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٢٤/٢٠١١: المرجع
٠٩/٠٤/٢٠١١: التاریخ

تقریر میداني
: اعتداءات قوات االحتالل تنتهك القانون الدولي

أیام٣أقل منبین قتیل وجریح في هجمات صاروخیة ومدفعیة على غزة خالل) ٦١(
مركز المیزان یستنكر التصعید اإلسرائیلي ویدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل

جرحى) ٤٤(ى ولقتفلسطینینًا ) ١٧(حتالل اإلسرائیلي تصعید عدوانها على قطاع غزة، حیث أوقعت واصلت قوات اال
) ٢(أطفال و) ٢(ومن بین القتلى . ٩/٠٤/٢٠١١مساء السبت إلى ٠٧/٠٤/٢٠٠١١مساء الخمیس خالل الفترة من 

. )مسعف١(سیدة و) ١(طفًال و) ١٣(، ومن بین الجرحى مسنین) ٢(وسیدات
سم الهجمات اإلسرائیلیة بانتهكاها الواضح لمبادئ القانون الدولي، متسببة في إیقاع قتلى وجرحى في صفوف هذا وتت

.المدنیین واستهداف األعیان المدنیة وال سیما المنازل السكنیة

یوردها في مركز المیزان لحقوق واصل أعمال الرصد والتوثیق لمجریات التصعید اإلسرائیلي خالل الیومین المنصرمین، و 
:هذا البیان وفقًا لتسلسل األحداث وتوزعها الجغرافي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه على النحو األتي
من مساء یوم ١٥:٠٠قصف قوات االحتالل اإلسرائیلي المتمركزة على الحدود الشرقیة شرق مدینة غزة عند حوالي الساعة 

الشرقیة من حي الشجاعیة شرق المدینة، وبشكل مكثف منطقة ، وبشكل متواصل المناطق ٧/٤/٢٠١١الخمیس الموافق 
، ویقع )عاماً ٥٨(الكوربة شرق الحي ذاته، وقد استهدفت إحدى تلك القذائف منزل المواطن محمود منصور المناصرة 

لقذیفة م مكون من طبقتین وهو قید اإلنشاء، وأصابت ا٣٥٠بالقرب من مفترق الكوربة آنفة الذكر، وتبلغ مساحة المنزل 
الطابق العلوي من المنزل ما أدى إلى إلحاق أضرارًا مادیًة فیه، كما أدى إلى إصابة الطفل فواز محمود منصور المناصرة 

نجل صاحب المنزل بشظیة في یده الیمنى أثناء قیامه بري ورعایة النباتات المزروعة أمام المنزل، وحسب ما ) عاماً ١٥(
مترًا باتجاه الغرب عن المنزل قید ) ١٥٠(مناصرة من منزلهم المأهول والذي یبعد مسافة أفاد الطفل خرج والده محمود ال

اإلنشاء على صوت االنفجار لالطمئنان على ابنه والمنزل، وعندما وصل إلى مكان الحدث وبعد أن اطمأن على ابنه 
باب المنزل باغتتهم قذیفة هما عندهبطا وبمجرد وصولصعدا هما االثنان إلى الطابق العلوي لتفقد األضرار، وعندما 

.مدفعیة تلتها قذیفة أخرى بعد عدة ثواني ما أدى إلى مقتل األب حیث تحولت جثته إلى أشالء
واستمرت قوات االحتالل في قصف تلك المنطقة بالقذائف المدفعیة وذلك بشكل متقطع ما أدى إلى إصابة أحد المواطنین 

).عاماً ٦٠(ساق الیمنى وهو صبحي عبد الرحمن أبو شنب من سكان تلك المنطقة بشظایا في ال

من مساء الیوم نفسه منزل المواطن عادل ١٥:٣٠كما قصفت قوات االحتالل بثالث قذائف مدفعیة عند حوالي الساعة 
ة ، ومكون من ثالث طبقات، والكائن بالقرب من منطقة الكورب٢م٣٠٠، والبالغة مساحته )عاماً ٤٩(محمد محمد حلس، 

شرق حي الشجاعیة شرق مدینة غزة، وعاودت تلك القوات قصفه بثالث قذائف أخرى بعد حوالي ساعة، ما ألحق أضرارًا 
.فادحة في المنزل دون أن یبلغ عن وقوع إصابات
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من ١٥:٣٠وفي سیاق متصل قصفت الطائرات الحربیة والمدفعیة اإلسرائیلیة بعدة قذائف وصواریخ عند حوالي الساعة 
. ء الیوم نفسه موقع أبو جراد العسكري الواقع بالقرب من مفترق الشهداء جنوب حي الزیتون، وهو موقع لكتائب القساممسا

.وفي الوقت ذاته قصفت تلك القوات بأكثر من قذیفة وصاروخ منطقة مخالة نتساریم جنوب مدینة غزة

قذائف مدفعیة، عند حوالي ٤، )جحر الدیك(وادي غزة أطلقت قوات االحتالل المتمركزة داخل الشریط الحدودي شرق قریة 
، سقطت في المنطقة الواقعة شرق قریة القریة، ولم یبلغ عن وقوع ٧/٤/٢٠١١من مساء الخمیس الموافق ١٥:٤٥الساعة 

