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 مـتقدي
 

الل ن شهراً، ارتكبت خاللهـا قـوات االحـت        وبصدور هذا التقرير يكون قد مضى على انتفاضة األقصى ثالث         
.  وانتهكت أبسط حقوق اإلنسان األساسية في تعاملها مع السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة             ،جرائم حرب 

مؤثر للمجتمع الدولي في وقف هـذه       ئيلية في ظل غياب أي دور فاعل و       تتواصل االنتهاكات والجرائم اإلسرا   
  .االنتهاكات

 
، وغياب   فجر العشرين من مارس الماضي     ذ العراق من  وتزداد األمور خطورة في ظل العدوان المتواصل على       

مؤسسات حقـوق اإلنسـان      يلقي على عاتق     ، األمر الذي  االهتمام بما يجري في األراضي الفلسطينية المحتلة      
لسطينية المحتلة، ولفت األنظـار     تكثيف جهودها الهادفة إلى فضح ممارسات قوات االحتالل في األراضي الف          

     .إلى ما يجري
 

التي توثق الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية،     ،  ان على إصدار التقارير التوثيقية     مركز الميزان لحقوق اإلنس    دأب
إال  . خالل الفترة الماضية   بشكل شبه شهري   ه تقارير صدرت و .وتورد أسماء ضحايا هذه الجرائم واالنتهاكات     

دمة أكبر لهدف المركـز مـن وراءه،        ، خ ياًأن المركز وجد في دورية التقرير وتغطيته لفترة زمنية أطول نسب          
إيراد معلومات توثيقية دقيقة تستند إلى الوقائع الميدانية، أكثر من كونه تقريراً إخبارياً، بالنظر إلى               المتمثل في   

والصفحة اإلخبارية اليومية التي ينشرها المركز      تغطية المركز لألحداث النوعية من خالل البيانات الصحفية،         
التعقيدات الجديدة التي تفرضها ممارسات قوات االحتالل، التـي           إلى هذا باإلضافة .  اإللكترونية على صفحته 

 أكثر صعوبة وخطورة، السيما فيما يتعلـق        نالميدانيون  د والتوثيق التي يقوم بها الباحثو     تجعل عمليات الرص  
لميدانية، األمر الذي يفرض    موقع الحدث إلجراء التحقق والمعاينة ا     بتجريف األراضي وصعوبة الوصول إلى      

على الباحث إتباع وسائل أكثر صعوبة وتحتاج إلى وقت أطول للوصول إلى حقيقة ما حدث واإللمام بتفاصيله                 
 .، األمر الذي يعتبر جوهرياً في توثيق المركزالدقيقة

إلسرائيلي خـالل   يتناول التقرير انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب المرتكبة على أيدي قوات االحتالل ا            
 .31/3/2003 وحتى 1/1/2003الفترة الممتدة من 

، سـواء اسـتهداف     ويعمد التقرير إلى استعراض ممارسات قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم          
 استخدام القوة المميتة ومواصـلة سياسـة االغتيـال           مصادر عيش السكان وممتلكاتهم، أو     األعيان المدنية أو  

، اوالً توثيقـةً  يورد جـد  و.  فرض الحصار واإلغالق على األراضي الفلسطينية المحتلة       ، أو الجسديةوالتصفية  
  أسماء ضحايا الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية، ويورد في نهاية كل جزء معايير القـانون الـدولي               ايوثق فيه 

 .اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان
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  طينيةتوغالت قوات االحتالل في األراضي الفلس
  السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربيـة       لواليةأعادت قوات االحتالل اإلسرائيلي احتاللها لألراضي الفلسطينية الخاضعة         

تلك القوات بعمليات توغل واقتحام شبه يومية لألراضي الفلسـطينية الخاضـعة            فيه   تقوم   الوقت الذي ، في   29/3/2002بتاريخ  
 . غزةمحافظاتفي لسيادة السلطة الوطنية 

 مرة،  )50(، إلى أن قوات االحتالل توغلت في محافظات غزة          ق، التي قام بها مركز الميزان في      حيث تشير نتائج الرصد والتوثي    
 12شمال غـزة    : وتتوزع هذه التوغالت على محافظات غزة كما يلي       . باستثناء المناطق التي تشهد تواجداً مستمراً لتلك القوات       

 . توغالت8 توغالت، ورفح 8 توغالً، خانيونس 15) الوسطى(توغالت، دير البلح  7توغالً، غزة 
 :ووفقاً لتحقيقات المركز الميدانية فإن التوغالت عادة ما تتم على النحو التالي

ت جنـد،   تدفع قوات االحتالل بقوات كبيرة، ترافقها أعداد كبيرة من اآلليات الحربية، وتتراوح تلك اآلليات بين دبابات، ونـاقال                 
وتبدأ العملية بتطويق القرية أو الحي أو المخـيم         . وجيبات عسكرية، ويقوم الطيران الحربي دائماً بمهمة التغطية واإلسناد الجوي         

وتمنـع  . وفرض حصار شامل عليه، وتبدأ عملية القصف واإلطالق العشوائي للنيران، ومن ثم تتقدم الدبابات، مقتحمة المخـيم                
ج أو الدخول إلى المنطقة المحاصرة، فال تسمح بدخول إمدادات الغذاء والدواء، كما تمنع الطواقم الطبيـة                 قوات االحتالل الخرو  

 .وسيارات اإلسعاف من القيام بعمليات إخالء الجرحى والمرضى من هذه المناطق
سـتهدف تـدمير المنـازل       االنتهاكات والجرائم خاللها، حيـث ت      مصدراً الرتكاب تلك القوات للعديد من     وتشكل هذه التوغالت    

وفي الوقت نفسه تسعى إليقـاع أكبـر قـدر مـن القتلـى              . والمنشآت الصناعية والمحال التجارية وغيرها من األعيان المدنية       
 غزة، السيما تلك التي أوقعت      محافظاتيورد التقرير أبرز التوغالت التي تعرض لها        و. والمصابين في صفوف السكان المدنيين    

 .1فوف السكان وممتلكاتهمخسائر كبيرة في ص
 
 :11/1/2003اقتحام خانيونس بتاريخ . 1

 دبابة وجرافة 50 معززة بحوالي 11/1/2003 من مساء يوم السبت الموافق 10:45اقتحمت قوات االحتالل عند حوالي الساعة 
ت من مفترق المطاحن، قدمت تلك القوا. عسكرية وبمساندة الطائرات المروحية مدينة خان يونس، تحت  قصف عشوائي كثيف

 ومن ثم واصلت تلك القوات توغلها باتجاه شارع  .شمال المدينة عبر طريق صالح الدين الرئيسي وصوالً إلى دوار بني سهيال
جالل وسط مدينة خانيونس وقرب مبنى بلدية خانيونس، وقامت بفرض سيطرتها على مفترقات الطرق الرئيسية التي تربط 

المتفرع " الكراجات" وتمركزت الدبابات اإلسرائيلية داخل شارع خالد بن الوليد الشهير بشارع  .ببعضأحياء المدينة بعضها 
وعلى الفور باشرت الجرافات العسكرية . جنوباً من شارع جالل، وقامت تلك القوات بفرض منع التجول على سكان المنطقة

 . سفت تلك القوات عدداً آخراً منهابتدمير المنشآت والورشات الصناعية والمحال التجارية، كما ن
واستشهاد  مركبات )7(و  تجاري، محالً )14( سكني، منزالً )53( منشأة صناعية، )13 (أسفرت العملية عن تدمير وتضرر

 . آخرين بجراح)13(لسطينيين، وإصابة ف
 
 
 
 
 
 

                                                 
يذكر أن محافظة رفح تتعرض لتوغالت يومية خاصة المناطق المحاذية للشريط الحدودي، والتوغل األكثر نوعية مـن حيـث التـدمير تـم بتـاريخ                          1

 .، ولم يورده التقرير في الجزء الخاص بالتوغالت، ألن التقرير يورده في الجزء المتعلق باستهداف مصادر عيش السكان30/1/2003



 2003/ 03/ 31 إلى  1/1/2003تقرير دوري يغطي الفترة من .............................................   مركز الميزان لحقوق اإلنسان   

 69 من 5صفحة 

 :24/1/2003اقتحام حي الزيتون في غزة بتاريخ . 2
 آلية عسكرية،   30، توغلت قوة عسكرية قوامها نحو       24/1/2003نتصف ليلة الجمعة الموافق      بعد م  12:15عند حوالي الساعة    

وتوجهت عبر شارع صالح الدين المغلق في       . صوب حي الزيتون الواقع جنوب مدينة غزة، قادمة من مستوطنة نتساريم القريبة           
نزل الشهيد مسعود حسين محمـود عيـاد، الـذي          ووصلت إلى م  . منطقة مفترق الشهداء لمسافة حوالي كيلومترين تجاه الشمال       

تمت عملية التوغل تحت غطاء أمنته طائرتان عموديتان، وتم خالله إطالق النـار             . 13/2/2001بتاريخ  اغتالته قوات االحتالل    
ـ            . بشكل عشوائي ومكثف من الطائرات والدبابات      هيد وشرع جنود االحتالل بمداهمة عدد من المنازل كان على رأسها منزل الش

 طبقات على الخـروج مـن المنـزل دون أن           5عياد، حيث أجبر الجنود سكان المنزل وهو عبارة عن عمارة سكنية مكونة من              
ونصبت داخـل العمـارة     . واعتقلت ثالثة من سكان المنزل    . تمكنهم من اصطحاب أي من أمتعتهم أو أغراضهم أو أثاث المنزل          

ام جنود آخرون باعتقال أحد أقرباء الشهيد عياد ويسكن في المنزل المجاور بعد أن              في تلك األثناء ق   . كمية كبيرة من المتفجرات   
بعد ذلك أمرت تلك القوة عبـر مكبـرات الصـوت           . قاموا باقتحام منزله والعبث في محتوياته وإخراج كافة سكانه إلى الخارج          
. 1:30م نسفت تلك القوة المنزل عند حوالي السـاعة          ث. السكان المقيمين في المنازل القريبة بالخروج من منازلهم واالبتعاد عنها         

بعد عملية النسف مباشرة انسحبت قوات االحتالل من المنطقة بشكل سريع، صوب المناطق التي قدمت منها وكان ذلك                  . صباحاً
زل مجـاور،    من )12(أسفرت العملية عن تدمير منزل عائلة الشهيد عياد، وإلحاق أضرار جزئية في             . 2:00عند حوالي الساعة    
 .  أشخاص بجراح مختلفة)3(إصابة و مركبات، )5(وإلحاق أضرار في 

 

 :25/1/2003 اقتحام حي الزيتون في غزة بتاريخ -3
من . ، اقتحمت قوات االحتالل حي الزيتون في مدينة غزة25/1/2003 من مساء يوم السبت الموافق 10:20عند حوالي الساعة 
من شارع : والمحور الثاني.  نتساريم عبر مفترق الشهداء ثم شارع صالح الدين الرئيسمن محيط مستوطنة: محورين، األول

الكرامة شرق غزة، عند منطقة ملكة وتوجهت باتجاه الغرب حتى وصلت شارع صالح الدين حيث تالقت مع القوات المتوغلة 
من سوق البسطات في حي الشجاعية في وصلت تلك القوات أقصى نقطة في عملية التوغل وكانت بالقرب . من محور نتساريم
 آلية عسكرية، تشمل دبابات 60-40يذكر أن قوات االحتالل اقتحمت المنطقة بقوة عسكرية تقدر ما بين . شارع صالح الدين

شرعت قوات االحتالل بعد إحكام سيطرتها على المنطقة بتنفيذ .  العموديةمن الطائراتتحت غطاء . وناقالت جند وجرافات
حيث عمدت اقتحام المنازل السكنية التي تعلو .  نسف وتدمير للمنشآت الصناعية بشكل واسع وغير مسبوق في المدينةعمليات

عن أسفرت عمليات النسف تلك . بعض تلك المنشآت، وقامت بإجبار سكانها على الخروج من المنازل واالبتعاد عنها، ثم نسفتها
.  محل تجاري)98(زلين سكنيين بشكل كلي وتضر عشرات المنازل، وتضرر  منشأة صناعية، وتدمير من)92(تدمير وتضرر 

 فلسطيني، أحدهم متأثراً بجراحه استشهد في وقت الحق، باإلضافة إلى سقوط نحو )13(كما أسفرت عملية االقتحام عن استشهاد 
 . مصاباً)30(

لقرب من مسجد الشمعة في الحي بالقصف بواسطة  يذكر أن الطائرات العمودية استهدفت مجموعة من الشبان الذين تجمعوا با
كما استهدفت مجموعة أخرى بالقرب من سوق البسطات بواسطة .  فلسطينيين)3(صاروخ أطلق نحوهم، ما أسفر عن استشهاد 

 . آخرين 3صاروخ آخر، ما أسفر عن استشهاد 
 

 : 16/2/2003اقتحام بيت الهيا بتاريخ . 3
 آلية عسكرية 35 توغلت قوات االحتالل بقوة قوامها حوالي 16/2/2003ء األحد الموافق  من مسا11:00عند حوالي الساعة 

وبعد حوالي خمس وأربعين دقيقة، . عن طريق ساحل بحر بيت الهيا، لتتمركز بالقرب من منطقة السودانية على شاطئ البحر
يه الطائرات المروحية، باتجاه منطقة التوام استأنفت تلك القوات زحفها، تحت غطاء كثيف من إطالق النيران الذي شاركت ف

شرق ساحل بيت الهيا وغرب مدينة جباليا إلى أن وصلت إلى مفترق منطقة الصفطاوي، حيث توغلت ثالث دبابات في شارع 
شماال وحاصرت منزل ناجي احمد سليم الغندور وأمرت سكانه عبر مكبرات الصوت ) 17(فرعي مقابل مقر قوات أمن الرئاسة 
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وأسفرت العملية عن استشهاد فلسطينيين وإصابة تسعة آخرين، في حين لحقت أضرار . لخروج منه، ونسفته بالمتفجراتبا
 .منزالً سكنياً، ومصنع للخياطة وثالثة سيارات خاصة) 20(جزئية في نحو 

 

 :18/2/2003التفاح في غزة ومدينة جباليا بتاريخ حي اقتحام حي الشجاعية و. 4
 اقتحمت قوات االحتالل منطقة  شرق حي الشـجاعية، بقـوة            18/2/2003 من مساء الثالثاء الموافق      9:50اعة  عند حوالي الس  

تحت غطاء من الطائرات العمودية، التي أطلقت النار وعـدد          .  آلية عسكرية تشمل دبابات وناقالت جند وجرافات       30تقدر بنحو   
شاشات الثقيلة من الدبابات والطائرات المنطقة السـكنية الواقعـة فـي            وقصفت قوات االحتالل بالر   . من الصواريخ أثناء العملية   

وقامت تلك القوات بأعمال تخريب قامت خاللها بتخريب البنية التحتية، وحطمت عـدد مـن أعمـدة الهـاتف                   . محيط المنطقة 
 . والكهرباء، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من مدينة غزة

 عسكرية أخرى عبر شارع القرم شرق جباليا، ووصلت إلى حي التفاح، وشرعت بنسف عدد مـن المنشـآت                   بينما توغلت قوة  
أسـفرت  . الصناعية، كما اقتحمت مدرسة دار الرقم النموذجية الخاصة وقامت بتفتيشها وإتالف ومصادرة الكثير من محتوياتهـا   

يين بشكل كلي وإلحاق أضرار فـي عشـرات المنـازل،             منشآت صناعية، وتدمير منزلين سكن     )6(العملية عن تدمير وتضرر     
 . بجراح مختلفة)20(  فلسطيني وإصابة نحو)11(مركبات ثالثة منها دمرت كلياً، واستشهاد ) 6(وإتالف نحو 

يذكر أن ثالثة فلسطينيين استشهدوا جراء نسف إحدى المنشآت الصناعية التي يعلوها منزل سكني عندما كـانوا عائـدين إلـى                     
هم بعد أن أخرجتهم قوات االحتالل منها، حين انفجرت عبوة ناسفة بعيد انسحاب قوات االحتالل من المنطقة بعد أن نفـذت           منازل

 . عدة عمليات تفجير داخل المنشأة المذكورة
  من مساء اليوم نفسه أطلقت عدد من الصواريخ تجـاه قـوة مـن        11:45يذكر أن إحدى الطائرات العمودية عند حوالي الساعة         

جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، تواجدت في مهمة استطالعية في شارع القرم المؤدي إلى مقبرة الشهداء شرق جباليـا مـا                    
 . من أفراد القوة، وإصابة آخرين بجراح3أسفر عن استشهاد 

  
 :23/2/2003اقتحام بيت حانون بتاريخ . 5

 اقتحمت قوة، قّدر قوامها بنحو خمس دبابات وجرافة، شارع 23/2/2003 من فجر يوم األحد الموافق 2:30عند حوالي الساعة 
 دونماً من 15عطية الزعانين المتفرع من شارع السكة غرب بيت حانون وأثناء اقتحامها قامت تلك القوات بتجريف ما يقارب 

ي طريقها واقتحمت منزل جمال األراضي الزراعية الواقعة في تلك المنطقة كما قامت تلك القوات بهدم أسوار بعض المنازل ف
بعد أن قامت بتجميعهم ووضعهم في الطابق السفلي في حين . موسى أحمد الزعانين، المكون من طابقين واتخذته كنقطة مراقبة

اعتلى الجنود الطابق العلوي، واقتحمت في الوقت نفسه أربعة منازل في المنطقة نفسها، واعتقلت عدد من سكانها بعد أن عاثت 
 .وياتها تخريباًبمحت

 دبابات وجرافتين في شارع الكفارنة غرب بيت 5 من فجر اليوم نفسه كانت قد وصلت قوة قوامها 2:45وفي حوالي الساعة 
حانون، وفرضت تلك القوات عبر مكبرات الصوت نظام حظر التجول في المنطقة وبعد حوالي ربع ساعة أمرت تلك القوات 

لهم والتوجه نحوها، وعند خروجهم أمرتهم قوات االحتالل باالنبطاح على أرض الشارع في أهالي المنطقة بالخروج من مناز
ثم قصفت منزل . وأمرت تلك القوة عبد اهللا محمد السبع بالخروج من منزله وتسليم نفسه، بعد أن حاصرت منزله. ظل جو بارد

 من فجر اليوم نفسه 5:30وعند حوالي الساعة . دفعيةالسبع وأربع منازل مجاورة، بالرشاشات الثقيلة، وأطلقت نحوها قذيفة م
 .نسفت منزل عبد اهللا السبع ومنزل ابن عمه بالمتفجرات، بينما كان السبع داخل منزله ما أدى الستشهاده

 

 دبابات وجرافة قد توغلت في شارع فرعي يقع إلى 3 من فجر اليوم نفسه كانت قوة مؤلفة من 2:15وعند حوالي الساعة 
شرق بيت حانون وحاصرت منزل ياسر أحمد حسين الزويد ونسفته بعد أن أخلته من ) حي األمل(من منطقة بورة الشوا الشرق 
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كما نسفت تلك القوات عند حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم نفسه منزل إبراهيم . سكانه دون أن تسمح لهم بأخذ متاعهم
 .أحمد الزويد في بورة الشوا

 
 من 12:30ن قوات االحتالل قتلت فلسطينيين بدم بارد هما وائل الغرباوي وأيمن أبو شرار، عند حوالي الساعة وجدير بالذكر أ

ها أعمال تخريب واسع ت ساعة، تخلل27واستمرت عملية االجتياح ما يقارب . ظهر اليوم نفسه في منطقة بيت حانون الصناعية
ربت مساحات كبيرة من الطرق داخل البلدة، وشبكات الصرف الصحي للبنية التحتية في منطقة بيت حانون، حيث جرفت وخ

باإلضافة إلى تجريف . مما أدى إلى اختالط مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب األمر الذي شكل خطرا على صحة السكان
مدة الكهرباء ونسف الجسر الرئيس لبيت حانون وجسر عزبة بيت حانون، الذي نسفتهما في اجتياح سابق، وحطمت ودمرت أع

 آخرين، وهدم ونسف سبعة منازل بشكل كلي 17وأسفرت هذه العملية عن استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة . وشبكة الهاتف
وحدوث أضرار جزئية أخرى في نحو ثمانين منزل وسيارة خاصة، واعتقال ثالثة أشخاص من بينهم اثنان من أفراد الشرطة 

 .الة رويتر أحمد الخطيب والمصور الصحفي في وكةالفلسطيني
 

 :2/3/2003اقتحام مخيم البريج بتاريخ . 6
، بعشرات الـدبابات    2/3/2003 من بعد منتصف األحد الموافق       12:30اقتحمت قوات االحتالل مخيم البريج عند حوالي الساعة         

خيم، وحاصرت المنطقة الغربية    منطلقة من مستوطنتي نتساريم شمال مخيم البريج، وكفار داروم جنوب الم          العسكرية،  واآلليات  
أسفرت الجريمة اإلسـرائيلية عـن      . من المخيم، القريبة من شارع صالح الدين الرئيس، تحت غطاء كثيف من نيران رشاشاتها             

واعتقلت خمسة فلسطينيين،   .  منازل سكنية  خمسةفلسطينياً، في حين هدمت تلك القوات       ) 29(استشهاد ثمانية فلسطينيين، وإصابة     
 .هم اثنان أصيبا برصاصهامن بين

 

 أضراراً بعشرات المنازل السـكنية المجـاورة،        قجدير بالذكر أن أربعة من تلك المنازل نسفتها تلك القوات بالمتفجرات ما ألح            
وهي سيدة حامل في الشهر التاسع، إثر انهيار جدار المنزل عليها عند نسف تلك القوات               ) المقادمة(حيث استشهدت نهى سويدان     

 .ل عادل عبد السالم المجاور لمنزلهالمنز
يذكر أن قوات االحتالل منعت سيارات اإلسعاف من الوصول إلى المكان، وواصلت أعمال القتل والتدمير داخل المخـيم حتـى                    

 .3/2/2003الساعة السادسة من صباح اليوم االثنين الموافق 
 

 :17/3/2003اقتحام مخيم النصيرات بتاريخ . 7
  آليـة عسـكرية ترافقهـا    35، توغلت قوات االحتالل بحوالي  17/3/2003لى من فجر اليوم االثنين الموافق       في الساعات األو  

، ثـم   )2(جنوب مدينة غزة، في مخيم النصيرات وحاصرت بلوك         ) نتساريم(الطائرات الحربية العمودية، منطلقة من مستوطنة       
 عبر مكبرات الصوت    –حصارها على المنزل، وأمرت سكانه      ، وأحكمت   )5(تقدمت إلى منزل محمد رجب السعافين، في بلوك         

عاماً، ) 34(وعلى الرغم من رفض محمد السعافين،       .  بالخروج من المنزل دون أن تمنحهم مهلة إلخالء المنزل من محتوياته           -
قـوات نيـران    وكما هو الحال في كل توغل، فتحـت تلـك ال          . الستشهادهالخروج من المنزل، نسفته تلك القوات عليه ما أدى          

وألحق نسف المنزل أضراراً جسـيمة فـي   .  فلسطينيين آخرين من بينهم ثالثة أطفال     خمسةرشاشاتها عشوائياً ما أدى إلى مقتل       
 . منازل مجاورة، وأضرار جزئية في عشرات المنازل القريبة من المكانأربعة
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 :5/3/2003اقتحام جباليا بتاريخ . 8
معززة بنحو مخيم جباليا ، 5/3/2003 الموافق ء ليل األربعامن منتصف 11:45عند حوالي الساعة اقتحمت قوات االحتالل 

 ومعبر بيت حانون -ت بشكل دائم  حيث تتمركز تلك القوا–آلية عسكرية، منطلقة من شارع أبو صفيه شرق جباليا ) 48(
يا البلد وكانت قوة أخرى تحاصر محيط منزل ووصلت إلى مشارف مفترق الجرن، وتوغلت في شارع مسعود في جبال". إيرز"

يذكر أن اإلطالق الكثيف للنيران قد تواصل . وواصلت توغلها وصوالً إلى منطقة النادي في مخيم جباليا. الشهيد سهيل زيادة
 . مسنبمشاركة المروحيات، التي قصفت مناطق سكنية في مخيم جباليا بالصواريخ، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين أحدهما 

، نسفت قوات االحتالل منزل عبد الكريم زيادة ومنزل أخيه المجاور، 6/3/2003 من فجر الخميس 3:00وعند حوالي الساعة 
بينما توغلت قوة داخل الشارع المقابل لشارع الترانس من الناحية . واعتقلت عبد الكريم زيادة قبل أن تنسحب من محيط المنزل

طلقت النيران بكثافة على المنازل المتواجدة في المحيط، كما حطمت الدبابات أبواب المحال التجارية الجنوبية في مخيم جباليا، وأ
 .في تلك المنطقة وأطلقت قذيفة مدفعية أصابت منزل حرب طالب عيد النجار

ق قذيفة مدفعية  من فجر اليوم نفسه قامت قوات االحتالل المتمركزة بالقرب من مفترق الجرن بإطال4:30وعند حوالي الساعة 
 فرداً ما أدى إلى اشتعال النيران فيه واحتراقه بالكامل 30على منزل المدعو احمد محمد فرج والمكون من ثالث طوابق يسكنه 

عندما وصلت نفسها  من صباح اليوم نفسه وفي المنطقة 7:00باإلضافة إلى المحالت التجارية الواقعة أسفله وفي حوالي الساعة 
 ووسط حشد من المدنين الذين كانوا يساعدون في إخماد النيران، والمصورين الصحفيين ، المدني إلخماد النيرانسيارة الدفاع

أطلقت دبابة كانت تقف في الناحية الشمالية من الشارع الرئيسي المتجه إلى الجرن قذيفة مدفعية باتجاه المدنين وقوات الدفاع 
 شخصاً بجراح متفاوتة )90( و إصابة ماال يقل عن فلسطينيين )8(ما أدى إلى استشهاد المدني التي كانت تقوم بإخماد النيران م

 2 شهيداً)14(بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العملية .  من صباح اليوم نفسه8:00وانسحبت تلك القوات في حوالي الساعة 
 خمس منزالً وتدمير أربعين إلحاق أضرار جزئية بنحو  منازل بشكل كلي وثالثة مصاباً باإلضافة تدمير )130(وما ال يقل عن 

 . مركبات خاصةوأربع محالت تجارية وعشرورشات صناعية 
 

 :6/3/2003اقتحام المنطقة القريبة من مشروع مدينة الشيخ زايد في بيت الهيا بتاريخ . 9
لية في حي أبراج الندى ومحيطه شمال  آ40 توغلت حوالي 6/3/2003 من مساء يوم الخميس الموافق 9:30عند حوالي الساعة 

 غزة وذلك من محورين، األول من اتجاه أبراج الندى من الناحية الشمالية وصوال إلى الشارع العام الفاصل بين القرية محافظات
ريف وقامت تلك القوات بتج. والمحور الثاني من شرق األبراج وصوال إلى مشروع مدينة الشيخ زايد. البدوية وأبراج الندى

وعزلت . الشارع الرئيس المؤدي إلى األبراج، وتجريف مساحات من األراضي الزراعية الواقعة إلى الناحية الشرقية من األبراج
 . مناطق أبراج الندى والعودة والقرية البدوية عن محيطها

دى فوق التلة المقابلة لألبراج مـن       وأقامت تلك القوات ثالثة مواقع عسكرية في تلك المنطقة، يقع الموقع األول جنوب أبراج الن              
والموقع الثالث يقع في مدينة الشيخ زايد، مقابل منطقة تل الزعتر           . والموقع الثاني عند الناحية الشرقية لألبراج     . الناحية الجنوبية 
 .في مخيم جباليا

، واحتجـزت   10/3/2003افق   من ظهر يوم االثنين المو     11:00واصلت قوات االحتالل تمركزها في هذه المواقع حتى الساعة          
 فرد، لمدة أربعة أيام في غرفة واحدة في الطابق السفلي في منزل مكون من طبقتين على                 18خالل هذه الفترة  أسرة مكونة من        

ويقع المنزل في أرض زراعية تقع جنوب أبراج الندى والعودة في بيارة قليبو وتسـكنه               .  متر بدون طعام وشراب    225مساحة  
 . سف عبد الهادي أحمد، الحارس الذي يشرف على أرض السيدة ليلى قليبوعائلة رجب يو

                                                 
 واآلخر 8/3، في حين استشهد اثنين متأثرين بجراح أصيبوا بها يوم الخميس نفسه، أحدهم بتاريخ 6/3/2003 فلسطينياً يوم الخميس الموافق 12استشهد  2

 13/3/2003بتاريخ 
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 شخصاً أغلبهم من األطفال، وسقط الشاب مفيد سعيد )50(وأسفر استخدام تلك القوات للقوة المفرطة والمميتة عن إصابة 
العشوائي إلى احتراق منزل كما أدى إطالق النيران .  عام من سكان مخيم جباليا، شهيداً برصاص تلك القوات22الضعيفي 

المدعو أحمد حسين سلمان أبو مطيع وهو منزل مكون من غرفتين من الصفيح وبيتين من الشعر وأتى الحريق على مدخراته 
 .من النقود التي كان يحتفظ بها داخل المنزل

 

 :17/3/2003اقتحام بيت الهيا بتاريخ . 10
 قامت وحدات خاصة قدر قوامها بنحو مائة فرد، من قوات 17/3/2003موافق  من فجر يوم االثنين ال3:00عند حوالي الساعة 

 من فجر اليوم 4:00تبعها توغل عند حوالي الساعة . االحتالل بالتسلل إلى منطقة العطاطرة والسالطين شمال منطقة بيت الهيا
 من صباح اليوم 6:00والي الساعة وعند ح . آلية في المنطقة نفسها وفرضت عليها نظام حظر التجوال15نفسه لما يقارب 

تلك القوات النار باتجاه قوة من شرطة البحرية الفلسطينية، المتمركزة على ساحل بيت الهيا ما أدى إلى استشهاد  وفتحت. نفسه
 صباحاً، سكان منطقة العطاطرة 7:00 عند حوالي الساعة - عبر مكبرات الصوت -وأمرت قوات االحتالل . اثنين من أفرادها

واستهدفت السكان من الفئة . والسيفا بالخروج من منازلهم والتوجه نحو المدرسة األمريكية، الواقعة غرب منطقة العطاطرة
 عاماً، وجمعتهم ووضعتهم في حفرة كانت قد حفرتها مسبقاً، تحت حراسة مشددة بعد أن قيدت أيدي 45 إلى 15العمرية من 

اقاتهم الشخصية، والتحقيق معهم، ووزعت عليهم منشورات تحملهم فيها المسئولية إذا ثم شرعت بالتدقيق في بط. عدد كبير منهم
وخربت تلك .  شخصاً واستشهاد آخر12يذكر أن اإلطالق الكثيف للنيران أدى إلى إصابة . تعرضت المستوطنات إلطالق النار

ت إلى تجريف بعض الشوارع الرئيسة وتحطيم القوات البنية التحتية في منطقتي العطاطرة والسالطين، حيث عمدت تلك القوا
أعمدة الكهرباء وتجريف خطوط الصرف الصحي، وإلحاق أضرار جزئية بثماني منازل سكنية، وتجريف خمسة دونمات من 

 .األراضي الزراعية المزروعة بالعنب
ن مصطحبة معها ثالثة وانسحبت تلك القوات في حوالي الساعة الثالثة من عصر اليوم نفسه وذلك تحت غطاء مروحيتي

 .فلسطينيين، أفرجت عنهم بعد حوالي ساعة
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 استهداف األعيان المدنية
 وممتلكاتهم واألعيان المدنية بمنأى عن أي استهداف،       3على الرغم من تأكيد اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة أن يبقى المدنيون           

تحظـر  . ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هـو شخصـيا  " من االتفاقية على أنه )33(تنص المادة   حيث  
تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميـين       . السلب محظور . العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب       

 ".وممتلكاتهم
 

ظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات يح" من االتفاقية تدمير الممتلكات حيث تنص على أنه )53(وتحظر المادة 
خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية، إال إذا 

 ."كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير
 

 حقوق اإلنسان، السيما تلك التي يؤسس لها العهد الدولي الخاص كما يشكل استهداف األعيان المدنية انتهاكاً لمعايير
من العهد، التي تؤكد على حق كل شخص في مستوى ) 12(بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، خاصة المادة 

اعدة، ما التي تؤكد على وجوب منح األسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمس) 10(والمادة . معيشي كاف له وألسرته
التي تؤسس للحق في العمل، األمر ) 6(وكذلك المادة . يتنافى بالتأكيد مع قصف وتدمير المنازل السكنية وتشريد سكانها

 .الذي ينتهكه استهداف المنشآت الصناعية والتجارية، التي تفقد مئات العمال لفرص عملهم
ن ارتكاب قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي النتهاكات جسيمة إن تحقيقات المركز الميدانية وحصيلة توثيقه الميداني تؤكدا

 من اتفاقية جنيف الرابعة، ولمعايير حقوق اإلنسان الواردة أعاله، حيث استهدفت تلك القوات )53، و33(لنص المادتين 
نه أن يمثل عقاباً المدنيين وممتلكاتهم بالقصف والتدمير والتجريف بشكل غير مسبوق، كما قامت باتخاذ كل تدبير من شأ

 .4األمر الذي يبرزه حجم التدمير الذي لحق بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينية المحتلة. جماعياً للسكان
 

 استهدافها المنظم لألعيان المدنية، في األراضي الفلسـطينية المحتلـة، منـذ انـدالع               واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي  إال أن   
حال التجارية والمنشآت الصناعية وآبار الميـاه والمـدارس   مفاستهدفت المنازل السكنية، وال. 28/9/2000ألقصى في  انتفاضة ا 

