
 

     

 مركز امليزان حلقوق اإلنسان 
 وحدة البحث امليداين    

 
 
 

 :تقرير حول
 جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة

 
 

 
  من اجتياح شمال غزة، حافلة رآاب ومخازن زراعية مدمرة

 
 

 
 م31/12/2004حىت م 1/10/2004من 



 وحدة البحث الميداني     ..............................  ....................................   مركز الميزان لحقوق اإلنسان            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

2 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 الفهرس
 3..........................................................................................................................................املقدمة

 4...................................................................................................................التوغل يف األراضي الفلسطينية

 4.....................................................................................................................:التوغل يف حمافظة مشال غزة

 5.....................................................................................................................................:حمافظة غزة

 5................................................................................................................................:حمافظة دير البلح

 5................................................................................................................................:حمافظة خانيونس

 6....................................................................................................................................:حمافظة رفح

 8...................................................................................................................استخدام القوة املفرطة واملميتة

 11..............................................................................................................جرائم االغتيال والتصفية اجلسدية

 14.......................................................................................................................استهداف الطواقم الطبية

 16..........................................................................................................................تدمري املنشآت املدنية

 16.....................................................................................................................:استهداف املنازل السكنية

 18..........................................................................................................................:تدمري املنشآت العامة

 19.............................................................................................................:املنشآت الصناعية واحملال التجارية

 21...............................................................................................................................:تدمري املركبات

 21...........................................................................................................:جتريف األراضي الزراعية وآبار املياه

 22..............................................................................................................................احلصار واإلغالق

 23...............................................................................................................................:حصار خارجي

 23................................................................................................................................:حصار داخلي

 24...............................................................................................................:حصار مناطق و عزهلاعن حميطها

 25.......................................................................................................................:مواصي رفح وخانيونس

 25.................................................................................................................................:منطقة السيفا

 26............................................................................................................................اعتقال الفلسطينيني

 27................................................................................................................................العمل والعمال

 29.....................................................................................................................................خامتــة

 30.......................................................................................................................................املالحق

 



 وحدة البحث الميداني     ..............................  ....................................   مركز الميزان لحقوق اإلنسان            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

3 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 ةــدمـاملق
 

السلطة الوطنية  رئيس  ارتبطت بوفاة   ،  2004طورات متسارعة خالل الربع الرابع من العام        شهدت األراضي الفلسطينية المحتلة، ت    
 تمديد فترة تسجيل النـاخبين،       استكمال مراحل العملية االنتخابية، حيث جرى      األمر الذي أوجب  عرفات المفاجئة،   الفلسطينية ياسر   

 .الرئاسيةنتخابات االتحديد موعد إلجراء و
 

تسهيل إجراء االنتخابات العامة فـي      تعهداتهم ب ، حول    وقادتها السياسيين   ألركان دولة االحتالل   العديدةيحات  على الرغم من التصر   
عدوانها المسـتمر منـذ     لقوات االحتالل اإلسرائيلي     تشير إلى تصعيد     لى األرض األراضي الفلسطينية المحتلة، إال أن المعطيات ع      

النتهاكات واسع ل تصعيد  ب 2004الربع األخير من العام     وتميز  . 2000) سبتمبر(من  اندالع انتفاضة األقصى في الثامن والعشرين       
الخسائر واألضرار في    حول   ، التي يستعرضها التقرير   ، األمر الذي عكسته األرقام واإلحصاءات     والجرائم التي ارتكبتها تلك القوات    

 .صفوف السكان المدنيين وممتلكاتهم الخاصة والبنية التحتية
 

إلى ) 2004 ديسمبر 31توبر حتى ك أ1من (عمال الرصد والمراقبة التي قام بها المركز خالل الفترة التي يغطيها التقرير وتشير أ
للسكان المدنيين، مستخدمة وسائل وأساليب غير مسبوقة، أوقعت مئات الجرحى والقتلى، ستهدافها المنظم تصعيد قوات االحتالل ال

خ المضادة لألفراد، التي تطلقها طائرات المراقبة والطائرات المروحية، هذا باإلضافة إلى حيث صّعدت من استخدامها للصواري
، األمر الذي يظهره عدد الشهداء والجرحى الكبير الذي سقط خالل هذه استهداف المدنيين العزل داخل منازلهم بالقصف المدفعي

 .الفترة
 

 المنازل مئاتدمرت  المدنية، حيث المنشآت فاستهداالسيما نيين،  سياسة العقاب الجماعي بحق السكان المدوكذلك مواصلة
  مرصوفةالبنية التحتية من طرقاستهدفت  و. ودور العبادة، والمنشآت العامة األخرىالمدارسوالمحال التجارية عشرات السكنية و
 . هاتف وكهرباءشبكات ال و الشرب، وشبكات تصريف المياه العادمة،مياهتوصيل وشبكات 

 

 حركة التنقل بين محافظات غزة، وقسمت القطاع إلى ثالث مناطق معزولة جغرافياً أكثر من فرض قيود مشددة علىلت ص واماك
 سكانها من الخروج  وحرمت،عن محيطهاسكنية كالسيفا والمواصي وحارة المعني مناطق مرة، فيما شددت محاصرة وعزل 

تها وإجراءاتها المهينة والمذلة، على المعابر والطرق، حيث تعمدت إعاقة مرور  صّعدت من ممارسا كما.أيامعدة والدخول إليها ل
 . الحجاج، وحرمت بعضهم من السفر ألداء فريضة الحج

 

. الجتياحات قوات االحتالل أصبحت هذه المنطقة هدفا متكررا في شمال قطاع غزة إذوشهدت هذه الممارسات تصعيداً واسعاً 
من حيث نوعية وحجم سياق هذا الل لمناطق واسعة من محافظة شمال غزة، هو الحدث األبرز في وكان اجتياح قوات االحتال

، أو لجهة الفترة الزمنية التي استغرقها هذا االجتياح، حيث كان األطول من حيث الفترة الزمنية وترافقها بالجرائم االنتهاكات
 .اليومية

 

 ،عماً ما يورده من أرقام وإحصاءاتمدحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، ويستعرض التقرير حصيلة الخسائر واألضرار التي ل
نشر تقاريره ذات الطابع ومركز الميزان لحقوق اإلنسان إذ يواصل . باإلفادات المشفوعة بالقسم على ألسنة الضحايا وشهود العيان

تكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق السكان إلى فضح انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب التي ترفإنه يسعى التوثيقي، 
 . المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة في محاولة لوضع حد لها
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 التوغل يف األراضي الفلسطينية
الربع األخير من العـام     ، وشهد   قطاع غزة أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية في      واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي توغالتها في       

في اجتياح أجزاء واسعة من محافظة شمال غزة، حيث كان االجتياح األكثر دمويـة، بـالنظر إلـى                  واضحاً كما   تصعيداً  ،  2004
المدنية، السيما المنازل السكنية والمنشآت العامة      المنشآت  اصلت تلك القوات استهداف     كما و . استهداف تلك القوات المنظم للمدنيين    

 .ير والتجريف خالل توغالتها المختلفة، خاصة اجتياح شمال غزةوالخاصة، واألراضي الزراعية بالهدم والتدم
 :، على النحو اآلتي محافظات غزةنماذج عن هذه التوغالت، على سبيل المثال ال الحصر في كل محافظة منويستعرض التقرير 

 :حمافظة مشال غزة التوغل يف* 
حوالي م، بقوة مكونة من 28/9/2004الثالثاء الموافق يوم اء مسمن  10:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة 

آلية عسكرية في األطراف الشرقية والشمالية لمخيم جباليا حيث سيطرت على عزبة عبد ربه وجبل الكاشف شرقي جباليا ) 45(
باح يوم األربعاء الموافق  من ص7:30وعند حوالي الساعة . ومحيط التربية والتعليم شمالي مدينة زايد السكنية شرق بيت الهيا

األطراف آلية عسكرية اقتحمت مناطق تلة الطباع الشمالية و) 15(، وسعت تلك القوات من توغلها بقوة مكونة من 29/9/2004
، ومنطقة البخاري )المحكمة(الشرقية لحي تل الزعتر وحيي البساتين وشعشاعة شرقي شارع السكة، كذلك في شارع عبد ربه 

، ومنطقة رياض الصالحين جنوب شرق المخيم، ومنطقة قليبو شمال تل الزعتر، وعزلتها عن ) المدنية سابقاًمحيط اإلدارة(
وبذلك فرضت قوات االحتالل سيطرتها العسكرية الكاملة على الطرق الرئيسة، التي تصل بلدات وقرى شمال غزة . محيطها

وفرضت حصاراً شامالً على مدينة بيت حانون وعزبتها، وقرية آلية أخرى،  )20(حوالي ببعضها بعضاً، وعززت من تواجدها ب
 .  الواقعة شمال شرق مدينة بيت الهيا ،أم النصر

 آلية عسكرية، انطالقاً من مفترق )27(م، توغلت قوات االحتالل، بحوالي 2/10/2004 من فجر السبت 4:00وعند حوالي الساعة 
 شارع السلطان عبد الحميد مع شارع صالح الدين لتعزل بذلك عزبة بيت  إلى تقاطع ووصلتالجمارك شمال غربي بيت حانون

  .حاد في إمدادات الغذاء والدواء، وانقطاع المياه والتيار الكهربائيالنقص ال في ظل هذا كله. حانون بالكامل عن محيطها
 من فجر 00:30عند حوالي الساعة وانسحبت اآلليات العسكرية المتمركزة على شارع السلطان عبد الحميد غربي بيت حانون، 

م، إلى الجنوب وتمركزت عند ملتقى شارع صالح الدين مع شارع السلطان عبد الحميد،  بالقرب من منزل 8/10/2004الجمعة 
هذا وتوغلت قوات االحتالل، المتمركزة في جنوب القرية . حسين الزعانين، الذي اتخذته كنقطة مراقبة عسكرية في وقت سابق

آلية عسكرية، في ) 45(م، بحوالي 13/10/2004 من فجر األربعاء 00:40، ومصنع أبو ندى لأللبان، عند حوالي الساعة البدوية
وعوضاً عن الطرق الرئيسة، اخترقت . وسلكت اآلليات شارع الحطبية في الجزء الشمالي الشرقي من البلدة. مدينة بيت الهيا

جرفت في طريقها األشجار الحرشية، إلى كما  المنازل السكنية، بتجريفحدثة طرقاً جديدة الدبابات اإلسرائيلية المناطق السكنية مست
وشرعت تلك القوات بمداهمة . أن وصلت إلى المسجد الكبير على شارع بيت الهيا الرئيس، واستقرت في محيط ميدان بيت الهيا

، وحولت أسطحها إلى نقاط للمراقبة، وواصلت مجموعة المنازل السكنية واستولت على العديد منها وحولتها إلى ثكنات عسكرية
من تلك اآلليات طريقها، سالكة شوارع فرعية إلى أن وصلت إلى شارع الجمعية، واستقرت بالقرب من جمعية مزارعي التوت 

الي الشرقي  من فجر الخميس، لتتمركز في الجزء الشم00:30وتراجعت تلك اآلليات عند حوالي الساعة . األرضي في بيت الهيا
 .من حي المنشية

م، في االنسحاب من مختلف المناطق التي 15/10/2004 من يوم الجمعة 18:30شرعت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة وقد 
والمنشآت دماراً كبيراً في ممتلكات السكان خسائر بشرية فادحة وتتمركز عندها وتسيطر عليها منذ اجتياحها لشمال غزة، مخلفة 

 .ة والبنية التحتيةالمدني
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وتشير نتائج التحقيقات الميدانية وعمليات التوثيق التي أجراها المركز بعد انسحاب تلك القوات من محافظة شمال غزة، إلى أن تلك                    
منزل دمـرت بشـكل كلـي،       ) 100 ( بينها  من  سكنياً منزالً) 213 (تر، كما دم  طفالً) 37(هم   بين  من  شهيداً 1)115(قتلت  القوات  
محالً ) 55(ها   بين  من  تجارياً محالً) 58 (تر ودم . دون سن الثامنة عشر من العمر      طفالً) 1080(هم   بين ، من اًفرد) 2192 (يقطنها

 .2من األراضي الزراعية اًدونم) 500( ما مساحته تفجر، كما اًفرد) 400(دمرت بشكل كلي، وكانت هذه المحالت تعيل 

 :حمافظة غزة* 
بقوة مكونة من حوالي     ،11/11/2004  يوم الخميس الموافق    فجر 03:00عند حوالي الساعة    ئيلي،  توغلت قوات االحتالل اإلسرا   

وباشرت في تجريف وتسوية األراضي الزراعية، في المنطقة،        .  في منطقة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة       آليات عسكرية، ) 10(
لعشوائي من الرشاشات التي رافقت عملية التوغـل،        وأدت عمليات القصف ا   .  التي سبق وأن تعرضت للتجريف في أوقات سابقة       

 نور الدين خمـيس     :م متأثرة بجراحها، والشهداء ه    17/11/2004إلى استشهاد أربعة فلسطينيين من بينهم سيدة استشهدت بتاريخ          
ار أحمـد جبـر    انتص، عاماً الدرج23 محمد شاكر الخولي ، عاماً تل الهوى25 بالل أحمد ذياب   ، عاماً الشيخ عجلين   25مرتجى  

 . من مساء اليوم نفسه15:00 وانسحبت تلك القوات في حوالي الساعة ، عاماً تل الهوى40

 :افظة دير البلححم* 
قوة مكونة من عشر آليات عسكرية من بينها ثالث         م توغلت   11/10/2004 يوم االثنين الموافق      فجر  من 1:30عند حوالي الساعة    

جنوب محافظة ديـر    ) كفار داروم (مستوطنة  وانطلقت تلك القوات من     اخل مدينة دير البلح،      متر د  600مسافة تقدر بنحو    ل جرافات
السكنية في المنطقة وقامت بأعمال تفتـيش       منازل  بعض ال اقتحمت  وفتحت نيران رشاشاتها عشوائياً تجاه المنازل السكنية، و       . البلح
يذكر أن أبو   . ) عاما 30(تامر محمد أبو خماش      مقتل الشهيد ى   إل وأطلقت النار صوب احد المواطنين ما أدى      .  بحق سكانها  ترويعو

لم تسمح تلك القوات لسيارات اإلسعاف بالوصول إليه، ما أدى          ، حيث   ، وبقي ينزف في مكانه    بعيار ناري في الرأس   خماش أصيب   
فال لم يبلغوا سن الثامنة عشـر  سبعة آخرين بجروح، من بينهم أربعة أط  ، فيما أدى إطالق النار العشوائي إلى إصابة         إلى استشهاده 

كمـا  . من العمر، من بينهم طفل أصيب بشظايا وهو داخل منزله، جراء إطالق قوات االحتالل لقذيفة مدفعية في محـيط المنـزل                    
حيـث دمـرت    تحت غطاء من القصف العشوائي،        عدد من المنازل واألراضي الزراعية،     تدمير وتجريف شرعت تلك القوات في     

) 40(وبلغت مساحة األراضي الزراعية التي جرفتها تلـك القـوات           . ن بينها منزل قيد اإلنشاء جرى تدميره كلياً       أربعة منازل، م  
 . من ظهر اليوم نفسه15:00، قبل أن تنسحب تلك القوات في حوالي الساعة المزروعة األراضي  دونماً من

 :حمافظة خانيونس* 
 التابعـة لقـوات االحـتالل       االستطالع  شرعت طائرات  ،24/10/2004افق   من مساء يوم األحد المو     8:30عند حوالي الساعة    

ـ   نفسه م اليو مساء من   9:30 عند حوالي الساعة      تلك الطائرات  قصفتحيث   مدينة خانيونس،  أجواء في المتواصلتحليق  بال  ا، موقع
مـن  صـواريخ  ال إطـالق  لقوات تلك ا  وواصلت .لألمن الوطني الفلسطيني بالقرب من مستشفى مبارك لألطفال من الجهة الشرقية          

 مـن  01:00والساعة  األحد   من مساء    9:30صواريخ، بين الساعة    ) 7( حيث أطلقت     على التجمعات السكانية واألفراد،    طائراتها،
دبابات، وجرافتين في منطقة البطن السمين، الواقعة       ) 8( قوة مكونة من     وذلك قبل أن تتوغل    ،25/10/2004 الموافق   ن االثني فجر

وألحقت عمليات القصف الصاروخي ومـن الرشاشـات        . رب مدينة خانيونس، وسط قصف عشوائي من رشاشاتها الثقيلة        جنوب غ 

                                                 
، ويوردهم التقرير في معرض إيراده لشهداء االجتياح، فيما ال يدخلون ضمن عدد شهداء الفتـرة التـي يغطيهـا              )سبتمبر(شهيداً سقطوا خالل األيام الثالثة من نهاية شهر أيلول          ) 41(من بينهم    -1

 . شهيدا151ً، والبالغ عددهم 31/12/2004 حتى 1/10/2004التقرير والممتدة من 
 .ت والتفاصيل حول اجتياح قوات االحتالل لشمال غزة راجع تقرير المركز الخاص باجتياح شمال غزةلمزيد من المعلوما - 2
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 .الثقيلة، أضراراً بعشرات المنازل السكنية، كما اخترقت الرصاصات نوافذ مستشفى ناصر ومستشفى مبارك لألطفال في خانيونس               
 تجاه منطقة الحي النمساوي، ما أسفر عن         نفسه  من صباح اليوم   11:00ساعة  قذيفة مدفعية عند حوالي ال    بهذا وقصفت تلك القوات     

عشـرات  بر  اضـر إلحاق أ يذكر أن العملية أسفرت عن هدم ثالثة منازل في منطقة البطن السمين، و            . سقوط شهيد وثمانية جرحى   
 مواطنـاً  ة عشر سبع) 17(يلة بحياة   اشات الثق وأودى القصف بالصواريخ والرش   . المنازل السكنية جراء القصف المكثف والعشوائي     

شخصاً جرحوا جراء إصـابتهم     ) 32(جريحاً في صفوف المدنيين، من بينهم       ) 58(كما أوقعت تلك القوات     . من بينهم ثالثة أطفال   
كما دمرت مصنعين للطوب الجاهز، ومزرعتـي       . جراء القصف العشوائي بالرشاشات الثقيلة    ) 26(بشظايا الصواريخ، فيما جرح     

دونمـاً  ) 15(دونماً من األراضي المزروعة بالخضروات، من بينها        ) 45(ر، ومركبة خاصة من نوع مرسيدس، فيما جرفت         أبقا
 واستهدفت مقابر خانيونس التي يتركز معظمها في منطقة البطن السمين، وجرفت قبور وشواهد              ،تعرضت للتجريف في وقت سابق    

جثث ظهرت جراء تجريف القبور ما حذا بأحد السكان إلى نقل جثة طفله إلى قبر               وأكد الباحث الميداني أن بعض ال     . قبور وأسوار 
انسحبت قوات االحتالل، عند حوالي     و ،يذكر أن اجتياح منطقة الحي النمساوي ألحق أضرار طفيفة بعشرات المنازل السكنية           . آخر

 .26/10/2004 من فجر اليوم الثالثاء الموافق 3:00الساعة 
 فـي منـاطق الحـي        قوات االحـتالل   توغلت م،17/12/2004 بعد منتصف ليل الجمعة الموافق       12:30  الساعة  حوالي عندو

 بقوة تقدر بثالثين آلية عسكرية مصحوبة بغطاء جوي من الطـائرات            ،النمساوي وأبراج الفرا، والمخيم الجديد جنوبي خان يونس       
فرضت سيطرتها على تلك المناطق وسط      و .القريبة من المكان  ) منفيه ديكالي (العمودية وطائرات االستطالع، انطالقاً من مستوطنة       

بضرورة إخالء منازلهم، قبل أن تباشـر        -عبر مكبرات الصوت     - للسكان   أوامرهاإطالق كثيف للنيران في المحيط، ثم وجهت        
العالية فـي المنـاطق     السكنية   قوات أسطح العديد من البنايات    تلك ال  واعتلت   .في هدم المنازل السكنية دون إتاحة الفرصة إلخالئها       

استهدفت قوات االحتالل المنشآت الصحية والطـواقم        و . نيران رشاشاتها تجاه كل ما يتحرك في محيط المكان         وفتحتآنفة الذكر،   
أثناء محاولته إسعاف أحد    )  عاماً 45(حسن سعيد أبو سمرة     : أصابت تلك القوات ضابط اإلسعاف    الطبية وسيارات اإلسعاف، حيث     

 فجر الجمعـة  4:30وعند حوالي الساعة . صابين داخل أسوار مجمع ناصر الطبي المالصق للحي النمساوي من الجهة الشمالية       الم
م أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخاً تجاه تجمعاً للمدنيين، أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصـابة اثنـين                 17/12/2004

، والسور الجنوبي لمستشفى مبـارك      "األلباني"الحتالل أثناء توغلها أجزاًء من مسجد       هذا وقد هدمت قوات ا    . آخرين بجروح خطرة  
. التابع لمجمع ناصر الطبي الذي اضطرت إدارته إلى إخالء عدد من المرضى المتواجدين في األقسام المطلة على مناطق التوغـل       

 فلسطينياً  )300( منزالً بشكل كلي، وتشريد      )40(لى هدم    إ كما أدى التوغل  : وقد أسفر التوغل إلى استشهاد أحد عشر فلسطينياً هم        
وانسحبت قـوات االحـتالل     ،  من سكان مناطق التوغل، تم إيوائهم بشكل مؤقت في مدرسة خان يونس االبتدائية المشتركة لالجئين              

 .18/12/2004 من مساء السبت الموافق 10:30 الساعة  حواليعند

 :حمافظة رفح* 
 آليـة عسـكرية فـي       )20(بحوالي    معززة توغلت قوات االحتالل  ،  9/10/2004  من مساء السبت،   08:00عند حوالي الساعة    

الواقعة شـمال غـرب   ) بني عتصمونا(منطقة عريبة شمال غرب مدينة رفح، منطلقة من الموقع العسكري المقام شرقي مستوطنة            
المنطقة، دون أن تمنح السـكان فرصـة إلخـالء           في أعمال هدم وتجريف للمنازل السكنية في          تلك القوات  وشرعت. مدينة رفح 

ووفقاً لشهود العيان من سكان المنطقة، فإن قوات االحتالل أمرتهم بمغادرة منـازلهم             . منازلهم من المحتويات والمقتنيات الشخصية    
 الموافـق   ألحـد  من بعد ظهر اليوم ا     01:00وواصلت تلك القوات أعمال التجريف حتى الساعة        . فوق رؤوسهم  فوراً وإال هدمتها  

عائلـة  ) 16(بشكل كلـي تقطنهـا      ) 14(منزال سكنيا دمر منها     ) 15(، حيث انسحبت من المنطقة مخلفة ورائها        10/12/2004
  .فرد) 71(مكونة من 
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 )4( آليـة عسـكرية و     )15( توغلت قوات االحـتالل معـززة ب       ،2/11/2004 يوم    مساء 11:30عند حوالي الساعة     .1
 قامت خالله قوات االحتالل بهدم وتـدمير عـدد مـن            ، غطاء من الطيران المروحي     تحت Oفي منطقة بلوك    جرافات  

