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 مقدمةال

عدوان قوات  على التوالي، وسط تصعيد مستمر ل الخامسهاعامخلت  ودرابع أكملت عامها ال قدبصدور هذا التقرير تكون االنتفاضة الفلسطينية
 .  في األراضي الفلسطينية المحتلة على السكان المدنيين وممتلكاتهماالحتالل اإلسرائيلي

المنظمة لمعايير حقوق تصعيد تلك القوات لجرائمها وانتهاكاتها   - وهي الفترة التي يغطيها التقرير -وشهد الربع الثالث من العام الجاري 
اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني، حيث كثفت من توغالتها في قطاع غزة، مستهدفة األراضي الزراعية والمناطق المكتظة بالسكان 

طقم الطبية، نازلهم ومدارسهم، كما استهدفت األالمدنيين، فيما واصلت استخدام القوة المفرطة والمميتة، واستهدفت األطفال وهم داخل م
 .التصفية الجسديةاالغتيال ووواصلت سياسة 

 السكان مسبقاً أو تسمح لهم  تخطرأن، دون ، فدمرت عشرات المنازل السكنية والممتلكات تلك القوات استهدافها المنظم لألعيان المدنيةأمعنتو
 وعادة ما تترافق  قسرياً عن ديارهمالسكانرت وهَج -  كما حدث في خانيونساوبلغ األمر حد هدم منازل على رؤوس ساكنيه – بإخالئها

واستهدفت مدارس، ومساجد ومنشآت  اعيةصنمنشآت وتجارية  كما هدمت ودمرت محال .عشوائي للنيرانإطالق عمليات الهدم والتدمير مع 
 الشرب والصرف الصحي ه ميا توصيل، والبنية التحتية من طرق وشوارع مرصوفة وشبكاتعها المختلفةامركبات بأنوو ،أخرىعامة 

 . كهرباءالهاتف ووخطوط ال
حركة السفر والتنقل بالنسبة للسكان المدنيين، الذي  المفروض على حصارال بتشديدها العقاب الجماعي للسكان، من سياسةتلك القوات وشددت 
 على الجانب أثناء وجودهامولودها ع ثالثة إجهاض سيدتين ووض وأدى إلى يوماً) 32( إغالقها معبر رفح البري، الذي استمر لمدة تمثل في

،  المعبر  وهو ينتظر السماح له بالعودة خالل فترة احتجازه على كما توفى مسن بين الجانبين المصري واإلسرائيلي،المصري من المعبر
 . غير المبررباإلضافة إلى الظروف اإلنسانية بالغة القسوة التي مر بها نحو ثالثة آالف مسافر، جراء هذا اإلغالق 

حدث في اجتياحها  كما ،على وجه الخصوص سكان المناطق التي تستهدفها العمليات الحربية من معاناة  المشدد سياسة الحصاروضاعفتهذا 
ل منع وإعاقة حركة وتنق، السيما  كافةالحصار الجوانب اإلنسانية حيث طال لشمال غزة، وحصارها المشدد الذي فرضته على بلدة بيت حانون

ض على قطاع ووترافقت هذه الجرائم مع تشديد الحصار المفر .الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف، وقطع إمدادات مياه الشرب والغذاء والدواء
على المناطق المعزولة عن محيطها والتي تخضع للسيطرة تشديدها اإلغالق المفروض و .ثالث مناطق جغرافية معزولة وتقسيمه الى غزة

 تلك القوات وبالغتهذا  .معاناة كبيرة للسكان األمر الذي تسبب في المعني،حي لكاملة، كما هو الحال في مناطق السيفا والمواصي والعسكرية ا
في استخدام القوة المفرطة والمميتة، بمواصلتها أعمال القتل العشوائي والقتل العمد، والقتل خارج نطاق القضاء، وجرائم االغتيال والتصفية 

 خاصة  تبريره تلك القواتلم يكن بمقدورالذي يبرزه عدد األطفال من بين من سقطوا شهداء، ووباستهدافها المنظم لألطفال، األمر . ةالجسدي
 .قتل األطفال وهم على مقاعد الدراسة

 

 1/7/2004الل الفترة الممتدة منذ  بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، خوالجرائم التي ارتكبتها قوات االحتالليوثق هذا التقرير االنتهاكات 
في قطاع المذكورة إلى ما وثقه المركز خالل الفترة الخسائر التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، استناداً يبرز حجم و. 2004/ 30/9حتى 

لتي تؤمن أكبر قدر ممكن من ويعتمد المركز على المعلومات التي يجمعها باحثوه ميدانياً، باستخدام مجموعة من األدوات ا. غزة فقط
 .الموضوعية

وبالنظر إلى كون هذا التقرير توثيقياً، ويصدر فصلياً، فإنه يبتعد عن سرد األحداث بتفاصيلها، بل يلجأ إلى إعطاء خلفية حول مجمل الجرائم 
ى ألسنة الضحايا وشهود العيان، فيما واالنتهاكات، ويبرز حاالت بعينها على سبيل المثال فقط، ويدعمها باإلفادات المشفوعة بالقسم عل

 .تي تبرز حجم هذه الجرائم وتكرارهالايستعرض حصيلة الخسائر واألضرار 
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 التوغل في األراضي الفلسطينية
 وانطـوت    خالل الربع الثالث من العام الجـاري،        ويومياً، شكالً منظماً ، داخل المناطق السكنية في قطاع غزة،        قوات االحتالل  توغالت   أخذت

توغلها واجتياحها لمناطق واسعة    وكان  . بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم   على جملة من انتهاكات حقوق اإلنسان، وجرائم الحرب التي ترتكبها           
من محافظة شمال غزة هو األبرز خالل الربع الثالث من العام الجاري، الذي استهدف بلدة بيت حانون على وجه الخصوص، وأجـزاء مـن                        

 . جباليا وبيت الهياأراضي بلدتي
 العسكرية المعززة بتغطية جوية من الطائرات العموديـة،         بعشرات اآلليات المناطق السكنية المكتظة بالسكان،     تقتحم   تلك القوات عادتها فإن   وك

 إلـى مقتـل     يؤديما  والقذائف المدفعية والصواريخ وغيرها من وسائل القتل والترويع،         ويترافق االقتحام مع إطالق عشوائي ومكثف للنيران        
قـة المسـتهدفة    تلك القوات سيطرتها علـى المنط     وتفرض  .  حفاظاً على حياتهم    من المنطقة  ء محاوالتهم الخروج  مدنيين داخل منازلهم أو أثنا    

خاصـة  المنشـآت العامـة و    السـكنية و  المنازل  ال تجرف و تهدم للمراقبة والقنص، و   ها كمواقع عسكرية  وتستولي على األبنية المرتفعة، وتتخذ    
الشرب وشبكة توصيل الكهرباء والهـاتف،      مياه  توصيل  مرصوفة وشبكات   ال طرقال تجرفة، ف  البنية التحتي  تستهدفكما  . زراعيةال يراضاألو

 . وخطوط الصرف الصحي

 :مشال غزةيف حمافظة التوغل 
 شـرقي    محيطة بالبلدة   مناطق ت االحتالل  قوا  حصار بيت حانون من خالل اجتياح      أبرزها كان   ،توغالً )44(  محافظة شمال غزة إلى    تعرضت

 29/6/2004الموافـق   الثالثاء  فجر من 5:00 الساعة عند حوالي -قوات ال  تلكتتوغلبيت الهيا، حيث شرقي  و ومخيمها وضواحيها  جباليا
وإلى البلـدة، كمـا حظـرت        منعت بموجبه حركة السكان من       ً، يوما )37( وفرضت حصاراًً شامالً عليها، استمر لمدة        ، بلدة بيت حانون    في -

واستهدفت السكان المدنيين ومنازلهم السكنية وممتلكاتهم والمنشـآت        .  كما هو الحال في منطقتي السكة والفرطة       ،تحرك السكان داخل مناطقهم   
ف الصـحي   المدنية، كما استهدفت األراضي الزراعية والمزروعات بالتجريف والتخريب، وشبكات توصيل مياه الشرب وتصريف مياه الصر              

، مخلفة ورائهـا    5/8/2004 وانسحبت تلك القوات فجر الخميس الموافق        .وشبكة توصيل التيار الكهربائي، ما أدى إلى مضاعفة معاناة السكان         
 عن سقوط عشرات الضحايا في صفوف السكان المدنيين، وألحقت خسائر مادية جسيمة             التوغل وأسفر .دماراً كبيراً، طال المدنيين وممتلكاتهم    

 من بيـنهم    اًحيجر) 139(أطفال دون سن السابعة عشر من العمر، وأوقعت         ) 5(فلسطينياً من بينهم    ) 19(تلك القوات   في ممتلكاتهم، فقد قتلت     
. منـزالً هـدمت كليـاً     ) 16( من بينها     نسمة، 854، يقطنها   منازل) 205(وهدمت ودمرت    طفالً لم يبلغوا سن الثامنة عشر من العمر،       ) 65(

 غرف المنـزل، وخربـت أثاثهـا،        إحدىسكرية، بعد أن حجزت سكانها داخل        مراقبة ع  ط وحولت أسطحها إلى نقا    منزالً) 36(علىواستولت  
 1مربعـاً  اًترم) 1.755.711 (تكما جرف . وألحقت أضراراً جزئية في المباني، جراء إحداث فتحات في جدرانها تستخدم للمراقبة وإطالق النار             

منشأة تابعة التحاد لجان العمل الزراعـي تحتـوي   وهما دمرت كلياً، )2(  من بينها منشأتينمنشآت عامة) 6(مرت دومن األراضي الزراعية،   
مبنـى الجمعيـة التعاونيـة      على مبنى إداري ومحطة تبريد ومشتل ومزرعة دواجن بياض ومنحل ومخزن لـألدوات الزراعيـة، وكـذلك                  

منهـا دمـرت    ) 15( ورشة ومصنع    )22 (و مركبة دمرت كلياً،  ) 12(من بينها   مركبة،  ) 20(و اً للمياه،  ارتوازي اًبئر) 18(الزراعية،كما طال   
 .2بشكل كلي دمرت مزارع أبقار وأغنام ودواجن ) 6 (و  كلياً،منها هدم واحداًمحالت تجارية ) 5(كلياً، و 

