، باإلضافة إلى تربية المواشي والطيوربزراعة الخض جباليا

  .السمك

  27لبلدة جباليا النزلة الشريط الحدودي الشرقي

من الشرق، وتبلغ تلك  1948وهي المنطقة الحدودية الشرقية لجباليا، حيث يحدها األراضي المحتلة في العام 

كم، وتنطلق الشريط الحدودي الشرقي للمدينة من خور 6,300المسافة طوالً من الشمال إلى الجنوب حوالي 

شهداء اإلسالمية الشرقية شماالً وحتى محيط مقبرة ال" خور الجبالية"زنون 

وال يضم هذا الشريط  .جنوباً، حيث يبدأ من الجنوب منها نطاق بلدية غزة

الحدودي المحدد في الدراسة بعرض كيلومتر واحد فقط، تجمعات سكنية 

ولكنه يضم بعض المنازل السكنية والزراعية المتناثرة في منطقة أبو 

زبة عبد ربه، أما بقية صفية، وفي المنطقة الواقعة إلى الشرق من ع

المناطق فهي زراعية مفتوحة، ال تمارس فيها مهنة الزراعة نظراً 

مخاطيم ، خور زنون: لخطورتها وبعدها عن التجمعات السكنية، ويبدأ هذا الشريط من الشمال بمناطق

ابطة والسواقي، وأبو الحصين والجزل، ثم أبو صفية، وتلة أبو الكأس، ثم المنطقة الواقعة شرق الض

الواقعة شرق عزبة عبد ربه، ومصنع أبو عيدة، منطقة وصوالً إلى ال الجمركية، وشرق شعشاعة، والواد،

 .ومحيط مقبرة الشهداء جنوباً، ومن هنالك تبدأ منطقة مزارع الشوبكي شرق غزة

بيت حانون  مناطق الشريط الحدودي الشرقي لمدينة الميزان لحقوق اإلنسان، فقد تعرضت ووفقاً لتوثيق مركز

قوات االحتالل من مستوطنات  للعديد من االنتهاكات اإلسرائيلية المنظمة أيضاً، وذلك من بعد انسحاب

فلسطينياً، كان ) 26: (الدراسة، حيث قتل في المنطقة ، وحتى تاريخ إعداد هذه12/9/2005المحافظة بتاريخ 

كما أقدمت قوات االحتالل على . اً، بشكل جزئيدمر فيها منزالً سكنياً واحد كما. من األطفال) 5(من بينهم 

والمالحظ أن التجمعات  .فرداً) 352(دونماً، من األراضي الزراعية، التي تعيل ) 259(مساحته  تجريف ما

الجدير ذكره أن جميع المناطق الواقعة  ،28"الواحدة مسميات مختلفة للمنطقة"الحدودية المذكورة أعاله تحمل 

كيلو  لجباليا، ال تقع في نطاق الشريط الحدودي الذي تتناوله الدراسة، أي بعيدة بأكثر من على الحدود الشرقية

نسمة  60يسكنها حوالي  متر واحد عن حدود الفصل، بل تقع في مواجهة هذه الحدود، وذلك لكونها زراعية،

   .فقط، هم بعض أسر المزارعين، التي تتوزع على طول تلك الحدود

 :ضمن المنطقة العازلة من هذه المنطقة من مناطق الشريط الحدودي لما يقع بالنسبة أما

، (Buffer zone)  تقع ضمن إطار المنطقة العازلة على الحدود الشرقية لجباليا، فمعظم المناطق الواقعة

نسمة فقط،  100يسكنها حوالي  التي يتناولها التقرير، وتقع في مواجهة هذه الحدود، وهي أراضي زراعية،

خور الجبالية، ومغاريب : وهذه المناطق هي ض أسر المزارعين، والعاملين في األراضي الزراعية،هم بع

                                                 
، مع سكان 1/7/2008حسين حماد، بتاريخ : العديد من الزيارات الميدانية واللقاءات التي نظمها الباحث الميداني لمحافظة شمال غزة، األستاذ. 27

 .هداف أخرىالمنطقة لغرض الدراسة، أو أل
 .المصدر السابق نفسه 28
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وأبو صفية، ومحيط مقبرة الشهداء الشرقية، مرتبة من الشمال  الواد، ومشاريق الواد، وتلة أبو الكاس،

أكثر من مرة، األمرين إبان انتفاضة األقصى، حيث جرفت أراضيها ودمرت  للجنوب، وهي مناطق عانت

 ويوجد فيها مقبرة الشهداء اإلسالمية، وحوض تجميع مياه الصرف الصحي. المتكررة لها خالل التوغالت

المناطق موقعين  هذا ويقع قبالة تلك. ، في حين ال يوجد فيها مؤسسات أهلية)جاري العمل فيه(الجديد 

أما اآلخر فهو  أعلى تلة أبو صفية، سكري،عسكريين إسرائيليين كبيرين، يعرف أحدهما بموقع أبو صفية الع

فيما بينهم عدد كبير من أبراج المراقبة، والمواقع  موقع المقبرة العسكري، شرق مقبرة الشهداء، ويقع

أن تلك المناطق ما زالت تعاني من االنتهاكات اإلسرائيلية حتى تاريخ  الجدير ذكره. العسكرية المتحركة

في المنطقة،  زال أبراج المراقبة العالية تطلق نيران أسلحتها تجاه منازل السكانالتقرير، حيث ال ت إصدار هذا

  .29المنطقة وتجاه المزارعين في مزارعهم قرب حدود الفصل، في محيط

 
  
  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
  
  
  

                                                 
 .5/8/2008إياد عبد ربه، بمنزله، بتاريخ : حسين حماد، مع أحد سكان محيط المنطقة، الصحفي: مقابلة، عقدها الباحث الميداني شمال غزة، األستاذ 29
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 30محافظة غزة

الشمال  دونم، يحدها من) 46941(الشمالي من قطاع غزة، وتبلغ مساحتها  تقع محافظة غزة في النصف

 ، ويحدها من الشرق حدود الفصل،)الوسطى(غزة، ويحدها من الجنوب محافظة دير البلح  محافظة شمال

جهاز اإلحصاء  ويحدها من الغرب البحر األبيض المتوسط، ويبلغ إجمالي سكان المحافظة حسب تقديرات

  .نسمة) 496.410( 2007الفلسطيني لعام 

 31:مدينة غزة الشريط الحدودي شرق

تمتد من حدود محافظة الشمال المتمثلة بمحيط مقبرة الشهداء، بعمق يصل إلى  وهو عبارة عن شريحة طولية

متراً، جنوباً عند حدود ) 850(قلص تدريجياً ليبلغ شماالً، يت (كم2(

كم ) 6.9(منطقة جحر الديك، وبطول يبلغ  المحافظة الوسطى، في

 .ويشمل المنطقتين

الغربي منطقة التفاح، ومن الغرب  ويحد هذا الشريط من الشمال

الزيتون، وجحر  األوسط منطقة الشجاعية، ومن الجنوب الغربي منطقة

شارع ) البفرزون(هذه المناطق والمنطقة العازلة  الديك، ويفصل بين

  :هي معبد يعرف باسم الخط الشرقي، وينقسم الشريط الحدودي للمدينة لعدة مناطق، رئيس

 

النصف الشمالي من الشريط الحدودي، وتقع بالتالي شمال شرق  وتحتل :منطقة اجديدة الشرقية .1

  .مدينة غزة

  

ف الجنوبي من الشريط الحدودي، وتقع بالتالي جنوب شرق النص وتحتل :منطقة التركمان الشرقي .2

  .مدينة غزة

نحال عوز نسبة الى معبر نحال : والتركمان شارع بغداد، أو ما يسمى بشارع ويفصل بين منطقتي اجديدة

تبلغ  دونما، حيث) 8910(بالوقود والواقع في المنطقة ذاتها، وتبلغ مساحة هذا الشريط حوالي  عوز الخاص

، ويبلغ دونماً) 3952( دونماً، في حين تبلغ مساحة التركمان الشرقي) 4958(منطقة اجديدة الشرقية  مساحة

نسمة، ) 1000(عدد سكان منطقة اجديدة  نسمة موزعين كالتالي،) 5800(اجمالي عدد السكان في المنطقتين 

  .نسمة )4800(وعدد سكان منطقة التركمان الشرقي 

                                                 
  . .mogaza.orgwww-الموقع الرسمي لبلدية غزة، معلومات اليكترونية،  30
، مع سكان المنطقة 2/7/2008يامن المدهون، بتاريخ : العديد من الزيارات الميدانية واللقاءات التي نظمها الباحث الميداني لمحافظة غزة، األستاذ 31

 .لغرض الدراسة، أو ألهداف أخرى
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زراعية ريفية، تضم مساحات كبيرة من األراضي الفضاء، ومن أشهر األراضي  وتعتبر معظم تلك المناطق

 .، وأرض الصوراني)بجبل الريس(الموجودة خاصة في منطقة اجديدة أرض الريس التي تعرف  الزراعية

والمحيط الجنوبي  وتضم منطقة اجديدة الشرقية معبر نحال عوز الخاص بالوقود، ومنطقة مصنع العصير

وال توجد هناك تجمعات سكنية تذكر  داء، ومدرسة األوقاف الواقعة الى الشرق من الخط الشرقي،لمقبرة الشه

   .العاملين في المناطق الزراعية، وخالفهم سوى منازل قليلة موزعة، يقطنها المزارعين أو

ب ، المخصص سابقا للبضائع واآلن للحبو)كارني(الشرقي، فتضم معبر المنطار  أما منطقة التركمان

 نسبة -ومنطقة كارني الصناعية، والتي تضم مخازن ضخمة، وتجمعات سكنية، مثل منطقة حلس واألعالف،

 - ومنطقة ملكة وتقع بالقرب من معبر المنطار، ومنطقة الحاجة حمدة، ومنطقة المنطار، -الى عائلة حلس

لحصار واعتداءات قوات  عرضة شرق الزيتون، وتلك التجمعات والمناطق هي األكثر -نسبة الى عائلة ملكة

 ، التي يتناولها(Buffer zone) المنطقة العازلة االحتالل على مدار االنتفاضة، وتقع معظمها ضمن إطار

  .32التقرير

عمليات مستمرة لقوات االحتالل بعد االنسحاب، حيث عمدت تلك القوات على  هذا وقد شهدت تلك المناطق

 ية، وهدم عدد من المنازل ومحاصرة أخرى، خالل توغالتهاواسعة من األراضي الزراع تجريف مساحات

الروتينية الشبه يومية،  المتواترة، حتى بات تواجد قوات االحتالل وعملياتها في تلك المنطقة من األمور

 .ومعبر نحال عوز) كارني(المنطار  وكانت تتركز عمليات قوات االحتالل بصورة أكبر في محيط معبر

، حتى 12/9/2005الميداني للمركز فقد بلغ عدد المنازل المتضررة منذ تاريخ  بحثوحسب توثيق وحدة ال

لتقسيم تلك  وإذا جئنا. منزالً بشكل جزئي) 36(منازل سكنية بشكل كلي، و) 6(منزالً، منها  (42) تاريخه

منطقة دمر بشكل جزئي في ال منازل سكنية من مجموع المنازل) 4(األضرار مناطقياً، يمكننا القول أن 

في حين أن . ومنزل واحد دمر بشكل كلي الشرقية من حي الشجاعية فيما يعرف باسم التركمان الشرقي،

المنطقة الشرقية من حي التفاح فيما يعرف باسم  منزالً من مجموع المنازل دمر بشكل جزئي في) 32(

  .دمرت بشكل كلي منازل) 5(الجديدة الشرقي، في حين أن 

 الزراعية المجرفة، في القسم الشمالي من شرق مدينة غزة، والمعروفة باسم اجديدة أما بخصوص األراضي

مساحاتها  الشرقية، وتتبع منطقة التفاح، فحسب توثيق وحدة البحث الميداني للمركز فقد بلغ مجموع

  .12/9/2005 دونماً، وذلك منذ االنسحاب اإلسرائيلي من غزة بتاريخ) 116,203(

جنوباً، حتى مكب  وتمتد حدود القرية من مجرى وادي غزة :33 )الديك جحر(قرية وادي غزة  .3

نطاق محافظة غزة،  كم، وتقع جنوب شرق مدينة غزة، وتتبع4النفايات شماالً، بطول يقدر بـ

حدود الفصل موقع عسكري  كم، ويقابل القرية على)1.5(وتجاور الحدود لمسافة يقدر طولها بـ

كم، أقربها 1بـ الفصل مسافة تقدر يليين، حيث تبعد عن حدودإسرائيلي، وبرجين عسكريين إسرائ

                                                 
 ، مع سكان المنطقة1/7/2008بتاريخ  ،المدهون يامن: غزة، األستاذ ظةلمحافالتي نظمها الباحث الميداني  واللقاءات العديد من الزيارات الميدانية 32