وتشير نتائج رصد المركز وتوثيقه الميداني، إلى أن الربـع األول مـن العـام الجـاري                 . والمساجد والمنشآت الصحية األخرى   
ات االحتالل لألعيان المدنية، وتمثل هذا التصعيد في حجم األضرار الكبير،           ، شهد تصعيداً كبيراً على صعيد استهداف قو       2003

الذي لحق باألعيان المدنية، جراء اقتحام تلك القوات لمدينتي رفح وخانيونس، وبلدة دير البلح ومخيمي البريج والنصيرات فـي                   
 . ت حانون وبيت الهيا في محافظة شمال غزةوحيي الشجاعية والتفاح في مدينة غزة، وبلدتي بي) الوسطى(محافظة دير البلح 

ى                     ذلك إل ويؤآد المرآز أن قوات االحتالل استهدفت األعيان المدنية بشكل منظم خالل هذه االقتحامات، دون ضرورة حربية، هادفة ب
ه                          ذي سيتعرض ل ة، األمر ال آتهم المدني اتهم ومنش ازل السكان وممتلك ة في من ائر المادي ر بشيء من    إيقاع أآبر قدر من الخس  التقري

 .التفصيل في تناوله ألنواع األعيان المدنية المختلفة، التي تعرضت للتدمير
 

                                                 
ما يرد في نص المادة الرابعة مـن  األول في اتفاقيات جنيف، ك) البروتوكول( من الملحق 50، 43 المدنيين في نصوص المواد ص يرد تعريف األشخا 3

 ) 1949أغسطس /  آب12 بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في فاتفاقية جني(االتفاقية الثالثة 
 لمزيد من التفاصيل راجع تقارير الميزان الشهرية والخاصة، أو أطلب المعلومات من المركز حيث يتوفر لديه قاعدة بيانات محوسبة تحتوي على توثيق  4
 .داني لمختلف الجرائم التي ارتكبتها قوات االحتاللمي



 2003/ 03/ 31 إلى  1/1/2003تقرير دوري يغطي الفترة من .............................................   مركز الميزان لحقوق اإلنسان   

 69 من 11صفحة 

  استهداف المنازل السكنية
، عمدت قوات االحتالل إلى بث الرعـب فـي قلـوب            2000منذ اندالع انتفاضة األقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر          

وشهد استهداف تلك القوات تصاعداً تدريجياً من حيث الكم         . اصل لمنازلهم السكنية  المدنيين الفلسطينيين، عبر استهدافها المتو    
والكيف، حيث بدأت تلك القوات باستخدام الرصاص الحي من مختلف األعيرة، والصواريخ المضادة للدروع، في مختلـف                 

ن إخطار السكان مسـبقاً أو      و شرعت في تجريف المنازل السكنية، دو      . األوقات وبشكل خاص في أوقات متأخرة من الليل       
وألحقت عمليات القصف العشوائي، التي شنها الطيـران        . منحهم مهلة كافية إلخالء منازلهم من األثاث والممتلكات الخاصة        

واستخدمت الطـائرات المروحيـة فـي       . الحربي اإلسرائيلي على منشآت السلطة الوطنية أضراراً جسيمة بالمنازل السكنية         
وصّعدت تلك القوات مـن  . كنية، وشكل استخدامها للطيران النفاث ذروة هذا التصعيد من الناحية النوعية        سالقصفها للمنازل   

عمليات نسف المنازل بالمتفجرات، ما ألحق أضراراً كبيرة تجاوزت في آثارها التدميرية المنازل المستهدفة لتحدث أضراراً                
 .كبيرة في عشرات المنازل المجاورة للمنزل المستهدف

إلعطاء فكرة عن الطريقة، التي تتبعها قوات االحتالل في نسفها للمنازل السكنية، نورد ما جاء في إفادة مشفوعة بالقسـم                    و
 عاماً، متزوجة ولديها أسرة مكونة من سـتة         55، البالغة من العمر      الفلسطينية نزهة خليل حسن زيادة     صرحت بها للمركز  

بينما آنت  "وجاء في إفادتها حول نسف منزلها       . قع في شارع العودة في جباليا      طبقات ي  3أفراد، وتسكن في منزل مكون من       
د حوالي الساعة                      ة، عن اتي األربع ا وبن ي أن اء الموافق      11:00نائمة في الطابق السفلي من منزل ة األربع  من منتصف ليل

المكون من غرفة واحدة  ) قعدم(خرجنا مذعورين وتبينا أنهم نسفوا المجلس .... ، استيقظت على صوت انفجار      5/3/2003
د والخشب       .... آانوا يطلقون النار بشكل آبير وعشوائي على المنزل .... عند مدخل المنزل     زل الحدي دخلي المن روا م م فّج ث

اهي .... الرئيسين  ه تج دخل بندقيت د الم ان يقف عن دي آ م .... وصوب جن زل ث ي حوش المن ا ف ا وأوقفون ا جميعن أخرجون
ا  .... تي في غرفة في ساحة المنزل أدخلوني أنا وبنا  دنا   .... تفاجأت أن بناتي ثالثة وأن الصغيرة الرابعة ليست معن دخل عن

ر    ) شيكت(خمسة جنود فقلت ألحدهم وأنا اصرخ توجد لي بنت في المنزل اترآني أناديها فقال لي        ي أآث ا ل أي اسكتي وعاده
بحثت عنها ولم أجدها ووجدت في غرفتي    .... ذهبي وحدك وناديها فقال لي الجندي ا.... من مرة إال أنني واصلت الصراخ     

ذه            .... شنطة آنت أضع فيها أوراقي وبعض المالبس فأخذتها وخرجت              ه ه ه فقلت ل ذي تحملين ذا ال ا ه دي م ي الجن ال ل فق
ا    أن ارميه أمرني ب ي وبعض المالبس ف ا أوراق نطة فيه ة   .... ش ى ناحي ف عل ت تق ي آان ي الت دي ابنت زل وأحضر جن المن
ا             ا مام ا دم، وأ              .... الشمالية بالقرب من منزل عمها وآانت تصرخ مام ل وجهه حضروا  وآانت ابنتي مصابة في رأسها وآ

ا      ة أخ ريم وعائل د الك وا    22نا أصبح ....  زوجي زوجي عب ة واحدة وأدخل ة و أخذت      شخصًا في غرف ين في الغرف ا آلب  معن
وم     3:00 الخوف والبرد، ويوجد بيننا مريض وعند حوالي الساعة          الكالب تشمشم فينا وبقينا على هذه الحالة من         من فجر ي

ًا      6/3/2003الخميس   ا جميع د أن ننسف                           ....  أخرجون ال نري اذا ق ه لم رانكم فقلت ل زل جي ى من وا إل ائًال اذهب دي ق ا جن أمرن
م     فرجوتهم أ.... منزلكم وفي الوقت نفسه رأيتهم يأخذون زوجي عبد الكريم إلى ناحية أخرى       نهم ل ا ولك ذهب معن ن يدعوه ي

ى              .... يوافقوا ًا حت رة نصف ساعة تقريب ا أن جلسنا فت ادة وم وصلنا إلى منزل قريبنا المجاور لنا في الشارع اسمه آامل زي
رًا   5:30ً وعندما خرج الصباح في حوالي الساعة          .... فجرًا تقريباًً  4:00سمعنا صوت انفجار آبير وآانت الساعة وقتها          فج

دمر بشكل   رجعت إل  ى المنزل بعد أن سمعت أن القوات قد انسحبت ولم أجد زوجي وعلمت أنهم قد اعتقلوه و رأيت المنزل م
   ". زوجيأخاآامل فوق بعضه هو ومنزل 

 
ومنذ بداية االنتفاضة دأب المركز على توثيق المنازل السكنية التي تعرضت للتدمير بأشكاله المختلفة علـى أيـدي قـوات                    

مـن  ) 2547( ألفان وخمسمائة وسبع وأربعين منـزالً  31/12/2002يبلغ عدد المنازل التي وثقها المركز حتى    االحتالل، و 
 .بينها ثمانمائة وأربع وثالثين منزالً جرى تدميرها كلياً

أكثر مـن  في حين تشير نتائج الرصد والتوثيق الميداني، التي قام بها المركز منذ مطلع العام الجاري إلى تدمير تلك القوات        
 .ثمانمائة منزالً سكنياً، وثق منها المركز سبعمائة وخمس وسبعين منزالً يوضحها الجدول التالي

 

 جدول يوضح أسماء أصحاب المنازل المدمرة على أيدي قوات االحتالل ومكان وتاريخ ونوع التدمير
 تاريخ التدمير نوع التدمير عنوان اسم رقم

 1/1/2003 كلي رفح أحمد دياب أحمد الدربي .1

 1/1/2003 كلي رفح حسن محمود محمد الخواجا .2
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 1/1/2003 كلي رفح صبري عطا اهللا جذوع الصوفي .3

 1/1/2003 كلي رفح جهاد حامد النجار .4

 01/01/2003 كلي رفح محمد محمود محمد داوود .5

 01/01/2003 كلي رفح رائد كامل محمود درويش .6

 01/01/2003 كلي رفح سرحان أحمد عبد اهللا الصوفي .7

 2/1/2003 كلي رفح ء حمدان مرزوق الشاعر عال .8

 2/1/2003 كلي رفح زياد ديب حسن الشاعر .9

 2/1/2003 كلي رفح جمال محمود خليل الشاعر .10

 2/1/2003 كلي رفح أنور أحمد خليل الشاعر .11

 2/1/2003 كلي رفح نوال زكي سعد نصر .12

 2/1/2003 كلي رفح كمال حسن رجب شقفة .13

 2/1/2003 كلي رفح محمد محمد حامد برهوم .14

 2/1/2003 كلي رفح حسن رجب حسين شقفة .15

 2/1/2003 كلي رفح أحمد سليمان علي خفاجة .16

 02/01/2003 كلي رفح  أبو غاليمعبد الرحيفتحي محمد  .17

 02/01/2003 كلي رفح عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد .18

 02/01/2003 كلي رفح عاطف محمود خليل الشاعر .19

 02/01/2003 كلي رفح  طهأبوحماد حمدان احمد  .20

 02/01/2003 كلي رفح نافذ رزق عبد العزيز العبسي .21

 02/01/2003 كلي رفح جمعة خليل يوسف المغير .22

 02/01/2003 كلي رفح جمعة خليل علي برهوم .23

 02/01/2003 كلي رفح  أبو ختلةإسماعيلمصطفى سليمان  .24

 02/01/2003 كلي رفح  احمد خليل الشاعرأنور .25

 02/01/2003 كلي رفح احمد شحادة احمد العزازي .26

 02/01/2003 كلي رفح هاني عبد الحميد مصطفى الهمص .27

 02/01/2003 كلي رفح جمال محمود خليل الشاعر .28

 02/01/2003 كلي رفح كمال حسن رجب شقفة .29

 02/01/2003 جزئي رفح عبد القادر محمد احمد أبو محسن .30

 02/01/2003 كلي رفح سليمان علي حماد خفاجة .31

 03/01/2003 يكل رفح صبري فتحي نايف الشاعر .32

 03/01/2003 جزئي رفح سمير نصر احمد نصر اهللا .33

 03/01/2003 كلي رفح عماد نجيب احمد صالح .34
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 05/01/2003 جزئي رفح فضل خليل موسى المغاري .38
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 05/01/2003 جزئي رفح ورثة رشاد رشدي رصرص .40

 05/01/2003 جزئي رفح  محمد البيوميأيمن سعيد .41

 05/01/2003 جزئي رفح خرساألسن ح إسماعيلعبد المجيد  .42

 05/01/2003 جزئي رفح عبد الرحمن محمد سلمان المشوخي .43

 05/01/2003 جزئي رفح حسن خليل عبد الرحمن جودة .44
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 05/01/2003 كلي رفح محمود جمعة احمد برهوم .62

 06/01/2003 كلي رفح نعيم سعدي محمد العلول .63

 06/01/2003 جزئي رفح جابر محمد شحدة عبد العال .64

 06/01/2003 كلي رفح  محمد حسين عبد العالأمين .65

 06/01/2003 كلي رفح محمد مصطفى أحمد شقفة .66

 06/01/2003 كلي رفح وأوالدهمصطفى عبد القادر شقفة  .67

 06/01/2003 جزئي رفح سميحة حسن خليل النفار .68

 06/01/2003 جزئي غزة شاوييورثة فؤاد محمود سيد الق .69

 12/01/2003 جزئي خانيونس عبد الدايم محمد حامد عاشور .70

 12/01/2003 جزئي خانيونس محمد عطا سليم شهوان .71

 12/01/2003 جزئي شمال غزة هاني جاسر حسن المصري .72

 12/01/2003 جزئي خانيونس  شرابمحمود عطا خالد .73

 12/01/2003 جزئي خانيونس حافظ عطا خالد شراب .74

 12/01/2003 جزئي خانيونس خالد عطا خالد شراب .75

 12/01/2003 جزئي شمال غزة  حسن المصريإبراهيمعبد القادر  .76

 12/01/2003 جزئي شمال غزة  المصريإبراهيمحسن حسن  .77

 12/01/2003 جزئي شمال غزة عماد ربحي عبد الفتاح المصري .78

 12/01/2003 جزئي خانيونس احمد خالد كساب شراب .79

 12/01/2003 كلي شمال غزة هيم حسن المصريابرإسميح  .80

 12/01/2003 جزئي شمال غزة حمد عوض عاشورأ وحمت .81

 12/01/2003 جزئي خانيونس عطا سليم عطا شهوان .82

 12/01/2003 جزئي خانيونس محمد عبد الدايم محمد عاشور .83

 12/01/2003 جزئي خانيونس  محمد فارسعيلإسمااحمد  .84

 12/01/2003 جزئي خانيونس احمد عبد الدايم محمد عاشور .85

 12/01/2003 جزئي خانيونس علي عبد الدايم محمد عاشور .86

 12/01/2003 جزئي خانيونس عبد اهللا عبد الدايم محمد عاشور .87

 12/01/2003 جزئي خانيونس محمود عبد الدايم محمد عاشور .88
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 12/01/2003 جزئي خانيونس  احمد عاشورعماد ياسين .89

 12/01/2003 جزئي خانيونس محمد احمد عبد السالم عاشور .90

 12/01/2003 جزئي شمال غزة "الكفارنة " جميل عبد الرحمن عبد السالم علي  .91

 12/01/2003 جزئي خانيونس  محمد النفارإسماعيلبسام  .92

 12/01/2003 جزئي خانيونس عبد الرحمن محمد حامد عاشور .93

 12/01/2003 جزئي خانيونس  محمد النفارإسماعيلغسان  .94

 12/01/2003 جزئي خانيونس عليان مصطفى عليان العقاد .95

 12/01/2003 جزئي خانيونس  محمد النفارإسماعيلفرج  .96

 12/01/2003 جزئي خانيونس  محمد النفارإسماعيلمحمد  .97

 12/01/2003 جزئي خانيونس  محمد النفارإسماعيلفيصل  .98

 12/01/2003 جزئي خانيونس مصطفى العقادمصطفى عليان  .99

 12/01/2003 جزئي خانيونس عبد الفتاح عبد المجيد عبد الفتاح العقاد .100

 12/01/2003 جزئي خانيونس  محمد فارسإسماعيلمحمد  .101

 12/01/2003 جزئي خانيونس محمد عبد المجيد عبد الفتاح العقاد .102

 12/01/2003 جزئي خانيونس  محمد فارسإسماعيل إبراهيم .103

 12/01/2003 كلي خانيونس  منصور الجبورإبراهيم المرحوم حسن أبناء .104

 12/01/2003 جزئي رفح سميحة حسن خليل النفار .105

 12/01/2003 جزئي خانيونس نظمي سليم عبد اهللا شهوان .106

 12/01/2003 جزئي خانيونس  سليم شهوانظميايمن ن .107

 12/01/2003 جزئي خانيونس محمد نظمي سليم شهوان .108

 12/01/2003 جزئي خانيونس محمد فارسخليل إسماعيل  .109

 12/01/2003 جزئي خانيونس سليم عطا سليم شهوان .110

 12/01/2003 جزئي خانيونس احمد نظمي سليم شهوان .111

 12/01/2003 جزئي خانيونس  محمد فارسإسماعيلمأمون  .112

 12/01/2003 جزئي خانيونس انس عبد المجيد عبد الفتاح العقاد .113

 12/01/2003 جزئي انيونسخ محمد عبد الرحمن محمد عاشور .114

 12/01/2003 جزئي خانيونس رأفت حسن حمدان عناية .115

 12/01/2003 جزئي شمال غزة ناهض محمود محمد المصري .116

 12/01/2003 جزئي خانيونس صباح محمد محمود عاشور .117

 12/01/2003 جزئي خانيونس بسام احمد خالد شراب .118

 12/01/2003 جزئي خانيونس محمد عطا خالد شراب .119

 12/01/2003 جزئي خانيونس ثمان مصطفى شرابكحيلة ع .120

 12/01/2003 جزئي خانيونس  عطا سليم شهوانإبراهيم .121

 12/01/2003 جزئي خانيونس رضا سعدي هاشم عاشور .122

 12/01/2003 جزئي خانيونس ماجد محمد محمد عاشور .123

 12/01/2003 جزئي خانيونس األغاوسام خالد يوسف  .124

 12/01/2003 جزئي يونسخان تيسير عبد اهللا عبد السالم عاشور .125

 12/01/2003 جزئي خانيونس عبد الكريم عطا سليم شهوان .126

 12/01/2003 جزئي خانيونس مصباح سعودي حامد عاشور .127

 12/01/2003 جزئي خانيونس خالد سالم سليم عاشور .128

 12/01/2003 جزئي خانيونس سالم سليم عبد السالم عاشور .129

 12/01/2003 جزئي خانيونس يحيى احمد سليم عاشور .130

 12/01/2003 جزئي خانيونس عمر مصباح سعودي عاشور .131
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 13/01/2003 كلي رفح  نمر الغوطيهعبد رباسعد  .132

 15/01/2003 كلي رفح  طهأبواحمد فايز محمد  .133

 15/01/2003 كلي دير البلح عبد المجيد أبو مغصيب .134

 16/01/2003 جزئي رفح  موسى المعشرإبراهيمزكية  .135

 16/01/2003 كلي رفح حماد محمد عثمان الشاعر .136

 16/01/2003 جزئي رفح محمد حسن محمد الشاعر .137

 16/01/2003 جزئي رفح عطية محمد عثمان الشاعر .138

 16/01/2003 كلي رفح فؤاد محمد مالحي الشاعر .139

 16/01/2003 جزئي رفح وهبة عبد احمد الشاعر .140

 16/01/2003 كلي رفح عصام محمد مالحي الشاعر .141

 16/01/2003 جزئي رفح كمال محمد محمد الشاعر .142

 16/01/2003 جزئي رفح صالح سالم محمد الشاعر .143

 16/01/2003 جزئي رفح عايش سالم محمد الشاعر .144

 16/01/2003 جزئي رفح  محمد الشاعرإبراهيمحاكمة  .145

 17/01/2003 كلي رفح احمد محمد علي عوض .146

 17/01/2003 كلي رفح فؤاد محمد محمود الشاعر .147

 17/01/2003 كلي رفح  مطيرأبونافذ عيد عبد الغني  .148

 17/01/2003 كلي رفح  طهأبوحماد حمدان احمد  .149

 17/01/2003 كلي رفح  قاعودأبوشفوقة محمد عبد اللطيف  .150

 22/01/2003 جزئي شمال غزة ماجد عبد العزيز عبد الرحمن وهدان .151

 23/01/2003 كلي شمال غزة نزهة محمد رمضان خضير .152

 23/01/2003 كلي شمال غزة  خوصةأبوروبين محمد سالمة  .153

 23/01/2003 كلي شمال غزة  خوصةأبو حسن ى موسسلمان .154

 23/01/2003 كلي شمال غزة فايق خضر احمد خضير .155

 23/01/2003 جزئي شمال غزة سى حسن الشاويشوجهاد م .156

 23/01/2003 كلي شمال غزة  خوصةأبوحمد موسى حسن  .157

 23/01/2003 كلي شمال غزة  خوصةأبوعبد الرحمن موسى حسن  .158

 23/01/2003 كلي شمال غزة خوصة أبوعبد الهادي موسى حسن  .159

 23/01/2003 كلي شمال غزة  خوصةأبوتيسير محمد سالمة  .160

 24/01/2003 كلي رفح عدنان حمدي علي عمر .161

 24/01/2003 كلي رفح خالد محمد مراد شعت .162

 24/01/2003 كلي رفح  عنزةأبون اسمير خليل عثم .163

 24/01/2003 كلي رفح  حمادإبراهيمجمال سعيد  .164

 24/01/2003 كلي رفح ي حسن منصورعبد الفتاح عراب .165

 24/01/2003 كلي رفح  طهأبورسمي السيد عبد المجيد  .166

 24/01/2003 كلي رفح حمدي علي محمود عمر .167

 24/01/2003 كلي رفح جابر عب المجيد محمد عابد .168

 24/01/2003 كلي رفح كامل محمود عبد الهادي درويش .169

 24/01/2003 كلي رفح  لبدةأبومحمد احمد محمد  .170

 24/01/2003 كلي رفح  عنزةأبو عبد الحكيم عبد العزيز أسامة .171

 24/01/2003 كلي رفح األطرشمحمد علي محمود  .172

 24/01/2003 كلي رفح سمحان عبد الرحمن حسين حسين .173

 24/01/2003 كلي رفح حامد محمد مراد شعت .174
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 24/01/2003 كلي رفح  عنزةأبورياض حسن حسنين  .175

 24/01/2003 كلي غزة  وأوالدهين محمود عيادحسمسعود  .176

 24/01/2003 جزئي غزة سعيد حسين محمود عياد .177

 24/01/2003 جزئي غزة يادعنعيم حسين محمود  .178

 24/01/2003 جزئي غزة )عياد ( شملخإسماعيلخضرة خليل  .179

 24/01/2003 جزئي غزة حسني محمد حسين عياد .180

 24/01/2003 جزئي غزة فضل محمد حسين عياد .181

 24/01/2003 زئيج غزة وإخوانهحمد حسين عياد أزياد  .182

 24/01/2003 جزئي غزة  شعبانأبوعصمت محمود محمد  .183

 24/01/2003 جزئي غزة  عاشورإسماعيلسعد اهللا محمد  .184

 24/01/2003 جزئي غزة هاشم مسعود سعيد حنونة .185

 24/01/2003 جزئي غزة منصور مسعود سعيد حنونة .186

 24/01/2003 جزئي غزة عيد مسعود سعيد حنونة .187

 24/01/2003 جزئي غزة  شعبانأبو عبد اهللا شعبان عبد اهللا .188

 24/01/2003 كلي رفح األطرشعلي محمود محمد  .189

 24/01/2003 كلي رفح  حمادإبراهيماحمد سعيد  .190

 24/01/2003 كلي رفح  لبدةأبواحمد محمد حسن  .191

 24/01/2003 كلي رفح يوسف سالم محمود رضوان .192

 24/01/2003 جزئي رفح علي سعيد عبد اهللا جودة .193

 24/01/2003 جزئي رفح  عبد العالمحمد سالم زايد .194

 24/01/2003 جزئي رفح  طهأبومحمود عبد الكريم محمود  .195

 24/01/2003 كلي رفح باسم موسى سالم رضوان .196

 24/01/2003 جزئي رفح  طهأبواحمد سعيد محمد  .197

 24/01/2003 جزئي رفح  طهأبوعمر احمد سعيد  .198

 24/01/2003 كلي رفح سمير مصطفى موسى موسى .199

 24/01/2003 كلي رفح مود رضوانموسى سالم مح .200

 25/1/2003 كلي رفح محمد مصطفى أحمد شقفة .201

 25/1/2003 كلي رفح أحمد زيدان موسى عبد العال .202

 25/1/2003 كلي رفح  عنزةأبومحمد حسن  .203

 25/1/2003 كلي رفح حبيب رزق موسى زعرب .204

 25/1/2003 كلي رفح موسى مصطفى موسى .205

 25/1/2003 كلي حرف نافذ احمد شقفة وابنه إسماعيلمصطفى  .206

 25/1/2003 كلي رفح خيه مازنأوليد احمد زيدان عبد العال و .207

 25/1/2003 كلي رفح رائد كامل محمود درويش .208

 25/1/2003 كلي رفح ه محمديخأ حماد وإبراهيميحيى سعيد  .209

 25/01/2003 جزئي شمال غزة صبحي احمد حسن ناصر .210

 25/01/2003 جزئي شمال غزة خليل احمد حسن ناصر .211

 25/01/2003 جزئي شمال غزة احمد جبر البسيونيدياب  .212

 25/01/2003 جزئي شمال غزة  محمد شباتإسماعيلمصطفى  .213

 25/01/2003 جزئي شمال غزة  شباتإسماعيلوائل محمد  .214

 25/01/2003 جزئي شمال غزة  شباتإسماعيلجهاد مصطفى  .215

 25/01/2003 جزئي شمال غزة  شباتإسماعيلناهض محمد  .216

 25/01/2003 جزئي شمال غزة بات محمد شإسماعيلهاني  .217
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 25/01/2003 جزئي شمال غزة  محمد شباتإسماعيلمحمد  .218

 25/01/2003 جزئي شمال غزة وصفي احمد حسن ناصر .219

 25/01/2003 جزئي شمال غزة بشير خضر البسيوني حسان .220

 25/01/2003 جزئي شمال غزة  محمد شباتإسماعيلالعبد  .221

 25/01/2003 جزئي شمال غزة ناصر احمد حسن ناصر .222

 25/01/2003 جزئي شمال غزة يونس احمد حين ناصر .223

 25/01/2003 جزئي شمال غزة يوسف احمد حسن ناصر .224

 25/01/2003 جزئي شمال غزة عاطف خضر البسيوني حسان .225

 25/01/2003 جزئي شمال غزة ناهض خضر البسيوني حسان .226

 25/01/2003 جزئي شمال غزة خضر البسيوني محمد حسان .227

 25/01/2003 جزئي شمال غزة ي البسيوني حسان بسيونإبراهيم .228

 25/01/2003 جزئي شمال غزة محمد حسان بسيوني البسيوني .229

 25/01/2003 جزئي شمال غزة رمزي حسان بسيوني البسيوني .230

 25/01/2003 جزئي شمال غزة نافذ دياب احمد البسيوني .231

 25/01/2003 جزئي شمال غزة  احمد محمود البسيونيإبراهيم .232

 25/01/2003 جزئي شمال غزة لبسيونياحمد محمد محمد ا .233

 25/01/2003 جزئي شمال غزة جمال حسان بسيوني البسيوني .234

 25/01/2003 جزئي شمال غزة خرواتإعامر علي محمود  .235

 25/01/2003 جزئي شمال غزة حسنات محمد سالمة البسيوني .236

 25/01/2003 جزئي شمال غزة بسيونيالنبيل عبد بسيوني  .237

 25/01/2003 جزئي شمال غزة ناهض خليل محمد البسيوني .238

 25/01/2003 كلي شمال غزة دياب احمد نصير سناء .239

 25/01/2003 جزئي شمال غزة نينامحمود شعبان حسن الزع .240

 25/01/2003 جزئي شمال غزة محمد عبد الجليل نمر المصري .241

 25/01/2003 جزئي شمال غزة عاكف محمد عبد الجليل المصري .242

 25/01/2003 جزئي زةشمال غ  شباتإسماعيل هاني إبراهيم .243

 25/01/2003 جزئي شمال غزة منيرة محمد حسن عواد .244

 25/01/2003 جزئي شمال غزة سعدي احمد عبد الهادي الزعانين .245

 25/01/2003 جزئي شمال غزة  شباتإسماعيلسائد محمد  .246

 25/01/2003 جزئي شمال غزة  شباتإسماعيلرائد محمد  .247

 25/01/2003 جزئي شمال غزة  محمد احمد الزعانينإسماعيل .248

 25/01/2003 جزئي شمال غزة اسعد عبد موسى شبات .249

 25/01/2003 جزئي شمال غزة  علي موسى شباتأكرم .250

 25/01/2003 جزئي شمال غزة منير عبد موسى شبات .251

 25/01/2003 جزئي شمال غزة موسى محمد موسى شبات .252

 25/01/2003 جزئي شمال غزة مازن محمد عايش المصري .253

 25/01/2003 جزئي شمال غزة كيان رجب حسن أبو صفية .254

 25/01/2003 جزئي شمال غزة عاطف محمد عبد الجليل المصري .255

 25/01/2003 جزئي شمال غزة فتحي محمد احمد الزعانين .256

 25/01/2003 جزئي شمال غزة نبيل عبد موسى شبات .257

 25/01/2003 جزئي شمال غزة هنية موسى احمد موسى الزعانين .258

 25/01/2003 جزئي شمال غزة  سعداتإبراهيممحمد عبد الكريم  .259

 25/01/2003 جزئي شمال غزة  سعداتإبراهيمحسن عبد الكريم  .260
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 25/01/2003 جزئي شمال غزة  عودةإبراهيممحمود عبد الكريم  .261

 25/01/2003 كلي شمال غزة عبد اللطيف احمد عبد اهللا المصري .262

 25/01/2003 جزئي شمال غزة  سعداتإبراهيماحمد عبد الكريم  .263

 25/01/2003 جزئي شمال غزة بد الجليل المصريقدري محمد ع .264

 25/01/2003 جزئي شمال غزة محمود محمد احمد المصري .265

 25/01/2003 كلي رفح  غاليأبووائل فتحي عبد الستار  .266

 25/01/2003 كلي رفح عوني ديب حسن المالحي .267

 25/01/2003 جزئي غزة ورثة حسن محمد عبد الرازق لبد .268

 25/01/2003 جزئي ةغز وليد محمد عبد اهللا العجلة .269

 25/01/2003 جزئي غزة عبد اهللا محمود حسن البطنيجي .270

 25/01/2003 جزئي غزة  وإخوانه نصر مصطفى عبد القادر لولو .271

 26/01/2003 جزئي غزة عادل عباس خضر سعدة .272

 26/01/2003 جزئي غزة محمد عليان محمد ياسين .273

 26/01/2003 جزئي غزة  السوافيريإبراهيمماجد حمدي  .274

 26/01/2003 جزئي غزة  السوافيريإبراهيمحمدي حمدان  .275

 26/01/2003 جزئي غزة  عبد اهللا عيادإسماعيلفضل  .276

 26/01/2003 جزئي غزة عيسى احمد محمد دولة .277

 26/01/2003 جزئي غزة سمير احمد محمد دولة .278

 26/01/2003 جزئي غزة محمد احمد محمد دولة .279

 26/01/2003 جزئي غزة حسام محمود محمد دولة .280

 26/01/2003 جزئي غزة حمد عيسى دولةفايز م .281

 26/01/2003 جزئي غزة عدنان أحمد محمد دولة .282

 26/01/2003 جزئي غزة احمد محمد عيسى دولة .283

 26/01/2003 جزئي غزة محمود محمد عيسى دولة .284

 26/01/2003 جزئي غزة حسن محمد عيسى دولة .285

 26/01/2003 جزئي غزة  شعبانأبوهاني ياسين خليل  .286

 26/01/2003 جزئي غزة عبانعلي موسى احمد ش .287

 26/01/2003 كلي غزة موسى عيسى موسى شعبان .288

 26/01/2003 كلي غزة رباب محمود احمد شعبان .289

 26/01/2003 جزئي غزة مزين موسى احمد شعبان .290

 26/01/2003 كلي غزة علي موسى احمد شعبان .291

 26/01/2003 جزئي غزة عبد اهللا محي الدين عبد المجيد السرحي .292

 26/01/2003 كلي غزة  زورأبو هيمإبرااحمد حسن  .293

 26/01/2003 جزئي غزة محمد احمد حسين ماضي .294

 26/01/2003 جزئي غزة حامد حماد حامد عليوة .295

 26/01/2003 جزئي غزة  إبراهيممحمد سليم  .296

 26/01/2003 جزئي غزة حمدي نمر يوسف الدحدوح .297

 26/01/2003 جزئي غزة  عثمان نمر الدحدوحأنور .298

 26/01/2003 جزئي غزة زيز طافش عبد العإسماعيليوسف  .299

 26/01/2003 جزئي غزة  "وإخوانه"  حسن فورةإبراهيمعوض  .300

 26/01/2003 جزئي غزة محمد شعبان جمعة الجوجو .301

 26/01/2003 جزئي غزة زهير رشاد إسماعيل عاشور .302

 26/01/2003 جزئي غزة زهدي رشاد إسماعيل عاشور .303
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 26/01/2003 جزئي غزة راني زهدي رشاد عاشور .304

