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 داءــــــــــــــــاه
 

 اىل كل شهيد يف الوطن ،، واىل كل شهيد شرب من مياه بيت حانون ..
 .اىل كل من سال دمه الطهور فوق بيارات بيت حانون اجملرفة .

 ويف يده املعول  وشاب اىل كل فالح شب
 اىل كل شبل وزهرة تشخص عيوهنم اىل دموع حبات الربتقال املقهور

 واىل كل أم فلسطينية طرزت ثوهبا حتت يفَّ الزيتونة اخلضراء

  الى القائد والمعلم الرئيس ياسر عرفات
 واىل أهلنا يف مدينة بيت حانون 

 يس البلدية إبراهيم توفيق محد وأعضاء اجمللس البلديواىل إدارة البلدية وعلى رأسها رئ
هندي هذا الكتيب ليبقي يف ذهن كل جيل معامل  واألخ مدير البلدية سفيان موسى محد والزمالء موظفي البلدية 
 قريتنا الصغرية 

 
 العالقات العامة
 نبيل أبو عمشة
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 الباب األول 
 

 الفصل األول

 
 لمحة تاريخية عن المدينة

 
ولييس بصيحي    -قدمية وثنية كان هبا بيت لعبادة اآلهلة واألصنام اشتهرت أبسطورة تقول أن النيب حانون  قرية
ألنه ملك وثي  جيرت بينيه وبيل املليك الييا حيروب طويلية حيع أهلكيا بعضيهما اليبعمت فعمليوا ليه   يا  عليى  -

 ة ببيت حانون .حسب عاداهتم تذكارا لعظمائهم ووضعوه يف بيت العبادة فاشتهرت القري
وكلمية حيانون تعي  ن حنيون ن أو ن صياحب اليينعم ن وهيو اسيم كيان يطليق علييى ذليك املليك حيانون واليذي كييان 

 زعيم من زعماء غزة ونواحيها .
 – 745ويييرج  أن بيييت حييانون نسييبت اىل امللييك حييانون الييذي وضييل لييه تغييالت فالسيير ال اليي  اآلشييوري   

 اء محالته على فلسطل .ق . م ( يف قصره   اً  له أثن 722
ويف جيامل النصير دملدينيية هنياا ضيير اً كيان يظنييه اهيل القرييية قيدمياً أبنيه ضييري  لنييب إعييه حيانون وهييذا عيار عيين 

 الصحة و  أساس له .
ق.م مشيييى سيييرجون إيوشيييه إىل جنيييوب فلسيييطل ف  ضيييل  720أنيييه يف سييينة  ( 1  وورد يف اترييييئ باييير السيييبل 

يف  غيزةغلب سبانون األثييو  مليك مصير وأ يذ منيه اكزيية كميا أنيه أسير حيانون مليك الفلسطينيل وب  يهوذا و 
موقعة جرت بينهما يف رفي  واليق قييل أهنيا كانيت مصييفا للمليك حيانون اليذي مليك يف القيرن السيابل ، وبقييت 

ط النياس إىل أن تلك القرية على ظالهلا إىل أن جاء اإلسالم فاهتدت هبديه مث تغري أهلهيا ولللهيا ك يري مين أ يال
وقعييت اوييروب الصييليبية وقييد جييرت فيهييا وقييائل وحصييلت نواحيهييا معييارا أموييية ألهنييا دب غييزة الشييما  وذكيير 
بعييمت األدء أن نأسييامةن وهييو أبييو بكيير املظفيير الكنييامب الكليييب امللقييب  عيييد الدوليية استشييهد علييى دب غييزة يف 

تقطيير بييه فرسييه علييى دب غييزة واسييتعلى اإلفييرنم  هييي يف حييرب اإلفييرنم لعيينهم   وكييان545شييهر رمضييان سيينة 
                                                           

 (1 )  
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ويف األحيد الرابيل عشير مين ربييل األول مين عيام  -رمحه  –على أصحابه فانكشفوا عنه وبقي يف املعركة فقتل 
 هي وقعت بل اإلفرنم واملسلمل حرب يف بيت حانون انكسر فيها اإلفرنم كما  637

 
 

لذي ب   صيصا لذكرى هذه املوقعة وقد عي املسجد  سيجد النصير تذكر البالطة امل بتة فوق مسجد القرية ا
. 

 نص الكتابة المنقوشة على البالطة المثبتة في المسجد
  أنش  هذا املسجد املبارا األمري األجل اإلسفهسيالر الكبيري الغيازي اجملاهيد امليرابا ديس اليدين سينقر امللكيي 

تعيياىل ببيييت حييانون يييوم األحييد النصييو ميين ربيييل األول سيينة  الكيياملي العيياد  عنييد كسييره اإلفييرنم  ييذهلم  
 هي وبناه مسجدًا للنصر وفقد من استشهد من أصحابه يف املوقعة (( .637

 

  
)) أنشأ هذا المسجد المبارك  األمير األجل اإلسفهسالر  
الكبير الغازي المجاهد المرابط شمس الدين سنقر  

الملكي الكاملي العادلي عند كسره اإلفرنج خذلهم هللا  
م األحد النصف من ربيع األول سنة  تعالى ببيت حانون يو 

هـ  وبناه مسجداً للنصر وفقد من استشهد من   637
 أصحابه في الوقعة ((
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 لمحة جغرافية عن مدينة بيت حانون 
 : املالم  الطبيعية

 :  املوقل
ويدود الفاصيلة بيل قطياع تقل مدينة بيت حانون يف حمافظة دال قطاع غزة حيي   يدها مين الشيرق والشيمال ا

، و يدها مين الغيرب واكنيوب أراضيي مدينية بييت  هييا ، ويعتيرب  1948غزة واألراضي الفلسطينية احملتلة عيام 
موقييل بيييت حييانون موقعييا ثتييازا حييي  أهنييا تضييم أهييم معييرب بييري يييربا القطيياع دألراضييي الفلسييطينية احملتليية عييام 

 م . 1948
 . وجند دمرة ققري يف الشمال1948جرة واحملتلة عام و د بيت حانون من القرى امله

 املساحة :
دومن ، وبلي   23025دومن ومسياحة أراضييها  39م كانيت مسياحة بييت حيانون   السيكنية (  1931يف العام 

دومن لتبقيى املسياحة  12525بيت ، وصادر ا حيتالل مين اراضييها مسياحة تزييد عين  194عدد البيوت فيها 
 دومن . 11.500م 1967يت حانون منذ العام اوالية ألراضي ب

 دومن . 12100م لتبل  2003وقد مت توسيل نفوذ البلدية يف العام 
 التضاريس:

إن مظييياهر السيييط  يف املدينييية تتمييييز بعيييدم ا سيييتواء حيييي  أن املدينييية تقيييل يف منطقييية منخفضييية نسيييبيا دلنسيييبة 
الشرق والغرب واكنيوب واليذي أدى بيدوره إىل أن تكيون  للمناطق اجملاورة هلا فهي حتاط  ناطق أك ر ارتفاعا يف

 يف املدينة بعمت املسيالت املائية الق جتري يف املناطق املنخفضة يف فصل الشتاء وهذه املسيالت املائية هي:
وهو جيري من جنوب املدينة وتصب فيه السيول من بعيمت املنياطق اجملياورة للمدينية حيي    : وادي بيت حانون

ا ل اخلا األ ضر ومير  نطقة الشجاعية يف غزة وحع بيت حانون حيي  يتحيد ميل وادي بريدعية مث ميتد من د
 يد ال إىل دا ل اخلا األ ضر مرة أ رى مث إىل البحر.

 وهذا الوادي يلتو حول بيت حانون مقل القوس ويعزهلا عزً  اتماً .
املوجييودة يف شييرق املدينيية دا ييل اخلييا األ ضيير  وادي بريدعيية:  ويقييل يف وسييا املدينيية تقريبييا وتعتييرب املرتفعييات

املغذي الرئيسي له الق مت إغالقها إبقامة بعمت برا النايلون واسعة املساحة على روافده من قبل اليهيود ويتحيد 
 عند هنايته مل وادي بيت حانون.
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ن يف الوقيت اواضير وهو يقل دال املدينة وكان يف السابق يتغذى من دا ل اخلا األ ضر ولكي  وادي الدوح:
مت إغالقييه ميين هنيياا ومل يعتمييد يف جرلنييه إ  علييى منيياطق املدينيية وهييو يييد ل كييذلك إىل اخلييا األ ضيير مث إىل 

 البحر.
 املناخ:

يعترب مناخ مدينة بيت حانون جزء من مناخ قطاع غزة وهو منياخ البحير املتوسيا حيار جياا صييفا، دافي  ثطير 
-350تاء حييوا  يانون دلبحيير حييي  يبليي  معييدل األمطييار يف املدينيية يف الشييشييتاًء ، ويتيي ثر منيياخ مدينيية بيييت حيي

ملييم وتسييتغل هييذه األمطييار يف الزراعيية الفصييلية كمييا أن معظييم األمطييار عنييد سييقوطها تتجمييل يف املنيياطق  400
املنخفضية وجتيري علييى شيكل أوديية وسيييول وأهيم هيذه األودييية هيو وادي بييت حييانون ووادي اليدوح كميا تعتييرب 

 اكوفية والق يتم استغالهلا يف فصل الصيو لدى الزراعة. هياماألمطار هي املغذي األساسي لل مياه
 الرتبة:

تيييعثر نوعيييية الصيييخور والرتبييية عليييى بنييياء الوحيييدات السيييكنية ورفيييل األسييياس طريقييية البنييياء و اصييية املبيييامب ذات 
 يييص بينميييا حتتيييال الرتبييية الطينيييية الطوابيييق املتعيييددة، إذ أن األرر الصيييخرية تكيييون صييياوة أك ييير وذات كلفييية أر 

 والرملية إىل كلفة أك ر.
إىل ثييالأ أنييواع رئيسييية ولكييل منهييا ثيييزات كييان هلييا األثيير علييى النييواحي  نالرتبيية يف مدينيية بيييت حييانو  تنقسييمو 

 العمرانية والزراعية وهي:
بية ذات نفاذيية عاليية  وهيي تسيود يف جنيوب شيرق املدينية وديال شيرق املدينية، وتعتيرب هيذه الرت  : الرتبة اوصيوية

حيي  أهنيا حتتييال إىل كمييات كبيرية مين الييري  ةلزراعيلكميا أهنيا ردرا ميا تسييتغل اقتصيادل وذليك لعيدم صييالحيتها 
 فهي   تزرع إ  أبشجار الربتقال أو الزيتون.

لرتبية تسيتغل يف وهي تسود يف املناطق الشرقية من املدينة ومن رحية قيدرهتا اإلنتاجيية فيهن هيذه ا : الرتبة الطينية
كانيييت تنقيييل إىل و ا حيييتالل يف الصيييناعة   هاسيييتغليالزراعييية دإلضيييافة إىل اسيييتخدامها يف الصيييناعة حيييي  كانيييت 

 يصنل منها نالكراميكان.لدا ل اخلا األ ضر 
 : تسود يف غرب املدينة وتعترب كمصدر للرمال املستخدمة يف البناء وهي توجد يف منطقة العزبة. الرتبة الرملية

 وتوجد يف املسط  القدمي . وهي مزيم بل الرتبة الرملية والطينية رتبة الطينية املختلطة :ال
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 أثر أنواع الرتبة على عمليات البناء:
 يتم تصنيو الرتبة حسب قوة حتمل ضغا املبامب إىل نوعل:

 تربة متماسكة كاوصى والطل .. 1
 تربة غري متماسكة كالرمل والكركار.. 2

 جيدة إلقامة املبامب عليها وذلك لعدة أسباب :غري سبة للرتبة املتماسكة نالطمى والطلن فهي تربة أما دلن
كييي مكلفيية يف عملييية البنيياء و اصيية يف املبييامب املرتفعيية حييي  يتطلييب عمييل قواعييد  رسييانية مسييلحة كبييرية   ( 1

 تتحمل البناء .
صيات و يددات واليق تسيمى نالرتييي  يف الرتبيةن واليذي إن الرتبة الطينية  دأ فيها بعيد فيرتة مين البنياء تقل( 2

 يعدي إىل وجود تشققات يف املبامب .
 موارد املياه :

تعييامب مدينيية بيييت حييانون كبيياقي منيياطق الييوطن ميين اليينقص اويياد يف املييياه إذ تعتمييد علييى مصييادر املييياه التالييية :  
 مياه األمطار واملياه اكوفية .

 مياه األمطار:(  1
يف ري األراضيييي الزراعيييية ، وتعييييويمت   عتمييياد عليهيييا يييياه األمطيييار مييين أهيييم مصيييادر امليييياه اليييق ييييتم اتعتيييرب م

األمطيار يف الفيرتة الواقعية بيل شيهر أكتيوبر إىل  النسيبة العاليية مين ميياها ستهالا من املياه اكوفية حيي  هتطيل 
 400-350مدينة بييت حيانون حيوا  هناية شهر مارس، وتعترب هذه الفرتة فرتة فائمت مائي حي  يسقا على 

امليياه اكوفيية وقيد كيان هنياا نقيص ملحيول  يالل العيام تغذيية ملم وتعترب مياه األمطار هي املصدر الرئيسي يف 
 م يف نسبة مياه األمطار .2003

 : املياه اكوفية( 2
مييايو وسييبتمرب وهييي الفصييول تسييتخدم املييياه اكوفييية يف املدينيية بشييكل أساسييي يف الزراعيية يف الفييرتة الواقعيية بييل 

الييق   هتطييل فيهييا األمطييار ويكييون اعتميياد السييكان يف الشييرب والزراعيية علييى املييياه اكوفييية والييق يتغييذى هبييا 
اخلزان اكويف يف فصل الشتاء وكان سابقاً يتم استغالل هذه املياه عرب اآلدر ويوجد يف مدينة بيت حيانون  يزان  
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ب مين امليياه و يقيل يف أعليى منطقية يف املدينية واليذي يعهليه لتوصييل امليياه ميرت مكعي 2000كبيري يتسيل ويوا  
  م استغله جنود ا حتالل ا سرائيلي1987إىل كل مكان يف املدينة ، و الل اإلنتفاضة يف العام 

 
 
 

وأصييبحوا يلقييون فيييه حييي  أقيياموا علييى سييطحه ثكنيية مراقبيية عسييكرية ونصييبوا فوقييه كييامريات التصييوير كمرتفييل 
 فالت واملخلفات ثا ادى اىل هجرة هذا اخلزان .الن
 

 اثنيا/ املالم  البشرية:
 السكان:

 3976بلي  حيوا   1963نسيمة ويف عيام  1680م حنيو 1945بل  عدد السكان يف مدينة بيت حانون عيام 
 ألو نسمة . 38م بل  تعداد سكاهنا حوا   2004نسمة.ويف عام  20791حنو  1997نسمة ويف عام 

 ا قتصادي: النشاط
ميين عييدد السييكان ونسييبة ضييايلة  %70معظييم سييكان مدينيية بيييت حييانون يعملييون يف الزراعيية ويشييكلون نسييبة 

 2004ام ي يل اخليا األ ضير واملنطقية الصيناعية   اييرز (  يف العيايعملون يف الصناعة ، ويبل  عدد العميال د
 عامل . 850م 
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 الفصل ال امب 
 الواقع السياسي لبيت حانون 

  عية اإلدارية للمدينةالتب
 ( 1 )ن :   1917 – 1517من العهد الع مامب ن 

دينيية ن فقيام السيلطان سيليم  –إقطاعيية  –جاءت الدولة الع مانية وأركاهنا الرئيسة يف اوكيم ثيالأ ن عسيكرية 
لفييا األول بتكليييو القائييد العسييكري مصييطفى دشييا بيين عبييد املعييل إبقطاعييية ن سيينجق غييزة ن املمتييد ميين مدينيية 

دييا ً حييع العييريً جنييودً إقطاعيياً عسييكرلً لييه وألسييرته ميين بعييده والييق أصييب  يطلييق عليهييا ن  ل رضييوان ن ميين 
 – 1531أبناء مدينة غزة والق اليذهتا هيذه األسيرة عليى ميدى قيرن ونصيو مين الزميان مقيراً رئيسياً وكمهيا   

األسيرة مين أبنائهيا البشيوات واألميراء قيدراً كبيرياً م ( أي يف أول الدولة الع مانية ، وقد أثبت قادة هيذه  1675
من اوزم واإلدارة الرشيدة األمن وإمارة وقيادة حمميل اويم ييوم كانيت مدينية غيزة هيي مركيز التقياء  ييل حجيال 
بالد الشام وأحيارً حجيال مصير ، حيع غيدت مدينية غيزة يف عصيرهم ن عاصيمة فلسيطل السياسيية واإلداريية ن 

 ، ألن الدولة الع مانية است ثرت  دينية القيدس الشيريو  لتكيون عالقتهيا واتصياهلا دلبياب العيا  إذا جاز التعبري
 مباشرة ، وذلك ملكانتها الدينية يف أفادة السالطل الع مانيل .

ليذلك انصيب اهتميام دشيواهتم عليى زراعية األراضيي وإقامية السيواقي هليا وحفير ن اهليرادت ن وملاهيا دمليياه عليى 
 طريق اوم . طول
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، ومل يكين قطياع  طاً للربيد الذي  ر من  الله القوافل الربيدية   وقبلها  وقد كانت بيت حانون يف تلك الفرتة
التعليم يف بيت حيانون ودقيي املنياطق العربيية الفلسيطينية مين اهتماميات الع ميانيل ، وكيذلك دقيي القطاعيات ، 

تاتيييب األهلييية وقييد كييان الوضييل اإلقتصييادي يف القرييية سيييء جييداً نتيجيية بييل كييان التعليييم مقتصييراً فقييا علييى الك
 ا قطاعية والضرائب املختلفة بدءأ من ضريبة املنازل واألراضي ن الويركو ن انتهاًء بضريبة اويوان .

بييل ويف ظييل اوكييم الييدي  للدوليية الع مانييية اهييتم الع مييانيون بييزلدة ظيياهرة الوقييو يف هناييية عصييرها و اصيية مييا 
هناييية القييرن السييابل عشيير وهناييية القييرن التاسييل عشيير عنييدما بييدأ الييوهن العسييكري والتسيييب ا داري يييددن يف 
جسييد الدوليية ومييا أصيياب العديييد ميين األمييراء والباشييوات احملليييل ميين ضييغوط ومصييادرة أمييوال ثييا دفييل دلك ييري 

 من قبل رجال السلطة الع مانيل . منهم اىل وقو  يل أمالكهم وقفاً ذرًل تفادلً لإلستيالء عليها
مازالت حيع تبىن شعون ادارهتا وزارة األوقاا والشعون الدينية حالياً وقو  ويوجد يف مدينة بيت حانون أراضي

 اآلن أقيم فيها العديد من املعسسات الق لدم املدينة ومن ضمن هذه املعسسات مبىن البلدية اكديد .
الفييرتة تعتييرب ضيياحية ميين ضييواحي مدينيية غييزة  وقييد حكمهييا الع مييانيون حييع  كانييت مدينيية بيييت حييانون يف تلييك

 اهنزام الدولة الع مانية يف القرن التاسل عشر    .
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ويوجد دملدينة شارع يسمى شارع السلطان عبد اومييد نسيبة للسيلطان الع ميامب عبيد اومييد ال يامب  ويقيل هيذا 
 الشارع يف غرب املدينة .