 .لغرض الدراسة، أو ألهداف أخرى
، مع سكان 3/7/2008باسم أبو جري، بتاريخ : العديد من الزيارات الميدانية واللقاءات التي نظمها الباحث الميداني لمحافظة دير البلح، األستاذ 33

  .هداف أخرىالمنطقة لغرض الدراسة، أو أل
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 ت مختلفة علي طول تلك الحدود، وقدأبو عيسي، فيما يوجد منازل سكنية متفرقة لعائال للحدود حارة

وتعتبر  شهدت القرية عمليات تجريف لألراضي الزراعية واألعيان المدنية خالل انتفاضة األقصى،

االنسحاب  وحسب توثيق مركز الميزان بعد. الزراعة مصدر رزق أساسي لسكان المنطقة

) 14(وأضرت بـ في المنطقة،شهيداً ) 12(اإلسرائيلي من قطاع غزة، فقد أوقعت قوات االحتالل 

دونماً من األراضي ) 309( منازل دمرت كلياً، كما جرفت ما مساحته) 8(منزالً سكنياً، من بينها 

  .34الزراعية

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

                                                 
سالم أبو : رئيس مجلس قرية وادي غزة، السيد م، مع1/7/2008باسم أبو جري، بتاريخ / مقابلة، عقدها الباحث الميداني بمحافظة دير البلح، أ 34

 .عيادة
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  البلح محافظة دير

صل، ومن الغرب البحر الجنوب من محافظة غزة، يحدها من الشرق حدود الف تقع محافظة دير البلح إلى

  .ومن الشمال محافظة غزة، ومن الجنوب محافظة خانيونس األبيض المتوسط،

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

مدينة دير  وتضم محافظة دير البلح من خمسة مراكز حضرية تصنف كبلديات، وهي. غزة مساحة محافظات

ويقدر عدد سكان  .ومخيمها، مخيم البريج لالجئين، مخيم النصيرات لالجئين، ومخيم المغازي لالجئين البلح

  .نسمة 205.534 بحوالي 2007المحافظة حسب تقديرات جهاز اإلحصاء الفلسطيني لعام 

  35 :المحافظة الوسطى الشريط الحدودي شرق

مخيم البريج، : خمس تجمعات سكنية، وهي) الوسطى(لمحافظة دير البلح  يضم الشريط الحدودي الشرقي

معظمها  ي السلقا، مرتبة من الشمال للجنوب، وتقعقرية المصدر، مدينة دير البلح، وأخيراً واد مخيم المغازي،

حيث . التقرير التي يتناولها (Buffer zone) ضمن إطار المنطقة العازلة

من  جنوباً، ثم تمر) كسوفيم(تمتد المنطقة المحاذية لتلك الحدود من طريق 

كم، حتى تصل إلى 2.5المنطقة الشرقية لقرية وادي السقا، بمسافة تقدر ب

، ثم تمتد في المنطقة الشرقية )المشروع األلماني(النفايات  منطقة مكب

متر، حيث تقع منطقة اللوح وأبو )800(تقدر ب لمدينة دير البلح لمسافة

الواقعة في نفوذ بلدية المصدر  حمام، وطريق المحطة، ثم تنتقل للمنطقة

كم، مروراً في 2زي لمسافة تقدر بـحدود بلدية المغا ، حتى حي أبو منديل، ثم تنتقل إلي)كم1(لمسافة تقدر بـ

أبو رويضة الواقع في المنطقة الشرقية لموقع مقبولة، ومن هذه النقطة  بوابة أبو مطيبق، حتى تصل إلي حي

وادي  كم حتى مجري وادي غزة، حيث يبدأ نفوذ بلدية)2(الشرقية لمخيم البريج، بطول يقدر بـ تبدأ الحدود

ضمن نفوذ محافظة  ات الواقع جنوب شرق مدينة غزة، وهي منطقة تقع، حتى مكب النفاي)جحر الديك(غزة 

بفالحتها وزراعتها والعيش من ريعها، بينما  ومعظم هذه المناطق أراضي زراعية، يقوم المزارعين .غزة

والتوغالت في هذه األراضي، حتى بعد االنسحاب اإلسرائيلي من  تواصل قوات االحتالل عمليات التجريف

سكان ومزارعي تلك المناطق ظروفاً قاسية جراء حالة الرعب والتهديدات المستمرة  يث يالقيقطاع غزة، ح

  :أما عن مسميات تلك المناطق وتفصيلها، فهو كما يلي. يعيشونها التي

الشمالية  تقع جنوب شرق مدينة ديرالبلح، ويحدها من الجهة :36 )العجين أبو(قرية وادي السلقا  .1

كسوفيم،  )86(تبة  لغربية طريق صالح الدين الرئيس، ومن الجنوب طريقديرالبلح، ومن الجهة ا

، جنوباً) كسوفيم( ومن الجهة الشرقية حدود الفصل والخط األخضر، حيث تبدأ حدودها من موقع

، 2كم 8الحدودية حوالي  كم، وتبلغ مساحة المنطقة)2.5(حتي مكب النفايات، ويقدر طولها بـ

                                                 
 .راسة، أو ألهداف أخرى، لغرض الدأبو جري باسم: ، األستاذفي المنطقة الوسطىالعديد من الزيارات الميدانية التي نظمها الباحث الميداني  35

ة وادي      1/7/2008باسم أبو جري، بتاريخ : ، األستاذالباحث الميداني بمحافظة دير البلح مقابالت ميدانية عقدها 36 ة الشرقية لقري ع سكان المنطق م، م
 .السلقا
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، )منزالً 15الحي منها ال يتجاوز (سكنية  قسم القرية إلى عدة أحياءوتن .فرد 5000وعدد سكانها 

، "العديني -المعني -الحميدي -العمور -خماش أبو - السطري -أبو شعر -أبو مغصيب: " هي

ويعيش معظم سكانها على الزراعة وتربية المواشي  وقد سميت بأسماء العائالت التي تقطنها،

النتهاكات اإلسرائيلية بسبب الطريق المحاذي لها من الناحية ل برزت القرية كعنوان .والدواجن

الطريق الوحيد الواصل بين مستوطنات وسط القطاع، وبعد االنسحاب شكل  الجنوبية، الذي كان

التابع لقوات االحتالل والواقع شرق القرية، نقطة انطالق للتوغالت اإلسرائيلية  )كسوفيم( موقع 

 قرية برجين للمراقبة، كما تعرضت القرية وأطرافها للعديد منالمنطقة، حيث يقع شرق ال في

السكنية، وشن  االنتهاكات التي تمثلت في تجريف األراضي والممتلكات الزراعية، واقتحام المنازل

االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة،  وحسب توثيق وحدة البحث الميداني للمركز بعد .االعتقاالت

منازل دمرت بشكل كلي، كما ) 7( بينها منزالً، من) 21(ي تضررت فقد بلغ عدد المنازل الت

وتسببت قوات االحتالل اإلسرائيلي في  دونماً من أراضي القرية،) 100(جرفت ما يقارب من 

 37.المنطقة مواطنين في تلك) 7(مقتل 

  

ومن  السلقايحد المنطقة من الناحية الجنوبية قرية وادي  :38البلح األجزاء الشرقية من مدينة دير .2

حمام، ويقدر  الشمال قرية المصدر، وتبدأ حدود البلدية من مكب النفايات جنوبا حتى شارع أبو

أبو (تجمعين سكنيين هما  كم، يقع في نطاق أجزائها الشرقية1طول المدينة من الناحية الشرقية ب

ية من جهة الشرق األحياء السكن نسمة، ويحد تلك 300، ويقدر عدد سكانهما حوالي )حمام، واللوح

من االنتهاكات اإلسرائيلية كسائر  ، وتعاني المنطقة)ميجن(موقع عسكري إسرائيلي يعرف بـ 

حلول الظالم، وتتعرض أراضيهم لعمليات  المناطق الحدودية حيث يلتزم السكان منازلهم مع

، فقد الميزان بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وحسب توثيق مركز .التجريف والتوغل

) 5(دونماً، وعدد المنازل السكنية المتضررة ) 100(بحوالي  بلغت مساحة األراضي المجرفة

  .شهداء) 3(في المنطقة  حين بلغ عدد الشهداء منازل تضررت بشكل جزئي، في

  

كم، تبدأ من شارع أبو حمام جنوباً، حتى حي أبو 1.5ويبلغ طول حدودها حوالي  :39قرية المصدر .3

 ، وتعتبر هذه المنطقة هي األضيق ما بين حدود الفصل وشاطئ البحر في قطاع غزة،شماالً منديل

فقط من  مترا150ًنسمة، ويبعد عدداً من منازل القرية مسافة ) 200(و يبلغ عدد سكانها حوالي 

النار المتكرر  االنتفاضة جراء إطالق اندالعحدود الفصل، هذا وقد هجر المزارعون أراضيهم منذ 

األبراج العسكرية التي  ما يعاني أصحاب المواشي من إطالق النار بشكل مستمر، منعليهم، ك

                                                 
عبد المجيد : رئيس بلدية وادي السلقا، السيد م، مع30/6/2008باسم أبو جري، بتاريخ : ، األستاذمقابلة، عقدها الباحث الميداني بمحافظة دير البلح 37

 .أبو مغصيب
  .م، مع سكان المنطقة الشرقية لدير البلح30/6/2008باسم أبو جري، بتاريخ : األستاذمقابالت ميدانية عقدها الباحث الميداني بمحافظة دير البلح،  38
 .رئيس جمعية المصدر الزراعية م، مع1/7/2008باسم أبو جري، بتاريخ  : األستاذمقابلة، عقدها الباحث الميداني بمحافظة دير البلح،  39
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ويعيش السكان على الزراعة  يعتليها جنود االحتالل ما أسفر ذلك عن نفوق عدد من المواشي،

  .العسكري اإلسرائيلي) الحيلة(وتربية المواشي والدواجن، ويقع شرق القرية موقع 

  

المصدر جنوباً، حتى  وتبدأ حدود هذه المنطقة من قصر فريح :40المغازي خيماألجزاء الشرقية من م .4

السعايدة، : سكانها في منطقتي كم، يتجمع1.5وادي أبو مدين شماالً، ويقدر طول المنطقة بـ

) أبو مطيبق(شرق القرية موقع  والبحيري، باإلضافة لمساكن متفرقة هنا وهناك، هذا ويقع

تتعرض المنطقة  ي يستهدف السكان المدنيين ما بين الفينة واألخرى، حيثالذ .العسكري اإلسرائيلي

االحتالل من المنازل المرتفعة  بشكل دائم لالنتهاكات التي تتمثل في عمليات التوغل ويتخذ جنود

متحرك، وحسب توثيق مركز الميزان بعد  ثكنات مراقبة تفتح من خاللها النار تجاه كل جسم

منزالً ) 23(شهيد، ودمرت ) 32(قوات االحتالل  من قطاع غزة، فقد أوقعتاالنسحاب اإلسرائيلي 

دونماً من األراضي ) 155(كما جرفت ما يقدر بـ دمرت بشكل كلي،) 4(سكنياً، من بينها 

  .رزقها التي يعيش السكان علي   الزراعية،

  

) بمحاذاة منطقة مقبولة( مدين  تمتد هذه المنطقة من وادي أبوو :41البريج األجزاء الشرقية من مخيم .5

كم، هذا ويقيم االحتالل برجين 2.5بـ جنوباً، حتى مجرى وادي غزة شماالً، وتقدر طولها

المنطقة، تابعين لقوات االحتالل اإلسرائيلي، يسكن  عسكريين للمراقبة على حدود الفصل قبالة تلك

لمنازل متفرقة، ويقدر  باإلضافة) أبو خوصة، والنباهين( هذه المناطق تجمعين سكانيين وهما

االنتفاضة يعاني سكانها من العديد من االنتهاكات خاصة من  اندالع فرداً، منذ 1500عددهم بـ

الزراعية والممتلكات كما منع أصحاب األراضي من الوصول ألراضيهم جراء  تجريف األراضي

حبها اوغالت التي يصوإطالق النار المتكرر، كما عاني سكان هذه المناطق من الت عمليات التوغل

اإلسرائيلي من  وحسب توثيق مركز الميزان بعد االنسحاب .اعتقال وتفتيش للمنازل السكنية عمليات

منزالً سكنياً، ) 12(بـ شهيداً في المنطقة، وأضرت) 35(قطاع غزة، فقد أوقعت قوات االحتالل 

  .من األراضي الزراعية دونماً) 156(من بينها منزل واحد دمر كلياً، كما جرفت ما مساحته 

  
  
  
  

 
  
  
  