 29/01/2003 جزئي رفح  سالم سلمان أبو تيلخرزق .305

 29/01/2003 كلي رفح  حسن خليل المصريإبراهيم .306

 29/01/2003 جزئي رفح رحيل أحمد محمد الصوفيإ .307

 29/01/2003 كلي رفح خالد حسين سالم أبو تيلخ .308

 29/01/2003 كلي رفح خليل حسن خليل المصري .309

 30/01/2003 كلي رفح حمدة محمد اجمعيان الصوفي .310

 30/01/2003 جزئي رفح د السالم عبد الحميد أحمد أبو السعيدعب .311

 30/01/2003 جزئي رفح رأفت عبد الحميد أحمد أبو السعيد .312

 30/01/2003 جزئي رفح علي عبد الحميد أحمد أبو السعيد .313

 30/01/2003 جزئي رفح جميل عبد الحميد أحمد أبو السعيد .314

 30/01/2003 جزئي رفح طاعة خليل محمد عثمان .315

 30/01/2003 جزئي رفح اهللا أبو العنين  عبدإبراهيم صالح .316

 30/01/2003 جزئي رفح اهللا أبو العنين  عبدإبراهيمسامي  .317

 30/01/2003 كلي رفح  عبد اهللا الحاج يوسفإبراهيممحمد  .318

 30/01/2003 جزئي رفح  عليأبومحمد علي محمد  .319

 30/01/2003 جزئي رفح زياد محمد حسن حسنين .320

 30/01/2003 كلي رفح  اهللا الحاج يوسف عبدإبراهيمعبد اهللا  .321

 30/01/2003 جزئي رفح حسن احمد يوسف  .322

 30/01/2003 جزئي رفح حميدو جميل عبد الحميد أبو السعيد .323

 30/01/2003 كلي رفح  عبد اهللا الحاج يوسفإبراهيمكامل  .324

 30/01/2003 كلي رفح  عبد اهللا الحاج يوسفإبراهيميوسف  .325

 30/01/2003 جزئي رفح محمد سعيد عبد الهادي السباخي .326

 30/01/2003 جزئي رفح ثابت سعيد عبد الهادي السباخي .327

 30/01/2003 جزئي رفح محمود أحمد محمد رصرص .328

 30/01/2003 جزئي رفح خالد محمد حسن حسنين .329

 30/01/2003 جزئي رفح زكي سعيد جابر المغير .330

 31/01/2003 كلي رفح  ختلةأبوخالد مصطفى سليمان  .331

 31/01/2003 كلي رفح موسىخليل ابراهيم خليل  .332

 31/01/2003 كلي رفح جميل خليل عثمان ابو عنزة .333

 31/01/2003 كلي رفح وائل عودة اهللا احمد عبد العال .334

 31/01/2003 كلي رفح يوسف خليل علي برهوم .335

 31/01/2003 كلي رفح  عيادةأبوالرحمن محمود  عادل عبد .336

 31/01/2003 كلي رفح  طهأبوفتحي حماد حمدان  .337

 31/01/2003 كلي رفح  ختلةأبوطفى سليمان ماجد مص .338

 31/01/2003 كلي رفح  طهأبوفاطمة سعيد عبد الحميد  .339

 01/02/2003 كلي رفح  عبد اهللا الهمصإسماعيلسفيان  .340

 01/02/2003 كلي رفح إياد عودة محمد خفاجة .341

 03/02/2003 كلي رفح صالح احمد صالح عرادة .342

 03/02/2003 كلي رفح ناصر خليل عبد اهللا منصور .343

 03/02/2003 كلي رفح  طوقأبومحمود محمد احمد  .344

 04/02/2003 كلي دير البلح اسعد يوسف محمد العزايزة .345

 04/02/2003 كلي دير البلح سمير محمد سلمان العزايزة .346
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 04/02/2003 كلي رفح سمير عبد القادر يوسف حسان .347

 04/02/2003 كلي دير البلح يوسف محمد سليمان العزايزة .348

 04/02/2003 كلي دير البلح العزايزةسعيد يوسف محمد  .349

 5/2/2003 كلي رفح  نمر محمد برهومإسماعيل .350

 5/2/2003 كلي رفح  طهأبورفعت حماد حمدان  .351

 5/2/2003 كلي رفح تيسير خليل منصور .352

 5/2/2003 كلي رفح سعدي ارحيل احمد الصوفي .353

 5/2/2003 كلي رفح صفية حسين محمد برهوم .354

 5/2/2003 كلي رفح طيابة احمد محمد الصوفي .355

 5/2/2003 كلي رفح غازي رزق سالم أبو تيلخ .356

 5/2/2003 كلي رفح  عبيدأبونعيم يوسف  .357

 5/2/2003 كلي رفح صبحي نمر محمد برهوم .358

 5/2/2003 كلي رفح محمد حسن خليل المصري .359

 5/2/2003 كلي رفح  نمر محمد برهومإسماعيل .360

 5/2/2003 كلي رفح صالح الدين مصطفى سلمان أبو ختلة .361

 5/2/2003 كلي رفح  شحدة صيامأمانيشحدة صيام وابنتها فيروز  .362

 5/2/2003 كلي رفح محمد سعدي عيسى الشاعر .363

 5/2/2003 كلي رفح  قورةأبوعالء علي جمعة  .364

 5/2/2003 كلي رفح  محسنأبو صالح عبد العزيز آمنه .365

 5/2/2003 كلي رفح هللا جذوع الصوفي اصبري عطا .366

 5/2/2003 كلي رفح صبحي نمر محمد برهوم .367

 08/02/2003 كلي رفح نهاد محمد مصطفى أبو السعود .368

 08/02/2003 كلي خانيونس  عبيدةأبوسالم عبد الكريم سالم  .369

 08/02/2003 كلي خانيونس  عبيدةأبوكوثر علي سالم  .370

 08/02/2003 كلي خانيونس  عوضأبو محمد إبراهيمنوفل  .371

 08/02/2003 كلي خانيونس  زرقةأبو إبراهيمجبر محمد  .372

 08/02/2003 كلي خانيونس  لوزأبوعلي خالد محمد  .373

 08/02/2003 كلي خانيونس  زايدأبو محمد آمنة .374

 08/02/2003 كلي خانيونس  زرقةأبوعلي محمد سالمة  .375

 08/02/2003 كلي خانيونس  زبيدةأبوعبد الرحمن حسين محمود  .376

 08/02/2003 كلي رفح خليل احمد خليل صالح .377

 08/02/2003 كلي رفح  غيثأبومحمد سالم حسن  .378

 09/02/2003 جزئي رفح عبد المعطي زكي عويضة عويضة .379

 09/02/2003 كلي رفح سمير حسن عبد اهللا المغير .380

 09/02/2003 كلي رفح حسن عبد اهللا عبد القادر المغير .381

 09/02/2003 كلي رفح جهاد محمد احمد بركة .382

 09/02/2003 كلي رفح عبد الفتاح علي عيسى .383

 09/02/2003 كلي رفح أحمد سعيد عبد الهادي عويضة .384

 10/02/2003 كلي رفح  طهأبواحمد فايز محمد  .385

 11/02/2003 كلي رفح  عرارأبو عيادة إسماعيلمحمود  .386

 11/02/2003 كلي رفح عطا نمر محمد برهوم .387

 11/02/2003 كلي رفح محمد محمود الخواجة .388

 14/02/2003 كلي رفح علي سعيد عبد اهللا جودة .389
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 14/02/2003 كلي غزة دييعايد عودة حسين العا .390

 14/02/2003 كلي رفح  طهأبوفايز مصطفى محمود  .391

 14/02/2003 كلي رفح  طهأبون ا سليمإبراهيممثقال  .392

 14/02/2003 كلي رفح احمد سعيد عبد اهللا جودة .393

 14/02/2003 كلي رفح شكري حسن سالم جودة .394

 14/02/2003 كلي رفح  طهأبوهاني محمد سلمان  .395

 15/02/2003 كلي رفح زينب مصطفى محمد القصاص .396

 15/02/2003 كلي رفح  طهأبوزياد عبد الكريم محمود  .397

 15/02/2003 كلي رفح  نوفلإسماعيلمحمد حمزة  .398

 15/02/2003 كلي شمال غزة سعيد محمد سالم الداعور .399

 15/02/2003 كلي رفح منير فتحي محمد القصاص .400

 15/02/2003 كلي رفح  لبدةأبومحمود حمزة حسن  .401

 16/02/2003 كلي رفح  طهأبوعطرة علي محمد  .402

 16/02/2003 كلي رفح  طهأبورمضان محمد سليمان  .403

 16/02/2003 كلي رفح  نوفلإسماعيلحلمي حمزة  .404

 16/2/2003 كلي شمال غزة كنعان عمر النونو .405

 16/2/2003 كلي شمال غزة شفيق كحيل .406

 16/2/2003 كلي شمال غزة ديب عبيد واحمد بشير عبيد .407

 16/2/2003 كلي شمال غزة إبراهيم المسلمي .408

 17/2/2003 كلي شمال غزة امل حرز اهللاك .409

 17/2/2003 كلي شمال غزة ورثة خميس درويش مصطفى حمدونة .410

 17/02/2003 جزئي شمال غزة سمير صالح محمد المجبر .411

 17/02/2003 جزئي شمال غزة عمر محمد عبد اهللا الغرباوي .412

 17/02/2003 جزئي شمال غزة محمد علي محمد بعلوشة .413

 17/02/2003 جزئي شمال غزة ة ركبأبو محمود أمينمحمد  .414

 17/02/2003 كلي شمال غزة غازي ناجي احمد الغندور .415

 17/02/2003 كلي شمال غزة حمد سليم الغندورأناجي  .416

 17/02/2003 كلي شمال غزة محمود ناجي احمد الغندور .417

 17/02/2003 كلي شمال غزة حسن ناجي احمد الغندور .418

 17/02/2003 جزئي شمال غزة  سيفأبووائل محمد محمود  .419

 17/02/2003 جزئي شمال غزة مصطفى كامل محمد زقوت .420

 17/02/2003 جزئي شمال غزة روحي مهاجر طالل الوحيدي .421

 17/02/2003 جزئي شمال غزة سمير حسن رمضان الكومي .422

 17/02/2003 جزئي شمال غزة سليمان محمود محمد هنية .423

 17/02/2003 جزئي شمال غزة  شرخأبوطه عبد اهللا طه  .424

 17/02/2003 جزئي شمال غزة محمود ديابصفوت يوسف  .425

 17/02/2003 جزئي شمال غزة  موسى حين ديابإحسان .426

 17/02/2003 جزئي شمال غزة سامي صالح محمد المجبر .427

 17/02/2003 جزئي شمال غزة  شرخأبوعبد اهللا طه عبد اهللا  .428

 17/02/2003 جزئي شمال غزة  خليل حسونةإبراهيمفايز  .429

 18/02/2003 كلي رفح  خضيرأبو عبد اللطيف بدر عبد اللطيف .430

 18/02/2003 كلي رفح اللطيف الشيخ خليل خليل عبد محمد .431

 18/02/2003 كلي رفح محمد احمد سليمان بركة .432



 2003/ 03/ 31 إلى  1/1/2003تقرير دوري يغطي الفترة من .............................................   مركز الميزان لحقوق اإلنسان   

 69 من 22صفحة 

 18/02/2003 كلي رفح  علي عبد اهللا جودةإياد .433

 18/02/2003 كلي رفح ادهم علي محمد حسن .434

 18/02/2003 كلي رفح  لبدةأبواشرف حمزة  .435

 18/02/2003 كلي رفح عطا برهوم وزوجها آمنة .436

 18/02/2003 كلي رفح إبراهيم أخيه حسين عبد اله المغير و أمين .437

 18/02/2003 كلي رفح جالل سعيد عبد الهادي عويضة .438

 18/02/2003 كلي رفح حسن فضل العرقان .439

 18/02/2003 كلي رفح سلمان حميد محمد الصوفي .440

 18/02/2003 كلي رفح محمد حسان برهوم ووالدته .441

 18/02/2003 كلي رفح  جزرأبومد رزق فوزية اح .442

 18/02/2003 كلي رفح خضر عبد العزيز علي عوض .443

 18/02/2003 كلي رفح توفيق محمد أحمد اآلغا .444

 18/02/2003 كلي رفح محمد محمود محمد داوود .445

 18/02/2003 كلي رفح  السعودأبو حسني موسى إسماعيل .446

 18/02/2003 جزئي شمال غزة  محمد عبد الفتاح حمودةإبراهيم .447

 18/02/2003 جزئي شمال غزة عبد الفتاح محمد عبد الفتاح حمودة .448

 18/02/2003 جزئي شمال غزة  احمد وعماد ومحمد حامد القرم)اإلخوة( .449

 19/02/2003 كلي غزة محمد محيي الدين محمد القطاع .450

 19/02/2003 جزئي غزة هيام صادق محمد القطاع .451

 19/02/2003 جزئي غزة ناهض شهير رشدي الحلو .452

 19/02/2003 جزئي غزة  درويش الصباغإسماعيلرويش د .453

 19/02/2003 جزئي غزة  درويش الصباغإسماعيلعبد الكريم  .454

 19/02/2003 جزئي غزة  الصباغإسماعيلمحمود درويش  .455

 19/02/2003 جزئي غزة  الصباغإبراهيمشهرات هاشم  .456

 19/02/2003 جزئي غزة  درويش الصباغإسماعيل إبراهيم .457

 19/02/2003 جزئي غزة  الصباغاعيلإسم إبراهيمجمال  .458

 19/02/2003 جزئي غزة  الصباغإسماعيل إبراهيمسامي  .459

 19/02/2003 جزئي غزة  الصباغإسماعيل إبراهيمحلمي  .460

 19/02/2003 جزئي غزة  الصباغإسماعيل إبراهيممنتصر  .461

 19/02/2003 كلي غزة بشير توفيق محمد الكحلوت .462

 19/02/2003 جزئي غزة جهاد محمد حسين الكحلوت .463

 19/02/2003 جزئي غزة  محمد حسين الكحلوتأمين .464

 19/02/2003 جزئي غزة ماهر محمد حسين الكحلوت .465

 19/02/2003 جزئي غزة هاني محمد حسن الكحلوت .466

 19/02/2003 جزئي غزة سامي محمود عبد اهللا الكحلوت .467

 19/02/2003 جزئي غزة زهير محمود عبد اهللا الكحلوت .468

 19/02/2003 جزئي غزة وتعبد اهللا الكحلمحمود سعيد  .469

 19/02/2003 جزئي غزة محمود كامل محمود الكحلوت .470

 19/02/2003 جزئي غزة ناهض حمدي محمود حميد .471

 19/02/2003 جزئي غزة عصام حمدي محمود حميد .472

 19/02/2003 جزئي غزة رائد حمدي محمود حميد .473

 19/02/2003 جزئي غزة اشرف حمدي محمود حميد .474

 19/02/2003 جزئي ةغز رمضان حمدي محمود حميد .475
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 19/02/2003 جزئي غزة دخليل محمود حامد حمي .476

 19/02/2003 جزئي غزة عبد القادر حسين سليم نصر اهللا .477

 19/02/2003 جزئي غزة سعدي عبد اهللا شاكر السقا .478

 19/02/2003 جزئي غزة  شعبان رمضان الشرفا )ورثة( .479

 19/02/2003 جزئي غزة  شعبان رمضان الشرفاذناف .480

 19/02/2003 جزئي غزة مود عبد اهللا عابدعبد اهللا مح .481

 19/02/2003 كلي دير البلح أحمد خليل محمود أبو سمرة .482
 21/02/2003 كلي دير البلح إبراهيم أبو الخير .483
 22/02/2003 جزئي خانيونس صبحي محمود احمد عرندس .484

 22/02/2003 جزئي خانيونس فتحي محمود احمد عرندس .485

 22/02/2003 جزئي خانيونس علي محمود احمد عرندس .486

 22/02/2003 كلي رفح  زهريأبو إبراهيمفتحي  .487

 22/02/2003 جزئي رفح علي خالد علي حسونة .488

 22/02/2003 جزئي رفح علي طالل علي يوسف .489

 22/02/2003 جزئي رفح طالل علي عبد العزيز يوسف .490

 22/02/2003 جزئي رفح اشرف طالل علي يوسف .491

 22/02/2003 جزئي رفح منير عبد السالم عبد الرحمن حسونة .492

 23/02/2003 جزئي شمال غزة بركات رمضان محمود البع .493

 23/02/2003 جزئي شمال غزة جميل رمضان محمود البع .494

 23/02/2003 جزئي شمال غزة  محمود السبعإبراهيمخليل  .495

 23/02/2003 جزئي شمال غزة  محمود السبعإبراهيمخضر  .496

 23/02/2003 جزئي شمال غزة نةرهاني محمد رمضان الكفا .497

 23/02/2003 جزئي شمال غزة حمد عطية علي عوضم .498

 23/02/2003 جزئي شمال غزة جمال رمضان محمود البع .499

 23/02/2003 جزئي شمال غزة محمد العبد محمود السبع .500

 23/02/2003 جزئي شمال غزة فادي رياض رمضان البع .501

 23/02/2003 كلي شمال غزة محمود محمد احمد السبع .502

 23/02/2003 جزئي ةشمال غز يوسف عبد محمد عاشور .503

 23/02/2003 جزئي شمال غزة علي رمضان محمود السبع .504

 23/02/2003 جزئي شمال غزة صبحية حسين حسن قاسم .505

 23/02/2003 جزئي شمال غزة  محمد حسن الكفارنةإبراهيم .506

 23/02/2003 جزئي شمال غزة زيد سليمان محمد الكفارنة .507

 23/02/2003 جزئي شمال غزة هذال سليمان محمد عبيد .508

 23/02/2003 جزئي شمال غزة عبد الحكيم رمضان محمود البع .509

 23/02/2003 جزئي شمال غزة وف سالم محمد الكفارنةؤعبد الر .510

 23/02/2003 جزئي شمال غزة عدنان خالد محمد حمادين .511

 23/02/2003 جزئي شمال غزة محمد العبد سويحي الكفارنة .512

 23/02/2003 جزئي شمال غزة إسماعيل محمد محمد إبراهيم .513

 23/02/2003 كلي خانيونس  عبيدةأبوعدنان علي سالم  .514

 23/02/2003 جزئي شمال غزة إسماعيلياسر عبد محمد  .515

 23/02/2003 كلي شمال غزة يحيى خالد محمد حمادين .516

 23/02/2003 جزئي شمال غزة بشير عوض محمد احمد عاشور .517

 23/02/2003 كلي خانيونس  عبيدةأبوعادل علي سالم  .518
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 23/02/2003 كلي خانيونس  عبيدةأبوسالم علي سالم  .519

 23/02/2003 جزئي شمال غزة فوزي علي محمد قاسم .520

 23/02/2003 جزئي شمال غزة  محمود محمد السبعإبراهيم .521

 23/02/2003 كلي شمال غزة عبد اهللا محمد محمد السبع .522

 23/02/2003 جزئي شمال غزة دالل كامل علي الدرج .523

 23/02/2003 جزئي شمال غزة محمد عبد محمد عاشور .524

 23/02/2003 جزئي شمال غزة سعيد عبد الرؤوف سالم الكفارنة .525

 23/02/2003 جزئي شمال غزة  الشنباريأيوبحمد أحسن  .526

 23/02/2003 جزئي شمال غزة  الشنباريأيوبحمد أبدر  .527

 23/02/2003 كلي شمال غزة  احمد حسين الزويديإبراهيم .528

 23/02/2003 جزئي شمال غزة عبد الرحمن محمد عبد السالم الكفارنة .529

 23/02/2003 كلي شمال غزة فايق احمد محمود السبع .530

 23/02/2003 جزئي شمال غزة محمد عبد الكريم عودة .531

 23/02/2003 جزئي شمال غزة منصور يونس حسن الكفارنة .532

 23/02/2003 جزئي شمال غزة سعد محمد محمود السبع .533

 23/02/2003 جزئي شمال غزة جابر محمد يوسف عاشور .534

 23/02/2003 جزئي شمال غزة إسماعيلحمد محمد محمود ا .535

 23/02/2003 جزئي شمال غزة إسماعيلعبد الستار محمد محمد  .536

 23/02/2003 جزئي شمال غزة محمود محمد محمود الكفارنة .537

 23/02/2003 جزئي شمال غزة  الشنباريأيوبيوسف احمد  .538

 23/02/2003 جزئي شمال غزة عائشة عبد العزيز جبر الكفارنة .539

 23/02/2003 جزئي شمال غزة محمد محمود الكفارنة إياد .540

 23/02/2003 جزئي شمال غزة جبر عبد الفتاح بكر الكفارنة .541

 23/02/2003 جزئي شمال غزة  الشنباريأيوبيحيى احمد  .542

 23/02/2003 جزئي شمال غزة  هربيدأبومريم محمد عثمان  .543

 23/02/2003 جزئي شمال غزة إسماعيلمحمد احمد محمد  .544

 23/02/2003 كلي خانيونس  زرقةأبو إبراهيم شنارة محمد .545

 23/02/2003 جزئي شمال غزة احمد عبد الفتاح محمد بكر .546

 23/02/2003 جزئي شمال غزة احمد علي عبد السالم الكفارنة .547

 23/02/2003 جزئي شمال غزة كريم عبد اهللا محمود الكفارنة .548

 23/02/2003 جزئي شمال غزة ناصر عبد اهللا محمود الكفارنة .549

 23/02/2003 كلي رفح ة مصطفى عبد الكريم الشاعر وابنها عمر الشاعرصفي .550

 23/02/2003 كلي رفح عطوة احمد داوود عبد العال .551

 23/02/2003 جزئي رفح عطوة احمد داوود عبد العال .552

 23/02/2003 جزئي شمال غزة محمد علي عبد السالم قاسم .553

 23/02/2003 جزئي شمال غزة رمضان محمد رمضان الكفارنة .554

 23/02/2003 جزئي شمال غزة  الشنباريأيوبحمد احمد م .555

 23/02/2003 جزئي شمال غزة شيبوب احمد ايوب الشنباري .556

 23/02/2003 جزئي شمال غزة هيل محمد رمضان الكفارنةس .557

 23/02/2003 جزئي شمال غزة سعد عبد اهللا مصطفى الكفارنة .558

 23/02/2003 جزئي شمال غزة  عبد العزيز الكفارنةمإبراهينعيم  .559

 23/02/2003 جزئي شمال غزة جمال خليل محمد الزويدي .560

 23/02/2003 جزئي شمال غزة يحيى ايوب عبد ربه قاسم .561
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 23/02/2003 جزئي شمال غزة صابر محمد عبد السالم الكفارنة .562

 23/02/2003 جزئي شمال غزة نصر احمد عبد الكفارنة .563

 23/02/2003 جزئي شمال غزة احمد ايوب عبد الرحمن الشنباري .564

 23/02/2003 جزئي شمال غزة خليل حسين عوض فياض .565

 23/02/2003 جزئي رفح وإخوانهطارق سالم محمد الشاعر  .566

 23/02/2003 جزئي رفح  عبد العالإبراهيمعبد الشافي سليمان  .567

 23/02/2003 جزئي شمال غزة موسى محمد محمد عاشور .568

 23/02/2003 جزئي شمال غزة ياسر محمد رمضان الكفارنة .569

 23/02/2003 جزئي شمال غزة الرحمن الكفارنة  عبدسرية مصطفى .570

 23/02/2003 جزئي شمال غزة علي ديب عبد الرحمن الكفارنة .571

 23/02/2003 جزئي خانيونس  عبيدةأبوزانه محمد سليمان  .572

 23/02/2003 جزئي شمال غزة  حسن المصريإبراهيمسعيد  .573

 23/02/2003 جزئي شمال غزة سعاد حسن عبد الحميد الكفارنة .574

 23/02/2003 جزئي شمال غزة ر احمد ايوب الشنباريعنت .575

 23/02/2003 جزئي شمال غزة إسماعيلرفيق عبد محمد  .576

 23/02/2003 جزئي شمال غزة ارنةفمحمد محمود عبد اهللا الك .577

 23/02/2003 جزئي شمال غزة جميلة شحادة عبد المنعم الكفارنة .578

 23/02/2003 جزئي شمال غزة  عودةأبو إبراهيم إسماعيل إبراهيم .579

 23/02/2003 جزئي شمال غزة زهير محمد عبد الرازق الكفارنة .580

 24/02/2003 كلي رفح يوسف حميد محمد الصوفي .581

 25/02/2003 جزئي رفح بشير محمد خالد اللدواي .582

 25/02/2003 جزئي رفح سليم حسن محمود الغول .583

 25/02/2003 جزئي رفح عبد الحميد عوض عواد صبيح .584

 25/02/2003 جزئي فحر  جرادأبوحمودة حسن محمد  .585

 25/02/2003 جزئي رفح سمير محمود محمد عيد .586

 25/02/2003 جزئي رفح رجائي احمد عبد اهللا حسين .587

 25/02/2003 جزئي رفح ياسين يوسف محمد جودة .588

 25/02/2003 جزئي رفح  جاللةأبوعبد الرازق احمد عبد الرازق  .589

 26/02/2003 كلي رفح محمود سليمان صباح .590
 26/02/2003 كلي رفح باحمحمد سليمان غيث ص .591
 26/02/2003 كلي رفح احمد غيث صباح .592
 26/02/2003 كلي رفح لمدللا محمد أمنة .593
 26/02/2003 كلي رفح تيسير حسن عبد اهللا لمغير .594
 26/02/2003 كلي رفح  لبدةأبومحمود احمد محمد  .595
 26/02/2003 كلي رفح  لبدةأبوزهير احمد محمد  .596
 26/02/2003 كلي رفح سليمان غيث صباح .597
 26/02/2003 جزئي رفح علي محمد شحادة عزيز .598

 27/02/2003 جزئي رفح شوقي سليمان مبروك بريكة .599

 27/02/2003 جزئي رفح  بريكةأبواحمد سليمان مبروك  .600

 27/02/2003 كلي رفح  عبد المنعم شحته زعربإبراهيم .601

 27/02/2003 جزئي رفح موسى سليمان مبروك بريكة .602

 27/02/2003 جزئي رفح كمال صبري رجب بريكة .603

 27/02/2003 جزئي رفح احمد عبد المنعم شحته زعرب .604
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 27/02/2003 جزئي رفح محمد عبد المنعم شحتة زعرب .605

 27/02/2003 كلي رفح عيسى سليمان مبروك بريكة .606

 27/02/2003 كلي رفح احمد عبد المنعم شحته زعرب .607

 28/02/2003 كلي رفح  جزرأبوجمعة سرحان خليل  .608

 28/02/2003 كلي رفح  عودة عمر الناطورإحسان .609

 28/02/2003 كلي رفح محمد موسى احمد الغول .610

 28/02/2003 كلي رفح  سليمان القاضيإسماعيل إبراهيم .611

 28/02/2003 كلي رفح عوض محمد احمد النيرب .612

 28/02/2003 كلي رفح سامي محمد طالب الزطمة .613

 28/02/2003 كلي رفح عاكف سليمان حسن القاضي .614

 28/02/2003 كلي رفح قاضي سليمان الإسماعيل إبراهيم .615

 28/02/2003 كلي رفح مصطفى جمال عبد القادر حسان .616

 28/02/2003 كلي رفح جمال عبد القادر يوسف حسان .617

 01/03/2003 كلي رفح سمير احمد عالي برهوم .618

 02/03/2003 كلي خانيونس  عكرأبومحمد عودة حسين  .619

 02/03/2003 جزئي خانيونس  عكرأبو نايف محمد أكرم .620

 02/03/2003 جزئي خانيونس  عكرأبولم اشتيوي حاكمة سا .621

 02/03/2003 جزئي خانيونس  عكرأبوحسام طالل محمد  .622

 02/03/2003 جزئي خانيونس  عكرأبوطالل محمد حسين  .623

 02/03/2003 كلي خانيونس  عكرأبومحمد موسى مسلم  .624

 02/03/2003 كلي خانيونس  عكرأبوجهاد عودة حسين  .625

 02/03/2003 كلي نسخانيو  عكرأبوبسام عودة حسين  .626

 02/03/2003 كلي خانيونس  عكرأبوفايق عودة حسين  .627

 02/03/2003 جزئي خانيونس  بكرأبونضال طالل محمد  .628

 02/03/2003 كلي خانيونس  عكرأبوفايز عودة حسين  .629

 02/03/2003 كلي خانيونس  عكرأبوفريد عودة حسين  .630

 02/03/2003 كلي خانيونس  عكرأبوهاني فايز عودة  .631

 02/03/2003 جزئي خانيونس ني عودة سالمةشكري حس .632

 02/03/2003 جزئي خانيونس  طومانإبراهيم عبد الرؤوف إبراهيم .633

 02/03/2003 كلي خانيونس  بكرأبورائد فايز عودة  .634

 02/03/2003 جزئي خانيونس زهرية مصطفى خليل حسونة .635

 02/03/2003 جزئي خانيونس  خريسأبوسعدي جابر محمد  .636

 02/03/2003 جزئي خانيونس عكر أبوجيهان فايز عودة  .637

 02/03/2003 جزئي خانيونس حسن حسني عودة سالمة .638

 02/03/2003 جزئي خانيونس حسن حسن سليمان مقداد .639

 02/03/2003 جزئي خانيونس ناهض خليل عبد الفتاح النجار .640

 02/03/2003 جزئي خانيونس حسني عودة محمود سالمة .641

 02/03/2003 جزئي خانيونس بهاء حسني عودة سالمة .642

 02/03/2003 جزئي خانيونس سامر حسني عودة سالمة .643

 02/03/2003 جزئي خانيونس  عكرأبوسالم نايف محمد  .644

 02/03/2003 جزئي خانيونس جمال حسني عودة سالمة .645

 02/03/2003 جزئي خانيونس عمر جمعة محمد حامد .646

 02/03/2003 جزئي خانيونس  عكرأبوفايقة سالمة حسين  .647
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 02/03/2003 كلي خانيونس  عكرأبووليد عودة حسين  .648

 02/03/2003 جزئي خانيونس  عكرأبوحسين سالمة حسين  .649

 02/03/2003 جزئي خانيونس  عكرأبوغازي محمد حسين  .650

 02/03/2003 جزئي خانيونس  عكرأبومحمد سالمة حسين  .651

 02/03/2003 جزئي خانيونس  عكرأبوفوزي فايز عودة  .652

 02/03/2003 كلي خانيونس  عكرأبوناصر عودة حسين  .653

 02/03/2003 جزئي خانيونس كرم يوسف احمد قنن .654

 02/03/2003 جزئي خانيونس بسام حسني عودة سالمة .655

 02/03/2003 كلي خانيونس  عكرأبوفاطمة عبد اهللا علي  .656

 02/03/2003 جزئي خانيونس عبد الرؤوف حسن سليمان مقداد .657

 02/03/2003 جزئي خانيونس نعيم شعبان محمد الخزندار .658

 02/03/2003 جزئي خانيونس  نصرأبو محمد محمد عبد المجيد .659

 02/03/2003 جزئي خانيونس دياب محمود عبد الرحمن علوان .660

 02/03/2003 كلي رفح  عرارأبو إسماعيلعماد عيادة  .661

 02/03/2003 جزئي خانيونس  عبد الرحمن علي الطرشاويإبراهيم .662

 02/03/2003 جزئي خانيونس جميل شعبان محمد الطبش .663

 02/03/2003 جزئي خانيونس شور عاأديبوليد محمد  .664

 02/03/2003 جزئي خانيونس  عكرأبوصابر حسن اشتيوي  .665

 02/03/2003 جزئي خانيونس طه مصطفى محمود شحادة .666

 03/03/2003 جزئي دير البلح شكري سليمان حسين المقادمة .667

 03/03/2003 جزئي دير البلح محمد عزات أموم .668

 03/03/2003 كلي دير البلح غازي محمد احمد بدوان .669

 03/03/2003 جزئي دير البلح احمد خليل موسى العطار .670

 03/03/2003 جزئي دير البلح حسام احمد خليل العطار .671

 03/03/2003 جزئي دير البلح  هميسةأبوعبد اهللا حامد سليم  .672

 03/03/2003 كلي دير البلح خليل موسى علي العطار .673

 03/03/2003 كلي دير البلح عنان سليمان مصطفى حمدان .674

 03/03/2003 جزئي دير البلح حمد منصور منصورعزات م .675

 03/03/2003 كلي دير البلح محمد صالح حسن طه .676

 03/03/2003 كلي دير البلح خليل محمود احمد بدوان .677

 03/03/2003 جزئي دير البلح عالء محمد صالح العطار .678

 03/03/2003 كلي دير البلح  شاهينأميناحمد محمد  .679

 03/03/2003 كلي دير البلح زكي محمود احمد بدوان .680

 03/03/2003 كلي دير البلح عادل عبد اهللا عبد السالم عبد السالم .681

 03/03/2003 كلي دير البلح  رياأبو محمد إبراهيممحمد  .682

 03/03/2003 كلي دير البلح  حسنينأبورمضان حسن حسن  .683

 03/03/2003 كلي دير البلح  عمر الهورإبراهيمعمر  .684

 05/03/2003 جزئي شمال غزة سعدي عبد سعيد الجمل .685

 05/03/2003 جزئي شمال غزة سعيد العبد سعيد الجمل .686

 05/03/2003 جزئي شمال غزة معين خالد محمد البلعاوي .687

 05/03/2003 جزئي شمال غزة يوسف محمد عبد الرحمن منصور .688

 05/03/2003 جزئي رفح يزغررشدي حرب مصطفى ال .689

 05/03/2003 كلي رفح  طهأبوموسى السيد  .690
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 05/03/2003 كلي رفح لغوطيعاطف عبد العزيز ا .691

