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 المناطق المقيد الوصول إليها في قطاع غزة:
 

بما في ذلك  ،في قطاع غزة يمالوصول إلى أراضييين عمى تدريجيا من قدرة الفمسطينت إسرائيل صالماضية قم اً خالل األربعة عشر عام
البحر. المناطق المقيد الوصول  فيالحدود الغربية عمى وأماكن الصيد  د الشرقية والشمالية عمى اليابسةالحدو  امتدادعمى  اضي الزراعيةر األ

طالق المن خالل  ةعسكريال ةتفرضيا إسرائيل بالقو والتي يشار إلييا أيضا بالمنطقة العازلة، ىي مناطق  ،إلييا عمى  ةالحي ذخيرةالتوغالت وا 
 .ل والممتمكاتاالعمالمزارعين و السكان و 

وبدأ بتسوية األراضي  ،"يحظر دخوليامنطقة غير محددة " فرضن عالجيش اإلسرائيمي  أعمن، 0222االنتفاضة الثانية في عام بداية قبل 
ومباني أراضي  يةسرائيمالقوات اإل، جرفت 0222ط األخضر(. وبحمول منتصف عام )الخ 9191 لمعام وتجريفيا بالقرب من خط اليدنة

 02. وتم تقميل مساحة منطقة الصيد من  في المتوسط من الخط األخضر اً متر  022إلى  022مسافة تمتد من ، عمى في قطاع غزة  سكنية
إلى مسافة تتراوح د ا. ومنذ ذلك الوقت، تم تقييد المنطقة المحددة لمصيإلى ستة أميال 9119عمييا في اتفاقيات أوسمو لعام  فقتمالبحريًا  ميالً 
التحرك عمى  الدخول أو بعدمالمنطقة ر سكان أمسقط الجيش اإلسرائيمي منشورات تأ، 0221في يناير و . بحرية أميال وستةأميال  ثالثةبين 

يصل في الواقع، تم إطالق النار عمى فمسطينيين عمى بعد ولكن من خطر إطالق النار عمييم.  ، محذراً من الخط األخضر اً متر  022مسافة 
 1.في بعض المناطق متر من السياج الحدودي 9022إلى 

ممن كانوا والعديد  ا من الحدود،متر  022 في نطاقمنطقة الفي الفمسطينية التي كانت تقطن العائالت كل ر يجيقام الجيش اإلسرائيمي بتو 
من الفمسطينيين منع عمميًا إسرائيل لممناطق المقيد الوصول إلييا يإن فرض . فييا المباني والمنازلكل  ىدمحيث أبعد من ذلك، يسكنون 

وبسبب الحصار اإلسرائيمي لقطاع غزة، وما يتبعو  2.قطاع غزةالمساحة الكمية ل% من 91% من األراضي القابمة لمزراعة و00الوصول إلى 
د بقيت كثير من العائالت في المناطق المقيد الوصول إلييا عمى الرغم من األخطار المحدقة بحياتيم ، فقمن تقييد عمى دخول المواد األساسية

 ورفاىيم.
 
 د:عائمة أبو اسعي   زرعةم

 ،عائمة في الزراعة والفالحةال دافر يعمل أو جحر الديك في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. شرق قرية د وتعمل في تعيش عائمة أبو اسعي  
إلى الشرق من وادي غزة في المنطقة الوسطى لقطاع  زرعةتقع المو المنطقة المقيد الوصول إلييا. داخل من األرض في  3دونماً  02مكون ويم

سرائيلمتر إلى الغرب من الحدود الشرقية بين قطاع غزة  9222حوالي الزراعية لغزة. تمتد األرض   .وا 
كان و عن السياج الحدودي.  اً متر  022مكون من طابقين عمى بعد حوالي ال ياعيش في منزلد ت، كانت عائمة أبو اسعي  0299حتى ابريل 

                                                           
 .من قبل مركز ادليزان ، اجمللس النروجيي لالجئني، ترمجة غري رمسية عن االجنليزية2414حتت النار: فرض إسرائيل للمناطق ادلقيد الوصول إليها يف قطاع غزة، يناير 1
فرباير  15)مت الوصول إليه  يف  tp://www.mezan.org/upload/13210.pdfht، 2412يناير  1مركز ادليزان حلقوق االنسان، ورقة حقائق: التهجري يف ادلنطقة العازلة، ثالث سنوات على عملية الرصاص ادلصبوب، 2

