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 قدمةم
انتهاكاتها  اإلسرائيلياالحتالل قوات ، تواصل 1967 لألراضي الفلسطينية، إثر حرب عام لهااحتالأن استكملت منذ 

ة شؤونهم في  في تعاملها مع السكان المدنيين وإدار ولقواعد القانون الدولي اإلنسانيالمنظمة لحقوق اإلنسان
 .ف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحربالسيما اتفاقية جنيألراضي الفلسطينية المحتلة، ا
 

، أعادت 1993إسرائيل عام حكومة  وبين منظمة التحرير الفلسطينية) إعالن المبادئ( 1ع اتفاقية أوسلويوإثر توق
 وتبقي، )كالمخيمات(، لتخرج من مراكز المدن والمناطق المكتظة بالسكان إسرائيل نشر قواتها في األراضي المحتلة

 .واألجواء الفلسطينيةلكاملة على الحدود والمعابر سيطرتها ا
 

السلطة الوطنية ، علق الفلسطينيون آماالً كبيرة على المفاوضات الجارية بين ة السلطة الوطنية الفلسطينيتأسيسبعد 
وسيلة وأوقن الفلسطينيون أن هذه المفاوضات ما هي إال وإسرائيل، إال أن هذه اآلمال مافتئت تتبخر شيئاً فشيئاً، 

 . وتصعيد استيطانها عليها األراضي الفلسطينية المحتلة علىومواصلة سيطرتهاتتخذها إسرائيل إلطالة أمد احتاللها، 
 

 التي اتبعتها قوات والسياساتواإلجراءات  2التي فرضها بروتوكول باريس االقتصادي ،وضاعفت القيود االقتصادية
حيث ازداد عدد العاطلين عن العمل، واتسعت دائرة الفقر لتشمل قطاعاً من معاناة السكان الفلسطينيين،  االحتالل،

 .ة، ذو الكثافة السكانية المرتفعةأوسع من السكان خاصة في قطاع غز
 

 إلى ساحة المسجد األقصى في ،28/9/2000يوم الخميس الموافق   ئيل شارون،جاءت الزيارة التي قام بها أرو
وأعقبتها قوات االحتالل بارتكابها لمجزرة في ،  لمشاعر الفلسطينيين الوطنية والدينيةاستفزازاًالقدس الشرقية، لتمثل 
 لتندلع انتفاضة شعبية عارمة عمت ، وأصابت العشرات بجراح خمسة مصلينقتلت خاللهافاليوم التالي للزيارة، 

 .، وشارك فيها العرب الفلسطينيون داخل إسرائيلاألراضي الفلسطينية المحتلة
 

 لألراضي ، طوال سني احتاللها لحقوق اإلنسانالرغم من حقيقة ارتكاب قوات االحتالل النتهاكات منظمةعلى 
 التي ارتكبتها تلك القوات وقسوة الجرائموتنوع شكلت فارقاً كبيراً في شمولية ، انتفاضة األقصىأن  إال ،الفلسطينية

 .المحتلةبحق السكان المدنيين وممتلكاتهم، في األراضي الفلسطينية 
 

، ودمرت العقاب الجماعي بحق السكان، فهدمت المنازل وجرفت األراضي الزراعيةعملت قوات االحتالل أو
سارت هذه الجرائم في مسار متعرج صعوداً وهبوطاً، الخ،  ...المنشآت الصناعية، واستهدفت المدارس ودور العبادة

حيث .  االنتفاضة الثمانية والعشرين هو الحصار واإلغالقشهورعلى مدار يمارس يومياً وإال أن الشكل الذي استمر 
 حصاراً مشدداً على األراضي الفلسطينية، عزلت بموجبه المدن الفلسطينية 9/10/2000 بتاريخ فرضت تلك القوات

 يينأثاراً مأساوية طالت أوجه حياة المدنيين الفلسطينله كان ، ما عن بعضها بعضاً، كما عزلتها عن العالم الخارجي
 . المختلفة

                                                 
، وأطلق عليها 1993سبتمبر /  وقعت منظمة التحرير وإسرائيل إعالن المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في واشنطن في الثالث عشر من أيلول 1

 .ت السرية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيلاتفاقات أوسلو نسبة للعاصمة النرويجية، التي شهدت المفاوضا
، في القاهرة، وأطلق عليـه اسـم   29/4/1994 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل بروتوكوالً حول العالقات االقتصادية بينهما بتاريخ  2

 .العاصمة الفرنسية باريساتفاقية باريس االقتصادية، ألن المفاوضات التي أفضت إلى هذا االتفاق جرت في 
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جد كان في قطاع غزة، إال أن المركز يسبق لمركز الميزان أن أبرز اآلثار المأساوية للحصار الداخلي، على الس
أهمية لتسليط الضوء على المعاناة التي يسببها إغالق قوات االحتالل لمعبر رفح البري، المنفذ الوحيد لقطاع غزة 

 .ذا التقرير استناداً للمادة التوثيقية المتوفرة لدى المركزعلى العالم الخارجي، عليه تم إعداد ه
عليه يبدأ هذا التقرير بإعطاء خلفية عامة ومختصرة حول قطاع غزة من حيث الموقع والمساحة والكثافة السكانية 

 . والطبيعة الديموغرافية للسكان، والمعابر التي تربطه بالعالم
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 زةـاع غـقط

  والمساحةالموقع 
جزء من السهل الساحلي الفلسطيني، الواقع جنوب غرب فلسطين، وتشكل مستطيل طويل وضـيق،               ت غزة محافظا

كيلو متر مربع في القسم الشمالي، في حين يصل عرضها          ) 5.7(كيلو متر مربع، ويبلغ عرضها      ) 45(ويبلغ طولها   
) 365(محافظات غزة بحدودها الحاليـة      ، وتبلغ المساحة اإلجمالية ل    3كيلو متر في النهاية الجنوبية    ) 12(إلى حوالي   

، محافظة شمال غزة، محافظة غزة، محافظة ديـر      هي4وتتكون محافظات غزة من خمسة محافظات     . كيلو متر مربع  
  .، محافظة خانيونس، محافظة رفح)الوسطى(البلح 

 غرافية للسكانوالطبيعة الديم
ويبلغ تعداد سكان محافظات غـزة، وفقـاً لتقـديرات           األراضي الفلسطينية عموماً بنسبة نمو سكاني مرتفعة،      تتميز  

ويعتبر قطاع غزة من    ،  52002 المنصرم نسمة في العام     1.300.000الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، حوالي      
 شخصاً لكل كيلـو     6)3273(أكثر مناطق النمو السكاني في األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تبلغ الكثافة السكانية             

ووفقاً لنفس المصادر فإن نسـبة      . ع، ويصنف قطاع غزة كسادس منطقة في العالم من حيث الكثافة السكانية           متر مرب 
 .شخصاً لكل كيلو متر مربع) 286(الكثافة السكانية في إسرائيل تبلغ 

 المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم
ومـن بـين     ،ية وإسرائيل والعالم الخارجي   الضفة الغرب ه وبين   يتوفر لقطاع غزة خمسة منافذ تشكل صلة الوصل بين        

هذه المنافذ هناك ثالثة فقط تستخدم للمسافرين، والمنافذ األخرى ذات طابع تجاري، ولغرض إعطاء صورة أوضـح                 
 :عن هذه المنافذ نوردها بشكل موجز على النحو التالي

 

األول خاص بعبور المسافرين، :  قسمينيربط بين األراضي الفلسطينية ومصر، وينقسم إلى: )رفح البري(معبر العودة 
 .أما فيما يتعلق بالقسم التجاري من المعبر، فقد تم إغالقه نهائياً.والثاني خاص بالبضائع التجارية

 

يقع شرق مدينة رفح، وهو مخصص إلدخال مواد البناء والعمال فقط، ويعاني المعبر من حالة إغالق شامل : معبر صوفا
 .يتواصل إغالقه جزئياً حتى صدور هذا التقرير، و9/10/2000منذ تاريخ 

 

وهو المعبر التجاري الرئيس لقطاع غزة، ويقع في شرق مدينة غزة، وقد شهد هذا المعبر إغالقاً : )كارني(معبر المنطار 
 .  ، وحتى تاريخ إعداد التقرير9/10/2000جزئياً منذ تاريخ 

 

ى معبر للمسافرين، والعمال، والممر اآلمن، والبضائع، وهو معبر شامل، يحتوي عل: )إيرز(معبر بيت حانون 
 أمام حركة 9/10/2000والشاحنات، ويقع شمال غرب مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، أغلقته قوات االحتالل بتاريخ 

                                                 
  1998 فبراير –  مسودة الجزء األول من المخطط اإلقليمي لمحافظات غزة ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، غزة، فلسطين  3
 . وفقاً للتقسيمات اإلدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي الفلسطينية 4
 9/1/2003ي، الصحف اليومية الصادرة يوم  حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين 5
 6  The CIA Handbook, World Fact book 2001 . See Geo.Hive.com, http://212.204.253.230/charts/pop_density.php 
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اسية المسافرين، واستمر إغالقه حتى لحظة إعداد التقرير حيث يقتصر استخدامه على العمال، وأعضاء البعثات الدبلوم
 .والوفود األجنبية

 
جنوب قطاع غزة، طينية، ويقع جنوب شرق مدينة رفح في وهو المنفذ الجوي الوحيد لألراضي الفلس: مطار غزة الدولي

وأغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المجال الجوي الفلسطيني أمام حركة . 9/10/2000تعرض لإلغالق المتكرر منذ 
يذكر أن منشآت المطار، السيما المدرج تعرضت  للتدمير والتجريف أكثر .  يفتح بعدها، ولم6/2/2001الطيران بتاريخ 

 .من مرة على أيدي قوات االحتالل
بالكامل أمام حركة ، ثالثة منافذ كانت تستخدم للمسافرين، أغلقتها قوات االحتالل  هذه المنافذمن بينوكما هو موضح 

 .ي هو موضوع التقريرالمسافرين، باستثناء معبر رفح البري، الذ
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 )رفح البري( 7معبر العودة
يقع معبر العودة في جنوب مدينة رفح، على الشريط الحدودي الذي يفصل األراضي الفلسطينية عن أراضي 

