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 مقدمة
، اسـتخدمت  28/9/2000منذ اندالع انتفاضة األقصى في األراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الخميس الموافق        

قوات االحتالل اإلسرائيلي، وسائل وممارسات منظمة وغير مسبوقة، ضد السكان المـدنيين فـي األراضـي                
وتنوعت ممارساتها والوسائل التي تستخدمها، بين استخدام القـوة المفرطـة والمميتـة،             . الفلسطينية المحتلة 

كمـا  . بابات والطائرات المروحية والطائرات النفاثة    واستهداف األعيان المدنية بالقصف والتدمير باستخدام الد      
عمدت إلى هدم المنازل السكنية، دون أن تسمح لسكانها بإنقاذ ممتلكاتهم، وفي أحيان كثيرة فـوجئ السـكان                  

 . بالجرافات تقتحم عليهم منازلهم، وفي أكثر من حالة جرى هدم منازل فوق ساكنيها
لمنازل السكنية، وحشر السكان في غرفة واحدة، في ظـروف قاسـية            وتلجأ تلك القوات إلى االستيالء على ا      

وتعمدت عرقلة عمل األطقم الطبية والمستشفيات وسـيارات اإلسـعاف،          . وتمارس الترويع والترهيب بحقهم   
 . ومنعتها من الوصول إلى المرضى والجرحى، بل واستهدفتها بالقصف

. لدواجن واألغنام والمشاتل الزراعية بالتجريف والتدمير     واستهدفت األراضي الزراعية وآبار المياه ومزارع ا      
واستخدمت أسلوب الحصار المشدد، الذي فرضته على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ احتاللها فـي عـام                

وعزلت مناطق عن محيطها، كما هو الحال فـي منطقتـي           . 9/10/2000، والذي أعلنت تشديده منذ      1967
ر المناطق السكنية السيما خالل توغالتها واجتياحاتها العسكرية، دوراً كبيـراً           السيفا والمواصي، ولعب حصا   

في مضاعفة معاناة السكان اإلنسانية، وأفقدت عشرات الجرحى والمرضى حياتهم جراء حرمانهم من الوصول       
 . إلى المستشفيات

ات الشـهداء ومئـات     كانت بلدة بيت حانون عرضة لهجمات متكررة من قبل قوات االحتالل، ما أوقع عشر             
الجرحى في صفوف المدنيين، كما أدى إلى تجريف آالف الدونمات من األراضي المزروعة، وتدمير مئـات                

وتميزت الهجمة التي تعرضت لها البلدة في مطلع العام الماضي          . المنازل السكنية والمحال التجارية والمصانع    
 . بأنها من أشرس تلك الهجمات1/1/2003

يد عدوانها المتواصل على السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، اجتاحت قـوات    وفي سياق تصع  
االحتالل بلدة بيت حانون وأجزاء من أراضي بلدتي جباليا وبيت الهيا الشـرقية، يـوم الخمـيس الموافـق                   

، كما حظرت   ، وفرضت حصاراً مشدداً على البلدة، منعت بموجبه حركة السكان من وإلى البلدة            29/6/2004
واستهدفت شـبكات توصـيل ميـاه       . تحرك السكان داخل مناطقهم كما هو الحال في منطقتي السكة والفرطة          

 .الشرب وتصريف مياه الصرف الصحي وشبكة توصيل التيار الكهربائي، ما أدى إلى مضاعفة معاناة السكان
ة النطـاق لألراضـي الزراعيـة،        ومنذ اللحظات األولى لالجتياح، واصلت تلك القوات أعمال تجريف واسع         

 .طالت مساحات كبيرة من أراضي شرقي جباليا الزراعية أيضاً
، فـي األراضـي     12/6/2004يذكر أن قوات االحتالل كانت شرعت في أعمال تجريف محـدودة بتـاريخ              

 .الزراعية الواقعة شرقي بلدتي بيت حانون وجباليا
لحصار المشد عليها، ما يحول دون وصول بـاحثي المركـز           وبالنظر إلى استمرار احتالل البلدة، وتواصل ا      

الميدانيين إلى المكان، إلجراء التحقيقات الميدانية وتوثيق األضرار، فقد لجأ البـاحثون إلـى رصـد أعـداد                  
الجرحى والشهداء ممن نقلوا إلى المستشفيات، كما اعتمدوا على عالقاتهم الواسعة مع المجتمع المحلي ما هل                

 .رصد ومراقبة االنتهاكات، ومعرفة عدد الضحايا وحجم األضرارلهم عمليات 
عليه قرر مركز الميزان إصدار هذا التقرير اإلخباري، الذي يستند إلى عمليات الرصد والمراقبة اليومية التي                

 .يقوم بها باحثوه، بهدف تسليط الضوء على معاناة سكان بلدة بيت حانون
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 نبذة مختصرة عن بلدة بيت حانون
دة بيت حانون هي جزء من محافظة شمال غزة، التي تقع في أقصى شمال قطاع غزة، يحدها من الشـمال                    بل

، ومن الغرب البحر األبيض المتوسط، ومن       1948والشرق شريط حدودي يفصلها عن األراضي المحتلة عام         
 . الجنوب محافظة غزة

من إجمالي مساحة قطـاع     % 17ا نسبته   كيلو متر مربع،  تمثل م     ) 62(وتتربع محافظة الشمال على مساحة      
وتتكون محافظة الشمال من ثالث مراكز حضرية تصنف كبلديات، هي، بلدية بيت حانون في أقصـى                . غزة

يقدر عـدد سـكان     . الشمال، وبلدية بيت الهيا في وسط المحافظة، وبلدية جباليا، التي تقع في أقصى جنوبها             
 .1 نسمة265980والي ، بح2004محافظة الشمال، في العام الجاري 

وتستولي قوات االحتالل على آالف الدونمات من أراضي محافظة شمال غزة، تقيم عليها ثالثة مستوطنات 
 دونم، استولت قوات االحتالل على مساحة 800 على مساحة 1982مستوطنة نيسانيت، أقيمت في عام هي 
توطنة إبلي سيناي أقيمت في العام نفسه  دونماً، و مس1620 لتصبح مساحتها 1993 دونماً أخرى عام 820

 لتصبح مساحتها 1993 دونم أخرى عام 100 دونماً واستولت قوات االحتالل على 400وكانت مساحتها 
 دونماً، وتوسعت على حساب أراضي 600 على مساحة 1990 دونماً، ومستوطنة دوغيت، أقيمت عام 500

 . دونم1250ا  لتصبح مساحته2000 و 1993الفلسطينيين في عامي 
 دونماً مخصصـة للبنـاء      1500 دونماً من بينها حوالي      13.438وتبلغ مساحة أراضي بيت حانون اإلجمالية       

ويشكل قطـاع   .  ألف نسمة  26.000ويفوق عدد سكان بيت حانون      . وباقي المساحة تستغل ألغراض الزراعة    
 .الزراعة النشاط االقتصادي الرئيس في بلدة بيت حانون

 

 داث يومياًتسلسل األح
م، بقـوة   29/6/2004 يوم الثالثاء الموافـق      فجر من   05:00 الساعة   عند حوالي -اجتاحت قوات االحتالل    

 في المنطقـة الصـناعية      ،آلية عسكرية مصحوبة بغطاء جوي من طائرات األباتشي        20 عسكرية مكونة من  
 مـن شـركة    واتخـذت  ،ت حانون أبو صفية شرق جباليا وبي    منطقة  المنطقة الواقعة ما بين     في  بيت حانون و  ب

 قـوة    من النيران   كثيف تحت غطاء  تقدمت   و. لتمركزها اًنا مك  لألبقار ة، ومزرع )الثالجة(التبريد الفلسطينية   
تمركزت على  حيث   ،  )إيرز(  حانون تمعبر بي  مكونة من ست دبابات وجرافتين انطالقاً من          أخرى عسكرية

 وباشـرت   إيـرز،  وحتى مفترق الجمارك في محـيط        )انونكف بيت ح   ( من  بدءاً ،امتداد شارع صالح الدين   
 ، وعند حـوالي    وعند للنيران في محيط المكان      عليه، بأعمال تجريف وتدمير الشارع وصنع السواتر الترابية      

الكـف  و بيـت حـانون      ر إلى جس   القوات اإلسرائيلية  تصباحاً، تقدم  07:00 حوالي الساعة    6:00الساعة  
، وباشرت بأعمال تدمير وتخريب البنية التحتية بالمكـان حيـث           )ة للبترول محطة حمود (مفترق بيت الهيا    و

انت خسائر البنية وك . كثيف للنيرانإطالق وسط الترابية، وصنعت العديد من السواتر  ودمرت وخربتجرفت
 :التحتية في بيت حانون خالل توغلها في المنطقة كالتالي

