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 مقدمة
 

 يستعرض هذا التقرير أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية لقواعد القانون الدولي اإلنساني والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، التي وقعت خالل
الضوء على النماذج األكثر قسوة  ويلقي التقرير، ويوثق التقرير الضحايا والخسائر التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم. 2252العام 

من جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، من خالل شهادات الضحايا وشهود 
 .العيان، فيما يرةصد التقرير ابرز الهجمات التي أسفرت عن وقوع ضحايا

( 42( قتيتل متن بيتنهم )215التي وقعتت ختالل الفتترة المحتددة، حيت  بلتا عتدد القتلتى ) يبدأ التقرير بخالةصة احةصائية لمجمل االنتهاكات
( 562( ستتيدة، وبلتتا عتتدد المعتقلتتين )529، و)ال  طفتت( 142( جريحتتا ، متتن بيتتنهم )5422( ستتيدة، بينمتتا بلتتا عتتدد الجرحتتى )54طفتتال ، و )

 ( طفال . 26معتقال ، من بينهم )

، حي  اعلنت قوات االحتالل عن بدء 2252خالل شهر نوفمبر لضحايا العدوان االسرائيلي يستعرض التقرير خالةصة احةصائية كما 
عملية عسكرية اسمتها )عامود السحاب(، بعد اغتيالها القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ارتكبت 

جهزة األمنية وأهداف أخرى في أنحاء قطاع غزة كافة، واستمر العدوان خاللها جرائم حرب، واستهدفت خاللها غالبية مراكز الشرطة واأل
( 5246( سيدة، والجرحى )52( طفال ، و)24( شهيدا  من بينهم )563بلا عدد الشهداء خاللها، ) ائيلي لمدة ثمانية ايام متتالية،االسر 

 ( سيدات. 521( طفال  و)446جريحا ، من بينهم )
 
جستدية، التتي ارتكبتهتا قتوات االحتتالل اإلسترائيلي ختالل الفتترة التتي يتناولهتا التقريتر،  دون ان التةصفية الغتيال و االجرائم  التقرير تناولوي 

ن تلقي باال ، أو تبدي أي اكتترا  بقواعتد القتانون التدولي، التتي تةصتنف هتذا النتوع متن الجترائم علتى أنتك يشتكل انتهاكتا  جستيما لقواعتد القتانو 
ير الدوليتتة الخاةصتتة بحقتتوق اإلنستتان كافتتة، التتتي كفلتتت الحتتق فتتي الحيتتاة والستتالمة البدنيتتة كحتتق أساستتي غيتتر قابتتل التتدولي، ومخالفتتا للمعتتاي

لالنتقتتات تحتتت أي متتن الوتتروف. وحستتب توثيتتق مركتتز الميتتزان لحقتتوق اإلنستتان فقتتد ةصتتعدت قتتوات االحتتتالل ختتالل الفتتترة التتتي يتناولهتتا 
( أشتخات اخترين 53( أشتخات، وأستفرت تلتل الجترائم عتن  ةصتابة )9مقتتل ) ما اسفر عنالتقرير من جرائم االغتيال والتةصفية الجسدية 

 وسيدة بجراح متوسطة. ( أطفال6)من بينهم 

وتتسم هذه مناطق مختلفة من قطاع غزة.  مستهدفةمواةصلة قوات االحتالل اإلسرائيلي هجماتها الةصاروخية والمدفعية التقرير  ويوهر
فقد ةصعدت قوات اكتراثها باألضرار التي تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم بما في ذلل قةصف المنازل السكنية.  الهجمات بالعشوائية لجهة عدم

، من عدوانها المنوم في اطار استخدامها القوة المفرطة والمميتة، دون أي اكترا  لمبادئ القانون 2252االحتالل اإلسرائيلي خالل العام 
( طفال ، باالضافة الى 45( فلسطينيا ، من بينهم )242اسفر عن مقتل ) ما ية، ومبدأ التناسب،الدولي، السيما مبدأ الضرورة العسكر 

 . اةصابة المئات بجراح متفاوتة

ويبرز التقرير االستهداف المنوم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في  طار سعي قوات االحتالل  لى فرض منطقة 
حوالي كيلو متر على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع. وهي جريمة يترتب عليها تداعيات خطيرة لجهة أمنية عازلة تةصل  لى 

تهديد حياة سكان تلل المناطق والمزارعين ممن يملكون أراضي فيها، وحرمان عشرات األسر من مةصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من 
أن األراضي المستهدفة كافة هي أراضي زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع  األراضي المخةصةصة ألغراض الزراعة، بالنور  لى
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( حالة استهداف 536اإلنسان فقد سجل وقوع )ووفقا  لتوثيق مركز الميزان لحقوق األراضي المخةصةصة ألغراض الزراعة في قطاع غزة، 
( شخةصا  اخر 523، واةصابة )أطفال (4) بينهم من شخت( 23تتعلق بفرض منطقة أمنية عازلة, وأسفرت تلل االعتداءات عن مقتل )

 .( طفال  24بجروح متفاوتة من بينهم )
 

التقريتر االنتهاكتات الموجهتة ضتد الةصتيادين الفلستطينيين، التتي تتطتي فتي  طتار الحةصتار الشتامل التذي تفرضتك قتوات االحتتالل كما يرةصتد 
شتهدت الفتترة التتي يتناولهتا التقريتر استتهداف تلتل حيت  نستانية. على القطاع وتحرم ستكانك متن حقهتم فتي العمتل وتنتهتل جملتة حقتوقهم اإل

( أميتتال عتتن شتتاط  غتتزة، واستتتهدافهم بشتتكل 2) القتتوات للةصتتيادين ومتتنعهم متتن مزاولتتة عملهتتم متتن ختتالل حرمتتانهم متتن تجتتاوز متتا مستتافتك
طالق النار تجاههم ومالحقتهم بالزوارق او  متكرر  لتى  تتالف ثالثتة محركتات. كمتا اعتقلتت  ما أدى .لحربية المطاطية حتى شاط  البحرا 

( مركتب ةصتيد، كمتا 24( ةصياد ، وأفرجت عنهم معومهم بعد ساعات من احتجازهم. واستولت قوات االحتالل علتى )32قوات االحتالل )
 .2252( مرة منذ بداية العام 525فتحت تلل القوات النار لتمنعهم من مواةصلة الةصيد )

ل والحجتز التعستفي ستواء متن ختالل توغالتهتا فتي أراضتي القطتاع أو متن ختالل االحتالل سياسة االعتقتا مواةصلة قوات لى التقرير  ويلفت
، متتن فلستتطينيا  ( 562مطتتاردة الةصتتيادين واختطتتافهم متتن عتترض البحتتر. حيتت  اعتقلتتت قتتوات االحتتتالل ختتالل الفتتترة التتتي يتناولهتتا التقريتتر )

شتخات تتم اعتقتالهم عنتد معبتر بيتت حتانون أ( 2الحتتالل فتي عترض البحتر، و)طاردتهم قوات امن الةصيادين ( 32)( طفل، و26بيهم، )
 ل عودتهم او خروجهم من قطاع غزة.)ايرز( خال

يحاول أن يعطي خلفية واضحة باألرقام لمجريات وفيما اليركز التقرير على مجريات العدوان اإلسرائيلي األخير )عامود السحاب( فإنك 
، حي  يبدأ بإعطاء القارئ خالةصة  حةصائية لمجمل االنتهاكات التي وقعت خالل الفترة المحددة، 2252 العامالعدوان اإلسرائيلي خالل 
وتشكل المعلومات الواردة في هذا التقرير معلومات أساسية، يستطيع الباح  أو ائع االنتهاكات بطريقة  خبارية. ومن ثم يشرع في سرد وق

 ومات توثيقية وافية حول كل حاد  يرد في التقرير.المهتم أن يرجع  لى المركز للحةصول على معل
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 قانونية توطئة
أكثر تنوعا  وتعقيدا  وعنفا .  5962أةصبحت االنتهاكات اإلسرائيلية لقواعد القانون الدولي في المناطق الفلسطينية التي احتلها في العام  

ن نفذت  سرائيل خطة االنفةصال أحادي الجانب عن قطاع غزة، منذ أ جعلها أكثر قسوة ودراماتيكية منعطفا  وقد أخذت هذه االنتهاكات 
. ويوهر ذلل جليا  من خالل عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها مركز الميزان 2221أيلول )سبتمبر(  52والتي انتهت بتاريخ 

ومجمل قواعد القانون الدولي اإلنساني انتهاكات منومة ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة  االحتالل لحقوق اإلنسان، حي  ترتكب قوات
بعد تنفيذ هذه الخطة. غزة قطاع سكان قانونية تجاه ال المسئوليةوحقوق اإلنسان في قطاع غزة، مدعية  أنها لم تعد قوة احتالل تتحمل 

المتحدة واللجنة الدولية غير أن مجمل التحليل القانوني، بما في ذلل مداوالت وقرارات مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم 
، يؤكد على أن  سرائيل واةصلت ممارسة ، ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحد ولجان تقةصي الحقائق التي شكلهاللةصليب األحمر

ني المتعلق مستوى من السيطرة الفعلية على قطاع غزة يبقي عليها كدولة احتالل، بما يعنيك ذلل من انطباق قواعد القانون الدولي اإلنسا
 باالحتالل على عالقتها بقطاع غزة.

،  لى توفير 5949يرمي القانون الدولي اإلنساني، وبشكل خات اتفاقية جنيف الرابعة الخاةصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب للعام 
تالل ليست مطلقة اليدين في استخدام ما الحماية للمدنيين وممتلكاتهم أثناء حاالت الحرب والنزاع المسلح واالحتالل. وعليك فإن دولة االح

تشاء من القوة أو اإلجراءات أو السياسات في  دارتها لألراضي المحتلة، ويجب على الدوام أن تراعي  لى أقةصى حد مةصالح السكان 
 المدنيين وحماية ممتلكاتهم وأال تغير من الوضع القانوني لتلل األراضي.

ي اإلنساني أن األعيان المدنية )المباني والممتلكات المدنية( يجب أن تكون بمنطى عن أي استهداف ومن القواعد األساسية للقانون الدول
من جانب القوات المحتلة ويحور تماما التعرض لها ويجب أن تتوفر لها الحماية الكاملة. كما وأن هنال قيود ةصارمة وتحريم كامل 

لحربية وبالتطكيد في حالة احتالل األراضي. كما يحور معاقبة السكان جماعيا  الستخدام وسائل قتالية وأسلحة معينة في العمليات ا
ومحاةصرتهم ومنع أو عرقلة اإلمدادات اإلنسانية لهم. وبشكل أساسي  ن استخدام القوة من جانب قوة االحتالل يجب أن يراعي مبدأين 

 أساسيين وهما:
 

 مبدأ الضرورة العسكرية 
المتحاربة، عدم االلتزام ببعض الواجبات التي يلقيها القانون الدولي اإلنساني عليها في بعض الحاالت، بيد يجيز القانون الدولي، للقوات 

ط أن هذا التحلل ليس، وال يمكن أن يكون، مطلقا ، بل هو محكوم بمجموعة من القيود التي يعتبر توفرها شرطا  لعدم االلتزام بالقواعد وفق
شروط. أحد هذه الشروط هو توفر ضرورة عسكرية قاهرة ال تترل للقوة القائمة باالحتالل مناةصا  من عدم للمدة التي تتوافر فيها هذه ال

 االلتزام بالقواعد. وقد أجمع مفسرو اتفاقية جنيف الرابعة على أن مبدأ الضرورة العسكرية يعنى كل اإلجراءات الضرورية التي تحقق هدفا  
األرض. واالقتضاء هنا يعني أن تحقيق الهدف من الحرب ال يمكن أن يتطتى دون القيام بهذا  عسكريا  تقتضيك العمليات الحربية على

العمل. كما يعني االقتضاء )في بعض األحيان( التحلل من بعض القيود، على أن ال يكون الهدف من التحلل هو أن يتخذ التدمير 
يمكن أن يستقيم دون التعامل معك بالتوازي مع مبادئ أخرى، كالتناسب  كعقوبة جماعية أو كرادع فقط. غير أن مبدأ الضرورة الحربية ال

والتمييز بين األهداف المدنية والعسكرية، وعدم انتهال قواعد القانون الدولي العرفي غير القابلة لالنتقات، مثل حور التعذيب وتعمد 
 استهداف المدنيين، والتهجير القسري وغيرها.
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 مبدأ التناسب والتمييز 
يطتي مبدأ التناسب كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حي  أن وجود الضرورة الحربية، ال ينفي ضرورة أن تتناسب األعمال العسكرية  

واألساليب واألسلحة المستخدمة مع األهداف العسكرية المرجو تحقيقها، لذا فإنك يجب أن تبقى محوورة تلل األعمال التي قد ينتج عنها 
والممتلكات، التي ليست لها عالقة بالعمليات أو بالنتائج المتوقع تحقيقها، أو التي يتوقع أن تلحق بالمدنيين  خسائر في األرواح

 وممتلكاتهم أضرارا  كبيرة.
أن تميز بين األهداف المدنية وغيرها من األهداف، وكذلل  –في سياق تنفيذها للعمليات الحربية  –كما يجب على القوات المتحاربة 

 في استخدام وسائل القوة، من حي  األساليب أو األسلحة المستخدمة، بما يضمن  حدا  أقل أضرار ومعاناة ممكنة. التمييز
وتؤكد قواعد القانون الدولي على مجموعة من المبادئ اإلنسانية التي يقةصد بها حماية المدنيين وأرواحهم وكرامتهم، ومنحهم فرةصة لعيش 

ة حتى في ول النزاع المسلح واالحتالل، بما في ذلل حماية وتشغيل الخدمات األساسية، كالةصحة حياة اقرب ما يكون  لى الطبيعي
من االتفاقية على أن كل طرف من األطراف السامية المتعاقدة على االتفاقية يجب  22والتعليم، والمياه وغيرها دون  بطاء. وتنت المادة 
همات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حةصرا  لى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، أن يكفل "حرية مرور جميع  رساليات األدوية والم

حتى لو كان خةصما. وعليك كذلل الترخيت بحرية مرور أي رساالت من األغذية الضرورية، والمالبس، والمقويات المخةصةصة لألطفال 
 دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس".

من االتفاقية على أنك "ال يجوز معاقبة أي شخت محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخةصيا. تحور العقوبات  22ة وتنت الماد
 الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب. السلب محوور. تحور تدابير االقتةصات من األشخات المحميين وممتلكاتهم."

كات حي  تنت على أنك "يحور على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاةصة ثابتة أو من االتفاقية تدمير الممتل 12وتحور المادة 
ة منقولة تتعلق بطفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنومات االجتماعية أو التعاونية،  ال  ذا كانت العمليات الحربي

 تقتضي حتما هذا التدمير."
االتفاقية من أهم موادها بالنور  لى أنهما تحددان مجموعة من الجرائم كانتهاكات جسيمة لالتفاقية  من 542و 546وتعتبر المادتان 

 542وهي ما تعتبر جرائم حرب، يجب مالحقة مقترفيها وتقديمهم للمحاكمة في محاكم أي طرف من األطراف السامية. تنت المادة 
ال التالية  ذا اقترفت ضد أشخات محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية: القتل على أن االنتهاكات الجسيمة لالتفاقية تشمل"أحد األفع

العمد، والتعذيب أو المعاملة الال نسانية، بما في ذلل التجارب الخاةصة بعلم الحياة، وتعمد  حدا  آالم شديدة أو اإلضرار الخطير 
كراه الشخت المحمي على الخدمة في القوات بالسالمة البدنية أو الةصحة، والنفي والنقل غير المشروع، والحجز غ ير المشروع، وا 

ذ المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانك من حقك في أن يحاكم بةصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية، وأخ
ير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.أشخات الرهائن، وتدمير واغتةصاب الممتلكات على نحو ال تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كب

 نسانية.محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة الالا
فتنت على "تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بطن تتخذ أي  جراء تشريعي يلزم لغرض فرض عقوبات جزائية فعالة على  546أما المادة 

يلتزم كل طرف متعاقد بمالحقة المتهمين … فون أو يطمرون باقتراف  حدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية األشخات الذين يقتر 
باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافها، وبتقديمهم  لى محاكمة، أيا كانت جنسيتهم. ولك أيضا،  ذا فضل ذلل، وطبقا 

اتهام كافية ضد هؤالء  تعاقد معنى آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلةألحكام تشريعك، أن يسلمك  لى طرف م
 األشخات."
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 خالصة إحصائية 
تشكل المعلومات الواردة في هذا التقرير معلومات أساسية، يستطيع الباح  أو المهتم أن يرجع  لى المركز للحةصول على معلومات 

ي هذا التقرير. ويوهر التقرير استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي توثيقية وافية حول كل حاد  يرد ف
 اإلنساني من خالل استعراضك للمعطيات الميدانية التي تشير  لى:

 استمرار أعمال القتل خارج نطاق القضاء وتعمد القتل باستخدام قوة غير متناسبة وهجمات عشوائية؛ 
 عتداءات الموجهة ضد الةصيادين، واستمرار حرمانهم من الةصيد من خالل منعهم من تجاوز األميال الثالثة؛استمرار اال 
 استمرار الممارسات الهادفة  لى فرض منطقة أمنية عازلة؛ 
 جامعي استمرار االعتداءات الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين، قرب حدود الفةصل )المزارعين، ةصائدي العةصافير، رعاة األغنام ،

 الحةصى والحجارة والحديد الخردة والبالستيل، جامعي الحطب(، واستمرار حرمانهم من مزاولة أعمالهم بحرية؛
 استمرار استهداف التجمعات السلمية، المناهضة لفرض منطقة أمنية عازلة؛ 
 استمرار عمليات االعتقال التعسفي؛ 
 فراد؛ة البضائع وااللذي ينتهل حرية حركاستمرار الحةصار واإلغالق المشدد ا 

 
2012العام جدول إحصائي موجز حول االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل خالل   

 
 الفئة العدد
 عدد القتلى 251
 عدد القتلى من االطفال 22
 عدد القتلى من النساء 12

 عدد الجرحى 1243
 عدد الجرحى من االطفال 520
 عدد الجرحى من النساء 131
لتوغالتعدد ا 24  
 عدد االعتداءات بحق الصيادين 123
 عدد المعتقلين 144
 عدد المعتقلين من االطفال 34
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 مقارنة باالعوام السابقة: 2012عدد الشهداء خالل العام  
( طفال ، 42فلسطينيا ، من بينهم ) (215)، ما اسفر عن مقتل 2252تةصاعدت انتهاكات وجرائم قوات االحتالل االسرائيلي خالل العام 

من بينهم ( قتيل، 536، )2255 -2252( سيدة، بالمقارنة مع االعوام السابقة، حي  بلا عدد القتلى خالل العامين الماضيين52و)
لفترة التي يتناولها سرائيلية تةصاعدت بشكل واضح خالل ان االنتهاكات اإلطيوهر من خالل النتائج السابقة بو ( سيدات. 2( طفال ، و)24)

 .% من اجمالي عدد الشهداء24لم تكتر  لحياة المدنيين، حي  بلغت نسبة الشهداء من النساء واالطفال ن قوات االحتالل ط، وبالتقرير
، في الفترة ما "عامود السحاب"طلقت عليك قوات االحتالل اسم أالذي برزت هذه االنتهاكات بشكل واضح خالل العدوان االسرائيلي وقد 
% من اجمالي عدد الشهداء 22( شهيدا ، أي بنسبة 529يام فقط )أي  بلا عدد الشهداء خالل ثمانية ، ح2252نوفمبر  22-54بين 

( 92كبر من الشهداء كان في محافوة غزة، حي  بلا عدد الشهداء )ن العدد األط، وتوهر نتائج الرةصد والتوثيق ب2252خالل العام 
%، وبلا 22,6( شهيدا ، بنسبة 12نما بلا عدد الشهداء في محافوة شمال غزة )% من اجمالي عدد الشهداء، بي22,4أي بنسبة شهيدا ، 

خان % من اجمالي عدد الشهداء، وبلا عدد الشهداء في محافوة 53,2( شهيدا ، أي بنسبة 42عدد الشهداء في محافوة دير البلح )
% 55,2( شهيدا  أي بنسبة 21) رفحفي محافوة  جمالي عدد الشهداء، وبلا عدد الشهداء % من 52,2( شهيدا ، أي بنسبة 25)يونس 
 جمالي عدد الشهداء. من 
 

 2012عام  -2010جدول يوضح عدد الشهداء خالل الفترة ما بين عام 
 توزيع الشهداء حسب المحافظة والسنة

 المجموع
 المحافظة

 السنة
خان  رفح

شمال  غزة دير البلح يونس
 غزة

42 10 14 14 14 12 2010 

112 22 15 10 23 14 2011 

251 25 31 24 52 14 2012 
 
 
 
 
 
 
 

 2012عام  -2010جدول يوضح عدد الشهداء من النساء واالطفال خالل الفترة ما بين عام 
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 أطفال( حسب السنة -نساء  -توزيع الشهداء )إجمالي 

 المجموع
 الشهداء

 السنة
 أطفال نساء

42 1 11 2010 
112 2 13 2011 
251 12 22 2012 

 
 ، حسب المعاير التالية2012جداول احصائية توضح توزيع الشهداء خالل العام 

  اإلجتماعيالشهداء حسب مكان والنوع. 

 .نوع السالح المستخدم، ومكان االصابة في جسم الضحايا 

  .توزيع الشهداء حسب الفئة العمرية ونوع السالح 

 
 توزيع الشهداء حسب المحافظة والجنس 
 المحافظة ذكر أنثى المجموع
 خانيونس 29 2 25
 دير البلح 46 5 42
 رفح 21 2 21
 شمال غزة 43 4 12
 غزة 32 56 96
 المجموع 222 23 251
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 نوع السالح
 مكان اإلصابة من الجسم 

 المجموع
 سفلى علوي

أماكن 
 أشالء أطراف متعددة

 222 22 2 516 6 23 صورايخ
 1 2 2 5 2 2 أخرى
ة قذيف

 52 2 2 3 2 5 مدفعية
 2 2 5 5 2 5 أعيرة نارية
 212 22 4 566 3 42 المجموع

وبذلك يكون  -يوجد طفل استشهد بسكتة قلبية نتيجة قصف صاروخي مجاور لمنزله 
 251العدد 

 
 

 توزيع الشهداء حسب الفئة العمرية ونوع السالح

 نوع السالح
 الفئة العمرية

 المجموع
0-14 12-20 21-40 40+ 

 222 3 25 512 23 صورايخ
 1 2 2 1 2 أخرى

 4 2 2 2 5 أعيرة نارية
 52 2 5 3 2 قذيفة مدفعية
 215 3 22 569 42 المجموع

 
 جرائم القتل واستهداف المدنيين

مدنيين الفلسطينيين ، اقتراف المزيد من جرائم القتل وانتهال الحق في الحياة بحق ال2252واةصلت قوات االحتالل االسرائيلي خالل العام 
( مدنيا ، أي 514( شخةصا ، من بينهم، )215يدي قوات االحتالل االسرائيلي )ألا الفلسطينيين الدين قتلوا على في قطاع غزة، فقد ب

 الجرحى، وبلا عدد سيدة( 54)، و( طفال  42% من اجمالي عدد الضحايا. وبلا عدد االطفال من بين الضحايا المدنيين )65بنسبة  
 .سيدة( 529)( طفل، و142( شخةصا ، من بينهم )5422، )2252ل العام خال

، في أربعة عناوين 2012يستعرض التقرير جرائم قتل واصابة المدنيين الفلسطينيين على ايدي قوات االحتالل االسرائيلي خالل العام 
 وفق الفئة المستهدفة كما يلي:
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 رطةجرائم قتل واصابة المدنيين واستخدام القوة المف 

( مدنيا  فلسطينيا ، في قطاع غزة، في جرائم ةصارخة لقواعد القانون القانون 514، )2252قتلت قوات االحتالل االسرائيلي خالل العام 
معزل الدولي اإلنساني التي تحّرم اإلعتداء على المدنيين، فتلزم األطراف المتعاقدة بضرورة  تخاذ التدابير المناسبة التي تجعل المدنيين ب

عن التطثر بالعمليات الحربية، وتثبت تحقيقات مركز الميزان لحقوق االنسان في معوم الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة، ان قوات 
االحتالل استخدمت القوة المفرطة والمميتة دون أي اكترا  بحياة السكان المدنيين وان معوم الضحايا المدنيين قتلوا في وروف لم 

 لى حياة جنود االحتالل. يتخللها أي تهديد ع
 

 يستعرض التقرير ابرز جرائم قتل المدنيين واستخدام القوة المفرطة كما يلي:
، مستتهدفة نفتق علتى 52/9/2252متن فجتر يتوم االثنتين الموافتق  52:22قةصفت الطتائرات الحربيتة بةصتاروا واحتد، عنتد حتوالي الستاعة 

كة الجنوبيتة، أستفر القةصتف عتن اةصتابة الطفتل محمتد أيتوب عبتد ربتك ارمتيالت الشريط الحدودي مع مةصر شرق معبر رفح، في بلدة الشتو 
م( من مكان 222أعوام(، وذلل جراء اةصابتك بشوايا في قدمك اليمنى، خالل تواجده في منزلك على بعد ) 6)جرادات(، البالا من العمر )

 ية فيها اةصابتك بالمتوسطة.القةصف، نقل لمستشفى ابو يوسف النجار لتلقي العالج، حي  وةصفت المةصادر الطب

 مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز، المواطن أيوب عبد ربة محمد إرميالت: على النحو اآلتي:
، بينما كنت أتواجد لدي أقاربي، في منطقة االسكان في بلدة 52/9/2252من فجر يوم االثنين الموافق  52:22عند حوالي الساعة 
عاما (، أبلغتني 24( دقائق وردني اتةصال على هاتفي الخليوي  من شقيقتي زينب )1ت انفجار شديد، وبعد حوالي )الشوكة، سمعت ةصو 

أعوام(، أةصيب داخل غرفة النوم، والدماء تسيل من قدمك، وانطلقت على دراجتي النارية للمنزل، 6بطن محمد ابني البالا من العمر )
حي  نقلك خالك الى مستشفى أبو يوسف النجار فتوجهت مباشرة، وكان مةصاب  في قدمك ( دقائق فلم أجده، 4ووةصلت بعد حوالي )

اليمني، وبعد تقديم االسعافات الالزمة جري تحويلة الى مستشفى غزة  االوروبي في خانيونس الستكمال الفحوةصات، حي  سيتم عرضة 
م(، 12م(، ومنزلي تبلا مساحتك )222القةصف حوالي ) على أطباء االعةصاب والشرايين واألوردة علما  أن منزلي يبعد عن مكان

 جرام(. 242والمكون من غرفتين، والمسقوف من الةصفيح مالحوة يبلا وزن الشوية التي سقطت على المنزل)
 
  مستهدفة 2/52/2252من مساء يوم األحد الموافق  52:51قةصفت طائرات االستطالع بةصاروخين اثنين، عند حوالي الساعة ،

ية بينما كان يستقلها شابان في شارع فرعي متفرع هارون الرشيد قرب مدرسة محمد يوسف النجار الثانوية في حي البرازيل دراجة نار 
جنوب رفح، ما تسبب بإةصابتهما بجراح خطرة، نقل أحدهما للعالج بمستشفى الشفاء في غزة، حي  وةصفت المةصادر الطبية  ةصابتك 

أةصيب من سكان المنطقة والمارة ثمانية اشخات بينهم أربعة اطفال، حي  أةصيب كال  من  بالخطيرة وجرى بتر قدمك اليمنى، كما
عاما(، ونجلها الطفل نسيم محمد حسن المقوسي، عامان، وشقيقتك بيسان، شهر واحد، وهم من  22ةصابرين حسين محمد المقوسي، )

لوا جميعا   لى مستشفى غزة األوروبي حي  وةصفت جباليا شمال قطاع غزة، واةصيبوا خالل وجودهم داخل منزل عائلة األم نق
 52عاما (، والطفل بشير مةصطفى قشطة ) 24المةصادر الطبية اةصابتهم بالمتوسطة، كما اةصيب جهاد حسني محمد القطروس، )

الد أبو عاما (، و الشيخ عبد الهادي محمود خ 22أعوام(، وعوض أحمد ابو عرمانة، ) 2أعوام(، والطفلة مالل هشام أبو جزر، )
عاما ( امام مسجد ابو بكر، وجميعهم من سكان حي البرازيل، كما تسبب القةصف بالحاق اضرار مادية في عدد من  12مر، )
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أعلنت المةصادر  3/52/2252من مساء يوم االثنين الموافق  2:22المنازل السكنية المحيطة في المكان. وعند حوالي الساعة 
 عاما (، سكان مدينة رفح، متطثرا  بجراحك. 24حسن مكاوي )الطبية عن وفاة الشاب: عبد اهلل 

 مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز، المواطن حسني محمد محمد القطروس: على النحو اآلتي:
النجار  ( أفراد، وأقيم قرب مدرسة محمد يوسف9عاما (، متزوج، وعائلتي مكونة من ) 15أنا حسني محمد محمد القطروس، عمري )

الثانوية بنين المتفرع من شارع هارون الرشيد في حي البرازيل جنوب رفح، بينما كنت أحاول الخروج من البقالة للجلوس على الباب، 
، حي  كنت أحمل كرسي بالستيل، سمعت ةصوت انفجار 2/52/2252من مساء يوم األحد الموافق  52:51عند حوالي الساعة 

حطم زجاج باب البقالة، وغطى الغبار المكان بالكامل، فخرجت مسرعا  لمعرفة السبب، فشاهدت النيران شديد، وشاهدت وهج أحمر، وت
مقابل منزل شقيقي حسين المجاور لمنزلي، وتجمع الجيران في المكان، وشاهدت شخةصان   مشتعلة بدراجة نارية، على ُبعد أمتار مني،

رخت على عبد الرحيم ابن شقيقي من أجل االتةصال على سيارة ملقيان على األرض، أحدهم النيران مشتعلة فيك، فةص
وركضت على البقالة وحملت عدد من علب البالستيل تستعمل في بيع المثلجات، وذلل من اجل استخدامها في اخماد   اإلسعاف،

فعدت مرة أخرى للبقالة،   النيران، حي  يوجد امام منزلي خزان مياه، ولكن عند خروجي ةصرا علي شاب قائال : أحضر بطانية أفضل،
وأحضرت بطانية )حرام(، ووضعتها على أحد المةصابين المشتعلة النيران في جسمك، الذي كان على ُبعد متران من مكان الدارجة 
النارية، وتمكنت بمساعدة الشبان من اخمادها، ونقل بواسطة سيارة مدنية كانت قريبة، والشخت الثاني نقل بسيارة  سعاف وةصلت 

كان، ووةصلت عدة سيارات اسعاف، وسيارة اطفاء تابعة للدفاع المدني، وأخمدت النيران بالدراجة الناري، وعلمت أن من بين للم
عاما (، وعائلة ابنة شقيقي حسين ةصابرين المقوسي، القادمة من منطقة مدرسة الفاخورة في 24المةصابين نجلي جهاد البالا من العمر )

شهر واحد،   عامان، وشقيقتك بيسان، البالغة من العمر  فالها نسيم محمد المقوسي، البالا من العمرمخيم جباليا التي اةصيبت وط
وجارتنا الطفلة مالل هشام أبو جزر، والشيخ عبد الهادي أبو مر  مام مسجد أبو بكر الةصديق في البرازيل، والذي كان قادم  لى المسجد 

ى نقل جميع المةصابين بسيارات مدنية وسيارات  سعاف، وبعد ذلل شاهد  حفرتين القتراب اذان المغرب، وعوض أبو عرمانك، وجر 
ةصغيرتين في الشارع بينهما مسافة تقدر بحوالي متر تقريبا ، وعميقتان في الرض، وهو المكان الذي كانت فيك الدراجة النارية، مع العلم 

تطالع( في السماء، وحتى بعد نقل الجرحى لم تغادر طوال ساعات أن اليام السابقة لم تخلو السماء من ةصوت الزنانات )طائرات االس
وبقاء ابني نسيم  غادرت ةصابرين وبيسان مستشفي غزة األوروبي في خانيونس،  3/52/2252الليل، وفي ةصباح يوم االثنين الموافق 

حسين القطروس، وكذلل غادر بعدها بسبب  ةصابتك في جميع أنحاء جسمك في نفس المستشفى، علما  انهم اةصيبوا داخل منزل والدها 
 .3/52/2252جهاد مستشفى أبو يوسف النجار في رفح في ةصباح يوم االثنين الموافق 

  بعدد من القذائف 52/55/2252، من مساء يوم السبت الموافق 1:22قةصفت قوات االحتالل االسرائيلي عند حوالي الساعة ،
حاذات الطريق الرئيسي لبلدة خزاعة شرق خان يونس ويبعد عن الشريط الحدودي المدفعية حاووز مياه تابع لبدية خزاعة، يقع بم

( سيدات، وطفلين، وتم نقل 4( مواطنا ، من بينهم )55متر، اسفر تناثر ششوايا القةصف الى اةصابة ) 322مسافة تقدر بحوالي 
عاما (، شوية في الوجك، رسمية خليل النجار  12المةصابين الى مستشفى غزة االوروبي لتلقي العالج، وهم:  فتحي ابراهيم النجار )

عاما ( شوية في اليد  42عاما (، شوية في البطن، ابتسام عيد النجار ) 12عاما (، شوية في اليد اليسرى، سمير محمد النجار )41)
ين محمود النجار عاما( شوية في الةصدر، هل 22عاما ( شوية في الةصدر، رامز محمد النجار ) 23اليمنى، اياد زكي النجار ) 

 52عاما( شوايا في اليد اليسرى، معتةصم فوزي النجار ) 59عاما(، شوايا في الجزء العلوي من الجسم، سمير خالد النجار ) 22)
عاما ( في اليد اليمنى. ووةصفت المةصادر الطبية  52عاما (، ابراهيم سمير النجار ) 22اعوام( شوايا في الوجك، دالل فؤاد النجار )

 شفى غزة االوروبي جراحهم ما بين متوسطة وطفيفة.في مست
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  مجموعة من األطفال 52/55/2252من مساء يوم السبت الموافق  2:22قةصفت قوات االحتالل بقذيفة مدفعية عند حوالي الساعة ،
 22بمسافة تقد بت كانت تلعب كرة القدم على جبل المنطار شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وكان يبعد عن مكان تواجد األطفال 

مترا  باتجاه الجنوب بيت عزاء لعائلة حرارة، الذين توجهوا بعد عملية القةصف بسبعة دقائق تقريبا  تجاه موقع القةصف وكان يتقدمهم 
أحد المخاتير ويدعى محمود يونس حرارة وكان يضع قماشة بيضاء على عكازه وكان يرفعها عالية وذلل لمحاولة انقاذ الجرحى، 

وةصلوا المكان وبدأو بنقل الجرحى قةصفتهم قوات االحتالل بثالثة قذائف مدفعية أخرى ما أدى  لى استشهاد أربعة منهم وهم:  وعندما
عاما (، والشاب أحمد كامل محمد الدردساوي  56عاما (، والطفل محمد أسامة حسن حرارة ) 52الطفل أحمد مةصطفى خالد حرارة )

( أطفال  9( شخةصا  منهم )22عاما (. كما أةصيب في الحاد  ) 59الرحمن أبو العطا ) عاما (، والشاب مطر عماد عبد 59)
 ( منهم بالخطيرة.52ووةصفت جراح )

  مجموعة من 52/55/2252مساء يوم السبت الموافق  22:22قةصفت طائرات قوات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة ،
كانوا يتواجدوا في ديوان )كشل ريفي(، يعود للمواطن أحمد سالم بن سعيد البالا  المواطنين شرق قرية المةصدر وسط قطاع غزة، حي 

عاما (.  22عاما (، أسفر القةصف عن استشهاد أحمد سالم بن سعيد، وهاني عبدالمجيد بريعم البالا من العمر ) 12من العمر )
ةصابة  ، أعلنت 53/52/2252من يوم الثالثاء الموافق  53:22أخرين بجروح وةصفت اثنين منهم بالخطيرة. وعند حوالي الساعة  6وا 

 59المةصادر الطبية في مستشفى البنل األهلي العربي في القاهرة بجمهورية مةصر العربية عن استشهاد سالم أحمد سالم بن سعيد )
 عاما (، متطثرا  بجراحك التي اةصيب بها في نفس الحاد .

شفوعة بالقسم ةصّرح بها للمركز، طارق أحمد سالم بن سعيد، على النحو التالي: عند وحول هذه الجريمة يورد التقرير مقتطفات  فادة م
 12، بينما كنت جالس بداخل الكشل أنا ووالدي أحمد سالم بن سعيد )52/55/2252من يوم السبت الموافق  22:22حوالي الساعة 

عاما (، هاني عبدالمجيد بريعم  12وجابر عودة بن سعيد ) عاما (، 63عاما (، وأقاربي حسن محمد بن سعيد ) 59عاما (، وشقيقي سالم )
عاما (، وقد كنا نجلس حول الموقد الذي بك النار أشعلنها  41عاما (، وسالم على األخرسي ) 22عاما (، عبدالمنعم  براهيم بريعم ) 22)

اما (، قد أستشهد، في قرية وادي السلقا ع 21من اجل التدفئة، وةصل لنا نبط عبر الجوال ان أحد اقاربنا وهو على حسن بن سعيد )
 المجاورة لنا جنوبا ، وقمت أنا والمتواجدين بالكشل بالتطكد من النبط ومعرفة تفاةصيل وموعد الدفن حي  استخدمنا الهواتف النقالة التي

بدير البلح، وأخبرني معنا، فجطة سمعت ةصوت انفجار شديد وأةصيبت بغيبوبة تامة، وةصحوت ألجد نفسي في مستشفى شهداء االقةصى 
األطباء أنني اةصيبت بشوايا في أنحاء الجسم، وعندما استفسرت عن ما جرى، من أقاريي الذين كانوا بالقرب مني علمت ان والدي 
وهاني بريعم قد استشهدا، وأةصيب جميع من كان بداخل الكشل، بما فيهم شقيقي سالم الذي أيضا حول  لى المستشفيات المةصرية نورا  

ورة حالتك، وعندما خرجت من المستشفى تفقدت مكان الحاد  شاهدت الكشل مدمر وشاهدت أثار حفرة ةصاروا في زاوية الكشل. لخط
، أعلنت المةصادر الطبية في مستشفى البنل األهلي العربي في القاهرة بجمهورية مةصر العربية 53/52/2252ويوم الثالثاء الموافق 

 عاما (، متطثرا بجراحك التي اةصيب بها. 59م بن سعيد )عن استشهاد شقيقي سالم أحمد سال
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  منزل 59/55/2252من مساء يوم االثنين الموافق  59:22قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، بةصاروخين، عند حوالي الساعة ،
شمال غزة، ما تسبب في " من مخيم جباليا بمحافوة 3المواطن: فؤاد حجازي، األسبستي، الكائن شمال مدارس أبو حسين في بلول "

( مواطنا  25أعوام(، وةصهيب )عامان(.  ةصابة عدد ) 4عاما (، وطفليك: محمد ) 46مقتل رّب األسرة: فؤاد خليل ابراهيم حجازي )
( أطفال و)سيدتين(. وبقية الجرحى من 4( أفراد منهم )2( سيدات، من ضمنهم سكان المنزل وعددهم )4( أطفال و)2من بينهم )
بينهم ربة العائلة وهي: آمنة  -( من الجرحى بالخطيرة2حي  وةصفت المةصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراح )الجيران، 

( من 4عاما (، هذا وأسفر القةصف عن تدمير المنزل كليا ، وتضرر عدد ) 22عاما (، وطفلها: مةصطفى ) 42محمد علي حجازي )
من المنازل القريبة بشكل جزئي. كما بّ  ةصوت االنفجار الخوف والهلع في نفوس  (52المنازل السكنية المجاورة بشكل بالا، وعدد )

السكان المدنيين ال سيما األطفال والنساء منهم. وتفيد التحقيقات الميدانية أن طواقم االسعاف والدفاع المدني بحثت عن مفقودين 
د البح  على جثامين ثالثة قتلى هم لألب حجازي من مساء اليوم نفسك، وعثر بعي 25:22أسفل أنقاض المنزل حتى الساعة 

والطفلين. الجدير ذكره أن قوات االحتالل لم تحذر سكان المنزل، وكان يعتقد أن الةصواريخ تحذيرية من طائرة استطالع، ولكن 
 المفاجطة كانت في تدمير المنزل بشكل كلي جراء القةصف. 

