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 مقدمة
تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي انتهاكاتها المنظمة لمبادئ حقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة، 

  .سرائيليويواصل مركز الميزان لحقوق اإلنسان نشر تقاريره الميدانية التوثيقية الشهرية، التي تفضح االنتهاكات والجرائم اإل

في قطاع غزة ويظهر التقرير  2011) أغسطس(يتناول هذا التقرير أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية التي وقعت خالل شهر آب 

االنتهاكات اإلسرائيلية وضحاياها، حيث يبدأ بعرض أرقام وإحصاءات حول الضحايا والخسائر الناجمة عن هذه االنتهاكات، 

  .حسب تسلسل حدوثها الزمني ومن ثم يبدأ باستعراض األحداث

ويشير التقرير إلى التصعيد غير المسبوق في االنتهاكات اإلسرائيلية التي شهدها شهر آب والسيما جريمة االغتيال والتصفية 

الجسدية التي ارتكبتها بحق مجموعة من قيادات لجان المقاومة الشعبية وتلتها بسلسلة متالحقة من أعمال القتل التي تنتهك 

  .عد القانون الدولي اإلنسانيقوا

يبدأ التقرير بمواصلة قوات االحتالل اإلسرائيلي عمليات القصف واستهداف الفلسطينيين، في سياق عمليات القتل خارج نطاق 

ثم يعرض الستمرار استهداف قوات االحتالل المنظم . القضاء، وغيرها من أعمال القتل المنظم التي تتم دون تمييز أو تناسب

نيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعيها إلى فرض منطقة أمنية عازلة تصل إلى أكثر من كيلو للمد

وهي جريمة يترتب عليها تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك . متر على امتداد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة

% 17فيها وحرمان عشرات األسر من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة تصل إلى  المناطق والمزارعين الذين يملكون أراضي

من إجمالي المخصصة ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أن األراضي المستهدفة % 35من إجمالي أراضي القطاع وإلى حوالي 

  . كافة هي أراضي زراعية

طينيين، التي تأتي في سياق متصل من القيود التي ويتناول التقرير اعتداءات قوات االحتالل الموجهة ضد الصيادين الفلس

تفرضها على السكان في قطاع غزة في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل 

  .وتنتهك جملة حقوقهم اإلنسانية

 هاوعدم اكتراث .لفة من قطاع غزةمناطق مخت تصعيد قوات االحتالل من قصفها المدفعي والجوي مستهدفة ويستعرض التقرير

  . مدنيةوإلحاق أضرار مادية في منازل ومنشآت . باألضرار التي تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم بما في ذلك قصف منازل سكنية

وأخيراً يستعرض التقرير القيود المفروضة على حركة المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، حيث تواصل قوات 

 .ل إغالق المعابر، وتفرض قيوداً مشددة على حركة البضائع واألفراد، مما تسبب في ارتفاع خطير للبطالة والفقراالحتال
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  إحصائية خالصة

تشكل المعلومات الواردة في هذا التقرير معلومات أساسية، يستطيع الباحث أو المهتم أن يرجع إلى المركز للحصول على 

ظهر التقرير استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وي. التقريرهذا ل حادث يرد في معلومات توثيقية وافية حول ك

  :استعراضه للمعطيات الميدانية التي تشير إلى وقواعد القانون الدولي اإلنساني من خالل

  جرائم االغتيال والضحايا المدنيين •

  .تعمد القتل باستخدام قوة غير متناسبة وهجمات عشوائية •

  .من تجاوز األميال الثالثةمن الصيد من خالل منعهم عتداءات الموجهة ضد الصيادين، واستمرار حرمانهم اال •

  .فرض منطقة أمنية عازلة ىالممارسات الهادفة إل •

 .عمليات االعتقال التعسفي •
  

  

  2011 أغسطسشهر خالل جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل 

 قتلىعدد ال  27

 عدد القتلى من األطفال  4

 عدد الجرحى 98

 عدد الجرحى من األطفال 22

 عدد التوغالت 3

 عدد االعتداءات بحق الصيادين  6

 عتقالاالحاالتعدد 3
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  جرائم االغتيال والضحايا المدنيين
دون محاكمات، أو مـا يطلـق    شرعت قوات االحتالل في ارتكاب سلسلة منظمة من جرائم القتل خارج نطاق القانون والقتل

عليه بجرائم االغتيال والتصفية الجسدية، وتبنت دولة االحتالل هذا النوع من الجرائم بشكل رسمي وفي أعلـى المسـتويات   

في القدرة على قتل المستهدفين دون أي اكتراث بعدد الضـحايا الكبيـر الـذين     1السياسية، لدرجة بلغت حد التفاخر والمباهاة

وكذلك األمر بالنسبة للخسـائر الماديـة    -بما في ذلك األطفال وأفراد الطواقم الطبية  -صفوف السكان المدنيينيسقطون في 

  .التي تلحق بهم

ولم تلقي قوات االحتالل باالً، أو تبدي أي اكتراث بقواعد القانون الدولي، التي تصنف هذا النوع من الجرائم على أنه يشـكل  

انون الدولي، ومخالفا للمعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان كافة، التي كفلت الحـق فـي الحيـاة    انتهاكاً جسيما لقواعد الق

يستند مركز الميزان في تحليله واستخالصه لهـذه  . والسالمة البدنية كحق أساسي غير قابل لالنتقاص تحت أي من الظروف 

/ آب 12لحماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخـة فـي   من اتفاقية جنيف الرابعة  147، 146النتيجة، إلى نص المادتين 

عدام خارج نطـاق  ، وإلى المبدأ األول من مبادئ األمم المتحدة الخاصة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات اإل1949أغسطس 

ن وأعراف الحرب من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقواني) 23(، و نص المادة 2القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة

التي تستند إليها دولة االحتالل الحربي قانونياً ) الهاي ( 1907تشرين األول / الموقعة في الهاي في الثامن عشر من أكتوبر

  .في تعاملها مع الفلسطينيين كما تدعي

توى السياسي في دولة وأدى صمت المجتمع الدولي تجاه هذا النوع من الجرائم، والدعم السياسي الذي حظيت به من قبل المس

االحتالل، ليس فقط إلى االستمرار في ارتكاب هذا النوع من الجرائم وتصعيدها، بل وإلى تحلل قوات االحتالل من أي قيـود  

قـات مركـز   من شأنها أن تحد من سقوط ضحايا في صفوف المدنيين خالل تنفيذ هذه الجرائم، األمر الذي تبرزه نتائج تحقي

  .سانالميزان لحقوق اإلن

 لم ،جرائم اغتيال وتصفية جسدية جديدة اإلسرائيليوفي تصعيد جديد خالل الفترة التي يتناولها التقرير نفذت قوات االحتالل 

من بينهم طفل يبلغ من العمر عامين، كما أسـفرت تلـك    أشخاص) 10(قتل مفي  تتسببفيها مبادئ القانون الدولي و تراعي

  .وصفت بالمتوسطة طفل بجروحبينهم من  أشخاص) 6(الجرائم عن إصابة 

  :، كما يليويستعرض التقرير عمليات االغتيال والتصفية الجسدية التي ارتكبتها قوات االحتالل خالل الفترة التي يغطيها

                                                            
ولة االحتالل، إثر قيام قوات االحتالل بقصف منطقة سكنية في حي الدرج يعتبر تصريح أرئيل شارون، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في د 1

مـن  في مدينة غزة، من أوضح النماذج على مدى عدم اكتراث قوات االحتالل بحياة المدنيين واألطفال، بل ومدى الدعم الذي يحظى به هذا النـوع  

  .الجرائم
اعتمـدها المجلـس االقتصـادي     نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعـدام دون محاكمـة  خارج  مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام  2

لألمـم المتحـدة    ونشرت علي المأل بموجب قرار الجمعية العامـة  كما اعتمدت 1989مايو /أيار 24المؤرخ في  65/1989في قراره  واالجتماعي 

  . 1989 ديسمبر/كانون األول 15المؤرخ  44/163
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من مساء يوم الخميس الموافق  16:50بصاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  اإلسرائيليةطائرات االستطالع  أطلقت .1

ستهدفة مجموعة من قادة لجان المقاومة الشعبية، بينما كانوا يتواجدون في حديقة منزل المـواطن  ، م18/8/2011

بلـوك  ( خالد حمد شعت، الكائن مقابل مسجد اإلمام علي المتفرع من شارع أبو بكر الصديق، في منطقة الشـعوت  

J(ض محمد النيرب، كمال عو: ، في مخيم الالجئين في رفح، أسفر القصف عن استشهاد الستة، وهم)عامـاً  43( ،

، القيادي فـي  )عاماً 40(األمين العام للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، وعماد عبد الكريم عبد الخالق حماد، 

، القيادي في لجان المقاومة الشعبية، والشـهيد  )عاماً 46(لجان المقاومة الشعبية، وعماد الدين نعيم سيد نصر، 

، )عـامين (، القيادي في لجان المقاومة الشعبية، وابنه الطفل مالك خالد حمد شعت، )عاماً 32(خالد حمد شعت، 

  .وجميعهم من محافظة رفح ، من نشطاء لجان المقاومة الشعبية،)عاماً 26(سلمان المصري،  إبراهيمخالد 

 24/8/2011من فجر يوم األربعاء الموافـق   12:27طائرة استطالع بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  تقصف .2

خالل اقتياده سيارته الخاصة مـن نـوع    ،)عاماً 36(األسمر، البالغ من العمر  إسماعيلزهدي  إسماعيلمستهدفة 

هونداي النترا، بينما كانت تسير على شارع أبو بكر الصديق مقابل مركز الشرطة في حي تل السلطان غرب رفح، 

، )عاماً 14(رضوان سالمة عوض اهللا، البالغ من العمر أصيب الطفل سالمة حيث تحول جسده ألشالء ممزقة، كما 

متفرقة من الجسم، بينما كان يسير في المنطقة، حيث نقل لمستشفى أبو يوسف النجـار، وصـفت    أنحاءفي  بشظايا

  .بالمتوسطة إصابتهالمصادر الطبية 

، 19/8/2011موافق من مساء يوم الجمعة ال 10:50قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  .3

دراجة نارية كانت في شارع الثالثيني عند مدخل شارع المغربي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وكان يستقلها 

إسالم وابنه  ،)عاماً 29(معتز باسم حمدان قريقع وأخيه  ،)عاماً 31(منذر باسم حمدان قريقع كل من الطبيب 

ى استشهادهم جميعاً، جدير ذكره أن معتز يتبع لسرايا القدس، وقد وقد أدى القصف إل ،)عامين(معتز باسم قريقع 

 35(سوزان صالح الشرفا : أدى القصف أيضاً إلى إصابة خمسة مواطنين ترافق مرورهم وساعة القصف، وهم

، طارق عمر عثمان كحيل )عاماً 26(، محمد مروان سليمان الديري )عاماً 25(، أحمد شعيب خليل الكوالك )عاماً

، أيضاً لحقت أضرار جزئية بسيارة الطبيب طارق كحيل وهي من )عاماً 28(، نادر سمير يوسف جرادة )عاماً 46(

 .نوع هيونداي

  

 :على النحو اآلتي، طارق كحيلالمصاب ، بها للمركز تيورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرح

م، بينما كنت مغادراً في سيارتي أنا وأصدقائي من 19/08/2011ق من مساء يوم الجمعة المواف 10:30عند حوالي الساعة 

، )شارع جمال عبد الناصر( سوق المالبس في حي الرمال غرب مدينة غزة، أوصلت أصدقائي إلى منازلهم في شارع الثالثيني