 وشمال شرق وشمال غرب بيت الهيا وشـرقي          بيت حانون   وشمالي في كل من شرقي   أكثر من توغل لقوات االحتالل      الربع الثالث   شهد  هذا و 
  .جباليا

                                                 
 . متر مربع1000مساحة الدونم تساوي   1

ليست حصيلة لمجمـل التـوغالت التـي     األرقام التي تحوصل الخسائر واألضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في شمال غزة، هي للتوغل المذكور فقط و 2
 .تعرضت لها محافظة شمال غزة
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إفادة مشفوعة بالقسم بتاريخ    ب)  عاماً 56(االحتالل أثناء حصارها لبلدة بيت حانون أدلت رتيبة عبد العزيز علي العثماني           قوات  وحول ممارسات   
 : فيهاجاءم، 16/7/2004

 وقد ضاعف من     ...نا أثناء حصارهم لبلدة بيت حانون     الرعب بسبب وجود قوات االحتالل يف منطقت      كنا نعيش جواً من       ...يقع مرتلنا على شارع السكة غريب البلدة      
مـن   02:00عند حوايل الساعة    وبينما كنت نائمة      ... يف هذه الفترة بسبب حاجته للعالج      ة زوجي ساءت حال و ...معاناتنا مرض زوجي عبد العزيز العثماين املشلول        

من جنـود االحـتالل     اً   فنهضت من الفراش ونظرت من فتحة بالباب فشاهدت عدد         ..أيقظين صوت طرق عنيف على الباب     م،  9/7/2004فجر يوم الثالثاء املوافق     
 – )أبو سـعدي  ( حممود   "شقيق زوجي " مث مسعت صوت     ..لكن كان هذه املرة على باب غرفيت       مث مسعت الطرق جمدداً و     ..مكاين خوفاً وهلعاً  يف  تسمرت  ... اإلسرائيلي

 جندي يتقدمهم جندي يصـوب بندقيتـه        15شاهدت حوايل    .. .فتحت باب الغرفة  ..  .فتحي الباب برفقيت جنود االحتالل     يقول ا  - يف املرتل نفسه   ي يسكن معنا  الذ
مث وضـعوا زوجـي     ) الة قماشـية  شي( جنود حيملون محالة مصابني      4 شاهدت   .. .أحد اجلنود بالعربية اليت جييدها     يف هذه األثناء حتدث أبو سعدي مع         ...مباشرة جتاهي
شاهدت جنود وللشقة املؤدي صعدت السلم  ...عاماً ) 40( زوجي ياسر شقيققة ابن لطابق الثاين حيث تقع ش اىلإ بالصعود  أحد اجلنودينأمروعليها  - املقعد-املريض
وخالل دقائق   .. .هانفس زوجي حمموالً ووضعوه على الفراش يف الغرفة      ضروا  أح مث   .. .إحدى الغرف يف  أدخلين أحد اجلنود    ...  املرتل ل اإلسرائيلي منتشرين يف   لالحتال

 أبو سـعدي وزوجتـه       وشقيقه  زوجي وشقيقة -ريت احلاجة وداد  ض - الثانية  وزوجي وزوجة زوجي   فأصبحت أنا أفراد عائليت    إىل الغرفة نفسها بقية      شاهدهتم حيضرون   
داخـل    مكثنا مكدسـني   ... األوىل للحصار الذي طال علينا     يف األيام    غادروا املرتل أما بقية سكان املرتل فقد       .. .عاماً) 14(عدي ماجد سعدي األشقر     وحفيد أبو س  

كنـت  ..  .أو احلصول على طعامحلمام  ا ىلإ شيء ما مثل الذهاب      أحتاج وعندما   .. .باب الغرفة على  يقف  أحد اجلنود   كنت أشاهد    بينما..  .الغرفة مدة يومني ونصف   
م،ساءت حالـة زوجـي     14/7/2004  املوافق يوم األحد  ويف   ... ودنا أحد اجلنود بكيس من اخلبز     زف ، صنع اخلبز  وتعذر علينا  ناطعامنفذ   اليوم الثالث     ويف ..نأستأذ

عت صوت طرق علـى     ة إسعاف ومس   ظهراً مسعت صوت سيار    01:00 يف اليوم اخلامس الحتجازنا وعند حوايل الساعة         ..طلب سيارة االسعاف  إىل   الصحية مما حذا بنا   
 للطـابق   لون عرب السـلم   بعد ذلك شاهدت عدداً من اجلنود يرت      ..).شيكت ( والتزام الصمت  فأمرين أحد اجلنود باجللوس أرضاً       ..فحاولت النظر من النافذة   ..  .الباب
 املتحـرك وأنزلـوه      زوجي على الكرسي   ونحيمل اجلنود   منشاهدت عدداً     ...شيئاً أبو سعدي باللغة العربية مل أفهم        شقيق زوجي مث عاد أحدهم  وحتدث مع       ..السفلي

شاهدت أحد اجلنـود     15/7/2004 يوم االثنني     مساء  من 16:00وعند حوايل الساعة    ...توقعت أهنم أنزلوه لسيارة االسعاف اليت جاءت ألخذه       ... للطابق األرضي   
ركـة  حل صـوت  مل أعد أمسع أيء اليوم نفسه مسامن  18:00الساعة حوايل عد ساعتني أي عند   وب ...ا  ا أنتم وال تتحركو    باب الغرفة قائالً مع السالمة ابقوا كم       يغلق

 فترة كل هذه الة صحيةدون رعايب تركوه وحيداً ... جي ممدداً  يف بيت الدرج باألسفلزوشاهدت لطابق األرضي ومعي بقية سكان املرتل  اىلإنزلت   ...اجلنود يف املرتل  
بأن قوات االحتالل    فأجابين   ... يف املرة السابقة      زوجي معهم عندما أتوا    نقل عدم    سبب   عنسألت سائقها   ... على الفور   ت سيارة إسعاف    جاء ف ف اتصلنا باإلسعا  ...

 ..مستشفى الشهيد كمال عدوان ىلإ مث محلوه ...منعتهم من ذلك

 

 : خانيونس حمافظة يفالتوغل
رصـدت  ، حيـث    الحتالل وآلتها الحربيـة المتكـررة     خانيونس عرضة لتوغالت قوات ا    كغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية كانت محافظة        

 يجنوبالواقعة  منطقة  ال في هذه التوغالت،    برزأكان  و . نيونسا مرةً في محافظة خ    )21( تلك القوات وغل  مصادر البحث الميداني في المركز ت     
 توغلـت قـوات     م،25/9/2004 السـبت    يلمنتصف ل  بعد   12:30 عند حوالي الساعة  ف . في خانيونس  المخيم الغربي غرب الحي النمساوي    

 منـزالً   )50(خمسين   خالله تهدم، حيث    )ديد ونفيه دكاليم  ق (من مستوطنتي انطالقاً   جرافات   )4( دبابة و  )18( قدرت بحوالي بقوة  االحتالل  
) 7(طنهـا    منازل بشكل جزئـي تق     )5( تدميرها خمسة إلى ضافةباإل هذا. اً فرد )362( يبلغ عدد أفرادها   عائلة   )53( تقطنها   ،اً كلي هدماًسكنياً  
 مـن األبـراج     نايـر نلل كثيـف الطالق  اإل كما تواصل  ،ورافق الطيران المروحي القوة المتوغلة     .اً فرد )57( يبلغ عدد أفرادها   عائالت   سبعة

  .3 فجرا05:00ًحوالي الساعة لتي استمرت حتى ، ا مواطنين خالل عملية التوغل)3(صابة إ، ما أدى الى  المتوغلة والدبابات القريبةالعسكرية

                                                 
 األرقام هنا تشير إلى حصيلة الخسائر واألضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، التي وثقها المركز خالل هذا التوغل فقط، وليس خالل كافة تـوغالت تلـك    3

 .القوات في خانيونس
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 ):الوسطى(دير البلح  حمافظة التوغل يف
 م،2/9/2004يوم الخميس الموافـق     فجر   من   1:50 حوالي الساعة    عند مرةً في المحافظة الوسطى، كان أبرزها        )16(االحتالل  قوات   تتوغل
 )500(مسافة تقدر بنحو    لانطالقا من مستوطنة كفار داروم،      والطائرات العمودية    باآلليات العسكرية الثقيلة     معززة توغلت قوات االحتالل     حيث
 وألحقـت   ،ى شارع أبـو عريـف     بإقامة سواتر ترابية عل     تلك القوات  شرعتو .بشارع أبو عريف   جنوب شرق مدينة دير البلح، مروراً     متر  

 ،تحـرك مـا ي  أطلقوا  النار علي كـل       و  العالية  السكنية اتيناب ال ح عدد من أسط   القناصةاعتلي   كما. جسيمة بشبكتي الهاتف والكهرباء   أضراراً  
 )52(ما أدى إلـى إصـابة        ما يجري في المنطقة،   اللذين تجمهروا لمشاهدة     تجاه عدد من السكان      اًعشوائيوفتحت تلك القوات نيران رشاشاتها      

 تلـك القـوات فـي       بأنب السكان من المنطقة العتقادهم       فاقتر  من المكان،  تراجعت تلك القوات  وفي ساعات الظهيرة     .شخصاً بجروح مختلفة  
 الذين  – عاماً لمنزل قريبه فؤاد السيد أبو مصبح ففاجئه جنود االحتالل            15 مصبح   و وعليه ذهب الطفل محمد جمال جابر أب       ،طريقها لالنسحاب 

 فجـر   3:00 على الفور وذلك عند حوالي الساعة        ادهما أدي الستشه     وأطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة تجاهه ،       -اتخذوا المنزل كنقطة مراقبة     
قـت  أطل كفار داروم القريبة، ثم      مستوطنة إلى    واقتادتهم  المدنيين عدد من السكان   القوات باعتقال     تلك قامتو، هذا   م3/9/2004الجمعة الموافق   