                                                 
 .المختار أبو رويضة، شرق مخيم المغازي م، مع7/7/2008باسم أبو جري، بتاريخ  :األستاذمقابلة، عقدها الباحث الميداني بمحافظة دير البلح،  40
  .م، مع سكان المنطقة الشرقية لمخيم البريج3/7/2008باسم أبو جري، بتاريخ  :األستاذمقابالت ميدانية عقدها الباحث الميداني بمحافظة دير البلح،  41
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 يونس محافظة خان

ا من الجنوب من محافظة دير البلح، يحده تقع محافظة خانيونس إلى

المتوسط، ومن  الشرق حدود الفصل، ومن الغرب البحر األبيض

وتتربع محافظة خان يونس على مساحة . الجنوب محافظة رفح

من إجمالي مساحة %)  31(تمثل ما نسبته    مربع، كيلو متر) 113(

مدينة خان يونس  :وتضم المحافظة تجمعات. محافظات غزة

كمراكز حضرية، وثالث  ومخيمها، وبلديتي بني سهيال والقرارة،

ويقدر عدد سكان . ريفية تصنف إدارياً كمجالس قروية مناطق

   .42نسمة) 270.979(بحوالي  2007اإلحصاء الفلسطيني لعام  محافظة خان يونس حسب تقديرات جهاز

  :محافظة خان يونس الشريط الحدودي شرق

القرارة، وبني سهيال، وخزاعة، : ، هيالشرقي لمحافظة خان يونس من ست تجمعات يتكون الشريط الحدودي

 (Buffer zone) الكبيرة، وعبسان الجديدة، والفخاري، وتقع معظمها ضمن إطار المنطقة العازلة وعبسان

المركز، فقد سجل كثرة عدد توغالت قوات االحتالل  ووفقاً للرصد الميداني لوحدة البحث الميداني في

كيلومتر، في بعضها، بينما تعدت في بعض  2صلت إلى عمق نحو و اإلسرائيلي في تلك المناطق، لمسافات

  .ثالثة كيلومترات كما حدث في بلدة الفخاري والقرارة عملياتها ووصلت إلى عمق

 :43يونس فهي كما يلي البفرزون في خان ة العازلةطقمنالأما عن  

 كيلومترا شماالً، 20تقع في مركز وسط قطاع غزة، حيث تبعد عن مدينة غزة نحو  :44بلدة القرارة .1

 كيلومترات، وهي من 5كيلومترا جنوباً، وعن خان يونس نحو  15وتبعد عن مدينة رفح نحو 

 ضمن نطاق محافظة خان يونس، وتنحصر بين المنطقة المسماة تاريخياً وادي السلقا شماالً

موقع  برويعت. شرقاً حتى البحر المتوسط غرباً) خط الهدنة(والسطر جنوباً، ومن حدود الفصل 

حيث تبلغ مساحة  .القرارة الجغرافي موقعاً هاماً واستراتيجياً وحلقة الوصل بين الشمال والجنوب

وهي ملكية خاصة  -الساحلية كيلومتراً مربعاً بما في ذلك منطقة المواصي 11البلدة حالياً نحو 

ألف نسمة، وغالبيتهم  18الحديثة، نحو  ويبلغ عدد سكان القرارة وفق اإلحصائيات -لعائلة العبادلة

هي األكثر عدداً، حيث يقدر عددهم بنحو أربعة آالف  من السكان األصليين للبلدة، وعائلة العبادلة

القرارة لعمليات توغل واجتياح عديدة، استهدفت األحياء السكنية  تعرضت بلدة .ئة نسمةاوخمسم

كيلو 4لذي يبلغ طوله حوالي المحيطة بمعبر كيسوفيم، والشريط الحدودي ا واألراضي الزراعية

دبة (محيط معبر كيسوفيم : األحياء التي تعرضت لعمليات توغل في بلدة القرارة فهي أما عن. متر

 1000منطقة السريج يقدر عدد سكانها بحوالي  -نسمة 1000ويقدر عدد السكان بحوالي  )86

                                                 
  .، مع مسئول دائرة العالقات العامة، في بلدية خانيونس، بمكتبه1/7/2008مقابلة، عقدها الباحث الميداني في منطقة خان يونس، بتاريخ  42
م، مع سكان المناطق الحدودية الشرقية، 3/7/2008غريب السنوار، بتاريخ :  ن يونس، األستاذمقابالت ميدانية عقدها الباحث الميداني بمحافظة خا 43

 .لغرض التقرير
  .، مع مسئول دائرة العالقات العامة، في بلدية القرارة، بمكتبه2/7/2008مقابلة، عقدها الباحث الميداني في منطقة خان يونس، بتاريخ  44
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 د سكانه بحواليوحي السميري يقدر عد -نسمة 500حي أبو ضاهر يقدر عدد سكانه  -نسمة

فقد أوقعت  وحسب توثيق مركز الميزان بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، .نسمة 2000

دونماً ) 279(مساحته  شهيداً في المنطقة، من بينهم طفل واحد، كما جرفت ما) 42(قوات االحتالل 

  .من األراضي الزراعية

كم عن مركز المدينة، وكيلو متر واحد 2 وتقع شرق مدينة خان يونس، وتبعد :45بلدة بني سهيال .2

غزة، ويصلها طريق محلي يربطها بالطريق الرئيس الممتد إلى خان يونس  –رفح  شرق طريق

 دونماً، وال يوجد في البلدة غير 12000وعبسان وخزاعة شرقاً، وتبلغ مساحتها العامة  غرباً،

 تابعة لوكالة الغوث، ويبلغمنها ) 4(مدارس، ) 8(مستوصف صحي حكومي واحد، و يوجد بها 

األحياء التي تعرضت  أما عن .1997نسمة حسب إحصائيات العام  38000عدد سكان بني سهيال 

 1500الشرقية ويقدر عدد سكانها بحوالي  منطقة الزنة :لعمليات توغل في بلدة بني سهيال، فهي

وحسب   .نسمة 1500ويقدر عدد سكانها بحوالي ) سوق مازن( ومنطقة الزنة الغربية  -نسمة

) 13(اإلسرائيلي من قطاع غزة، فقد أوقعت قوات االحتالل  توثيق مركز الميزان بعد االنسحاب

  .شهيداً في المنطقة

  

 تقع إلى الشرق من مدينة خان يونس، وتحاذي حدود الفصل الشرقية، وتبلغ مساحةو :46بلدة خزاعة .3

يتوزعون على  ف نسمة،لأ )9311(ها حوالي ، في حين يبلغ عدد سكان)دونم 4000(البلدة حوالي 

نسبة الالجئين النسبة األكبر  وتعد. ا قديح ، النجار ، أبو ريدة ، والقر: أربع عائالت رئيسة ، هي 

الحدودي الفاصل لعمليات توغل متكررة، تم  هذا وتعرضت األحياء المحاذية للشريط .من السكان

لزراعية وهدم عدد من المنازل السكنية، أما عن ا خاللها تجريف مساحات واسعة من األراضي

حي النجار، ويقدر عدد سكانه بحوالي  :بلدة خزاعة، فهي األحياء التي تعرضت لعمليات توغل في

 منطقة قديح، ويقدر عدد سكانه -نسمة 700أبو ريدة، ويقدر عدد سكانه بحوالي  حي -نسمة 3000

وحسب توثيق مركز  .نسمة 500لسكان بحوالي أبو روك، يقدر عدد ا وحي - نسمة 500بحوالي 

شهيداً في ) 19(االحتالل  الميزان بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، فقد أوقعت قوات

  .دونماً من األراضي الزراعية )232(المنطقة، من بينهم طفالن، كما جرفت ما مساحته 

  

كم، وترتفع  4عنها  ة خان يونس، وتبعدتقع إلى الجنوب الشرقي من مدينو :47الكبيرة بلدة عبسان .4

ويحد . سهيال وخزاعة متراً عن سطح البحر، يصلها طريق محلي معبد يربطها بقريتي بني 75

الشمال الغربي بلدة عبسان  ، ومن)خط الهدنة ( بلدة عبسان الكبيرة من الشمال حدود الفصل 

، ومن "قاع القرين " دة خان يونس بل الجديدة، ومن الغرب بلدة بني سهيال، ومن الجنوب الغربي

                                                 
  .، مع مسئول دائرة العالقات العامة، في بلدية بني سهيال، بمكتبه3/7/2008في منطقة خان يونس، بتاريخ  مقابلة، عقدها الباحث الميداني 45
 .، مع مسئول دائرة العالقات العامة، في بلدية خزاعة، بمكتبه3/7/2008مقابلة، عقدها الباحث الميداني في منطقة خان يونس، بتاريخ  46
  .، مع مسئول دائرة العالقات العامة، في بلدية عبسان، بمكتبه4/7/2008منطقة خان يونس، بتاريخ مقابلة، عقدها الباحث الميداني في  47
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نسمة،  25000يقدر عدد سكان البلدة بحوالي و .الجنوب منطقة الفخاري، ومن الشرق بلدة خزاعة

مدارس حكومية، ومدرسة واحدة تابعة لوكالة ) 9(بالبلدة  دونماً، ويوجد 18000ومساحتها نحو 

 تعرضت األحياءو هذا .ان الجديدةمشتركة مع بلدة بني سهيال وعبس الغوث، والمدارس الثانوية

من  المحاذية للشريط الحدودي الفاصل لعمليات توغل متكررة، تم خاللها تجريف مساحات واسعة

بلدة عبسان  أما عن األحياء التي تعرضت للتوغل في. األراضي الزراعية وهدم عدد من المنازل

ويقدر عدد سكانه  أبو طير، حي -نسمة 2000حي الفراحين، ويقدر عدد سكانه : الكبيرة، فهي

قديح، و يقدر عدد سكانه  حي -نسمة 100حي أبو دراز، ويقدر عدد سكانه بحوالي  -نسمة 2000

ومنطقة  -نسمة 1000بحوالي  منطقة أبو طعيمة، ويقدر عدد سكانها -نسمة 2000بحوالي 

د االنسحاب مركز الميزان بع وحسب توثيق. نسمة 1500السناطي، ويقدر عدد سكانها بحوالي 

شهيداً في المنطقة، من بينهم طفل ) 29(اإلسرائيلي من قطاع غزة، فقد أوقعت قوات االحتالل 

   .األراضي الزراعية دونماً من) 230(واحد، كما جرفت ما مساحته 

كم، وترتفع  4عنها  تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة خان يونس، وتبعد :48الجديدة بلدة عبسان .5

يحد بلدة عبسان . سهيال البحر، يصلها طريق محلي معبد يربطها بقرية بني متر عن سطح 75

الغربي بلدة بني سهيال ومن الغرب  ومن الشمال) خط الهدنة ( الجديدة من الشمال حدود الفصل 

أما عن األحياء التي تعرضت لعمليات . الكبيرة بلدة بني سهيال ومن الجنوب الغربي بلدة عبسان

حي  -نسمة 2000أبو لطيفة، ويقدر عدد سكانه بحوالي  حي: سان الجديدة، فهيتوغل في بلدة عب

حي الطعيمات، ويقدر عدد السكان بحوالي  -نسمة 1000 آل عصفور، ويقدر عدد سكانه بحوالي

الميزان بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، فقد أوقعت  وحسب توثيق مركز. نسمة 500

) 157(في المنطقة، من بينهم ثالثة أطفال، كما جرفت ما مساحته  شهيداً) 17(قوات االحتالل 

  .الزراعية دونماً من األراضي

وتقع ضمن نفوذ محافظة خان يونس، يحدها من الشرق حدود الفصل، ومن الغرب  :49بلدة الفخاري .6

 ومنقاع القرين التابع لنفوذ بلدية خان يونس، ومن الشمال يحدها بلدة عبسان الكبيرة،  يحدها

حوالي  تبلغ مساحة بلدة الفخاري. الجنوب شارع صالح الدين وبلدية النصر التابعة لمحافظة رفح

البلدة فيبلغ عددها  نسمة، أما المنازل القائمة في 7500دونماً، ويبلغ عدد السكان حوالي  9936

صوفا،  محيط معبر :فهي ،البلدة أما عن األحياء التي تعرضت لعمليات توغل في. منزالً 583

 -نسمة 1500ويقدر عدد سكانه بحوالي   العمور، حي - نسمة 500ويقدر عدد السكان بحوالي 

وحسب توثيق مركز الميزان بعد االنسحاب   .نسمة 1000 حي العوايشة، ويقدر عدد سكانه بحوالي

شهداء في المنطقة، كما جرفت ما ) 5(فقد أوقعت قوات االحتالل  اإلسرائيلي من قطاع غزة،

  .من األراضي الزراعية دونماً) 185(ساحته م

                                                 
 .، مع مسئول دائرة العالقات العامة، في بلدية عبسان، بمكتبه4/7/2008مقابلة، عقدها الباحث الميداني في منطقة خان يونس، بتاريخ  48
  .، مع مسئول دائرة العالقات العامة، في مجلس بلدي الفخاري، بمكتبه5/7/2008ان يونس، بتاريخ مقابلة، عقدها الباحث الميداني في منطقة خ 49
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 رفح محافظة