 :  ( 1 )م   1948 – 1917يف العهد الربيطامب 
وانتصيار القائيد الربيطيامب السيري  بعد احنسار الدولة الع مانية وانتصار اولفاء وتو  بريطانييا حكيم بيالد فلسيطل

ادمونييد اللنيييب ومسيياعده امليييدامب اكنييرال شييتود  علييى الع مييانيل  كييان الفيلييق العشييرين بقيييادة علييي فييعاد بيييك 
ة لبيييت حييانون ، واسييتطاعتهم احييتالل قضيياء غييزة الييذي كانييت تتبييل اليييه قرييية بيييت يتمركييز يف قرييية هييول اجمليياور 

حانون ، ضعو الوجود الرتكيي ثيا ادى اىل انسيحاب القيوات الع مانيية مين غيزة ود يول اإلجنلييز اليهيا يف الييوم 
 م   بعد مخسة ألم من صدور وعد بلفور (1971السابل من نوفمرب عام 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
  2001جملة مركز التخطيط الفلسطيين العدد األول  ( 1)  ( 1) 

 السري أدموند اللنيب



                                                                                   
 مدينة بيت حانون                                                                                                                      

                                                                     

  

 

بتجدييييد  يييا السيييكة اودييييد ليمتيييد مييين لفيييا دييياً حع م قاميييت اوكومييية الربيطانيييية 1918عيييام ويف مطليييل ال 
وهذا اخلا تعيرر للك يري مين  يقطل أراضي بيت حانون  والق كانت  اتبعة ملدينة غزة كما هي العريً جنودً و

ود وقيياموا بتسيييري قطيياراهتم اسييتخدمه ميين بعييدهم اليهيي وقييد العمليييات الفدائييية لل ييوار أدن النتييداب الربيطييامب ، 
عليه . ويف هناية القرن التاسل عشر مت رفل القضيبان اوديديية مين قبيل امليواطنل وقاميت البلديية برصيو وتعبييد 

 الشارع ويطلق عليه اآلن شارع السكة .
يياً كما وقامت حكومة ا نتداب الربيطامب برصو الطريق املعدي اىل غيزة   اخليا الشيرقي ( وهيو ميا يسيمى حال

شييارع الشييهيد  ليييل الييوزير  ليميير ميين مدينيية بيييت حييانون مييروراً بشييرق مدينيية غييزة ويلتقييي عنييد املغراقيية بطريييق 
صالح الدين واليذي أيضياً قاميت بتعبييده سيلطة ا نتيداب الربيطيامب    ،  ومل يطيرأ أي  تغييري يف مسياحة املدينية 

دومن وبقيييت  12525ائيلي ميين أراضيييها دومن صييادر ا حييتالل ا سيير  23025حييي  كانييت مسيياحتها حييوا  
م وسييطرته عليى قطياع غيزة وانسيحاهبم 2/11/1956على هذا اوال حع د يول ا حيتالل الصيهيومب بتياريئ 

وبسبب انتفاضية عارمية قيام هبيا    “ U.N.E.F “م ود ول القوات الدولية 7/3/1957من القطاع بتاريئ 
م حيي  تيوىل الليواء أمحيد حسين 14/3/1957قطياع بتياريئ السكان يف القطاع  رجت القيوات الدوليية مين ال

 م .1967عبد اللطيو إدارة قطاع غزة ليبقى اوكم يف قطاع غزة لإلدارة املصرية حع العام 
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 تقسيم فلسطل حسب وعد بلفور
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  -م ( :  1949اتفاقية الهدنة ) رودس  
ة يف بايييير السييييبل م عنييييدما عقييييدت اتفاقييييية اهلدنيييية يف جزيييييرة رودس كانييييت القييييوات املصييييري 1949  يف العييييام 

والفالوجيا ومنطقيية عصيلول وكييان اقيرتاح رئييب الوسيييا اليدو  أن يكييون ملدينية بايير السيبل حيياكم مصييري ا  ان 
النتيجيية وصيييلت اىل رفيييمت اليهييود وانسيييحاب القيييوات املصييرية مييين الفالوجيييا وعصييلول حيييي   ركيييزت القيييوات 

ة ملدينيية غييزة إدارل حييع قييدوم السييلطة الوطنييية املصييرية يف بيييت حييانون بييد ً ميين الفالوجييا  وبقيييت القرييية اتبعيي
 الفلسطينية  (  . 
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 : 1995 – 1948فرتة ا حتالل الصهيومب 
م قامييت الطييائرات ا سييرائيلية بقصييو مك ييو ملدينيية بيييت حييانون ثييا ادى اىل قتييل عييدد  1956يف حييرب العييام 

يل السكان اىل  ارل املدينة ، مث عياد نسيبة كبيرية كبري من السكان وتدمري املنازل واملمتلكات  وقاموا بتهجري  
 منهم اىل القرية .

م ود ييول قييوات ا حييتالل ا سييرائيلي لقطيياع غييزة قامييت سييلطات  1967بعييد هزمييية القييوات املصييرية يف العييام و 
ا حييتالل إب ضيياع القطيياع وميين ضييمنها مدينيية بيييت حييانون للحكييم اإلداري العسييكري ، حييي  أشييرا اويياكم 

على تسيري مناحي اوياة واخلدمات و الشعون اإلدارية واملعيشية حع قدوم السيلطة الوطنيية الفلسيطينية  ا داري
 وجالء قوات ا حتالل.

 



                                                                                   
 مدينة بيت حانون                                                                                                                      

                                                                     

  

 

 
 الفصل ال ال 

 التطور العمراني في المدينة 
 من الفت  اإلسالمي حع العهد الربيطامب :

بييل بقييت يف حمورهيا األصييلي  ك يرياً ربيطييامب مل تتسيل  قريية بييت حييانون منيذ الفيت  اإلسييالمي إىل بدايية ا حيتالل ال
ويرجييل ذلييك إىل اوييروب الييق شييهدهتا القرييية دعتبارهييا مييد ل مدينيية غييزة الشييما  والتغييري يف سييكاهنا كييان أثيير 

 اهلجرات الق كانت يف العهد اإلسالمي إىل أن د ل ا حتالل الربيطامب .
 رتة ا حتالل الربيطامب:ف

ل الربيطيييامب جنيييد أن املدينييية قيييد امتيييدت إىل ا جتييياه الغييير  واكنيييو  ويرجيييل ذليييك إىل أن املنييياطق يف فيييرتة ا حيييتال
الشيرقية والشيمالية كانيت منياطق عسيكرية للجييوط الربيطانيية ومل يسيتطيل السيكان ا قيرتاب منهيا أو املبيامب الييق 

 إوارها  وفا من القمل واإلرهاب الذي كان ميارس ضدهم .
 ية :الفرتة املصر 

امتيييدت القريييية د جتييياه اكنيييو  وذليييك  عتبيييار املنييياطق الشيييمالية مييين املدينييية منييياطق عسيييكرية  تييية ومل يسيييم   
للسكان ا قرتاب منها ويف املناطق اكنوبية اليق كانيت تيرابا فيهيا الوحيدات املصيرية أدت إىل إحسياس السيكان 

وراء األميين واهلييدوء إييوار تلييك الوحييدات ، أمييا املنيياطق  دألمييان ثييا دفعهييم إىل ا متييداد إىل جنييوب املدينيية سييعيا
، فقييد  الغربيية فقييد كانييت أرر البلييد   مسييط  القريية ( ويوجييد هبييا السيياقية الييق كانيت تييزود سييكان القرييية دملييياه 

 كانت ترتكز يف مسط  القرية النسبة العالية من التواجد السكامب .
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 فرتة ا حتالل الصهيومب:

إىل شييرق املدينيية ويرجييل ذلييك إىل شييق  1980 – 1967يف الفييرتة ميين  البنيياء تالل الصييهيومب اجتييهيف فييرتة ا حيي
الطريق الرئيسيي يف املدينية ورصيفه حيي  أصيب  طريقيا حييول وذا أةيية كبيرية لسيكان القريية ثيا دفيل السيكان إىل 

داد السيكان إىل ديال القريية إىل قرهبيا البناء إوار الشارع كما أن مركز القرية كان يف شرق املدينة ويرجل عدم امت
من اودود من األراضيي الفلسيطينية احملتلية ومين الغيرب وجيود السيكة اودييد واليق كانيت مهشيمة وليسيت ذات 

 أةية أما يف املناطق اكنوبية فتسود أراضي األوقاا وهي بعيدة نسبيا عن مركز القرية .
السييكان إىل الشييرق والشييمال الشييرقي واكنييوب الغيير  ،  فقييد كييان امتييداد 1990-1980أمييا يف الفييرتة ميين 

ويرجييل ذلييك إىل أن أصييحاب األمييالا والييق كانييت مشييجرة أبشييجار اومضيييات والزيتييون قيياموا ببيعهييا ك راضييي 
للسكن ثا أدى إىل انتقال السكان إىل تلك املناطق كما أن هنياا الك يري مين العوائيل مين  يارل القريية اشيرتوا يف 

 ق وسكنوا فيها ، أما املنطقة اكنوبية للقرية فقد أنش  فيها منطقة صناعية .تلك املناط
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 المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي بيت حانون :
ن وهيي مواقيل اسيتيطانية يسيتطيل اكنيود  Nahalن حنيال   ا يطلق عليه اسرائيلياً كانت املستوطنات تقام 

املشييياركة يف جتهييييز البنيييية التحتيييية لتليييك املواقيييل ، وقيييد بيييدأت عيييدة مييين  الهليييا إهنييياء  يييدمتهم مييين  يييالل 
يعتييرب ومين مث حولييت ملواقييل اسيتيطانية حييي  مسيتوطنات يف البداييية كمواقيل عسييكرية يف قطيياع غيزة والضييفة 

 -700ألهنيا تيوفر فيرم عميل ويوا  من الناحيية التشيغيلية املستوطنون ان املستوطنات مهمة للفلسطينيل 
 فلسطي   عامل 1000

 املستوطنات يف دال قطاع غزة : 
 التجمل ا ستيطامب الشما  :

 نتيو ه سارا :  .1

 يعتربوهنا اليهود جزء من اسرائيل   مستوطنة أمنية ( وهي على اخلا األ ضر .
 ايرز الصناعية :  .2

بييل  ورشيية للعمييل تشييغل مييا 100مصيينل وحييوا   36هبييا علييى اراضييي بيييت حييانون و م 1972أتسسييت يف العييام 
 م .1994عامل فلسطي  ، وقد نقلت اليها اإلدارة املدنية واحملاكم العسكرية بعد العام  2500اىل  2000

 . ايلي سيناي :3
م ويعمييل أفرادهييا يف 1983دومن أتسسييت يف العييام  478مسييتوطن ( تبليي  مسياحتها  300عائليية    60يقييم هبييا 

 . منطقة شواط  شكما   التجمل ا ستيطامب الشما  (
 .دوجيت :4

دومن وأتسسيت يف  180فيرداً ( مسياحتها  70عائلية    18وفيهيا مقامة على أراضي مدينة بيت  هييا وهي حدي ة 
م   جيييزء مييين مسيييتوطنات بيكييير ( وهيييي املسيييتوطنات اليييق أقامتهيييا اسيييرائيل بعيييد زلرة جييييمس بيكييير 1990العيييام 

 للت كيد على استمرارها يف ا ستيطان . 
 اا   وحتتوي على مزرعة عكية جديدة تعتمد على املياه املاوة لرتبية األعاا ( .وهي قرية صيد أع

 .نتسانيت :5
دومن ، وقيد كانيت موقعياً  1620فرد( وهي األكيرب يف الشيمال وتبلي  مسياحتها  550عائلة    160عدد السكان 

 م حتولت اىل مستوطنة .1982م ويف العام 1978عسكرًل يف العام 
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 بييت  هييا  قامية مسيتوطنات اييرز بييت حيانون و دومن من أراضيي  2500م مت اإلستيالء على 1982م يف العا
 1983واملستوطنات املقرتحية   نفيتيز صيا ح ، ايليي سييناي ( وقيد أقيميت ايليي سييناي يف العيام  –نتسانيت  –

حيي  بعد اتفاقيية كاميب ديفييد املصرية الق كانت مقامة على األراضي للمستوطنل الذين ا لوا مستوطنة لميت 
 مستوطنة . 12م مت إقامة مستوطنة لميت كمنطقة عازلة بل غزة وسيناء إضافة اىل 1973يف العام انه 
 :   حقل الشعب (  . مستوطنة نري عام6

شييرق املدينيية  ، وقييد أسسييها مهيياجرون ميين وسييا  علييى م  وهييي تقييل  1943أقامهييا اليهييود قبييل قيييام الدوليية يف العييام 
اورود وشيييرقيها ادن الطغييييان النيييازي ، أسسيييت كبدايييية  سيييتعمار النقيييب وحفيييرت فيهيييا  در وميييدت منهيييا أربييييب ليييري 

م اليذت قاعيدة ومستشيفى ومركيز  وييل ملسيتوطنات اكنيوب اليق انقطعيت عين 1948مستوطنات النقب ، ويف حروب 
 سائر اسرائيل .

 تربية البقر وصنل السكاكل .اعتمد سكاهنا على الزراعة الك يفة واومضيات و 
 

 بيت حانون يف عهد السلطة الوطنية الفلسطينية:
بقدوم السلطة الفلسطينية أصبحت قرية بيت حانون مدينة  ا فيها العزبية التابعية ويدودها ومت توسييل نفوذهيا ، 

،  1994ه يف العيام ومت حتويل اجملليس القيروي اىل بلديية بقيرار مين فخامية اليرئيس لسير عرفيات حفظيه   ورعيا
دومن بعييد أن كانيييت يف فييرتة ا حيييتالل ا سيييرائيلي  12100م لتبلييي  2003ومت توسيييل نفيييوذ البلدييية يف العيييام 

 دومن تقريباً . 6000
حتول جزء كبري من األراضي الزراعيية يف تليك املنطقية إىل أراضيي سيكنية ثيا دفيل السيكان إىل البنياء يف أمالكهيم و 

 تلك .
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  الباب ال امب
 الفصل األول

 بلدية بيت حانون
 

م ويف ظل اوكم املصري لقطاع غزة مت أتسيس جملس قيروي لبييت حيانون يعيىن ويهيتم دمليواطنل 1965يف العام 
وشييعوهنم ، حييي  كييان اجمللييس القييروي يسييري مصييا  املييواطنل بشييكل يييومي ، وتقلييد ر سيية اجمللييس منييذ أتسيسييه 

م مت إنشياء مقير البلديية  1973رؤسياء ، ويف العيام  3الفلسطينية ( عدد  م   السلطة الوطنية1994وحع العام 
 القدمي والذي يقل فوق مبىن  السوق املركزي  لتقوم البلدية بتقدمي  دماهتا من  الله .

و رسوم ر سيي مين فخامية اليرئيس لسير عرفيات مت حتوييل اجملليس القيروي اىل بلديية بر سية السييد ابيراهيم توفييق 
عضواً مت انتخاب الرئيس من بينهم و يعهم مين أبنياء املدينية ، وتتبيل البلديية  12جلس بلدي مكون من محد و 

 إدارلً لوزارة اوكم احمللي يف السلطة الوطنية الفلسطينية .
كانت بيت حانون تفتقر ألدىن مقومات اوياة فلم يكن فيهيا شيبكات للصيرا الصيحي بيل كانيت يعتميد سيكاهنا 

اه على اوفر ا متصاصية ويف الغالب كان ييتم تصيريو امليياه اىل الشيوارع العامية ثيا كيان يتسيبب يف لتصريو املي
انتشار األمرار بل األطفال  صوصياً يف الصييو ، وكيان دور البلديية كبيرياً يف رفيل املعيارة عين السيكان فقاميت 

مين  % 75ا نسيبته يييطيت الشيبكة مإبنشاء شبكة للصرا الصيحي ومضيختل رئيسييتل للميياه العادمية ، حيع غ
 م على مشروع الصرا الصحي يف منطقة العزبة . 2004مناطق املدينة ، وتعمل  الل العام 

ومل تكن فيهيا الطيرق والشيوارع املرصيوفة واملعبيدة بيل كانيت معظمهيا ترابيية عيدا عين الشيارع العيام   شيارع  لييل 
ربيطيييامب ومل يييتم إعييادة تعبييييده بشييكل مالئيييم يف ظييل ا حيييتالل الييوزير حالييياً ( واليييذي مت تعبيييده منيييذ ا نتييداب ال

 ا سرائيلي  .
عمليييت البلديييية حنيييو تطيييوير هيييذا القطييياع فقاميييت بتعبييييد شيييبكة الطيييرق بشيييكل واسيييل يف املدينييية سيييواًء الشيييوارع 

 الرئيسية أو الشوارع الفرعية واألحياء السكنية .
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ن بايير واحييد كييان يييروي السيياقية ، وبييه بركيية كبييرية كييان يطلييق عليهييا   مل يكيين يف بيييت حييانون  در للمييياه عييدا عيي
اكابية ( وكانت نساء القرية تصطو كل واحدة حتمل إرء لتملاه من البار وقد عيت املنطقة الق يقيل هبيا الباير بيي 

   قاع البار ( ومازال سكان املدينة يتداولون هذا ا سم تعريفاً دملنطقة .
البلد والذي يقل إوار املقربة   و زان مياه واحيد يف نفيس املنطقية كيان يغيذي القريية دلكاميل  ، حع مت حفر بار 

 و نتيجة  قرتاب البار من  املقربة تلوثت مياهه ومت اغالقه وردمه  وايقاا  زان املياه  القدمي .
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اية أو اهتميام بتحسيل الشيبكات كما وكانت شبكات املياه يف القرية من اوديد الصدئ مل يكن لالحتالل أي عن

. 
وبعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية دأبت البلدية على تطوير  يل القطاعات بل إعادة اتهيلها وكانيت شيبكة 
املياه على رأس أولولت البلديية ف نشي ت البلديية شيبكة ميياه حدي ية تيتالئم ميل احتياجيات السيكان وتغطيي  ييل 

 عددها مخسة  در موزعة على النحو التا :و ت جمموعة من  در املياه مناطق املدينة ، وكذلك حفر 
ميييرت مكعيييب يف السييياعة وقيييد مت تطيييويره يف منتصيييو عيييام  160وقدرتيييه اإلنتاجيييية  C – 128باييير أبيييو غزالييية: 

1997. 
 .1997مرت مكعب يف الساعة وقد مت تطويره يف عام  100وقدرته اإلنتاجية  C – 127بار العزبة:  

مييرت مكعييب يف السيياعة ومعظييم إنتاجييه  ييام دملنطقيية  85وقدرتييه اإلنتاجييية  C – 76نطقيية الصييناعية:  بايير امل
 الصناعية.