  تحت ذريعـة   هنسفت منزل لمنطقة بعد أن      انسحبت من ا  و،  ) عاما 31( أحمد عطية محمد المصري      م في وقت الحق إال أنها أبقت على       سراحه
تلت المنزل منذ بدء عمليـة      جدير بالذكر أن قوات االحتالل كانت قد اح       .  داخل مستوطنة كفار داروم     إلى يصل تحت المنزل     أرضي وجود نفق 
 .عملية التفجيروقد تضرر عدداً من المنازل المحيطة جراء  التوغل،

 بإفـادة مشـفوعة بالقسـم بتـاريخ       )  عامـاً  23( هاني فؤاد السيد مصـبح       وهوحد سكان المنطقة     أ وحول استشهاد الطفل محمد مصبح، أدلى     
 :    فيهاجاءم 2/9/2004

 يصوب فتحت الباب فشاهدت جندياً إسرائيلياً       .. املرتل بابشديد على    استيقظت على صوت طرق      ..م  2/9/2004فق   فجر اخلميس املوا   2:30عند حوايل الساعة    
 صـعد ...لطوابق العليـا     ا ىلاملؤدي إ  املرتل   سلمصعود  ب مث أمرين    ..فعلت  فف مبالصقة اجلدار    ي وأن أق  ارفع مالبسي و يد   أن أ اجلندي  مرين  أ ...اشرة  جتاهي مب بندقيته  

  واقتحموا كل شقة سكنية      و أمرين بفتح أبواب الشقق العلوية       -هدهم عندما أدور مع ثنايا الدرج        كنت أشا  -جتاهيخلفي عدد من جنود االحتالل مصوبني أسلحتهم        
  وأجلسين مع أسريت بغرفـة     إىل األعلى مرين أنا وأفراد أسريت بالعودة      أسريت بالرتول للطابق األرضي، مث أ     أمرين احدهم وأفراد    الغرف  تفتيش  أن اهنوا   بعد  ...  على حدة 
 من  اً آخر  وشاهدت عدد   .. من اخلارج  باب الغرفة جيلسون عند   د من اجلنود    عد شاهدت. ..صمت  لتزام ال  با  اجلنود  أحد أمرنا حيث    من املرتل  الطابق الثالث واحدة يف   

 مث شاهدت اجلنود    ...الطابق األرضي   الرئيس يف   ح الباب   فتصوت صرير    يشبه   اً صوت  ظهرا مسعت  12:00عند حوايل الساعة    . ..نود نائمني علي فراشنا بالصالون      اجل
 أمـرين  2:00عند حوايل الساعة  و..عادوا لطبيعتهمهدأ اجلنود و، بعدها داخل املرتليبدو وكأنه نار ت صوت إطالق   مث مسع  ..ستنفاريف حالة ا  وهم  ن النوم    م نينهضو

أمرين باهلبوط إىل الطابق األرضي وإغالق الباب الرئيس يف الطابق            و ... وقف علي بسطة الدرج    درجات مث    7جندي ملسافة   خلفي  هبط   و ..لألسفل باهلبوطاحد اجلنود   
 بلوزة   شاهدته يرتدي  ..جهه لألعلى   و علي ظهره و   قى مل شاهدت طفالً  ة من السلم   الثاني ةبقواصلت هبوطي السلم، وعندما وصلت بسطة الط       ..) .اخلارجي(ضي  األر

بدا يل  أتأمله     توقفت حلظات    ....أي مظهر من مظاهر احلياة      بدو عليه   ال ي واألمين،   ساعده صدره و  متألالدماء  شاهدت   ... رياضية صفراء اللون وشورت أزرق اللون     
 أن أدقـق يف الطفـل مل    حاولتوعدت أدراجي، وعندما مررت بالطفل من جديد    أغلقت الباب    ... قائال أسرع وأغلق الباب    مسعت اجلندي يصرخ يب    .. . أعرفه وكأين
 مساءا أمرين أحـد اجلنـود       17:00عند حوايل الساعة    و ...جداً   نفسية صعبة كّدسونا فيها، وكنت يف حالة       اليت   الغرفةيف   صعدت وجلست    ...التعرف عليه   ع  أستط

لبـاب   ا ىلإوصلت   ...من فوقه    وقفزت    الطفل امللقى على األرض    ىلإ وصلت   ...مهروالً   مث أمرين باهلرولة وتبعين      ،اجلنودبعض   باهلبوط ثانية، كنت أسري أمامه وتبعين     
  .. وركبوا ناقلة اجلنـد العسـكرية       اجلنود من املرتل علي دفعتني      بقية مث خرج عسكرية    فتحته  شاهدت آلية        أن مرين احدهم بفتح الباب اخلارجي وبعد     وأ ..اخلارجي
 أنا وأخويت وأفراد عائليت     هبط ... اًمغلقالباب   كانطوال الوقت،     فيها اليت حنتجز  باب الغرفة فتحت  ...  داًوعلت طريقي ص  ، مث واص   املسجى أمامي  لطفلسد ا تأملت ج 

باإلسـعاف  اتصلنا   ... حممد مجال جابر مصبح       هذا ..قريب لنا  هذا الطفل      أخي حممود بصعوبة   قال،   على صاحبه  وا تعرف ...جسد الطفل    شاهدواعندما  ... فلألسإىل ا 
 "...الذي وصل ومحله مبساعدتنا 
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 : رفح  حمافظةالتوغل يف
عـدد  ب ،3/8/2004 يوم   فجر 02:00عند حوالي الساعة      يبنا نطقةم  في أبرزها ، كان     مرة )15( االحتالل   ت قوات توغلأما في محافظة رفح     

  منطقة يبنا  ووصلت إلى  من مخيم رفح لالجئين   ) O( منطقة بلوك الشريط الحدودي المقابل ل   ، انطالقاً من    اإلسرائيليةكبير من اآلليات العسكرية     
وأسفر التوغل عـن استشـهاد      . غطاء من الطائرات المروحية   تحت  ،  )عيادة الوكالة (وكالة الغوث   تابع ل بة من مركز صحي     يقرال،  من المخيم 

منـزالً   )22(مـن بينهـا  ،   منزالً سكنياً  )23(كما هدمت   .  أحدهم يعمل مصور في وكالة رويتر لألنباء       آخرين تسعة   وإصابةثالثة فلسطينيين،   
 .5/8/2004الموافق  صباح الخميس 09:45يذكر أن قوات االحتالل انسحبت من المنطقة عند الساعة . هدمت كلياً

 

 : غزة حمافظة يفالتوغل
 عنـد حـوالي     ، الشـجاعية  ة من حي  يشرقالمنطقة ال  التوغل الذي تعرضت له      أبرزها في محافظة غزة كان       مرة )13(االحتالل  قوات   تتوغل

القاً من معبري كارني     جرافات انط  )4(آلية عسكرية و   )15(  حوالي  قوة مكونة من    توغلت ، حيث 27/7/2004فجر الثالثاء    05:00الساعة  
تمركزت فـي شـارع     و ، تحت غطاء كثيف للنيران من الطائرات المروحية       ، الواقعين على خط التحديد الفاصل شرق مدينة غزة،        وناحل عوز 

  . في صفوف المدنيينإصاباتن وثالثة يشهيدبعد أن أوقعت  ، ظهرا11:30ًوانسحبت عند حوالي الساعة  ،بغداد شرق الشجاعية
 

 4خالل الفترة اليت يغطيها التقريرواألضرار  سائرحصيلة اخل و يوضح عدد التوغالت)1(قم  رجدول

شهداءعدد ال عدد التوغالت )اسم التجمع-المحافظة(العنوان  عدد المعتقلين عدد المنازل المدمرة عدد الجرحى 

 2 303 244 33 44 شمال غزة

 7 41 12 2 13 غزة

 7 18 4 1 16 دير البلح

 5 113 42 2 21 سخان يون

 0 127 21 5 15 رفح

 21 602 323 43 109 المجموع
 

                                                 
 .توغالت التي وثقها المركز، وحصيلة الخسائر واألضرار التي لحقت بالسكان المدنيين في المناطق المستهدفة خالل هذه التوغالت الجدول يبين حصيلة لعدد ال 4
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شكل رقم  (1) يوضح الخسائر الناجمة عن التوغالت 
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شمال غزة غزة دير البلح خان يونس رفح
 

 استخدام القوة المفرطة والمميتة
لعام  خالل الربع الثالث من ا،بحق السكان المدنيين في قطاع غزة لمميتةلقوة المفرطة وال هااستخدامواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي تصعيد 

ق  بالرشاشات الثقيلة من المواقع العسكرية المنتشرة بالقرب من المناط–  شبه اليومي–  العشوائيهاقصف حيث صّعدت من ،2004جاري ال
المحيطة بالمستوطنات وعلى محاور الطرق الرئيسة، أو خالل توغالتها  أو من مواقعها العسكريةبالسكان، مكتظة  الحدودية المحاذية لمناطق

سياسة هذا باإلضافة إلى تصعيدها . 5الواقعة تحت سيادة السلطة الوطنية، ما أودى بحياة المئات من المدنيين منذ اندالع االنتفاضةفي األراضي 
وحول استهداف المدنيين واستخدام قوات االحتالل القوة . االغتياالت والتصفية الجسدية لمن تدعي أنهم ناشطين في المقاومة الفلسطينية

، حول ظروف إصابته وهو داخل سيارته في طريق عودته إلى منزله لى أشرف جبر عبد المجيد أبو عودة بإفادة مشفوعة بالقسمالمفرطة، أد
 :في بلدة بيت حانون، جاء فيها

 

ي عبـد   ا أخو كان برفقيت ، و )فولكس واجن (من نوع    حافلة صغرية كنت أقود   ..  .م28/7/2004 األربعاء املوافق يوم   مساء    من عند حوايل الساعة السابعة والنصف    
حتـت  وكانت البلدة   . .. إىل مرتيل يف بيت حانون        عوديت   يقكنت يف طر  ..   ابن عمي   ومها أبنا  خالد وسرية  والطفلنيعبد احلميد وحممود     ووسام، وأوالد عمي   الرمحن

 )إيـرز ( معرب بيت حانون     القريب من  ،  نفذ وحيد يقع مشال مفترق اجلمارك     عرب م  ، سرياً على األقدام   إالتسمح لنا قوات االحتالل بالدخول إليها        وال.. احلصار املشدد 
 مث  ،عزبة بيـت حـانون    يف   عند أحد املعارف     مرآب يف   احلافلة كي أوقف    أعودمث  ،  فرغ محوليت من الركاب   السري أل سافة   االقتراب من املفترق كي أقصر م      لتاوح... 