من محافظة خان يونس، يحدها من الشرق شريط حدودي يفصلها عن حدود  تقع محافظة رفح إلى الجنوب

 ، ومن الغرب البحر األبيض المتوسط، ومن الجنوب الشريط الحدودي،1948المحتلة عام  الفصل واألراضي

) 60(مساحة  وتتربع محافظة رفح على. نية المحتلة عن األراضي المصريةالذي يفصل األراضي الفلسطي

ويقدر عدد سكان محافظة رفح   .من إجمالي مساحة محافظات غزة%  16.3تمثل ما نسبته   كيلو متر مربع،

 .50نسمة) 173.371(بحوالي  2007في العام  وفق البيانات األولية لتقديرات جهاز اإلحصاء الفلسطيني

 :محافظة رفح الحدودي شرقالشريط 

الشريط الحدودي الشرقي لمحافظة رفح، وتأخذ هذه المنطقة الواسعة مسميات مختلفة  وتقع بلدة الشوكة على

وذلك مثل  قد تطلق على المنطقة ككل، أو على جزء منها، -الشوكة -االسم الرسمي المتعارف عليه خالف

شرق المحافظة بدءاً من معبر  وهي بمسياتها تمتد على طولمنطقة اليهودية، أو حي النهضة، أو حي العمور، 

وتقع . المصرية اإلسرائيلية جنوباً عند معبر كرم أبو سالم صوفا شماالً، وانتهاء بالتقاء الحدود الفلسطينية

   :51التقرير التي يتناولها هذا (Buffer zone) المنطقة العازلة معظم هذه المنطقة ضمن إطار

 

 

محافظة رفح، حيث يحدها من الشرق حدود الفصل الشرقية، مع دولة االحتالل  شرق الشوكة تقعو

وبلدة  ع جمهورية مصر العربية، ومن الشمال شارع معبر صوفاومن الجنوب الشريط الحدودي م اإلسرائيلي،

كما يحدها . والنصر الفخاري قضاء خانيونس، ومن الغرب شارع صالح الدين الذي يفصلها عن بلديتي رفح،

                                                 
منصور بريك، في : ، مع رئيس بلدية الشوآة، السيد29/6/2008األستاذ محمد عبد اهللا، بتاريخ : مقابلة، عقدها الباحث الميداني في منطقة رفح 50

  .مكتبه
م، مع سكان منطقة الشوآة الحدودية، لغرض 2/7/2008محمد عبد اهللا، بتاريخ : ث الميداني بمحافظة رفح، األستاذمقابالت ميدانية عقدها الباح 51

  .التقرير
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التجاري، كما يقع مطار غزة الدولي  ي، ومن الشمال الشرقي معبر صوفامن الجنوب الغربي معبر رفح االبر

 3.3 –طول  7.5(ألف دونماً، بمقدار ) 22(الشوكة العامة بـ  وتقدر مساحة بلدة ،ضيهاضمن نطاق أرا

دونماً، ) 6860(البلدية فتقدر بمساحة  ، وأما عن نفوذ)عرض

 1.500كم إلى  1.300( والتي تبعد عن حدود الفصل شرقاً ما بين

 فإن المنطقة البيضاء - أعاله -، كما هو موضح في الخريطة)كم

بالبلدة هي في نطاق المناطق اإلقليمية، باإلضافة لمطار المحيطة 

وتنقسم بلدة  .إقليمياً سلطة الطيران المدني غزة الدولي ويتبع

الشوكة الجنوبية، والشوكة الوسطى، والشوكة الشمالية، وجميعها تمتد من  :الشوكة إلى ثالث مناطق جغرافية

 وفق تصنيف بلدية -، وتشكل فيها سبع لجان أحياءالشرقية حتى شارع صالح الدين غرباً حدود الشوكة

الرباط، ولجنة  لجنة حي الشوكة الجنوبية، ولجنة حي مصعب، ولجنة حي الصفا، ولجنة حي: هي -الشوكة

  .حي الصحابة، ولجنة حي الشهداء الشمالية

 عيادة الشوكة الحكومية، وعيادة الشوكة التابعة لوكالة غوث وتشغيل: صحيان، وهما يوجد في البلدة مركزان

جمعات تنتشر على طولها ت وتفتقر البلدة للشوارع المعبدة، حيث أن جميع شوارعها ترابية زراعية،. الالجئين

سيارة نقل نفايات واحدة، والتي ال تكفي لنقل  وبرك المياه طوال فترة الصيف، وال يتوفر في البلدة سوى

   .النفايات يومياً

واحدة، وهي مدرسة الشوكة التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين، وهي عبارة عن  يوجد في البلدة مدرسة

رياض ) 8(البلدة  ناث، وفترة مسائية ابتدائية للذكور، كما يوجد فيفترة صباحية ابتدائية وإعدادية لإل فترتين،

  .لألطفال

 جمعية البتول الخيرية، وجمعية: جمعيات أهلية، تنشط منها ثالث جمعيات خيرية، هي (8(ويوجد في البلدة 

  .الشوكة الخيرية، وجمعية مريم العذراء

 تعرض الشوكة لعمليات توغل بشكل متكرر ومستمر منذاالحتالل وآلياتها الحربية، فت أما عن ممارسات قوات

مع مصر عمليات توغل  بداية االنتفاضة، كما وشهدت المنطقة الواقعة جنوب الشوكة المقابلة للشريط الحدودي

المنازل السكنية، واألراضي الزراعية بحجة  دائمة ألحقت فيها اآلليات الحربية اإلسرائيلية دمار كبير في

داخل أراضي البلدة، باإلضافة ألعمال ) م300(قدرت بحوالي  ق، وصلت أعمال تجريف لمسافةمحاربة األنفا

الشرقية من البلدة على مدار تلك السنوات، وبعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع  التجريف التي طالت المنطقة

 بتاريخ ، شهدت بلدة الشوكة أول عملية توغل من نوعها منذ االنسحاب15/9/2005بتاريخ   غزة

  .ثم تكررت مثل هذه العمليات في الشوكة بعد االنسحاب، 12/9/2008

الميداني للمركز في تلك المنطقة بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، فقد بلغ  وحسب توثيق وحدة البحث

من  يقارب منزالً دمرت بشكل كلي، كما جرفت ما) 40(منزالً، من بينها) 56(المنازل التي تضررت  عدد

  .مواطناً، من بينهم طفلة )17( دونماً من أراضي القرية، وتسببت قوات االحتالل اإلسرائيلي في مقتل) 732(
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 الثاني الفصل

 تتواصل اإلسرائيلي انتهاآات قوات االحتالل

 52ًاومتصاعد ًامنظم شكًاليأخذ الحدودية وسكانها  واستهدافها المناطق

 االعتداء على سكان مناطق الشريط الحدودي الممتدة على طول حدود اإلسرائيلي على دأبت قوات االحتالل

، السيما بعد انسحابها من مستوطنات (Buffer zone) القطاع شماالً وشرقاً، أو ما تسمى بالمنطقة العازلة

تماس تلك المناطق مع الحدود، ومع مناطق تمركز قوات جيش  ، وذلك بحكم12/9/2008قطاع غزة بتاريخ 

 فيتعرض السكان المدنيين في هذه المناطق إلى صنوف متعددة من العدوان. ومعسكراته إلسرائيليالدفاع ا

ويمس كرامتهم،  واالستهداف المباشر وغير المباشر، األمر الذي يعرض حياتهم للخطر، ويطال سالمتهم،

الحدودية، والتي تطال في المناطق  وتأتي هذه االنتهاكات خالل التوغالت المتكررة والمتواصلة لتلك القوات

المسح والتفتيش، والبحث : وذلك تحت مبررات شتى، منها مناطق محاذية وقريبة من المناطق الحدودية تلك،

وجميعها يتفق مع نظرية األمن التي يبررون ألنفسهم فعل أي شئ، دون  عن مطلوبين، والبحث عن أنفاق،

   .ةللقوانين واألعراف واالتفاقيات الدولي أدنى احترام

الحدودية ألوان مختلفة من العذاب اإلسرائيلي، فمنها رصاص القناصة، وقذائف  فيواجه سكان المناطق

أطفالهم، وترمل  وصواريخ الطائرات، التي تقتل أولئك السكان، وتسرق حياتهم وابتسامتهم، وتيتم الدبابات،

بشكل كبير أو محدود، والتي تصاحبها  نسائهم، هذا إن لم تطالهم، كذلك من خالل التوغالت المتكررة سواء

والمصادرة، وهدم وتدمير المنازل السكنية، وتجريف األراضي  غالباً حمالت االعتقال والتفتيش والدهم

 االنتباه إليه أن جميع التوغالت لمختلف مناطق القطاع تأتي من مناطق حدودية، ثم وما نريد لفت. الزراعية

   .المدنيين ق متفرقة، مما يوسع من هامش الخسائر ومن معاناةتتوسع تلك التوغالت لتطال مناط
  

 قانونية توطئة

 وأعيان مدنية فيجدر بنا اإلشارة إلى القانون الدولي اإلنساني، وجزء أساسي منه وعند الحديث عن مدنيين

، 53راضي المحتلةفي األ اتفاقية جنيف الرابعة تهدف لتوفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا للسكان المدنيين

ما تشاء من القوة أو اإلجراءات أو   استخدام لذا فهي تؤكد على أن دولة االحتالل ليست مطلقة اليدين في

ويجب على الدوام أن تراعي إلى أقصى حد مصالح السكان المدنيين  السياسات في إدارتها لألراضي المحتلة،

 .لك األراضيتغير من الوضع القانوني لت وحماية ممتلكاتهم وأال

تكون  يجب أن) المباني والممتلكات المدنية(للقانون الدولي اإلنساني أن األعيان المدنية  من القواعد األساسية

تتوفر لها الحماية  بمنأى عن أي استهداف من جانب القوات المحتلة ويحظر تماما التعرض لها ويجب أن

قتالية وأسلحة معينة في العمليات الحربية  تخدام وسائلكما وأن هناك قيود صارمة وتحريم كامل الس. الكاملة

                                                 
 .الباحث الميداني شمال غزة، األستاذ حسين حماد: رؤية وفكرة وإعداد 52

ول في اتفاقيات جنيف، آما يرد في نص المادة الرابعة األ) البروتوآول(من الملحق  50، 43يرد تعريف األشخاص المدنيين في نصوص المواد   53
  ) 1949أغسطس / آب 12اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في (من االتفاقية الثالثة 



32 
 

استخدام القوة من جانب قوة االحتالل يجب أن يراعي مبدأين أساسيين  إن. وبالتأكيد في حالة احتالل األراضي

 :وهما

  :العسكرية مبدأ الضرورة

على تلك القوات، ولكن  للقوات المتحاربة التحلل من بعض االلتزامات المفروضة حيث يجيز القانون الدولي

من  التحلل ليس مطلقاً، وهو محكوم بمجموعة من القيود، وهي عبارة عن شروط ضرورية للتحلل هذا

  .االلتزام

أن مبدأ الضرورة العسكرية يعني كل اإلجراءات الضرورية، التي تحقق هدفاً  وأجمع مفسرو االتفاقية على

يمكن أن  ، واالقتضاء هنا يعني أن تحقيق الهدف من الحرب التقتضيه العمليات الحربية على األرض عسكرياً

بعض القيود، على أن ال يكون  تحلل من) في بعض األحيان(كما يعني االقتضاء . يتأتى دون القيام بهذا العمل

 .54كرادع فقط الهدف من التحلل هو أن يتخذ التدمير كعقوبة جماعية أو

 والتمييز مبدأ التناسب

 والتمييز كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حيث أن وجود الضرورة الحربية ال ينفي ضرورة، سبيأتي مبدأ التنا

تلك األعمال، التي قد  أن تتناسب األعمال العسكرية مع الهدف المرجو تحقيقه، لذا فإنه يجب أن تبقى محظورة

كما . النتائج المتوقع تحقيقهابالعمليات أو  ينتج عنها خسائر في األرواح أو في الممتلكات، وليس لها عالقة

أن تميز بين األهداف المدنية وغيرها من  -تنفيذها للعمليات الحربية  في سياق –يجب على القوات المتحاربة 

إحداث  التمييز في استخدام وسائل القوة من حيث األساليب أو األسلحة المستخدمة، بما يضمن األهداف، وكذلك

مبدأ التمييز هو أن هناك  ا البد من التأكيد على أن المقصود من مصطلح أووهن. أقل أضرار ومعاناة ممكنة

العمليات الحربية يجب أن يكون هناك تمييز بين  عمليات حربية بين طرفين، وقوات متحاربة، وفي سياق تنفيذ