منبه (معت صوت زمور واستمريت بالسير تجاه الشرق متجهاً إلى منزلي، وقبل وصولي مفترق المغربي في شارع الثالثيني س

، التفت جهة اليسار، شاهدت دراجة نارية، يركب عليها الدكتور منذر قريقع ويقودها أخيه معتز، وكان يجلس )دراجة نارية

بينهما طفل صغير، والدكتور منذر هو زميلي ويعمل في قسم العناية المكثفة في مستشفى الشفاء وهو صديق لي ويتعالج هو 

: الخاصة، هدأت السرعة لكي أتحدث معهم، طرحوا التحية لي، سلمت عليهم شفاهة، وقلت لهم بقصد المزاحوعائلته في عيادتي 

، حينها صاروا يضحكون، ثم انتقلوا إلى الجهة اليمنى من السيارة، وعند وصولنا مفترق "ابعدوا هيك في قصف للفزب هاأليام"

كنت تجاوزت عنهم حوالي متر واحد، فجأة سمعت صوت انفجار ) يتقاطع شارع جمال عبد الناصر مع شارع المغرب(المغربي 

أمتار، شعرت بألم شديد في أذني  10شديد، وشعرت بالسيارة تنحرف نحو اليسار ويتكسر زجاجها، وتوقفت السيارة على بعد 

، حاولت فتح باب اليمني، شاهدت الدخان يملئ السيارة والمكان، وشاهدت زجاج سيارتي محطم، لحظات وبدأ الدخان ينقشع

السيارة فلم يفتح الباب وكأنه تعطل، خرجت من شباك السيارة، نظرت إلى الخلف شاهدت شعلة من النار، اقتربت إليها، وقفت 
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أمتار شاهدت الدراجة النارية تحترق وملقاة على األرض، وشاهدت جثة الطفل ملقاة على األرض، وجثث الدكتور  5على بعد 

طعة خشيت االقتراب منهم، بسبب مظهر الجثث كان بشع جداً، رجعت إلى سيارتي شاهدت دماء على منذر وأخيه حولها مق

سيارتي، وأشالء صغيرة، وكنت مصدوماً ولم أعرف ماذا أفعل وكيف أتصرف، بدأت الناس تتجمهر حول المكان ثم وصلت 

، بعد دقائق بدأت أشعر بالهدوء، تفقدت نفسي، سيارات اإلسعاف، من شدة الصدمة لم أستطع تذكر أسمائهم ألخبر الناس عنهم

وكنت أشعر بوش في أذني اليمنى، قمت باالتصال على أقاربي ليأتوا يأخذوا السيارة، وغادرت المكان إلى منزلي، ثم عدت إلى 

ئي المستشفى ألجرى فحوصات ألطمئن على أذني اليمنى، طمأنني األطباء بأنني سليم، ولم أصاب بأذى، وعرفت من زمال

األطباء بأن القصف استهدف اغتيال معتز قريقع ألنه ناشط في حركة الجهاد اإلسالمي، وبقيت ثالثة أيام أشعر بالتعب جراء 

 .الصدمة والضغط النفسي بسبب هذا الحادث، وحتى اللحظة لم أستطيع إصالح سياراتي، لعدم توفر قطع غيار في قطاع غزة
  

 المدنيين والضحايا العشوائي القصف

ممارسات قوات االحتالل بانتهاكها المنظم لقواعد القانون الدولي والسيما  ت، تميز28/9/2000منذ بداية االنتفاضة بتاريخ 

. وارتقت في ممارساتها إلى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

ما تستخدمه من وسائل إلى إيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين وأكبر وتهدف قوات االحتالل من خالل 

وسائل حربية قتالية بحق مدنيين، حيث استخدمت مختلف أنواع  قوات االحتالل حيث تستخدم. خسائر ممكنة في ممتلكاتهم

واألعيان المدنية، في ظل انعدام وسائل دفاعية، األمر األسلحة الخفيفة والثقيلة والطيران والدبابات بحق المدنيين الفلسطينيين، 

صعدت قوات االحتالل خالل الفترة التي  وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان فقد. الذي يحرمه القانون الدولي اإلنساني

ن مقتل حاالت قصف صاروخي ومدفعي، أسفرت ع) 10(سجل وقوع  يتناولها التقرير من جرائم القصف العشوائي حيث

   .سيدات) 7(، وطفل) 11(متفاوتة، من بينهم بجروح أخرين ) 31(، وإصابة شخصاً) 11(
  :، كما يليالتي ارتكبتها قوات االحتالل خالل الفترة التي يغطيها جرائم القصف العشوائي والضحايا المدنيينويستعرض التقرير 

من فجر اليوم الثالثاء الموافق  12:45الساعة  قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بصاروخ واحد عند حوالي .1

، صاروخاً واحداً تجاه مجموعة من أفراد المقاومة كانت تتمركز بالقرب من مسجد الفاروق غرب 16/8/2011

خطيرة أستشهد على أثرها أحدهم  إلى إصابة ثالثة منهم بجراححي الزيتون جنوب مدينة غزة، وقد أدى القصف 

ويتبع لكتائب القسام،  من سكان حي الزيتون) عاماً 30(موسى يونس موسى اشتيوي عند ساعات الفجر وهو 

من  12:00ونقلت طواقم اإلسعاف المصابين لتلقي العالج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وعند حوالي الساعة 

عن استشهاد احد  ، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة،19/8/2011ظهر اليوم الجمعة الموافق 

 .متأثراً بجراحه التي أصيب بها ،)عاماً 30(أشرف عزام المصابين وهو المواطن 

، 19/8/2011من مساء اليوم الجمعة الموافق  3:50قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  .2

، إلى الشرق )النفق(بور سعيد  من سكان شارع )عاماً 22(محمد عناية كان يستقلها المواطن ) تك تك(دراجة نارية 

أصيب في الحادث من حي الزيتون بالقرب من دوار ملكة ما أدى إلى استشهاده حيث تحول جسده إلى أشالء، كما 

 .أحد المواطنين كان برفقته والذي وصفت جراحه بالخطيرة

صاروخاً واحداً، عند حوالي  -التي ال تكاد تبارح أجواء محافظة شمال غزة -أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية .3

 23(صامد عبد المعطي عابد عابد : ، تجاه الشاب19/8/2011من مساء يوم الجمعة الموافق  17:35الساعة 

بينما كان يقود دراجته النارية سالكاً الطريق الواقع شرق مدينة الشيخ زايد، قرب مدرسة الشيخ زايد الثانوية ، )عاماً

وتضررت المدرسة بشكل جزئي طفيف . أسفر عن مقتله على الفور، وتدمير دراجته للبنين، شرق بيت الهيا، ما

  . جراء القصف
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من يوم  20:40قصفت طائرة االستطالع التابعة لقوات االحتالل اإلسرائيلي بصاروخين، وذلك عند حوالي الساعة .4

في الطريق الواصل بين مخيمي ، دراجة نارية كان يقودها فلسطينيين، أثناء مرورهم 19/8/2011الجمعة الموافق 

البريج والمغازي، والموازي لطريق صالح الدين جنوب مخيم البريج، وقد تسبب القصف في استشهادهم على الفور 

من ، )عاما23ً(، أنور حسن أبو عابدة البالغ من العمر )عاما23ً(عماد فريد أبو عابدة البالغ من العمر وهما 

ر في مستشفى شهداء األقصى في مدينة دير البلح فقد تحولت جثامنهم إلى أشالء سكان مخيم البريج، ووفقا لمصاد

  .ممزقة

، 20/8/2011من مساء يوم السبت الموافق  13:30قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  .4

فلين من المواطنين في شارع الطواحين شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة طمجموعة 

وحالته خطيرة، فاطمة سالم ) عاماً 17(منصور تيسير منصور القرم : وسيدة، وصفت جراح أحدهما بالخطيرة، وهم

  ).أعوام 7(، مؤيد رامي جندية )عاماً 50(أبو العطا 

صاروخاً واحداً، عند  -التي ال تكاد تبارح أجواء محافظة شمال غزة -قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية .5

، مجموعة من الشبان تواجدوا جنوب محطة 20/8/2011من صباح يوم السبت الموافق  10:15الساعة حوالي 

إلى إصابة أحدهم حيث نقل على إثرها إلى مستشفى العودة حمودة للوقود، شرق تل الزعتر، شرقي جباليا، ما أدى 

 . ه بالمتوسطةالتحاد لجان العمل الصحي لتلقي العالج، ووصفت المصادر الطبية جراح التابع

صاروخاً واحداً، عند حوالي  -التي ال تكاد تبارح أجواء محافظة شمال غزة -أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية .6

، تجاه مجموعة من الذين تواجدوا في منطقة اإلسراء 20/8/2011من مساء يوم السبت الموافق  19:40الساعة 

 . لم تقع إصابات أو أضرارغرب بيت الهيا، ولكنهم نجوا من االستهداف، و

من فجر األربعاء  5:10أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخاً واحداً على األقل، عند حوالي الساعة  .7

ووفقاً للمعلومات المتوفرة وإفادات . )عاماً 62(إسماعيل نمر أحمد أموم، ، ما تسبب في قتل المزارع 24/8/2011

في أرض زراعية يملكها المواطن إياد الخالدي تقع شمال شرق مخيم البريج  شهود العيان فقد قتل أموم بينما كان

وتبعد عن السياج الفاصل مسافة تقدر بحوالي كيلو ونصف الكيلو متر، حيث كان يعمل أموم على فالحتها 

رع من مساء نفس اليوم وعندما قام الخالدي بزيارة أرضه عثر على المزا 3:00وعند حوالي الساعة . وزراعتها

، أنه )عاماً 49( وقام باستدعاء ذوي الضحية، حيث أفاد ناصر عزات أموم، . أموم جثة هامدة قرب أشتال الموز

ووصلت سيارات تابعة لجمعية . سم20شاهد جثة عمه إسماعيل عبارة عن أشالء وكان بجواره حفرة قطرها حوالي 

قصى حيث أفادت المصادر أن جسد أموم تعرض الهالل األحمر الفلسطيني وقامت بنقل أموم لمستشفى شهداء األ

  .لبتر في الساقين والذارع األيمن وتهتك في الحوض

من فجر يوم الخميس الموافق  00:05أطلقت طائرات االحتالل النفاثة، صاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .8

مال غزة، ما أسفر عن ، تجاه نادي السالم الرياضي الواقع قرب سوق مشروع بيت الهيا، بمحافظة ش25/8/2011

الذي تواجد أمام منزله وعدد من أصدقائه ، )عاماً 18(سالمة عبد الرحمن ابراهيم المصري : مقتل شابين هما

) 9(مواطناً، من بينهم ) 25(وأصيب جراء الحادث  ،)عاماً 22(عالء عدنان محمد الجخبير : ومنهم الشهيد الثاني

) 9(مير مبنى النادي المكون من ثالث طبقات بالكامل، كذلك تضرر وأسفر القصف عن تد. سيدات) 6(أطفال، و

منازل سكنية بشكل بالغ، وعدد من المنازل السكنية المحيطة بشكل طفيف، كما تضررت روضة ومدرسة مجمع 

وتفيد . مركبات مدنية، بشكل جزئي) 3(و -سمكرة ودهان الجريسي -أطفال الهدى بشكل بالغ، ومحل تجاري واحد

متر،  1000قات الميدانية أن الطائرات استهدفت مقر النادي المكون من ثالث طبقات، والمتربع على مساحة التحقي