وقد مر تشغيل معبر رفح بمرحلتين األولى هي الفترة التي أعقبت استكمال انسحاب . جمهورية مصر العربية
 وفقاً التفاقيات كامب ديفيد الموقعة بين إسرائيل والحكومة ،25/4/1982رية في ضي المصاإسرائيل من األر

حل معبر رفح محل نقطة عبور العريش، التي وبموجب اتفاق السالم المصري اإلسرائيلي . 1979المصرية عام 
تحت ينيين يتم مرور الفلسطكانت المنفذ الوحيد لعبور الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى مصر وبالعكس، وكان 

 .إشراف اللجنة الدولية للصليب األحمر
رتب على اتفاق أوسلو، أعادت سلطات االحتالل اإلسرائيلي تجهيز معبر رفح، ليتماشى مع الوضع الجديد المت

، 1993 على المعبر، وبدأ عمل أول موظف فلسطيني في نهاية العام مشترك  فلسطيني–إسرائيلي والقاضي بإشراف 
 وأصبح هناك طاقم فلسطيني صغير، وفي شهر نوفمبر من العام 1994 الفلسطيني في شهر أغسطس عام ورفع العلم

 .نفسه أصبح هناك إدارة فلسطينية تقوم بمهامها وفقاً لمحددات اتفاق القاهرة

 اإلشراف على المعبر
يلية، ولكن بعد توقيع اتفاق     ، كانت تشرف عليه وتديره السلطات اإلسرائ      1982منذ افتتاح معبر رفح البري في العام        

. 8السلطة الوطنية على إشراف جزئي على المعبر، وتم تحديد صالحيات الجانبين، في اتفاق القاهرة              أوسلو حصلت 
 حيث يرد فـي     ،ووفقاً لما ورد في اتفاق القاهرة فإن إسرائيل تحتفظ بالسيطرة المطلقة على المعبر في مجال األمن               

. 2 . إسرائيل المسؤولية عن األمن في كل أنحاء الممر بما في ذلـك أمـن المحطـة                تتولى. 1(ب  / 10نص المادة   
نائب . أ :لمدير العام نائبان مسئوالن أمامه    ليكون  . 3 .يتولى مدير عام إسرائيلي المسؤولية عن إدارة وأمن المحطة        

 ) .اح اإلسرائيليوتقتصر على إسرائيل مسؤولية إدارة الجن. إسرائيلي يكون مديراً للجناح اإلسرائيلي
وحسب ما ورد  آنفاً، فإن مسؤولية الجناح اإلسرائيلي من المعبر تقتصر حصراً على اإلسرائيليين، في حين تملـك                   

 فـي   9مرور الزوار الفلسطينيين الذين ال يملكون الحق فـي اإلقامـة الدائمـة             منعاإلدارة اإلسرائيلية كل الحق في      
 من أمام المنضدة اإلسرائيلية ويقوم اإلسرائيليون بالتحقق من وثائقهم وهوياتهم          األراضي المحتلة، إذ أنهم يمرون أوالً     

 يكون لكل جانب سـلطة رفـض دخـول          يفي الجناح الفلسطين  (و  / 10وفقاً للمادة   والسماح لهم بالدخول أو منعهم،      
 مـن يمـر عبـر       وتملك إسرائيل حق التحقق من هوية كل       .) قطاع غزة والضفة الغربية    ناألشخاص من غير سكا   

 يستخدمه سكان قطاع غـزة ومنطقـة        10المسار األول ( 1/ وفقاً لنص المادة د    الجناح الفلسطيني من السكان المقيمين    
ويقـوم  . وهؤالء المسافرون يمرون أمام منضدة فلسطينية يتم عندها التحقق من وثائقهم وهويتهم           . أريحا الفلسطينيون 

 ومنحـت   .) أيضا التحقق وهويتهم بطريقة غير مباشرة وغير منظـورة         بالتحقق من وثائقهم ضابط إسرائيلي يتولى     
تطلع الجانب الفلسـطيني  إسرائيل نفسها حق استجواب الفلسطينيين من سكان األراضي المحتلة واحتجازهم، على أن  

سافر  يجوز لكل جانب استجواب هذا الم      ...في حالة االشتباه بمسافر     (هـ  / 10على األمر حيث يرد في نص المادة        
هـ تمنح إسرائيل نفسها حـق اعتقـال الفلسـطينيين          /10وفي نهاية الفقرة    . )في منطقة التفتيش المغلقة الخاصة به     

                                                 
الوطنية الفلسطينية، إلى األراضي الفلسطينية  أطلق اسم معبر العودة على معبر رفح البري، بعد عودة ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة  7

 .المحتلة مروراً بهذا المعبر
/ أيار/ 4 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيلي على الخرائط والمرفقات التي تفصل الصالحيات المتداخلة للسلطتين، وتم التوقيع على هذه الخرائط والمرفقات في  8

 .ح يعرف باتفاق القاهرة في القاهرة، فيما أصب1994مايو 
 . يملك حق اإلقامة في األراضي المحتلة، كل من كان موجوداً لحظة وقوع األراضي الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيلي، وكل من كان خارجها ال يملك حق اإلقامة 9

 . إشارة إلى معبر رفح البري 10
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إذا لم يتبدد االشتباه عند اختتام هذا االستجواب، يمكن القبض على المسافر بعـد إخطـار الجانـب                  (بذريعة االشتباه   
به فلسطيني، يطلب إلى شرطي فلسطيني االجتمـاع بالشـخص          اآلخر، وفي حالة قبض الجانب اإلسرائيلي على مشت       

كما نرى فإن إسرائيل احتفظت لنفسها بالصالحيات الكاملة في المعبر، وتركت للجانب الفلسـطيني، مهـام                .)المشتبه
 .إدارية ال تنطوي على سلطة مقررة

ال أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي بر، إاعلى الرغم من إجحاف صيغة اتفاق القاهرة، التي تنظم اإلشراف على المعو
 كافة، بل وفرضت صالحياتهانقضت على هذه الصيغة فور اندالع انتفاضة األقصى، وجردت الجانب الفلسطيني من 

 جميع منعتحيث . على من تسمح لهم بالدخول من إدارة الجناح الفلسطيني للمعبر، أن يخضعوا لتفتيش شخصي
 باستثناء ثمانية عمال وثالثة سائقين، وذلك يوم الخميس الموافق المعبر  دخولموظفي الجناح الفلسطيني من

 . بالعملسمح بين الحين واآلخر لعدد من الموظفينشئون المعبر بالكامل، وت، وأصبحت تتولى تسيير 7/6/2001

 حرآة المسافرين ساعات العمل و
وطوال أيام السنة بما فيها أيام العطالت ، على مدار الساعة، يعمل معبر رفح البري 1982منذ افتتاحه في عام 

 لدى الغفرانالرسمية واألعياد باستثناء يومين في العام، يوم إجازة عيد األضحى لدى المسلمين، ويوم إجازة عيد 
 .اليهود

 

 يمر من  كانحيثفي األيام التي سبقت اندالع انتفاضة األقصى، البري مروراً نشطاً للمسافرين يشهد معبر رفح و
 مسافر يومياً، ويتضاعف هذا الرقم في أشهر الصيف، التي تشهد عودة الكثير من 1500 -  1200له نحو خال

 بين ذويهم في األراضي المحتلة، وكذلك عودة الطلبة الدارسين في  الصيفية لقضاء اإلجازة وأسرهمالمغتربين
 .الخارج

 
 إغالق المعبر وتقييد حركة المسافرين

استغلت قوات االحتالل المعابر والطرق ، 2000ألقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر إثر اندالع انتفاضة ا
شامالً على األراضي حصاراً ، 9/10/2000بتاريخ ، كسالح لعقاب الفلسطينيين وإذاللهم، حيث فرضت تلك القوات

ضها بعضاً، أو التي تربط المعابر كافة، التي تربط األراضي الفلسطينية ببعالموانئ وأغلقت بموجبه الفلسطينية، 
 ذلك التاريخ تراوحت حالة العمل في معبر رفح البري بين اإلغالق ومنذ. األراضي الفلسطينية في العالم الخارجي

  .الشامل والفتح الجزئي
، منعت قوات حقوقهموفي إطار ما تتخذه قوات االحتالل من إجراءات تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين وانتهاك 

لمعبر ومزاولة أعمالهم وذلك  العاملين في المعبر، من الدخول إلى ا11تالل موظفي السلطة الوطنية الفلسطينيةاالح
، األمر الذي تواصل حتى صدور هذا التقرير، وكانت خالل الفترة 17/1/2001 الموافق 12 من يوم األربعاءبدًء

اوز في أفضل الحاالت األحد عشر موظفاً، الماضية تسمح على فترات متقطعة بدخول عدد من الموظفين لم يتج
 .أغلبهم من عمال النظافة والسائقين

                                                 
 .موظفاً) 45(سطينيين، بما فيهم موظفي الدوائر المختلفة، يصل إلى في الفترة التي سبقت االنتفاضة، كان عدد العاملين الفل  11

، وعند فتحه جزئياً رفضت عودة الموظفين، وسـمحت لثمانيـة فقـط بعـد أن         14/1/2001أغلقت قوات االحتالل المعبر بشكل شامل يوم األحد الموافق          
ل سمحت لعدد أكبر من العمال الفلسطينيين بالدخول إلى المعبر حيـث بلـغ              يذكر أن قوات االحتال   . أجبرتهم على الخضوع لتفتيش شخصي بهدف إذاللهم      

 .أغلبهم من العمال لتسيير شئون الحجاج) 19(عددهم 
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اقتصر عمله على سبع ساعات فقط، في ساعة، ال  كان يعمل على مدارصت من ساعات عمل المعبر، فبعدماقلّو
 وتقسم هذه 4:00ة  إلى الساع9:00عة االسفي المعبر عند يبدأ العمل و. األيام التي يفتح فيها أمام حركة المسافرين
 .  الدخول للقادمينفيهانية يسمح  الخروج للمغادرين، والثافيهاالفترة الزمنية إلى مرحلتين، مرحلة يسمح 