ليب أو وكذلك التمييز في استخدام وسائل القوة سواء من حيث األسا األهداف المدنية وغيرها من األهداف،

 بما يضمن حدوث أقل األضرار والمعاناة الممكنة، وهنا يبرز مدى حجم االنتهاكات  األسلحة المستخدمة

المدني المحمي بموجب  الجسيمة التي تقترفها قوات االحتالل عند استخدامها أسلحة مختلفة ضد الشعب المحتل

  .اتفاقية جنيف الرابعة

 تناسب األعمال العسكرية واألساليب المستخدمة مع األهداف العسكريةأنه يجب أن ت أما مبدأ التناسب فيعني

في األرواح أو  المرجو تحقيقها، لذا فإنه يجب أن تبقى محظورة تلك األعمال التي قد ينتج عنها خسائر

 .تحقيقها بالممتلكات التي ليست لها عالقة بالعمليات أو بالنتائج المتوقع

                                                 
ير والقتل ليست ينطلق تقييد وتحديد نطاق مبدأ الضرورة الحربية، من الفهم السائد والمتفق عليه من هدف الحرب نفسها، حيث أن الحرب والتدم  54

  .غاية في حد ذاتها بل الغاية هي تحقيق هدف األطراف المتحاربة المراد تحقيقه أيًا آان سياسيًا أم اقتصاديًا
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  األراضي الفلسطينية ا علىالرابعة وانطباقه جنيف اتفاقية

اإلسرائيلية  القانونية، التي تؤكد وجهة النظر اإلسرائيليون جهداً كبيراً في وضع التفسيرات القانون بذل فقهاء

توقيعها  المحتلة، على الرغم من اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية التي ترفض انطباق

انطباق اتفاقية جنيف على األراضي الفلسطينية  راف إسرائيل فيومصادقتها عليها، وعلى الرغم من اعت

اليوم األول ) 1967العسكري الثالث الصادر في السابع من حزيران  البالغ من 35المحتلة، حيث نصت المادة 

 على ضرورة تطبيق أحكام اتفاقية) وقطاع غزة ألراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الحتالل إسرائيل

 .ألحكام اتفاقية جنيف تعارض بين األحكام والقوانين اإلسرائيلية، تكون األفضلية ابعة، وإذا وجدجنيف الر

رفض المبررات اإلسرائيلية  االحتالل عن اعترافها هذا إال أن المجتمع الدولي قوات وعلى الرغم من تراجع

المحتلة،  نيف على األراضيواضح بصدد انطباق اتفاقية ج الصدد، وعبر المجتمع الدولي عن موقف في هذا

  .اإلنسان اإلسرائيلية المخالفة التفاقية جنيف، وانتهاك حقوق وإدانة الممارسات

االقتصادي واالجتماعي ولجنة  العامة لألمم المتحدة، ومجلس األمن، والمجلس الجمعية من خالل قرارات

الحربي  رسات قوات االحتالليؤكد مشروعية محاكمة مما اإلنسان، وغيرها من المؤتمرات، مما حقوق

  .التفاقية جنيف اإلسرائيلي وفقاً

 واالجتماعية والثقافية بالحقوق االقتصادية الخاص العهد الدولي

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، من العهد الدولي الخاص بالحقوق) 11(المادة رقم  نبرز وفي سياق منفصل

الذي ينطلق من   – هذا السياق مقتطفات من التعليق العام الرابعفي  والخاصة بالسكن والسكان، حيث سنورد

والثقافية، الذي يوضح ليس فقط المراد  الصادر عن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية - نفسها  نص المادة

 .المناسب السكن بالحق في السكن، وإنما شروط وظروف

شخص في مستوى  بحق كل -من هذا العهد  11من المادة ) 1(في الفقرة  - األطراف حيث أقرت الدول

 الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل وألسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من له  معيشي كاف

معيشي كاف، يتسم  اإلنسان في السكن المالئم، الناتج هكذا عن الحق في مستوى فإن حق. لظروفه المعيشية

   .والثقافية واالجتماعية حقوق االقتصاديةبأهمية بالنسبة للتمتع بجميع ال

 اللجنة الخاصة بمراقبة تطبيق أحكام بالحقوق االقتصادية واالجتماعية، المنبثقة عن الخاصة كما أقرت اللجنة

الرابع الخاص بالحق في السكن،  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام العهد الدولي الخاص بالحقوق

المجتمع  فإنه يهدف إلى إبراز مدى االهتمام، الذي يوليه التعليق، ذ يورد مقتطفات مما جاء في هذاوالتقرير إ

وال يقتصر التعليق على . بالحق في السكن المتحدة المختصة، لضمان تمتع البشر الدولي، وخاصة هيئات األمم

بمستوى  ارتباطاً في السكن،السكن، كحق من حقوق اإلنسان، بل يقوم بتفسير مفهوم الحق  في ذكر الحق

  .التطور الذي شهده العالم
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سياقات تاريخية بعينها، أي أن  من التعليق، على تطور مفهوم حقوق اإلنسان ضمن السادسة فيما أكدت الفقرة

 .تشهدها لحظة تاريخية بعينها الحقوق متحركة وتواكب التطورات التي هذه

عن  تعبر" له وألسرته  " وفي حين أن اإلشارة إلى ،لناسينطبق على جميع ا المالئم الحق في المسكن

 1966عام  يتعلق بأدوار الجنسين وأنماط النشاط االقتصادي التي كانت مقبولة عموما في افتراضات فيما

أي قيود على انطباق الحق  العبارة اليوم باعتبارها تعني فرض يمكن قراءة هذه عندما تم اعتماد العهد، فانه ال

فإن فكرة األسرة  وهكذا،. أخرى من هذا القبيل أو على أسر معيشية تعيلها نساء أو على جماعات ادعلى أفر

أن من حق األفراد، وكذلك األسر، الحصول على مسكن مالئم  ذلك ويضاف إلى. يجب فهمها بالمعنى الواسع

وضع االجتماعي وعوامل أو ال الوضع االقتصادي أو االنتساب إلى جماعة أو غيرها أو بغض النظر عن السن

العهد، ألي  من) 2(2يخضع التمتع بهذا الحق، وفقاً للمادة  هذا القبيل وبصفة خاصة، يجب أن ال أخرى من

  .التمييز شكل من أشكال

 يجعله مساوياً، على سبيل المثال السكن ينبغي أال يفسر تفسيراً ضيقاً أو تقليدياً في وفي رأي اللجنة أن الحق

بل ينبغي  .فوق رأسه، أو يعتبر المأوى على وجه الحصر سلعة ر للمرء بمجرد وجود سقفللمأوى الموف

وهذا مناسب لسببين . وكرامة الحق باعتباره حق المرء أن يعيش في مكان ما في أمن وسالم النظر إلى هذا

ً  بسائر حقوق مرتبطا على األقل ففي المقام األول، يعتبر الحق في السكن  اإلنسان وبالمبادئ ً ارتباطاً تاما

اإلنسان التي يقال إن الحقوق المبينة  وهكذا، فإن الكرامة المتأصلة في شخص .األساسية التي يقوم عليها العهد

 مصطلح السكن تفسيراً يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مستمدة منها تقتضي أن يفسر في العهد

إمكانية حيازة  الدخل، أو ميع الناس بصرف النظر عناالعتبارات األخرى، وبدرجة أهم جداً، أن يكفل لج

 إلى السكن فحسب باعتبارها إشارة ال (1)11 تقرأ اإلشارة الواردة في المادة ثانياً، يجب أن. موارد اقتصادية

اإلستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام  أعلنت لجنة المستوطنات البشرية وكذلك وإنما إلى السكن المالئم وكما

واألمان الكافي،  التمتع بالدرجة المالئمة من الخصوصية، والمساحة الكافية،.....يعني المأوى المالئم : 2000

 المالئم بالنسبة إلى أمكنة العمل والمرافق  والموقع واإلنارة والتهوية الكافيتين، والهيكل األساسي المالئم ،

   .وكل ذلك بتكاليف معقولة-األساسية 

 االحتالل الحربي اإلسرائيلي في القانونية الجامعة، نرى أن أي متتبع لممارسات قوات التوطئة وبعد هذه

إليها شك، بحق  قوات االحتالل قامت بارتكاب جرائم حرب ال يرقى األراضي الفلسطينية المحتلة، يجد أن

وفي مقدمتها  -األعيان المدنية  حيث أن تلك القوات جعلت من. المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم السكان

ضرورة  دون تمييز أو تناسب، كما أن ذلك لم يكن له أي العسكرية، هدفاً رئيساً لعملياتها -المنازل السكنية 

الذي يرتب على المجتمع الدولي  اتفاقية جنيف الرابعة وملحقها، األمر عسكرية، في مخالفة صريحة لنصوص

اتباعها،  المتعلق بالتدابير الواجب 146، إعمال نص المادة جنيف السامية الموقعة على اتفاقية السيما األطراف

  .وتقديمهم للمحاكمة الجرائم وفي المقدمة منها مالحقة مجرمي الحرب ومن أمروا بارتكاب هذه
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  Buffer zone المنطقة العازلة -المدنيين في المناطق الحدودية على معاناة السكان أكثر ولتسليط الضوء

المناطق،  بتفاصيل معاناة السكان المدنيين في تلك هذه المعاناة من خالل عناوين عديدة، تأتي يناقش التقرير

 : التالي على النحو مدعمة باألرقام واإلحصاءات واإلفادات المشفوعة بالقسم، وذلك

 :للقوة االستخدام المفرط

 الل عمليات التوغل التي نفذتهااإلسرائيلي انتهاكات جسيمة بحق السكان المدنيين خ ارتكبت قوات االحتالل

خالل الفترة الزمنية التي يغطيها  -(Buffer zone) المنطقة العازلة -قوات االحتالل في المناطق الحدودية

حيث تشير أعمال الرصد والتوثيق التي يقوم بها المركز إلى أن  .التقرير، تنحدر إلى مستوى جرائم الحرب

 رد االشتباه، وأن الضحايا كانوا في أوضاع ال تشكل أي خطورة علىالمدنيين وقعت لمج معظم جرائم قتل

عملياتها العسكرية بين  ويتضح من خالل إفادات المواطنين أن قوات االحتالل ال تفرق في. جنود االحتالل

  .العسكرية المدنيين وغيرهم، وأنها تستهدف أي جسم يتحرك خالل العملية

 حقوق اإلنسان، فقد سجل باحثو المركز اقتراف قوات االحتالل لعددالميزان ل وبحسب رصد وتوثيق مركز

كما  -(Buffer zone) العازلة المنطقة -حالة قتل بحق الفلسطينيين في المناطق الحدودية ومحيطها) 233(

فلسطينياً، كان من ) 517( العسكرية في تلك المناطق المدنية حوالي جرحت قوات االحتالل خالل عملياتها

 .سيدة) 19(طفالً، و) 62( بينهم

  : الحدودية تفصيل هذا االنتهاك، نسرد عليكم بعضاً من إفادات الضحايا من سكان المناطق وللتوسع أكثر في
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  المناطق الحدودية حسب المحافظة جدول يوضح أعداد القتلى والجرحى في  
  النساء منهم  األطفال منهم جريح األطفال منهم قتيل  المحافظة

  6  16  80  24  110  شمال غزة

  1  16  171  9  79  غزة

  8  13  127  12  58  دير البلح

  4  15  143  7  141  خان يونس

  1  2  19  1  17  رفح

  20  62 540 53 405  اإلجمالي
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القتلى واألطفال منهم في المناطق الحدودية حسب  أعداد نسب و شكل يوضح
 المحافظة
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الجرحى واألطفال منهم في المناطق الحدودية حسب  أعدادنسب وشكل يوضح 
  المحافظة

 

 

 :في المناطق الحدودية التوغالت المتكررة

التوغل في األراضي الفلسطينية، من خالل حدود الفصل، بصورة متكررة  دأبت قوات االحتالل على

، وكعادتها، اقترفت قوات -(Buffer zone) المنطقة العازلة -ينيةالمناطق الحدودية الفلسط ومتواصلة في

إصدار التقرير، العديد من الجرائم، وانتهكت مختلف  االحتالل خالل هذه التوغالت المتواصلة حتى لحظة

أن كل توغل ألي منطقة من مناطق قطاع غزة، وتحت أي مسمى للعملية  حقوق السكان المدنيين، والمعروف

  .القطاع يبدأ بالمناطق الحدودية، ثم يواصل تقدمه نحو التجمعات السكنية الكبرى في دائماً ماالعسكرية، 

بقوات عسكرية مختلفة العدد، مصحوبة بغطاء جوي من طائرات االستطالع  وتتوغل قوات االحتالل عادة

تتخذ اآلليات  لتوغل، ثمالعمودية، وسط إطالق كثيف للنيران، والقذائف المدفعية، في محيط مكان ا والطائرات