 05/03/2003 كلي رفح  الحبيبيإسماعيل محمد إبراهيم .692

 05/03/2003 كلي رفح  الطويل إبراهيم جمالأسامة .693

 05/03/2003 كلي رفح  موسى جاد الطويلإبراهيمجمال  .694

 05/03/2003 كلي رفح  الطويلإبراهيمخالد جمال  .695

 05/03/2003 كلي رفح  محمد حسنينأمنة .696

 05/03/2003 كلي رفح حمد حسنينيوسف احمد م .697

 05/03/2003 كلي رفح  عبد الكريم عمرإبراهيمزينب  .698

 05/03/2003 كلي رفح عصام عوض النيرب .699

 05/03/2003 كلي رفح  طهأبوعيسى حسني حمدان  .700

 05/03/2003 كلي رفح  جزرأبو جمعة أنيس .701

 05/03/2003 كلي رفح اشرف محمد خضر .702

 06/03/2003 جزئي شمال غزة كمال فارس علي عزام .703

 06/03/2003 جزئي شمال غزة السيد كامل حماد عسلية .704

 06/03/2003 كلي شمال غزة فايز احمد محمد صالح .705

 06/03/2003 جزئي شمال غزة محمد عبد الرحمن محمد خليل .706

 06/03/2003 كلي شمال غزة عبد الكريم محمود محمد زيادة .707

 06/03/2003 جزئي شمال غزة ماهر عبد اهللا جبر دحالن .708

 06/03/2003 جزئي شمال غزة ن عبد الرحمن محمد خليلحس .709

 06/03/2003 جزئي شمال غزة رباح احمد محمد عيد .710

 06/03/2003 جزئي شمال غزة بسام فارس علي عزام .711

 06/03/2003 كلي شمال غزة فيزان عبد الساتر محمد جاسر .712

 06/03/2003 جزئي شمال غزة ذيبة يوسف عبد الحميد صقر .713

 06/03/2003 جزئي شمال غزة د حماإدريسكايد محمد  .714

 06/03/2003 جزئي شمال غزة كامل حماد كامل عسلية .715

 06/03/2003 جزئي شمال غزة ديب محمد ديب ابو سلطان .716

 06/03/2003 جزئي شمال غزة  ربيع رمضان خضرأمين .717

 06/03/2003 جزئي شمال غزة حرب طالب حسن النجار .718

 06/03/2003 جزئي شمال غزة األخرسفارس يحيى حسين  .719

 06/03/2003 جزئي شمال غزة  طريشأبومحمد عبد اهللا طالل  .720

 06/03/2003 جزئي شمال غزة محمد سعيد عبد الرحمن الجمل .721

 06/03/2003 جزئي شمال غزة منصور العبد سعيد الجمل .722

 06/03/2003 جزئي شمال غزة عبد محمد علي الشاعر .723

 07/03/2003 كلي شمال غزة  مطيعأبواحمد حسين سلمان  .724

 08/03/2003 جزئي غزة ري هاشم الشوامالك صب .725

 08/03/2003 جزئي غزة علي فؤاد سعيد بنات .726

 08/03/2003 جزئي غزة صالح سالمة العبد عطا اهللا .727

 08/03/2003 جزئي غزة  وأخوه يوسفيحيى محمد محمود الغصين .728

 08/03/2003 جزئي غزة حبيب عبد خليل الراعي .729

 08/03/2003 جزئي غزة ديب مرجان محمد حمام .730

 08/03/2003 جزئي غزة )1 (د الرحيم حمدان عبد ربه اربيععب .731

 08/03/2003 جزئي غزة )2 (عبد الرحيم حمدان عبد ربه اربيع .732

 08/03/2003 جزئي غزة كمال محمود عبد العزيز البورنو .733
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 08/03/2003 كلي دير البلح حسين اللوح .734

 09/03/2003 كلي رفح تهاني محمد برهوم .735

 09/03/2003 كلي حرف انتصار شكري حسن النجيلي .736

 09/03/2003 كلي رفح  طهأبوعلي سليمان شكري  .737

 09/03/2003 كلي رفح نضال عبد اهللا خميس العمواسي .738

 09/03/2003 كلي رفح  عبد اهللا خميس العمواسيلجما .739

 09/03/2003 كلي رفح  سنيدةأبوماجد محمود جمعة  .740

 09/03/2003 كلي رفح  حويجأبوهواري محمد  .741

 11/03/2003 كلي غزة تريحمدي محمود مصطفى ال .742

 11/03/2003 كلي رفح  عرارأبو إسماعيلمحمد صبري  .743

 11/03/2003 كلي رفح  عرارأبو عيادة إسماعيلعيادة  .744

 16/03/2003 كلي رفح يحيى حسني صالح .745

 16/03/2003 كلي رفح فهمي يوسف بهلول .746

 16/03/2003 كلي رفح عبد السالم حسني صالح .747

 16/03/2003 كلي رفح عبد الرحمن حسني صالح .748

 16/03/2003 كلي رفح احمد حسين صالح .749

 16/03/2003 كلي رفح احمد يوسف بهلول .750

 16/03/2003 كلي رفح حامد يوسف بهلول .751

 16/03/2003 كلي رفح  شمالةأبوكمال يوسف  .752

 16/03/2003 كلي رفح صفية محمد محمود ظهير .753

 16/03/2003 كلي رفح محمد يوسف بهلول .754

 16/03/2003 كلي لحدير الب رجب السعافين وأوالده .755

 16/03/2003 جزئي دير البلح سعيد محمد عوض .756

 16/03/2003 جزئي دير البلح أحمد عبد القادر إبراهيم .757

 16/03/2003 جزئي دير البلح ناصر خليل أبو شرار .758

 16/03/2003 جزئي دير البلح ميرفت فضل حسان أبو عطايا .759

 17/03/2003 جزئي شمال غزة خليل محمد غازي خليل العطار .760

 17/03/2003 جزئي شمال غزة اسعد محمد غازي العطار .761

 17/03/2003 جزئي شمال غزة نوادر محمود محمد التوم .762

 17/03/2003 جزئي شمال غزة فايز احمد محمد التوم .763

 17/03/2003 جزئي شمال غزة خليل مصباح عوض العطار .764

 19/03/2003 كلي دير البلح مروان أبو ركاب .765

 22/03/2003 كلي غزة يوسف قدورة محمد ملكة .766
 24/03/2003 جزئي رفح  جزرأبومريم محمد خليل  .767

 استهداف المنشآت العامة
دأبت قوات االحتالل منذ اندالع انتفاضة األقصى، على استهداف المنشآت العامة كالمدارس ودور العبادة والمؤسسات والدوائر 

عيان المدنية، بهدف تدمير البنية التحتية للمجتمع ويعتبر استهداف المنشآت العامة حلقة في سلسلة استهداف األ. الحكومية
وتستهدف تلك القوات بغض النظر عن طبيعتها، حكومية كانت أم أهلية أم خاصة، كما ال تكترث لكونها . الفلسطيني برمته

 الخ ...تستهدف دوراً للعبادة مسيحية أم إسالمية 
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سائر المادية، لتنال من العملية التعليمية برمتها، حيث يحدث القصف يذكر أن آثار استهداف المدارس بالقصف، تتجاوز قيمة الخ
والجدول التالي يوثق حصيلة ما رصده المركز . اإلسرائيلي توتراً نفسياً لدى األطفال ومدرسيهم، ما يربك سير العملية التعليمية
 .رمن استهداف للمنشآت المدنية في محافظات غزة، خالل الفترة التي يغطيها التقري

 

  جدول يوضح المنشآت العامة التي تعرضت الستهداف قوات االحتالل  
 حجم الضرر تاريخ ال المحافظة اسم المنشأة رقم

 جزئي 24/01/2003 غزة مسجد قباء الجديد .1

 جزئي 24/01/2003 غزة )أسقفيةية ل كنيسة انجلي(كنيسة القديس فيلبس  .2

 جزئي 24/01/2003 غزة المستشفى األهلي العربي .3

 جزئي 26/01/2003 غزة رسة صفد االبتدائيةمد .4

 جزئي 26/01/2003 غزة مسجد خليل الرحمن .5

 كلي 30/01/2003 رفح نادي الوحدة الرياضي .6

 جزئي 30/01/2003 رفح جمعية البيت السعيد .7

 جزئي 30/01/2003 رفح   "sos " األطفالقرية  .8

 جزئي 30/01/2003 رفح مدرسة كمال عدوان الثانوية .9

 جزئي 30/01/2003 رفح ان الثانوية للبنينمدرسة كمال عدو .10

 كلي 30/01/2003 رفح  تل السلطانإسكان ةحديق .11

 جزئي 06/02/2003 غزة مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي .12
 جزئي 18/02/2003 غزة مدرسة دار األرقم النموذجية الخاصة  .13
 جزئي 23/02/2003 غزة شمال  مسجد النصر .14

 جزئي 23/02/2003 شمال غزة مركز القدس الطبي  .15

 جزئي 23/02/2003 شمال غزة مركز الحياة لرعاية المرأة  .16

 جزئي 02/03/2003 خان يونس  الشافعياإلماممسجد  .17

 جزئي 02/03/2003 خان يونس روضة الشافعي .18

 جزئي 03/03/2003 دير البلح  مسجد التقوى .19
 كلي 05/03/2003 رفح  مسجد النور .20
 جزئي 06/03/2003 شمال غزة  للبنيني الثانويةيرمدرسة الشق .21

 جزئي 06/03/2003 شمال غزة مديرية التربية والتعليم في شمال غزة .22

 5 استهداف المنشآت الصناعية والتجارية
استهدفت قوات االحتالل المنشآت الصناعية والتجارية الخاصة بالفلسطينيين بالتدمير منذ بداية االنتفاضة، إال أن الربع األول من                 

القصـف بصـواريخ    : تلك القوات الستهدافها وبشكل متصاعد، متبعة في ذلك وسائل  شتى أبرزها            شهد مواصلة    6العام الجاري 
 أرض، والقصف بالرشاشات الثقيلة، وقذائف الدبابات، ونسف تلك المنشآت بـالعبوات            -الطائرات، والصواريخ من نوع أرض      

 أثناء قيامها بعمليات التفتيش األمني لتلك المنشـآت،         الناسفة، وتجريفها وتسويتها باألرض، وإتالف الموجودات التابعة للمنشآت       
 . كما قامت باالستيالء على معدات وآالت ومواد خام تعود ألصحاب تلك المنشآت دون سابق إنذار

                                                 
تعتبر المنشآت الصناعية والتجارية من مصادر عيش السكان، وكان الستهدافها أثر على ارتفاع نسب البطالة والفقر بين الفلسطينيين فـي األراضـي                       5

 .مدنيةالفلسطينية المحتلة، ولكن التقرير يؤثر أن يوردها في سياق استهداف األعيان ال
  31/3/2002 إلى 1/1/2003 يغطي هذا التقرير الربع األول من العام الجاري أي الفترة الممتدة من  6
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وألحقت هذه االعتداءات والممارسات أضراراً كبيرة في العديد من المصانع وورشات العمل الخاصة بالفلسطينيين، منهـا مـن                  
دمير واإلزالة بشكل كلي، ومنها من تعرض ألضرار وخسائر كبيرة أدت إلى توقف العمل فيها، ومنها مـن تعـرض        تعرض للت 

 .ألضرار أثرت على سير العمل وتدني القدرة اإلنتاجية عن السابق
صف أو نسف تلك    ولم تتوقف الخسائر التي لحقت بالمنشآت الصناعية التي استهدفتها قوات االحتالل بعينها، بل شكلت عمليات ق               

المنشآت سبباً مباشراً في إلحاق أضرار جسيمة في المناطق المجاورة، بما تشمله من منشآت صناعية أو تجارية أو منازل سكنية                    
 .وغيرها

وكان استهداف المنشآت الصناعية المختصة بالصناعات المعدنية، هو األبرز، ما شكل مصدراً لمعاناة هذا القطـاع، وتتجـاوز                  
صحاب هذا النوع من أنواع النشاط الصناعي، حيث تسبب هذا االستهداف في مشاكل كبيرة ألصـحابها، سـيما الـذين                    معاناة أ 

حيث أجبر عدد من مالكي تلك العقارات مستأجريها على إخالئها؛ خوفاً من تعرضها لالسـتهداف المباشـر                 . يستأجرون أماكنها 
المنشآت الصناعية شكل مصدراً كبيرا لقلق المدنيين المقيمين بالقرب مـن           جدير بالذكر أن استهداف     . على أيدي قوات االحتالل   

نظراً ألن معظم المنشآت التي استهدفتها قـوات االحـتالل بالقصـف أو التـدمير     . موقعها، وخوفهم على حياتهم وحياة أطفالهم 
 بعض األحيـان ال يجـد مـن         وبالتالي أصبح صاحب المشروع الصناعي في     . المباشر تقع ضمن حدود تجمعات سكنية مكتظة      

 .يؤجره عقاره ليستمر في العمل، خصوصاً أصحاب المشاريع الصناعية التي تعرضت منشآتهم إلى اعتداءات سابقة
 

 منشأة صـناعية    )59 ( قوات االحتالل، خالل الفترة التي يغطيها التقرير،       تبلغ عدد المنشآت الصناعية، التي تعرضت العتداءا      
 محالً تجارياً، ويوضح الجدوالن التاليان بيانات حول المنشآت الصناعية والتجاريـة،          )132(آت التجارية   في حين بلغ عدد المنش    
 .التي قام المركز بتوثيقها

 
 جدول يوضح أسماء أصحاب المنشآت الصناعية التي تعرضت للتدمير

 نوع الضرر تاريخ الضرر المحافظة اسم صاحب المنشأة رقم
 كلي 12/01/2003 ان يونسخ منذر عيسى سليم النفار .1
 جزئي 12/01/2003 خان يونس احمد خالد كساب شراب .2
 جزئي 12/01/2003 خان يونس وجيه حسن حسن البشيتي .3
 كلي 12/01/2003 خان يونس عبد الجواد عبد اللطيف رزق البنا .4
 كلي 12/01/2003 خان يونس سالم احمد خليل شعت .5
 كلي 12/01/2003 خان يونس محمد محمود محمد الزقزوق .6
 جزئي 12/01/2003 خان يونس زهير فايز غانم أبو شقرة .7
 كلي 12/01/2003 خان يونس خليل احمد خليل أبو داوود .8
 كلي 12/01/2003 خان يونس احمد عبد القادر حسين أبو هالل .9

 كلي 12/01/2003 خان يونس بسام إسماعيل محمد النفار .10
 جزئي 12/01/2003 خان يونس نزار عبد اهللا رشيد أبو طه .11
 كلي 12/01/2003 خان يونس نبيل اسعد احمد النفار .12
 كلي 12/01/2003 خان يونس صبحي خليل ديب الطويل .13
 جزئي 24/01/2003 غزة جمال صالح أبو شعبان .14
 جزئي 25/01/2003 غزة ورةفحماد إبراهيم حسن  .15
 كلي 25/01/2003 غزة حامد حماد حامد عليوة .16
 جزئي 25/01/2003 غزة يوسف نصر مصطفى لولو .17
 جزئي 25/01/2003 غزة حي جمعة العبد عليانفت .18
 كلي 25/01/2003 غزة مصطفى عبد القادر لولو محمد سعيد .19
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 جزئي 26/01/2003 غزة جمال حلمي إبراهيم القيشاوي .20
 كلي 26/01/2003 غزة هاني ياسين خليل أبو شعبان .21
 جزئي 26/01/2003 غزة عدنان حسن محمد إسماعيل .22
 جزئي 26/01/2003 غزة يمن خليل ديب مرتجىأ .23
 كلي 26/01/2003 غزة محمد عيسى درويش دولة .24
 كلي 26/01/2003 غزة محمد موسى احمد شعبان .25
 جزئي 26/01/2003 غزة قمبزالحمد محمد حسين أبو أ .26
 كلي 26/01/2003 غزة عادل موسى احمد شعبان .27
 جزئي 26/01/2003 غزة لبطه رجب محمد أبو ح .28
 يجزئ 26/01/2003 غزة سامي رباح سعيد فروانة .29
 كلي 26/01/2003 غزة ربحي صالح صالح الطباطيبي .30
 كلي 26/01/2003 غزة زياد رمزي محمد أبو كرش .31
 كلي 26/01/2003 غزة مزين موسى احمد شعبان .32
 كلي 26/01/2003 غزة محمود نمر محمد البحطيطي .33
 كلي 26/01/2003 غزة علي موسى احمد شعبان .34
 يكل 26/01/2003 غزة هاني حسين عبد القادر الفيومي .35
 جزئي 26/01/2003 غزة )1 (فؤاد إبراهيم نمر السمنة .36

 جزئي 26/01/2003 غزة )2( فؤاد إبراهيم نمر السمنة .37
 جزئي 26/01/2003 غزة سامة رشدي طاهر ساق اهللاأ .38
 كلي 26/01/2003 غزة حمد حسن إبراهيم أبو زورأ .39
 كلي 26/01/2003 غزة محمد عبد القادر محمد الفصيح .40
 كلي 26/01/2003 غزة محمد رمضان أبو كرش .41
 كلي 26/01/2003 غزة يونس محمد محمود أبو سلطان .42
 جزئي 17/02/2003 شمال غزة فايز إبراهيم خليل حسونة .43
 كلي 19/02/2003 غزة محمد يحيى الدين محمد القطاع .44
 كلي 19/02/2003 غزة  شعبان رمضان الشرفاذناف .45
 كلي 19/02/2003 غزة سمير إبراهيم إسماعيل الصباغ .46
 جزئي 19/02/2003 غزة  حسين الكحلوتمين محمدأ .47
 كلي 19/02/2003 غزة بسام احمد رشيد مكي .48
 كلي 19/02/2003 غزة هاني محمد حسين الكحلوت .49
 جزئي 02/03/2003 خان يونس سامي محمد محمود حسونة .50
 جزئي 03/03/2003 دير البلح خالد سلمان عودة أبو هويشل .51
 ئيجز 06/03/2003 شمال غزة هشام محمد احمد التري .52
 جزئي 06/03/2003 شمال غزة ياد حرب طالب النجارإ .53
 جزئي 06/03/2003 شمال غزة حمد عزيزأ دياب البدياب ط .54
 كلي 06/03/2003 شمال غزة محمد عبد الجواد محمود أبو العيش .55
 كلي 06/03/2003 شمال غزة محمد حسن علي عودة .56
 كلي 06/03/2003 غزةشمال  دريس محمد الضفدعإعيد  .57
 جزئي 06/03/2003 شمال غزة  منصورياسر جابر حسن .58
 كلي 22/03/2003 غزة عبد الناصر فضل حسين وشركاه .59
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 جدول يوضح أسماء أصحاب المنشآت التجارية التي تعرضت للتدمير
 نوع الضرر تاريخ الضرر العنوان االسم رقم

 جزئي 05/01/2003 رفح )1( محمد سليمان سالمة المشوخي .1
 جزئي 05/01/2003 رفح )2( محمد سليمان سالمة المشوخي .2
 جزئي 05/01/2003 رفح )1(  حسن خريسإسماعيلعبد المجيد  .3
 جزئي 05/01/2003 رفح )2(  حسن خريسإسماعيلعبد المجيد  .4
 جزئي 06/01/2003 غزة  شحادة النمرإبراهيم صالح )ماجد( .5
 كلي 12/01/2003 خان يونس  الجبورإبراهيمعبد الشكور حسن  .6
 كلي 12/01/2003 خان يونس  محمد النفارإسماعيلغسان  .7
 جزئي 12/01/2003 خان يونس رشيد عجاج مصطفى العقاد .8
 كلي 12/01/2003 خان يونس جمال عيسى سالم عاشور .9

 جزئي 12/01/2003 خان يونس سالم محيسن سالم كوارع .10
 جزئي 12/01/2003 خان يونس فرحانة أبوماهر محمد حمدان  .11
 كلي 12/01/2003 خان يونس األغا خالد يوسف إيمان .12
 كلي 12/01/2003 خان يونس  النفارإسماعيل سامي إسماعيل .13
 كلي 12/01/2003 خان يونس  محمد النفارإسماعيلفيصل  .14
 جزئي 12/01/2003 خان يونس فرج عيسى سالم عاشور .15
 كلي 12/01/2003 خان يونس  "1"  محمد النفار إسماعيلمحمد  .16
 كلي 12/01/2003 خان يونس  محمد النفارإسماعيلمحمد  .17
 جزئي 12/01/2003 خان يونس حمد محمد عبد اهللا تايةأ .18
 جزئي 12/01/2003 خان يونس مصطفى عليان مصطفى العقاد .19
 كلي 24/01/2003 رفح  لبدةأبومحمد احمد محمد  .20
 كلي 25/01/2003 غزة محمد حسن لبد .21
 جزئي 25/01/2003 غزة ورةف حسن إبراهيمجمال  .22
 كلي 26/01/2003 غزة شكري محمد محمد حجازي .23
 جزئي 26/01/2003 غزة غازي حسن الغف .24
 جزئي 26/01/2003 غزة  شعبانأبوهاني ياسين خليل  .25
 جزئي 26/01/2003 غزة عبد اهللا محي الدين عبد المجيد السرحي .26
 جزئي 26/01/2003 غزة  حسينأبو إسماعيلكمال  .27
 كلي 26/01/2003 غزة عبد الفتاح عبد اهللا محمد نجم .28
 كلي 26/01/2003 غزة  عليان عبيد فرحاتإياد .29
 جزئي 26/01/2003 غزة نصر صابر محمد السمري .30
 جزئي 26/01/2003 غزة محمد صابر محمد السمري .31
 كلي 26/01/2003 غزة احمد محمد خليل حلس .32
 جزئي 26/01/2003 غزة سالمة عبد الرحمن عبد القادر عمار .33
 كلي 26/01/2003 غزة يوسف احمد علي عياد .34
 كلي 26/01/2003 غزة  حسني الحلوإبراهيممحمد  .35
 جزئي 26/01/2003 غزة رياض حسن حمودة رجب الدهدار .36
 جزئي 26/01/2003 غزة  رجب الدهدارحمودةناهض  .37
 جزئي 26/01/2003 غزة وائل حمودة رجب الدهدار .38
 جزئي 26/01/2003 غزة فؤاد محمود شاكر العجوز .39
 كلي 26/01/2003 غزة  عاصيأبوراهيم محمد إبمحمد  .40
 كلي 26/01/2003 غزة  عاصيأبو محمد إبراهيممحمود  .41
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 كلي 26/01/2003 غزة  عاصيأبوحياة عادل احمد  .42
 كلي 26/01/2003 غزة  شماليإبراهيممحمد حسن  .43
 كلي 26/01/2003 غزة  مرسةأبواحمد صالح محمد  .44
 كلي 26/01/2003 غزة  حجاجإسماعيلرشيدة عمر  .45
 كلي 26/01/2003 غزة ايمن خالد محمد السويركي .46
 كلي 26/01/2003 غزة ويركياشرف خالد محمد الس .47
 كلي 26/01/2003 غزة  القمبزأبوسهيل طالل  .48
 كلي 26/01/2003 غزة  القمبزأبوزهير طالل شعبان  .49
 كلي 26/01/2003 غزة رياض ديبان ديب حجاج .50
 كلي 26/01/2003 غزة رجاء محمد عبد الحميد صالح .51
 كلي 26/01/2003 غزة سليم عبد الحميد محمد صالح .52
 جزئي 26/01/2003 غزة  حجاجكاملة محمد مصطفى .53
 جزئي 26/01/2003 غزة عالء سالم عبد حجاج .54
 كلي 26/01/2003 غزة حسين محمد حسن شماليت .55
 كلي 26/01/2003 غزة سمير نمر محمود سعد .56
 كلي 26/01/2003 غزة محمد صالح حسين شمالي .57
 كلي 26/01/2003 غزة نمر محمد صالح شمالي .58
 كلي 26/01/2003 غزة رائد محمد صالح شمالي .59
 كلي 26/01/2003 غزة سراري العبد مصطفى شمالي .60
 كلي 26/01/2003 غزة  محمد احمد المنسيإياد .61
 كلي 26/01/2003 غزة فايق سمير نمر سعد .62
 كلي 26/01/2003 غزة محمد سمير نمر سعد .63
 كلي 26/01/2003 غزة  هاني يعقوب حالسةأنور .64
 كلي 26/01/2003 غزة صالح محمد صالح شمالي .65
 جزئي 26/01/2003 غزة مة شماليمازن رزق سال .66
 كلي 26/01/2003 غزة عالء عبد محمد قويدر .67
 كلي 26/01/2003 غزة  عبد محمد قويدرأنور .68
 كلي 26/01/2003 غزة  نصار خليلخليل محمد .69
 كلي 26/01/2003 غزة  خليل محمد نصارإيهاب .70
 كلي 26/01/2003 غزة حسام محمود خليل الغرابلي .71
 كلي 26/01/2003 غزة ني مصطفى حسني الجاعوإبراهيم .72
 كلي 26/01/2003 غزة محمد طلب محمود سعد .73
 كلي 26/01/2003 غزة وليد احمد حسني الصواف .74
 كلي 26/01/2003 غزة محمد صالح الدين جمال ضبان .75
 كلي 26/01/2003 غزة  سلمان عيادإسماعيلحربية  .76
 كلي 26/01/2003 غزة هيم سلمان عيادابرإ ربحي .77
 كلي 26/01/2003 غزة محمود يونس امل طافش .78
 كلي 26/01/2003 غزة كامل يونس كامل طافش .79
 كلي 26/01/2003 غزة زياد موسى محمد مريش .80
 كلي 26/01/2003 غزة  مصطفى حمدانمإبراهيماجد  .81
 كلي 26/01/2003 غزة محمد صالح هاشم كريرة .82
 كلي 26/01/2003 غزة عبد الكريم احمد عبد حرارة .83
 كلي 26/01/2003 غزة زياد صالح هاشم كريرة .84
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 كلي 26/01/2003 غزة  عبد الخالق سالمإبراهيممروان  .85
 جزئي 26/01/2003 غزة محمد موسى احمد شعبان .86
 جزئي 26/01/2003 غزة )حسين علي(محمود يوسف أحمد  .87
 كلي 26/01/2003 غزة محمد جميل حسين شحادة .88
 كلي 26/01/2003 غزة طالل شعبان كطلق أبو القمبز .89
 كلي 26/01/2003 ةغز إبراهيم أحمد حسن الرملي .90
 كلي 26/01/2003 غزة أبو بكر محمد سفيان الربعي .91
 كلي 26/01/2003 غزة أحمد إبراهيم حسين الحلو .92
 كلي 26/01/2003 غزة أشرف زهدي حسني جنينة .93
 كلي 26/01/2003 غزة بدر إبراهيم حسين الحلو .94
 كلي 26/01/2003 غزة جالل جمال حافظ ضبان .95
 كلي 26/01/2003 غزة خالد احمد خليل البواب .96
 كلي 26/01/2003 غزة خليل إبراهيم حسين الحلو .97
 كلي 26/01/2003 غزة رشيدة عمر إسماعيل حجاج .98
 كلي 26/01/2003 غزة سمير محمد حمدان أبو العوف .99

 كلي 26/01/2003 غزة عدنان عوض علي الصوالحي .100
 كلي 26/01/2003 غزة عصام يوسف عياد .101
 كلي 26/01/2003 غزة عالء عبد محمد قويدر .102
 كلي 26/01/2003 غزة محمد حسن علي النوري .103
 كلي 26/01/2003 غزة محمود إبراهيم حسين الحلو .104
 كلي 26/01/2003 غزة محمود إبراهيم مسعود المهتدي .105
 كلي 26/01/2003 غزة ناصر حسن سالمة سعد .106
 كلي 26/01/2003 غزة نضال علي مصطفى موسى .107
 كلي 26/01/2003 غزة وليد حسن سالمة سعد .108
 جزئي 26/01/2003 غزة عبان الربعيأحمد محمد ش .109
 جزئي 26/01/2003 غزة حمادة ياسر سعيد حجاج .110
 جزئي 26/01/2003 غزة عرفات يعقوب عبد حالسة .111
 جزئي 26/01/2003 غزة عماد أحمد عيسى بدير .112
 جزئي 26/01/2003 غزة فضل عبد أحمد عياد .113
 جزئي 26/01/2003 غزة محمد أحمد عبد الرزاق أبو جاللة .114
 جزئي 26/01/2003 غزة حمد حسينمحمود يوسف أ .115
 جزئي 26/01/2003 غزة ناهض رجب عبد المجيد خضير .116
 جزئي 26/01/2003 غزة نايف حسن فارس عايش .117
 كلي 26/01/2003 رفح عمر عبيد محمود شبخ العيد .118
 كلي 30/01/2003 رفح  كوشأبو محمد سلمان إياد .119
 كلي 30/01/2003 رفح عرفات حسن عبد اهللا عدوان .120
 جزئي 17/02/2003 شمال غزة الل الوحيديماهر مهاجر ط .121
 جزئي 19/02/2003 غزة ناهض شهير رشدي الحلو .122
 جزئي 19/02/2003 غزة سامي محمود عبد اهللا الكحلوت .123
 جزئي 23/02/2003 شمال غزة  سلمانأبوحمد أسالم محمد  .124
 جزئي 23/02/2003 شمال غزة  الشنباريأيوبعنتر احمد  .125
 جزئي 02/03/2003 ونسخان ي  زرقةأبو إبراهيمخالد علي  .126
 كلي 06/03/2003 شمال غزة محمد حسن علي عودة .127
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 كلي 06/03/2003 شمال غزة كايد محمد إدريس حماد .128
 كلي 06/03/2003 شمال غزة فتحي عبد الفتاح محمد سعد .129
 جزئي 06/03/2003 شمال غزة عبد الجليل إبراهيم عبد اللطيف شعالن .130
 زئيج 06/03/2003 شمال غزة ماجد حسن نمر عبيد .131
 جزئي 06/03/2003 شمال غزة ذيب محمد ذيب أبو سلطان .132
 جزئي 06/03/2003 شمال غزة رائد موسى ربيع عيد .133
 جزئي 06/03/2003 شمال غزة محمد عبد الهادي عبد الرحمن شهاب .134
 جزئي 06/03/2003 شمال غزة إبراهيم أحمد محمد العسكري .135
 جزئي 06/03/2003 شمال غزة أنور محمد محمد رضوان .136
 جزئي 06/03/2003 شمال غزة بد للطيف صالح رضوانيوسف ع .137
 جزئي 06/03/2003 شمال غزة احمد عبد القادر رزق رزق .138
 جزئي 06/03/2003 شمال غزة توفيق محمد احمد التري .139
 كلي 06/03/2003 شمال غزة عبد اهللا نايف عبد اهللا صالح .140
 كلي 06/03/2003 شمال غزة محمد حسن علي عودة .141
 جزئي 08/03/2003 غزة اهللاصالح سالمة العبد عطا  .142

 استهداف البنية التحتية
واصلت قوات االحتالل استهدافها المنظم للبنية التحتية في األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقوم تلك القوات بتدمير شـبكات                  

تعمـد، ودونمـا    الخدمية بشـكل م   والكهرباء والهاتف، والطرق، كما تسعى إلى تدمير المنشآت          والصرف الصحي    بمياه الشر 
ورصد المركز أكثر من حالة اختلطت فيهـا ميـاه          . اكتراث لآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية الناجمة عن هذه الممارسات        

تعرضت له بيت حـانون      ويركز المركز في هذا الجاني على ما      . الشرب بمياه الصرف الصحي، جراء تدمير شبكات توصيلها       
 .لتحتيةمن تدمير لمشاريع البنية ا

، وتحت إطالق كثيف للنيران وتغطية طـائرات األباتشـي،          24/1/2003 من صباح الجمعة الموافق      9:00عند حوالي الساعة    ف
ووصلت عند مدخل مدينة بيت حـانون وتمركـزت         ) إيرز(توغلت قوات االحتالل بثالثة دبابات وجرافة من معبر بيت حانون           

 .عنده،
 آلية عسكرية، وعاودت فتح نيـران       30اليوم نفسه دفعت بقوات إضافية قدر قوامها بنحو          من مساء    5:00وعند حوالي الساعة    

رشاشاتها من جديد، وشاركت المروحيات بقصف من رشاشاتها الثقيلة على المنطقة، ما أدى إلى استشهاد حسن يوسـف حسـن        
فت تلك القوات جسور بيت حانون، التي        من مساء اليوم نفسه نس     7:30وعند حوالي الساعة    .  شخصاً آخرين  14فياض، وإصابة   

تربط بيت حانون ومحيطها، وهي الجسر الرئيس، وجسر سكة بيت حانون وجسر العزبة وجسر منطقة أبو صفية، بعد أن أمرت                  
السكان القاطنين في محيط تلك الجسور بالخروج من منازلهم، وألحق االنفجار الناجم عن النسف والشظايا المتطـايرة أضـرارا                   

 مخلفـة  25/1/2003 من فجر السبت الموافق 4:00غة في المنازل المحيطة، يذكر أن تلك القوات انسحبت في حوالي الساعة       بال
 .ورائها أضرارا في البنى التحتية وشبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخطوط الهاتف

 

 استهداف مصادر عيش السكان وممتلكاتهم الخاصة
 

، الواردة في   53عة، استهداف الممتلكات الخاصة، واستهداف مصادر عيش السكان، حيث تورد المادة            تحظر اتفاقية جنيف الراب   
يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بـأفراد أو                "القسم الثالث من اتفاقية جنيف الرابعة       
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الجتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضـي حتمـاً            جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات ا        
 ".هذا التدمير

 

 :، ما يلي54كما يورد الفصل الثالث من الّلحق األول لالتفاقية في المادة 
 .يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب .1
 والمناطق الزراعية التـي تنتجهـا والمحاصـيل         يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد الغذائية           .2

والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكّان المـدنيين أو                   
الخصم أو لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم ألي باعـث                    

 .آخر
 

 الرغم من وضوح تحريم استهداف األراضي الزراعية، التي تشكل مصدراً إلعاشة السكان المدنيين، كمـا تشـكل مجـاالً                    على
إال أن قوات االحتالل الحربي، استهدفت األراضي الزراعية وآبار الميـاه بـالتجريف المـنظم وغيـر                 . لتشغيل األيدي العاملة  

 دونم وثقها المركـز     18.000راضي الزراعية في محافظات غزة وحدها حوالي        حيث بلغت المساحة المجّرفة من األ     . المسبوق
 دونماً جرفتها قوات االحتالل     1130في حين وثق المركز حوالي      . 31/12/2002، وحتى   28/9/2000خالل الفترة الممتدة من     

 .31/3/2003 وحتى 1/1/2003في محافظات غزة، خالل الفترة الممتدة من 
در عيش السكان بالمفهوم الضيق، إذ أن المفهوم الموسع يشمل استهدافها للمنشآت الصناعية والمحال مصاالتقرير تعرض يس