مرت مكعب يف الساعة وهو بار جديد مت إعادة أتهيليه يف عيام  110وقدرته اإلنتاجية  C – 79بار األوقاا:  
 . 1999وبدء يف العمل عام  1998

 بار الندى : 
 مرت مكعب يف الساعة  . 120م وقدرته ا نتاجية 2003 مت إنشاءه يف العام
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أما دلنسبة للكهردء فلم تكن يف املدينة شبكات للكهردء ا  يف سينوات السيبعينات ومل تكين تغطيي كاميل أحيياء 
القريييية ، وقاميييت قيييوات ا حيييتالل ا سيييرائيلي بتسيييهيل أعميييال شيييركات الكهيييردء ا سيييرائيلية لتزوييييد قطييياع غيييزة 

ردء ومين ضيمنها بييت حيانون وقيد كانيت الشيبكات اتلفية وغيري قابلية للتوسيل ، كميا حياف  ا حيتالل عليى دلكه
 عدم إررة الشوارع بشكل كايف وذلك لدواعي أمنية طوال سنوات ا حتالل للقرية .

 
ء الكهييييرد انثيييأومييين أحيييد األسييياليب الضييياغطة اليييق كيييان يسييييتخدمها ا حيييتالل إلجبيييار امليييواطنل عليييى دفيييل 

عيرب مكيربات الصيوت يف السياحات العامية لييالً والضرائب هو فرر منل التجيول عليى السيكان مث  يل السيكان 
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ومصيادرة بطاقييات اهلوييية ، ويف حييال قيييام املييواطن بييدفل املسييتحقات والضييرائب يتوجييه  سييتالم بطاقيية اهلوييية ميين 
 ا دارة املدنية ا سرائيلية .

 
 

يييت حيييانون تطييوراً كبيييرياً يف قطيياع الكهيييردء فقييد مت اتسييييس سييلطة الطاقييية م شييهدت مدينييية ب1994وبعييد العيييام 
الفلسطينية ومن بعدها وزارة الطاقة واملوارد الطبيعية والق قامت بدورها بتطوير وتوسيل شبكات الكهيردء قاميت 

 على أثرها البلدية بتوسيل  دمة الكهردء لتغطي كافة احناء املدينة .
 م .1998مة التيار الكهردئي لشركة توزيل كهردء حمافظات غزة يف العام حع مت نقل صالحيات  د

 أما دلنسبة لقطاع الصحة : 
كان سكان مدينية بييت حيانون يتلقيون  دمية العيالل يف عييادة  يدمات جبالييا التابعية لوكالية الغيوأ الدوليية ويف  

 رفق صحي سواًء يتبل لوكالة الغوأ ك ري من األحيان يف مستشفى الشفاء بغزة ، ومل يكن يف القرية أي م
الدولية او لسلطات اوكم ا سرائيلي ، ومل بداية سنوات السبعينات عملت سلطة ا حتالل على بنياء عييادة   
مستوصييو ( بسيييطة عبييارة عيين غرفيية طبيييب وغرفيية غيييار   اسييعاا أو  ( ، ودلكيياد كانييت هييذه العيييادة تغطييي 

 القرية . النسبة الضايلة من عالل املرضى يف
م قامت وزارة الصحة الفلسطينية إبعادة بناء العيادة وتوسيعها لتغطي إحتياجات املدينية األوليية 1995ويف العام 

وأطليييق عليهيييا اسيييم   مركيييز شيييهداء بييييت حيييانون الصيييحي ( ، ويعميييل املركيييز حيييع السييياعة ال امنييية مسييياًء وميييزود 
 ت .دألدوية والعالجات الالزمة للمرضى وهبا غرفة عمليا

كما وقامت وكالة الغيوأ الدوليية ببنياء عييادة تعميل ثالثية ألم أسيبوعياً ،  مل تكين هيذه العييادة قيادرة عليى تغطيية 
اخلدمات الصحية للسيكان بسيبب العيدد الكبيري اليذي يتلقيى اخليدمات منهيا وقلية عيدد األطبياء ، وتلبييًة ملطاليب 

 الفرتة الصباحية فقا  .السكان مت فت  العيادة لتعمل طيلة ألم األسبوع يف 
بعييد رحيييل ا حييتالل أصييبحت مدينيية بيييت حييانون تتمتييل  بنوعيياً ميين اورييية يف القطيياع الصييحي فقييام احتيياد كييان 
العمييل الصييحي بت سيييس عيييادة القييدس ، كمييا وقييام العديييد ميين األطبيياء ميين أبنيياء املدينيية بفييت  عيييادات لصصييية 

  اصة يستفد منها سكان املدينة .
عتييداءات املتواصييلة ميين قبييل قييوات ا حييتالل ا سييرائيلي علييى املدينيية وإزدلد عييدد السييكان عملييت ونتيجيية ا 

البلدية جاهدًة على ضرورة  إجيياد مستشيفى يف املدينية ، فقيد كانيت قيوات ا حيتالل  نيل سييارات ا سيعاا مين 
جيية لبنيياء مستشييفى يغطييي التنقييل دا ييل و ييارل املدينيية  ، ونسييو اكسييور أدى اىل عييزل السييكان ثييا دعييت اوا
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(   UNDPسكان املدينة ، وقد عمليت وزارة الصيحة الفلسيطينية بتموييل مين بيررمم األميم املتحيدة ا  يائي   
 م على أتسيس املستشفى .2003ونقابة أطباء مصر يف العام 

 
 
 
 

ة ، د ضيافة بيمنطقية العز كما وقامت البلدية دلسعي إلقامة عيادة يف عزبة بيت حانون ومت إجنازها دلفعل لتخيدم 
 إلنشاء اخلدمات الطبية العسكرية ملستشفى بلسم .

ومييا زالييت البلدييية تعمييل علييى تطييوير القطيياع الصييحي يف املدينيية عييرب فييت  األبييواب كميييل املعسسييات الداعميية 
 للقطاع الصحي ومساعدهتا قدر ا مكان يف هذا اكانب .

دة الطيوارئ بيوزارة الصيحة الفلسيطينية  و سياعدة األطبياء مين أبنياء ومن اكدير دلذكر أن البلدية قاميت و سياع
املدينة على افتتاح أك ر من عشرة مراكز طوارئ لإلسعافات األولية يف  يل أحياء املدينة وذلك كمراكيز اسيعاا 

  الهلا .طارئة يف حا ت ا جتياحات ومنل التجول والذي كانت ك رياً ما يقل جرحى وشهداء من أبناء املدينة 
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 اغالق مكب النفالت
 

م ( تعمدت قوات ا حيتالل ا سيرائيلي تضيييق اخلنياق عليى مدينية بييت  2001ضة األقصى   امنذ اند ع انتف
حانون فقامت وبشكل مفاج  وجائر إبغالق مكب النفالت الذي يقل يف ديال املدينية ومنيل  لييات البلديية مين 

حيدوأ أزمية  انقية يف عمليية ترحييل النفيالت لعيدم وجيود مكيان بيديل تنقيل وضل النفيالت هنياا ، ثيا أدى اىل 
 اليه .النفالت  وجود مكان لرتحيلنفالت املدينة اليه وعدم 

ومنذ اغالق املكب تعيً مدينة بيت حانون يف أزمة مستمرة يعامب منها السكان وتعامب منهيا البلديية بشيكل دلي  
. 
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والطيرق منيذ  ميت البلديية إبنشياءها يف قطاعيات امليياه والكهيردء والصيرا الصيحيد ضافة للمشروعات اليق قا
 -2002قامييت البلدييية بتكييريس جهودهييا إلجنيياز القييدر األكييرب ميين املشييروعات  ييالل األعييوام  1994العييام 
 . 2004، ووضل العديد من املشروعات اويوية لتنفيذها  الل العام  م2003

 م  2003 – 2002لدية  الل األعوام املشروعات الق قامت هبا الب
 

 
 اإلشراف اسم المشروع الرقم

 usaid 1مرحلة إعادة تاهيل شارع خليل الوزير ال 1

الجزء الشرقي -تبليط حي األمل  2  UNDP 

من صالح الدين حتى شارع الزيتون -تعبيد شارع السكة  3  وزارة األشغال 

 TECC انشاء جسر المدخل الرئيسي 4

امام المدارس -تعبيد شارع خليل الوزير  5  UNDP 

من زمو حتى المصريين -تعبيد شارع خليل الوزير  6  UNDP 

المرحلة األولى-ليط شوارع حي الزيتون تب 7  UNDP 

 وزارة األشغال مشروع صيانة شارع العزبة 8

 USAID تعبيد شارع زمو 9

2إعادة تاهيل شارع خليل الوزير المرحلة   10  USAID 

منزل  150اصالح وترميم عدد  11  وكالة الغوث 

منزل  150اصالح وترميم عدد  12  نقابة المهندسين 

منزل 250وترميم عدد  اصالح 13  وزارة األشغال 

منزل 90اصالح وترميم عدد  14  وزارة األشغال 

 بيكارد مشروع عمل دربزينات حديد مقابل المدارس  15

 بيكارد مشروع عمل دربزينات حديد شارع القدس  16

 UNDP مشروع مبنى البلدية الجديد 17

 انقاذ الطفل مشروع انشاء منتزه البلدية 18

 CHF مشروع تنظيف المدينة 19

 CHF مشروع تشجير مدخل المدينة 20

 UNDP مشروع إنشاء مستشفى بيت حانون 22

 CAMP مشروع إعادة إنشاء وصيانة اآلبار الزراعية 23

 SIDA مشروع إنشاء بئر مياه حي الندى 24

  مشروع إنشاء عيادة عزبة بيت حانون 25

 CANADA ابورة الشو -مشروع شبكة صرف صحي  26

  مشروع تبليط شوارع حي ابو غزالة 27

  مشروع تبليط شوارع متفرقة  28

  مشروع إصالح الطرق الزراعية 29

 مجموعة الهيدرولوجيين شارع زمو-مشروع أنشاء شبكة الصرف الصحي  30

 جمعة البيئة والتنمية المستدامة وحدة 15مشروع تنفيذ وحدات صرف صحي  31

 CDMسلطة المياه +  وادي بيت حانون مشروع تنظيف 32

 بيكارد مشروع عمل دربزينات حديد شارع خليل الوزير 16
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 م2004مشروعات حتت التنفيذ 
 
 

م دابت البلدية على تنفيذ العديد من املشروعات اويوية والق تعترب  طوة ا رى من اخلطوات الق  2004 الل العام 
 التالية :تسعى البلدية جاهدة على قطعها من اجل  دمة وراحة املواطنل فعملت على تنفيذ املشروعات 

 استكمال اكانب ال امب من شارع  ليل الوزير   مقابل املدارس ( . .1

 رصو شوارع املغاير والقطبانية . .2

 استكمال تعبيد شوارع حي الزيتون . .3

 مشاريل املنحة السويدية : .4

 مشروع بنية حتتية وبالط لشارع العجوز . -
 مشروع بنية حتتية وبالط لشارع الساقية . -

 شارع املصريل . –بالط لشوارع فرعية مشروع بنية حتتية و  -

 ( .  side  2مشروع تعبيد شارع  ليل الوزير من اكسر وحع شارع زمو    -

 . املشروع الطارئ :5
 إررة مد ل بيت حانون . -
 عزل سقو مبىن البلدية . -

 . تشجري جزيرة املد ل الرئيسي .6
 . تشجري منتزه البلدية .7
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 املشاريل املقرتحة :
 
 

 بنية حتتية مياه وصرا صحي ملنطقة مشروع إفراز أبو غزالة .مشروع  .1
 مشروع أرصفة شارع العزبة . .2
 مشاريل توعية / منحة سويدية : .3

 تشجري شوارع . -
 مشاريل بياية . -

 مشروع لطيا   ترقيم شوارع ( . -

 مشروع تعبيد املرحلة ال انية من بورة الشوا . .4
 مشروع نصب املد ل الرئيسي . .5
 ان مقابل املدارس .مشروع نصب امليد .6
 مشروع إقامة مدرستل يف أرر أمحد حلمي دشا . .7
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 الفصل ال امب
 

 األحياء السكنية في مدينة بيت حانون
 أما األحياء الق تقسم مدينة بيت حانون اليها فهي :

 حي الزيتون . .1
 حي األمل . .2
 حي أبو غزالة . .3
 حي املصريل . .4
 حي ابو عودة . .5
 حي البنات . .6
 البلدي القدمية ( . مسط  املدينة   .7
 حي الكفارنة . .8
 العزبة وأبرال العودة وحي الندى . .9

 السلطان عبد اوميد . .10
 املنطقة الصناعية . .11
 القطبانية . .12
 وادي النزازة والفرطة . .13
 بورة الشوا  . .14
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 مسط  املدينة 

 توزيع املنازل يف مسطح املدينة
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 حي أبو غزالة واملنطقة الشرقية 

توزيع املنازل والكثافة السكانية يف حي أبو غزالة 

 واملنطقة الشرقية

 خمطط الشوارع
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حي الزيتون واألوقاا

  خمطط الشوارع يف حي الزيتون واألوقاف
 توزيع املنازل والكثافة السكانية يف حي الزيتون واألوقاف
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 حي بورة الشوا

 بورة الشوا –لكثافة السكانية يف حي األمل الشوارع وتوزيع املنازل وا
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 زبة واألبرال الع

 توزيع املنازل والكثافة السكانية يف منطقة العزبة واألبراج
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 منطقة السلطان عبد اوميد 
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منطقة القطبانية 
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 املنطقة الصناعية 
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 الشوارع الرئيسية في مدينة بيت حانون :
قيام لفيا سيابقاً ( حيي  كيان يصيل قطياع غيزة بفلسيطل احملتلية  –شارع الشهيد  ليل الوزير   غيزة  –مد ل املدينة  .1

 ربيطامب و الل سنوات ا حتالل ا سرائيلي للقطاع .ا نتداب البتعبيده ورصفه 
شارع صالح الدين وهو املنفذ الرئيسي لقطاع غزة من الناحية الشمالية وعليه أقييم معيرب بييت حيانون   إييرز  .2

 م . 1948( الذي يفصل بل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من الشمال وفلسطل احملتلة عام 
أقييم بعيد قيدوم السيلطة الوطنيية الفلسيطينية وقيد كيان سيابقاً  يا للسيكة اودييد شارع السيكة : وهيو شيارع  .3

 يير منييه القطييارات التابعيية لإلحييتالل املتجهيية اىل جنييوب قطيياع غييزة ودلعكييس ، وبعييد أن أغلييق منييذ أوا يير 
 م .1996السبعينات حتول اىل شارع ترا  مت تعبيده يف العام 

 شارع العزبة . .4
 شارع الواد . .5
 نات .شارع الب .6
 شارع زمو . .7
 شارع الشهيد فايز محد . .8
 شارع الشهيد دسل نعيم . .9

 شارع املصريل . .10
 شارع القدس . .11
 شارع الزيتون . .12
 شارع محد . .13

 شارع غزة . .14

 شارع دمرة . .15

 شارع شراب . .16
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 الفصل ال ال 

 

 االنتهاكات االقتصادية في مدينة بيت حانون
 م 2000 في فترة انتفاضة األقصى

ات الصييهيونية وقييوق املييواطن يف مدينيية بيييت حييانون  يييل منيياحي اوييياة ا قتصييادية وا جتماعييية دلييت ا نتهاكيي
 النحو التا :منذ اند ع اإلنتفاضة والسياسية وال قافية والنفسية 

 : ا نتهاكات ا قتصادية يف مدينة بيت حانون يف فرتة انتفاضة األقصى
بشييكل مك ييو املنشيينت املدنييية واألحييياء السييكنية واألراضييي   زالييت قييوات ا حييتالل الصييهيومب تسييتهدا و 

الزراعييية يف بيييت حييانون إضييافة إىل العديييد ميين األبنييية واملنشيينت التابعيية للسييلطة الوطنييية الفلسييطينية الييق يقييل 
أغلبها يف املناطق اودودية مل  ا اهلدنة، وقيد تسيببت يف تيدمري كاميل وشيامل لعشيرات بيل مايات املمتلكيات 

ان املدنية من منيازل ومصيانل وورط عميل وأراضيي زراعيية وميزارع طييور وأبقيار كميا أوقيت أضيرارا جزئيية واألعي
يف منشنت أ رى مل يستطل مالكوها الوصول إليها إلصالحها أو ا ستفادة منها وهو ما كبدهم  سيائر فادحية 

 حقوقهم املدنية والسياسية.أثرت وستعثر  حقا على  تعهم  قوقهم ا قتصادية وا جتماعية فضال عن 
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 تجريف األراضي وهدم المنازل من منظور القانون الدولي اإلنساني
مين القواعييد األساسييية للقيانون الييدو  اإلنسييامب أن املبيامب واملمتلكييات املدنييية جييب أن تكييون  نيي ى عيين أي 

هلا اومايية الكاملية، حيي  حتظير  استهداا من جانب القوات احملتلة و ظر  اما التعرر هلا وجيب أن تتوفر
( ميين اتفاقييية جنيييو الرابعيية اخلاصيية  ماييية املييدنيل وقييت اوييرب تييدمري املمتلكييات حييي  تيينص 53املييادة  

على أنه  ظر على دولة ا حتالل أن تدمر أي ثتلكات  اصة اثبتية أو منقولية تتعليق أبفيراد أو  اعيات أو 
ميات ا جتماعييية أو التعاونيية، إ  إذا كانيت العمليييات اوربيية تقتضييي دلدولية أو السيلطات العاميية، أو املنظ
( مين نفيس ا تفاقيية عليى قيوات ا حيتالل اوير  القييام أبعميال 147حتما هذا التدمري، كما حتظير امليادة  

 ، دعتبارها خمالفات جسيمة لالتفاقية.… تدمري واغتصاب املمتلكات على حنو   تربره ضرورات حربية 
عترب هذه األعميال يف إطيار العقيودت اكماعيية واألعميال ا نتقاميية ضيد امليدنيل اليق حتظرهيا ا تفاقيية يف وت

( حي  تنص على أنه ن  جيوز معاقبة أي شخص حممي عن خمالفية مل يقرتفهيا هيو شخصييا، حتظير 33املادة  
حمظييور، حتظيير تييدابري ا قتصييام ميين العقييودت اكماعييية ودمل ييل  يييل تييدابري التهديييد أو اإلرهيياب، السييلب 

 األشخام احملميل وثتلكاهتم.
كميييا تتنييياقمت هيييذه األعميييال ميييل العهيييد اليييدو  اخليييام دوقيييوق ا قتصيييادية وا جتماعيييية وال قافيييية لعيييام 

( علييى أنيييه ن  جيييوز يف أييية حيييال حرمييان أي شييعب مييين أسييباب عيشييه اخلاصييية، 1، فتيينص املييادة  1966
العهيييد عليييى أي دولييية أو  اعييية أو شيييخص مباشيييرة نأي نشييياط أو القييييام أبي فعيييل ( مييين 5وحتظييير امليييادة  