باإلضافة إلى أيام اإلغالق .  الجزئي مسافراً خالل فترة اإلغالق250لم يتجاوز متوسط من يتمكنون من المرور 
رين المحتجزين على الجانب المصري، الذي شهد اكتظاظاً مستمراً في الكلي، التي تسهم في مضاعفة أعداد المساف

 .أعداد المسافرين، الذين يضطرون للنوم في المعبر عدة أيام
لفئة العمرية المتراوحة وصّعدت قوات االحتالل من إجراءاتها المقيدة لحرية السفر والتنقل، بعد حرمانها الذكور من ا

 نيتها منع 6/1/2003حيث أعلنت قوات االحتالل مساء . اً كانت أسباب هذا السفر عاماً من السفر أي35 - 16بين 
هذه الفئة من السفر، وتم تنفيذ القرار في اليوم التالي، وكان القرار يستهدف الفئة العمرية من الجنسين، ثم تراجعت 

 . هذا التقرير عن منع اإلناث وأبقت على منع الذكور، حتى صدور9/1/2003قوات االحتالل بتاريخ 
ر رفح البري إغالقاً بووفقاً للمعلومات الموثقة لدى مركز الميزان لحقوق اإلنسان، فإن قوات االحتالل أغلقت مع

، األمر الذي ترتب عليه تقييد حركة المسافرين ومنعهم من السفر من يوماً منذ اندالع االنتفاضة) 155(شامالً لمدة 
 . وإلى األراضي الفلسطينية

 إذالل، وذلك إمعاناً منها في ه الستقبال القادمين فقطإلى إغالق المعبر في وجه المغادرين وفتحتلك القوات  وتلجأ
. إغالق المعبررسمياً عن عالن اإل في ظل عدمالفلسطينيين، إذ يواصل هؤالء الذهاب إلى المعبر لمحاولة السفر، 

) 13( عمله على سفر الحجاج تَْرَصقْأ يوماً، في حين )27(لمدة  عبر على هذا النحوموقد وثق المركز إغالق ال
 .2003 – 2002 ي الحج لعامي في موسميوماً
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 سفر وأثرها على الفلسطينيينالتنقل والتقييد حرية 
ريـة السـفر    تقييد حرية الفلسطينيين وحرمانهم من ح      إلى    على معبر رفح،   تؤدي اإلجراءات اإلسرائيلية المفروضة   

، ما يضـاعف مـن      م المتأصلة  وكرامته ماإلحساس بحريته جراء فقدانهم   باإلنسان الفلسطيني   ذى  وتلحق األ  .والتنقل
 وقضـاء   وهنا ال نريد االستفاضة في الحديث عن حق اإلنسان في السفر بغرض الترفيـه             .  بالظلم والقهر  مإحساسه

، ما لم يكون الشخص      الدولي تكفله مواثيق حقوق اإلنسان والقانون    ، على الرغم من كونه حق       العطالت وما إلى ذلك   
 .نفسه قد ارتكب جرماً يقضي بتقييد حريته وفقاً للقانون

وعلـى مختلـف   السكان الفلسـطينيين،   على جملة من االنتهاكات لحقوق   تقييد الحق في حرية التنقل والسفر      ينطوي
 :على النحو التالينواحي حياتهم، ونورد هذه اآلثار 

 

 اإلهانة والحط من الكرامة. 1
تسهم تشكل إجراءات قوات االحتالل المطبقة على معبر رفح البري، امتهاناً لكرامة اإلنسان الفلسطيني، حيث 

شهد الجانب يعمليات إغالق المعبر المتكررة في مضاعفة أعداد المسافرين وتكديسهم على جانبي المعبر، حيث 
الحتالل لمرور المسافرين القادمين إلى األراضي ، جراء إعاقة قوات االمصري من المعبر حالة من االزدحام الشديد

  عدد المسافرين الذين يمكثون على الجانب المصري من المعبر،وتتكرر الحاالت التي يرتفع فيها. المحتلة أو منعهم
 . خاصة في فترات الصيف

 

لمصري من المعبر، ورصد المركز آخر حالة بلغ فيها عدد المسافرين، الذين أمضوا أكثر من ليلة داخل الجانب ا
 العدد  هذابدأو، 1/1/2003 وذلك بتاريخ ، في انتظار أن تسمح لهم قوات االحتالل بالمرور مسافراً،600حوالي 

ال تتوفر حيث ، صعبة  المسافرون إلى النوم داخل المعبر، في ظل ظروف ويضطر .12/1/2003يتناقص بتاريخ 
 . عب هذا العدد الكبير منهمفيه خدمات تستو

غادرين من األراضي الفلسطينية المحتلة، السيما سكان محافظات الوسطى وغزة وشمال غزة، مذلك كان حال الوك
 جراء عدم تمكنهم من العودة  في ظروف مهينة وحاطة بالكرامة اإلنسانية،الذين يضطرون إلى المبيت في العراء،

حاجات ، وتسهم ) المطاحن–و هولي الحكر، أب (13إلى منازلهم في ظل إغالق طريق صالح الدين من نقطة
 .اةتحمل هذه المعانالفلسطينيين الشديدة والمختلفة للسفر في 

  

 الحرمان من حرية السفر والتنقل بالنسبة للفلسطينيين يؤدي إلى انتهاك حقوق إنسانية أخرى بالنسبة لهم، السـيما                  إن
رة، والقادرة على التعامل مـع األمـراض الخطيـرة          وأن األراضي الفلسطينية المحتلة تفتقر للمراكز الطبية المتطو       

كذلك يتأثر حـق الفلسـطينيين فـي        .  السفر للعالج في دول الجوار     إلىوإجراء الجراحات الدقيقة، ما يدفع السكان       
، ويطال تقييد حرية السفر الحق      التعليم، بالنظر إلى انتشار اآلالف من الطلبة الفلسطينيين في جامعات العالم المختلفة           

 . الخ..في العمل، والحق في اجتماع شمل األسرة

                                                 
لمزيد من التفاصيل حول انعكاس الحصار الداخلي، الذي تفرضه قوات االحتالل على قطاع غزة، على المسافرين أنظر تقرير الحواجز العسكرية   13

 .25/7/2002مة اإلنسانية، الصادر عن مركز الميزان لحقوق اإلنسان بتاريخ وامتهان الكرا
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 حق في التعليمال . 2
،  فـي التعلـيم    وق الفلسطينيين األساسية كالحق   حقمختلف  سفر على انتهاك ل   حق في حرية التنقل وال    الينطوي انتهاك   

، وبإغالقهـا   لمحتلةالجامعية خارج األراضي الفلسطينية ا     اآلالف من الطلبة الفلسطينيين للدراسة       التحاقبالنظر إلى   
 الذي اتخذته ،14القرار األخيروساهم  . من حقهم في الوصول إلى جامعاتهم     للمعبر تحرم قوات االحتالل هؤالء الطلبة       

 عامـاً،   35 – 16القاضي بمنع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين        و ،6/1/2003 بتاريخ    اإلسرائيلي قوات االحتالل 
  .سيما هذه الفئة من الطالبإلى مضاعفة معاناة الفلسطينيين ال

صرح للمركز تحت  في مخيم رفح ويسكن، اً عام20بلغ من العمر عبد اهللا جبارة عبد اهللا رشوان طالب فلسطيني، ي
ع قبلتُ منذ عام ولم أستطجامعة نصر للعلوم والتكنولوجيا في مصر، كلية التجارة في درس في أ"القسم بما يأتي 
إال ن والدي عاطل عن العمل، أ خصوصاً ، التي تمر بها عائلتنا،لظروف المادية الصعبة بسبب ا،االلتحاق بالجامعة

عدت  . شهر فبرايرغرةن الفصل يبدأ في أ علماً ، الرسوم مؤخراً للفصل الثاني في الجامعة وسددت قيمة سجلتأنني
حوالي ة في مصر، ومنذ رتب أغراضي ومستلزماتي لإلقام بعد تسجيلي للفصل، كي أ3/1/2003بتاريخ إلى رفح 

  وتجهيزه، وذلك القتراب موعد بدء مكان للسكنإيجادأتمكن من  وأنا أحاول السفر إلى مصر، كي  أيام15أربعة
، وأنا أتوجه إلى اًعام 35 - 16 من السفر من سن الذكوربمنع بقرار قوات االحتالل  تفاجأت .الدراسة في الجامعة

 ". للفصل الدراسي وفقدان رسوم الفصل السفر يعني فقداني تمكني منعدم المعبر بشكل يومي ولكن دون جدوى، و
وال يقتصر منع هذه الفئة العمرية من السفر، أو إغالق المعبر على حقها في التعليم بل ويحرمهم من قضاء عطالتهم                    

حمد بـدر   ها للمركز م  صّرح ب تحت القسم    إفادة   خوفاً من عدم تمكنهم من العودة إلى مقاعد الدراسة وفي         بين ذويهم،   
 من  قدمت عائداً  "جاء فيها جباليا  مخيم  سكن في   ي و اً عام )20(بلغ من العمر    طالب فلسطيني، ي  وهو  إبراهيم أبو ظاهر    

 أفراد أسرتي، وذلك بعـد     بين لقضاء إجازة عيد األضحى      ،2001-2-28النمسا إلى غزة عبر معبر رفح في تاريخ         
حتـى  19/3/2001ومنذ يوم االثنين الموافق     .  في النمسا  جامعة فينا لقبول في   أنهيت السنة التحضيرية وامتحان ا     أن

السفر لمواصلة دراستي، وألتقي هنا يومياً بعشرات الطالب الذين يعـانون           وأنا أحاول   ،  25/3/2001اليوم الموافق   
طيني أمالً فـي أن يتـدخل       وقد لجأنا إلى االرتباط الفلس    . من نفس المشكلة، علماً بأنني أحضر من مخيم جباليا يومياً         

كذلك الحاالت اإلنسـانية، وإذا     و،  أن قوات االحتالل اإلسرائيلي ترفض دخولنا     ويحل هذه المشكلة، إال أنهم أخبرونا       
 . "طالت األمور عن هذا الحد سأخسر الفصل الدراسي القادم 