، البلدية، مقابل مبنى    من ثالث محاور  ) يت حانون الرئيس  بمدخل  ( شارع خليل الوزير     إلحاق أضرار في   .1 
 .دوار الجسر الرئيس للبلدة، محيط محطة بيت حانون للبترولمحيط 

 .متر250 نهاية شارع فايز حمد حتى شارع باسم نعيم بطول اإلسفلتطبقة  تدمير .2 

                                                 
 . عدد السكان الوارد وفق تقديرات الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني لسنوات مختارة 1
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 ن فيضـا  إلىمما أدى   منهل خرساني   15 شبكات الصرف الصحي في شارع حمد بالكامل وعددها          إتالف. 3 
 .مياهه في المنطقة

 . انش في مدخل حي األمل البورة4 شبكة خط مياه حديدي إتالف .4 
 مجمـع  12 حـوالي    ، وتحطـيم     شبكة الصرف الصحي في الجزء الشمالي من شـارع السـكة           إتالف .5 
 .مجاري في المكانالفيضان مياه  إلى ما أدى )خرساني(
 وشـارع   ي جزئي في شارع الواد    إتالفمل في الجزء الشمالي لشارع السكة و       شبكة الكهرباء بالكا   إتالف .6 

انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين وعن مضـخة         إلىالحميد وشارع صالح الدين مما أدى        السلطان عبد 
 . فيضانات المجاري لمدة أربع أيام متتالية إحداثمجاري الرئيسية وعن آبار المياه وتسبب في 

 .الحميد شبكة المياه الفرعية في منطقتي السكة والسلطان عبد إتالف .7 
عدم قدرة أطقم البلدية الوصول لآلبار ميـاه عايـدة ،           . 9.  شبكات المياه الفرعية لمنطقة المغاير     إتالف .8 

 شبكة الهاتف وأعمدته    إتالف.  ساعة متتالية  24الصناعية، الوقاف ما أدى النقطاع المياه عن المواطنين لمدة          
 . قواطع5تجريف شارع السكة بشكل عرضي في أكثر من . منطقة السكة، والمغاير، وحي األمل: في كل من

 . كوب1 حاوية قمامة سعة 40 أكثر من إتالف .9
. ، شرقاً وغرباً وشماالً وجنوباً أيضاً     وبذلك تكون قد أحكمت سيطرتها على بيت حانون من جميع النواحي          *  
رفت قوات االحتالل حوالي عشر دونمات زراعية تعود ملكيتها آلل الزعـانين             ج 7:30عند حوالي الساعة    و

 . العام صالح الدينشارعوذلك على 
عام من سكان بيت حانون نتيجة أعمال مقاومة في منطقـة  ) 25" (راسم خليل عدوانهذا واستشهد الشاب    *  

 . فجراً 05:00الي الساعة  حوعند و.)أثناء تحضيره عبوة ناسفة.(بيارة زمو جنوب شرق بيت حانون
 كذلك  ،ل الشوا على طريق صالح الدين      سور منزل تعود ملكيته آل     10:00عند حوالي الساعة    كما جرفت   * 

  . على نفس الشارعسور مصنع تغليف الحمضيات
 مساًء منزل المواطن شريف أبو حشيش الواقع شرق شارع صالح الدين جنـوب               في الرابعة  كما وجرفت * 

 .حانون تدميراً جزئياًصناعية بيت 
 

 :م30/6/2004األربعاء 
 دخلت عدد من قوات المشاة والقوات الخاصة المنطقة الواقعة شرقي الخـط              مساءً 8:00عند حوالي الساعة    

 أبو صـفية     للبترول وفي  حطة حمودة مللبترول حتى    لومحطة الجع الشرقي امتداداً من شارع مقبرة الشهداء       
 ممـا    مسـاءً  20:30 عند الساعة    اشتبكت معها المقاومة  رة على هذه المنطقة و    شرقي جباليا، وأحكمت السيط   

  بجـروح متوسـطة،     آخر وإصابةجباليا،  ب  منطقة القرم   من )عاما26ً( أحمد نبهان    إسماعيل استشهادإلى  أدى  
 . م1/7/2004 في المكان حتى الخامسة من فجر الخميس مكثت تلك القواتو

 مـن سـكان معسـكر        ) عاماً 19 ( استشهد عطية محمد محسن العجرمي     مساًء 2:00عند حوالي الساعة    * 
 10 كما أصيب    ،بلدة بيت حانون    جنوب    مشاهدته للمواجهات في محيط محطة حمودة للبترول،        خالل ،جباليا

 . في اليوم ذاتهفلسطينيين بجراح مختلفة
 

 :م1/7/2004الخميس 
 تجـاه تجمـع لألطفـال       صـاروخاً  اإلسرائيلية ربية الح  أطلقت الطائرات  مساءاً،3:30عند حوالي الساعة    * 

 6 إصابة عن   أسفرا 4:15 تبعته بصاروخ آخر في حوالي الساعة        ،المدنيين في محيط محطة حمودة للبترول     
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 كمـا   . حيث أصيبا بشظايا في كافة أنحاء الجسم       ، وصفت حالة اثنان منهما بالخطيرة     ، مختلفة بإصاباتأطفال  
هـدمت  و. الق النار المتعمد تجاه منازل المواطنين المدنيين في حي تل الزعتر          كررت الطائرات المروحية إط   

 بشـكل   ، متر مربع  86 ، مساحته  سلمان اخراوات  معبدا لكري عزات  لعود ملكيته   يقوات االحتالل منزل ريفي     
 جزئي

 - شرقي بيت حـانون    إسرائيلية توغلت قوة خاصة     1/7/2004 فجر الخميس    01:00عند حوالي الساعة    * 
 . في المكان حتى الخامسة من فجر اليوم التاليمكثت و،واعتلت بناية عمر قاسم الكفارنة  -يارة زموب
 

 :م2/7/2004الجمعة 
 في منطقة الفرطـة      الكفارنة،  اعتلت قوات االحتالل منزل ممدوح قاسم      ، ظهراً 11:00عند حوالي الساعة    * 

 عن استشهاد محمد أحمـد      أسفر ما   ، في المنطقة   النار تجاه كل ما يتحرك     بإطالق وأخذت   ،شرقي بيت حانون  
حيث أفادت تحقيقات المركز الميدانية بأن الشهيد ضيف اهللا قتل وهو على بـاب               ،) عاماً 21(جابر ضيف اهللا    

 .منزله، المجاور لمنزل ممدوح الكفارنة الذي استولت عليه القوات الخاصة واتخذته كموقع ألعمال القنص
 متأثراً بجراحه التي أصيب بها فـي        )عاما15ً( استشهد الطفل حمزة ناهد حبوش       مساًء 4:00عند الساعة   * 

 . بغزةتفاح، يذكر أن حبوش من سكان حي ال ظهر اليوم نفسهالصدر والبطن عند محطة حمودة للبترول

 من األراضي الزراعية التـي      اً دونم 600  حوالي  فجراً جرفت قوات االحتالل    01:30عند حوالي الساعة    * 
 والفواكه  مزروعة تلك بالحمضيات والزيتون   وال ،، ريحان هعبد رب عيد، البطش، الزين،    : د ملكيتها لعائالت  تعو

  أبـو صـفية و      منطقة امتداداً من محطة الجعل ومقبرة الشهداء جنوباً حتى        (جباليا ي بلدة  شرق والخضروات،
 . )حمودة شماالًمحطة 

 على   خالل توغلها في أنحاء مختلفة من بيت حانون         بشكل جزئي وذلك   )منازلست  (هدمت واقتحمت   كما  * 
، سهيل راجح عثمـان أبـو       )شارع المصريين ( المصري   حعبد الفتا خليل محمد   : إلىتعود  هي   و مدار اليوم، 

، محمد فوزي رمضان الشـنباري ، رشـدي         الجواد محمد أبو زريق واخوانه     عبد، حسين   )متر120(هربيد  
  .، وجميعها في المناطق الشرقية للبلدةالم العيماويأنيس سالم العيماوي ، رامي أنيس س

 

 :م3/7/2004السبت 
 فجراً، توغلت قوات االحتالل بقوة مكونة من ثماني دبابات وجرافتين في منطقة             1:00عند حوالي الساعة    * 

ياب حسن د / األراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لورثة         دونماً من  13جرفت  قليبو شمال تل الزعتر، حيث      
 من فجـر    ومن ثم تراجعت في حوالي الساعة الخامسةً       ن، والمزروعة بالحمضيات، في المنطقة،     الدحنو حسن

  .شارع صالح الدينإلى نفس اليوم 

 إصـابته  اثـر     ) سنوات 9  (الكريم شتات   عبد إيهاب :، استشهد الطفل  11:00 ظهراً   عند حوالي الساعة  * 
محيط  ذهابه لشراء الحلويات له وأخوته، وهو من سكان         الحتالل أثناء بعيار ناري في القلب أطلقه عليه جنود ا       