.إصابات، كما أطلقت عدد من القذائف مستهدفة موقع فایز جراد لألمن الوطني الواقع غرب القریة

١٦:٠٠تالل اإلسرائیلي، المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقیة، عدة قذائف مدفعیة، عند حوالي الساعة أطلقت قوات االح
، سقطت أربعة منها في المنطقة الزراعیة الواقعة في محیط مقبرة الشهداء ٧/٤/٢٠١١من مساء یوم الخمیس الموافق 

وفي التوقیت نفسه أطلقت قوات . ة شرق بیت الهیااإلسالمیة، شرق جبالیا، واثنتین آخرتین سقطتا في منطقة أبو صفی
وأسفرت . تجاه أرض مفتوحة شرق منطقة البورة شمالي شرق بیت حانون- من نوع أرض أرض-االحتالل صاروخًا موجهاً 

، بكدمات في الید الیسرى جراء )عاماً ٢١(رأفت تیسیر جنید : إحدى القذائف التي سقطت شرق جبالیا عن إصابة المواطن
ودّبت أصوات . وطه خوفًا من شظایا القذائف أثناء تواجده قرب منزله الكائن في حي السالم جنوب شرق جبالیاسق

الجدیر ذكره أن هذا القصف تزامن مع . االنفجارات الخوف والهلع في نفوس السكان المدنیین السیما األطفال والنساء منهم
.غزة كافةقصف لقوات االحتالل للشریط الحدودي الشرق لقطاع 

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائیلي المتمركزة عند حدود الفصل الشرقیة، بعشرات القذائف المدفعیة، عند حوالي الساعة 
مستهدفة محیط مطار غزة الدولي بعدة قذائف مدفعیة، ترافق ذلك مع ٧/٤/٢٠١١من مساء یوم الخمیس الموافق ١٦:٠٠

بإطالق الرصاص بشكل متواصل تجاه المنطقة، واستمرت عملیات القصف تحلیق الطائرات المروحیة التي استمرت
المتواصل لتلك المناطق حیث تسبب بإصابة عدد من المواطنین جراء تلك القذائف، واعلنت المصادر الطبیة في مستشفى 

، )عاماً ٢٠(العمر مصعب محمد عبید الصوفي، البالغ من : النجار عن استشهاد أربعة مواطنین بینهم طفل، والشهداء هم
، )عاماً ٣٨(، وصالح جرمي عطیة الترابین، البالغ من العمر )عاماً ٢٤(ومحمد عیادة عید المهموم، البالغ من العمر 

مساء الیوم ٢١:٠٠الذي توفي متأثر بجراحه التي أصیب بها في مستشفى غزة األوروبي في خانیونس عند حوالي الساعة 
، والذي تمكنت طواقم االسعاف من انتشال جثته )عاماً ١٧(حمدان الدباري، البالغ من العمر ذاته، والطفل خالد اسماعیل 

، وقد تحولت جثته ألشالء مقطعة، والذي فقدت ٨/٤/٢٠١١من صباح یوم الجمعة الموافق ٨:٠٠عند حوالي الساعة 
.٧/٤/٢٠١١مساء الخمیس ١٨:٠٠آثاره عند حوالي الساعة 

مواطن وصفت جراح أحدهم بالخطیرة، بینهم خمسة ) ١٤(الطبیة في مستشفى النجار عن اصابة هذا وقد أعلنت المصادر 
،  محمد حسن محمد ارمیالت، )عاماً ١٣(، صالح سعید عبید الصوفي، )أعوام٨(أمجد فرید جمعة شلوف، : أطفال، وهم

، سالم سلیمان سالم )عاماً ١٧(یبات، ، عیسى فرج اهللا عید الرق)عاماً ١٧(، مراد محمود سلیم أبو صفرة، )عاماً ١٦(
، ابراهیم حسین )عاماً ٣٠(، وشقیقه زیاد جمعة عید شلوف، )عاماً ٢٢(، عید جمعة عید شلوف، )عاماً ٥٧(جبارة، 

٢٦(، عادل فتحي یوسف الهمص، )عاماً ١٩(، فرید عبد الرحمن عوض اهللا أبو عدوان، )عاماً ٢٠(ابراهیم شلوف، 
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، وصفت جراحهم )عاماً ٢٧(، اسماعیل سلمي محمد بن حسن، )عاماً ٤٦(د أبو مور، ، عمر حرب محم)عاماً 
.بالمتوسطة

مساء یوم الخمیس ١٦:٠٠أطلقت دبابات االحتالل المتمركزة داخل الشریط الحدودي شرق خان یونس عند حوالي الساعة 
راعیة الواقعة شرق بلدة القرارة إلى الشمال ، عدد من القذائف المدفعیة تجاه األحیاء السكنیة والز ٧/٤/٢٠١١الموافق 

، بشظایا في الیدین خالل تواجده )أعوام١٠(ما أسفر عن إصابة الطفل یوسف أحمد السمیري، . الشرقي من خان یونس
.قرب منزله