ح: مةصطفى فؤاد خليل حجازي، للمركز بما يلي: أسكن منزل العائلة المسقوف وحول قةصف منزل عائلتك الكائن في مخيم جباليا، ةصر 
( من مخيم جباليا، في المنطقة المحاذية لمشروع بيت الهيا، وتتكون 3مترا ، والكائن في بلول ) 522باألسبستوس، المتربع على مساحة 

عاما (، وأختي: نور 42ووالدتي: آمنة محمد علي حجازي ) عاما (،44( أفراد، هم/ والدي: فؤاد خليل  براهيم حجازي )52أسرتي من )
أعوام(، والتوأم: ةصهيب)عامين( ومةصعب  4أعواد(، ومحمد)9عاما (، وسندس ) 52عاما (، وأسامة)  52عاما (، وأشرف ) 59)

ع بدء قوات االحتالل ، عشنا وقتا  عةصيبا  م54/55/2252عاما (. ومنذ مساء األربعاء الموافق  22)عامين(، وأنا مةصطفي )وعمري 
عملية عسكرية في قطاع غزة أسمتها بعامود السحاب، حي  كنت أسمع أةصوات اإلنفجارات في كل مكان من حولنا، قريبة وبعيدة، 
خوتي من الخروج من المنزل خوفا  على حياتنا، حي  كان يتواجد في المنزل بسبب قرار وزارة التربية والتعليم  وكان والدي يمنعني وا 

من  59:22يل الدوام )حي  يعمل كبواب( لمدرسة حمد بن خليفة المنشطة حديثا  والتابعة لوزارة التربية والتعليم(. وعند حوالي الساعة تعط
خوتي/ أشرف ونور وأسامة وسندس ومةصعب، ومعنا والدتي، نشاهد التلفاز )كنا 59/55/2252مساء يوم االثنين الموافق  ، جلست وا 

خوتي: ةصهيب ومحمد يجلسون في ةصالة المنزل، وفجطة !!! نتفرج على برنامج نا ةصر اللحام على قناة مكس معا (، وكان والدي وا 
شعرت بنفسي أغوت في الرمال، وكل شيء من حولي ينهار، حي  شعرت برأسي وجسدي العلوي يغوت في الرمال بينما بقيت 

أبتلع الرمال مع كل محاولة، حاولت الخروج أو التحرل فلم أستطع،  ساقاي معلقتان في الهواء، كنت أحاول أن أتنفس فلم أتمكن، فكنت
وبعد دقائق قليلة شعرت بطحد ما يمسل ساقاي ويسحبني لألعلى، وبمجرد خروجي من الرمال فقد الوعي ولم أدري بنفسي، وبعد ذلل 

وفي مستشفي كمال عدوان قدم لي األطباء أفقت، فشاهدت مسعفين يحملونني  لى سيارة اإلسعاف، ثم نقلوني  لى المستشفي مباشرة، 
لعالج المالئم، حي  كنت واعيا  تماما  لما يدور من حولي، وكنت أعاني من جراح في رأسي وعيني اليمني وآالم في يداي وفي كتفي، 

ون لي: جميعهم شاهدت  خوتي/ مةصعب وأشرف وسندس ونور، كانوا جميعا  جرحي ولكنهم أحياء، سطلت عن البقية فكان األطباء يقول
بخير، سطلت ما الذي حد ؟؟؟ فقالوا لي أن قوات االحتالل قةصفت منزلنا بةصاروا من طائرة، سطلتهم لماذا قةصفوا منزلنا؟ فلم يجبني 
أحد!! بعد دقائق حولني األطباء للعالج في مستشفي الشفاء بمدينة غزة، وهنال عالجوني وبت ليلتي فيك، وفي الةصباح علمت أن 

من مساء الثالثاء الموافق  51:22عند حوالي الساعة  -لت في غيبوبة في قسم العناية المركزة، وبعد ساعاتوالدتي دخ
خوتي: ةصهيب ومحمد  -22/55/2252 غادرت المستشفى  لى منزل جدي )والد والدتي( الكائن في مخيم الشاط ، وعلمت أن والدي وا 

د مرور أكثر من ساعتين، وقد توفوا اختناقا أسفل الرمال والركام، وعلمت أن أختي قد استشهدوا، حي  عثروا عليهم أسفل ركام المنزل بع
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نور عثر عليها جريحة في منزل جارنا عائد ةصالحة.. وقد أخرجوا  خوتي: أشرف وأسامة وسندس ومةصعب بعد دقائق من أسفل الركام، 
خوتي في يومك األخير ، ثم زرت مكان منزلنا المدمر، حي  شاهدتك قد حطم بالكامل كذلل والدتي. بعد يومين زرت بيت العزاء والدي وا 

 ( فردا  من الجيران...51على ما فيك،  كما تضررت منازل الجيران، وعلمت أنك أةصيب جراء الحاد  حوالي )
 
 
 عة من ، مجمو 59/55/2252مساء يوم االثنين الموافق  59:42  قةصفت طائرات قوات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة

( من مخيم النةصيرات، أسفر عن 1المواطنين وهم )رجل وزوجتك وابن شقيقك(، بينما كانا عائدين من زيارة عائلية، في بلول )
ةصابة السيدة، وهما: الطفل أسامة وليد ابراهيم شحادة )  11عاما (، خليل ابراهيم عبدالعزيز شحادة ) 52استشهاد اثنين منهما وا 

 عاما (.  14ة وةصفية محمد حسين شحادة )السيد  عاما (، واةصابة
ةصباح  3:22وحول هذا الحاد  افادت المواطنة وةصفية محمد شحادة ، وهي احد المةصابين في الحاد  بما يلي: عند حوالي الساعة 

نفس  من مساء 56:22م خرج زوجي من منزلك وتوجك  لى منزل والدتك كعادتك وعند حوالي الساعة 2252-55-59االثنين الموافق 
اليوم اتةصل بي زوجي وطلب مني الحضور  لى منزل والدة زوجي )عمتي (، جهزت نفسي وأديت ةصالة المغرب ومن ثم خرجت من 

عاما ( ، ووةصلت  لى منزل عمتي فشاهدت زوجي على باب المنزل 59المنزل، ورافقني في الزيارة ابن سلفي وهو مهند جهاد شحادة )
ال لي: " أنِت جاية هالوقت خلت تعالي نروح" قلت لك: " بالش نغادر هالوقت خلينا نشوف أمل أنا حي  كان يهم بالعودة للمنزل فق

ماةصدقت أحضر لهنا في هذه الوروف المخيفة "، حي  كان ذلل في اليوم الخامس من الحرب على قطاع غزة، ودخل زوجي وجلست 
عاما ( والذي يسكن بمحاذاة 52ر وهو أسامة وليد ابراهيم شحادة )دقيقة( في منزل عمتي، خاللها شاهدت ابن سلفي اآلخ 22تقريبا )

عاما (، وقد كانت حركة زوجي بطيئة  52منزلي، ومن ثم قررنا المغادرة والعودة للمنزل، خرجت أنا وزوجي ورافقنا  بن سلفي أسامة )
الناحية الشمالية، وكانت حركتي اسرع من   نا فيكونك يستخدم عكاز للحركة وكان يتعكز على أسامة، فتحركنا من الشارع المؤدي لمنزل

متر( حي  كنت في المقدمة و زوجي وابن سلفي خلفي، وةصلت  لى مقابل برج 52زوجي وابن سلفي، وكانت المسافة تفةصلنا حوالي )
مالل مستعجلة "  –لمبنى الخيرية الةصحي ، وقد سمعت ةصوت زوجي يقول "استني يا مرة   المجاور من الناحية الشمالية -أبو زريق

لكنني واةصلت المشي بسرعة، فجطة شعرت بشيء يلتطم في وهري وسقطت على األرض وسمعت ةصوت انفجار شديد، وبعد برهة من 
الوقت نورت خلفي شاهدت نار مشتعلة وشاهدت دخان ولم أشاهد زوجي وابن سلفي، وقد نهضت وهرولت باتجاه منزلي وشاهدت 

لى المنزل، وفي المنزل تفقدت جسمي وجدت دماء في وهري وجزء من مالبسي فيها حرق، وكانت دماء الناس تتوافد للمكان ورجعت  
عاما ( باالتةصال على سيارة االسعاف ومن ثم حضرت ونقلت  لى مستشفى شهداء األقةصى، مكثت 26وقام نجلي أحمد ) –على يدي 

يخبرني أحدا  بما حةصل لزوجي وابن سلفي، ورجعت  لى منزلي، حوالي ساعتين وأخبرني األطباء أنني أةصيبت في أسفل الوهر، ولم 
وفي اليوم التالي أخبرني أبنائي أن زوجي خليل وابن سلفي أسامة قد استشهدا على الفور جراء القةصف الذي حةصل باألمس وفي البداية 

 كتم أفراد أسرتي الخبر عني نورا  لحالتي الةصحية.
 
 سيارة مدنية من نوع 59/55/2252ةصباح اإلثنين الموافق  2:22ند حوالي الساعة قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي ع ،

)مرسيدس( نةصف نقل، بينما كانت تسير على شارع البركة بالقرب من مفرق طريق أبو سليم الجديد، جنوب مدينة دير البلح، ما 
 45أمين زهدي  براهيم بشير البالا من العمر )، -السائق –عاما (  25تسبب في مقتل تامر رشدي محمد بشير البالا من العمر )

عاما (، حي  نقلوا  لى مستشفى شهداء األقةصى في دير البلح وأعلن عن  15عاما (، رشيد عليان عطية أبو عمرة البالا من العمر )



 

15 

 

التي تم تدمير الجزء األمامي منها استشهادهم. ووفقا  للمعاينة الميدانية التي أجراها باحثوا مركز الميزان لحقوق اإلنسان، فإن المركبة 
الخضار )الطماطم(، وكان ركابها في طريقهم ألحد الحقوق الزراعية الواقعة جنوب مدينة دير البلح،   كانت تحمل ةصناديق من

بغرض تعبئتها بةصناديق أخرى من الخضروات وبيعها في سوق فراس بمدينة غزة. وقد تسبب القةصف في تضرر المركبة بشكل 
 انقالب ةصناديق البندورة.جسيم و 

  منزل 22/55/2252من مساء يوم الثالثاء الموافق  56:22قةصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بةصاروا واحد عند حوالي الساعة ،
عاما (، في شارع بغداد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقد أدى القةصف  لى استشهاد  16المواطن باسل مرتضى سعيد الشوا )

عاما (، وبعد لحوات قةصفت الطائرات الحربية بةصاروا ثاني مجموعة  53ةصاحب المنزل وتدعى يسرى باسل مرتضى الشوا )ابنة 
ةصابة أربعة آخرين والشهداء هم: محمود محمد  من المواطنين كانوا أسفل المنزل المستهدف ما أدى  لى استشهاد ثالثة مواطنين وا 

عاما ( وهو من سكان المنطقة، طارق عوني مةصطفى  16قة، ةصقر يوسف خليل بلبل )عاما ( من سكان المنط 25حسين الزهري )
 عاما ( ولديك محال  لبيع األجهزة الخليوية بالقرب من المكان المستهدف. 42حجيلة )

الي عاما (، وهو شاهد عيان حول حادثة االستهداف تلل، عند حو  22وفي هذا السياق يفيد المواطن عوض اهلل فتحي العمةصي ) 
نزلت من منزلي وأنا احمل بين ذراعي ابني فتحي وعمره عامين وكنت  22/55/2252من مساء يوم الثالثاء الموافق  4:22الساعة 

سمك شارع بغداد من الناحية الغربية، وعندما نزلت  لى الشارع رأيت وفدا  عبارة عن  ذاهبا   لى سوبر ماركت عدس على الشارع العام وا 
من مساء اليوم نفسك وةصلت باب  4:41ارات أمن تمشي في الشارع باتجاه الشرق، بعدها وعند حوالي الساعة سيارات عديدة وسي

السوبر ماركت تقريبا  وكنت أمشي من الغرب  لى الشرق وكان محمود الزهري يمشي من الناحيةت الغربية  لى الشرقية وأيضا  يمشي 
ترين تفةصل بيننا قبل أن نسلم على بعضتنا حي  كنا متعودين دائما  أن نقف أمام باتجاه السوبر ماركت وعندما وةصلنا  لى مسافة م

السوبر ماركت ونتحد ، فجطة حةصل انفجارين قويين جدا   فنورت  لى ناحية محمود وجدتك ملقى على األرض ونورت  لى ساقي 
رت ناحية االنفجار والذي كان يبعد عنا حوالي اليمنى فرأيت الدماء تسيل منها، عندها حضر أشخات من المارة وأخذوا محمود فنو

متر باتجاه الشرق فعرفت أنك في منزل عائلة الشوا المستطجرين من عائلة حلس، كما كانت هنال غبرة تخرج من المنزل وغبرة من  512
ثتي طارق حجيلة وةصقر الشارع أسفل المنزل ونورت على األرض واإلسفلت فرأيت جثتين ملقاتين على األرض فعرفت الحقا  أنهما ج

بلبل، عندها رأيت عدد من الناس الذين كانوا يةصرخون على جانبي الطريق، بعدها قام عدد من األفراد بحملي ووضعوني في سيارة 
 مدنية ونقلوني  لى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العالج.

 
 متتتتتتن مستتتتتتاء يتتتتتتوم الثالثتتتتتتاء الموافتتتتتتق  22:51لستتتتتتاعة تمكنتتتتتت طتتتتتتواقم اإلستتتتتتعاف التابعتتتتتتة للهتتتتتتالل األحمتتتتتتر الفلستتتتتتطيني عنتتتتتد حتتتتتتوالي ا

، من الوةصول  لى المكان  لى منطقة اليهودية شرق بلدة الشوكة شرقي رفح، وذلل بعد موافقة قوات االحتالل السماح 22/55/2252
عامتا (،  56)لهم بالوةصتول وفتق تنستيق للةصتليب األحمتر، وانتشتلت جثتة شتهيدين طفلتين، وهمتا: الطفتل محمتود خليتل محمتود العرجتا، 

عامتتا (، ووفتتق المعلومتتات المتتتوفرة لتتدى المركتتز فتتان طتتائرات االحتتتالل استتتهدفتهم بةصتتاروا  56والطفتتل  بتتراهيم أحمتتد محمتتود حمتتد، )
متتن مستتاء اليتتوم ذاتتتك بينمتتا كانتتا متجهتتان للمكتتان ستتيرا  علتتى األقتتدام، الةصتتطياد العةصتتافير، وبقيتتا  56:22واحتتد، عنتتد حتتوالي الستتاعة 

 كان، وحاولت طواقم اإلسعاف عدة مرات الوةصول ولم تتمكن، وحين وةصلت كانا قد فارقا الحياة.ينزفان في الم
 مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز، المواطن أشرف أحمد محمود حمد: على النحو اآلتي:

برفقة أشقائي في أرض عائلتنا، سمعت  ، بينما كنت جالسا  22/55/2252مساء يوم الثالثاء الموافق  56:22عند حوالي الساعة 
ةصوت سيارة اسعاف تمر من قربنا، فاعتقدت انها قادمة لنقل الدكتور سامي أبو سنيمة، المقيم في المنطقة، حي  درجت العادة أن تقلك 
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محمود لدينا برفقة  لعملك في مستشفى غزة األوروبي، وبعد دقائق معدودة وردني اتةصال من ةصديقي خليل العرجا، يسطلني  ن كان ابنك
عاما (، فطبلغتك أن شقيقي أيضا! غير موجود في المنزل، ونتيجة لذلل قمت بإجراء  56شقيقي أحمد، وهما أةصدقاء من نفس العمر، )

اتةصال على جوال شقيقي لمعرفة مكانك، حي  لم يجيب على االتةصال، حينها شعرت بالخوف عليك فتوجهت  لى منزل ةصديقي خليل 
متر(، حي  شاهدت سيارة اسعاف تقف في المنطقة في محاولة منتورين التنسيق، وعلمت عن وجود اةصابات  322ى بعد )العرجا، عل

متر( من منزل ةصديقي خليل العرجا، وجرت عدة محاوالت للتنسيق لدخول سيارة االسعاف النتشال المةصابين،  222على بعد حوالي )
من مساء اليوم ذاتك، تمكنت طاقم االسعاف من الدخول  22:22، عند حوالي الساعة ساعات( 1ولكنها بائت بالفشل، وبعد حوالي )

متر( عن حدود الفةصل الشرقية، شرق بلدة الشوكة شرقي رفح، ... توجهت  لى مستشفى أبو يوسف  222للمنطقة التي تبعد حوالي )
، حي  علمت باستشهاد الشابين، وعند 25/55/2252من فجر يوم األربعاء الموافق  52:52النجار في رفح، عند حوالي الساعة 

عاما ( ، وةصديقك محمود خليل  56توجهي  لى ثالجة الموتى، تطكدت باستشهاد شقيقي ابراهيم أحمد محمود حمد، البالا من العمر )
 ةصابتك بشوايا في الرأس عاما (، بينما كانا يقومان بةصيد العةصافير، ووفق التقرير الطبي تبين  56محمود العرجا، البالا من العمر) 

 والعنق.
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 جرائم قتل واصابة االطفال 
حي  ، 2252تةصاعد وقوع األطفال كضحايا مباشرين في قطاع غزة، نتيجة االنتهاكات االسرائيلية واالستخدام المفرط للقوة، خالل العام 

كان االطفال األكثر معاناة وتعرضا  آلثار االعتداءات و  ( مةصابا .142( قتيال  بينما بلا عدد اإلةصابات )42بلا عدد القتلى من االطفال )
االسرائيلية المباشرة وغير المباشرة. فمنهم من تعرض لإلةصابة او فقد احد والديك، ومنهم من دمر منزلك او اجبر على االنتقال من مكان 

ضعفهم وعدم تمتعهم بالحد األدنى من حرية سكنك بحثا  عن االمن واالستقرار، وفي معوم الحاالت يبقى االطفال هم االكثر معاناة ل
 .االختيار

 
 يستعرض التقرير ابرز جرائم قتل واصابة االطفال كما يلي:

  تجاه 55/2/2252من ةصباح يوم األحد الموافق  2:52أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، ةصاروخا  واحدا ، عند حوالي الساعة ،
يارة تقع نهاية شارع عسلية، بجباليا، في محافوة شمال غزة، ما تسبب في مقتل الطفل: مجموعة من األطفال الذين تواجدوا في ب

ةصابة الطفل: وافي شوقي سالم عسلية ) 52أيوب عامر محمد عسلية )  1عاما (، بعدما أةصيب بشوايا في البطن والساقين، وا 
توسطة، كما أةصيب الشاب: محمد ناةصر عسلية سنوات(، وأةصيب بشوايا في الساق اليمنى، ووةصفت المةصادر الطبية جراحك بالم

 عاما ( وأةصيب بشوية في القدم اليمنى، ووةصفت جراحك بالطفيفة. 22)
عاما (، وهو احد اقارب الضحية حول الحاد ، جاء فيها: أسكن في منزل  22مقتطفات من افادة فالح ايمن عسلية البالا من العمر )

مقر الداخلية في جباليا، قرب مسجد بالل بن رباح، وأعمل في جهاز األمن الوطني في السلطة العائلة الكائن في شارع عسلية المقابل ل
من ةصباح يوم األحد الموافق  2:52الوطنية الفلسطينية.تواجدت في منزلي الكائن نهاية شارع عسلية عند حوالي الساعة 

زلي، فخرجت من المنزل الستطالع األمر، فسمعت ، فسمعت ةصوت انفجار كبير، توقعت أن يكون قريبا  من مكان من55/2/2252
( مترا  جنوب منزلنا، وةصلت المكان، فشاهدت الطفل: وافي 22ةصوت ةصراا أمام منزل خالي: عامر عسلية والذي يقع منزلك على بعد )

لم نعلم بوجود مةصاب  بسيارة االسعاف، -تجمعوا بالمكان -أعوام( مةصابا  في ساقك وأنحاء جسده، واتةصل عدة أقارب 1شوقي عسلية )
آخر في المكان، حي  شاهدت مكان االنفجار مقابل منزل: رائد عسلية، ويقع على بعد أمتار من منزل خالي: عامر عسلية، وبعد 

( دقيقة وةصلت سيار اسعاف المكان، وأخذت الجريح وافي وبدأت األطقم الطبية في التفتيش داخل بيارة تقع غرب الشارع 22مرور )
وبعد دخولهم نادى أحدهم بةصوت عال: هاتوا الشيالة يوجد طفل مةصاب هنا، "فقد كان  -مكان القةصف –لذي وقع فيك االنفجارالرملي ا

مكان القةصف جوار سياج البيارة، وعلى ما يبدوا أن المةصاب الذي عثر عليك قد طار نتيجة القةصف  لى داخل البيارة" فدخلت البيارة 
يتمدد على األرض تحت األشجار، كان وجهك لألرض، وأةصيب في األجزاء السفلية من الجسم، وساقك  الستطالع األمر، فشاهدت طفال  

 52كانت تتعلق على فرع شجرة، فساعدت المسعف في رفعك،  وبمجرد رؤيتي وجهك تعرفت عليك، فهو ابن خالي: أيوب عامر عسلية )
فى كمال عدوان، وهنال قال األطباء أن ايوب قد استشهد، وعلمت أن عاما ( وبعد أن حملناه في سيارة اإلسعاف، لحقت بك الى مستش

في مؤسسة أجيال القريبة من منزلك، واستهدف من طائرات االحتالل  -دروس تقوية -أيوب كان في طريقك لتلقي دروس تعليمية خاةصة
 بينما كان يلهو قرب سياج البيارة في طريق ذهابك للمؤسسة.

 3/55/2252، ةصباح يوم الخميس الموافق 3:22باآلليات العسكرية الثقيلة، عند حوالي الساعة  توغلت قوات االحتالل معززة ،
متر شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس. وشرعت في  222انطالقا  من بوابة السريج، شرق خان يونس، مسافة تقدر بحوالي 

ط اطالق نار عشوائي. وبعد عدة ساعات تحركت القوة تجاه اعمال تسوية وتجريف لالراضي المحاذية لشريط الفةصل الحدودي، وس
الجنوب  لى الشرق من بلدتي عبسان الجديدة وعبسان الكبيرة، وواةصلت عملية التسوية والتجريف، مع استمرار القةصف العشوائي بما 
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أةصيب الطفل أحمد يونس في ذلل  طالق نار متقطع من طائرات مروحية حلقت في سماء المنطقة، ومع استمرار اطالق النار، 
مساء  4:22عاما (، بعيار ناري اخترق الجانب األيسر من البطن ونفذ من الجانب األيمن، عند حوالي الساعة  52خضر أبو دقة، )

متر عن الشريط الحدودي وقرابة  5122اليوم نفسك، بينما كان يلعب كرة القدم برفقة أربعة من أةصدقائك،امام منزلك الذي يبعد نحو 
متر من المنطقة التي كانت تشهد عملية توغل، نقل الطفل المةصاب بواسطة سيارة مدنية  لى مستشفى غزة األوروبي، حي   5222

دقيقة من وةصولك المستشفى. بينما استمرت عملية  51تبين وجود نزيف داخلي وأن  ةصابتك حرجة جدا ، وأعلن عن وفاتك بعد نحو 
، حي  أعادت قوات االحتالل انتشارها داخل الشريط الحدودي 9/55/2252الجمعة، الموافق فجر يوم  52:12التوغل حتى الساعة 

 الفاةصل.
  ارض زراعية تقع 51/55/2252من مساء يوم الخميس الموافق  54:12قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة ،

 54اسفر عن اةصابة كل من الطفل احمد عوض ابو عليان ) في منطقة ابو طعيمة شرق بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس، ما
عاما (، بشوايا طفيفة في األطراف ووةصفت المةصادر  65عاما (، بشوايا في الرأس واالطراف، والمسن سليمان حمدان أبو عليان،)

ةصباح يوم األربعاء  55:22الطبية حالة الطفل بطنها حرجة. اعلنت المةصادر الطبية في مستشفى غزة االوروبي عند حوالي الساعة 
عاما (، متاثرا  بالجراح التي اةصيب بها مساء يو  54، عن استشهاد الطفل احمد عوض محمود ابوعليان )25/55/2252الموافق 

، اثر قةصف طائرات االحتالل ارض زراعية في منطقة حي ابو طعيمة شرق بلدة عبسان الجديدة 51/55/2252الخميس الموافق 
  شرق خان يونس.

عاما ( وهو عم الضحية الطفل احمد جاء فيها: ....  64فيما يلي مقتطفات من افادة سليمان حمدان علي ابو عليان البالا من العمر ) 
، كنت في ارضي الزراعية في بلدة عبسان الجديدة في منطقة 51/55/2252من مساء يوم الخميس الموافق  2:42عند حوالي الساعة 

متر عن الشريط الحدودي الفاةصل شرق خان يونس، وخالل تفقدي لعدد من اشجار البرتقال والزيتون  2322 ابو طعيمة، وتبعد مسافة
عاما (، وكان يقف تحت شجرة على بعد امتار مني قلت لك ان يعود الى منزلك  51حضر ابن ابن اخي احمد عوض محمود ابو عليان )

متر  2رض ونعود الى بلدة بني سهيال، واقتربت منك واةصبح ال يبعد سوى وهممت بمغادرة المكان، وسرت نحو احمد لكي نغادر اال
تقريبا عني، سمعت ةصوت انفجار شديد سقطت على االرض من شدتك، وشعرت باني سافارق الحياة وقمت بترديد الشهادتين "اشهد ان 

انحاء جسدي، وبعد لحوات افقت من  ال الك اال اهلل واشهد ان محمد رسول اهلل"، وشعرت باني مةصاب وشعرت بنزيف من مختلف
الةصدمة ووقفت وبدأت اةصرا وركضت نحو الشارع وانا اةصرا واكبر، وةصل عدد من االشخات من سكان المنطقة ومن المةصلين في 
مسجد ابو طعيمة واحملوني وابلغتهم بان الطفل احمد كان معي في االرض وبعد القةصف لم اشاهده، ووةصلت سيارة اسعاف نقلتني الى 
مستشفى غزة االوروبي وتبين باني مةصاب بشوايا في مختلف انحاء الجسم، وفي وقت الحق علمت من اقاربي بان احمد وجد في 
االرض مةصاب بجروح وشوايا في الرأس وتم نقلك بواسطة سيارة فلوكس مدنية الى مستشفى غزة االوروبي وكانت حالتك حرجة وخضع 

 ، متاثرا بجراحك التي اةصيب بها.25/55/2252اء الموافق للعالج الى ان توفي ةصباح يوم االربع
  بةصاروا واحد، 53/55/2252من فجر يوم األحد الموافق  2:22قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي النفاثة، عند حوالي الساعة ،

جوار منزل المواطن: ابراهيم  مزرعة مسعود "التحتانية" الواقعة شرق مسجد البشير في تل الزعتر بجباليا بمحافوة شمال غزة، فسقط
أعوام(،  2عاما (، ومقتل حفيديك: تامر سالمة اسعيفان ) 23عاما (، ما تسبب في  ةصابة ابنك: سالمة ) 14أحمد بحري اسعيفان )

وشقيقتك: جمانة )عامين(، ووةصقت المةصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراح والدهم بالطفيفة، هذا وتضرر المنزل بشكل 
( كمازل مجاورة بشكل جزئي، وبّ  ةصوت االنفجار الخوف والهلع في نفوس السكان المدنيين ال سيما األطفال 2ا، كما تضررت )بال

 والنساء منهم.
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عاما ( كما يلي: ... عند  29يويد التقرير مقتطفات من افادة ةصرح بها والد الضحايا سالمة  براهيم أحمد اسعيفان البالا من العمر )
، وأثناء تواجدي في غرفتي، ومعي طفالي: تامر وجمانا، خرجت زوجتي لتةصنع 53/55/2252فجر يوم بتاريخ  2:22ساعة حوالي ال
وفجطة شعرت بنفسي أطير  -حي  ال يفةصل بينهما سوي جدار -ذهبت  لى المطبخ المجاور للغرفة تماما   -حي  كانا يبكيان -لهم حليبا  

شاهدت كتال  طينية تسقط داخل الغرفة وتدمر السقف الةصفيح الذي يغطيها، وسمعت زوجتي من مكاني على السرير وأسقط أرضا ، و 
تةصرا وتقف أمام باب الغرفة، حاولت القيام بشْي ما لكني لم أستطيع التحرل، حي  دفنت أسفل ركام الغرفة وفوقي ألواح الةصفيح 

يدخل الغرفة،  -ي يسكن الشقة المقابلة لشقتي في الطابقالذ -والحجارة والطين، ولكني كنت بوعيي، شاهدت أخي األةصغر: أحمد
فناديتك، فطخذ في رفع الركم عني وسحبي، حتى أخرجني، مشيت بمساعدتك  لى خارج الغرفة، تزامن ذلل مع وةصول باقي أفراد العائلة: 

لون تحت الركام، حي  كنت أنزف دما  فقلت لهم أن األطفال ال يزا -الذين يتواجدون في الطابق األرضي -والدي ووالدتي وعمي/ فواز
من رأسي وأشعر بآالم في جسدي. دخلوا الغرفة وأخذوا يفتشون عن الطفلين، فطخرج أخي: أحمد طفلتي جمانا )عام ونةصف(، وبعد ذلل 

ن المنزل  لى أعوام(، وعلمت من مالمح وجك أخي أن ابني تامر قد استشهد، فاتةصل أهلي باإلسعاف، وخرجنا جميعا  م 2أخرج: تامر )
منزل جارنا أحمد فلفل )المووف في مستشفي العودة(، حي  اتةصل بسيارة  سعاف العودة، التي جاءت وحملتنا  لى المستشفى، وهنال 

حي   -أكد األطباء أن تامر قد استشهد، وحولوا جمانا للعالج في مستشفي الشفاء نورا  لخطورة حالتها الةصحية، وعالجني األطباء
ثم ذهبت مةصاحبا  لجثمان ابني تامر  لى ثالجة الموتى في مستشفى كمال عدوان، وبقيت  -( غرز في رأسي2طباء )أجري لي األ

ةصباحا  أحضر األطباء جثة  2 3:2أمامها حتى الةصباح كنت منهارا  تماما ، فقد فقدت كل شيء بفقداني طفالي، وعند حوالي الساعة 
 في طريقها للشفاء وقبل وةصولها المستشفي. ابنتي جمانا التي علمت أنها استشهدت وهي

 مجموعة من المواطنين 59/55/2252ةصباح يوم اإلثنين الموافق   3:21قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة ،
 براهيم  في أحد الشوارع الفرعية بالقرب من مسجد الحمد في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس، ما أسفر عن مقتل كال  من

عاما (، وذلل أثناء  54عاما (، وابن شقيك الطفل عمر محمود األسطل البالا من العمر ) 46محمد سليمان األسطل البالا من العمر )
سنوات(،  2خروجهم من منزلهم تجاه أرضهم الزراعية في المنطقة، كما أةصيبت الطفلة رواء ماهر علي اللحام البالغة من العمر )

 ودها بالمكان. حي  تتلقى العالج في مستشفى ناةصر الطبي بخان يونس.التي تةصادف وج
عاما  كما  42وحول هذه الجريمة يورد التقرير مقتطفات من افادة احد شهود العيان وهو أيمن حسين عبيد ابو عويلي، البالا من العمر 

نت متواجدا  في ارض زراعية تعود ملكيتها لجاري ، بينما ك59/55/2252ةصباح يوم االثنين الموافق  3:22يلي: عند حوالي الساعة 
متر، حي  كنت اقوم بجمع االعشاب وخضار السبانخ ألطعم ناقتي،  22حسام االسطل، وتبعد عن منزلي من الناحية الجنوبية حوالي 

ما ( وبرفقتك ابن اخيك عا 43وكان ذلل خالل فترة العدوان االسرائيلي على قطاع غزة، شاهدت جاري ابراهيم محمد سليمان االسطل )
متر الى الغرب من مكان  32عاما (، يسيران نحو ارضهم الزراعية الواقعة على بعد حوالي  54الطفل عمر محمود محمد االسطل )

من تواجدي، وبعد أقل من خمسة دقائق، شاهدتهما عائدين باتجاه منازلهم الواقعة الى الشرق، وكانا يسيران على االقدام في شارع ترابي 
متر تقريبا من الناحية  22بين الحقول بمحاذاة االرض التي كنت متواجدا بها، ولدى وةصولهم مقابلي وكانا يبعدان عني مسافة 

الشمالية، سمعت ةصوت ةصافرة وضجيج يشبك ةصوت لوح الةصفيح عند سقوطك من علو، تبعك ةصوت انفجار قوي وقريب جدا  من 
جدي في االرض ةصوت تحليق مكثف للطائرات الحربية االسرائيلية في سماء المنطقة..انبطحت مكاني، علما  بانني كنت اسمع خالل توا

فورا  على االرض بين المزروعات، ثم رفعت رأسي قليال  ونورت تجاه مةصدر االنفجار فشاهدت المواطن ابراهيم االسطل وابن اخيك 
الطفل عمر يةصرا وكان يستغي  ويطلب المساعدة ويقول  عمر ملقيان على االرض وكان الدخان والغبار يمل  المكان، وسمعت

الحقوني أةصبت ..  أةصبت، أدركت بطن الطائرات الحربية االسرائيلية قامت باستهداف المكان، وبقيت منبطحا  على االرض ولم استطع 
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تهداف المكان مرة اخرى. وقمت التحرل من مكاني خوفا  من قيام الطائرات التي كانت ال تزال تحلق بكثافة في سماء المنطقة، باس
"، وابلغتهم 525باالتةصال من هاتفي النقال "الجوال" الذي كان بحوزتي على الرقم المجاني لإلسعاف التابع للهالل االحمر الفلسطيني "

منزل حسام بوجود اةصابات في المنطقة، وبعد عدة دقائق قررت االبتعاد عن المكان، وهربت من بين المزروعات باتجاه الغرب نحو 
االسطل، وهو مجاور لالرض من الناحية الغربية، وعند وةصولي الى  منزلك، شاهدت عدد من سيارات االسعاف وةصلت الى المكان، 
وشاهدت المسعفين يقومون بنقل المةصابين اليها، وبعد ان تحركت سيارات االسعاف من المكان، عدت الى منزلي ولم اتحمل الذهاب 

من هول المنور. وبعد حوالي نةصف ساعة علمت من الجيران بان المواطن ابراهيم االسطل وابن اخيك عمر  الى المكان المستهدف
 فارقا الحياة. 

  بةصاروا واحد 22/55/2252من مساء يوم الثالثاء الموافق  51:41قةصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية عند حوالي الساعة ،
ني عاشور في شارع كشكو في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وكان في الباحة مجموعة من الباحة الخلفية لمنزل المواطن رزق الكيال

أعوام(،  3األطفال يلعبون مع بعضهم عندما سقط الةصاروا وسطهم، ما أدى  لى استشهاد الطفل محمد  براهيم رزق عاشور )
 ( أطفال، اثنين منهم في حال الخطر.6وأةصيب في الحاد  )
عاما ، احد اقارب الضحية الطفل محمد عاشور جاء فيها: عند  22دة  براهيم محمود عاشور، البالا من العمر وهذه مقتطفات من افا

و أعمل على جهازي الكمبيوتر الخات وكنت ,، كنت جالسا  22/55/2252من مساء يوم الثالثاء الموافق  4:22حوالي الساعة 
بين المنازل فهي عادتهم في الشتاء والةصيف أن يلعبوا في األرض باإلضافة  أعرف أن  خوتي وأبناء عمي يلعبون في األرض الموجودة

سنوات وعبد الرحمن فواز  6 لى ذلل  وأنا راجع من المسجد للمنزل رأيت محمد  براهيم عاشور ابن عمي وأخي عبد العزيز وعمرة 
أعوام يلعبون  3عام والهام فواز عاشور  52مرها عام ونور فواز وع 55سنوات ومحمود فؤاد عاشور وعمره  6 بن عمي وعمره ,عاشور 

مترا  ناحية الغرب، وكما قلت كنت أعمل  22في األرض، وكانت عدة نساء من أقاربنا يجلسون بعيدا  عن األطفال الذين يلعبون حوالي 
حافي القدمين ألرى ما حد  على جهازي الكمبيوتر وفجطة سمعت ةصوت انفجار كبير يحد  في محيط منزلنا، عندها نزلت مسرعا  وأنا 

مترا  ناحية الغرب، واتجهت  لى المكان  42وأنا نازل نورت من شبال غرفتي فرأيت دخانا  وغبارا  يخرج من أرضنا ويبعد عنا حوالي 
وفي ذهني أن هذا مكان لعب األطفال وعندما وةصلت وجدت شقيقي عبد العزيز وابن عمي عبد الرحمن ساقطين على األرض حي  

عبد الرحمن ينزف من قدميك وأخي عبد العزيز كانت مالبسك ممزقة وكانت هنال دماء على األرض، عندها حملت عبد الرحمن  كان
مترا  من  22ابن عمي، وقام أخي، اسمك أيضا عبد الرحمن بحمل شقيقي المةصاب واتجهنا ناحية الشارع الرئيسي الذي يبعد حوالي 

أخذت الةصراا سيارة سيارة  عندها قام جارنا عوني أبو شعبان بجلب سيارتك الخاةصة ووضعنا من  ناحية الغرب ولم أجد سيارات عندها
كنا نحمل على اإلسفلت، وراح عماد ابن عمي بعمل تنفس ةصناعي البن عمي عبد العزيز، عندها وةصلت السيارة،وكان جارنا محمد 

كان جسده أشالء ووجهة غير واضحة معالمك عرفت أنة شهيد، كما ةصيام يحمل ابن عمي محمد  براهيم عاشور وعندما دخال السيارة و 
 أن احدى ساقية لم تكن موجودة، وتوجهت بعدها  لى مستشفى الشفاء لمعالجة الجرحى.

  بةصاروا واحد، 25/55/2252من مساء يوم األربعاء الموافق  54:52قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة ،
مع النعناع والبقدونس من مزرعتهم الكائنة غربي منزلهم الواقع في شارع أحمد ياسين في حي عباد الرحمن غرب عائلة كانت تج

جباليا في محافوة شمال غزة، لغرض االستخدام الشخةصي والبيع في سوق جباليا، ما تسبب في مقتل المواطن األب: طالل سعدي 
 عاما (. 52(، وطفلتك: عبير )عاما   59عاما (، وابنك: أيمن ) 43محمود العسلي )

عاما ( وهو احد اقارب الضحية الطفلة عبير كما يلي :... عند  22يورد التقرير افادة سعدي أحمد سعدي العسلي البالا من العمر ) 
قية تجاه من مساء اليوم نفسك، سمعت ةصوت انفجار قوي، بدا لي أنك قرب منزلي، فنورت من نافذة المنزل الشر  54:52حوالي الساعة 



 

21 

 

عاما (، يتمددون على 52عاما (، وابنتك: عبير )59عاما (، وابنك: أيمن )43أرض جدي، فشاهدت عمي: طالل سعدي محمود العسلي )
فنزلت بسرعة، وتوجهت للمكان، فشاهدت عمي طالل  -كان عمي يرعاها لغرض االتجار بها -وسط زرع نعناع وبقدونس –األرض

وأيمن كان على قيد الحياة وينزف من فمك دما ، والطفلة عبير مةصابة في رقبتها وساقها  -األيمن منكوبتر الجزء  –مةصاب في رأسك 
اليمني، فةصرخت على أبناء عمي طالل، وبعد ذلل اتةصل أحد الجيران باإلسعاف، ووةصل المكان ابن عمي: عمر طالل العسلي، ثم 

عمي وأبنائك، وبعد ذلل علمت أن أيمن توفي متطثرا  بجراحة في الطريق  وةصلت سيارة  سعاف تابعة للدفاع المدني، فساعدتهم في حمل
وقبل وةصول سيارة اإلسعاف لمستشفي كمال عدوان، وبعد وقت من وةصولهم المستشفي علمت أن األطباء أكدوا مقتل عمي طالل 

 …وابنك: أيمن وطفلتك عبير جراء قةصف  سرائيلي
 بةصاروا اطلقتك طائرة 25/55/2252وهر يوم األربعاء الموافق  52:41لي الساعة قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند حوا ،

استطالع تجمع للمواطنين في حي ابو طير شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس،  ما اسفر عن استشهاد المواطن ابراهيم 
عاما (،  51تك أميرة احمد ابراهيم ابو نةصر )عاما (، اثر اةصابتك في الجزء العلوي من الجسم، و حفيد 32محمود نةصر ابو نةصر )

التي اةصيبت بجروح بالغة نقلت على اثرها الى مستشفى غزة االوروبي لتلقي العالج واعلنت المةصادر الطبية عن وفاتها فور 
ها المةصادر عاما (، بجروح وةصفت 42وةصولها الى المستشفى متطثرة بجرحها، بينما اةصيب المواطن محمد ابراهيم محمود ابو نةصر )

الطبية في مستشفى ناةصر بالمتوسطة، ووفق المعلومات المتوفرة لدى المركز فان القةصف استهدف افراد العائلة بينما كانوا يقومون 
 بجد الزيتون في ارضهم الزراعية المجاورة لمنزلهم في بلدة عبسان الكبيرة.