حيث تحتل صالة الحديد واللياقة البدنية الطبقة األولى منه، بينما تحتل مكاتب اإلدارة والصالة المتعددة األغراض 
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السلة الطبقة الثالثة واألخيرة، وهو نادي يتبع لحركة الجهاد الطبقة الثانية، وتحتل مالعب الكرة الخماسية والطائرة و

أما روضة ومجمع أطفال الهدى، فهي . اإلسالمي، يحيط بالمبنى أراضي فارغة من الجهتين الشرقية والجنوبية

غرف دراسية، أما المدرسة الخاصة فهي ) 9(متر، الروضة لها  1000تتكون من طبقتين، تتربع على مساحة 

فصالً دراسياً، وقد تضرر الجزء الجنوبي المجاور للنادي بشكل كلي، ) 12(ف الرابع االبتدائي فقط، ولها تعمل للص

 . بينما تضرر باقي المبنى بشكل بالغ

من مساء يوم الخميس الموافق  18:30قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .9

ا يستقالن دراجة نارية في شارع رملي قرب محطة الخزندار للبترول، في ، شابان فلسطينيان كان25/8/2011

، )عاماً 27(سليم خالد سليم العرابيد : منطقة عنان، غرب جباليا بمحافظة شمال غزة، ما أسفر عن مقتلهما، وهما

الميدانية في  ، وكالهما من سكان منطقة المخابرات بجباليا، وتفيد المصادر)عاماً 22(عالء نبيل محمد حمدان و

 . مستشفيي كمال عدوان والشفاء بأن الشهيدين وصال أشالء ممزقة

  

 :أمنية عازلةمنطقة فرض 

استهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعيها إلى واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

وهي جريمة يترتب . متر على امتداد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة فرض منطقة أمنية عازلة تصل إلى أكثر من كيلو

وحرمان عشرات األسر  ،عليها تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين الذين يملكون أراضي فيها

إجمالي المخصصة  من% 35من إجمالي أراضي القطاع وإلى حوالي % 17من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة تصل إلى 

اعتداءات قوات أسفرت  وفي هذا السياق .المستهدفة كافة هي أراضي زراعية ألغراض الزراعة، بالنظر إلى أن األراضي

أشخاص أخرين من ) 3(، عن مقتل طفلين احدهما يعاني من إعاقة ذهنية، وإصابة 2011خالل شهر أغسطس  االحتالل

  .عمليات توغل قامت خاللها بأعمال تسوية وتجريف في األراضي الفلسطينية) 3(ل ، ونفذت قوات االحتالبينهم طفلة، وسيدة

  :يورد التقرير االنتهاكات ذات العالقة بفرض منطقة أمنية عازلة وفق التسلسل الزمني لألحداث، كاآلتي

لثالثاء الموافق من صباح يوم ا 9:00توغلت أربعة جرافات وباقر تدعمها دبابتين إسرائيليتين عند حوالي الساعة  .1

متر إلى داخل األراضي الفلسطينية بالقرب من معبر الشجاعية نحال عوز شرق حي  200، حوالي 9/8/2011

الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث باشرت تلك الجرافات عمليات التجريف في األراضي المفتوحة هناك وتسويتها، 

ت الحفر إلى قطع شبكات الهاتف والتجوال ما أدى إلى من مساء اليوم نفسه أدت عمليا 5:00وعند حوالي الساعة 

انقطاع الخدمة عن قطاع غزة، باإلضافة إلى بعض خطوط الكهرباء، وانسحبت تلك القوات عند حوالي الساعة 

  .من مساء اليوم نفسه 6:00

المنطقة الشمالية نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه    فتح جنود االحتالل اإلسرائيلي المتمركزين قرب السياج الفاصل، .2

من صباح يوم الثالثاء الموافق  10:00، وذلك عند حوالي الساعة )جحر الديك(الشرقية من قرية وادي غزة 

ناري في  ، بعيار)عاما74ً(سلمى سليم السواركة البالغة من العمر   السيدة، وقد أسفر ذلك عن إصابة 9/8/2011

ستشفى شهداء األقصى بدير البلح إصابتها بالمتوسطة، ووفقا إلفادة الفخذ األيمن، وقد وصفت المصادر الطبيبة في م

، تجاه المنطقة الشرقية من القرية كي )جحر الديك(فقد خرجت من منزلها الواقع في قرية وادي غزة " السواركة

ن العمر رأس، وكانت معها الطفلة كفاح نصر اهللا البحابصة البالغة م)28(ترعى قطيع من األغنام مكون من حوالي 

محيط مكب (، والتي كانت ترعى قطيع من األغنام أيضاً، ووصلوا للمنطقة الواقعة شمال شرق القرية )عاما14ً(
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فقام جنود االحتالل اإلسرائيلي بإطالق النار وبكثافة   من السياج الفاصل،) متر 400(وعلى بعد حوالي ) النفايات

 أصيبتفيما   رؤوس من األغنام،) 8(السواركة بجروح ونفوق باتجاههم، مما دفعهم للهرب من المنطقة وإصابة 

  .رؤوس من قطيعها) 5(الطفلة البحابصة بالخوف والهلع وأسفر إطالق النار عن نفوق 

عند حوالي  -من بينها حفارين وجرافتين -آليات عسكرية) 7(توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة مكونة من  .3

) إيرز(، في المنطقة الواقعة غرب معبر بيت حانون 9/8/2011ثالثاء الموافق من مساء يوم ال 17:50الساعة 

متراً، وباشرت الجرافات والحفارين المصاحبين بأعمال الحفر  300مكان مخالة نيسانيت، لمسافة تقدر بـ

سه، دون والتجريف في السهول الرملية الموجودة بالمكان، حتى انسحبت بعد ساعات من توغلها في مساء اليوم نف

  . وقوع إصابات أو أضرار

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلية المتمركزة داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق مدينة خان يونس، عند  .4

، النار تجاه مواطنين كانا يتواجدان في حقل زراعي 15/8/2011مساء يوم االثنين الموافق  5:30حوالي الساعة 

. من الشريط الحدودي المذكور 300إلى الشرق من خان يونس، على بعد نحو في حي النجار، شرق بلدة خزاعة

تم نقل . بعيار ناري في الفخذ األيسر عاماً، 25حمودة سامي سلمان النجار، أسفر ذلك عن إصابة أحدهما ويدعى 

 .المصاب إلى مستشفى غزة األوروبي في خان يونس، ووصفت المصادر الطبية حالته بأنها متوسطة

 
  :على النحو اآلتيالنجار، حمودة سامي  المصاب، د التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها للمركزيور

، بينما كنت في حقل زراعي، يعود ألقاربي 15/8/2011من مساء يوم االثنين الموافق  5:30عند حوالي الساعة 

قي خان يونس، على مسافة تبعد عن الشريط من عائلة النجار، ويقع في حي النجار شمال شرق بلدة خزاعة شر

متر، شاهدت مجموعة من جنود االحتالل اإلسرائيلي، وعددهم يقدر  300الحدودي الفاصل مع إسرائيل حوالي 

جنود، يرتدون مالبس عسكرية لونها اخضر جيشي، ويحملون سالح، خرجوا من خلف ساتر ترابي  7بحوالي 

السياج من الداخل، ثم شاهدت اثنين منهم انبطحا على األرض، ثم سمعت داخل الشريط الحدودي، وتقدموا نحو 

عدة خطوات باتجاه الغرب نحو المنازل السكنية في  هربتفي الجري للهرب من المكان،  بدأت. صوت عيار ناري

الحي، خالل ذلك سمعت صوت إطالق نار، وشعرت بان شيء ضربني على فخذي األيسر، سقطت على األرض، 

 30بدأت بالزحف نحو الحي السكني، وزحفت مسافة . دي على موضع األلم، فشاهدت الدماء تغمر يديووضعت ي

متر، ثم  50متر تقريباً، عندها توقف إطالق النار، وحضر عدد من أقاربي وهم من سكان الحي، وحملوني مسافة 

ناري في الفخذ األيسر مدخل  حضرت سيارة مدنية، ونقلت إلى مستشفى غزة األوروبي، وتبين باني مصاب بعيار

 .ومخرج، تسبب في كسور وتهشم في العظام

 17:00فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة قرب الشريط الحدودي نيران أسلحتها وذلك عند حوالي الساعة  .5

حمد سعد عبدالرحيم م، ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد اقترب الطفل 16/8/2011من يوم الثالثاء الموافق 

منطقة الشريط الحدودي الواقعة شرق مدينة    من سكان مخيم النصيرات إلى ،)عاما17ً(المجدالوي البالغ من العمر 

دير البلح، ووفقا لسكان المنطقة فقد سمعوا صوت ثالث أعيرة نارية أطلقها جنود االحتالل اإلسرائيلي المتمركزين 

 ةمن نفس اليوم، تمكنت سيار 20:40فل، وعند حوالي الساعة في الموقع العسكري الواقع داخل السياج صوب الط

اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني من انتشال جثمان الطفل بعد أن أجريت لها عملية التنسيق عبر 
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لمصادر اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي، وقد نقل الجثمان إلى مستشفى شهداء األقصى في دير البلح وأفادت ا

يذكر أن . ، والكتفين)مدخل ومخرج(الطبية أن الطفل استشهد جراء إصابته بثالث أعيرة نارية في أعلى الرأس 

 .المجدالوي يعاني من إعاقة ذهنية
  

  :على النحو اآلتي ،عبد الكريم سليمان أبو عمرة سعافاإلضابط ، يورد التقرير مقتطفات من إفادة صرح بها للمركز

م، بينما كنت أداوم في العمل أنا وزمالئي في 16/8/2011من مساء يوم الثالثاء الموافق  7:00ساعة عند حوالي ال

مقر مركز اإلسعاف، تلقيت إشارة من ضابط الحركة في المركز محمود أبو عريبان، للتوجه إلى منطقة شرق قرية 

عوض، قدت السيارة بسرعة  المصدر إلسعاف مصاب، ركبت سيارة اإلسعاف، وركب معي ضابط اإلسعاف حاتم

متر من  1000إلى شرق قرية المصدر، وعند وصولي بالقرب من حاووز المياه شرق القرية على بعد حوالي 

الحدود الشرقية اإلسرائيلية، شاهدت مجموعة أشخاص متجمهرين قرب أحد المنازل توقفت بجوارهم، وعرفت منهم 

 1000، ونحن كما جرت العادة ال ندخل إلى قرب الحدود عن بعد بأن المصاب يتواجد بالقرب من السياج الحدودي

متر إال بعد إجراء تنسيق عن طريق الصليب األحمر الدولي، أبلغت ضابط الحركة بالتطورات، انتظرت لحوالي 

نصف ساعة إلجراء التنسيق، ثم تلقيت إشارة من ضابط الحركة بإمكانية الدخول إلى المكان بعد إتمام التنسيق 

الزم، وطلب منا ضابط الحركة السير في طريق التفافية للوصول إلى المكان، وصلنا إلى قرب السياج الحدودي، ال

متر عن الحدود، لم تتمكن السيارة من  300وكان على اتصال معي أحد موظفي الصليب األحمر، واقتربنا لحوالي 

أخذنا الشيالة وأكملنا الطريق مشيا على األقدام  الدخول أكثر بسبب وعورة الطريق، نزلت أنا وزميلي من السيارة،

في الظالم كان معنا كشافات صغيرة، صرنا نبحث عن المصاب قرب السياج فلم نشاهده، أبلغت موظف الصليب 