ة، عند حوالي فتحت طائرات االحتالل اإلسرائیلي العمودیة التي تواجدت في أجواء محافظة شمال غزة، نیران أسلحتها الثقیل
، تجاه المناطق الزراعیة المفتوحة في مناطق محیط مقبرة ٧/٤/٢٠١١من مساء یوم الخمیس الموافق ١٦:٠٥الساعة 

ودّبت أصوات األعیرة الناریة الخوف . الشهداء اإلسالمیة ومنطقة أبو صفیة شرقي جبالیا وبیت الهیا، دون وقوع إصابات
.سیما األطفال والنساء منهموالهلع في نفوس السكان المدنیین ال

من مساء الیوم نفسه وعلى غرار موقع أبو جراد ونتساریم قصفت الطائرات الحربیة والمدفعیة ١٦:٣٠وعند حوالي الساعة 
اإلسرائیلیة بعدة قذائف وصواریخ محیط مسجد اشتیوي الواقع بالقرب من المسلخ الجدید جنوب حي الزیتون، وموقع أبو

لقسام في المنطقة نفسها، هذا ولم یبلغ عن وقوع إصابات، ولكن أسفر القصف عن إلحاق أضرار في عبیدة لتدریب ا
.المسجد والموقع

، غرفة زراعیة تعود ٧/٤/٢٠١١من مساء یوم الخمیس الموافق ١٦:٣٠قصفت طائرات االحتالل عند حوالي الساعة 
.یونس ما أدى إلى وقوع أضرار في المكانلعائلة أبو شاب في منطقة الزنة ببلدة بني سهیال شرق خان 

قذائف مدفعیة عند حوالي الساعة ٤أطلقت قوات االحتالل المتمركزة داخل الشریط الحدودي شرق قریة وادي السلقا 
، سقطت في منطقة فارغة جنوب شرق القریة، وقد سببت في انقطاع ٧/٤/٢٠١١من مساء الخمیس الموافق ١٦:٤٥

.لكهربائيأسالك توصیل التیار ا

من مساء یوم الخمیس الموافق ١٦:٥٠قصفت طائرات االحتالل اإلسرائیلي النفاثة، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة 
الكائن في منطقة ) سابقاً ١٧أل(، مقر شرطة التدخل وحفظ النظام في موقع الشهید عبد العزیز الرنتیسي ٧/٤/٢٠١١

، بجراح في )عاماً ٣٥(محمد خلیل ابراهیم المدهون : أسفر عن إصابة المواطنالتوام بجبالیا في محافظة شمال غزة، ما 
-مرتًا جنوب شرقي تاموقع المستهدف١٥٠٠على بعد - الوجه والجبین، بینما تواجد في منزله الكائن في حي الصفطاوي

غرفة عملیات، وثالث غرفتین لمكاتب الضباط، و : وأسفر القصف عن تدمیر جزء من المقر بشكل كامل وهو عبارة عن
منزًال سكنیًا، وعدد من المحالت تجاریة، ) ١٦(كما تسبب القصف في تضرر حوالي . غرف خصصت لمبیت األفراد
من مساء ٢٣:٠٠الجدیر ذكره أن قوات االحتالل استهدفت المقر ذاته عند حوالي الساعة . والمنشآت العامة بشكل جزئي

ودبّ صوت االنفجار الخوف والهلع في نفوس السكان المدنیین السیما األطفال هذا. ٢١/٣/٢٠١١یوم االثنین الموافق 
.والنساء منهم
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، سقطا في ٧/٤/٢٠١١من مساء الخمیس الموافق ١٦:٥٠أطلقت الطائرات المروحیة صاروخین عند حوالي الساعة 
.أرض فارغة تقع غرب مستشفى شهداء األقصى في مدینة دیر البلح

، عشرات القذائف ٧/٤/٢٠١١مساء  یوم الخمیس الموافق ١٧:٠٠تالل اإلسرائیلي عند حوالي الساعة أطلقت قوات االح
المدفعیة، تجاه األحیاء السكنیة واألراضي الزراعیة في عدة مناطق شرق خان یونس على امتداد الشریط الحدودي حیث 

إصابات، كما قامت طائرات مروحیة بإطالق النار سقطت العدید من القذائف في األراضي الزراعیة دون اإلبالغ عن وقوع 
. بشكل عشوائي تجاه الحقول الزراعیة القریبة من الشریط الحدودي

أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائیلي العمودیة التي تواجدت في أجواء محافظة شمال غزة، صاروخًا واحدًا، عند حوالي 
، تجاه أرضًا زراعیة مفتوحة شرق بیت حانون، بمحافظة ٧/٤/٢٠١١من مساء یوم الخمیس الموافق ١٧:١٠الساعة 

. شمال غزة، دون وقوع إصابات، ما أوجد حالة من الخوف والهلع في نفوس السكان المدنیین السیما األطفال والنساء منهم

بشكل متوالي، أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائیلي العمودیة التي تواجدت في أجواء محافظة شمال غزة، خمسة صواریخ
- ، تجاه موقع كتائب الشهید عز الدین القسام٧/٤/٢٠١١من مساء یوم الخمیس الموافق ١٧:٣٠عند حوالي الساعة 