كانت تقـف   .. .متاماً  كان الوضع يف املكان هادئاً       مفترق اجلمارك إىل   باحلافلة وصلت   ...من املنفذ نفسه  على األقدام    املكان ألواصل طريقي إىل البلدة سرياً        أرجع إىل 
ي أسـتدير   قليالً ك  باحلافلةتقدمت   .. . متراً 40  حوايل  إىل الشمال الغريب من املفترق دبابة إسرائيلية على بعد         ترابطوكانت  ..  . املفترق حوايل ثالثون سيارة أجرة     عند

يف جسـم    الطلقـات    صوت ارتطـام  حيث مسعت   .. .حافليت   حنوتيقنت من أن إطالق النار كان       .. .فجأة مسعت صوت إطالق للرصاص      .. .وأمسح للركاب باهلبوط    
أحسسـت  .. .مكاين أمام عجلة القيادة      بقيت.. .بدءوا يف اهلبوط    .. .عوا يف اهلبوط من احلافلة      ر أن يس  )كما أسلفت  ( من أقاريب  يف الركاب وهم  صرخت   ...السيارة  

ومبجـرد  ..  . متجهاً حنو مستشفى كمال عـدوان      يطريق وسلكت   ...اً  سرعمإىل اخللف   تراجعت باحلافلة   ..  خاصريت دماء تسيل من  ال رأيتو..  خاصريت اليمىن  بأمل يف 
                                                                         .                           6قسم اجلراحةإىل وصويل أدخلوين إىل االستقبال ومن مث 

                                                 
  أو االتصـال  الحاالت واإلفادات الواردة تمثل نموذجاً فقط لما ترتكبه قوات االحتالل من جرائم، ولمزيد من التفاصيل والمعلومات، يرجى مراجعة إصدارات المركز، 5

 .www.mezan.org للحصول على معلومات تفصيلة حول حالة بعينها، أو زيارة صفحة المركز اإللكترونيةبالمركز
إضافة إلصابتي بعيـار  ... بعد أن استفقت أخبرني الطبيب أنني أصبت بعيار ناري في خاصرتي اليمنى وعيار آخر في الفخذ األيسر " وأضاف أبو عودة حول إصابته  6

ناري في الجنب األيسر من البطن اخترق الغشاء البروتوني وجدار القولون، كما  علمت أن ابن عمي عبد الحميد الذي كان يركب معي قد أصيب هو اآلخر فـي قدمـه                               
 ..".                                                                                                     اليمنى
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 ، نورد اإلفادة التالية، التي     عمليات القتل بدماء باردة ودون محاكمات      تظهرقوة المميتة،   ي حادثة أخرى، في سياق استخدام قوات االحتالل لل        وف
 نضـال داوود عبـد      الطفل، حيث جاء في شهادة       غزة لمحافظة شمال ي إحدى توغالتها     ف تبرز اإلفادة كيف أقدمت قوات االحتالل على قتل جريح        

 : ما يلي) عاما14ً( العزيز وهدان 
 

م حيث كانوا خيتبئون بـني      وأبقوين معه وأعصبوا عيناي   قيدوين  ... فوجئت هبم هناك    عملي يف بيارة الباشا يف بيت حانون أمسك يب جنود إسرائيليون            ب أقومبينما كنت   
 مل أعرف وجهته ومل      يصيب رأسي قدرت أنه املقذوف الفارغ      بشيء، حيث كان الصوت قريباً جداً، وكنت أشعر         اجلنود مسعت صوت إطالق نار من        وفجأة ...ألشجارا

 كانت وتـرية حـديثهم      .. .للغة العربية ق مسعتهم يتكلمون با    بعد مخس دقائ   ..باًحاً وقر وضأكثر و  الصوت   بدا ...نني  صوتاً يشبه األ   مسعت   مث ...أكن أمتكن من الرؤية     
 طويل وهو) لى كتفهعالحظت وجود جنمة ( حدهم  وقال يل أ...عينايالقماشي عن رباط  الورفعوا..  .يقيد يدبعد ذلك فكوا ... عن خوفوفيها حشرجة تنم ريعة س

تدرت يساري كي أفـاجىء      فاس األشجار بني أخرجين من    ..ه عربية ركيكة  كانت لغت ... واحضر سالح الشخص امليت هناك    .. حترك إىل األمام  .. عيونه خضراء والقامة  
ابط  وقبل أن أصله نادى علي الض  ...ينه املنخفض  لقد مسعت أن   ...ما زال حياً  .. نكوف كان حياً  يشندقية من نوع كال    وحيمل ب  ..كان يلبس مالبس سوداء   .. بشاب ملثم   

فامتعضـت بشـدة    ... وجههفوجدت الرصاصة اخترقت    لشاب  ا  بنظري حنو  تفتتال ... جتاه الشاب أخرى  ة   رصاص طلقوشاهدته ي  ..مرة أخرى فرجعت ملكاين األول    
صـرخ يب   ...  فارق احلياةيل وكأنهب الذي بدا محلت سالح الشا ..  يرتعش خوفاًوجسديء  تقدمت ببط ..  قال يل الضابط أحضر السالح اآلن       مث ... الحظها أحدهم 

  حيـث  .. .فنظرت بالضابط مث أكملت   ..  . يف كتف الشاب   علقحزام السالح    فحاولت ولكن    .. . اسحبه سحباً  أضافمث  .. ففعلت.. . على ارض  ارمه اجلندي آمراً   
أحـد  فقد كان ... ه ففوجئت بأين أعرف ... ناع بسرعة فرفعت جزء من الق.. . للكشف عن وجه املقنع يف هذه األثناء دفعين فضويل.. . جسد الشاب عن احلزام ترفع
 ..  و أعصبوا عيين مث اخذوا يهرولـون       ...،وربطوا يداي خلف الظهر مرة أخرى      فأخذوه مين  ...اجتهت به حنو اجلنود    بعد ذلك سحبت السالح من حزامه و       ...رياننا  ج

 ...وأنا معهم

 
 مغادرة ن السكان تحاولعندما كانت مجموعة م. بيت حانونبلدة  لاحصاره فلسطينيين أثناء ستة قتلت قوات االحتالل ،أخرى حادثة وفي 

 زاهر راجح أبو :هم والشهداءفيما قتل آخرون وهم يحاولون إسعاف المصابين،  ،غربي البلدة شارع المضخة، الواقع عند طريقالبلدة، 
 ،)28( عودة، حامد أحمد عبد العزيز أبو ،عاماً) 40( نعيم مصباح الكفارنة، ،عاماً) 39(نصر الدين محمد أبو هربيد، ، عاماً) 30(هربيد، 

بعد  " عاماً) 45( حمد،  عبد الهاديجميلة، "بعد خروجه إلنقاذ الجرحى وهو من سكان المنطقة "عاماً) 52(يوسف أحمد موسى الزعانين، 
 تراقبا  كانت تقف على باب منزلهأصيبت بجراح بينما ) عاما13ً(الطفلة وفاء يذكر أن ابنة جميلة حمد  ". محاولتها إنقاذ أحد الجرحى أيضاً

ن قوات االحتالل كانت تتمركز في منزل فإعيان شهود ووفقاً ل.  مختلفة آخرين بجراح فلسطينيينخمسةالتي قتلت أمام عينيها، كما أصيب أمها 
  .مضخةال الواقع شرق )أبو عبين (سعيد حمد

 فـادة مشـفوعة بالقسـم للمركـز بتـاريخ         بإ،  ) عامـاً  54( يوسف فخري عبد الكريم حمد       وحول ظروف استشهاد السيدة حمد، أدلى زوجها      
 :7جاء فيها ،م14/8/2004
 

بعد ذلك استيقظت زوجيت مجيلة عبد اهلـادي        .. صالحات يف املرتل    اإلوبدأت يومي ببعض    .. م8/7/2004 صباح اخلميس    6استيقظت من النوم عند حوايل الساعة       "
زوجيت خرجت  .. يف اخلارج  مسعنا صوت صراخ  وإطالق متقطع للنريان         6.30ند حوايل الساعة    وع ..وأخذت تساعدين يف أعمايل لسوء حاليت الصحية      .. دعبد ربه مح  

 يف العشرينات من العمر ملقى يف منتصف الشارع والدماء ترتف منه، مقابل مرتلنـا               اً شاب شاهدت. . .عندما خرجت وإياها من باب املرتل     ..  .مجيلة وأنا خلفها مباشرة   
تزامن ذلك مع وصول سيارة إسعاف لكنها مل تستطع التقـدم           .. .تساعدين  حبت الشاب من منتصف الشارع إىل جانب الطريق ومجيلة          فذهبت بسرعة وس  ..  .بالضبط

الذي ف  سحب اجلريح إىل االسعا   واصلت مجيلة   ..   . مل أعرف حينها ملاذا فأنا مل أحلظ قوات االحتالل يف مكان ما قريب منا              ..  .ووقفت عند املفترق الشرقي لشارعنا    
مسعت صوت  ..  .تقف جبانيب، وعند عودة زوجيت مرة أخرى جتاهنا       ) عاما31ً(يف هذه اللحظات كانت ابنيت وفاء       ..  . أمتار شرقي مرتلنا   10على بعد حوايل    كان يقف   
ـ         مث فوجئت بزوجيت مجيل   ..  . من مرتيل  الصوت قوياً ويشري إىل أن املصدر قريب جد        نريان متقطع مرة أخرى كان       إطالق مث .. تريية  تدور حول نفسـها بشـكل هس

مل أستوعب األمر، فهي تقف إىل      ..  . يا أيب لقد جرحت    ابنيت وقالت يل    ..كما صرخت ابنيت الصغرية أيضا      ..  .صرخت بقوة وبشكل ال إرادي    .. شاهدهتا تسقط أرضاً  
                                                 

 . الصغيرة وفاء قد أصيبت وترقد في غرفة العناية المركزةأن ابنتهو، جميلة قد استشهدتوأضاف حمد أنه بعد أن استفاق من غيبوبته علم بأن زوجته   7
 