التجارية، وسياسة الحصار وآثرها على حرمان الفلسطينيين من حقهم في العمل، إذ أن هذه العناصر تنضوي تحت مفهوم 
 :وسنلخص مصادر عيش السكان على النحو التالي. مصدر العيش

 األراضي الزراعيةتجريف 
، وحتى صدور هذا التقرير، شكلت األراضي الزراعية الفلسطينية، 7طوال الفترة الممتدة منذ اندالع االنتفاضة الحالية

حيث قامت قوات االحتالل بتجريف اآلالف من الدونمات، . والمزروعات بأنواعها كافة، هدفاً آللة الحرب والتدمير اإلسرائيلية
 .ف من األشجار واألشتال الزراعيةوقلع عشرات األلو

وتدرجت باستهدافها لألراضي الزراعية جغرافياً، ففي البداية استهدفت تلك القوات األراضي الزراعية المحاذيـة للمسـتوطنات                
والطرق المؤدية إليها، ثم صّعدت من جرائمها لتستهدف أراض زراعية بعيدة عن المستوطنات مثلما يجري في منـاطق شـرق         

 .انون وجباليا، ومناطق شمال وشمال غرب بيت الهيابيت ح
 إطار سياسة العقوبات الجماعية، وسعي قوات االحتالل إلى تجويـع           يندرج تحت تجريف األراضي الزراعية،    أن  لمركز  ويرى ا 

 .الفلسطينيين وتدمير مصادر عيشهم
زراعتها، و  تهيأتهاأراضيهم، إلعادةى لإلوصول يذكر أن قوات االحتالل تواصل منع اآلالف من المزارعين الفلسطينيين، من ا

 . أو تلك المزروعة وتحتاج إلى العناية الالزمة، األمر الذي ضاعف من حجم الضرر الذي لحق بهذا القطاع الحيوي
 دونم من األراضي الزراعية المملوكـة للفلسـطينيين         18.000وتشير حصيلة توثيق مركز الميزان، إلى أن تلك القوات جرفت           

  بلغ  31/3/2003، في حين تشير نتائج ما وثقه المركز خالل الفترة الممتدة منذ مطلع العام الجاري وحتى 31/12/2002تى ح
 

 جدول يوضح أصحاب األراضي الزراعية التي جرفتها قوات االحتالل ومساحاتها

                                                 
، إثر الزيارة االستفزازية التي قام بها رئيس حزب الليكود المعارض في حينه 2000 اندلعت انتفاضة األقصى الحالية في الثامن والعشرين من سبتمبر  7
 .ي اعقبت انهيار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية حول عملية السالم، الت)أرئيل شارون(
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 التاريخ المساحة التجمع المحافظة االسم رقم
 06/01/2003 1500 جباليا النزلة شمال غزة انتصار عايش جمعة النجار .1

 11/01/2003 2000 جباليا النزلة شمال غزة رمضان جنيد) محمد السيد(صبحية  .2

 13/01/2003  25000 بيت حانون شمال غزة محمد ووليد ومقبل يوسف شراب .3

 13/01/2003  10000 بيت حانون شمال غزة خالد وهاني وأمين عطا الشوا .4

 13/01/2003 10000 بيت حانون  غزةشمال اسحق الشوا وسعد اهللا شعث .5

 13/01/2003 7000 المزرعة دير البلح سليمان علي عرفات أبو منيفة .6

 23/01/2003 14000 بيت الهيا شمال غزة فايق خضر احمد خضير .7

 24/01/2003 200 محلة الزيتون غزة ورثة مسعود حسين محمود عياد .8

 29/01/2003 2300 جباليا النزلة شمال غزة يوسف صبري محمد المطوق .9

 29/01/2003 7500 جباليا النزلة شمال غزة محمد صبري محمد المطوق .10

 29/01/2003 2300 جباليا النزلة شمال غزة ماهر صبري محمد المطوق .11

 29/01/2003 9000 جباليا النزلة شمال غزة نعمان عبد اهللا محمد المطوق .12

 29/01/2003 1015 جباليا النزلة شمال غزة اهللا محمد المطوق صالح عبد .13

 29/01/2003 1273 جباليا النزلة شمال غزة اهللا محمد المطوق ابراهيم عبد .14

 29/01/2003 1015 جباليا النزلة شمال غزة اهللا محمد المطوق اسماعيل عبد .15

 29/01/2003 1140 جباليا النزلة شمال غزة اهللا محمد المطوق أحمد عبد .16

 29/01/2003 1023 لةجباليا النز شمال غزة اهللا محمد المطوق محمد عبد .17

 29/01/2003 747 جباليا النزلة شمال غزة لطيفة ذياب عرفات المطوق .18

 29/01/2003 4250 جباليا النزلة شمال غزة عايشة محمود محمود خضر .19

 29/01/2003 1800 جباليا النزلة شمال غزة سعيد طه شاكر خضر .20

 29/01/2003 7000 جباليا النزلة شمال غزة يحيى كامل رمضان خضر .21

 29/01/2003 4000 جباليا النزلة شمال غزة ربيع رمضان محمد خضر .22

 29/01/2003 3000 جباليا النزلة شمال غزة إبراهيم رمضان محمد خضر .23

 29/01/2003 4000 جباليا النزلة شمال غزة مريم محمد أحمد خضر .24

 29/01/2003 2500 جباليا النزلة شمال غزة زكي عبد الرحمن احمد خضر .25

 29/01/2003 1200 جباليا النزلة شمال غزة د خضرعلي محمد محمو .26

 29/01/2003 800 جباليا النزلة شمال غزة فاطمة محمود محمد خضر .27

 29/01/2003 4000 جباليا النزلة شمال غزة محمد محمود أحمد الجمل .28

 29/01/2003 3669 جباليا النزلة شمال غزة نجدي محمود أحمد الجمل .29

 29/01/2003 10192 جباليا النزلة غزةشمال  أحمد عبد اهللا أحمد الجمل .30

 29/01/2003 3000 جباليا النزلة شمال غزة مريم محمود أحمد الجمل .31

 29/01/2003 8000 جباليا النزلة شمال غزة اهللا الجمل شعبان عبد) الهادي محمد عبد( .32

 29/01/2003 2000 جباليا النزلة شمال غزة  محمود الجملإسماعيلعائشة  .33

 29/01/2003 2680 جباليا النزلة شمال غزة ملصبري رجب موسى الج .34

 29/01/2003 1600 جباليا النزلة شمال غزة فريد كنعان محمد الجمل .35

 29/01/2003 17000 جباليا النزلة شمال غزة أحمد عبد اهللا أحمد الجمل .36

 29/01/2003 2000 جباليا النزلة شمال غزة عزيزة كنعان محمد الجمل .37

 29/01/2003 2000 جباليا النزلة  غزةشمال كنعان محمد الجملنوال  .38

 29/01/2003 2000 جباليا النزلة شمال غزة  كنعان محمد الجملاعتدال .39

 29/01/2003 2000 جباليا النزلة شمال غزة  كنعان محمد الجملسهيلة .40

 29/01/2003 2000 جباليا النزلة شمال غزة خديجة عبد الحي الجمل .41
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 29/01/2003 2200 النزلةجباليا  شمال غزة ندى محمد أحمد الجمل .42

 29/01/2003 500 جباليا النزلة شمال غزة علي محمد حامد الجمل .43

 29/01/2003 3700 جباليا النزلة شمال غزة سعيد محمود أحمد الجمل .44

 29/01/2003 4000 جباليا النزلة شمال غزة عبد محمود أحمد حامد الجمل .45

 29/01/2003 4750 جباليا النزلة شمال غزة سعيد العبد سعيد الجمل .46

 29/01/2003 3750 جباليا النزلة شمال غزة  العبد سعيد الجملديسع .47

 29/01/2003 3000 جباليا النزلة شمال غزة منصور العبد سعيد الجمل .48

 29/01/2003 3000 جباليا النزلة شمال غزة سعاد محمود أحمد الجمل .49

 29/01/2003 3000 جباليا النزلة شمال غزة زينب محمد أحمد الجمل .50

 29/01/2003 1600 جباليا النزلة شمال غزة عماد سعيد محمود الجمل .51

 29/01/2003 7000 جباليا النزلة شمال غزة  الجملإسماعيلمحمد عبد المعطي  .52

 29/01/2003 3000 جباليا النزلة شمال غزة نادية محمد أحمد الجمل .53

 29/01/2003 16700 جباليا النزلة شمال غزة فؤاد موسى محمود الجمل .54

 29/01/2003 5000 جباليا النزلة شمال غزة م يوسف خليل دردونةسال .55

 29/01/2003 7000 جباليا النزلة شمال غزة مطيع يوسف خليل دردونة .56

 29/01/2003 4000 جباليا النزلة شمال غزة ربيع يوسف خليل دردونة .57

 29/01/2003 4000 جباليا النزلة شمال غزة وديع يوسف خليل دردونة .58

 29/01/2003 1000 جباليا النزلة شمال غزة  دردونةحليمة يوسف خليل .59

 29/01/2003 2300 جباليا النزلة شمال غزة )1(شعبان عرفات يوسف دردونة .60

 29/01/2003 1200 جباليا النزلة شمال غزة )2(شعبان سعيد عرفات دردونة .61

 29/01/2003 2300 جباليا النزلة شمال غزة ياسر سعيد عرفات دردونة .62

 29/01/2003 4175 جباليا النزلة شمال غزة وإخوانهيل علي جنيد  خلإبراهيمحسام  .63

 29/01/2003 2000 جباليا النزلة شمال غزة سعيد رزق عيد جنيد وإخوانه .64

 29/01/2003 2000 جباليا النزلة شمال غزة أكرم ذياب علي جنيد .65

 29/01/2003 1280 جباليا النزلة شمال غزة رضا رشاد عبد الرحمن جنيد .66

 29/01/2003 1500 جباليا النزلة شمال غزة ذياب علي جنيد) محمد جواد( .67

 29/01/2003 6000 جباليا النزلة شمال غزة صبري رشاد عبد الرحمن جنيد .68

 29/01/2003 1280 جباليا النزلة شمال غزة  جنيدمريم رشاد عبد الرحمن .69

 29/01/2003 1300 جباليا النزلة شمال غزة فرح عرفات جنيد) محمد ربيع( .70

 29/01/2003 3750 جباليا النزلة شمال غزة رشاد عبد الرحمن جنيد نظمي  .71

 29/01/2003 5000 جباليا النزلة شمال غزة عايش عيد رزق جنيد .72

 29/01/2003 1334 جباليا النزلة شمال غزة كرامة دياب علي جنيد .73

 29/01/2003 2004 جباليا النزلة شمال غزة رائد سعيد فرج جنيد .74

 29/01/2003 2000 جباليا النزلة ل غزةشما محمد عيد رزق جنيد .75

 29/01/2003 20000 جباليا النزلة شمال غزة آل جنيد .76

 29/01/2003 1500 جباليا النزلة شمال غزة كريمة ذياب علي جنيد واختها مكرم .77

 29/01/2003 2500 جباليا النزلة شمال غزة محمد فرح مصباح محمود الزين .78

 29/01/2003 3000 ا النزلةجبالي شمال غزة رزق العبد أحمد شحادة .79

 29/01/2003 5280 جباليا النزلة شمال غزة  مصباح محمود الزينإبراهيم .80

 29/01/2003 2357 جباليا النزلة شمال غزة عزيزة عايش جمعة النجار .81

 29/01/2003 2000 جباليا النزلة شمال غزة محمد أحمد نصر .82

 29/01/2003 1000 جباليا النزلة شمال غزة محمد محمد علوش) محمد يحيى( .83

 29/01/2003 2000 جباليا النزلة شمال غزة طالل محمد محمد علوش .84
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 29/01/2003 6151.5 جباليا النزلة شمال غزة )واخوانه(زهير عبداهللا محمد علوش  .85

 29/01/2003 6651.5 جباليا النزلة شمال غزة محمد محمد عبداهللا علوش .86

 29/01/2003 3000 جباليا النزلة شمال غزة علي محمد خليل البطش .87

 29/01/2003 5000 جباليا النزلة شمال غزة عبد الحميد أحمد محمد البطش .88

 29/01/2003 2500 جباليا النزلة شمال غزة علي محمد خليل البطش .89

 29/01/2003 3000 جباليا النزلة شمال غزة مريم محمود أحمد البطش .90

 29/01/2003 3500 جباليا النزلة شمال غزة عبد اللطيف أحمد محمد البطش .91

 29/01/2003 3500 جباليا النزلة شمال غزة عبد العظيم أحمد محمد البطش .92

 29/01/2003 6000 جباليا النزلة شمال غزة علي محمد خليل البطش .93

 03/02/2003 5000 بيت حانون شمال غزة عبد العزيز مصطفى عبد الرحمن حمد .94

 07/02/2003 15000 بيت حانون شمال غزة وإخوانهعبد الرحمن توفيق حمد  .95

 07/02/2003 30000 بيت حانون شمال غزة وإخوانه حمد إسماعيلشحدة مصطفى  .96

 07/02/2003 13000 بيت حانون شمال غزة موسى توفيق عبد الهادي حمد .97

 07/02/2003 80000 بيت حانون شمال غزة  توفيق عبد الهادي حمدإبراهيم .98

 07/02/2003 17000 بيت حانون شمال غزة محمد عودة شبات واخوانه .99

 07/02/2003 30000 بيت حانون شمال غزة شحدة مصطفى اسماعيل حمد واخوانه .100

 08/02/2003 2000 جباليا النزلة شمال غزة أكرم محمد ديب منصور .101

 08/02/2003 5000 الجعفراوي دير البلح محمد سليمان الفليت .102

 08/02/2003 2000 الجعفراوي دير البلح سامي سليم أبو ذواية .103
 08/02/2003 4000 الجعفراوي دير البلح يم الفليتهاني إبراه .104
 08/02/2003 2000 الجعفراوي دير البلح سالم محمد علي الفليت .105
 08/02/2003 1000 الجعفراوي دير البلح ماهر السيد الفليت .106
 08/02/2003 1000 الجعفراوي دير البلح يوسف محمود شاهين .107
 08/02/2003 2000 الجعفراوي دير البلح خالد محمد الفليت .108
 15/02/2003 6000 جباليا النزلة شمال غزة علي محمد خليل البطش .109

 15/02/2003 18000 بيت الهيا شمال غزة سعيد محمد سالم الداعور .110

 15/02/2003 10000 بيت الهيا شمال غزة  داوود حمادةإبراهيمعمر  .111

 16/02/2003 30000 بيت الهيا شمال غزة ديب عبيد واحمد بشير عبيد .112
 16/02/2003 2000 بيت الهيا شمال غزة معروفطالل عايش  .113
 16/02/2003 5000 بيت الهيا شمال غزة محمد محمود المغير .114
 16/02/2003 6000 بيت الهيا شمال غزة حسن احمد عبد الحليم شاهين .115
 16/02/2003 1000 بيت الهيا شمال غزة ابراهيم المسلمي .116
 16/02/2003 1000 بيت الهيا شمال غزة حمد البرعي .117
 16/02/2003 3000 بيت الهيا شمال غزة  سالمة سليمان أبو حليمةعزمي .118
 16/02/2003 30000 بيت الهيا شمال غزة نبيل سعدي خليل العطار .119

 16/02/2003 10000 بيت الهيا شمال غزة  حسن المقيدإسماعيلمحمد  .120

 17/02/2003 2000 بيت الهيا شمال غزة علي سليمان صبح .121

 17/02/2003 20000 بيت الهيا  غزةشمال محمود درويش مصطفى حمدونة .122

 17/02/2003 24000 بيت الهيا شمال غزة ورثة خميس درويش مصطفى حمدونة .123

 17/02/2003 4000 بيت الهيا شمال غزة ميسرة البرعي واخوانه .124

 17/02/2003 5000 بيت الهيا شمال غزة أحمد السبع محمد أبو حليمة .125

 23/02/2003 4000 رفح الغربية رفح ناصر عياد يحيى الحشاش .126

 23/02/2003 1000 رفح الغربية رفح عطوة احمد داوود عبد العال .127



 2003/ 03/ 31 إلى  1/1/2003تقرير دوري يغطي الفترة من .............................................   مركز الميزان لحقوق اإلنسان   

 69 من 41صفحة 

 23/02/2003 4500 عريبة رفح  داوود عبد العالإبراهيممحمود  .128

 23/02/2003 800 بيت حانون شمال غزة جبر عبد الفتاح بكر الكفارنة .129

 23/02/2003 1500 رفح الغربية رفح  عبد العالإبراهيمعبد الشافي سليمان  .130

 23/02/2003 1500 رفح الغربية رفح عوض احمد داوود عبد العال .131

 23/02/2003 1000 رفح الغربية رفح عودة اهللا أحمد داوود عبد العال .132

 23/02/2003 1500 رفح الغربية رفح  عبد العالإبراهيمحامد احمد  .133

 23/02/2003 1500 رفح الغربية رفح كامل فريد سالمة الماللحة .134

 23/02/2003 1500 رفح الغربية رفح  عبد العالتوفيق محمود ابراهيم .135

 23/02/2003 1000 رفح الغربية رفح عطية أحمد داوود عبد العال .136

 23/02/2003 4000 رفح الغربية رفح فارس أحمد داوود عبد العال ووالدته .137

 23/02/2003 3000 رفح الغربية رفح أحمد عيد عياد الحشاش .138

 23/02/2003 3000 يةرفح الغرب رفح ة الحشاشدسالم غانم سعا .139

 23/02/2003 16000 رفح الغربية رفح سعادة غانم سعادة الحشاش .140

 23/02/2003 1500 رفح الغربية رفح عطوة محمد عطورة الحشاش .141

 23/02/2003 4000 منطقة عبد العال رفح  داود عبد العالإبراهيمأحمد  .142

 01/03/2003 1402 جباليا النزلة شمال غزة اهللا جنيد اهللا ربيع عبد عبد .143

 01/03/2003 2500 حي السالم رفح صبري فتحي نايف الشاعر .144

 01/03/2003 1330 جباليا النزلة شمال غزة اهللا علي جنيد يحيى عبد .145

 01/03/2003 1433 جباليا النزلة شمال غزة اهللا جنيد عبد العزيز فضل عبد .146

 01/03/2003 1000 جباليا النزلة شمال غزة فاطمة سليمان خليل جنيد .147

 6/3/2003 108000 بيت الهيا شمال غزة بد الرازق علي قليبوليلى ع .148
 8/3/2003 60000 بيت الهيا شمال غزة سليمان عبد الرازق علي قليبو .149
 10/3/2003 2000 بيت حانون شمال غزة محسن أبو صفية .150

 10/3/2003 2500 بيت حانون شمال غزة محمد موسى الزعانين .151

 10/3/2003 5000 بيت حانون شمال غزة شركة العقاد للتسويق .152

 10/3/2003 15000 بيت حانون شمال غزة زكريا سيسالم .153

 10/3/2003 1000 بيت حانون شمال غزة محمد الخطيب .154

 10/3/2003 1000 بيت حانون شمال غزة اسماعيل البسيوني .155

 10/3/2003 2500 بيت حانون شمال غزة أحمد موسى الزعانين .156

 10/3/2003 3000 بيت حانون شمال غزة فتحي العفيفي واخوانه .157

 10/3/2003 10000 بيت حانون شمال غزة شركة بيت المال الفلسطيني .158

 10/3/2003 3000 بيت حانون شمال غزة هاشم عطا الشوا .159
 15/03/2003 4000 الشوكة رفح عطية سالم عجاج جرادات .160

 15/03/2003 5500 الشوكة رفح عبد الكريم سالم عجاج جرادات .161

 15/03/2003 4000 وكةالش رفح محمود سالم عجاج جرادات .162

 17/03/2003 5000 بيت الهيا شمال غزة هاشم تميم العطار .163
 17/03/2003 1000 وادي السلقا دير البلح محمود شاكر أبو طه .164
 17/03/2003 2000 وادي السلقا دير البلح فوزي أبو ناهيه .165
 17/03/2003 500 وادي السلقا دير البلح احمد علي سعيد .166
 21/03/2003 2000 دير البلح لبلحدير ا محمد حميد أبو قاسم .167
 21/03/2003 1000 دير البلح دير البلح أنور عبد القادر أبو سليم .168
 21/03/2003 500 دير البلح دير البلح جمال عبد القادر أبو سليم .169
 21/03/2003 6000 دير البلح دير البلح إبراهيم يحيى أبو سليم .170



 2003/ 03/ 31 إلى  1/1/2003تقرير دوري يغطي الفترة من .............................................   مركز الميزان لحقوق اإلنسان   

 69 من 42صفحة 

 21/03/2003 6000 دير البلح دير البلح عطية سليمان العطار .171
 21/03/2003 4000 دير البلح دير البلح يحيى عبد الكريم أبو سليم .172
 21/03/2003 2000 دير البلح دير البلح عبد الرحمن عبد الكريم أبو سليم .173
 21/03/2003 6000 دير البلح دير البلح محمد حسن أبو جبر .174
 21/03/2003 1000 دير البلح دير البلح محمد عبد السالم الفليت .175
 21/03/2003 1000 دير البلح دير البلح  عبد السالم الفليتإبراهيم .176
 21/03/2003 1000 دير البلح دير البلح حسن عبد السالم الفليت .177
 21/03/2003 1000 دير البلح دير البلح أمنه يوسف الفليت .178
 21/03/2003 2000 دير البلح دير البلح عطيه سليمان أبو جرير .179
 21/03/2003 3000 بلحدير ال دير البلح صابر عطية الفليت .180
 21/03/2003 2000 دير البلح دير البلح زايد محمد شاهين .181
 21/03/2003 3000 دير البلح دير البلح محاسن شعبان النجار .182
 21/03/2003 2000 دير البلح دير البلح طه أبو منديل .183
 21/03/2003 3000 دير البلح دير البلح جمعة أبو مزيد .184
 22/03/2003 500 الزيتون غزة محمد نصر حماد كشكو .185
 22/03/2003 500 الزيتون غزة سمير وليد حماد كشكو .186
 22/03/2003 500 الزيتون غزة يوسف قدورة محمد ملكة وإخوانه .187
 28/3/2003 2000 عريبة رفح سليم سالمة المليحي .188
 28/3/2003 1500 عريبة رفح صبحي سليم المليحي .189
 28/3/2003 2000 عريبة رفح محمد سليم المليحي .190
 28/3/2003 2000 عريبة رفح يم المليحيصالح سل .191
 28/3/2003 5000 عريبة رفح صالح سليمان الحشاش .192
 28/3/2003 7000 عريبة رفح سعيد مسعود الحشاش .193

 

 تجريف آبار المياه 
صد شكلت آبار المياه الجوفية، السيما تلك المستخدمة ألغراض زراعية هدفاً لقوات االحتالل اإلسرائيلي، حيث تؤكد عمليات الر                

وتشير خالصـة   . والتحقيقات الميدانية التي يجريها المركز، أن استهداف آبار المياه كان بشكل منظم ومتعمد من قبل تلك القوات                
 إلى  2002حتى نهاية العام    ما رصده ووثقه المركز من آبار تعرضت للتدمير، في محافظات غزة، منذ اندالع انتفاضة األقصى                

 . بئراً)172( تدمير
قوات االحتالل استهدافها آلبار المياه خالل الربع األول من هذا العام حيث بلغ عدد آبار المياه، التـي دمرتهـا تلـك                      وواصلت  

إال أن التطور النوعي تمثل في استهداف تلك القوات آلبار المياه المخصصة ألغراض الشرب، وتمثل ذلـك                 .  بئراً )13(القوات  
رب، في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، وذلك عند حوالي الساعة الرابعة مـن فجـر      في تدميرها بئرين ارتوازيين لمياه الش     

 آلية عسكرية من بينها ثالث جرافـات، فـي          30وذلك أثناء توغل قوة قدر قوامها بحوالي        . 30/1/2003يوم الخميس الموافق    
، وتبلـغ طاقتـه   1990، الذي تم إنشاؤه عـام  ) بئر كندا- 144(بئر رقم : المنطقة وجّرفت بئرين الستخراج المياه الجوفية هما  

 بمنحة من الحكومة الكندية، وتبلـغ       1999، الذي أنشأ عام     )T 103( متر مكعب من المياه في الساعة، وبئر رقم          180اإلنتاجية  
 . متر مكعب في الساعة80طاقته اإلنتاجية حوالي 
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 المياه المدمرين، في إجمالي مـا  ح للمركز، فإن نسبة مساهمة بئريفووفقاً للمعلومات التي أدلى بها رئيس قسم المياه في بلدية ر      
، حيث يبلغ إجمالي الكمية التي يتم استخراجها يومياً حوالي ثالثة عشر ألف متراً مكعباً من المياه،                 %45تنتجه رفح يبلغ حوالي     

 . العالية قياساً ببقية آبار رفح وتتميز مياه هذين البئرين بالجودة. ينتج بئرا كندا حوالي ستة آالف متراً مكعباً
جدير بالذكر أن محافظة رفح تعاني من نقص حاد في مياه الشرب، حيث تضخ المياه للمواطنين في ساعات محددة كـل يـوم،                       

 .وحسب مصادر بلدية رفح، فإن المدينة تعرضت إلى أزمة حادة، تمثلت في النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب
 

 تاريخ الضرر نوع الضرر المنطقة المحافظة و مالكهاسم البئر أ رقم
 3/1/2003 تجريف األخيرالشارع  رفح ) شربهبئر ميا (التابع لبلدية رفح، 153Dاإلسكان بئر  .1

 3/1/2003 تجريف حي كندا رفح )بئر مياه شرب (التابع لبلدية رفح، 144P بئر كندا .2

 15/1/2003 تجريف بيت حانون شمال غزة راغب عبد الرحمن مرتجى .3
 15/1/2003 تجريف بيت حانون شمال غزة صقر الداعور .4
 23/1/2003 تجريف السيفا شمال غزة حمد خضيرأفايق خضر  .5

 29/1/2003 تجريف جباليا النزلة شمال غزة حمد عبد اهللا احمد الجملأ .6

 29/1/2003 تجريف جباليا النزلة شمال غزة أحمد محمد حامد الجمل) الوكيل( .7

 16/2/2003 تجريف بيت الهيا شمال غزة شفيق كحيل .8
 16/2/2003 تجريف بيت الهيا شمال غزة ديب عبيد واحمد بشير عبيد .9

 16/2/2003 تجريف بيت الهيا شمال غزة إبراهيم المسلمي .10
 16/2/2003 تجريف بيت الهيا شمال غزة حمد البرعي .11
 17/2/2003 تجريف بيت الهيا شمال غزة خميس درويش مصطفى حمدونة) ورثة( .12
 17/2/2003 تجريف بيت حانون شمال غزة رز اهللاكامل ح .13

 
ويرى المركز أن الهدف من وراء استهداف آبار المياه يتجاوزه كونه حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية الني توقعها تلك القوات                    

 يضاعف من النقص     على مصادر مياه الشرب واستنفاذها، األمر الذي       8على السكان المدنيين، إلى أهداف أخرى تتعلق بالسيطرة       
 .في مياه الشرب في محافظات غزة

 
 

 تدمير المركبات الخاصة والعامة
تقوم قوات االحتالل كما ورد آنفاً، تحت عنوان التوغالت، باستهداف المدنيين وممتلكاتهم، وتقوم بأعمـال تخريـب وتـدمير ال            

ويرى المركـز أن االسـتهداف      .  تمييز أو ضرورة   مبرر لها وال يمكن تسويغها تحت أي مبرر، وتتم أعمال التخريب هذه دون            
المتواصل للمركبات، السيما المركبات التي تكون متوقفة في الشوارع يعبر عن النوايا الحقيقية لتلك القوات، بدءاً مـن توسـيع                    

منشـآت والممتلكـات    دائرة عقابها الجماعي بحق السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاءاً بمحاولة تـدمير ال              
ويوضح الجدول التالي عدد المركبات التي تعرضت للتدمير على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي، التي              . المدنية الخاصة والعامة  

 . مركبة، وثقها المركز58بلغ عددها 
 

 جدول يوضح أسماء أصحاب المركبات التي تعرضت للتدمير
 عتداءاالتاريخ  حجم الضرر المحافظة االسم رقم

 11/01/2003 جزئي غزة )1 (ن ماضييمحمد احمد حس .1

                                                 
 .2001أيار /  مايو5 – االنتهاكات اإلسرائيلية للبيئة في قطاع غزة –لمزيد من المعلومات راجع تقرير مركز الميزان  8
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 12/01/2003 جزئي خان يونس ادقرشيد عجاج مصطفى الع .2

 12/01/2003 كلي خان يونس محمد نظمي سليم شهوان .3

 12/01/2003 كلي خان يونس  محمد النفارإسماعيلغسان  .4

 12/01/2003 كلي خان يونس مديرية النقل والصيانة فرع الجنوب/ العاماألمنمديرية  .5

 12/01/2003 كلي خان يونس بسام احمد خالد شراب .6

 12/01/2003 كلي خان يونس  اسعد احمد النفارإبراهيم .7

 12/01/2003 كلي خان يونس محمد عبد المجيد عبد الفتاح العقاد .8

 24/01/2003 كلي غزة خضر مسعود حسين عياد .9

 24/01/2003 جزئي غزة حسان مسعود حسين عياد .10

 24/01/2003 جزئي غزة )1 ( ود عيادسعيد حسين محم .11

 24/01/2003 جزئي غزة )2 (سعيد حسين محمود عياد .12

 24/01/2003 جزئي غزة نعيم حسين محمود عياد .13

 24/01/2003 جزئي غزة  عاشورإسماعيلسعد اهللا محمد  .14

 25/01/2003 كلي شمال غزة  عودةإبراهيممحمود عبد الكريم  .15

 25/01/2003 جزئي غزة هشام رزق السوافيري .16

 26/01/2003 كلي غزة  علونإبراهيممحمد سليم  .17

 26/01/2003 كلي غزة وليد محمد عبد اهللا العجلة .18

 26/01/2003 جزئي غزة )2(محمد احمد حسين ماضي .19

 26/01/2003 جزئي غزة )3(محمد احمد حسين ماضي .20

 26/01/2003 جزئي غزة )4(محمد احمد حسين ماضي .21

 26/01/2003 جزئي غزة )5(محمد احمد حسين ماضي .22

 26/01/2003 جزئي غزة محمود محمد عيسى دولة .23

 26/01/2003 جزئي غزة فالح علي محمد ياسين .24

 26/01/2003 جزئي غزة فضل علي محمد ياسين .25

 26/01/2003 كلي غزة محمد عليان محمد ياسين .26

 30/01/2003 جزئي رفح سعيد عقل محمد عاشور .27

 30/01/2003 كلي رفح عرفات حسن عبد اهللا عدوان .28

 17/02/2003 جزئي شمال غزة  يوسف محمد ديابصفوت .29

 17/02/2003 جزئي شمال غزة عمر محمد عبد اهللا الغرباوي .30

 17/02/2003 كلي شمال غزة  شرخأبوعبد اهللا طه عبد اله  .31

 19/02/2003 جزئي غزة هاني محمد حسين الكحلوت .32

 19/02/2003 كلي غزة محيي الدين محمد محيي الدين القطاع .33

 19/02/2003 جزئي غزة  درويش الصباغعيلإسماعبد الكريم  .34

 19/02/2003 كلي غزة  الصباغإسماعيل إبراهيمكمال  .35

 19/02/2003 جزئي غزة  الصباغإسماعيل إبراهيم معال .36

 19/02/2003 جزئي غزة عزمي سعيد حسن المدهون .37

 19/02/2003 كلي غزة ناهض شهير رشدي الحلو .38

 19/02/2003 كلي غزة  شعبان رمضان الشرفاذناف .39

 19/02/2003 جزئي غزة عوني مطر .40
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 19/02/2003 جزئي غزة فضل حسين سليم نصر اهللا .41

 23/02/2003 جزئي شمال غزة بركات رمضان محمود البع .42

 23/02/2003 جزئي شمال غزة جميل رمضان محمود البع .43

 24/02/2003 كلي شمال غزة ناصر عبد اهللا محمود الكفارنة .44

 25/02/2003 جزئي رفح نائي خالد محمد الشيخ علي .45

 02/03/2003 جزئي خان يونس  عكرأبو عودة حسين زفاي .46

 02/03/2003 جزئي خان يونس  عكرأبوفايز عودة حسين  .47

 03/03/2003 كلي دير البلح عطا محمد ربيع العمصي .48

 03/03/2003 جزئي دير البلح  هويشلأبوخالد سلمان عودة  .49

 03/03/2003 كلي دير البلح  حسنينأبورمضان حسن حسن  .50

 03/03/2003 كلي دير البلح د إبراهيم الورفؤا .51
 06/03/2003 جزئي شمال غزة  سلطانأبوخضر محمد ديب  .52

 06/03/2003 جزئي شمال غزة  سلطانأبوديب محمد ديب  .53

 06/03/2003 جزئي شمال غزة عصام محمد حسن الداعور .54

 06/03/2003 جزئي شمال غزة رباح احمد محمد عيد .55

 06/03/2003 جزئي ال غزةشم زياد عبد المجيد علي النادي .56

 06/03/2003 كلي شمال غزة  حمادإدريسكايد محمد  .57

 08/03/2003 جزئي غزة عبد الرحيم عبد ربه اربيع .58

 

 انتهاكات قوات االحتالل بحق الصيادين
قات في تواصل قوات االحتالل انتهاكاتها لحقوق الصيادين الفلسطينيين ومضايقاتها لهم، وقد تمثلت تلك االنتهاكات والمضاي

إطالق النار على الصيادين، وإغراق قواربهم، وتقطيع شباك الصيد، واعتقال بعض الصيادين، وتفتيش البعض اآلخر في عرض 
 .البحر