والكائن جوار أحواض الصرف الصحي، غرب مدینة بیسان الترفیهیة في بیت الهیا، -الجناح العسكري لحركة حماس
ودّبت أصوات االنفجارات . الموقع بشكل كامل، دون وقوع إصاباتبمحافظة شمال غزة، ما تسبب في تدمیر أجزاء من

.الخوف والهلع في نفوس السكان المدنیین السیما األطفال والنساء منهم

أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائیلي العمودیة التي تواجدت في أجواء محافظة شمال غزة، صاروخین اثنین، عند حوالي 
، تجاه مشتل زراعي تعود ملكیته لعائلة المصري، ویقع في ٧/٤/٢٠١١الخمیس الموافق من مساء یوم ١٧:٣٥الساعة 

-جمیل محمد كامل أبو شدق: منطقة تل الدهب في بیت الهیا، بمحافظة شمال غزة، ما أسفر عن تضرر منزل المواطن
س السكان المدنیین في ودّبت أصوات االنفجارات الخوف والهلع في نفو . بشكل جزئي، دون وقوع إصابات-المجاور

.المنزل ومحیطه، السیما األطفال والنساء منهم
، ثالثة قذائف ٧/٤/٢٠١١من مساء یوم الخمیس الموافق ١٨:٠٠أطلقت قوات االحتالل اإلسرائیلي، عند حوالي الساعة 

ما أدى إلى إلحاق أضرار مدفعیة تجاه منزل المواطن رائد إبراهیم قدیح، المكون من ثالثة طوابق الواقع شرف بلدة خزاعة
.جزئیة بالمنزل، فیما لم یبلغ عن وقوع أي إصابات في األرواح

صاروخًا واحدًا، عند حوالي الساعة - التي تكاد ال تغادر أجواء محافظة شمال غزة- أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائیلیة
، بینما تواجد )عاماً ١٨(أحمد یوسف الجرجاوي مهند : ، تجاه المزارع٧/٤/٢٠١١من مساء یوم الخمیس الموافق ١٨:١٥

في أرض یعتني بها شرق محطة التحلیة، قرب المدرسة األمریكیة سابقًا، غربي بیت الهیا، بمحافظة شمال غزة، ما أـسفر 
عن إصابته بجراح وشظایا في أنحاء متفرقة من الجسم تسببت في ببتر ساقه الیسرى، ووصفت المصادر الطبیة في 

وتفید التحقیقات . كمال عدوان جراحه بالخطیرة، وحولته بموجب ذلك إلى مستشفى الشفاء بمدینة غزة لتلقي العالجمستشفى
ویعتني بها وأوالده، وهو -الملوخیة-المیدانیة أن والد الجریح تضمن أرضًا تملكها عائلة أبو حلیمة، وزرعها بالخضروات
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غزة، وكان أثناء القصف یرعى وأوالده أرضهم تلك، وبعد إصابة ابنه مهند من سكان منطقة السدرة في حي الدرج بمدینة 
.إلى مفترق شارع السالطین حیث تولت سیارة إسعاف نقله للمستشفى- توكتوك- تم نقله على دراجة ناریة

من ١٨:٢٠أطلقت قوات االحتالل اإلسرائیلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقیة، قذیفة مدفعیة، عند حوالي الساعة
تعرضت سیارة إسعاف تابعة للهالل األحمر الفلسطیني ألضرار جزئیة جراء ٧/٤/٢٠١١مساء یوم الخمیس الموافق 

استهداف المدفعیة اإلسرائیلیة للمنطقة التي تتواجد فیها جنوب مطار غزة الدولي، ما تسبب بإصابة ضابط اإلسعاف حسن 
، بشظایا قذیفة مسماریة في ذراعه األیمن، وصفت جراحه )عاماً ٤٢(حسني عبد العزیز الحیلة، البالغ من العمر

توجهت برفقة زمیلي ضابط اإلسعاف موسى محمود یوسف عبید، بعد إشارة من العملیات بوجود :" بالمتوسطة، حیث أفاد
م الخمیس الموافق مساء یو ١٨:٢٠شهید في المنطقة الواقعة جنوب مطار غزة الدولي، وتوجهنا للمكان عند حوالي الساعة 

وبمجرد وصولنا قرب الشهید سقطت قذیفة قربنا، حیث كنت اجلس بالجهة الیمنى بجانب السائق، فأصابتني ٧/٤/٢٠١١
شظایا في ذراعي األیمن، وغادرنا المكان بسرعة خوفًا على حیاتنا دون نقل الشهید، ووصلنا لمستشفى النجار، وتبین 

".في ذراعي األیمن، كما لحق ضرر بزجاج السیارة، وأصیبت بشظایا في هیكلهابالفحص الطبي وجود شظایا مسماریة
حیث ترافق مع القصف المدفعي قیام الطائرات الحربیة اإلسرائیلیة بست غارات على مناطق مختلفة من الشریط الحدودي 

جلت إصابة المواطنة فاتن صواریخ، تجاه األنفاق على مناطق مختلفة على الشریط الحدودي مع مصر، س) ٧(مع مصر بـ
.، وصفت المصادر الطبیة في مستشفى النجار إصابتها بالمتوسطة)عاماً ٤٤(صبحي سلیمان اللداوي، البالغة من العمر 