انيوحدة البحث الميد                                            مركز الميزان لحقوق اإلنسان                           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    قطاع غزة– 30/9/2004حتى / 1/7تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي المحتلة خالل الفترة من 

10

 بأعلى أخذت أصرخ..  . باحلائط احملاذي يل متاماًارتطام الرصاص صوت ومسعت.. . نظرت إليها فوجدهتا ترتف من رأسها، حضنتها بقوة     ..  .جانيب من جهة الغرب متاماً    
و اإلسعاف كان يقف على بعد أمتار مين لكنه ال يستطيع أن يتقدم بسبب اإلطـالق املباشـر                  ... أنقذونا... أغيثونا  ... حلقونا  إ... إسعاف إسعاف   ...  مستغيثاً   صويت

 ..."ف فسقطت أرضاً ومل أدري بنفسيوأصابين دوار عني..  .رعللنريان جتاه كل ما يتحرك يف الشا

  كروكي يوضحرسم

  في شارع المضخة غربي بيت حانونالسيدة جميلة حمد عملية قتل قوات االحتالل 

 

 دم وقتلتهم با الفلسطينيين الستةيالحظ في هذا الرسم الكروكي أن قوات االحتالل اتخذت من منزل سعيد حمد نقطة مراقبة قنصت من خالله
 .بارد، ويوضح الشكل كيفية مقتل الشهيدة حمد وسط شارع المضخة

 

  واجلنس والسنيوضح عدد الشهداء الذين سقطوا خالل الفترة اليت يغطيها التقرير حسب اإلقامة) 2(رقم جدول 
 عدد اإلناث عدد األطفال عدد الشهداء )المحافظة (اإلقامةعنوان 

 1 18 60 شمال غزة
 0 14 42 غزة

 0 4 13 دير البلح
 3 5 16 خان يونس
 3 12 21 رفح

 7 53 152 المجموع
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شكل رقم (2) يوضح عدد الشهداء

38%

28%

9%

11%

14%

شمال غزة
غزة
دير البلح
خان يونس
رفح

 
 

 جرائم االغتيال والتصفية اجلسدية
من  جرائم ستوارتكبت في سياق استخدامها للقوة المميتة،  ارتكاب جرائم االغتيال والقتل خارج نطاق القضاء،  من قوات االحتاللصّعدت

 :كان أبرزهاالفترة التي يغطيها التقرير، و، وهي  فقط2004 من العام الجاري الربع الثالثخالل ، هذا النوع
عـد أن   ب م،4/7/2004  األحـد   ظهر 14:00 الساعة    حوالي عند،  ) عاماً 22(و زكي أبو زرقة     ،   ) عاماً 41(عمرو محمد أبو ستة      اغتيال   .1

 .سيارة كانا يستقالنها بالقرب من مدخل رفح الشرقي تجاه ن صاروخيأطلقت طائرة حربية اسرائيلية
 مسـاء   20:40عند حـوالي السـاعة      ، من سكان مدينة غزة،    ) عاماً 24(الرؤوف أبو عاصي     وعبد،   ) عاماً 24(حازم ياسر ارحيم    اغتيال  . 2

 الزيتون بالقرب مـن     حيارو بيضاء اللون في      اسرائيلية أثناء مرورهما بسيارة سوب     عمودية طائرة   بعد أن استهدفتهم   م،22/7/2004الخميس  
 . متفاوتة أحد المارة بجراحوإصابة  على الفور، الستشهادهماأدىمحطة دلول للبترول ما 

 فـي   19/9/2004 من مساء أمس األحـد       9:40عند حوالي الساعة    من سكان مخيم الشاطئ،    )عاما33ً( خالد عبد الحليم أبو سلمية،       اغتيال. 3
فقا لتحقيقات المركز الميدانية فإن طائرة إسرائيلية قصفت سيارة مدنية من نوع فولكس فاجن زرقاء اللون، بينما كانت تتجـه                    ، وو . مدينة غزة 

 .  وإصابة ستة من المارة، على الفور- أبو سلمية-غرباً في شارع خليل الوزير وسط مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل سائقها
 من مساء 7:20 عند حوالي الساعة ، من سكان مخيم البريج،   ) عاماً 38(، ونبيل إبراهيم الصعيدي،     ) عاماً 38(درويش زقوت،    رباح   اغتيال. 4

ووفقاً لتحقيقات مركز الميزان الميدانية فإن طائرة مروحية قصفت جيب من نوع متسوبيشي رمادي اللون، فـي    . 20/9/2004االثنين الموافق   
يذكر . ة غزة، بصاروخ أصاب الجيب إصابة مباشرة ما أدى إلى استشهاد من بداخله، وإصابة خمسة آخرين بجروح                منطقة تل الهوى في مدين    

سنوات، ووفقاً إلفادة شملخ، فإنه كان يسـير        ) 7(سنوات وأحمد   ) 5(ب حسن حافظ صالح شملخ، وطفليه بدر        األأن من بين المصابين الخمسة      
 . سنوات، لحظة القصف، فسقط ثالثتهم على األرض، حيث أصيب وطفليه) 8 (برفقة أطفاله الثالثة بدر وأحمد ونور

 
 

 يوضح عدد الضحايا الذين سقطوا يف عمليات االغتيال والتصفية اجلسدية يف قطاع غزة) 3(جدول رقم 
 المجموع ظروف غامضة يعتقد بأنها اغتيال تواجد في موقع اغتيال مستهدف في االغتيال
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 المجموع ظروف غامضة يعتقد بأنها اغتيال تواجد في موقع اغتيال مستهدف في االغتيال
5 3 4 12 

 يوضح ظروف من استشهدوا يف حماوالت االغتيال) 3(شكل رقم 

مستهدف في االغتيال
42%

تواجد في موقع اغتيال
25%

ظروف غامضة 
يعتقد بأنها اغتيال

33%

 

 الخاصة العامة وتدمير الممتلكات
ي يوليـو    شـهر  السيما خـالل  ،  2004 من العام الجاري      خالل الربع الثالث   الممتلكات الخاصة والعامة  صّعدت قوات االحتالل من استهداف      

 عالمة فارقة في حجم استهداف األعيان المدنيـة سـواء            واجتياح أطراف جباليا وبيت الهيا     لمحكم ا حصار بيت حانون  كان  حيث   ،وأغسطس
التوغالت المتعددة في محافظتي خانيونس     وكذلك الحال كان في      .، أو اإلجراءات المتبعة خالل عمليات الهدم      الكبير للمنازل المدمرة  عدد  اللجهة  
 وأنمع علمها المسبق بطبيعتها المدنيـة،       ،  تدميرالهدم و بالالممتلكات الخاصة    ت االحتالل استهدفت  وتؤكد نتائج تحقيقات المركز أن قوا      .ورفح

 إفادات المستندة إلى     المركز تؤكد تحقيقات وكما  . شكالً منظماً، دون مراعاة لمبدأي الضرورة والتناسب والتمييز       أخذ   استهداف األعيان المدنية    
 الميدانية، أن قوات االحتالل تعمدت استخدام أساليب من شأنها أن تلحق مزيداً من األذى والضرر بالسكان                 ، والمعاينات  وشهود العيان  الضحايا

انتهاكها الجسيم لقواعد القـانون     ويبرز سلوك تلك القوات     . المدنيين وممتلكاتهم خالل عمليات هدم وتدمير األعيان المدنية والممتلكات األخرى         
 .1949الرابعة للعام الدولي السيما اتفاقية جنيف 

 
 يوضح عدد األعيان املدنية اليت تعرضت للتدمري وأنواعها) 4(رقم جدول 

 مركبات آبار مياه محالت تجارية منشآت صناعية منازل سكنية منشآت عامة
26 602 37 18 18 35 
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شكل رقم (4) يوضح األعيان املدنية املدمرة وأنواعها
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 استهداف املنازل السكنية
نية  والتدمير بشكل منظم، ومثَّل استهدافها سياسة رسمية لقوات االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطيتعرضت المنازل السكنية للهدم

 ، منزالً سكنيا602ً دمرت قوات االحتالل حيث، د تصعيداً واضحاً في تلك السياسةشهم 2004المحتلة، إال أن الربع الثالث من العام الجاري 
النموذج األبرز على تعمد قوات وكان  . بشكل كليمنزالً دمرت 299 طفالً، ومن بين هذه المنازل 2682من بينهم   نسمة،4882يقطنها 

، ما أدى 12/7/2004 بتاريخ قوات ألحد المنازل على ساكنيهتلك الهدم  االحتالل إلحاق المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين وممتلكاتهم،
ً، الذي تجاوز سن السبعين من العمر، حيث دفن تحت أنقاض )الكفيف والمعاق حركيا(اهللا إلى استشهاد المسن إبراهيم محمود محمد خلف 

. عدم إخطار تلك القوات السكان مسبقاً بنيتها الهدم، وحتى عدم منحهم فرصة كافية إلخالء منازلهم ومغادرتها كما يبرز استشهاد المسن. منزله
، وتلك في رفح وخانيونس) غوش قطيف( السيما محيط تجمع ،اذية للتجمعات االستيطانيةهذا إلى جانب ما تتعرض له المناطق السكنية المح

في دير البلح ) ومكفار دار(في رفح، والمحيطة بمستوطنة  المقابلة للشريط الحدودي الفاصل بين مصر واألراضي الفلسطينية المحتلة
 حيث تفتح قوات االحتالل رشاشاتها تجاه المنازل ،يت شمالي غزة ومستوطنات نيسانيت وايلي سيناي ودوجفي غزة) نتساريم(ومستوطنة 

كما أن استمرار استهداف تلك المنازل أحال حياة السكان . السكنية بشكل مكثف وشبه يومي، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى بين السكان
 .إلى مأساة حقيقية وخلق مشكالت نفسية كبيرة بين األطفال

بإفادة مشفوعة بالقسم )  عاما51ً(والممتلكات الخاصة، أدلى إبراهيم محمد دياب الدحنون حتالل لألعيان المدنية وحول استهداف قوات اال
 :   فيهاجاءم، 7/10/2004صرح بها للمركز، بتاريخ 