2414) 
 مرتاً مربعا. 1444مساحة الدومن الواحد تساوي   3

 خريطة دلنزل ابو اسعيد قطاع غزة
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من د كان يسكن في الطابق األرضي والد ناصر، جابر أبو اسعي  بينما لو الخمسة يعيشون في الطابق العموي، طفاد وزوجتو وأناصر أبو اسعي  
لى الشرق من منو مع زوجتو سعدة وابنتو أميرة. المنزل  لى الغرب و يما. طفميالذي يعيش مع زوجتو سناء و  ،محمدأخيو زل ناصر يقع منزل ا  ا 

 .المساءساعات يا في تحتاعتاد أفراد العائمة الجموس  ،بالبالستيك مغطاةمسقوفة  عريشووجد تمن منزل العائمة 

 

 عواقب مميتة:تسببت بو د مرتين أبو اسعي  اإلسرائيمية عائمة االحتالل هاجمت قوات  د:سعي  منزل عائلة أبو ا االعتداءات على
 (2010 /تموزيوليو) األول عتدا اال

 يسرائيماإل الجيش مساء. كانت العائمة تشاىد التمفاز عندما أطمق 5490حوالي الساعة  عند 0292يوليو  90ول يوم الثالثاء م األو وقع اليج
صابين ملممنزل مع البالدخول العائمة وأسرع أفراد . 5ب فردان من العائمةأصي، ف4إلى الجنوب الغربي من المنزل متراً  92عمى بعد  النار

 تسقط قصيرة مدة وبعد. 6ونصف ساعة لمدة الموقع إلى الوصول من اإلسعاف اإلسرائيمية سيارة السمطات منعتواتصموا بسيارة اسعاف. 
 .ضوئية وقنابل رصاص حي إطالق وتبعيا المنزل شمالثانية  قذيفة

 
النار والقصف لبعض الوقت، وفي ىذا الوقت  القإطاستمر 

لمبحث خرجت زوجة ناصر، نعمة يوسف أبو السعيد، من المنزل 
اليجوم األول  وقعابنيا جابر الذي لم يكن بالداخل عندما  عن
الطفل  وأصيب ،وماتت عمى الفور إسرائيميةأصيبت نعمة بقذيفة ف

 في الفخذ األيمن . شظيةد باسعي  جابر أبو 
 

التي اختبروىا من ىذا صدمة ال بسببني األطفال باستمرار يعا
في يصارع األطفال و عندما شيدوا موت والدتيم.  ةً صاخو اليجوم، 

ناصر  طفالأ ويتمقى ،الحياة االجتماعية في المدرسةفي و  تيمدراس
نتيجة لميجوم، و . 7رعاية نفسية من مؤسسة أطباء بال حدود اآلن

  موي مع مقدمة المنزل بالكامل.لعدمرت شقة ناصر في الطابق ا

 
 (2011 أبريل) الثاني الهجوم

كن ىناك أي تكان الوضع ىادئا ولم و  ،0299أبريل  05ساء من يوم الخميس اجتمعت عائمة أبو سعيد كعادتيا في منزليم في ساعات الم
 .8المنطقة فياشتباكات  أونشاطات عسكرية 

ناصر،  طفالأميساء وبياء،  أصيبتف المنزل عمى نحو مفاجئ.في خمس قذائف  ألقلانفجرت عمى اصباحا،  1422حوالي الساعة عند 
ًأصيب بشظايا في فعالء، ابنو الثاني، أما األنقاض بعد مدة قصيرة من اليجوم. تحت تم سحبيم من و  ،عمييم بكدمات نتيجة سقوط الحطام

دمرت شقة ناصر وعائمتو وتفوق عينو اليمنى. بجروح وأخوه محمد  ،ىناصر، سناء، بجراح في القدم اليسر أخ زوجة  ، وأصيبتالبطن والرقبة
 9بالكامل ولحقت بالشقة في الطابق األرضي أضرار متوسطة.من المنزل في الطابق العموي 

 