                                                 
 عاماً من السفر خارج 35 – 16 أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي قراراً تحرم بموجبه الفلسطينيين ممن تتراوح أعمارهم بين 6/1/2003بتاريخ   14

 .)7/1/2003(طبيق في اليوم الثاني مباشرة األراضي الفلسطينية المحتلة، وقد دخل هذا القرار حيز الت
 20/1/2003 أخذ هذا التصريح بتاريخ  15
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 حق في الحياةال. 3
األمر الذي   عاماً من السفر،     35 – 16راوح أعمارهم بين    منذ أن أعلنت قوات االحتالل حرمان الفلسطينيين الذين تت        

 الحاالت المرضية التي ال يتوفر لها عـالج فـي األراضـي             حرمت بموجبه عشرات آالف الفلسطينيين، ومن بينهم      
الفلسطينية من السفر لتلقي العالج، وتم إعاقة سفر حاالت عديدة، على الرغم من محاوالت التنسيق التي يقـوم بهـا                    

حياتها، ويصبح إعاقـة سـفرها      على تهديد ل   تأخير سفرها لمدة يوم واحد       انطوىوهناك حاالت   . نب الفلسطيني الجا
وفي هذا السياق وثق المركز حالة المريض عصام أنور رمضان عكيلة، البـالغ مـن               . تهديد مباشر للحق في الحياة    

ي، فقد حاول المريض عكيلة السـفر إلـى         العمر عشرين عاماً، ويسكن في مدينة غزة، ويعاني عكيلة من فشل كلو           
، على الرغم من تنسيق ارتباط وزارة الصحة مع إدارة المعبر اإلسرائيلية،            16/1/2003مصر يوم الخميس الموافق     

 .ووضعها في صورة حالته الصحية، إال أنهم رفضوا السماح له بالسفر
 

كـان شـادي    بينما   9/1/2002وذلك بتاريخ    عاماً،   )25(ى الفلسطيني شادي أحمد الفي مسلم، البالغ من العمر          وتوف
عائداً من رحلة عالج في الخارج، وكانت تقله سيارة إسعاف، ونظراً لتعمد قوات االحتالل إعاقة مرور المسـافرين                  

 .ز البوابة وهو جثة هامدةاعبر معبر رفح، توفى شادي داخل المعبر، فاجت
لتي يتعرضون لها على معبر رفح، أفضت في حاالت كثيرة إلـى وفـاة              وفي حالة كبار السن، فإن المعاناة الكبيرة ا       

البعض منهم، وهم يحاولون المرور إلى غزة، وفي هذا السياق نورد حالتين انطوىِ إعاقـة سـفرهم علـى تهديـد                     
 .لحياتهم
ويالً علـى  عاماً، وهو عائد من مصر، بعد أن انتظر ط      ) 62(توفى خليل إبراهيم حسين أحمد، البالغ من العمر          حيث

، داخل  22/10/2002إلى غزة، إال أنه فارق الحياة بتاريخ        الجانب المصري من المعبر، أن تتاح له فرصة المرور          
 .المعبر، فوصل إلى غزة جثة هامدة

، لم تحتمل سيدة فلسطينية مسنة التعب جراء انتظارها الطويل على الجانـب المصـري مـن              30/6/2001وبتاريخ  
القترة شهدت تكدس في أعداد الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول إلى غزة، فارقت فاطمة محمد              المعبر، وكانت تلك    

 .عاماً، الحياة وتمكنت من الوصول إلى غزة بعد أن أصبحت جثة هامدة) 64(العبد الشرافي، البالغة من العمر 
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 لحق في العملا. 4
وجود اقتصاد فلسطيني قوي يستوعب العمالة الفلسـطينية،         إلمكانيةمنذ احتالل إسرائيل لألراضي المحتلة، وضربها       

توزعت العمالة الفلسطينية بين سوق العمل اإلسرائيلي، وبين سوق العمل العربي، واقتصرت العمالة التي استوعبها               
 .السوق المحلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، السيما في قطاع غزة المحتل

 

ينيون ممن ال تتوافر لهم فرص عمل في األراضي المحتلة أو داخل إسرائيل إلى سوق                منذ ذلك التاريخ يلجأ الفلسط     و
وتشكل القيود التي تفرضها قوات االحتالل اإلسرائيلي على سفر الفلسطينيين وتنقلهم، علـى انتهـاك               . العمل العربي 

 . في الوصول إلى أماكن عملها، ما يؤدي إلى فقدانها لمصدر رزقهالحق هذه الفئة 
 

 اقتراب موعد انتهاء تأشيرة دخولهم للبلدان التي يعملون         ديلعب توقيت السفر لعموم هذه الفئة دوراً هاماً ال سيما عن          و
عاماً، ويسكن في محافظـة     ) 35(حسن عطا اهللا محمد عبد اهللا مواطن فلسطيني، يبلغ من العمر            فيها نورد هنا قصة     

، وألسرته النووية المكونة    اً فرد أربعة عشر  أسر ويبلغ عددهم     3ة من   رفح وهو المعيل الوحيد لعائلته الممتدة المكون      
من ستة أفراد من بينهم أربعة أطفال ويعمل في دول الخليج، ليعيل أسرته المتواجدة في رفح، وحول أثر اإلغـالق                    

  :على عمله، صّرح للمركز تحت القسم بما يلي
 

ازتي من أجل االطمئنان على عائلتي حيث أمضيت حـوالي           أثناء إج  25/7/2002عدت من دولة اإلمارات بتاريخ      "
بعد ما تمكنت  .... 11/1/2003قررت المغادرة للعودة إلى عملي في دولة اإلمارات بتاريخ          .... عامين في الخارج    

تفاجأت يوم سفري بقرار قوات االحتالل القاضي بمنع سفر المواطنين بـين            .... من الحجز على الخطوط األردنية      
وأنا في ظروف صعبة كوني سأفقد إقامتي في اإلمـارات          ... ما يعني عدم تمكني من السفر       ...  عاماً   35 -16سن  

فقدان عائلتي لمعيلها   لعودة إلى عملي وفقدانه ، و     ما يعني عدم تمكني من ا      ... 23/1/2003إذا لم أسافر حتى تاريخ      
 . "الوحيد

 

 ممارسة الشعائر الدينيةحرية . 5
 االحتالل حصارها على األراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تنتهك حق السكان الفلسـطينيين فـي               منذ فرضت قوات  

وجـاءت اإلجـراءات    . ممارسة شعائرهم الدينية، فحرمت سكان قطاع غزة من زيارة المسجد األقصـى للصـالة             
 بيت اهللا الحرام    إلىسطينية  من األراضي الفل  والمعتمرين  حركة تنقل الحجاج    اإلسرائيلية المطبقة على المعابر لتعيق      

 .في األراضي الحجازية
  

ويعتبر معبر رفح البري هو المنفذ الوحيد للحجاج، خاصة بعد أن أغلقت قوات االحتالل مطار غزة الدولي بتـاريخ                   
 . في المواسم الالحقة، األمر الذي تسبب في معاناة كبيرة لحجاج قطاع غزة6/2/2001

 يضطر الحجاج إلى السفر من األراضي الفلسطينية براً وصوالً إلى مدينة العـريش،               منذ إغالق مطار غزة الدولي،    
 .، أو يواصلون طريقهم براً أو بحراًومنها يسافرون جواً إلى األراضي الحجازية
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 حاج وحاجة من قطاع غزة      )6000(  حوالي 2003 للسفر ألداء فريضة الحج لموسم       وبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين   
 حرمت قوات االحتالل نحو ألف وستمائة منهم من السفر، متذرعة بحجج أمنية، أو أنهم ينـدرجون تحـت                   ،16وحده
 .  6/1/2003 وفقاً لقرار سلطات االحتالل الصادر بتاريخ ) عاما35ً – 16من  ( المحظور عليها السفر العمريةالفئة

   

 أفواج الحجاج فـي مغـادرة   تبدأر، وينايرة شهر   بدأ في غ   2003الحج للعام الجاري    السفر ألداء فريضة    يذكر أن   
 وقد تابع المركز حركة سفر حجاج قطاع غزة عبر معبـر            .24/1/2003األراضي الفلسطينية يوم الجمعة الموافق      

 .رفح البري، كما هو موضح في الجدول التالي
 17جدول يوضح عدد الحجاج ممن تمكنوا من السفر، والذين تم منعهم

لحجاج الذين ا اليوم والتاريخ
توجهوا إلى المعبر 

 18ممنوعونال
 ألسباب أمنية

 19الممنوعون
 بسبب العمر

الذين عدد الحجاج 
 تمكنوا من السفر

 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 

 الجمعة والسبت
 6 - 7/ 2/2003 396 290 - 106 

 4444 122 590 5144 اإلجمالي

 
يذكر أن قوات االحتالل أوردت أسماء الممنوعين من السفر دون ذكر أسباب واضحة، وفي الوقت نفسه قامت بمنع                  

وتجدر اإلشارة إلى أن معظم من وردت أسماؤهم فـي          .  من السفر  عشرات الحجاج ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة       
  يذكر أن قوات االحتالل حرمت العديد من الفلسطينيين        .، لم يقوموا بمحاولة السفر ألنهم عرفوا بذلك مسبقاً        20القائمة

 .21من ذوي الشهداء من السفر ألداء فريضة الحج
 
 

                                                 
  حسب مصادر وزارة الشئون المدنية 16
 . المعلومات الواردة في الجدول من توثيق المركز الميداني، وزيارات الباحث اليومية للمعبر 17
 .نية، وهي ذريعة ال تجد ما يدعمها على أرض الواقع تدعي إسرائيل أن منعها للفلسطينيين من السفر على خلفية أم 18
 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  19

 7/1/2003بتاريخ 
 . ين من السفر، وقد وردت القائمتين منفصلتين كما هو موضح أنظر ملحق التقرير الذي يورد قائمتين بأسماء الحجاج الممنوع 20
 .في الملحق، التي تضم المنوعين من السفر من ذوي الشهداء) ب( راجع القائمة  21
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 عتقال الفلسطينيينا. 6
 حملـة    استغالالً تعسفياً، حيث تمارس    معبر رفح صالحياتها األمنية الواسعة على      اإلسرائيلي قوات االحتالل    تستغل