يتحرك في محيط المنطقة، فيما تباشر  أماكن قتالية، تفتح من خاللها النار تجاه كل ما - الدبابات -العسكرية

المتوغلة، ومن ثم تجريف األعيان المدنية التي تصادفها في  الجرافات بصنع سواتر ترابية لحماية اآلليات

اعية في المنطقة، يبدأ سيناريو التوغل دائماً بهذا الشكل، مع األراضي الزر طريقها، ثم تتفرغ لتجريف

  .العمليات دائمة وضرورية يرسمها الجنرال اإلسرائيلي المشرف على مثل هذه تغييرات
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لوحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق اإلنسان، فقد توغلت قوات االحتالل  وحسب التوثيق الميداني

اقترفت خاللها العديد  مرة،) 336(زة، من بعد االنسحاب من مستوطنات القطاع، مختلف مناطق قطاع غ في

  :التالي من االنتهاكات والجرائم، التي يوضحها الجدول

التوغالت في المناطق الحدودية وما نتج عنها من انتهاآات  داعدأجدول يوضح 
 المحافظة آل حسب

 
  

  المحافظة

  
  

 التوغالت

  
  
  القتلى

 
  

  الجرحى

حاالت
تحويل 
المنازل 
  لثكنات

إعاقة
وصول 
  اإلسعاف

 
االعتداء 
على 

  الصحفيين

  
االعتقال 
  الجماعي

  
قطع 
  الكهرباء

تدمير 
البنية 
  التحتية

  
تدمير 

المنشآت 
  العامة

شمال
  غزة

171  110  80  90  7  3  283  14  10  4  

  1  10  8  32  1  2  56  171  79  31 غزة

  1  7  6  295  5  6  33  127  58  32 دير البلح

خان
  نسيو

76  141  143  93  8  2  730  11  10  3  

  1  8  5  190  0  3  18  19  17  33 رفح

  10  45  43  1526  11 26 289 540  405  343 اإلجمالي

 
  

 المحافظة التوغالت في المناطق الحدودية حسب نسبشكل يوضح 
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 :السكنية استهداف المنازل

اإلسرائيلية  في منظومة االنتهاكات شكال شيوعاًاالحتالل للمنازل السكنية، من أكثر األ قوات يعتبر استهداف

 حتى أصبح شيئاً أساسياً تمارسه تلك هذا الشكل منذ بداية االنتفاضة، بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث بدأت

 المنطقة -السيما في المناطق الحدودية الفلسطينية غزة، القوات أثناء توغلها في المناطق السكنية في قطاع

حيث تؤكد الصكوك  .لها، بعد االنسحاب من مستوطنات القطاع والمناطق المتاخمة -(Buffer zone) العازلة

وذلك من  55.الدولية لحقوق اإلنسان من إعالنات واتفاقيات وقرارات على حق اإلنسان في السكن المناسب

نسان إلى سكن، بل واقع تطور مفهوم السكن في سياقات تاريخية مختلفة، تطوراً نابعاً ليس فقط من حاجة اإل

  . ومن الحاجة المتواصلة لالرتقاء في ظروفه وشروطه

 يكاد فيبدأ بسيناريو اعتدائها على المساكن، الذي تتبعه قوات االحتالل على األرض عند الميداني أما السياق

ها ثكنات وتفتشها وتحول وتدهمها يكون متشابه في معظم التوغالت، حيث تستهدف تلك القوات المنازل السكنية

 المستهدف، في حين تقوم قوة أخرى عسكرية راجلة ومحمولة كبيرة المنزل عسكرية، بأن تحاصر قوة

قلوب سكان المنزل خاصة األطفال  تأخذ شكالً يبث الرعب في باقتحامه، وعادة ما تكون عملية االقتحام عنيفة،

 ل بعملية تفتيش دقيقة للمنزل، عبث خاللهاالقتحام والدهم، تقوم قوات االحتال والنساء، وبعد أن تتم عملية

التحصينات الالزمة  القناصة ألسطح المنزل، وتوضع محتوياته، وتعيث بها خراباً، ثم يعقب ذلك اعتالء بجميع

القوات اإلسرائيلية الرمال الموجودة  ، وفي كثير من األحيان تستخدم)الرمل وخالفه ،،الخ من أكياس(عليه 

تقوم بوضع  ثم. والتحصينات، فتخرب هذا البالط من خالل تدميره األكياس ي تعبئةأسفل بالط المنازل ف

إلى ثكنة عسكرية، وتطلق من خالله النار تجاه  محولة بذلك المنزل. هذه التحصينات رشاشاتها الثقيلة وسط

   .الخارج ما يتحرك في كل

 المحافظة المناطق الحدودية حسب المحولة لثكنات فيالمنازل  نسبةشكل يوضح 

  

 
                                                 

تمييز أنظر على سبيل المثال، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال ال  55
لحماية حقوق صري، اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل، االتفاقية العائدة لوضع الالجئين، االتفاقية الدولية العن

شأن إسكان ب 115جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، إعالن حقوق الطفل، منظمة العمل الدولية، التوصية 
، قرار 41/146، إعالن التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي، إعالن فانكوفر بشأن المستوطنات البشرية، قرار الجمعية العامة )1961(العمال 

نسان ، قرار لجنة حقوق اإل1986/36، قرار لجنة حقوق اإلنسان 1987,62، قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 42/146الجمعية العامة 
، قرار اللجنة الفرعية  14/6، قرار لجنة المستوطنات البشرية 1983/77، قرار لجنة حقوق اإلنسان1988/24، قرار لجنة حقوق اإلنسان 1987/22

   .1991/36، قرار اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات199/12لمنع التمييز وحماية األقليات 
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انتفاضة  ، منذ بداية(Buffer zone) الحدودية أو ما تسمى بالمنطقة العازلة المناطق هذا وقد عانى سكان

هذه االعتداءات  من يعانون، بعد انسحاب قوات االحتالل من مستوطنات قطاع غزة، األقصى، وما زالوا

فهم ال ينامون الليل من وقع أصوات  حالية،ال المنظمة ضدهم، ليس لشئ إال ألن قدرهم أسكنهم في مساكنهم

نوافذ منازلهم،  أصوات همس القوات الراجلة الخاصة قرب الصادرة عن أسلحة مختلفة، أو من األعيرة النارية

مصادر أرزاقهم، بتجريف األراضي الزراعية،  والتفتيش لمنازلهم، أو قطع أو من تكرار وكثرة حمالت الدهم

 السكان، الداجنة، وإلى آخره من تلك االنتهاكات الجسيمة والمنظمة بحق هؤالء والطيور وعشش الحيوانات

 العناوين المختلفة الالحقة بهذا اإلفادات المشفوعة بالقسم، أو والتي يتناولها التقرير بشئ من التفصيل من خالل

  .العنوان

 المحافظة المنازل المهدمة في المناطق الحدودية حسب نسبشكل يوضح 

 

  

 اعتدت قوات االحتالل على عدد الميداني في مركز الميزان لحقوق اإلنسان، فقد البحث ب توثيق وحدةوحس

المتاخمة  والمناطق -(Buffer zone) المنطقة العازلة -الحدودية الفلسطينية منزالً سكنياً في المناطق) 650(

منزالً سكني بشكل كلي،  )180(حيث دمرت . لها بقطاع غزة، من بعد االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع

سكنياً جاعلة إياه ثكنة عسكرية،  منزالً) 290(منزل سكني بشكل جزئي، واقتحمت ) 272(وأضرت بعدد 

  .القطاع، وفي الفترة الزمنية التي يتناولها التقرير وذلك في مناطق مختلفة من

  
  

  الحدودية حسب المحافظة في المناطقجدول يوضح أعداد المنازل المهدمة 
  هدم جزئي  هدم كلي  عدد المنازل المهدمة  المحافظة
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  154  21 175  شمال غزة

  36 6 42  غزة

  55  20 75  دير البلح

  11  21 32  خان يونس

  16  40 56  رفح

  272  108 380  المجموع

 في المناطق الحدودية حسب وجزئيًا آليًاالمنازل المهدمة  نسبشكل يوضح 
 المحافظة

 

المنازل تلك، والدهم المتكرر لها، في المناطق الحدودية، في إجبار سكان تلك  سطحوأسهمت عمليات احتالل أ

النار تجاهها  على إخالء منازلهم وتركها، والهرب منها، حيث ما زال يواصل جنود االحتالل إطالق المناطق

الحقيقي لهذا الذي يعكس الهدف  ومن أعالها، عند كل عملية أن نشاط للقوات في محيط تلك المناطق، األمر

  .الفصل إلى الهرب والهجرة من تلك المناطق االنتهاك، أال وهو دفع سكان المنازل القريبة من حدود

العام  في" أمطار الصيف"اإلشارة إلى عملية تهجير السكان المدنيين قسرياً، خالل عملية  وفي هذا السياق تجدر

السيما محافظة  لى سكان محافظات قطاع غزة،، التي صعدت خاللها قوات االحتالل من عدوانها ع2006

  . -(Buffer zone) المنطقة العازلة -رفح، وعلى وجه الخصوص سكان المناطق الحدودية

العائالت المقيمة في بلدة الشوكة شرق المحافظة إلى مغادرة منازلها، نتيجة  وهو األمر الذي اضطر عشرات

السكان  وات االحتالل على إجراءات عقابية بحقهم، ولجأالنيران، وتخوف المواطنين من إقدام ق كثافة

االبتدائية " و"و " ب"مدرسة  المهجرين إلى مراكز اإليواء التي أقامتها وكالة غوث وتشغيل الالجئين في

 .لالجئين
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 :للمناطق الحدودية القصف العشوائي

متواصلة  والمناطق المتاخمة لها، لزخات -(Buffer zone) المنطقة العازلة -تتعرض المناطق الحدودية

رابطون على حدود الفصل، وفي الم ومتكررة من األعيرة النارية، التي يطلقها تجاههم جنود قوات االحتالل

القذائف المدفعية متزامنة مع إطالق النار، تحول حياتهم  أبراج المراقبة الخاصة بهم، كما يتعرضون إلطالق

ويأتي هذا القصف من أسلحة مختلفة، وبأحجام متغايرة، وبشكل عشوائي في  .داخل منازلهم إلى جحيم

 قاع الخسائر في صفوف المدنيين، وتهجيرهم من تلك المناطقفي السياسة التي تهدف إلى إي الطريقة، منظم

وهذه السياسة . عملياتهم الحدودية المتاخمة لحدود الفصل، القريبة من أماكن تواجد قوات االحتالل، ومسارح

وما زالت سارية حتى لحظة إعداد هذا  متبعة قبل وبعد االنسحاب اإلسرائيلي من مستوطنات قطاع غزة،

   :السكان، نورد لكم اإلفادات التالية سليط الضوء على معاناة أولئكالتقرير، ولت
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آليات عسكرية، عند حوالي ) 10(أثناء توغلها بقوة مكونة من  قوات االحتالل اإلسرائيلي، معطي هذه اإلفادة اعتقلت :مالحظة
 800بعد  ، في المنطقة الواقعة شرق البورة، شرقي بيت حانون، وعلى19/3/2008األربعاء الموافق  من فجر يوم 1:10الساعة 

الكائنة في المنطقة، وقاموا بتفتيشها، ثم اعتقلوا ربي  أسعد وسعيد أبو صالح،: حدود الشرقية، ودهمت منزل الشقيقينمتراً فقط من ال
) 21(من العمر  فهمي، البالغ: عاماً، وأبنائه) 44(أسعد فهمي صالح أبو صالح، البالغ من العمر : وهم األسرتين وعدد من أبنائهم،
سعيد فهمي صالح أبو صالح، البالغ من : عاماً، وشقيقه (18) عاماً، وصالح، البالغ من العمر) 19(مر عاماً، ومحمد، البالغ من الع

جميعاً إلى جهة  عاماً، واقتادوهم) 18(عاماً، وغسان، البالغ من العمر ) 22(عيد، البالغ من العمر  :عاماً، وأبنائه) 42(لعمر 
المتوغلة إلى الشرق، واستقرت بمحاذاة حدود الفصل  نفسه، تراجعت اآللياتمن فجر اليوم  3:30مجهولة، وعند حوالي الساعة 

  .الشرقية

  

  :الجماعي االحتجاز واالعتقال

 واالحتجاز الجماعي أبرز مظاهر التصعيد اإلسرائيلي خالل عمليات التوغل المتكررة شكلت ظاهرة االعتقال

والمناطق المتاخمة لها، وتميزت  ي قطاع غزة،ف -(Buffer zone) المنطقة العازلة - للمناطق الحدودية 

الفترة التي يغطيها التقرير بالعشوائية، وتعمد امتهان كرامة  حمالت االعتقال التي نفذتها قوات االحتالل خالل