عاما ، وهو احد المةصابين في الحاد ،  42ابو نةصر، البالا من العمر وهذه مقتطفات من افادة ةصرح بها المواطن محمد ابراهيم محمود 
وهرا ، توجك والدي ألداء ةصالة الوهر في المكان اسفل شجرة زيتون، وانا قمت  52:22وجاء فيها ما يلي:.... وعند حوالي الساعة 

لي في جني الزيتون، اثناء ذلل قدمت بوضع سلم خشبي على بعد حوالي مترين منك تحت نفس الشجرة، وةصعدت عليك الستكمال عم
عاما ، وسمعتها تنادي على والدي وتطلب منك الذهاب للمنزل لتناول طعام الغذاء، وكان  54ابنة شقيقي أميرة أحمد ابراهيم ابو نةصر 

قريب جدا  من امتار منا، سمعت ةصوت انفجار قوي و  52والدي قد بدأ ةصالتك، ولدى اقترابها من مكاننا، ووةصلها على بعد حوالي 
مكاني، وشاهدت دخان وغبار يمل  المكان، حي  انني لم استطع رؤية أي شيء حولي، نزلت بسرعة عن السلم، وكنت اقوم بمسح 
الغبار والدخان بيدَي، اثناء ذلل انتبهت الى والدي الذي كان يةصلي فشاهدتك ملقا  على االرض، وكان الجزء العلوي من جسده عبارة 

كانت رأسك مهشمة بالكامل والجزء العلوي من جسده ممزق، تيقنت لحوتها بانك فارق الحياة، وشاهدت ايضا  ابنة عن اشالء حي  
امتار من والدي، وكانت ال تتحرل والدماء تنزف من جسدها، ولم اشعر  3شقيقي اميرة ملقاة على االرض على بطنها على بعد حوالي 

مشهد وهول الفاجعة، وفقدت الوعي للحوات ثم افقت على ةصوت عدد من االقارب بطني اةصبت، لكنني شعرت بدوران لةصعوبة ال
والجيران الذين حضروا الى المكان، وقام اقاربي بحملي ونقلوني الى سيارة اسعاف كانت قد وةصلت الى المكان، وتم نقلي بواسطتها الى 

وةصات الطبية وتبين باني مةصاب بشوايا في الساق مستشفى ناةصر الطبي بخان يونس،.. ولدى وةصولي الى المستشفى اخضعت للفح
وكاحل قدمي اليمنى، وشوايا في الحوض وشويتين في الخةصيتين، وشوايا في الوهر، وذراعي االيمن.. وخالل تواجدي في المستشفى 

فلة اميرة نقلت الى أكد االطباء لي بان والدي فارق الحياة، وعلمت من اقاربي الذين حضروا الى المستشفى، بان ابنة شقيقي الط
 مستشفى غزة االوروبي وابلغت بانها ايضا  فارقت الحياة متاثرة بجراحها. 
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 جرائم قتل واصابة النساء 
، واقترفت قوات االحتالل االسرائيلي المزيد 2252االحتالل خالل العام  قوات أيدي وغير مباشرة على مباشرة المرأة النتهاكات تعرضت

بلا عدد القتلى من  ن المدنيين وممتلكاتهم، وكان لهذه الجرائم اثر بالا على حياة النساء في قطاع غزة، حي من الجرائم بحق السكا
مةصابة، باالضافة الى المئات من النساء اللواتي فقدن ازواجهن، او ( 529( قتيلة، بينما بلا عدد اإلةصابات من النساء )54النساء )

 زلهن نتيجة استهدافها بالقةصف او بحثا  عن االمن واالستقرار.ابناؤهن، وعدد اخر اجبرن على ترل منا
 
 يستعرض التقرير ابرز جرائم قتل واصابة النساء على النحو التالي: 
  معرش من الةصفيح 51/55/2252من ةصباح يوم الخميس الموافق  52:21قةصفت طائرات االحتالل االسرائيلي، عند حوالي الساعة ،

ك لجميل يوسف عبد اهلل، الكائن بالقرب من مسجد الةصحابة في بلدة القرارة، شمال شرقي خان يونس، أسفر في حديقة منزل تعود ملكيت
أعوام( بشوايا، وتم  6عاما (، وطفلها محمد جميل يوسف عبد اهلل،) 42القةصف عن اةصابة كل من المواطنة أمل أحمد ديب عبد اهلل، )

ما بالمتوسطة. يورد مركز الميزان مقتطفات من  فادة جميل يوسف جميل عبد اهلل نقلهما الى مستشفى ناةصر الطبي حي  وةصفت جراحه
ةصابة زوجتك وطفلك  15يبلا من العمر ) عاما (، متزوج واب لطفل وحيد، حول تعرض عائلتك للقةصف وهم في أرضهم بجوار منزلهم وا 

 الوحيد بجراح بالغة على النحو اآلتي:
،  كنت أقوم بجمع قطع من الحطب من ارضنا المجاورة 51/55/2252ح يوم الخميس الموافق من ةصبا 9:22"... عند حوالي الساعة 

عاما ( تقوم بإشعال  42للمنزل، وكنت اسمع ةصوت تحليق طائرات االستطالع في سماء المنطقة، وكانت زوجتي امل ديب عبد اهلل )
اعوام(،  6كان برفقتها ابني الوحيد محمد البالا من العمر )النار في فرن من الطين لتخبز في معرش من الةصفيح في االرض نفسها، و 
امتار عني، وخالل ذلل سمعت ةصوت انفجار شديد  52قمت بجمع قطع من الحطب واتجهت نحو المعرش الذي كان يبعد حوالي 

ة على األرض وشاهدت دخان كثيف وغبار يعم المكان، وسمعت ةصوت زوجتي وهي تةصرا، أسرعت الى المعرش وشاهدت زوجتي ملقا
وكانت مةصابة وشاهدت دماء على ثيابها وآثار جروح في مختلف أنحاء الجسم، وشاهدت ابني محمد على األرض والدماء تنزف من 

خواني واتةصلوا باإلسعاف، وبعد حوالي   52وهره، بدأت بالةصراا وقمت بتفقد زوجتي وابني، وفي تلل اللحوة وةصل عدد من جيراني وا 
اسعاف، وقام المسعفون بنفل زوجتي وابني الى مستشفى ناةصر في خانيونس، وقام األطباء بفحت زوجتي وابني دقائق وةصلت سيارة 

وقدموا لهم اإلسعافات األولية وأبلغني األطباء بطن زوجتي مةصابة بشوايا في مختلف أنحاء الجسم، ومةصابة في عامودها الفقري في 
وتم تحويلها للعالج في مةصر، وتبين بطن ابني محمد مةصاب في وهره بشوايا وتم (، ووةصفت حالتها بطنها حرجة، 9،52الفقرتين )

 تحويلك الى مستشفى غزة األوروبي لتلقي العالج وال يزال ابني يعاني من اإلةصابة وال يستطيع الحركة والوقوف على قدميك..".
 
  بةصاروا واحد 56/55/2252م الجمعة الموافق من بعد وهر يو  52:52قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة ،

حديقة منزل المواطن: غازي عبد محمد سلمان، الكائن جنوبي الدوار الغربي في بيت الهيا بمحافوة شمال غزة، ما تسبب بإةصابة عدد 
ن منهم بالحرجة، ثم أعلن من سكان المنزل والمنازل المجاورة بجراح وةصفت المةصادر الطبية في مستشفيي العودة وكما عدوان جراح اثني

عاما (، وكان  22عاما (، ومحمد طالل سعيد سلمان ) 22عن وفاتهما بعد ساعات، وهما السيدة: تحرير زياد محمد البحري "سلمان" )
د عاما (، وجمال غازي سلمان )عام واحد(، منجد عما 23( من األطفال، وهم: فايز شحادة أبو شدق )2( من بينهم )2عدد المةصابين )

( منها بشكل بالا وبّ  ةصوت االنفجارات الخوف والهلع في نفوس 2( منازل سكنية )1المةصري )عامين(. وتضرر جراء القةصف )
 السكان المدنيين ال سيما األطفال والنساء منهم.
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سلمان، للمركز وحول قةصف عائلة سلمان في منزلهم في بيت الهيا واستشهاد شاب وسيدة، ةصرحت السيدة: غالية عبد المعطي محمد 
بما يلي: كنت أسمع أةصوات اإلنفجارات تدوي في أماكن قريبة، وعلمت أن قوات االحتالل تشن عدوانا  على قطاع غزة مساء يوم 

من ةصباح يوم  6:22في المنزل طيلة أيام العدوان، تواجدت منذ الساعة  -جميعها –، تواجدت وعائلتي54/55/2252األربعاء الموافق 
في األرض الخاةصة بمنزلنا والكائنة جنوبك، وبدأت بطبخ )كرشة( على نيران الحطب، بينما جاءت  56/55/2252فق الجمعة الموا

 عاما (. 22عاما (: زوجة ابني جمال )25زوجات أوالدي للخبز على فرن الطينة، كان من بينهم تحرير )
أت زوجات أبنائي في االستعداد لتحضير طعام الغذاء، وفي ةصباحا  انتهينا من الطبخ والخبز، ومن ثم بد 55:22عند حوالي الساعة 

عاما (، وجلس مع ابني جمال قبالة غرفة الحمام واالرانب الخاةصة بجمال 22هذا الوقت جاء لألرض زوج ابنتي: محمد طالل سلمان )
( مترا  من مكان تواجدي، 22لى بعد )في األرض، سمعتهما يتحدثان عن األرانب، ويشاهدا األرانب في "الخشة "الخاةصة بها، والكائنة ع

من بعد وهر يوم الجمعة نفسك، وشاهدت "تحرير" تلحق بزوجها جمال "للخشة"، كان يقف حولي بناتي وزوجات  52:52كانت الساعة 
جئت أبنائي وجميعهن يحضر الطعام، وبمجرد وةصول تحرير الخشة وتوقفها جوار زوجها، ومعهم: محمد طالل سليمان على الباب، فو 

بةصوت انفجار، تفحةصت المكان من حولي بسرعة، فشاهدت غبارا  ينبع  من جوار الخشة، نورت تجاه ابني وزوجتك ونسيبي فوجدتهم 
يتمددون جميعا  أرضا ،  فطخذت في الةصراا والركض دون وعي، فجاء للمكان عدد من الجيران واألقارب منهم: عماد سلمان، وأم ماهر 

، ووةصلوا قرب جثت ابني جمال وزوجتك: تحرير وزوج ابنتي، حينذال لم أدري بنفسي، ماذا أفعل، كنت أشاهد أبو عجينة، وزوجي غازى
تحرير تتمدد على وهرها ومةصابة في رأسها وساقيها، وجمال أةصيب في الجهة اليمني من جسمك وفي ساقك وساعده األيمن، ومحمد 

وأشالئهم أغمي علي، وأفقت بعد ذلل ألجد نفسي في مستشفي كمال عدوان، لم طالل مةصابا  في بطنك وساقاه، وبمجرد رؤيتي دمائهم 
جاءني خبر  -بعد ساعتين -يخبرني أحد بما جري مع جمال ومحمد وتحرير، ثم علمت أن تحرير استشهدت، وعندما عدت للمنزل

مركزة في مستشفي الشفاء، ثم حّول بعد ذلل استشهاد محمد طالل سلمان في المستشفى، بينما علمن أن ابني جمال أدخل قسم العناية ال
للعالج في مستشفي معهد ناةصر الطبي في جمهورية مةصر العربية، دون أن أراه، ووةصفت جراحة بالخطيرة، وعلمت أن األطباء 

وبتاريخ  استطةصلوا جزء من الكبد والطحال، وأنك تعرض لإلةصابة بكسور وتهتل في عوام الساعد األيمن والساق اليمني. وبعد أيام
خرج ابني جمال من قسم العناية المركزة في المستشفى المةصري، وتحدثت معك وسمعت ةصوتك واطمطننت عليك. وحتى  6/52/2252

اللحوة ال أعلم لماذا حد  ما حد ؟ فقط أكد الخبراء أن االنفجار هو قةصف  سرائيلي من طائرة استطالع. فلماذا استهدفوا ابني وزوج 
ةصابة جمال وابنتي رهف )عامان(، وجارنا فايز أبو شدقابنتي وزوجة ابني   -ال أعرف؟ حي  تسبب القةصف في مقتل محمد وتحرير وا 

 كما تضررت منازلنا جراء القةصف. -الذي كان يسير في الشارع
 
 ك طائرة ، بةصاروا اطلقت52/55/2252، مساء يوم السبت الموافق 25:52قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة

عاما (،  23استطالع منزل المواطن ناجي عوض قديح وسط بلدة خزاعة، اسفر القةصف عن اةصابة كل من سماهر خليل محمود قديح )
عاما ( بشوايا في مختلف انحاء الجسم، اثناء تواجدهما في ساحة المنزل )حوش المنزل(، وتم نقلهما  22ونضال ناجي عوض قديح )
حي  اعلنت المةصادر الطبية عن استشهاد المواطنة سماهر متطثرة بجراحها، بينما حول المةصاب االخر الى  الى مستشفى ناةصر الطبي،

 العناية المكثفة.
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عاما ( متزوج من  43نورد مقتطفات من  فادة مشفوعة بالقسم ةصرَّح بها لمركز الميزان، ناجي عوض موسي قديح البالا من العمر )
ة وأنجب منها طفلة لم تتجاوز شهرها الثال  من العمر، حول قتل قوات االحتالل لزوجتك على النحو سماهر قديح وهي زوجتك الثاني

 اآلتي:
كنت أنام أنا وزوجتي سماهر وابنتي ميار، التي لم تتجاوز األشهر الثال  من عمرها، في منزلي الثاني المكون من ةصالون بدون سقف 

متر مربع وخارجك توجد حديقة بين منزلي هذا  43من ألواح الةصفيح  وذلل على مساحة وغرفة نوم سقفها أسمنت وحمام ومطبخ سقفهم 
متر مربع مكون من غرفتين نوم سقفهم  سمنتي وةصالون وحمام ومطبخ سقفهم من  96ومنزلي لزوجتي األولي مها الذي تبلا مساحتك 

على حياة ابنتي وزوجتي وحياتي قررت االنتقال من  ألواح الةصفيح واستيقوت من نومي على ةصوت انفجار كبيرة هز منزلي وخوفا  
منزلي الثاني  لى منزلي األول .... فوجدت زوجتي سماهر ممددة على األرض فقمت بحملها والحوت أثناء حملي لها بطن ساقها 

متر من تحركنا  222فة اليسرى مبتورة ويوجد دماء في فمها، وحينها خرجت من المنزل وأنا أحملها ونقلتها بسيارة مدنية وعلى مسا
بالسيارة المدنية وةصلت سيارة  سعاف تابعة للهالل األحمر الفلسطيني ونقل المسعفين زوجتي من السيارة المدنية  لى سيارة اإلسعاف 

 ومن ثم نقلت  لى مستشفى ناةصر في خان يونس وتم  دخالها قسم الطوارئ وبعدها بدقائق أبلغوني بوفاتها.
 
  مستهدفة منزل 59/55/2252من مساء يوم االثنين الموافق  22:22بية بةصاروا واحد، عند حوالي الساعة قةصفت الطائرات الحر ،

المواطن توفيق ممدوح عيد النةصاةصرة، الكائن في منطقة العطاطرة في بلدة النةصر شمال رفح، أسفر القةصف عن تدمير المنزل 
( أمتار عن األرض، وانتشلت الطواقم الطبية من 4ل لحفة تقدر بحوالي )( وحولت المنز 2م522المسقوف من الةصفيح، والبالا مساحتك )
عاما (، وشقيقك  52( أطفال، وهم: الشهيد الطفل أحمد توفيق ممدوح المناةصرة، )1(، بينهم )3المنزل شهيدين أحدهم طفل، واةصابة )

عاما (،  ووالدتك  44أماني ابراهيم النةصاةصرة، ) عاما (، وزوجتك 12عاما (، والمةصابين: توفيق ممدوح عيد النةصاةصرة، ) 59محمد، )
 52اعوام(، وفضة، ) 3اعوام(، وفاطمة، ) 1عاما (، وانجالك الطفلة سما، البالغة من العمر ) 21المسنة زينب أحمد سالم النةصاةصرة، )

تشفى غزة األوروبي في خانيونس، عاما (، نقلوا  لى مستشفيي أبو يوسف النجار في رفح، ومس 51عاما (، وزينب، ) 52اعوام(، ةصخر، )
 حي  وةصفت المةصادر الطبية فيها  ةصابتهم بالمتوسطة.

 ونورد هنا مقتطفات من  فادة مشفوعة بالقسم توهر معاناة المرأة الفلسطينية الناشئة عن الجرائم اإلسرائيلية، ةصرَّح يها للمركز توفيق
ةصابتك ومقتل اثنين من أطفالك وفقدان زوجتك لبةصرها وتدمير منزلهم تدميرا  كليا ، وجاء في  ممدوح عيد النةصاةصره حول قةصف منزلك وا 

  فادتك: 
 

، بينما كنت وجميع أفراد عائلتي في المنزل، شاهدت بناتي 59/55/2252من مساء يوم االثنين الموافق  22:22"عند حوالي الساعة 
نوا نائمين في ةصالون المنزل، وكنت برفقة زوجتي أماني رنا وفضة وزينب كن نائمات في غرفتهن، وأبنائي محمد وأحمد وةصخر كا

وطفلتاي لما وسما، أشاهد األخبار، وكنت أجلس على فرشة أرضية، وحولي طفلتاي بينما تجلس زوجتي أماني على السرير، وفجطة 
الةصفيح عني فإذا بي  وجدت نفسي وفوقي لوح ةصفيح، وكنت أشاهد نيران تشتعل مقابلي، وسمعت ابنتي رنا تةصرا علي، ورفعت لوح

متر(  لى الشمال من منزلي، وكان المكان معتم بسبب انقطاع التيار الكهربائي،  51في أرض يملكها جاري ابراهيم اةصليح، على بعد )
وكنت أتحسس وأتابع ةصوت ابنتي حتى وةصلت قربها، عثرت عليها تحت الحجارة، وبدأت أرفع الحجارة عنها حتى أخرجتها، وسمعت 

تةصرا أين بناتي، وكنت أةصرا أين أبنائي محمد وأحمد، وفي تلل اللحوة شاهدت عدد من الجيران يةصلون يحملون جواالت زوجتي 
( متر من منزلنا، ومحمد على 62فيها كشافات، وكانوا يبحثون في كل مكان، وعثروا على أبنائي موزعين في المحيط، أحمد على بعد )
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تار، ووةصلت سيارات اإلسعاف  لى المنطقة، ونقلونا  لى مستشفيي أبو يوسف النجار في رفح، ( أم3( متر، وةصخر على بعد )22بعد )
عاما (،  59ومستشفى غزة األوروبي في خانيونس، وخالل وجودي في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، علمت بطن أبنائي محمد )

طباء بعالجي من كسر في قدمي اليسرى، وفقدت زوجتي أماني نورها عاما (، قد استشهدا ونقال  لى ثالجة الموتى، وقام األ 52وأحمد )
جراء حروق في وجهها، وأةصيب طفلي ةصخر الذي لم يتجاوز الثانية عشر من عمره، وأجرى عدة عمليات من بينها استئةصال الطحال، 

ي وجهها وثال  كسور في ساقها اليسرى ومازالت حالتك خطيرة، و طفلتي لما، التي لم تتجاوز العام الرابع من عمرها أةصيبت بحروق ف
ووضعوا لها بالتين، وسما التي لم تتجاوز العام الثاني من عمرها، أةصيبت بحروق بساقيها، وبقية الطفال فطةصيبوا بجروح وكدمات، 

ف، وعندما عدت عاما ( حي  علمت أنها أةصيبت بينما كانت قادمة من منزلها لمنزلي حين القةص 21باإلضافة لوالدتي زينب البالغة )
 أمتار(، وقد دمر بالكامل وتناثرت حجارتك وما يحوي موزع على محيط أرضي." 52شاهدت بدل منزلي حفرة يقدر عمقها بحوالي )
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 جرائم االغتيال والقتل خارج نطاق القانون 
ة جستتدية، دون ان تلقتتي بتتاال ، أو تبتتدي أي ارتكبتتت قتتوات االحتتتالل اإلستترائيلي ختتالل الفتتترة التتتي يتناولهتتا التقريتتر، جتترائم اغتيتتال وتةصتتفي

يير اكترا  بقواعد القانون الدولي، التي تةصنف هذا النوع من الجرائم على أنك يشتكل انتهاكتا  جستيما لقواعتد القتانون التدولي، ومخالفتا للمعتا
يتتر قابتتل لالنتقتتات تحتتت أي متتن الدوليتتة الخاةصتتة بحقتتوق اإلنستتان كافتتة، التتتي كفلتتت الحتتق فتتي الحيتتاة والستتالمة البدنيتتة كحتتق أساستتي غ

اغتيتتال القائتتد العتتام لكتائتتب عتتز التتدين القستتام الجنتتاح العستتكري لحركتتة حمتتاس، لتتتعلن فتتور تنفيتتذ هتتذه . وكتتان ابتترز تلتتل الجتترائم 5الوتتروف
نستتان وحستتب توثيتتق مركتتز الميتتزان لحقتتوق اإل الجريمتتة عتتن بتتدء عمليتتة عستتكرية استتمتها )عتتامود الستتحاب(، ارتكبتتت خاللهتتا جتترائم حتترب،

 ( شخةصا  اخرين من بينهم طفل، وسيدة وةصفت جراحهما بالمتوسطة.53( أشخات، وعن  ةصابة )9اسفرت جرائم االغتيال عن مقتل )

 :2يستعرض التقرير ابرز االنتهاكات التي وثقها مركز الميزان لحقوق اإلنسان ضمن هذا السياق على النحو اآلتي

  ا واحد على األقل سيارة من نوع )اوبل( زرقاء اللون، كانت تسير قرب مفترق وزارة قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي بةصارو
من يوم الجمعة الموافق  56:51المالية سابقا  في الطريق الرئيس المؤدي  لى تل الهوى، غرب مدينة غزة، عند حوالي الساعة 

زهير موسى أحمد القيسي، العام للجان المقاومة الشعبية ، وتسبب القةصف في قتل اثنين كانا بداخلها، تبين أنهما األمين 9/2/2252
، يذكر أن حنني أبعد  لى غزة فيما هو من سكان مدينة نابلس، كما عامًا( 22محمود محمد حنني، )، واألسير المحرر عامًا( 21)

الشفاء بغزة ووةصفت جراحك  عاما (، حي  نقل  لى مستشفى دار 22تسبب القةصف في  ةصابة أحد المارة وهو يحيى زكريا الدهشان، )
 بالخطيرة.  

 
  52/2/2252من مساء يوم السبت الموافق  51:12قةصفت طائرات استطالع بةصاروا واحد على األقل، عند حوالي الساعة ،

ى ، بينما كان يستقل دراجتك النارية خالل تواجده قرب نفق للوقود علعامًا( 24مهدي أحمد محمود أبو شاويش، )مستهدفة المواطن 
الشريط الحدودي مع مةصر في منطقة الشعوت جنوب رفح، ما تسبب بمقتلك على الفور، وهو من نشطاء ألوية الناةصر ةصالح الدين 
الذراع المسلح للجان المقاومة الشعبية، وهو من سكان حي البرازيل في رفح، هذا وأةصيب خمسة من المواطنين بينهم طفل، تةصادف 

عاما ( شوايا في أنحاء متفرقة من الجسم، ومحمد محمود أحمد  24أسعد عبد ربك الغوطي، ) تواجدهم في المكان، وهم: محمد
عاما (، التواء في القدم، ورمزي عاطف  51عاما (، سحجات في الوجك واألطراف، وعبد الحميد عماد عبد اهلل وهبة، ) 14العرقان، )

عاما ( شوايا في الرأس، نقلوا لمستشفى  43د محمد محمد الخطيب، )عاما (،  شوايا في األطراف، وعبد الحمي 26محمد عطا اهلل، )
 أبو يوسف النجار في رفح لتلقي العالج، حي  وةصفت المةصادر الطبية فيها  ةصابتهم بالمتوسطة.

 

                                                           
اقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخة في من اتف 542، 546يستند مركز الميزان في تحليلك واستخالةصك لهذه النتيجة،  لى نت المادتين  1

لى المبدأ األول من مبادئ األمم المتحدة الخاةصة بالمنع والتقةصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي 5949آب/ أغسطس  52 ، وا 
عة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب الموقعة في الهاي في الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين األول ( من المعاهدة الراب22، و نت المادة )1واإلعدام دون محاكمة

 .) الهاي ( التي تستند  ليها دولة االحتالل الحربي قانونيا  في تعاملها مع الفلسطينيين كما تدعي5922

 (.1راجع الملحق رقم ) 2111لإلطالع على قائمة بأسماء من قتلوا على أيدي قوات االحتالل خالل العام .  2
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  ة ، مركب59/9/2252من مساء األربعاء الموافق  22:22قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، بةصاروا واحد، عند حوالي الساعة
هايلوكس(، كانت تسير في شارع العروبة الكائن في حي السالم غرب المقبرة الشرقية في مدينة رفح، ما تسبب -مدنية من نوع )تويوتا

 34وأنيس محمد محمود أبو العنين )، من سكان حي تل السلطان برفح، عامًا( 33أشرف محمود محمد صالح )في قتل كال  من: 
ةصابة ثال  كان يرافقهم، وهو: نضال أحمد عطية نةصر اهلل، )، من سكان منطقة الشاعامًا( عاما (،حي   26بورة من مخيم رفح، وا 

وةصفت المةصادر الطبية في مستشفى غزة األوروبي جراحك بالخطيرة، وتفيد التحقيقات الميدانية أن المستهدفين جميعهم يعملون في 
 هيئة الحدود والمعابر التابعة لوزارة الداخلية في غزة.

 مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز، المواطن رأفت يوسف فايز أبو طه: على النحو اآلتي:
، شاهدت ضوء ساطع يتجك من السماء تجاه األرض متن نافتذة 59/9/2252من مساء يوم األربعاء الموافق  22:51عند حوالي الساعة 

الشتقة، فنوترت متن نافتذة المنتزل، فتإذا بستيارة تستير والنيتران تشتتعل فيهتا فتي شتارع الشقة الغربتي، تبعتك ةصتوت انفجتار شتديد، اهتتزت منتك 
متتترا (، وشتتاهدت المتتواطنين يركضتتون تجتتاه الستتيارة، فتتي محاولتتة إلنقتتاذ متتن فيهتتا، وكتتان اطفتتالي  22العروبتتة، وتوقفتتت علتتى بعتتد حتتوالي )

االنفجارات القريبتة جتدا ، وستمعت ةصتوت ةصتافرات كانتت  يةصرخون من شدة الخوف، فحاولت ان أطمئنهم، فهم غير معتادين على ةصوت
دقيقة(، خرجت من منزلي لمتابعة األمر، حي  كتان التدفاع  51لسيارات اإلطفاء التابعة للدفاع المدني، وسيارات اإلسعاف، وبعد حوالي )

وكتان االةصتابة فتي كبيتة الركتاب مباشترة،   ن،المدني قد أطفط النيران، وكانت السيارة من نوع تويوتا )هايلوكس(، ربتاعي التدفع بيضتاء اللتو 
حي  كان السطح مدمر بالكامل، ومحترق داخلها، بينما مقدمة ومتؤخرة الستيارة مةصتابة جزئيتا ، وعلمتت أن الستائق كتان بتال رأس، وعلمتت 

ل الشتتخت الثالتت  متتن المتتواطنين أنتتك أشتترف ةصتتالح، والتتذي أعرفتتك مستتبقا ، والشتتخت التتذي يجلتتس خلفتتك، تحتتول جستتدهم ألشتتالء، فيمتتا نقتت
الجالس بجانب السائق، وكان يتتنفس وفتق المتواطنين، وشتاهدت طتواقم االستعاف تجمتع اشتالء الشتهداء التتي تنتاثرت فتي الشتارع، وأةصتاب 
بعضتتها منزلتتي، وأبتتواب محلتتي التجتتاري، وعلمتتت متتن ختتالل ةصتتفحة شتتبكت غتتزة اآلن علتتى موقتتع التواةصتتل االجتمتتاعي )الفتتيس بتتول(، أن 

عثتترت  22/9/2252لح وانتتيس ابتتو العنتين، واةصتتابة ثالتت  بجتراح خطيتترة، وفتتي ةصتباح اليتتوم التتتالي الخمتيس الموافتتق الشتهداء أشتترف ةصتا
على أشالء فوق منزلي، وأجزاء من هيكل السيارة، وقمت بتجميع األشالء، حي  جرى نقلها ودفنت مع الجث ، ولحقتت أضترار ماديتة فتي 

 ( نوافذ في منزلي.2)

 52/2/2252من مساء يوم السبت الموافق  51:12ةصاروا واحد على األقل، عند حوالي الساعة قةصفت طائرات استطالع ب ،
عاما (، بينما كان يستقل دراجتك النارية خالل تواجده قرب  26مستهدفة المواطن مهدي أحمد محمود أبو شاويش، البالا من العمر )
ب رفح، ما تسبب بمقتلك على الفور، وهو من نشطاء ألوية نفق للوقود على الشريط الحدودي مع مةصر في منطقة الشعوت جنو 

الناةصر ةصالح الدين الذراع المسلح للجان المقاومة الشعبية، وهو من سكان حي البرازيل في رفح، هذا وأةصيب خمسة من المواطنين 
نحاء متفرقة من الجسم، عاما ( شوايا في أ 24بينهم طفل، تةصادف تواجدهم في المكان، وهم: محمد أسعد عبد ربك الغوطي، )

عاما (، التواء في  51عاما (، سحجات في الوجك واألطراف، وعبد الحميد عماد عبد اهلل وهبة، ) 14ومحمد محمود أحمد العرقان، )
عاما (،  شوايا في األطراف، من دير البلح ويعمل سائق شاحنة نقل  26القدم، وجميعهم من رفح، ورمزي عاطف محمد عطا اهلل، )

عاما ( شوايا في الرأس، وهو من مخيم النةصيرات،  نقلوا لمستشفى أبو  43د )ةصهريج(، وعبد الحميد محمد محمد الخطيب، )وقو 
 يوسف النجار في رفح لتلقي العالج، حي  وةصفت المةصادر الطبية فيها اةصابتهم بالمتوسطة.

 
على النحو اآلتي:  خالد حسونة،مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز، المواطن خالد علي   
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، طلتب منتي مالتل النفتق التوجتك للحةصتول علتى عشتب إلطعتام 52/2/2252من مساء يتوم الستبت الموافتق  51:12عند حوالي الساعة  
متتتر تقريبتتا (،  512أغنتتام والتتده، وحتتين مغتتادرتي كتتان مهتتدي أبتتو شتتاويش جتتالس علتتى دراجتتتك الناريتتة، وبعتتد مغتتادرتي وعلتتى بعتتد حتتوالي )

سمعت ةصوت انفجارين، فعدت مسرعا ، حين شاهدت النيتران تنتدلع قترب خيمتة النفتق، فركتدت مسترعا ، وبتدأت برفتع شتبل يحتيط بالخيمتة، 
لمساعدة زمالئي، ولكن لم اجد احدا ، حين شاهدت النيران تندلع بسيارة يملكها حسام أبو زهري، ودراجتة ناريتة متن نتوع )تكتتل(، وشتاهدت 

ي علتى األرض والنيتران مشتتعلة قربتك بدراجتتك قربتك، وأةصتيب فتي القةصتف محمتد الغتوطي، ورمتزي عطتا اهلل، ونقتال مهدي أبو شتاويش ملقت
بستتيارات مدنيتتة للمستشتتفى، وهتترع عمتتال األنفتتاق المجتتاورة، وتمكنتتوا متتن ستتحب مهتتدي أبتتو شتتاوش وكانتتت رأستتك مهشتتمة، وجستتمك محتتروق، 

ن التذي كتان يمتر متن المكتان علتى دراجتتك الناريتة، وشتاهدت فتي األرض حفرتتان وجرى نقلك بواسطة سيارة اسعاف، واةصيب محمتد العرقتا
 واحدة بجانب دراجة ابو شاويش، والثانية على بعد متر تقريبا ، وعلمت الحقا  بعد االتةصال من زمالئي باستشهاد مهدي أبو شاويش.

 
  52/52/2252من مساء يوم السبت الموافق  22:22أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، ةصاروخا  واحدا ، عند حوالي الساعة ،

تجاه دراجة نارية يستقلها شابين، كانت تسير قرب مركز أبو شبال الةصحي في شارع مسعود بجباليا في محافوة شمال غزة، ما 
أعلن عن  تسبب في مقتل أحدهما على الفور، بينما وةصفت المةصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراح الثاني بالحرجة، حتى

عاما (، من سكان مخيم البريج، وأشرف نمر حرب  42وفاتك متطثرا  بجراحك بعد نحو الساعة، وهما: هشام علي عبد الكريم السعيدني )
عاما (، من سكان دير البلح. وتفيد المةصادر الطبية أن ةصّباح تطخر التعرف عليك حتى ساعات الفجر بسبب بتر رأسك  26ةصّباح )

أعوام( وأةصيب بجراح في القدم اليمنى نتيجة تحطم  6أشالء. بينما أةصيب الطفل: ةصالح محمد ةصالح النجار ) وتحول جثتك  لى
زجاج منزلك المقابل لمكان القةصف. هذا وقد تضرر جراء القةصف منزلين سكنيين وةصيدلية د. رامي بشكل طفيف، كما دّمرت الدراجة 

الناطق باسمها افيخاي ادرعي: "أنهم استهدفوا مطلقي ةصواريخ، وهما من الجهاد نتيجة القةصف. واعترفت قوات االحتالل على لسان 
 العالمي". 

  سيارة 54/55/2252من مساء يوم األربعاء الموافق  51:12قةصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بةصاروا واحد عند حوالي الساعة ،
ارع أبو بكر الةصديق بالقرب من مستشفى الخدمة العامة في حي ، كانت تسير في ش2252من نوع كيا سيراتو رمادية اللون موديل 

عاما ( من سكان حي  12الةصبرة جنوب مدينة غزة، وقد أدى استهداف السيارة  لى استشهاد قائد كتائب القسام أحمد يوسف الجعبري )
عاما ( من سكان مدينة غزة  42ت )الشجاعية بمدينة غزة والذي كان يستقل السيارة باإلضافة  لى مرافقك محمد حامد ةصبحي الهم

 أيضا .
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 ) عامود السحاب(العدوان االسرائيلي 
 نلكتائب عز الدي مالقائد العا غتيالبا، 2252خالل شهر نوفمبر نحو بالا الخطورة  على هاعدوان ةصعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي

، حي  قةصفت 54/55/2252ء يوم األربعاء الموافق من مسا 51:12حماس عند حوالي الساعة  الجناح العسكري لحركة مالقسا
عاما (،  12الطائرات الحربية اإلسرائيلية بةصاروا واحد، سيارة كان يستقلها، ما تسبب في استشهاد القائد: أحمد سعيد خليل الجعبري )

 خاللهااستهدفت و لها جرائم حرب، ريمة عن بدء عملية عسكرية اسمتها )عامود السحاب(، ارتكبت خالومرافقك، لتعلن فور تنفيذ هذه الج
غالبية مراكز الشرطة واألجهزة األمنية 
 ،وأهداف أخرى في أنحاء قطاع غزة كافة

واستمر العدوان االسرائيلي لمدة ثمانية ايام 
( 563متتالية،  بلا عدد الشهداء خاللها، )

( سيدة، 54( طفال ، و)24شهيدا  من بينهم )
( 142نهم )( جريحا ، من بي5422والجرحى )
 . ة( سيد529طفال  و)

باإلضافة  لى مئات الشقق السكنية التي 
لحقت بها أضرار طفيفة، بلا عدد المنازل 

( وحدة سكنية مشطبة تابعة للمشروع 22( دمرت جزئيا من بينهم )2225( دمرت كليا ، )522(، من بينها )2515السكنية المدمرة )
( منزال  حذر سكانها 23( استهدفت بشكل مباشر، ومن بينها )12ومن بين المنازل المدمرة )السعودي في رفح لم تسلم ألةصحابها بعد، 

 بالةصواريخ.
(، 51( منشطة عامة من بينها مستشفيات ومراكز ةصحية عددها )262كما بلا عدد المنشآت العامة التي لحقت بها أضرار متفاوتة )

(  ومركز تموين تابع لألونروا، ومقرات وزارية 2ت  عالمية ومركز بحثي، )( مؤسسا54، و)دار عبادة( 49، و)مؤسسة تعليمية( 94و)
( مقرا  أمنيا  وشرطيا . كما ألحق 52( يذكر أن مجمع أبو خضرة يحوي الكثير من المقرات الوزارية وجرى احتسابك كحالة واحدة، و)54)

( منشطة، ولحقت أضرار متفاوتة بقطع أراضي 226تجارية )( مركبة، وبلا عدد المنشآت الةصناعية وال22العدوان أضرار متفاوتة بتت)
 (.2م222,223( قطعة، بلغت مساحة األراضي المتضررة )562زراعية بلا عددها )

يف وتميزت الهجمات الحربية اإلسرائيلية  لى جانب قسوتها، بكونها انتهكت قواعد القانون الدولي اإلنساني كافة، والسيما مواد اتفاقية جن
( الملحق باتفاقيات جنيف  5992(، والبروتوكول اإلضافي األول )  5949الخاةصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب )  الرابعة

 .2األربعة، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة
 

                                                           
3

 راجع  -قطاع غزة  التحديث الخامس للتقرير الميداني التفصيلي حول: العدوان اإلسرائيلي المتصاعد على 

http://www.mezan.org/ar/details.php?id=15732&ddname=IOF&id_dept=22&id2=9&p=center 
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 قصف المنازل السكنية
استهداف المنازل السكنية بالقةصف الةصاروخي والمدفعي، ولم  واةصلت قوات االحتالل االسرائيلي خالل الفترة التي يتناولها التقرير سياسة

تقتةصر عمليات االستهداف على منازل أشخات تدعي قوات االحتالل بطنهم مطلوبين لديها أو أشخات ينتمون لتنويمات فلسطينية، بل 
حتالل أي  اكترا  لحياة المدنيين خالل طال القةصف المدفعي العشوائي عدد من المنازل السكنية الماهولة بالسكان، ولم تبدي قوات اال

لمنازل سكنية في قطاع غزة،  مباشر ( حالة استهداف21عمليات القةصف، ووفقا  لتوثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان فقد سجل وقوع )
وحدة سكنية مشطبة ( 22( دمرت جزئيا، من بينهم )2229( دمرت كليا ، )522(، من بينها )2269وبلا عدد المنازل السكنية المدمرة )

  .باإلضافة  لى مئات الشقق السكنية التي لحقت بها أضرار طفيفة تابعة للمشروع السعودي في رفح لم تسلم ألةصحابها بعد

ائيلية شهد تةصعيدا  خطيرا  في االعتداءات االسر  2252ويوهر من خالل نتائج رةصد وتوثيق مركز الميزان لحقوق االنسان بان عام 
( 2229( منزال ، بينما تضرر عدد )522، )2252ازل السكنية، حي  بلا عدد المنازل المدمرة بشكل كلي خالل العام واستهداف المن

، بلا اضعاف ما لحق بالمنازل 2252منزل بشكل جزئي، ويوهر من خالل هذه االحةصائية بان اضرار المنازل السكنية خالل عام 
 . 2255-2252السكنية من اضرار خالل العامين الماضيين 

 2012-2010جدول يوضح حصيلة االضرار التي لحقت بالمنازل السكنية خالل الفترة من عام 

 توزيع المنازل السكنية المتضررة حسب السنة
 السنة حجم الضرر

 جزئي كلي
4 21 2010 
4 120 2011 

122 2125 2012 
 

 اآلتي: المنازل السكنية على النحوحاالت استهداف بعض ستعرض التقرير ي
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  منزل المواطن عبد 22/5/2252من يوم الجمعة الموافق  25:22قةصفت قوات االحتالل بقذيفة مدفعية عند حوالي الساعة ،
عاما (، والكائن في بيارة الحاج الشوا شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقد أدى القةصف  لى  حدا   22الرؤوف حامد حجاج )

 مترا ، هذا ولم يبلا عن وقوع  ةصابات. 532طابقين ومسقوف بالباطون والمبني على مساحة فجوة في سقف المنزل المكون من 
 

 يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز، عبد الرؤوف حامد حجاج، على النحو اآلتي:

ة في بيارة الشوا في منزل مكون من طابق عاما، متزوج وأسكن في حي الشجاعي 22أنا عبد الرؤوف حامد حجاج، أبلا من العمر 
متر مربع، وأعمل في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لحكومة رام اهلل، ويسكن معي  532مسقوف بالباطون مبنى على مساحة 

من مساء يوم  9:22ساعة في المنزل والدتي باإلضافة  لى زوجتي وأربعة أبناء اثنين منهم من الذكور واثنين من اإلنا ، عند حوالي ال
، كنا جميعا نجلس في المطبخ وكنا نتناول طعام العشاء بعدها توجهنا  لى الةصالون الذي يبعد عن 22/5/2252الجمعة الموافق 

المطبخ باتجاه الشرق مترين فقط لمشاهدة مسلسل باب الحارة الذي نتابعك بشكل يومي، وجلسنا نشاهد المسلسل وتوجهت  لى غرفة 
جاورة لتةصفح اإلنترنت وعندما جلست مقابل جهاز الكمبيوتر سمعت ةصوت انفجار مدوي هز المنزل بشكل عنيف فخرجت أخري م

مسرعا ألعرف ماذا حةصل فرأيت أبنائي يقفون في الةصالون بجوار حائط وكان هنال غبار شديد ورائحة دخا، عندها جمعت أبنائي 
ورجعت  لى الطابق العلوي ألتفحت الشقة، فوجدت الكراسي البالستيل التي كنا  وزوجتي وأخرجتهم من الشقة  لى الطابق السفلي،

سم،  12جالسين عليها قد تحطمت وكان عليها ركام حجارة ورأيت جسم قذيفة على األرض ونورت  لى السقف فوجدت فتحة بحجم 
ولكن الحمد هلل لم يةصيب أحد بطذى وبعد حوالي  ورأيت شوايا حديد من القذيفة التي سقطت، عندها دخل أي المنزل الجيران للمساعدة

ساعة تقريبا حضرت قوات من الشرطة الفلسطينية وعاينوا مكان سقوط القذيفة وأخذوا مني  فادتي بالذي حةصل وقالوا لي هذه قذيفة 
  سرائيلية وأخذوها معهم.