 استشهد الطفـل    كما  .خالل توغلها في المنطقة   ، حيث استشهد قابضاً على ثالثة شواقل        محطة حمودة للبترول  
بعـد أن   ،   من سكان حي التفـاح بغـزة        مساءا، وهو  8:00 عند حوالي الساعة     ً) عاما 16( أبو طالب    إسحاق

 . لمشاهدة األحداثفي محيط محطة حمودة للبترولت االحتالل نيرانها تجاه الصبية المتجمعين فتحت قوا
واصلت قوات االحتالل حصارها الخانق لمنطقة الفرطة شرق بيت حانون، لليوم الرابع على التوالي، حيث               * 

داهمـت منـازل    تباشر بأعمال تجريف مساحات واسعة من األراضي الزراعية في محيط المكان، واعتلت و            
 سـعدي   - أكرم الكفارنة  - مهدي الكفارنة  - عبد اهللا أبو عودة    - عبد الكريم أبو عودة    -ممدوح قاسم :المواطنين
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 ، وقامت بقطع التيار الكهربائي ، كما جرفت خطـوط الميـاه             - عاهد الكفارنة  - محمد فوزي شبات   -شبات
 .والبنية التحتية بشكل كامل في المكان

 

 :م4/7/2004األحد 
 مـن تلـك     - توغلت حوالي عشر آليـات عسـكرية       4/7/2004 فجر األحد    02:30عند حوالي الساعة    * 

 في المنطقة الواقعة غربي شارع صالح الدين شـرقي أرض           -بيت حانون بالمتمركزة في المنطقة الصناعية     
حسـب  ، و قليبو شمالي تل الزعتر، وباشرت بتجريف األراضي الزراعية والبيارات الموجودة فـي المنطقـة             

التقديرات األولية للبحث الميداني، فإن تجريف األراضي الزراعية ما زال مستمراً في أكثر من مكان منذ بدء                 
 .حصار بيت حانون

 إصابته عاماً من سكان الزوايدة اثر       17مساًء استشهد الفتى عدنان حسن منصور       5:30عند حوالي الساعة    * 
 وتؤكد تحقيقات المركز الميدانية أن الشهيد منصور كان في          .في الفك األيسر في محيط محطة حمودة للبترول       

زيارة لبيت أقرباءه في حي تل الزعتر المجاور لبيت حانون، وأن تواجده في المكان كان بدافع معرفـة مـا                    
كايد عبد الهادي عوكل، الذي تواجد في المنطقة وتـولى نقلـه، أن             : يجري، حيث أفاد سائق إسعاف الصحة     

بجانب معمل أبو عودة للباطون، مع آخرين كانوا يشاهدون الدبابات اإلسرائيلية، وأطلقت تلـك              الشهيد تواجد   
القوات النيران تجاههم، ما أسفر عن إصابة منصور في أسفل الفك جهة اليسار، وفارق الحياة فور وصـوله                  

تل بينمـا كـان يقـود    ونفى عوكل أن تكون هناك جرافة فلسطينية في المكان، أو أن الشهيد ق     . المستشفىإلى  
 . جرافة كما ورد في ادعاءات قوات االحتالل في تعليق للناطق باسمها على مقتل منصور

 :م5/7/2004االثنين 
 مصحوبة بقوات كبيرة مـن      إسرائيلية آلية عسكرية    15 مساء االثنين توغلت     11:00عند حوالي الساعة    * 

 حيث  ، في المنطقة الشرقية لجباليا    ،ن طائرات األباتشي   تحت تغطية جوية م    اإلسرائيلية،الخاصة  المشاة  القوة  
 ثـم   ، مقابل محطة الجعل للبترول    ،أحكمت السيطرة على محيط مقبرة الشهداء وتمركزت على الخط الشرقي         

سابقاً شرقي  )  المدنية اإلدارة( المقابلة للكتيبة الثالثة     ،ربه وجبل الكاشف وبيارة أبو علبة      عزبة عبد إلى   تقدمت
 مقبرة الشـهداء    ط محي إلى حيث تراجعت القوات     ، فجراً 05:00 ة الساع إلى واستمر هذا الوضع     ،اليامخيم جب 

 .مرة أخرى

بالرشاشـات الثقيلـة منـازل       اإلسـرائيلية  قصفت الطائرات الحربية     اً صباح 06:30عند حوالي الساعة    * 
، علماً بـأن هـذا       أضرار  أو إصاباتالمواطنين في تل الزعتر ومحيطه شمال غزة دون أن يسفر عن وقوع             

 .القصف يتكرر بشكل يومي في المنطقة
 كـم غربـي     3.5إلىواصلت قوات االحتالل تجريفها لمساحات واسعة شرقي بلدة جباليا، ولمسافة تصل إ           * 

 .حدود الفصل، وهذه المنطقة تعرف بخور زنون
 3:00زعانين، وعند السـاعة      فجراً قامت قوات االحتالل باقتحام منزل ناصر ال        5:00عند حوالي الساعة    * 

 . بالقوة- أفراد10 حيث يقطنه –أخلته من سكانه 
 

 :م6/7/2004الثالثاء 
عـة  ق في المنطقة الوا   إسرائيليةدبابات عسكرية    5جرافات و  8 توغلت   ، مساءً 12:00عند حوالي الساعة    * 
، مزروعة بالحمضيات  من األراضي ال   اًدونم 250 وباشرت في تجريف حوالي      ،)يغرب الواد ( جباليا   يشرق
 .فجرا04:00ً قبل أن تتراجع عند الساعة ، الجمل، جنيد، أبو وردة، مسعود: تعود ملكيتها لعائالتيوالت
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قامت قوات االحتالل بتسوية أراضي شرق شارع زمو، ومهدتها كموقع مؤقت للدبابات، حيث تستقر فيـه                * 
ستمرت الطائرات الحربية بقصف مزارع ومنازل      كما ا . مطلقة نيرانها تجاه كل ما يتحرك على طول الشارع        

 .السكان في بيت حانون وشرق بلدتي جباليا وبيت الهيا وتل الزعتر
 من إدخال شحنة تضم بعض المواد الغذائية ومياه الشرب للسكان           - بصعوبة -ن الصليب األحمر الدولي   تمك* 

 .المحاصرين في منطقة الفرطة شرق بيت حانون
النيران ) الكف(  مساًء فتحت قوات االحتالل المتمركزة على مفترق بيت حانون           6:00عند حوالي الساعة    * 

 14(إصابة الطفل أدهم أحمد أبـو حسـان         إلى  تجاه صبية تواجدوا في المكان لمشاهدة المواجهات، مما أدى          
 . بعيار ناري في البطنئمن مخيم الشاط) عاماً

 

 :م7/7/2004األربعاء 
فجراً هدمت قوات االحتالل المتواجدة على شارع صالح الدين مصنع أبو عودة             1:00عند حوالي الساعة    * 

خمـيس  إلـى    ه تعود ملكيت  ، كما هدمت منزالً سكنياً    ،2م120، وهو يتربع على مساحة      للباطون بشكل جزئي  
 . بشكل كلي،المجدالوي

 

  :م8/7/2004الخميس 
وة خاصة من قوات االحتالل وانتشر أفرادهـا         من فجر اليوم الخميس ، توغلت ق       1:00عند حوالي الساعة    * 

في المزارع الشرقية القريبة من شارع النعايمة في بلدة بيت حانون، فيما حاصرت مجموعـة منهـا منـزل                   
عاماً، وهو ممن تصفهم تلك القوات بنشـطاء فـي المقاومـة،            ) 44(ناهض عبد الرحمن عبد اهللا أبو عودة،        

ت المروحية تحليقها في أجواء البلدة، وإطالقها المتكرر والعشوائي للنيران          فيما واصلت الطائرا  . وأردته قتيالً 
في أرجاء مختلفة منها، كما تمركزت قوة أخرى في محيط موقع لألمن الوطني يقع على تقاطع شارع السكة                   

بسـيوني،  ، واعتلت أسطح عدداً من المنازل السكنية، التي تعود ملكيتها لعائالت، ال           )العزبة(مع شارع الوادي    
 من فجر اليـوم     5:30 عند حوالي الساعة     -وأثناء محاولة بعض الشبان الخروج من البلدة        . الزعانين، مصلح 

 فاجأتهم القوة التي تنكر أفرادها في زى مدني وأردت ثالثة منهم قتلى فيما تمكن الرابع من الزحـف                   –نفسه  
عاماً، ) 39( عاماً، نصر الدين محمد أبو هربيد،        )30(زاهر راجح أبو هربيد،     : والشهداء الثالثة هم  . والفرار