حمالت  باعتقال الفلسطينيين، بل وأمعنت في إذاللهم، خالل االحتالل ولم تكتف قوات .والمحتجزين المعتقلين

مع  المناطق الحدودية، األمر الذي يتنافى االعتقال الجماعي، في

ان اإلنسان، اللذان يهدف مبادئ القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق

وفي هذا  .حماية اإلنسان وصون كرامته اإلنسانية المتأصلة إلى

الرابعة،  من المادة الثالثة في اتفاقية جنيف) 1(الفقرة  نورد السياق

 التالية فيما يتعلق باألشخاص ولهذا الغرض، تحظر األفعال"

) ج: (واألماكن المذكورين أعاله، وتبقى محظورة في جميع األوقات

  .بالكرامة اإلنسانية لكرامة الشخصية، وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطّةا االعتداء على

حمالت االعتقال واالحتجاز  كز، فقد اتبعت قوات االحتالل أثناءلباحثي المر الميدانية وبحسب التحقيقات

الصوت كما  منازلهم أو من خالل مطالبتهم بالخروج عبر مكبرات السكان المدنين بعد اقتحام   تجميع أسلوب

الحقول الزراعية في منطقة التوغل،  أحد حدث في العديد من الحاالت، واحتجازهم إما في أحد المنازل أو في

الحدودي حيث  العسكرية إلى أحد المواقع العسكرية داخل الشريط المحتجزين بواسطة اآلليات ثم يتم نقل ومن

 .المواقع قبل أن يتم نقلهم للتحقيق في تلك فضاء تحت أشعة الشمس لساعات طويلة يتم احتجازهم في ساحات
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تجبر المعتقلين على خلع  ئي، كانتقوات االحتالل خالل حمالت االعتقال العشوا أن وتشير التحقيقات أيضاً

بالتقاط  ازرق اللون، وفي بعض الحاالت يقوم جنود االحتالل فضفاض" افرهول"بالكامل، وارتداء  مالبسهم

منازلهم ومالحقتهم على أفعال  بهدم صور للمحتجزين، فضال عن أساليب التهديد التي يتبعها جنود االحتالل

الصنع، أو  حال أطلق رجال المقاومة صواريخ محلية ف وهدم المنازل فيوالتهديد بتجري ليس لهم عالقة بها

   .المحاذية للشريط الحدودي إطالق النار من تلك األحياء

خصوصية  مارست اإلذالل بحق المدنيين، وانتهكت التأكيد على أن قوات االحتالل وفي هذه المواقف يجب

. خلع مالبسهم مشهداً عادياً، ويتكرر بشكل شبه يومي على يناألفراد، إذ أصبح مشهد إجبار المدنيين الفلسطيني

الفلسطينيين ممن اعتقلتهم  المالبس بهدف التحقق األمني، بل تركت مئات خلع ولم يقف األمر عند حدود

 .إلى أن تم نقلهم إلي المعتقالت ساحات المدارس عراة في ظل برد شديد، وجمعتهم في

التي وصلت لساعات  لمحتجزين من الطعام أو الماء طوال فترة االحتجازا هؤالء كما وتتكرر مظاهر حرمان

 ظروف مهينة ومخيفة، حيث كانوا يأمرون بمغادرة يحين موعد إطالق سراحهم، كانت تتم في طوال، وحتى

 .مقيدي األيدي وإال سيطلق النار عليهم المنطقة خالل دقائق وهم

ميزان لحقوق اإلنسان، فقد اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي الميداني في مركز ال وحسب توثيق وحدة البحث

 المنطقة العازلة -توغالً نفذتها في المناطق الحدودية الفلسطينية) 336(فلسطينياً، خالل  )1526( عدد

(Buffer zone)-  بعد انسحابها من مستوطنات قطاع غزة، وحتى لحظة إعداد  والمناطق المتاخمة لها، من

  .التقرير

  

جدول يوضح أعداد المعتقلين في حمالت االعتقال الجماعي  في  المناطق 
  الحدودية حسب المحافظة

شمال  المحافظة

  غزة

  خان دير البلح غزة

  يونس

  اإلجمالي  رفح

  1526  190  730  295  32  283 عدد المعتقلين

  
  
  
  

אא א א، א א،:،
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المعتقلين في حمالت االعتقال الجماعي في المناطق الحدودية  نسبجدول يوضح 
 المحافظة حسب

  

 
  :آدروع بشرية استخدام المدنيون

 المدنين كدروع بشرية خالل العمليات العسكرية التي نفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي برزت ظاهرة استخدام

السكان في عملية  واتخذت في العديد من المرات أسلوب مختلفاً، حيث استخدم في المناطق الحدودية للقطاع،

، وكذلك ينضوي أسلوب تحويل "المطلوبين"بـ اقتحام المنازل السكنية واعتقال من تصفهم قوات االحتالل

 ساكنيها في أجواء مرعبة وغير إنسانية، تحت إطار استخدام منازل المدنيين إلى ثكنات عسكرية واحتجاز

في غير  -من قبل قوات االحتالل -أسلوب استخدام رجال وأطقم اإلسعاف المدنيين كدروع، كذلك ينضوي

وهو أسلوب مخالف بشكل واضح وجلي . بها، تحت إطار استخدام المدنيين كدروع بشرية أعمالهم المكلفين

للمدنيين وقت  حماية خاصة قواعد القانون الدولي اإلنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي توفر ألبسط

  .االحتالل

 قوات االحتالل باقتياد مدنيين، ودفعهم للسير أمامها، والتنقل بين المنازل، بغرض ورصد باحثو المركز قيام

 المنطقة العازلة -الفلسطينية إخراج سكانها، أو اعتقالهم، أثناء عملياتها العسكرية في المناطق الحدودية

(Buffer zone)- قطاع غزة، ما يشكل خطرا على حياة أولئك المدنيين نسحاب من مستوطناتبعد اال.  

المغلقة والمحاصرة بين ظهراني المستوطنات اإلسرائيلية، كمناطق السيفا  والجدير ذكره أن المناطق

من  المعني، يعتبر استخدام فاضح للمدنيين كدروع بشرية، تحتمي بها قوات االحتالل، تختبئ والمواصي وحي

غزة، فقد استخدم  لفها عند مواجهة رجال المقاومة، أما بعد انسحاب قوات االحتالل من مستوطنات قطاعخ

ومساكنهم كدروع بشرية متقدمة يحتمون  جنود االحتالل سكان منطقة السيفا المالصقة لحدود الفصل الشمالية،

    .شبه يومي بها خالل توغل القوات الراجلة في المنطقة، بشكل
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وعائلته المنطقة، بعد  تضرر بشكل كبير من انتهاكات قوات االحتالل المتواصلة لسكان منطقة السيفا، فترك معطي اإلفادة: مالحظة
  .أن عاش حياته فيها

 ائيلينفذتها قوات االحتالل اإلسر المدنين كدروع بشرية خالل العمليات العسكرية التي استخدام وبرزت ظاهرة

السكان في عملية  في العديد من المرات أسلوب مختلفاً، حيث استخدم في المناطق الحدودية للقطاع، واتخذت

، وكذلك ينضوي أسلوب تحويل "المطلوبين"بـ المنازل السكنية واعتقال من تصفهم قوات االحتالل اقتحام

استخدام  بة وغير إنسانية، تحت إطارساكنيها في أجواء مرع واحتجاز منازل المدنيين إلى ثكنات عسكرية

في غير  -من قبل قوات االحتالل -أسلوب استخدام رجال وأطقم اإلسعاف المدنيين كدروع، كذلك ينضوي

وهو أسلوب مخالف بشكل واضح وجلي . المدنيين كدروع بشرية بها، تحت إطار استخدام أعمالهم المكلفين

للمدنيين وقت  خاصة ة اتفاقية جنيف الرابعة، التي توفر حمايةقواعد القانون الدولي اإلنساني، خاص ألبسط

   .االحتالل
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  :ومنع الحقيقة استهداف الصحفيين

اإلسرائيلي على استهداف الصحفيين واألطقم الصحفية، في المناطق الحدودية  دأبت قوات االحتالل

واء من مستوطنات قطاع غزة، س من بعد االنسحاب اإلسرائيلي -(Buffer zone) المنطقة العازلة -الفلسطينية

المسموعة، أو المرئية، أو حتى اإلليكترونية، وذلك  أكان المستهدفين عاملين في مجال الصحافة المكتوبة، أو

شارة تدلل علي كونهم عاملين في المجال الصحفي، وقد نوه المركز من  على الرغم من ارتداء الصحفيين

 ت االحتالل هذه تندرج في سياق تغييببياناته الصحفية في كل مرة، على أن هذه ممارسا خالل تقاريره و

كون تغطية   غزة، وطمس الحقائق والجرائم التي ترتكبها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع

اإلنسان وقواعد القانون الدولي  األحداث من شأنها فضح االنتهاكات الجسيمة والمنظمة لمبادئ حقوق
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التي فرضتها قوات االحتالل، هدفت بالدرجة األساسية إلى إبقاء  مين عملية التعتيم اإلعالكما أ.اإلنساني

 وعدم السماح بتسريب أخبار مصورة، حول حقيقة ما ارتكبته من جرائم خالل اجتياحها جرائمها طي الكتمان،

   .للضفة الغربية، ألن من شأن ذلك أن يبرز فاشية وعنصرية إسرائيل

اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي  ركز الميزان لحقوق اإلنسان، فقدالميداني في م البحث وحسب توثيق وحدة

توغالً نفذتها في المناطق ) 336(مرة، وذلك خالل ) 13( الصحفيين والعاملين في مجال الصحافة على

 والمناطق المتاخمة لها، من بعد انسحابها من -(Buffer zone) العازلة المنطقة -الحدودية الفلسطينية

  .إعداد التقرير قطاع غزة، وحتى لحظةمستوطنات 

االحتالل على الصحفيين في المناطق الحدودية  اعتداء قوات حاالت جدول يوضح
 المحافظة حسب

شمال  المحافظة

  غزة

  خان دير البلح غزة

  يونس

  اإلجمالي  رفح

  13  1  3  4  2  3 حاالت االعتداءعدد 
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االحتالل على الصحفيين في المناطق الحدودية  اعتداء قوات حاالت جدول يوضح
 المحافظة حسب
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 :الجرحى اإلسعاف ومنع نقل مرآبات استهداف

 المنطقة العازلة - الحدودية الفلسطينية اإلسرائيلي جرائم مختلفة عند توغلها في المناطق االحتالل تقترف قوات

(Buffer zone)- لدرجة  مزاولتها أعمالها في مناطق الحدث، غاثة الطبية أثناءاإلسعاف واإل طالت أطقم

زمن  الرابعة لحماية المدنيين في وصلت لما يمكن أن نسميه تعمد استهداف تلك األطقم، رغم أن اتفاقية جنيف

وبوضع المصابين  خاصين، بالوضع الصحي عموماً في اإلقليم المحتل، الحرب، أولت عناية واهتماماً

الخاصة لعمليات نقل الجرحى  كما حرصت تلك االتفاقية على تأمين الحماية. وجه الخصوص والجرحى على
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تنظيم خدمات الرعاية )19، 18، 17، 16، 15(المواد  وقد حاولت االتفاقية في. والمرضى من المدنيين

ع بها يتمت ، على الحماية التي)21، 20(نفسه أكدت المادتان  الوقت الصحية، وعمل المستشفيات، وفي

المستشفيات المدنية، وكذلك المكلفون بالبحث  وبصورة منتظمة لتشغيل وإدارة الموظفون المخصصون كلية

 للجمعيات (63(كما تجيز المادة . والمرضى، ووجوب احترام عمليات نقل الجرحى والمرضى عن الجرحى

 المحاذير ورغم هذه .ألحمرا تتفق مع مبادئ الصليب الوطنية كالهالل األحمر أن تباشر األنشطة، التي

فإن تحقيقات المركز الميدانية تؤكد استمرار االحتالل  والقواعد التي تحكم سلوك قوات االحتالل الحربي،

وأعاقت عملهم، على  ألفراد الطواقم الطبية، في األراضي الفلسطينية المحتلة اإلسرائيلي في مسلسل استهدافه

تجاه  اإلسعاف، ويأتي هذا االستهداف من خالل فتح النار سيارات وكذاالرغم من وضوح الشارة المميزة لهم، 

عليهم، أو تعمد تعطيل وإعاقة  تلك سيارات اإلسعاف، أو استهداف أفراد األطقم الطبية واعتقالهم واالعتداء

 وإنقاذ الجرحى، وتركهم ينتظرون السماح بدخولهم عمل تلك األطقم، من خالل منع وصولهم أماكن األحداث

طويلة، أو تركهم يبحثون عن جثامين الشهداء في أماكن خاطئة وتعمد  لمناطق وجود الجرحى والقتلى لساعات