 
  منزل قيد اإلنشاء تعود ملكيتك  23/52/2252وافق من يوم األحد الم 22:22قةصف طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة

عاما،  ما أسفر عن تدميره بالكامل. ويقع المنزل شمال شرق مخيم 42للمواطن محمد مبارل بحيري أبو سبيخة  البالا من العمر 
رعة دواجن. كما أدى البريج وجراء تطاير الركام أوقع القةصف أضرارا  مادية في أربع منازل مجاورة، كما تضررت ورشة لرخام ومز 

 القةصف  لى تضررت شبكة الكهرباء في المنطقة ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عنها. 
  بةصاروا واحد، 56/55/2252من بعد وهر يوم الجمعة الموافق  52:52عند حوالي الساعة قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي ،

ائن جنوبي الدوار الغربي في بيت الهيا بمحافوة شمال غزة، ما تسبب بإةصابة حديقة منزل المواطن: غازي عبد محمد سلمان، الك
عدد من سكان المنزل والمنازل المجاورة بجراح وةصفت المةصادر الطبية في مستشفيي العودة وكما عدوان جراح اثنين منهم بالحرجة، 

 22عاما (، ومحمد طالل سعيد سلمان ) 22مان" )ثم أعلن عن وفاتهما بعد ساعات، وهما السيدة: تحرير زياد محمد البحري "سل
عاما (، وجمال غازي سلمان )عام  23( من األطفال، وهم: فايز شحادة أبو شدق )2( من بينهم )2عاما (، وكان عدد المةصابين )

ارات الخوف ( منها بشكل بالا وبّ  ةصوت االنفج2( منازل سكنية )1واحد(، منجد عماد المةصري )عامين(. وتضرر جراء القةصف )
 والهلع في نفوس السكان المدنيين ال سيما األطفال والنساء منهم.
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وحول قةصف عائلة سلمان في منزلهم في بيت الهيا واستشهاد شاب وسيدة، ةصرحت السيدة: غالية عبد المعطي محمد سلمان، للمركز 
االحتالل تشن عدوانا  على قطاع غزة مساء يوم بما يلي: كنت أسمع أةصوات اإلنفجارات تدوي في أماكن قريبة، وعلمت أن قوات 

من ةصباح يوم  6:22في المنزل طيلة أيام العدوان، تواجدت منذ الساعة  -جميعها –، تواجدت وعائلتي54/55/2252األربعاء الموافق 
حطب، بينما جاءت في األرض الخاةصة بمنزلنا والكائنة جنوبك، وبدأت بطبخ )كرشة( على نيران ال 56/55/2252الجمعة الموافق 

 عاما (. 22عاما (: زوجة ابني جمال )25زوجات أوالدي للخبز على فرن الطينة، كان من بينهم تحرير )
ةصباحا  انتهينا من الطبخ والخبز، ومن ثم بدأت زوجات أبنائي في االستعداد لتحضير طعام الغذاء، وفي  55:22عند حوالي الساعة 

عاما (، وجلس مع ابني جمال قبالة غرفة الحمام واالرانب الخاةصة بجمال 22محمد طالل سلمان )هذا الوقت جاء لألرض زوج ابنتي: 
( مترا  من مكان تواجدي، 22في األرض، سمعتهما يتحدثان عن األرانب، ويشاهدا األرانب في "الخشة "الخاةصة بها، والكائنة على بعد )

دت "تحرير" تلحق بزوجها جمال "للخشة"، كان يقف حولي بناتي وزوجات من بعد وهر يوم الجمعة نفسك، وشاه 52:52كانت الساعة 
أبنائي وجميعهن يحضر الطعام، وبمجرد وةصول تحرير الخشة وتوقفها جوار زوجها، ومعهم: محمد طالل سليمان على الباب، فوجئت 

تجاه ابني وزوجتك ونسيبي فوجدتهم  بةصوت انفجار، تفحةصت المكان من حولي بسرعة، فشاهدت غبارا  ينبع  من جوار الخشة، نورت
يتمددون جميعا  أرضا ،  فطخذت في الةصراا والركض دون وعي، فجاء للمكان عدد من الجيران واألقارب منهم: عماد سلمان، وأم ماهر 

، كنت أشاهد أبو عجينة، وزوجي غازى، ووةصلوا قرب جثت ابني جمال وزوجتك: تحرير وزوج ابنتي، حينذال لم أدري بنفسي، ماذا أفعل
تحرير تتمدد على وهرها ومةصابة في رأسها وساقيها، وجمال أةصيب في الجهة اليمني من جسمك وفي ساقك وساعده األيمن، ومحمد 
طالل مةصابا  في بطنك وساقاه، وبمجرد رؤيتي دمائهم وأشالئهم أغمي علي، وأفقت بعد ذلل ألجد نفسي في مستشفي كمال عدوان، لم 

جاءني خبر  -بعد ساعتين -ري مع جمال ومحمد وتحرير، ثم علمت أن تحرير استشهدت، وعندما عدت للمنزليخبرني أحد بما ج
استشهاد محمد طالل سلمان في المستشفى، بينما علمن أن ابني جمال أدخل قسم العناية المركزة في مستشفي الشفاء، ثم حّول بعد ذلل 

مةصر العربية، دون أن أراه، ووةصفت جراحة بالخطيرة، وعلمت أن األطباء للعالج في مستشفي معهد ناةصر الطبي في جمهورية 
استطةصلوا جزء من الكبد والطحال، وأنك تعرض لإلةصابة بكسور وتهتل في عوام الساعد األيمن والساق اليمني. وبعد أيام وبتاريخ 

عك وسمعت ةصوتك واطمطننت عليك. وحتى خرج ابني جمال من قسم العناية المركزة في المستشفى المةصري، وتحدثت م 6/52/2252
اللحوة ال أعلم لماذا حد  ما حد ؟ فقط أكد الخبراء أن االنفجار هو قةصف  سرائيلي من طائرة استطالع. فلماذا استهدفوا ابني وزوج 

ةصابة جمال وابنتي رهف )عامان(، وجارنا ف  -ايز أبو شدقابنتي وزوجة ابني ال أعرف؟ حي  تسبب القةصف في مقتل محمد وتحرير وا 
 كما تضررت منازلنا جراء القةصف. -الذي كان يسير في الشارع

 
  ،بةصاروا واحد، 53/55/2252من فجر يوم األحد الموافق  2:22عند حوالي الساعة قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي النفاثة ،

وة شمال غزة، فسقط جوار منزل المواطن: ابراهيم مزرعة مسعود "التحتانية" الواقعة شرق مسجد البشير في تل الزعتر بجباليا بمحاف
أعوام(،  2عاما (، ومقتل حفيديك: تامر سالمة اسعيفان ) 23عاما (، ما تسبب في  ةصابة ابنك: سالمة ) 14أحمد بحري اسعيفان )

ر المنزل بشكل وشقيقتك: جمانة )عامين(، ووةصقت المةصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراح والدهم بالطفيفة، هذا وتضر 
( كمازل مجاورة بشكل جزئي، وبّ  ةصوت االنفجار الخوف والهلع في نفوس السكان المدنيين ال سيما األطفال 2بالا، كما تضررت )

 والنساء منهم. 
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للمركز بما وحول القةصف الةصاروخي جوار منازل السكان ومقتل طفلين في تل الزعتر، أفاد والد الطفلين: سالمة  براهيم أحمد اسعيفان، 
  يلي:

مترا  في منزل والدي الكائن شرق بيارة مسعود التحتانية قرب شارع السكة شرقي تل  32أسكن في الطابق الثاني، في شقة بمساحة 
(. 2252( وجمانا )مواليد 2229الزعتر بجباليا، ويعيش معي عائلتي المكونة من زوجتي: رضا أبو سلعة، وطفالي: تامر )مواليد 

حي  بدأت قوات االحتالل  54/55/2252قوف بالةصفيح )الزينكو(.عشت أوقاتا  ةصعبة منذ مساء األربعاء الموافق ومنزلي مس
شرق مسجد البشير، وفي أرض مزروعة بالبطاطا  -اإلسرائيلي عدوانا  على قطاع غزة، وقةصفت أماكن على مقربة من مكان سكني

فجرا ، وأثناء تواجدي في  2:22، وعند حوالي الساعة 53/55/2252رة. وبتاريخ تسمي بيارة  مسعود التحتانية وتقع غرب منزلي مباش
 -ذهبت  لى المطبخ المجاور للغرفة تماما   -حي  كانا يبكيان -غرفتي، ومعي طفالي: تامر وجمانا، خرجت زوجتي لتةصنع لهم حليبا  

ير وأسقط أرضا ، وشاهدت كتال  طينية تسقط داخل وفجطة شعرت بنفسي أطير من مكاني على السر  -حي  ال يفةصل بينهما سوي جدار
الغرفة وتدمر السقف الةصفيح الذي يغطيها، وسمعت زوجتي تةصرا وتقف أمام باب الغرفة، حاولت القيام بشْي ما لكني لم أستطيع 

الذي  -األةصغر: أحمدالتحرل، حي  دفنت أسفل ركام الغرفة وفوقي ألواح الةصفيح والحجارة والطين، ولكني كنت بوعيي، شاهدت أخي 
يدخل الغرفة، فناديتك، فطخذ في رفع الركم عني وسحبي، حتى أخرجني، مشيت بمساعدتك  لى  -يسكن الشقة المقابلة لشقتي في الطابق

أن فقلت لهم  -الذين يتواجدون في الطابق األرضي -خارج الغرفة، تزامن ذلل مع وةصول باقي أفراد العائلة: والدي ووالدتي وعمي/ فواز
األطفال ال يزالون تحت الركام، حي  كنت أنزف دما  من رأسي وأشعر بآالم في جسدي. دخلوا الغرفة وأخذوا يفتشون عن الطفلين، 

أعوام(، وعلمت من مالمح وجك أخي أن ابني تامر قد  2فطخرج أخي: أحمد طفلتي جمانا )عام ونةصف(، وبعد ذلل أخرج: تامر )
، وخرجنا جميعا  من المنزل  لى منزل جارنا أحمد فلفل )المووف في مستشفى العودة(، حي  اتةصل استشهد، فاتةصل أهلي باإلسعاف

بسيارة  سعاف العودة، التي جاءت وحملتنا  لى المستشفى، وهنال أكد األطباء أن تامر قد استشهد، وحولوا جمانا للعالج في مستشفى 
ثم ذهبت مةصاحبا  لجثمان ابني  -( غرز في رأسي2حي  أجري لي األطباء ) -ءالشفاء نورا  لخطورة حالتها الةصحية، وعالجني األطبا

تامر  لى ثالجة الموتى في مستشفى كمال عدوان، وبقيت أمامها حتى الةصباح كنت منهارا  تماما ، فقد فقدت كل شيء بفقداني طفالي، 
أنها استشهدت وهي في طريقها للشفاء وقبل وةصولها  ةصباحا  أحضر األطباء جثة ابنتي جمانا التي علمت 2 3:2وعند حوالي الساعة 

المستشفى. حملت أبنائي وشيعتهم  لى مثواهم األخير في مقبرة بيت الهيا، وعدت للمنزل حي  أةصيبت زوجتي بةصدمة عةصبية وجراح 
د كان القةصف مفاجئا  ألرض طفيفة، ولم تتكلم )عجزت عن الكالم( لمدة ثالثة أيام، وبعد انتهاء العدوان، بدأت في ترميم منزلي. لق

خالية تقع جنوب منزلنا تماما  لسبب أجهلك، فلم يخرج ةصواريخ محلية كما تدعي قوات االحتالل من هذا المكان، كما أنك لو خرج مثل 
 هذه الةصواريخ كنت قد أخذت احتياطاتي ونزلت عند أهلي في األسفل، حي  أنك أكثر أمنا  من منزلي المسقوف بالةصفيح. 

 
 قةصفت الطائرات الحربية بةصاروا واحد، أرض زراعية 53/55/2252من مساء يوم األحد الموافق  22:21حوالي الساعة  عند ،

قرب منزل المدرس محمود عيد سالمة الحشاش، الكائن في حي الحشاش شمال غرب رفح، أسفر القةصف عن اةصابة ثال  
عاما (، زوجة مالل المنزل، ونجلها زياد محمود عيد  11مة الحشاش، )مواطنين، بينهم طفل وسيدة، وهم:  السيدة ةصبحة مهاوش سال

أعوام( نقلوا  لى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، حي   52عاما (، والطفلة أروى ناةصر سالمة الحشاش، ) 21الحشاش، )
 كنيك من دون سابق  نذار.وةصفت المةصادر الطبية فيها اةصابت السيدة ةصبحة ونجلها بالخطيرة، يذكر أن المنزل دمر على سا

 يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز، ناصر سالمة سالم الحشاش، على النحو اآلتي:
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، سمعت ةصوت انفجار هائل بالقرب من منزلي ولحوتها كنت أنا 53/55/2252مساء يوم األحد الموافق  22:22عند حوالي الساعة 
فتنا وقبل خلودي للنوم تطكدت نوم بناتي في غرفتهن، وكان أبنائي الثالثة يتابعون أخبار العدوان اإلسرائيلي على وزوجتي نائمين في غر 

قطاع غزة في ةصالون المنزل على شاشة التلفاز، ولحوة وقوع االنفجار قمت من نومي وتوجهت مسرعا   لى غرفة بناتي ألنني سمعت 
سنوات( ملقاة على األرض فقمت بحملها 52فشاهدت ابنتي أروى، البالغة من العمر )ةصوت ةصراخهن لحوة سماعي ةصوت االنفجار 

وتوجهت بها  لى مطبخ المنزل وسطلتها ما بل أجابت بطنها غير قادرة على الحرال فتفحةصت جسدها فشاهدت جرح في القدم اليمني 
ها  لى خارج المنزل وطلبت من كل أوالدي وبناتي وحرق وألنني ممرض فطستطيع أن ُأحدد طبيعة اإلةصابة فقمت بحملها وتوجهت ب

 خالء المنزل والتوجك  لى الشارع وخالل دقائق معدودة من خروجي من المنزل وةصلت سيارة  سعاف تابعة للهالل األحمر الفلسطيني 
من ةصباح اليوم  3:22عة ونقلتني وابنتي  لى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، وغادرت المستشفى مةصطحبا  ابنتي عند حوالي السا

التالي،  وحينما عدت  لى منزلي علمت من أبنائي  أن طائرات االحتالل اإلسرائيلي قامت بقةصف أرض زراعية تعود ملكيتها للشيخ 
 محمود الحشاش ومنزلك قد تضرر بشكل كامل من القةصف وهو المجاور لمنزلنا.

  ،بخمسة ةصواريخ 52/55/2252ةصباح يوم السبت الموافق  2:22ساعة عند حوالي القةصفت طائرات قوات االحتالل اإلسرائيلي ،
عاما (، وسقط عدد منها على المنازل السكنية المجاورة وفي محيط منزلك، احد  46تحذيرية، منزل المواطن حسين العبد ةصالح حماد )

دينة دير البلح، عاود الطيران الةصواريخ أيضا  سقط في قطعة أرض فارغة محاطة بسور من اإلسمنت، وذلل في حي السالم بم
بقةصف منزل حماد ما أسفر عن تدميره كليا ، وقد تسبب القةصف التحذيري وتحديدا  الةصاروا الذي سقط في قطعة األرض، في  ةصابة 

ةصابة الطفلة  سالم خالد البحيةصي ) 46السيدة/ ميرفت عبدالرحمن ةصالح رباح ) بينما  عاما (، 56عاما ( بينما كانت أمام منزلها، وا 
كانت على شرفة منزلها، حي  وةصفت جراح البحيةصي بالخطيرة. حولت الحقا   لى مستشفى العريش ومن ثم مستشفى بالقاهرة لتلقى 

فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من استخراج الشوايا من جسد السيدة رباح نورا لوجودها في منطقة حساسة في الجسم خشية   العالج،
 وتضرر عدد من المساكن المجاورة.كما   أن تسبب بتر،

  ،على النحول التالي:حسين العبد صالح حماد يورد التقرير إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز ، 

حي السالم  –أفراد(، أسكن في مدينة دير البلح 52عاما ( متزوج ولدي أسرة مكونة من )46أنا حسين العبد ةصالح حماد أبلا من العمر )
ويحد منزلي من  -متر مربع( ، المنزل مكون من طابقين 522متر مربع( ومساحة البناء على )222ا مساحتك الكلية ). ومنزلي يبل

متر( ومنزل جمال رباح ومن الشرق منزل 3الجنوب منزل نبيل الرنتيسي، ومن الشمال منزل لعائلة أبو حجر ومن الغرب شارع بعرض )
م ، 2252-55-52ةصباح يوم السبت الموافق 2:22نية الفلسطينية، عند حوالي الساعة عسقول ،وأنا أعمل عسكري في االجهزة األم

متر(، سمعت ةصوت انفجار 222بينما كنت عائدا  من مكان العمل  لى منزلي وقبل وةصولي المنزل حي  أةصبحت المسافة تقدر بت )
شعرت أن منزلي سيكون مستهدف حي  قال لي أحد  توقفت قليال  لمعرفة أين مكان القةصف فخرج الجيران والشباب، وفي هذه اللحوة

وبعد دقيقتين سمعت ةصوت انفجار آخر وشاهدت دخان يتةصاعد من منطقة أرض محاطة بسور   الجيران أن القةصف على منزلي،
(، بنتي  –بنتي  –الحقوني  –فسمعت بعد ذلل ةصوت ةصراا أحد الجيران وهو من عائلة البحيةصي وكان يقول ) الحقوني  – سمنت 

فعرفت أن ابنتك قد أةصيبت، فتوجهت  لى منزل البحيةصي وحضرت سيارة االسعاف وقام المسعفون بوضع طفلة على الحمالة وشاهدت 
ثم سمعت ةصوت  نفجار آخر، ونورت حولي فشاهدت الدخان يتةصاعد والغبار من منزل جمال رباح،   الدماء تسيل من أذنيها االثنتين،
شاهدت دخان يتةصاعد من محيط منزل نبيل الرنتيسي من الناحية الشرقية وقد كنت على بعد حوالي ثم سمعت ةصوت انفجار رابع و 

متر( عنك ، وفي هذه اللحوة انسحب جميع أفراد أسرتي وتركوا المنزل ولجطوا  لى منزل الجيران وشاهدت عائلة الرنتيسي يخلو 52)
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تحديد المكان فشاهدت دخان وغبار يتةصاعد من الزاوية الجنوبية  المنزل أيضا  ، وأثناء ذلل سمعت ةصوت انفجار خامس وحاولت
الشرقية من منزلي من الجهة العليا، في هذه اللحوة استشعر الجميع أنك سيكون هنال قةصف وهربوا من المكان ولكنني بقيت أراقب عن 

خامس سمعت ةصوت انفجار شديد جدا  تةصاعد عاما  (، وبعد دقيقة من الةصاروا ال52متر( منزلي الذي انشطتك منذ ) 522بعد حوالي )
دقائق 3على أثره الدخان والغبار وشممت رائحة بارود، علما  أن الوقت ما بين الةصاروا التحذيري األول والةصاروا االخير مدة تقدر ب) 

كومة من الركام وتوجد ( في هذه اللحوة غادرت المنطقة واختفيت، وفي ساعة متطخرة من الليل قمت بتفقد منزلي شاهدتك عبارة عن 
متر( في وسطك، ولم أعثر على شيء يةصلح لالستخدام حي  دمر القةصف جميع محتويات المنزل، وأةصبح أثرا  بعد عين 4حفرة عمقها )

عاما ( أنك أةصيب بضربة في الجهة اليمني من الوجك بينما كان نائما  وكانت بسيطة 54والتقيت مع أفراد أسرتي فطخبرني ابني يعقوب )
 ولم يتوجك  لى مستشفى شهداء االقةصى .

  منزل 53/55/2252من مساء اليوم األحد الموافق  54:21قةصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بةصاروا واحد عند حوالي الساعة ،
من أربعة عاما ( الواقع مقابل بنل فلسطين في حي النةصر غرب مدينة غزة، والمنزل مكون  12المواطن جمال محمود ياسين الدلو )

( أطفال، وقد ترافق القةصف مع وجود 6( فردا  منهم )55متر مربع وتقطن فيك أسرتين بمجموع ) 222طبقات مبني على مساحة 
( سيدات، 1( أطفال، )1( فرد منهم )52أفراد األسرة كاملة داخل المنزل ما عدا ةصاحب المنزل، وقد أدى القةصف  لى استشهاد )

( 29عاما ( وهي زوجة محمد ابن ةصاحب المنزل، وزوجها محمد جمال محمود الدلو ) 22الدلو ) وهم كل من سماح عبد الحميد
أعوام(،  4أعوام(، يوسف محمد جمال الدلو ) 6أعوام(، جمال محمد جمال الدلو ) 9عاما ،  وأبنائهما سارة محمد جمال الدلو )

عاما (، وأخت ةصاحب المنزل سهيلة  12حسن الدلو )عابد( )  براهيم محمد جمال الدلو )عام واحد(، وزوجة ةصاحب المنزل تهاني
( عاما ، 52عاما (، ويارا جمال محمود الدلو ) 22عاما (، وابنتي ةصاحب المنزل رنين جمال محمود الدلو ) 22محمود ياسين الدلو )

عاما (، وأمنية مطر حسان  53)كما استشهد اثنين آخرين من منزل مجاور للمنزل المستهدف وهما عبد اهلل محمد رمضان المزنر 
عاما (، من سكان حي الشجاعية،  22عاما (، كما أستشهد آخر كان في زيارة لعائلة الدلو وهو محمد بكر عارف العف ) 21المزنر )

 ( منهم من السيدات، جدير ذكره أن القةصف ألحق أضرارا  فادحة2( منهم من األطفال و)2( مواطنين )9أيضا  أةصيب في الحاد  )
 في منازل المواطنين المحيطة للمنزل المستهدف.

  59/55/2252من فجر اليوم االثنين الموافق  22:22قةصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية بثالثة ةصواريخ عند حوالي الساعة ،
نة غزة، وكانت عاما (، في منطقة الزيتون بالقرب من مةصنع ستار للمشروبات شرق مدي 11منزل المواطن محمد خليل محمد عزام )

الةصواريخ تحذيرية حي  قةصفت بعدها بحوالي دقيقة واحدة تقريبا  الطائرات الحربية اإلسرائيلية بةصاروا ثقيل المنزل ما أدى  لى 
تدميره بشكل كامل وهو منزل مكون من طابقين، جدير ذكره أن المنزل كان مخلى في وقت سابق، ولكن فترة اإلنذار التي أعطتها 

الل لسكان المنزل والمنازل المحيطة وهي دقيقة تقريبا  لم تكن كافية لهروب السكان القاطنين في المنازل المجاورة للمنزل قوات االحت
عاما (، وهو منزل مكون من طابقين وتقطنك  12المستهدف، حي  دمر وبشكل كامل منزل المواطن محمد سعدي عثمان أبو زور )

أطفال، وقد دمر المنزل بشكل كلي فوق رؤوس قاطنيك ما أدى  لى استشهاد ثالثة من هذه األسرة  (6( فردا  منهم )54عائلتين بواقع )
منهم طفل وسيدة، كما استشهد شاب آخر من الجيران للمكان المستهدف عندما كان ينادي على الناس في المنطقة إلخالء منازلهم، 

عاما (، نسمة حلمي سالم أبو  25فادي أسعد أبو زور )زنداح( ) عاما (، سحر 23والشهداء هم: عاهد حمدي  سماعيل القطاطي )
( سيدات جلهم 4( طفال ، و)51( مواطنا  منهم )23أعوام(، كما أةصيب في الحاد  ) 1عاما (، محمد  ياد فؤاد أبو زور ) 25زور )
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( 22، والعديد من المنازل ما يقارب )من عائلة أبو زور. أيضا  لحق أضرار بالغة في منازل المواطنين المحيطة بالمكان المستهدف
 منزال  دمرت بشكل جزئي، باإلضافة  لى مركبتين.

من فجر يوم  2:52عاما ( وهو زوج الشهيدة نسمة حلمي أبو زور، عند حوالي  الساعة  24وفي هذا السياق أفاد سعدي فؤاد أبو زور )
الطابق الثال  من منزل العائلة وكان ينام معي على السرير زوجتي  ، كنت نائما  في غرفتي الواقعة في59/55/2252االثنين الموافق 

وأطفالي االثنين، وفجطه ةصحوت على ةصوت انفجار شديد وكان مةصدره منزل جيراننا خليل عزام والذي يقع خلفنا مباشرة من الناحية 
تطام أجراء منك في وجهي عندها أغمي علي لمدة دقيقة الشمالية وبيننا وبينة مسافة متر تقريبا ، أدى االنفجار  لى تحطم زجاج الغرفة وار 

تقريبا  بعدها ةصحوت ورفعت زوجتي فرشة السرير ووضعتها على األرض بجوار السرير الذي كنا نائمين عليك وخلدنا  لى النوم مرة 
يري ونزل  لى الطابق أخرى ولم نكد نغمض أعيننا حتى وقع انفجار آخر ضخم ورأيت ضوء  أةصفرا  في غرفتي وقد اخترق شيء سر 

السفلي  لى شقة أخي  ياد التي تقع في الطابق الثاني من المنزل فعرفت أنك ةصاروا، ووقع جهاز التلفاز على رأس زوجتي، عندها 
أغمي علي  مرة أخرى للحوات واستفقت على أهلي وهم يحملوني وينزلوني أنا وزوجتي وأطفالي  لى شقة أهلي التي تقع في الطابق 

من المنزل عندها فتحنا باب المنزل الرئيسي وأردنا الهروب وخرجنا من المنزل وكانت زوجتي تحمل ابنتي روان وعمرها عام  األول
عاما  والذي يسكن في منزل مستقل مالةصق لنا من الناحية الشرقية ومكون  12ونةصف، عندها نادى عليها عمي محمد سعدي أبو زوز 

مي ال تروحي عند الناس األغراب تعالي أطلعي عنا، وفعال  ذهبت زوجتي معك وةصعدت  لى الطابق من طبقتين، وقال لها تعالي يا ع
عاما ( وهو جارنا يسكن مقابلنا يمشي باتجاهنا ويريد أن يقطع الشارع لكي يقدم  23الثاني من منزل عمي، ورأيت عاهد حمد القطاطي )

منزلنا حتى  ني ارتفعت في الهواء وارتطمت بباب منزل أحد الجيران مقابلنا، المساعدة لنا، عندها حةصل انفجار كبير جدا  في محيط 
وةصرخت بشكل جنوني وهستيري، وذهبت مباشرة  لى منزل عمي ألطمئن على زوجتي وابنتي، ألن الغبار كان يخرج من منزلنا ومنزل 

ابق الثاني من منزل عمي وسمعت ةصوت ةصراا عمي ومنزل عائلة عزام فعرت أن المنازل الثالثة استهدفت، عندها ةصعدت  لى الط
حاد أعتقد أنك من المةصابين والخائفين وأنا بدوري ةصرخت أين زوجتي أين ابنتي، وكان أكثر من شخت يقول لي  نهما بخير، لكني لم 

غبار بحثت عنهما فوجدت أكن أستطيع أن أرى جيدا  من شدة الغبار المتطاير، كنت أسمع أةصواتا  فقط، وبعد دقائق قليلة وعندما هدأ ال
ابنتي فوق لوح ةصفيح أحد أسقف  حدى الغرف فطنزلتها وأنا أحملها بين ذراعي وكانت تنزف دماء  من رأسها فطنزلتها  لى الشارع وأخذها 

بطن زوجتي  مني أحد المسعفين وأدخلها  لى سيارة اإلسعاف، وأنا أغمي علي، ولم أستفيق  ال في مستشفى الشفاء عندها أخبرتني والدتي
 قد استشهدت، وزوجة ابن عمي أيضا ، وجارنا عاهد القطاطي الذي كان يريد مساعدتنا، فبكيت كثيرا .

  مستهدفة منزل 59/55/2252من مساء يوم االثنين الموافق  22:22قةصفت الطائرات الحربية بةصاروا واحد، عند حوالي الساعة ،
منطقة العطاطرة في بلدة النةصر شمال رفح، أسفر القةصف عن تدمير المنزل  المواطن توفيق ممدوح عيد النةصاةصرة، الكائن في

( أمتار عن األرض، وانتشلت الطواقم الطبية 4( وحولت المنزل لحفة تقدر بحوالي )2م522المسقوف من الةصفيح، والبالا مساحتك )
عاما (،  52أحمد توفيق ممدوح المناةصرة، ) ( أطفال، وهم: الشهيد الطفل1(، بينهم )3من المنزل شهيدين أحدهم طفل، واةصابة )

 44عاما (، وزوجتك أماني ابراهيم النةصاةصرة، ) 12عاما (، والمةصابين: توفيق ممدوح عيد النةصاةصرة، ) 59وشقيقك محمد، )
 3، وفاطمة، )اعوام( 1عاما (، وانجالك الطفلة سما، البالغة من العمر ) 21ووالدتك المسنة زينب أحمد سالم النةصاةصرة، )  عاما (،

عاما (، نقلوا  لى مستشفيي أبو يوسف النجار في رفح، ومستشفى  51عاما (، وزينب، ) 52اعوام(، ةصخر، ) 52اعوام(، وفضة، )
 غزة األوروبي في خانيونس، حي  وةصفت المةصادر الطبية فيها  ةصابتهم بالمتوسطة.
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 ز، توفيق ممدوح عيد النصاصرة، على النحو اآلتي:يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمرك

عاما (  25، بينما كان جميع أفراد عائلتي في المنزل، رنا )59/55/2252من مساء يوم االثنين الموافق  22:22عند حوالي الساعة 
عاما (، كانوا  52( وةصخر )عاما   52عاما (، وأحمد ) 59عاما (، نائمات في غرفتهن، وأبنائي محمد ) 51أعوام(، وزينب ) 52وفضة )

أعوام( وسم )عامان(ا، أشاهد األخبار، وكنت أجلس على  4نائمين في ةصالون المنزل، وكنت أتواجد برفقة زوجتي أماني وطفلتاي لما )
هاما ( كانت على السرير، وفجطة وجدت نفسي وفوقي لوح ةصفيح، وكنت أشاهد  44فرشة أرضية، وحولي طفلتاي، وزوجتي أماني )

 51ران مقابلي، وسمعت ابنتي رنا تةصرا علي، ورفعت لوح الةصفيح عني فإذا بي في أرض يملكها جاري ابراهيم اةصليح، على بعد )ني
متر( من شمالي منزلي، وكان المكان معتم بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وكنت اتحسس وأتابع ةصوت ابنتي حتى وةصلت قربها، 

، حتى أخرجتها، وسمعت زوجتي تةصرا أين بناتي، وكنت أةصرا اين ابنائي محمد وأحمد، حين وكانت تحت الحجارة، وبدأت برفعها
وةصل الجيران وكانوا يحملون جواالت فيها كشافات، وكانوا يبحثون في كل مكان، وعثروا على أبنائي موزعين في المحيط، أحمد على 

( امتار، ووةصلت سيارات اإلسعاف  لى المنطقة، ونقلونا 3د )( متر، وةصخر على بع22( متر من منزلنا، ومحمد على بعد )62بعد )
 لى مستشفيي أبو يوسف النجار في رفح، ومستشفى غزة األوروبي في خانيونس، وخالل وجودي في مستشفى أبو يوسف النجار في 

وقام األطباء بعالجي من كسر في عاما (، قد استشهدا ونقال  لى ثالجة الموتى،  52عاما (، وأحمد ) 59رفح، علمت بطن أبنائي محمد )
قدمي اليسرى، وفقدت زوجتي أماني نورها جراء حروق في وجهها، وأةصيب طفلي ةصخر الذي أجرى عدة عمليات من بينها استئةصال 
الطحال، ومازالت حالتك خطيرة، و طفلتي لما أةصيبت بحروق في وجهها وثال  كسور في ساقها اليسرى ووضعوا لها بالتين، وسما 

عاما ( حي  علمت أنها أةصيبت  21بت بحروق بساقيها، وبقية الطفال فطةصيبوا بجروح وكدمات، باإلضافة لوالدتي زينب البالغة )أةصي
أمتار(، وقد  52بينما كانت قادمة من منزلها لمنزلي حين القةصف، وعندما عدت شاهدت حفرة كبيرة بدل منزلي يقدر عمقها بحوالي )

 ك وما يحوي موزع على محيط أرضي. دمر بالكامل وتناثرت حجارت

  54/55/2252من مساء يوم األربعاء الموافق  56:11قةصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بثالثة ةصواريخ عند حوالي الساعة ،
 عاما (، والكائن في جنوب شرق مدينة في حي الزيتون في بيارة أبو دف ما أدى  لى 22منزل المواطن يوسف جالل ةصالح عرفات )

 24مترا  بشكل كلي باإلضافة  لة تدمير منزل آخر يعود للمواطن ةصالح جالل ةصالح عرفات ) 512تدمير المنزل البالا مساحتك 
أعوام(، حي  تم انتشال  1مترا ، وأدى القةصف أيضا   لى استشهاد الطفلة رونان يوسف جالل عرفات ) 32عاما ( والبالا مساحتك 

عاما (،  21لي ساعة من لحوة القةصف، كما أةصيب في الحاد  والدتها  يمان جالل عرفات )جثتها من تحت األنقاض بعد حوا
 أعوام(.  2أعوام(، جالل يوسف عرفات ) 3وأخوتها ماريا يوسف عرفات )

 عاما  وهي ام الضحية كما يلي:أنا نسرين أمين 22وحول الحاد  نورد مقتطفات من افادة نسرين أمين عرفات البالغة من العمر 
متر،  512عام متزوجة وأسكن في منزل مكون من طابق أرضي مسقوف بالةصفيح مبني على مساحة  22عرفات، أبلا من العمر 

أعوام والثاني جالل  52ويقع في حي الزيتون في منطقة زراعية  سمها أم اللمون، ولدي ابنتان وةصبي، األولي اسمها ماريا وعمرها 
كنت في  54/55/2252من مساء يوم األربعاء الموافق  4:12سنوات، عند حوالي الساعة  1رها سنوات والثالثة رونان وعم 3وعمره 

منزلي وخرجت  لى الباب الخارجي ألودع أناس أقاربنا كانوا في زيارة لنا وعندما ذهبوا وأردت الرجوع  لى داخل المنزل حةصل انفجار 
عاما ،  21ائي الثالثة وأخت زوجي واسمها  يمان جالل عرفات وعمرها كبير في محيط منزلنا وكان يقف معي في توديع أقاربنا أبن

عندها مسكت بيد أوالدي ودخلنا جميعا  باإلضافة  لى أخت زوجي المنزل في الةصالون وكنا واقفين وفكرت وقتها بطن أذهب وألبس 
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لذي حةصل كان مالةصق تقريبا  لمنزلنا، ولكن حجابي وأضع العباءة على نفسي لكي أهرب من المنزل أنا وأبنائي خاةصة وأن االنفجار ا
فجطة حةصل انفجار آخر وتهدم المنزل علينا وأةصبحت تحت الركام، وكنت أةصرا يا جالل، يا رونان، وكنت أتشاهد ألني أحسست أني 

يع أن سوف أموت، فسمعت ةصوت ابني جالل يقول يا ماما طلعيني طلعيني، وكان ةصوتك يطتي من تحت األرض ولكن لم أكن استط
أراه، ولم أكن أسمع ةصوت ابنتي رونان، وبعد حوالي خمسة دقائق سمعت أةصوات الناس يدخلون المنزل ويسيرون فيك وكطنهم يسيرون 
فوق رؤوسنا وةصوتهم يحاولون  زاحة الركام عنا، واستطاعوا  خراجي وعندما خرجت كنت أسمع ةصوت ابني يستغي  يا ماما أنا مخنوق 

ندها نقلني الناس  لى سيارة  سعاف كانت تتوقف في الخارج وأدخلوني فيها واحضروا ابني جالل وأدخلوه سيارة ال أستطيع التنفس، ع
غرز وفي ساقي اليمني أخذت  2اإلسعاف معي ونقلونا  لى مستشفى الشفاء لتلقي العالج حي  اتضح أن عندي جرح في الرأس وأخذت 

جالل كان ال يستطيع التحرل والمشي على ساقيك وكان جسمك هو أيضا  مغطى ثالثة غرز وكان كل جسمي مغطى بالجروح وابني 
 لى المستشفى وهنال سطلتك أين ابنتي رونان فقال لي اهلل يرحمها لقد  22بالجروح تغطي الجروح، وحضر أخي ةصالح أمين فتوح 

 ماتت.