من مساء الیوم نفسه، قصفت قوات االحتالل بقذیفة مدفعیة أرض خالیة بجوار مسجد السالم ١٨:٣٠وعند حوالي الساعة 
نور عبد اهللا أبو ق الكوربة شرق حي الشجاعیة شرق مدینة غزة، وأدى القصف إلى إصابة المواطن الواقع بالقرب من مفتر 

.، بشظیة في الید الیمنى، كما لحقت أضرار مادیة في المسجد)عاماً ٤٢(كرش 

النصیرات عند أطلقت البحریة اإلسرائیلیة نیران أسلحتها الرشاشة وفوانیس اإلنارة،  قبالة شواطئ مدینة الزهراء ومخیم 
، حیث أجبرت مراكب الصید الفلسطینیة على الخروج من ٨/٤/٢٠١١من مساء الجمعة الموافق ٢٠:٢٥حوالي الساعة 

.البحر
قذائف، عند حوالي الساعة ٤، )جحر الدیك(أطلقت الدبابات المتمركزة داخل الشریط الحدودي شرق قریة وادي غزة 

، سقطت في محیط مكب النفایات بالقریة، وتسببت في حدوث نیران ٧/٤/٢٠١١مساء الخمیس الموافق من٢٢:٠٠
.ودخان

، منزل ٨/٤/٢٠٠١من فجر الجمعة الموافق ٠٠:٣٠في حین قصفت قوات االحتالل بقذیفة مدفعیة عند حوالي الساعة 
م ومكون من طبقتین، ما ٢٠٠یة وتبلغ مساحته ، ویقع إلى الشرق من حي الشجاع)عاماً ٣٥(المواطن رامي جواد حلس، 

جدیر ذكره أن قوات االحتالل تواصل قصفها للمناطق المفتوحة شرق حي الشجاعیة . أدى إلى إلحاق أضرار جزئیة فیه
.والتفاح والزیتون وذلك بشكل متقطع حتى كتابة هذا التقریر
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صاروخًا واحدًا، عند حوالي الساعة - أجواء محافظة شمال غزةالتي تكاد ال تغادر - أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائیلیة
، تجاه مجموعة من الشبان الذین تواجدوا في أرض فضاء، تقع شمال ٨/٤/٢٠١١من فجر یوم الجمعة الموافق ٥:٠٠

. مدرسة أبو عبیدة الثانویة للبنین في بیت الهیا، بمحافظة شمال غزة، دون إصابة أّي منهم بأذى

من ٨:١٥االحتالل اإلسرائیلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقیة، قذیفتین مدفعیتین، عند حوالي الساعة أطلقت قوات
، صوب مجموعة من الشبان قرب مسجد التقوى جنوب غرب مطار غزة الدولي ٨/٤/٢٠١١صباح یوم الجمعة الموافق 

، عبد الهادي جمعة )عاماً ١٦(ر حمید الصوفي، یوسف منی: شرق رفح، ما تسبب بإصابة أربع مواطنین، بینهم طفل، وهم
وحالته خطیرة حول لمستشفى الشفاء بغزة، ) عاماً ١٩(، مهدي جمعة موسى أبو عاذرة، )عاماً ٢٠(محمد الصوفي، 

.، وحالته خطیرة حول لمستشفى الشفاء بغزة)عاماً ٢١(محمود فایز موسى أبو عاذرة، 

، ٨/٤/٢٠١١صباح الجمعة الموافق ٩:١٥تالل اإلسرائیلي، عند حوالي الساعة قصفت طائرة استطالع تابعة لقوات االح
أسفر ذلك عن قتل اثنین . مجموعة من أفراد المقاومة، كانت تتواجد على مدخل بلدة خزاعة إلى الشرق من خان یونس

، وهو من سكان )عاماً ٢٠(عبد اهللا محمود محمد القرا، : منهم بعد إصابتهما بشظایا في أنحاء مختلفة من الجسم، وهما
.، وهو من سكان بني سهیال شرق خان یونس)عاماً ٢٢(معتز جمال محمد أبو جامع، خزاعة شرق خان یونس، 

، صاروخًا واحدًا على ٨/٤/٢٠١١من ظهر الجمعة ١٢:٣٠أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائیلي، عند حوالي الساعة 
طالل ربیع عیسى أبو أسفر ذلك عن مقتل المواطن . وب شرقي خان یونساألقل، تجاه حقل زراعي في حي المنارة جن

صابة ابن شقیقه حمادة ،)عاماً ٥٦(طه،  ٕ من سكان خان یونس، بعد إصابته بشظایا في أنحاء متفرقة من الجسم، وا
.بشظایا في الرجلین بینما كانا یتواجدن في أرضهما بالمنطقة) عاماً ٢٥(سالمة عیسى أبو طه، 

، في حوش منزل المواطن إبراهیم حمدان ٨/٤/٢٠١١من ظهر الجمعة الموافق ١٢:٢٠ذیفة عند حوالي الساعة سقطت ق
أسفر ذلك . إبراهیم قدیح، المكون من طابق أرضي مسقوف باألسبستوس، والواقع في بلدة عبسان الكبیرة شرق خان یونس