 صباح اليوم التالي   بعيار ناري في الرأس      إصابته عاماً اثر    29 فيما استشهد الشاب رأفت سميح الهمص        ،المنازل السكنية 
 ،3/11/2004بعـاء    مساء األر  07:30وعند الساعة   .  بجراح مختلفة   آخرين  خمسة مواطنين  وأصيب ،3/11/2004

 ما  ، متر من منطقة التوغل    800 حيث مسجد العودة على بعد       ةدوار العود  منطقة   هبكثافة تجا االحتالل النار    أطلقت قوات 
 مسـاء األربعـاء   09:30وانسحبت تلك القوات عند السـاعة  .  مواطنين أثناء مغادرتهم صالة التراويح  4 بإصابةتسبب  

 دمـرت    منـازل  )3(، و د فر )226( عائلة مكونة من     )30(قطنه  ت منزالً سكنياً    )26( بعدما قامت بهدم   ،3/11/2004
 .  فرد)89( عائلة مكونة من )13(قطنها ت جزئي بشكل

 
 محافظةحسب الجدول يوضح عدد التوغالت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العدد  المحافظة
 44 خان يونس

 5 دير البلح

 4 رفح

 17 شمال غزة

 9 غزة

 79 المجموع
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شكل يوضح نسبة التوغالت في محافظات غزة 

26%

11%

9%35%

19%

خان يونس دير البلح رفح شمال غزة غزة
 

 

 قوة املفرطة واملميتةال استخدام
كأساس لتعاملهـا مـع السـكان    وقسوة  األكثر عنفاً    فرطة والمميتة، متخذة األساليب   امها للقوة الم  استخدصّعدت قوات االحتالل من     

وشـهد توغـل قـوات      .  صفوف السكان المدنيين    من القتلى والجرحى في    دأكبر عد إيقاع  التي من شأنها    تلك األساليب   ،  3المدنيين
القوة المفرطـة والمميتـة خـالل       االحتالل واجتياحها لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة، تصعيداً واسع النطاق في استخدام              

ا وبلـدة بيـت      جباليا ومخيمه  ، السيما المنطقة الشرقية من حي تل الزعتر وبلدة        السكان المدنيين عملياتها الهجومية التي استهدفت     
الهيا، من خاللها قصفها للمنازل السكنية بقذائف مدفعية الدبابات، واستخدامها المتواصل للصواريخ من نوع جو أرض المضـادة                  

يؤكّد عـدم   قوات االحتالل   سلوك  ومن الجدير ذكره أن      .واستخدامها للوسائل واألساليب نفسها خالل توغلها في خانيونس        ،لألفراد
 التناسب والتمييز والضرورة الحربية في استخدامها للقوة، حيث تستهدف األطفال والمعوقين، األمر الذي ال يمكـن    مبدأيل هاحترما

 الذين اعتلوا أسطح عدد من المنازل السـكنية          االحتالل، قناصةعليه   طلقأ ويعزز مقتل أبو وادي، الذي    . تبريره بأمن تلك القوات   
 علـى   ما أدى إلى استشـهاده    النار  ،  3/10/2004يوم األحد الموافق     من ظهر    12:00ة  في منطقة تل الزعتر، عند حوالي الساع      

) 36( الشهيد رائد أبو وادي، يبلـغ مـن          وتجدر اإلشارة إلى أن   .  وهو على شرفة منزله    ته بعيار ناري في الرأس    بإثر أصا الفور،  
الشهيد رائد، زياد أبو وادي، توضح ظروف استشـهاد         واإلفادة التالية صرح بها تحت القسم للمركز شقيق         . أصم وأبكم وهو   عاماً
 .شقيقه

 اجتياح قوات االحتالل ملنطقة             على عدة أيام     وكان قد مضى        . . .   2004/ 10/ 3 يوم األحد املوافق           ظهر من   12.00عند حوايل الساعة        " 
أخي رائد سلمان عبد اهللا أبو وادي               يف زيارتنا      ان  ك . . .      جباليا  يف  تل الزعتر      حي  يف مرتلنا الكائن يف        تناولت طعام الغذاء مع أسريت            ...جباليا

 . . .بكم  حيث أنه أصم وأ      ويعاين من إعاقة        ويسكن أخي رائد يف خميم جباليا            . . . أطفال      6زوج ولديه      مت   اً، وهو   عام  )   36( البالغ من العمر       
إىل الشرفة      ينتقل  رائد    شاهدت شقيقي   اء    بعد تناول طعام الغذ        و   ،  االجتياح    عند بدء     اً عام  13وجوده يف مرتلنا هو وابنته منال              تصادف    و 

 اخترق   مسعت صوت عيار ناري واحد           فجأة    . . . كان اهلدوء يلف املنطقة احمليطة يف املرتل                . . .    من املرتل      الناحية الغربية اجلنوبية         يف الواقعة     
دون أن تتوقف عن         أجابتين    . . .   هاصراخ  سألتها عن سبب   . . .    شاهدت منال ابنة شقيقي تدخل من الشرفة وهي تصرخ                  وبعدها   . . . اهلدوء     

  . . . بدمائه     مضرجاً  وهو      على األرض     شاهدت أخي رائد ملقى        ف  ذهبت إىل الشرفة          . . . جتاه الشرفة     والدي وأشارت بيدها           . .   والدي     الصراخ     
                                                 

 معاملـة   بشأنفاتفاقية جني(األول في اتفاقيات جنيف، كما يرد في نص المادة الرابعة من االتفاقية الثالثة            ) البروتوكول( من الملحق    50،  43 المدنيين في نصوص المواد      صيرد تعريف األشخا   -3
 ) 1949أغسطس /  آب12أسرى الحرب المؤرخة في 
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 دقيقة   15  يل حوا  بعد  و . . .  احلياة    عالمات   مل أحلظ على شقيقي أي عالمة من              . . . حتت أذنه اليمىن      فتحة  شاهدت   حاولت أن أتبني إصابته ف          
 ."تأكدت وفاتهحيث ملستشفى  اىلإأحضرت سيارة إسعاف ونقلته 

 
 فـي   للمـدنيين تجّمع  األخير ل  قصف   هذا وكان األطفال الفلسطينيين عرضة للقتل المتعمد على أيدي قوات االحتالل كما حدث في             

 من مساء يوم الخمـيس  16:35الي الساعة ، بقذيفة مدفعية، عند حو شمال قطاع غزة مخيم جباليا من )4(شارع المدارس في بلوك   
 مدفعية مـن احـد دباباتهـا        قذيفة اإلسرائيلي االحتالل قواتحيث أطلقت     كحدث بارز على هذا الصعيد،     30/9/2004الموافق  

 إلى أدى ما ).4(أمام المدرسة في بلوك      للمواطنين تجمع تجاه في مخيم جباليا  ) ج( ذكور جباليا االبتدائية     مدرسةالمتمركزة جنوب   
طارق عبد   - سلطان سعيد لطفي البيشاوي    نضال سعيد لطفي البيشاوي   : والشهداء هم آخرين،) 25( وإصابة اًصشخ) 11 (استشهاد

معتز عبد المالك    -عالء ذياب عثمان شمس    -محمد خالد عبد اهللا ابراهيم ريحان      - -أحمد عدنان البرعي   -اهللا عبد العزيز زقوت   
محمود محمد عبد    -محمود معين حسن المدهون    -محمد رأفت محمد الريفي    - الكحلوت إسماعيل أحمد   ضياء الدين  -محمد التلولي 

يذكر أن جثث الشهداء تحولت إلى أشالء، وكان من الصعب تعرف األهل عليهم في اليوم األول مما اسـتغرق                   . الفتاح أبو الجديان  
 .الجثثثالثة أيام الستكمال التعرف على كل 

من مخيم جباليا،   ) 6(بلوكن  اسكهو من   عاماً، و ) 18(وى الفتى حاتم رفيق جمعة الشعراوي، البالغ من العمر           ر وحول هذا الحدث  
 :، كاآلتي4أحد المصابين جراء هذا القصف، تفاصيل ما شاهدهو

وصلت املكـان   ... لف مدارس الوكالة    عند حوايل الساعة الثامنة من صباح يوم  املوافق  ، ذهبت ملشاهدة  قوات االحتالل اليت مسعت أهنا تتمركز خ                    " 
شاهدت اجلرافات اإلسرائيلية الضخمة وهي تقوم بتجريـف البيـارة           ... من خميم جباليا  ) 5و4(كي  وبدأت أحترك ما بني السوق وشارع املدارس وبلو       

 سور املدرسة اجلنويب مث الشـمايل ومـرتل         ،  شاهدت اجلرافات و هي هتدم      09:15وعند حوايل الساعة    ... حتديداً  ) أ(الواقعة خلف مدرسة اإلعدادية     
وصلت إىل مكان مقابل ملدرسة     ) ... 4( مساًء حتركت إىل الشرق يف شارع املدارس الفاصل بني مدارس الوكالة وبلوك              16:00وعند حوايل   ... احلارس

ين عن قوات االحتالل، املتمركزة داخل املدرسـة، سـور          كان يفصل ) ... 4(دخلت إىل األزقة املقابلة للمدرسة يف بلوك        ) ... األيوبية(االبتدائية  ) ب(
 مساءاً، مسعت األطفال املتقدمني يف الشارع يصرخون الدبابة تتقدم، يف تلك اللحظة كنت أقف               16:30فجأة، عند حوايل الساعة     ... املدرسة ومبانيها   

أرضاً، سقطت  فجأة مسعت صوت طنني كبري و     ... قاق مع شارع املدارس     حتركت إىل بداية الزقاق ووقفت على تقاطع الز       ... جبوار مرتل عائلة الرنتيسي     
شـاهدت  ... نظرت حويل فشاهدت جثة لشخص يف مثل سين، كانت تبعد عين حوايل مترين فقط               ...  مل أقَو على احلركة ومل أكن أشعر بساقي اليمىن          

تراجعـت حـوايل    ... حتركت زاحفاً جبسدي جتاه الشمال يف الزقاق نفسه         .. .عيناه خارجتان من مقلتيها، والدماء تغطي جسده، مل أستطع إطالة النظر            
كنـت أمسـع    ... محلوين وركضوا مسرعني بني األزقـة        ... خر بأبو أمحد كان   عشرة أمتار بصعوبة بالغة إىل أن وصلين شابني، مسعت أحدهم ينادي اآل           
شاهدت عدداً من سيارات    ...وصلت إىل شارع السوق حمموالً      ... مسعه يف أذين    أصوات صراخ مرتفعة إال أهنا مل تقضي على صوت الطنني الذي كنت أ            

... قال يل السائق مطمئناً ال ختف أنت خبري، بعدها مل أدري بنفسي إال وأنا يف مستشفى الشفاء                  ... اإلسعاف يف املكان، أدخلين الشابان يف سيارة إسعاف         
 ..."ي اليمىن ملفوفة من منطقة الفخذ، ومثبت عليها حديد ومسامريصحوت فوجدت نفسي على سرير املستشفى وشاهدت ساق

 
كما أدى استهداف قوات االحتالل للمدارس أثناء فترة العمل إلى مقتل أطفال وهم على مقاعد الدراسة، وفقاً لتحقيقات المركز، 

 من صباح اليوم الثالثاء 11:00الي الساعة نيران رشاشاتها، عند حو" نفيه ديكاليم"فتحت قوات االحتالل، المتمركزة في مستوطنة 
التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين ) الخالدية(، باتجاه مدرسة خانيونس االبتدائية المشتركة لالجئين 12/10/2004الموافق 

 عشرة أعوام، ما أدى إلصابة الطفلة غدير جبر حسين مخيمر، البالغة من العمر. الفلسطينيين، في المخيم الغربي في خان يونس
 . بعيار ناري في منطقة الصدر، بينما كانت على مقعد الدراسة، وهي ترقد في المستشفى بحالة خطيرة

 

                                                 
يذكر أن الفتى حاتم الشعراوي، أصيب بشظايا في الناحية اليمنى من البطن، وبكسور متعددة في عظم الفخذ األيمن، أجريت له جراحة عاجلة لزرع قضيب من البالتين، مما قد يحدث له إعاقة  - 4

 .مستديمة مستقبالً
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 تعمد قوات االحتالل قتل األطفال، وتمكن المركز من الحصول على إفادة مشفوعة بالقسـم مـن               مقتل الطفلة إيمان الهمص      ويبرز
 عاماً مـن    12مقتل الطفلة إيمان سمير درويش الهمص       حول  عاماً،  ) 20( من العمر    هشام سعيد محمد زعرب، البالغ    شاهد العيان   

في رفح الغربية مقابل المخيم الغربي علـى        زعرب  ويسكن  . 5/10/2004 فجر يوم الثالثاء الموافق      ، وذلك حي تل السلطان  سكان  
  :وجاء في إفادته .شارع أبو بكر الصديق ويقابل منزله موقع تل زعرب العسكري

مسعـت  ... ، بينما كنت أقف عند مصنع الطوب الذي ميلكه عمر حجازي            5/10/2004 من صباح يوم الثالثاء املوافق       06:30عند حوايل الساعة    "
شاهدت جمموعة من أطفال املدارس يقفون جبوار مركز شرطة تل السلطان يصرخون فتوجهت حنـوهم               ... صراخ أطفال، فنظرت ناحية مصدر الصوت       

املقام ( متراً من موقع تل زعرب العسكري،        20شاهدت طفلة صغرية، على بعد حوايل       . ة اجلنوب حيث كانوا ينظرون، وصراخهم يتعاىل      نظرت جه ... 
وحتمل حقيبـة   ) زي تلميذات مدارس وكالة الغوث الدولية     (، تلبس مريوالً مدرسياً     )مبحاذاة الشريط احلدودي الفاصل بني مصر واألراضي الفلسطينية       

شاهدهتا تقف بني كومتني من التراب يف املكان، مث شاهدهتا تقترب من املوقع وبعد ذلك بدأت تتراجع                 ... على كتفها وتلبس منديالً أبيض اللون       مدرسية  
ـ   ... مث شاهدت جنود االحتالل املتواجدين يف املوفع العسكري يطلقون الرصاص، ومسعت صوت إطالق النار كثيفاً                ... مباشرة   رب شاهدت الطفلة هت

شاهدت الطفلة تسقط يف حفـرة مث توقـف   ... ويف نفس الوقت شاهدت األطفال ينبطحون على األرض) عكس اجتاه املوقع العسكري   (مسرعة باجتاهنا   
هتا مث شـاهد  ... وشاهدهتا تنهض من احلفرة وجتري حنونا، شاهدت اجلنود املتواجدين يف املوقع يطلقون الرصاص حنوها من جديـد                  ... إطالق الرصاص   

شاهدت حوايل ستة جنود يهرعون     ...  متر من املوقع العسكري ومل أشاهدها تنهض بعدها          200جتري مسرعة، وتسقط يف حفرة أخرى على بعد حوايل          
 شاهدت اجلنود يقتربون من احلفرة وشاهدهتم ينبطحون علـى األرض يف وضـع  ... إىل املكان وهم يطلقون الرصاص ومل أشاهد جسد الطفلة بعد ذلك   

كنت خائفاً واختفيت نفسي حبيث أصبحت زاوية       (وشاهدت أحدهم يلتقط شيئاً من احلفرة مل أستطع أن أحتقق من ماهيته،             ) ... إطالق الرصاص (الرماية  
ى حلـوايل   بقي اجلنود يف املنطقة يطلقون الرصاص بني الفينة واألخر        ... ، وشاهدت اجلنود يطلقون الرصاص على ذلك الشيء         ) الرؤية ليست كالسابق  

شاهدت سيارة إسعاف تصل، ومل تتقدم إىل مكان وجود الطفلة بل مكثت يف املكـان               ... ساعة من الزمن، وبعدها عادوا أدراجهم إىل املوقع العسكري          
  .."ملدة حوايل ساعة، بعدها شاهدت سيارة اإلسعاف تتقدم إىل املنطقة اليت سقطت فيها الطفلة، ونقلوا الطفلة من املكان 

 
، طفلة بينما كانت تهم بالخروج من منزلها للذهاب إلى 28/10/2004يوم الخميس الموافق قتلت قوات االحتالل، صباح  اكم

ووفقاً لتحقيقات المركز، فإن دبابة تابعة لقوات االحتالل، كانت تقف إلى الشرق . مدرستها القريبة من المنزل في مخيم خان يونس
، تجاه المنازل السكنية الخميس من صباح 9:30 نيران رشاشاتها عشوائياً، عند حوالي الساعة فتحت) نفيه ديكاليم(من مستوطنة 

) 7(ا أدى إلى مقتل الطفلة رانيا إياد أحمد عرام، البالغة من العمر مفي منطقة السد العالي في المخيم الغربي في مدينة خانيونس، م
الدبابة لم ووفقاً لشهود العيان فإن .  زيها المدرسي، للذهاب إلى مدرستهاسنوات، بينما كانت تهم بالخروج من المنزل وهي تلبس

 .متراً تقريباً) 150(منزل عرام سوى تكن تبعد عن 
 

  عدد شهداء قطاع غزة حسب المحافظة يوضح)2(جدول رقم 
  منهمعدد اإلناث  منهم األطفالدعد عدد الشهداء مكان السكن

 1 9 28 رفح
 3 11 55 خان يونس

 0 3 10 ير البلحد
 1 2 33 غزة

 3 23 78 شمال غزة
 8 48 204 المجموع
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 جرائم االغتيال والتصفية اجلسدية
قاومة االحتالل، مرتكبـة انتهاكـات       بحق من تدعي أنهم نشطاء في م       واصلت قوات االحتالل سياسة االغتيال والتصفية الجسدية،      

جسيمة وخطيرة لمبادئ القانون الدولي، السيما اتفاقية جنيف الرابعة، المخصصة لحماية المدنيين وقت الحرب، ترقـى لمسـتوى                  
 .5جرائم الحرب

من القتلى والجرحى في    وتشير عمليات الرصد التي يقوم بها المركز أن عمليات االغتيال التي تنفذها قوات االحتالل، توقع العديد                 
صفوف المدنيين، الذين يتصادف مرورهم أو تواجدهم في المنطقة لحظة تنفيذ الجريمة، ويرى المركز أن الهجمات التـي تنفـذها                    
الغتيال من تصنفهم قوات االحتالل بالمطلوبين، باإلضافة لكونها تندرج في إطار عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء والقتل دون                  

وهذا بالنظر إلى حجم الخسائر األضـرار التـي تلحـق بالسـكان             . ت، فإنها تندرج تحت جريمة الهجمات العشوائية أيضاً       محاكما
. المدنيين وممتلكاتهم جراء هذه العمليات، حيث دمرت عشرات المنازل السكنية، وعمدت إلى بث الرعب بين السـكان المـدنيين                  

خمس عمليات اغتيال نجحت في ثالث منها في النيل من المستهدفين فيما فشـلت فـي                وارتكبت خالل الفترة التي يغطيها التقرير،       
 :، يستعرضها التقرير كاآلتياألخريينالعمليتين 

 كالً من مهدي مشتهى وخالد العمريطي، حيث قصفت سيارةً كانـا            2/10/2004اغتالت قوات االحتالل مساء السبت الموافق       . 1
 .على الفوريستقالنها، ما أدى الستشهادهما 

 ،2/10/2004 الموافـق     من مساء السبت   05:55 عند حوالي الساعة     وفقاً لتحقيقات المركز أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخين،      
ـ          ، بينما كانت تسير عل    من نوع متسوبيشي  بيضاء  سيارة   أحد الصاروخين     أصاب رق ى شارع صالح الـدين، بـالقرب مـن مف
، مما   السيارات غيار لبيع قطع     الصاروخ الثاني محالً   أصابفيما  من فيها،   ستشهاد  تراقها وا حا أدى ال  م في حي التفاح، م    رالسيمافو

مهدي جمال مشتهى،    وتبين أن    .ثالث محالت لقطع غيار السيارات والبطاريات     أدى إلى احتراقه بالكامل وإلحاق أضرار بالغة في         
. جـراح مدنيين من المارة ب   أربعة   لسيارة المستهدفة، فيما أصيب   ، كانا بداخل ا   عاماً) 28(العمريطي،  رمضان   وخالد   ،عاماً) 30(

 .واعترفت قوات االحتالل باقتراف هذه الجريمة
 عاماً، شـقيق الشـهيد      44وحول جريمة اغتيال الشهيدين مشتهى والعمريطي، صرح أحد شهود العيان وهو ماجد جمال مشتهى               

 :مشتهى، بإفادة مشفوعة بالقسم للمركز جاء فيها
 

الكائن  بعد أن أديت صالة املغرب، وحلظـة خروجـي           __ ،   خرجت من مسجد       2/10/2004  السبت د حوايل الساعة السادسة مساءا من يوم      عن"
تسري ببطء على شارع صـالح  ... مسعت دوي انفجار كبري فنظرت باجتاه الصوت على شارع صالح الدين فشاهدت سيارة بيضاء من نوع ميتسوبيشي          

اليت تفصل بيين وبينها حـوايل      ...  من الشمال إىل اجلنوب، وشاهدت النريان تشتعل فيها وخترج منها أعمدة الدخان وألسنة اللهب                الدين وتتقدم حنوي  
وبعد أقل  ... وبعد حلظة رأيت شيئا يسقط من السماء بسرعة كبرية لريتطم بالشارع خلف السيارة مباشر وأحدث انفجار ثاين كبري                 ... مترا تقريبا ) 90(

عندها جتمع الناس حول ... أربع دقائق وكانت النريان مازالت مشتعلة بالسيارة أتت سيارة إسعاف ونقلت أمامي جثة استطاعت إخراجها من السيارة  من  
ء نظـرة   واستطاع احلشد إخراج جثة أخرى ولكن تزاحم الناس مل يعطين فرصة إللقا           ... السيارة وكنت معهم حماولني رؤية ومساعدة من بقي يف السيارة         

                                                 
، اللتـان تحـددان االنتهاكـات    1949أغسطس /  آب 12 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخة في             147،  146ز في توصيفه هذا إلى نص المادتين        يستند المرك  -5

عدام خـارج   من مبادئ األمم المتحدة الخاصة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات اإل         وإلى المبدأ األول    . الجسيمة التفاقية جنيف الرابعة، وواجب الدول تجاه من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الجرائم             
تحظر الحكومات، بموجب القانون، جميع عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعـدام دون               "، الذي جاء فيه     1989نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة للعام         

 وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم بموجب قوانينها الجنائية، يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها، وال يجوز التذرع بالحاالت االستثنائية، بما في ذلك حالة الحـرب أو التهديـد                             محاكمة،
من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب الموقعة فـي          ) 23(و نص المادة    . "عدام هذه بالحرب، أو عدم االستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى لتبرير عمليات اإل              

ر الخـاص   وجدير بالذكر أن تقرير المقـر     . التي تستند إليها دولة االحتالل الحربي قانونياً في تعاملها مع الفلسطينيين كما تدعي            ) الهاي  ( 1907تشرين األول   / الهاي في الثامن عشر من أكتوبر     
، أكد على أن أي انتهاكات لحقوق اإلنسان من قبل مجموعـات مسـلحة، ال تبـرر                 1996لألمم المتحدة الخاص بحاالت اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام دون محاكمة واإلعدام التعسفي للعام               

 : ويذهب التقرير إلى القول. ممارسة عمليات القتل خارج نطاق القانون
 .5أن تحترم حق جميع األشخاص في الحياة، بما في ذلك أفراد الجماعات المسلحة، حتى لو لم تظهر هذه المجموعات أي اآتراث لحياة اآلخرينعلى الحكومات "
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13 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

بعدها مباشرة رجعت إىل مرتل الكائن يف نفس املنطقة وبعد حوايل ربع ساعة جاءين اتصال تليفوين ليخربين بأن أحد الشهيدين هـو                      .... عليها عن كثب  
 .أخي مهدي مشتهى وأن الشهيد الثاين من عائلة العمريطي وهو جارنا وصديق أخي الشهيد

 
 كالً من بشير الدبش وظريف العرعير، حيث قصفت سيارةً كانـا            5/10/2004اء الموافق   اغتالت قوات االحتالل مساء الثالث    . 2

 .يستقالنها، بصاروخ من طائرة، ما أدى الستشهادهما على الفور
سـيارة مـن    ،5/10/2004 من مساء الثالثاء الموافق  05:40 الساعة   حواليقصفت طائرة مروحية، عند     وفقاً لتحقيقات المركز    

 مدينـة غـزة،     من، في منطقة الرمال الشمالي      )الشفاء(يضاء اللون، بينما كانت تسير على شارع عز الدين القسام            ب وسو بار نوع  
عامـاً، مـن    ) 42(بشير خليل الدبش،    : بصاروخ أصاب السيارة إصابة مباشرة ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين كانا بداخلها وهما            

بين  فيما أوقعت ثالثة جرحى      ، عاماً، من سكان حي الشجاعية في مدينة غزة        )30( وظريف يوسف العرعير،     ،الشاطئسكان مخيم   
 وتشير تصريحات قادة تلك القوات إلى أن المستهدف في االغتيال هو الشهيد             . المارة، وصفت جراح اثنين منهما بالخطيرة      صفوف
 عاماً، بإفادة مشفوعة بالقسم     26علي الترك   أكرم زياد     وحول جريمة اغتيال الشهيدين الدبش والعرير، صرح شاهد العيان         .الدبش

 : وصف فيها الحدث وجاء فيها
 

 بينما كنت أركب دراجيت اهلوائية يف طريقي للعودة من خميم الشاطئ، إىل مرتيل الكائن يف شارع عز الدين القسام الذي حيد املخيم من اجلهة الشـرقية                        " 
قبل أن أصل إىل مـرتيل حبـوايل        و... ،5/10/2004 من مساء يوم الثالثاء املوافق       17:45عة  وصلت إىل شارع عز الدين القسام عند حوايل السا        ... 