  51/55/2252من ةصباح يوم الخميس الموافق  55:22قةصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بثالثة ةصواريخ عند حوالي الساعة ،
أرض محاذية لعدد من منازل المواطنين من عائلة طافش في منطقة شلوف شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، وقد أةصاب أحد 

ح عاما ( وهو منزل مكون من طابق أرضي مسقوف بالةصفي 22الةصواريخ أحد المنازل في المنطقة يعود للمواطن خالد أحمد طافش )
متر وقد أدى القةصف  لى تدمير المنزل بةصورة كلية وأةصيب في الحاد  الطفلة حنين خالد أحمد طافش  522مبني على مساحة 

من مساء اليوم نفسك، كما تضرر في نفس الحاد  منزل  2:22أشهر(، بجراح خطيرة توفيت على أثرها عند حوالي الساعة  52)
بناء المرحوم رفيق حسن طافش باإلضافة  لى سيارة من نوع سوبارو ةصفراء اللون مكون من خمسة طبقات من الباطون يعود أل

 تعود للمواطن سامي رفيق حسن طافش، حي  دمرت بشكل كلي. 5932موديل 

من  59:22عاما  بما يلي:  ....... عند حوالي الساعة  25وفي هذا السياق افادت والدة الطفلة هدى عامر طافش وتبلا من العمر 
خوتي/ أشرف ونور وأسامة وسندس ومةصعب، ومعنا والدتي، نشاهد التلفاز )كنا 59/55/2252يوم االثنين الموافق مساء  ، جلست وا 

خوتي: ةصهيب ومحمد يجلسون في ةصالة المنزل، وفجطة !!!  نتفرج على برنامج ناةصر اللحام على قناة مكس معا (، وكان والدي وا 
ن حولي ينهار، حي  شعرت برأسي وجسدي العلوي يغوت في الرمال بينما بقيت شعرت بنفسي أغوت في الرمال، وكل شيء م

ساقاي معلقتان في الهواء، كنت أحاول أن أتنفس فلم أتمكن، فكنت أبتلع الرمال مع كل محاولة، حاولت الخروج أو التحرل فلم أستطع، 
جي من الرمال فقد الوعي ولم أدري بنفسي، وبعد ذلل وبعد دقائق قليلة شعرت بطحد ما يمسل ساقاي ويسحبني لألعلى، وبمجرد خرو 

أفقت، فشاهدت مسعفين يحملونني  لى سيارة اإلسعاف، ثم نقلوني  لى المستشفي مباشرة، وفي مستشفي كمال عدوان قدم لي األطباء 
ني وآالم في يداي وفي كتفي، لعالج المالئم، حي  كنت واعيا  تماما  لما يدور من حولي، وكنت أعاني من جراح في رأسي وعيني اليم

شاهدت  خوتي/ مةصعب وأشرف وسندس ونور، كانوا جميعا  جرحي ولكنهم أحياء، سطلت عن البقية فكان األطباء يقولون لي: جميعهم 
بني بخير، سطلت ما الذي حد ؟؟؟ فقالوا لي أن قوات االحتالل قةصفت منزلنا بةصاروا من طائرة، سطلتهم لماذا قةصفوا منزلنا؟ فلم يج

 أحد!! 
بعد دقائق حولني األطباء للعالج في مستشفي الشفاء بمدينة غزة، وهنال عالجوني وبت ليلتي فيك، وفي الةصباح علمت أن والدتي 

 -22/55/2252من مساء الثالثاء الموافق  51:22عند حوالي الساعة  -دخلت في غيبوبة في قسم العناية المركزة، وبعد ساعات
خوتي: ةصهيب ومحمد قد استشهدوا، غادرت المستشفي  لى  منزل جدي )والد والدتي( الكائن في مخيم الشاط ، وعلمت أن والدي وا 
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حي  عثروا عليهم أسفل ركام المنزل بعد مرور أكثر من ساعتين، وقد توفوا اختناقا أسفل الرمال والركام، وعلمت أن أختي نور عثر 
وقد أخرجوا  خوتي: أشرف وأسامة  -مترا   22رت بفعل االنفجار مسافة تقدر بت فقد طا -عليها جريحة في منزل جارنا عائد ةصالحة

 …وسندس ومةصعب بعد دقائق من أسفل الركام، كذلل والدتي
 

  ،عدة 52/55/2252من ةصباح يوم السبت الموافق  6:22عند حوالي الساعة قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي النفاثة ،
عاما (، المكون من طبقتين، الكائن قرب مسجد الخلفاء الراشدين في  19ةصواريخ، منزل المواطن: سليمان عبد الحميد حسن ةصالح )
( سيدات، ما أسفر عن تدمير المنزل 4ال و)( أطف6( فردا  من بينهم )52مخيم جباليا بمحافوة شمال غزة، وسكانك داخلك وعددهم )

حي  انهار الجزء األمامي )الشمالي( من المنزل في حين  -كليا  على رؤوس ساكنيك، ولكن العناية اإللهية أنقذت سكانك من الموت
ما ( بجراح عا 52ما ساهم في نجاتهم، حي  أةصيب رّب األسرة، وطفلك: محمد ) -بقي الجزء الخلفي األرضي واقفا  بشكل جزئي

عاما (، وةصفاء  59عاما (، وابنها: زكريا ) 12وةصفتها المةصادر الطبية في مستشفى العودة بالخطيرة، وزوجتك: فايزة أحمد ةصالح )
عاما (، بجراح وةصفتها المةصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بالمتوسطة. ويفيد باح  المركز من خالل معاينتك عملية  22)

الدفاع المدني بمساعدة من األهالي تمكنوا من الوةصول لسيدتين وطفلين كانوا أسفل األنقاض بعد  جالء جميع  اإلنقاذ أن طواقم
( منازل تضررت بشكل بالا، 4( منازل سكنية مجاورة منها )52السكان من خالل حفرة في السطح، كما أضّر القةصف بعدد )

( طفال  52(  ةصابة من بينهم )22وكانت حةصيلة اإلةصابات ) -لمنزل وأمامككانتا تتوقفان في محالت ا -وبمركبتين دمرتا بشكل كلي
( سيدات. كما بّ  ةصوت االنفجارات الخوف والهلع في نفوس السكان المدنيين ال سيما األطفال والنساء منهم خاةصة وأن 2و)

ها قسريا  خوفا  على حياتهم، هي ( عائالت  لى هجر منازل4القةصف جاء لمنطقة مدنية مكتوة بالسكان. وبعيد القةصف اضطرت )
 وعبد الكريم المدهون. -عبد الكريم أبو مطر -عامر قرموط -عوائل: سليمان ةصالح

وحول قصف منزله الكائن قرب مسجد الخلفاء الراشدين في مخيم جباليا، صرح المواطن: سليمان عبد الحميد حسن صالح، للمركز 
 بما يلي:

ريم في جمعية دار القرآن الكريم والسنة في محافوة شمال غزة، كما أعمل على اإلةصالح بين أعمل كمسئول قسم تحفو القرآن الك
المتخاةصمين في المشكالت العائلية وأسكن في منزل يتكون من طبقتين ويقع قرب مسجد الخلفاء الراشدين في مخيم جباليا، ويسكن معي 

 وزوجتك وطفليك في منزل مستقل.زوجتي وطفالي زكريا ومحمد، في حين يسكن ابني األكبر حسن 
عشنا أياما   ةصعبة خالل العدوان المسمي بعامود السحاب حي  تواجد معي زوجتي، وبناتي المتزوجات: فاطمة وةصفاء، وأطفالهن 

من جاءت بناتي وأطفالهم لالحتماء  -( أفراد داخل المنزل52عاما (، حي  كنا ) 52عاما ( ومحمد ) 52( وطفالي: زكريا)4وعددهم )
، بينما تواجدت 52/55/2252. كنت قد ةصليت الفجر ةصبيحة يوم السبت الموافق -القةصف اإلسرائيلي في أكثر من مكان في منزلنا

وأنا  -قرشلة وشاي –مترا (، لتناول طعام اإلفطار 562العائلة في الغرفة الشمالية من منزلي المكون من طابقين المتربع على مساحة )
من ةصباح يوم السبت نفسك لم أشعر  6:22على قناة الجزيرة في الغرفة الجنوبية للمنزل، فجطة عند حوالي الساعة جلست أتابع األخبار 

بنفسي، وبعد وقت أفقت ألجد نفسي مدفونا  في التراب، حي  يغطي التراب أطرافي السفلية ووسط جسدي حتى الةصدر، وأحسست بآالم 
سم فقط، أيقنت أن المنزل قد 22األسمنتية للمنزل فوقي مباشرة، حي  تبعد عني حوالي في الةصدر والحوض والساقين، وشاهدت الكتل 

انهار علي، وسمعت ةصراا أفراد عائلتي فعرفت أن بعضهم أحياء، كان األلم فويع، كنت أتوقع أن أموت في أي لحوة وقبل وةصول 
يةصيبني وشاهدت السطح يزال من فوق رأسي، وةصرت  أي شخت  لي، أخذت بنطق الشهادتين واستغفار اهلل، فجطة شعرت بريح شديد
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أشاهد السماء، ثم سمعت ةصوت أشخات في محيط المكان، وبعد دقائق شاهدت عدد من المواطنين يبحثون وسط األنقاض، فشاهدوني 
نقلتني  لى  ومن ثم أخرجوني من وسط الركام وأنقذوني بةصعوبة، وحملوني  لى سيارة اإلسعاف التي كانت قد وةصلت المكان، حي 

مستشفي العودة، وهنال قدم لي األطباء العالج المالئم وقالوا لي أني أعاني من انفجار في المثانة وخلع في المثانة وفي مجري البول، 
وجراح وكسور في القدمين والساقين، وحولوني  لى مستشفي الشفاء مباشرة  -أسفل الوهر -وهنال ثالثة كسور في منطقة الحوض

 -( ساعات حولوني  لى مستشفي الزيتون التخةصةصي1العالج، وهنال علمت أن أفراد عائلتي جميعهم بخير. وبعد مرور )الستكمال 
من فجر اليوم التالي،  22:22في جمهورية مةصر العربية، حي  وةصلت  لى هنال الساعة  -في حي األميرية بمةصر الجديدة بالقاهرة

العالج لمدة خمسة أيام، ثم عدت  لى مستشفي الشفاء، ثم  لى مستشفي كمال عدوان.  وهنال قدموا لي العالج الالزم، ومكثت تحت
وهنال علمت أن أفراد عائلتي بخير وشاهدتهم جميعُا، واطمطننت عليهم، حي  كانت الجراح األخطر لزوجتي فكسرت يدها اليمني، 

امل وأن عدد من منازل الجيران دمر بشكل بالا، وأن وأةصيبت بشعر في الجمجمة، وبجراح في الرأس. وعلمت أنا المنزل دمر بالك
( جريحا . وعلمت من ذوي االختةصات أن ما حد  هو قةصف من الطائرات النفاثة، حي   21حةصيلة الجرحى جراء ما حد  كانت )

عرت بك وأنا أسفل قةصف المنزل بثالثة ةصواريخ أتت على المنزل ولكننا خرجنا من تحت األنقاض أحياء. كما علمت أن الهواء الذي ش
األنقاض والذي أزاح سطح المنزل من فوقي كان الةصاروا الثال  الذي استهدف المنزل، فعلى ما يبدو أنك أةصاب جزء آخر من المنزل 

ودمر بشكل  52/52/2224فساهم في ابتعاد السطح أو تهشمك. هذه هي المرة الرابعة التي يقةصف فيها المنزل: حي  قةصف بتاريخ 
وتضرر بشكل بالا. ال أعلم حقيقة ما سبب االستهداف المتكرر من  25/52/2223بشكل كلي، وبتاريخ  52/52/2226يخ كلي، وبتار 

قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي لمنزلي، حي  أنهم لم يحذروني ال باتةصال وال بةصارا من طائرات االستطالع كما هو معتاد، في 
 االستهداف األخير.

 

  خمسة ةصواريخ، 52/55/2252من مساء يوم السبت الموافق  53:12عند حوالي الساعة اإلسرائيلي، قةصفت طائرات االحتالل ،
عاما ( المجاور، ومنزل قريبك  14عاما (، األرضي، ومنزل أخيك: فرج ) 42تجاه منزل المواطن: اسماعيل محمود قاسم عدوان )

منازل أقاربك المجاورة، وجميعها تقع في شارع غزة ببيت حانون  عاما (، ومنزلين آخرين من 23المجاور: منير محمد محمد عدوان )
 في محافوة شمال غزة، وكان القةصف متتاليا  وبدا كطنك تحذيريا  ما حذا بسكان تلل المنازل والمنازل القريبة بتركها خوفا  على حياتهم،

ا واحد، أتى عليك بالكامل، في حين أضّر بعدد قةصفت طائرات االحتالل النفاثة منزل اسماعيل بةصارو  59:21وعند حوالي الساعة 
( منازل بشكل بالا. دون وقوع  ةصابات، هذا وبّ  ةصوت االنفجار الخوف والهلع في نفوس 1( منازل مجاورة، تضرر منها )52)

كان القةصف في السكان المدنيين ال سيما األطفال والنساء منهم. كما انتورت أطقم الدفاع المدني واإلسعاف على بعد أمتار من م
 انتوار انتهائك، ما عّرض حياتهم للخطر.

  ،بثالثة ةصواريخ، منزل 53/55/2252من فجر يوم األحد الموافق  5:12عند حوالي الساعة قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي ،
وع بيت الهيا في محافوة أبناء المرحوم: سعيد محمد أحمد أبو الفول  المكون من أربع طبقات، والكائن شرق مسجد القسام في مشر 

شمال غزة، ومنازل جيرانك، بشكل متتالي، وبدا كطنك تحذيريا  ما حذا بسكان تلل المنازل والمنازل القريبة بتركها خوفا  على حياتهم، 
ودمرت  من فجر اليوم نفسك قةصفت طائرات االحتالل النفاثة المنزل بثالثة ةصواريخ، أتت عليك بالكامل، 2:22وعند حوالي الساعة 

( منزل قريب بشكل 22( منازل مجاورة بشكل بالا، وتضرر )6( منازل سكنية مالةصقة بشكل كلي، في حين أضّر القةصف بعدد )2)
جزئي. وتسبب القةصف في بّ  حالة من الخوف والهلع في نفوس السكان المدنيين ال سيما األطفال والنساء منهم. كما تسبب في 
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( أطفال وسيدتين، ووةصفت المةصادر الطبية في مستشفيي كمال عدوان والعودة جراحهم 3اح منهم )( من المواطنين بجر 25 ةصابة )
( محالت تجارية أحدها دمر بشكل كلي، كما تضرر مسجد القسام بشكل 6بالمتوسطة والطفيفة. هذا وتضرر جراء القةصف عدد )

( سيدات. وتفيد 6( أطفال و)52( فردا ، من بينهم )22ت تضم )( عائال6جزئي. وتفيد التحقيقات الميدانية أن منزل أبو فول تقطنك )
التحقيقات الميدانية أن سكان المنزل تلقوا اتةصاال  من هاتف خلوي أبلغهم أن المنزل سوف يقةصف ولكنهم اعتبروا األمر مزاح وام 

 يعبطوا، حتى تم قةصف المنزل من قبل طائرات االستطالع. وينشط أحد سكانك في سرايا القدس.

وحول قةصف واستهداف منزلك في مشروع بيت الهيا، ةصرح المواطن:  يهاب سعيد محمد أبو فول                         للمركز بما 
 يلي:

أسكن في الشقة الجنوبية من الطبقة الرابعة من منزل العائلة المكون من أربعة طبقات، والكائن في ساحة القسام، حي  يقابل مسجد 
( عائالت، هم إلخوتي: رأفت 6( أطفال وزوجتي، ويسكن في المنزل )2( أفراد، منهم )1الشرقية، وتتكون عائلتي من ) القسام من الجهة

( سيدات. فوجئت بهاتفي الخلوي 6( طفل، و)55( فردا ، منهم )21أحمد وأمي وعمتي، ومجموع سكان المنزل هو ) –محمد  -عوض –
، فانتابني شعور بالقلق في وقت مبكر من أيام يشن فيها 53/55/2252حد الموافق من فجر يوم األ 5:22يرن عند حوالي الساعة 

(، ففتحت الهاتف 23652212، كان الرقم المتةصل )54/55/2252االحتالل عدوانا  على قطاع غزة منذ مساء األربعاء الموافق 
عل خمس دقائق لكي تخلي البيت، فنورت للرقم للتطكد واستقبلت المكالمة، فقال لي المتةصل:  يهاب أبو الفول، قلت لك: نعم، فقال: م

من ماهية المتةصل، ثم سطلتك: من أنت، فقال: أنا مروان من جيش الدفاع اإلسرائيلي، اعتقدت أن األمر مزاحا  أو اسطوانة تتكلم، لم 
( دقائق 1أوالدي، وعاود القول معل )أكتر  باألمر، فقلت لك: النمرة غلط، فقال: ال تتخوت علي، وأعطاني رقم جوالي وعدد لي أسماء 

( دقائق 2إلخالء البيت، فطخذت األمر بشيء من الجدية، ونهضت من نومي، وأخبرت  خوتي وعائلتي وجاري أبو أنس ريان، وبعد )
على األكثر سمعت ةصوت انفجار قوي حطم زجاج نوافذ المنزل، فنزل أخي: عوض، وقال لي أن الةصاروا أخترق سطح المطبخ في 

قتك، فبدأنا بالنزول من المنزل بسرعة، فحملت أوالدي وتطكدت من خروج زوجتي، كذلل فعل  خوتي، وفي الخارج ناديت على الجيران ش
جميعا  إلخبارهم، وأثناء ذلل سمعت ةصوت انفجار ثاٍن، وعلمت أنك قةصف من طائرات االستطالع لمنزل جارنا مةصطفي ريان المجاور، 

جار ثال ، علمت أنك قةصف تحذيري من طائرات االستطالع على منزل جارنا: ماهر حجازي المجاور، وبعد دقيقة سمعت ةصوت انف
وبدأ الجيران يخرجون من منازلهم ويتجمعون أمام منزلنا والفوضى عّمت المكان، وبعد دقيقتين على األكثر سمعت ةصوت انفجار رابع، 

( مترا  تقريبا  من الجهة الشمالية، وبقيت في 22تعدت عن المكان لمسافة )علمت أنك قةصف تحذيري في ساحة القسام مقابل المنزل، اب
من فجر اليوم نفسك، فوجئت بضوء كبير أنار المنطقة بكاملها، وشاهدت غبارا  كثيفا  ودخان مأل  5:42الشارع، وعند حوالي الساعة 

حجارة متطايرة، وبعد دقائق سمعت ةصراا في منازل المكان، فطيقنت أن االحتالل قةصف المنزل، ألقيت بنفسي أرضا  لتالفي أيك 
الجيران، يطلبون النجدة، أسرعت تجاه المنزل الذي شاهدتك بالكاد بسبب الغبار، فقد كان مهدما  بالكامل، وشاهدت النيران تشتعل من 

وفي ساعات الةصباح شاهدت منزل: معين بعلوشة )أبو الجليل( جارنا، وبعد ذلل علمت أن عدد من الجيران أةصيبوا جراء القةصف. 
 المنطقة قد تضررت بالكامل نتيجة القةصف، فدمر منزلنا بما فيك كليا ، ومنزل بعلوشة ومنزل ريان ومنزل سمور)جيراننا( بالكامل.

 

  ،بةصاروا 59/55/2252من فجر يوم االثنين الموافق  5:52عند حوالي الساعة قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي االنفاثة ،
، منزل المواطن: فؤاد محمود محمد العسكري، المكون من خمسة طبقات، والكائن قرب مستشفى العودة في تل الزعتر بجباليا واحد

في محافوة شمال غزة، وقد سبق هذا القةصف قةصف تحذيري من طائرات االستطالع بطربعة ةصواريخ متتابعة، ما حذا بسكان المنزل 
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 فرض منطقة أمنية واستهداف التجمعات السلمية
عازلة  أمنية منطقة تدشين نيتها عن االحتالل قوات أعلنت

(Buffer zone)بعمق يقدر  تدريجي، زمني ، بشكل
 بدء ا كم 62 طول على األقل على واحد متر كيلو بحوالي

 أم النةصر، وقرية الهيا، بيت لبلدة الشمالية دودالح من
 تلتف حي  حانون، بيت بلدة من والشرقي الشمالي والجزء
 بلدة من األجزاء الشرقية ثم القطاع، شرقي  لى الحدود
 بمنطقة مرور ا غزة، شمال محافوة  طار في وذلل جباليا
 غزة وادي وقرية التركمان الشرقي، ومنطقة الشرقية، اجديدة

 تمر ثم غزة، محافوة شرق وجنوب شرق الديل(، حرج)
 وهي البلح، دير محافوة تقع شرق سكنية تجمعات بطربع
 قرية المغازي، مخيم البريج، مخيم: التالي النحو على

 بعد وتمر السلقا، وادي وأخير ا ديرالبلح، ومدينة المةصدر،
 يونس خان محافوة شرق أخرى سكنية تجمعات بستة ذلل
 الكبيرة، وعبسان خزاعة، و سهيال، بني ، والقرارة: هي

 المناطق وتنتهي الفخاري، وأخير ا الجديدة، وعبسان
 . رفح محافوة شرق الشوكة عند بلدة الحدودية

 

( منازل سكنية مالةصقة بشكل بالا، هي 3خوفا  على حياتهم، ودمر المنزل بالكامل، كما دمرت )والمنازل المجاورة والقريبة بتركها 
جواد مليحة. في  -أحمد ةصالح -محمد ةصالح -أدهم الةصوري -جبر الشنباري -محمد عقل -محمد الزيناتي -منازل: فتحي نةصر

ّ  حالة من الخوف والهلع في نفوس السكان ( منازل مجاورة بشكل جزئي. وتسبب القةصف في ب52حين أضّر القةصف بعدد )
( أطفال وسيدتين، ووةصفت 4( من المواطنين بجراح منهم )51المدنيين ال سيما األطفال والنساء منهم. كما تسبب في  ةصابة )

 ( محالت4المةصادر الطبية في مستشفيي كمال عدوان والعودة جراحهم بالمتوسطة والطفيفة. هذا وتضرر جراء القةصف عدد )
( 42( عائالت تضم )6. وتفيد التحقيقات الميدانية أن منزل العسكري تقطنك )-منجرة أسفل المنزل -تجارية أحدها دمر بشكل كلي

( طفال . وتفيد التحقيقات الميدانية أن جيران المنزل تلقوا اتةصاال  من هاتف خلوي أبلغهم أن المنزل سوف 22فردا ، من بينهم )
 يقةصف.

، سمعت رنين ةصوت الهاتف األرضي، كما سمعت أحد ما 22/55/2252يوم الثالثاء الموافق  من فجر 5:22ساعة ...عند حوالي ال
يطرق باب المنزل، فذهبت الستيضاح األمر، فتحت الباب فوجدتك جاري: رجب الشمباري، جاء ليقول لي: أن ابني عةصمت تلقى 

( دقائق على األكثر، فرفعت الهاتف الذي 1ّلا أبيل أن يغادر المنزل خالل )مكالمة على جوالك من قوات االحتالل قالوا لك خاللها: ب
تواةصل رنينك ولكن االتةصال كان قد انتهي، فطخليت المنزل، وعلمت أن قوات االحتالل سوف تستهدف منزل جاري فؤاد العسكري، 

د دقائق بدأت أسمع انفجارات متتالية قريبة، كانت وبقيت في المنطقة، فجلست وجيراني في أحد الشوارع اآلمنة غرب منطقة سكننا، وبع
( انفجارات، علمت أنها قةصف تحذيري من طائرات االستطالع اإلسرائيلية، وبعد ذلل سمعت انفجارا  قويا  لحق بةصوت عاٍل لطائرات 4)

دت الغبار يغطي المنطقة، ومنزل وبعيد االنفجار عدت للمنطقة، فشاه -التي أعرفها من خالل تجربتنا كفلسطينيين -االحتالل النفاثة
المالةصقة بمنزل  -جاري العسكري قد دمر كليا  واشتعلت فيك النيران، ودمارا  كبيرا  وبالغا  لحق بمنزلي، وتضرر العفش في الجهة الجنوبية

( في المنزل وعفشها كامال ، واآلن 6حي  تضررت الشقق )ال  -العسكري
ائي شقة منفردة أستطجرها، وال هجرت أسرتي، حي  يعيش كل واحد من أبن

أعلم ماذا سيحد  لمنزلي، هل سيزال أو سوف يعاد ترميمك. تضررت 
المنطقة ككل جراء القةصف، كما أةصيب عدد من سكان المنطقة والمنطقة 

 القريبة جراء القةصف، وتشتت األسر والجيران.
 

 أمنية واستهداف التجمعات السلميةفرض منطقة 
إلسرائيلي فتح نيران أسلحتها تجاه المناطق واةصلت قوات االحتالل ا

المحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية والشمالية بشكل شبك يومي، مستهدفة 
كل ما يتحرل في المنطقة. وتشير التحقيقات الميدانية التي يجريها مركز 
الميزان أن قوات االحتالل تستهدف كل من يقترب من المناطق الحدودية 

( متر داخل 5222فات تتجاوز في بعض األحيان )شماال  وشرقا ، لمسا
أراضي القطاع، وليس كما ادعت في منشورات ألقتها من الطائرات خالل 
شهر كانون األول )يناير( بطنها تستهدف من يقترب من الحدود لمسافة 

 ( متر فقط.222)
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االحتالل بشكل مباشر لعمال جمع وطحن وغربلة ركام  وبرزت خالل الفترة التي يتناولها التقرير االعتداءات المتكررة واستهداف قوات
المباني المهدمة، أثناء عملهم في المناطق الحدودية التي سبق وأن دمرتها قوات االحتالل، بغية تكسير ركام المباني المهدمة، وبيعها 

 اسفرت انتهاكات قوات االحتاللنسان فقد اإلووفقا  لتوثيق مركز الميزان لحقوق  التي تعيد استخدامها في ةصنع الطوب. -لمعامل الطوب
( شخةصا  اخر بجروح متفاوتة من 523، واةصابة )( أطفال4)من بينهم  شخةصا  ( 23بفرض منطقة أمنية عازلة, عن مقتل ) المتعلقة
لسل الزمني عناوين مختلفة وفق التس أربعةيورد التقرير االنتهاكات ذات العالقة بفرض منطقة أمنية عازلة في  ( طفل.24بينهم )

 لألحداث، والفئة المستهدفة.
 
 

 جدول احصائي موجز يوضح االنتهاكات ذات العالقة بفرض منطقة أمنية عازلة
 

عدد القتلى من  عدد القتلى العنوان
عدد الجرحى  عدد الجرحى االطفال

 من االطفال
 11 24 0 1 استهداف التجمعات السلمية

 2 24 1 2 استهداف المزارعين
اخل اراضي القطاعالتوغل د  2 1 4 0 

 11 42 2 23 استهداف المدنيين قرب حدود الفصل
 32 142 2 22 المجموع

 
 
 

 أواًل: استهداف التجمعات السلمية 
طالق النار على المشاركين فيها واحدا  من االنتهاكات التي تتكرر بشكل شبك أسبوعي في  شكل استهداف المسيرات والتجمعات السلمية وا 

ة، وخاةصة بعد أن أةصبح التوجك  لى المناطق الحدودية، التي تحاول سلطات االحتالل اقتطاع جزء مهم منها وتحويلك  لى قطاع غز 
شريط أمني يحور على الفلسطينيين الوةصول  ليك أو االقتراب منك سلوكا  أسبوعيا  منوما . ولم تقتةصر المشاركة في المسيرات السلمية 

سكان تلل المناطق أو المزارعين الذين يملكون أراض زراعية فيها بل تجاوزهم  لى مشاركة ناشطات أجنبيات على المدنيين الفلسطينيين و 
ونشطاء مجتمعيين ومؤسسات وأحزاب سياسية، واسفر االستهداف المنضم للتجمعات السلمية خالل الفترة التي يتناولها التقرير عن مقتل 

، على الفور، بعد  ةصابتك بعيار ناري في الرقبة خالل مشاركتك في مسيرة سلمية مناهضة عامًا( 12محمود محمد يحيى زقوت )الشاب: 
 ( طفال .59( فلسطينيا ، من بيهم )42للمنطقة المقيد الوةصول اليها، كما أسفرت عمليات االستهداف المتكرر عن  ةصابة )

 
 :2012حاالت استهداف التجمعات السلمية التي رصدها مركز الميزان خالل العام 
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 في محيط موقع اإلرسال العسكري اإلسرائيلي،  -الذين ترجلوا من جيب عسكري توقف داخل الحدود -فتح جنود االحتالل اإلسرائيلي
الكائن على حدود الفةصل الشمالية شمال شرق بيت حانون بمحافوة شمال غزة، نيران أسلحتهم الرشاشة، بشكل متقطع، عند حوالي 

 -، تجاه المسيرة األسبوعية المناهضة للمنطقة المقيد الوةصول  ليها52/5/2252ر يوم الثالثاء الموافق من بعد وه 52:21الساعة 
والتي تنومها المبادرة المحلية في بيت حانون، وذلل أثناء تواجدهم في المنطقة الزراعية  -والتي تسميها قوات االحتالل بالعازلة

مترا  من تلل الحدود، وتحت وططة  طالق النار الذي استهدفهم بشكل مباشر  522ت الواقعة جوار حدود الفةصل، على مسافة تقدر ب
ابتعد المشاركين عن المكان فرارا  بحياتهم، دون وقوع  ةصابات ولكن حالة من الخوف انتابت عددا  من المتضامنين األجانب 

 حتالل المسيرة األسبوعية المناهضة للمنطقة العازلة. والمشاركات في المسيرة. وهذه ليست المرة األولى التي تستهدف فيها قوات اال
 

لي ووفقا  لما أفاد بك الناشط: ةصابر الزعانين لباح  المركز: "فقد انطلقت المسيرة من أمام المدرسة الزراعية الثانوية كالمعتاد عند حوا
( من المتضامنين األجانب، وعدد 2من بينهم )( شخةصا  42من ةصباح الثالثاء نفسك تجاه الحدود الشمالية بمشاركة ) 55:51الساعة 

من الةصحفيين ونشطاء المبادرة ومناهضة المنطقة العازلة، تجاه محيط معبر بيت حانون ) يرز( شمال بيت حانون، ثم سارت بمحاذاة 
 -طقة المسماة األفوكادوفي المن -جهة الشرق حتى منطقة التقاء الحدود الشمالية مع الشرقية -مترا   512على مسافة تقدر بت -الحدود

مترا ، وتوقفوا هنال قبالة موقع اإلرسال العسكري اإلسرائيلي الواقع شمال أشدروت، أمام سلل شائل  5322والتي تبعد عن المعبر حوالي 
دون مترا  من حدود الفةصل الشرقية الشمالية، وبعد دقائق من وقوفهم في المكان يرد 22وضعك االحتالل في وقت سابق على بعد 

 -الهتافات المناهضة للمنطقة العازلة، توقف أمامهم أحد جيبات االحتالل العسكرية التي كانت تسير على طريق داخل األراضي المحتلة
وترجل منك أربعة جنود، ثم بدءوا في  طالق النار تجاه المشاركين وعلى مقربة منهم بشكل  -مترا  من مكان وجودهم 222على بعد 

 ة األولى التي يحد  فيها هذا الش ، والمرة األولى التي يةصل فيها النشطاء  لى تلل المنطقة الحدودية."متقطع، وهي المر 
 
  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة المنتشرة على حدود الفةصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، عند

، تجاه عشرات المتواهرين الذين تواجدوا على بوابة معبر بيت 22/2/2252لموافق من مساء يوم الجمعة ا 52:42حوالي الساعة 
الذي تواةصل حتى الساعة  -مترا  من الحدود، في ذكرى يوم األرض، وتخلل  طالق النار 12على بعد  -حانون ) يرز( وفي محيطها

تسبب في مقتل الشاب: محمود محمد يحيى زقوت  طالق عدد من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما  -من مساء الجمعة نفسك 59:22
ةصابة ) 53) ( طفال ، بجراح متفاوتة، وةصفت 52( مشاركا ، من بينهم )45عاما (، على الفور، بعد  ةصابتك بعيار ناري في الرقبة، وا 

ة غزة، وأفادت ( منهم بالخطيرة وحولتهما للعالج في مستشفى الشفاء بمدين2المةصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراح )
( وةصلوا مستشفى بلسم العسكري بينما 6( جريحا  منهم وةصلوا مستشفى كمال عدوان و)22المةصادر الطبية لباح  المركز أن )

( باالختناق جراء استنشاق 2( من الجرحى أةصيبوا بطعيرة نارية أو شواياها، بينما أةصيب )21( مستشفى العودة. وأن )2وةصل )
 ات وجروح جراء السقوط. ( بكدم4الغاز، وأةصيب )

 
 مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز المواطن محمود خالد محمود عبد النبي على النحو التالي:

خرجت مع مسيرة جماهيرية انطلقت من مسجد أبو الخير الكائن في جباليا البلد في ذكري يوم األرض ونةصرة  للمسجد األقةصى، وخرج 
كين، وةصلنا حتى مسرح كبير أعد مسبقا  الستقبال المسيرات قرب محطة حمودة للبترول شرق بيت الهيا، وبعد مرور فيها آالف المشار 
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الذي يبعد حوالي  –نةصف ساعة من وةصولي شاهدت الشبان واألطفال يجتازون حاجزا  للشرطة ذاهبين  لى معبر بيت حانون  يرز
، فذهبت ةصحبتهم 22/2/2252من مساء يوم الجمعة الموافق  51:22الساعة   وذلل عند حوالي -مترا  عن منطقة المهرجان 2222

حتى وةصلنا مفترق الجمارل ودخلنا محيط معبر بيت حانون ) يرز( عن طريق المنطقة الرملية الكائنة شمال أبراج الندى، وةصلت 
الجمعة نفسك، وكان عشرات الشبان قد من مساء  56:51( عند حوالي الساعة 1/1منطقة معبر  يرز ومكتب التنسيق واالرتباط )

( مترا  من بوابة  يرز الرئيسية، وشاهدت الشبان 12وةصلوا المكان قبلي، شاهدت سياجا  شائكا  قد وضعتك قوات اإلحتالل على بعد )
المعبر، وكانوا يطلقون المتواهرين يقذفون الجدار الحدودي اإلسمنتي والبوابة بالحجارة، وشاهدت عددا  من الجنود يتمركزون على بوابة 

النار تجاه المتواهرين، وشاهدت عددا  من الشبان يةصابون بطعيرة نارية في الساقين أو اليدين، وكان الشبان يحملونهم على دراجات 
مت نارية تواجدت في المكان ويوةصلونهم  لى بوابة الجمارل، حي  تطخذهم سيارات اإلسعاف من هنال  لى المستشفى، وبعد دقائق تقد

زاحتك عن طريقنا، فسمعت ةصوت  طالق النار، كانت أةصوات ا عالية  حتى وةصلت السياج الشائل وحاولت ومعي عدد من الشبان رفعك وا 
وأخرى منخفضة، وشاهدت عدد خمسة شبان يةصابون جراء  طالق النار هذا، وبعد ذلل شعرت بالتعب فاسترحت على 

 59عريض أنشط على جانب األسفلت، وجلس جواري ةصديقي/ تامر الةصباغ )  األرض)األسفلت(، وسندت وهري على حزام باطون
مترا ( من بوابة المعبر، وجلس  62عاما ( وكنت قد تعرفت عليك قبل دقائق، جلسنا على بعد ) 59عاما (، وجلس جوارنا: محمود زقوت )

ثم أنا، ثم جاء عدد من الشبان وجلسوا جواري) لى وجواره من الجنوب ةصديقي الةصباغ،  -حي  كان مقابال للبوابة -زقوت جهة الشمال
الجنوب مني(، سمعت ةصديقي الةصباغ يقول لزقوت اجعل رأسل منخفضة خوفا  من األعيرة النارية المتتالية. وأثناء الحدي  فوجئت 

فقلت للةصباغ بةصوت  بجسم ساخن في ةصدري، فنورت للمكان فشاهدت ثقبا  في فانلتي والدم ينزف من المكان، ثم شعرت بطلم كبير،
متحشرج يبدو أني أةصبت، أسعفني، ونورت  ليك فشاهدتك قد سقط على األرض مةصابا  في ذراعك األيمن، وشاهدت زقوت أيضا  يسقط 
أرضا ، والدماء تنزف من رقبتك، ثم شاهدت الةصباغ يقوم ويجري فلحقت بك، حتى وةصلت  حدى الدراجات النارية التي تواجدت في 

كت بها وأركبني سائقها وذهب بي  لى حاجز الجمارل، وهنال أركبني الشبان سيارة اسعاف ذهبت بي  لى مستشفى كمال المكان، فطمس
عدوان، حي  قدموا لي العالج الالزم، وقال األطباء أنني قد أةصبت بعيار ناري ثقيل اخترق ةصدري من منطقة أسفل الثدي األيسر 

ال كنت في عداد األموات، وعلمت أن عيار ناري ثقيل اخترق ذراع وخرج من أسفل اإلبط، فحمدت اهلل على أن ك لم ينزل لألسفل أكثر وا 
ةصديقي تامر الةصباغ وخرج مسببا  لك كسرا  في الذراع، وأن زقوت قد استشهد جراء نفاذ عيار ناري ثقيل من رقبتك. فعلى ما يبدو أن 

عض. تلقيت العالج المالئم في مستشفى كمال عدوان، ثم عدت للمنزل بعد العيار نفسك أةصاب ثالثتنا حي  كنا نجلي بجانب بعضنا الب
 أيام. 

 
  )فتح جنود االحتالل اإلسرائيلي المتمركزين في أبراج المراقبة الكائنة داخل حدود الفةصل الشمالية، في محيط معبر بيت حانون ) يرز

ددا  من قنابل الغاز المسيل للدموع، عند حوالي الساعة بمحافوة شمال غزة، نيران أسلحتهم الرشاشة، بشكل مكثف، وأطلقوا ع
، تجاه المشاركين في المسيرة األسبوعية السلمية المناهضة للمنطقة المقيد 23/2/2252من ةصباح يوم الثالثاء الموافق  55:12

في المنطقة الزراعية الواقعة  الوةصول  ليها والتي تنومها المبادرة المحلية ونشطاء متطوعون في بيت حانون، وذلل أثناء تواجدهم
وتحت وططة  طالق النار والقنابل الغازية الذي استهدفتهم  -مترا  من تلل الحدود 222على مسافة تقدر بت   -جوار حدود الفةصل

رية، من بعد وهر اليوم نفسك، دون وقوع  ةصابات باألعيرة النا 52:22بشكل مباشر ابتعد المشاركين عن المكان عند حوالي الساعة 
 ولكن معوم المشاركين أةصيبوا باختناق جراء الغاز المسيل للدموع دون أن يةصل أحد منهم المستشفيات. 