بأنني لم أجد المصاب، قال لي بأنه سيسأل الجانب اإلسرائيلي حول ذلك، ثم أبلغني بأن المصاب يتواجد شماالً عن 

متراً كما وصف لنا موظف الصليب، شاهدت  30مشيت أنا وزميلي حاتم تجاه الشمال لحوالي  مكان وقوفي،

ت دماء على صدره، وعلى يده أمتار من الحدود، اقتربت منه شاهد 10مصاب ملقى على األرض على بعد 

هد أي ، وشاهدت جرح عميق في أنفه، ودماء كثيرة حول جسده، وكان يرتدي شورت وبلوزة، ولم أشاىاليسر

سالح بيده أو حوله، ولم تكن تبدو عليه أي أثر للحياة، قمت أنا وحاتم بفحص النبض، تأكدنا بأنه فارق الحياة، 

متر حتى وصلنا سيارة اإلسعاف وضعنا الجثة في السيارة  400حملناه ووضعناه على الشيالة، وسرنا لحوالي 

نفسه، ونقلنا الجثة إلى مستشفى شهداء األقصى، وعند من مساء اليوم  20:45غادرنا المكان عند حوالي الساعة 

م، نقلت مريضا إلى مستشفى شهداء األقصى، 17/8/2011من فجر اليوم التالي األربعاء  1:00حوالي الساعة 

داخل المستشفى بأن الشهيد الذي قمنا بنقله من عائلة  ىوعرفت من المواطنين المتواجدين قرب ثالجة الموت

 .المجدالوي

 

ت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها بكثافة، عند حوالي الساعة فتح .6

، تجاه عدد من المزارعين الفلسطينيين الذين تواجدوا داخل 21/8/2011من فجر يوم األحد الموافق  4:50
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ات الفجر ورطوبتها في شهر رمضان مستغلين ساع -مزارعهم، المتاخمة لحدود الفصل، جنوب شرق بيت حانون

  .ما حذا بهم إلى ترك أعمالهم، والفرار من المنطقة، نجاةً بحياتهم -وحتى ال يتأثروا بحرارة الجو الشديدة نهاراً

 9:55أطلقت دبابات االحتالل المتمركزة على الشريط الحدودي شرق محافظة خان يونس، عند حوالي الساعة  .7

سقطت القذائف في أراضٍ . ، أربع قذائف مدفعية باتجاه بلدة عبسان الكبيرة19/8/2011مساء يوم الجمعة الموافق 

 .زراعية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات

صاروخاً واحداً، عند  -أجواء محافظة شمال غزة كانت تحلق فيالتي  -أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية

 13(هيثم أحمد مصطفى معروف : ، تجاه الطفل21/8/2011من صباح يوم األحد الموافق  11:20حوالي الساعة 

الذي كان يساعد عائلته في رعاية الخضروات التي يزرعونها في أرضهم المستأجرة، الواقعة نهاية شارع  ،)عاماً

مسجد البركة، غرب منطقة دواس، شمال بيت الهيا، في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة الطفل بجراح 

الطبية في مستشفى كمال عدوان بالخطيرة، حيث أصيب بشظايا في أنحاء متفرقة من الجانب وصفتها المصادر 

األيسر من الجسم وأدخل قسم العناية المركزة في المستشفى، ثم حول للعالج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة عند 

طباء الطحال وأجزاء من من منتصف اليوم نفسه، وهناك أدخل قسم العمليات وأستأصل األ 12:00حوالي الساعة 

من مساء يوم  20:00أنسجة جسمه، ثم قرروا تحويله للعالج في مستشفى شنايدر اإلسرائيلي عند حوالي الساعة 

من صباح يوم  9:00، و بعد أيام من العالج أعلن المشفى عند حوالي الساعة 24/8/2011األربعاء الموافق 

اً بجراحه، حيث تم نقل جثته من خالل معبر بيت حانون إلى مستشفى عن وفاته متأثر 29/8/2011االثنين الموافق 

مساء، وهناك دفن في مقبرة مشروع بيت الهيا في ساعات  18:00كمال عدوان، حيث وصل عند حوالي الساعة 

  .ليلة عيد الفطر

ي حي األمل وتفيد التحقيقات الميدانية أن الطفل معروف يسكن في منزل عائلته الكائن قرب مسجد البركة ف

، )لوبيا وفلفل أخضر(متر، مزروعة بالخضار  3000، كان يشارك عائلته العمل في قطعة أرض مساحتها )الغبون(

  .متراً جهة الجنوب 500ومن سكان المنطقة حيث يبعد منزله عن األرض مسافة تقدر بـ

  
  :على النحو اآلتي، شهيدوالدة ال، بها للمركز تيورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صرح

أحمد مصطفى : ، صحبة زوجها21/8/2011من فجر يوم األحد الموافق  5:30ذهبت كالمعتاد عند حوالي الساعة 

، بيد أن زوجها )عاماً 12(، وعمرو )عاماً 13(، هيثم )عاماً 16(حسام : ، وأطفالها)عاماً 45(عبد اهللا معروف 

من صباح األحد نفسه ذاهبين إلى السوق، وبقيت  7:00حوالي الساعة وطفليها حسام وعمرو غادروا األرض عند 

صباحاً، وبعد االنتهاء  9:30الوالدة وهيثم بهدف سقاية الزرع بالماء، التي وصلت في موعدها عند حوالي الساعة 

مل على بئر لم تنقطع كما هو معتاد، فقالت لطفلها هيثم بأن يذهب كي يبلغ العا -10:30عند الساعة  -من السقاية

صباحاً، وبعد دقائق سمعت الوالدة  11:10المياه الكائن قرب منزلهم بأن يطفأ البئر، فذهب عند حوالي الساعة 

صوتاً يشبه االنفجارات، فاختبأت في منزل مهجور يعود ألحد أقارب العائلة في المكان، وبعد دقائق خرجت لتفاجأ 

ان يجمع رشاشات المياه من األرض، وسألته عن سبب عودته فقال بوجود هيثم في المكان، فاتجهت نحوه بينما ك

متراً منه شاهدت شيئاً ما يسقط من السماء على  20حتى نغادر المكان، وأثناء سيرها تجاهه وهي على بعد : لها

اهدته طفلها، ثم شاهدت دخاناً، ثم سمعت انفجاراً، فسقطت أرضاً، ثم تابعت سيرها ركضاً تجاه طفلها هيثم، حيث ش

قد أصيب، وسمعته يصدر أنيناً، حاولت مساعدته، ولكنها لم تقدر على ذلك، فصرخت طالبةً النجدة، وبعد وقت 
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: ، وهو)توكتوك(قصير شاهدت أحد المزارعين الذين كانوا على مقربة منها يتجه إليها راكباً دراجة نارية كبيرة 

مستشفى كمال عدوان، وبعد ذهابها إلى منزلها القريب سعيد داوود غبن، حيث حمل الطفل وذهب به مسرعاً إلى 

   ".وإبالغ العائلة لحقت بطفلها إلى المستشفى

، نيران أسلحتها الرشاشة، عند "إيرز"فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على بوابة معبر بيت حانون  .8

لمناطق الحدودية المحيطة بالمعبر، دون ، تجاه ا22/8/2011من مساء يوم االثنين الموافق  18:30حوالي الساعة 

 .وقوع إصابات أو أضرار

أطلقت مدفعية االحتالل المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، عدداً من القذائف المدفعية في أوقات مختلفة، تجاه  .9

الساعة قذائف عند حوالي ) 3(األراضي الزراعية الواقعة شمال منطقة العطاطرة شمال بيت الهيا، حيث أطلقت 

من  20:40قذائف أخرى عند حوالي الساعة ) 3(، ثم أطلقت 24/8/2011من مساء يوم األربعاء الموافق  18:45

قذائف، وجميعها سقطت في مناطق مفتوحة شرق منطقة السيفا وشمالي ) 5(مساء األربعاء نفسه، أتبعتها بـ

وة راجلة في المناطق الزراعية نفسها بعيد ثم أفادت مصادر ميدانية عن توغل ق. العطاطرة، دون وقوع إصابات

 1000توقف القصف، فتحت نيران أسلحتها بشكل متقطع، وصلت لمسافة تبعد عن حدود الفصل الشمالية مسافة 

  . ، دون وقوع إصابات أو أضرار25/8/2011متر، ثم انسحبت في ساعات فجر يوم الخميس الموافق 

، قذيفتين مدفعيتين وذلك )جحر الديك(سياج الفاصل شرق قرية وادي غزة أطلقت آليات االحتالل المتمركزة قرب ال .10

، حيث سقطت القذيفتين في منطقة خالية بالقرية، 24/8/2011من فجر األربعاء الموافق  4:15عند حوالي الساعة 

 .ولم يبلغ عن وقوع إصابات
 

 الصيادين ستهدافا

صيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تفرض منطقة صيد ضمن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتداءاتها بحق ال واصلت

ما اسفر  نطاق ثالثة أميال بحرية فتحرمهم من الوصول ألماكن الصيد الوفيرة، وتواصل إطالق النار تجاههم وتجاه قواربهم،

رض البحر، وقامت صيادين بعد مطاردتهم في ع) 3(كما اعتقلت قوات االحتالل  عن إصابة احد الصيادين بجروح متوسطة،

تخالف قوات االحتالل بهذه الممارسات التزاماتها القانونية كقوة قائمة و بمصادرة قارب صيد صغير كانوا على متنه،

   .لباالحتالل في قطاع غزة، وتنتهك حقوق الصيادين في الحياة، والعم

  

  :لزمني لألحداث، كاآلتيوفق التسلسل ا باستهداف الصيادينالتقرير االنتهاكات ذات العالقة يستعرض 

عند حوالي فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة،  .1

 ،)عاماً 41(ياسين علي ياسين زايد  :صيادال تجاه ،15/8/2011من صباح يوم االثنين الموافق  10:30الساعة 

اً عن متر) 300(حوالي ب يقدر بعدعلى  - على شاطئ بحر بيت الهيا بواسطة الشبك أثناء قيامه بصيد األسماك

بعيار ناري في  ما أسفر عن إصابته ،غزةشمال  ، في محافظةغرب بيت الهيا ،السيفامنطقة غرب  -حدود الفصل

من  الجدير ذكره أن الصياد. ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة ،الساق اليمنى

 .كان حي السالطينس

من ظهر يوم السبت  12:50قصفت الزوارق الحربية اإلسرائيلية بنيران رشاشاتها الثقيلة عند حوالي الساعة  .2

، شاطئ بحر بيت الهيا مقابل منتجع الواحة غرب بيت الهيا شمال قطاع غزة، ولم يبلغ عن 20/8/2011الموافق 

 .وقوع إصابات أو أضرار
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 من 12:50 الساعة حوالي الرشاشة، عند أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية لسالح لتابعةا الحربية البوارج فتحت .3

 في البحر عرض في تواجدت التي الفلسطينيين الصيادين مراكب تجاه ،20/8/2011 السبت الموافق يوم بعد ظهر

 عن الصيادين أبعد لذيا األمر وهو. غزة شمال محافظة في الهيا، وبيت جباليا غربي السودانية، منطقة محيط

. مواصلتها دون المكان ومغادرتهم أعمالهم ترك إلى ودفعهم -في جو ضبابي مالئم للصيد -األسماك تواجد أماكن

  .أضرار أو إصابات وقوع عن يبلغ ولم

 نم 4:20 الساعة حوالي الرشاشة، عند أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج فتحت .4

 محيط في البحر عرض في تواجدت التي الفلسطينيين الصيادين مراكب تجاه ،21/8/2011 األحد الموافق يوم فجر