، إضافة إلى )عاماً ١٩(نضال إبراهیم حمدان قدیح، ، وابنتها )عاماً ٤١(نجاح حرب سالم قدیح، عن مقتل المواطنة 
١٥(وفداء إبراهیم حمدان، قدیح،. ووصفت جراحها بالخطیرة). عاماً ١٨(نداء إبراهیم حمدان، قدیح، : إصابة كل من

).عاماً 
وتم نقل ". لحوشفي ا"وتفید المعلومات المتوفرة لدى المركز بان أفراد العائلة أصیبوا بینما كانوا یجلسون أمام المنزل 

.الشهیدتین والجریحتین لمستشفیي ناصر واألوروبي بخان یونس
صاروخًا واحدًا، عند حوالي الساعة - التي تكاد ال تغادر أجواء محافظة شمال غزة- أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائیلیة

جدوا في منطقة محاربي الثورة ، تجاه مجموعة من الشبان الذین توا٨/٤/٢٠١١من مساء یوم الجمعة الموافق ١٦:٠٠
٢٥(رائد محمود محمد شحاده : القدامى، في مشروع عامر، غرب جبالیا بمحافظة شمال غزة، ما أسفر عن مقتل الشاب

صابة الشاب،)عاماً  ٕ بجراح وصفتها المصادر الطبیة في مستشفى ،)عاماً ٣٠(أحمد محمد علي غراب : على الفور، وا
من المساء ١٧:١٥ة، ثّم أعلنت المصادر نفسها عن وفاته متأثرًا بجراحه عند حوالي الساعة الشفاء بمدینة غزة بالحرج

الجدیر ذكره أن كال الشهیدان یسكنان مخیم الشاطئ بمدینة . نفسه، كما أسفر القصف عن إصابة شاب ثالث بجراح طفیفة
. غزة
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، أحد ٨/٤/٢٠١١ن مساء الجمعة الموافق م١٦:١٥بصاروخ واحد عند حوالي الساعة اإلسرائیلیةقصفت طائرات 
المواطنین كان یستقل دراجة ناریة ویسیر في شارع فرعي متفرع من شارع صالح الدین بالقرب من مسجد ساق اهللا في حي 

لحقت أضرار مادیة في المنازل المحیطة وورشة الوكیل نجا المواطن من االستهدافوفیماالزیتون شرق مدینة غزة، 
.ائنة في المنطقةللحدادة الك

فتحت قوات االحتالل اإلسرائیلي المتمركزة في أبراج المراقبة الموجودة على حدود الفصل الشمالیة، نیران أسلحتها الرشاشة، 
، تجاه عدد من المزارعین الفلسطینیین الذین ٨/٤/٢٠١١من مساء یوم الجمعة الموافق ١٦:٣٠عند حوالي الساعة 

لمتاخمة لحدود الفصل، في مناطق بورة أبو سمرة ومحیط مخالة ایلي سیناي، شمال بیت الهیا، تواجدوا داخل مزارعهم، ا
.دون وقوع إصابات. ما حذا بهم إلى ترك أعمالهم، والفرار من المنطقة، نجاًة بحیاتهم

د محمود أحمد من مساء الیوم نفسه منزل المواطن أحم١٧:٠٠قصفت قوات االحتالل بقذیفة مدفعیة عند حوالي الساعة 
متر، ) ٥٠٠(، حیث استهدفت القذیفة سور سطح المنزل المكون من أربعة طوابق ومبني على مساحة )عاماً ٥١(العرقان 

.والواقع في شارع المنصورة في حي الشجاعیة شرق مدینة غزة

لمواطنین بالقرب من مقبرة من مساء الیوم نفسه تجمعًا ل١٨:٥٠قصفت قوات االحتالل بقذیفة مدفعیة عند حوالي الساعة 
حي الشجاعیة الكائنة في بدایة شارع البلتاجي المتفرع من شارع بغداد في حي الشجاعیة شرق مدینة غزة، وقد أدى 

في المنطقة إلسعاف الجرحى، وحضرت سیارة إسعاف األهاليعدد من المواطنین، وعلى الفور تجمع إصابةالقصف إلى 
) ١٠(لیصبح المجموع عدد آخر من المصابین إیقاعإلىأدىقوات االحتالل بقذیفة ثانیة، ما أیضًا وعند وصولها باغتتهم 

محمود ماجد : ، والمصابین هممن جراء القصفشهیدینارتقى، كمامن بینهم مسعفأطفال، و ) ٤(مصابین من بینهم 
١٦(، حمدي عمار بهلول )عاماً ٢٩(، رامي عبد المنعم دبابش )عاماً ٢٢(، جالل منیر الجمال )عاماً ١٧(العجلة 

، حمزة محمد )عاماً ١٢(، جبر سلیم أبو الكاس )عاماً ٢٥(، رزق سعید العموي )عاماً ١٤(، أسامة محمود فؤاد )عاماً 
، )أعوام١٠(الطفل محمود وائل الجرو : كما استشهد كل من).عاماً ٢٥(، سامي خضر أبو عصر )عاماً ٢٤(شمالي 