 يهدا إىل إهدار أي من اوقوق واورلت املعرتا هبا يف هذا العهد.
 : ا نتهاكات الصهيونية يف جمال الزراعة يف املدينة

ن ودليت أعميال دومن من أراضي بيت حيانو  5000قامت قوات ا حتالل ا سرائيلية بتجريو ما مساحته 
ا نتفاضيية ة يمنييذ بدايييبايير مييياه  35التجريييو البيييارات املعمييرة واوقييول واملييزارع ، وكييذلك جتريييو وتييدمري 

انتهاكييا فاضييحا لقواعييد القييانون الييدو  لإلنسييان و  سيييما اتفاقييية وهييذات يعتييرب  2000-9-28بتيياريئ 
القييوات الصييهيونية بعالقاهتييا دلسييكان جنيييو الرابعيية وعلييى وجييه اخلصييوم تلييك القواعييد الييق حتكييم سييلوا 

احملميييل وثتلكيياهتم، وإن معظييم عمليييات اهلييدم والتجريييو ليراضييي الزراعييية تييتم بشييكل فييوري دون إبييال  
مسيييبق ليهيييا ، ودون إعطيييائهم حيييق ا عيييرتار عليييى هيييذه األوامييير عيييدا عييين ذليييك تقيييوم قيييوات ا حيييتالل 

كرية و لييييات مدرعييية وجرافيييات وعشيييرات مييين اكنيييود ، الصيييهيومب دقتحيييام املدينييية مصيييحوبة بتعزييييزات عسييي
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حي  تقيوم إبحكيام السييطرة عليى املنطقية اليق تنيوي التجرييو فيهيا ليراضيي الزراعيية ومين مث تبيدأ إبطيالق 
مصييابي  اإلضيياءة وإطييالق النييار يف اهلييواء ثييا ي ييري الرعييب واهللييل يف أوسيياط السييكان وميين  ييالل ذلييك تييتم 

ألشجار الزراعية واورجية وتدمري الدفياات الزراعية وإتيالا املزروعيات وشيبكات عملية التجريو واقتالع ا
، األميير الييذي يييعدي إىل إويياق  سييائر فادحيية علييى املسييتوى ا قتصييادي يف و در املييياه كمييا ذكييرر  الييري

أحدثتيه ة على اعتبار أن قطاع الزراعة يشيكل عميادا أساسييا فيهيا وهيذه إشيارة إىل حجيم اليدمار اليذي دينامل
قوات ا حتالل الصيهيومب يف األراضيي الزراعيية يف مدينية بييت حيانون اليذي تيرا ميردودا كارثييا عليى صيعيد 

 األفراد وعلى صعيد البياة وعلى صعيد ا قتصاد الوط  أيضا   سيما قطاع الزراعة  . 
كييذلك توقييو ماييات ميين   إن هيذه األعمييال تعتييرب انتهاكييا جسييما وفاضييحا للحقييوق ا قتصييادية يف املدينية ، 

العمال املزارعل اليذين يعمليون يف هيذه امليزارع، دلتيا  سياةت يف زلدة نسيبة البطالية وزلدة نسيبة الفقير يف 

 %19.2فرصية عميل أي بنسيبة  5662املدينة حي  تبل  نسبة فيرم العميل يف القطياع الزراعيي املتعطلية 
 من إ ا  عدد السكان . 

 
 

                                                           
  منظمة العمل الدولية 
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إىل عدم  كن وصول املزارعل من املدينة إىل مزارعهم الواقعية إانيب منياطق التمياس  كما أدت ا عتداءات

لعدة ألم ثا أدى إىل إتالا احملصول الذي جيب قطفه يوميا ورهيك عن حاجة البيوت البالسيتيكية للتهويية 
ون وأيضييا توقييو ورط املنتوجييات دألدوييية الالزميية هييذا أدى إىل تلييو اإلنتييال الزراعييي يف مدينيية بيييت حييان

عملية القطو ألشجار اومضيات والفواكيه وغريهيا مين املنتوجيات الزراعيية واإلرشيادات الزراعيية مين  يارل 
وتيييدمري وشيييبكات اليييري باييير ميييياه  35نطييياق املدينييية كميييا قاميييت قيييوات ا حيييتالل الصيييهيومب بيييردم وتيييدمري 

 ع الزراعي يف املدينة.املعدات اخلاصة دلزراعة ، فضال عن تدمري البنية التحتية للقطا 
إن ما تقيوم بيه قيوات ا حيتالل الصيهيومب ييدحمت ادعاءاهتيا ومربراهتيا حيول عملييات التجرييو إذ أهنيا دائميا 
تييربر ذلييك أبنييه ضييرورة عسييكرية، بينمييا الواقييل يييدحمت ذلييك فييهن عمليييات جتريييو األراضييي تييتم دون أييية 

وا ستيالء على املزيد من األراضيي، وكيذلك خلليق  ضرورة عسكرية، إ ا هتدا إىل ا نتقام من املدنيل فقا
 ( . 48اخلا األ ضر   فلسطل مناطق عازلة على امتداد الشريا اودودي ملدينة بيت حانون مل 
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 : تدمير المنازل السكنية في المدينة
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تيزل تسيتهدا مين  تقوم قوات ا حتالل الصهيومب منذ اند ع انتفاضة األقصى  ملة منظمة اسيتهدفت ومل

 الهلا األعيان املدنيية، ويف مقيدمتها السيكنية اليق كانيت هيدفا لنيريان قيوات ا حيتالل وألسيلحتها املختلفية 
 منزل هدم جزئي . 1200منزل و 72فخالل انتفاضة األقصى بل  عدد البيوت املدمرة كلياً 

، تييتم عيين إصييرار ولطيييا مسييبقل أن اسييتهداا قييوات ا حييتالل الصييهيومب للمنييازل الييذي يقطنهييا املييدنيون
ومن دون وجود ضرورة ليذلك األمير اليذي يتنيا  ميل مبيادئ القيانون اليدو  اإلنسيامب  اصية اتفاقيية جنييو 

 م .1949 ب  أغسطس( عام  12الرابعة، بش ن محاية األشخام املدنيل يف وقت اورب املعر ة يف 
سيييكنية وغريهيييا مييين أضيييرار حيييي  قاميييت قيييوات ومدينييية بييييت حيييانون تعرضيييت لك يييري مييين هيييدم للمنيييازل ال 

اقتحام لعشيرات املنيازل وإ ضياعها للتفتييً اليدقيق واعتقيال عشيرات امليدنيل واقتحيام  اتا حتالل بعملي
اقتحييام ملعسييكر للجيييً وإطييالق النييار وبيي  الرعييب بييل األطفييال وإجبييار عييدد   اتاملنييازل كييان أشييبه بعملييي

اخلييرول ميين منييازهلم وحجييزهم يف منيياطق مكشييوفة يف العييراء، كمييا  كبييري ميين الرجييال والنسيياء واألطفييال علييى
د ليييت هيييذه القيييوات الصيييهيونية يف املنطقييية الصيييناعية الواقعييية عليييى ميييد ل مدينييية بييييت حيييانون بوحيييدات 

عييدة ميرات واحتجياز العمييال دا يل املصيانل لفييرتات الكومانيدوز الصيهيونية تيداهم املصييانل وتقيوم بتفتيشيها 
اليييق تييربا مدينييية بييييت حيييانون  للميييرة ال انيييية ،  مت تيييدمري اكسيييور األربعيية 25/1/2003وبتييياريئ  طويليية .
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 دينة غزة يف اكنوب حيي  عزليت املدينية بشيكل كاميل عين منياطق القطياع ،  صوصياً أتيت عمليية التيدمري 
 طار .للجسور يف فصل الشتاء وذلك ملرور الواد امللتو حول املدينة كالطوق واملمتل   ياه السيول واألم

كما دمرت  يل الطرق الرئيسية والفرعية املعدية والواصيلة إىل املدينية وأوقيت عمليية التفجيري ضيررا فادحيا 
 من املنازل ودمرت  طوط املياه والكهردء واهلاتو . لعديدد
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يف  طييوة تتنيياقمت بشييكل عليي  وصييري  مييل مبييادئ القييانون الييدو  والقييانون الييدو  اإلنسييامب الييق حرمييت 
اللجييوء إىل فييرر العقييودت اكماعييية واصييلت قييوات ا حييتالل الصييهيومب إجييراءات العقيياب اكميياعي ضييد 
عيييائالت امليييواطنل يف مدينيييية بييييت حييييانون اليييذين شيييياركوا يف تنفييييذ أعمييييال املقاومييية املسييييلحة ضيييد قييييوات 

 أهنم مطلوبون هلا.ا حتالل واملستوطنل دا ل األراضي احملتلة أو الذين تزعم قوات ا حتالل الصهيومب 
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فقييد وجهييت قييوات ا حييتالل الصييهيومب هتديييدات صيير ة هلييذه العييائالت بتفجييري منازهلييا يف حييال عييدم قيييام 
 أبنائها الذين تدعي هذه القوات أهنم مطلوبون هلا بتسليم أنفسهم.

 
 

 اعتقال املواطنل من  الل عمليات  اصة يف املدينة :
دسيتخدام القيوات اخلاصية يف اعتقيال العدييد مين امليواطنل  متواصيل بشيكل تقوم قوات ا حتالل الصيهيومب

املطلوبل هلا حي  تتسلل جمموعة مين أفيراد الوحيدات اخلاصية، متنكيرين يف أزلء عربيية أو دليزي العسيكري 
الصيييهيومب وتقيييوم د تطييياا امليييواطنل املطليييوبل، واقتييييادهم إىل أمييياكن غيييري معروفييية حيييي  شيييهدت املدينييية 

اقتحيام مين هييذا النيوع وك يري مين ا عتقييا ت لعشيرات امليواطنل،  بعضيهم أفييرل عينهم  حقيا فيمييا عملييات 
 بقي البعمت اآل ر رهن ا عتقال.
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 االنتهاكات الصهيونية في مجال الصناعة في المدينة:
 : التطور الصناعي يف املدينة

أي يف فييييرتة  ( الفلسييييطينيةنييييية الوطقبييييل جميييييء السييييلطة     1992عييييام  لقييييد أتسسييييت املنطقيييية الصييييناعية
حتييت إشييراا ودعييم ا دارة  1989ا حييتالل الصييهيومب لقطيياع غييزة ، ولقييد مت التخطيييا اهليكلييي يف عييام 
 املدنية التابعة للحكم العسكري الصهيومب بوزارة الدا لية الصهيونية .

ألكيرب ومل يكين هليذه املنطقية وتعترب املنطقة الصناعية نبيت حانونن هي األوىل من نوعها يف قطياع غيزة وهيي ا
 هياة إدارية مشرفة عليها بل ظلت حتت سيادة البلدية واتبعة هلا من رحية اخلدمات العامة .

 -لقد مرت املنطقة الصناعية  رحلتل أساسيتل ةا:
 أو / املرحلة األوىل:

عييدة مصييانل لتحتييوي يف دومن تقريبييا ومت تقسيييمها إىل  152يف هييذه املرحليية بلغييت مسيياحة املنطقيية حييوا  
بدايييية األمييير عليييى ثالثييية مصيييانل للنسييييم والصيييباغة ، زاد عيييددها وبلغيييت عشيييرة مصيييانل إضيييافة إىل اليييورط 

 الصغرية.
ويف بداية أتسيس املنطقة الصناعية كان من السهل واليسري اوصول على ر ص العمل وقيد يرجيل ذليك إىل 

ازدهيار النشياط الصيناعي ، يف هيذه املرحلية مت تنفييذ عدة أسباب سياسية دولية لتشيجيل ا سيت مار كيذب و 
من اخلطة املقرتحة إلنشاء املنطقية كميا أنشي ت بلديية بييت حيانون البنيية التحتيية السيليمة مين جمياري  70%

 مليون دو ر . 2وطرق مرصوفة وصلت التكلفة املادية هلا حوا  
 : اثنيا/ املرحلة ال انية

دو ا وما زالت املنطقية حتيت إطيار التوسييل  190قة الصناعية لتبل  مساحتها يف هذه املرحلة مت توسيل املنط
والتطييوير وعلييى الييرغم ميين تنسيييق وتنظيييم التخطيييا اهليكلييي للمنطقيية إ  أهنييا يف حاجيية كبييرية للتطييور الييذي 
يتطلييييب اسييييت مار األعمييييال وحتسييييل اخلييييدمات والضييييرائب واكمييييارا دإلضييييافة إىل ضييييعو عملييييية تسييييويق 

ات احمللية ويف هناية هذه املرحلة مت أتسيس مصنعل   رين وةا مصينل الشيرفا نلالسيترياد والتصيديرن املنتوج
وشيييركة الشيييرق األوسيييا ليدويييية الكيماويييية ومستحضيييرات التجمييييل ومل ييييتم تنفييييذ اخلطييية بكاملهيييا يف هيييذه 

 املرحلة .
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 التدمري : 
يف املنطقييية الصيييناعية يف اسيييتخدام قيييوات شييهدت مدينييية بييييت حيييانون بشيييكل عيييام تصييعيدا  طيييريا و اصييية 

ا حييتالل الصييهيومب للقييوة املفرطيية وغييري املتكافايية الييق جتيياوزت كييل التوقعييات ، كمييا جتيياوزت كافيية القواعييد 
واملعييايري الدولييية لكييل ميين القييانون الييدو  وقييوق اإلنسييان والقييانون الييدو  اإلنسييامب، فقييد اعتييدت قييوات 

املصانل والورط اليق تعيود للميواطنل الفلسيطينيل بطيرق عيدة وخمتلفية يف ا حتالل الصهيومب على عشرات 
املنطقييية ، ومل تكتيييو قيييوات ا حيييتالل الصيييهيومب عنيييد هيييذا اويييد بيييل منعيييت أصيييحاب وعميييال املصيييانل مييين 

 الوصول إىل العمل نتيجة اوصار وحظر التجول يف املدينة .
مصيانل ميل تعطييل ا نتيال مليدة سينة وأك يير ،  10جزئيياً مصيانل واملهيدم  9وبلي  عيدد املصيانل امليدمرة كليياً 

 عامل مصدر رزقهم . 2500د ضافة لفقدان حوا  

 
قيوات ا حيتالل الصيهيومب اسيتهدفت ويف غالبيية أعماهليا اوربيية اليق   زاليت مسيتمرة حيع الييوم املنشيينت 

اقيييل ، إن امليييربرات األمنيييية الصيييناعية عييين عميييد وحتيييت دواعيييي وميييربرات أمنيييية   وجيييود هليييا عليييى أرر الو 
والضرورات اوربية الق تصوغها قوات ا حتالل الصهيومب ألعماهلا العدوانية ضد املنشنت املدنيية لييس هليا 
أسيياس ميين الصييحة ، فقييوات ا حييتالل يف معظييم عملياهتييا الييق اسييتهدفت هييدم وتييدمري هييذه املنشييينت يف 

وجود أية حالة من حيا ت الصيراع أو املواجهيات املسيلحة أوقات كان يطغي عليها طابل اهلدوء التام وعدم 
، كميييا كانيييت حتيييدأ يف منتصيييو اللييييل والنييياس رئميييون يف بييييوهتم ، ومييين الواضييي  أن قيييوات ا حيييتالل قيييد 
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هييدفت فيمييا يبييدو إىل ضييرب ا قتصيياد الييوط  الفلسييطي  وشييله بشييكل كامييل وذلييك رغبيية ميينهم يف حتقيييق 
فمييين جهييية هيييدفت تليييك السياسييية إىل تكيييريس تبعيييية ا قتصييياد الفلسيييطي  أهيييدافهم ونيييوالهم العدوانيييية ، 

لالقتصيياد الصييهيومب ، وميين جهيية اثنييية عملييت علييى تقييويمت أي فرصيية لنمييو ا قتصيياد الفلسييطي  ، ويييدلل 
على ذلك قيام هذه القوات  الل عملياهتا العدوانية د سيتخدام املفيرط واملتنيوع للقيوة ضيد هيذه املنشينت 

 رب هذه املنشنت من منازل السكان املدنيل .غري أهبة بق
 

 
وا عتييداءات الصييهيونية يف معظمهييا قييد أ ييذت أشييكا  متعييددة م ييل عمليييات قصييو دلقييذائو واألسييلحة 

 الرشاشة ال قيلة واملتوسطة ، جتريو بواسطة اكرافات والبلدوزرات، تفجري بقنابل التحكم عن بعد.
هيونية ضييد املنشيينت الصييناعية علييى تلييك املوجييودة يف املنطقيية وميين جانييب   يير تركييزت ا عتييداءات الصيي

 الصناعية يف مدينة بيت حانون  .
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 : تدمري املنشنت املدنية من منظور القانون الدو  اإلنسامب
حظييرت قواعييد القييانون الييدو  اإلنسييامب التعييرر للممتلكييات املدنييية، وأكييدت علييى ضييرورة أن تبقييى هييذه 

ستهداا مين جانيب القيوات احملتلية. كميا أن هنياا حترمييا كيامال  سيتخدام وسيائل املمتلكات  ن ى عن أي ا
قتالية معينة يف العمليات اوربية، وقيودا صارمة على استخدام القوة من جانب قيوات ا حيتالل، ميا مل يكين 

نهيا، ذلك من الضرورات امللحة للحرب، وعليى أن تتناسيب األعميال العسيكرية ميل اهليدا املتوقيل حتقيقيه م
  جييوز معاقبية أي شيخص حمميي عين مين اتفاقيية جنييو الرابعية عليى أنيه ن 33ويف هذا السياق تنص امليادة 

خمالفيية مل يقرتفهييا هييو شخصيييا، حتظيير العقييودت اكماعييية ودمل ييل  يييل تييدابري التهديييد أو اإلرهيياب، السييلب 
مين ا تفاقيية ذاهتيا  53ميا تينص امليادة . كحمظور، حتظر تدابري ا قتصام من األشخام احملميل وثتلكاهتمن

على حظر تدمري املمتلكات اخلاصة من قبل قوات ا حتالل، حي  جاء فيها  ظر على دولية ا حيتالل أن 
تيييدمر أي ثتلكيييات  اصييية اثبتييية أو منقولييية تتعليييق أبفيييراد أو  اعيييات أو دلدولييية أو السيييلطات العامييية، أو 

 إذا كانييت العمليييات اوربييية تقتضييي حتمييا هييذا التييدمري، وتيينص املييادة املنظمييات ا جتماعييية أو التعاونييية إ 
( امللحيق دتفاقيية جنييو الرابعية عليى اومايية العامية 1977من الفصل ال ال  للربوتوكول األول لعيام   52

 ليعيان املدنية، إذ جاء فيها أنه:
دنيييية هيييي كافييية األعييييان اليييق ليسيييت   تكيييون األعييييان املدنيييية حميييال للهجيييوم أو هلجميييات ردع، واألعييييان امل

 وفقا ملا حددته الفقرة ال انية . أهدافا عسكرية
تقتصيير اهلجمييات علييى األهييداا العسييكرية فحسييب ، وتنحصيير األهييداا العسييكرية فيمييا يتعلييق دألعيييان 
أم عليى تلييك اليق تسييهم مسياةة فعاليية يف العمييل العسيكري سييواء كيان ذلييك بطبيعتهيا أم  وقعهييا أم بغايتهييا 

دستخدامها ، والق  قق تيدمريها التيام أو اكزئيي أو ا سيتيالء عليهيا أو تعطيلهيا يف الظيروا السيائدة حيل 
 ذاا ثيزة عسكرية أكيدة .