... نظرت أمامي مباشرة فرأيت سيارة بيضاء تبعد عين حوايل مئة متر قادمة من اجلهة اجلنوبية باجتاه الشـمال                 ... مخسني متراً مسعت صوت انفجار هائل     
وشاهدت السيارة تواصل سريها البطيء وهي مشتعلة إىل أن ارتطمت حباويتني للقمامة فتوقفـت              ... د منها وبدأت ألسنة النريان وأعمدة الدخان تتصاع     

اقتربت من السيارة وأصبحت بني اجلموع، كانت السيارة        ... وشاهدت السكان خيرجون من منازهلم واملارة يهرعون إىل السيارة حماولني إمخاد النريان           ... 
جثـتني  وشاهدت املسعفني واملتجمهرين خيرجون     ... وبعد برهة وجيزة من الوقت وصلت سيارات اإلسعاف واملطايف           ... من نوع سوبارو بيضاء اللون    

 ".حمترقتني
    

 عدنان الغول، في غارة جوية على سيارته، ما أدى الستشهاده 21/10/2004اء الخميس الموافق اغتالت قوات االحتالل مس. 3
 . ومرافقه عماد عباس

 من مساء الخميس، 9:00وفقاً لتحقيقات مركز الميزان لحقوق اإلنسان، فإن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً، عند حوالي الساعة 
اء اللون، بينما كانت تسير على شارع يافا بالقرب من مسجد المحطة في حي التفاح أصاب سيارة مدنية من نوع متسوبيشي بيض

ما أدى إلى استشهادهما .  عاماً)30( عاماً، وعماد عباس )48 (محمود جابر الغول) يحيى عدنان(في مدينة غزة، وكان يستقلها 
الشهيد الغول، الذي سبق وأن تعرض  عملية هويذكر أن المستهدف في ال. على الفور، وأوقع ثمانية جرحى في صفوف المارة

 . ألكثر من محاولة اغتيال في أوقات سابقة، أودت بحياة نجليه بالل ومحمد
 من فجر اليوم الجمعة 00:30وفي محاولة اغتيال فاشلة، قصفت طائرة مروحية إسرائيلية صاروخاً، عند حوالي الساعة . 4

من مخيم جباليا، ) 8(عبد الرحمن محمود قرموط، الواقع أقصى شمال بلوك ، سقط على منزل عامر 22/10/2004الموافق 
عاماً، وابن عمه وزوجته الذين ) 13(بالقرب من مستشفى الشهيد كمال عدوان، ما أدى إلى إصابة عامر وابنه الطفل منتصر 

وتبرز محاولة . المنازل المجاورةكما ألحق القصف أضراراً مادية جسيمة في المنزل المستهدف وعدد من . يسكنان في الجوار
 . اغتيال قرموط التي تأتي بعد حوالي ثالث ساعات من اغتيال الغول، تصعيد قوات االحتالل لهذا النوع من الجرائم

 صاروخاً تجاه ،9/12/2004من ظهر يوم  12:45 الساعة  حواليعند الطيران اإلسرائيلي، أطلق وفي محاولة فاشلة أخرى. 5
 فلسطينيين بجراح )4( إصابة عن ، حيث أسفر القصف كانت تسير على مفرق صوفا صالح الدين بيضاءوسو بار سيارة من نوع

 حيث أصيب  مسئول لجان المقاومة الشعبية، عاماً،)42( جمال أبو سمهدانة االغتيال هومتوسطة، وكان المستهدف من عملية 
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 كانوا يستقلون ، بجراح متوسطة، حيث عاما30ً أشرف شيخ العيد  عاماً،)22(بجراح متوسطة، كما أصيب هشام كمال أبو طه 
 . عاماً مدني كان يعبر الطريق)20(السيارة بصحبته، وأصيب مصطفى أحمد عبد العال 

 
 يوضح عدد شهداء عمليات االغتيال والتصفية الجسدية) 3(جدول رقم 

 المجموع تواجد في موقع اغتيال مستهدف في االغتيال

3 3 6 

شكل يوضح عدد شهداء عمليات االغتيال وظروف استشهادهم

80%

20%

مستهدف في االغتيال  تواجد في موقع اغتيال
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15 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 استهداف الطواقم الطبية
 خالل، وسيارات اإلسعاف، العاملة في األراضي الفلسطينيةالطواقم الطبية أفراد استهداف واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

 على الرغم من وضوح ألطقم والمنشآت الطبية وسيارات اإلسعاف،وتمثل ذلك بإطالق النار على ا. 2004الرابع من العام الربع 
التي تحمل  حركة وتنقل أفراد الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف،كما فرضت قيوداً مشددة على  .الشارة الممّيزة ألفراد تلك الطواقم

ألمر الذي يشكل مخالفة . مرضى أو مصابين إلى المستشفيات، ومنعها من الوصول إلى الجرحى والمرضى إلخالئهم، من مناطقهم
 .6 لقواعد القانون الدولي السيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين وقت الحربجسيمة

وتجدر اإلشارة إلى أن تصعيد قوات االحتالل من استهداف الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف، عادة ما يترافق مع عمليات التوغل 
لفلسطينية، حيث تفرض تلك القوات حصاراً مشدداً على المناطق، التي واالجتياح التي تنفذها تلك القوات في المناطق السكنية ا

وفي . ، تمنع بموجبه أفراد الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف من الوصول إلى الجرحى والمرضى7تكون هدفاً لعملياتها العسكرية
استهداف قوات االحتالل ألفراد الطواقم، وحول . الوقت نفسه ال تقدم تلك القوات على تقديم المساعدة الالزمة للجرحى والمرضى

 بإفادة مشفوعة بالقسم حول ظروف إصابته أثناء في جمعية الهالل األحمر الفلسطينيسائق سيارة إسعاف سمير مهاجر طالل أدلى 
 :خالل اجتياح شمال غزة، جاء فيهاتأديته لواجبه اإلنساني، 

 
، بينما كنت متوقفاً بسيارة اإلسعاف يف مكان قريب من األحداث، بالقرب من بـاب               30/9/2004افق   من مساء يوم اخلميس املو     15:10عند حوايل الساعة    "

مسعت صوت إطالق كثيف    .. كان صحبيت املسعفني فضل صبيح وأمحد املدهون        ..شرقي سوق اخلضار يف خميم جباليا       ) 4(لالجئني يف بلوك    ) أ(مدرسة اإلعدادية   
مسعت بعض األشخاص يصرخون    .. لالجئني  " ب" وكان  إىل اجلهة الشرقية من مكان وقويف حيث مدرسة ذكور اإلعدادية              اقتربت من مصدر الصوت   .. للنريان  

ووجهت سيارة اإلسعاف باجتاه    .. لالجئني  " ب"أوقفت سيارة اإلسعاف أمام مدرسة ذكور اإلعدادية        ..فأسرعت جتاه مصدر الصوت     .. من أمام املدرسة، إسعاف     
بينما بدأ زميالي يهبطان من السيارة كي ينقلوا اجلرحى، شاهدت شابني مصابني داخل .. هبا قليالً إىل الغرب ألكون مقابل بوابة املدرسة مباشرة الشرق مث رجعت  

أن هبط زميالي املسـعفني     مبجرد  .. هم يستغيثون طلباً للنجدة     تعمس.. املدرسة، كانا على بعد حوايل سبعة أمتار فقط من سيارة اإلسعاف شاهدهتم مطروحني أرضاً             
شـاهدت  .. كان إطالق النار موجهاً حنوهم حيث شاهدت غباراً ومسعت أصوات ارتطام الطلقات النارية يف جدار وبوابة املدرسة                .. مسعت إطالق كثيف للنريان     

... عاد إطالق النار جتاههم مـن جديـد       ..  مرة أخرى    توقف إطالق النار فشاهدت زميلي حياوالن الوصول للجرحيني       .. زميلي يتراجعان وحيتميان جبدار املدرسة      
...  كانت جنوب املدرسة عند اجلدار اخللفـي هلـا   -جهة اجلنوب–شاهدت دبابة على مييين     .. تقدمت بسيارة اإلسعاف مقابل البوابة مباشرة حىت أغطي زمالئي        

... لشرقية يف الطابق الثاين من املدرسة، اليت تطل على الشارع العام للمدارس             بدأت أدقق النظر يف حميط تواجدي فشاهدت بندقية خترج من شباك أحد الفصول ا             
، مث  ةكنت أركز نظري عليها يف تلك اللحظ      ... كنت أضع يدي االثنتان على مقود السيارة، وأنظر جتاه البندقية مباشرة وفجأة بدأ إطالق النار من البندقية نفسها                   

التفت أحـدهم حنـوي     ... ويف اللحظة نفسها شاهدت زميلي حيضران جرحياً      ... ديد يف ذراعي اليمىن، فصرخت متأملاً       شعرت بأمل ش  ... مسعت صوت إطالق نار     
حامـل  (ربط زميلي فضل صبيح رابط على ذراعي        ... أنزلوين من وراء املقود وجلست جبانب املصاب يف الكرسي اخللفي لسيارة اإلسعاف             ... وقال أنت ترتف    

زميلي أمحد املدهون مكاين يف القيادة، ويف هذه اللحظات رأيت الدبابة اليت كانت تستقر جنوب مدرسة اإلعدادية وهي تسري مسرعة حنونـا،                      وتوىل  ) ... للذراع
 ."8فانطلق زميلي املدهون باإلسعاف مسرعاً من املكان، بعد ذلك مل أدري بنفسي

 

                                                 
وبوضـع المصـابين والجرحـى علـى وجـه          أولت اتفاقية جنيف الرابعة، المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب، عناية واهتماماً خاصين، بالوضع الصحي عموماً في اإلقليم المحتل،                     -6

وقد حاولت االتفاقية تنظيم خدمات الرعاية الصحية، وعمل المستشفيات، وفي الوقت نفسه أكدت             . كما حرصت على تأمين الحماية الخاصة لعمليات نقل الجرحى والمرضى من المدنيين           . الخصوص
خصصون كلية وبصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، وكذلك المكلفون بالبحث عن الجرحـى والمرضـى، ووجـوب                  ، على الحماية التي يتمتع بها الموظفون الم       )21،  20(المادتان  

 . للجمعيات الوطنية كالهالل األحمر أن تباشر األنشطة، التي تتفق مع مبادئ الصليب األحمر)63(كما تجيز االتفاقية في المادة . احترام عمليات نقل الجرحى والمرضى
 

ي تقرير مركز الميزان الخاص باجتياح شمال غزة على الرابط /  لمزيد من التفاصيل حول استهداف الطواقم الطبية راجع - 7
http://www.mezan.org/site_ar/resource_center/mezan_publications/detail.php?id=91 

الي، ليجد نفسه يرقد في مستشفى دار الشفاء في مدينة غزة، وذراعه ملفوفة بالرباط الطبي، حيث خضع لعملية جراحية، بعد خل سمير الوحيدي في غيبوبة مؤقتة، استفاق منها في اليوم الت د-8
 .قطع عيار ناري الشريان وهتّك عظم ذراعه األيمن
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16 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

الل نيران رشاشاتها تجاه أفراد طاقم طبي بينما كانوا يحملون          وفي حالة أخرى، من عشرات الحاالت المشابهة، فتحت قوات االحت         
جثة طفل قتل وهو نائم داخل منزله، جراء قصف قوات االحتالل للمنزل بقذيفة مدفعية، األمر الذي تبرزه إفادة سـائق اإلسـعاف                      

ن من بين العاملين في شمال غـزة        عماد محمد أحمد علي، يعمل سائق لسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني، وكا             
خالل االجتياح، أدلى بإفادة مشفوعة بالقسم، حول تعرضه وزمالءه من أفراد الطواقم الطبية وسيارات اإلسـعاف لنيـران قـوات                    

 : فيهاجاءاالحتالل 
 

متراً فقط، بعد مساعي صوت     ) 80(الحتالل حوايل  توجهت إىل منطقة املسلخ املقابلة ملدينة الشيخ زايد واليت تبعد عن تواجد ا             1:15عند حوايل الساعة    "
وعند وصويل إىل املنطقة، تبني أن القصف استهدف مرتالً سكنياً مكوناً من طبقتني، توقفت على      ...انفجار قّدرت حسب مصدر الصوت أنه يف هذا املكان        

وعلى الفور ترجل زمالئي املسـعفني إىل       .. بسبب وعورة الطريق  ... متراً عن املرتل من اجلهة اجلنوبية املعاكسة ملكان تواجد االحتالل         ) 50(بعد حوايل   
وشاهدت آثار قذيفة أصابت املرتل إصابة مباشرة، مكثت بصحبة زميلـي           ... ويف الوقت نفسه شاهدت أربع سيارات إسعاف تصل إىل املكان         ... املرتل

 فتحت قوات االحتالل نـريان رشاشـاهتا   -قتني من وصويل إىل مكان احلدث وبعد حوايل دقي-فجأة ... املسعفني فضل صبح وأمحد املدهون يف سياراتنا   
اليت تشـري  علماً بأنين كنت أشعل األضواء واألصوات ... بكثافة جتاه املرتل الذي تعرض للقصف السابق وجتاه سيارات اإلسعاف اليت كانت تقف جبانيب          

.. كان اإلطالق كثيفاً جـداً    .. ت أشاهد السيارات األخرى، املميزة بشارات فسفورية      وكذلك كن ).. اللواح والسارينا  (إىل كون السيارة سيارة إسعاف    
وبعـد حـوايل    .. حيث تناثرت الرمال حول سيارات اإلسعاف ما دفعين لالنبطاح أرضاً وكذلك شاهدت السائقني ينبطحون وخيتبئون أسفل السيارات                

أدخلناه يف سيارة اإلسعاف وانطلقت إىل مستشفى العودة، أخربين زمالئي فيمـا            ... طفالًدقيقة شاهدت املسعفني خيرجون من املرتل وهم حيملون         ) 15(
 ."بعد أن األطباء أكدوا استشهاد الطفل
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17 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

  املدنيةاملنشآتتدمري 
  وتصاعد استهدافها لألعيان المدنيـة منـذ انـدالع          المدنية في األراضي الفلسطينية المحتلة هدفاً لقوات االحتالل،        المنشآتشكلت  

وال .  9 في سلوك يبرز مدى تحللها من التزاماتها التعاقدية بموجب القانون الدولي، السيما اتفاقية جنيف الرابعـة                انتفاضة األقصى، 
 .10يقتصر تدمير األعيان المدنية على كونه انتهاكاً جسيماً التفاقية جنيف الرابعة، وإنما يشكل انتهاكاً لمعايير حقوق اإلنسان

 بين المنشآت المدنية المختلفة، بحيث قصفت       لم تميز  قوات االحتالل مراقبة والتوثيق التي يقوم بها المركز، إلى أن         تشير عمليات ال  و
 والجدول التالي يبرز عدد     .وآبار المياه ونسفت وجرفت المنازل والمدارس والجامعات ودور العبادة والمنشآت الصناعية والتجارية           

 . مير والتجريف على أيدي قوات االحتالل حسب نوعهااألعيان المدنية التي تعرضت للتد
 

 جدول يوضح إجمالي األعيان المدنية التي تعرضت للتدمير

 

 :استهداف املنازل السكنية
 2004 خالل الربع الرابع من العام       السيماوق خالل انتفاضة األقصى،     شهدت سياسة هدم وتدمير المنازل السكنية تصعيداً غير مسب        

تؤكد نتائج التحقيقات عدم    و. ، والتوغالت المتكررة التي شهدتها محافظة خانيونس       على وجه الخصوص   خالل اجتياح شمال غزة   و
مدفعية المدت قصف المنازل السكنية ب    اكتراث قوات االحتالل بأرواح السكان المدنيين خالل اجتياحها لمحافظة شمال غزة، حيث تع            

 من الحاالت، التي    وجرح أفراد أسرته، وغيرها العديد    وفي ساعات الليل، بينما يكون سكانها نياماً، ما أدى إلى وفاة الطفل قحمان،              
ريفها بالجرافات،  تج وكما تؤكد تحقيقات المركز أن قوات االحتالل تعمد إلى طرد السكان ممن تقرر نسف منازلهم أ               . وثقها المركز 

 . فرصة إلخالء منازلهم من األثاث والمقتنيات األخرىودون أن تمنحهمدون إنذار مسبق، 
 قصفت قوات االحتالل منزل لعائلة عبيد، بينما كان سكان المنزل نائمين، ما أدى إلى إصابتهم بجروح مختلفة،                  إحدى الحاالت وفي  

عامـاً،  ) 54( عبيد، البالغ من العمـر       القسم، صّرح بها للمركز غازي جبر عط اهللا       وفي هذا السياق يورد التقرير إفادة مشفوعة ب       
طفالً، ويسكن مقابل مسجد مدينة الشيخ زايد، في منطقة بيت الهيا، أدلى            ) 11(فرداً من بينهم    ) 21(متزوج ويبلغ عدد أفراد أسرته      

  :11 فيهاجاءية، وإصابة تسعة من أطفاله بإفادة مشفوعة بالقسم، حول قصف قوات االحتالل لمنزله بقذيفة مدفع
 

، كنت جالساً يف شقيت الكائنة يف الطابق اخلامس من بناية أسكنها أنا وأشقائي حيث 5/10/2004 من مساء يوم الثالثاء املوافق     23:30عند حوايل الساعة    " 
عرت من قوة الصوت أن القذائف تسقط بالقرب من مرتيل ويف حميط             مدوية، وش  تمسعت صوت انفجارا  ... يسكن أشقائي يف الطوابق السفلية من املرتل نفسه       

فت ِخ... وكنت علمت أن قوات االحتالل اجتاحت منطقتنا، األمر الذي ورد على خمتلف اإلذاعات احمللية، وكان يؤكده صوت القصف املتالحق                  ... منطقتنا

                                                 
ة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمليات يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدول - 9

 تحظر العقوبات الجماعية. ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا .  من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بتدمير الممتلكات53المادة  - .الحربية تقتضي حتما هذا التدمير
 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في 33المادة -. تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين وممتلكاتهم. السلب محظور. وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب

 1949أغسطس /  آب12وقت الحرب المؤرخة في 
 

من العهد، التي تؤكد على حق كل شخص فـي مسـتوى معيشـي كـاف لـه                  ) 12(خاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، خاصة المادة         السيما تلك التي يؤسس لها العهد الدولي ال        -10
 .نية وتشريد سكانهاالتي تؤكد على وجوب منح األسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وهو ما يتنافى بالتأكيد مع قصف وتدمير المنازل السك) 10(وألسرته، والمادة 

 

هم ابنتي الصغيرة وصال وعمرها سنة ونصف وأيضاً أصغر  بين من أبنائي قد أصيبوا ومن9رأيت أبنائي محملين في سيارة تندر انطلقت بهم إلى المستشفى وهناك علمت أن :  أضاف عبيد11 -
 . شهور، كما أن زوجتي قد أصيبت أيضا7ًأبنائي هاني وعمره 

 محالت تجارية منشآت صناعية آبار مياه منشآت عامة منازل سكنية
285 22516 53 
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وكنت أدور عليهم يف الغرف لطمأنتهم وتشجيعهم على النوم         ... دوث أي مكروه  مهم داخل الغرف كل جمموعة على حده حتسباً حل        على أوالدي فأخذت أقسّ   
 من مساء اليوم نفسه حدث انفجار كبري داخـل          23:45وفجأة عند حوايل الساعة     ...  واألطفال كانوا يصرخون ويبكون    اًألن صوت إطالق النار كان كثيف     

قلت ... ك  ارين ملقى على األرض وال أستطيع احل      ويت يصعدون من الطوابق السفلية وجدو     شاهدت إخ ... سقطت على األرض، ومل أستطع التحرك       ... مرتيل  
كانت دمائهم ترتف، وكنت ال أقوى على احلركة، وشعرت بـآالم قويـة يف              ... هلم اذهبوا إىل األطفال وشاهدهتم خيرجون تباعاً وكل حيمل واحد من أبنائي             

ويف ...  بعد أن فرغ إخواين من نقل أطفايل محلوين ونقلوين إىل سيارة خاصـة، ونقلـوين إىل املستشـفى                  ...مؤخرة ظهري وكتفي وأماكن خمتلفة من جسدي      
 ."املستشفى علمت أن تسعة من أطفايل أصيبوا يف احلادث، وأن قذيفة من مدفعية الدبابات هدمت الناحية الغربية للمرتل واخترقت ثالثة جدران