يذكر أن االتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية منحت حق الصيد للفلسطينيين في المياه اإلقليمية المقابلة 
 ميالً بحرياً، وتقوم القطع البحرية التابعة لسالح البحرية اإلسرائيلي بحراسة ومراقبة تلك 20 غزة إلى مسافة افظاتمحلشاطئ 
 . المنطقة

أما من الناحية الفعلية فإن تلك الزوارق تقوم بمنع ومالحقة أي قارب صيد يتجاوز مسافة ستة أميال بحرية، وفي أحيان كثيرة 
 الفلسطينية على مسافة تقل عن ذلك، وتبقى القضية محكومة بمزاج قوات االحتالل أكثر منها تمت مالحقة قوارب الصيد

 .باالتفاقيات
 من مساء يوم الجمعـة الموافـق        9:30وتؤكد مصادر البحث الميداني في المركز تواصل هذه االنتهاكات، فعند حوالي الساعة             

 صيادين، وذلك على مسافة تزيد عن المسموح بـه          8كان على متنهما    ، قام الطراد اإلسرائيلي بتوقيف قاربي صيد        17/1/2003
وقام جنود االحتالل باعتقال الصيادين الذين كـانوا يزاولـون          .  ميل بحري قبالة شاطئ الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة         6وهي  

 . عملهم، واقتادوهم إلى منطقة داخل الخط األخضر باإلضافة إلى لنشي الصيد
 كان علـى    1-062-6 إلى يوسف محمد محمد أبو عودة، من سكان مخيم الشاطئ، وهو لنش جر يحمل رقم                 القارب األول يعود  

 : صيادين هم4متنه 

 . أوالد5 عاماً، متزوج وله 26محمد جهاد محمد أبو عودة،  -1
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 . أوالد3 عاماً، متزوج وله 32مهدي محمد محمد أبو عودة،  -2

 .يس لديه أوالد عاماً، متزوج ول19رائد يوسف محمد أبو عودة،  -3

 . أوالد3 عاماً، متزوج ولديه 26أيمن فتحي بكر،  -4
كـان علـى متنـه أربعـة        1-023-6القارب الثاني وهو لنش جر أيضاً، يعود إلى محمد محمد سليمان أبو عودة، ويحمل رقم                

 :صيادين آخرين هم
 . أوالد7 عاماً، متزوج ولديه 38سامي يوسف عبد اهللا أبو عودة،  -1
 . ولد12 عاماً، متزوج ولديه 44اهللا أبو عودة، محمد يوسف عبد  -2

 . عاماً، أعزب17أسامة عوني يوسف أبو عودة،  -3

 . عاماً، متزوج34فايز أحمد أبو فول،  -4

وأعادت قوات االحتالل القاربين، عنـد      . يذكر أن المعتقلون الثمانية احتجزوا في سجن إيرز، وجميعهم من سكان مخيم الشاطئ            
حيث تم سحب القاربين    . ، أي بعد الحادث بيومين إلى غزة بعد أن حجزتهما مع الصيادين           19/1/2003 ظهر يوم األحد الموافق   

 ميل بحري، ثم أبلغت االرتباط البحري       6إلى عرض البحر من قبل قوات االحتالل، وتركتهما مقابل ميناء غزة على بعد حوالي               
 .الفلسطيني الذي أخبر أصحابها بدوره

يذكر أن القارب الثاني الخاص بمحمد أبو عودة تعرض إلى أضرار كبيـرة فـي   .  من إعادتهما إلى الميناء وتمكن مالكا القاربين  
، وإتـالف   GBSهيكله من الجانبين، وفقدت بعض المعدات واألدوات الخاصة التي كانت موجودة عليه مثل جهاز تحديد البعـد                  

 . دوالر500، وتقدر الخسائر بنحو جهاز قياس العمق
 

 ضح انتهاكات قوات االحتالل بحق الصيادين، التي رصدها المركزجدول يو

 مالحظات المكان التاريخ اسم الحادثرقم

 7/1/2003 فرض حصار بحري .1
 محافظات
 غزة

 حصاراً بحرياً على سواحل 6/1/2003 مساء  قوات االحتاللفرضت
 البحر إلى من الخروج الصيادين الفلسطينيينبموجبه منع ت غزة محافظات

 مزاولة أعمالهمل

 دير البلح11/1/2003 اعتداء على صيادين .2
بينما كان  األقرعيوسف لصياد  مركب صيد يعود لإسرائيلياعترض طرد 

 مدينة دير البلح حيث قام ئ متر من شواط700تجاوز ت ال يصطاد على مسافة
  وتمزيقهاهبسحب شباك صيد

17/1/2003 فرض حصار بحري .3
 محافظات
 غزة

 غزة محافظات حصارا بحريا شامال على اإلسرائيليالجيش فرضت قوات 
 . من القطاع مزاولة أعمالهماألسماكوحظرت على صيادي 

4. 
سحب قوارب واعتقال 

 صيادين
 غزة17/1/2003

 في المنطقة ، صيادين8ا مهي صيد على متنقاربي اعترضت قوات االحتالل
 وسحبت لصيادين اتلتق الشيخ عجلين واعئ قبالة شاطا به الصيدالمسموح

 القاربين

5. 
اعتراض مركب صيد 

واعتقال عدد من 
 الصيادين

 غزة 29/3/2003
عمر بكر، كان ) محمد منير(يعود الى  صيد قارب اعترضت قوات االحتالل

 تلتق واعميناء غزة قبالة ا به الصيد المسموحفي المنطقة ، صيادين8 على متنه
  هما محمد ومحمودالصياديناثنين من أبناءه 

 
، وهو إجراء عادة ما تلجأ إليـه  17/1/2003 غزة بتاريخ    محافظاتيذكر أن قوات االحتالل فرضت حصاراً بحرياً على شاطئ          

 .قوات االحتالل كإجراء عقابي، ضمن سياسة العقوبات الجماعية
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 استخدام القوة المفرطة والمميتة
عتمدها قوات االحتالل الحربي، كأحد الوسائل الرئيسية في مواجهة         إن سياسة استخدام القوة المفرطة والمميتة واالغتياالت التي ت        

االنتفاضة، تعتبر انتهاكاً لمبدأي التناسب والتمييز والضرورة الحربية، وتمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القـانون الـدولي، ومخالفـا                  
مة البدنية كحق أساسي غير قابل لالنتقاص تحت        للمعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان كافة، التي كفلت الحق في الحياة والسال           

 من اتفاقية جنيـف     147،  146يستند مركز الميزان في تحليله واستخالصه لهذه النتيجة، إلى نص المادتين            . أي من الظروف  
حـدة  وإلى المبدأ األول من مبادئ األمـم المت       . 1949أغسطس  /  آب 12الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخة في         

، 1989عدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة للعـام            الخاصة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات اإل     
تحظر الحكومات، بموجب القانون، جميع عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعـدام دون               "الذي جاء فيه    

لعمليات جرائم بموجب قوانينها الجنائية، يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعـي خطورتهـا، وال              محاكمة، وتكفل اعتبار هذه ا    
يجوز التذرع بالحاالت االستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم االستقرار السياسـي الـداخلي أو أي                     

من المعاهدة الرابعة المتعلقـة بقـوانين وأعـراف         ) 23(ادة  و نص الم  . "حالة طوارئ عامة أخرى لتبرير عمليات اإلعدام هذه       
التي تستند إليها دولة االحتالل الحربـي       ) الهاي  ( 1907تشرين األول   / الحرب الموقعة في الهاي في الثامن عشر من أكتوبر        

 .قانونياً في تعاملها مع الفلسطينيين كما تدعي
دة لإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام دون محاكمة واإلعدام التعسفي للعام وجدير بالذكر أن تقرير المقرر الخاص لألمم المتح

، أكد على أن أي انتهاكات لحقوق اإلنسان من قبل مجموعات مسلحة، ال تبرر ممارسة عمليات القتل خارج نطاق 1996
 : ويذهب التقرير إلى القول. القانون

اة، بما في ذلك أفراد الجماعات المسلحة، حتى لو لم تظهر هذه على الحكومات أن تحترم حق جميع األشخاص في الحي"
 .9المجموعات أي اكتراث لحياة اآلخرين

وتشمل معايير القانون الدولي معايير حقوق اإلنسان، التي تنطبق على األراضي الفلسطينية المحتلة، تلك المعايير التي يؤسس لها 
فإن الحق ) 1-4(وبموجب المادة . التي تؤسس للحق في الحياة) 6(ة في المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدني

كما أن واجبات إسرائيل التي تفرضها اتفاقية مناهضة . "حتى في حاالت الطوارئ التي تتهدد حياة األمة"في الحياة ال ُينتَقص 
، 1989، واتفاقية حقوق الطفل للعام 1984لمهينة للعام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ا

 . تنطبق على األراضي الفلسطينية المحتلة1979واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للعام 
 

ت القـوة   ، أن قوات االحتالل اإلسـرائيلي اسـتخدم       كز الميزان طوال الفترة الماضية     مر أجراهاتؤكد التحقيقات الميدانية التي     و
ويرى المركز أن تلك القـوات      . المفرطة والمميتة في مواجهة السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، واستهدافها لهم           

إن استخدام القوة المميتة    . تهدف من خالل ما تستخدمه من وسائل إلى إيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين                
الوسائل التي استخدمتها قوات االحتالل، حيث تستخدم وسائل حربية قتالية غير متناسـبة ودون ضـرورة                والعشوائية هو أبرز    

حربية في استهدافها للمدنيين، حيث استخدمت مختلف أنواع األسلحة الخفيفة والثقيلة والطيران والدبابات بحقهم، في ظل انعـدام                  
 . وسائل دفاعية

 قوات االحتالل تتعمد قتل السكان المدنيين وتبدي عدم اكتراث لحياتهم، حيث افتتحت قـوات               وتثبت تحقيقات المركز الميدانية أن    
 من مساء اليوم األربعـاء الموافـق   7:00االحتالل العام الجاري بقتلها لثالثة من األطفال الفلسطينيين، وذلك عند حوالي الساعة      

ة على حدود مستوطنة إيلي سيناي شـمال        تمركزوات االحتالل الم  ووفقاً لمصادر البحث الميداني في المركز، فإن ق       . 1/1/2003
 غزة، ارتكبت جريمة راح ضحيتها ثالثة من األطفال األبرياء من سكان مخيم جباليا، عندما فتحت نيران رشاشـاتها                   محافظات

                                                 
  UN doc. E/CN.4/1996/4.para 609أنظر  9
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 تبـين بـأنهم ال      10الحـتالل وبعد فحص جثثهم من قبل قوات ا      . الثقيلة باتجاههم مدعية أنهم حاولوا التسلل إلى داخل المستوطنة        
ـ                    نيحملو ي  أي سالح سوى سكين حسب زعم تلك القوات، وبعد استالم جثث األطفال من قبل إسعاف وزارة الصحة وفحصها ف

نهـى  وتؤكد جريمـة مقتـل      . مستشفى الشفاء بغزة تبين أن األطفال الثالثة قد أصيبوا بعدة أعيرة ثقيلة في مختلف أنحاء الجسم               
 .عادل عبد السالم، جراء انهيار جدار منزلها فوقها، أثناء قيام قوات االحتالل بنسف منزل  التاسعي شهرهاوهي حامل فسويدان 

، تعمد قوات االحتالل قتل المدنيين بـدم بـارد          23/2/2003وتبرز حادثة قتل الشهيدين وائل الغرباوي وأيمن أبو شرار بتاريخ           
 عاماً، ويعمل ضمن أفـراد    20شادي فؤاد عبد اهللا دياب، البالغ من العمر         صرح تحت القسم، الشاهد     خارج نطاق القضاء، حيث     

 حـول الطريقـة     التي تشرف على نقاط التفتيش بالقرب من المنطقة الصناعية في بيت حانون،           ) أمن وقائي (الشرطة الفلسطينية   
ت اآلليات النار باتجاههم وشاهدت أيمـن        أطلق "التي قتلت فيها قوات االحتالل الشهيدين الغرباوي وأبو شرار، وجاء في إفادته             

أبو شرار يقع على األرض عندها خرج أحد األشخاص من المصنع ووصل إلى أيمن وانحنى نحوه وإذ بصـوت إطـالق نـار                    
ووقع على األرض هو اآلخر فعرفت انه أيضاً قد أصيب وكنت أشاهد اآلليات تطلق النار بصـورة متقطعـة وأسـمع صـوت                       

 متـراً تقريبـاً، بعـد سـقوط         50 تقديري فإن المسافة بين الدبابة والمصابين ال تتجاوز مسـافة            وحسب. الرصاص بوضوح 
الفلسطيني الثاني تقدمت ثالث دبابات نحو المصابين وأصبحت قريبة جداً منهم وكانت اآلليات تقف خلف بعضها متجهة إلـى                   

 مـن   -مدفعيتها بشكل دائري، ثم هبط من الدبابـة األولـى           الناحية الغربية وكانت الدبابة األخيرة من الناحية الشرقية تحرك          
 جنود لم أدقق في عددهم، حيث كانوا يتحركون، وتوجهوا نحو المصـابين فقـام               7 إلى   6 عدداً يتراوح بين     -الجهة الغربية   

حان ويلبسـان    مسافة قصيرة ال تتجاوز الثالثة أمتار باتجاه الغرب وكان الجنـديان مسـل             من الجنود بسحب المصابين   اثنين  
خوذات عسكرية ويلبسان الزي العسكري،  ثم قاما بجذب بلوزة أحد المصابين وهو أيمن أبو شرار حيث كان يرتـدي بلـوزة               

عسكري، سحبوا البلوزة وغطوا فيها وجهه وهو ملقى على ظهره وقـاموا            ) سويتر(خضراء عسكرية  وجعبة وكذلك معطف       
وصلوه إلى ركبتيه تقريباً والمصاب األخر فعلوا معه نفس الشيء ولكنه كان يرتدي             بإنزال سرواله العسكري األخضر إلى أن أ      

 نحـو وجـه     16جاكيت سوداء وسروال ال اذكر لونه بعدها قام أحد الجنود اللذين سحبا المصابين بتوجيه سالحه من نوع أم                   
ارك في عملية سحب المصابين بتصـويب       شرار بعدها سمعت إطالق نار وفي الوقت نفسه قام الجندي األخر الذي ش             أيمن أبو 

بندقيته نحو المصاب األخر وسمعت صوت إطالق نار أيضاً، ثم انحنى نفس الجندي والتقط جعبة أيمن العسكرية وأخرج منها                   
 ."سكينة عسكرية ثم انحنى على المصاب وكان ظهره لي فلم أتمكن من معرفة ماذا يفعل" سنكي"

 أطلقت دبابة إسرائيلية، كانت تتمركز بالقرب  .عمد القتل وعدم االكتراث لحياة السكان المدنيين      وفي جريمة تبدو أكثر جالء على ت      
، على حشد مـن     6/3/2003 جباليا، قذيفة مدفعية عند حوالي الساعة السابعة من صباح الخميس الموافق             فيرق الجرن   تمن مف 

 الحريق الذي شب بمحال تجارية أسفل بناية سكنية، إثر قصفها           المدنيين بينهم صحفيين ورجال إطفاء بينما كانوا يحاولون إطفاء        
.  شخصاً بجـراح متفاوتـة  90 مدنيين من بينهم رجل إطفاء، و إصابة ماال يقل عن 8من قبل تلك القوات، ما أدى إلى استشهاد     

، وذلك أثنـاء  ، وشمس شناعة من بينهم رجل إطفاء والمصورين الصحفيين لوكالة رويترز لألنباء، أحمد جاد اهللا جدير بالذكر أن  
ـ              . اقتحامها لجباليا   إلـى التخطـيط     اولم تقف سياسة القتل المنظم، التي تمارسها قوات االحتالل على هذه األشكال بل يتجاوزه

 .والترتيب الغتيال نشطاء المقاومة الفلسطينية
لى قتل  دنيين بدماء باردة، أقدمت تلك القوات ع       تعمد قتل قوات االحتالل للم     - بما ال يدع مجاالً للشك       –وفي جريمة أخرى تؤكد     
، بينما كانت على    16/3/2003 مساء يوم األحد الموافق      5:20 وذلك عند حوالي الساعة      11شيل كوري ناشطة السالم األمريكية ر   

مـن هـدم    ، تحاول التصدي للجرافات اإلسرائيلية المدعومة بالدبابات، لمنعها         )ISM(رأس مجموعة من حركة التضامن الدولية     
 .منازل الفلسطينيين في حي السالم في مدينة رفح

                                                 
 .2/1/2003يلي، التي أوردها راديو إسرائيل في نشراته المتتالية بتاريخ  حسب تصريحات الناطق باسم الجيش اإلسرائ 10
 .يورد التقرير جريمة مقتل كوري بشكل موجز ألن المركز يعد تقريراً خاصاً بهذه الجريمة 11
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وفي الوقت الذي كانت راشيل تلبس لباساً مميزاً واضحاً، وتحمل مكبراً للصوت كانت تخاطب فيه سائق الجرافـة لثنيـه عـن                      
 .تجريف المنازل السكنية فما كان منه إال أن دفنها تحت الرمال وحطم عظامها

 

 يةاالغتيال والتصفية الجسد
منذ البدايات األولى النتفاضة األقصى، أقر أعضاء في الحكومة اإلسرائيلية بأن القتل خارج نطاق القضاء يشكل سياسة 

وحيث أن . 14وأوضح النائب العام اإلسرائيلي بنفسه أن أعمال القتل هذه مبررة. 13 12مقصودة، ويتم تنفيذها بأوامر من الحكومة
 خارج نطاق القانون بشكٍل منظم، بما في ذلك العمليات الخاصة التي تنفذها وحدات متخفية، قوات االحتالل تنفذ عمليات القتل

لهذا، وحيث أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء هي مثار . 15فقد رفضت السلطات في إسرائيل االعتراف بأنها تشكل سياسة
 في الحقيقة عن موقفها الذي تبنته خالل االنتفاضة االهتمام، فإن موقف الحكومة اإلسرائيلية خالل انتفاضة األقصى يختلف

 ).1993 – 1988(األولي 
 

وقد رفضت المحكمة اإلسرائيلية العليا النظر في التماسين، فيما يختص باالغتياالت التي تقوم بها الدولة، على أساس أن 
آرييل ( من رئيس الوزراء اإلسرائيلي وقد ذكرت أسماء كٍل". 16تعطي أحكاماً في القضايا األمنية في العادةال المحكمة "

، 2002 أغسطس 3وحتى تاريخ . في االستئناف) موشيه يعالون(، ورئيس األركان )بنيامين بن إليعازر(، ووزير الدفاع )شارون
، وقد تم تقديم استئناف آخر في وقت نشر هذا التقرير من قبل جمعية القانون. لم يكن هناك أي رد على هذا االستئناف بعد

، حيث لم يتلقيا أي رد كتابي من )PCATI(الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق اإلنسان والبيئة، اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب 
 .17الحكومة اإلسرائيلية في ما يتعلق بهذه القضية حتى صدور هذا التقرير

 نشطاء في المقاومة الفلسطينية، وتمكنت مـن        وفي هذا السياق نفذت قوات االحتالل ثالث عمليات اغتيال وتصفية جسدية، بحق           
يركز التقرير في هذا الجانب على      . اغتيال المطلوب في حالتين، في حين فشلت في حالة أخرى، وقتلت اثنين من عابري السبيل              

                                                 
أثناء عملية قادها جيش    : "ائيلي، ذكر مكتب الناطق بلسان الجيش اإلسر      2000 نوفمبر   9 في أعقاب اغتيال حسين عبيات في مدينة بيت ساحور، بتاريخ            12

وقد أبلـغ   . الدفاع اإلسرائيلي في منطقة بيت ساحور، قامت طائرتين عموديتين من سالح الجو بإطالق صاروخين على مركبة ناشط رفيع في تنظيم فتح                    
اسة االغتياالت التي تنتهجها دولة إسـرائيل،       سي"أنظر  ..." تم قتل الناشط، بينما أصيب مساعده الذي كان بصحبته          . الطيارون عن إصابات دقيقة لهدفهم    

، وجمعية القانون، الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق اإلنسان والبيئة، القـدس  PCATI)( ، اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب2002 يناير – 2000نوفمبر 
اعتراض "التي تتطلب   " الدفاع الفعال "سياسة، وأعلن عن سياسة      ناقش المجلس الوزاري األمني اإلسرائيلي هذه ال       2001 يوليو   4في تاريخ   . 2002يوليو  

يقع في نطاق سياسة " استهداف اإلرهابيين"، أعلن نفس المجلس أن 2001 أكتوبر 3وفي تاريخ . كسياسة مقبولة على المجلس الوزاري األمني    " اإلرهابيين
 ".الدفاع الوقائي عن النفس التي أقرها المجلس الوزاري األمني"

، وجمعية القانون، PCATI)( ، اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب2002 يناير – 2000سياسة االغتياالت التي تنتهجها دولة إسرائيل، نوفمبر "أنظر   13
 .2002الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق اإلنسان والبيئة، القدس يوليو 

وأضاف النائب العـام أن  : "للكاتب جدعون آلون" القتل الهادف"اسة جيش الدفاع ،  مقال دعم روبنشتين لسي2001 ديسمبر 2 أنظر صحيفة هآرتس،  14
يتم تنفيذ الضربات بموجـب     . لوصف هذه السياسة  ) عمليات القتل الهادفة  (يضر بصورة إسرائيل، وأنه من األفضل استعمال مصطلح         ) التصفية(مصطلح  

 ." للقانون الدولي، قال روبنشتينأوامر مفصلة تُنشر عبر مكتب مدعي عام الجيش، وهي تتم وفقاً
رخصـة  "، Middle East Watchأنظر أيضاً تقريـر  . 1992 أنظر تقرير بتسيلم، نشاط الوحدات المتخفية في األراضي الفلسطينية المحتلة، مايو 15
 .1993يوليو " والملثمين الفلسطينيين" المطلوبين"عمليات الوحدات اإلسرائيلية المتخفية ضد : للقتل
 .لكاتبه موشيه رينفيلد" المحكمة العليا ترد االستئناف ضد سياسة االغتياالت"، 2002 يناير 30نظر هآرتس، أ 16
حتى اليوم لم تتلق القانون واللجنة الشعبية لمناهضة : "، والذي يذكر2002 أغسطس 2 أنظر البيان الصحفي الذي أصدرته جمعية القانون المؤرخ في  17

، للمحكمة العليـا اإلسـرائيلية، باالسـتناد إلـى االسـتئناف          2002 يوليو   25رداً على طلبهما العاجل الذي قدم بتاريخ        ) PCATI(التعذيب في إسرائيل    
والذي تقدما به للمحكمة مطالبين بإصدار أمر مؤقت لرئيس الوزراء اإلسرائيلي آرييل شارون، ووزير الدفاع بنيامين بن إليعازر، ورئيس                   ) 769/2002(

 )ترجمة عن النص باللغة اإلنجليزية. (شيه يعالون، بوقف سياسة االغتياالتاألركان مو
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الحـالتين  ، أمـا    )حمـاس (جريمة اغتيال الدكتور المقادمة، ألنها جريمة طالت المستوى السياسي في حركة المقاومة اإلسالمية              
 :األخريين فيوردها التقرير على النحو التالي

، في اغتيال ناشطين في حركة المقاومة اإلسالمية حماس، بعـد أن            13/1/2003فشلت قوات االحتالل بعد ظهر األحد الموافق        
الهـرب، فأطلقـت    أطلقت طائراتها المروحية الصواريخ تجاه السيارة التي يستقالنها، وحاولت مالحقتهما بعد أن تمكنـا مـن                 

 . من سكان المنطقة، أحدهما طفل لم يتجاوز السادسة عشر من العمر18صواريخها التي قتلت مدنيين
في محافظة الوسطى، بعد أن نصـبت لـه         ) حماس( عاماً، القائد الميداني لحركة      32وقتلت تلك القوات الشهيد رياض أبو زيد،        

. طريق البحر، الرابط بين محافظتي غزة والوسطى عند منطقة الشيخ عجلين          ، على   17/2/2003كميناً صباح يوم األحد الموافق      
ووفقاً لتحقيقات المركز فإن قوات االحتالل فتحت نيران رشاشاتها على الشهيد أبو زيد بعد أن قطعت الطريـق أمـام سـيارته                      

 .  تله خارج نطاق القضاءوتحققت من وجوده، األمر الذي يؤكد قدرتها على اعتقاله، ما يؤكد تعمد تلك القوات لق
أما الجريمة الثالثة والتي شكلت حلقة جديدة في استهداف المستوى السياسي في منظمات المقاومة الفلسطينية فهي اغتيال الدكتور                  

 4، قصفت طائرات عموديـة بواسـطة        8/3/2003ففي حوالي الساعة الثامنة والربع من صباح اليوم السبت الموافق           . المقادمة
 سيارة مدنية من نوع ميتسوبيشي بيضاء اللون، بينما كانت تسير في شارع فلسطين بالقرب من مسجد الروضـة فـي                     صواريخ

 طائرات عمودية حلقت في سماء المنطقة، وأطلقت عدداً         4يذكر أن   . مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل واستشهاد من فيها         
 . بعد عملية القصفمن البالونات الحرارية قبل أن تغادر المنطقة

 عاماً، والذي يقيم في مدينة غزة بالقرب من         52وتبين أن السيارة كانت تقل الدكتور إبراهيم أحمد خالد المقادمة، البالغ من العمر              
 عاماً، من سكان منطقة الزرقاء في حي التفـاح،          30عالء عودة الشكري،    : صالة اليازجي في حي اليرموك، وثالثة آخرين هم       

 عاماً من سـكان     32 عاماً من سكان مخيم الشاطئ الشمالي، وخالد حسن جمعه،           29حمن زهير عبد الرحمن العامودي،      عبد الر 
يذكر أن المقادمة يعمـل طبيبـاً       . جباليا بالقرب من منطقة أرض عنان، الذين استشهدوا على الفور، وتحولت جثثهم إلى أشالء             

 . وهو عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة اإلسالمية حماسلألسنان في عيادة الجامعة اإلسالمية في غزة، 
كما ألحق القصف أضراراً في عدد من المنازل        . آخرين وصفت جراح أحدهم بالخطيرة    وأسفر القصف عن إصابة ثالثة مدنيين       

 .عدد من السياراتالسكنية القريبة من المكان وتضرر 
لهـا  ) 2( عن اغتيال المقادمة ووصفته بأنه كان المطلوب رقم          االل مسؤوليته وفي وقت الحق من اليوم نفسه أعلنت قوات االحت        

 .بعد محمد الضيف
) 148(جدير بالذكر أن عدد من سقطوا شهداء جراء استخدام قوات االحتالل للقوة المميتة والقتـل العمـد واالغتيـاالت، بلـغ                      

 .لجدول التالي يوضح أسماء الشهداءفلسطينياً في محافظات غزة خالل الفترة التي يغطيها التقرير، وا
 

 جدول يوضح أسماء من سقطوا شهداء برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل الفترة التي يغطيها التقرير
 تاريخ االستشهاد العمر التجمع السكني المحافظة اسم الشهيد رقم
 01/01/2003 15 جباليامخيم   غزةشمال  عابد أحمدجمعة جهاد .1
 01/01/2003 16 جباليامخيم   غزةشمال  دواسد محم زيادطارق .2
 01/01/2003 15 جباليامخيم   غزةشمال دواس  عبد العزيز عطيةمحمد .3
 07/01/2003 25 الزوايدة الوسطى زايد محمد أبو إياد .4
 07/01/2003 25 الزوايدة الوسطى مليح حسان أبو نسيم .5
 07/01/2003 22 لمغازيمخيم ا الوسطى خضورة محمد بكر .6
 08/01/2003 32 مخيم خانيونس  يونسخان حنيدق  أحمدحمد مأيمن .7

                                                 
 . لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة قائمة الشهداء–الشهيدين محمد كوارع  وعبد الرحمن النجار  18
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 11/01/2003 17 شاطئمخيم ال غزة الضعيفي خليل زيد .8
 12/01/2003 30  يونسخان  يونسخان وادي  سليمان سعيد اللطيفعبد .9

 12/01/2003 56  الهيابيت  غزةشمال نصار ظاهر مصلح علي .10
 12/01/2003 25 ت اللوجورة  يونسخان )كوارع(محمود عودة حماد محمد .11
 12/01/2003 16  القرينقاع  يونسخان  حامد النجارمحمد الرحمن عبد .12
 13/01/2003 21 الشجاعية غزة  القمبزأبو  يوسف محمودجمال .13
 13/01/2003 20 الشجاعية غزة المغني  دياب تيسيركرم .14
 14/01/2003 13  البلحدير الوسطى  أبو شعر سالمإياد .15
 17/1/2003 21 الصبرة غزة محمود ياسين داوود الجماصي .16
 o 35 18/01/2003 بلوك رفح  منصور حسنعرابي الفتاح عبد .17
 J 27 19/1/2003بلوك  خانيونس عمار محمد أحمد عليان .18
 24/01/2003 21 جباليامخيم   غزةشمال  فياض حسن يوسفحسن .19
 25/01/2003 24 المغازيمخيم  الوسطى المصدر  سليمان سليممحمد .20
 25/01/2003 48  زعربتل رفح زعرب محمدد و محمسامي .21
 26/01/2003 17 الشجاعية غزة شلوف علي حسن خالد .22
 26/01/2003 22 الزيتون غزة كحيل سميح أشرف .23
 26/01/2003 20 الشجاعية غزة  عبيديوسف رشاد محمد .24
 26/01/2003 23 الشجاعية غزة الفيومي  صالح حسنأحمد .25
 26/01/2003 25 التفاح غزة  عابدأحمد شحادة أحمد .26
 26/01/2003 21 الدرج غزة  حسنيوسف فايز سامو .27
 26/01/2003 21 اليرموك غزة  النخالةبدوي أكرم محمد .28
 26/01/2003 23 الزيتون غزة خليفة زهير رزق عالء .29
 26/01/2003 27 النصر غزة عيسى فتحي حسن رامي .30
 26/01/2003 34 الزيتون غزة رحمي مصطفى زهير جبر .31
 26/01/2003 16 التفاح غزة الحطاب يوسف أمجد .32
 26/01/2003 20 الزيتون غزة )جبريل( محمد العكاوي  بدرإياد .33
 26/01/2003 8  البرازيلحي رفح علي العزيز طلب علي .34
 26/01/2003 15 عباد الرحمن غزةشمال  سالمة  عبد اهللا محمدمحمد .35
 26/01/2003 13 عباد الرحمن غزةشمال   سالمة محمد عبد اهللاصابرين .36
 26/01/2003 28 الشيخ رضوان غزة عطل ال مصطفى محمدمحمد .37
 27/01/2003 16  الشرقيةرفح رفح  ماضيسعيد محمد سعيد .38
 29/01/2003 26  الهيابيت  غزةشمال مرسي  محمد عبد الحيمنير .39
 29/01/2003 19 جباليامخيم   غزةشمال  دحروجأبو ارك اشريق مبناهض .40
 01/02/2003 19 الدرج غزة خضير  عبد الهادي مجديتامر .41
 03/02/2003 72 خزاعة  يونسخان قديح  عبد اهللا عابدمسال .42
 03/02/2003 23 خزاعة  يونسخان شاب أبو  مسلم عطارامي .43
 04/02/2002 65 المغازيمخيم  الوسطى سعيد سليمان كاملة .44
 06/02/2003 21 الزيتون غزة عمر سعد الدين علي حسان .45
 06/02/2003 21 جباليامخيم   غزةشمال لبد  حامد أنور الكريمعبد .46
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 07/02/2003 34 مخيم خانيونس  يونسخان الصليبين يحسمحمد  ماجد .47
 07/02/2003 10  سهيالبني  يونسخان عدوانمحمد  إبراهيم مصطفى .48
 09/02/2003 17 البريجمخيم  الوسطى السالم عبد عادل سامي .49
 09/02/2003 20 النصيراتمخيم  الوسطى  مقدادأحمد علي سليمان .50
 09/02/2003 18 البريجمخيم  سطىالو أموم عزات نمر محمد .51
 11/02/2003 24 الشجاعية غزة سليما  محمود محمدأحمد .52
 12/02/2003 18 جباليامخيم   غزةشمال سلمان  إبراهيم محمدوجدي .53
 12/02/2003 21 جباليامخيم   غزةشمال  حمديةربيع  محمد الرحمنعبد .54
 14/02/2003 21 الدينصالح  بوابة رفح  قشطةحمدان حمد محمد .55
 14/02/2003 33 الدينصالح  بوابة رفح الشاعرد سالم ب عيادز .56
 16/02/2003 25 الزيتون غزة نصار فهمي أكرم .57
 16/02/2003 23 الزيتون غزة سلمى إسماعيل محمد .58
 16/02/2003 21 الزيتون غزة البل عوض مفيد .59
 16/02/2003 23 الزيتون غزة شلدان فرج إياد .60
 16/02/2003 25 الزيتون غزة فرحات فتحي نضال .61
 16/02/2003 28 الزيتون غزة مهنا  يوسف إبراهيمأيمن .62
 16/02/2003 25 عباد الرحمن  غزةشمال ريك الب البيوميالواحد عبد خليل .63
 16/02/2003 27 عباد الرحمن  غزةشمال  سعيد خضرمحمد .64
 17/02/2003 32 البريجمخيم  الوسطى زيد حسين أبو رياض .65
 18/02/2003 25 لشجاعيةا غزة  بكرون مصطفىشعبان الكريم عبد .66
 18/02/2003 27 عباد الرحمن غزةشمال   عابد مادح عبد الفتاحإياد .67
 18/02/2003 47 الشجاعية غزة  أبو الخيرديب محمودعلى .68
 18/02/2003 34 رفح رفح  النجاأبو  أحمد عبد اهللا الرحيمعبد .69
 18/02/2003 19 الصبرة غزة الداية  عبد الوهابحمودا عامر .70
 19/02/2003 27 التفاح غزة  القصاص سليمانوزيف الرحمن عبد .71
 19/02/2003 26 التفاح غزة الصفدي جمال) مروانمحمد ( منذر .72
 19/02/2003 23 التفاح غزة القطاع  مصطفى درويشتامر .73
 19/02/2003 22 التفاح غزة الحلو  شهير ناهضعالء .74
 19/02/2003 26 التفاح غزة الحلو  شهير ناهضسعيد .75
 19/02/2003 22 التفاح غزة لسحلوبا  محمود سليممحمد .76
 21/02/2003 20 حانون بيت  غزةشمال )الكفارنة(  محمد السبع عبد اهللامصعب .77
 21/02/2003 28  الكرامةأبراج  غزةشمال  رحمةأبو محمد زكي طارق .78
 23/02/2003 18 مخيم جباليا  غزةشمال عفانة  محمد عيدأحمد .79
 23/02/2003 28 لياجبامخيم   غزةشمال  حويلةسرحان محمد محمود .80
 23/02/2003 16 جباليامخيم  غزةشمال  الكحلوت  يوسف رمضانمحمد .81
 23/02/2003 31 مخيم جبالبا غزةشمال  الغرباوي  عبد اهللا محمدوائل .82
 23/02/2003 22 البريجمخيم  الوسطى  أبو شرارأيمن .83
 23/02/2003 18 الصبرة غزة شريعة أبو  ابراهيم عطيةيوسف .84
 23/02/2003 17  حانونبيت  غزةشمال لعفيفيا  أحمد فايزبراء .85