).عاماً ٢٤(بالل محمد العرعیر 

صاروخین اثنین، عند حوالي الساعة -التي تكاد ال تغادر أجواء محافظة شمال غزة-أطلقت طائرات االحتالل العمودیة
، تجاه منطقة محاربي الثورة القدامى، في مشروع عامر، غرب جبالیا ٨/٤/٢٠١١من مساء یوم الجمعة الموافق ٢١:٢٧

. مستهدفة مجموعة من الشبان، دون وقوع إصابات-ي هذا الیوموهو االستهداف الثان- بمحافظة شمال غزة

من مساء الیوم نفسه سیارة مدنیة كانت تسیر في ٢١:٣٠بصاروخ واحد عند حوالي الساعة اإلسرائیلیةطائرات القصفت 
.هاالشارع الثالث من حي الشیخ رضوان شمال مدینة غزة، ولكن الصاروخ أخطئ السیارة ونجا من كان في داخل

صاروخًا واحدًا، عند حوالي الساعة - التي تكاد ال تغادر أجواء محافظة شمال غزة- أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائیلیة
، تجاه أرض فضاء تقع في شارع عسلیة، جنوب شرق مخیم جبالیا ٨/٤/٢٠١١من مساء یوم الجمعة الموافق ٢٢:١٥

. دون وقوع إصابات في صفوفهمبمحافظة شمال غزة، مستهدفة مجموعة من الشبان،
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من ٢٢:٣٠أطلقت قوات االحتالل اإلسرائیلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقیة قذیفة مدفعیة، عند حوالي الساعة 
في -تعود ملكیتها ألبناء المرحوم محمد مسعود- ، سقطت في مزرعة حمضیات٨/٤/٢٠١١مساء یوم الجمعة الموافق 
ولكن صوت االنفجار دبّ الخوف والهلع في نفوس . محافظة شمال غزة، دون وقوع إصاباتشارع مسعود بجبالیا في 

قصفت طائرات االحتالل اإلسرائیلي النفاثة، بصاروخین اثنین، عند حوالي . السكان المدنیین السیما األطفال والنساء منهم
الذراع - الشهید عز الدین القسام، موقع تدریب لكتائب٨/٤/٢٠١١من مساء یوم الجمعة الموافق ٢٣:٤٠الساعة 

دون وقوع إصابات، ولكن االنفجار أحدث . في شارع مسعود بجبالیا في محافظة شمال غزة- العسكري لحركة حماس
هذا ودبّ صوت االنفجار الخوف والهلع في نفوس السكان المدنیین . أضرارًا جزئیة بعدة منازل سكنیة في محیط الموقع

.اء منهمالسیما األطفال والنس

من فجر یوم ٠٠:٥٠قصفت طائرة استطالع تابعة لقوات االحتالل الحربي اإلسرائیلي بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة 
في شارع النصف وسط حي مستهدفة مجموعة من الشبان بینما كانوا یسیرون على األقدام٩/٤/٢٠١١السبت الموافق 

٢٧(، البالغ من العمر تیسیر سعید سلمان أبو سنیمة: اد كًال منأسفر القصف عن استشهتل السلطان غرب رفح،
شظایا في جمیع ) عاماً ٢٨(، البالغ من العمر ومحمد علي صالح عواجةشظایا في أنحاء مختلفة من الجسم، ) عاماً 

صابة  ٕ ة األوروبي ، جرى تحویله لمستشفى غز )عاماً ٢٨(، البالغ من العمر شادي محمود درویش الزطمةأنحاء الجسم، وا
حیث وصفت المصادر الطبیة إصابته بالخطیرة نتیجة إصابته بشظایا في جمیع أنحاء الجسم تسبب بكسر في الفك 

لحاق أضرار بسیارة سوبارو كانت قرب المكان ٕ .األیسر، وبتر في القدمین، وا

، المناطق ٩/٤/٢٠١١فق من فجر السبت الموا١:٣٠قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعیة عند حوالي الساعة 
الشرقیة لمدینة غزة، وهي منطقة الزیتون والتفاح والشجاعیة، وكانت القذائف تسقط على أراضي مفتوحة ولم یبلغ عن وقوع 

.إصابات أو أضرار

من فجر الیوم السبت الموافق ١:٣٠قصفت الزوارق الحربیة اإلسرائیلیة بنیران أسلحتها الرشاشة عند حوالي الساعة 
.، شاطئ بحر الشیخ عجلین غرب مدینة غزة، ولم یبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار٩/٤/٢٠١١

صاروخًا واحدًا، عند حوالي الساعة - التي تكاد ال تغادر أجواء محافظة شمال غزة- أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائیلیة
عسلیة، جنوب شرق مخیم جبالیا ، تجاه أرض فضاء تقع في شارع ٩/٤/٢٠١١من فجر یوم السبت الموافق ٢:٢٠

ولكن الحادث أسفر عن إصابة . بمحافظة شمال غزة، مستهدفة مجموعة من الشبان، دون وقوع إصابات في صفوفهم
، )عاماً ٣٧(، ومصطفى سعید حمدیة )عاماً ٣٠(عالء صابر أبو عقل : مدنیین اثنین أثناء تواجدهم قرب منازلهم، وهما