 المناطق بهدف إجهادهم وإعاقة أعمالهم فقط ال غير، بل تعدى األمر ذلك إلى استخدامهم تركهم في تلك

 .القوات ها لتلككدروع يحتمون بها، حيث يأمروهم بتجريد القتلى المقاومين أسلحتهم وجلب

اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي  الميداني في مركز الميزان لحقوق اإلنسان، فقد البحث وحسب توثيق وحدة

توغالً نفذتها  )336( خالل مرة، وذلك (12) في مجال اإلغاثة الطبية األطقم الطبية والمسعفين والعاملين على

بعد انسحابها  والمناطق المتاخمة لها، من -(Buffer zone) لعازلةالمنطقة ا -الفلسطينية في المناطق الحدودية

  .التقرير مستوطنات قطاع غزة، وحتى لحظة إعداد من

االحتالل على األطقم الطبية في المناطق  اعتداء قوات حاالت جدول يوضح
  المحافظة الحدودية حسب
شمال  المحافظة

  غزة

  خان دير البلح غزة

  يونس

  اإلجمالي  رفح

  26  3  8  6  2  7 االت االعتداءحعدد 
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االحتالل على األطقم الطبية في المناطق الحدودية  اعتداء قوات حاالت شكل يوضح
 المحافظة حسب

 

  

  

 :المناطق الحدوديةورعاة األغنام وصائدي العصافير في  المزارعينالزراعية واستهداف  تجريف األراضي

 المنطقة العازلة -الفلسطينية اإلسرائيلي عدوانها المتصاعد على المناطق الحدودية االحتالل واصلت قوات

(Buffer zone)-  حيث نفذت عدد من عمليات التجريف  ،12/9/2005بتاريخ  بعد انسحابها من المستوطنات

منها إللحاق أكبر  عية، وعشرات الممتلكات في مسعىالزرا طالت مئات الدونمات من األراضي الواسعة، التي

حيث قامت تلك اآلليات بهدم وتجريف . والممتلكات أصحاب تلك األراضي قدر من الخسائر وزيادة معاناة

كخاليا  الحيوانية التابعة لألراضي الزراعية، كما طالت ممتلكات السكان من الثروة الري العشرات من شبكات

  .والطيور ل وحظائر الحيواناتالنحل المنتجة للعس

من مرة، لدرجة أفقدت  الزراعية الواقعة في المناطق الحدودية، جرفت أكثر األراضي والجدير ذكره أن

فيها، ولجئوا  بالشكل األمثل والمطلوب، فهجرها أصحابها والعاملين األمل في إعادة االستفادة منها المزارعين

الزراعية، أو تركوا مهنة الزراعة بشكل نهائي  األراضي لوا كأجراء فيلشراء أراضٍ زراعية أخرى، أو اشتغ

 .مهن مختلفة أخرى إلى

مرة تضررت أو  عائلته، ودأب على الذهاب إلى أرضه واستصلحها في كل وقوت أما من تمسك بأرضه

االستهداف  كافة أثناء وجوده في أرضه، من خالل يعاني األمرين، ويشاهد ألوان العذاب جرفت فيها، فهو

واعتقالهم، وخالف  المزارعين، من خالل إطالق النار العشوائي والمركّز، المتكرر لقوات االحتالل لهؤالء

 .ذلك
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قوات االحتالل اإلسرائيلي  الميداني في مركز الميزان لحقوق اإلنسان، فقد جرفت البحث وحسب توثيق وحدة

 المنطقة -الفلسطينية الواقعة في المناطق الحدودية الزراعية دونماًَ من األراضي) 3905.68(مساحته  ما

توغالً نفذتها، من بعد انسحابها من ) 336( خالل والمناطق المتاخمة لها، وذلك -(Buffer zone) العازلة

  .إعداد التقرير قطاع غزة، وحتى لحظة مستوطنات

من يمارس نشاطاً ما في  ولم يتوقف مسلسل االستهداف اإلسرائيلي لكل من يقترب من حدود الفصل، أم

المناطق الحدودية عند المزارعين داخل أراضيهم فقط، بل امتد إلى رعاة األغنام، وصائدي العصافير، الذين 

يبحثون عن لقمة العيش في المناطق الزراعية المنتشرة في الغالب في تلك المناطق، حيث سجل المركز 

ين المدنيين، وبشكل متعمد، تسبب في إيقاع الشهداء إطالق النار عشرات المرات على أولئك الفلسطيني

والجرحى في صفوفهم، وتركهم أغنامهم ودوابهم ومعداتهم في مناطق االستهداف والفرار بحياتهم، وعدم 

  . حصولهم على رزقهم، وجلبهم لقمة العيش ألبنائهم
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من األراضي الزراعية في المناطق الحدودية  المساحات المجرفة يوضح جدول
  المحافظة بقطاع غزة حسب
عدد المستفيدين من األراضي  األراضي المجرفة بالدونم المحافظة

  المجرفة

  1329  1154.47 شمال غزة

  219  425.21 غزة

  264  511 دير البلح
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  1541  1083 خان يونس

  316  732 رفح

 3669 3905.68 مالياإلج
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ق الحدودية من األراضي الزراعية في المناط المساحات المجرفة يوضح شكل
 المحافظة بقطاع غزة حسب
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  :التحتية وقطع التيار الكهربائي واستهداف المنشآت العامة تدمير البنية

 الحدودية اإلسرائيلي تنفيذ أي شئ خالل عمليات توغلها المتكررة في المناطق لاستباحت قوات االحتال

لحقوق  والمناطق المتاخمة لها، حيث اقترفت انتهاكات جسيمة -(Buffer zone) المنطقة العازلة -الفلسطينية

القانون  ب بموجبتوغالً نفذتها، ولم تأل تلك القوات جهداً أثناء انتهاكها جرائم الحر) 336( خالل اإلنسان

تنجو البنية التحتية من تلكم  اإلنساني الدولي، السيما اتفاقية جنيف الرابعة منها، وفي هذا السياق لم

في المنطقة، والمقصود من البنية التحتية في هذا  االعتداءات، التي نفذتها قوات االحتالل خالل توغالتها

لصحي والمياه والكهرباء والهاتف، وأشياء أخرى وشبكات الصرف ا اإلطار، أرصفة الشوارع وبالطها،

كذلك المنشآت العامة ومنها المدارس، والمساجد، والمؤسسات األهلية أو الحكومية،  تندرج تحت هذا اإلطار،

في المناطق  مرات على منشآت عامة متنوعة) 10(وثق باحثو المركز الميدانيين اعتداء قوات االحتالل  حيث

مرة ) 43(التحتية، كان من بينها  مرة على البنية) 45(، كذلك فقد اعتدت تلك القوات الحدودية بقطاع غزة

  .المدنيين، في المناطق الحدودية أو المتاخمة لها قطعت فيها تلك القوات التيار الكهربائي عن السكان

لمالية، كذلك في االحتالل للبنية التحتية يصاحبه خسائر عالية في التكاليف ا والمعروف أن تدمير قوات

المتاخمة لها،  العامة، كما يصيب الضرر في هذا الموقف كافة سكان المناطق الحدودية أو المناطق المنشآت

قطع التيار الكهربائي، من خالل تعمد  من نحو عدد المستفيدين من تلك المرافق، وإذا ركزنا أكثر على جزئية

السكان في منازلهم جراء منع تلك الخدمة قسراً، وما يصاحبها  تدمير شبكة الكهرباء، وما ينجم عنه من معاناة

 عدم عمل آبار المياه، وإن أمكن تشغيلها على الوقود، ال يمكن للسكان إيصال المياه من انقطاع للمياه، نتيجة

   .إلى خزاناتهم أعلى أسطح المنازل السكنية

 

مدًا وتدمير مرات تدمير البنية التحتية وقطع الكهرباء ع جدول يوضح عدد
 الحدودية بقطاع غزة في المناطق  المنشآت العامة
  شآت العامةنتدمير الم  قطع الكهرباء عمداً تدمير البنية التحتية المحافظة

  4  14 10 شمال غزة

  1 8 10  غزة

  1 6 7 دير البلح

  3  11 10 خان يونس

  1 5 8  رفح

  10  43 45 اإلجمالي
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  الحدودية بقطاع غزة في المناطق  العامة تدمير المنشآتمرات د عد جدول يوضح

  

 الحدودية بقطاع غزة مرات قطع الكهرباء عمدًا في المناطق يوضح عدد شكل

 
   

 الحدودية بقطاع غزة في المناطق البنية التحتية  تدميرمرات  يوضح عدد شكل
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 الخالصة

دية في قطاع غزة مدى المعاناة التي يتكبدها التقرير حول المناطق الحدو تظهر المعلومات التي رصدها

الشمالي و  تماسهم مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، وقواتها المرابطة على حدود القطاع من جانبيه سكانها جراء

وأراضيهم وممتلكاتهم الذي  كما توضح حجم االعتداءات الواقعة بحق سكان هذه المناطق المدنيين،. الشرقي

مستوى االنتهاكات المنظمة لمبادئ حقوق  ية توغل أو قصف تطالها، والتي تنحدر إلىيترافق مع كل عمل

خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنح حماية خاصة للمدنيين،  اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني،

  .للخطر، أو ترويعهم وتخويفهم، أو تهجيرهم وتحظر تعريض حياتهم

اإلنسان أن أحد العوامل الرئيسة التي أدت إلى استمرار وتصاعد العدوان  وقويرى مركز الميزان لحق

غزة بشكل  والجرائم المرتكبة بحق السكان وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع اإلسرائيلي

دول الدولي، السيما ال عام، وفي المناطق الحدودية على وجه الخصوص، هو غياب الدور الفاعل للمجتمع

في وقف انتهاكات قوات االحتالل لمباديء  األطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، في القيام بواجبها
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أن إسرائيل ملزمة بمراعاة التزاماتها التي يوجبها القانون الدولي  ويؤكد المركز على. القانون الدولي اإلنساني

   .على األمن في األوقات التي تدعي فيها الحفاظ كقوة احتالل، حتى

المركز المجتمع الدولي، السيما األطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف  وبناء على ذلك يطالب

التفاقية  لحماية المدنيين في زمن الحرب، على ضمان احترام دولة االحتالل إللتزاماتها وفقاً المخصصة

المتعاقبة، أكدت على انطباق  تفاقية جنيفجنيف، السيما وأن مؤتمرات األطراف السامية المتعاقدة على ا

  .المحتلة االتفاقية على األراضي الفلسطينية

 االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة التفاقية جنيف، يجب أن يدفع األطراف السامية على ويؤكد المركز أن تصاعد

واجب هذه  جزء منعقد مؤتمرها الخاص في األراضي المحتلة، للنظر في اإلجراءات الواجب اتخاذها، ك

وفي الوقت نفسه . كل األحوال األطراف على مراقبة احترام االتفاقية وضمان احترام الدول األطراف لها في

أن يعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة  يجد المركز أن أي تحرك لتفعيل دور المجتمع الدولي، يجب

الً من أكثر األشكال فظاظة لجريمة العقاب الجماعي، الذي يشكل شك للسكان المدنيين، ورفع الحصار المشدد

ضرورة  في حين يبقى التأكيد على. اإلسرائيلي المتواصل على األراضي الفلسطينية المحتلة ووقف العدوان

الفلسطينيين، لتمكينهم من تحسين  إنهاء احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية، ووقف انتهاكاتها لحقوق المدنيين

  .القانون الدولي هم المختلفة بكرامة وعزة، وهو جوهر موقفأوجه حيات

مركز الميزان بمئات الفلسطينيين الذي هجروا من منازلهم وأراضيهم المتاخمة  وفي هذا السياق، إذ يذكر

 الدولة العبرية، ومئات المنازل التي هدمت وسويت باألرض لصالح توسيع الشريط الحدودي للحدود مع

فإنه يحذر من استمرار  سرائيلية ومختلفة، وآالف الدونمات الزراعية التي جرفت للدواعي ذاتها،بذرائع أمنية إ

بأمن وكرامة، خصوصاً القاطنين منهم على  لحق الفلسطينيين في الحياة اإلسرائيليمصادرة قوات االحتالل 

  .الشريط الحدودي

 م تعهداتها القانونية، والتزامها بضمان حياةيطالب المركز دولة االحتالل باحترا وفي خالصة هذا التقرير

. حماية خاصة للمدنيين وحرية وأمن سكان المناطق الحدودية وفق قواعد القانون الدولي اإلنساني، الذي يعطي

المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية  كما يطالب المركز المجتمع الدولي السيما األطراف السامية

دولة االحتالل الحترام التزاماتها، والعمل الجاد على وقف االعتداءات  االحتالل، بالضغط علىالمدنيين تحت 

  .المحتلة الفلسطيني وتوفير الحماية للسكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي على الشعب

  
  
  
  
  
 