يحجب االسم بناء علـى     (وحسب إفادة صرح بها للمركز الشخص الناجي        . عاماً) 40(نعيم مصباح الكفارنة،    
عاماً، أحد سكان المنطقة المجاورة خرج على صوت إطالق         ) 52(فإن يوسف أحمد موسى الزعانين،      ) رغبته

وعند حوالي الساعة السادسة من صـباح       . ف الجرحى فقتلته تلك القوة على الفور      النار في محاولة منه إلسعا    
مقتل إلى  اليوم فتحت الطائرات المروحية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه منازل السكان في منطقة السكة، ما أدى                

كما .  في الصدر  عاماً، بعيار ناري  ) 13(عاماً، وإصابة طفلتها وفاء يوسف حمد،       ) 45(،  )حمد(جميلة المزين   
عاماً، وأصيب خمسة آخرين بجراح وصفتها المصادر الطبية        ) 28(استشهد حامد أحمد عبد العزيز أبو عودة،        

 . بالمتوسطة
وقد شددت قوات االحتالل من حصاها على بلدة بيت حانون خالل اليوم، حيث أغلقت بتواجدها في منطقة                 * 

أعاقت ومنعت الطواقم الطبية من ممارسة أعمالها، رغم وجـود          بيت حانون، و  إلى  السكة كل المنافذ المؤدية     
 .تنسيق مسبق مع االرتباط الفلسطيني
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دبابـات   7  قوات االحتالل بقوة مكونة من      توغلت 8/7/2004 ظهر الخميس    12:30عند حوالي الساعة    * 
سة الزراعة حيث تمركزت   المقابلة لمدر ) البورة( المنطقة الشرقية باتجاه الشمال الغربي       طلقة من من،  نيوجرافت

 . تعود ملكيتها لعائالت الشوا والزعانينهناك وباشرت في تجريف أراضي زراعية وبيارات

ظهراً تقدمت قوات االحتالل عند دوار زمـو وأخلـوا منـزل محمـد جمعـة                11:00عند حوالي الساعة    * 
كما هدمت منزل ابنه باسـل       مساًء 1:00 من سكانه وهدموه بشكل كلي الساعة        ، المكون من طبقتين   الزعانين
 .ه، وهو منزل وكالةجوارالواقع 

اعتقلت قوات االحتالل مهدي محمد حسان البسيوني من منزله في منطقة السكة في بيت حـانون واقتادتـه    * 
 .جهة غير معلومةإلى 
كياً، والذي  عاماً، المعاق حر  ) 70(أفادت مصادر وحدة البحث الميداني أن أحمد األشقر، البالغ من العمر            ** 

نقطـة  إلى  يعاني من مرض القلب المزمن، حوصر داخل منزله، الذي استولت عليه قوات االحتالل وحولته               
، وعلى الرغم من تدهور حالتـه الصـحية إال أن قـوات             8/7/2004مراقبة عسكرية يوم الخميس الموافق      

سـة مـن مسـاء أمـس األحـد          االحتالل رفضت السماح للطواقم الطبية بالوصول إليه حتى السـاعة الساد          
بينما تواصل قوات االحتالل االسـتيالء علـى أسـطح          . ، حيث انسحبت تلك القوات من منزله      11/7/2004

المنازل والشقق العلوية من البنايات السكنية وتتخذها كنقاط مراقبة عسكرية لقنص كل ما يتحرك، بعد احتجاز                
. لحركة داخل منازلهم أو االتصال بالعالم الخـارجي       السكان داخل غرفة من غرف المنزل، حيث تمنعهم من ا         

 كما ألحق إطالقها النار المتكرر والعشوائي أضراراً بعشرات المنازل السكنية
 

 :م9/7/2004الجمعة 
 مكونة من سبع دبابات وجرافة في منطقـة         إسرائيلية قوة   الجمعة توغلت  مساء   11:40عند حوالي الساعة    * 

 كثيف للنيران حيـث اعتلـت أسـطح بعـض           إطالقمدينة زايد السكنية، وسط     قليبو شمال تل الزعتر شرق      
 فجـر السـبت     04:00البنايات وباشرت بأعمال تجريف أراضي المواطنين قبل أن تنسحب عنـد السـاعة              

 يذكر أن المقاومة الفلسطينية تصدت لالعتداء ودامت العديـد مـن االشـتباكات مـع قـوات                  10/7/2004
 .االحتالل

صادر الميدانية للمركز فقد تمكن الصليب األحمر الدولي من إدخال بعض المسـاعدات العينيـة،               ووفقاً للم * 
ومياه الشرب لألسر المحاصرة في منطقة السكة، بصعوبة بالغة، في الوقت الذي تعاني فيه البلدة من حصار                 

 .خانق لليوم الحادي عشر على التوالي
 

 :م10/7/2004السبت 
 ثقيل في    ناري  بعيار ) عاماً 26( لطيفة بسام أبو عمشة      : السيدة  صباحاً أصيبت  10:30عند حوالي الساعة    * 

وأعاقـت  . عندما أطلقت قوات االحتالل النار تجاهها عند مدخل شارع الوادي في بيت حـانون              ،القدم اليمنى 
  . اليمنىقوات االحتالل تقدم اإلسعاف مدة الساعة تقريباً، مما تسبب في سوء حالتها الصحية و بتر ساقها

 صباح السبت أطلقت قوات االحتالل المتمركزة في محيط المقبـرة الشـرقية             06:00عند حوالي الساعة    * 
 -) عاماً 24( أبو جبل    ذ محمد ناف   المواطن  قذيفة من دباباتها المتركزة بالمكان، مما تسبب في إصابة         )الشهداء(

 .تسببت في بتر إحداهما ساقيه  بشظايا في-الذي تواجد في المكان لتحطيب األشجار المجرفة
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 :م11/7/2004األحد 
 من مساء األحد تقدمت العديد من التعزيزات العسكرية المتواجدة فـي محـيط              23:20عند حوالي الساعة    * 

عند حوالي الساعة   ، و ن الكف حتى مفترق الجمارك    مشارع صالح الدين امتداداً     إلى  ) إيرز(معبر بيت حانون    
  مسـقوف   وهـو  ،أحمـد حسـن أبـو كلـوب       إلى   تعود ملكيته    ، كلياً اً هدماً ت منزل سكني   فجراً هدم  03:00

  ، فرد11 يقطنه ، ومتر مربع220ة تمساحو باإلسبستوس،
منـزل ريفـي    ( عصراً منزل رزق الزعانين بشكل كلـي         16:00كما هدمت قوات االحتالل عند الساعة       * 

 .أفراد8يسكنه و ،متر120 مساحته باإلسبستوس، ومسقوف 
  فـي ، خيري حسن المصـري كيتهما لعزام عايش حمد شارع نعيم كما هدمت بشكل جزئي منزالن تعود مل     *

 .شارع المصريين
 مساًء أطلقت قوات االحتالل المتمركزة في محيط مقبرة الشهداء شـرق جباليـا              7:00عند حوالي الساعة    * 

 . عبد ربه شرق جباليا، أثناء توجهه لعملهمن سكان عزبة)  عاما38ً(محمود محمد عبيد:النيران تجاه المزارع
 

 :م12/7/2004االثنين 
 أمام مقرب بلدية بيـت      ، حانون بيتمدخل  عند  جرافات   4دبابات و  5 توغلت   22:00عند حوالي الساعة    * 

 .م13/7/2004 وانسحبت فجر الثالثاء ،حانون على مفترق شارع زمو

ية عسكرية في محيط شرق جباليا وتمركـزت عـن          آل20 مساًء توغلت حوالي     9:00عند حوالي الساعة    * 
عنـد حـوالي    و. مساءً 12:00 انسحبت عند الساعة     ، ثم على الخط الشرقي شرق صالح الدين     ) القار(مصنع  
مساء االثنين أطلقت قوات االحتالل قذيفتي دبابة في أرض خالء في محيط مقبرة الشهداء دون              12:00الساعة  
 . أو أضرارإصاباتوقوع 
واصل قوات االحتالل فرض حصارها المشدد على بلدة بيت حانون لليـوم الرابـع عشـر علـى                  هذا وت ** 

التوالي، حيث تواصل تواجدها المكثف في البلدة، السيما منطقتي الفرطة شرقي بيت حانون والسـكة غربـي               
ووفقـاً  . يهاالبلدة، وواصلت أعمال تجريف األراضي الزراعية، وهدم وتدمير المنازل السكنية واالستيالء عل           

لحصيلة أولية، أفادت مصادر البحث الميداني في المركز أنها رصدت تجريـف قـوات االحـتالل حـوالي                  
) 800(منها مزروعة بالحمضيات، من بينها حـوالي        % 95دونماً من األراضي الزراعية أكثر من       ) 2000(