 

تهدافها المنظم للمنازل السكنية، إلى دفع السكان إلخالء منـازلهم، وإيقـاع العقوبـات              وتتلخص أهداف تلك القوات من وراء اس      
الجماعية بهم، السيما عمليات نسف المنازل السكنية، لمن تدعي تلك القوات أنهم مطلوبون، أو شاركوا في أعمال عدائيه لقوات                   

رقعة تسهل السيطرة عليها، وتوسـيع المسـتوطنات وشـق          االحتالل، لردعهم وترهيبهم، وتقييد التنمية العمرانية وحصرها في         
الطرق االلتفافية، كما ألحقت الهجمات الجوية أضراراً جسيمة بالمنازل السكنية المحيطة، وفي كثيـر مـن األحيـان أصـابت                    

  .الصواريخ المنازل بشكل مباشر
 

 جدول يوضح المنازل السكنية المدمرة حسب المحافظة وحجم الضرر
 دائمة في المنزلإقامةعدد السكان المقيمين  عدد المنازل جم الضررح المحافظة 

 591 76 كلي
 خانيونس

 119 8 جزئي

 39 5 كلي
 دير البلح

 6 5 جزئي

 166 25 كلي
 رفح

 22 2 جزئي

 612 65 كلي
 شمال غزة

 1058 95 جزئي

 4 4 جزئي غزة

 2622 285 المجموع



 وحدة البحث الميداني     ..............................  ....................................   مركز الميزان لحقوق اإلنسان            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

19 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

شكل يوضح عدد المنازل المتضررة جزئيًا وآليًا في محافظات غزة
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غزةشمال غزةرفحدير البلحخانيونس

 

 :العامةتدمري املنشآت 
، تصعيداً واضحاً في استهداف تلك القوات للمنشآت العامة، السيما ما شهده اجتياح تلك القـوات                2004الربع الرابع من العام     شهد  

 .2004) أكتوبر(لمحافظة شمال غزة خالل النصف األول من شهر تشرين األول 
أحمد الشقيري الثانوية للبنين، ذكور عزبة      سوار وأبوب ونوافذ عدد من المدارس، كمدرسة        أدمرت قوات االحتالل    وفي هذا السياق    

لالجئـين، ذكـور    " ب"لالجئين، ذكـور اإلعداديـة      " ا"بيت حانون لالجئين، بنات بيت الهيا اإلعدادية لالجئات، ذكور اإلعدادية           
 البشير وعمر بن الخطاب و الشيخ عيد في منطقة في تل الزعتـر، و             لالجئين، شهداء جباليا الثانوية للبنين، ومساجد       " و"االبتدائية  

 .رياض الصالحين شرق مخيم جباليا، ومسجد اإلمام علي بن أبي طالب شرق تل الزعتر
شرق "بالكامل، ولجدران مسجد أنس بن مالك       " شرق مخيم جباليا  "واستخدمت الجرافات الضخمة في هدمها لمسجد اإلمام البخاري         

لالجئين " و" ذكور االبتدائية    -لالجئين" ب" ذكور اإلعدادية    -لالجئين" ا"ذكور اإلعدادية    :، كذلك هدمها ألسوار مدارس    "تل الزعتر 
 روضة تل الزعتر النموذجية الخاصة كلياً       هدمتو. في مخيم جباليا ومدرسة أحمد الشقيري الثانوية للبنين القريبة من أبراج العودة           

وفتحـت نيـران     ،    في تـل الزعتـر     جية التابعة للجمعية اإلسالمية    لروضة براعم األقصى النموذ    لرئيس المدخل ا  في حين هدمت  
  . تجاه نفس الروضة بشكل كثيفرشاشاتها

 
هذا واستولت قوات االحتالل على المنشآت وحّولتها إلى مواقع تستخدم إلطالق النار على السكان المـدنيين، مثلمـا حـدث فـي                      

من أبـراج مدينـة الشـيخ زايـد     " 12"ة غوث وتشغيل الالجئين في مخيم جباليا، وللبناية السكنية رقم     استيالئها على مدارس وكال   
 .السكنية

وتشير تحقيقات المركز إلى تكرار استهداف قوات االحتالل للمدارس أثناء فترة الدراسة، ما أوقع جرحى وقتلى في صفوف الطلبة                   
  حيث م،12/12/2004 من صباح األحد     9:10عند حوالي الساعة     حدث   ذا ما   ه و .في حاالت كثيرة على مدى سنوات االنتفاضة      

 تجـاه مدرسـة     دباباتالمدفعية  من  قذيفة   جنوب غرب خانيونس،  ) نفيه ديكاليم ( المتمركزة قرب مستوطنة     ،أطلقت قوات االحتالل  
، من الطالبمما أدى إلى إصابة سبعة درسة،  ء الم التربية والتعليم، سقطت في فنا    األساسية المشتركة التابعة لوزارة      طارق بن زياد  

شـظية فـي    )  سنوات 7(راوية حسن الشاعر    : والمصابين هم  .مستشفى ناصر لتلقي العالج ووصفت جراحهم بالمتوسطة      ى  لإنقلوا  
شظية فـي الركبـة     )  سنوات 9( منار محمد الشاعر     -شظايا بالرأس واليد اليمنى   )  سنوات 7( ممدوح هشام ضرغام   -الفخد األيسر 

شظايا في الـرأس والسـاق   )  سنوات7( محمود شحادة زعرب -شظية في الكتف األيمن)  سنوات9( هبة جمال زعرب   -اليسرى
 . األيمنالذراعشظية في )  سنوات7( محمد أسامة زعرب -شظية في الساق اليسرى)  سنوات7( أحمد خليل زعرب -اليسرى
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20 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 أثناء تواجـده    ، بعيار ناري في الرأس    ،20/12/2004، في تاريخ    اماً ع 13 عثمان سليم الماللحة     الطفلأصيب  وفي حالة أخرى    
 2 الشابورة برفح والتي تبعد حوالي        حي  في  التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين،     )ج(داخل فصله الدراسي في مدرسة اإلعدادية       

 .كيلو متر عن أبراج المراقبة ، ووصفت المصادر الطبية حالته بالطفيفة
 

 المحافظة وحجم الضرر  حسبد المنشآت العامة المتضررةجدول يوضح عد
 العدد   حجم الضرر المحافظة

 1 جزئي
 خان يونس

 1 كلي

 12 جزئي
 شمال غزة

 8 كلي

 22 المجمـــــوع
 

شكل يوضح نسبة المنشآت العامة المتضررة في محافظات غزة

0% 9% 0%0%

91%

رفح خان يونس الوسطى غزة شمال غزة
 

 

 :املنشآت الصناعية واحملال التجارية
 والتجارية في األراضي المحتلة الفلسطينية، وشهدت محافظـة شـمال غـزة             واصلت قوات االحتالل استهداف المنشآت الصناعية     

ت  هـدم  ،2/10/2004تصعيداً واضحاً في استهداف المنشآت الصناعية والتجارية، خالل اجتياح قوات االحتالل للمنطقة، فبتاريخ              
كما هدمت ودمرت عدداً    ). إيرز(بيت حانون   المتبقية عند مدخل معبر     المحالت التجارية الصغيرة     محالً تجارياً من     50 تلك القوات 

 تلـك القـوات بتـاريخ        هـدمت  فعلى سبيل المثال ال الحصر    . التي اجتاحتها  السكنية   المناطق داخل   الواقعةالتجارية  من المحالت   
 ،نـاء  محل الكحلوت لمـواد الب      هدمت ،1/10/2004كليا، وبتاريخ    محل السويركي لبيع قطع غيار السيارات هدماً         ،30/9/2004

ت كما هـدم  . ما أدى إلى تدميره     في مخيم جباليا    سوبر ماركت ثابت    قصفت قوات االحتالل بقذيفة مدفعية     ،5/10/2004 وبتاريخ
 اليـازجي بتـاريخ     )مجرشـة (مطحنـة   م، و 29/9/2004كمصنع قاعود للرخـام بتـاريخ       ودمرت عدداً من الورش الصناعية،      

 .م2/10/2004، حيث جرفتها على ما فيها من سيارات بتاريخ سسيدت المرة ياسر منصور لتصليح سيارارشووم، 1/10/2004
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21 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 في  ، تقع  أطلقت طائرة مروحية صاروخاً على ورشة صناعية       ،13/12/2004 من فجر يوم االثنين      01:20عند حوالي الساعة    و
فت قبل حوالي عامين وأسـفر       قد استهد   الورشة  وكانت . هشام سعيد المصري    ملكيتها للمواطن  تعودو ،شارع الصحابة بمدينة غزة   

، حـين   17/12/2004، وعاودت طائرات االحتالل الكرة على المنشـأة بتـاريخ           القصف عن حصول أضرار جزئية في المبنى      
 .قصفتها بأربعة صواريخ، ما أدى إلى تدميرها بشكل كلي

 
 رر حسب المحافظة وحجم الضجدول يوضح عدد المحالت التجارية والمنشآت الصناعية المدمرة

  الورش الصناعية المحالت التجارية المدمرة 
 المجموع جزئي كلي جزئي كلي المحافظة
 63 2 9 3 49 شمال غزة
 2 0 1 0 1 غزة

 4 0 4 0 0 خانيونس
 69 2 14 3 50 المجموع

0 0 0 1

49

0 0 0 0 30
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المحالت التجارية
المدمرة بشكل آلي

المحالت التجارية
المدمرة بشكل جزئي

الورش الصناعية
المدمرة بشكل آلي

الورش الصناعية
المدمرة بشكل جزئي

شكل يوضح أعداد المحالت التجارية والورش الصناعية المدمرة

شمال غزة غزة الوسطى خانيونس رفح
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22 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 :تدمري املركبات
 مزيداً من االستهداف المنظمات للمركبات بأنواعها المختلفة والمملوكة للسـكان المـدنيين فـي               2004شهد الربع الرابع من العام      
وتقوم قوات االحتالل بقصف وتدمير المركبات خالل عمليات التوغل واالجتياح، التي تنفـذها فـي               . األراضي الفلسطينية المحتلة  

سكنية الفلسطينية، وهي تستهدف المركبات عشوائياً حيث تدمر المتوقفة منها على جوانب الطرقات، أو تلك الموجودة في                 المناطق ال 
هذا باإلضافة إلى عمليات االغتيال التي عادة ما تؤدي إلى تدمير المركبات المستهدفة، وتلـك التـي                 . ورشات الصيانة والتصليح  

 .ب الجريمةيتصادف مرورها في المكان عند ارتكا
 

 جدول يوضح عدد املركبات اليت تعرضت للتدمري حسب احملافظة وحجم الضرر
 حجم الضرر حجم الضرر المحافظة

 1 جزئي
 خان يونس

 2 كلي
 1 جزئي دير البلح

 7 جزئي
 شمال غزة

 12 كلي
 23 المجموع

 

 :جتريف األراضي الزراعية وآبار املياه
وهدم آبـار الميـاه     تجريف األراضي الزراعية    ، حيث واصلت تلك القوات      هدفاً رئيساً لقوات االحتالل   الزراعية  شكلت األراضي   

 .المستخدمة ألغراض الري
على الرغم من تحـريم اسـتهدافها فـي         وتصر قوات االحتالل على تجريف األراضي الزراعية وتدمير وتخريب المزروعات،            

وتشير نتائج عمليات الرصد والتوثيق التي قام بها المركز         . 13 الملحقين اة جنيف الرابعة وبروتوكوليه   ، السيما اتفاقي  12القانون الدولي 
حـوالي  للتجريـف، قـد بلـغ        التـي تعرضـت     المزروعة،  األراضي  مساحات مجموعخالل الفترة التي يغطيها التقرير إلى أن        

 . مربعاًمتراً) 2م776276(
 دمرت، حيث   مصادر ري هذه المزروعات   دمرت  اضي الزراعية وتدمير المزروعات، بل      تكتِف قوات االحتالل بتجريف األر    ولم  

 أي مجهود يبذل إلعادة تأهيل وزراعة األراضي        وهو ما يعيق  حرم آالف المساحات المزروعة من مصدر ريها،        مما ي ،  آبار المياه 
 . الزراعيةاألراضي من متراً مربعاً) 2م200.000(متوسط ما يرويه البئر الواحد حوالي ، حيث أن المجرفة الزراعية

                                                 
 االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمليـات                             يحظر على دولة   -12

 ، من اتفاقية جنيف الرابعة)53( المادة -الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير
 . كأسلوب من أساليب الحرب يحظر تجويع المدنيين -13
يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في                             * 

 .من الّملحق األول لالتفاقية) 54( المادة - مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم ألي باعث آخرمنعها عن السكّان المدنيين أو الخصم أو لقيمتها الحيوية
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23 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

ولالسـتخدام  وجدير بالذكر أن المزارعين وسكان المناطق الزراعية، يعتمدون على هذه اآلبار كمصدر أساس لمياه الشرب ومياه                  
ـ       وتشير نتائج عمليات الرصد والتوثيق التي قام بها المركز إلى أن             .المنزلي الفتـرة  الل  عدد اآلبار التي ردمتها قوات االحتالل خ

 ).$10.000( الواحد وتشغيله، ما  متوسطه حوالي آبار، تبلغ تكلفة حفر البئر) 5 (التي يغطيها التقرير بلغت
 

 جدول يوضح مساحة األرض المتضررة حسب المحافظة والمنتفعين

 المحافظة
 مساحة المتضررةال

  بالمتر
المنتفعين من 

 األرض
 983 569226 شمال غزة
 29 2000 غزة

 734 290750 ير البلحد

 533 109250 خانيونس

 2279 776276 المجموع
 
 

، ما إلى أراضيهم من الوصول المزارعينولم تكتِف قوات االحتالل بتجريفها لألرض واقتالعها للمزروعات، بل واصلت منعها 
 مساحات أخرى لم تتعرض للتجريف، إال أن منع كما أن هناك. تأهيل أراضيهم وزراعتهاعادة إلأفشل محاوالت المزارعين 

 المزارعين من الوصول إليها، أتلف محاصيلها وأعاق مهمة استغاللها في المواسم الزراعية، ومثال هذه األراضي تلك التي تقع في
مستوطنات وتلك المحاذية لخط التحديد الفاصل شرقاً على طول قطاع غزة، ومحيط ) دوغيت وإيلي سيناي(محيط مستوطنتي 

 ). موراغ، وتجمع غوش قطيف االستيطاني– نتساريم –كفار داروم (
 

شكل يوضح نسبة األراضي الزراعية المتضررة في محافظات غزة  

59%

0%

30%

11% 0%

شمال غزة غزة دير البلح خانيونس رفح
 

 

 :احلصار واإلغالق
 )أكتوبر(  تشرين األول منذ التاسع منعادت قوات االحتالل لتشدد من حصارها المفروض على األراضي الفلسطينية المحتلة،

 التقرير إغالق معبر رفح البري المخصص لتنقل األفراد بشكل كلي، وشددت من قيودها وشهدت الفترة التي يغطيها، 2000
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24 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

المفروضة على حركة وتنقل السكان بين المدن والقرى الفلسطينية المختلفة، كما شددت من إجراءات عزل المناطق المحاصرة عن 
 :الث اآلتيةويمكن استعراض أوجه الحصار واإلغالق المختلفة في األشكال الث. محيطها

  :خارجيحصـار * 

شددت قوات االحتالل من حصارها لقطاع غزة، بحيث أدت سياسة اإلغالق الشامل للقطاع، إلى عزله عن محيطه الخارجي، 
جراء إغالقها للمعابر التي تربط بين قطاع غزة والعالم الخارجي، في ظل استمرار إغالق مطار غزة الدولي، والممر اآلمن الذي 

 .الذي يربط قطاع بإسرائيل) إيرز(اع غزة بالضفة الغربية، ومعبر بيت حانون يربط قط
سمحت بحركة جزئية للمسافرين و، 2000 )أكتوبر(  تشرين األول التاسع منفيإغالق هذه المعابر أعلنت وكانت قوات االحتالل 

في غزة، وبيت ) كارني(ي رفح، والمنطار وصوفاه ف) رفح البري(العودة  عبر معابر ، والبضائع والعمال والحاالت المرضية
 .تخللتها فترات إغالق كلي، في شمال غزة) إيرز(، والمنطقة الصناعية بيت حانون )إيرز(حانون 

) البريرفح (  العودة في رفحمعبرل قوات االحتالل إغالقب، وهي الفترة التي يغطيها التقرير ،2004 الربع الرابع من العام ميزوت
 ، حيث أعلنت قوات االحتالل.ظل استمرار إغالق معبر بيت حانون في وجه المسافرين وكذا مطار غزة الدولي، في بشكل كلي

. أمام حركة المسافرين والبضائعإغالق المعبر بشكل كلي ، 2004) ديسمبر(مساء األحد الموافق للثاني عشر من كانون األول 
 من سافروا منع المرضى من السفر للعالج بالخارج، فيما  السكان، حيث حرمسلبية كبيرة علىتسبب اإلغالق الكلي للمعبر بآثار و

تكدس آالف الفلسطينيين على الجانب المصري و.  على الرغم من حالتهم الصحية التي تحتاج إلى رعاية خاصة،للعالج من العودة
 .ة والتعقيدمما تسبب في ظروف إنسانية بالغة الصعوبمن المعبر في طريق عودتهم إلى قطاع غزة،

 

 14جدول يوضح عدد أيام إغالق المعابر
 عدد أيام اإلغالق اسم المعبر

 92 مطار غزة الدولي
 31 معبر رفح البري
 92 معبر صوفاه

 20 )كارني(معبر المنطار 
 48 )إيرز(معبر بيت حانون 

 57 المنطقة الصناعية

 :حصار داخلي* 

ق والمحاور الرئيسة التي تربط محافظات غزة ببعضها بعضاً، بحيث تتمكن من  على الطرها سيطرتواصلت قوات االحتالل فرض
طريق رفح خانيونس إغالق في الوقت الذي أبقت فيه قوات االحتالل على و. تقسيم قطاع غزة إلى أربعة مناطق سكنية معزولة

و العجين من نقطة تقاطعه مع الطريق وطريق أب  ومن مفترق دير البلح،وطريق صالح الدين من محور مفترق الشهداء، الغربية
 .)كسوفيم(االستيطاني 

 ، صالح الدينطريق على أبو هولي –المطاحن للطريق االلتفافي البديل من نقطتي  المتكرر تلك القوات إغالقها وواصلت هذا
لي، فيما تمنع الحركة على  على الطريق، جراء اإلغالق الجزئي المتكرر يومياً لحاجزي المطاحن وأبو هو مرور المركباتلتعرقل

                                                 
ت حانون، المخصص لتنقـل المسـافرين والبضـائع،         يذكر أن عدد أيام اإلغالق الواردة في الجدول، تشير إلى أيام اإلغالق الشامل، فيما يتواصل إغالق المعابر كافة جزئياً، فمثالً معبر بي                       -14

 .اقتصر عمله على العمال، والبعثات الدبلوماسية، وموظفي الهيئات الدولية، والحاالت المرضية فقط، في األيام التي يعمل فيها
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25 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

السكان بين الحاجزين كما تعمد تلك القوات إلى احتجاز . الثالثة فجراً يومياًوحتى   الساعة الثامنة مساًءعند تمام الطريق بشكل تام
 .حاطة بالكرامة اإلنسانيةفي أوقات كثيرة، حيث تخضعهم للتفتيش الشخصي، وتعتقل العشرات، وتعاملهم بطريقة مهينة 

تلجأ قوات االحتالل إلى قطع طريق البحر الرئيس من نقطة الشيخ عجلين على شاطئ بحر غزة، أمام حركة وتنقل األفراد و
والمركبات، حيث تحدث حفراً عميقة على عرض الطريق وتضع سواتر ترابية تحول دون مواصلة السيارات سيرها، وفي أحيان 

 . تمنع األفراد من المرور على هذا الطريق
صد باحثوا المركز تكرر إطالق النار من قبل قوات االحتالل، لترويع المارة، وتعمد الجنود في حاالت كثيرة إيقاع الجرحى في ور

ورصد باحثوا المركز خالل الفترة التي يغطيها التقرير، استشهاد مصطفى السواركة جراء إطالق النار، وذلك عند . صفوفهم
م، حيث فتحت قوات االحتالل، المتمركزة في المواقع 15/12/2004ألربعاء الموافق  من صباح يوم ا9:15حوالي الساعة 

جنوب مدينة غزة، النار تجاه مجموعة من السيارات المتوقفة والمارة على الطريق ) نيتساريم(العسكرية المحيط بمستوطنة 
وفي هذا السياق أدلت  ). عاما35(اركة ، مما أسفر عن استشهاد مصطفي جهيني زايد السو13/12/2004الساحلي المغلق منذ 

شقيقها استشهاد ظروف حول مشفوعة بالقسم للمركز  إفادةب سكان منطقة وادي غزة اً من عام)29(المواطنة آمنة جهيني السواركة 
 :أثناء مرورهما على الطريق الساحلي، جاء فيها

 

، )  عاما 35(وشقيقي مصطفي   أنا  الكائن يف قرية وادي غزة      م ، خرجت من مرتيل      15/12/2004يوم األربعاء املوافق    صباح   من   8:00عند حوايل الساعة    
سيارة مـن   استقليت أنا وشقيقي    ميدان معسكر النصريات مث       ىلإ وصلت   ... االجتماعية   وزارة الشئون نة غزة  إلجراء معامالت خاصة يب يف         مديمتجهة إىل   

شاهدت  ... لطريق الساحلي على ا  ،مستوطنة نتسارمي و غرب مدينة الزهراء  ريبة من مطعم حيفا، الواقعة      بنا السيارة إىل املنطقة الق    وصلت  ...  سنوع مر سيد  
 عتـرض الطريـق   ساتراً ترابياً ي  شاهدت  ...  متجهة إىل الشمال     مبحاذاة الطريق الساحلي املعبد   وسرت   ترجلت من السيارة     ...سيارات األجرة متوقفة هناك     
 علي الطريق   ونسريالسكان ي  من   اً كبري اًشاهدت عدد ...  متر مشاال    300  حوايل مسافةوقطعنا  سري برفقة شقيقي     واصلت ال  ...وحيول دون مرور السيارات     

اً  من سيارات    شاهدت عدد ف هجتاوزت ساتراً ترابياً آخر     ىلإ صباحا  وصلت     9:15حوايل الساعة   وعند   ...أطفال ونساء   وهم طالب جامعات     بين الساحلي من 
الكرسـي  شاهدت امرأة جتلـس علـى    ... الطريق جانب كانت تقف علي )يهو ندا(سيارة من نوع استقليت أنا وشقيقي  ...الساتر  مشال ةفتوقاألجرة م 
كنـت أشـاهد    ... باجتاه الشمال مث توقفـت       عدة أمتار    ت بنا السيارة   حترك  ...علي مييين شقيقي مصطفي   جلست يف الكرسي األوسط وجلس       ،  اخللفي  