إذا اثر شك حول ما إذا كانيت عيل ميا تكيرس عيادة ألغيرار مدنيية م يل مكيان العبيادة أو منيزل أو مسيكن 
ةة فعالييية للعميييل العسيييكري ، فهنيييه يفيييرتر أهنيييا   تسيييتخدم    ييير أو مدرسييية، إ يييا تسيييتخدم يف تقيييدمي مسيييا

من اتفاقية جنيو الرابعة ا نتهاكات اكسيمة لالتفاقية ، وتعتيرب  147كذلك، ومن جهة أ رى حتدد املادة 
 سياسة تدمري املمتلكات على حنو   تربره ضرورات حربية انتهاكا جسيما ألحكام ا تفاقية.

ا تفاقيية األطييراا السيامية املتعاقييدة أبن تتخيذ أي إجيراء تشييريعي يليزم لفييرر  ميين نفيس 146وتليزم امليادة 
عقودت جزائية على األشخام الذين يقرتفون أو أيمرون دقرتاا إحدى املخالفات اكسييمة هليذه ا تفاقيية 

 ، و الحقتهم وتقدميهم إىل احملاكمة.
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 : ريه املنشنت الصناعيةاملساولية القانونية لالحتالل اور  الصهيومب عن تدم

تليييزم العدييييد مييين القيييرارات واألحكيييام واملواثييييق الدوليييية ا حيييتالل الصيييهيومب بضيييرورة تعيييويمت امليييدنيل عييين 
يف امليادة ال ال ية عليى  1907األضرار الق وقت هبم و نشينهتم الصيناعية، حيي  تينص اتفاقيية  هياي لعيام 

تييزم دلتعييويمت إذا كييان لييذلك حمييل، وتكييون مسييعولة عيين كافيية أن نالدوليية الييق لييل أبحكييام هييذه ا تفاقييية تل
أن نتقيوم مين ا تفاقيية فتينص عليى  52، أميا امليادة األفعال الق تقل مين أي فيرد مين أفيراد قواهتيا املسيلحةن

دوليية ا حييتالل بييدفل مبييال  نقدييية للسييكان عيين إتييالا املمتلكييات واإلضييرار هبييا ،  ييي  تييدفل هييذه املبييال  
ين ، ويف حاليية عييدم الييدفل الفييوري فييهن الدوليية  يين  هييع ء السييكان إيصييا ت هبييذه املبييال  ، فييورا للمتضييرر 

 على أن تقوم بدفل هذه اإليصا ت يف أسرع وقت ثكن .
مييين مبيييادئ القيييانون عليييى أن ن 1927كمييا أكيييدت حمكمييية العيييدل الدوليييية الدائمييية يف أحيييد أحكامهيييا سييينة 

تعاقيداهتا يسيتتبل التزامهيا دلتعيويمت املالئيم وأن هيذا التعيويمت أمير الدو  أن كل إ الل يقل من دولة أبحيد 
ميييتالزم ميييل عيييدم القييييام دلتعهيييد، وا لتيييزام بيييه قيييائم مييين نفسيييه دون حاجييية إىل أن يكيييون منصوصيييا علييييه يف 

ن. وينطبيق هيذا اوكيم دلضيرورة عليى إسيرائيل ويلزمهيا دلتعيويمت إل الهليا ا تفاق اليذي  صيل اإل يالل بيه
املتعلقييية  مايييية السيييكان امليييدنيل وعيييدم التعيييرر للممتلكيييات  1949اتفاقيييية جنييييو الرابعييية لعيييام  أبحكيييام

املدنييية، إن هييذه األعمييال غييري املشييروعة يرتتييب عليهييا مسيياولية ا حييتالل عيين األضييرار املادييية الييق وقييت 
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فيييل تعويضيييات ماليييية دملنشييينت الصيييناعية ودقيييي املمتلكيييات املدنيييية، ودلتيييا  تقيييل عليييى عييياتق ا حيييتالل د
 متناسبة مل قيمة األضرار الالحقة هبذه املنشنت ومتناسبة أيضا مل  طورة ا نتهاكات املرتكبة .

 

 
ورغم وجود كل هذه ا تفاقيات واملواثيق الدوليية اليق تعكيد عليى ضيرورة تعيويمت امليدنيل عين األضيرار اليق 

تيزال تضيرب بعيرر اويائا كافية املواثييق وا تفاقييات  وقت هبم، إ  أن دولة ا حتالل اور  الصيهيومب  
الدولية، ويعترب املوقو الرعي لسلطات ا حتالل أن إسرائيل ليست ملزمة قانونييا بيدفل أي تعويضيات عين 
األضرار الق أوقتها دملنشنت الصناعية واملدنية وحع املنازل السكنية للمدنيل الفلسطينيل يف مدينية بييت 

لييك عليييى أسيياس أن أعميييال قييوات ا حيييتالل جيييري تنفييييذها كعمليييات حربيييية فرضييتها الضيييرورة حييانون، وذ
 العسكرية .
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 :  ا نتهاكات الصهيونية وقوق العمال يف املدينة
تشييكل منظوميية اوقييوق ا قتصييادية وا جتماعييية وال قافييية الييق يتيي لو منهييا العهييد الييدو  اخلييام دوقييوق 

وال قافية أةية دلغية مليا تنطيوي علييه مين  لية حقيوق إنسيانية ينبغيي الوفياء هبيا، و  ا قتصادية وا جتماعية 
تقل أةية عين اوقيوق املدنيية والسياسيية، بيل وأك ير مين ذليك فهيي تشيرتط بعضيها اليبعمت، ومين أبيرز تليك 

يف العميل، حيي  اوقوق الق يكفلها العهد الدو  اخلام دوقوق ا قتصادية وا جتماعية وال قافيية، اويق 
يعكييد علييى حييق كييل إنسييان يف العمييل ويف الوصييول إليييه  ييا يتييي  لييه إمكانييية كسييب رزقييه، واوييق يف مسييتوى 
معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهية ليه وألسيرته، وتشيمل حقيوق العميال املتعيارا عليهيا دولييا، اويق يف 

ات الفييرا ، واوييق يف الضييمان ا جتميياعي األجييور املنصييفة واإلجييازات املدفوعيية، واوييق يف ا سييرتاحة وأوقيي
والت مينات الصحية، واوق يف حتقييق شيروط الصيحة والسيالمة املهنيية يف العميل، إضيافة إىل اويق يف التنظييم 
النقا  الذي يشمل اوق يف تكيوين النقيادت وا نضيمام إليهيا، واويق يف اإلضيراب لتحسيل شيروط العميل، 

ها املواثيق الدولية، وتشكل اود األدىن ملا جيب أن يتمتيل بيه العميال ، وعلييه وهذه اوقوق يف جمموعها كفلت
فييهن الييدول واوكومييات ملزميية  ماييية تلييك اوقييوق ميين  ييالل تضييمينها يف تشييريعاهتا احمللييية واحرتامهييا ميين 

  الل املمارسة الفعلية اليومية .
ة وجسيييمة  ييق العمييال يف مدينيية بيييت و الفييا لييذلك،  ييارس سييلطات ا حييتالل الصييهيومب انتهاكييات واسييع

حيييانون، وقيييد تصييياعدت وتيييرية وشيييدة هيييذه ا نتهاكيييات  يييالل انتفاضييية األقصيييى، فقيييد أدت اإلجيييراءات 
، واملتم ليية يف فييرر سياسيية 29/9/2000الصييهيونية العدوانييية الييق أعقبييت انييد ع انتفاضيية األقصييى يف 

صة على املنطقية الصيناعية األمير اليذي أدى إىل اوصار العسكري وا قتصادي على املدينة بشكل عام و ا
حرميان عشييرات العمييال يف املدينيية ميين الوصييول إىل أميياكن عملهييم يف املنطقيية الصييناعية بسييبب ا جتياحييات 
واوصيار وحظيير التجييول، األميير اليذي ينطييوي عليييه انعكاسييات  طيرية علييى املسييتوى ا قتصييادي واملعيشييي 

الصيهيومب  حاربيية العميال يف مصيدر رزقهييم وحرمياهنم مين الوصييول  للسيكان ، ومل تكتيو سييلطات ا حيتالل
 ألماكن عملهم، بل مارست  قهم شع أساليب القمل العدوانية.

وتتنيياقمت املمارسييات الصييهيونية وغييري املييربرة  ييق العمييال الفلسييطينيل، مييل ا تفاقيييات واملواثيييق الدولييية، 
والقانون الدو  اإلنسيامب، وبشيكل  يام تتنياقمت ميل امليادة  وتشكل انتهاكا سافرا لقواعد القانون الدو  ،

 -والق تنص على أنه : 1948من اإلعالن العاملي وقوق اإلنسان للعام  23
لكل شخص اوق يف العمل ، ويف حريية ا تيياره لعمليه ، ويف شيروط عميل عادلية ومرضيية ، ويف اومايية مين 

 البطالة .
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 أجر متساوي على العمل املتساوي . كميل األفراد دون  ييز، اوق يف
لكييل فييرد يعمييل حييق يف مكافيي ة عادليية ومرضييية تكفييل لييه وألسييرته عيشيية  ئقيية دلكراميية البشييرية وتسييتكمل 

 عند ا قتضاء بوسائل أ رى للحماية ا جتماعية. 
 لكل شخص حق إنشاء النقادت مل   رين وا نضمام إليها من أجل محاية مصاوة.

( مين اإلعيالن العياملي وقيوق 1  25جراءات الصهيونية  ق العمال الفلسطينيل ميل امليادة كما تتناقمت اإل
نلكييل شييخص حييق يف مسييتوى معيشييي يكفييي لضييمان الصييحة والرفاهييية لييه اإلنسييان الييق تيينص علييى أنييه 

يف  وألسييرته و اصيية علييى صييعيد امل كييل وامللييبس والسييكن والعناييية الطبييية، ولييه اوييق يف مييا أيميين بييه العوائييل
حيا ت البطاليية أو املييرر او العجييز أو الرتمييل أو الشيييخو ة أو غييري ذلييك ميين الظييروا اخلارجيية عيين إرادتييه 

 . والق تفقده أسباب عيشه
، 1966وتعكييد املييادة السادسيية ميين العهييد الييدو  اخلييام دوقييوق ا قتصييادية وا جتماعييية وال قافييية للعييام 

 -على ضرورة أن :
هذا العهيد دويق يف العميل اليذي يشيمل ميا لكيل شيخص مين حيق يف أن تتياح ليه  تعرتا الدول األطراا يف

 إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله  رية، وتقوم دلاذ تدابري مناسبة هلذا اوق.
جيييب أن تشييمل التييدابري الييق تتخييذها كييل ميين الييدول األطييراا يف هييذا العهييد لتيي من املمارسيية الكامليية هلييذا اوييق 

رامم التوجيه والتدريب التقنيل واملهنيل، واأل ذ يف هذا اجملال بسياسات وتقنييات مين شي هنا حتقييق تنميية توفري ب
اقتصييييادية واجتماعييييية وثقافييييية مطييييردة وعماليييية كامليييية ومنتجيييية تضييييمن للفييييرد اوييييرلت السياسييييية وا قتصييييادية 

عليى ضيرورة  1969اء ا جتمياعي للعيام األساسية، إىل جانب ذلك تنص املادة العاشرة مين إعيالن التقيدم واإل ي
نأتمييييل اوييييق يف العمييييل علييييى  يييييل املسييييتولت، وحييييق كييييل إنسييييان يف تكييييوين النقييييادت ورابطييييات العمييييال ويف 
املفاوضييات اكماعيييية، وتعزييييز العمالييية املنتجيية، والقضييياء عليييى البطالييية والعماليية الناقصييية وهتياييية شيييروط وظيييروا 

 يييا يف ذليييك حتسيييل الظيييروا املتعلقييية دلصيييحة والسيييالمة ، وكفالييية العيييدل يف  العميييل العادلييية واملالئمييية للجمييييل،
 املكاف ة على العمل دون أدىن  ييز وضمان أجر أدىن يكون كافيا لتوفري العيً الكرمي ومحاية املستهلك .

ات الصيهيونية عدا عن السابق ، هناا العديد من اإلعالرت وا تفاقيات الدولية الق حتظر اإلجراءات وا نتهاكي
 هنا .اكسيمة والالإنسانية  ق العمال الفلسطينيل و اصة يف مدينة بيت حانون والق   جمال وصرها 
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 اعتقال عمال مدينة بيت حانون على اوواجز العسكرية الصهيونية :
ميين وتييرية صييعد جنييود ا حييتالل الصييهيومب املتواجييدون علييى اوييواجز ونقيياط العبييور،  ييالل انتفاضيية األقصييى، 

اعتييداءاهتم  ييق العمييال الفلسييطينيل املتييوجهل ألميياكن عملهييم وبشييكل  ييام يف مدينيية بيييت حييانون ورغييم أن 
العمال اليذين كيانوا يتوجهيون يومييا ألمياكن عملهيم دا يل اخليا األ ضير مل يشيكلوا أبي مسيتوى مين املسيتولت 

تفتييييً مذلييية ومهينييية، إ  أن قيييوات  أي  طييير حقيقيييي عليييى حيييياة جنيييود ا حيييتالل، كيييوهنم خيضيييعون لعملييييات
 ا حتالل قامت دعتقال العديد من العمال الفلسطينيل أثناء توجههم ألماكن عملهم.

وقييد تعييرر ماييات العمييال الفلسييطينيل  ييالل انتفاضيية األقصييى لالعتقييال الصييهيومب التعسييفي علييى معييرب بيييت 
األ ضير، أو مين أمياكن عملهيم ، أو أثنياء ميرورهم  حانون نإيرزن أثناء توجههم أو عودهتم من العمل دا يل اخليا

يف طريقهم ألعماهلم على اوواجز العسكرية الصهيونية املقامة بل التجمعات الفلسطينية، ويف حميا املسيتوطنات 
. 
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 انتهاكات اوق يف التعليم: 
 نمعارة قاسية للطالب على اوواجز يف مدينة بيت حانون ن .

عزيييز اوييواجز العسييكرية الصييهيونية ، يف مدينيية بيييت حييانون ، ففييي معظييم األوقييات مل جييراء اسييتمرار اوصييار وت
ييييتمكن مايييات طيييالب اكامعيييات وامليييدارس واملعلميييل مييين التوجيييه إىل جامعييياهتم ومدارسيييهم ، بسيييبب اإلجيييراءات 

(، 13للميادتل  واملمارسات الق تقوم هبا قوات ا حتالل والق تشيكل مساسيا ويق امليواطنل يف التعلييم ، وفقيا 
( مييين املعهيييد اليييدو  اخليييام دوقيييوق ا قتصيييادية وا جتماعيييية وال قافيييية ، وقيييد صيييعدت قيييوات ا حيييتالل 14 

 الصهيومب  الل هذه ا نتتفاضة من إجراءات اوصار على كافة أحناء املدينة .
الوة علييى منييل قييوات ك ييو ، عييمكمييا عييززت ميين تواجييدها علييى احمليياور الرئيسييية ومييدا ل املدينيية بشييكل دائييم و 

ا حييتالل السييكان يف املدينييية ميين اخلييرول مييين املدينيية ، ومل تسييم  هليييم دلتنقييل عييرب الطيييرق الرئيسييية والفرعيييية ، 
و وجييب ذلييك مل يييتمكن ماييات ميين طييالب اكامعييات واملييدارس واملعلمييل ميين التوجييه إىل جامعيياهتم ومدارسييهم ، 

 كلية الزراعة من الوصول إىل املدينة .   -معة األزهرو اصة طالب مدارس منطقة العزبة ومنل طالب جا
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 : انتهاكات اوق يف العبادة
تواصل قوات ا حتالل الصهيومب إجراءاهتا التعسفية  ق املواطنل يف مدينة بيت حانون   سييما انتهاكهيا وقهيم 

فييرائمت الصييالة بسييبب اوصييار  يف ثارسيية الشييعائر الدينييية حييي   نييل املييواطنل ميين الييذهاب إىل املسيياجد لت دييية
 وحظر التجول وإطالق النار العشوائي .

فجييييرا اجتاحييييت قييييوات ا حييييتالل الصييييهيومب املعييييززة  1:30حييييوا  السيييياعة  11/9/2002ويف يييييوم األربعيييياء 
بعشيييرات اآللييييات العسيييكرية ال قيلييية تسييياندها الطيييائرات املروحيييية وسيييا قصيييو عشيييوائي دألسيييلحة الرشاشييية 

يف مدينيية بيييت حييانون حييي  أحكمييت سيييطرهتا علييى املدينيية ودشييرت تلييك القييوات  داةيية وقييذائو الييدددت 
املنازل السكنية وأماكن العبادة ناملساجدن واكمعيات اخلريية يف املدينية مصيطحبل الكيالب وأجيرت فيهيا أعميال 

 .لتحتية والبنية ا تفتيً ولريب وتكسري، فضال عن تدمري شبكة الكهردء وشبكة اخلدمات العامة
 وقد داةت قوات ا حتالل الصهيومب ود لت املساجد التالية :

 شما  مسجد عمر بن عبد العزيز: تدمري الباب الرئيسي والد ول يف املسجد وهدم جزء من سوره ال. 
  مسييجد أبييو بكيير الصييديق: تييدمري البيياب الرئيسييي واألبييواب الدا لييية والييد ول يف املسييجد وتييدمري جييزء ميين

 أاثثه.
 الد ول فيه.بعد د التوبة : تدمري الباب الرئيسي والعب   حتولته مسج 
  الد ول فيه .بعد مسجد الرمحن : تدمري الباب الرئيسي والعب   حتولته 
 دكرافات . دم جزئي كدران مسجد عبد   عزام / العزبةم قامت هب18/5/2003بتاريئ 
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 ة بيت حانون :ا عتداءات الصهيونية على الصحافيل يف مدين
نلكييل شييخص حييق التمتييل  رييية الييرأي والتعبييري، ويشييمل هييذا اوييق حريتييه يف اعتنيياق اآلراء دون مضييايقة، ويف 

 التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها لآل رين أبية وسيلة ودو ا اعتبار للحدودن
 (.1948من اإلعالن العاملي وقوق اإلنسان للعام  19 املادة 

 
اوق يف حرية التعبري، ويشيمل هيذا اويق حريية يف التمياس خمتليو ضيروب املعلوميات واألفكيار وتلقيهيا لكل فرد ن

 ونقلها إىل اآل رين دو ا اعتبارللحدود سواء على شكل مكتوب أو يف قالب ف  أو دية وسيلة أ رىن
 (.1966من العهد الدو  اخلام دوقوق املدنية والسياسية للعام  19 املادة 

عد الصيحفيون اليذين يباشيرون مهميات مهنيية  طيرة يف منياطق املنازعيات املسيلحة أشخاصيا ميدنيل:، وتضييو ين
تلك املادة أن هع ء الصحافيل نجيب محايتهم هبيذه الصيفة  قتضيى أحكيام ا تفاقييات وهيذا الربوتوكيول شيريطة 

 أ  يقوموا أبي عمل يسيء إىل وضعهم ك شخام مدنيلن
ن الربوتوكييييول األول اإلضييييايف  تفاقييييية جنيييييو الرابعيييية اخلاصيييية  ماييييية املييييدنيل وقييييت اوييييرب ميييي 79 املييييادة    

1949.) 
حيييي  تواصيييلت ا عتيييداءات الصيييهيونية عليييى الطيييواقم الصيييحفية والعييياملل يف وكيييا ت األنبييياء احملليييية والعامليييية 

ار ميين قبييل جنييود ا حييتالل وا عتييداءات طالييت قتييل الصييحافيل أو إصييابتهم إييروح إثيير تعرضييهم إلطييالق النيي
الصييهيومب وقييد تعييرر الصييحافيون للضييرب واإلهانيية ميين قبييل جنييود ا حييتالل، قصييو وإغييالق مقييرات إعالمييية 
 وصحفية ، مصادرة أجهزة ومعدات صحفية، ومنل صحافيل من الد ول إىل مناطق معينة لتغطية أحداأ فيها.