. یة في مستشفى كمال عدوان بالطفیفةبجراح وصفتها المصادر الطب

صاروخًا واحدًا، عند حوالي الساعة - التي تكاد ال تغادر أجواء محافظة شمال غزة- أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائیلیة
، تجاه موقع تدریب لكتائب القسام، في شارع مسعود بجبالیا في محافظة ٩/٤/٢٠١١من صباح یوم السبت الموافق ٦:٠٠
الجدیر ذكره أن طائرات االحتالل النفاثة استهدفت الموقع نفسه قبیل منتصف اللیلة . غزة، دون وقوع إصاباتشمال 

. الماضیة
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مواطنین اثنین كانا یستقالن نفسه السبتصباحمن ٧:٥٠بصاروخ واحد عند حوالي الساعة اإلسرائیلیةطائرات القصفت 
نع أبو عیدة للباطون شرق حي التفاح شرق مدینة غزة، وقد تسبب دراجة ناریة على شارع الخط الشرقي جنوب مص

صابة )عاماً ٢٤(القصف في قتل المواطن أحمد نبیل علیان زیتونیة  ٕ ، من سكان حي الدرج وهو من كتائب القسام، وا
.بجراح متوسطة) عاماً ٢٢(المواطن أحمد أكرم عمار 

د الفصل الشرقیة، نیران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائیلي المتمركزة على حدو 
، تجاه عدد من األطفال المشاركین في جنازة تشییع جثمان الشهید بالل ٩/٤/٢٠١١من مساء یوم السبت الموافق ١٤:٣٠

.العرعیر في مقبرة الشهداء اإلسالمیة شرق جبالیا، بعد اقترابهم من حدود الفصل، دون وقوع إصابات
١٤:٣٥لقت قوات االحتالل اإلسرائیلي المتمركزة داخل حدود الفصل الشرقیة ثالث قذائف مدفعیة، عند حوالي الساعة أط

، سقطت في أرض فضاء بمنطقة قلیبو السكنیة الواقعة شرق مدینة الشیخ زاید ٩/٤/٢٠١١من مساء یوم السبت الموافق 
االنفجارات دّبت الخوف والهلع في نفوس السكان المدنیین ولكن أصوات .في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات

. السیما األطفال والنساء منهم

ظهارها عدم االكتراث بحیاة السكان المدنیین  ٕ مركز المیزان إذ یستنكر تصعید قوات االحتالل لعدوانها على قطاع غزة وا
استمرار فاضح لالنتهاكات التي وثقتها لجان األمم وممتلكاتهم في تحلل واضح من التزاماتها بموجب القانون الدولي، وفي

المتحدة لتقصى الحقائق في السابق، فإنه یدین بشدة عملیات القصف التي تستهدف مدنیین ومنازل سكنیة، وتنطوي على 
ائف أعمال قتل منظمة، وذلك من خالل تصعید استخدام القوة الممیتة وغیر المتناسبة كقصف مناطق مدنیة بالصواریخ وقذ

ویؤكد المركز على أن هذه الممارسات تنتهك بشكل جسیم . المدفعیة، وفتح األسلحة الرشاشة عشوائیًا تجاه مناطق سكنیة
.ومنظم مبادئ القانون الدولي، السیما اتفاقیة جنیف الرابعة، ومعاییر حقوق اإلنسان

السامیة الموقعة على اتفاقیة جنیف الرابعة، عامل ویرى مركز المیزان أن استمرار صمت المجتمع الدولي، السیما األطراف 
علیه فإن المركز یجدد مطالبته المجتمع الدولي، السیما الدول األطراف . تشجیع الرتكاب المزید من هذه االنتهاكات

العاجل بالتحرك -التي توجب علیها االتفاقیة احترامها وضمان احترامها في جمیع األحوال- المتعاقدة على اتفاقیة جنیف
والفاعل لوقف االنتهاكات اإلسرائیلیة وتوفیر الحمایة الدولیة للسكان المدنیین بشكل فوري، وذلك في ظل استمرار وتصاعد 

ویرى المركز أن تحرك المجتمع الدولي إنما یشكل واجبًا قانونیًا وضرورة ملحة . االنتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم الحرب
.في ظل توسیع قوات االحتالل لدائرة عدوانها، مستغلًة الصمت الدوليفي الوقت الراهن، خاصًة 

والمركز یجدد دعوته إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة للعمل على ضمان فتح المحكمة الجنائیة الدولیة تحقیقات في 
) الرصاص المصبوب(االدعاءات التي وردت في تقریر بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق في العدوان اإلسرائیلي 

ویؤكد المركز أن استمرار تغییب العدالة وعدم المضي قدمًا في المحاسبة عن . ١٨/٠١/٢٠٠٩حتى ٢٧/١٢/٢٠٠٨
رض عالضرب باالنتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني أسهم، ولم یزل، في تشجیع قوات االحتالل على 

هاكاتها الجسیمة بحق السكان المدنیین في األراضي الفلسطینیة المحتلة وفي قطاع الحائط بمبادئ القانون الدولي وتكرار انت
.غزة على وجه الخصوص

انتهى
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