 2003/ 03/ 31 إلى  1/1/2003تقرير دوري يغطي الفترة من .............................................   مركز الميزان لحقوق اإلنسان   

 69 من 53صفحة 

 H 16 23/02/2003بلوك   يونسخان  زاهرأبو  عودة محمدمحمود .86
 23/02/2003 47  حانونبيت  غزةشمال )الكفارنة (السبع  محمد محمود اهللاعبد .87
 25/02/2003 13  السلطانتل رفح علوان أبو  عطااهللا خليلأحمد .88
 28/02/2003 25 لفيروزأبراج ا غزة  العالولحمدأ يوسف محمد .89
 02/03/2003 50  السالمحي رفح القصير  علي ديبعزيزة .90
 N 9 02/03/2003بلوك   يونسخان  محمد جاد اهللامصطفى الرحمن عبد .91
 02/03/2003 25 حي األمل  يونسخان الهادي عبد  جبر مرعيدومحم .92
 02/03/2003 55 البريج الوسطى العصار ربه ديب عبد .93
 03/03/2003 15 النصيراتمخيم  الوسطى )عقل ( أبو مطر عقلسامي طارق .94
 03/03/2003 22 النصيراتمخيم  الوسطى البابلي علي محمد .95
 03/03/2003 39 البريجمخيم  الوسطى )المقادمة (سويدان  عبد الحميد صبرينهى .96
 03/03/2003 19 النصيراتمخيم  الوسطى يالحواجر فايز فادي .97
 03/03/2003 26 البريجمخيم  الوسطى الرفاعي محمد ماهر .98
 03/03/2003 27 البريجمخيم  الوسطى الخطيب عبد اهللا وليد .99

 03/03/2003 24 البريجمخيم  الوسطى )الخليلي (عقل حامد معتصم .100
 03/03/2003 22 البريجمخيم  الوسطى  عوض يوسف محمدرامي .101
 05/03/2003 75 المغراقة الوسطى األشهب  شحادة اهللاعبد .102
 06/03/2003 54 جباليامخيم   غزةلشما البياري  حسين شحدةمحمد .103
 06/03/2003 23 جباليامخيم   غزةشمال سيدو أبو  عبسىدو محمنائل .104
 06/03/2003 19 جباليا  غزةشمال  أبو وردة خليلمحمدبهاء  .105
 06/03/2003 23 جباليا  غزةشمال نبهان محمد إبراهيم إيهاب .106
 06/03/2003 34 جباليامخيم   غزةشمال محمد أبو عودة  عوض محسن .107
 06/03/2003 35 جباليا غزة  أبو جليلة محمدسماعيلإ ناجي .108
 06/03/2003 20 جباليا  غزةشمال  عبيدعابد عثمان حمدي .109
 06/03/2003 14 جباليا  غزةشمال ريحان  عطية جبرثائر .110
 06/03/2003 17 جباليا  غزةشمال رموطق  عبد اهللا جبريلحمزة .111
 06/03/2003 21 جباليامخيم   غزةشمال مقدادمحمد  محمود الرحمن عبد .112
 06/03/2003 14 جباليا  غزةشمال النجار  أحمد ماهرطارق .113
 06/03/2003 84 جباليا شمال غزة المنسي عبد ربه خليل المبحوح .114
 07/03/2003 22 الشجاعية غزة )المناصرة (منصور  شحادة علييوسف .115
 07/03/2003 25 الشجاعية غزة  كرمم جمال عبد الكريمعال .116
 07/03/2003 20 الشجاعية غزة فنونة  مكين أمينعماد .117
 08/03/2003 35 جباليامخيم   غزةشمال الزيناتي  محمود حسنمحمود .118
 08/03/2003 23 جباليامخيم   غزةشمال الضعيفي  حسن سعيديدفم .119
 08/03/2003 52 اليرموك غزة  المقادمةخالد أحمد إبراهيم .120
 08/03/2003 30 التفاح غزة الشكريعودة محمد  عالء .121
 08/03/2003 29 الشاطئمخيم  غزة  عبد الرحمن العاموديزهيرلرحمن  اعبد .122
 08/03/2003 30 أرض عنان  غزةشمال  جمعة أحمد حسنخالد .123
 12/03/2003 22 مخيم النصيرات الوسطى محمد اسماعيل عايش .124



 2003/ 03/ 31 إلى  1/1/2003تقرير دوري يغطي الفترة من .............................................   مركز الميزان لحقوق اإلنسان   

 69 من 54صفحة 

 12/03/2003 21 مخيم النصيرات الوسطى عماد حسين أبو غرقود .125
 13/03/2003 27 جباليا شمال غزة  مهرة محمدسمير صالح .126
 14/03/2003 46 مخيم النصيرات الوسطى صالح دياب سليم أبو عطيوي .127
 16/03/2003 24 أولمبيا واشنطن رشيل ألين كوري .128
 16/03/2003 18 حي األمل خانيونس محمد عيسى عبد الرحيم عبد الهادي .129
 16/03/2003 43 تل السلطان رفح أحمد أحمد محمود النجار .130
 17/03/2003 2.5 مخيم النصيرات الوسطى حنان زياد العصار .131
 17/03/2003 16 مخيم النصيرات الوسطى عمر توفيق أبو يوسف .132
 17/03/2003 13 مخيم النصيرات الوسطى عمر حسن درويش .133
 17/03/2003 27 مخيم النصيرات الوسطى إبراهيم يوسف العثماني .134
 17/03/2003 27 مخيم النصيرات الوسطى سعيد حسني الطويل .135
 17/03/2003 23 مخيم النصيرات الوسطى فينمحمد رجب السعا .136
 17/03/2003 18 مخيم النصيرات الوسطى إياد بشير أبو ارزيق .137
 17/03/2003 23 عباد الرحمن شمال غزة  الكحلوت أحمدعالء محمد .138
 17/03/2003 22 الشجاعية غزة رامز منصورحسن السدودي .139
 17/03/2003 23 مخيم خانيونس خانيونس شادي محمد عبد اهللا إخريس .140
 17/03/2003 26 خانيونس خانيونس وائل جمعة حمدان العزامي برهوم .141
 22/03/2003 71 دير البلح الوسطى إبراهيم محمد خليل الفليت .142
 27/03/2003 30 بيت حانون شمال غزة  فياض حسينإياد خليل .143
 27/03/2003 21 النصر غزة إيهاب سعدي محمود جرس .144
 30/03/2003 20 جباليا شمال غزة محمود علي محمد النجار .145
 30/03/2003 16 الشجاعية غزة محمود محمد راشد المشهراوي .146
 30/03/2003 16 الشجاعية غزة محمود فاروق محمود طافش .147



 2003/ 03/ 31 إلى  1/1/2003تقرير دوري يغطي الفترة من .............................................   مركز الميزان لحقوق اإلنسان   

 69 من 55صفحة 

 

  استهداف الطواقم الطبية
أولت اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب، عناية واهتماماً خاصين، بالوضع الصـحي عمومـاً فـي اإلقلـيم                     

كما حرصت تلك االتفاقية على تأمين الحماية الخاصة لعمليات نقل          . محتل، وبوضع المصابين والجرحى على وجه الخصوص      ال
 تنظيم خدمات الرعايـة الصـحية،       ،)19،  18،  17،  16،  15(المواد  وقد حاولت االتفاقية في     . الجرحى والمرضى من المدنيين   

، على الحماية التي يتمتع بها الموظفـون المخصصـون كليـة            )21،  20(ان  وعمل المستشفيات، وفي الوقت نفسه أكدت المادت      
وبصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، وكذلك المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى، ووجوب احترام عمليات               

نشطة، التي تتفـق مـع مبـادئ         للجمعيات الوطنية كالهالل األحمر أن تباشر األ       )63(كما تجيز المادة    . نقل الجرحى والمرضى  
 .الصليب األحمر

إال أن قوات االحتالل الحربي استهدفت المنشآت الطبية وأفراد الطواقم الطبية، في األراضي الفلسطينية المحتلة وأعاقت عملهم،                 
 ..على الرغم من وضوح الشارة المميزة لهم، وكذا سيارات اإلسعاف، كما أوردنا آنفاً

يير حقوق اإلنسان والقانون الدولي الواردة تحت عنوان استخدام القوة المميتة، تنطبق هـي أيضـاً علـى                  وجدير بالذكر أن معا   
استهداف الطواقم الطبية، فباإلضافة إلى كون أفراد الطواقم هم من المحميين، فإن إعاقة عملهم واستهداف حيـاتهم يهـدد حيـاة          

 .آخرين
 

ية وأفراد الطواقم الطبية، وقد أخذ استهدافها أشكاالً متعددة، منها االستهداف استهدفت قوات االحتالل الحربي المنشآت الطب
المباشر، بإطالقها النار عمداً، على سيارات اإلسعاف وسائقيها والمسعفين، على الرغم من وضوح الشارة الممّيزة ألفراد تلك 

ى المستشفيات، ومنع وصول سيارات اإلسعاف الطواقم، أو إعاقة وصول سيارات اإلسعاف، التي تحمل مرضى أو مصابين إل
 .والمسعفين إلى مناطق، يوجد فيها مصابين أو مرضى

ويورد المركز تفاصيل االعتداء على مستشفى الوفاء الطبي، الذي أودى بحياة اثنين من أفراد طاقمه الطبي، ووفقاً لشهود العيان                   
 . من موظفي  المستشفى

، شعر العاملون والمرضى في مستشفى الوفاء بحركة قوات االحتالل 5/2/2003عاء الموافق عند حوالي منتصف ليلة األرب"....
وشرع . نار واستمرار تحليق الطائرات العمودية في الجو بعد سماعهم صوت انفجار وإطالق وقربها من المستشفى، سيما

 من 214يرافقهم عامل نظافة إلى الغرفة رقم العاملون في المستشفى في طمأنة المرضى واالطمئنان عليهم، حيث توجه حكيمان 
الطابق األول الواقع في الجهة الشرقية، من المستشفى المكون من طابقين، والمطل عن العمارة التي اقتحمتها تلك القوات في 

دى قيامهما بتفقد ول.  متراً، حيث يتواجد ثالثة من المرضى اثنين منهم يعانيان من غيبوبة70-50الليلة نفسها، ويبعد عنها نحو 
أحد المرضى وأثناء وقوفهما أمام سريره، اخترق عيار ناري النافذة، وأصاب الممرض األول في منتصف الصدر ونفذ من 

عبد الكريم حامد  على األرض في لحظة واحدة األول نسقط االثنا. الظهر ليصيب الممرض الثاني في منتصف الصدر أيضاً
مخيم جباليا، أصيب بعيار ناري في الصدر نفذ من الظهر، لفظ أنفاسه في نفس المكان والثاني  عاماً، من سكان 21أنور لبد، 

 عاماً، من سكان منطقة عسقولة في حي الزيتون في غزة، أصيب بعيار ناري في 21وعمر سعد الدين علي حسان، 
  .الصدر،استشهد بينما كان في سيارة اإلسعاف في طريقه إلى مستشفى الشفاء

 في إعادة التأهيل الطبي وتتميز عن المباني المحيطة بها بأنها متخصصةأن مستشفى الوفاء هو مؤسسة أهلية فلسطينية يذكر 
ترفع شعار الهالل األحمر وتسلط عليه األضواء الكاشفة، وتضع يافطة مكتوب عليها بحروف واضحة باللغتين العربية 

 . واإلنجليزية ما يفيد أنها مؤسسة طبية
عاماً، ) 30(تهداف قوات االحتالل ألفراد الطواقم الطبية، أدلى المسعف ماجد عمر محمود المجدالوي، البالغ من العمر وحول اس

ويعمل مسعفاً في جهاز الخدمات الطبية العسكرية، بإفادة تحت القسم للمركز، يروي فيها ما حدث له بينما كان يحاول إسعاف 
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، وجاء 16/2/2003اقتحامها لمنطقة التوام في شمال غزة، مساء يوم األحد الموافق المصابين برصاص قوات االحتالل خالل 
بينما كنت أقف أنا وممرض وسائق سيارة اإلسعاف التي تصحبنا، على شارع التوام الرئيس، وذلك عند حوالي الساعة "فيها 

وبعد دقائق معدودات ....  نار مكثف سمعنا صوت انفجار كبير تبعه صوت ... 17/2/2003 من فجر االثنين الموافق 2:30
.... توجهت إلى المنزل الذي تصدر منه االستغاثة بغية إخالء الجرحى .... سمعنا أصوات استغاثة وصراخ من أحد المنازل 

وجدنا مصاباً فهبطت من السيارة ألقدم له اإلسعاف .... وكان على الطرف الثاني من الشارع، مقابل منزل الوزير الفالوجي 
.... سقطت على األرض .... وفجأة أطلق الرصاص نحوي بكثافة وشعرت الرصاص يخترق أنحاء مختلفة من جسمي .... 

 "وبعد برهة وجيزة تقدمت سيارة إسعاف أخرى، وشكلت ساتراً بيني وبين الرصاص، وتم نقلي إلى المستشفى
ر على الرغم، من ارتداءه للـزي الموضـح لشـارة           لقد تعرض المسعف المجدالوي إلصابات في ساقيه وساعده األيسر والصد         

الهالل األحمر، وهو زي فسفوري، كما أن سيارة اإلسعاف موضح عليها الشارة، بطريقة ال يمكن معها الحديث عن خطاً، بـل                     
 .تؤكد االستهداف المتعمد

ائد محمد مروان جمال    خرج الطبيب ر  عند سماعهما بأخبار اقتحام قوات االحتالل لمنطقة سكنهما في حي التفاح في مدينة غزة،               
 عاماً،عند حوالي السـاعة     27ه أخصائي العالج الطبيعي في مؤسسة الجريح الفلسطيني مروان البالغ من العمر             الصفدي، وأخو 

علماً بأن األخوين   . ، من منزلهما بهدف تقديم المساعدة الطبية واإلسعاف لهم        19/2/2003 من فجر يوم األربعاء الموافق       2:00
ولدى وصـول   . الصفدي كانا قد خصصا جزء من منزلهما كعيادة طبية لتقديم الخدمات الطبية للمصابين في مثل تلك الظروف                

المذكورين إلى شارع يافا الرئيس، الذي يبعد عن منزلهما أمتاراً معدودات، أطلقت النيران تجاههما مـن قبـل قناصـة جنـود                      
ما أدى إلى إصابة مروان بعيار ناري في الصـدر، والطبيـب            . ات السكنية في المنطقة   االحتالل، الذين كانوا يعتلون أحد العمار     

وتمكن الطبيب رائد من الوصول إلى منزله القريـب، حيـث قـام بعمـل               . رائد بعيار ناري آخر في الخاصرة نفذ إلى البطن        
بالذكر أن قوات االحتالل حالت دون تمكن       جدير  . في حين بقي مروان ينزف حتى فارق الحياة       . اإلسعافات الطبية الالزمة بنفسه   

سيارات اإلسعاف من الوصول إلى المنطقة وتقديم الخدمات الطبية الضرورية للمصابين، ما اضطر الطبيب رائد الى المكـوث                  
 .  في منزله لحين انسحاب تلك القوات من المنطقة، وكذلك إخالء جثمان الشهيد مروان

االحتالل للطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف، ساهمت بشكل كبير في ارتفاع عدد الشهداء في             يذكر أن عمليات منع وإعاقة قوات       
صفوف المدنيين، حيث كانت تحاصر وتقتحمها، وتستهدف األعيان المدنية والمدنيين بشكل متعمد، وفي الوقـت نفسـه تمنـع                   

 الطبية من القيام بعمليات إخالء للجرحى، بل شكلت         اإلمدادات الطبية من الوصول إلى األماكن المحاصرة، وتمنع أفراد الطواقم         
 . سيارات اإلسعاف وطواقمها الطبية هدفاً رئيساً لنيران قوات االحتالل
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 اعتقال الفلسطينيين
تقوم قوات االحتالل بشن حمالت اعتقال متواصلة، وهي سياسة منظمة، تمارسها قوات االحتالل منذ اليوم األول الحتاللها 

 ودأبت، إال أن تلك القوات ضاعفت من حمالتها تلك بعد اندالع انتفاضة األقصى، 1967األراضي الفلسطينية في حزيران 
وفيما يلي نستعرض األشكال . تقارير المركز على استعراض األساليب المختلفة، التي تستخدمها تلك القوات العتقال الفلسطينيين

رة التي يغطيها التقرير، واألرقام التي ترد هي حصيلة ما وثقه المركز، وفقاً الستمارة التي مارستها تلك القوات خالل الفت
 .المعتقل التي أعدها

 

 اعتقال الفلسطينيين من المعابر الدولية
تمكنت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، من تحويل المعابر الدولية وخاصة معبر رفح، إلى مصائد لإليقاع بالمدنيين 

 .نيينالفلسطي
، ومطار )اللنبي ( ، ومعبر الكرامة )رفح البري ( وشهدت المعابر الدولية الخاضعة لسيادة قوات االحتالل، السيما معبر العودة 

وقد وثق المركز اعتقال تلك القوات . غزة الدولي، حاالت عديدة، جرى فيها اعتقال المسافرين، سواء القادمين أو المغادرين
 . المعابر الدولية خالل الفترة التي يغطيها التقريرلخمسة فلسطينيين، عن

 

 اعتقال الفلسطينيين على الحواجز العسكرية
تمثل الحواجز العسكرية، التي تقيمها قوات االحتالل على الطرق الرئيسة والفرعية، ومداخل القرى والمدن، سواء الحواجز 

ضطرون إلى المرور عبر تلك الحواجز، التي في أغلب األحيان، ال الثابتة أو المؤقتة، كمائن الصطياد الفلسطينيين، الذين ي
 .يتوفر للفلسطينيين طرق بديلة

 غزة بجنوبه، وعادة ما تقوم قوات االحتالل بحمالت تدقيق محافظاتوعلى سبيل المثال مفترق المطاحن، الذي يربط شمال 
ي أن من تعتقلهم هم من المطلوبين لها، في حين تؤكد لبطاقات تعريف الفلسطينيين، أثناء مرورهم عبر ذلك الحاجز، وتدع

تحقيقات المركز أن العدد األكبر منهم يتم اعتقاله عشوائياً ويتعرض للمعاملة القاسية والمهينة قبل أن يطلق سراحه لعدم وجود 
 .ما يدينه

 .طاحن الم– حاالت جرى فيها اعتقال الفلسطينيين من حاجز الحكر، أبو هولي خمسووثق المركز 
 
 

 اعتقال الفلسطينيين خالل اقتحامها للمناطق الفلسطينية
تعتقل قوات االحتالل الفلسطينيين خالل اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات ، وتتم عمليات االعتقال في جو من الترويع 

 خالل معتقالً تم اعتقالهم) 47(ركز وقد وثق الم. والترهيب، وترافقها ممارسات تعسفية ومعاملة قاسية وحاطة بالكرامة اإلنسانية
 علىلقي الضوء ت ونورد هنا مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم. توغالت واقتحامات تلك القوات للمناطق السكنية الفلسطينية

 .تجربة أحد المعتقلين
 

 صّرح للمركز بإفادة تحت  عاماً، من سكان خانيونس، متزوج ولديه طفالن، ويعمل أخصائياً نفسيا32ًيبلغ من العمر )  ن– ف(
 .القسم حول ظروف اعتقاله، هذه مقتطفات من إفادته

سمعت صوت الدبابات تقترب من منزلنا مطلقة ....  ليالً 11:00 وعند حوالي الساعة 11/1/2003في يوم السبت الموافق "
داخل بيت الدرج وقيدوا أيدينا احتجزونا أنا وأخي غسان ... سمعت طرقاً شديداً على الباب .... الرصاص بشكل كثيف 

مكثنا حوالي ساعتين في الدبابة، التي .... كنا نسمع أصوات انفجارات .... ووضعوا رباط على عيوننا وأدخلونا في دبابة 
قطعنا مسافة .... وصلنا إلى منطقة لم نتعرف عليها ألننا معصوبي العينين .... كانت تتوقف بين الحين واآلخر وتطلق النار 

أمرونا أن نركض أمامهم تجاه منطقة كثيفة .... فكوا قيودنا ورفع الرباط عن أعيننا ....  م سيراً على األقدام 500 تقل عن ال
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أعادوا ربط أيدينا وأعيننا واقتادونا مسافة .... كانوا يسحبون أجزاء البنادق، وكأنهم سيطلقون الرصاص علينا .... األشجار 
مكثنا طوال الليل على هذا النحو، وبين الحين واآلخر .... ا على مقاعد خشبية في البرد الشديد أجلسون.... م 50ال تقل عن 
جاء شخص ونحن معصوبي العينين وبدأ يطرح أسئلة تدور حول .... عند حوالي الساعة العاشرة صباحاً .... يضربوننا 

رفعوا العصبة .... وصلنا إلى مكان آخر مجهول . ...بعد حوالي ساعة تم نقلنا في جيب عسكري .... المعلومات الشخصية 
أعادوا إلينا البطاقات شخصية ونحن مقيدين .... فعرفنا أننا قرب حاجز المطاحن على شارع صالح الدين .... عن أعيننا 

 ...."  قيودناسرنا والقيود بأيدينا حتى وصلنا إلى بعض المواطنين المتواجدين قرب الحاجز حيث فكوا.... وأمرونا بالمغادرة 
 

 19جدول يوضح أسماء المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات االحتالل
 تاريخ اعتقاله عنوانه اسم المعتقل رقم

 2/1/2003 غزة عبد الوهاب فايز محمد الشرافي .1

 5/1/2003 رفح  عرمانهأبوخليل محمد حسن  .2

 5/1/2003 رفح  عرمانهأبوخليل محمد أكرم  .3

 5/1/2003 رفح  عرمانهأبو خليل محمد محمد .4

 5/1/2003 رفح  عرمانهأبو خليل محمد إبراهيم .5

 5/1/2003 رفح  عرمانهأبو خليل محمد حسن .6

 5/1/2003 رفح سامح جميل محمد أبو عرمانة .7

 5/1/2003 رفح  عرمانةأبوجميل محمد حسن  .8

 11/1/2003 خان يونس  محمد النفارإسماعيلغسان  .9

 11/1/2003 خان يونس  محمد النفارإسماعيلفرج  .10

 15/1/2003 رفح  جزرأبوء شحادة محمد عال .11

 17/1/2003 غزة محمد جهاد محمد أبو عودة .12

 17/1/2003 غزة مهدي محمد محمد أبو عودة .13

 17/1/2003 غزة رائد يوسف محمد أبو عودة .14

 17/1/2003 غزة أيمن فتحي بكر .15

 17/1/2003 غزة سامي يوسف عبد اهللا أبو عودة .16

 17/1/2003 غزة محمد يوسف عبد اهللا أبو عودة .17

 17/1/2003 غزة أسامة عوني يوسف أبو عودة .18

 17/1/2003 غزة فايز أحمد أبو فول .19

 20/1/2003 رفح بو زيدأفراس احمد خليل  .20

 23/1/2003 شمال غزة بو خوصةأعويض سليم حماد  .21

 24/1/2003 غزة مصطفى عزمي محمد مطر .22

 24/1/2003 غزة خضر مسعود حسين عياد .23

 24/1/2003 غزة حسان مسعود حسين عياد .24

 24/1/2003 غزة مسعود خضر مسعود عياد .25

 24/1/2003 غزة سعيد حسين محمود عياد .26

 5/2/2003 شمال غزة محمد جهاد محمد حمد .27

                                                 
 تمكن الميزان من توثيقهم، حيث أن عدد مـن           يوضح الجدول عدد المعتقلين، الذين اعتقلتهم قوات االحتالل خالل الفترة التي يغطيها التقرير، والذين               19

 .اعتقلتهم تلك القوات أكبر مما هو وارد في الجدول
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 16/2/2003 شمال غزة بو سلطانأفريد فتحي ديب  .28

 18/2/2003 رفح  عويض الشماليإبراهيمرجاء  .29

 18/2/2003 رفح عمار احمد عويض الشمالي .30

 18/2/2003 رفح عيدمحمد احمد عبد اهللا شيخ ال .31

 18/2/2003 رفح يوسف احمد عبد اهللا شيخ العيد .32

 18/2/2003 رفح بو خضيرأمحمد عبد اللطيف بدر  .33

 18/2/2003 رفح بو خضيرأبدر عبد اللطيف بدر  .34

 18/2/2003 رفح خالد احمد عبد اهللا شيخ العيد .35

 18/2/2003 رفح مصطفى احمد عويض الشمالي .36

 18/2/2003 فحر بو خضيرأحسن عبد اللطيف بدر  .37

 18/2/2003 رفح علي احمد عبد اهللا شيخ العيد .38

 18/2/2003 رفح جهاد احمد عبد اهللا شيخ العيد .39

 23/2/2003 شمال غزة  هربيدأبو إبراهيمموفق محمد  .40

 23/2/2003 شمال غزة عماد محمد عبد اهللا حسين .41

 23/2/2003 غزة احمد محمد ديب الخطيب .42

 27/2/2003 رفح  حمد حمدان حجازيأكرم .43

 2/3/2003 شمال غزة يوسف محمد يوسف الحبل .44

 2/3/2003 شمال غزة عاطف خليل يوسف الحبل .45

 3/3/2003 دير البلح ايمن محمد صالح طه .46

 3/3/2003 دير البلح بو هميسةأسامي عبد اهللا حامد  .47

 3/3/2003 دير البلح  عبد الرازق معيوف العبيدإبراهيم .48

 3/3/2003 دير البلح محمد صالح حسن طه .49

 3/3/2003 دير البلح اهللا محمد صالح طهعبد  .50

 3/3/2003 دير البلح عبد الرحمن محمد صالح طه .51

 11/3/2003 شمال غزة عوض حسين احمد الكفارنة .52
 11/3/2003 شمال غزة عطا يوسف محمد قاسم .53
 11/3/2003 شمال غزة تامر محمود عبد العزيز الزويدي .54
 14/3/2003 خانيونس إبراهيم عصام عبد اهللا أبو مصطفى  .55
 14/3/2003 خانيونس إبراهيم عبد المنعم إبراهيم أبو عرام .56
 27/3/2003 شمال غزة حامد حسن محمود نصير .57

 27/3/2003 شمال غزة محمد يوسف عبد القادر البسيوني .58

 30/3/2003 غزة حسام محمد محمود حسين .59
 30/3/2003 غزة )العمرين(إبراهيم محمد ديب العمري  .60
 30/3/2003 غزة علي وليد فضل أبو دية .61
 30/3/2003 غزة نادر القانوع .62

 الحصار واإلغالق
، الذين تحظر االتفاقية المس بكرامتهم، كما تحظر فرض "أشخاص محميين"بموجب اتفاقية جنيف فإن المدنيين يتمتعون بمكانة 

، وتؤكد على أي شكل كان التمييز بحق المدنيين من )3( من المادة )1( في نص الفقرة تحظر االتفاقيةحيث . العقوبات الجماعية



 2003/ 03/ 31 إلى  1/1/2003تقرير دوري يغطي الفترة من .............................................   مركز الميزان لحقوق اإلنسان   

 69 من 60صفحة 

وتؤكد . االعتداء على الكرامة اإلنسانية) ج(وتحظر المادة نفسها في الفقرة . ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية في جميع األحوال
على حظر العقوبات ) 33(وتؤكد المادة . ، والعجزة والنساءمن االتفاقية على وجوب احترام وحماية المرضى) 21(المادة 

من االتفاقية، فإن على الدول ) 146( وبموجب نص المادة .، ومعاقبة أي شخص عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصياًالجماعية
 .األطراف واجب مالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو باألمر بارتكابها

ك المعايير التي يؤسس لها العهد الدولي الخاص وتشمل معايير حقوق اإلنسان، التي تنطبق على األراضي الفلسطينية المحتلة، تل
لكل (التي تؤسس للحق في حرية السفر والتنقل، حيث تنص في الفقرة الثانية منها ) 12(في المادة 20بالحقوق المدنية والسياسية

 فقط للحق في حرية ويرى المركز في سياسة الحصار واإلغالق مساً وانتهاكاً ليس). فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بل وبالحق في حرية ممارسة ) 12(التنقل والسفر الذي تؤسس له المادة 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التي ورد في ) 18(الشعائر الدينية التي تؤسس له المادة 

حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة ... ل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك لك"نصها 
تعترف الدول األطراف في "من العهد نفسه، التي يرد في نصها ) 6( والحق في العمل الذي تؤسس له المادة الشعائر والممارسة 

لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما 
 ."بحرية

، أي بعد اندالع االنتفاضة 9/10/2000تواصل قوات االحتالل فرض حصارها الشامل على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ و
 .بنحو عشرة أيام، وتغلق بموجبه األراضي الفلسطينية وتعزلها عن العالم

الحصار المفروض على األراضي الفلسطينية شكلين رئيسين، األول حصار خارجي يعزلها عن العالم الخارجي، والثاني  ويأخذ
، إلى أن قطعت أوصال المدن والقرى الفلسطينية وجعلتها كالجزر المتناثرة فرضه تدرجت قوات االحتالل في حصار داخلي

 :، ويستعرض التقرير شكلي الحصار على النحو التاليحيطهاكما لجأت إلى عزل مناطق بالكامل عن م. والمعزولة
 

 الحصار الداخلي 
 

 حتى صدور هـذا التقريـر،   9/10/2000غزة عن بعضها بعضاً، منذ    وواصلت قوات االحتالل عزل محافظات الضفة الغربية        
وفـي  . ا من القرى المجاورة    تقطيع أوصال المدن الفلسطينية وفصلها عن بعضها بعضاً، وكذلك عزلها عن محيطه            كما واصلت 
 دير الـبلح،   مفترق– قطعت قوات االحتالل طريق صالح الدين الرابط بين محافظات غزة، من نقطتي المطاحن         غزة محافظات
، وعزلت بذلك شمال محافظات غزة عن جنوبها، كما قطعت الجزء الرابط بين محافظتي رفح وخانيونس                20/11/2000بتاريخ  
ومنعت التنقل على طريق صالح الدين، من نقطة مفترق الشهداء، حيث تم إغالق هذا الجـزء بتـاريخ                  ،  15/12/2000بتاريخ  

،ومنعت بذلك الفلسطينيين من المرور عليه، يذكر أن قطع الطريق يتواصل من هذه األجزاء حتـى صـدور هـذا                    29/3/2002
 . التقرير

 

 غزة إلى ثالث منـاطق      محافظات من أربع محاور، بحيث تقسم        إلى إغالق الطريق   - في أحيان كثيرة     –وتلجأ قوات االحتالل    
عند الساعة    أبو هولي  –وتغلق قوات االحتالل الطريق االلتفافية البديلة لطريق صالح الدين من نقطة المطاحن              .معزولة بالكامل 

وات إلى إغالق الطريق أليام     السابعة مساءاً، في حين تسمح بمرور جزئي وبشكل متقطع طوال ساعات النهار، كما تلجأ تلك الق               
 . يومين، واستمر اإلغالق لمدة 19/2/2002كان آخرها مساء يوم متواصلة، 

                                                 
 23، ودخل حيز النفاذ في 1966ديسمبر / المؤرخ في كانون األول ) ألف (2200 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرار الجمعية العامة  20
 .49مارس، طبقاً للمادة / آذار
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، وتتعمد إذالل السكان وإهانتهم،     ) أبو هولي  –المطاحن  (  بين نقتطيها العسكريتين     وتواصل قوات االحتالل حجز السكان المدنيين     
ووثق المركز خالل الفترة التي يغطيها التقرير تكرار هذه الممارسة أكثر مـن             من خالل ممارساتها الحاطة بالكرامة اإلنسانية،       

، حيث لم تكتف تلك القوات باإلهانة واإلذالل، بل فتحت نيران رشاشـاتها             26/3/2003مرة، كان آخرها يوم األربعاء الموافق       
 .21تجاه المارين على الطريق

 

 عزل مناطق سكنية عن محيطها
 

جماعية التي تفرضها قوات االحتالل اإلسرائيلي على السكان المدنيين في األراضي الفلسـطينية المحتلـة،               في سياق العقوبات ال   
 .كانت سياسة الحصار الخانق الذي بلغ ذروته، في عزل مناطق سكنية بالكامل، وتحويلها إلى سجن حقيقي