 18 أطفال دون سن 8هم  بينمنفرداً  11 كونة منولدى أسرة م ... من الناحية الشمالية  مقابل تل الزعتر-ارع العام الش- منطقة قليبو–أسكن يف منطقة بيت الهيا 
 وبينما كنا جنلس يف املرتل.. 30/9/2004 من صباح اخلميس 9:30ة  عند حوايل الساع... فردا40ً فيما يبلغ عدد أفراد عائليت املمتدة املقيمني يف املرتل نفسه ...عام

 بتجريف األشجار احمليطة فرأيت جرافة اسرائيلية تقوم ...استرقت النظر حبذر شديد من النافذة..  . من مرتلنا يعلو تدرجيياً وكأنه تقترب صوت آليات عسكريةمسعت
 وداً يقفزون منها إىل داخل مرتيل جنشاهدت ... الرئيس رب املدخل مبؤخرهتا فحطمت البابضالرئيس وشاهدهتا تاملرتل مدخل شاهدت دبابة تتقدم جتاه و ... باملرتل

وفجأة مسعت أصوات أرجل  .. فتيقنت أهنم يفتشون املرتل يف الطبقة األرضية من املبىنمسعت حركة وبعد برهة  ...  يف الطبقة الثانية من املرتل ديعدت حيث أوال... 
اً على يضعون لوناً أسودكانوا  ...دخلوا الشقة وانتشروا بسرعة  جندياً 20 حوايل  الباب فوجدتفتحت ... تصعد السلم، تاله صوت طرقاً شديداً على باب الشقة 

ووقف جندي عند  ...يف غرفة واحدةمجيعاً  أدخلونا... ة من املرتل  الثانيةبقفتجمعنا يف الط ... يف مكان واحد مجيعاً املرتلسكان أن أمجعم  أحدهأمرين ...وجوههم
 إال بعد إذن من -رب املاء لدخول احلمام أو ش-ا باحلركة أو النهوضوال يسمح لن ...كنا مكدسني داخل الغرفة، اليت مل تستوعب عددنا الكبري  ...الغرفةمدخل 
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مث ساد  ... ضوضاء يف املرتلصوت مسعت وبعدها  الباب  يغلقياجلندشاهدت حيث ...  من مساء اليوم نفسه11.000لساعة وبقينا على هذه احلالة حىت ا ...اجلندي
  ...م2/10/2004املوافق  من صباح يوم السبت 9.00الساعة حوايل  وعند  ...ن الغرفة وخرج البقيةفخرجت مشعرت أن اجلنود غادروا املرتل ... املرتل هدوًء تام 

وشاهدهتا تطلق  ...  قرب املرتلمسعت صوت اآلليات العسكرية تقترب من املرتل نظرت من النافذة وشاهدت عدداً من الدبابات مصحوبة باجلرافات تقترب وتتمركز
 ...رج  من الدبابة ويلوح  بيده يف إشارة تأمرنا باخلروج من املرتل جندياً خيشاهدت ... ما جيري   أخذت زاوية أكثر أماناً وأخذت أراقب.. مباشرةجتاه املرتل النار

األطفال يصرخون من شاهدت  ... ت قبالة الدبابا وجدنا أنفسناجناأن خر ومبجرد ..خرجنا مجيعاً وكان يتملكين خوفاً شديداً، وكان اهللع بادياً على وجوه األطفال
حتدثت إىل اجلندي  ... الدبابة النار عند قدميها مباشرةفأطلق أحد اجلنود الذين يطلون من ...  مستنكرة ما يفعلونه بنا اخلوف، كذلك صرخت أمي على اجلنودشدة 

أمنا اجلدي مبغادرة   ... فذهبت وأحضرت بعض أوراقي بسرعةفسمح يل...  بعض األوراق املهمة من األعلىألخذالصعود السماح يل ب هطلبت منو الذي أطلق النار
يف طابق واحد من املرتل املكون من مكثنا ...  فرداً 52 فأصبح عددنا .. فرداً 12والذي يقطنه .. الشرقية مرتل أخي اجملاور من الناحية اللجوء إىل قررنا ... املكان 
 وأمي  يعاين من مرض القلبوساءت أحوالنا املعيشية خاصة وأن أيب ... تواصل انقطاع التيار الكهربائياء مع منا الطعام وامل وبعد يومني نفذ .. أحدمها خمازننيطابق

 خلروجبا - عرب مكربات الصوت –جنود االحتالل  أمرناحيث ... م 6/10/2004  الساعة الثالثة من عصر يومهذه احلالة حىتبقينا على ... من مرض السكر تعاين 
 .... فخرجنا مجيعاً متوجهني  اىل بلدة بيت الهيا..من املرتل 

لسكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أفضت إلى تهجيـر آالف السـكان   اآثار كارثية على  سياسة هدم المنازل السكنية  ل وكان
فـي  % 60تساع ظاهرتي البطالة والفقر التي تفوق مـا نسـبته           وتصل المأساة ذروتها بالنسبة لهؤالء الضحايا، في ظل ا        . قسرياً عن منازلهم  

 .8في محافظة رفح% 80محافظات غزة وتصل إلى 
 

  يوضح عدد املنازل املدمرة حسب حجم الضرر واحملافظة والسكان)5( رقم جدول

 عدد المنازل حجم الضرر)المحافظة (اإلقامةعنوان 
 إقامةعدد السكان المقيمين 
 دائمة في المنزل

إقامةد السكان المقيمين عد
 )أطفال(دائمة في المنزل

 349 708 69 كلي شمال غزة
 649 1211 234 جزئي شمال غزة
 93 186 31 كلي غزة
 60 118 10 جزئي غزة

 17 45 5 كلي دير البلح
 67 173 13 جزئي دير البلح
 294 551 85 كلي خانيونس
 110 240 28 جزئي خانيونس
 779 1323 109 كلي رفح
 161 268 18 جزئي رفح

  طفل2579  نسمة4823  منزل602 المجموع
 

  يوضح عدد املنازل املدمرة كلياً وجزئياً يف حمافظات غزة)5( رقم شكل

                                                 
ليه قوات االحتالل عملية قـوس  ، ويوثق الجتياح مدينة رفح فيما أطلقت ع3/7/2004 لمزيد من التفاصيل، راجع تقرير جرائم بال عقاب، الصادر عن المركز بتاريخ  8
 .قزح
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 تدمري املنشآت التعليمية ودور العبادة

عامة في قطاع غزة فقـط خـالل         منشأة   24 حيث دمرت    ينية المحتلة،  في األراضي الفلسط   واصلت قوات االحتالل استهداف المنشآت العامة      
عرضة للقصف والتدمير خـالل الفتـرة        من بين المنشآت العامة األكثر        وكانت المنشآت التعليمية ودور العبادة     .الربع الثالث من العام الجاري    

نية بموجب القانون الدولي، والحماية الخاصة التي يجب أن تتمتع بها           وعلى الرغم من الحماية التي تتمتع بها المنشآت المد         .التي يغطيها التقرير  
 المدارس والجامعات ودور العبادة منذ انـدالع انتفاضـة          افاستهدواصلت  المنشآت التعليمية ودور العبادة، إال أن قوات االحتالل اإلسرائيلي          

 . األقصى
بيـت حـانون والتـوغالت      بلدة  حصار  السيما ما تعرضت له هذه المنشآت خالل        ،  في استهدافها وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير تصعيداً       

 البشير وعمر بن الخطاب والشيخ عيد في تل الزعتر، والبخاري           ،مساجد فقد طال القصف العشوائي    .محافظات غزة ، التي نفذتها في     المتكررة
السور الرئيسي لمسجد اإلمام محمد ناصـر الـدين األلبـاني           ل  قوات االحتال هدمت  كما   .شرق مخيم جباليا، وأنس بن مالك في حي البساتين        

 النمسـاوي   في منطقة الحي   خالل توغلها  ،جراء عمليات إطالق النار وتفجير البنايتين السكنيتين المجاورتين للمسجد        ه  ألحقت أضرار مادية ب   و
  .2004 / 9 / 1 بتاريخ  له في خانيونسوالمنطقة الغربية المحاذية

، مدارس عزبة بيت حـانون    ك العديد من المدارس التابعة لوكالة الغوث ووزارة التربية والتعليم           صف المدفعي والعشوائي للنيران    الق طالهذا و 
) ب (اإلعداديـة  ذكـور     ومدرسة لالجئين) ا (اإلعدادية ذكور    ومدرسة اإلعداديةبنات بيت الهيا     ومدرسة   أحمد الشقيري الثانوية  وهي مدرسة   

  .غزةشمال تلك القوات المتكرر في محافظة لالجئين، وذلك خالل توغل ) د(ور االبتدائية  ذكومدرسة لالجئين
ولم تكتِف قوات االحتالل باستهداف المنشآت التعليمية في غير أوقات العمل الرسمي، بل صعدت من استهدافها أثناء الدوام، ما أدى إلى مقتـل             

 أعوام ،   10، الطفلة رغدة عدنان العصار، البالغة       22/9/2004 األربعاء الموافق    يومت  استشهدفقد  . وجرح عشرات األطفال خالل االنتفاضة    
 . بعد أن قضت حوالي أسبوعين في المستشفى في حالة موت سريري

الدولية التابعة لوكالة الغوث    ) أ(وكانت الطفلة العصار قد أصيبت بعيار ناري في الرأس أثناء تواجدها في داخل غرفة الصف في مدرسة بنات                   
، حيث تعرضت المدرسة إلى إطالق نـار كثيـف مـن قبـل جنـود االحـتالل          7/9/2004يوم الثالثاء الموافق    وذلك   .في مخيم خان يونس   

 .القريبة من المدرسة" نفيه دكاليم"المتمركزين في مستوطنة 
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 من 9:45ر ناري في الرقبة عند حوالي الساعة عاماً وهي داخل فصلها الدراسي بعيا) 16( أسماء نبيل سليم المصري، كما أصيبت الطفلة 
، والتي  مدرسة سكينة للبنات نيران رشاشاتها عشوائياً تجاهبعد أن فتحت قوات االحتالل االسرائيليم  19/9/2004 الموافق األحدصباح يوم 
 . م إلى الشمال من مستوطنة كفار داروم جنوب دير البلح700تبعد حوالي 