فجأة مسعت صـوت إطـالق نـار        ... شاهدت السيارات تتحرك قليالً على جانيب الطريق إلفساح اجملال لسيارتنا            ... شديد   الزدحامكدسة وا السيارات م 
شـقيقي   موجهـة حـديثي إىل       سألت من أي ناحية إطالق النار     ...  مبقاعد السيارة    اب السيارة يف الكراسي األمامية ينحنون حماولني االحتماء       فشاهدت رك 

  ... يف رقبتـه   أن هناك فتحة  شعرت  و... فأحسست سائالً حاراً    ... وضعت يدي علي رقبته     ... بال حراك    ه نظرت حنوه شاهدت   ...أمسع جواباً   طفي، مل   مص
ء وادخل ستشفي الشفا م ىلحضرت سيارة إسعاف استقليتها رفقة شقيقي وانطلقت بنا مسرعة إ         ... مستغيثة  صرخت  ...  دماًءشاهدت  ف كفة يدي    إىلنظرت  

  ."فارق احلياةفعرفت أن شقيقي قد ) ادعي له بالرمحة ( سالت الطبيب املعاجل عن صحة شقيقي أجابين قائال  شقيقي لقسم االستقبال بعد عدة دقائق
 

 يوضح حالة الطرق الرئيسة في قطاع غزة) 9(جدول رقم 
 إغالق جزئي إغالق كلي الطريق

 0 92 )مفترق الشهداء( الوسطى-غزة
 0 92 )أبو العجين( خان يونس-وسطىال

 10 14)المطاحن-أبو هولي( خان يونس -الوسطى
 0 92 )الغربية( خان يونس-رفح

 :حصار مناطق و عزهلاعن حميطها
الذي عزل األراضي الفلسطينية المحتلة عن العالم الخارجي، ويعزل الضـفة           لم تكتف قوات االحتالل بحصارها المشدد المفروض        

  وعزلهـا  ، بل لجأت إلى حصار مناطق سكنية بالكامل       طاع غزة، كما تعزل المدن والقرى والمخيمات عن بعضها بعضاً         الغربية وق 
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26 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

وتواصل قوات االحتالل عزل ثالث مناطق سكنية عن محيطها وهي منطقة السيفا في بلدة بيت الهيـا فـي شـمال                      .عن محيطها 
وتتعرض المنـاطق الـثالث للمحاصـرة       . لمواصي في رفح وخانيونس   محافظة غزة، ومنطقة المعني جنوب دير البلح ومنطقة ا        

وفي هذا السياق يورد التقرير تشديد قوات االحتالل لحصارها على          . والعزل بسبب قربها من المستوطنات أو الطرق المؤدية إليها        
طقة وإليها بشكل تام، فيمـا      منطقة المواصي، حيث تعرضت المنطقة لإلغالق الشامل، الذي حظرت بموجبه حركة السكان من المن             

 .15لم تحدث تطورات تذكر على أوضاع منطقة المعني

 : رفح وخانيونسمواصي

اإلسرائيلي منطقة المواصي في رفح وخانيونس وعزلتها عن محيطها، منذ التاسـع مـن تشـرين األول                  حاصرت قوات االحتالل  
تد من أقصى الشمال الغربي لمدينة خانيونس، إلـى أقصـى           منطقة المواصي تم  وتمتد   . وحتى صدور هذا التقرير    2000) أكتوبر(

الجنوب الغربي لمدينة رفح، وهي منطقة خاضعة لسيطرة قوات االحتالل اإلسرائيلي الكاملة، وتعتبر من المناطق الغنيـة بالميـاه                   
بحر، وتقع فيها موانئ الصـيد      كما أنها المنفذ الوحيد لمدينتي رفح وخانيونس، إلى ال        . الجوفية، وذات تربة خصبة صالحة للزراعة     

 .16البحري، ويعيش في المنطقة أكثر من تسعة آالف نسمة
وعمدت قوات االحتالل إلى إتباع إجراءات وأساليب من شأنها إهانة السكان والحط من كرامتهم، كما أنها تؤثر على مجمل حقوق                    

ة السكان عندما تعلن عن إغالقها، فيما تسـمح لهـم بالتنقـل    وتغلق قوات االحتالل المنطقة بالكامل أمام حرك. اإلنسان بالنسبة لهم 
وتمنع قوات االحتالل السكان من استخدام أي من وسائل النقـل حتـى البدائيـة               . جزئياً في األيام التي ترفع اإلغالق الشامل عنها       

وعادة مـا   . دخول من وإلى المنطقة   كاستخدام العربات التي تجرها الحيوانات، فيما تخضع السكان للتفتيش الدقيق عند الخروج وال            
 .يتخلل عمليات التفتيش توجيه اإلهانات للسكان، والتحرش اللفظي باإلناث منهم

بتاريخ ) التفاححاجز (وتشير مصادر البحث الميداني في المركز إلى أن قوات االحتالل أغلقت مدخل المواصي من مدينة خانيونس               
 وفي السياق نفسه أبقت تلـك القـوات         . فيما كانت تسمح بخروج عدد محدود منهم       ها،عودة سكان المنطقة إلي    أمام   ،3/12/2004

من سكان المنطقـة    قوات االحتالل لمن هم فوق الخمسين        وسمحت   .مغلقاً) حاجز البحر (على إغالق مدخل المواصي من مدينة رفح        
 بطاقات ممغنطـة لسـكان المنطقـة        –ابق   في وقت س   - يذكر أن قوات االحتالل أصدرت       .13/12/2005إليها بتاريخ   بالدخول  

 .بحيث ال تسمح لمن ال يحملون هذه البطاقات بدخول المنطقة

 :  السيفامنطقة

واصلت قوات االحتالل فرض حصارها المحكم على منطقة السيفا الواقعة شمال غرب بيت الهيا، تحرم بموجبه الذكور من سكان                    
كما حددت عـدد األشـخاص      . المنطقة ممن هم دون سن الخامسة والثالثين من العمر من حرية التنقل والحركة من وإلى المنطقة               

ة أشخاص يخرجون يومياً، وذلك بعد تخطيهم مجموعة من اإلجراءات الخاصة بالتنسيق مع             ممن ستسمح لهم بالتنقل بسبعة أو ثماني      
وتتلخص اإلجراءات الواجب إتباعها من قبل السكان، الذين يرغبون بـالخروج           . قوات االحتالل المرابطة عند البوابة، التي أقامتها      

هم تلك القوات بمغادرة المنطقة، على أن يتم ذلك قبـل موعـد             من المنطقة، بأن يتقدموا بطلب مسبق يدرجون فيه أسمائهم لتسمح ل          
وفي حال تأخر أحد السكان، ممن يخرجون من المنطقة، عن العودة في الموعد المحدد تمنعه تلك القوات من                  . خروجهم بيوم واحد  

يام، علماً بأن هؤالء األشخاص     ويجبر على المكوث خارج المنطقة حتى يتم التنسيق لدخوله، األمر الذي قد يستغرق عدة أ              . الدخول
 فـرداً   231هذا واستكملت قوات االحتالل إصدار بطاقات ممغنطة لعدد         . عادة ما يخرجون بهدف التزود بالمواد الغذائية واألدوية       

 .وهو عدد سكان المنطقة

                                                 
 . ي تقارير المركز التوثيقية السابقة/ لمزيد من التفاصيل حول منطقتي المعني المحاصرة راجع - 15
 .ي تقارير المركز التوثيقية السابقة/ زيد من التفاصيل حول إجراءات محاصرة وعزل منطقة المواصي راجعلم - 16



 وحدة البحث الميداني     ..............................  ....................................   مركز الميزان لحقوق اإلنسان            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

27 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 منعهم من التنقل بشـكل تـام        ويتحكم مزاج جنود االحتالل في كيفية وتوقيت خروج ودخول السكان من وإلى المنطقة، فأحياناً يتم              
، وأحياناً أخرى يمنع أشخاص من الخروج، على الرغم من موافقة قوات االحـتالل              خلل في عمل أجهزة التفتيش اإللكترونية     بحجة  

 .المسبقة على خروجهم
، أو  وفي حالة تعطلهـا    وتواصل قوات االحتالل استخدام األساليب المذلة في تفتيش السكان وحاجياتهم، باستخدام أجهزة معقدة جداً             

 . ا يحملونه من حاجياتع التيار الكهربائي، تستخدم تلك القوات الكالب البوليسية لتفتيش المواطنين وماانقط

 اعتقال الفلسطينيني
، وذلك من خالل اجتياحاتها المتكـررة للمنـاطق         2004واصلت قوات االحتالل اعتقال الفلسطينيين، خالل الربع الرابع من العام           

لخاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية، أو من خالل الحواجز التي أقامتها على الطرق الرئيسة بين المدن والقرى الفلسطينية، أو مـن                    ا
 .خالل المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي

المعتقلين بعد ساعات أو أيام، وتتسم عمليات اعتقال الفلسطينيين بالعشوائية في كثير من األحيان، حيث تفرج قوات االحتالل عن 
 .وفي أحيان تكون هذه االعتقاالت وسيلة البتزاز المعتقلين، وإجبارهم على اإلدالء بمعلومات. تخضعهم خاللها للتحقيق

، قياساً بفترات سابقة، 2004وكانت عمليات االعتقال محدودة، كما يبرز الجدول الالحق، خالل الربع الرابع من العام الجاري 
 .17 كانت عمليات االعتقال تطال المئات من المدنيينحيث

 18جدول يوضح عدد المعتقلين حسب مكان االعتقال
 عدد المعتقلين مكان االعتقال

 5  وأخرىمكان العمل
 3 معابر دولية
 6 حاجز عسكري

 2 المنزل
 16 المجموع

                                                 
 .لمزيد من التفاصيل حول الطرق المختلفة التي تتبعها قوات االحتالل العتقال الفلسطينيين، يرجى مراجعة تقارير المركز السابقة - 17
 . هي لمن قام المركز بتوثيقهم خالل الفترة التي يغطيها التقرير، وهي ال تشكل أرقاماً حصريةأعداد المعتقلين الواردة في الجدول  - 18
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 العمل والعمال
) إيـرز (األقصى، بسبب مواصلة قوات االحتالل إغالق معبر بيت حانون شهد قطاع العمل والعمال تدهورا كبيرا في ظل انتفاضة   

وتعمدها إتباع إجراءات غير إنسانية بحقهم، فـي  . وحرمان العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط األخضر        
، التي تنتهجها ضد السكان في األراضي       األوقات التي تسمح لهم فيها بالمرور عبر المعبر، وذلك في سياق سياسة العقاب الجماعي             

 . الفلسطينية المحتلة
 صعدت قوات االحتالل من إجراءاتها الرامية إلى حرمان آالف العمال الفلسطينيين من الوصـول إلـى                 ):إيرز(معبر بيت حانون    

مال ولفترات طويلـة، حيـث      ، حيث واصلت إغالقها المتكرر للمعبر في وجه الع        2004أماكن عملهم خالل الربع الرابع من العام        
 تاجراً هم من تمكنوا من الحصـول         "324" سمحت، خالل الفترة التي يغطيها التقرير، لحملة تصاريح التجارة بالدخول، وعددهم            

وباإلضافة إلى ما سبق فقد رصد باحثو المركـز         .  تاجراً فقط  )90(إلى  ) 50( مابين   تراوح متوسط دخولهم اليومي   ،  على تصاريح 
  . فقط2004القاً للمعبر خالل الربع الرابع من العام إغ) 48(

 
 )إيرز(جدول يوضح حالة العمل على معبر بيت حانون 

 عدد األيام الحالة الشهر
 2004/اكتوبر 31 مغلق
 0 مفتوح
 2004/نوفمبر 17 مغلق
 13 مفتوح
 2004/ديسمبر 0 مغلق
 31 مفتوح
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 حرمت قوات االحتالل المئات من العمال ممن يعملون في المنطقة الصناعية من الوصول إلى أمـاكن                 ):إيرز(ة الصناعية   المنطق
 ، ومنذ ذلك التاريخ تقلصت عـدد التصـاريح          2004/ 8/6عملهم، وذلك بعد قرارها القاضي بنقل المنطقة إلى مكان آخر بتاريخ            

 عامالً 4990 األمر الذي أفقد -مال وأصحاب المصانع إلى حين إلغاء المنطقة تماماً      بشكل الفت للنظر، واقتصرت على قلة من الع       
وتسمح تلك القوات لهذا العدد المحـدود       .  عامل وصاحب مصنع يومياً    650 إلى   300 حيث يدخل المنطقة ما بين       –لفرص عملهم   

 فقـد رصـد بـاحثو    -التي يكون المعبر مفتوحاً من أصحاب المصانع والعمال بدخول المنطقة في ظل إجراءات مشددة في األيام     
هذا وما زالت قوات االحتالل تتبع أساليباً مذلـة         .  يوماً هي فترة تغطية التقرير     92 يوماً من أصل     57المركز إغالق المنطقة لمدة     

وضعت داخلهـا   في تفتيش وفحص العمال، حيث تخضعهم لسلسلة من إجراءات التفتيش المذلة والمرور عبر ممرات استحدثتها و               
  .كاميرات، فضالً عن إجبارهم على تعرية صدورهم و بطونهم وااللتفاف أمام جنودها، قبل الوصول إلى غرف التفتيش

 
 )إيرز(جدول يوضح حالة العمل على معبر المنطقة الصناعية 

 عدد األيام الحالة الشهر
 2004/اكتوبر 31 مغلق
 0 مفتوح
 2004/نوفمبر 21 مغلق
 9 مفتوح
 2004/ديسمبر 5 مغلق
 26 مفتوح
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30 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 خامتــة
 

استعرض التقرير ممارسات قوات االحتالل بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، ويظهر التقرير بالوقائع تعمد تلك القوات إيقـاع                   
التقرير حصيلة الخسائر واألضرار التي لحقـت بالسـكان         أكبر قدر من الخسائر في صفوف السكان المدنيين وممتلكاتهم، ويورد           

 . وممتلكاتهم
جدير بالذكر أنه باإلضافة إلى الخسائر الكبيرة والمباشرة المترتبة على الممارسات والجرائم اإلسرائيلية، فإن هذه الممارسات لعبت                 

هر اجتماعية يصعب على المجتمـع الفلسـطيني        وأفرزت ظوا . دوراً رئيساً في ضرب البنية االقتصادية في األراضي الفلسطينية        
التخلص من آثارها على المدى المنظور، خاصة ما يتعلق بتوسيع وتعزيز ظاهرتي البطالة والفقر بين غالبية السكان في األراضي                   

، فـإن  )األونـروا (نـى  األد الفلسطينيين في الشرق كالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئينووفقاً لمصادر و. الفلسطينية المحتلة
هذا باإلضـافة  . كما أن أكثر من نصف القوة العاملة تعاني من البطالة تحت خط الفقر،تعيش ن من بين ثالث أسر في غزة يأسرت

إلى ضرب المناخ االستثماري، األمر الذي يحتاج الفلسطينيون إلى سنوات إلعادته إلى سابق عهده، بعد ضمان توقـف العـدوان                    
 .كل تاماإلسرائيلي بش

 

 وتشير اإلجراءات والوسائل التي تستخدمها قوات االحتالل في تعاملها مع السكان المدنيين وممتلكاتهم، إلى مدى تحلل تلك القوات                  
من التزاماتها التعاقدية بموجب القانون الدولي، حيث تمثل تلك الممارسات في مجملها جرائم حرب، بالنظر لكونها انتهاكات جسيمة                  

كما تمثـل تلـك     . قواعد القانون الدولي اإلنساني، السيما اتفاقية جنيف الرابعة، المخصصة لحماية المدنيين وقت الحرب            ومنظمة ل 
 .الممارسات انتهاكات جسيمة لقانون حقوق اإلنسان استخدام قوات االحتالل للقوة المفرطة والمميتة

 

ية وتجريف األراضي الزراعية واالستيالء عليها، وحصار وإغالق        كهدم المنازل السكن  ممارسات قوات االحتالل    يؤكد المركز أن    و
المناطق السكان وتقييد حركة السكان، ونقلهم قسرياً، واستخدام القوة المفرطة والمميتة، ومواصلة جرائم القتل خارج نطاق القضاء،                 

 .والقتل دون محاكمات، تتم بشكل منظم
 

ن اإلسرائيلي التواصل، وانتهاكات قوات االحتالل الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون والمركز إذ يعبر عن استنكاره الشديد للعدوا
فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري . الدولي، السيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي ترتكبها في األراضي الفلسطينية المحتلة

 . والعاجل لحماية السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة
ؤكد المركز أن ما ترتكبه قوات االحتالل من جرائم يفرض على المجتمع الدولي، السيما أطراف اتفاقية جنيف الرابعة، مالحقة وي

كما يحذر المركز من استمرار حالة . مجرمي الحرب من اإلسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة
نها تشجيع إسرائيل على االستمرار في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان في األراضي الصمت الدولية، التي من شأ

 .الفلسطينية المحتلة
على ضرورة تكثيف عمليات اإلغاثة، ودعم الخدمات والقطاعات الخدمية واالقتصادية األخرى، لوقف التدهور المركز  هذا ويشدد

 .في مستويات المعيشة

 
 

 
 انتهـــى
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31 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 املالحق

 31/12/2004 حىت 1/10/2004الشهداء الذين سقطوا يف الفترة املمتدة من 

 تاريخ االستشهاد العمر المحافظة اسم الشهيد الرقم

 01/10/2004 26 شمال غزة جهاد محمود عبد الغني أبو الجبين  .1

 01/10/2004 20 شمال غزة ابراهيم محمود ابراهيم أبو القمصان  .2

 01/10/2004 21 ل غزةشما مصطفى خليل مصطفى حمش  .3

 01/10/2004 29 شمال غزة نضال عمر أحمد مطر  .4

 01/10/2004 17 غزة هاني سعيد محمد مشتهى  .5

 01/10/2004 18 شمال غزة وسيم مصطفى أحمد نتيل  .6

 01/10/2004 18 شمال غزة طارق عبد اهللا عبد العزيز زقوت  .7

 02/10/2004 20 شمال غزة محمد موسى ذياب الشامي  .8

 02/10/2004 20 شمال غزة يد طالل محمد عبد الرحمنوح  .9

 02/10/2004 18 شمال غزة ياسر محد سلمان أبو غبيط  .10

 02/10/2004 20 غزة عبد المنعم احسان حامد أبو بكر  .11

 02/10/2004 34 غزة مهدي جمال عبد الغني مشتهى  .12

 02/10/2004 26 غزة عماد محمد أحمد المنسي  .13

 02/10/2004 28 غزة م العمريطيخالد رمضان عبد الحكي  .14

 02/10/2004 46 شمال غزة فتحي عبد الرحيم عبد الهادي عفانة  .15

 02/10/2004 39 شمال غزة عيد محمد شعبان عفانة  .16

 02/10/2004 46 شمال غزة ابراهيم حسن عبد القادر حمدان  .17

 02/10/2004 62 رفح محمود محمد عطوة الحشاش  .18

 02/10/2004 21 ال غزةشم ياسر مصطفى محمد دحالن  .19

 03/10/2004 21 شمال غزة راني أكرم حسن قداس  .20

 03/10/2004 18 رفح علي عبد الكريم سلمان شعت  .21

 03/10/2004 21 رفح أحمد صالح عبد المحسن الطهراوي  .22

 03/10/2004 20 شمال غزة محمد ابراهيم مصطفى الشرافي  .23

 03/10/2004 13 شمال غزة صابر ابراهيم أحمد عسلية  .24

 03/10/2004 11 شمال غزة محمد دياب مصباح النجار  .25

 03/10/2004 20 شمال غزة مصباح حسين مصباح الرنتيسي  .26

 03/10/2004 13 شمال غزة نضال محسن خليل المدهون  .27

 03/10/2004 20 شمال غزة فادي فريد أحمد الزعانين  .28

 03/10/2004 26 شمال غزة ماهر جميل حسن زقوت  .29

 03/10/2004 36 شمال غزة ان عبد اهللا أبو واديرائد سليم  .30

 04/10/2004 20 شمال غزة محمد صابر محمد البابا  .31
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32 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 تاريخ االستشهاد العمر المحافظة اسم الشهيد الرقم

 04/10/2004 4 خان يونس لؤي أيمن محمد النجار  .32

 04/10/2004 24 شمال غزة فارس عمر خميس الحبل  .33

 04/10/2004 15 شمال غزة إسالم ماهر فوزي دويدار  .34

 04/10/2004 24 شمال غزة عبد اهللا نادي غالي دردونة  .35

 04/10/2004 18 شمال غزة رومل محمد ابراهيم أبو شملخ  .36

 04/10/2004 20 شمال غزة رمزي شحدة محمود حسب اهللا  .37

 04/10/2004 26 شمال غزة وافي سالم اسماعيل عسلية  .38

 04/10/2004 21 شمال غزة اسماعيل ابراهيم شحدة قحمان  .39

 04/10/2004 17 ر البلحدي سعيد جمال صالح المجدالوي  .40

 04/10/2004 26 شمال غزة محمد موسى صالح الهسي  .41

 05/10/2004 14 رفح ايمان سمير درويش الهمص  .42

 05/10/2004 42 شمال غزة بشير عبد الكريم محمود الدبش  .43

 05/10/2004 30 غزة ظريف يوسف العرعير  .44

 05/10/2004 25 غزة حسام محمد حربي الراس  .45

 05/10/2004 30 شمال غزة ي حسن درويشحسن عبد الح  .46

 05/10/2004 26 شمال غزة موسى عبد الحي حسن درويش  .47

 06/10/2004 23 دير البلح رامي عبد الرحمن سالم محيسن  .48

 06/10/2004 17 دير البلح علي خالد علي الجرو  .49

 06/10/2004 15 شمال غزة عبد اهللا حسين عبد اهللا قحمان  .50

 06/10/2004 50 شمال غزة يدحمدان بركة صالح عب  .51

 06/10/2004 20 شمال غزة حمودة حمدان بركة عبيد  .52

 06/10/2004 21 دير البلح إياد فايز يوسف أبو العطا  .53

 07/10/2004 16 شمال غزة  أبو سيفإبراهيممحمد تهامي   .54

 07/10/2004 14 شمال غزة ئد زياد أحمد أبو زيدار  .55

 07/10/2004 25 شمال غزة لؤي جمال يوسف حمد  .56

 07/10/2004 15 شمال غزة سليمان العبد حسين أبو فول  .57

 07/10/2004 25 خانيونس خالد عبد العزيز محمود أبو طعيمة  .58
 08/10/2004 32 شمال غزة  سالمة أبو سلعةإسماعيلسالمة   .59

 08/10/2004 36 دير البلح  حسين أبو الحصينإبراهيمصالح   .60

 08/10/2004 17 ةشمال غز محمد نبيل مطاوع صبح  .61

 08/10/2004 18 شمال غزة ياسر صالح عبد الرحيم الخطيب  .62

 08/10/2004 8 شمال غزة سماح سمير حسن نصار  .63

 09/10/2004 23 خانيونس صقرأحمد صقر عوني   .64

 09/10/2004 24 خانيونس بدرخليل عماد يحيى   .65
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33 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 تاريخ االستشهاد العمر المحافظة اسم الشهيد الرقم