 غزة عاشـت    محافظاتزل، مع إدراك المركز أن      نورد في هذا السياق منطقتين سكنيتين تتعرضان لهذا النوع من الحصار والع           
 .، ويستمر هذا الحصار حتى إعداد هذا التقرير9/10/2000حالة حصار دائم منذ 

 

 منطقة المواصي
تمتد منطقة المواصي من أقصى الشمال الغربي لمدينة خانيونس إلى أقصى الجنوب الغربي لمدينة رفح، بموازاة شاطئ البحـر                   

 . كلم وعرضها نحو كيلو متر واحد12 طول المنطقة نحو األبيض المتوسط، يبلغ
 تخضع منطقة المواصي للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة، وتعتبر من المناطق الغنية بالمياه الجوفية،  وذات تربة خصـبة صـالحة                   

انئ الصـيد البحـري،      كما أنها المنفذ الوحيد لمدينتي رفح وخانيونس، على البحر األبيض المتوسط،  وتقع فيها مـو               . للزراعة
 .ويعيش في المنطقة أكثر من تسعة آالف نسمة

 
،  والطرق المؤدية إليها المواصـي مـن         9/10/2000تواصل قوات االحتالل فرض حصارها العسكري لمنطقة المواصي منذ          

م نقاطاً عسكرية ثابتة،    يذكر أن المداخل المؤدية إلى المواصي خاضعة لسيطرة قوات االحتالل، التي تقي           . مدينتي رفح وخانيونس  
تتحكم من خاللها في حركة السكان من وإلى المنطقة، وتقوم هذه القوات بمنع دخول المركبات، وحتى العربات التـي تجرهـا                     

 .الحيوانات
 

مر عنـد   تلجأ تلك القوات إلى إهانة السكان بشكل دائم،  في األيام التي تسمح لهم فيها بالتنقل،  من وإلى منطقتهم،  وال يقف األ                       
حدود اإلهانة اللفظية، بل يقومون بتفتيش حاجياتهم التي يبتاعونها من المدن المحيطة،  كما يقومـون بتفتـيش حقائـب طلبـة                      

 .المدارس، في الذهاب واإلياب، األمر الذي يصيب األطفال بالرعب الشديد
واصي رفح بالخروج عبر حاجز مواصي رفـح،        ووفقاً لمصادر البحث الميداني في المركز، فإن قوات االحتالل تسمح لسكان م           

وتشـير مصـادر    .  تمنعهم من العودة عبر الحاجز نفسه، بل تجبرهم على العودة إلى منازلهم عن طريق حاجز خانيونس                اولكنه
 )التفاح(البحث الميداني إلى أن تلك القوات حالت دون عودة سكان المواصي إلى منازلهم عبر إغالقها حاجز مواصي خانيونس                   

لمدة أربعة أيام متفرقة خالل الفترة التي يغطيها التقرير، هذا إلى جانب اإلعاقة المتكررة لحركة الدخول والخروج إلى المنطقـة                    
ويتسبب الحصار المفروض على منطقة المواصي، في أحيان كثيرة في منع وصول المرضى إلـى المستشـفيات،                  .شبه اليومية 

ى أماكن عملهم، ويحرم من يعملون داخل المنطقة في الزراعة والصيد البحـري، مـن            وحرمان سكان المواصي من الوصول إل     
 .تسويق منتجاتهم، وما يصطادونه

جدير بالذكر أن أحداً من خارج المنطقة ال يستطيع الدخول إليها، وأن الطواقم الطبية التابعة للجنة الدوليـة للصـليب األحمـر                      
تنسيق المسبق قبل السماح لها بالدخول، حتى في األيام التي تكون المنطقة فيها مفتوحـة               والهالل األحمر الفلسطيني تحتاج إلى ال     
                                                 

 من التفاصيل، حول ممارسات قوات االحتالل على الحواجز، وأثرها على مجمل حقوق اإلنسان، للسكان المدنيين في محافظات غزة، راجع تقرير لمزيد 21
 .26/7/2002 الحواجز العسكرية وامتهان الكرامة اإلنسانية، –الميزان 
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، لوفد طبي من منظمة أطباء بال حدود،        5/2/2003ووثق المركز منع قوات االحتالل يوم األربعاء الموافق         . أمام حركة السكان  
 بالضرب على أعضاء الوفـد، وحـالوا دون دخولـه           من الدخول إلى منطقة المواصي عبر حاجز خانيونس، وقاموا باالعتداء         
 .المنطقة لتقديم مساعدات طبية واإلطالع على أوضاع السكان في المنطقة

 

 منطقة السَّيفا في بيت الهيا 
.  دونم 5000جمالية قرابة   وتبلغ مساحتها اإل  . تقع منطقة السيفا في الشمال الغربي لمدينة بيت الهيا،  شمال محافظة شمال غزة             

وتقع شـمال المنطقـة     ) إيلي سيناي (مستوطنتين إسرائيليتين على أراضيها،  األولى تسمى مستوطنة         قوات االحتالل   مت  د أقا وق
والثانية تبعد عنها مسافة تقدر بنحو كيلو ونصف الكيلو متـر جنوبـاً وتسـمى               .  غزة لمحافظاتالمذكورة على الحدود الشمالية     

 . تين عن شاطئ بحر بيت الهيا قرابة كيلو ونصف الكيلو متروتبعد كال المستوطن). دوغيت(مستوطنة 
وقد كانت تلك المنطقـة     .  تشتهر المنطقة بعذوبة مياهها الجوفية وخصوبة أراضيها الزراعية، وبزراعة الفاكهة السيما الفراولة           

 . ولم تزل عرضة العتداءات قوات االحتالل
زراعية، واالستيالء على قرابة مائتين وخمسين دونماً وضمها إلى مستوطنة          تمثلت تلك االعتداءات في تجريف مئات الدونمات ال       

،  وردم العشرات من آبار المياه،  وهدم عشرات المنازل السكنية،  وإطالق النار العشوائي تجاه المزارعين والمناطق                   )دوغيت(
 . السكنية

ومنعت المزارعين من دخـول     .  نسمة 150 يبلغ عدهم قرابة      عائلة تقيم إقامة دائمة في تلك المنطقة،  الذين         34ويذكر أن قرابة    
المنطقة، جدير بالذكر أن قوات االحتالل قد عزلت المنطقة وأحاطتها بسواتر ترابية تعلوها أسالك شائكة، وأنشأت بوابة وحيـدة                   

لها فـي أوقـات محـددة       وتسمح لسكان المنطقة بالمرور خال    . تقع في الجهة الجنوبية الشرقية للمنطقة بجوار مستوطنة دوغيت        
كما أقامت أبراج مراقبة يتم إطالق النار منها تجـاه          . غالباً ما يتم تغيير تلك األوقات تبعاً ألوامر قوات االحتالل         , صباحاً ومساءً 

وتفرض قوات االحتالل نظام منـع التجـول        . من يقترب من المنطقة خارج الفترة المسموح مرور السكان والمزارعين أثناءها          
 .  من صباح اليوم التالي6:00 مساًء حتى الساعة 5:00لي على المنطقة المحاصرة من الساعة اللي

أدت تلك اإلجراءات إلى حرمان العديد من المزارعين، الذين يمتلكون أرضاً زراعية في تلك المنطقة، من الوصول إليها بسهولة                   
ح عدد من سكان المنطقة منها لتعرضهم اليومي إلى ممارسات          وإلى نزو , مما عرضها للجفاف بسبب عدم رعايتها بالشكل الكافي       

 .قوات االحتالل على معبر المنطقة وخوفهم على حياة أطفالهم الذين يضطرون إلى عبور المنفذ في طريقهم إلى المدرسة
 

 حصار خارجي
قها للمعابر التي تربط األراضـي  وتتمثل سياسة الحصار الخارجي وعزل األراضي الفلسطينية المحتلة عن العالم الخارجي بإغال      

 غزة خمسة منافذ تشكل صلة الوصل بينه وبين الضفة الغربية وإسرائيل            يتوفر لمحافظات و. الفلسطينية المحتلة بالعالم الخارجي   
اء والعالم الخارجي، ومن بين هذه المنافذ هناك ثالثة فقط تستخدم للمسافرين، والمنافذ األخرى ذات طابع تجاري، ولغرض إعط                 

 :صورة أوضح عن هذه المنافذ نوردها بشكل موجز على النحو التالي
 

األول خاص بعبور المسافرين، والثاني خاص : يربط بين األراضي الفلسطينية ومصر، وينقسم إلى قسمين): رفح البري(معبر العودة 
 .ئياًأما فيما يتعلق بالقسم التجاري من المعبر، فقد تم إغالقه نها.بالبضائع التجارية

 

يقع شرق مدينة رفح، وهو مخصص إلدخال مواد البناء والعمال فقط، ويعاني المعبر من حالة إغالق شامل منذ تاريخ : معبر صوفا
 .، ويتواصل إغالقه جزئياً حتى صدور هذا التقرير9/10/2000
 

 غزة، وقد شهد هذا المعبر إغالقاً جزئياً  غزة، ويقع في شرق مدينةمحافظاتوهو المعبر التجاري الرئيس ل): كارني(معبر المنطار 
 .  ، وحتى تاريخ إعداد التقرير9/10/2000منذ تاريخ 
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وهو معبر شامل، يحتوي على معبر للمسافرين، والعمال، والممر اآلمن، والبضائع، والشاحنات، ويقع شمال : )إيرز(معبر بيت حانون 
 أمام حركة المسافرين، واستمر إغالقه 9/10/2000ت االحتالل بتاريخ  غزة، أغلقته قوامحافظاتغرب مدينة بيت حانون شمال 

 .حتى لحظة إعداد التقرير حيث يقتصر استخدامه على العمال، وأعضاء البعثات الدبلوماسية والوفود األجنبية
 

 غزة، تعرض محافظاتوهو المنفذ الجوي الوحيد لألراضي الفلسطينية، ويقع جنوب شرق مدينة رفح في جنوب : مطار غزة الدولي
وأغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المجال الجوي الفلسطيني أمام حركة الطيران بتاريخ . 9/10/2000لإلغالق المتكرر منذ 

يذكر أن منشآت المطار، السيما المدرج تعرضت  للتدمير والتجريف أكثر من مرة على أيدي قوات . ، ولم يفتح بعدها6/2/2001
 .االحتالل

 
 هو موضح من بين هذه المنافذ، ثالثة منافذ كانت تستخدم للمسافرين، أغلقتها قوات االحتالل بالكامل أمام حركة المسافرين، وكما

 .باستثناء معبر رفح البري، الذي هو موضوع التقرير
 

لطرق كسالح لعقاب ، استغلت قوات االحتالل المعابر وا2000إثر اندالع انتفاضة األقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر 
، حصاراً شامالً على األراضي الفلسطينية، أغلقت بموجبه 9/10/2000الفلسطينيين وإذاللهم، حيث فرضت تلك القوات، بتاريخ 

. الموانئ والمعابر كافة، التي تربط األراضي الفلسطينية ببعضها بعضاً، أو التي تربط األراضي الفلسطينية في العالم الخارجي
 . لتاريخ تراوحت حالة العمل في معبر رفح البري بين اإلغالق الشامل والفتح الجزئيومنذ ذلك ا

فبعدما كان المنفذ الوحيد لمرور المسافرين، الذي استمر في العمل بشكل جزئي، ،  رفح البريمعبروقلّصت من ساعات عمل 
ويبدأ العمل في . تح فيها أمام حركة المسافرينيعمل على مدار الساعة، اقتصر عمله على سبع ساعات فقط، في األيام التي يف

 وتقسم هذه الفترة الزمنية إلى مرحلتين، مرحلة يسمح فيها الخروج للمغادرين، 4:00 إلى الساعة 9:00المعبر عند الساعة 
 . والثانية يسمح فيها الدخول للقادمين

 - 16عد حرمانها الذكور من الفئة العمرية المتراوحة بين وصّعدت قوات االحتالل من إجراءاتها المقيدة لحرية السفر والتنقل، ب
 نيتها منع هذه الفئة من السفر، وتم 6/1/2003حيث أعلنت قوات االحتالل مساء .  عاماً من السفر أياً كانت أسباب هذا السفر35

 9/1/2003قوات االحتالل بتاريخ تنفيذ القرار في اليوم التالي، وكان القرار يستهدف الفئة العمرية من الجنسين، ثم تراجعت 
، 15/3/2003، لتعيد حظر السفر على الفئة العمرية نفسها بتاريخ 3/3/2003عن منع اإلناث وأبقت على منع الذكور، حتى 

 .22.األمر الذي تواصل حتى صدور هذا التقرير
نب األثر على حرية ممارسة الشعائر يذكر أن سياسة الحصار تفضي إلى انتهاكات لجملة حقوق اإلنسان، وسنبرز في هذا الجا

 .الدينية، وعلى الحق في العمل
 

 حرية ممارسة الشعائر الدينية
منذ فرضت قوات االحتالل حصارها على األراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تنتهك حق السكان الفلسـطينيين فـي ممارسـة                   

وجاءت اإلجراءات اإلسرائيلية المطبقة على     . ى للصالة  غزة من زيارة المسجد األقص     محافظاتشعائرهم الدينية، فحرمت سكان     
 .المعابر لتعيق حركة تنقل الحجاج والمعتمرين من األراضي الفلسطينية إلى بيت اهللا الحرام في األراضي الحجازية

  

، 6/2/2001يخ  ويعتبر معبر رفح البري هو المنفذ الوحيد للحجاج، خاصة بعد أن أغلقت قوات االحتالل مطار غزة الدولي بتار                 
 . غزة في المواسم الالحقةمحافظاتاألمر الذي تسبب في معاناة كبيرة لحجاج 

                                                 
 .8/2/2003 –حقوق اإلنسان، راجع تقرير الميزان، وجه آخر للحصار لمزيد من التفاصيل حول معبر رفح، وأثر الممارسات اإلسرائيلية على  22
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 منذ إغالق مطار غزة الدولي، يضطر الحجاج إلى السفر من األراضي الفلسطينية براً وصوالً إلى مدينـة العـريش، ومنهـا                     
 .يسافرون جواً إلى األراضي الحجازية، أو يواصلون طريقهم براً أو بحراً

  

 غـزة  محافظـات حاج وحاجـة مـن      ) 6000( حوالي   2003وبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين للسفر ألداء فريضة الحج لموسم          
منهم من السفر، متذرعة بحجج أمنية، أو أنهم يندرجون تحت الفئـة العمريـة               24)841(، حرمت قوات االحتالل نحو      23اوحده

 .  6/1/2003 لقرار سلطات االحتالل الصادر بتاريخ وفقاً)  عاما35ً – 16من (المحظور عليها السفر 
   

 بدأ في غرة شهر يناير، وبدأت أفواج الحجاج في مغـادرة األراضـي              2003يذكر أن السفر ألداء فريضة الحج للعام الجاري         
، كما هو   البري غزة عبر معبر رفح      محافظاتوقد تابع المركز حركة سفر حجاج       . 24/1/2003الفلسطينية يوم الجمعة الموافق     

 .موضح في الجدول التالي
 

 25الذين تمكن المركز من توثيقهم  المسافرين والممنوعين من السفر،جدول يوضح عدد الحجاج
 تمكنوا من السفر  بسبب العمر27منعوا  ألسباب أمنية26منعوا توجهوا إلى المعبر  اليوم والتاريخ

 300 44 19 363 24/1/2003الجمعة  
 324 12 34 370 25/1/2003السبت 
 450 9 46 505 26/1/2003األحد 

 950 - 72 1022 27/1/2003االثنين 
 1055 20 77 1152 28/1/2003الثالثاء 

 933 11 52 996 29/1/2003األربعاء 
 326 26 - 352 4/2/2003الثالثاء 

 106 - 290 396 6،7/2/2003 الجمعة والسبت
 4444 122 590 5144 اإلجمالي

 
حتالل أوردت أسماء الممنوعين من السفر دون ذكر أسباب واضحة، وفي الوقت نفسه قامت بمنـع عشـرات                  يذكر أن قوات اال   

، لم يقومـوا    28وتجدر اإلشارة إلى أن معظم من وردت أسماؤهم في القائمة         . الحجاج ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة من السفر        
 انخفاض عدد من تم إرجـاعهم مـن المعبـر، ورصـدهم المركـز               األمر الذي يفسر  . بمحاولة السفر ألنهم عرفوا بذلك مسبقاً     
 .والموضحة أعدادهم في الجدول السابق

 
 قطاع العمل والعمال

                                                 
  حسب مصادر وزارة الشئون المدنية 23
 .وفقاً للمصادر الفلسطينية في معبر رفح البري 24

 . المعلومات الواردة في الجدول من توثيق المركز الميداني، وزيارات الباحث اليومية للمعبر 25
 .فلسطينيين من السفر على خلفية أمنية، وهي ذريعة ال تجد ما يدعمها على أرض الواقع تدعي إسرائيل أن منعها لل 26
 وشرعت في تنفيذه 6/1/2003 عاماً من السفر، وقد صدر هذا القرار بتاريخ 35 و 16 حرمت قوات االحتالل الفلسطينيين ممن تتراوح أعمارهم بين  27

 7/1/2003بتاريخ 
، الذي يورد قائمتين بأسماء الحجاج الممنوعين من السـفر، وقـد   8/2/2003 الذي أصدره المركز بتاريخ -للحصار وجه آخر – أنظر ملحق تقرير  28

 . وردت القائمتين منفصلتين كما هو موضح
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 قوات االحتالل الحربي في فرض حصارها البري الشامل، المتمثل بإغالق المعابر كافة، سواء التجارية منها أو تلك واصلت
سياسة اإلغالق ومنع العمال الفلسطينيين من الوصول ألماكن عملهم، بظالل سلبية  وألقت .لمسافرين، كما ورد آنفاًالخاصة با

 .على االقتصاد الفلسطيني برمته، وكان قطاع العمال من أكثر القطاعات تضرراً على هذا الصعيد
، حيث سمحت شهراً) 22(وحسب مصادر البحث الميداني في المركز، فإن منع العمال من الوصول ألماكن عملهم استمر لمدة 

 .  بالسماح بوصول العمال إلى أماكن عملهم2002منذ نهاية شهر يوليو 
يذكر أن المعابر كانت تشهد حركة تنقل نشطة، في األيام التي سبقت الحصار المفروض على األراضي الفلسطينية منذ 

ي الخط األخضر أو المرور عبرها، ، حيث قدر عدد التصاريح الممنوحة، والتي تسمح بموجبها الدخول إلى أراض9/10/2000
 : تصريحاً، وتفصيلها على النحو المبين في الجدول التالي38.850في الشهر الواحد بنحو 

 
 29جدول يبين نوع وعدد التصاريح الممنوحة في الشهر الواحد

 عدد التصاريح نوع التصريح الرقم

 24.650 تصـريح عمـل .1

 800 تصريح خاص بموظفي السلطة الوطنية .2

 500 يح ألداء الشعائر الدينية، مثل الصالة في القدستصر .3

 1.000 تصريح لزيارة األقارب في الضفة الغربية .4

 10.000 )التجارة، الصناعة، الزراعة(تصريح ألغراض  .5

 1.000 )تحت بند حاجات شخصية( تصريح متفرقات  .6

 900 تصريح للسيارات بمختلف أنواعها .7

 
ن التصاريح الممنوحة ألغراض التجارة والزراعة، هي تصاريح يستخرجها عمال ممن لم            وتشير المعطيات إلى أن عدداً كبيراً م      

 .تسمح لهم قوات االحتالل بتصاريح عمل، كما أن عدداً كبيراً كان يعمل داخل الخط األخضر دون الحصول على تصريح
 :الجدول التالي في والمنطقة الصناعيةويقوم المركز بعملية رصد يومية لحركة العمال على المعابر 

 

 30جدول يوضح حركة العمال على المعابر وفي المنطقة الصناعية
 معدل عدد العمال اليومي أيام العمل أيام اإلغالق المعبر أو المنطقة

 7273 72 17 )إيرز(بيت حانون 
 374 46 29 صوفاه

 2819 87 3 )إيرز(المنطقة الصناعية 
ن، إال أن عدد العمال العاملين داخل الخط األخضر بتصاريح عمل رسمية، انخفـض              وتشير األرقام الواردة في الجدولين السابقي     

، والوضع األسوأ يعانيه العمال المحليين، وهو مرتبط أيضاً بسياسة الحصار واإلغالق، كمـا هـو مـرتبط                  %50إلى أكثر من    
مـن العمـال المحليـين      % 70 أفقد نحو    بسياسة التدمير المنظم للمنشآت الصناعية والتجارية، وتجريف األراضي الزراعية ما         

 . لفرص عملهم

                                                 
 .2000وفقاً لمصادر وزارة الشؤون المدنية، عن الفترة التي سبقت اندالع االنتفاضة مباشرة في عام  29
 . الميداني، المستندة إلى متابعة حرآة العمال اليومية عبر الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينيةوفقًا لمصادر وحدة البحث 30
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 األراضي الفلسطينية المحتلة والقانون الدولي
 غزة، الذي استمر لمدة خمسة وثالثين عاماً،  بما في ذلك القدس الشرقية، ومحافظاتبموجب احتالل إسرائيل للضفة الغربية،

، واتفاقية جنيف الرابعة 1907تان، هما قواعد اتفاقية الهاي للعام فإن على إسرائيل كقوة محتلة أن تلتزم نصوص وثيقتان تعاقدي
فيما يتعلق باالتفاقية األولى، وبغض النظر عن كون إسرائيل لم تصادق . 1949الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب للعام 

ائيل بوصفها جزءاً من القانون الدولي عليها، فإن المحكمة العليا اإلسرائيلية أقرت في تفسيرها أن االتفاقية تنطبق على إسر
 .31العرفي

 

وكانت هذه . اتفاقية جنيف الرابعة، فقد قدمت إسرائيل حججاً قانونيةً تدفع بأن هذه االتفاقية غير ملزمة إلسرائيلفيما يتعلق بو
لس األمن الدولي، واللجنة ويكفي هنا القول أن المجتمع الدولي بأكمله، مج. 32الحجج قد تم تداولها باستفاضة في أماكن عديدة

يضاف إلى . الدولية للصليب األحمر ترى أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على حالة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية
، أعاد 199933ذلك أن مؤتمر األطراف السامية المتعاقدة على هذه االتفاقية، والذي ُعِقد في جنيف في شهر يوليو من العام 

إعادة "وقد جاء في مذكرة التفاهم الختامية التي تبناها مؤتمر األطراف السامية . 34يد على انطباق االتفاقية على إسرائيلالتأك
ضرورة االحترام الكامل "، و"التأكيد على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية

وتطلب المادة األولى من معاهدات جنيف، وهي مشتركة للمعاهدات األربعة، من ". ألراضيلنصوص المعاهدة في تلك ا
، وهو المطلب الذي يشمل واجب كل طرف "احترام، وضمان احترام االتفاقية في كافة الظروف"األطراف السامية المتعاقدة 

 . " مسئوالً عن ارتكاب انتهاكات لالتفاقيةمتعاقد في السعي لضمان احترام طرف متعاقد آخر التفاقيات جنيف عندما يكون
يجب أن تكون بمنأى عن إي ) المباني والممتلكات المدنية(من القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني أن األعيان المدنية و

ناك قيود صارمة كما وأن ه. استهداف من جانب القوات المحتلة ويحظر تماما التعرض لها ويجب أن تتوفر لها الحماية الكاملة
إن استخدام القوة . وتحريم كامل الستخدام وسائل قتالية وأسلحة معينة في العمليات الحربية وبالتأكيد في حالة احتالل األراضي

 :من جانب قوة االحتالل يجب أن يراعي مبدأين أساسيين وهما

 : مبدأ الضرورة العسكرية
من بعض االلتزامات المفروضة على تلك القوات، ولكن هذا التحلل ليس مطلقـاً،             يجيز القانون الدولي للقوات المتحاربة التحلل       

 . وهو محكوم بمجموعة من القيود، وهي عبارة عن شروط ضرورية للتحلل من االلتزام
أجمع مفسرو االتفاقية على أن مبدأ الضرورة العسكرية يعني كل اإلجراءات الضرورية، التي تحقق هـدفاً عسـكرياً تقتضـيه                    

كمـا  . لعمليات الحربية على األرض، واالقتضاء هنا يعني أن تحقيق الهدف من الحرب ال يمكن أن يتأتى دون القيام بهذا العمل                   ا
 الهدف من التحلل هو أن يتخـذ التـدمير كعقوبـة            نتحلل من بعض القيود، على أن ال يكو       ) في بعض األحيان  (يعني االقتضاء   

 35.جماعية أو كرادع فقط
 

                                                 
 6 –) 606/78(أنظر سليمان توفيق أيوب وآخرون، مقابل وزير الدفاع وآخرون، المحكمة اإلسرائيلية العليا  31 

 ).1999أكسفورد، كالريندون برس، (ألراضي المحتلة في شأن إدارة ا" االحتالل العسكري الممتد" أنظر روبرتس،  32
 . قاطعت إسرائيل هذا المؤتمر 33

إسرائيل والواليات ( صوتاً مقابل معارضة صوتان 115 تبنت الجمعية العامة القرار الذي يدعو إلى عقد لقاء األطراف السامية المتعاقدة بموافقة  34
 .، وامتناع خمسة عن التصويت)المتحدة

تقييد وتحديد نطاق مبدأ الضرورة الحربية، من الفهم السائد والمتفق عليه من هدف الحرب نفسها، حيث أن الحرب والتدمير والقتل ليست غاية  ينطلق  35
 .في حد ذاتها بل الغاية هي تحقيق هدف األطراف المتحاربة المراد تحقيقه أياً كان سياسياً أم اقتصادياً
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 سب والتمييزمبدأ التنا
 

يأتي مبدأ التناسب والتمييز كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حيث أن وجود الضرورة الحربية ال ينفـي ضـرورة، أن تتناسـب                     
األعمال العسكرية مع الهدف المرجو تحقيقه، لذا فإنه يجب أن تبقى محظورة تلك األعمال، التي قد ينـتج عنهـا خسـائر فـي                        

 في سـياق    –كما يجب على القوات المتحاربة      . وليس لها عالقة بالعمليات أو النتائج المتوقع تحقيقها       األرواح أو في الممتلكات،     
 أن تميز بين األهداف المدنية وغيرها من األهداف، وكذلك التمييز في استخدام وسائل القوة من حيث                 -تنفيذها للعمليات الحربية    

 .أقل أضرار ومعاناة ممكنةاألساليب أو األسلحة المستخدمة، بما يضمن إحداث 
 

 معايير حقوق اإلنسان
كما تنطبق معايير قانون حقوق اإلنسان على األراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر دولة االحتالل اإلسرائيلي ملزمة في احترامها                 

لثقافية والعهد الدولي الخـاص     الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وا    كونها طرفاً في االتفاقات التعاقدية كالعهدين الدوليين        
وإذ أخذنا في االعتبار مبدأ تكاملية حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة،           . الخ...واتفاقية حقوق الطفل    بالحقوق المدنية والسياسية    

ة الثانية من   األمر الذي تعززه الماد   . ها، وإعمال التمتع بحق دون آخر     وكونها وحدة متكاملة ال يجوز بأي حال من األحوال فصل         
، حيث تؤكد على التزام كل دولة طرف فيه، بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفـراد                     العهدين

 . الموجودين في إقليمها والداخلين تحت واليتها
 فـي األراضـي الفلسـطينية        ممارسات قوات االحتالل اإلسـرائيلي     ة لتحديد موقف القانون الدولي من      موضوعي محاولةإن أي   
، البد وأن تصل إلى حقيقة مفادها، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، من خالل                   المحتلة

 . انتهاكاتها الجسيمة المنظمة لمبادئ القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان
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 توصيات
 

وات االحتالل المنظم للمدنيين وممتلكاتهم، وللبنية التحتية لالقتصاد الفلسطيني وقطاعاته مركز الميزان يرى أن استهداف ق
انعكاسات مباشرة تظهرها تقديرات و ألقى بظالل سلبية إلخ ...المختلفة من زراعة وصناعة وبناء وإنشاءات وعمل وسياحة

من مجموع السكان، في حين تصل نسبة % 70بحوالي نسب الفقر والبطالة، حيث تقدر نسبة الفقر بين السكان الفلسطينيين 
 %. 60البطالة إلى 

) 59- 6(من األطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين % 50 أن أكثر من 36وتبرز نتائج مسح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
دم بين هذه الفئة من األطفال في شهراً مصابين بفقر الدم في األراضي الفلسطينية المحتلة، وتبلغ أعلى نسبة الرتفاع فقر ال

، األمر الذي يؤكد حجم المعاناة اإلنسانية التي يعانيها السكان الفلسطينيين، والتدهور الكبير %54.6المخيمات، حيث تبلغ حوالي 
 .الذي لحق بمستويات المعيشة في األراضي الفلسطينية المحتلة

 
ن في األراضي الفلسطينية عموماً وفي محافظات غزة على وجه وينذر استمرار التدهور في مستويات المعيشة، للسكا

الخصوص، بإمكانية توقف الكثير من الخدمات وانهيارها، خاصة الخدمات األساسية كخدمة توصيل مياه الشرب والكهرباء، 
 بعض المحافظات، في% 85بسبب الزيادة المطردة في عدد المستنكفين عن تسديد مستحقات البلديات والتي تصل إلى ما نسبته 

 .األمر الذي يتطلب إجراءات عاجلة من شأنها دعم البلديات لمواصلة القيام بأعمالها
 

إن التقديرات والنسب السابقة يجب أن تمثل ناقوساً للخطر، ينبه إلى ضرورة إتباع األساليب الكفيلة بحصار ظاهرة الفقر 
 .تماعية لتناميها وتجذّرها في المجتمع الفلسطيني تحمل التبعات االجعوتقليصها، حيث أن أحداً ال يستطي

 
ويرى المركز أن األمر يتطلب سياسة وطنية تعمل على خلق فرص عمل حقيقية، تؤدي إلى خفض أعداد العاطلين عن العمل، 

مساعدات ويرى المركز أن جهود اإلغاثة يجب أن تجد شكالً من التنسيق، بين الجهات الرسمية واألهلية المعنية بتقديم ال
اإلغاثية، بحيث يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بطريقة شفافة تحرص على عدم حصول المتضرر على اإلعانة من 

 .أكثر من جهة، وبقاء متضررين آخرين دون مساعدة من أحد
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 ةــالخالص
 

مدنيين فـي األراضـي الفلسـطينية       إن ما تضمنه التقرير من حقائق توثيقية حول حجم الخسائر في أرواح وممتلكات السكان ال              
المحتلة، يؤكد على أن ما ترتكبه به قوات االحتالل اإلسرائيلي، بحق السكان المدنيين الفلسطينيين، هو جرائم حـرب منظمـة،                    

 .بالنظر إلى انتهاكها الجسيم والمنظم لقواعد القانون الدولي، السيما اتفاقية جنيف الرابعة
ء جرائمها، إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى، وتدمير الممتلكـات، فـي محاولـة          و تهدف قوات االحتالل من ورا     

لتمرير مشروعها السياسي، الذي ال يلبي الحد األدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامـة الدولـة    
 .المستقلة

ة، في تعاملها مع السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة، في الوقت إن واقع انتهاك إسرائيل المنظم لحقوق اإلنسان األساسي
الذي يلقي بمهام كبيرة على كاهل أجسام األمم المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان ال سيما لجنة حقوق اإلنسان والمجلس االقتصادي 

امية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، واالجتماعي، فإنه يلقي بمهام أكبر على كاهل المجتمع الدولي، السيما األطراف الس
 :عليه يطالب المركز المجتمع الدولي أكثر بما يلي

 

توفير الحماية الدولية الفاعلة للسكان المدنيين وممتلكاتهم، فانتهاك إسرائيل كقـوة احـتالل، اللتزاماتهـا                .1
انونية واألخالقية، تجاه األراضي  بموجب القانون الدولي، يجب أن يدفع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته الق          

 .الفلسطينية المحتلة وسكانها
الكف عن تسييس معاناة الشعب الفلسطيني، فقد أظهرت سنوات العملية السلمية، أن حقوق اإلنسان قد تـم                  .2

التضحية بها، تحت ذريعة إعطاء السالم فرصة، فلم يتحقق السالم وبلغت انتهاكات حقـوق اإلنسـان حـد                  
 .حرب يومية بحق السكان في األراضي الفلسطينية المحتلةارتكاب جرائم 

مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين، ممن نفذوا أو أمروا أو تغاضوا عن تنفيذ الجـرائم المرتكبـة بحـق                   .3
 .المدنيين الفلسطينيين

تقديم وسائل الدعم المادي والمعنوي كافة للشعب الفلسطيني، السـيما فـي مجـاالت الصـحة والتعلـيم                   .4
 الخ...إلغاثةوا

البحث في كل السبل الممكنة لتعويض الفلسطينيين، من قبل دولة االحتالل، جراء ما ارتكبتـه مـن تـدمير                   .5
وتخريب للممتلكات العامة والخاصة في األراضي المحتلة، ويجب أن يكف المجتمع الدولي عن صمته إزاء               

 .تلك الجرائم، ألن في ذلك مكافأة للمحتل ورخصة لتصعيد العدوان

فرض عقوبات على دولة االحتالل اإلسرائيلي، النتهاكها المنظم والمتواصل ألحكام القانون الدولي وإعـادة               .6
النظر في اتفاقات الشراكة واالتفاقات الثنائية، االقتصادية والدبلوماسية والتبادل العلمي، كأحد آليات الضغط             

 . المستمر على دولة االحتالل، ووقف تصدير األسلحة إليها

 انتهـــى

 
 
 
 
 
 