كما حدث  مقار المؤسسات الحكومية واألهلية،ك مؤسسات عامة أخرى  المتواصلة، منذ اندالع االنتفاضة،ت االحتاللاعتداءات قواطالت كما 
يوم الثالثاء الموافق  مساء من 10:00عند حوالي الساعة لمقر بلدية المغراقة وعبثها وتخريبها لمحتوياته، وذلك  االحتالل قواتفي اقتحام 

  .قرية المغراقةي  فهاغلوتم، خالل 14/9/2004
، فيما يبرز الشكل التوضيحي عدد  في الجدول التاليونستعرض أبرز دور العبادة والمنشآت التعليمية التي تعرضت للقصف والتدمير

 .المؤسسات األهلية والحكومية وغيرها من المؤسسات التي تعرضت للتدمير
 

  مت االعتداء عليها يوضح املؤسسات التعليمية ودور العبادة اليت)6( رقم جدول
 تاريخ الضرر نوع الضرر المحافظة االسم نوع المؤسسة م
 27/7/2004 جزئي شمال غزة المدرسة الثانوية الزراعية تعليمية -1

مدرسة ذكور عزبة بيت حانون  تعليمية -2
 االبتدائية لالجئين

 8/8/2004 جزئي شمال غزة

 10/9/2004 جزئي شمال غزة نالالجئياالعدادية ) ب(مدرسة ذكور  تعليمية -3

 19/9/2004 جزئي دير البلح مدرسة سكينة الثانوية تعليمية -4

 29/9/2004 جزئي شمال غزة مدرسة شهداء جباليا الثانوية بنين تعليمية -5

 29/9/2004 جزئي شمال غزة مدرسة أحمد الشقيري الثانوية للبنين تعليمية -6

 29/9/2004 جزئي شمال غزة لالجئين" أ "مدرسة ذكور االعدادية تعليمية -7

 30/9/2004 جزئي شمال غزة مركز بيت الهيا للتدريب المهني  تعليمية -8
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شكل رقم (6) يوضح املنشآت املدمرة

تدمري 
 املركبات

رائيلية الهادفة إلى   تعرض قطاع النقل والمواصالت في األراضي الفلسطينية، كغيره من القطاعات االقتصادية إلى جملة من الممارسات اإلس
 على األراضي ، بإحكام حصارها العسكري2000 والعشرين من سبتمبر في الثامننتفاضة االمنذ اندالع ووات االحتالل قامت قحيث . تقويضه

حرية التنقل والحركة بالنسبة لألفراد  أوصال المدن والقرى الفلسطينية، مما انعكس بدوره على الفلسطينية المحتلة، الذي قطّعت بموجبه
وارتفاع  مضاعفة أعداد العاطلين عن العمل ود الفلسطيني، القتصال وتسبب في خسارة كبيرة ة كبيرة للسكان،ا ما تسبب في معان،والمركبات

 .  المتواصلةعمليات القصف العشوائيو ،كبير في نسب الفقر
ورصد المركز تصعيد قوات . باإلضافة إلى مواصلة قوات االحتالل استهداف المركبات بغض النظر عن طبيعتها، بالقصف والتدميرهذا 

 .  فقط2004الربع الثالث من العام وثقها المركز خالل  مركبة متنوعة )35(بحيث بلغ عدد المركبات المدمرة االحتالل من استهدافها للمركبات 
اع غزة، أحد أبرز أشكال استهداف وتشكل عمليات استخدام القوة المفرطة والقصف العشوائي التي ترافق توغالت قوات االحتالل في قط

مستخدمة الجرافات واآلليات تحطيمها ببمدفعية الدبابات، أو يث تستهدفها تلك القوات بالقصف ، حغيرها من الممتلكات الخاصةات والمركب
وتشير عمليات التوثيق التي قام بها المركز، أن قوات االحتالل تستهدف المركبات وهي متوقفة على جنبات الطرق، وتلك . العسكرية األخرى

ت هر األرقام الواردة في الجدول التالي حجم التصعيد الكبير الذي طرأ على استهداف قواوتظ.داخل الورش الصناعية بغية التصليح المصطفة 
 .في مختلف محافظات غزةاالحتالل للمركبات، 

 عدد املركبات حسب نوع املركبة يوضح ) 7(جدول رقم 
 نوع المركبة عدد المركبات المدمرة

 سيارة أجرة 2

 سيارة خاصة 22

 جرار زراعي 4
 جيب 2
 شاحنة 1
 9أخرى 4

                                                 
    ). ومالم تتضمنه البنود السابقة- نصف نقل- رافعة مزليك-بلدوزر( تتنوع مابين: أخرى  4.
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 نوع المركبة عدد المركبات المدمرة
 المجموع 35

 لتجاريةتدمري املنشآت الصناعية واحملال 
تسببت في منظمة، الممارسات الجراءات واإل  مجموعة من إلى،28/9/2000 منذ بداية انتفاضة األقصى في ا الصناعة والتجارةقطاعتعرض 

 على اًمفروضفما زال الحصار اإلسرائيلي . ر جسيمة بهما خسائت كما ألحق10 والقضاء على فرص تطورهمانقطاعيهذين ال تدهور حالة
وقف تدفق المواد الخام التي تشكل المقومات  إلى  تؤديبينما يواصل االحتالل فرض اإلغالقات المتكررة التي المعابر والمنافذ الفلسطينية

هذا باإلضافة إلى أشكال االستهداف  .للتصديرالمواد المصنعة والجاهزة أدى الحصار أيضا إلى عرقلة ومنع خروج  كذلك .األساس للصناعات
 .المباشر للمنشآت الصناعية والتجارية بالقصف والنسف والتفجير

) 13 ( من بينهامحالً تجارياً) 18(، كما دمرت اًدمرت كليمنشأة ) 28(من بينها  منشأة صناعية) 39( االحتالل ت قواتدمروفي هذا السياق  
ة  المنشآت الصناعي عمليات تدمير وهدموتلعب .  أنحاء متفرقة من قطاع غزةا، التي طالت وتوغالتهااته خالل اعتداءاً دمرت كليمحالً

 خسائر ها إلى إيقاعبالنظرفي األراضي الفلسطينية المحتلة،  في توسيع ظاهرتي البطالة والفقر المستشريتين والمحال التجارية دوراً بارزاً
 عامالً أماكن عملهم) 457( توقف العمل إلى إفقاد مئات العمال الفلسطينيين مصادر دخلهم، حيث فقد أدى، كما بأصحاب هذه المنشآتفادحة 

 تدمير المنشآت الصناعية والمحال التجارية ينفقون على عدد مماثل من األسر الفلسطينية التي تعيش في غالبيتها تحت خط الفقر، وذلك بسبب
  .خالل الفترة التي يغطيها التقرير

 
 يوضح أضرار المنشآت الصناعية) 8(ول رقم جد

 المحافظة
 
  الكليالضرر

 
 عدد العمال الضرر الجزئي عدد العمال

 52 8 168 21 شمال غزة
 5 1 32 4 غزة

 3 1 0 0 دير البلح
 0 0 6 2 خانيونس
 150 1 2 1رفح

 210 11 208 28 المجمـــــوع

 
 

 رة حسب حجم الضرر وعدد العماليوضح المحالت التجارية المتضر) 9(جدول رقم 
عدد العمال حالياًعدد العمال قبل الضرر عدد المحال حجم الضرر المحافظة

 12 14 5 جزئي
 شمال غزة

 0 23 12 كلي
 0 2 1 كلي غزة

 12 39 18 المجموع

                                                 
 .30/6/2002 لمزيد من التفاصيل راجع تقرير المركز حول انتهاكات قوات االحتالل لقطاع الصناعة الفلسطيني بتاريخ  10
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 تجريف األراضي الزراعية وآبار المياه
 . ردم وتدمير آبـار الميـاه      استمرت في قوات االحتالل تجريف األراضي الزراعية واقتالع وتخريب المزروعات، وفي الوقت نفسه            صلت  وا
 أراضـيها الزراعيـة للتجريـف       تعـرض  محافظة شمال غـزة، التـي ت       في مختلفة من محافظات غزة، خاصة        مناطق هذه العمليات  طالتو

وشهد الربع الثالث من     .محافظات غزة لخضار  ال سلة    محافظة شمال غزة   تعتبرو .ذ بداية انتفاضة األقصى   منقتالع  ومزروعاتها وأشجارها لال  
دتي بيـت حـانون     ل الشرقية لب  يطالت األراض ريب المزروعات في محافظة شمال غزة،        حملة جديدة من تجريف األراضي وتخ      العام الجاري 

 . المؤدية للبلدة سيطرة مطلقة على كافة الطرقالذي صاحبه، م5/8/2004م حتى 28/6/2004 خالل حصارها لبلدة بيت حانون منذ وجباليا
في األقصى نتفاضة التي استمرت قوات االحتالل في اتباعها منذ اندالع ا ،ستمراراً لسياسة العقاب الجماعيويأتي تجريف األراضي الزراعية ا

، السيما اتفاقية جنيف الرابعة  استهدافها في القانون الدولي اإلنسانيعلى الرغم من وضوح تحريم ،2000الثامن والعشرين من سبتمبر 
وال يقف حجم األضرار التي تلحق بالمزارعين الفلسطينيين واالقتصاد الفلسطيني  .12 وملحقها11المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب

 تواصل  يطال إمكانية إعادة تأهيل األرض وزراعتها، حيثة، بلعند حدود الخسائر المباشرة الناتجة عن تدمير المزروعات واألشجار المثمر
 آلبار المياه وشبكات الري استهدافها قوات االحتالل تواصلكما  .تلك القوات منع آالف المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وإعادة تأهيلها

 .وهو ما يتسبب بخسائر مادية كبيرةالسيما الخطوط الرئيسة، 
عهم من الوصول ألراضيهم وتجريف وتدمير آبار المياه وشبكات الري الحال على ما هو عليه من حيث عدم القدرة على ويبقي استمرار من

، وردمت 213م2258610 ما مساحته هذا وجرفت قوات االحتالل .إعادة تأهيل األرض، كما يرفع من كلفة إعادة تأهيلها بفقدان مصادر الري
 .اً ارتوازيبئراً 18

 
 