 .أضرار أو إصابات وقوع عن يبلغ ولم. غزة شمال محافظة في الهيا، وبيت جباليا غربي السودانية، منطقة

 من 6:30 الساعة حوالي الرشاشة، عند أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج فتحت .5

 البحر عرض في تواجدت التي الفلسطينيين الصيادين عدد من مراكب تجاه ،25/8/2011 الخميس الموافق يوم فجر

ثم اقترب من . غزة شمال محافظة في الهيا، بيت غربي السودانية، منطقة محيط ، في)سابقاً(شمال منتجع الواحة 

 - الحسكة - عدد من الزوارق اإلسرائيلية، وحاصرت القارب الصغير - التي يستقلها ثالثة صيادين -إحدى الحسكات

وفتحت النار تجاهه، ثم أمروهم بخلع مالبسهم والقفز في مياه البحر والسباحة إلى أحد الزوارق، وبعد ذلك اقتادوا 

محمد صالح محمد أبو : ، وابن عمهما)عاماً 20(حازم : ، وأخيه)عاماً 23( محمد صالح محمد أبو ريالة: ثالثتهم

، إلى ميناء أسدود اإلسرائيلي، وجروا حسكتهم واستولوا عليها، وبعد أن أهانوهم وحطوا من )عاماً 20(ريالة 

من  18:00عة عند حوالي السا) إيرز(كرامتهم من خالل المعاملة غير الالئقة أفرجوا عنهم من معبر بيت حانون 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن ثالثتهم من سكان منطقة البالخية في مخيم . مساء الخميس نفسه، دون إرجاع قاربهم

 .الشاطئ الشمالي بمدينة غزة

 من 00:20 الساعة حوالي الرشاشة، عند أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج فتحت .6

 محيط في البحر عرض في تواجدت التي الفلسطينيين الصيادين مراكب تجاه ،28/8/2011 ألحد الموافقا يوم فجر

 تواجد أماكن عن الصيادين أبعد الذي األمر وهو. غزة شمال محافظة في الهيا، بيت غربي السودانية، منطقة

 .أضرار أو إصابات وقوع عن غيبل أن دون. مواصلته دون المكان ومغادرة أعمالهم ترك إلى ودفعهم األسماك،
  

  القصف الصاروخي والمدفعي

هذه الهجمات بالعشوائية  تسمتاو. صعدت قوات االحتالل من قصفها المدفعي والجوي مستهدفة مناطق مختلفة من قطاع غزة

ر مادية في وإلحاق أضرا. لجهة عدم اكتراثها باألضرار التي تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم بما في ذلك قصف منازل سكنية

كما تبث عمليات القصف حالة من الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين، السيما األطفال والنساء . منازل ومنشآت مدنية

حالة قصف صاروخي ) 41(وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان فقد سجل وقوع . منهم خاصة الهجمات الليلية

  .سيدة واحدةأطفال، و) 7(وح متفاوتة، من بينهم شخصاً بجر) 49(ومدفعي، أسفرت عن إصابة

  :وفق التسلسل الزمني لألحداث، كاآلتي بالقصف الصاروخي والمدفعيالتقرير االنتهاكات ذات العالقة يستعرض  

من فجر يوم الثالثاء الموافق  3:20أطلقت طائرات االحتالل العمودية، صاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  .1

. أحد مواقع التدريب التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيت الهيا في محافظة شمال غزة ، تجاه2/8/2011

 .وتفيد التحقيقات الميدانية أن القصف أحدث أضرار جزئية في الموقع دون وقوع إصابات

وافق من فجر يوم الخميس الم 1:10أطلقت طائرات االحتالل النفاثة، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة  .2

وهو أحد مواقع التدريب التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية، ويقع قرب مصنع  -، تجاه موقع رعد4/8/2011
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السفن أب في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أسفر عن تدمير قاعة محاضرات خاصة بالمقر بشكل كلي، وتضرر 

هني، ومصنع اليازجي للمشروبات الغازية و تضرر مركز اجتماعي غزة للتدريب الم. الموقع عامةً بشكل جزئي

ولم يسجل وقوع . ، المجاورين للمقر، بشكل جزئي، كما تضررت عدة منازل سكنية قريبة بشكل طفيف)السفن أب(

الجدير ذكره أن هذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها المقر، فقد سبق استهدافه إبان عدوان الرصاص . إصابات

 .المصبوب

من فجر يوم الخميس الموافق  1:20رات االحتالل النفاثة، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة أطلقت طائ .3

وهو أحد مواقع التدريب التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية، ويقع غرب أبراج  -، تجاه موقع الرضوان4/8/2011

ما أسفر عن تدمير معرش مسقوف المقوسي، قرب مدرسة سامي العلمي الثانوية للبنين، شمال غرب مدينة غزة، 

وتضررت مدرسة . بشكل كلي، وتضرر الموقع عامةً بشكل جزئي -داخله مولد كهربائي وخزان مياه -بالصفيح

ولم يسجل وقوع . العلمي المجاورة بشكل جزئي، كما تضررت عدة منازل وشقق سكنية قريبة بشكل طفيف

 .التي يستهدف فيها المقرالجدير ذكره أن هذه ليست المرة األولى . إصابات

أطلقت مدفعية قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، قذيفتين اثنتين، عند حوالي الساعة  .4

، تجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين الذين تواجدوا في محيط 4/8/2011من مساء يوم الخميس الموافق  19:10

عن إصابة اثنين منهم بجراح استدعت وصول أحدهم إلى ق مدينة غزة، ما أسفر جبل الريس بحي التفاح شمال شر

 .مستشفى الشفاء بالمدينة، بينما كانت جراح الثاني طفيفة، دون وقوع أضرار

، ثالث مزارع الدواجن، تقع في قرية وادي السلقا جنوب شرق )صواريخ4(قصف الطيران الحربي اإلسرائيلي ب .5

، وقد أسفر القصف عن تدمير 5/8/2011فجر الجمعة الموافق  1:15عند حوالي الساعة مدينة دير البلح، وذلك 

، حيث دمر السقف )متر مربع 800(مزرعتين فارغتين مخصصة لتربية الدواجن، تبلغ مساحتهما الكلية حوالي 

األرض  وأحدث أحد الصواريخ حفرة كبيرة بقطعة  المصنوع من مادة المشمع، كما دمر مخزن زراعي أيضاً،

الزراعية المقامة عليها المزارع، والتي تعود ملكيتها للمواطن عبد الحليم سالم سلمي أبو العجين البالغ من العمر 

، كما دمرت بشكل بالغ مزرعة دواجن مجاورة تعود ملكيتها )أفراد 6(، وهو يعيل أسرة مكونة من )عاما49ً(

وهو مستأجر قطعة األرض ) أفراد 7(ي يعيل أسرة مكونة من ، والذ)عاماً 36(للمواطن عالء حسين محمود اللوح 

، الجدير )دجاجة 800(من المواطن عبد الحليم سالم أبو العجين، وقد تسبب قصف المزرعة األخيرة في نفوق 

، وقد تسبب القصف في انقطاع التيار 22/6/2011بالذكر أن المزرعة التي يستأجرها اللوح تم قصفها بتاريخ 

 .عن المنطقةالكهربائي 

من فجر يوم الجمعة الموافق  1:30قصف الطيران الحربي اإلسرائيلي بصاروخين وذلك عند حوالي الساعة  .6

، موقعاً تابع لكتائب القسام، يقع بمحاذاة الطريق الساحلي جنوب غرب معسكر دير البلح، وبعد حوالي 5/8/2011

الموقع، القصف تسبب في وقوع أضرار جزئية عاود الطيران وأطلق صاروخ ثالث استهدف نفس ) دقيقة30(

 .بالموقع ولم يسجل وقوع إصابات

فجر يوم الجمعة الموافق  2:35أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة  .7

 ،"المندوب الحكومية"في أراض زراعية تقع ضمن ما تعرف بأراضي " كرفان"، تجاه غرفة متنقلة 5/8/2011

 .غرب مدينة أصداء اإلعالمية، غربي مدينة خان يونس، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل دون وقوع إصابات

من فجر اليوم نفسه  1:50قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بثالثة صواريخ أحدها لم ينفجر عند حوالي الساعة  .8

قاومة الفلسطينية، يقع شرق مدينة غزة في حي ، موقع تدريب تابع الحد فصائل الم16/8/2011الثالثاء الموافق 
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التفاح بالقرب من مسجد المحطة، وقد أدى القصف إلى تدمير أجزاء واسعة من الموقع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات 

 .أو أضرار في ممتلكات المواطنين

ثاء الموافق من يوم الثال 1:45قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بأربعة صواريخ عند حوالي الساعة  .9

يقع في بلدة بني سهيال، شرقي مدينة ). الجناح العسكري لحركة حماس(، موقعاً تابعاً لكتائب القسام 16/8/2011

 .أدى القصف إلى وقوع دمار بالمكان، ولم يبلغ عن وقوع إصابات باألرواح. خان يونس، جنوبي قطاع غزة

، 16/8/2011من فجر يوم الثالثاء الموافق  1:45ساعة قصفت الطائرات المروحية بأربع صواريخ، عند حوالي ال .10

مستهدفة موقع تدريب تابع الحد فصائل المقاومة الفلسطينية، يقع في منطقة الرميضـة فـي بنـي سـهيال شـرق      

  .خانيونس، أسفر القصف عن أضرار مادية في الموقع، فيما لم يبلغ القصف عن إصابات في األرواح

، 16/8/2011من فجر يوم الثالثاء الموافق  2:30بع صواريخ، عند حوالي الساعة قصفت الطائرات المروحية بأر .11

مستهدفة موقع تدريب تابع الحد فصائل المقاومة الفلسطينية، يقع في األراضي المحررة قرب حي الحشاشين شمال 

  .حغرب رفح، أسفر القصف عن أضرار مادية في الموقع، فيما لم يبلغ القصف عن إصابات في األروا

، موقع 19/08/2011فجر يوم الجمعة الموافق  2:15قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  .12

تدريب تابع الحد فصائل المقاومة الفلسطينية، يقع في األراضي المحررة غرب خان يونس، أسفر القصف عن 

  .إلحاق أضرار مادية بالموقع، فيما لم يسجل وقوع أي إصابات

، 19/08/2011من فجر يوم الجمعة الموافق  1:30رات االحتالل، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة أطلقت طائ .13

تجاه ارض خالية بالقرب من مسجد عباد الرحمن في بلدة خزاعة شرق خان يونس، أسفر القصف عن إلحاق 

  .حأضرار في المسجد وثالثة منازل مجاورة، فيما لم يسفر القصف عن أي إصابات باألروا

من صباح يوم الجمعة الموافق  11:30أطلقت طائرات االحتالل، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة  .14

، تجاه موقع تدريب تابع الحد فصائل المقاومة الفلسطينية، يقع في منطقة الرميضة في بلدة بني 19/08/2011

  .لم يسجل وقوع أي إصاباتسهيال شرق خان يونس، أسفر القصف عن الحاق أضرار مادية بالموقع، فيما 

مساء  8:30قصفت طائرات االستطالع التابعة لقوات االحتالل اإلسرائيلي بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .15

م ، مجموعة من المقاومين بينما كانوا في أحد الحقول الزراعية في بلدة عبسان 19/8/2011الجمعة الموافق 

  .قصف عن وقوع ضحاياالجديدة شرق مدينة خانيونس ، ولم يسفر ال

م ، مخزن تبلغ 19/8/2011مساء الجمعة الموافق  11:15قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  .16