ليدى تلفزييون فلسيطل أثنياء تصيوير يل العياملل أحيد الصيحفاحتجزت قوات ا حيتالل  28/9/2002وبتاريئ 
مسرية سلمية نظمت يف الذكرى السنوية لالنتفاضية عنيد معيرب بييت حيانون ،  كميا قيام اكييً الصيهيومب دعتقيال 
مصورا فلسطينيا   ر يف مدينة بيت حانون أثناء تصويره ملا  دأ يف املنطقة ، وهو يعمل لوكالية روييرتز يف قطياع 

ثيا دفيل وكالية األنبياء العامليية إىل تقيدمي احتجيال  طيي إىل اكييً  23/2/2003األحيد املوافيق وم وذلك ييغزة 
الصييهيومب مطالبيية دإلفييرال عنييه ودعييت إىل أن يييتمكن الصييحفيون ميين تغطييية الصييراع الصييهيومب الفلسييطي   رييية 

يف قاعيدة اتبعية الصيحفي  املصورودون مضايقات ، وقال متحدأ دسم اكيً الصهيومب أنه سيجري استجواب 
 للجيً وستحدد نتيجة استجوابه إذا ما كان سيستمر احتجازه مضيفا يشتبه تورطه يف   أنشطة إرهابية ( .

 نهذا يبل أبن إسرائيل مل حترتم القوانل الدولية اخلاصة  قوق ومحاية الصحافيلن.
 صعوبة التنقل من بيت حانون إىل مناطق قطاع غزة:
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 رة ، وإذ ل لكرامة اإلنسان الفلسطي  ن .ن إهانة، معا
تواصلت قوات ا حتالل الصهيومب يف فيرر حصيار وإغيالق مشيدد عليى مدينية بييت حيانون منيذ بدايية انتفاضية 
األقصى وحع اآلن ، وتشهد مدينة بيت حانون حصيارا وإغالقيا مين قبيل قيوات ا حيتالل الصيهيومب بشيكل غيري 

الشيارع الرئيسييي  -ت قييوات ا حيتالل الصيهيومب إبغييالق طرييق صيالح الييدين مسيبوق ، و يالل هييذه الفيرتة قامي
كمييا أغلقييت  يييل الطييرق البديليية الييق يسييلكها املواطنييون يف العييادة يف    -الييذي يييربا بييل دييا  القطيياع وجنوبييه 

يف انتهيياا سييافر ألبسييا  سييجن  يياعياملدينيية و وجييب ذلييك أصييب  سييكان مدينيية بيييت حييانون يعيشييون دا ييل 
، عييدا عيين لييوفهم ميين التنقييل   ييارل املدينييةحرييية التنقييل انعييدام وق اإلنسييان ، حييي  يعييامب املواطنييون ميين حقيي

دا لها يف فرتة املساء ، إضافة إىل ذلك يتخوا التالميذ من الذهاب إىل مدارسهم و اصة يف منطقية العزبية اليق 
ميين الشييوارع ، كمييا مل يييتمكن املزارعييون يف  يسييتلزم الوصييول إليهييا لطييي اوييواجز العسييكرية املنتشييرة يف العديييد

العديييد ميين املنيياطق ميين الوصييول إىل مييزارعهم كمييل حماصيييلهم الزراعييية األميير الييذي أدى إىل تلييو ك ييري ميين هييذه 
 احملاصيل .

فضال عن ذلك يعامب املوظفون من صعوبة اإلجراءات وبط  اوركة جراء اوواجز العسكرية املضروبة على 
للمدينة أثناء ذهاهبم للعمل يوميا، حي  تقوم قوات ا حتالل بفت  الطريق ألوقات حمددة ،  الطرق الرئيسية

وجراء ذلك يت  ر هع ء املوظفون عن عملهم ما يرتتب عليه تعطل اخلدمات ا جتماعية والتعليمية والصحية 
الوصول إىل أماكن عملهم ، ما املقدمة للمواطنل ، رهيك عن أن الغالبية العظمى من املوظفل   يتمكنون من 

 ترتب عليه تعطيل العمل يف معظم املعسسات اوكومية وغري اوكومية .
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 تدمير الجسور واغالق المدينة 
م قامت وحدات اهلندسة التابعة للجيً ا سرائيلي بتدمري اكسور يف مدينة بيت حانون 13/1/2003بتاريئ 
 وهي :

 جسر املد ل الرئيسي . .1
 جسر الواد . .2
 جسر السكة األثري . .3

م 25/1/2003قيد قاميت البلديية بشيق طيرق ترابيية بديلية ومعقتية وقاميت بعميل تيرميم للجسيور إ  أنيه وبتيياريئ 
 عاودت قوات ا حتالل ودمرت اكسور املذكورة هنائياً وأتلفت الطرق الرتابية دلكامل .
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 م 15/5/2003اجتياح وحصار المدينة بتاريخ 
 

سرائيلي ملدينة بيت حانون هو األشد واألعنو ففي هجمة شرسة على املدينة أطبقت كان ا جتياح ا 
الدددت ا سرائيلية حصارها من حميا املدينة ومن مث توغلت لتجتاح حي الزيتون املكت  دلسكان اآلمنل 

تة يف املنازل احمليطة ،  والواقل جنوب املدينة ، وقامت بتدمري عدة منازل دملتفجرات ثا أوق أضرار جزئية متفاو 
 كما قامت دعتقال العديد من املواطنل يف الربد القارس .
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 دومن  8000املساحة املسيطر عليها اسرائيلياً  بلغت

 دومن وهي مسط  املدينة والعزبة  4000تبل  املساحة السكانية الغري متواجد هبا ا حتالل 
 دومن  12500املساحة ا  الية ملدينة بيت حانون 
 + املنازل املدمرة  الل ا نتفاضة 

  حاجز احتال  من الدددت واكنود 
 يوجد مد ل واحد للمدينة يتحكم فيه اواجز

 

 العزبة مسطح املدينة 

 حاجز

 مناطق مصادرة

 املمر الرئيسي

 املنطقة الصناعية

 ش

خالل حصار المدينة بتاريخ  ناطق المسيطر عليها اسرائيلياً مسقط جوي لمدينة بيت حانون موضحًا عليه المنازل المدمرة والم
 م .15/5/2003
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 أعمال غري قانونية:
هجهيا قيوات ا حيتالل الصيهيومب، انتهاكيا صيار ا تشكل عمليات التصفية واإلعدام  ارل نطاق القيانون اليق تنت

ملعايري القانون الدو  اإلنسامب الق تعكد على اوق يف اويياة ك حيد اوقيوق األساسيية لإلنسيان فقيد نصيت امليادة 
 نلكل فرد اوق يف اوياة واورية ويف األمان على شخصهن.( عن اإلعالن العاملي وقوق اإلنسان على أن 3 

ناوييق يف اوييياة حييق مييالزم لكييل ( ميين العهييد الييدو  اخلييام دوقييوق املدنييية والسياسييية علييى أن 7دة  وتعكييد املييا
 إنسان، وعلى القانون أن  مي هذا اوقن

عليى أنيه   جييوز ا نتقيام مين حيق و  جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا. نونصت املادة الرابعة مين العهيد ذاتيه 
 ئ العامة الق هتدد حياة األمةن.اوياة حع يف أوقات الطوار 

عليى أنيه حتظير األفعيال ( من اتفاقية جنيو الرابعة اخلاصة  ماية السكان املدنيل وقت اورب 3وجاء يف املادة  
 التالية فيما يتعلق دألشخام املذكورين  احملميل( وتبقى حمظورة يف  يل األوقات واألماكن.

 .دنية و اصة القتل إميل أشكاله، والتشويه، واملعاملة القاسية والتعذيبا عتداء على اوياة والسالمة الب
أن نألشخام احملمييل يف  ييل األحيوال حيق ا حيرتام ألشخاصيهم وشيرفهم ( من ا تفاقية 27كما تعكد املادة  

لية إنسيانية، وثيا وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداهتم وتقالييدهم، وجييب معياملتهم يف  ييل األوقيات معام
( مين 32وحتظر امليادة  يتهم بشكل  ام ضد  يل أعمال العنو أو التهديد، وضد السباب وفضول اكماهري 

نصييييراحة  يييييل التييييدابري الييييق ميييين شيييي هنا أن تسييييبب معييييارة بدنييييية أو إددة ليشييييخام احملميييييل ذات ا تفاقييييية 
ل والتعييذيب والعقييودت البدنييية والتشييويه والتجييارب املوجييودين حتييت سييلطتها، و  يقتصيير هييذا اوظيير علييى القتيي

الطبية والعلميية اليق   تقتضييها املعاكية الطبيية للشيخص احملميي وحسيب ولكنيه يشيمل أيضيا أي أعميال وحشيية 
 .ن  أ رى، سواء قام هبا وكالء مدنيون أم وكالء عسكريون

عدام  ارل نطاق القيانون حتيت أي ظيروا، حيع وحتظر مبادئ األمم املتحدة اخلاصة دلوقاية الفعالة عمليات اإل
 من اورب.

نجييييب عليييى اوكوميييات أن حتظييير قانونييييا  ييييل عملييييات اإلعيييدام  يييارل نطييياق القيييانون وحسيييب املبيييدأ األول 
، وأن تضمن اعتبار أي عمليات إعدام كهذه جرائم حيرب  وجيب قوانينهيا اكنائيية،  والتعسفية إبجراءات موجزة

دلعقيييودت املناسيييبة اليييق أت يييذ بعيييل ا عتبيييار ميييدى  طيييورة هيييذه اكيييرائم، و  جييييوز التيييذرع وأن يعاقيييب عليهيييا 
دلظروا ا ست نائية،  ا فيها حالة اورب أو التهديد هبا أو ا ضطرادت السياسية الدا ليية أو أي حالية طيوارئ 

 . ن أ رى مربرا لتنفيذ عمليات اإلعدام هذه
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إلعدام  ارل نطاق القانون الق تنفذها قوات ا حتالل الصهيومب  يق الناشيطل من رحية أ رى تعترب عمليات ا
الرابعيية املتعلقيية بقييوانل وأعييراا اوييرب  ةالفلسييطينيل يف األراضييي الفلسييطينية احملتليية، خمالفيية واضييحة لييي ناملعاهييد

 .1907على األرر املوقعة يف ها  يف ال امن عشر من أكتوبر تشرين أول 
 تسيييتند إليهيييا دولييية ا حيييتالل اوييير  قانونييييا يف تعاملهيييا ميييل الفلسيييطينيل يف األراضيييي الفلسيييطينية   هييياي( اليييق

 احملتلة.



                                                                                   
 مدينة بيت حانون                                                                                                                      

                                                                     

  

 

 جرائم بحق األطفال في بيت حانون
 جرمية قتل بدم درد يف مدينة بيت حانون :- 

ق الطفيل حمميود اقرتفيت قيوات ا حيتالل الصيهيومب جرميية قتيل بيدم درد  ي 1/3/2002ويف يوم اكمعة املوافيق 
   األبرال ( . أعوام من مدينة بيت حانون منطقة العزبة 7حسن الطاللقة 

 
مرتا من إحدى الدددت الصهيونية الق كانت قد  50، عندما أطلقت عليه قوات ا حتالل النار من مسافة 

 ائه .توغلت يف املدينة، ثا أسفر عن إصابته بعيار رري ثقيل يف بطنه أدى إىل  زق أحش
 : جرمية أ رى  ق الطفل حممد نبيل الزعانل 

 
م  كن قنام من جنود ا حيتالل ا سيرائيلي متمركيز فيوق أحيد املبيامب املقابلية ملنيزل واليد 15/5/2003بتاريئ 

عاماً ( بينما كان يلهو ميل أ وتيه دا يل املنيزل ، حيي   14الطفل حممد نبيل الزعانل من اقتنام الطفل حممد   
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قنام ا سرائيلي رصاصة بندقيته لتمر عرب النافذة خمرتقية رأس الطفيل الشيهيد دون أن ييتم معاقبية اكنيدي وجه ال
 ا سرائيلي على هذا اوادأ .

 
 

 : جرمية قتل  ق الطفل براء فايز العفيفي 
ار عليى األطفيال م قامت قوات ا حتالل ا سرائيلي املتواجدة على امتداد شارع السكة إبطيالق الني23/2/2003بتاريئ 

 عاماً ( برصاصة يف الظهر استشهد على أثرها على الفور . 16يف الشارع ، وقد أصيب الطفل براء فايز العفيفي   

 
 : منل سيارات ا سعاا لنقل املرضى 

عاميياً (  70م وأثنيياء احييتالل املدينيية أصيييبت املواطنيية / فاطميية حممييد طييه الكفارنيية   11/9/2002بتيياريئ 
ة ونوبيية قلبييية  حييي  منعييت قييوات ا حييتالل سيييارات ا سييعاا ميين نقييل املواطنيية املييذكورة ميين بصييدمة عصييبي

السيييييييييييييييييييياعة الواحييييييييييييييييييييدة ليييييييييييييييييييييالً وحييييييييييييييييييييع ال امنيييييييييييييييييييية صييييييييييييييييييييباحاً حييييييييييييييييييييي  فارقييييييييييييييييييييت اوييييييييييييييييييييياة .



                                                                                   
 مدينة بيت حانون                                                                                                                      

                                                                     

  

 

 إعدام ميداني في مدينة بيت حانون
  د م تسللت وحدات  اصة اسرائيلية اىل املدينة وقاميت بتصيفية الشيرطي الشيهي15/12/2001بتاريئ

عامياً (دون سيابق إنيذار وبشيكل مفياج  . وذليك  32أمحد حممود البسييومب   مين القيوات اودوديية (   
  جرد انه اكتشفهم .

  قوات ا حتالل أعدمت ميدانيا بدم درد اثنل من قوات األمن الفلسيطي  يف مدينية بييت حيانون يف ييوم
وائييل الغييردوي وأمييين أبييو شييرار، ميين ، وقييال شييهود عيييان أن الشييهيدين 23/2/2003األحييد املوافييق 

قييوات األميين الفلسيييطي ، استشييهدوا عنيييدما ها تهمييا وحييدة كومانيييدوز عسييكرية عنيييد مييد ل املدينييية، 
وقامييت إبطييالق النييار عليهمييا ميين مسييافة قريبيية، قبييل أن تقييوم بعملييية   يييل يف ج تيهمييا بواسييطة   ت 

ملستشيييفى بعيييد أن مت التنكييييل إ تيييه بواسيييطة حيييادة، وذكيييرت املصيييادر أن الشيييهيد الغيييردوي وصيييل إىل ا
السالح األبيمت والذب  على الرقبة والوجه والكتو األميين، فيميا تعيرر الشيهيد أميين أبيو شيرار لتهشييم 
يف الرأس وإ رال العينل بعد ضيرهبا بسيكل حيادة وذبي  يف الوجيه والصيدر و اثر عييار رري يف الصيدر،  

  طرة.حالتهم  3بينهم  مواطن 25 رحكما وج

  قامت وحيدات  اصية اسيرائيلية دلتسيلل اىل حيي الزيتيون جنيوب املدينية وقاميت  27/3/2003بتاريئ
عامياً دون سيابق إنيذار وذليك  جيرد انيه  33بتصفية الشرطي إلد  ليل حسل فيار   األمن الوط  ( 

 اكتشفهم .
عييدد ميين املصييابيل يف بيييت  وقييال شييهود عيييان أن قييوات ا حييتالل منعييت سيييارات اإلسييعاا ميين الوصييول إىل

حيييانون اليييق اجتاحتهيييا قيييوات ا حيييتالل بعشيييرات اليييدددت واآللييييات العسيييكرية وهيييدمت العدييييد مييين املنيييازل 
 واحملالت التجارية والطرق .
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  السائق / الشهيد سامي مصل  : قتلجرمية 

 
ارته لنقيل الركياب مين العميال عامياً ( يقيود سيي 28م بينما كان السائق سامي أمحيد مصيل    9/6/2002بتاريئ 

يف املنطقة الصناعية   إيرز ( أطلق جنيدي اسيرائيلي النيار علييه   رصاصية واحيدة عين قيرب ( و دون سيابق إنيذار 
 من أطفاله . 4ومل يكن يبعد عنه سوى  عدة امتار ف صابته الرصاصة  يف الرأس استشهد على أثرها اتركاً 

 تدعي اطالق النار .ومل يكن يف املنطقة أي حادأ يذكر يس
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 سياسة رسمية معلنة …اغتيال الفلسطينيين 
  يف واحدة من أبشل جرائم القتل  ارل نطاق القانون نا غتييال السياسيين اليق تواصيل قيوات ا حيتالل

الصهيومب اقرتافها  ق نشيطي ا نتفاضة امليدانيل والقادة السياسيل، واملعلنة من قبيل أعليى املسيتولت 
جرمية جديدة من هيذه  22/7/2002ية والعسكرية يف إسرائيل، اقرتفت قوات ا حتالل بتاريئ السياس

اكرائم، وذلك عندما قصفت إحدى طائراهتا من طراز إا سيتة عشير ف لقيت قنبلية زنتهيا طين عليى مبيىن 
، ثيييا أدى إىل استشيييهاد العدييييد مييين  سيييك  بسييييا وسيييا حيييي اليييدرل املكيييت  دلسيييكان يف مدينييية غيييزة