 الثانية تصف الهجوم: زوجة ناصر  :أسمهانشهادة 

                                                           
 ري متوفر. طالق غوفقا لقاعدة بيانات مكتب أمن ادلؤسسات األهلية يف قطاع غزة )غانزو(، كان هناك إطالق لقذيفة هاون يف احملافظة، غري أن مكان ووقت اإل  4 
 . سناء وأمرية 5
   ر. عن اخلط احلدودي، تفرض السلطات اإلسرائيلية على سيارات اإلسعاف الفلسطينية أن حتصل على تنسيق عن طريق اللجنة الدولية للصليب األمح اليت تبعد كيلومرت قبل دخول ادلنطقة احلدودية، أي ادلنطقة 6
 ، النص مرتجم عن اإلجنليزية ترمجة غري رمسية من قبل مركز ادليزان.2413نوفمرب  14صر أبو اسعّيد بتاريخ جمللس النروجيي لالجئني، مقابلة مع ناا  7
 اريخ.وفقاً لقاعدة بيانات مكتب أمن ادلؤسسات األهلية يف قطاع غزة )غانزو(، مل تكن هناك أي أنشطة عسكرية من اجلانب الفلسطيين يف هذا الت 8
 سعّيد بعد اذلجوم الثاين، تصوير مركز ادليزان حلقوق اإلنسان.صورة دلنزل عائلة أبو ا 9

 ) مركز ادليزان (  2414ابريل  28صورة دلنزل عائلة ابو السعيد بعد احلادث الثاين يف 
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 األنوارغبارا كثيفا يتصاعد من جنوب العريشة ويمأل المكان. انطفأت  وشعرت بأن المكان الذي كنا فيه يهتز. رأيت هائال اسمعت صوت انفجار فجأة "
 ثم ومنالعريشة، القريبة من نافذة غرفة المعيشة في الطابق السفمي.  وسط إلىوذهبنا  األطفالفأخرجت  أخرالتمفاز ومن ثم سمعت انفجارا  أوانطف

 النقال بهاتفي أمسك كنت. األرض عمى تزحف كانتو  المشي أستطيع وال ةمصاب أنا: تصرخ، زوجة أخ ناصر، سنا  وسمعت. آخر انفجارا سمعت
 .الجميع صراخ أسمعوكنت  ،سنا  قدم عمى دما رأيتإضا ته ف واستعمل

لقد تم  ،عمى الهاتف ويقول: لقد تم قصفنا كان سعد متشبثا بي ولم يكن يتحرك من شدة خوفه. سمعت زوجي يتحدثو  ،ك عال  وسعدكنت امس
ميسا  جرحت. ومن ثم سمعت  خبرني أيضا أنأ. و اإلسعافسيارة  صلسنا  أصيبت.  قال لي: أصبري عشرة دقائق وست أن وأخبرتهديته قصفنا. نا

 نذهب ال أن وزوجي عميطمب منا و  في مكاننا، بقينا. المنزل من قريب صوته كانأصبت".  أنازوجي يصرخ " وأخوسمعت صوت محمد  آخر انفجار
 ،فأجبت زوجي هاتف عمى هاتفية مكالمة استممت ثم ومن. الغرفة به ألضي  النافذة خالل من النقال هاتفه زوجي سممني. ماكنناأ في ونبقى لمخارج

 . رجلتحدث معي و 

بأن ال يغادر أحد منا المنزل حتى وصول سيارة  الرجل أخبرني
 إسعاف. بقينا هناك وبعد ساعة تقريبا رأيت سيارتي اإلسعاف

ك فسألته:" هل الحظت أن عال  لم يكن يتحر و نزل. ن من الماقتربت
ورأيت  اإلسعاف. ذهبت لسيارتي "أنا خائف :أنت بخير؟" أجابني
حوالي عد بن األرض عمى عزوجي، محمد،  أخالمسعفين ينقمون 

الشرق من منزلنا. أمسكت بجابر وعال  الذي كان ال  إلى امتر  100
شعرت بأنه بتحرك  .اإلسعافسيارة  إلىيزال متشبثا بي ومشينا 

عمى بطن عال   اومن ثم رأيت دم اإلسعافسيارة  إلى. وصمنا  ببط
أيضا  وأخبرتهمفأدركت أنه كان مصابا. أخبرت المسعفين عن ذلك 