، والذي يقع )عاما50(يعود للمواطنة ناجي محمد إبراهيم أبو ظريفة البالغة من العمر ) متر مربع150(مساحته 

لكبيرة ، أسفر القصف عن تدمير المخزن ووقوع أضرار جسيمة في بمحاذاة الطريق الرئيسي في بلدة عبسان ا

  .مغسلة مجاورة وأحد المنازل السكنية 

من فجر يوم الجمعة الموافق  1:35قصفت طائرات االحتالل العمودية، بصاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  .17

بيسان الترفيهية، جنوب أحواض غرب مدينة  تابع لفصائل المقاومة الفلسطينية، موقعاً للتدريب 19/8/2011

الصرف الصحي، في بيت الهيا بمحافظة شمال غزة، وما أسفر عن تدمير أحد الحاويات داخل الموقع، وإندالع 

 .الجدير ذكره أن قوات االحتالل قصفت الموقع ذاته قبل أيام. النيران داخله، دون وقوع إصابات

، موقع 19/8/2011من فجر اليوم الجمعة الموافق  1:30قصفت طائرة مروحية بصاروخين عند حوالي الساعة  .18

تدريب تابع الحد فصائل المقاومة الفلسطينية، يقع شمال مدينة بيسان الترفيهية شمال بيت الهيا شمال قطاع غزة، 

عن النيران في الموقع، هذا ولم يبلغ  اندالعوقد أدى القصف إلى تدمير أحد الكونتينارات هناك كما أدى القصف إلى 

 .وقوع إصابات
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من مساء اليوم الجمعة الموافق  12:30قصف الطائرات الحربية اإلسرائيلية بصاروخين عند حوالي الساعة  .19

، موقع تدريب تابع الحد فصائل المقاومة الفلسطينية، يقع بالقرب من أبراج المخابرات غرب حي 19/8/2011

 .باتالنصر شمال غرب مدينة غزة، هذا ولم يبلغ عن وقوع إصا

من فجر اليوم الجمعة الموافق  1:00قصفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  .20

، مبنى حكومي فارغ قيد اإلنشاء مكون من أربعة طبقات يقع في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، وقد 19/8/2011

الشرطة الفلسطينية، وقد دمر القصف الجزء مختلفة ثالثة منهم من أفراد  مواطناً بجراح 23إصابة أدى القصف إلى 

وزارة العدل، ديوان الموظفين، مقر قيادة : عة مؤسسات حكومية هيبالمبنى، كما ألحق أضراراً في أر الغربي من

مصلحة مياه بلديات : الشرطة، المكتب اإلعالمي الحكومي، أيضاً ألحق أضراراً في سبعة مؤسسات أهلية هي

لتابعة لجامعة األزهر، مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، المركز الفلسطيني للتواصل الساحل، مكتبة جواهر ا

اإلنساني، قرية الفنون، بولتكنك المستقبل التطبيقي، باإلضافة إلى مسجد الشيخ زايد وشركة ترزي للبترول، وثمانية 

  .محالت تجارية تقع في محيط المنطقة المستهدفة

، 19/8/2011من صباح اليوم الجمعة الموافق  7:00عند حوالي الساعة  قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد .21

متراً ومكون من  250الجزء الجنوبي الشرقي من سور منزل أبناء المرحوم حسين نمس صبيح والبالغ مساحته 

طفالً ويقع المنزل في حي الزيتون بالقرب من  25فرداً منهم  35خمسة طبقات وتقطنه خمسة عائالت مجموعهم 

أدى القصف تدمير جزء من سور المنزل، كما أدى إلى إصابة ثالثة أفراد من سكان المنزل ستوصف الحي، وقد م

، رامز بالل صبيح )أعوام 4(، أنس خالد صبيح )عاماً 35(بالل حسن صبيح : من بينهم طفلين بإصابات طفيفة وهم

  ).أعوام 5(

، 19/8/2011من صباح اليوم الجمعة الموافق  7:00قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  .22

من سكان حي الزيتون بالقرب من مستوصف الحي، وتبلغ ) عاماً 67(سطح منزل المواطن زهير خليل األيوبي 

أطفال، وقد  10فرداً منهم  25متراً ومكن من ثالثة طبقات، وتقطنه عائلتين مجموع أفرادها  200مساحة المنزل 

اث ثقب في سطح المنزل باإلضافة إلى إلحاق أضراراً في حمامين شمسيين، وثالثة خزانات أدى القصف إلى إحد

  .مياه، ولم يبلغ عن وقوع إصابات

، 19/8/2011من مساء اليوم الجمعة الموافق  12:45قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  .23

غرب مدينة غزة، ولكن الصاروخ أخطأها، واستطاع من  إحدى السيارات المدنية التي كانت تسير في مخيم الشاطئ

  .كان في السيارة من الفرار، هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار

، 19/8/2011من مساء يوم الجمعة الموافق  5:30قصفت طائرة استطالع بصاروخين عند حوالي الساعة  .24

حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى  مجموعة من أفراد المقاومة إلى الشمال من مستشفى الوفاء شرق

، محمد عاطف عبد ربه )عاماً 14(إبراهيم عدنان عبد ربه الظاظا : والطفلين هماإصابة طفلين بجراح متوسطة، 

  ).عاماً 15(الظاظا 

من مساء يوم الجمعة الموافق  5:30قصفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  .25

أرض فارغة تقع بالقرب من معمل حسنين للحجارة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما ألحق ، 19/8/2011

  .أضراراً بالمصنع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات

، 19/8/2011من مساء يوم الجمعة الموافق  7:00قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  .26

مسجد الرنتيسي شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، ولكنهم تمكنوا  مجموعة من المواطنين كانوا يقفون بالقرب من

  .من الفرار ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار
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، 19/8/2011من مساء يوم الجمعة الموافق  7:10قصفت دبابة إسرائيلية بقذيفة مدفعية عند حوالي الساعة  .27

الناحية الشرقية غرب معبر المنطار شرق مدينة مجموعة من المواطنين كانوا يقفون في نهاية شارع المنصورة من 

  .غزة، ولكنهم تمكنوا من الفرار ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار

من مساء يوم الجمعة الموافق  10:40قصفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  .28

 .زة، هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات، موقع تونس لكتائب القسام شرق حي الزيتون شرق مدينة غ19/8/2011

الواقعة   قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي بصاروخين مضخة مياه الصرف الصحي التابعة لبلدية النصيرات، .29

من صباح الجمعة  11:20غرب مقر محطة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات، وذلك عند حوالي الساعة 

ي تدميرها بشكل كامل، يذكر أن محطة المعالجة مقامة على مساحة ، األمر الذي سبب ف19/8/2011الموافق 

، وأفادت مصادر في بلدية النصيرات أن المضخة أشرف على إنشاؤها وكالة الغوث وتشغيل الالجئين )2م600(

مضخات ومولد كهربائي، كما ) 4(وقد تسبب القصف في تدميرها بالكامل حيث دمرت    ،)األونروا(الفلسطينيين 

اثنين من المارة من بينهم سيدة بجروح وصفت بالطفيفة، كما تضررت شبكة الكهرباء وقطع التيار الكهربائي أصيب 

 .عن مناطق في محافظة غزة، ومخيم النصيرات

الجمعة الموافق  من صباح 11:30وذلك عند حوالي الساعة   قصف الطيران الحربي اإلسرائيلي بصاروخ .30

شمال شرق قرية الزوايدة، وقد تسبب ذلك في تدمير المكان   المنطقة الصناعيةمهجوراً غرب  ، منزال19/8/2011ً

المستهدف بشكل كلي، وأوقع القصف أضرار في عدد من المنازل السكنية المجاورة، وقد أصيب داخل أحد هذه 

أنها " احث المركز، لب)عاما45ً(المنازل سيدة حيث أفادت السيدة نبيلة عبد الرحمن على أبو عمرة البالغة من العمر 

، تقوم باألعمال المنزلية ، سمعت صوت انفجار شديد أدي )باألسبستوس(وبينما كانت داخل منزلها المسقوف 

ن القصف تزامن مع موعد صالة الجمعة أ، يذكر "زلها وقد أصيبت في رأسهالتكسير وتطاير ألواح من سقف من

 .حيث أحدث حالة من الرعب والخوف في صفوف المواطنين

, م19/8/2011مساء الجمعة الموافق  11:45قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي بصاروخين عند حوالي الساعة  .31

والواقع شرق بلدة خزاعة أحد الصواريخ لم ينفجر فيما ) عاما32(منزل المواطن حسين النجار البالغ من العمر 

حمد اشنينو حيث أسفر عن نفوق رأس واحد من أصاب اآلخر حظيرة أغنام مجاورة للمنزل تعود للمواطن سليمان م

والجدير بالذكر أن النجار تلقى إنذارا بإخالء المنزل من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي عبر اتصال هاتفي . األغنام 

 .دقائق من عملية القصف 5قبل 

. م20/8/2011 فجر السبت الموافق 3:30قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي بصاروخ عند حوالي الساعة  .32

مجموعة من المقاومين بينما كانوا في أحد الحقول شرق بلدة القرارة ولم تسجل إصابات حيث تمكن أفراد المجموعة 

  .من الفرار

، مجموعة من 20/8/2011من صباح اليوم السبت الموافق  10:15قصفت طائرة استطالع عند حوالي الساعة  .33

مودة للوقود في منطقة بيت الهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة المواطنين كانوا يقفون بالقرب من محطة ح

  .أحدهم بجراح وصفت بالخطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى العودة في حي تل الزعتر شمال قطاع غزة

، 20/8/2011من مساء يوم السبت الموافق  17:50قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد عند حوالي الساعة  .34

لى دراجته النارية وخارجاً من محطة الحلو للوقود الواقعة في شارع يافا إلى الشرق من عندما كان عن أحد المواطني

مدينة غزة، وذلك بعد أن قام بملئ خزان وقوده من المحطة، وقد أدى القصف إلى إصابته بجراح متوسطة ويدعى 

لعاملين بالمحطة ويدعى أدهم عبد الهادي ، كما أدى القصف إلى إصابة أحد ا)عاماً 22(سامر كمال حسين الحمامي 

  ).عاماً 21(الحسنات 
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من  20:30قصفت الزوارق الحربية اإلسرائيلية بنيران رشاشاتها الثقيلة والقذائف الصاروخية عند حوالي الساعة  .35

، شاطئ بحر بيت الهيا مقابل منتجع الواحة غرب بيت الهيا شمال قطاع 20/8/2011مساء يوم السبت الموافق 

  .غزة، كذلك اطلقت نيرانها تجاه قوارب الصيد المنتشرة في المنطقة، هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار

من مساء يوم األحد  14:40قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي النفاثة، بصاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  .36

، )سابقاً 17القوة (هيد عبد العزيز الرنتيسي ، مقر شرطة التدخل وحفظ النظام في موقع الش21/8/2011الموافق 

مواطنين بجراح متفاوتة، ) 11(والكائن في منطقة التوام غرب جباليا، في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن إصابة 

هذا وتضرر جراء . وتدمير غرف اإلدارة والضباط والتسليح، كذلك المطبخ، بشكل كامل. أطفال) 3(من بينهم 

محالت تجارية، ومصنع واحد، ومنشأة واحدة، بشكل ) 3(نزالً سكنياً بشكل جزئي، كذلك عدد م) 15(القصف عدد 