رت ثالثة آبار مياه تستخدم ألغـراض       كما دمّ . دونماً من األراضي الزراعية الواقعة شرقي بلدة جباليا وحدها        
 .الري في مناطق الفرطة وبورة الشوا والسك

 

 :م13/7/2004الثالثاء 
 ،منزل جمال محمد حسين سويلم ووالده     إلى   إسرائيلية مساًء تقدمت قوة خاصة      23:00عند حوالي الساعة    * 
 سـكانهما  المنـزلين مـن      بـإخالء وقامت  ) متر منه 150على بعد حوالي    ( شرق معبر بيت حانون      واقعانال

يذكر أن قوات االحـتالل     . )عاماً  45  ( جمال محمد حسين سويلم    :ثم اعتقلت صاحب المنزل     ،وتفتيشها بدقة   
 . نفق أرضي أو ما شابهنحث عالب قامت بالتفتيش بحجة

 

 :م14/7/2004األربعاء 
، نيـران   14/7/2004وافق   من صباح أمس األربعاء الم     10:35فتحت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة       * 

رشاشاتها على موكب لوكالة غوث وتشغيل الالجئين، مكون من أربع جيبات وحافلة صغيرة، كان على رأسه                
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، وذلك أثناء دخولهم البلدة، إليصال مواد غذائية للسكان المحاصـرين           "بيتر هانسن "مفوض عام الوكالة السيد     
 ووفقاً إلفادة    .)شاحنة طحين ومواد غذائية   16عدد  (الغذائية  قافلة محملة بالمواد    بصحبتهم  ،  29/6/2004منذ  

شخصاً، حينما دخلـوا شـارع      ) 25(أدلى بها أحمد جبر البسيوني، فإن موكب وكالة الغوث الذي كان يضم             
 صباحاً، وأثناء مرور الموكب على الطريق فوجئوا بـه          10:30السكة غربي بيت حانون، عند حوالي الساعة        

شجار التي اقتلعت من األراضي المجرفة، وفيما توجه بعض األشخاص لفتح الطريق، هـبط              مغلقاً بجذوع األ  
السيد هانسن ومن معه لتفقد الدمار الذي حل بالمنطقة، وبمجرد هبوطهم من السيارات، فتحت قوات االحتالل                

ـ  إلـى  االحتماء بمنزل قريب تعود ملكيته    إلى  النار تجاه الموكب وعلى مستوى منخفض، ما اضطرهم           ر جب
متراً عن مكان تواجدهم في     ) 30(منزل أحمد البسيوني الذي يبعد      إلى  وحاول السيد هانسن التوجه     . البسيوني

 لحـين   ر االنتظا إلىالمنطقة، فعاودت تلك القوات إطالق النار، ما اضطرهم         حاولة لمعاينة الدمار الذي حل ب     م
 . دة وتوزيع المواد الغذائية على السكانوسط البلإلى إجراء االتصاالت، حيث تمكنوا من الوصول 

 : المـواطنين  منـازل  اقتحمت قوات االحتالل     14/7/2004 األربعاء   من مساء  3:00عند حوالي الساعة    * 
 وذلك غربـي    ، عسكرية وحّولوها إلى نقطة مراقبة    ،سائد شبات ووائل شبات، وطردوا سكانها منها واحتلوها       

 .يد في شارع السلطان عبد الحمبيت حانون
 تعود ملكيتهـا    دلحميعبد ا السلطان  والفرطة  و كما دمرت ثالثة آبار للمياه بشكل جزئي في مناطق البورة            * 
كما هدمت سور سوق بلدية بيت حـانون        . آل الشوا، نادي حمد، أحمد حسن محمد العثماني على الترتيب         :لـ

 . ة لهالخارجي من الجهة الشمالية والجنوبية والبوابة الفرعي
، وثالثة أخرى بشكل    ل كلي وهو مصنع محمود مصلح للطوب      ها بشك ادح هدمت أربع منشآت صناعية أ     كما* 

 ، ورشة العصار للبناشر   -  مصنع أبو غليون للبالط    - للباطون وإخوانهمصنع صبحي أبو عودة     : جزئي وهي 
 .وجميعها تقع على شارع صالح الدين

 

 :م16/7/2004الجمعة 

المتواجدة في شارع السكة غربي بيـت        اإلسرائيلية الجمعة باشرت القوات      مساء 2:30عند حوالي الساعة    * 
 و السواركة بشكل كلي،   إلبراهيممنزل ريفي تعود ملكيته     : حانون بأعمال تجريف واسعة النطاق دمرت خالله      

 . فضل وخليل البسيوني بشكل جزئيي منزلومنزل عبد القادر نعيم بشكل جزئي،

 شرق طريق   الصناعيةمت ثالث دبابات وجرافة من مكان تواجدها في المنطقة           مساًء تقد  2:00عند حوالي   * 
 في محيط   المجرفة سابقاً  وباشرت بأعمال تجريف وتخريب في الشارع وتسوية بعض األراضي           ،صالح الدين 

 حيث جرفت مزرعة أغنام تعود ملكيتها لعيد السواركة بشكل كلي، كما دمرت مصنع أحمد مصـلح                 ،المكان
كل كلي، ومصنع طوب تعود ملكيته لجابر ضيف اهللا بشكل جزئي، ومحطة العـين لتحليـة ميـاه                  للطوب بش 

مياه دمرته  للبئر  كذلك   ،وني بشكل جزئي  ي منزل حبيب البس   هدمتكما   الشرب تعود ملكيتها لحبيب البسيوني،    
 .بسيوني تعود ملكيتها آلل الشنطي وال دونم تقريبا100ً، كما جرفت أراضي زراعية تقدر بـاًكلي

 قـوات   وأطلقـت  وقع اشتباك مسلح شرقي بيت حانون في منطقة بورة الشوا            12:00عند حوالي الساعة    * 
 .دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو أضراراالحتالل قذيفة من دباباتها المتمركزة في المكان 

 وباشرت بأعمال   ، جباليا  توغلت دبابتين وجرافتين في محيط مقبرة الشهداء شرق        3:00عند حوالي الساعة    * 
 .المقبرة حيث جرفت أراضي زراعية تعود ملكيتها آلل الجدبة شمال التجريف في المحيط،
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 ،وني ونعـيم  ي دونم تعود ملكيتها آلل البس     100 عصراً جرفت قوات االحتالل      16:00 الساعة    حوالي عند* 
 .بيت حانونب منطقة السكةفي 

 

 :م17/7/2004السبت 
 أحمـد    و  عيد البسيوني  وزل أحمد البسيوني    اهدمت قوات االحتالل من   عة الخامسة مساًء،    عند حوالي السا  * 

 . خالل تجريفها في منطقة السكة غربي بيت حانون،األشقر بشكل جزئي
المتمركـزة أعلـى شـارع المصـريين،نيران     اإلسـرائيلية   فجراً فتحت القوات 2:15عند حوالي الساعة    * 

إصابة الطفلـة   إلى   مما أدى    - وهو ما يحدث بشكل متكرر     -ل السكان في المنطقة   رشاشاتها الثقيلة تجاه مناز   
 سطح   النارية بعد أن اخترقت العيارات    ، بعيار ناري في الكتف األيمن،     ) أعوام 7(خلود جميل رباح المصري   

 .منزلها االسبستي
 

 :م18/7/2004األحد 
 من الطائرات العمودية التـي      رشاشاتهاران   أطلقت قوات االحتالل ني    ، صباحاً 06:00عند حوالي الساعة    * 

 أو   يسفر القصف عن وقـوع إصـابات       مالساعة، ول  قرابة   ، بيت حانون  ية في شرقال  المنطقة حامت في أجواء  
 .أضرار

 ثالثة منازل في منطقة السكة غرب بيت حـانون          أسوار جرفت قوات االحتالل     2:30عند حوالي الساعة    * 
منـزل،  ال محمد الشنطي سـور      فعبدا للطي ،   المنزل مدخل و  قاسم سور  يهادعبدا ل غسان  : على النحو التالي  

 .منزلال  ومدخلرشيد سهيل الشنطي سور

 بيـت   ي دونماً من األراضي الزراعية شـرق      100 مساًء جرفت قوات االحتالل      5:30عند حوالي الساعة    * 
، حسن خليـل    )اً دونم 15 (انهوإخوشوقي أحمد خليل الزعانين     : تعود ملكيتها لكل من    ، زمو  في منطقة  حانون

 .ً) دونما25 (، يوسف أبو عمشة)اً دونم45 (وإخوانه ، محمود خليل الزعانين )اًدونم15 (الزعانين

سكة غرب  ال دونماً من األراضي الزراعية في منطقة        28 جرفت قوات االحتالل     3:30عند حوالي الساعة    * 
دونمات 7-) دونم( حمام زراعي    (وإخوانه   الزعانين    محمد خليل  إسماعيل:  تعود ملكيتها لكل من    بيت حانون 
 الزعانين  إسماعيل، أحمد خليل    )دونمات حمضيات  7( الزعانين   إسماعيل محمد خليل    معبدا لكري ،  )حمضيات