وغادرنا جميعنا المنزل وذهبنا  اإلسعافسيارة  إلىنقموها ف عن سنا 
 اإلسعاف. عمي جابر وعمتي واألطفال وأنا خرجنا من سيارة ت هناكوتوقف اهضزوجي ن أخمنزل  إلى اإلسعافسيارات  اتجهت. اإلسعافبسيارات 

 "10المستشفى. إلىفي طريقها  اإلسعافسيارة  غادرتو  ض،منزل ناه إلىوذهبنا 
تولى د. سعي  ول والثاني عمى منزل عائمة أبو ااأل ينالفمسطينية بعد اليجوم اإلسعافتصريح لسيارات  منح اإلسرائيميةأخرت السمطات ىذا وقد 

فيو، حسب ما أفاد لمركز  ينالعائمة المصاب أفرادكان وانتظر طويال بالقرب من المنزل الذي اإلخالء، المسعف محمد أبو عمرة عممية 
  4الميزان

. أخرىه أي تفاصيل كن لديتها أنه يوجد جرحى شرق بمدة جحر الديك )وادي غزة(. لم فيبمغ أتمقى مكالمة هاتفية قد  كان أنه اإلشارةأخبرني ضابط "
 بقيت. طارئ أي مع لمتعامل جاهزين كنا. األمر صلفح المنطقة إلى ناسيارة اإلسعاف ب قادالذي  ،عمرة أبو الكريم عبدمع  اإلسعافسيارة  إلىذهبت 

 حشدا رأيت.  11يالحدودسياج ال عن كيمومتر من أكثر بعد عمى كنا. داسعي   أبو عائمة منزل قرب منطقة عند وتوقفنا اإلشارة موظف مع اتصال عمى
 مع هنا كنت سنة من أقل منذ ألنه جيداً  المنزل هذا أعرف. جرحى هناك وأن بالقذائف داسعي   أبو عائمة منزل قصف تم أنه اخبرونيو  الناس من

 250 حوالي بعد عمى زلالمن يقعو . في ذلك الحادث متوفى وشخص خطيرتين إصابتين ضمنهم ومن السكان أخميناحيث  ،قصفه تم أن بعد زمالئي
 .الحدودي سياجال عن متراً 

كيمومتر واحد عن الخط الحدودي دون تنسيق من أقل من تبعد  ةمنطقأي ال يسمحوا لنا بدخول  المسئولين عناألن  ،دخل المنزلأكنت ولم  أينمابقيت 
 لنمتكن من الوصول لمجرحى، ن ينسق مع الصميب األحمرعمى ما حصل، وطمبت منه أ اإلشارةخالل المجنة الدولية لمصميب األحمر. أطمعت موظف 

مناطق قريبة من  إلىعادة عندما نذهب وفي الأخرى لدعمنا. كان زميمي ناصر البحيصي يقود السيارة وكان معه حاتم عواد.  إسعافووصمت سيارة 
. تمقيت مكالمة هاتفية من شخص إضافية االت طوارئفي حال كان هناك حسيارة إسعاف ثانية تكون مدعومة ب إسعافسيارة بالخط الحدودي نذهب 

 إجرا أنه تم فيها دقيقة تمقيت مكالمة أخرى من شخص من الصميب األحمر أخبرني  00وبعد حوالي  ،الصميب األحمر وأخبرته عن مكاننافي يعمل 
 وأنه بإمكاننا الدخول لممنطقة. اإلسرائيميةالتنسيق مع السمطات 

  

                                                           
 .2411مايو  3جزء من إفادة أمسهان أبو مراحيل، زوجة ناصر، اليت أفادت هبا دلركز ادليزان حلقوق اإلنسان بتاريخ  10
 .كلمة "اخلط احلدودي" تعين احلدود بني قطاع غزة وإسرائيل  11

 صورة حديثة للواجهة اجلنوبية دلنزل ابو اسعيد يف قطاع غزة
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بدخول المنطقة.  اإلشارةومن ثم تمقيت الضو  األخضر من ضابط  أضوا  لوحة السيارةمضا ة، وكذلك   الداخمية والخارجية كانت تأكدنا من أن األضوا
من الخمف. قاد زمالئي السيارة في طريق ترابي كان في نهايته المنزل  هادعمبسيارتنا تدخل المنطقة لتقوم الثانية بأن  اإلسعافمن سيارة  طمبت