 09/10/2004 28 شمال غزة سفيان موسى محمد سالم  .66

 09/10/2004 35 شمال غزة موسى سالمأمين محمود   .67

 09/10/2004 23 شمال غزة عرفات فؤاد عبد الهادي ناصر  .68

 09/10/2004 25 شمال غزة عبد الرؤوف حسين محمد نبهان  .69

 09/10/2004 18 شمال غزة محمد محمد يحيى أحمد عدوان  .70

 10/10/2004 31 شمال غزة رائد محمد فرج المبحوح  .71

 10/10/2004 18 شمال غزة يديسامح زامل سطام الوح  .72

 10/10/2004 29 شمال غزة خضر محمد عبد الرحمن التلولي  .73

 10/10/2004 39 شمال غزة ماهر محمود محمد زقوت  .74

 11/10/2004 22 شمال غزة )القرمان(أحمد زكي رمضان حمد   .75

 11/10/2004 23 شمال غزة )أبو سيف(يوسف ممدوح يوسف أبو خليل   .76

 11/10/2004 20 دير البلح  خماشتامر محمد حماد  .77

 13/10/2004 22 شمال غزة محمد أكرم محمد معروف  .78

 13/10/2004 10 خانيونس مخيمرحسين غدير جبر   .79
 13/10/2004 15 رفح جهاد حسان محمد برهوم  .80

 13/10/2004 23 شمال غزة رمزي اسماعيل أحمد أبو شقفة  .81

 13/10/2004 37 شمال غزة رزق حسن عبد اهللا الزيتي  .82

 13/10/2004 25 شمال غزة محمد محمد سعيد المصري  .83

 13/10/2004 41 شمال غزة جهاد أمين سعيد موسى  .84

 14/10/2004 71 رفح  محمد محمود الصوالحةإسماعيل  .85

 14/10/2004 18 شمال غزة محيي الدين ماهر أحمد المدهون  .86

 14/10/2004 13 شمال غزة حسن جمعة يوسف الشراتحة  .87

 14/10/2004 19 شمال غزة )مسعود(حمد حرب حسين نضال م  .88

 15/10/2004 22 شمال غزة وائل موسى محمود صالح  .89

 15/10/2004 77 شمال غزة فاطمة فرح أحمد حسين  .90

 15/10/2004 20 غزة رائد خليل حسن أبو سيف  .91

 15/10/2004 25 غزة أمين خليل محمد مسعود مسعود  .92

 16/10/2004 18 غزة محمد منصور رزق العيلة  .93

 17/10/2004 25 رفح محمود خليل عبد اللطيف الشيخ خليل  .94

 18/10/2004 19 غزة عليان جواد سالم الوادية  .95

 18/10/2004 24 رفح سعدي عبد الفتاح عبد الرحمن أبو العيش  .96

 18/10/2004 19 رفح محمد فؤاد سالم عاشور  .97

 18/10/2004 20 رفح عبد العزيز ناجح عبد العزيز الجزار  .98

 18/10/2004 22 رفح عبد الستار سلمان رزق الجعفري  .99
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34 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 تاريخ االستشهاد العمر المحافظة اسم الشهيد الرقم

 19/10/2004 30 غزة محمد كمال محمد الشوا.100

 19/10/2004 27 غزة محمد أحمد محمد حامد.101

 20/10/2004 21 غزة اسالم تحسين محمد الوادية.102

 20/10/2004 18 شمال غزة عبد القادر عبد الرحيم عبد القادر المنسي.103

 20/10/2004 20 رفح سنين حسنينجهاد أحمد ح.104

 20/10/2004 29 رفح أحمد محمد أحمد بريكة.105

 20/10/2004 27 شمال غزة محمد زكي محمد أبو هليل.106

 21/10/2004 48 غزة يحيى محمود جابر الغول.107

 21/10/2004 30 غزة عماد محمود عيسى عباس.108

 22/10/2004 28 خان يونس  السر إسماعيلإياد محمد.109

 22/10/2004 20 خان يونس عبد الرحمن أبو حدايدذياب أحمد .110

 24/10/2004 31 غزة  الحيةإبراهيمصالح عبد الكريم .111

 24/10/2004 17 خان يونس أبو مصطفىسلمان سالمة عمر .112

 24/10/2004 30 خان يونس  أبو مصطفى سلمان سالمةزياد.113

 24/10/2004 21 خان يونس  البريمل أحمددحسام عا.114

 24/10/2004 24 خان يونس فوزي برهم صياممحمد .115

 24/10/2004 26 خان يونس أمين عطا مصطفى الجبور.116

 25/10/2004 36 خان يونس البيوكمصطفى أحمد موسى .117

 25/10/2004 35 خان يونس شيتيب ال محمد سليممحمود.118

 25/10/2004 11 خان يونس عاشورحسني هشام حسن .119

 25/10/2004 32 ان يونسخ إياد شحدة سليمان أبو لحية.120

 25/10/2004 31 خان يونس بربخزكي سامي جودت .121

 25/10/2004 17 خان يونس  النجار سعيدسعيد محمد.122

 25/10/2004 25 خان يونس سامي نصر اهللا يوسف زعرب.123

 25/10/2004 18 دير البلح محمد خضر أحمد أبو سلطان.124

 25/10/2004 17 خان يونس عبد الرحمن إسماعيل حسن .125

 25/10/2004 19 خان يونس سلمان برهم عوض زعرب.126

 26/10/2004 23 خان يونس المناعمةمحمود محمود أسعد .127
 26/10/2004 27 رفح عبد العزيز محمود محسن معمر.128

 28/10/2004 7 خان يونس عرامأحمد رانية إياد .129

 28/10/2004 19 شمال غزة عصام غازي حسن طعيمة.130

 31/10/2004 22 غزة قايضمحمد خليل علي ال.131

 03/11/2004 25 رفح رأفت سمير فارس الهمص.132

 05/11/2004 7 خان يونس السميريجمعة أحمد محمد .133



 وحدة البحث الميداني     ..............................  ....................................   مركز الميزان لحقوق اإلنسان            
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35 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 تاريخ االستشهاد العمر المحافظة اسم الشهيد الرقم

 05/11/2004 8 خان يونس السميريجميعان محمد مسعد .134

 06/11/2004 20 غزة رامي محمد اسماعيل الرمالوي.135

 06/11/2004 26 خان يونس عمر محمود عبد العزيز نوفل.136

 06/11/2004 30 شمال غزة فتحي عيسى مطر التلي.137

 06/11/2004 29 خان يونس مز محمد شحدة الجعبيرار.138

 09/11/2004 20 شمال غزة أسعد فتحي محمود جودة.139

 09/11/2004 18 شمال غزة محمد جميل حسين مطر.140

 09/11/2004 16 شمال غزة جهاد عبد الحي أحمد أبو سالمة.141

 10/11/2004 23 شمال غزة  عبد الرؤوف المبحوحمحمد عبد الرحمن.142

 11/11/2004 25 غزة نور الدين خميس مرتجى.143

 11/11/2004 22 غزة محمد شاكر سيد الخولي.144

 11/11/2004 23 غزة محمد شاكر الخولي.145

 11/11/2004 30 رفح مجهول الهوية.146

 11/11/2004 25 غزة بالل محمد عبد القادر دياب.147

 13/11/2004 40 غزة برانتصار أحمد ج.148

 14/11/2004 28 شمال غزة أشرف مجدي حسن ظاهر.149

 19/11/2004 33 غزة جهاد ابراهيم أبو ليلة.150

 21/11/2004 57 غزة رياض حسن عبد الفتاح طموس.151

 21/11/2004 20 دير البلح خليل محمد محمد شحادة.152

 25/11/2004 36 رفح موسى عبد الفتاح محمد عزيز.153

 28/11/2004 18 رفح  سعيد طهسعيد محمد.154

 28/11/2004 39 رفح سمير محمود عواد حجازي.155

 28/11/2004 17 رفح معتز عبد اهللا محمد الرخاوي.156

 29/11/2004 20 غزة خميس يوسف خليل الغزالي.157

 30/11/2004 22 غزة محمد خليل الخروبي.158

 07/12/2004 21 غزة عامر عبد اهللا سالم سليم.159

 07/12/2004 22 غزة ش حجيلةأدهم أحمد عاي.160

 07/12/2004 24 شمال غزة اسماعيل أحمد سالم السواركة.161

 07/12/2004 22 غزة رجب محمد رجب.162

 08/12/2004 23 رفح وليد مسعد سليمان الترابين.163

 08/12/2004 20 رفح رشاد ابراهيم عطية أبو سنيمة.164

 08/12/2004 17 رفح اياد سلمان عواد الغيايضة.165

 09/12/2004 21 رفح  عمر حماد شيخ العيدصالح.166

 09/12/2004 18 رفح عبد العاطي سالمة محمود أبو صهيبان.167
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36 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 تاريخ االستشهاد العمر المحافظة اسم الشهيد الرقم

 09/12/2004 60 غزة كريم حسن علي الشامي.168

 10/12/2004 7 خان يونس رنا عمر عبد الهادي صيام.169

 12/12/2004 36 رفح صابر سالمة سلمان الشاللفة.170

 15/12/2004 35 ةغز مصطفى جهيني زايد السواركة.171

 15/12/2004 26 خان يونس محمد خليل محمد األعوج.172

 17/12/2004 25 شمال غزة محمد أحمد محمد رفيع.173

 17/12/2004 18 خان يونس خالد عبد الرحمن إبراهيم أبو عبيدة.174

 17/12/2004 41 خان يونس سعيد عارف عبد اهللا أبو سعيد.175

 17/12/2004 16 خان يونس جهاد رمضان محمد أبو عمرو.176

 17/12/2004 20 خان يونس إسالم محمد عبد العزيز النبريص.177

 17/12/2004 21 خان يونس حمدانمحمود عز الدين سعيد .178

 17/12/2004 27 خان يونس رامي غازي أبو سعدة.179

 17/12/2004 20 خان يونس  الحداد خالدشادي حسين.180

 18/12/2004 26 خان يونس  أبو رمضان محمد أحمدأحمد.181

 18/12/2004 23 خان يونس إبراهيم عبد الحميد الفرا.182

 18/12/2004 20 خان يونس محمد منصور بربخ جرغون.183

 22/12/2004 18 شمال غزة محمد خليل ابراهيم أبو خضر.184

 22/12/2004 18 خان يونس ليدمحمد أشرف الجر.185

 22/12/2004 29 خان يونس إبراهيم أحمد البيوك.186

 22/12/2004 32 خان يونس  الهادي السرسليم محمد عبد.187

 23/12/2004 22 خان يونس رامي كامل أبو عكر.188

 23/12/2004 24 خان يونس عبد الكريم محمد أبو ناموس.189

 26/12/2004 24 دير البلح محمد حمدان سليمان أبو جبر.190

 26/12/2004 25 دير البلح محمد عبد السالم محمد أبو الروس.191

 29/12/2004 23 خان يونس كرزياد كامل أبو ع.192
 30/12/2004 35 خان يونس يحيى جمعة أبو بكرة.193

 30/12/2004 25 خان يونس خريسحسن أبو محمد محمود .194

 30/12/2004 20 خان يونس عرفات خليل البردويل.195

 30/12/2004 20 خان يونس سامي محمد حسين أبو خضير.196

 30/12/2004 11 خان يونس عمار سالم محمد عرام.197

 30/12/2004 23 خان يونس أمجد صبحي أحمد عرام.198

 30/12/2004 16 خان يونس محمد يحيى خليل أبو السعيد.199

 30/12/2004 16 خان يونس أحمد محمد ابراهيم طومان.200

 31/12/2004 18 رفح عواد خميس حماد عطايا.201
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37 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 تاريخ االستشهاد العمر المحافظة اسم الشهيد الرقم

 31/12/2004 16 رفح رزق زياد رزق مصلح.202

 31/12/2004 22 خان يونس أسامة محمد أبو موسى.203

 31/12/2004 40 خان يونس عودةأبوخالد خميس حسن .204
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38 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 

 على أيدي قوات االحتالللتدمري للهدم واجدول يوضح املنازل السكنية اليت تعرضت 

 تاريخ االعتداء حجم الضرر المحافظة اسم مالك المنزل الرقم

 01/10/2004 جزئي شمال غزة أحمد عبد الرحمن حسين أحمد  .1

 01/10/2004 جزئي شمال غزة محمود صالح قفةصالح   .2

 01/10/2004 كلي شمال غزة صبحة عبد اهللا صالح الهواشلة  .3

 01/10/2004 جزئي شمال غزة طالل محمد طلب يحيى  .4

 01/10/2004 جزئي شمال غزة سعاد مصباح حسين الرنتيسي  .5

 01/10/2004 كلي شمال غزة عبد الرحمن احمد ابو موسى الشراتحة  .6

 01/10/2004 كلي شمال غزة مد موسى جمعة الشراتحةأح  .7

 01/10/2004 كلي شمال غزة )ابو نادي(علي محمد جبريل نادية   .8

 01/10/2004 جزئي شمال غزة محمد عبد الرحمن عثمان صالحة  .9

 01/10/2004 جزئي شمال غزة اسماعيل سليم اسماعيل الكحلوت  .10

 01/10/2004 جزئي شمال غزة محمود ابراهيم خميس عوض  .11

 01/10/2004 كلي شمال غزة جمعة جخيدت أحمد الترابين  .12

 01/10/2004 جزئي شمال غزة عبد الكريم عبد الرحمن أحمد الكحلوت  .13

 01/10/2004 جزئي شمال غزة يوسف محمد خليل السحار  .14

 01/10/2004 جزئي شمال غزة حسن محمد سعيد الجمل  .15

 01/10/2004 كلي ةشمال غز خليل سليمان عبد الجواد عكاشة  .16

 01/10/2004 جزئي شمال غزة محمد محمد حسن نصار  .17

 01/10/2004 جزئي شمال غزة سعيد أمين سعيد موسى  .18

 01/10/2004 جزئي شمال غزة رائد زكي ابراهيم جاب اهللا  .19

 01/10/2004 جزئي شمال غزة أحمد محمد عبد الرحمن صالحة  .20

 01/10/2004 ئيجز شمال غزة يوسف حسن عبد الرحمن الشيخ  .21

 01/10/2004 جزئي شمال غزة حسن محمد عبد الرحمن صالحة  .22

 01/10/2004 كلي شمال غزة عبد المالك احمد موسى الشراتحة  .23

 01/10/2004 كلي شمال غزة صبحية عطا سالم البيطار  .24

 01/10/2004 كلي شمال غزة جمال محمد ذيب ابو ركبة  .25

 01/10/2004 كلي شمال غزة عماد حسن اسماعيل ابو عون  .26

 01/10/2004 كلي شمال غزة رأفت حسن اسماعيل ابو عون  .27

 01/10/2004 كلي شمال غزة صالح محمد ذيب ابو ركبة  .28

 01/10/2004 جزئي شمال غزة شعبان عبد اللطيف ابراهيم الشمالي  .29

 01/10/2004 كلي شمال غزة ناصر خليل سليمان عكاشة  .30

 01/10/2004 كلي ل غزةشما رمضان يوسف عبدالهادي أحمد  .31

 01/10/2004 جزئي شمال غزة رجب يوسف عبدالهادي أحمد  .32
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39 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 تاريخ االعتداء حجم الضرر المحافظة اسم مالك المنزل الرقم

 01/10/2004 كلي شمال غزة خالد ذيب محمد ابو ركبة  .33

 01/10/2004 جزئي شمال غزة يوسف عبدالهادي محمود أحمد  .34

 01/10/2004 جزئي شمال غزة رمزي فضل اسماعيل ظاهر  .35

 01/10/2004 ئيجز شمال غزة سعيد محمد عارف صالح  .36

 01/10/2004 كلي شمال غزة سعيد اسماعيل محمد أبو عون  .37

 02/10/2004 جزئي شمال غزة يوسف عوض أحمد الكحلوت  .38

 02/10/2004 جزئي شمال غزة فارس حسن خليل أبو ظاهر  .39

 02/10/2004 كلي شمال غزة عبد الهادي محمد محمود ظاهر  .40

 02/10/2004 جزئي شمال غزة علي محمد علي عسلية  .41

 02/10/2004 كلي شمال غزة سامي شفيق عبد الفتاح ابو الجديان  .42

 02/10/2004 جزئي شمال غزة عمار محمد سليم الكحلوت  .43

 02/10/2004 جزئي شمال غزة عبد الفتاح عمار محمد الكحلوت  .44

 02/10/2004 كلي شمال غزة هاني شفيق عبد الفتاح ابو الجديان  .45

 02/10/2004 كلي شمال غزة يعأحمد حسين سلمان ابو مط  .46

 02/10/2004 كلي شمال غزة أحمد عبد اهللا صالح خضر  .47

 02/10/2004 جزئي شمال غزة أحمد محمد حسن محيسن  .48

 02/10/2004 كلي شمال غزة عبد الفتاح أحمد حسين مطيع  .49

 02/10/2004 كلي شمال غزة عبد القادر احمد محمد الكحلوت  .50

 02/10/2004 كلي غزةشمال  وحيد علي ايوب صالح  .51

 02/10/2004 كلي شمال غزة عطا احمد عمار الكحلوت  .52

 02/10/2004 جزئي شمال غزة نافز عمار محمد الكحلوت  .53

 02/10/2004 جزئي شمال غزة عدنان مرزوق محمد أبو ورد  .54

 02/10/2004 جزئي شمال غزة ابراهيم عبد القادر أحمد الكحلوت  .55

 02/10/2004 كلي ل غزةشما عماد سعيد سليم المدهون  .56

 02/10/2004 جزئي شمال غزة يوسف رمضان محمد الكحلوت  .57

 02/10/2004 جزئي شمال غزة ربحي سالمة ابراهيم أبو رواع  .58

 02/10/2004 جزئي شمال غزة خليل محمد فرح عسلية  .59

 03/10/2004 جزئي شمال غزة فاطمة موسى محمد الكحلوت  .60

 03/10/2004 كلي شمال غزة عبد ربه مصطفى حسين ابو الكاس  .61

 03/10/2004 كلي شمال غزة تيسير جاسر سليم ابو الكاس  .62

 03/10/2004 جزئي شمال غزة نبيل محمد عبد الرحمن صالحة  .63

 03/10/2004 كلي شمال غزة رضوانة درويش حسين ابو الكاس  .64

 03/10/2004 كلي شمال غزة عبد الكريم محمود عبد الحميد عودة  .65

 03/10/2004 جزئي شمال غزة سن أبو الجليلأحمد فايق ح  .66
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40 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 تاريخ االعتداء حجم الضرر المحافظة اسم مالك المنزل الرقم

 03/10/2004 كلي شمال غزة نصر سالمة محمد أبو فريح  .67

 03/10/2004 جزئي شمال غزة زكي جبريل زيدان الكحلوت  .68

 03/10/2004 جزئي شمال غزة سليم رجب حسن أبو صفية  .69

 03/10/2004 كلي شمال غزة محمد ابراهيم الشمالي  .70

 03/10/2004 كلي شمال غزة  خضرخالد أحمد عبد اهللا  .71

 03/10/2004 جزئي شمال غزة انزهار خميس أحمد أبو دية  .72

 03/10/2004 كلي شمال غزة سعيد محمد مطر أبو الجديان  .73

 03/10/2004 كلي شمال غزة سهيل سعيد محمد أبو الجديان  .74

 03/10/2004 كلي شمال غزة حسن أحمد محمد الموسى  .75

 03/10/2004 جزئي شمال غزة لمنصور العبد سعيد الجم  .76

 03/10/2004 كلي شمال غزة أحمد عبد العزيز عثمان ابو رواع  .77

 03/10/2004 جزئي شمال غزة صقر شحدة مصطفى أبو الكاس  .78

 03/10/2004 كلي شمال غزة صابر سالمة محمد أبو فريح  .79

 03/10/2004 كلي شمال غزة رشدي عمر ابراهيم حمادة  .80

 03/10/2004 جزئي شمال غزة لم نايفعبد الرحمن سالم مس  .81

 03/10/2004 كلي شمال غزة حسين محمد مطر ابو الجديان  .82

 04/10/2004 كلي شمال غزة فريد أحمد مصطفى الزعانين  .83

 04/10/2004 جزئي شمال غزة علي عبد الجواد محمود الحوم  .84

 04/10/2004 كلي شمال غزة محمد دياب محمد الدحنون  .85

 04/10/2004 جزئي شمال غزة جواد الحومسمير علي عبد ال  .86

 04/10/2004 كلي شمال غزة عبد اهللا عثمان موسى غيث  .87

 05/10/2004 جزئي شمال غزة ماجد حسن محمود األشقر  .88

 05/10/2004 جزئي شمال غزة ماجد حسن يوسف موسى  .89

 05/10/2004 جزئي شمال غزة يوسف حسن يوسف موسى  .90

 05/10/2004 جزئي نسخانيو بالل نمر مرجان العبيد  .91

 05/10/2004 كلي خانيونس خالد صالح حسين الغزاوي  .92

 05/10/2004 جزئي شمال غزة رامي حسونة أحمد عفانة  .93

 05/10/2004 جزئي شمال غزة عبد العزيز عبد الرحمن عودة رفيع  .94

 05/10/2004 كلي شمال غزة خالد مصباح حسين فلفل  .95

 05/10/2004 كلي شمال غزة بشير مروان عليان الخضري  .96

 05/10/2004 كلي خانيونس قاسم سالم بحري البحيري  .97

 05/10/2004 كلي خانيونس حسن حسين صالح صقر  .98

 05/10/2004 كلي خانيونس ابراهيم محمد ابراهيم حجازي  .99

 05/10/2004 جزئي خانيونس كوثر أحمد ثابت األسطل.100
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 05/10/2004 جزئي رفح سالم احمد حمدان بريكة.101