 عامًا( للمركز على النحو التالي: 33مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها الناشط: صابر موسى الزعانين )



 

46 

 

لمقيد الوةصول  ليها من أمام المدرسة الزراعية الثانوية عند حوالي الساعة انطلقنا في مسيرتنا األسبوعية السلمية المناهضة للمنطقة ا
( من المتضامنين األجانب، وعدد 1( مشاركا  من بينهم )12من ةصباح الثالثاء نفسك تجاه الحدود الشمالية بمشاركة حوالي ) 55:51

ية الكائنة شرق معبر بيت حانون ) يرز( شمال بيت ( من الةصحفيين، باإلضافة  لى نشطاء المبادرة، تجاه منطقة قرموط الزراع3)
من ةصباح اليوم نفسك ففوجئنا بجنود االحتالل المتمركزين في  55:12مترا ، وعند الساعة  512حانون، حتى وةصلنا  لى مسافة تقدر بت

ألني لم أشعر بها، وحين بدأنا بالتجمع برج المراقبة المقابل لمكان تواجدنا يطلقون األعيرة النارية، على ما يبدو أنها كانت في الهواء 
( جنود مدججين بالسالح يةصعدون أعلى البرج ويطلقون عددا  من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاهنا، 2لغرض التراجع، شاهدت عدد )

لرياح أبعدت دخانها كانت األجواء عاةصفة فطبعدت الرياح الغاز عن المكان، حاول الجنود أن يحيطونا بدائرة من قنابل الغاز، ولكن ا
حي   -أيضا ، في هذه اللحوات أخذنا بالتراجع جهة الجنوب، ووسط حالة من الفوضى بدأ الجنود بإطالق النار تجاهنا بشكل مباشر

وشارل جنود برج المراقبة الكائن في محيط معبر  يرز في  طالق النار  -شاهدت األعيرة تضرب باألرض على مقربة من مكان تواجدنا
مترا  عند الحدود  122نا أيضا ، فتراجعنا أكثر نحو الجنوب، وتواةصل  طالق النار تجاهنا حتى بعد أن ابتعدنا مسافة تقدر بتتجاه

من بعد وهر يوم الثالثاء ذاتك. وهي المرة  52:22( دقيقة، حتى غادرنا المنطقة عند حوالي الساعة 42الشمالية، واستمر ذلل لمدة )
 ا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المسيرة". الثانية التي تطلق فيه

 
  فتح جنود االحتالل اإلسرائيلي المتمركزين في أبراج المراقبة المحيطة بمعبر بيت حانون ) يرز(، الكائنة على حدود الفةصل الشمالية

من بعد وهر يوم الثالثاء  52:22شمال بيت حانون بمحافوة شمال غزة، نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل متقطع، عند حوالي الساعة 
، تجاه المسيرة السلمية األسبوعية المناهضة للمنطقة المقيد الوةصول  ليها، والتي تنومها المبادرة المحلية 25/2/2252الموافق 

ونشطاء متطوعون في بيت حانون، وذلل أثناء تواجدهم في المنطقة الزراعية الواقعة شرق معبر  يرز، جوار حدود الفةصل، على 
مترا  من تلل الحدود، وتحت وططة  طالق النار ابتعد المشاركين عن المكان، دون وقوع  ةصابات في ةصفوفهم  532سافة تقدر بت م

( من الةصحفيين،  ضافة  لى نشطاء 52( من المتضامنين األجانب، وعدد )2( فردا ، من بينهم )32)حي  شارل في المسيرة حوالي )
 ت االحتالل تستهدف المسيرة بشكل أسبوعي.المبادرة(، الجدير ذكره أن قوا

  )فتح جنود االحتالل اإلسرائيلي المتمركزين في أبراج المراقبة الكائنة داخل حدود الفةصل الشمالية، في محيط معبر بيت حانون ) يرز
ء الموافق من ةصباح يوم الثالثا 55:41بمحافوة شمال غزة، نيران أسلحتهم الرشاشة، بشكل متقطع، عند حوالي الساعة 

، تجاه المشاركين في المسيرة األسبوعية السلمية المناهضة للمنطقة المقيد الوةصول  ليها والتي تنومها المبادرة المحلية 6/2/2252
 512على مسافة تقدر بت   -ونشطاء متطوعون في بيت حانون، وذلل أثناء تواجدهم في المنطقة الزراعية الواقعة جوار حدود الفةصل

وتحت وططة  طالق النار الذي استهدفتهم بشكل مباشر ابتعد المشاركين عن المكان عند حوالي الساعة  -تلل الحدودمترا  من 
بوعية من بعد وهر اليوم نفسك، دون وقوع  ةصابات. وهذه ليست المرة األولى التي تستهدف فيها قوات االحتالل المسيرة األس 52:21

 المناهضة للمنطقة العازلة.
 االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط الحدودي الفاةصل شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس عند حوالي الساعة  فتحت قوات

شخت  522، تجاه مسيرة سلمية انطلقت نحو الشريط الحدودي بمشاركة حوالي 22/2/2252من وهر يوم الجمعة الموافق  5:22
ت المتوفرة لدى المركز فان جنود االحتالل أطلقوا النار تجاه المشاركين في المسيرة لدى بمناسبة ذكرى يوم األرض، ووفق المعلوما

اقتراب عدد من الشبان الشريط الحدودي الفاةصل، حي  قام عدد منهم برفع العلم الفلسطيني على السياج الفاةصل، أسفر  طالق النار 
عاما (  22عاما ( أةصيب في ذراعك األيمن، امجد خليل قديح ) 53) ( مواطنين من بينهم طفل وهم: عهد  سماعيل قديح1عن  ةصابة )
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عاما (،في كف يده 59عاما(، أةصيب بعيار ناري في الحوض، توحيد حسين قديح ) 22أةصيب في ساقك األيمن، كرم جبر قديح )
فى ناةصر ومستشفى غزة األوروبي عاما (، بعيار ناري في البطن، وتم نقل المةصابين  لى مستش 52اليسرى، و محمد أيمن أبو فرحانك )

 لتلقي العالج، وعلى اثر  طالق النار تفرق المشاركون في المسيرة وانسحبوا من مكان الحاد .
  ةصباح اليوم الجمعة الموافق  2:22أطلق جنود االحتالل المتمركزون داخل الشريط الحدودي شرق خان يونس النار، عند حوالي الساعة

ت من المواطنين لدى اقترابهم من الشريط الحدودي الفاةصل شرق بلدة القرارة وبلدة عبسان الكبيرة وخزاعة، ، تجاه العشرا22/55/2252
عاما (، بعد  ةصابتك بعيار  22حي  قام عدد منهم برفع األعالم والرايات، ما أدى لمقتل أحدهم ويدعى أنور عبد الهادي مسلم قديح، )

وح تم نقلهم  لى مستشفى غزة األوروبي، ومستشفى ناةصر بخان يونس، ووةصفت  ةصاباتهم آخرين بجر  53ناري في الرأس، فيما أةصيب 
 بين طفيفة ومتوسطة، وأةصيب غالبيتهم بطعيرة نارية في األطراف السفلية.

  وأطلقت عددا  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة المنتشرة على حدود الفةصل الشرقية، نيران أسلحتها الرشاشة
، تجاه تجمع للمزارعين 54/52/2252من مساء يوم الجمعة الموافق  56:22من قنابل الغاز المسيل للدموع، عند حوالي الساعة 

والشبان الفلسطينيين الذين تواجدوا في منطقة أبو ةصفية القريبة من تلل الحدود، ما تسبب في  ةصابة الشاب: مؤمن محمد العبد نوارة 
جراحك  -التابع التحاد لجان العمل الةصحي -، بعيار ناري في القدم اليمنى، ووةصفت المةصادر الطبية في مستشفى العودةعاما ( 59)

ةصابة الشاب: رامي محمد أبو عميرة ) عاما ( بحالة اختناق جراء  59بالمتوسطة، وحولتك  لى مستشفى الشفاء الستكمال مراحل العالج، وا 
الق النار المزارعين والمواطنين الذين تواجدوا في المنطقة التي تبعد عن حدود الفةصل أمتار قليلة  لى استنشاقك الغاز. هذا ودفع  ط
 التراجع واالبتعاد عن المكان.

 قرب حدود الفصل المزارعينثانيًا: استهداف 
المناطق المحاذية لحدود  والمزارعين فياستهداف االراضي الزراعية ، يتناولها التقريرقوات االحتالل اإلسرائيلي خالل الفترة التي  ةصعدت

للمزارعين قرب حدود استهداف  لة( حا62قطاع غزة الشرقية والشمالية،. ووفقا  لتوثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان فقد سجل وقوع )
، ويترتب أطفال (4)من بينهم  شخةصا  ( 46عن  ةصابة )و  ،سيدة( فلسطينيين من بينهم 2تلل االعتداءات عن مقتل ) أسفرتو ، الفةصل

على هذه الممارسة تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلل المناطق والمزارعين ممن يملكون أراضي فيها، وحرمان عشرات األسر 
من مةصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من األراضي المخةصةصة ألغراض الزراعة، بالنور  لى أن األراضي المستهدفة كافة هي أراضي 

 ةصةصة ألغراض الزراعة في قطاع غزة.ثل نسبة مهمة من مجموع األراضي المخزراعية وتم
 

 :2012خالل العام  المزارعين قرب حدود الفصلحاالت استهداف  ابرز
  تجاه مزارع وابنتك أثناء 52/22/2252من مساء يوم االثنين  52:22أطلقت طائرة  سرائيلية، ةصاروخا  واحدا ، عند حوالي الساعة ،

ي أرض زراعية تخةصهم وتقع جوار منزل العائلة الكائن في محيط مدرسة تل الزعتر الواقعة في شارع بيت الهيا الغربي، تواجدهما ف
عاما (، التي توفيت متطثرة بجراحها  24عاما (، وابنتك فايزة ) 25ما تسبب في قتلهما، وهما المسن: محمد مةصطفى عوض الحسومي )

 عدوان.بعد دقائق من وةصولها مستشفى كمال 
 

 مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز المواطن عماد احمد مصطفي الحسومى على النحو التالي:
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، بينما كنت في حوش منزلي برفقة أفراد عائلتي، وأثناء جلوسنا 52/2/2252من مساء يوم االثنين الموافق  52:51عند حوالي الساعة 
ثواني سمعت ةصوت انفجار ثاني أقوى من األول، فتحركت من مكاني الستطالع األمر، توجهت سمعت ذوى انفجار كبير قريب، وبعد 

عاما (، فشاهدت دخانا   25 لى الناحية التي جاء منها الةصوت فقد كانت مزرعة يملكها عمي: محمد مةصطفي عوض الحسومي )
هبت تجاه الدخان، ودخلت الدفيئة للتعرف على مةصدر مترا  يملكها عمي نفسك، فذ 622يتةصاعد من دفيئة زراعية تتربع على مساحة 

الدخان فشاهدت النيران تشتعل داخل الدفيئة ثّم عدت للمنزل بسرعة لطلب النجدة، وأخبرت عمي: محمد، الذي تواجد أمام مدخل منزلة 
( مترا ، 62وعلى بعد حوالي ) المجاور لمنزلي، فقرر الذهاب إلطفاء الحريق التي نشبت في الدفيئة الواقعة جنوب شرق منزل عمي،

عاما (، وذهب الى هنال رغم محاوالتي لمنعك،  فقررت الذهاب لمساعدتك، وفي منتةصف الطريق طلب مني  21فنادى ابنتك: فايزة )
ياه الذي تملكك الرجوع لتشغيل ماتور المياه )دفاع المياه(، حتى تةصل المياه في البرابيش )خراطيم المياه( ، إلطفاء الحريق فعدت لبئر الم

العائلة والكائن جوار منزلي، بهدف تشغيلك، وقبل وةصولي البئر، سمعت دوي انفجار ةصوتك أقل ارتفاعا  من االنفجار السابق، فعدت  لى 
عاما (، فطكملت  63المكان الستطالع األمر، فسمعت ةصراا زوجة عمي التي لحقت بعمي وهى: فتحية محمد موسي الحسومي )

حتى وةصلت مكان اشتعال النار في الدفيئة، فشاهدت جثة عمي: محمد تتمدد أرضا  وقد غرق بدمائك، وبترت ساقك طريقي بسرعة، 
( أمتار، شاهدت ابنة  عمى: فايزة، وكانت األجزاء السفلية من جسدها قد تمزقت أشالء، حاولت  سعافها، فتيقنت  1اليسرى، وعلى بعد )

قد فارق الحياة، بينما كانت ابنتك  على قيد الحياة،  فقررت اسعافها، وفي هذه اللحوات بعد فحةصي الواهري للجثة أن عمي محمد 
وةصل عدد كبير من الجيران المكان، وساعدوني بإحضار شرشف )قطعة قماش(، حملت بك فايزة بمساعدتهم، وركبت سيارة مدنية من 

دوان، بينما عدت  لى المكان لتفقده، أو العثور على أي شخت نوع فولكس فاجن، وذهبوا بالجثة والجريحة فايزة  لى مستشفى كمال ع
مةصاب آخر، فلم أجد، فذهبت  لى المستشفى، وهنال دخلت غرفة العناية المركزة، وعلمت بطن العم محمد استشهد، وفايزة ما زالت حية 

 .وهي تتلقي العالج، فطخبرت أفراد عائلتي باألمر، وبعد دقائق علمت أن فايزة قد استشهدت
 
  من  2:42فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط الحدودي الفاةصل شرق مدينة خان يونس، عند حوالي الساعة

 51، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه بلدة خزاعة شرق خان يونس، استمر اطالق النار لمدة 53/4/2252ةصباح يوم األربعاء الموافق 
عاما (، بسحجة عيار ناري في الرأس، بينما كانت تقوم بحةصاد  24مواطنة ريناد سالم محمود قديح )دقيقة، ما اسفر عن  ةصابة ال

محةصول الشعير في أرض زراعية تقع في منطقة السناطي شمال شرق بلدة خزاعة، وكانت تبعد عن شريط الفةصل الحدودي مسافة 
رامة العسكري في بلدة عبسان الكبيرة لتلقي العالج ووةصفت جراحها متر تقريبا ، وتم نقل المةصابة  لى مستشفى الك 322تقدر بحوالي 
 بالمتوسطة.

 
 بها للمركز، المواطنة ريناد سالم قديح: على النحو اآلتي: تيورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح

ة في أرض زراعية نملكها تقع في منطقة ، بينما كنت متواجد53/4/2252من ةصباح يوم األربعاء الموافق  2:22عند حوالي الساعة 
متر عن الشريط الحدودي الفاةصل، وكان برفقتي والد  322السناطي، شمال شرق بلدة خزاعة شرقي خان يونس، على بعد حوالي 

راضي عاما (، وكان أيضا عدد من المزارعين يتواجدون في األ 42عاما (، وزوجتك  يمان محمد قديح) 62زوجي حماد عبد اهلل قديح)
الزراعية المجاورة، حي  كنا نقوم بحةصاد محةصول الشعير. شاهدت جيب عسكري  سرائيلي توقف فوق تلك داخل الشريط الحدودي، ثم 
ترجل منك ثالثة جنود، وبعد لحوات سمعت ةصوت  طالق نار متقطع من جهة الشريط الحدودي، انبطحت على األرض، وانبطح أيضا 
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ف لمغادرة المكان. وخالل ذلل شعرت باني أةصبت في رأسي، وضعت يدي على مكان اإلةصابة، من كانوا برفقتي.. وبدأت أزح
فشاهدت الدماء تغمر يدي، فطدركت باني أةصبت، بدأت بالةصراا إلسعافي، خالل ذلل حضر عدد من األشخات الذين كانوا متواجدين 

وقاموا بنقلي بواسطة عربة نارية"تكتل"،  لى مستشفى الكرامة  في أراضيهم المجاورة، وكان  طالق النار ال يزال مستمرا بشكل متقطع،
العسكري الكائن في بلدة عبسان الكبيرة، وهنال أجريت لي  سعافات أولية، ثم نقلت  لى مستشفى غزة األوروبي في المدينة الستكمال 

في المستشفى لعدة ساعات، وعند حوالي العالج، وأخبرني األطباء باني أةصبت بسحجة عيار ناري في مقدمة الرأس. مكثت للعالج 
دونمات، ونعتمد  2وهر اليوم نفسك، غادرت المستشفى وعدت للمنزل. علما  بطن األرض التي نملكها تبلا مساحتها  5:22الساعة 

خالل  بشكل أساسي على الزراعة، وقد تعرضنا عدة مرات إلطالق نار من قبل جنود االحتالل المتمركزين داخل الشريط الحدودي،
تواجدنا في أرضنا، كما أن قوات االحتالل قامت بتجريف األرض عدة مرات خالل توغلها في المنطقة، وكان آخرها خالل الحرب 

 م.2229اإلسرائيلية على قطاع غزة في شهر يناير عام 
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  شاشة، بشكل متقطع، عند حوالي أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفةصل شرق خان يونس، نيران أسلحتها الر
، تجاه عدد من المزارعين الفلسطينيين ورعاة المواشي الذين تواجدوا في 55/2/2252وهر يوم السبت الموافق  52:22الساعة 

قة، ما دقي 22مزارعهم الواقعة في منطقة الواد والسريج شرق بلدة القرارة الحدودية المقيد الوةصول  ليها، استمر اطالق النار لحوالي 
عاما (، بينما كان أبناؤه يقومون برعاية قطيع من  11اسفر عن نفوق ناقتين تعود ملكيتهما للمزارع عبد اللطيف سليمان السميري )

 الجمال في تلل المنطقة، كما اجبر  طالق النار المزارعين على مغادرة المكان دون استكمال رعاية مزروعاتهم.
 

 عامًا(55سم صّرح بها للمركز، المزارع عبد اللطيف سليمان السميري )مقتطفات من إفادة مشفوعة بالق

، بينما كنت متواجدا  في ارضي الزراعية بالقرب من منزلي على 55/2/2252من وهر يوم السبت الموافق 52:22عند حوالي الساعة 
عاما (،  22، وكان أبنائي عالء)متر من الشريط الحدودي، شرق بلدة القرارة شمال شرق محافوة خان يونس 322بعد حوالي 

متر  لى الشرق مني، أي على مسافة  222عاما (، يقومان برعي قطيع من الجمال، عددهم عشرة رؤوس، على بعد حوالي  24ورأفت)
متر عن الشريط الحدودي غربا.. شاهدت جيب عسكري لونك اخضر جيشي تابع لقوات االحتالل اإلسرائيلي داخل  622تبعد حوالي

يط الحدودي، توقف فوق تلة من الرمال، وبعد لحوات سمعت ةصوت  طالق نار كان مةصدره من تجاه الجيب. انبطحت على الشر 
دقيقة، بقيت خاللها  51األرض، وشاهدت أبنائي االثنين ينبطحان أيضا  على األرض.. استمر  طالق النار بشكل متقطع لحوالي 

مغادرة المكان خشية تعرضي لإلةصابة.. وبعد أن توقف  طالق النار، رفعت رأسي  منبطحا  على األرض، ولم أتمكن من الوقوف أو
قليال ، ونورت نحو الجيب، فشاهدتك قد غادر المكان، عندها توجهت مسرعا  نحو أبنائي لالطمئنان عليهما، وعند وةصولي  ليهما 

اة على األرض، وكانت ميتة، وشاهدت دماء تنزف من وجدتهما بخير ولم يةصابا بطذى، بعدها بدأت أتفقد الجمال، فشاهدت ناقة ملق
متر من الشريط الحدودي، وكانت ال تتحرل بتاتا ، لكننا لم  422رقبتها، وشاهدت أيضا ناقة أخرى ملقاة على األرض، على بعد حوالي 

لجمال، وعدنا  لى المنزل، نتمكن من الوةصول  ليها خشية أن نتعرض إلطالق نار من جديد.. قمت أنا وأبنائي بجمع ما تبقى من ا
عندها شاهدت الواجهة الشرقية من المنزل قد أةصيبت بعدة أعيرة نارية جراء  طالق النار.. حي  يقع منزلنا على بعد حوالي كيلو متر 

ن متر مربع، ومكون م 222من الشريط الحدودي الفاةصل مع  سرائيل، ويفةصل بيننا أراضي زراعية مفتوحة، وهو مقام على مساحة 
طابق أرضي باطون، وأعيش فيك أنا وعائلتي، وثالثة من أبنائي وعائالتهم، ونعتمد على تربية األغنام والجمال كمةصدر أساسي للرزق، 

 بعد ان جرفت قوات االحتالل ارضي وحرمتني من الوةصول اليها ألنها تقع بمحاذات الشريط الحدودي.
 

  نيران أسلحتها  -في محيط معبر بيت حانون ) يرز( -حدود الفةصل الشماليةفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على
، تجاه المناطق 1/4/2252من مساء يوم الخميس الموافق  22:22الرشاشة، وأطلقت عدة قذائف مدفعية، عند حوالي الساعة 

ر لحوالي ساعة في جو ضبابي، دون الحدودية والزراعية الواقعة شمال غرب بيت حانون في محافوة شمال غزة، واستمر  طالق النا
وقوع  ةصابات أو أضرار، ولكن أةصوات االنفجارات واألعيرة النارية فرض حالة من الخوف في نفوس السكان المدنيين القاطنين قرب 

 المكان، السيما األطفال والنساء منهم.
 من  2:42دينة خان يونس، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط الحدودي الفاةصل شرق م

 51، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه بلدة خزاعة شرق خان يونس، استمر اطالق النار لمدة 53/4/2252ةصباح يوم األربعاء الموافق 
نت تقوم بحةصاد عاما (، بسحجة عيار ناري في الرأس، بينما كا 24دقيقة، ما اسفر عن  ةصابة المواطنة ريناد سالم محمود قديح )
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محةصول الشعير في أرض زراعية تقع في منطقة السناطي شمال شرق بلدة خزاعة، وكانت تبعد عن شريط الفةصل الحدودي مسافة 
متر تقريبا ، وتم نقل المةصابة  لى مستشفى الكرامة العسكري في بلدة عبسان الكبيرة لتلقي العالج ووةصفت جراحها  322تقدر بحوالي 
 بالمتوسطة.

 د التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرحت بها للمركز، المواطنة ريناد سالم قديح: على النحو اآلتي:يور 

، بينما كنت متواجدة في أرض زراعية نملكها تقع في منطقة 53/4/2252من ةصباح يوم األربعاء الموافق  2:22عند حوالي الساعة 
متر عن الشريط الحدودي الفاةصل، وكان برفقتي والد  322نس، على بعد حوالي السناطي، شمال شرق بلدة خزاعة شرقي خان يو 

عاما (، وكان أيضا عدد من المزارعين يتواجدون في األراضي  42عاما (، وزوجتك  يمان محمد قديح) 62زوجي حماد عبد اهلل قديح)
ائيلي توقف فوق تلك داخل الشريط الحدودي، ثم الزراعية المجاورة، حي  كنا نقوم بحةصاد محةصول الشعير. شاهدت جيب عسكري  سر 

ترجل منك ثالثة جنود، وبعد لحوات سمعت ةصوت  طالق نار متقطع من جهة الشريط الحدودي، انبطحت على األرض، وانبطح أيضا 
ة، من كانوا برفقتي.. وبدأت أزحف لمغادرة المكان. وخالل ذلل شعرت باني أةصبت في رأسي، وضعت يدي على مكان اإلةصاب

فشاهدت الدماء تغمر يدي، فطدركت باني أةصبت، بدأت بالةصراا إلسعافي، خالل ذلل حضر عدد من األشخات الذين كانوا متواجدين 
في أراضيهم المجاورة، وكان  طالق النار ال يزال مستمرا بشكل متقطع، وقاموا بنقلي بواسطة عربة نارية"تكتل"،  لى مستشفى الكرامة 

بلدة عبسان الكبيرة، وهنال أجريت لي  سعافات أولية، ثم نقلت  لى مستشفى غزة األوروبي في المدينة الستكمال العسكري الكائن في 
العالج، وأخبرني األطباء باني أةصبت بسحجة عيار ناري في مقدمة الرأس. مكثت للعالج في المستشفى لعدة ساعات، وعند حوالي 

دونمات، ونعتمد  2ى وعدت للمنزل. علما  بطن األرض التي نملكها تبلا مساحتها وهر اليوم نفسك، غادرت المستشف 5:22الساعة 
بشكل أساسي على الزراعة، وقد تعرضنا عدة مرات إلطالق نار من قبل جنود االحتالل المتمركزين داخل الشريط الحدودي، خالل 

توغلها في المنطقة، وكان آخرها خالل الحرب  تواجدنا في أرضنا، كما أن قوات االحتالل قامت بتجريف األرض عدة مرات خالل
 م.2229اإلسرائيلية على قطاع غزة في شهر يناير عام 

 
  تجاه مزرعة  22/21/2252من فجر يوم األربعاء  22:12أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، ةصاروخا واحدا، عند حوالي الساعة

متر من الحدود  5222ن، حي  أحد  القةصف حفرة كبيرة على بعد والكائنة شمال شرق بيت حانو  –المجرفة سابقا  –الباشا 
الشرقية، دون أن يبلا عن وقوع  ةصابات أو أضرار. الجدير ذكره أن المنطقة المستهدفة منطقة خالية تعود ملكيتها لت محمد عبده 

 حلمي عبد الباقي )الباشا(.
 

  منطقة 6/6/2252من فجر يوم األربعاء الموافق  22:42الساعة قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، بةصاروا واحد، عند حوالي ،
غرب بيت الهيا في  -شاط  البحر -زراعية في محيط مةصنع ومطحنة البدر، قرب محطة تحلية المياه، في منطقة السودانية

ةصابة شابين كانا يتواجدان في منطقة القةصف بجراح وةص فتها المةصادر الطبية محافوة شمال غزة، تسبب في  حدا  حفرة عميقة، وا 
ةصابتهم بالحجارة المتطايرة -في مستشفيي الشفاء وكمال عدوان  ةصابة أحدهما بالخطيرة كما تضرر  -جراء دفنهم تحت الرمال وا 

 مةصنع ومطحنة البدر بشكل جزئي، ومنزل سكني يعود للمواطن: سعيد عثمان عبد اهلل النميالت، بشكل جزئي.
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  ًالقطاع:: التوغل داخل أراضي ثالثا 
واةصلت قوات االحتالل انتهاكاتها التي تستهدف المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وسكانها وممتلكاتهم واألراضي الزراعية وكل 

( عملية توغل، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، قامت خاللها 46ما يتحرل في تلل المناطق، فقد شهدت الفترة التي يتناولها التقرير )
. كما أن اخرين بجروح متفاوتة ( اشخات6اةصابة )مقتل طفل و الحتالل بتجريف عشرات الدونمات الزراعية، و اسفرت عن آليات ا

تكرار عمليات التوغل حرم مئات المزارعين من االنتفاع من أراضيهم الزراعية القريبة من الشريط الحدودي، خشية تعرضها للتجريف 
 . وضياع مجهودهم وتكبدهم خسائر جديدة

 توزيع عمليات التوغل حسب المنطقة:

 عدد حاالت التوغل موزعين حسب المحافظات
 المجموع رفح خانيونس دير البلح غزة شمال غزة الشهر
 2 1 1 0 0 2 يناير
 0 0 0 0 0 0 فبراير
 2 0 1 1 0 2 مارس
 4 0 0 2 0 2 أبريل
 4 0 3 3 0 1 مايو
 4 0 2 3 0 1 يونيو
 2 0 2 0 1 1 يوليو

 1 0 0 0 0 1 أغسطس
 5 0 0 3 1 1 سبتمبر
 2 0 2 0 0 2 أكتوبر
 3 0 2 0 1 0 نوفمبر
 2 0 1 0 0 1 ديسمبر
 24 1 12 12 3 14 المجموع

 

 ، كاألتي:2012عمليات التوغل خالل العام عدد من يستعرض التقرير 
 ( آليات عسكرية6توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من )-   من  3:21عند حوالي الساعة  -جرافات وثال  دباباتثال

، في المنطقة الحدودية الواقعة شرق مقبرة الشهداء اإلسالمية، شرقي جباليا في محافوة 52/5/2252ةصباح يوم الثالثاء الموافق 
ل أعوام االنتفاضة، وأخذت مترا ، وباشرت الجرافات المةصاحبة للقوة بتسوية أراٍض سبق تجريفها خال 222شمال غزة، لمسافة تقدر بت

اآلليات المتوغلة مسارا  لها نحو الشمال بمحاذاة حدود الفةصل، حي  اتجهت  لى منطقة أبو ةصفية شرقي جباليا ثم  لى منطقة 
الثالجة جنوب شرق بيت حانون وانتهت عند موقع النةصب التذكاري العسكري اإلسرائيلي شرق بيت حانون، وفتحت نيران أسلحتها 

في محيط مناطق التوغل، ما أجبر المزارعين المتواجدين في مزارعهم الكائنة في محيط المنطقة  لى تركها والهرب فرارا   بكثافة
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من مساء اليوم نفسك  لى داخل موقع النةصب التذكاري شرق بيت  22:22بحياتهم. وانسحبت القوات المتوغلة عند حوالي الساعة 
 حانون.

  من حدود الفةصل  52/5/2252من فجر يوم الثالثاء الموافق  52:42ائيلية، عند حوالي الساعة توغلت ثال  آليات حربية  سر
قرب بوابة  -المسماة بالمنطقة العازلة -متر(، في المنطقة الحدودية المقيد الوةصول  ليها 222الشرقية، لمسافة قدرت بحوالي )

من  2:22ة في المنطقة، وانسحبت تلل القوات عند حوالي الساعة المطبق شرق بلدة الشوكة في محافوة رفح، وقامت بطعمال التسوي
 فجر اليوم نفسك دونما التبليا عن  ةصابات أو أضرار في الممتلكات.

 ( آليات عسكرية6توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقوة مكونة من )- بشكل محدود، عند حوالي الساعة  -ست جرافات ودبابتين
 -المسماة بالمنطقة العازلة -، في المناطق الزراعية المقيد الوةصول  ليها53/5/2252ربعاء الموافق من بعد وهر يوم األ 52:22

الواقعة شمال منطقة بورة أبو سمرة شمالي بيت الهيا في محافوة شمال غزة، انطالقا  من حدود الفةصل الشمالية، لمسافة تقدر بت 
ن، وباشرت الجرافات المةصاحبة للقوة بتسوية وتجريف أرٍض سبق تجريفها في مترا  من تلل الحدود، وسط  طالق متقطع للنيرا 222

المكان، وأخذت لها مسارا  نحو الشرق بمحاذاة الحدود، حي  وةصلت المناطق الشمالية لقرية أم النةصر البدوية، ثم المنطقة الةصناعية 
غل  لى مغادرة مزارعهم وعدم رعاية مزروعاتهم وذلل لخطورة المدمرة ) يرز(. ما دفع المزارعين الكائنة مزارعهم في محيط أماكن التو 

من مساء اليوم نفسك،  لى داخل حدود الفةصل في محيط معبر بيت  22:22المنطقة. وانسحبت القوة المتوغلة عند حوالي الساعة 
 حانون، دون وقوع  ةصابات أو أضرار.

 (  آليا1توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ، بقوة مكونة من ) من ةصباح يوم األربعاء الموافق  1:22ت عسكرية ، عند حوالي الساعة
مترا   512في المنطقة الزراعية الكائنة شمال السيفا شمالي غرب بيت الهيا في محافوة شمال غزة، لمسافة تقدر بت  25/22/2252

 6:22في المنطقة، وعند حوالي الساعة  من حدود الفةصل الشمالية، وباشرت الجرافات المةصاحبة للقوة تسوية أراضي سبق تجريفها
من ةصباح اليوم نفسك فتحت القوات المتوغلة نيران أسلحتها تجاه عدد من المزارعين الذين وةصلوا مزارعهم لغرض رعايتها، ما دفعهم 

 األربعاء نفسك. من ةصباح 9:22 لى مغادرة المكان وترل مزارعهم، دون وقوع  ةصابات، وانسحبت القوة المتوغلة عند حوالي الساعة 
 ( آلية عسكرية، عند حوالي الساعة 54توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من )من ةصباح يوم االثنين الموافق  6:22

 نطالقا  من الموقع العسكري اإلسرائيلي المسمى بالنةصب التذكاري،  لى الغرب من  منطقة المغاير الزراعية الكائنة  22/4/2252
مترا  من حدود الفةصل الشرقية،  ثم اتجهت القوة بمحاذاة حدود  422حانون في محافوة شمال غزة، لمسافة تقدر بت شرق  بيت 

متر أثناء توغلها شرقي مناطق الفرطة واألحمر وانتهت في منطقة شرق حي األمل،  622الفةصل الشرقية ووةصلت  لى مسافة تقدر بت
راٍض سبق تجريفها في المنطقة، وفتحت نيران أسلحتها تجاه المزارعين الذين تواجدوا في وباشرت الجرافات المةصاحبة للقوة بتسوية أ

مزارعهم القريبة من مكان التوغل، ما دفعهم  لى مغادرة المكان وترل مزروعاتهم، كما فتحت تلل القوات نيران أسلحتها تجاه مجموعة 
 54:51تةصوير التوغل لغرض توثيق االنتهال، وذلل عند حوالي الساعة من نشطاء المبادرة المحلية في بيت حانون أثناء محاولتهم 

شرق حي األمل  56من مساء اليوم نفسك، دون وقوع  ةصابات، وانسحبت القوة المتوغلة  لى داخل الموقع العسكري المسمى موقع 
 من مساء االثنين نفسك. 56:22عند حوالي الساعة 

  من ةصباح يوم االثنين الموافق  6:22( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 2مكونة من )توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة
 نطالقا  من محيط معبر بيت حانون ) يرز(  لى الشرق متجهة نحو منطقة وادي الدوح الواقعة شمال شرق  بيت  22/4/2252

ية،  ثم اتجهت القوة شرقا  بمحاذاة حدود الفةصل مترا  من حدود الفةصل الشمال 222حانون في محافوة شمال غزة، لمسافة تقدر بت 
وانتهت شمال شرق حي األمل، وباشرت الجرافات المةصاحبة للقوة بتسوية أراٍض سبق تجريفها في المنطقة أثناء توغلها، وفتحت 
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المكان وترل مزروعاتهم، ولم نيران أسلحتها تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم القريبة من مكان التوغل، ما دفعهم  لى مغادرة 
(، شمال شرق 56يسجل وقوع  ةصابات أو أضرار، وانسحبت القوة المتوغلة  لى داخل الموقع العسكري اإلسرائيلي المسمى بموقع )

 حي األمل في ساعات مساء االثنين نفسك.
 ( آليات عسكرية، عند حوالي الساع6توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من ) من ةصباح يوم االثنين الموافق  2:22ة

 نطالقا  من الموقع العسكري اإلسرائيلي المسمى بالنةصب التذكاري  لى الغرب متجهة نحو أرض السعادات الواقعة في  22/4/2252
الفةصل مترا  من حدود  422منطقة القطبانية الزراعية الكائنة جنوب شرق  بيت حانون في محافوة شمال غزة، لمسافة تقدر بت 

الشرقية،  ثم اتجهت القوة شماال  بمحاذاة حدود الفةصل وانتهت في منطقة شرق حي األمل، وباشرت الجرافات المةصاحبة للقوة بتسوية 
أراٍض سبق تجريفها في المنطقة أثناء توغلها، وفتحت نيران أسلحتها تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم القريبة من مكان 

فعهم  لى مغادرة المكان وترل مزروعاتهم، دون وقوع  ةصابات أو اضرار، وانسحبت القوة المتوغلة  لى داخل التجمع التوغل، ما د
 االستيطاني المسمى بسيدروت شرق حي األمل في ساعات مساء االثنين نفسك.

 ( آليات عسكرية، عند حوالي الساعة 2توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من )من ةصباح يوم الخميس الموافق  2:22
 نطالقا  من حدود الفةصل الشمالية شمال منطقة السيفا الكائنة شمال غرب بيت الهيا في محافوة شمال غزة، لمسافة  52/1/2252

بتسوية مترا  من حدود الفةصل الشمالية،  ثم اتجهت القوة شرقا  بمحاذاة حدود الفةصل، وباشرت الجرافة المةصاحبة للقوة  222تقدر بت 
أراٍض سبق تجريفها في المنطقة، وفتحت نيران أسلحتها تجاه المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم القريبة من مكان التوغل، ما دفعهم 
 لى مغادرة المكان وترل مزروعاتهم، دون وقوع  ةصابات أو اضرار، وانسحبت القوة المتوغلة  لى داخل حدود الفةصل في ساعات 

 ك.مساء اليوم نفس
 ( آليات عسكرية2توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقوة مكونة من )- (جرافات2( دبابات و)4 )-  من  6:22عند حوالي الساعة

في منطقتي  -شرقي معبر بيت حانون ) يرز( - نطالقا  من حدود الفةصل الشمالية شمال 53/6/2252ةصباح يوم االثنين الموافق 
مترا  من  422دود، شمال غرب بيت حانون في محافوة شمال غزة، بشكل محدود، لمسافة تقدر بت سويلم وقرموط القريبتين من الح

حدود الفةصل الشمالية،  وباشرت الجرافات المةصاحبة للقوة بتسوية أراٍض سبق تجريفها في المنطقة، وسط  طالق للنيران تجاه 
ما دفعهم  لى مغادرة المكان وترل مزروعاتهم، دون وقوع  ةصابات أو المزارعين الذين تواجدوا في مزارعهم القريبة من مكان التوغل، 

 من بعد وهر اليوم نفسك. 52:52اضرار، وانسحبت القوة المتوغلة  لى داخل حدود الفةصل عند حوالي الساعة 
  54/6/2252 ةصباح يوم الخميس الموافق 55:22توغلت قوات االحتالل معززة بعدد من االليات العسكرية، عند حوالي الساعة ،

متر شرق بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس. قامت تلل القوات بطعمال تسوية وتجريف وسط  طالق نار  422مسافة تقدر بحوالي 
بعد وهر اليوم نفسك شرعت جرافات كانت ترافق القوة المتوغلة في هدم  2:22عشوائي من اآلليات المتوغلة. وعند حوالي الساعة 

م عن الشريط 422عاما (، يبعد المنزل مسافة تقدر حوالي  62يعود للمواطن حسن عبد العزيز مسلم النجار )منزل قيد االنشاء 
م، وتم هدم المنزل بشكل 522الحدودي الفاةصل بالقرب من مدرسة شهداء خزاعة، وهو منزل مكون من طبقتين، ومقام على مساحة 

أسلحتها الرشاشة تجاه الحقول الزراعية في منطقة التوغل ومحيطها، وعند  كامل، وخالل عملية التوغل أطلقت طائرة مروحية نيران
مساء اليوم نفسك قةصفت قوات االحتالل مجموعة من افراد المقاومة شرق بلدة القرارة شرقي خان يونس ما اسفر  1:22حوالي الساعة 

جراحهم بالمتوسطة، فيما أعادت قوات االحتالل عن اةصابة اثنين من افراد المجموعة، تم نقلهم الى مستشفى ناةصر الطبي ووةصفت 
 مساء اليوم نفسك. 6:22انتشارها  لى داخل الشريط الحدودي الفاةصل عند حوالي الساعة 

 مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز، المواطن حسن عبد العزيز مسلم النجار: على النحو اآلتي
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فرد من بينهم خمسة أطفال، وكنت أقيم أنا  52عاما ، متزوج وأب ل 62نجار، ابلا من العمر أنا المواطن حسن عبد العزيز مسلم ال
متر مربع، ومكون من طابقين باطون، يقع في بلدة خزاعة بالقرب من مدرسة شهداء خزاعة  522وأسرتي في منزل مقام على مساحة 

متر. وبتاريخ  122ل من الناحية الشرقية مسافة تقدر بحوالي شرق خان يونس، ويبعد منزلي عن الشريط الحدودي الفاةصل مع  سرائي
، تم تدمير منزلي بشكل كامل، بواسطة الجرافات اإلسرائيلية خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة )عملية الرةصات 55/5/2229

 لى مدارس في مكان سكني  المةصبوب(، واضطررت الستئجار منزل آخر في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، و نقل أبنائي
الجديد، األمر الذي اثر فيما بعد على مستوى تحةصيلهم العلمي، ومنذ ذلل الحين أعيش أنا وأسرتي بك بشكل مؤقت، وانور  لى  عادة 

، شرعت وكالة غو  وتشغيل 2252بناء منزلي المدمر، والعودة  لى مكان سكني.. وقبل حوالي شهرين وذلل مع بداية شهر ابريل 
لالجئين الفلسطينيين، بإعادة بناء منزلي المدمر من جديد في نفس المكان.. وقامت ببناء طابقين على نفس المساحة.. وبتاريخ ا

وهرا ، أبلغني سكان المنطقة بان قوات االحتالل توغلت بعدة دبابات وجرافات عسكرية، من  52:22، وحوالي الساعة 54/6/2252
متر شرق البلدة، وشرعت بهدم منزلي، وقامت بتدميره بالكامل، علما  بان  122مسافة تقدر بحوالي داخل الشريط الحدودي الفاةصل، 

 المنزل كان في مراحلك األخيرة.. وبعد انسحاب قوات االحتالل من البلدة، توجهت  لى المنطقة، وشاهدت منزلي مدمر بالكامل.
 
  ،54/6/2252ةصباح يوم الخميس الموافق  55:22عند حوالي الساعة توغلت قوات االحتالل معززة بعدد من االليات العسكرية ،

متر شرق بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس. قامت تلل القوات بطعمال تسوية وتجريف وسط  طالق نار  422مسافة تقدر بحوالي 
ترافق القوة المتوغلة في هدم  بعد وهر اليوم نفسك شرعت جرافات كانت 2:22عشوائي من اآلليات المتوغلة. وعند حوالي الساعة 

م عن الشريط 422عاما (، يبعد المنزل مسافة تقدر حوالي  62منزل قيد االنشاء يعود للمواطن حسن عبد العزيز مسلم النجار )
م، وتم هدم المنزل بشكل 522الحدودي الفاةصل بالقرب من مدرسة شهداء خزاعة، وهو منزل مكون من طبقتين، ومقام على مساحة 

ل، وخالل عملية التوغل أطلقت طائرة مروحية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الحقول الزراعية في منطقة التوغل ومحيطها، وعند كام
مساء اليوم نفسك قةصفت قوات االحتالل مجموعة من افراد المقاومة شرق بلدة القرارة شرقي خان يونس ما اسفر  1:22حوالي الساعة 

لمجموعة، تم نقلهم الى مستشفى ناةصر الطبي ووةصفت جراحهم بالمتوسطة، فيما أعادت قوات االحتالل عن اةصابة اثنين من افراد ا
 مساء اليوم نفسك. 6:22انتشارها  لى داخل الشريط الحدودي الفاةصل عند حوالي الساعة 

 
 النحو اآلتي يز مسلم النجار: علىمقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز، المواطن حسن عبد العز 

فرد من بينهم خمسة أطفال، وكنت أقيم أنا  52عاما ، متزوج وأب ل 62أنا المواطن حسن عبد العزيز مسلم النجار، ابلا من العمر 
متر مربع، ومكون من طابقين باطون، يقع في بلدة خزاعة بالقرب من مدرسة شهداء خزاعة  522وأسرتي في منزل مقام على مساحة 

متر. وبتاريخ  122ويبعد منزلي عن الشريط الحدودي الفاةصل مع  سرائيل من الناحية الشرقية مسافة تقدر بحوالي  شرق خان يونس،
، تم تدمير منزلي بشكل كامل، بواسطة الجرافات اإلسرائيلية خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة )عملية الرةصات 55/5/2229

ي بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، و نقل أبنائي  لى مدارس في مكان سكني المةصبوب(، واضطررت الستئجار منزل آخر ف
الجديد، األمر الذي اثر فيما بعد على مستوى تحةصيلهم العلمي، ومنذ ذلل الحين أعيش أنا وأسرتي بك بشكل مؤقت، وانور  لى  عادة 

، شرعت وكالة غو  وتشغيل 2252ع بداية شهر ابريل بناء منزلي المدمر، والعودة  لى مكان سكني.. وقبل حوالي شهرين وذلل م
الالجئين الفلسطينيين، بإعادة بناء منزلي المدمر من جديد في نفس المكان.. وقامت ببناء طابقين على نفس المساحة.. وبتاريخ 

وجرافات عسكرية، من وهرا ، أبلغني سكان المنطقة بان قوات االحتالل توغلت بعدة دبابات  52:22، وحوالي الساعة 54/6/2252
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متر شرق البلدة، وشرعت بهدم منزلي، وقامت بتدميره بالكامل، علما  بان  122داخل الشريط الحدودي الفاةصل، مسافة تقدر بحوالي 
 المنزل كان في مراحلك األخيرة.. وبعد انسحاب قوات االحتالل من البلدة، توجهت  لى المنطقة، وشاهدت منزلي مدمر بالكامل.