صييالح مصييطفى شييحادة دنيل الفلسييطينيل وإصييابة   ييرين إييروح خمتلفيية وميين بييل الشييهداء الشيييئ/ امليي
وقد كان الشيئ هو املسيتهدا يف عمليية ا غتييال اليق  وزوجته وابنته وهم من سكان مدينة بيت حانون

طينية ومل قامت هبا قوات ا حتالل الصهيومب وهي مين إحيدى األسياليب اهلمجيية لقميل ا نتفاضية الفلسي
تكتيييو قيييوات ا حيييتالل الصيييهيومب دكيييرائم اليييق تقيييوم هبيييا يومييييا  يييق امليييواطنل الفلسيييطينيل يف أمييياكن 
سييكنهم بييل  حقييت املييواطنل الفلسييطينيل واغتييالتهم يف منيياطق أ ييرى غييري أميياكن سييكنهم وأكييرب دليييل 

 . على ذلك هي جرمية ا غتيال للشيئ صالح شحادة
م القياء القيبمت عليى الشيهيد صيالح شيحادة  15/12/2001حيتالل بتياريئ يف حل حاولت قيوات ا 

 فحاصرت منزله يف بيت حانون وقامت بتفجريه دلكامل بعد أن تبل هلا ان الشهيد ليس يف املنزل .
  م تقدمت أراتل من الدددت الصهيونية دجتياه مدينية بييت حيانون لتحاصير منيزل 23/2/2003وبتاريئ

 ، فلييم يغييادر بيتييه وبقييي فيييه متحصيينا سييبل الكفارنيية لتقييوم بعملييية اغتيالييه وهييدم منزلييهالشيييئ عبييد   ال
ا ستسييالم إىل أن عييززت ا ييالء املنييزل و هم الرصييام ميين بندقيتييه ورفييمت ييطلييق عليي يييدافل عيين منزلييه و

اورة القييوات الصييهيونية دددهتييا حييول املنييزل وقامييت إبطييالق القييذائو املدفعييية علييى املنييزل واملنييازل اجمليي

بعيد إصيابته  دلرصام اىل أن استشيهدفيما كانت طائرات األدتشي الصهيونية ناألمريكية الصنلن  طره 
 وسقوط األسقو واكدران فوق ج مانه الطاهر .
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آثار تدمير المنشآت الصناعية على الوضع االقتصادي واالجتماعي في مدينة 

 بيت حانون
العمييل، أضييرارا جسيييمة، وكبييدت أصييحاهبا  سييائر مادييية فادحيية،  أوقييت عملييية تييدمري عشييرات املصييانل وورط

إضيييافة إىل األذى املعنيييوي اليييذي ويييق هبيييم ودلسيييكان ثيييا أثييير وسييييعثر  حقيييا عليييى  يييتعهم  قيييوقهم ا قتصيييادية 
وا جتماعية، فضال عن حقوقهم املدنية والسياسية، ومن جهة أ رى تيدحمت حجيم اآلاثر ونوعيتهيا كيل امليربرات 

الوقييوا علييى أبييرز  اثر  مييا سييبقيييب الييق يسييوقها ا حييتالل لتييدمري املنشيينت الصييناعية، وميكيين يف ضييوء واألكاذ
 -عمليات اهلدم والتجريو الق تقوم هبا قوات ا حتالل الصهيومب على النحو التا  :

  احملليي تدمري عدد كبري من املنشنت الصناعية سوا يقلل من نسبة املساةة يف قطياع الصيناعة يف النياتم
لإلقتصياد اليوط  ، ودلتا  إحداأ ضيرر فيادح يف عجلية النميو  اإل ا  لالقتصاد يف مدينة بيت حانون

 الفلسطي  .
  كمييييا أن تييييدمري املنشيييينت الصييييناعية قييييد قوضييييت فييييرم التنمييييية ا قتصييييادية وا جتماعييييية الييييق كييييان

عمييال تكييرس تبعييية ا قتصيياد الفلسييطينيون يعملييون جاهييدين ميين أجييل إحييداثها، عييالوة علييى أن هييذه األ
 منتجييات الفلسييطي  الصييهيومب، وذلييك ميين  ييالل جعييل املسييتهلك الفلسييطي  يعتمييد بشييكل كلييي علييى

، عييالوة علييى ذلييك إزاحيية أي بييديل صييناعي فلسييطي  منييافس للمنييتم الصييهيومب،  املصييانل الصييهيونية
يف غضيون سينوات قليلية أن تيوفر يشار إىل أن عددا من املصانل الفلسطينية الق مت تدمريها اسيتطاعت و 

، هيذه البيدائل تتمييز  بدائل صناعية كان املستهلك الفلسطي  يعتمد يف توفريها على املصيانل الصيهيونية
تسيتهدا دلدرجية  ائمأبن هذه اكير  أصحاب املصانلدكودة العالية وأبقل تكلفة. ويف هذا السياق أفاد 
أبن املنافسيييية الشييييديدة بييييل  ون، ويعتقييييد الفلسييييطي  األوىل تييييدمري أي مصييييدر د ييييل ومييييورد لالقتصيييياد

قييوم إبنتييال بعييمت املييواد وبيعهييا أبقييل ميين ثليي  توالييق  ةوعييدد ميين املصييانل الصييهيونية املشيياهب انعهممصيي
كانييت ميين أهييم   السييرائيليلالسييعر الييذي تبيعييه تلييك املصييانل وحتييرر السييوق احمللييي ميين احتكييار التجييار ال

 . نلادوافل ا حتالل لتدمري املص
  أدت سياسة تدمري املنشينت الصيناعية واوصيار وحظير التجيول يف بييت حيانون إىل توقيو مايات العميال

عيين عملهيييم، ثيييا سييياهم يف زلدة نسييبة البطالييية، جيييدير دليييذكر أن نسيييبة البطاليية قيييد ارتفعيييت منيييذ بدايييية 
 ا نتفاضة وحع اآلن بشكل خميو يهدد السكان الفلسطينيل.



                                                                                   
 مدينة بيت حانون                                                                                                                      

                                                                     

  

 

انل الق دمرت  سائر ماديية فادحية جيراء سياسية اهليدم والتيدمري واوصيار اليق تقيوم هبيا تكبد أصحاب املصوقد 
 الدو رات.من قوات ا حتالل، وميكن تقديرها بعشرات املاليل 
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 آثار سياسة الحصار واإلغالق الصهيوني على أوضاع العمالة في مدينة بيت حانون
أن اهليدا منيه لييس أمنييا  بيل اويل واآل ير ضه قوات ا حتاللكما تعكد الصرامة والشمولية للحصار الذي تفر 

بقيدر ميا هيو تيدمريي هدفيه تضيييق اخلنياق عليى السيكان الفلسيطينيل، وتيدمري اقتصيادهم واليدليل عليى ذلييك أن 
ا قتصاد الفلسطي  يتكبد  سائر فادحية جيراء اسيتمرار اإلغيالق عليى مسيتوى اإلنتيال وا سيت مار وا سيتهالا 

 رة اخلارجية والعمالة.والتجا
د ترتب على اإلغالق الصهيومب املفرور على األراضيي الفلسيطينية منيذ انيد ع انتفاضية األقصيى انعكاسيات قو 

 طييرية علييى جممييل األوضيياع ا قتصييادية وا جتماعييية والتعليمييية وال قافييية والصييحية والنفسييية للفلسييطينيل، فقييد 
 اعيية ومنعزلية، وتيدهورت أوضياعهم املعيشيية، ودتيت أوضياعهم   فرر اإلغيالق عليى العمالية العييً يف سيجون

كارثية على كافة املستولت، فقد أصييبت كافية القطاعيات ا قتصيادية الفلسيطينية بشيلل شيبه اتم جيراء اإلغيالق 
الصهيومب املتواصل، وشكل قطاع العمالة أك ر القطاعات تضيررا جيراء اإلغيالق الصيهيومب املفيرور منيذ انيد ع 

تفاضيية األقصييى ولعييل أهييم مييا يرتكييه اإلغييالق علييى العمييال الفلسييطينيل كتيي ثري واضيي  ومباشيير، يتم ييل يف ارتفيياع ان
 معد ت البطالة إىل أرقام قياسية يف صفوفهم.

ويشييكل ا رتفيياع القياسييي ملعييد ت البطاليية بييل الفلسييطينيل  ييالل اإلغييالق معشييرا واضييحا علييى مييدى تبعييية 
قتصييياد الصيييهيومب، فقيييد اسيييتمرت معيييد ت البطالييية يف تصييياعد ميييل اسيييتمرار إجيييراءات ا قتصييياد الفلسيييطي  لال

اإلغييالق الصييهيومب اخلييانق واكييائر املفييرور علييى األراضييي الفلسييطينية منييذ انييد ع انتفاضيية األقصييى، فقييد أدى 
إىل حرمييييييان   ا العمييييييال  29/9/2000اإلغييييييالق الصييييييهيومب املفييييييرور علييييييى األراضييييييي الفلسييييييطينية منييييييذ 

لسييطينيل ميين الوصييول إىل أميياكن عملهييم دا ييل اخلييا األ ضيير، هييذا فضييال عيين إجييراءات عييزل مدينيية بيييت الف
حانون عن احملافظات األ رى وتيدمري املصيانل وجترييو امليزارع وإقامية اويواجز ومطياردة العميال واعتقياهلم، األمير 

كم على املدينة إىل توجييه ضيربة قويية إىل الذي أدى إىل إفراز بطالة حملية إضافية، فقد أدى اإلغالق الدا لي احمل
أسواق العمل احمللية، إضافة إىل تفتييت سيوق العميل احملليي عليى مسيتوى كيل حمافظية، ثيا حيرم مايات العميال مين 

 مدينة بيت حانون من الوصول ألماكن عملهم.
ة األقصيى لقمية عيشيهم فلم تستهدا ا نتهاكات الصهيونية الق اقرتفت  ق العمال الفلسطينيل  يالل انتفاضي

فقييا، بييل اسييتهدفت حقهييم يف اوييياة أيضييا، وذلييك يف نطيياق جييرائم القتييل العمييد وبييدم درد وا سييتخدام املفييرط 
للقيييوة اليييق  ارسيييها قيييوات ا حيييتالل الصيييهيومب  يييق امليييدنيل الفلسيييطينيل، فقيييد تكيييرر قييييام قيييوات ا حيييتالل 

، األميير  نييية كانييت تقييل عمييا  يف طييريقهم إىل أميياكن عملهييمالصييهيومب إبطييالق النييار علييى سيييارات فلسييطينية مد
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الييذي أدى إىل إصييابة واستشييهاد العشييرات ميينهم، هييذا فضييال عيين قتييل العمييال الفلسييطينيل يف مواجهييات غييري 
 متكافاة مل جنود ا حتالل  الل ا نتفاضة اوالية.

 
 حانون آثار عملية تجريف األراضي وهدم المنازل على السكان في مدينة بيت

أوقت عملية تدمري ماات بل   ا املمتلكات واألعييان املدنيية مين منيازل ومصيانل وورط عميل وأراضيي زراعيية 
ومييزارع طيييور وأبقييار وأغنييام، أضييرارا جسيييمة وكبييدت السييكان  سييائر مادييية فادحيية، إضييافة إىل األذى املعنييوي 

ا قتصييادية وا جتماعييية، فضييال عيين حقييوقهم  الييذي وييق دلسييكان ثييا أثيير وسيييعثر  حقييا علييى  ييتعهم  قييوقهم
املدنييية والسياسييية. وميين جهيية أ ييرى تييدحمت حجييم هييذه اآلاثر كييل املييربرات واألكاذيييب الييق يسييوقها ا حييتالل 
هليدم املنيازل وجتريييو األراضيي، وميكيين يف ضيوء السيابق ذكيير  اثر عملييات اهلييدم والتجرييو اليق تقييوم هبيا قييوات 

 : النحو التا ا حتالل الصهيومب على 
  إنقييام مسيياحة األراضييي الزراعييية ميين املسيياحة اإل الييية ليراضييي الزراعييية يف مدينيية بيييت حييانون وهييي

نسييبة كبريةجييدا تشييري إىل حجييم الييدمار الييذي أحدثتييه قييوات ا حييتالل الصييهيومب يف األراضييي الزراعييية 
تصياد الفلسيطي    سييما قطياع والق سوا يكون له مردود كارثي على صعيد األفراد وعليى صيعيد ا ق

 مستقباًل . الزراعة
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 حييي  أقامييت هلييم بعييمت  أدت سياسيية هييدم املنييازل إىل تشييريد السييكان ميين بيييوهتم وأصييبحوا بييال ميي وى ،
الفلسيطينية بتيوفري منيازل معقتية الوطنيية معسسات اإلغاثة  ياميا للعييً فيهيا، عيالوة عليى قييام السيلطة 

 .  لبعمت العائالت ثا توفر لديهم
    ،تكبد السكان الذين هدمت منازهلم  سائر فادحة جراء سياسة اهليدم اليق تقيوم هبيا قيوات ا حيتالل

ل ، وحيع األميوا سيما أهنا هتدم البيوت دون إعطاء وقيت كيايف لتفريغهيا مين األاثأ واملصيوغات الذهبيية
 واملنقو ت .

 ة ميين بيييوت أو أشييجار علييى طييول أدت سياسية جتريييو األراضييي إىل تييرا مسيياحات شاسييعة فارغيية وقاحليي
عود إىل أن سلطات ا حتالل تعمل عليى تفريي  ت طورة ذلك و األمتار،  مااتاودود مل إسرائيل بعرر 

هيييذه املنييياطق مييين السيييكان األصيييليل  هييييدا لضيييم أراضييييهم للمسيييتوطنات القائمييية أصيييال فيييوق أراضيييي 
ة أشيييدروت تزحيييو عمرانيييياً وسيييكانياً  صوصييياً وان مسيييتوطن السيييكان الفلسيييطينيل بطريقييية غيييري قانونيييية

 بتسارع حنو املدينة .
  إن سياسيية جتريييو األراضييي وهييدم املنييازل تقييور فييرم التنمييية ا قتصييادية وا جتماعييية يف مدينيية بيييت

حانون، حي  تساهم يف ازدلد نسبة البطالة وارتفاع معد ت الفقير، عيالوة عليى تشيريد   ا السيكان 
 املدنيل.

  حماًل جتارًل يف معرب بيت حانون  ا  82م قامت جرافات ا حتالل بتجريو 8/2/2004بتاريئ
فيها من حمتولت مكبدة أصحاهبا  سائر فادحة وجسيمة د ضافة اىل حرماهنم من مصادر رزقهم 

.
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 تواريئ ا جتياحات والتوغالت الق طالت ا عتداءات  الهلا املنازل واملنشنت
 اتريئ ا عتداء م  اتريئ ا عتداء م  ا عتداء اتريئ م  اتريئ ا عتداء م
1 28/09/00  33 21/04/02  65 26/03/03  98 25/06/03 

2 20/01/01  34 25/04/02  66 09/04/03  99 26/06/03 

3 21/02/01  35 28/04/02  67 10/04/03  100 27/06/03 

4 10/03/01  36 04/05/02  68 13/04/03  101 28/06/03 

5 20/03/01  37 26/06/02  69 15/04/03  102 29/08/03 

6 21/03/01  38 27/06/02  70 23/04/03  103 15/09/03 

7 27/03/01  39 28/06/02  71 24/04/03  104 01/11/03 

8 28/03/01  40 29/06/02  72 25/04/03  105 22/11/03 

9 01/04/01  41 08/07/02  73 26/04/03  106 23/12/03 

10 15/04/01  42 01/08/02  74 02/05/03  107 25/12/03 

11 17/04/01  43 08/08/02  75 10/05/03  108 27/01/04 

12 20/04/01  44 09/08/02  76 11/05/03  109 08/02/04 

13 21/04/01  45 10/08/02  77 13/05/03    

14 02/05/01  46 12/08/02  78 15/05/03    

15 31/07/01  47 13/08/02  79 16/05/03    

16 01/08/01  48 11/09/02  80 17/05/03    

17 06/08/01  49 26/09/02  81 18/05/03    

18 15/09/01  50 19/10/02  82 20/05/03    

19 17/09/01  51 01/11/02  83 21/05/03    

20 01/10/01  52 02/11/02  84 25/05/03    

21 15/10/01  53 11/01/03  85 02/06/03    

22 15/12/01  54 12/01/03  86 06/06/03    

23 15/01/02  55 13/01/03  87 08/06/03    

24 13/02/02  56 15/01/03  89 09/06/03    

25 23/02/02  57 25/01/03  90 10/06/03    

26 08/03/02  58 01/02/03  91 11/06/03    

27 20/03/02  59 07/02/03  92 15/06/03    

28 27/03/02  60 23/02/03  93 16/06/03    

29 28/03/02  61 24/02/03  94 17/06/03    

30 12/04/02  62 11/03/03  95 18/06/03    

31 13/04/02  63 15/03/03  96 19/06/03    

32 15/04/02  64 23/03/03  97 20/06/03    
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غالت الق قامت  الهلا قوات ا حتالل بتجريو األراضي الزراعية منذ بداية تواريئ ا جتياحات والتو 
 م 2004ا نتفاضة وحع شهر فرباير 

 اتريئ ا عتداء م  اتريئ ا عتداء م  اتريئ ا عتداء م  اتريئ ا عتداء م
1 12/01/01  36 28/04/02  71 05/04/03  107 14/06/03 

2 19/01/01  37 29/06/02  72 10/04/03  108 15/06/03 

3 20/01/01  38 28/07/02  73 13/04/03  109 16/06/03 

4 19/02/01  39 08/08/02  74 15/04/03  110 17/06/03 

5 21/02/01  40 09/08/02  75 19/04/03  111 18/06/03 

6 10/03/01  41 10/08/02  76 20/04/03  112 19/06/03 

7 20/03/01  42 28/09/02  77 23/04/03  113 20/06/03 

8 21/03/01  43 10/10/02  78 24/04/03  114 22/06/03 

9 22/03/01  44 12/10/02  79 25/04/03  115 23/06/03 

10 26/03/01  45 19/10/02  80 26/04/03  116 25/06/03 

11 27/03/01  46 30/10/02  81 01/05/03  117 26/06/03 

12 28/03/01  47 01/11/02  82 02/05/03  118 27/06/03 

13 01/04/01  48 01/11/02  83 03/05/03  119 28/06/03 

14 02/04/01  49 02/11/02  84 06/05/03  120 29/06/03 

15 04/04/01  50 02/11/02  85 10/05/03  121 14/07/03 

16 15/04/01  51 06/11/02  86 13/05/03  122 26/07/03 

17 17/04/01  52 18/11/02  87 15/05/03  123 29/07/03 

18 19/04/01  53 20/11/02  89 16/05/03  124 20/08/03 

19 20/04/01  54 28/11/02  90 17/05/03  125 28/08/03 

20 02/05/01  55 15/12/02  91 18/05/03  126 29/08/03 

21 01/07/01  56 13/01/03  92 19/05/03  127 07/09/03 

22 30/07/01  57 15/01/03  93 20/05/03  128 11/09/03 

23 31/07/01  58 26/01/03  94 21/05/03  129 15/09/03 

24 01/08/01  59 28/01/03  95 25/05/03  130 26/09/03 

25 06/08/01  60 23/02/03  96 26/05/03  131 29/09/03 

26 07/08/01  61 13/03/03  97 28/05/03  132 20/10/03 

27 08/08/01  62 14/03/03  98 29/05/03  133 01/11/03 

28 16/03/02  63 15/03/03  99 30/05/03  134 10/12/03 

29 18/03/02  64 16/03/03  100 01/06/03  135 15/12/03 

30 20/03/02  65 19/03/03  101 02/06/03  136 25/12/03 

31 27/03/02  66 21/03/03  102 06/06/03  137 31/12/03 

32 28/03/02  67 23/03/03  103 09/06/03  138 06/02/04 

33 13/04/02  68 23/03/03  104 10/06/03    
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34 15/04/02  69 26/03/03  105 11/06/03    