 05/10/2004 كلي خانيونس د حسين منصور العدينيأحم.102

 05/10/2004 جزئي شمال غزة سامي جابر حسن منصور.103

 06/10/2004 جزئي شمال غزة محمد حسن علي عودة.104

 06/10/2004 جزئي شمال غزة أحمد عبد اللطيف عبد الرازق سويلم.105

 06/10/2004 جزئي شمال غزة ابراهيم عايش محمد سليمان.106

 06/10/2004 جزئي شمال غزة مد مصطفى الزعانينفضل أح.107

 06/10/2004 جزئي شمال غزة صالح محمد مصطفى أبو سعدة.108

 06/10/2004 جزئي شمال غزة سعدو حسن حسين الضعيفي.109

 06/10/2004 جزئي شمال غزة جبر اسماعيل عوض قرموط.110

 06/10/2004 جزئي شمال غزة حسين عبد اهللا عطاهللا قحمان.111

 06/10/2004 كلي شمال غزة مد مصطفى الزعانينفريد أح.112

 06/10/2004 جزئي شمال غزة آمنة حسين حسن عزام.113

 07/10/2004 كلي دير البلح عبد اهللا عياش علي أبو مغصيب.114

 07/10/2004 كلي شمال غزة عارف أحمد عبدالهادي الزعانين.115

 07/10/2004 كلي شمال غزة ذياب عبد الكريم ابراهيم موسى.116

 07/10/2004 جزئي دير البلح صار محمد محمد الفليتن.117

 07/10/2004 جزئي شمال غزة بشير عبد الهادي محمود صالحة.118

 07/10/2004 جزئي شمال غزة زياد عبد اهللا محمد أبو سليمان.119

 07/10/2004 كلي شمال غزة فؤاد حجازي محمد الشوبكي.120

 07/10/2004 ليك شمال غزة محمد جميل محمد أبو غزال وأخيه أحمد.121

 07/10/2004 كلي شمال غزة عامر محمد سالم أبو غزال.122

 07/10/2004 جزئي شمال غزة علي حسن عبد القادر عفانة.123

 07/10/2004 كلي رفح عبد ربه احمد ابراهيم القرا.124

 07/10/2004 جزئي شمال غزة محمد أحمد عبد القادر أبو عوكل.125

 07/10/2004 كلي ل غزةشما محمود عبد الكريم ابراهيم عودة.126

 07/10/2004 كلي دير البلح آمنة عبد اهللا محمد أبو مغصيب.127

 07/10/2004 كلي دير البلح عياش عبد اهللا عياش أبو مغصيب.128

 07/10/2004 كلي شمال غزة محمود محمد رضوان سلمان.129

 07/10/2004 كلي خانيونس سمير عودة سليمان أبو طعيمة.130

 08/10/2004 جزئي شمال غزة صالحابراهيم محمد امبارك .131

 08/10/2004 جزئي شمال غزة عبد الرحيم اسماعيل محمد الكحلوت.132

 09/10/2004 كلي رفح فرحانة فريد علي ابو سمهدانة.133

 09/10/2004 كلي رفح محمد عيد سالم العرجاني.134



 وحدة البحث الميداني     ..............................  ....................................   مركز الميزان لحقوق اإلنسان            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 09/10/2004 كلي رفح هنية عودة عبد اهللا الترابين.135

 09/10/2004 كلي رفح عاطف عيد سالم الترابين.136

 09/10/2004 كلي رفح سليمان مصطفى عمر ابو سمهدانة.137

 09/10/2004 كلي رفح عنيمة عبيد حسين ابو زكار.138

 09/10/2004 كلي رفح عيادة ناصر جمعة ابو زكار.139

 09/10/2004 كلي رفح اياد سالم سالم الترابين.140

 09/10/2004 جزئي رفح عيادة عودةاهللا ابو بطن.141

 09/10/2004 كلي رفح  عودة عبد اهللا ابو سمهدانةزيد.142

 09/10/2004 كلي رفح عيد سالم سالم الترابين.143

 09/10/2004 كلي رفح غانم عيد سالم العرجاني.144

 09/10/2004 كلي رفح سلمية عياة عبد اهللا ابو سمهدانة.145

 09/10/2004 كلي رفح فضة عودة عبد اهللا العرجاني.146

 09/10/2004 كلي رفح لترابينابراهيم احمد جمعة ا.147

 10/10/2004 جزئي شمال غزة جمال سالمة موسى العجرمي.148

 10/10/2004 كلي شمال غزة عبد المجيد جابر عبد المالك علي.149

 10/10/2004 جزئي شمال غزة محمد عواد سلمان أبو الحصين.150

 10/10/2004 جزئي شمال غزة سليمان عبدالحميد حسن صالح.151

 10/10/2004 جزئي شمال غزة حمن محمد الحويحيأسعد عبد الر.152

 10/10/2004 جزئي شمال غزة عدنان علي مصطفى الكفارنة.153

 10/10/2004 جزئي شمال غزة عوض اهللا عاشور كعبر.154

 10/10/2004 جزئي شمال غزة خالد حسين عبد الرحمن أبو حمدان.155

 10/10/2004 جزئي شمال غزة نظمي محمد ابراهيم حمد.156

 10/10/2004 جزئي شمال غزة حمد حمدان صالحةنايف أ.157

 10/10/2004 كلي شمال غزة عبد المجيد عبد الحافظ سالم التلولي.158

 10/10/2004 جزئي شمال غزة ورثة أحمد محمود دوريش أبو ناصر.159

 10/10/2004 كلي شمال غزة عدنان عطية سليمان العجرمي.160

 10/10/2004 جزئي شمال غزة روحي موسى عوض قرموط.161

 10/10/2004 جزئي شمال غزة محمد أيوب عبد المالك علي.162

 10/10/2004 جزئي شمال غزة رندة عبد اللطيف محمود العكلوك.163

 10/10/2004 كلي شمال غزة علي أحمد محمد أبو زايدة.164

 10/10/2004 جزئي شمال غزة سليمان رمضان علي حماد.165

 10/10/2004 جزئي غزةشمال  عبد العاطي محمود عبد الغني أبو الجبين.166

 11/10/2004 كلي شمال غزة محمود درويش محمد حمدونة.167

 11/10/2004 كلي شمال غزة عالء محمد حسين البحري.168
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 11/10/2004 كلي شمال غزة جهاد محمد درويش حمدونة.169

 11/10/2004 جزئي شمال غزة مصطفى محمد درويش حمدونة.170

 11/10/2004 جزئي ةشمال غز مدحت عبد اهللا أحمد أبو حالوب.171

 11/10/2004 جزئي شمال غزة زياد عرفات محمد عبد الدايم.172

 11/10/2004 جزئي خانيونس ناجح سويلم غيب الحميدي.173

 11/10/2004 جزئي شمال غزة ابراهيم رمضان أحمد حمودة.174

 11/10/2004 جزئي شمال غزة أحمد عوني عبد اهللا أبو حالوب.175

 12/10/2004 جزئي شمال غزة نينعمان محمد ابراهيم الكيال.176

 12/10/2004 كلي شمال غزة محمد درويش مصطفى حمدونة.177

 12/10/2004 كلي شمال غزة رمضان شعبان محمد الكيالني.178

 12/10/2004 جزئي شمال غزة يونس ابراهيم محمد أبو سمرة.179

 12/10/2004 جزئي شمال غزة هاني ابراهيم عبد الرحمن الكسيح.180

 12/10/2004 جزئي شمال غزة براهيم حسين العجوريعبد الفتاح ا.181

 12/10/2004 جزئي شمال غزة خضر محمد محمود قرموط.182

 13/10/2004 جزئي شمال غزة عبد المعطي رضوان علي الخالدي.183

 13/10/2004 كلي شمال غزة رفيق محمد شحادة ابو القرع.184

 13/10/2004 جزئي شمال غزة جميل عبد الهادي محمد اشتيوي.185

 13/10/2004 كلي شمال غزة مصطفى شحادة عزيز ابو شدق.186

 13/10/2004 جزئي شمال غزة ابراهيم محمد عبد الرحمن الشرافي.187

 13/10/2004 جزئي شمال غزة رفيق شحادة عبد العزيز أبو شدق.188

 14/10/2004 كلي شمال غزة محمد سعد الدين محمد ابو سالم.189

 14/10/2004 كلي رفح رجائي نايف محمود بارود.190

 14/10/2004 كلي رفح نعيم العبد عبد الرحمن عايش.191

 14/10/2004 كلي رفح سميرة نايف محمود بارود.192

 14/10/2004 كلي رفح زياد شحدة علي الغوطي.193

 14/10/2004 كلي رفح فايز شحدة علي الغوطي.194

 14/10/2004 كلي رفح صالح حسين احمد عيسى.195

 14/10/2004 كلي رفح مريم عبداهللا صالح بارود.196

 14/10/2004 كلي رفح غالية عبد الجواد عبد الرحمن عيسى.197

 14/10/2004 كلي رفح عمار صالح ابراهيم عابد.198

 14/10/2004 كلي رفح صالح ابراهيم جبر عابد.199

 14/10/2004 جزئي شمال غزة محمد أحمد توفيق الفرام.200

 25/10/2004 كلي خانيونس نفوز محمد صالح عوض.201

 25/10/2004 كلي خانيونس اعيل مسلم يوسف البرقياسم.202
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 25/10/2004 كلي خانيونس أحمد مصطفى مسلم البرقي.203

 25/10/2004 كلي خانيونس عادل سليمان براوي شعت.204

 25/10/2004 كلي خانيونس محي الدين يوسف مسلم البرقي.205

 25/10/2004 كلي خانيونس ابراهيم سليمان براوي شعث.206

 25/10/2004 كلي خانيونس  حماد شعتسليمان براوي.207

 25/10/2004 جزئي خانيونس حمودة سالم مصطفى شعت.208

 25/10/2004 كلي خانيونس ابراهيم حسن محمد السنوار.209

 25/10/2004 كلي خانيونس ابراهيم عزب عواد عزب.210

 25/10/2004 جزئي خانيونس أحمد سحن محمد زعرب.211

 25/10/2004 كلي خانيونس عادل عطا قاسم زعرب.212

 25/10/2004 كلي خانيونس محمد يوسف مسلم البرقي.213

 25/10/2004 كلي خانيونس عبد الناصر سليمان براوي شعث.214

 25/10/2004 كلي خانيونس نزار محمود السيد الحصري.215

 25/10/2004 كلي خانيونس فيصل اسماعيل مسلم البرقي.216

 25/10/2004 كلي خانيونس زكي عبد البرعي زعرب.217

 25/10/2004 كلي خانيونس براهيم مصطفى مسلم البرقيا.218

 25/10/2004 كلي خانيونس ناهض برهم عيد البرقي.219

 25/10/2004 كلي خانيونس عمر عبد البرقي زعرب.220

 25/10/2004 كلي خانيونس عيشة محمود صالح زعرب.221

 25/10/2004 جزئي خانيونس حامد يوسف مسلم البرقي.222

 25/10/2004 كلي خانيونس يمصطفى مسلم يوسف البرق.223

 25/10/2004 كلي خانيونس أنور يوسف مسلم البرقي.224

 25/10/2004 كلي خانيونس عماد الدين سليمان براوي شعث.225

 25/10/2004 كلي خانيونس فواز اسماعيل مسلم البرقي.226

 25/10/2004 كلي خانيونس وليد اسماعيل مسلم البرقي.227

 25/10/2004 كلي خانيونس أحمد البرقي زعرب.228

 25/10/2004 كلي خانيونس بندر اسماعيل مسلم البرقي.229

 25/10/2004 كلي خانيونس حرب يوسف مسلم البرقي.230

 25/10/2004 جزئي خانيونس حسين حمدان رشيد شعت.231

 02/11/2004 كلي دير البلح حسن محمد حسن ابو مغصيب.232

 02/11/2004 جزئي دير البلح شحدة سليمان مسلم أبو عمرة.233

 11/11/2004 كلي خانيونس سهيل أحمد خليل أبو رجيلة.234

 11/11/2004 كلي خانيونس نضال ابراهيم سليمان أبو رجيلة.235

 16/11/2004 جزئي دير البلح سامي موسى موسى ابو سعيد.236
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 22/11/2004 جزئي غزة عبد الفتاح أحمد عبد القادر حمدان.237

 25/11/2004 كلي خانيونس ابراهيم محمد طافش شراب.238

 01/12/2004 كلي خانيونس علي علي ابراهيم األعرج.239

 03/12/2004 جزئي غزة باسم محمد حسن المجدالوي.240

 13/12/2004 جزئي غزة ماهر عبد الرحمن احمد الرملي.241

 14/12/2004 كلي خانيونس نعيم يوسف عبد اهللا أبو شقرة.242

 14/12/2004 كلي خانيونس سامي حسين أحمد أبو خريس.243

 14/12/2004 كلي خانيونس ر أحمد محمد العوينيمنا.244

 14/12/2004 كلي خانيونس تيسير علي ابراهيم أبو زرقة.245

 14/12/2004 كلي خانيونس عادل محمود سليم المدهون.246

 14/12/2004 كلي خانيونس خالد حسين أحمد أبو خريس.247

 14/12/2004 كلي خانيونس نمر توفيق نمر أبو طيور.248

 14/12/2004 كلي خانيونس د جودةعصام سهيل محم.249

 14/12/2004 كلي خانيونس باسم علي ابراهيم األعرج.250

 14/12/2004 كلي خانيونس محمد عطا نمر أبو طيور.251

 14/12/2004 جزئي خانيونس كايد حامد سعيد اللول.252

 17/12/2004 كلي خانيونس عطا محمد محمد الحالق.253

 17/12/2004 يكل خانيونس أنور محمود محمد أبو ماضي.254

 17/12/2004 كلي خانيونس خطاب محمد سليمان الفقعاوي.255

 17/12/2004 كلي خانيونس جمال أحمد حميدان القدرة.256

 17/12/2004 كلي خانيونسحامد مجدي أحمد أبو سحلول وأخيه رامي.257

 17/12/2004 جزئي غزة ماهر عبد الرحمن احمد الرملي.258

 17/12/2004 كلي ونسخاني صبري مازن أحمد أبو العراج.259

 17/12/2004 كلي خانيونس محمود محمد محمود البردويل.260

 17/12/2004 كلي خانيونس خليل الخريبي) محمد رجب(بيبرس .261

 17/12/2004 كلي خانيونس محمد ابراهيم عطية موسى.262

 17/12/2004 كلي خانيونس سالم محمد جودة شقليه.263

 17/12/2004 كلي خانيونس نبيل جابر علي عبيد.264

 17/12/2004 كلي خانيونس نزهة أحمد عبيد عاشور.265

 17/12/2004 كلي خانيونس عبد الرحمن محمد علي عابد.266

 17/12/2004 كلي خانيونس مروان سالم سالم محارب.267

 17/12/2004 كلي خانيونس جمال فوزي مهدي أصرف.268

 17/12/2004 كلي خانيونس قيس فوزي محمود نوفل.269

 17/12/2004 كلي خانيونس ل نوفلهنية محمود خلي.270
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46 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

 تاريخ االعتداء حجم الضرر المحافظة اسم مالك المنزل الرقم

 17/12/2004 كلي خانيونس محمود محمد خليل نوفل.271

 17/12/2004 كلي خانيونس عبد الصمد حسن ابراهيم أبو صبيح.272

 17/12/2004 كلي خانيونس أيمن محمد محمود البردويل.273

 17/12/2004 كلي خانيونس محمد حسونة أحمد القدرة.274

 17/12/2004 كلي خانيونس محمد حمدان طاهرة القدرة.275

 17/12/2004 كلي خانيونس يوسف صبحي ابراهيم أبو الخير.276

 17/12/2004 كلي خانيونس أحمد مصطفى صالح أبو عبد اهللا.277

 17/12/2004 كلي خانيونس مصطفى أحمد مصطفى أبو عبد اهللا.278

 17/12/2004 كلي خانيونس أحمد صالح أحمد العدلوني.279

 17/12/2004 كلي خانيونس لحلبييونس توفيق ابراهيم ا.280

 17/12/2004 كلي خانيونس مازن أحمد جمعة أبو العراج.281

 17/12/2004 كلي خانيونس محمود حسونة أحمد القدرة.282

 28/12/2004 جزئي دير البلح امين يحيى فضل القدرة.283

 31/12/2004 كلي دير البلح جميل سلمان سالم ابو عمرة.284

 31/12/2004 جزئي ير البلحد سعيد علي محمد ابو عمرة.285

 

 األراضي الزراعية اليت تعرضت للتجريف على أيدي قوات االحتالل حسب عنوان األرض ومساحة التجريف

تاريخ االعتداء نوع الضررة المتضرراألرضمساحة  المحافظة اسم مالك األرض الرقم
01/10/2004 تجريف 1430 شمال غزة ناهض محمد طلب يحيى  .1

01/10/2004 تجريف 11000 شمال غزة ي شعبان عبد اهللا الجملعبد الهاد  .2

01/10/2004 تجريف 5000 شمال غزة حسن محمد سعيد الجمل  .3

01/10/2004 تجريف 7000 شمال غزة ورثة محمد محمد عبد اهللا العطعوط  .4

02/10/2004 تجريف 5000 خانيونس عبدربه عبد العاطي أبو طعيمة  .5

02/10/2004 تجريف 22000 شمال غزة إخوانهوصابر رجب موسى الجمل   .6

02/10/2004 تجريف 3000 شمال غزة عمر محمد أحمد الجمل  .7

02/10/2004 تجريف 6000 شمال غزة علي محمد أحمد الجمل  .8

02/10/2004 تجريف 5700 شمال غزة طالل نعمات جمعة أبو شملخ  .9

02/10/2004جريفجلب مخلفات ت 8000 شمال غزة صالح نعمات جمعة أبو شملخ  .10

02/10/2004 تجريف 5000 شمال غزة جالل عبد الرحمن عاشور ورش آغا  .11

02/10/2004 تجريف 8000 شمال غزة علي محمد علي عسلية  .12

02/10/2004 تجريف 1000 شمال غزة محمد ذياب محمود أحمد الجمل  .13

02/10/2004 تجريف 4000 شمال غزة حسن محمد سعيد الجمل  .14

03/10/2004 تجريف 18000 شمال غزة  محمود يوسف العكلوكعبد اللطيف  .15
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47 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

تاريخ االعتداء نوع الضررة المتضرراألرضمساحة  المحافظة اسم مالك األرض الرقم
03/10/2004 تجريف 1000 شمال غزة محمد عيد محمد حمادة  .16

03/10/2004 تجريف 1000 شمال غزة محمد عيد محمد حمامة  .17

03/10/2004 تجريف 5000 شمال غزة محمد حامد محمد أحمد الجمل  .18

03/10/2004 جريفت 5000 شمال غزة مصطفى مجمد أحمد الجمل  .19

03/10/2004 تجريف 5000 شمال غزة سعيد محمود أحمد الجمل  .20

03/10/2004 تجريف 14000 شمال غزة أحمد عبد اهللا أحمد الجمل  .21

03/10/2004 تجريف 12000 شمال غزة فؤاد موسى محمود الجمل وأوالده  .22

03/10/2004 تجريف 2500 شمال غزة عبد ربه مصطفى حسين أبو الكاس  .23

03/10/2004 تجريف 3000 شمال غزة فتحي محمد أحمد الجمل  .24

03/10/2004 تجريف 7000 شمال غزة سعدي العبد سعيد الجمل  .25

03/10/2004 تجريف 3500 شمال غزة حسن أحمد محمد الموسى  .26

03/10/2004 تجريف 370 شمال غزة انزهار خميس أحمد أبو دية  .27

03/10/2004 تجريف 2500 ةشمال غز مصباح محمد عبداهللا العطعوط  .28

03/10/2004 تجريف 1500 شمال غزة زينب محمد حسن زامل  .29

03/10/2004 تجريف 4000 خانيونس أحمد محمد أحمد الشاعر  .30

03/10/2004 تجريف 5000 شمال غزة محمد كنعان موسى الجمل  .31

03/10/2004 تجريف 10000 شمال غزة الشافعي موسى محمود الجمل  .32

03/10/2004 تجريف 7000 شمال غزة د سعيد الجملمنصور العب  .33

03/10/2004 تجريف 7000 شمال غزة سعيد العبد سعيد الجمل  .34

03/10/2004 تجريف 4000 شمال غزة خالد محمد سعيد الجمل  .35

03/10/2004 تجريف 4000 شمال غزة خالد محمد سعيد الجمل  .36

03/10/2004 تجريف 4000 شمال غزة حسني محمد سعيد الجمل  .37

03/10/2004 تجريف 1000 شمال غزة نجدي محمود أحمد الجمل  .38

03/10/2004 تجريف 200 خانيونس منصور حسن محمود البشيتي  .39

04/10/2004 تجريف 2000 غزة )وشركاه(أحمد نوفل أحمد حسين علي   .40

05/10/2004 تجريف 100000 شمال غزة مصطفى محمد محمد مسعود  .41

05/10/2004 تجريف 8000 شمال غزة  شملخمحمد ابراهيم جمعة أبو  .42

05/10/2004 تجريف 2500 خانيونس حمادة عبد اهللا دياب اآلغا  .43

05/10/2004 تجريف 2000 خانيونس موسى دياب شاكر اآلغا  .44

05/10/2004 تجريف 1000 خانيونس عرفات سليمان دياب اآلغا  .45

06/10/2004 تجريف 3500 شمال غزة أحمد عبد العزيز يوسف الزعانين  .46

06/10/2004 تجريف 7000 شمال غزة محمد أحمد عوض اهللا سعادة  .47

06/10/2004 تجريف 2500 شمال غزة ربحي رفيق يوسف الزعانين  .48

06/10/2004 تجريف 2000 شمال غزة سمير محمد مصطفى خليل  .49
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48 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

تاريخ االعتداء نوع الضررة المتضرراألرضمساحة  المحافظة اسم مالك األرض الرقم
06/10/2004 تجريف 2000 شمال غزة عبد القادر أحمد مصطفى الزعانين  .50

06/10/2004 تجريف 5000 شمال غزة مد خليل الزعانيناسماعيل مح  .51

06/10/2004 تجريف 5000 شمال غزة حسن علي محمد عودة  .52

06/10/2004 تجريف 3000 خانيونس صابر دياب شاكر اآلغا  .53

06/10/2004 تجريف 2000 شمال غزة جميل أحمد مصطفى الزعانين  .54

06/10/2004 تجريف 3500 شمال غزة محمد جمعة عبد العزيز يوسف موسى  .55

06/10/2004 تجريف 3000 شمال غزة ابراهيم محمد مصطفى الزعانين  .56

06/10/2004 تجريف 3500 خانيونس سعيد دياب شاكر اآلغا  .57

06/10/2004 تجريف 4500 شمال غزة ورثة محمد علي حسين عودة  .58

06/10/2004 تجريف 1000 شمال غزة جهاد موسى حسن الشاويش  .59

07/10/2004 تجريف 500 شمال غزة مصطفى الزعانينخليل أحمد   .60

07/10/2004 تجريف 500 شمال غزة مصطفى أحمد مصطفى الزعانين  .61

07/10/2004 تجريف 500 شمال غزة طالل أحمد مصطفى الزعانين  .62

07/10/2004 تجريف 500 شمال غزة فايز أحمد مصطفى الزعانين  .63

07/10/2004 تجريف 5000 شمال غزة ورثة حرب رشيد محمود أبوعودة  .64

07/10/2004 تجريف 2000 خانيونس لطيفة محمد أحمد أبو طعيمة  .65

07/10/2004 تجريف 4000 خانيونس لطيفة محمد أحمد أبو طعيمة  .66

07/10/2004 تجريف 1000 خانيونس قاسم أحمد محمد األسطل  .67

07/10/2004 تجريف 20000 دير البلح ياسر محمد مسلم الرياطي واخوانه  .68

07/10/2004 تجريف 18000 خانيونس سليمان محمد حسين اشنيبوا  .69

07/10/2004 تجريف 4000 خانيونس عبد القادر محمود جبريل أبو طعيمة  .70

07/10/2004 تجريف 1800 خانيونس سلمان جبريل محمد أبو طعيمة  .71

07/10/2004 تجريف 1500 خانيونس عبد العاطي جبريل محمد أبو طعيمة  .72

07/10/2004 تجريف 500 شمال غزة حمد مصطفى الزعانينعابد أ  .73

07/10/2004 تجريف 5000 دير البلح أحمد عبد العزيز حسن أبو شماس  .74

07/10/2004 تجريف 2000 خانيونس رشاد محمد سليمان أبو طعيمة  .75

07/10/2004 تجريف 18000 شمال غزة )القرماني(علي أحمد محمد حمد   .76

07/10/2004 تجريف 4000 شمال غزة زالعامر محمد سالم أبو غ  .77

08/10/2004 تجريف 7000 شمال غزةورثة ابراهيم عبد الرحمن علي أبو مهادي  .78

08/10/2004 تجريف 17000 شمال غزة ورثة محمد عبد الرحمن علي أبو مهادي  .79

08/10/2004 تجريف 1700 شمال غزة أحمد البسيوني" السيد أحمد"عبد الناصر   .80

08/10/2004 تجريف 5000 شمال غزة  عبد الرحمن علي أبو مهاديورثة علي  .81

10/10/2004 تجريف 45000 شمال غزة )2)(الغالييني(انتصار عطا هاشم الشوا   .82

10/10/2004 تجريف 5000 شمال غزة اسحاق أحمد يوسف شبات  .83
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49 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