        مزرعـة دواجـن مسـاحته      ( الزعـانين    إسماعيل، محمد أحمد خليل     ) زراعي م حما -ونمات حمضيات د 7(
 18:00استمرت تلك العملية حتى الساعة      و،  ) دونمات حمضيات  6  (بك حسنة ، علي   )امتر بمحتوياته  780
 .مساًء

 فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها من الطائرات المروحية تجـاه جنـوب             19:00عند حوالي الساعة    * 
  واألراضـي الزراعيـة    موجهاً للبيـارات   القصف كان    ،وغرب بيت حانون وشرق جباليا وشمال تل الزعتر       

 . خاصة أرض قليبو شمال تل الزعتردة بالمكان،الموجو
 

 :م19/7/2004االثنين 
 أبو عودة بشـكل     نعبدا لرحم  فجراً هدمت قوات االحتالل منزل الشهيد ناهض         5:00عة  اسلعند حوالي ا  * 

 كما وهدمت مخـازن ألدوات البنـاء        ، أبو عودة بشكل جزئي    نعبدا لرحم  منير    أخيه كلي، كما هدمت منزل   
 بعـد   ، وذلـك   وأضرت ببعض السيارات والعربات الموجودة بداخله      ، الكفارنة كلياً   جادا هللا  زفايلا  تعود ملكيته 
 .عسكرية في منطقة الفرطة شرق بيت حانونال هاتقدم آليات
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بلدة بيت حانون من الجهة الشـمالية الغربيـة،         إلى  قامت قوات االحتالل بفتح طريق فرعي ترابي التفافي         * 
التي تبعد عنهم عدة أمتار فقط، مشياً على األقـدام، فـي   اإلسرائيلية مام ناظر الدبابات  يمر السكان من أ    ثحي

 ما يشكل صعوبة بالغة علـى حركـة         وحين تطلق النار على أي سيارة أو عربة كارو تحاول تجاوزها، وه           
 .السكان بشكل يومي، ويدفعهم لبذل مجهودات مضاعفة لعبور هذا المسلك الوحيد

. 

 :م20/7/2004الثالثاء 
خليل شارع  إلى  من شرق منطقة زمو     عسكرية متقدمة   مساًء توغلت عشر آليات      2:00الساعة  عند حوالي   * 

 كما جرفت موقعاً    ، حيث باشرت بأعمال تجريف البنى التحتية في الشارع        ،)مدخل بيت حانون الرئيس   (الوزير
امتداد الشارع وتراجعت اآلليات في حوالي       على   ، وموقعاً آخراً للقوات الحدودية    ،)17ال(لقوات أمن الرئاسة    

 .، وذلك بعد تفجير المقاومة دبابة عسكرية في نفس المنطقة مساًء20:00الساعة 

 جنوب عزبة بيت حانون واعتلـت منـازل         إسرائيلية فجراً توغلت قوة خاصة      12:30حوالي الساعة    عند* 
 .  ورمضان أبو جراد، عطا أبو جراد:المواطنين

 - منطقـة اللهاونـة    -الـدايم   فجراً توغلت قوات االحتالل في منطقة شارع عبد        5:00الساعة  عند حوالي   * 
 غرب شـارع    ، مقر مديرية التربية والتعليم في الشمال      ققليبو، شر  شمال أرضي    ،زبة بيت حانون  عجنوبي  (

مـال   وباشـرت بأع   ، كثيف للنيران  إطالق تحت   ين آلية عسكرية وجرافت   20ة بحوالي   ب مصحو )صالح الدين 
 .المكانل أبو جراد وما زالت اآلليات في آالدايم و ل عبدالتجريف في بيارات حمضيات تعود ملكيتها آل

 بتجريف مسـاحات    ،الموجودة في منطقة السكة    اإلسرائيليةباشرت القوات     مساءً 3:00عند حوالي الساعة    * 
 ، اتحاد لجـان العمـل الزراعـي       / يعود لمؤسسة  اً زراعي اً حيث جرفت كلياً مشروع    الزراعية،من األراضي   

، محطـة   -لحوم وبـيض  -طير  700متر مربع تضم    750مزرعة دواجن بمساحة    : ر كالتالي ئخساالوكانت  
طن كما تضم ثالث ثالجـات عـرض، مولـد          100متر مربع بسعة    200تبريد تضم ثالجة كبيرة مساحتها      

 إداريلة حمضـيات، مبنـى      ألف شت 22متر مربع ويضم    1000كهربائي بحجم كبير، حمام زراعي بمساحة       
خلية نحل وثالث فرازات عسـل،      100متر مربع، منحل يضم     80مكون من غرفتين وصالة ومنافع بمساحة       

 .عامل وخمسة فنيين20المشروع في ويعمل . متر مربع50وياته بمساحة مخزن زراعي بمحت
 . في نفس المنطقةكل كلي جرفت بئراً للمياه تعود ملكيته لعائلة الشهيد رشدي خليل الزعانين بشكما* 

 دونماً من األراضي المزروعة بالفواكه والحمضيات والخضروات والتي تعـود           45جرفت قوات االحتالل    * 
 ، تعود ملكيته آلل أبو جراد     جزئي للمياه بشكل    اًصري وعبد الدايم، كما دمرت بئر     مملكيتها لعائلة أبو جراد وال    

 . ظهرا12:30ًقبل أن تنسحب من المنطقة عند الساعة 

رمضـان أبـو    : كل من إلى   ار منزلين تعود ملكيتهم   افجراً هدمت قوات االحتالل أسو     5:00عند الساعة   * 
 .منازلل خالل اقتحامها واعتالئها ل،عطا أبو جراد بشكل جزئيو جراد

 

 :م21/7/2004األربعاء 
ة غرب بيت حانون محالً      مساًء هدمت قوات االحتالل المتمركزة في شارع السك        5:00عند حوالي الساعة    * 

 .تجارياً لبيع المواد الغذائية تعود ملكيته لعائلة المصري
 التحتيـة    فاسـتهدفت البنيـة     مساًء باشرت قوات بأعمالها المعتادة في التجريف،       6:00عند حوالي الساعة    * 

سـكنياً تعـود    تعود ملكيته لمحمد موسى شبات، بشكل جزئي، كما هدمت منزال            وبئراً للمياه،  لشارع السكة، 
 .وأضرت ببعض المنازل المجاورة جزئياً ملكيته لتيسير الحويحي،
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 الزعانين المكـون مـن      يلهاد ا عبد اقتحمت قوات االحتالل منزل عارف        مساءً 7:00عند حوالي الساعة    * 
 ، بعمل سواتر ترابية حـول المنـزل       تواحدة، وباشر ستة في غرفة    الطبقتين واحتجزت ربة المنزل وأطفالها      

 . واعتلت الطابق الثاني منه،هدمت أجزاء منهما ك
إلـى  هذا وتتفاقم معاناة السكان المدنيين يوماً بعد يوم، حيث تشير مصادر البحث الميداني فـي المركـز             ** 

كما تعاني مناطق مختلفة من نقص في مياه الشرب، فيما يسـاهم        . النقص الواضح في األدوية والمواد الغذائية     
وتواصل قوات االحتالل إعاقة حركة     . كهربائي في عدة أحياء في البلدة من زيادة تلك المعاناة         انقطاع التيار ال  

الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف، والحيلولة دون قيامها بعمليات نقل وإخالء المرضى والجرحـى، حيـث               
ب في تدهور أحوال    االنتظار لساعات طويلة قبل أن تسمح لها بالحركة، ما يتسب         إلى  تضطر سيارات اإلسعاف    

 .كما رصد باحثو المركز تكرار إطالقها النار تجاه سيارات اإلسعاف بشكل متكرر. المرضى والمصابين
 

 :م22/7/2004الخميس 
 للطوب والذي تعود ملكيتـه آلل       ي قوات االحتالل مصنع الخربيش    تظهراً، هدم  1:00 عند حوالي الساعة  * 
 .رقي جباليا عيدة والواقع غرب مقبرة الشهداء شأبو

توغلت قوات االحتالل لمسافة أكبر في عمق بلدة بيت حانون شرقي منطقة السكة حيث وصـلت لمنطقـة                  * 
 إلـى مساًء   8:00   في حوالي الساعة   ه تراجعت دبابات  ،وحتى مسجد العجمي والمدرسة االبتدائية    ) قاعة البير (

 . في منطقة السكةاأماكنه

 يس داهمت قوات االحتالل منازل بعض البدو الواقعة فـي محـيط           ظهر الخم  12:00عند حوالي الساعة    * 
 بتفتـيش ودهـم      خاللهما  باشرت  حوالي ساعتين من الزمان    وأخرجتهم من منازلهم  " إيرز" بيت حانون    معبر