/ والجرحى هم. 21/3/2011الجدير ذكره أن قوات االحتالل سبق وأن استهدفت المقر نفسه بتاريخ . جزئي طفيف

عبد اهللا صابر ، )عاماً 11(وعماد بسام صبحي نبهان ) عاماً 13(هادي محمد العبد نبهان : من األطفال هم أربعة

ابراهيم ياسر ديب : من المواطنين هم وأربعة). سنوات 6(، وعال بسام أحمد الشيخ خليل )سنوات 10(خليل 

، ومحمد زياد )عاماً 30(، عماد مصطفى سحويل )عاماً 31(، محمود شوقي كمال سالم )عاماً 21(السلطان 

 23(، حسن وليد العريني )عاماً 37(عالء ياسر الهرباوي : هممن أفراد الشرطة  وثالثة). عاماً 20(السويسي 

 ).عاماً 22(، ومحمود سامي زقوت )عاماً

 لأطلقت طائرة استطالع صاروخاً واحداً على األقل استهدف أربعة من المقاومين الفلسطينيين كانوا في أحد حقو .37

، تمكن المقاومين من الفرار 21/8/2011من مساء يوم األحد الموافق  15:20الزيتون وذلك عند حوالي الساعة 

وقد أصيب أحدهم بجراح طفيفة، فيما تسبب القصف في وقوع أضرار في عدد من أشجار الزيتون والتي يملكها 

  ).عاما43ً(المواطن إسماعيل سالم أبو عريبان البالغ من العمر 

، استهدف 21/8/2011ألحد الموافق من يوم ا 21:00أطلقت طائرات االحتالل صاروخاً وذلك عند حوالي الساعة  .38

مجموعة من المقاومين وقد سقط الصاروخ في محيط مقبر البريج، ولكنه لم ينفجر، وقد وصلت قوة من شرطة 

 .هندسة المتفجرات التابعة للشرطة للبحث عن الصاروخ

، بصاروخ واحد 21/8/2011مساء يوم األحد الموافق 2:50قصفت طائرات االحتالل الحربية، عند حوالي الساعة  .39

يقع الموقع في األراضي . ، الجناح العسكري للجان المقاومةالحد فصائل المقاومةعلى األقل موقع تدريب تابع 

 .المحررة غرب خان يونس، وأسفر القصف عن أضرار جزئية في الموقع

، سقط 22/8/2011من فجر اإلثنين الموافق  4:30أطلقت طائرات االستطالع صاروخا، وذلك عند حوالي الساعة  .40

في احد الحقول الزراعية التي تعود لعائلة اللوح، في محيط مسجد الدعوة، شمال مخيم النصيرات، لم يسجل 

 .أضرار

من فجر األربعاء  4:50أطلقت طائرة االستطالع صاروخين صوب دراجة نارية، وذلك عند حوالي الساعة  .41

سير دراجة نارية يستقلها شابين في الطريق المؤدي إلى حي ، ووفقا للمعلومات فبينما كانت ت24/8/2011الموافق 

البركة الواقع جنوب مدينة دير البلح، قرب مسجد البخاري، أطلقت طائرة االستطالع صاروخين وقد تمكن الشابين 

من الفرار حيث أصيبا بجراح، كما دمرت الدراجة بشكل كلي، وقد قامت سيارات اإلسعاف التابعة للهالل األحمر 

نقل الجرحى إلى مستشفى شهداء األقصى حيث وصفت جراحهم بالمتوسطة، يذكر أن القصف تسبب في وقوع ب

 .أضرار في خطوط الكهرباء بالمنطقة
  

  استهداف الشريط الحدودي مع مصر
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هجماتها الصاروخية تجاه الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، مستهدفة منطقة  اإلسرائيليصعدت قوات االحتالل 

، وألحقت أضراراً مادية في منازل من بينهم طفالن آخرين )8( وإصابة) 4(جنوب محافظة رفح، ما أسفر عن مقتل  نفاقاأل

حالة من الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين  كما أن عمليات القصف نفسها تثير. ومنشآت فلسطينية في محيط المنطقة

ل من خالل استهدافها المتكرر للشريط الحدودي توقع المزيد من الضحايا المدنيين قوات االحتال .السيما األطفال والنساء منهم

دورا جوهريا في الذي كان له الستمرار الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة،  نتيجةاألنفاق  الذين دفعوا للعمل في

  .ل عن المعابر المغلقةتكريس وتعزيز ظاهرتي البطالة والفقر ودفع الفلسطينيين لحفر األنفاق كبدي

  :الزمني لألحداث، كاآلتي باستهداف الشريط الحدودي وفق التسلسلالتقرير االنتهاكات ذات العالقة يستعرض 

، 16/8/2011من فجر يوم الثالثاء الموافـق   3:00الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة قصفت  .1

الطفـل  : أسفر القصف عن إصابة ثالث مواطنين بجروح، وهـم مستهدفة الشريط الحدودي مع مصر جنوب رفح، 

، عمار محمد )عاماً 23(أبو ناموس،  إبراهيم، شظايا في الرأس، بالل )أعوام 7(عبد الرحمن عصام حسن قشطة، 

، ، نقلوا لمستشفى أبو يوسف النجار لتلقي العالج، حيث وصـفت المصـادر الطبيـة فيهـا     )عاماً 23(أبو عزوم، 

  .المتوسطةب إصابتهم

 20/8/2011من فجر يوم السبت الموافـق   12:20الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  أطلقت .2

المواطن أنور يـونس   إصابةمستهدفة ارض فضاء في منطقة زالطة في بلدة الشوكة شرق رفح، اسفر القصف عن 

يوسف النجـار، حيـث    أبورقة بالجسم، نقل لمستشفى ، بشظايا في أنحاء متف)عاماً 26(شيخ العيد، البالغ من العمر 

  .وصفت المصادر الطبية فيها إصابته بالمتوسطة

، 19/8/2011فجر يوم الجمعـة الموافـق    من 1:50الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  أطلق .3

فـي صـفوف    باتإصـا مستهدفة الشريط الحدودي مع مصر قرب حي السالم جنوب رفح، لم يسفر القصف عن 

 .المدنيين

، 19/8/2011فجر يوم الجمعة الموافـق   من 2:10اطلقت الطائرات الحربية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .4

فـي صـفوف    إصـابات مستهدفة الشريط الحدودي مع مصر قرب منطقة يبنا جنوب رفح، لم يسفر القصف عن 

  .المدنيين

، 21/8/2011من مساء يوم األحـد الموافـق    23:30الساعة قصفت طائرة استطالع بصاروخ واحد، عند حوالي  .5

مستهدفة ارض فضاء في منطقة الصيامات، شمال غرب حي الشابورة في رفح، ولم يبلغ عن إصابات او أضـرار  

  . في الممتلكات

، 24/8/2011من مساء يوم األربعاء الموافق  23:30طائرة إسرائيلية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  تقصف .6

هشام عدنان عبد : فق على الشريط الحدودي مع مصر قرب حي البرازيل جنوب رفح، تسبب في قتل الشابن

، )عاماً 17(الفتى عبد العزيز رياض عبد العزيز أبو شبيكة، : ، وإصابة كالً من)عاماً 20(الرازق أبو حرب، 

وصفت المصادر الطبية في مستشفى أبو ، و)عاماً 21(، وعبد اهللا خالد محمد طافش، )عاماً 22(وعلي جبر الغرة، 

عابد،  إبراهيميوسف النجار إصابتهم بالمتوسطة، وجميعهم من سكان حي الشابورة بمخيم رفح لالجئين، وخليل 

هذا . ، من قوات األمن الوطني، من سكان حي تل السلطان بمدينة رفح، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة)عاماً 24(

من  10:30خاص مفقودين حيث تمكنت طواقم الدفاع المدني، عند حوالي الساعة وقد أعلن عن وجود ثالثة أش

، و )عاماً 21(عماد جمال خميس أبو حرب، : من انتشال جثت كالً من  25/8/2011صباح يوم الخميس الموافق 
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، عند )عاماً 22(، فيما تمكنت من انتشال جثة محمد خالد محمد طافش، )عاماً 20(محمود رجاء سعيد السباخي، 

 .من مساء اليوم ذاته 16:00حوالي الساعة 

  

 االعتقال والحجز التعسفي

واصلت قوات االحتالل سياسة االعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سواء من خالل توغالتها في 

استخدام المعابر حتالل كما واصلت قوات اال ،أراضي القطاع أو من خالل مطاردة الصيادين واختطافهم من عرض البحر

وفي هذا ، فتعتقلهم أو تبتزهم أعمالهمأو متابعة  حاجتهم الماسة للسفر لغرض العالجل ، في استغاللكمصائد للفلسطينيين

  .صيادين بعد مطاردتهم في عرض البحر) 3(اإلسرائيلي قوات االحتالل  اعتقلت السياق

  

  :2011العام  من أغسطس شهر ل خاللاالعتقاالت التعسفية التي قامت بها قوات االحتال

 من 6:30 الساعة حوالي الرشاشة، عند أسلحتها نيران اإلسرائيلية البحرية لسالح التابعة الحربية البوارج فتحت .1

 عرض في تواجدت التي الفلسطينيين الصيادين عدد من مراكب تجاه ،25/8/2011 الخميس الموافق يوم فجر

ثم اقترب . غزة شمال محافظة في الهيا، بيت غربي السودانية، منطقة محيط ، في)اًسابق(شمال منتجع الواحة  البحر

 -عدد من الزوارق اإلسرائيلية، وحاصرت القارب الصغير - التي يستقلها ثالثة صيادين - من إحدى الحسكات

د الزوارق، وبعد ذلك وفتحت النار تجاهه، ثم أمروهم بخلع مالبسهم والقفز في مياه البحر والسباحة إلى أح -الحسكة

محمد صالح : ، وابن عمهما)عاماً 20(حازم : ، وأخيه)عاماً 23(محمد صالح محمد أبو ريالة : اقتادوا ثالثتهم

، إلى ميناء أسدود اإلسرائيلي، وجروا حسكتهم واستولوا عليها، وبعد أن أهانوهم وحطوا )عاماً 20(محمد أبو ريالة 

 18:00عند حوالي الساعة ) إيرز(ر الالئقة أفرجوا عنهم من معبر بيت حانون من كرامتهم من خالل المعاملة غي

وتفيد التحقيقات الميدانية أن ثالثتهم من سكان منطقة البالخية في مخيم . من مساء الخميس نفسه، دون إرجاع قاربهم

 .الشاطئ الشمالي بمدينة غزة
  

  الحركة على المعابر

، المتكرر عن تخفيف إجراءات الحصارلمشدد على قطاع غزة بالرغم من إعالنها واصلت قوات االحتالل فرض حصارها ا

في محاولة الحتواء ردود الفعل الدولية الغاضبة عقب الهجوم الدموي الذي شنته تلك القوات على أسطول الحرية، إال أن 

فرض القيود على حركة البضائع  وتواصل. التخفيف المعلن لم تكن له آثار فعالة لجهة إعادة الحياة لالقتصاد المحلي

حيث سمحت قوات االحتالل بفتح عدد من المعابر جزئياً ولساعات معدودات خالل اليوم، سمحت خاللها بمرور . واألفراد

تسبب الحصار  كما . بينما واصلت قوات االحتالل إغالق عدد من المعابر بشكل كلي. بضائع وسلع إلى قطاع غزة

في وفاة عدد من المرضى الذين هم بحاجة للعالج في المستشفيات سواء في الضفة الغربية أو المفروض على قطاع غزة، 