35 25/04/02  70 01/04/03  106 12/06/03    
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 الباب ال ال  
 إحصائيات

 ة بيت حانون حصيلة الخسائر التي لحقت بمدين
 2003/  7/  1ولغاية   2001 الل انتفاضة األقصى يف الفرتة من العام 

 اخلسائر الق وقت دملدينة تنقسم إىل: 
 -أوً  :  سائر القطاع العام :

 وتشمل : قطاع البنية التحتية والق تضم : 
 : املياه :  1

 قيمة اخلسائر دلدو ر املنطقة بيان األضرار الرقم
 70,000 شارع صالح الدين دمري شبكة املياه دلكامل ت .1
 40,000 حي البنات تدمري شبكة املياه دلكامل  . 2
 50,000 املنطقة الصناعية تدمري شبكة املياه دلكامل  . 3
 60,000 شارع  ليل الوزير تدمري شبكة املياه دلكامل  .4
 30,000 حي الزيتون تدمري شبكة املياه دلكامل  .5

  250,000 ا  ا 
 :  الصرا الصحي :  2

 قيمة اخلسائر دلدو ر املنطقة بيان األضرار الرقم
 100,000 حي البنات تدمري شبكة الصرا الصحي دلكامل  . 2
 70,000 املنطقة الصناعية تدمري شبكة الصرا الصحي دلكامل  . 3
 50,000 زيرشارع  ليل الو  تدمري شبكة الصرا الصحي دلكامل  .4
 40,000 حي الزيتون تدمري شبكة الصرا الصحي دلكامل  .5
 50,000 شارع العزبة تدمري  ا الضغا   .5
 40,000 شارع زمو تدمري شبكة الصرا الصحي دلكامل  .5

  350,000 ا  ا 
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 : الطرق وجسور : 3
 دو رقيمة اخلسائر دل عرر الشارع طول  الشارع  بيان األضرار الرقم
 600,000 م 10 م.ط  2000طول  تدمري شارع البنات دلكامل  . 2
 1,000,000 م  16 م.ط  3000 تدمري شوارع املنطقة الصناعية دلكامل  . 3
 1,200,000 م 20 م . ط 2500  تدمري شارع  ليل الوزير دلكامل  .4
 300,000 م   8 -10  م . ط 2000  تدمري شوارع حي الزيتون دلكامل  .5
 700,000 م16 م.ط 1800 تدمري شارع العزبة وشارع الواد   .6
 2,000,000 م  34 م.ط 3500 تدمري شارع صالح الدين دلكامل  .7
 200,000 م. ط  10 م.ط 700 تدمري شارع املغاير دلكامل  .8
 400,000 م. ط  16 م.ط 1200 تدمري شارع زمو دلكامل  .8
 350,000 م  19 م .ط 40 سي جسر املد ل الرئي .8
 250,000 م  16 م .ط 30 جسر شارع السكة  .8
 200,000 م  10 م.ط 20 جسر شارع الواد  .8
 250,000 م  16 م .ط 30 جسر طريق املدينة الرلضية .8

 7,400,000 ا  ا 
 : املبامب العامة :  4

 قيمة اخلسائر دلدو ر بيان األضرار املبىن الرقم
 50,000 تدمري السور واحملرا واحملتولت  بار مياه األوقاا . 2
 50,000 جدران + ابواب + شبابيك + السور مبىن البلدية اكديد . 3
 30,000 مد ل املدينة حدائق ومنتزهات .4
 40,000 األبواب + الزينقو + السور + اكدران الدا لية مبىن السوق اكديد .5

 170,000 ا  ا 
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 : الكهردء   إررة ( :  5
 دو ر .  70,000تبل  اخلسائر يف شبكة ا ررة مبل  وقدره  
 : النظافة واآلليات :  6

 قيمة اخلسائر دلدو ر التكلفة عدد بيان األضرار الرقم
 20,000 200 100 كوب  1حاولت  . 2
 20,000 1000 20 كوب  6حاولت  . 3
 30,000  نقل نفالت اغالق املكب  .4
 30,000  أعطال  ا ليات .5

 100,000 ا  ا 

 
 دو ر (   8,340,000ا ا   سائر البنية التحتية القطاع العام   

 ثانة ماليل وثالثائة وأربعون ألو دو ر .
 

 اثنياً  سائر القطاع اخلام  :
  -. املنازل :1

 قيمة اخلسائر دلدو ر التكلفة عدد بيان األضرار الرقم
 3,000,000 40,000 75 منازل هدم كامل  . 2
 1,100,000 1000 1100 منازل هدم جزئي . 3

 4,100,000 ا  ا 
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 :   القطاع الزراعي : حسب تقدير وزارة الزراعة 2
تكلفة الشجرة حع  عدد األشجار املساحة  بيان األضرار الرقم

 سنوات 10ا نتال / 
 قيمة اخلسائر دلدو ر

 56,250,000 250 225,000 4500 يو أراضيجتر  . 1
 1,025,000 تكلفة بار املياه 25,000 41  در املياه  .2
 4,500,000 سنواتx  10دو ر للدومن  x  100دومن   4500 سنوات 10تعطيل انتال ملدة  .3

 61,775,000 ا  ا  

 مزارع :  
 رقيمة اخلسائر دلدو  التكلفة عدد بيان األضرار الرقم
 360,000 120,000 3 مزارع أبقار . 1
 1,200,000 40,000 30 مزارع دواجن . 2
 200,000 20,000 10 محامات زراعية .3

 150,000 50  ليه   3000 مناحل . 1
 1,910,000 ا  ا  

 
 مليون دو ر   63,685,000 ا ا   سائر القطاع الزراعي :  

 وثانون الو دو ر أمريكي  ثالأ وستون مليون وستمائة ومخس  
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 :   سائر القطاع الصناعي :  3
 قيمة اخلسائر دلدو ر التكلفة عدد بيان األضرار الرقم
 3,000,000 3,000,000 1 مصنل أبو غليون للبالط هدم كامل  . 2
 1,600,000 200,000 8 مصانل ا رى هدم كامل . 3
 500,000 50,000 10 مصانل ا رى هدم جزئي . 3
 5,000,000 500,000 10 تعطيل انتال ملدة سنة . 3

 10,100,000 ا  ا 

 
 مليون دو ر  10,100,000 ا ا   سائر القطاع الصناعي :  

 عشرة ماليل ومائة  الو دو ر أمريكي
 

 ا ا  اخلسائر يف  يل القطاعات :
 قيمة اخلسائر القطاع الرقم 

 8,340,000 القطاع العام .1

 77,885,000 القطاع اخلام .2

 86,225,000 ا  ا 

 ست وثانون مليون ومائتان ومخس وعشرون ألو دو ر أمريكي 
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 المؤسسات في مدينة بيت حانون
 

 نوع اخلدمات املعسسة الرقم

 ردي رلضي ردي شباب بيت حانون الرلضي  .1

 ردي رلضي ردي شباب بيت حانون األهلي  .2

 معسسة  ريية + روضة اطفال معسسة الطاهر   .3

 معسسة ثقافية معسسة التغريد لل قافة والفنون  .4

  عية  ريية  عية اإلحسان اخلريية  .5

  عية  ريية + روضة اطفال روضة األنوار -اكمعية ا سالمية   .6

 روضة اطفال روضة الفرسان   .7

  عية  ريية  عية العطاء اخلريية  .8

 زراعية احتاد الفالحل الفلسطينيل  .9

 روضة اطفال روضة ا حسان  .10

 روضة اطفال روضة اخلنساء   .11

 برامم نسائية وثقافية وكالة الغوأ الدولية -مركز النشاط النسائي الفلسطي    .12

 رعاية املعاقل معسسة   تنسومب أبداً   .13

 عيادة طبية مركز احتاد كان العمل الصحي  .14

 ية دمات زراع اكمعية التعاونية الزراعية   .15

  عية مركز اوياة  .16

 حقوق ا نسان املركز الفلسطي  للتنمية  .17

  عية  ريية  عية الوفاء اخلريية  .18

 روضة اطفال روضة الكويكرز   .19

 وكالة مدرسة بنات بيت حانون ا عدادية   .20

 وكالة مدرسة بيت حانون ا بتدائية املشرتكة ب  .21

 الةوك مدرسة بيت حانون ا بتدائية املشرتكة  ل   .22
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 وكالة مدرسة ذكور بيت حانون ا بتدائية  .23

 نوع اخلدمات املعسسة الرقم

 وكالة مدرسة ذكور بيت حانون ا عدادية  .24

 وكالة مدرسة  ليل عويضة اإلبتدائية املشرتكة  .25

 وكالة مدرسة عزبة بيت حانون ا عدادية  .26

 وكالة مدرسة بيت حانون ا بتدائية املشرتكة أ  .27

 وكالة قريي ال انويةمدرسة أمحد الش  .28

 وكالة مدرسة أمحد الشقريي ال انوية  .29

 حكومة ذكور -مدرسة هايل عبد اوميد ال انوية    .30

 حكومة مدرسة بنات بيت حانون ال انوية  .31

 حكومية مدرسة بيت حانون الزراعية  .32

 حكومية كلية الزراعة  –جامعة األزهر  33
 حكومية  مركز شهداء بيت حانون  34

 وكالة ة وكالة الغوأعياد 35

 حكومية  عيادة عزبة بيت حانون 36

  ام خمترب األرقم 37

  ام خمترب الشنطي 38

  ام عيادة أسنان 2 39

  ام  صيدلية  3 40
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 م لمدينة بيت حانون حسب الجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء1997احصائية العام 

 2367 املبامب

 2604 الوحدات السكنية

 2380 ت السكنية امل هولةالوحدا

 2784 عدد األسر

 10479 ذكور

 10312 ارأ

 20791 جمموع السكان
 

 1945احصائيات السكان منذ العام 
 عدد السكان العام الرقم

1 1945 1680 

2 1963 3976 
3 1997 20791 
4 2003 35000 
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  2002في شهر أكتوبر األسبانية   MPDLمعاقي االنتفاضة األولى حسب احصائية مؤسسة 

 عدد املعاقل عدد املعاقل ا عاقة الرقم
 عزبة بيت حانون بيت حانون 

 0 0 برت 1

 0 1 شلل دماغي 2

 1 4 صرع 3

 0 3  لل ععي 4

 0 2 للو عقلي 5

 1 5 ضمور عضالت 6

 2 3  لل اكهاز العصيب 7

 0 5 تشوه اكهاز العظمي 8

 2 2 اصابة اوبل الشوكي 9

 0 0  لل بصري 10

 0 0  لل يف الرؤية 11

 0 0 التوحد 12

 0 0 مشاكل نفسية 13

 0 0  لل حور 14

 0 0  لل كتو 15

 0 0 اصادت الدما  16

 0 0 شلل دماغي 17

 0 0 جلطة دماغية 18

 0 0 ت ل  الصبغية 19

 0 0 الصرع 20

 0 0  لل يف السمل 21

 0 0  لل عقلي 22

 8 28 وعماجمل 

ا ييييا    36  
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 2002 األسبانية  في شهر أكتوبر MPDLمعاقي االنتفاضة الثانية حسب احصائية المؤسسة 
 عدد املعاقل عدد املعاقل  ا عاقة الرقم

 عزبة بيت حانون  بيت حانون  

 0 2 برت 1

 0 1 توحد 2

 0 1 صرع 3

 0 1 اصابة دما  4

 0 1  لل ععي 5

 0 0 ضمور عضالت 6

 0 6 ل اكهاز العصيب ل 7

 3 14 تشوه اكهاز العظمي 8

 1 1 أت ر نفسي 9

 0 1 اصابة اوبل الشوكي 10

 0 0  لل يف الرؤية 11

 4 28 وعماجمل 

  32 ا ا  

 



                                                                                   
 مدينة بيت حانون                                                                                                                      

                                                                     

  

 

 
 في مدينة بيت حانونخلقيًا المعاقين 

 عدد املعاقل عدد املعاقل ا عاقة الرقم

 عزبة بيت حانون بيت حانون 

 4 14 برت 1

 3 6 ضمور دماغي 2

 3 7 ضمور عضلي 3

 7 33  لل يف اكهاز العصيب 4

 12 105 تشوه يف اكهاز العظمي 5

 4 10 شلل اطفال 6

 1 5 ات ر نفسي حركي 7

 3 26  لل يف النطق 8

 1 2 انشقاق فب اوبل الشوكي 9

 3 13 اصادت النخاع الشوكي 10

 10 20  لل يف الرؤية 11

 2 7 التوحد 12

 0 2 مشاكل نفسية 13

 0 0  لل حور 14

 0 0  لل كتو 15

 0 14 اصادت الدما  16

 4 31 شلل دماغي 17

 4 30 جلطة دماغية 18

 4 9 ت ل  الصبغية 19

 8 30 الصرع 20

 16 113  لل يف السمل 21

 0 27  لل عقلي 22

 89 504 اجملموع 

  593 ا يييا  
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 ILO حسب منظمة العمل الدوليةلمدينة بيت حانون  2004في العام  احصائية البطالة الزراعية

 
 

  35000 ا ا  السكان

  5662 عدد فرم العمل الزراعية  املتعطلة

  10.6 % النسبة املاوية قبل ا نتفاضة

  19.2% 2004النسبة املاوية يف العام 
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  2003احصائية طالب المدارس 
عدد  املدرسة الرقم

 الطالب

د عد
 املدرسل

عدد 
 العاملل

مساعد  مدير
 مدير

اكهة  الفرتة مرشد
 املشرفة

 وكالة صباحية  1 2 2 41 1196 سة بنات بيت حانون ا عداديةمدر  1

 وكالة صباحية  - 1 1 21 877 مدرسة بيت حانون ا بتدائية املشرتكة ب 2

 وكالة يةمسائ  - 1 1 20 812 مدرسة بيت حانون ا بتدائية املشرتكة  ل 3

 وكالة صباحية  - 1 1 30 1220 مدرسة ذكور بيت حانون ا بتدائية 4

 وكالة صباحية  1 1 2 45 1228 مدرسة ذكور بيت حانون ا عدادية 5

 وكالة صباحية  1 1 2 29 1180 مدرسة  ليل عويضة اإلبتدائية املشرتكة 6

 وكالة ةصباحي  - 1 2 28 1009 مدرسة عزبة بيت حانون ا عدادية 7

 وكالة صباحية  - 1 1 37 1429 مدرسة بيت حانون ا بتدائية املشرتكة أ 8

 وكالة صباحية 1 1 1 3 25 666 مدرسة أمحد الشقريي ال انوية 9

 وكالة مسائية 1  1 1 22 485 مدرسة أمحد الشقريي ال انوية 10

 حكومة حيةصبا - - 1 3 34 705 ذكور -مدرسة هايل عبد اوميد ال انوية   11

 حكومة صباحية  1 1 2 35 756 مدرسة بنات بيت حانون ال انوية 12

 حكومية صباحية   1 12 25 68 مدرسة بيت حانون الزراعية 13
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 أسماء الشهداء في مدينة بيت حانون

 ا سم الرقم

 ابراهيم عبد   اكمل املصري 1

 إبراهيم على إبراهيم شبات 2

 نصري إبراهيم حممود  3

 أمحد رفيق سعيد محدان 4

 أمحد سالمة أبوعياط 5

 أمحد عبد العزيز جرب شبات 6

 أمحد حممود البسيومب 7

 أمحد مسلم أبو عمرية 8

 أشرا أمحد زقوت 9

 أكرم حممد إبراهيم سعدات 10

 أجمد لسر حممد محد 11

 حممد على حممد  روات 12

  منة على درل الشنبارى 13

 و كلوبأنور أب 14

 أنور حممد شحادة الكفارنة 15

 أنور حممد فيار 16

 الد  ليل حسل فيار 17

 اميان صالح مصطفى شحادة 18

 أمين يوسو عبد الرمحن سحويل 19

 دسل ابراهيم حسل نعيم 20

 بالل فايز العفيفي 21

 بالل فايز مصطفى شحادة 22
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 ا سم الرقم

 اتمر عبد الكرمي املصري 23

  ام حممد أبو مراد 24

  عة حامد محدان األبرق 25

  يل حممد عبداهلادى الزعانل 26

 جهاد حممد أبو عودة 27

 جودت عبد اهلادي محد 28

 حامت حممود نصري 29

 حسن اليازجي 30

 حسن حممد الزويدى 31

 حسن حممد حسن أبو جراد 32

 حسن حممد حسن أبو عودة 33

 زجىحسن حممد حسن اليا 34

 حسل   نشوان 35

 حسل حممد الزعانل 36

 حلمي أمحد  ليل نصري 37

 محاد جرب سليمان األبرق 38

  الد عبد الغ  حممد رصر 39

  لدون هاشم سليمان الشنباري 40

  ليل أمحد  ليل نصري 41

  ليل عبد العال الزعانل 42

  ليل حممود نصري 43

 مخيس عبد الكرمي املصري 44

 داوود حممد داوود نعيم 45

 راغب عبد الكرمي محد 46
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 رافت أمحد حسن الزعانل 47

 ا سم الرقم

 رشدي أمحد الزعانل 48

 رشيد عبد   الع امنة 49

 رشيد حممود حممد أبو عودة 50

 رفيق ا يعان البنً 51

 سامي أمحد عبد ربه مصل  52

 سليمان     نشوان 53

 و  سليمان عبدو ضي 54

 سيد أمحد حممود الكفارنة 55

 شادي رصر خميمر أبو هربيد 56

 شحدة عبد   نعيم 57

 صابر حسن عبد ربه اليازجى 58

 صبحة أمحد علي الكفارنة 59

 صبحي محودة سويلم 60

 صربية  ليل طه الكفارنة 61

 صالح مصطفى حممد شحادة 62

 طالب  جابر نعيم 63

 د أبو عودةطالق رشيد حممو  64

 طالل أمحد عبد الرمحن حو ي 65

 طالل حممد حممود الكفارنة 66

 عاشور حممد الشنبارى 67

 عبد اوميد عبد الفتاح الكفارنة 68

 عبد الرمحن عبد السالم الكفارنة 69
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