تاريخ االعتداء نوع الضررة المتضرراألرضمساحة  المحافظة اسم مالك األرض الرقم
10/10/2004 تجريف 670 شمال غزةورثة حمدان عبد الرحمن محمد أبو حمدان  .84

10/10/2004 تجريف 2000 شمال غزة ود موسى أحمد الزعانينمحم  .85

10/10/2004 تجريف 2500 شمال غزة أحمد ابراهيم خليل حمد  .86

10/10/2004 تجريف 500 شمال غزة عطاهللا عبد العاطي محمد الزعانين  .87

10/10/2004 تجريف 2000 شمال غزة نبيل محمود شعبان اللوح  .88

10/10/2004 تجريف 1500  غزةشمال وجدي محمد ابراهيم حمد  .89

10/10/2004 تجريف 3100 شمال غزة جمعة محمد عبد الرحمن حمد  .90

10/10/2004 تجريف 546 شمال غزة خضر حسن عبد الرحمن أبو حمدان  .91

10/10/2004 تجريف 1250 شمال غزة تماضر يوسف عبد الرحمن أبو حمدان  .92

10/10/2004 تجريف 110 شمال غزة ناصر محمد ابراهيم حمد  .93

10/10/2004 تجريف 1000 شمال غزة مريم ابراهيم خليل حمد  .94

11/10/2004 تجريف 5000 شمال غزة جمعة عبد الكريم محمد البراوي  .95

11/10/2004 تجريف 3000 شمال غزة ورثة عبد الرحمن عاشور ورش آغا  .96

11/10/2004 تجريف 4000 شمال غزة عاطف رزق عبد الكريم البراوي  .97

11/10/2004 تجريف 4000 شمال غزة هيم رمضان جبر البراويابرا  .98

11/10/2004 تجريف 2000 دير البلح نبيل يوسف أحمد مصبح  .99

12/10/2004 تجريف 6000 شمال غزة ورثة محمد سعيد مطر محمد البراوي.100

13/10/2004 تجريف 2000 شمال غزة كمال محمد يوسف اشتيوي.101

13/10/2004  1350  غزةشمال نزار محمد صالح المسلمي.102

13/10/2004 تجريف 2500 شمال غزة ورثة حسن عبد اهللا صرصور.103

13/10/2004 تجريف 2000 شمال غزة مدحت عبد اهللا أحمد أبو حالوب.104

13/10/2004 تجريف 1750 شمال غزة أحمد عوني عبد اهللا أبو حالوب.105

13/10/2004 تجريف 2000 شمال غزة ابراهيم رمضان أحمد عودة.106

13/10/2004 تجريف 500 شمال غزة نادية عبد الحميد علي جعفر.107

13/10/2004 تجريف 3000 شمال غزة رمضان شعبان محمد الكيالني.108

13/10/2004 تجريف 1250 شمال غزة عمر محمد عثمان أبو حالوب.109

13/10/2004 تجريف 1500 شمال غزة صالح يوسف أحمد اللوح.110

13/10/2004 تجريف 6000 شمال غزة رضيعورثة محمد زكي محمد ال.111

13/10/2004 تجريف 500 شمال غزة عمر خلف عبد اهللا اللوح.112

13/10/2004 تجريف 3000 شمال غزة عائشة محمد علي أبو حالوب.113

13/10/2004 تجريف 3000 شمال غزة ورثة محمد عبد الجواد أبو حالوب.114

18/10/2004 تجريف 4000 شمال غزة عماد ابراهيم رمضان البراوي.115

19/10/2004 تجريف 5000 شمال غزة بكر محمد سعيد الجمل.116

25/10/2004 تجريف 4500 خانيونس مصطفى مسلم يوسف البرقي.117
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50 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

تاريخ االعتداء نوع الضررة المتضرراألرضمساحة  المحافظة اسم مالك األرض الرقم
02/11/2004 تجريف 800 دير البلح غنيمة عليان حسان أبو عمرة.118

02/11/2004 تجريف 1000 دير البلح سالمة نصر اهللا سالمة أبو عمرة.119

02/11/2004 تجريف 6000 دير البلح قادر خليل محمد بشيرعبد ال.120

02/11/2004 تجريف 6000 دير البلح عبد الكريم خليل محمد بشير.121

02/11/2004 تجريف 3500 دير البلح فايزة خضر محمد بشير.122

02/11/2004 تجريف 30000 دير البلح فرحان محمد سليمان أبو سليم.123

02/11/2004 تجريف 1500 دير البلح خالد عبد العزيز سالم فطاير.124

03/11/2004 تجريف 17000 شمال غزة رياض مصطفى عبد الرحيم زنداح.125

09/11/2004 تجريف 25000 دير البلح عبد ربه مصطفى سليمان ابو معيلق.126

11/11/2004 تجريف 2000 خانيونس ياسر محمد أحمد أبو ارجيلة.127

11/11/2004 تجريف 2000 نسخانيو سهيل أحمد خليل حسين أبو رجيلة.128

11/11/2004 تجريف 3000 خانيونس حسين سليمان حسين أبو رجيلة.129

11/11/2004 تجريف 2000 خانيونس أحمد محمد أحمد أبو ارجيلة.130

11/11/2004 تجريف 2000 خانيونس اسماعيل محمد أحمد أبو ارجيلة.131

11/11/2004 تجريف 2000 خانيونس نافذ محمد أحمد أبو رجيلة.132

11/11/2004 تجريف 2000 خانيونس أيمن خليل حسين أبو رجيلة.133

11/11/2004 تجريف 4000 خانيونس حمدة كامل محمد أبو رجيلة.134

17/11/2004 تجريف 6500 دير البلح عبد الكريم عابد عليان أبو سعيد.135

17/11/2004 تجريف 3000 دير البلح عبد اهللا سليمان غانم ابو سعيد.136

17/11/2004 تجريف 6000 دير البلح انم حسان أبو خوصةفاطمة غ.137

17/11/2004 تجريف 6000 دير البلح فاطمة غانم حسان ابو خوصة.138

17/11/2004 تجريف 20000 دير البلح حمدان مسلم عيد ابو سعيد.139

17/11/2004 تجريف 20000 دير البلح محمود مسلم عيد ابو سعيد.140

17/11/2004 تجريف 3000 ر البلحدي موسى موسى عليان ابو سعيد.141

17/11/2004 تجريف 7000 دير البلح ورثة حسن عبداهللا عبداهللا أبو خوصة.142

17/11/2004 تجريف 3000 دير البلح ورثة عبد الكريم عابد عليان ابو سعيد.143

17/11/2004 تجريف 8500 دير البلح محمد سليمان ابراهيم ابو سعيد.144

17/11/2004 تجريف 3500 دير البلح دفارسخليل سليمان ابو سعي.145

17/11/2004 تجريف 35000 دير البلح محمد موسى عليان ابو سعيد.146

17/11/2004 تجريف 20000 دير البلح محمد مسلم عيد ابو سعيد.147

17/11/2004 تجريف 4000 دير البلح ناصر حمد ابراهيم ابو سعيد.148

17/11/2004 جريفت 6000 دير البلح عمار حمد ابراهيم ابو سعيد.149

17/11/2004 تجريف 7000 دير البلح ابراهيم سليمان ابراهيم ابو سعيد.150

17/11/2004 تجريف 20000 دير البلح احمد مسلم عيد ابو سعيد.151
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تاريخ االعتداء نوع الضررة المتضرراألرضمساحة  المحافظة اسم مالك األرض الرقم
17/11/2004 تجريف 8000 دير البلح محمد سليمان ابراهيم ابو سعيد.152

25/11/2004 تجريف 2500 خانيونس سهيلة محمد طافش شراب.153

25/11/2004 تجريف 17000 خانيونس ابراهيم محمد طافش شراب.154

25/11/2004 تجريف 2600 خانيونس جميلة محمد طافش شراب.155

25/11/2004 تجريف 2500 خانيونس باكزة محمد طافش شراب.156

25/11/2004 تجريف 2850 خانيونس صباح محمد طافش شراب.157

25/11/2004 تجريف 2800 خانيونس تغريد محمد طافش شراب.158

29/12/2004 تجريف 500 دير البلح ناجي سويلم حمد ابو عواد.159

29/12/2004 تجريف 500 دير البلح ناجي سويلم حمد ابو عواد.160

31/12/2004 تجريف 1450 دير البلح فتحي محمود حسين حسين.161

31/12/2004 تجريف 500 دير البلح محمد سلمان محمود العطار.162

31/12/2004 تجريف 500 دير البلح بو كارباياد عطوة سلمان ا.163

 

 جدول يوضح أمساء آبار املياه املدمرة

تاريخ اإلعتداءالمحافظة-عنوان اإلقامة اسم مالك البئر الرقم
5/10/2004 شمال غزة محمد ابراهيم جمعة أبو شملخ.1

4/10/2004 شمال غزة "البسوني"السيد أحمد أحمد أبو حمدان / ورثة .2

11/10/2004 شمال غزة عبد عاشور البراويفاطمة .3

11/10/2004 شمال غزة حاتم جمعة عبد الكريم البراوي.4

25/10/2004 خان يونس مصطفى مسلم يوسف البرقي.5
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 املنشآت الصناعية اليت جرى تدمريها على أيدي قوات االحتالل خالل الفترة اليت يغطيها التقرير

تاريخ اإلعتداء حجم الضرر نوع الصناعةالمحافظة- اإلقامةعنوان )رباعي(اإلسم الرقم
01/10/2004 كلي صناعات بناء شمال غزة يوسف هاشم العبد قدوس  .1

01/10/2004 كليصناعات معدنية شمال غزة شاهر عبد اهللا نبيه اليازجي  .2

01/10/2004 جزئيصناعات معدنية شمال غزة هشام محمد أحمد التري  .3

02/10/2004 كليصناعات معدنية شمال غزة سن منصورياسر جابر ح  .4

03/10/2004 كليصناعات نسيجية شمال غزة لؤي زكي جبريل الكحلوت  .5

03/10/2004 كليصناعات نسيجية شمال غزة خالد زكي جبريل الكحلوت  .6

03/10/2004 كلي صناعات بناء شمال غزة عبد اهللا عثمان موسى غيث  .7

03/10/2004 كليصناعات غذائية شمال غزة دةعامر عمر ابراهيم حما  .8

05/10/2004 كليصناعات خشبية شمال غزة ماجد حسن يوسف موسى  .9

06/10/2004 جزئيصناعات معدنية شمال غزةمحمد محي الدين محمد القطاع  .10

07/10/2004 كليصناعات غذائية شمال غزةمحمود عبد الكريم ابراهيم حمادة  .11

25/10/2004 كلي صناعات بناء خان يونس ربعادل عطا قاسم زع  .12

25/10/2004 كلي صناعات بناء خان يونس صالح عمر يوسف درغام  .13

25/10/2004 كليصناعات غذائية خان يونس مصطفى مسلم يوسف البرقي  .14

25/10/2004 كليصناعات غذائية خان يونس مصطفى مسلم يوسف البرقي  .15

17/12/2004 كليت معدنيةصناعا غزة هشام سعيد يونس المصري  .16
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 حسب احملافظة وحجم الضررجدول يوضح احملالت التجارية اليت جرى تدمريها على أيدي قوات االحتالل 

 تاريخ اإلعتداء حجم الضرر المحافظة اسم مالك المحل الرقم
 01/10/2004 كلي شمال غزة محمد عوض أحمد الكحلوت  .1
 02/10/2004 كلي شمال غزة جبر محمد أحمد شاهين  .2
 02/10/2004 كلي شمال غزة نور الدين سليمان أبو فرية  .3
 02/10/2004 كلي شمال غزة  أبو جرادإسماعيل إبراهيم  .4
 02/10/2004 كلي شمال غزة  العطلإبراهيممحمد   .5
 02/10/2004 كلي شمال غزة علي طالب حميد  .6
 02/10/2004 كلي شمال غزة اياد محمد العطل  .7
 02/10/2004 كلي شمال غزة و جرادأنعام ديب أب  .8
 02/10/2004 كلي شمال غزة عبد الباري ذيب حسن بركات  .9

 02/10/2004 كلي شمال غزة أحمد رياض السمري  .10
 02/10/2004 كلي شمال غزة عبد السالم بدر عجور  .11
 02/10/2004 كلي شمال غزة محمد محمود أبو زايدة  .12
 02/10/2004 كلي شمال غزة حسام محمد أحمد شاهين  .13
 02/10/2004 كلي شمال غزة حامد محمد حسن جبر  .14
 02/10/2004 كلي شمال غزة محمد صبحي مسعد زقزوق  .15
 02/10/2004 كلي شمال غزة أكرم محمد أحمد شاهين  .16
 02/10/2004 كلي شمال غزة يوسف محمد حسين حسن  .17
 02/10/2004 كلي شمال غزة محمد خليل محمد المصري  .18
 02/10/2004 كلي شمال غزة م ابراهيم أحمدخالد عبد الرحي  .19
 02/10/2004 كلي شمال غزة صابر اسماعيل أحمد الهباش  .20
 02/10/2004 كلي شمال غزة )والي(مريم عطية عطاهللا أبو حجر   .21
 02/10/2004 كلي شمال غزة ماجد عبد اهللا محمد أبو حجر  .22
 02/10/2004 كلي شمال غزة سامي أحمد نصار  .23
 02/10/2004 كلي شمال غزة داهللا شباتتيسير حسن عب  .24
 02/10/2004 كلي شمال غزة محمد عطية عواد بلي  .25
 02/10/2004 كلي شمال غزة عمر نمر محمود عبد الرحمن  .26
 02/10/2004 كلي شمال غزة علي محمد نصار  .27
 02/10/2004 كلي شمال غزة ياسر محمد أبو زيد  .28
 02/10/2004 كلي شمال غزة فؤاد عبد اللطيف الشنباري  .29
 02/10/2004 كلي شمال غزة زهير ابراهيم عبد اهللا المصري  .30
 02/10/2004 كلي شمال غزة عوني عبد القادر سليم  .31
 02/10/2004 كلي شمال غزة علي رزق صالح القصاص  .32
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 تاريخ اإلعتداء حجم الضرر المحافظة اسم مالك المحل الرقم
 02/10/2004 كلي شمال غزة زكي حسين أبو منصور  .33
 02/10/2004 كلي شمال غزة عزام جبر عجور  .34
 02/10/2004 كلي شمال غزة حمد سالمةحمدي حسين م  .35
 02/10/2004 كلي شمال غزة أيمن زكي عدوان  .36
 02/10/2004 كلي شمال غزة شحادة محمد شحادة الرزي  .37
 02/10/2004 كلي شمال غزة محمد مصطفى الحلبي  .38
 02/10/2004 كلي شمال غزة محمود مصطفى الحلبي  .39
 02/10/2004 كلي شمال غزة سالم عيد طه الشرفا  .40
 02/10/2004 كلي شمال غزة زهير عيد طه الشرفا  .41
 02/10/2004 كلي شمال غزة خضر صالح زملط  .42
 02/10/2004 كلي شمال غزة خيري رمضان موسى المصري  .43
 02/10/2004 كلي شمال غزة عطاف أحمد أيوب سالمة  .44
 02/10/2004 كلي شمال غزة عزمي جبر عجور  .45
 02/10/2004 كلي شمال غزة عدنان شعبان رضوان كحيل  .46
 02/10/2004 كلي شمال غزة عزات عاشور كعبر  .47
 03/10/2004 كلي شمال غزة نبيل محمد عبد الرحمن صالحة  .48
 03/10/2004 جزئي شمال غزة توفيق محمد أحمد التري  .49
 04/10/2004 كلي غزة أحمد نوفل أحمد حسين علي وشركاه  .50
 05/10/2004 كلي شمال غزة محمد خالد حسن ثابت  .51
 10/10/2004 جزئي شمال غزة حسين عبد الرحمن حسين حماد  .52
 21/10/2004 جزئي شمال غزة أسمهان سليمان فياض  .53
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  قوات االحتالليعلى أيداملركبات اليت دمرت 

 االعتداءتاريخ  حجم الضرر المحافظة اسم مالك المركبة الرقم
 01/10/2004 جزئي شمال غزة ناهض محمد طلب يحيى  .1
 01/10/2004 كلي شمال غزة د عوض أحمد الكحلوتمحم  .2
 01/10/2004 كلي شمال غزة اسماعيل سليم اسماعيل الكحلوت  .3
 02/10/2004 جزئي شمال غزة عبد الفتاح عمار محمد الكحلوت  .4
 02/10/2004 جزئي شمال غزة علي محمد علي عسلية  .5
 03/10/2004 كلي شمال غزة ياسر جابر حسن منصور  .6
 03/10/2004 جزئي شمال غزة اليا النزلةبلدية جب  .7
 07/10/2004 كلي شمال غزة بلدية جباليا النزلة  .8
 07/10/2004 كلي خان يونسعبد ربه عبد العاطي جبريل أبو طعيمة  .9

 07/10/2004 كلي شمال غزة عامر محمد سالم أبو غزال  .10
 08/10/2004 كلي شمال غزة سعدو حسن حسين الضعيفي  .11
 08/10/2004 جزئي شمال غزة ن الضعيفيسعيد حسن حسي  .12
 10/10/2004 كلي شمال غزة بلدية بيت حانون  .13
 10/10/2004 كلي شمال غزة أسعد عبد الرحمن محمد الحويحي  .14
 10/10/2004 جزئي شمال غزة أحمد نظمي محمد حمد  .15
 11/10/2004 جزئي دير البلح محمد سليمان محمد البرديني  .16
 11/10/2004 جزئي ال غزةشم بلدية جباليا النزلة  .17
 13/10/2004 كلي شمال غزة ابراهيم رمضان أحمد حمودة  .18
 13/10/2004 كلي شمال غزة عاهد محمود درويش حمدونة  .19
 13/10/2004 كلي شمال غزة حسني خميس دوريش حمدونة  .20
 13/10/2004 كلي شمال غزة منير محمود درويش حمدونة  .21
 25/10/2004 جزئي ونسخان ي ابراهيم مصطفى مسلم البرقي  .22
 17/12/2004 كلي خان يونس يوسف مالحي عطية طبجي  .23
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 31/12/2004 وحىت 1/10/2004خالل الفترة من املعتقلني الذين اعتقلوا 

 
 

 املنشآت العامة

-العنوان نوع المنشأة اسم المنشأة الرقم
 االعتداءريخ تا حجم الضرر المحافظة

 01/10/2004 جزئي شمال غزة أخرى نقابة العمال .1
 01/10/2004 جزئي شمال غزة أخرى الجبهة العربية .2
 01/10/2004 جزئي شمال غزة مؤسسات تعليمية لالجئين" ب"مدرسة ذكور االعدادية  .3
 01/10/2004 جزئي شمال غزة مؤسسات تعليمية مدرسة أحمد الشقيري الثانوية للبنين .4
 01/10/2004 كلي شمال غزة أخرى  استراحة أبو اسكندر-مقر الضيافة  .5
 03/10/2004 جزئي شمال غزة مؤسسات تعليمية روضة براعم األقصى النموذجية الجمعية االسالمية .6
 03/10/2004 جزئي شمال غزة مؤسسات تعليمية مدرسة عوني الحرثاني الثانوية للبنات .7
 03/10/2004 كلي شمال غزة دور عبادة بخاريمسجد ال .8
 03/10/2004 كلي شمال غزة مؤسسات تعليمية روضة تل الزعتر النموذجية .9

 05/10/2004 جزئي شمال غزة مؤسسات طبية  اتحاد لجان العمل الصحي-مستشفى العودة  .10
 07/10/2004 جزئي شمال غزة مراكز شرطة  شمال غزة-مقر االمن الوقائي  .11
 08/10/2004 جزئي شمال غزة مراكز وزارية نادي شباب بيت الهيا الرياضي-صالة متعددة االغراض  .12
 08/10/2004 جزئي شمال غزة أخرى جمعية االثراء التربوي .13
 08/10/2004 كلي شمال غزة أخرى)استراحة الشيخ زايد(استراحة نادي شباب جباليا الرياضي  .14
 09/10/2004 كلي شمال غزة مراكز شرطة ارات العسكريةمقر االستخب .15

 10/10/2004 جزئي شمال غزة مراكز شرطة سابقاً االدارة المدنية -مقر الكتيبة الثالثة لألمن الوقائي .16

 10/10/2004 كلي شمال غزة مراكز شرطة نقطة مراقبة األمن الوقائي .17

 تاريخ اإلعتقال عن االعتقال المحافظة  المعتقلسما الرقم
 01/10/2004 حاجز عسكري شمال غزة تامر محمود فهمي الدريني.1
 16/10/2004 معبر دولية شمال غزةحمود المجدالويماجد عمر م.2
 11/12/2004 مكان العمل دير البلح حسام محمد سليم الهباش.3
 11/12/2004 مكان العمل دير البلح مازن احمد جمعة القرعان.4
 11/12/2004 مكان العمل دير البلح زهي احمد جمعة القرعان.5
 11/12/2004 لعملمكان ا دير البلح زياد محمد سليم الهاباش.6
 11/12/2004 مكان العمل دير البلح حازم احمد جمعة القرعان.7
 25/12/2004 المنزل شمال غزةاحمد زيدان حسين ابو خوصة.8
 26/12/2004 المنزل شمال غزةحمود احمد محمد ابو خوصة.9
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57 2004 كانون األول 31 تشرين األول حتى 1من  ..… 2004تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم خالل الربع الرابع من العام 

-العنوان نوع المنشأة اسم المنشأة الرقم
 االعتداءريخ تا حجم الضرر المحافظة

 13/10/2004 كلي شمال غزة أخرى ديوان آل حمودة .18
 25/10/2004 جزئيخان يونس دور عبادة مسجد السالم .19
 25/10/2004 كليخان يونس أخرى مقبرة آل الشاعر .19
 29/10/2004 جزئي شمال غزة مؤسسات تعليمية لالجئين" ه-و"مدرسة ذكور االبتدائية  .20
 30/10/2004 كلي شمال غزة مراكز شرطة األمن العام .21

 