باإلضافة إلى تفاقم الحالة المرضية ومضاعفة آالم مئات المرضى من سكان قطاع غزة جراء حرمانهم من السفر  إسرائيل،

تزاز المرضى من خالل استدعاء العديد منهم وتواصل سلطات االحتالل سياسة اب. للعالج أو جراء تأخير إجراءات سفرهم

ووفقاً لتوثيق مركز الميزان . إلجراء المقابلة األمنية معهم بداعي البحث في منحهم التصريح) إيرز(إلى معبر بيت حانون 

ها للعديد من الحاالت فإن قوات االحتالل تبتز المرضى للحصول على المعلومات األمنية وتساوم العديد منهم للعمل مع

فيما . كمتعاونين، وال تزال قوات االحتالل تستدرج العديد من المرضى العتقالهم لحظة وصولهم المعبر بعد منحهم التصريح
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طلباً، ) 17(طلباً للحصول على تصريح، ولم تعطي رداً في ) 14(شهدت الفترة التي يتناولها التقرير، رفض قوات االحتالل 

يستعرض التقرير القيود المفروضة على حركة   ).إيرز(منية في معبر بيت حانون مريضاً للمقابلة األ) 15(واستدعت 

  :كاآلتي 2011خالل شهر أغسطس  المعابر

  ):إيرز(معبر بيت حانون 

، خالل أيام إغالق إجازة يوم السبت ويوم واحد ألسباب أمنية) 4(أيام منها ) 5(بشكل كلي مدة أغلقت قوات االحتالل المعبر 

وتفرض قيوداً على سفر المرضى ومرافقيهم، وعلى مرور الموظفين العرب واألجانب العاملين في المؤسسات  العام، كما

مسافرين الذين يزورون أقارب لهم يسكنون في القطاع، وال 48الدولية، ودخول الصحفيين وموظفي السفارات، وفلسطينيي ال

الحتالل ال تغلق معبر بين حانون في وجه الحاالت المشار إليها، وعلى الرغم من أن قوات ا ).لنبيأ(إلى معبر جسر الكرامة 

إال أنه ال يعمل بشكل طبيعي كما في السابق حيث يحرم العمال من المرور وكذلك المسافرين ألغراض دينية أو اجتماعية أو 

تصاحب عملية إصدار كما . وعليه فإن عدد المسموح لهم بالدخول يتفاوت من يوم آلخر. سفر وسياحة من سكان القطاع

هذا وكانت حصيلة . رالتصاريح الالزمة للمرور عن المعبر معوقات كثيرة تضعها قوات االحتالل أمام من يرغبون في السف

من ) 559(وعدد مريضاً، ) 554(دخل ما عدده  :، كما يلي2011/آب/ من اجتازوا معبر بيت حانون إيرز في شهر أغسطس

وما ". السفارات"من موظفي السلك الدبلوماسي ) 49(وما عدده . من موظفي المنظمات الدولية األجانب) 461(وما عدده . المرافقين لهم

من ) 181(وما عدده . والتجار الفلسطينيين)) BMC((من كبار رجال األعمال ) 1289(وما عدده . من الصحفيين) 33(عدده 

من المسافرين إلى جسر ) 26(وما عدده . زيارة ألقارب لهم في القطاع، الذين كانوا في 1948فلسطينيي األراضي المحتلة في العام 

 ".معبر الكرامة"األردن   

  ):كارني(معبر المنطار 

بشكل نهائي، واإلبقاء على ) كارني(إغالق معبر المنطار  2011قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في الثاني من مارس 

وجاء هذا . القطاع، كمعبر وحيد لحركة البضائع من وإلى قطاع غزةمعبر كرم أبو سالم الواقع في أقصى جنوب شرق 

  .القرار في سياق تصعيد إجراءات تشديد الحصار واستمراره كعقاب جماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة

وكانت ممارسات سلطات االحتالل على مدار السنوات الثالث الماضية كشفت عن توجهات وسياسات تهدف إلغالق معابر 

وفي هذا السياق أعلنت . لقطاع كافة، واإلبقاء على معبر كرم أبو سالم كمعبر وحيد لمرور البضائع من وإلى قطاع غزةا

إغالق معبر صوفا كلياً، وهو المعبر الذي كان مخصصاً لتزويد القطاع  2008) سبتمبر(أيلول  12سلطات االحتالل بتاريخ  

نحال 'كما أغلقت قوات االحتالل معبر الشجاعية . شاحنة يومياً) 130(حولي  بالحصمة ومواد البناء وكانت تمر من خالله

، وهو المعبر الذي كان مخصصاً لتزويد القطاع بالوقود والمحروقات وغاز 2010) يناير(كانون الثاني  1كلياً  بتاريخ ' عوز

سم الخاص بمرور البضائع من معبري بيت كما كانت قوات االحتالل ألغت الق. شاحنة يومياً) 60(الطهي وذلك بمعدل حوالي 

  .2000ومعبر رفح البري بعد أشهر معدودة من اندالع االنتفاضة في أواخر العام ) إيرز(حانون 

  

   :معبر رفح

للسماح بسفر الفلسطينيين  أغسطسيوم من شهر ) 24(سمحت إدارة الموانئ المصرية بفتح معبر رفح بشكل جزئي عدد 

من المرضى ) 17486(ادرة جرحى ومرضى ومرافقيهم، حيث بلغ عدد المغادرين من المعبر وسمح بمغ. في الجانبين
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من بينهم ) 13373(كما سمح بعودة . وأعضاء الوفود الطبية والصحفية التي قدمت لقطاع غزة اإلقاماتوالطلبة وحملة 

  . مسافر) 528(عين جرحى ومرضى ومرافقيهم والعالقين على الجانب المصري من المعبر، وبلغ عدد المرج

  : معبر كيرم شالوم

) 4858(بدخول  أغسطسيوم من شهر ) 24(سمحت قوات االحتالل بفتح معبر كيرم شالوم لعدة ساعات يومياً خالل  

شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع بين مواد غذائية، وطبية، ومواد غذائية متنوعة، وأنواع من المواد المختلفة 

  .لمساعدات اإلنسانيةاالستخدام، وا

شاحنة محملة ) 4(دخول عدد ). طن 3091.182(شاحنة محملة غاز طهي تحمل ) 146(دخول عدد : قطاع االستيراد 

دخول ). لتر 35000(شاحنة محملة بالسوالر العادي تحمل ) 4(، دخول عدد )لتر 115000(بالسوالر الصناعي تحمل 

  ).  لتر 81000(شاحنة محملة بالبنزين تحمل ) 1(عدد 
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  الخاتمة
  

؛ من خالل في قطاع غزة يظهر التقرير استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني

 ؛االعتداءات الموجهة ضد الصيادين استمرار؛ والمدنيين استهدافاستمرار أعمال القتل وإطالق النار دون تمييز وتعمد 

كما  .من تجاوز األميال الثالثة، بما في ذلك اعتقالهم واالستيالء على مراكبهمن الصيد من خالل منعهم مواستمرار حرمانهم 

متراً على امتداد  300استمرار الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة، أعلنت قوات االحتالل أنها تبلغ ظهر ي

   .استهداف التجمعات السلميةوتكرار ، على أرض الواقع اعكيلومتر داخل القط أكثر منإلى حدود القطاع فيما وصلت 

المدنيين الفلسطينيين في مركز الميزان لحقوق اإلنسان يجدد استنكاره استمرار وتصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية الموجهة ضد 

االغتيال  جرائمما غير المسبوق في االنتهاكات اإلسرائيلية التي شهدها شهر آب والسيالالتصعيد  ويستنكر، قطاع غزة

والتصفية الجسدية التي ارتكبت بحق مجموعة من قيادات لجان المقاومة الشعبية وتلتها بسلسلة متالحقة من أعمال القتل التي 

  .تنتهك قواعد القانون الدولي اإلنساني

ول إلى المستشفيات يجدد استنكاره لالنتهاكات الموجهة ضد الصيادين؛ واستمرار حرمان المرضى من حقهم في الوص كما

على أن استمرار الحصار الميزان ويشدد مركز  .يةفستعوتلقي العالج والرعاية الصحية المناسبة؛ ومواصلة االعتقاالت ال

اً بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور األوضاع ييشكل مساساً جوهر

م المشكالت االجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدالت البطالة والفقر في صفوف اإلنسانية، حيث تتفاق

  .السكان

مركز الميزان يرى في مضي قوات االحتالل اإلسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي 

دولي عن القيام بواجباته القانونية واألخالقية تجاه المدنيين في األراضي لحقوق اإلنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع ال

ولم  –أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع و .الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص

  .تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها -يزل

فوري والفعال لوقف الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، المجتمع الدولي بالتحرك المركز الميزان يطالب و

ح بحرية الحركة لسكان وضمان مرور المواد الضرورية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألدوية والمالبس والوقود، والسما

اإلنسان، وتشكل يؤكد على أن العقوبات الجماعية اإلسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الميزان مركز و. القطاع

الجرائم ضد لمبادئ القانون الدولي اإلنساني ويرقى الحصار وجملة الممارسات األخرى إلى مستوى  مخالفات جسيمة

 . اإلنسانية

العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد  لتحركابلمجتمع الدولي ا مطالبتهالميزان يجدد مركز كما 

في األراضي الفلسطينية المحتلة ومالحقة  ةوالعمل على تطبيق العدال ،إلنساني اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االقانون الدول

  .وتقديمهم للعدالة نتهاكاتأمروا بارتكاب هذه االارتكبوا أو من كل 

انتهاكات حقوق اإلنسان والمركز يشدد على ضرورة إنهاء حالة اإلفالت من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه 

  .وقواعد القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة

  

  انتهى
 

  



 2011 أغسطسشهر قوات االحتالل اإلسرائيلي لقواعد القانون الدويل اإلنساني يف تعاملها مع املدنيني يف قطاع غزة خالل انتهاكات 

25 
 

  )1(ملحق رقم 

  2011قائمة بأسماء الشهداء خالل شهر أغسطس 

  

 تاريخ االستشهاد العمر المحافظةاالسم  الرقم

 24/08/2011 62 دير البلح إسماعيل نمر أحمد أموم  1

 28/08/2011 24 شمال غزة طفى معروفهيثم أحمد مص  2

 18/08/2011 2 رفح مالك خالد حمد شعت  3

 25/08/2011 22 رفح محمد خالد محمد طافش  4

 24/08/2011 37 رفح األسمر إسماعيلزهدي  إسماعيل  5

 18/08/2011 43 رفح كمال عوض محمد النيرب  6

 25/08/2011 21 رفح عماد جمال خميس أبو حرب  7

 18/08/2011 46 رفح لدين نعيم السيد نصرعماد ا  8

 18/08/2011 26 رفح سليمان المصري إبراهيمخالد   9

 18/08/2011 40 رفح عماد عبدالكريم عبد الخالق حماد  10

 18/08/2011 32 رفح خالد حمد شعت شعت  11

 25/08/2011 20 رفح محمود رجاء سعيد السباخي  12

 25/08/2011 20 رفح هشام عدنان عبدالرازق أبو حرب  13

 19/08/2011 22 دير البلح أنور حسن محمد إسليم  14

 19/08/2011 23 دير البلح عماد فريد سالمة أبو عابدة  15

 16/08/2011 17 دير البلح سعد عبد الرحمن محمود المجدالوي  16

 25/08/2011 22 شمال غزة عالء عدنان محمد الجخبير  17

 25/08/2011 18 شمال غزة المصري يمإبراهسالمة عبدالرحمن   18
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