 وسجلت أعداد المعتقلين عن معبر رفح ازديـاداً ملحوظـاً،       .اعتقاالت عشوائية وتعسفية بحق المسافرين الفلسطينيين     
م عمليات االعتقال دون إبالغ المعتقلين بأسباب توقيفهم، وال يتم في معظم األحيـان  وتت. بعد اندالع انتفاضة األقصى  

 .إبالغ المتهمين بالتهم الموجهة إليهم
  :الحاالت التاليةوفي هذا السياق نورد 

حالة المعتقل عماد عمر محمود قشطة، طالب فلسطيني يدرس في كلية الطيران في مصر، اعتقلتـه قـوات                  األولى  
، أي بعـد    19/4/2002ل وهو عائد من مصر إلى قطاع غزة، دون تهمة أو اشتباه، وأفرجت عنه بتـاريخ                 االحتال

 .حوالي ثمانية عشر يوماً
 

حالة المعتقل عمر محمد أحمد أبو العطا، طالب فلسطيني يشرف علـى الحصـول              والحالة الثانية حديثة نسبياً وهي      
 وهو في طريق عودتـه      12/1/2003عتقلته قوات االحتالل بتاريخ     على درجة الماجستير من الجامعات السودانية، ا      

، أي بعـد    20/1/2003من السودان إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لم توجه له تهمة تذكر، وأفرجت عنه بتـاريخ                  
  .حوالي أسبوع من احتجازه

 ثالث وخمسين من العمر لغابالفلسطيني ال شحادة محمد عبد اللطيف أبو جزرتحت القسم والتصريح التالي صرح به 
اً يرافقه ابنه الذي ، وهو عاطل عن العمل، كان عائداً من مصر حيث كان يتلقى عالجرفحمحافظة في ويسكن  اً،عام

 ابني عالء شحادة محمد أبو جزر، يرافقني ، توجهت إلى مصر1/1/2003بتاريخ "وجاء في تصريحه تم اعتقاله، 
ية العينين وحصلت على ثر على شبكأ مريض أعاني من مرض السكر الذي ننيأ للعالج حيث الذي يعمل محاسباً،

، لجانب المصريى الإد وصولي ن، وع الفلسطينية، للعالج في مستشفى فلسطين في القاهرةتحويلة من وزارة الصحة
ويوم  مكثت فترة العالج في القاهرة... جل العودة لقطاع غزة أ الذين ينتظرون من الفلسطينيين،مئات ب فوجئت

ترة عالجي عدت وبرفقتي ابني عالء، ورغم االزدحام الشديد على  وبعد انتهاء ف15/1/203األربعاء الموافق 
بسبب  مكاني في طابور االنتظارسمحوا لي بالدخول دون انتظار إال أن المصريين ، الجانب المصري من المعبر

المعبر بتفتيشنا، وبعد فحص لي في م موظف إسرائيعندما دخلنا إلى الصالة الداخلية للمعبر قا.. .الصحيوضعي 
 ينتظر في صالة االنتظار فقالوا  لهم ابني يرافقني، وهو طلبوا مني مغادرة المعبر عبر البوابة الخاصة فقلتأوراقي

...  مساءاً 3:00 وحتى حوالي الساعة  صباحاً تقريبا11:00ًنتظر منذ الساعة أبقيت ... لي اجلس حتى يصل إليك 
بلغني انه محجوز في جهة قريبة فأ أل عن سبب تأخره،يسأن  شاب طلبت من يخبرني أحد عما يحدث مع ابني ولم

وصلت إلى خارج المعبر حيث توجد .. .حافلةخر آأمروني بمغادرة المعبر حيث كانت منا، وبقيت انتظر حتى 
 ".نه معتقلأبنى، ولكن تبين لي إعود  يأنالمكاتب الفلسطينية، وقمت بإبالغهم بما حدث، عدت للمنزل على أمل 

 

عاماً، وكان عبد الوهاب قد سافر ) 37(عبد الوهاب فايز الشرافي، البالغ من العمر الحالة الثالثة هي حالة المعتقل و
 7/1/2003يذكر أن المريض الشرافي سافر يوم  . محمد الشرافيالمريض أحمد يرافق عمه 7/1/2003يوم 

مفتوح، يرافقه ابنه محمد أحمد الشرافي، إال أن قوات االحتالل منعت ابنه من السفر ألنه دون إلجراء جراحة القلب ال
وعلى إثر إرجاع االبن، اضطر ابن األخ عبد الوهاب لمرافقة عمه في رحلة العالج، . السادسة والثالثين من العمر

ذي لم يسبق له أن أعتقل، ودون توجيه ، اعتقلوا عبد الوهاب، ال1/2/2002وفي طريق عودتهم يوم السبت الموافق 
 . تهمة محددة
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 العقاب الجماعي للسكان. 7
، التي اتخذتها والمتعلقة في شكل وآلية عمل المعبر وحركة المسافرين  اإلجراءات اإلسرائيليةتفحصة عند محاول

 :تبرز أمامنا الحقائق التالية، عبره
دون أن يكون هناك اإلسرائيلية على تشغيل المعبر، ة ، تشرف اإلدار1982منذ افتتاح المعبر في العام  .1

طرفاً فلسطينياً، وانحصرت أيام إغالقه بيومين في العام هما يوم عطلة عيد األضحى المبارك لدى 
 .المسلمين، ويوم عيد الغفران لدى اليهود

خول أي مادة  تستخدم إسرائيلي أكثر األجهزة اإللكترونية تطوراً، في مجال الفحص األمني، ما يجعل د .2
 .محظورة عن طريق المعبر أمراً مستحيالً

السيطرة الجزئية، التي منحت للسلطة احتفظت إسرائيل بسيطرة أمنية كاملة على المعبر، حتى في ظل  .3
 .الوطنية الفلسطينية

عتقال ال رفح البري، وأصبحت ظاهرة اعبر معبركثفت إسرائيل من اعتقالها للفلسطينيين أثناء مرورهم  .4
 .  بالعشوائية بعد اندالع انتفاضة األقصى، حيث أصبحت تعتقل الفلسطينيين دون مبررات حقيقيةتتسم

 

معظم  ، التي تتذرع بها قوات االحتالل لتبرير الضرورة األمنيةنجد أنبعد االستعراض الموجز لهذه الحقائق، 
 ، أو لمنعهم اإلسرائيليين من على المعبرتعتبر منتفية، سواء لشدة ودقة اإلجراءات األمنية المعمول بهاإجراءاتها 

ترصد كل للمراقبة،   عسكريةاً أبراجونقيميوإلى جانب ذلك فهم ألراضي المحتلة عموماً، دخول قطاع غزة وا
  .حركة في محيط المعبر

 

 تصريح مشفوع بالقسم يبرز تعرض سيارة مسافرين إلطالق النار من الموقع العسكري مقتطفات منونورد هنا 
لغ من ابال ،محمد جهاد عبد الفتاح أبو عمر، صّرح به سرائيلي المقام عند مدخل معبر رفح من الجهة الفلسطينيةاإل

، الذين إلى المعبر  عائلة خالهيرافق كان ويروي فيه ما حدث له بينما. ويسكن في مخيم المغازي عاما، 19العمر 
  :ما يليوورد في تصريحه ، ماء اإلجازة، وهم في طريق عودتهقدموا من السعودية لقض

كي طابور االنتظار  فيلهم متقدم  مكان حتى نستطيع حجز ،ن نذهب مبكراًأ بسبب االزدحام على معبر رفح قررنا "
  المسبق لعدة أيام، ولعلمنا وانتظارهمالسفرمن طنين لمواايتسنى لهم السفر، وهذا بسبب ما نسمعه عن عدم تمكن 

حجز تحرك قبل موعد السفر بيوم ل نأنقررنا ،  ون بدخول عدد كبير من المواطنين يوميا ال يسمحاإلسرائيليينبان 
وصلنا إلى ....  أشخاص وطفل 6 مساء حيث كنا 7وخرجنا من مخيم المغازي في حوالي الساعة ... .متقدم مكان

  التالين فجر اليوم م3 الساعة سمح لنا بالمرور عند حوالي...  وجدنا الطريق مغلقة 22حاجز أبو هولي الحكر
توقفنا بجوار البوابة ...  وتوجهنا مباشرة نحو المعبر وعندما وصلنا وجدنا بوابة المعبر مغلقة8/5/2002الموافق 

 فإذا بإطالق كثيف للرصاص باتجاهنا فأصيبت السيارة بعدد من األعيرة .... ر تقريبا امتعلى بعد حوالي خمسة أ
بدأ السائق يتراجع بالسيارة وإطالق الرصاص متواصل نحونا وبعد تراجعنا ... ة النارية في الزجاج وهيكل السيار

أني و وكنت أشعر بألم فتبينت أن دمي ينزف  ... توقف إطالق الرصاصاً مترحوالي خمسينلمسافة تزيد عن 
 ".مصاباً فاتصل السائق بسيارة اإلسعاف

 

                                                 
 يوليو 25 –نية  سبق للمركز أن أبرز معاناة المواطنين، جراء إعاقة قوات االحتالل لتنقلهم الداخلي، أنظر، الحواجز العسكرية وامتهان الكرامة اإلنسا 22

2002. 
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اً من الناحية معبر يصبح مكلفكون ال يوجد ما يفسره، فال إلى األمر من زاوية الكلفة االقتصادية، ناوإذا نظر
كلما العالقة بين عدد المسافرين والعائد المادي طردية، ف انخفضت حركة المسافرين عبره، و في حالاالقتصادية

 .ارتفع عدد المسافرين، ارتفع العائد المادي، وأصبحت عملية تشغيل وإدارة المعبر مجدية من الناحية االقتصادية
إن أي محاولة جادة لفهم حقيقة اإلجراءات اإلسرائيلية ال بد وأن تصل إلى قناعة مفادها، إن تقييد حرية الفلسطينيين                   

سـكان األراضـي   حـق  ومنعهم من حرية السفر والتنقل، يأتي في سياق إعمال قوات االحتالل للعقوبات الجماعية ب          
 . الفلسطينية المحتلة
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 القانون الدولي اإلنساني
وجب احتالل إسرائيل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، الذي استمر لمدة خمسة وثالثين بم