 

 فجر االثنين  1:22دبابات وسيارتين جيب (، عند حوالي الساعة 4جرافات و 2قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة بنحو ) توغلت
، انطالقا من حدود الفةصل شرق مخيم المغازي، ووفقا للمعلومات المتوفرة، فقد توغلت قوات االحتالل 24/9/2252الموافق 

حت  طالق كثيف للنيران وعززت اآلليات بطائرة عاموديك حي  شاركت في  طالق اإلسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط القطاع، ت
متر(، ومن ثم اتجهت شماال  للمنطقة  222النار، وواةصلت اآلليات توغلها في المناطق الشرقية من مخيم المغازي لمسافة تقدر ب)

قعة بمحاذاة حدود الفةصل، وقد استمر التوغل لمدة الشرقية من مخيم البريج، حي  شرعت الجرافات بطعمال تسوية في األراضي الوا
من ةصباح اليوم نفسك.وقد أسفر  طالق  3:22تقدر بثالثة ساعات، وانسحبت تلل القوات لداخل حدود الفةصل عند حوالي الساعة 

من )المنطقة العلوية من عاما (، بعيار ناري في العضد األي 49النار عن  ةصابة السيدة تركية محمد فالح الحسنات البالغة من العمر )
اليد(، بينما كانت تقوم بنشر الغسيل على سطح منزلها الكائن في المنطقة الشرقية من مخيم البريج، ويبعد منزلها عن حدود الفةصل 

كيلو متر( ويتكون من طابقين، حي  نقلت في سيارة مدنية  لى مستشفى شهداء األقةصى في مدينة دير البلح  5,222مسافة تقدر ب)
لتلقى العالج، ووةصفت المةصادر الطبية جراحها بالمتوسطة، وجراء  طالق النار الكثيف امتنع سكان المناطق الشرقية عن  رسال 

 أبنائهم للمدارس الواقعة في مخيم البريج خشية على حياتهم.
  3/55/2252لخميس الموافق ، ةصباح يوم ا3:22توغلت قوات االحتالل معززة باآلليات العسكرية الثقيلة، عند حوالي الساعة ،

متر شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس. وشرعت في  222انطالقا  من بوابة السريج، شرق خان يونس، مسافة تقدر بحوالي 
اعمال تسوية وتجريف لالراضي المحاذية لشريط الفةصل الحدودي، وسط اطالق نار عشوائي. وبعد عدة ساعات تحركت القوة تجاه 

ى الشرق من بلدتي عبسان الجديدة وعبسان الكبيرة، وواةصلت عملية التسوية والتجريف، مع استمرار القةصف العشوائي بما الجنوب  ل
في ذلل  طالق نار متقطع من طائرات مروحية حلقت في سماء المنطقة، ومع استمرار اطالق النار، أةصيب الطفل أحمد يونس 

مساء  4:22ق الجانب األيسر من البطن ونفذ من الجانب األيمن، عند حوالي الساعة عاما (، بعيار ناري اختر  52خضر أبو دقة، )
متر عن الشريط الحدودي وقرابة  5122اليوم نفسك، بينما كان يلعب كرة القدم برفقة أربعة من أةصدقائك،امام منزلك الذي يبعد نحو 

ب بواسطة سيارة مدنية  لى مستشفى غزة األوروبي، حي  متر من المنطقة التي كانت تشهد عملية توغل، نقل الطفل المةصا 5222
دقيقة من وةصولك المستشفى. بينما استمرت عملية  51تبين وجود نزيف داخلي وأن  ةصابتك حرجة جدا ، وأعلن عن وفاتك بعد نحو 

اخل الشريط الحدودي ، حي  أعادت قوات االحتالل انتشارها د9/55/2252فجر يوم الجمعة، الموافق  52:12التوغل حتى الساعة 
 الفاةصل.

 
 :استهداف المدنيين قرب حدود الفصل: ابعاً ر 

فتح نيران أسلحتها تجاه المناطق المحاذية لحدود قطاع غزة الشرقية  خالل الفترة التي يتناولها التقرير، واةصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي
( حالة 524وفق توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان فقد سجل وقوع )و والشمالية بشكل شبك يومي، مستهدفة كل ما يتحرل في المنطقة. 

( 9استهداف للمدنيين قرب حدود الفةصل الشمالية والشرقية. أسفرت تلل االعتداءات واستهداف المدنيين قرب حدود الفةصل عن مقتل )
 .( أطفال24)من بينهم ( شخةصا ، 562. كما اسفرت تلل االعتداءات عن اةصابة )( أطفال4) ، من بينهمفلسطينيين
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 ، كاآلتي:2012حاالت استهداف المدنيين قرب حدود الفصل خالل  عدد من يستعرض التقرير

  تجاه منطقة  53/25/2252من ةصباح يوم األربعاء الموافق  55:21فتحت طائرات االحتالل نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة
ت حانون في محافوة شمال غزة، ثم أطلقت مدفعية االحتالل عدد من القذائف القطبانية الزراعية قرب حدود الفةصل جنوب شرق بي

عاما (، على الفور،  22تجاه مجموعة من الشبان الذين تواجدوا في المكان نفسك، ما تسبب في مقتل: محمد شاكر أحمد أبو عودة )
دانية أن القةصف المدفعي جاء متتاليا  واستمر حتى عاما (، متطثرا بجراحك. وتفيد التحقيقات المي 53وأحمد خالد محمد الزعانين )

من المساء نفسك، وأن قوات االحتالل سمحت لسيارات اإلسعاف الفلسطينية التابعة لجمعية الهالل األحمر  52:22الساعة 
لالزمة، وأفادت من بعد وهر اليوم نفسك، وذلل بعد  جراء أعمال التنسيق ا 52:21الفلسطيني بالوةصول للمكان عند حوالي الساعة 

المةصادر في اإلسعاف أنهم عثروا على المةصابين في منطقة قريبة من حدود الفةصل الشرقية، وكانت قوات االحتالل قد توغلت بقوة 
من منتةصف األربعاء وانسحبت عند حوالي الساعة  52:22( آليات عسكرية في موقع الحد  نفسك عند حوالي الساعة 2مكونة من )

 مساء .  52:21
 من  54:22تحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفةصل الشرقية، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة ف

، تجاه مجموعة من الفتية والشبان المدنيين الذين اقتربوا من حدود الفةصل الشرقية شرقي 52/2/2252مساء يوم السبت الموافق 
جباليا، بعد تشييع جثامين عدد من الشهداء الذين قتلوا على يد االحتالل في مدينة غزة، واستمر مقبرة الشهداء اإلسالمية، شرقي 

( مدنيين، وةصفت المةصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراح اثنين 1 طالق النار حوالي ساعة واحدة، وتسبب في  ةصابة )
عاما (، وأةصيب بشوية عيار ناري  25وهما: راسم محمد البطش ) منهم بالخطيرة وحولتهما للعالج في مستشفى الشفاء بمدنية غزة،

عاما (، وأةصيب بطعيرة نارية في الفخذ  59في الوجك وفي أنحاء متفرقة من الجسم، وهو من سكان جباليا. وأحمد ابراهيم الدحدوح )
 22وسطة، وهم: محمد رياض عاشور )األيسر وأسفل البطن، وهو من سكان مدينة غزة. فيما وةصفت  ةصابات الثالثة اآلخرين بالمت

عاما ( ناري في الفخذ األيمن، اسماعيل عبد المعطي األشقر  59عاما ( عيار ناري في الفخذ األيسر، عبد الرؤوف ةصالح القرم )
 عاما ( عيار في الساعد األيمن تسبب في كسر، وجميعهم من سكان مدينة غزة. 59)
 ( ،عند حوالي الساعة  6أةصيب الطفل ةصهيب ماجد عطيوة سلطان ،)52/2/2252من مساء يوم السبت الموافق  59:22أعوام ،

بعيار ناري ثقيل في الفخذ األيمن، وتفيد التحقيقات الميدانية، بطن الطفل أةصيب بينما كان يلعب مع اشقاءه  في منزلهم، وهو عبارة 
كيلو متر عن حدود  4عبر رفح على بعد حوالي (، والكائن في حي السالم غرب م2م 32عن منزل من الةصفيح، تبلا مساحتك )

الفةصل شرق رفح، نقل بواسطة سيارة مدنية  لى  مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، حي  جرى نقلك لمستشفى غزة األوروبي، 
 طالق  حي  وةصفت المةصادر الطبية فيها  ةصابتك بالمتوسطة، وتفيد معلومات المركز بطن الوقت الذي أةصيب فيك الطفل ترافق مع

 النار من برج مراقبة  سرائيلي قرب معبر كرم أبو سالم )كيرم شالوم(، جنوب شرق رفح. 
  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفةصل الشرقية، نيران أسلحتها الرشاشة، كما أطلقت قذيفتين مدفعيتين، عند

تجاه أحد األطفال الذين اقتربوا من حدود الفةصل شرقي مقبرة  2/4/2252من مساء يوم الثالثاء الموافق  25:41حوالي الساعة 
عاما (، من سكان حي  52الشهداء اإلسالمية شرق جباليا بمحافوة شمال غزة، ما تسبب في قتلك، وهو: هاشم مةصباح سالم سعد )

وايا في أنحاء متفرقة من الجسم، وقد الشجاعية بمدينة غزة. أفادت المةصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان بطن الشهيد أةصيب بش
 52:51لب  لفترة طويلة، ما تسبب في وفاتك. وتفيد التحقيقات الميدانية أن طواقم اإلسعاف أحضرت جثة الشهيد عند حوالي الساعة 
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كان بعد متر من حدود الفةصل الشرقية، وكانت قد توجهت للم 222، ووجدتك على بعد 4/4/2252من مساء يوم األربعاء الموافق 
 تنسيق تم ما بين قوات االحتالل واللجنة الدولية للةصليب األحمر.

 
 مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز، المواطن مصباح سالم سعد: على النحو اآلتي:

ت لي ابنل هاشم غير كنت نائما في منزلي وأيقوتني زوجتي وقال 4/4/2252من فجر يوم األربعاء الموافق  5:22عند حوالي الساعة 
موجود في المنزل، عندها رحت أبح  عنك في جميع غرف المنزل وحتى عند شقق أعمامك وجدتك، ولكني لم أجده، عندها قررت أن 

من ةصباح اليوم  3:22ارجع  لى النوم وأبح  عنك في الةصباح ألني لم أعرف  لى من أتوجك في منتةصف الليل، وعند حوالي الساعة 
خي سامي وهو أةصغر مني بعامين، وقلت لك تعال معي  لى مركز الشرطة لتبليا عن فقدان ابني هاشم وفعال ذهبت  لى نفسك أيقوت أ

مركز شرطة الشجاعية، وهنال أبلغت عن فقدان ابني وهنال قام أحد الضباط بعمل عدة اتةصاالت على نقاط مختلفة ومراكز شرطة 
ن شاء اهلل سوف نكون وجدناه عندها  6:22ل عندي الساعة مختلفة ووزع اسم ابني وأوةصافك، وقال لي تعا من مساء اليوم نفسك وا 

خرجت من المركز، أنا وأخي وتوجهنا  لى نقطة األمن الوطني بالقرب من محطة أبو جبة للوقود، وأبلغت الضابط هنال عن فقدان ابني 
ها ورجعنا  لى المنزل وفتحت التلفزيون وشاهدت األخبار على وقال لي الضابط لم نرى ابنل ولم نبلا بوجود أي أحد دخل المنطقة بعد

من ةصباح اليوم نفسك، وأنا أتفرج على القناه وهر شريط  خباري عاجل وجاء فيك  55:22قناة األقةصى، وكانت الساعة عندها تقريبا 
ي وقلت لزوجتي أخشى أن يكون هذا العثور على جثة شهيد في المقبرة الشرقية شرق غزة، عندها قلقت  وأحسست بشيء غريب في جوف

عاما ،  42الشهيد هو ابني هاشم، عندها قررت الذهاب  لى مستشفى الشفاء أنا وأخي مةصطفي سعد وهو دكتور ةصيدلي وعمره تقريبا 
وفي الطريق  لى مستشفى الشفاء اتةصل أخي مةصطفي على أةصحاب لك في المستشفى، وسطلهم عن وةصول جثة شهيد فطخبره أنك ال 

جد جثة أحد عندهم، ولكن وةصل مستشفى كمال عدوان جثة شهيد، عندها توجهنا مباشرة  لى مستشفى كمال عدوان في بيت الهيا، تو 
وعندما وةصلنا بوابة المستشفى سطلت أحد األشخات الواقفين أين الشهيد فقال لي الشهيد في الداخل عند األطباء، عندها دخل أخي 

لي هو ابنل عندها لم أتمالل أعةصابي أنا واخي ورحنا نبكي بشده، بعدها دخلت عليك ورحت اقبلك  مةصطفي قبلي فخرج مسرعا ، وقال
وتفحةصتك فرأيت الدماء تسيل من رأسك من الخلف هذا الذي رأيتك ورأيتك عاري تماما بعدها وضعوه في سيارة  سعاف ونقلناه  لى 

 دفناه في مقبرة جبل المنطار في حي الشجاعية.مستشفى الشفاء، وبعد حوالي ساعتين أخذناه من المستشفى و 
 

  مساء يوم  54:11اطلق جنود االحتالل االسرائيلي المتمركزين داخل الشريط الحدودي الفاةصل شرق خان يونس، عند حوالي الساعة
لدة عبسان الكبيرة، ما ، النار تجاه عدد من المواطنين لدى اقترابهم من الشريط الحدودي الفاةصل شرق ب54/52/2252الجمعة الموافق 

عاما (، بعيار ناري في اليد، نقل على اثرها الى مستشفى ناةصر الطبي ووةصفت  22اسفر عن اةصابة المواطن محمد ةصالح قديح )
 جراحك بالمتوسطة.

  من ةصباح  2:22فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط الحدودي الفاةصل شرق مدينة خان يونس، عند حوالي الساعة
، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه بلدة خزاعة شرق خان يونس، استمر اطالق النار لحوالي نةصف ساعة 52/4/2252يوم الثالثاء الموافق 

عاما (، بعيار ناري في الفخذ األيمن، بينما كان في طريقك  لى  22تقريبا ، ما اسفر عن  ةصابة المواطن حسن وليد عبد الرحمن شنينو )
 كيلومتر عن شريط الفةصل الحدودي. 2ل في شارع مقر بلدية خزاعة القديم وسط بلدة خزاعة، على بعد حوالي العم

 يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز، المواطن حسن وليد شنينو: على النحو اآلتي:
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، بينما كنت أسير مشيا  على األقدام في شارع السالم الواقع في 52/4/2252من ةصباح يوم الثالثاء الموافق  2:42عند حوالي الساعة 
حي النجار وسط بلدة خزاعة شرق محافوة خان يونس، في طريقي  لى عملي في جمعية خزاعة للزراعة المستمرة، الكائن مقرها في 

ت  طالق نار متقطع مةصدره من بلدة خزاعة، حي  اعمل منسق مشروع في الجمعية  بالتعاون مع مؤسسة ميرسي كور.. سمعت ةصو 
متر عن الشريط  322الناحية الشمالية للشريط الحدودي.. ولدى وةصولي بالقرب من مقر بلدية خزاعة القديم، على مسافة تبعد حوالي 

خذ كيلومتر من الجهة الشمالية.. شعرت بان شيء ما أةصابني في الف 2الحدودي الفاةصل مع  سرائيل، من الجهة الشرقية، وحوالي 
األيمن من الخلف.. سقطت على األرض، ووضعت يدي على موضع األلم، فشاهدت دماء تسيل من فخذي. بدأت بالةصراا وكنت 
اطلب من سكان المنطقة  سعافي، خالل ذلل تجمع عدد من سكان المنطقة، وبينما كانوا يحاولون  سعافي.. تكرر  طالق النار، عندها 

استمر  طالق النار بشكل متقطع لعدة دقائق، وبعد توقف  طالق النار، عاد عدد من األشخات  تركوني وهربوا جميعا من المكان..
وحاولوا  سعافي، أثناء ذلل وةصلت سيارة  سعاف  لى المكان، وقامت بنقلي  لى مستشفى غزة األوروبي الكائن شرق مدينة خان يونس، 

ي في الفخذ األيمن، مدخل ومخرج، تسبب في كسر وجرح تهتكي في وهنال أخضعت للفحوةصات الطبية، وتبين باني أةصبت بعيار نار 
 عنق عوة الفخذ، حي  أجريت لي عملية جراحية، ومكثت للعالج لمدة يومين، وبعدها غادرت المستشفى وعدت للمنزل.

 
  من ةصباح يوم  6:22فتحت قوات االحتالل االسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي الفاةصل شرق خان يونس عند حوالي الساعة

، نيران اسلحتها الرشاشة تجاه االراضي الزراعية في منطقة السريج شرق بلدة القرارة شرقي خان يونس، ما 52/3/2252السبت الموافق 
 عاما ( بعيارين ناريين في يده اليسرى وساقك اليمنى، بينما كان في طريقك الى 53اسفر عن اةصابة المواطن محمد ةصدقي مسلم القرا )

م عن الشريط الحدودي الفاةصل شرق خان يونس، وتم نقل المةصاب الى 222ارض عائلتك الزراعية في منطقة السريج على بعد حوالي 
 مستشفى غزة االوروبي لتلقي العالج ووةصفت جراحك بالمتوسطة.

 
فرد، في منزلنا الكائن في  52عددهم عاما ، أعزب، وأقيم مع أسرتي البالا  53أنا المواطن محمد ةصدقي مسلم القرا، ابلا من العمر

كيلو  2منطقة الزنة شرق بلدة بني سهيال شرقي خان يونس. ويبعد منزلنا عن الشريط الحدودي الفاةصل مع  سرائيل مسافة تقدر بحوالي 
 متر..

عام(، وأبناء  22د)، خرجت من منزلنا وتوجهت برفقة شقيقي احم55/3/2252من ةصباح يوم السبت الموافق  1:22عند حوالي الساعة 
عام(،  لى أرضنا الزراعية الواقعة  لى الشرق من منزلنا،  59عام(، وموسى أحمد عبد الجواد القرا) 52أعمامي محمد عباس سليم القرا)

متر، بهدف مساعدة شقيقي وأبناء عمي في جمع محةصول الكوسة والبندورة،  622والتي تبعد عن الشريط الحدودي مسافة تقدر بحوالي 
ةصباحا ،  1:42ولدى وةصولنا  لى األرض، شاهدت عدد من المزارعين يعملون في أراضيهم المجاورة ألرضنا، كانت الساعة اقتربت من 

شاهدت جيب عسكري  سرائيلي، قدم من داخل الشريط الحدودي، وتوقف فوق تلة رمال بالقرب من الشريط الحدودي من الداخل، وبعد 
ارية، كان مةصدرها من ناحية الشريط الحدودي، حاولت االختباء خلف ساتر ترابي، خالل ذلل شعرت لحوات سمعت ةصوت عدة أعيرة ن

أةصبت، وكنت أطلب من شقيقي وأبناء عمي  –باني أةصبت في يدي اليسرى وقدمي األيمن. سقطت على األرض، وبدأت أةصرا أةصبت 
سعافي، عندها حضر شقيقي وأبناء عمي، وحضر أيضا عدد من المزارعين الذين كانوا يتواجدون في المنطقة، وأحضروا  مساعدتي وا 

سيارة مدينة من نوع بيجو تندر، وقاموا بنقلي  لى داخلها، وتحركت السيارة من المكان، وعند وةصولنا  لى مدرسة عبسان الجديدة على 
م نقلي بواسطتها  لى مستشفى غزة كيلو متر من المكان.. وةصلت سيارة  سعاف تابعة لوزارة الةصحة الفلسطينية، وت 2بعد حوالي 
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األوروبي، وعند وةصولي  لى المستشفى أخضعت للفحوةصات الطبية وتبين باني مةصاب بعيارين ناريين، احدهما في كوع يدي اليسرى، 
ن أدى لكسر كوع يدي، واألخر في فخذي األيمن مدخل ومخرج، وعلى  ثرها أجريت لي عملية جراحية، وقام األطباء بتركيب بالتي

 خارجي في كوع يدي اليسرى.

 ،نيران أسلحها   فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتركزة على حدود الفةصل شرق قرية وادي السلقا، جنوب شرق مدينة دير البلح
اد ما أسفر عن  ةصابة المواطنة ةصافية عو  29/23/2252من ةصباح اليوم األربعاء الموافق  23:22الرشاشة، وذلل عند حوالي الساعة 

مدخل الخاةصرة اليسرى ومخرج من  -( عاما، حي  أةصيبت بعيار ناري في الكوع األيسر  42سليم أبو مغةصيب البالغة من العمر )
وشوايا بالفخذ األيمن، حي  نقلت  لى مستشفى شهداء األقةصى في دير البلح ووةصفت المةصادر الطبية جراحها بالمتوسطة.   -الوهر 

متر(،  422وم بجني ثمار البامية في أحد الحقوق الزراعية والذي يبعد عن حدود الفةصل مسافة تقدر )يذكر أن أبو مغةصيب كانت تق
 وتعود ملكية الحقل لعائلة أبو مغةصيب، وأثناء عودتها من الحقل أطلق جنود االحتالل النار عليها مما أسفر عن  ةصابتها بجراح.

 
، بينما كنت في مكان عملي في الحقل ومعي شقيقتي يسرى 29/3/2252افق من ةصباح يوم األربعاء المو  3:22عند حوالي الساعة 

سيدات( يزاولن عملهن أيضا ، كان الجو هادئ و لم أشعر بوجود أي  4عاما (، كنا نجني الثمار، وكان في الحقل المجاور لنا ) 42)
الحتالل اإلسرائيلي حضرت وتوقفت أمام برج شاهدت سيارة جيب عسكرية تابعة لقوات ا  شيء غريب كطعمال للمقاومة أو ما شابك،

حي   -فخرجت من الحقل متجهة غربا  وقررت العودة للمنزل  المراقبة الواقع داخل حدود الفةصل، بعد ذلل سمعت ةصوت عيارين ناريين،
تنبيك وتحذير  من الحقل ألنني أشعر أن  طالق النار هو بمثابة  أنني  عتدت كلما سمعت ةصوت  طالق للنار من البرج، أنسحب

تجهت ناحية الغرب راجعة لمنزلي، وأثناء عودتي سلكت الطريق  بضرورة مغادرة المكان هكذا تعودت، وبالفعل خرجت من الحقل وا 
كم(، وكانت معي شقيقتي يسرى، فجطة شعرت أن يدي اليسرى 5المعتاد وهو المقابل لبرج المراقبة، وعندما أةصبحت على بعد حوالي )

فجلست على األرض، ونورت على   شعرت بطلم في وهري، فقلت ألختي كطني اةصيبت فسمعت ةصوت  طالق للنار،أةصبحت ثقيلة و 
يدي شاهدت دماء تسيل وبغزارة وعندما شاهدت أختي حالتي هرولت ألقرب مسكن في القرية وطلبت منهم النجدة، حي  اتةصلوا بسيارة 

عاما (، وأركبوني فيها وتحركت بي  لى مستشفى  22وهو  ياد عادل أبو مغةصيب ) اإلسعاف، ثم أحضروا مركبة تعود ألحد أبناء العائلة
حي  قام   شهداء األقةصى في دير البلح، وعلى مشارف القرية قابلتنا سيارة اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني،

ستكملت طريقها  لى المستشفى، وأدخلت لقسم االستقبال ومن المسعفين بإنزالي من المركبة المدنية ووضعوني في سيارة اإلسعاف والتي ا
وأجريت لي عملية جراحية وأخبرني األطباء أنني أةصيبت بعيار ناري في كوع اليد اليسرى وأةصاب   ثم وضعوني في قسم جراحة سيدات،

ي قسم جراحة سيدات في مستشفى شهداء العيار الخاةصرة اليسرى وخرج من الوهر، كما يوجد شوايا في الفخذ األيمن، وأنا األن أرقد ف
 األقةصى بدير البلح وحالتي أةصبحت مستقرة..

 
  أرض 52/52/2252من فجر يوم األربعاء الموافق  5:42قةصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، بةصاروا واحد، عند حوالي الساعة ،

مترا  من حدود الفةصل الشمالية جنوبي غرب  5122بعد عاما (، وتقع على  42زراعية، يملكهما المواطن: فرج حسين خميس أبو ربيع )
مترا  مربعا ، ودّمر  22القرية البدوية شمال شرق بيت الهيا في محافوة شمال غزة، حي  تضررت غرفة مخزن بشكل كلي بمساحة 

بنى روضة أطفال أم خراطيم مياه(،  كما تضرر م -أعالف للماشية -أدوية ومبيدات -معدات زراعية -داخلها: )ماتور رش مبيدات
 طفل يتعلمون في الروضة. 522النةصر )أرض الطفولة( بشكل جزئي، أعاق دوام 
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  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة قرب حدود الفةصل نيران أسلحتها في المنطقة الشمالية الشرقية من قرية وادي غزة )جحر

، أسفر ذلل عن  ةصابة المواطن عاةصف رسمي 52/52/2252لموافق من وهر يوم الخميس ا 52:22الديل(، عند حوالي الساعة 
عاما (، من سكان مخيم البريج، بعيار ناري في الذراع األيمن، حي  نقل  لى مستشفى شهداء  59 براهيم الخالدي البالا من العمر )

كان يعمل في جمع الخردة من مكب األقةصى في دير البلح، ومن ثم حول  لى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة. يذكر أن الخالدي 
 النفايات الواقع شمال شرق قرية وادي غزة.

 
  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة المنتشرة على حدود الفةصل الشرقية، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي

المزارعين والشبان الفلسطينيين الذين تواجدوا في منطقة أبو  ، تجاه عدد من5/52/2252من مساء يوم السبت الموافق  56:51الساعة 
عاما (، بعيار ناري في الركبة اليمنى، وهو من سكان  22ةصفية القريبة من تلل الحدود، ما تسبب في  ةصابة: محمود محمد األدغم )

سطة. هذا ودفع  طالق النار المزارعين حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ووةصفت المةصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحك بالمتو 
 الذين تواجدوا في مزارعهم التي تبعد عن حدود الفةصل أمتار قليلة  لى التراجع واالبتعاد عن المكان. 

 
  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة المنتشرة على حدود الفةصل الشرقية، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي

، تجاه عدد من المزارعين والشبان الفلسطينيين الذين تواجدوا في منطقة أبو 5/52/2252من مساء يوم السبت الموافق  56:22الساعة 
عاما (، بعيار ناري في الركبة اليمنى، ووةصفت  23ةصفية القريبة من تلل الحدود، ما تسبب في  ةصابة: سامي سعيد ربيع حمدية )

جراحك بالمتوسطة. هذا ودفع  طالق النار المزارعين الذين  -التابع التحاد لجان العمل الةصحي -ى العودةالمةصادر الطبية في مستشف
 تواجدوا في مزارعهم التي تبعد عن حدود الفةصل أمتار قليلة  لى التراجع واالبتعاد عن المكان. 

 
  مساء يوم  52:22ق خان يونس، عند حوالي الساعة اطلق جنود االحتالل االسرائيلي المتمركزين داخل الشريط الحدودي الفاةصل شر

، النار تجاه عدد من المواطنين لدى اقترابهم من الشريط الحدودي الفاةصل شرق بلدة القرارة، ما اسفر عن 56/52/2252االحد الموافق 
ل على اثرها الى مستشفى ناةصر عاما (، بعيار ناري في البطن ونفذ من الوهر، نق 21اةصابة المواطن خالد سليمان عبد الكريم مهنا )

 الطبي ووةصفت حالتك بانها خطيرة.
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 استهداف الصيادين 
تةصاعدت االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الةصيادين الفلسطينيين في عرض البحر قبالة شاط  قطتاع غتزة، ومارستت قتوات االحتتالل أستاليب 

الحتتو المركتتز تكتترار استتتهداف تلتتل القتتوات لمحركتتات القتتوارب  جديتتدة تلحتتق مزيتتد متتن األضتترار الماديتتة بالةصتتيادين وقتتوارب الةصتتيد، حيتت 
بإطالق النار مباشرة  عليها دونما سبب يمكن تبريره. ويطتي تةصعيد قوات االحتالل لالعتداءات ضتد ةصتيادي قطتاع غتزة فتي وتل استتمرار 

 يال بحرية.فرض  سرائيل حةصار بحري على القطاع، ويشمل فرض حور على ممارسة الةصيد فيما وراء ثالثة أم

وتسعى سلطات االحتالل  لى تكريس الحةصار البحري المفروض على غزة ضمن مسافة األميال البحرية الثال ، بل وتتعمد  طالق النار 
علتتى الةصتتيادين ومتتن حتتولهم، واستتتهداف قتتواربهم ومحركاتهتتا فتتي مستتافة أقتتل كثيتترا  متتن األميتتال الثالثتتة المعلنتتة، بحيتت  تحتترمهم متتن مزاولتتة 

 عملهم.

وبحسب التحقيقتات التتي أجراهتا مركتز الميتزان لحقتوق اإلنستان فقتد تةصتاعدت االنتهاكتات اإلسترائيلية بحتق الةصتيادين فتي بحتر غتزة ختالل 
، حيتت  واةصتتلت تلتتل القتتوات  طتتالق النتتار متتن أستتلحتها الرشاشتتة تجتتاه الةصتتيادين، متتا أدى  لتتى  تتتالف ثالثتتة الفتتترة التتتي يتناولهتتا التقريتتر

( ةصتياد، وأفرجتت عتنهم معومهتم بعتد ستاعات متن احتجتازهم. واستتولت قتوات االحتتالل علتتى 32قتوات االحتتالل ) محركتات. كمتا اعتقلتت
 .2252( مرة منذ بداية العام 525( مركب ةصيد، كما فتحت تلل القوات النار لتمنعهم من مواةصلة الةصيد )24)

للتتتدمير بشتكل كامتتل بمتتا  دوان االستترائيلي علتى قطتتاع غتزة، ختالل العتت كمتا تعتترض مقتر النقابتتة العامتة لةصتتيادي قطتتاع غتزة فتتي ديتر التتبلح
كذلل تعرض مراكب  (،2م53الشبال، ومعدات الةصيد، وثالجة األسمال البالغة مساحتها ) -يحتويك من مساعدات وأدوات للةصيادين مثل

 الةصيادين وغرفهم الضرار نتيجة قةصف قوات االحتالل مقر الشرطة البحرية في خان يونس.

 ، كاالتي:2012االنتهاكات الموجهة ضد الصيادين خالل العام عدد من لتقرير يستعرض ا
  تجاه قارب 52/2/2252من مساء يوم األحد الموافق  52:42فتحت زوارق االحتالل الحربية، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة ،

على  -بيت الهيا في محافوة شمال غزة ةصيد فلسطيني )حسكة ماتور( تواجد في عرض البحر، غربي منطقة الواحة، شمال غرب
ثم حاةصرتك، وأجبرت ةصيادين اثنين كانوا على متنك بخلع مالبسهم والنزول  لى الماء  -بعد كيلومترين من حدود الفةصل المائية

وأفرجت عنهما  عاما (، 54عاما (، وشقيقك الطفل: محمد ) 22والسباحة باتجاههم، ثم اعتقلوهما، وهما: أدهم محمود محمد أبو ريالة )
 من فجر اليوم التالي، بيد أنها أبقت على القارب وشبال الةصيد لديها. 5:22عند حوالي الساعة 

وفي هذا الصدد يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز، الصياد المفرج عنه: أدهم أبو ريالة: على النحو 
 اآلتي:

وركبنا  52/2/2252من مساء يوم األحد الموافق  56:22عاما (، للعمل عند حوالي الساعة  54)خرجت ةصحبة شقيقي الطفل: محمد 
بعد أن علمت من الةصيادين  -في منطقة الواحة غرب بيت الهيا -الحسكة المحملة بدفاع )ماتور( وقررت الذهاب  لى بحر شمال غزة

نا منطقة الواحة واإلشارات الضوئية التي تضعها قوات االحتالل عن وجود أسمال كثيرة في المنطقة خالل اليومين الماضيين، وةصل
كحدود وهمية يمنع تعديها، وتبعد عن حدود الفةصل الشمالية حوالي  -شمال منتجع الواحة السياحي سابقا من الغرب باتجاه الشرق

سمل السردين، رميتها جوار  حي  رميت شبل )ملطش سردينة( وهي شبال تكون محملة بالفلين، وهي مخةصةصة لةصيد -مترا   2122
اإلشارات الضوئية، وشاهدت حوالي ثمانية مراكب ةصيد فلسطينية تةصطاد داخل حدود اإلشارات الضوئية، فاطمطننت وواةصلت عملي، 
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 –من مساء اليوم نفسك سحبت الشبال بمساعدة أخي محمد  52:42مساء ، وعند حوالي الساعة  56:22كانت الساعة حينذال حوالي 
فاكتشفت أن قاربنا قد اجتاز اإلشارات الضوئية بفعل التيار البحري )المد(، وأثناء عملية السحب شاهدت زورقين  -يرافقنيالذي 

 سرائيليين يتجهان نحو قاربنا من جهة الشمال، وشاهدت القوارب الفلسطينية تنسحب من المكان بسرعة، فطسرعت في جمع الشبال، 
البتعاد عن المكان، وبعد أقل من خمسة دقائق سمعت ةصوت  طالق نار، وشاهدت الزوارق وأدرت ماتور الحسكة وبدأت في ا

( أمتار تقريبا  من قاربي، فقررت التوقف، فتواةصل  طالق النار الذي كنت أشاهده هذه المّرة يضرب بالمياه من 52اإلسرائيلية على بعد )
حي   -التي لم أفهمها جيدا   -ي من خالل مكبر ةصوت بالعربية الركيكةحول قاربي، وسمعت أحد الجنود الذين يعتلون الزورق ينادين

قال: "اطفي المنوع )الماتور(، وروح لمقدمة السفينة، فحاولت أن أطلب منك أن يتركوني وشطني، ثم قال لي: اشلح أواعيل )أخلع 
خي محمد طفل ةصغير، اتركك، ولكنك طلب خلع مالبسل("، فبدأت بخلع مالبسي، وقال لي: فط في البحر )اقفز في الماء(، فقلت لك: أ

مالبسك أيضا ، والقفز في المياه، فقلت لك محمد ةصغير وال يعرف السباحة، فقال لي: "أقفز أنت فقط، فقفزت  لى الماء وسبحت حتى 
لباس ) ترنق( أخضر  وةصلت الزورق، فرموا لي سلما  خشبيا  استخدمتك للةصعود ألعلى الزورق، كنت فقط بالمالبس الداخلية، فطعطوني

البنطال وأزرق الفانلة، ثم قيدوا  يداي خلف وهري بوثاق بالستيكي، وعةصبوا عيناي، ثم ربطوني بحبال من منطقة أسفل اإلبطين وعلى 
ذلل ما يبدو أنهم ربطوه بش  ما كي يثبتونني مكاني، ثم تكلم معي جندي بالعربية الركيكة، حي  سطلني عن بياناتي الشخةصية، وأثناء 

شعرت بوجود شخت ما بجانبي، سمعتك يسطلك عن اسمك وعمره وسكنك، وعندما بدأ باإلجابة عرفت أنك أخي الطفل محمد، وبعد مرور 
ساعة من الزمن تقريبا ، توقف الزورق وأنزلني الجنود، وبعد ذلل فكوا عةصابة عيناي فشاهدت العديد من الجنود والزوارق البحرية، وكان 

ثم أدخلوني غرفة وعةصبوا عيناي، ثم جاء شخت وأخذ يتفحت القلب  -أتوقع أنك ميناء أسدود -ن ما يشبك الميناءالمكان عبارة ع
وسطلني عن  جرائي عمليات جراحية سابقة بالعربية الركيكة، ثم فحةصني آخر بجهاز يبدو  -فخمنت أن يكون طبيبا   -والةصدر والبطن

ركوني في الغرفة، وكنت أسمع ةصوت أخي محمد قريبا  مني، وبعد مرور دقائق أخذني أنك حديديا ، مشي بك على جسدي بالكامل، وت
جندي لمكان ما، وفكوا عةصابة عيني، فوجدت نفسي داخل غرفة يجلس فيها شخت يرتدي لباسا  مدنيا ، وكان خلفي جنديان يلبسان 

مي وعمري، وعرف نفسك بضابط مخابرات، وقال لي اللباس الكاكي، حي  أجلسوني على كرسي، ثم بدأ الشخت المدني يسطلني عن اس
أن المنطقة التي وجدت بها منطقة ممنوع التواجد فيها للفلسطينيين، فقلت لك أن التيار أخذني  لى داخل اإلشارات الضوئية، وأن رزقتي 

 هنال حي  األسمال وفيرة...
 من ةصباح يوم الثالثاء الموافق  6:22ي الساعة فتحت زوارق االحتالل الحربية، نيران أسلحتها بشكل متقطع، عند حوال

، تجاه قارب ةصيد فلسطيني )حسكة مجداف( تواجد في عرض البحر، غربي منطقة الواحة، شمال غرب بيت الهيا 54/2/2252
ربطوا  في محافوة شمال غزة، ثم حاةصرتك، وأجبرت ةصيادا  كان على متنك بخلع مالبسك والنزول  لى الماء والسباحة باتجاههم، ثم

عاما (، من سكان منطقة السالطين في بيت الهيا. وأخلت  26الحسكة في أحد الزوارق، واعتقلوا الةصياد: أحمد محمد محمد زايد )
 من ةصباح اليوم نفسك، بيد أنها استولت على قاربك وشبال الةصيد الخاةصة بك. 55:22سبيلك عند حوالي الساعة 

لصياد: محمود محمد محمد زايد، الذي يصف فيها كيفية اعتقال شقيقه: أحمد، على النحو وفي هذا السياق يورد التقرير إفادة ا 
 التالي:

من أةصل ثالثة جميعها  -( عاما ، حي  أعمل بشكل يومي على  حدى الحسكات التي يملكها والدي52أعمل في مهنة الةصيد منذ )
حمود، وأحيانا  يخرج معنا والدنا، حي  أننا عائلة من الةصيادين ويخرج معي للةصيد عادة  أحد  خوتي: خالد، وليد، محمد، م -مجداف

وهذا هو موسمها في المناطق الشمالية من البحر، وذلل لقلة عدد  -البحريين. وتتواجد أعداد كبيرة من أسمال السردين في الوقت الحالي
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اذا ما تواجدوا شمال منطقة الواحة، أو من يتعدى  الةصيادين الذين يةصلون المكان خوفا  من استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي لهم
 منهم اإلشارات الضوئية )فنطاس( التي يضعونها غرب الواحة وعلى طول الحدود المائية الشمالية.