رأيت أحد أفراد العائمة ثم بقيت عمى اتصال مع الصميب األحمر. و  ،دمنزل عائمة أبو اسعي   إلىالمصابين. قدت سيارتنا خمفهم حتى وصمنا  األشخاصو 
ن الشمال م إلى امتر  100عمى بعد السيارة وقفنا ، وألموقعإلى اأخبرت موظف الصميب األحمر بأننا وصمنا ففي مقدمة المنزل وكان يموح لنا بيديه 

 المنزل.
 

سا  ، ورأيت بعض النمن السيارة خرجنا أنا وزميمي عبد الكريمثم  ،أحد المصابين بالقرب من المنزلمكان  إلىه زميمي حاتم يوجيقوم بتوهو  رأيت رجالً 
 ومغطاةمرفوعة عن األرض تسير عمى قدم واحدة، والقدم األخرى وكانت من عمرها،  ياتيساعدن امرأة أخرى في الثالثين كن  و يخرجن من المنزل، 

 "12.اإلسعافبالدم. ساعدناها أنا وعبد الكريم حتى وصمت سيارة 

 
 :ناآل داسعي   أبو عائمة
خيمتين  إلي وأطفاليما أسميانشقة ناصر، انتقل ناصر وزوجتو لر الكامل يدمتوال ،ينتعنيف قصفلعمميتي  دمنزل عائمة أبو اسعي  تعرض بعد 

من  امتر  022عمى بعد  أرضو فيم ا. نصب ناصر الخيليم حل بديل تم إيجادحين أن ي إلىحمر ة لمصميب األيقدمتيما ليم المجنة الدول
في الشتاء. غرقت الخيمة عدة مرات القارس  البرد منالصيف و  قيظن من العائمة اآلتعاني  مترا من السياج الحدودي. و 522 حواليمنزلو و 
م امرض باستمرار بسبب الظروف المعيشية الصعبة. اعتقد ناصر أن الخيبالاألطفال  يصاب، و بسبب األمطار الشديدة ىذا العام خالل

 13يوم.ال ىحتوبقيت الخيام منزليم  ،منذ حوالي ثالث سنواتلمسكن فييا  تقمتنا ناصرأن أسرة  ، غيرعمى المدى القصير ستكون حالً 
سموك القوات  في جنائياً  تحقيقاً ليفتح العسكري اإلسرائيمي عي العام بطمب لمكتب المدد عائمة أبو اسعي  تقدمت  إسرائيمي ومبعد كل ىج
قيد  0292 الذي وقع عام حادثالنتيجة التحقيق في ال تزال ميجمات. و لجة ينتوالخسائر التي لحقت بأرواحيم وممتمكاتيم  اإلسرائيمية
 الذي وقع عام حادثالصعوبات تقنية كانت السبب في أن مركز الميزان  من لمحامييمالنائب العسكري العام  صرحفي حين  ،االنتظار
دولة تطالب فييا ن ترفع دعوى قضائية قررت عائمة أبو اسعيد أو تحقيق جنائي. بدء بسرعة ومن دون وقام بإغالق ىذا الممف  ،0299
األول وذلك بمساعدة  عتداءااليخ تار سنتين من مرور قبل  قانونية ضدىمالغير عتداءات االبتعويضيا عن الخسائر التي نجمت عن  إسرائيل

.  لعائمتو لة التي طال انتظارىاادة وان تحقق العيظروف المعيشالفي تحسين  جراءاتىذه اإلزال ناصر يأمل أن تساعد يال و  مركز الميزان.
التعويض عن فييا ب تسبع، طالبفي بئر ال اإلسرائيميةمحكمة الالقانونية  أمام  اإلجراءاتد بدأت عائمة أبو اسعي   0290يونيو  99 وبتاريخ

 المقرر ومنشيود في القضية. الدلة أو األع اسمبتقم المحكمة لم حتى اليوم . و 0292األضرار التي لحقت بالعائمة نتيجة لميجوم األول في 
 .0299 مارس في أولية جمسة عقد
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