، 1907عام ة باحترام أحكام القانون الدولي اإلنساني، السيما اتفاقية الهاي لزمكقوة محتلة ملعاماً، فإن إسرائيل 
فيما يتعلق باالتفاقية األولى، وبغض . 1949لعام من الحرب ة بحماية المدنيين في زواتفاقية جنيف الرابعة الخاص

النظر عن كون إسرائيل لم تصادق عليها، فإن المحكمة العليا اإلسرائيلية أقرت في تفسيرها أن االتفاقية تنطبق على 
 .23من القانون الدولي العرفييل بوصفها جزًء إسرائ

 

.  إسرائيل حججاً قانونيةً تدفع بأن هذه االتفاقية غير ملزمة إلسرائيلاتفاقية جنيف الرابعة، فقد قدمتفيما يتعلق بأما 
ويكفي هنا القول أن المجتمع الدولي بأكمله، مجلس . 24وكانت هذه الحجج قد تم تداولها باستفاضة في أماكن عديدة

 االحتالل اإلسرائيلي األمن الدولي، واللجنة الدولية للصليب األحمر ترى أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على حالة
 . لألراضي الفلسطينية

 

الذي ُعِقد في جنيف في شهر يوليو من ة المتعاقدة على هذه االتفاقية، يضاف إلى ذلك أن مؤتمر األطراف السامي
جاء في مذكرة التفاهم الختامية التي تبناها و. 26، أعاد التأكيد على انطباق االتفاقية على إسرائيل199925العام 

إعادة التأكيد على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها "ألطراف السامية مؤتمر ا
 ". ضرورة االحترام الكامل لنصوص المعاهدة في تلك األراضي"، و"القدس الشرقية

السامية المتعاقدة لمعاهدات األربعة، من األطراف لى من معاهدات جنيف، وهي مشتركة في اوتطلب المادة األو
، وهو المطلب الذي يشمل واجب كل طرف متعاقد في السعي "احترام، وضمان احترام االتفاقية في كافة الظروف"

 . لضمان احترام طرف متعاقد آخر التفاقيات جنيف عندما يكون مسئوالً عن ارتكاب انتهاكات لالتفاقية
 

، الذين تحظر االتفاقية المس بكرامتهم، كما "أشخاص محميين"ة اتفاقية جنيف فإن المدنيين يتمتعون بمكانوبموجب 
 التمييز بحق المدنيين من أي )3(المادة من ) 1(الفقرة االتفاقية في نص وتحظر . تحظر فرض العقوبات الجماعية

) ج(وتحظر المادة نفسها في الفقرة .  وتؤكد على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية في جميع األحوال،شكل كان
من االتفاقية على وجوب احترام وحماية المرضى، والعجزة ) 21(وتؤكد المادة . االعتداء على الكرامة اإلنسانية

. على حظر العقوبات الجماعية، ومعاقبة أي شخص عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصياً) 33( وتؤكد المادة .والنساء
 األطراف واجب مالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه من االتفاقية، فإن على الدول) 146(وبموجب نص المادة 

 .أو باألمر بارتكابهاالمخالفات الجسيمة 
 

يبرز التقرير حجم االنتهاكات المنظمة التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي لمبادئ القانون الدولي اإلنساني، 
وفاء بالتزاماته القانونية وفقاً للواجبات التي لي لل، األمر الذي يجب أن يدفع المجتمع الدوالسيما اتفاقية جنيف الرابعة

 .ة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرببعترتبها اتفاقية جنيف الرا
                                                 

 6 –) 606/78(نظر سليمان توفيق أيوب وآخرون، مقابل وزير الدفاع وآخرون، المحكمة اإلسرائيلية العليا  أ 23 
24  See Roberts, “Prolonged Military Occupation” in Playfair (ed) Administration of Occupied Territories 

(Oxford, Clarendon Press, 1999).. 
 . قاطعت إسرائيل هذا المؤتمر 25

إسـرائيل والواليـات   ( صوتاً مقابل معارضـة صـوتان   115 تبنت الجمعية العامة القرار الذي يدعو إلى عقد لقاء األطراف السامية المتعاقدة بموافقة    26
 .، وامتناع خمسة عن التصويت)المتحدة
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  واإلجراءات اإلسرائيليةمعايير حقوق اإلنسان
 عليها  حقوق اإلنسانريضاف إلى انطباق القانون الدولي اإلنساني على األراضي الفلسطينية المحتلة انطباق معايي

إن دولة االحتالل اإلسرائيلي ملزمة بتطبيق معايير حقوق اإلنسان في تعاملها مع سكان األراضي . 27أيضاً
الفلسطينية المحتلة، حيث تتطلب معاهدات حقوق اإلنسان من الدول األطراف تعهداً بتطبيق ألحكامها في األراضي 

رط الممارسة السياسية، فاألراضي الفلسطينية المحتلة  والسلطان القضائي ال يشت.التي تخضع لسلطانها القضائي
كانت ولم تزل تخضع لسلطان إسرائيل القضائي وبذلك فهي ملزمة بتطبيق أحكام معاهدات حقوق اإلنسان على 

 .  على معظم معاهدات حقوق اإلنسان1991يذكر أن دولة إسرائيل صادقت في العام . 28األراضي الفلسطينية المحتلة
 

 ايير حقوق اإلنسان، التي تنطبق على األراضي الفلسطينية المحتلة، تلك المعايير التي يؤسس لها العهدوتشمل مع
 في حرية السفر والتنقل، حيث تنص التي تؤسس للحق) 12(في المادة 29والسياسيةالمدنية الدولي الخاص بالحقوق 

وإذ أخذنا في االعتبار مبدأ تكاملية حقوق  ).ك بلدهلكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذل(في الفقرة الثانية منها 
كونها وحدة متكاملة ال يجوز بأي حال من األحوال فصلها، وإعمال التمتع بحق و ،اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة

 وتعزز المادة الثانية من العهدين مبدأ التكاملية وعدم جواز الفصل، حيث تؤكد على التزام كل دولة طرف .دون آخر
فيه، بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين تحت 

المعايير التي تؤسس لها الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، السيما العهدين الدوليين الخاص  ومن منطلق كون .واليتها
منطبقة على األراضي ،  والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

فإن المركز يجد في الممارسات اإلسرائيلية المطبقة على معبر رفح البري منذ اندالع انتفاضة . الفلسطينية المحتلة
من العهد الدولي الخاص ) 12(الذي تؤسس له المادة األقصى، مساً وانتهاكاً ليس فقط للحق في حرية التنقل والسفر 

الحق في الحياة حق " التي نصت على )6(بالحقوق المدنية والسياسية، بل وبالحق في الحياة الذي تؤسس له المادة 
والحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية التي ، .."وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً... مالزم لكل إنسان 
 ،لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين"في نصها فسه، التي ورد من العهد ن )18(تؤسس له المادة 

والحق في التعليم الذي  ،..."بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة حريته في إظهار دينه أو معتقده ... ويشمل ذلك 
تقر الدول "في نصها ، من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) 13 (ةله الماد تؤسس

 ..."جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة.... األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم 
تعترف الدول األطراف في هذا "، التي يرد في نصها من العهد نفسه )6(والحق في العمل الذي تؤسس له المادة 

ي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله العهد بالحق في العمل، الذ
 ."بحرية

 

                                                 
27   For example, Professor Quigley stated that “a state in belligerent occupation is obliged 

to adhere to the norms of human rights law”. See John Quigley, “The Relation between 
Human Rights Law and the Law of Belligerent Occupation: Does 

 وورشات عمل عقدها برنامج العدالة والسالم وحقوق اإلنسان في مجلـس   وقائع ندوات– عالمية المبادئ وسبل التأصيل - أنظر ثقافة حقوق اإلنسان  28
 .   مداخلة لألستاذ عصام يونس بعنوان حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني- 2000 و 1996كنائس الشرق األوسط بين عامي 

 23، ودخل حيز النفاذ في 1966ديسمبر / خ في كانون األول المؤر) ألف (2200 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرار الجمعية العامة  29
 .49مارس، طبقاً للمادة / آذار
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 في تعاملها مع السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة، ،إن واقع انتهاك إسرائيل المنظم لحقوق اإلنسان األساسية
ن ال سيما لجنة حقوق اإلنسان والمجلس الخاصة بحقوق اإلنسايلقي بمهام كبيرة على كاهل أجسام األمم المتحدة 

كما يلقي بمهام كبيرة على الدول األطراف في العهدين الدوليين، وعلى المنظمات غير . االقتصادي واالجتماعي
 .الحكومية المعنية بحماية وتعزيز احترام حقوق اإلنسان

  

نتهاكات اإلسرائيلية، وحماية السكان أن يتحرك المجتمع الدولي على وجه السرعة لوقف االضرورة المركز  ؤكدوي
المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، كمقدمة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم اإلنسانية والوطنية وفقاً لمقررات 

 .الشرعية الدولية
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 ةـــالصـاخل 
ف إعاقـة وحرمـان    مركز الميزان لحقوق اإلنسان، يرى في الممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية التي تفرضها، بهد           

 سياسـة    هي الفلسطينيين من حقهم في حرية التنقل والسفر، والتي من شأنها أن تسبب معاناة كبيرة للمدنيين العزل،               
تمييز عنصري، تغذي ثقافة الكراهية وعدم التسامح، األمر الذي يتناقض مع ادعاءاتها، بالتوجه نحو السالم وتعزيز                

كما تكشف عن وجه إسرائيل العنصري بإزاحتهـا قنـاع الديمقراطيـة والحريـة              . قيم التسامح والسالم مع جيرانها    
 .ضليل العالم وإخفاء طابعها العنصريتالزائف، الذي تتستر به دولة االحتالل ل

ويرى المركز في هذه السياسة حلقة في سلسلة جرائم الحرب، التي ترتكبها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي بحق                 
وتحلالً من التزاماتها الدوليـة، السـيما تلـك         تهم في األراضي الفلسطينية، وانتهاكاً لحقوق اإلنسان،        السكان وممتلكا 