 .المنازل

هدمت قوات االحتالل منزل أكرم أبو عودة بشكل جزئي         من مساء الخميس نفسه      4:00الساعة    حوالي عند* 
 .دها في شارع السكة في بيت حانونخالل تواج

 

 :م23/7/2004الجمعة 
 مؤسسة غسـان كنفـاني      مبنى إسرائيلية اقتحمت قوات خاصة      الجمعة ليلة من   11:00عند حوالي الساعة    * 

 من مسـاء    5:00 قبل أن تنسحب منه عند الساعة         عسكرية  فيها واتخذته كثكنة   ،مقر تأهيل المعاقين   -للتنمية  
 .اليوم التالي

فجر الجمعة اعتلت قوات االحتالل منزل فوزي أبو جراد وأضرت به جزئياً وجعلتـه               5:00ند الساعة   ع* 
 ظهر الجمعة أطلقت منه النار تجاه المصلين الخارجين من صالة الجمعة            13:30 وعند الساعة    ،ثكنة عسكرية 

، جاج نوافذ المسجد   بز أضرار مما تسبب في حدوث       في منطقة الزيتون جنوب بيت حانون،      في مسجد الرحمن  
 .ناصر كانت تقف على بابه تعود ملكيتها لطارق )131فيات( سيارة من نوع كذلك فقد تضررت

 

 :م24/7/2004السبت 
 منزل تعود ملكيتـه آلل       سطح  المتمركزة على  - قوات االحتالل  قامت صباحاً   10:30عند حوالي الساعة    * 

 ناصر   محمود  حسام حلمي  إصابةإلى  ة قاعة البئر ما أدى       النار تجاه منطق   بإطالق -الزعانين في منطقة السكة   
جالل سعيد  : ، وقد أفاد  عيادة بيت حانون واستشهد هناك    إلى   نقل بعد ذلك     الصدر،ً بعيار ناري في     ) عاما 17(

 بحسام يسقط   وفوجئمحمود ناصر، أنه وحسام كانا يقفان على سطح منزلهم، وكان الهدوء يخيم على المكان،               
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لم يسمع سوى طلق ناري واحد، وحينما ذهب ليرى ما الذي حل بابن عمه، وجده مضـرجاً                 على األرض، و  
 .بدمائه

 

 :م25/7/2004األحد 
 في منطقة بورة الشوا شمال      إسرائيليةفجراً توغلت حوالي ثماني آليات عسكرية        5:00عند حوالي الساعة    * 

رفيق الكفارنة، علي   /  منازل المواطنين   واعتلت ،س الوكالة في البلدة   رشرق بيت حانون وتمركزت شرق مدا     
 النار الكثيف باتجاه كل ما      بإطالق الشارع العام وسط البلدة وأخذت       طل على الكفارنة، عدنان الكفارنة، التي ت    

 كما باشرت   ، بعيار ناري في الصدر    ) عاماً 27( أبو عودة    معبدا لسال  إصابةإلى  يتحرك على الشارع ما أدى      
ومنها  جميل الشوا في نفس البورة وهدمت أسوار بعض منازل المواطنين في المكان              بأعمال تجريف في بيارة   

 .وعند حوالي الساعة العاشرة صباحاً انسحبت من المكان ،جزئيسور منزل عدنان الكفارنة بشكل 
 

 :م26/7/2004االثنين 
مفتـرق  إلـى  ) إيرز(ن  ظهراً، تقدمت ثالث دبابات انطالقاً من معبر بيت حانو         11:00عند حوالي الساعة    * 

المعبر وسط إطالق كثيف للنيران، وعند الساعة الواحدة مساًء         إلى  الجمارك في المحيط، حيث أغلقت الطريق       
 . في محيط المعبر، وما زالت موجودة بالمكان- أبو غزال–تراجعت قليالً لتستقر مقابل منازل البدو 

حـي  إلـى  من منطقة البورة شرق بيت حانون،   رائيلية  اإلس مساًء تقدمت اآلليات     1:00عند حوالي الساعة    * 
األمل، واستقرت بأطرافه، بينما تواصل أعمال التجريف في المنطقة الشرقية للبلدة، في بيارات الباشا وشراب               

 .والشوا
 

 :م27/7/2004الثالثاء 
 -عبد الحميـد   السلطان   -زمو:  فجراً، توغلت قوات خاصة إسرائيلية في مناطق       1:00عند حوالي الساعة    * 

 توغلت ثـالث دبابـات      5:30الزراعة، تحت حماية من طائرات األباتشي اإلسرائيلية، وعند حوالي الساعة           
 .وجرافة، شمال شرق بيت حانون، خلف مدرسة الزراعة، وباشرت بأعمال تجريف بالمكان في بيارة الشوا

الخاصة المتواجدة داخل   اإلسرائيلية  لقوات   مساًء اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع ا      3:00عند حوالي الساعة    * 
المدرسة الثانوية للبنات في بيت حانون، التي قامت بدورها بإطالق النيران بكثافة في محيط المكان، ثم تقدمت                 

 عشر دونماً، تتبع كليـة      15لتهدم سور المدرسة، كذلك جرفت أراضي زراعية تقدر ب        اإلسرائيلية  الجرافات  
 .الزراعة في البلدة

  
 

 :م28/7/2004 األربعاء
تقاطع مفترق بيت حانون    إلى   صباحاً تقدمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية        10:00عند حوالي الساعة    * 

مع شارع صالح الدين، وباشرت بأعمال تجريف في البنية التحتية للشارع، كذلك قامت بتجريف سـور                
 ).التشريعيمسئول وحدة المرأة بالمجلس (  منزل السيدة آمال توفيق حمد

 مساًء فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة من دباباتها المتمركـزة            7:00عند حوالي الساعة    * 
مـن  مدنيين من سكان بلدة بيت حانون وهم في طريقهم للعودة            على   )إيرز(بيت حانون   في محيط معبر    

 ثالثة فلسطينيين بجراح    إلصابةى   ما أد  بالتنقل عبره، سمح  ذي ي الوحيد ال ترابي، وهو المنفذ    طريق فرعي   
 عاماً عيار ناري في     40 عاماً عيار ناري في البطن، سمير خليل النمنم          30أشرف أبو عودة    : مختلفة هم 

 . عاماً عيار ناري في الفخذ األيسر16الفخذ األيسر، محمد نبيل سرور 
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المتواجدة في منطقة السكة    هدمت قوات االحتالل    من مساء األربعاء نفسه،      7:40عند حوالي الساعة    و* 
  فردا30ً، يسكنه ينتمكون من طبق، وهو منزل تعود ملكيته لفوزي أبو جراد - هدماً كلياً –منزالً سكنياً 

 

 :م29/7/2004 الخميس
في محيط مقبرة الشهداء      بثالث دبابات وجرافتين    قوات االحتالل  توغلت فجراً   03:00عند حوالي الساعة    * 

 ويعمل حارساً لشركة المتوسـط     ، عاماً 55 ،العزيز محمود أبو خوصة    الحميد عبد  عبدت  شرق جباليا، واعتقل  
 .أن هدمت أجزاء من مبنى الشركةللباطون شرقي جباليا بعد 

 
 الخسائر واألضرار التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم

 

 بالسكان المدنيين فـي     التقديرات األولية لمصادر البحث الميداني، حول الخسائر واألضرار التي لحقت         وتفيد  
بلدة بيت حانون، جراء استمرار فرض قوات االحتالل لحصارها المشدد على البلدة لليوم التاسع والعشـرين                

وتصعيدها المتواصل الستهداف المدنيين وممتلكاتهم، كاسـتخدام القـوة المميتـة، واسـتهداف             . على التوالي 
 قوات االحـتالل ارتكبـت جـرائم    ننية والمنشآت، إلى أاألراضي الزراعية بالتجريف، وتدمير المنازل السك   

 :حرب أوقعت خسائر فادحة في صفوف المدنيين وممتلكاتهم نلخصها على النحو اآلتي
 
من األراضي   دونماً   1500وحوالي   دونماً من األراضي الزراعية في بيت حانون،         2300 حوالي   تجريف . أ

 . بلدتي جباليا وبيت الهياالزراعية الواقعة شرقي
 . منها بشكل كلي9 منزالً سكنياً، 52 هدم . ب