عاما (، وكان  26، ورافقني أخي أحمد محمد محمد زايد )54/2/2252من فجر يوم الثالثاء الموافق  4:22خرجت عند حوالي الساعة 
 422من فجر الثالثاء نفسك، وبعد انطالقنا توقفنا على مسافة تقدر بت  1:22حسكة ثانية، ودخلنا مياه البحر سوية  عند الساعة يستقل 

مترا  من غرب الشاط ، توقف أخي أحمد  لى الغرب تماما ، وكان العشرات من الةصيادين الذين يركبون حسكات مجداف يتواجدون في 
من الةصباح نفسك أخذت في سحب الشبال لمغادرة المكان،  6:51شباكي في المياه، وعند حوالي الساعة مكان تواجدنا نفسك، رميت 

 -حي  حدود الفةصل المائية –كذلل شاهدت أخي أحمد يفعل، ففوجئت بزورقين  سرائيليين يتجهان نحو المكان قادمين من جهة الشمال
من المكان تجاه الشاط ، اقتربت الزوارق المطاطية الةصغيرة منا عند حوالي  فبدأت وكذلل أخي أحمد باالنسحاب من المنطقة بقواربنا

مترا   212مترا  فقط من الشاط ، بينما تواجد أخي أحمد على بعد  222ةصباحا ، وكنت قد وةصلت على مسافة تقدر بت  6:22الساعة 
بالتجديف حتى وةصلت الشاط ، فنورت تجاه من الشاط ، شمالي غرب منطقة الواحة، ثم سمعت ةصوت  طالق نار متقطع، فطسرعت 

أخي أحمد، فشاهدت الزورقين اإلسرائيليين يحاةصران حسكتك، ثم شاهدتهم يجعلوه يخلع مالبسك، ويقفز في الماء، وتابع عشرات 
د أن اعتقلوه، الةصيادين الذين وةصلوا الشاط  معي الموقف، حي  كانت الزوارق اإلسرائيلية على بعد أمتار قليلة من حسكة أحمد، وبع

ربط الجنود الذين يعتلون الزورق الحسكة بزورقهم، وأخذوه، واتجهوا نحو الشمال الغربي، وابتعدوا عن المكان حتي غابوا عن نوري.
  

 
  نيران أسلحتها تجاه مراكب 26/2/2252من يوم األحد الموافق  53:22فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية عند حوالي الساعة ،

بالة شواط  دير البلح، وقام جنود االحتالل اإلسرائيلي بمةصادرة شبال الةصيد لعدد من الةصيادين. علما  أن المسافة التي الةصيد ق
 تعرضوا فيها تقع في نطاق الثالثة أميال بحرية. 

 

عامًا(: على 22ع )في هذا السياق يورد التقرير مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز، الصياد سمير مصطفى األقر 
 النحو اآلتي:

عاما (، ورافقني في رحلة 25، أبحرت على مركبتي أنا ونجلي محمد )26/2/2252من يوم األحد الموافق  53:22عند حوالي الساعة 
د حوالي عاما (، وذلل انطالقا من مرسى الةصيادين الواقعة على شواط  مدينة دير البلح، وتوقفت على بع22الةصيد أيمن قاسم األقرع )

متر(، 222كم(، داخل المياه وحرةصت على عدم تجاوز العالمة البحرية )الفنطاس(، حي  كانت تبعد عني غربط  مسافة تقدر ب)2)
وشاهدت عدد من مراكب الةصيد الفلسطينية وأثناء انتواري حول الشبال، شاهدت زورقين تابعين لقوات االحتالل اإلسرائيلي تتقدم نحونا 

متر(، وبدأت أراقب ما يجري، ثم شاهدت أحد الزوارق 122ق النيران تجاهنا، فهربت ناحية الشاط  مسافة تقدر ب)وشرعوا في  طال
يقترب من أطراف الشبال قام عدد من الجنود الذين على متن الزورق بسحب الشبال، فرجعت لطرف الشبال وبدأت بجمع الشبال من 

متر(، ثم قام أحد الجنود بقت وقطع الشبال وقطع جزء كبير منك وقاموا 222ي )الناحية األخرى حي  كانت المسافة بيننا حوال
وعندما خرجت من المياه  ووةصلت للمرسى  -متر(52متر(، وعرضها )122يقدر طولها ب) -قطع( 2بمةصادرتك، وقد تم مةصادرة )

 الخاةصة فيك تم مةصادرة جزء كبير منها".عاما (، أن شبال الةصيد 12علمت من الةصياد يوسف محمد موسى األقرع البالا من العمر )
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  22/1/2252من مساء يوم األحد الموافق  55:22فتحت زوارق االحتالل البحرية، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة ،
وهو  تجاه قارب ةصيد فلسطيني أتناء تواجده في عرض البحر على بعد ميلين بحريين قبالة شاط  مدينة رفح، ثم حاةصرت القارب

من نوع )حسكة( كان على متنك ةصيادين اثنين، وأمروهما عبر مكبرات الةصوت بالتحرل خلف الطراد اإلسرائيلي تجاه الغرب مسافة 
عاما ( على خلع مالبسك والنزول  لى الماء والسباحة باتجاهك  19متر، ثم أجبرت احدهما وهو محمد احمد حسن العامودي ) 122

عاما (، بان يخرج بالقارب تجاه خان يونس وان يغادر المكان،  61آلخر وهو نعيم محمود أبو حنون ) الزورق، ثم امرت الةصياد ا
 بينما تحرل الزورق تجاه الغرب.

عاماًا علاى  45مقتطفات من إفاادة مشافوعة بالقسام صاّرح بهاا للمركاز الصايادم نعايم محماود محماد أباو حناون، ابلا  مان العمار 
 النحو التالي:

، بينما كنت متواجد على متن قارب ةصيد)حكسة بمحرل قوتك 22/1/2252مساء يوم األحد الموافق  55:22اعة عند حوالي الس
عاما (، وهو شريكي في مركب الةصيد، وكنا نقوم باةصطياد األسمال في  19حةصان(، وكان برفقتي الةصياد محمد أحمد العامودي)42

ميل بحري عن الشاط ، وهي منطقة مسموح بها مزاولة الةصيد حسب  2لي عرض البحر قبالة شاط  مدينة رفح، على مسافة تبعد حوا
القرار اإلسرائيلي، شاهدت زورق حربي  سرائيلي يتقدم من الناحية الغربية نحونا، وكان يطلق النار بكثافة في محيط القارب.. حاولنا 

زورق منا، وهو كبير الحجم، لونك سكني، يبلا طولك جمع الشبال بهدف مغادرة المكان والتراجع باتجاه الشاط . خالل ذلل اقترب ال
أمتار، وفي األعلى يوجد بك برج مراقبك اسطواني الشكل، وخالل توقفك بالقرب منا،  6متر، وارتفاعك فوق سطح الماء حوالي  22حوالي 

نود ينادي عبر مكبر جنود، يرتدون مالبس عسكرية)اخضر جيشي( ويحملون سالح. وسمعت احد الج 52شاهدت على متنك حوالي 
الةصوت، ويقول لنا "وقف لطخل.. وقف لطخل"، وكررها عدة مرات.. واستمر بإطالق النار في محيط القارب. اضطررنا للوقوف. وعند 

 52اقترابك منا، قام الجنود بتسليط أضواء مةصابيح  نارة  لى وجوهنا، وبدأ الزورق بالدوران حول القارب، واستمر بالدوران لحوالي 
خراج  22قائق.. ثم توقف على بعد حوالي د متر منا، وأمرنا أحد الجنود عبر مكبر الةصوت فتح أبواب القارب )غطاء السنتينة(، وا 

دقائق، ثم أمرنا بتشغيل محرل القارب  52المعدات واألمتعة التي بداخلك. وبعدها طلب منا الجلوس على مقدمة القارب. بقينا لحوالي 
متر تقريبا .. وبعدها طلب منا  يقاف محرل  122لغرب.. بالفعل تحرل الزورق نحو الغرب، وسرنا خلفك لمسافة والسير خلفك باتجاه ا

القارب.. وسطل من القبطان )ريس المركب(، أجابك زميلي محمد العامودي أنا، فطمره بخلع مالبسك عدا المالبس الداخلية، والقفز في 
متر من القارب. شاهدتك يفعل ذلل.. ولدى اقترابك من الزورق انزلوا  22يقف على بعد حوالي البحر، والسباحة نحو الزورق، الذي كان 

لك سلم حديدي، وطلبوا منك الةصعود على وهر الزورق. خالل ذلل سمعت أحد الجنود يسطلك عني، وسمعت محمد العامودي يقول لك 
بر الةصوت، تشغيل محرل القارب، ومغادرة المكان والعودة  لى بطنني مريض وال استطيع النزول في البحر.. عندها طلب مني عبر مك

ميناء خان يونس. وبينما كنت أقوم بتشغيل المحرل، بهدف مغادرة المكان، شاهدت الزورق يتحرل بسرعة باتجاه الغرب.. واقتادوا معهم 
 محمد العامودي، وأنا عدت  لى ميناء خان يونس.

 
 من  9:22مركزة على حدود الفةصل الشمالية، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المت

، تجاه عدد من الةصيادين الفلسطينيين الذين تواجدوا على شاط  البحر، في المنطقة 22/29/2252ةصباح يوم  الجمعة الموافق 
رب بيت الهيا، ثم تعمدت  طالق النار بشكل مباشر تجاه الواقعة شمال منتجع الواحة )سابقا ( قرب حدود الفةصل المائية، شمالي غ

اثنين من الةصيادين، ما دفعهما  لى ترل شبكة الةصيد الةصغيرة خاةصتهم، والتراجع جنوبا ، بيد أن جنود االحتالل واةصلوا استهدافهم 
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عاما (،  59ك: يوسف )وشقيق عامًا(، 22فهمي صالح فهمي أبو رياش )بإطالق النار، ما تسبب في  ةصابة كالهما، وهما: 
ووةصفت المةصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراح فهمي بالخطيرة، حي  أةصيب بعيار ناري دخل من الفخذ األيسر واستقر 

من مساء اليوم نفسك. بينما وةصفت جراح  22:22في منطقة أسفل البطن، ثم أعلنت عن وفاتك متطثرا  بجراحك عند حوالي الساعة 
ة حي  أةصيب بعيار ناري في الذراع األيسر. وتفيد التحقيقات الميدانية أن اثنين من الةصيادين نقال الجريحين جنوبا  شقيقك بالمتوسط

حتى أقرب نقطة تةصلها سيارة اإلسعاف، ومن ثم بواسطة سيارة  سعاف تابعة للدفاع المدني  لى المستشفى. والةصيادين من سكان 
 شمال غزة. منطقة السالطين في بيت الهيا بمحافوة

 مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز، يوسف صالح فهمي أبو رياش، على النحو اآلتي:
 

أفراد( في منزلنا  3عاما (، أعزب وأسكن مع عائلتي المكونة من ) 59أنا الموقع أدناه/ يوسف ةصالح فهمي أبو رياش، أبلا من العمر )
وة شمال غزة، أعمل ةصيادا  بواسطة شبال من نوع جر بما أن حسكة أبي قد أعطبتها القوات الكائن بالقرب دوار السالطين بمحاف

  23/9/2252من ةصباح يوم الجمعة الموافق  1:22اإلسرائيلية بإطالق النار المباشر عليها قبل حوالي عامين. عند حوالي الساعة 
عاما (  لى شاط  بحر بلدة بيت الهيا شمال غرب محافوة  25)عاما ( وشقيقي الةصياد أحمد  22توجهت أنا وشقيقي الةصياد فهمي )

شمال غزة وبالتحديد قبالة منتجع الواحة السياحي، حي  نضع شباكنا هنال، جهزناها وتوجهنا بها  لى البحر، دخلنا مشيا  على األقدام 
مترا ، كنت  622د عن الحدود الشمالية الغربية حوالي مترا ، وكنا نبع 222لمسافة تقدر بعشرة أمتار، كنا نبعد عن الحدود الشمالية حوالي 

ةصياد، ألقينا الشبال وكنا في كل مرة نخرجها بعد دقائق معدودة، استمرينا في الةصيد على هذا  22أشاهد في محيط المكان حوالي 
الشرقية فوجدت جنودا  من ةصباح اليوم نفسك، وفجطة سمعت ةصوت ةصراا، نورت  لى الجهة الشمالية  9:22النحو، لغاية الساعة 

كثيرين، ةصوبوا أسلحتهم تجاهنا وةصرخوا علينا، سمعت ةصوت  طالق نار، شاهدت المياه تتراشق من حولي، بقيت واقفا  في المكان من 
شدة الخوف، شاهدت فهمي يسقط أرضا ، حاولت  نقاذه  ال أنني أةصبت بعيار ناري في يدي اليسرى، قال لي فهمي: "اتةصاوبت"، حينها 

اول فهمي الوقوف، لكن سمعت ةصوت طلق ناري، حينها سقط فهمي مرة أخرى، جلست أنا بجانبك، استمر سماعي إلطالق النار ح
وكان بشكل متقطع، بعدها بقليل حضر الةصياد زاهر السلطان، وقفت حينها وبدأنا أنا وزاهر بحمل فهمي، مشينا قليال  فجاء أكثر من 

ضا ، ولم أفيق  ال عند مشاهدتي ألطباء من حولي )كان ذلل في مستشفى الشهيد كمال عدوان(، ةصياد، حينها فقدت وعيي وسقطت أر 
بقيت أتلقى العالج لغاية الساعة الواحدة من مساء اليوم نفسك ثم خرجت من المستشفى، عدت  لى منزلي، وعند حوالي الساعة العاشرة 

 من مساء اليوم نفسك تلقيت نبط وفاة شقيقي فهمي. 
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 مقر النقابة العامة   ،59/55/2252فجر االثنين الموافق  2:22طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  قةصفت
الشبال، ومعدات الةصيد، وثالجة  -لةصيادي قطاع غزة في دير البلح، بما يحتويك من مساعدات وأدوات للةصيادين مثل

ف الةصيادين، كما تضررت أعداد كبيرة من مراكب الةصيد التي (، أجهزة الحاسوب، وأرشي2م53األسمال البالغة مساحتها )
كانت راسية في المرسى، كما دمر القةصف غرفة تابعة لوزارة الزراعة الفلسطينية مجاورة للنقابة. وكانت تلل القوات دمرت مقر 

لبحرية اإلسرائيلية عند وسبق أن تضرر مبنى النقابة بعد أن قةصفت الزوارق ا  البحرية القريب من النقابة في وقت سابق.
، عدة قذائف سقطت في مبنى تابع لوزارة الزراعة يقع 56/55/2252يوم الجمعة الموافق   من ةصباح 6:22حوالي الساعة 

 بالقرب من موقع البحرية بدير البلح، كما تسبب في وقوع أضرار في مبنى نقابة الةصيادين. 

 نيران أسلحتها 29/55/2252من ةصباح الخميس الموافق  52:22لساعة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية، عند حوالي ا ،
الرشاشة، تجاه مراكب الةصيد الفلسطينية التي تواجدت في عرض البحر غربي بيت الهيا في محافوة شمال غزة، ومن ثّم 

 يهاب جواد بكر  ( ةصيادين، هم:6حاةصرت قارب ةصيد من نوع )حسكة موتور( غربي منتج الواحة السياحي، أقّل على متنك )
عاما (،  53عاما (، وابنيك: زياد ) 23عاما (، فهد زياد بكر ) 53عاما (، علي عالء بكر ) 22عاما (، محمد زياد بكر ) 26)

عاما (، وأمرتهم قوات االحتالل بخلع مالبسهم والتوجك  لى الزورق الحربي سباحة، ثّم اعتقلتهم، واقتادتهم  56والطفل: نعيم )
ير معلوم. وبعد مرور حوالي الساعتين أطلقت سراحهم وأعادتهم  لى مكان زورقهم الذي أعطب بفعل  طالق النار.  لى مكان غ

هذا وبحسب الةصيادين الذين تةصادف تواجدهم في المنطقة فإن قارب الةصيد الفلسطيني لم يتجاوز الفناطيس الكائنة شمال 
التي أعلن سماح قوات االحتالل للةصيادين الفلسطينيين ببلوغها بعد اتفاق  الواحة، كما لم يتجاوز مسافة األميال البحرية الست

 التهدئة األخير.

 :االعتقال والحجز التعسفي 

واةصلت قوات االحتالل سياسة االعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سواء من خالل توغالتها في أراضي القطاع أو 
استخدام المعابر كمةصائد للفلسطينيين حي  تستغل حاجتهم طافهم من عرض البحر. أو من خالل من خالل مطاردة الةصيادين واخت

 لهم. الماسة للسفر لغرض العالج فتعتقلهم أو تبتزهم بالرغم من  ةصدارها التةصاريح الالزمة
 كما بلا عدد المعتقلين من الةصيادين. ( طفال  26، من بينهم )( فلسطينيا  562وفي هذا السياق اعتقلت خالل الفترة التي يغطيها التقرير )

خالل محاولتهم السفر ( اخرين تم اعتقالهم عند معبر بيت حانون ايرز، 2( ةصياد اعتقلوا بعد مطاردتهم في عرض البحر، و)32)
 لهم. لغرض العالج او التجارة بالرغم من حةصولهم على التةصاريح الالزمة
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عدد حاالت  الشهر
 األطفال منهم عتقلينعدد الم االعتقال

 2 12 4 يناير
 0 14 2 فبراير
 3 1 2 مارس
 0 13 5 أبريل
 1 12 4 مايو
 2 12 4 يونيو
 1 5 2 يوليو

 2 12 5 أغسطس
 11 13 4 سبتمبر
 0 1 3 أكتوبر
 2 22 4 نوفمبر
 2 22 2 ديسمبر
 22 144 42 المجموع
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 النحو اآلتي:حاالت االعتقال على عدد من يستعرض التقرير 
 ( المريض: كامل حكمت كامل الترامسي ،)عاما (، عند  22اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في معبر بيت حانون ) يرز

، لدى وةصولك المعبر لغرض الذهاب للعالج من ورم في الغدة 59/2/2252من ةصباح يوم األحد الموافق  9:22حوالي الساعة 
لمقاةصد الخيرية بالقدس المحتلة. وأمرت قوات االحتالل والدة المريض المرافقة لك: فريدة سعيد الترامسي، النخامية في مستشفى ا

من مساء اليوم نفسك  59:22من مساء اليوم نفسك. وعند حوالي الساعة  56:22بمغادرة المعبر دون ابنها عند حوالي الساعة 
"بطن قوات االحتالل أخضعتك للتحقيق في المعبر، ثم قيدتك من اليدين أفرجت عنك من خالل المعبر. وةصّرح المريض للمركز: 

والساقين بسالسل حديدية، وغطت عيناه بما يشبك النوارة السوداء، ونقلتك  لى معتقل المجدل )عسقالن(، وأخضعتك للتحقيق هنال، 
 قبل أن تفرج عنك".

 

 كامل حكمت الترامسي، على النحو التالي:مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز، المريض: 

عاما (  لى معبر  13برفقة والدتي: فريدة سعيد الترامسي ) 59/2/2252من ةصباح يوم األحد الموافق  3:22ذهبت عند حوالي الساعة 
حوالي الساعة  بيت حانون )ايرز(، لغرض العالج من ورم في الغدة النخامية في مستشفى المقاةصد الخيرية بالقدس المحتلة، وعند

دقيقة(، استدعاني  22من ةصباح اليوم نفسك دخلت الطرف االسرائيلي من المعبر، وبعد تسليم أوراقي للشبال، انتورت لمدة ) 9:52
أفراد مدنيين، وقالوا لي: أحضر حقيبتل وتعال معنا للتفتيش، وفي  حدى الغرف فتشوا الحقيبة، وأمروني بخلع مالبسي، وفتشوني، حي  

بالمالبس الداخلية فقط أثناء التفتيش، وأخذوا هاتفين محمولين )جوال( كنت أحملهما، ثم اةصطحبني اثنين منهم  لى األسفل لمكان بقيت 
يشبك القبو، ثم ةصعدوا بي ألعلى بواسطة ساللم، ثم أدخلوني  حدى الغرف، كان يجلس فيها مدني خلف مكتب وبجواره آخر، فبدأ 

وبيانات ألفراد عائلتي، واسئلة أخرى...وتركني في الغرفة تحت الحراسة لمدة ساعتين، ثم نقلوني الى  بسؤالي عن بياناتي الشخةصية
ثم نقلوني  –ال أستطيع تحديدها –غرفة أخرى وضع فيها كرسيين، ووضع على زجاج نوافذها الةصق أسود، مكثت فيها فترة من الزمن

بقيد حديدي  -يحمل سالحا   -ا يشبك موقف السيارات، ثم ربطني أحد المدنيينمنها الى األسفل  لى قبو، ثم قادوني بعد ذلل  لى م
)سالسل( يداي  لى األمام، وكذلل ساقي، ووضعوا ما يشبك النوارة السوداء المحكمة الضغط على األعين، حي  لم أرى خاللها أي 

نوع سافانا رمادية اللون كنت أقف أمامها حينما  شيء، ثم أركبوني مركبة، وساروا بي )أعتقد أن المركبة التي أركبوني  ياها من
ربطوني(، وبعد وقت ال أستطيع تحديده أنزلوني، بعد أن توقفت المركبة، ثم أدخلوني مكان ما، ورفعوا النوارة السوداء عن عيني، 

ي المعبر، فشاهدت ضابط عسكري يحمل رتبة )نجمة على الكتف(، يجلس خلف مكتب، باإلضافة  لى الشخت الذي ربطني ف
وشخت ثال  تولى أعمال الترجمة، سطلني الضابط من خالل المترجم عن بياناتي الشخةصية، ثم أمرني بالتوقيع على ورقة كتب باللغة 
العبرية، نةصها طبع طباعة، في حين كتب بياناتي الشخةصية عليها بالعبرية، فسطلتك عن ماهيتها، فقال لي هذه للمحكمة الخاةصة بل، 

حامي للدفاع عنل، فسطلتك لماذا، أنا جئت  ليكم لغرض العالج، فقال لي: ال تتكلم، وقع وبس، فوقعت. ثم أخذوني بعد فسوف توقف م
وضع النوارة على عيني الى مكان آخر، وبعد وقت أنزلوني، ورفعوا النوارة فوجدت نفسي في مكان ما، فيك غرفة كثيرة، قلت لهم أني 

فحت ضغط الدم وفحةصني بالسماعة،  -فيها رجل كان يرتدي زي األطباء -لى غرفة طبيبقد تعبت، وبعد لحوات ذهبوا بي ا
وشكوت لك آالمي، ولم يعطني عالجا ، ثم تكلم مع الجنود، وبعد ذلل جاءني شخت يلبس زي الشرطة ) الزي األزرق(، حي  أخذ 

اتي، وقال لي هذه هي األمانات الخاةصة بل، ثم جاءني هويتي والجواالت من المدنيين الذين جاءوا بي، وأعطاني ورقة كتب فيها حاجي
ثم نقلوني بالمركبة السابقة نفسها، وفي داخلها  -حسبما فهمت –المحقق الذي حقق معي في ايرز، وقال لهم: سوف يعود الى منزلك
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هدت بابا  كتب عليك دخول إليزر، ألبسوني النوارة السوداء، ثم توقفت وأنزلوني في معبر بيت حانون )ايرز(، حي  رفعوا النوارة، فشا
 ثم أعطوني أماناتي، ومن بعد دقائق خرجت من المعبر سالكا  الطريق الملتوية حتى وةصلت  لى مقر الشئون المدنية...

 
  ةصيادين من عرض بحر رفح,  2, 6/6/2252من فجر يوم األربعاء الموافق   52:22اعتقلت الزوارق الحربية, عند حوالي الساعة

كيلومتر( جنوب غرب رفح قرب  6ميل بحري ) 4قوارب مجداف يدوي )حسكات مجداف( , على بعد حوالي  2انوا على بينما ك
الحدود مع مةصر , في بحر رفح, وهي عبارة عن حسكات ضوء تقف في مكان في البحر وتضيء لتجذب السمل من نوع السردين 

قارب  51عاما(, فقد كان في المكان 25اد أحمد محمد  براهيم البردويل )حي  موسمك, بعد ذلل تلقى الشبال للةصيد, ووفق افادة الةصي
متر, وبدء بإطالق الرةصات بشكل كثيف في المياه قرب  222وفي البداية وةصل زورق حربي  سرائيلي بمسافة تقدر حوالي ب 

لمكان وتمكن الجنود من اعتقال كال من زوارق مطاطية يعتليها جنود االحتالل قوارب الةصيادين, وهربنا من ا 2قوارب الةصيد والحقت 
عاما(  52عاما(, و الطفل سامي عدنان ابراهيم الندى ) 22عاما( , وشقيقي محمد ) 59شقيقي :  سماعيل محمد  براهيم البردويل )

 واقتادوهم لجهة غير معلومة.
 ردويل: على النحو اآلتي:مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز، المواطن أحمد محمد ابراهيم الب

(أطفال، ووالدي توفي نتيجة  ةصابتك 4( أفراد بينهم )9عاما (، أعزب، وعائلتي مكونة من )22أنا أحمد محمد ابراهيم البردويل، عمري)
نة عاما (، نعيل عائلتنا، ونعمل في مه59عاما (، واسماعيل )22خالل عملك في بحر رفح، لذلل فقد أةصبحت أنا وأشقائي محمد، )

الةصيد البحري التي ورثناها عن والدنا المرحوم، وأقيم قرب مسجد الةصحابة في منطقة الموان  غرب محافوة رفح، عند حوالي الساعة 
،توجهت برفقة أشقائي محمد  سماعيل، وعمي الةصياد خليل ابراهيم البردويل، 1/6/2252من مساء يوم الثالثاء الموافق  59:22

علي، حي  انطلقت على قارب موتور)حسكة( بينما أشقائي كال  على قارب مجداف يدي فيما كان عمي والةصياد قةصي جواد الشيخ 
كيلوا متر غرب(  6وقةصي وآخرين على قارب رابع ودخلنا البحر حي  توجهنا قرب الحدود المةصرية داخل البحر، لمسافة تقدر بحوالي )

( قارب ةصيد،  ويقوم في البداية بالتمركز في 51رى، وتقدر جميعها بحوالي )شاط  البحر، باإلضافة لتواجد عدد من قوارب الةصيد األخ
البحر، وتقوم بعض القوارب الموجودة عليها مواتير كهرباء بإنارة أضواء حتي تجذب السمل، علما  أتن هذا موسم ةصيد سمل السردين، 

لعملية مستمرة منذ عدة أيام، وعند حوالي الساعة وبعد تجمع االسمال على سطح البحر نلقي الشبال ونةصطادها، علما  أن هذه ا
مساء اليوم ذاتك، اقترب منا زورق حربي)دبور(، وبدأ الجنود عليك بإطالق الرةصات في الماء قرب قواربنا، وألنى على قارب  22:22

د سامي عدنان الندي موتور، هربت من المكان، وهرب الةصيادين اآلخرين، وشاهدت قوارب مطاطية  تحيط بطشقائي، وقارب للةصيا
دقيقة(، كان  22عاما (، حي  اقتادهم معهم، ولم أتمكن من التواجد في البحر، خوفا على حياتي، وبعد حوالي )52البالا من العمر)

البحر هادئ، فتوجهت برفقة عمي  لى نفس المنطقة، حي  تطكدت من اعتقالهم، حي  وجدنا مكانهم قارب أخي اسماعيل، ولم نعرف 
 ل اللحوة معلومات عنهم، وعن سامي الندي.منذ تل

 
 ( المريض: وائل كامل محمد الطويل ،)عاما (، عند  42اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على معبر بيت حانون ) يرز

بغرض العالج،   ، أثناء ذهابك لمقابلة جهاز المخابرات اإلسرائيلية3/2/2252من ةصباح يوم األحد الموافق  23:22حوالي الساعة 
وهو  يعاني من انزالق غضروفي في الوهر وهو من سكان منطقة الجالء في محافوة غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية أن المخابرات 

من مساء األحد نفسك،  وأفادت زوجة  52:22اإلسرائيلية أبلغت عائلة الطويل بطنك معتقل في سجن عسقالن عند حوالي الساعة 
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بغرض مقابلة المخابرات اإلسرائيلية واحتجز لساعات قبل أن يعود مساء الخميس  1/2/2252ب ةصباح يوم الخميس الطويل أنك ذه
 نفسك، وتواةصلت الشؤون المدنية مع االحتالل فطبلغهم بمقابلة الطويل مرة آخري، وذهب في الموعد ةصباح األحد ولم يعد.

 
 ، المواطنة سها زكي محمد الطويل: على النحو اآلتي:بها للمركز تمقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح

عاما (، ويعمل نقيب  42عاما (، متزوجة من السيد وائل كامل محمد الطويل ) 21أنا المواطنة  سها زكي محمد الطويل، أبلا من العمر )
سنوات  من آالم في  3منذ حوالي  أفراد(. يعاني زوجي 2في الخدمات الطبية في السلطة السابقة، وأسكن مع عائلتي المكونة من )

الوهر، وقد قابل عدة أطباء في قطاع غزة، كانت آخرهم الطبيبة منى يوسف محمود كسكين، وهي طبيبة جراحة أعةصاب، ووفقا  للتقرير 
مع خذالن  فإن زوجي يعاني من آالم مزمنة بالوهر تمتد  لى الساقين وبخاةصة الساق اليسرى 22/1/2252الطبي الةصادر عنها بتاريخ 

وتنميل شديد األشعة المقطعية للوهر، بينت وجود انزالق غضروفي قطني ما بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة مع بداية تكلس في 
الغضروف يحتاج  لى جراحة، الحوت بطن زوجي مقتنعا  بعدم جدوى العالج داخل مستشفيات قطاع غزة، وبدأ بعمل اإلجراءات الالزمة 

، أعطتك دائرة العالج بالخارج التابعة لوزارة الةصحية موعدا  22/6/2252لى تحويلة طبية تضمن لك العالج الالزم، وبتاريخ للحةصول ع
، ومن ثم قدم األوراق الالزمة في مقر الهيئة 1/2/2252للعالج في مستشفى المقاةصد الخيرية اإلسالمية بالقدس موعدا  للعالج بتاريخ 

)مكتب تنسيق الةصحة(، للحةصول على تةصريح بالسماح لك بالسفر، بقي ينتور  بالغك بقرار السماح، وقبل موعد  العامة للشؤون المدنية
)موعد  1/2/2252دخول المستشفى بطيام تلقى اتةصال هاتفي من أحد مووفي مكتب تنسيق الةصحة، حي  أخبره بطن يتوجك بتاريخ 

من ةصباح يوم الخميس  3:22خابرات اإلسرائيلي، وبالفعل عند حوالي الساعة العالج بالمستشفى(  لى معبر بيت حانون لمقابلة الم
من مساء اليوم نفسك عاد زوجي  لى  6:22توجك زوجي  لى معبر بيت حانون ) يرز(، وعند حوالي الساعة  1/2/2252الموافق 

ك بالكامل، وتعرض للتحقيق من قبل المنزل، بدت على وجهك عالمات اإلرهاق، سطلتك عن ما حد  معك، فطخبرني بطنك تم تفتيش
مدة عامين تقريبا (،  5992المخابرات اإلسرائيلية حول عملك في االنتفاضة األولي ) جدير ذكره أن القوات اإلسرائيلية اعتقلتك في عام 

د الشعر في وحول نشاطك في حركة فتح خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة، وأخبرني أيضا  بطنك تعرض للضرب على الوجك ولش
محاولة منهم للحةصول على الرقم السري لبريده اإللكتروني وحسابك على موقع الفيس بول، وبطنك احتجز داخل زنزانة، حتى تم اإلفراج 

تلقى زوجي اتةصال آخر من أحد  2/2/2252عنك، مك  زوجي في المنزل ليلة الخميس وليلة الجمعة، وفي ةصباح يوم السبت الموافق 
نسيق الةصحة، حي  أخبره بطن يتوجك  لى معبر بيت حانون لمقابلة المخابرات اإلسرائيلية في يوم األحد الموافق مووفي مكتب ت

من ةصباح يوم األحد توجك زوجي  لى معبر بيت حانون، وعند حوالي الساعة العاشرة  3:22، وبالفعل عند حوالي الساعة 3/2/2252
من أحد األشخات والذي لم يعرف عن نفسك، حي  أخبرني بطن زوجي معتقل حاليا  في سجن  من مساء اليوم نفسك تلقيت  تةصاال  هاتفيا  

عسقالن داخل  سرائيل وبطنك سيقدم خالل األيام القادمة للمحاكمة أمام محكمة بئر السبع، وطلب مني أن أوكل محامي للدفاع عنك، وأنا 
 اآلن ال أعرف أي ش  عن زوجي.

  من يوم األحد الموافق  53:22ائيلي المتمركزة قرب حدود الفةصل شرق مخيم البريج، عند حوالي الساعة اعتقلت قوات االحتالل اإلسر
، ثالثة أطفال حاوال اجتياز حدود الفةصل شرق مخيم البريج، وقد اقتادتهم تلل القوات  لى معتقل )أوفوكيم(، والمعتقلين 2/9/2252

عاما (، رعد حسين  56عاما (، محمد حسن على الطويل البالا من العمر ) 56) هم : سائد أمين عبدالقادر وردة البالا من العمر
عاما (، وجميعهم من محيم النةصيرات. يذكر أن ذوي احد األطفال تلقى اتةصاأل  من الشرطة  51خليل أبو خاطر البالا من العمر )

يخبرهم أن ابنهم قد اجتاز حدود الفةصل شرق مخيم ، 2/9/2252ةصباح اإلثنين الموافق  1:22اإلسرائيلية، وذلل عند حوالي الساعة 
 البريج وتم اعتقالك هو واثنين أخرين.
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  من ةصباح يوم الجمعة الموافق  55:22اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفةصل الشمالية، عند حوالي الساعة
قة السيفا الواقعة شمالي بيت الهيا في محافوة شمال غزة، ، ثالثة أطفال اقتربوا من تلل الحدود، شمال شرق منط23/9/2252

عاما (، وياسر  52واقتادتهم  لى جهة غير معلومة، وتفيد التحقيقات الميدانية أن المعتقلون هم األطفال: ةصخر زاهر عبيد أبو شباب )
سكان عزبة بيت حانون، وتواجدوا قرب عاما (، وجميعهم من  52عاما (، أكرم محمد عيد أبو قايدة ) 56أحمد سليمان أبو جراد )

عاشة عوائلهم الفقيرة. هذا وأفرج عن الطفل: أكرم أبو قايدة عند حوالي  الحدود بهدف التسلل  لى األراضي المحتلة لغرض العمل وا 
 من خالل معبر بيت حانون ) يرز. 5/52/2252من فجر يوم االثنين الموافق  5:22الساعة 

 من ةصباح يوم األربعاء الموافق  9:22سرائيلي المتواجدة في معبر بيت حانون ) يرز(، عند حوالي الساعة اعتقلت قوات االحتالل اإل
عاما (، أثناء مرافقتك ألخيك المريض. وأفاد ابن المعتقل باح  المركز بطن:  44، المواطن: خليل جبريل أحمد النجار )2/52/2252

راجعة في أحد مستشفيات الضفة الفلسطينية، حي  ذهبوا  لى المعبر عند حوالي والده رافق عمك الذي يعاني من آالم الحوض للم
ةصباحا ، ثم فوج  باتةصال من مكتب التنسيق واالرتباط في ايرز  9:22ةصباحا ، ودخلوا المعبر عند حوالي الساعة  2:22الساعة 

 يبلغك فيك بطن والده رهن االعتقال.
  من مساء يوم اإلثنين  5:22كزة قرب حدود الفةصل شرق مخيم البريج، عند حوالي الساعة اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمر

،  أربعة أطفال فلسطينيين اقتربوا من حدود الفةصل حي  تم اقتيادهم لجهة غير معلومة، والمعتقلين هم 52/52/2252الموافق 
عاما (،  52عاما (، ةصائب حسام فرج) 51أبو زيد ) عاما (، عائد ناةصر 52عاما (، فراس خليل وشاح ) 52يوسف على النباهين )

 يذكر أن جميع المعتقلين من سكان مخيم البريج.
 

 النقل القسري 
، المعتقلة اإلدارية المضربة 5/4/2252من مساء يوم األحد الموافق  52:21أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة 

عاما (، على االنتقال قسريا   لى قطاع غزة، من خالل معبر بيت حانون ) يرز(، بموجب  22عن الطعام هناء يحيي ةصابر الشلبي )
اتفاق غامض يقضي بتواجد الشلبي في غزة لمدة ثال  سنوات ثم العودة لمكان سكناها في محافوة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، 

رات أمامها سوى التنازل عن جزء من حقوقها التي يكفلها القانون الدولي مقابل  نهائها  ضرابها عن الطعام. ضمن اتفاق ال يضع أي خيا
ومعايير حقوق اإلنسان. وبالنور  لى أن حقوق اإلنسان غير قابلة للتفاوض أو االنتقات أو حتى التنازل عنها، فإن المركز يرى في 

ولي اإلنساني، والسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحور نقل  بعاد المعتقلة الشلبي في هذه الوروف انتهاكا  جسيما  لقواعد القانون الد
سكان األراضي المحتلة جبريا  كما تحور  بعادهم قسريا  عن ديارهم، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي يحور االعتقال التعسفي 

 واإلبعاد، ويمنح كل  نسان حرية الحركة واإلقامة في مكان يختاره.
بعد  56/22/2252هناء الشلبي بدأت اإلضراب المفتوح عن الطعام منذ لحوة  عادة اعتقالها فجر الخميس الموافق يذكر ان المعتقلة 

( 44أن حكم عليها باالعتقال اإلداري لمدة ستة شهور وأودعت سجن هشارون. وقد واةصلت الشلبي  ضرابها المفتوح عن الطعام لمدة )
نقل  لى قطاع غزة، بعد أن تدهورت حالتها الةصحية وأةصبحت مهددة بالموت المفاج  في أي يوما  قبل أن توقف  ضرابها عن الطعام وت

 لحوة بناء على تقارير طبية ةصادرة عن أطباء رابطة أطباء لحقوق اإلنسان، الذين عاينوها في السجن.
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 الخاتمة
 

طالق  الدولي اإلنساني،قواعد القانون كات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان و التقرير استمرار االنتها يوهر من خالل استمرار أعمال القتل وا 
النار دون تمييز وتعمد  يذاء المدنيين. واستمرار االعتداءات الموجهة ضد الةصيادين، واستمرار حرمانهم من الةصيد من خالل منعهم من 

ر الممارسات الهادفة  لى فرض منطقة أمنية استمراكما أوهر  تجاوز األميال الثالثة، بما في ذلل اعتقالهم واالستيالء على مراكبهم.
م على أرض الواقع. وتكرار  5222مترا  على امتداد حدود القطاع فيما وةصلت  لى حوالي  222عازلة، أعلنت قوات االحتالل أنها تبلا 

 استهداف التجمعات السلمية. 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي  ويوهر التقرير ارتكاب قوات االحتالل اإلسرائيلي النتهاكات خطيرة لمبادئ 

د اإلنساني، والتي شملت ارتكاب قوات االحتالل اإلسرائيلي لجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ال سيما خالل فترة العدوان االسرائيلي عامو 
 ائر التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم.السحاب. وأشار التقرير في أكثر من موضع  لى  حةصاءات وأرقام ألعداد الضحايا والخس

في  وممتلكاتهم يجدد استنكاره استمرار وتةصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيينلحقوق اإلنسان مركز الميزان 
قوق اإلنسان بالنسبة لهم. كما يجدد واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في  طار الحةصار الشامل الذي ينتهل جملة ح ،قطاع غزة

ن حقهم في الوةصول  لى واستمرار حرمان المرضى موالمزارعين وسكان المناطق الحدودية،  استنكاره لالنتهاكات الموجهة ضد الةصيادين
نيين في قطاع غزة، المركز على أن استمرار الحةصار يشكل مساسا  جوهرا  بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة للفلسطيكما يشدد  .المستشفيات

ويلعب دورا  أساسيا  في تدهور األوضاع اإلنسانية، حي  تتفاقم المشكالت االجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ول ارتفاع معدالت 
 البطالة والفقر في ةصفوف السكان.

 
دولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان مركز الميزان في مضي قوات االحتالل اإلسرائيلية قدما  في انتهال قواعد القانون الويرى 

ي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع انعكاسا  طبيعيا  لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباتك القانونية واألخالقية تجاه المدنيين في األراض
 ل القوات على مواةصلة انتهاكاتها.تل -ولم يزل –أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع و  ة على وجك الخةصوت.غز 
 

مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرل الفوري والفعال لوقف الحةصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد 
يؤكد على أن العقوبات  الضرورية إلعادة اإلعمار، واألغذية واألدوية والمالبس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع. والمركز

ترقى لمستوى الجماعية اإلسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي اإلنساني، 
 جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.

 
والفاعل لوقف انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي لمجتمع الدولي بضرورة التحرل العاجل ا -المتكررة  -الميزان مطالبتك مركز يجدد و 

في األراضي الفلسطينية المحتلة ومالحقة  إلنسان. والعمل على تطبيق العدالةلقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق ا
 اإلسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.من  بمجرمي الحر 

 يشدد على ضرورة  نهاء حالة اإلفالت من العقاب التي ميزت سلول المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق اإلنسان وقواعدوالمركز 
 القانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة.
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 انتهى