 العهدين الخاصـين بـالحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة          وفياتفاقية جنيف الرابعة،    المترتبة على كونها طرفاً في      
 .والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية

حتالل اإلسرائيلي ما كان لها أن تمضي قدماً في مسلسل جرائمها المتواصل، لـوال حالـة                ويؤكد المركز أن دولة اال    
 . العجز وازدواجية المعايير التي تلف موقف المجتمع الدولي، في تعامله مع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان

السكان وممتلكاتهم فـي األراضـي      على الرغم من ما ترتكبه قوات االحتالل اإلسرائيلي من انتهاكات وجرائم بحق             
الفلسطينية المحتلة، لم تواجه بموقف حقيقي من قبل المجتمع الدولي، بل على العكس من ذلك، وجدنا أن بعض الدول                   

 .التي تنصب نفسها راعية للديمقراطية في العالم، تتفهم دوافع إسرائيل في ارتكاب جرائمها
 فإن المركز يدعو المجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية تجاه السكان           عليه وفي ضوء ما يورده التقرير من حقائق،       

في األراضي الفلسطينية المحتلة، بتوفير الحماية الدولية العاجلة لهم، تمهيداً إلعمال قرارات األمم المتحدة              وممتلكاتهم  
 .الفلسطينيين في تقرير مصيرهمومجلس األمن الدولي المتعلقة في األراضي الفلسطينية المحتلة، التي تقر بحق 

ويطالب المركز األطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالدعوة لعقد مؤتمرها الخـاص باألراضـي                
الفلسطينية المحتلة، للنظر في جرائم الحرب اإلسرائيلية المتواصلة في األراضي المحتلة، ووضع حـد لهـا تمهيـداً      

 .روا بارتكابها إلى المحكمةلتقديم مرتكبيها أو من أم
 

 ـىانتهـ
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 رـالتقريق ـملح
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  خليل محمد أبو   حصيرةفخرية .83
 ةفيروز عبد الرحمن محمد داي .84
 جمال طلب محمد الغراولي .85
 فرحة عواد نصر أبو صياح .86
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 نصالح محمد ناصر قشال .93
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 إسماعيل عبد اهللا عبد الهادي علوان .157
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 سهام طعمه محمد أبو حميد .362
  سعيد شعبان حدادموسى .363
 محمد عبد المجيد حسين عيسى .364
 سهام فؤاد حسن العيلة .365
 مصطفى علي إبراهيم حداد .366
 حمد شباتأمحمد عودة  .367
 سهيلة إبراهيم محمد أبو عودة .368
 محبوبة أنيس المالح عليوة .369
 محمد سعيد خليل سالم المصري .370
 سودان إسماعيل رشيد الصالحي .371
 محمد سلمان سالم أبو بلبل .372
 م أبو مصطفىمحمود سالم إبراهي .373
 سليمان عبد اهللا محمد أبو مصطفى .374
 محمد احمد زايد أبو زايد .375
 محمود علي محمد جحجوح .376
 سمية شحدة يحيى أبو طيبي .377
 محمد إسماعيل عبد اهللا مغاري .378
 محمود علي محمد اليازوري .379
 سوسن باسم سليمان بكير .380
 محمود محمود محمد زقوت .381
 محمود احمد محمد رصرص .382
 سوسن حسن مرعي لبد .383
 دة إسماعيل طبشمحمود شحا .384
 محمود زايد رباح الشرفا .385
 سفيان خليل ابرهيم عزيزة .386
 ميمونة شحادة يعقوب نوفل .387
 محسن يوسف عبد المجيد الشرفا .388
 سالمة حسن عوض اهللا إسماعيل .389
 تيسير احمد محمد عبد الهادي .390
 منير محمد رمضان الجليس .391
 سلوى عبد اهللا مطر حجازي .392
 منيرة عبدا لمجيد رزق السلك .393
 هللا محرزبشير علي عبد ا .394
 سلوى إبراهيم محمد العمري .395
 مفيدة خضير إبراهيم اخرس .396
 معوض سعيد عوض اهللا الجربة .397
 سمير محمد رفعت جودت عبد ربه .398
 مروان عبد العزيز محمد نبريص .399
 مروان عطية يحيى الطيبي .400

 سميرة مصلح جبر عابد .401
 مريم عبد اهللا أبو العنين .402
 مروان عبد الوهاب حسين العصار .403
 قعاويسناء محمود محمد الف .404
 مريم سالم إبراهيم أبو مصطفى .405
 مرشد محمد محمود أبو جحجوح .406
 سعده عبد اهللا عودة أبو زايد .407
 مريم حمدان المصري .408
 ناجي عنتر شاكر اغا .409
 سعدة عيد كايد الغول .410
 مريم محمد احمد عبد الهادي .411
 محمد سالم صبيح أبو الحصين .412
 سعدية احمد يونس بخيت .413
 مريم خليل يوسف عبد .414
  أبو حشيشمحمد عبد اهللا محمود .415
 سعدية كمال رمضان حتو .416
 مريم عبد المالك عبد اهللا صافي .417
 محمد حسن احمد وادي .418
 سعدية علي سلمان عايد .419
 مريم حسن احمد رياش .420
 محمد صالح سرحان خضري .421
 سيسعيد محمد ياسين البلبي .422
 نائل عطا شريف .423
 محمد محمود عبد اهللا لبد .424
 سرحان سليم إسماعيل أبو سرحان .425
 نادية محمود حسن خلف اهللا .426
 محمد احمد حسن عبد الهادي .427
 ثريا محمد عبد الرحمن الكرد .428
 نادية محمد سليمان اللو .429
 محمد حسن مصباح العال .430
 ست اخوتها عبد محمد أبو عمشة .431
 ناهض حسن احمد نحال .432
 منى عبد المجيد إبراهيم حمتو .433
 عايشة عبد الرحمن سالم اللوح .434
 ناصر فايد عبد الرحمن العايدي .435
 إبراهيم عبد حسين أبو زايد .436
 عارف احمد الزعانين .437
 نبيل محمد خليل ايوب .438
 احمد حسين يوسف دحالن .439

عبد الدايم خليل محمد عبد الحميد أبـو         .440
 ندا

 نبيلة سالمة عبد االسي .441
 ايمن رسمي حمدان النجار .442
 عبد الكريم محمد مسلم أبو صالح .443
 نبيلة مصطفى حبلب صوالي .444
 اعتدال صبحي محمد نصار .445
 عبد الكريم محمد عيد االسي .446
  احمد عبد الرحيمنجالء محمد .447
 غالبة عبد العزيز سالم أبو جريبان .448
 عبد الكريم حمدان علي لولو .449
 نداء إبراهيم محمد البشيتي .450
 وصفي محمد عبد اهللا حسنين .451
 عبد الكريم محمد احمد سلمان .452
 نضال احمد حسين زيارتي .453
 زياد محمد حسن الضابوس .454
 عبد اهللا محمود محمد أبو مصطفى .455
 نهيل محمد موسى أبو سرحان .456
 جة مصطفي جبريلخدي .457
 عبد العظيم إبراهيم رباح خالد .458
 نوال عبد اهللا هاشم اآلغا .459
 حسني عوض حسني اللحام .460
 عبد الرازق محمد إبراهيم خلف اهللا .461
 نوال إسماعيل عوض االسي .462
 خليل إبراهيم يوسف حمودة .463
 عبد الرحمن موسى يوسف االسطل .464
 نوار عبيد رشيد أبو سمرة .465
 حلمي منصور محمد قشطة .466
 لح خليل فروانةعبد الرحمن صا .467
 نظمية محمد صالح حماد .468
 حفصه مهدي محمد الفرا .469
 عبد ربه سالمة حسن جيالوي .470
 نمر محمد حجازي .471
 ياسر عامر سليمان عدسي .472
 عبد ربه إبراهيم خلف اهللا خلف اهللا .473
 كامل حمدان سليمان ماضي .474
 عبد اهللا محمد ديب حماد .475
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 تالل من حقهم يف السفر ألداء فريضة احلج حرمتهم سلطات االحممن ذوي الشهداءأمساء توضح ) ب(قائمة 
 ـماالس

 ناهض عبد القادر محمد جربوع .1
 محمود حسين محمد البشيتي .2
 عبيدة حماد محمد الصوفي .3
 عايشة شاكر أحمد جربوع .4
 حكمت سليمان خليل البشيتي .5
 مهدي اسماعيل محمود كفينة .6
 وجيهة سليمان منصور برهوم .7
 رقية علي محمد القصاص .8
 ض العبيطدالل محمد محمد عو .9

 أنور أحمد حسين كالب .10
 صباح صالح رجب القصاص .11
 مهنا عبد الجواد عطا اهللا عطا اهللا .12
 محمد صبحي سليمان أبو نعمة .13
 خضر عامر زكي عاشور .14
 حسن محمد محمود هنداوي .15
 يوسف حميد محمد الصوفي .16
 حسين محمد حسن كوارع .17
 مريم محمود حسين أبو عبيد .18
 توفيق خليل إبراهيم بربخ .19
  كوارعأمنة محمد عودة .20
 فايزة أحمد سلمي العوواودة .21
 نعمة ابراهيم عطية أبو ناموس .22
 توفيق يوسف محمد السعيدني .23
 سالم عبد الهادي سليم ثابت .24
 رفقة سالم جمعة أبو ناموس .25
 نهلة حمودة حرز اهللا .26
 فؤاد فتحي عارف حمادة .27
 تغريد سعيد محمد أبو ستة .28
 سعدية عبد الغني حماد الفرا .29
 فايزة محمود عمر زغره .30
 كي عطية الجزارخالد ز .31
 عبد العزيز عبد الرحمن حمدان أبو دقة .32
 هالل سالم مسعود أحمد .33
 صابرة بخيت سليمان بهدار .34
 عبد الكريم عبد الرحمن حمدان ابو دقة .35
 مريم أحمد بريك أحمد  .36
 عبد القادر عودة سلمان بهدار .37
 غازي خليل محمد النجار .38
 أحمد محمد شحادة األعرج .39