 . منها بشكل كلي3مياه،  آبار 7ر يمتد . ت

 . دمرت بشكل كلي منها3 منشآت عامة، 8 قصف وتدمير . ث

 .، وجميعها بشكل كلي والدواجنألغنام مزارع لألبقار وا5 يفجرت . ج

 .اً كليهدمت منها 4 منشآت صناعية، 9 هدم وتدمير . ح

 . مركباتثالثإلحاق أضراراً جزئية في  . خ

 .ن، أحدهما بشكل كليهدمت محلين تجاريي . د

 مراقبة عسكرية، بعد أن حجـزت       ط نقا إلىمنزالً، وحولت أسطحها    ) 36(واستولت قوات االحتالل على      . ذ
سعدي الزعانين، عمر الكفارنـة، مصـطفى شـبات،         : سكانها داخل أحدى غرف المنزل، وهي منازل      
، رمضان البسيوني، ماهر البسيوني، ناهض شبات، سائد        عاطف الزعانين، أحمد األشقر، ناصر الزعانين     

شبات، تيسير البسيوني، صبحي ناصر، أسعد صالح، فخري المصري، خليل المصري، أمين أبو عودة،              
 أبو جراد، عارف الزعانين، أكرم عبد العزيز الزعانين، أحمد عبد العزيز الزعانين، عطـا أبـو                 يفوز

  الكفارنة، علي الكفارنة،   ند، فوزي أبو جراد، ممدوح قاسم، عدنا      جراد، فضل أبو جراد، رمضان أو جرا      
رفيق الكفارنة، عبد الكريم أبو عودة، عبد اهللا أبو عودة، مهدي الكفارنة، أكرم الكفارنة، سعدي شـبات،                 

 . ومنزل الشهيد رشدي الزعانين. محمد فوزي شبات، عاهد الكفارنة
 

 طفالً لم يتجاوزا    55شخص، من بينهم    ) 100 (ح والقوة المميتة إلى جر    أدى استخدام تلك القوات المفرط للقوة     و .ر
 : شهيداً هم16الثامنة عشر من العمر، وسقوط 
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 .عاماً، بيت حانون، أشالء) 29(راسم خليل عدوان،  .1
 .عاماً، مخيم جباليا) 19(عطية محمد محسن العجرمي،  .2
 .عاماً، القرم، جباليا) 26( إسماعيل أحمد نبهان،  .3
 .عاماً، حي التفاح بغزة) 15(ناهد حسن حبوش،  حمزة  .4
 . حانونت، بيةعاماً، حي الفرط) 21( محمد أحمد جابر ضيف اهللا،  .5
 .ةعاماً، حي التفاح، غز) 15( إسحق معين إسحق أبو طالب،  .6
 . بيت الهياقسنوات، مفتر) 9(إيهاب عبد الكريم شتات،  .7
 .ح البلرعاماً، الزوايدة، دي) 19( عدنان حسن منصور،  .8
 .عاماً، شارع النعايمة، بيت حانون) 44( ناهض عبد الرحمن عبد اهللا أبو عودة،  .9

 .عاماً، بيت حانون) 30( زاهر راجح أبو هربيد،  .10
 .عاماً، بيت حانون) 39(نصر الدين محمد أبو هربيد،  .11
 . حانونتعاماً، بي) 40( نعيم مصباح الكفارنة،  .12
 .ت حانونعاماً، بي) 52( يوسف أحمد موسى الزعانين،  .13
 .عاماً، بيت حانون) 45( جميلة عبد الهادي عبد ربه حمد،  .14
 .بيت حانون. عاماً) 28( حامد أحمد عبد العزيز أبو عودة،  .15
 . عاماً، قاعة البير، بيت حانون)16(حسام حلمي محمود ناصر،  .16
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اضة حتى بدء حصيلة توثيق مركز الميزان من خسائر وأضرار في  محافظة شمال غزة منذ اندالع االنتف
 29/6/2004اجتياحها األخير في 

 
 

 28/6/2004الشهداء الذين سقطوا برصاص قوات االحتالل في شمال غزة منذ بداية االنتفاضة حتى 
 األطفال منهم عدد الشهداء اسم التجمع
 6 35 بيت حانون
 15 46 بيت الهيا
 44 166 جباليا
 65 247 المجموع

 
 

 23/6/2004ضت للهدم والتدمير في شمال غزة منذ بداية االنتفاضة حتى األعيان المدنية التي تعر
 حجم الضرر

 نوع الضرر
 جزئي كلي

 المجموع

 732 587 145 تدمير منازل سكنية
 53 45 8 تدمير منشآت عامة
 129 34 95 تدمير محالت تجارية
 40 25 15 تدمير منشآت صناعية

 
 

 23/6/2004والتدمير في شمال غزة منذ بداية االنتفاضة حتى المنازل السكنية التي تعرضت للهدم 
 األطفال منهم عدد السكان المقيمين في المنزل عدد المنازل حجم الضرر أسم التجمع
 207 473 50 كلي بيت حانون

 1677 2830 291 جزئي بيت حانون

 269 807 74 كلي بيت الهيا

 561 1098 77 جزئي بيت الهيا

 143 331 21 كلي جباليا

 1111 2374 219 جزئي جباليا

 3968 7913 732 المجموع
 

 
 
 
 



 18

 
 
 

29/6/2004حتى منذ بداية االنتفاضة األراضي الزراعية التي تعرضت للتجريف  في شمال غزة   

2ة م المتضرراألرضمساحة  اسم التجمع األرضالمنتفعين من  عدد   

 7315 5167596 بيت حانون

 5520 4065932 بيت الهيا

 5820 1329672 جباليا

 18655 10563200 المجموع
 
 
 
 
 
 
 

23/6/2004حتى منذ بداية االنتفاضة آبار المياه المتضررة في شمال غزة   

 عدد اآلبار اسم التجمع
 17 بيت حانون

 41 بيت الهيا

 5 جباليا

 63 المجموع
 



 19

 الخاتمة
 

المتواصلة بحق السكان المـدنيين فـي األراضـي          إذ يستنكر تصعيد قوات االحتالل لجرائمها        مركز الميزان 
 علـى أن  يؤكـد ، فإنـه  29/6/2004الفلسطينية المحتلة السيما ممارساتها بحق سكان بلدة بيت حانون منـذ        

محاصرة السكان المدنيين وعزلهم، واستهداف منازلهم السـكنية بالقصـف والتـدمير وتجريـف أراضـيهم                
استهدافها للمصادر التي ال غنى عنها لحياة السكان، واستخدام القـوة           الزراعية، التي تمثل مصدراً لعيشهم، و     

المفرطة والمميتة بحقهم، تقع في سياق سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات االحتالل بشـكل مـنظم،                 
 .وهي جرائم حرب ال يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي اإلنساني، السيما اتفاقية جنيف الرابعة

 

 نتيجة الستمرار تسييس المجتمع الـدولي       ن أن هذا التصعيد الخطير في الجرائم اإلسرائيلية كا        المركزويؤكد  
لمعاناة السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من قرار محكمـة العـدل الدوليـة،                 

ن مضي إسـرائيل فـي جرائمهـا،       وأ. وقرار الجمعية العامة فيما يتعلق بعدم قانونية جدار الفصل العنصري         
يكشف عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي، السيما اتفاقيـة جنيـف الرابعـة،                 

 .الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب
 السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل سياسة تمييـز          ق أن الممارسات اإلسرائيلية بح    ويرى المركز 

ي، تناقض األسس التي يقوم عليها القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وأن السماح باستمرارها يشكل نقطة               عنصر
 .سوداء في تاريخ العالم المتحضر

 مأساوية لهذه الجرائم على األوضاع المعيشية واالقتصادية للسـكان          رلمجتمع الدولي إلى اآلثا   وينبه المركز ا  
لتي تعاني من تدهور مستمر في ظل استمرار الحصـار وحملـة التـدمير    في األراضي الفلسطينية المحتلة، ا    

المنظم المتواصلة، السيما تجريف مساحات واسعة من األراضي المزروعة واستهداف المنشـآت الصـناعية              
 .واألعيان المدنية األخرى

تلة أكثر من أي وقت      إذ يطالب المجتمع الدولي بإيالء اهتمام بما يجري في األراضي الفلسطينية المح            المركزو
 على ضرورة التحرك العاجل والفوري لتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في األراضي             يؤكدمضي، فإنه   

الفلسطينية المحتلة، وفرض احترام قوات االحتالل لمبادئ القانون الدولي اإلنساني السـيما اتفاقيـة جنيـف                
 . راضي الفلسطينية المحتلةالرابعة في تعاملها مع السكان المدنيين في األ

 المجتمع الدولي بإعمال قرارات األمم المتحدة ذات العالقة بالقضـية الفلسـطينية، وعـدم السـماح                 ويطالب
باستمرار بقاء إسرائيل كدولة فوق القانون، األمر الذي يمثل تهديداً لشرعية األمم المتحدة ويبـرز ازدواجيـة                 

 .ارات هيئاتها المختلفةالمعايير في آلياتها لضمان تنفيذ قر
 

 انتهــــى
 