 صباح عطية نمر عبد الوهاب .40
 هللا محمد عبد النجارعبد ا .41
 فاطمة أحمد شحادة األعرج .42
 فتحي أحمد يونس عبد الوهاب  .43
 أماني عبد الرحيم يوسف حمدان .44
 يحيى خليل خليل إنصيوي .45
 نعمة محمد محمود العطار .46
 أحمد يوسف حمدان حمدان .47
 صبري محمد اجميعان الحسنات .48
 رضوان زكي محمود العطار .49
 أحمد يوسف سعيد أبو لولي .50
 حسن البردينينايفة عبد العزيز  .51
 محمد مرازيق عواد الشاعر .52
 منار يوسف سعيد أبو رزق .53
 محمود اسماعيل منصور البرديني .54
 عواطف محمد مرازيق الشاعر .55
 خالد محمد سالم صالح .56
 ناجي محمود حسين حسنين .57
 منيرة خليل السيد السيقلي .58
 ملكية حماد عبد الحمبد صالح .59
 مريم مصطفى عبد الفتاح األشقر .60
 يلح نوال توفيق محمود صو .61
 فاطمة فايز حسين أبو ريدة .62
 خضرة ابراهيم موسى أبو مصطفى .63
 شعيب محمد حسن صويلح .64
 عماد حمدان حسنين أبو عابد  .65
 حليمة محمد عبد الفتاح عودة .66
 محمد يوسف علي عبد الجواد .67
 صالحة عرفات سليمان أبو عابد .68
 عوض حسين عبد المسارعي .69
 مهدية رشدي سويلم عبد الجواد .70
 رسمية سعيد أحمد وادي .71
 رئيسة مرشد حسن بشير .72
 فاطمة حسن أحمد أبو حسنة .73
 شحدة محمود شحدة قديح .74
 توفيق أحمد محمد بشير .75
 عبد الحليم محمد علي أبو حسنة .76
 سلمان أحمد جمعة أبو مطلق .77
 حليمة عبد اهللا عبد الرحمن أبو سخيله .78

 خالد حماد أحمد دهليز .79
 مليحة جمعة خليل أبو مطلق  .80
 تهاني سالم اسماعيل خليل .81
 د سلمان دهليزرويدة محم .82
 سعدية محمد عوض اهللا البحابصة .83
 شحادة منصور جعفراوي العمراني .84
 منار سميح رشيد حسان .85
 سامي عطايا عودة البحابصة .86
 نعمة محمد البراوي العمراني .87
 انشراح علي عبد العزيز حمد .88
 فؤاد محمد شحادة أبو دقة .89
 فاطمة نمر محد أبو سخيلة .90
 سعيد عبد الرحيم محمد حمد .91
 يمان النجارطالل سلمان سل .92
 محمد سليم عبد حسونة .93
 فخري صابر حسن أبو لبدة .94
 وداد سليمان سلمان النجار .95
 سامية محمد صالح حسونة .96
 رضا حسن محمود النواجحة .97
 باسمة عبد المجيد أحمد عبد الغفور .98
 سميحة حرب محمد مصلح .99

 رايقة عياد حماد الدباري .100
 صباح محمد عبد اللطيف البقري .101
 محمد سلمان علي سلمان .102
 عبد اهللا محمد أبو حسنينسمية  .103
 عبد اللطيف محمد عبد اللطيف البقري .104
 ممدوح أحمد محمد المصري .105
 سليمان أحمد سليمان أبو حسنين .106
 نوال ابراهيم عبد الفتاح أبو الجديان .107
 آمال حسن سليم زعرور .108
 ثريا محمد رشيد يونس .109
 محمد نايف أحمد اخزيق .110
 أحمد محمد سليم جعرور .111
 صالح جمعة أحمد يونس .112
  محمد المسارعةصفية حسن .113
 محمود محمد حسين أبو عبيد .114
 خديجة حسن أحمد أبو ركبة .115
 عوض اسماعيل ابراهيم العرعير .116
 عزات ابراهيم أحمد شابط .117
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 محمد محمد علي أبو ركبة .118
 أحمد سالم حماد أبو خوصة .119
 وفاء ابراهيم عبد الهادي أبو عبيد .120
 عزيزة عبيد جدوع الصوفي .121
 حسني فريج فرحان المصدر .122
  محمد أبو شراريوسف عبد اللطيف .123
 حمدي عطا اهللا محمد الصوفي .124
 زكي محمود جبريل أبو طعيمة .125
 حسن خضر حسن أبو عبيد .126
 عطيوة حمدان سالم أبو رزق .127
 عايشة سلمان حمدان أبو خوصة .128
 رائد حمدان مصطفى أبو عاصي .129
 رجب عطيوة حمدان أبو رزق .130
 محمود يوسف محمد عودة .131
 شريف سرحان عثمان الدريملي .132
  العزازيابتسام حسن محمد علي .133
 فاطمة شعبان محمود ابو طعيمة .134
 سميرة رمضان عبد القادر لولو .135
 شادي تيسير علي العزازي .136
 زينب نمر رضوان حمادة .137
 أنور ربحي ديب لولو .138
 ايمان مصطفى محمود عواجة .139
 وداد مصلح احمد وادي .140
 مريم اعبيد عبد اهللا السعيدني .141
 دواة عيد منصور أبو شباب .142
 لطيفة محمود حسن المبحوح .143
 يمان سلمي العوواودةحربة سل .144
 سهام صابر زيد العايدي .145
 أحمد الفي أحمد مسلم .146
 سليم أحمد سالمة عابد .147
 بشير محمد صالح العايدي .148
 نادرة أحمد محمد أحمد .149
 انشراح عبد الرازق سلمان الدريملي .150
 فاطمة نادي محمود معمر .151
 نايف خميس اسماعيل رضوان .152
 هيام درويش مصطفى عاشور .153
 حسين الفي عبد معمر .154
 محمد حمدانعلي حسن  .155
 عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن مهدي .156
 عبد الغني محمد جدعان أبو جاموس .157
 صابر سالم اسماعيل أبو سخيله .158
 أمونة اسماعيل محمد صقر .159

 مريم فريج سليمان أبو جاموس .160
 موفق محمد مازن رشدي العلمي .161
 عبد الكريم عبد اللطيف عبد الفتاح األشقر .162
 أحمد عبد اهللا سلمان الشاعر .163
 مصطفى التترمحمد كامل  .164
 أحمد خالد سعيد حسونة .165
 يسرى حمدان سالم النمس .166
 سهيل يوسف محمد التتر .167
 رشيقة عبد الحليم إبراهيم جودة .168
 سليمان عبد المجيد سليمان النمس .169
 محمد حسين محمد المبحوح .170
 سمير أمين سليم جودة .171
 علي سعيد عبد اهللا جودة .172
 فاطمة أحمد حسن حسونة .173
 مها عبد الوهاب محمد صقر .174
 ري حسن جودةسميرة شك .175
 فكرية عبد العزيز عبد العزيز القمع .176
 فرحانة سليمان سالم المصدر .177
 ضياء سالم سعيد أبو عمرو .178
 وردة شعبان حسن البل .179
 جبر وحيد محمد عايش .180
 أحمد محمد أحمد كباجة .181
 رأفت يوسف سعيد شاليل .182
 يسرى عبد الكريم عبد الرحيم عايش .183
 نافذ عبد أمين فتوح .184
 يةخليل ابراهيم عبد اهللا أبو صف .185
 إبراهيم أحمد سلمي العواودة .186
 عايشة حامد عياد أبو طه .187
 رجب أحمد رجب عيسى .188
 إبراهيم عاشور علي البطش .189
 محمد مصطفى دياب األسود .190
 فرحانة عامر حسن أبو صفية .191
 محمد علي سليمان أبو شحادة .192
 صبحية خليل عبد الهادي األسود .193
 كفا محمد ناصر شحادة .194
 حليمة رشيد سيد أبو عاصي .195
  عبد القادر المقيدعبد الرحمن حسن .196
 عبير سليمان يوسف أبو هويشل .197
 فاطمة نمر خليل عماد .198
 عالية السيد عليان أبو عاذرة .199
 طالل أحمد عون أبو عون .200
 عبد ربه محمد عبد العزيز عماد .201

 بها أحمد حمدان أبو عاذرة .202
 سعدة ياسر محمد حمد .203
 موسى محمود عايش صالح .204
 نعمة محمد خليل األخرس .205
 ياسر محمد عبد الرحمن حمد .206
 عيشة شحادة علي صالح .207
 موسى حسن حامد األخرس .208
 ثائر ابراهيم عبد الرحيم أحمد .209
 غنيمة عبد اهللا عايش النذر .210
 يحيى ابراهيم خليل أبو دقة .211
 وسام نافذ عزو أبو دالل .212
 سعيد خليل نعيم القمع .213
 سامية يحيى ابراهيم عرفات .214
 فايز مصطفى محمد شحادة .215
 صباح صالح محمود السكافي .216
 ضاهرهدى نصار أحمد أبو  .217
 تحية محمد علي سليمان .218
 اعتماد عبد الرحمن محمد عز الدين .219
 غسان مصطفى محمد النجار .220
 نجاة زكي ابراهيم شابط .221
 أمنة محمد أحمد القصاص .222
 توفيق عبد اهللا جبر أبو شمالة .223
 ابتسام علي حسن حمدان .224
 محمد محمود أحمد حسونة .225
 نهاد سعيد طلب أبو شمالة .226
 مصطفى محمود مصطفى الحسنات .227
 ود محمد عز الدينفاطمة محم .228
 ابراهيم محمد ابراهيم أبو طير .229
 أميرة عبد اهللا مبارك الحسنات .230
 نوال علي محمد الزرايعي .231
 يسرى شحدة أحمد أبو طير .232
 شحدة اسماعيل ابراهيم العرعير .233
 عايشة عبد السالم اسماعيل عيسى .234
 حسين أحمد خليل النجار .235
 حياة سليم محمود الطااللقة .236
 وصفي محمد حسين النذر .237
 يمان محمود النجارنعمة سل .238
 مكرم علي محمد اخزيق .239
 ماهر سالم اسماعيل البل .240
 حمدة حمدان محمود أبو حمد .241
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