  يوضح مساحات األراضي اجملرفة وآبار املياه حسب احملافظة )10( رقم جدول
 عدد آبار المياه المتضررةاألرضالمنتفعين من  عدد المتضرراألرضمساحة )المحافظة(عنوان األرض 

 18 3480 1979521 شمال غزة
 0 583 224689 غزة

 0 111 36000 دير البلح
 0 90 5900 خانيونس
 0 20 12500 رفح

 18 4284 2258610 مجموعال
 

                                                 
 تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية،  يحظر على دولة االحتالل أن 11

 ، من اتفاقية جنيف الرابعة)53( المادة -إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير
يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصـيل                 . اليب الحرب   يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أس       12

ث سواء كـان    والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكّان المدنيين أو الخصم أو لقيمتها الحيوية مهما كان الباع                        
 .من الّملحق األول التفاقيات جنيف) 54( المادة -بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم ألي باعث آخر

 . متراً مربعا1000ً المساحة هنا بالمتر المربع والدونم يساوي  13
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ة شكل رقم (7) يوضح نسب األراضي المجرف
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 حصار وإغالق األراضي الفلسطينية المحتلة
تفاقمت معاناة السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة جراء سياسة الحصار واإلغالق التي تفرضها قوات االحتالل على األراضي الفلسطينية                  

  إغالقاً جزئياً لهـا    85و   إغالقاً كلياً للطرق الرئيسة في قطاع غزة         284 فقد رصد باحثو المركز      ،2004 خالل الربع الثالث من العام       لةالمحت
 إغالقاً للمعابر الموزعة على قطاع غزة، ويمكن تناول هذه األرقام بشـيء             297 كما رصدوا    ،موزعة على الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير      

 :على النحو اآلتيلتفصيل من ا
 إغالق الطرق أمام الحركة والتنقل 

طريق صالح الدين الرئيس، الذي يربط بـين        ل ها إغالق قوات االحتالل كرست  ): الخط الشرقي  (4، والطريق الوطني رقم     طريق صالح الدين   
ـ  لمفترق الشهداء، الـذ   غالق الكلي    استمرار اإل  2004 من العام الجاري     شهد الربع الثالث  ف. من محاور مختلفة  محافظات غزة،    بـين  ربط  ي ي
ي يربط بين محافظتي رفح وخـانيونس،        من نقطة مفترق موراج، الذ     كما استمر إغالق الطريق    .)الوسطى(محافظة دير البلح    محافظة غزة و  

، الذي يختـرق منطقـة حكـر        )البديل (االلتفافي وواصلت إغالق الطريق     . الطريق بشكل كلي من نقطة مفترق دير البلح        فيما واصلت إغالق  
 من نقطتي المطاحن وأبو هولي علـى الطريـق الفرعـي            كلي وذلك  الق أيام إغ  8  أيضاً تخللهاوطوال الفترة،    14جزئياًامع في دير البلح     الج
قسيم قطاع غزة  يذكر أن إغالق الطريق االلتفافي المؤدي إلى طريق صالح الدين من نقطتي المطاحن وأبو هولي، يؤدي إلى ت                 ). طريق الحكر (

 بمئات الفلسطينيين للمبيت علـي الحـواجز         أبو هولي،  –ويدفع إغالق الطريق، من نقطتي المطاحن        .إلى منطقتين جغرافيتين معزولتين تماماً    
من )) الكي  الم(( حالة المواطن الفلسطيني، كما تواصل قوات االحتالل منع السيارات الخاصة           لعدة أيام متواصلة  بشكل عكس نفسه سلباً على          

حـرم   األمر الذي    . م  17/6/2004 بتاريخ الصادر   قرارها بهذا الشأن  منذ   األمر الذي استمر     )المطاحن  _ أبو هولي   ( التنقل عبر الحاجزين    
  حيـث   علي الحـواجز    ممارساتها االستفزازية  كما واصلت  . من استخدام سياراتهم الخاصة للتنقل بين محافظات قطاع غزة          الفلسطينيين مئات

 .في أحيان كثيرة على السكان المدنيينأطلقت نيران أسلحتها 
، فباإلضـافة إلغالقهـا   واصلت قوات االحتالل االسرائيلي حصارها الداخلي لقطاع غزة وكثفت من عراقيلها لحرية الحركة: الساحليالطريق  

 جنوب مدينـة غـزة    من قطة الشيخ عجلين الواقعة      لي  االحتالل اإلسرائيلي الطريق الساح   ، أغلقت قوات    4لطريقي صالح الدين والوطني رقم      
                                                 

الساعة الرابعة فجراً، كما تغلقه قوات االحتالل لسـاعات غيـر    ة مساًء حتى يذكر أن طريق صالح الدين من نقطة المطاحن أبو هولي يغلق يومياً من الساعة الثامن 14
محددة خالل النهار بشكل يومي، وتحتجز السكان بين نقطتيها العسكريتان، وتعرضهم إلجراءات مذلة ومهينة، حيث تجبرهم على التعري، كما تجبرهم على االنتظار فـي                      

 حتى صدور هذا التقرير، ولمزيد من التفاصيل راجع تقرير الحواجز العسـكرية وامتهـان               2001ي تواصل منذ مطلع العام      العراء تحت أشعة الشمس الحارقة، األمر الذ      
 .الكرامة اإلنسانية
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 ي الشيخ عجلين جنوب   من نقطة  أغلقت قوات االحتالل الطريق الساحلي       27/9/2004االثنين  يوم   صباحمن   9:30عند الساعة   ف .أكثر من مرة  
 وسط   البحر تفاف والسير على شاطيء   االلإلى   السكان   ت اضطر ، سواتر ترابية   عليه ، وأقامت  بعرض الطريق  كبيرة اًحفر  وأحدثت ،مدينة غزة 
  . من سكان رفح بعيار ناري في الكتف) عاما35ً( ياسر عطا عبد اهللا جودة :صابةإلى إ ما أدى  تجاههم،عشوائيالنار الإطالق مواصلتها 

 
فوعة بالقسم صّرح بهـا     فادة مش  إ نوردوحول الممارسات التي تتبعها قوات االحتالل أثناء إغالقها للطريق الساحلي الرابط بين غزة ووسطها                

 :جاء فيها  ممن يسكنون جنوب محافظات غزة، ويدرس في الجامعة بمدينة غزة، ما يضطره للتنقل يومياً عبر الحاجز15للمركز أحد الطلبة
 

 وصلت  ...انطالقا من وسط خميم النصريات    زة  مدينة غ  جامعيت يف    ىلإ متوجها    أجرة ركبت يف سيارة  . م20/9/2004 االثنني املوافق     صباح 7:00د حوايل الساعة    عن"
رق البحر الغريب غـرب     تتوقفة عند مف  امل شاهدت طابور من السيارات       حيث ...طعم حيفا غرب مدينة الزهراء    املنطقة احملاذية مل  السيارة إيل الطريق الساحلي وحتديدا إيل       

قـادمني مـن الناحيـة      ال األشخاص من   اً شاهدت عدد  ...حية الغربية متجهاً حنو الشمال       من النا  مبوازاة السيارات وسرت  ترجلت من السيارة    ف  ...مستوطنة نتسارمي 
، ألن السري على الطريق املمهدة ممنوع بسبب قطـع           للسري مبحاذاة الشاطيء   هبطت الطريق الترابية املنحدرة حنو الشاطئ        ...م   مشيا علي األقدا   اجلنوب جتاهالشمالية  

 ....الطلبة يسريون مبحاذاة الشاطئ متجهني إىل غزة فانضممت إلـيهم وواصـلنا سـرينا      من زمالئي    اً شاهدت عدد  ... دباباهتا عليه    قوات االحتالل للطريق ومرابطة   
صدر من جهة  ي – صوت مكرب لل   عرب -  جندي مسعت صوت اً   متر 50وبعد حنو    ... الناحية الشرقية  منشاهدت دبابة إسرائيلية متوقفة علي التلة العالية احملاذية للشاطيء          

مث مسعـت   فتراجعت للخلـف،      للنريان إطالق مسعت صوت    وفجأة... تقدمت بعدها خطوات معدودات        ...العربيةالدبابة، مل أفهم مايقول حيث كان يتحدث باللغة         
الدم يرتف من ساقي الـيمىن إىل أن        و  بقيت علي األرض   . ..هرب مجيع من حويل   و سقطت علي األرض      ...ساقي اليمين يرتطم  ب    ما شعرت بشيء وصوت عيار ناري    

 عرب مكرب الصوت     اجلندي  مسعت صوت  .. . دقيقة 30  حوايل  وبعد ...ساقي  مكان اجلرح على    حول   شدهاابة   ومزقها وصنع منها عص    فانلتهوخلع  ال أعرفه    شاب   ءجا
قلتين إيل مستشفي   نو... حيث شاهدت سيارة اسعاف تنتظرين     .. املعبد ق الرئيس  شبان محلوين إيل الطري    4 مث جاء حنوي     .. . مرة أخرى مل أفهم ما يقول      ينطق باللغة العربية  

 "شهداء االقصي بدير البلح
 
 
 

 اآلثار السلبية إلغالق الحواجز العسكرية عند حدود اإلهانة واإلذالل، بل تتجاوزها لتحرم العمال والمـوظفين والمرضـى والطلبـة                    فوال تق 
مجمل م ودراستهم، األمر الذي ألحق أضراراً كبيرة باالقتصاد الفلسطيني، كما ألقى بظالله السلبية على               والمعلمين من الوصول إلى أماكن عمله     

 .16حقوق اإلنسان بالنسبة للسكان المدنيين في قطاع غزة

                                                 
 . تم حجب اسم صاحب اإلفادة بناًء على رغبته، خوفاً من أن يتعرض للمضايقة خالل مروره اليومي عبر الحاجز 15
 - الحواجز العسكرية وامتهان الكرامة اإلنسانية–عسكرية وأثرها على مجمل حقوق اإلنسان راجع تقرير المركز جز الزيد من المعلومات حول الحوا لم 16

http://www.mezan.org/site_ar/resource_center/mezan_publications/detail.php?id=46 
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 حالة الطرق الرئيسة يف قطاع غزةيوضح ) 11(جدول رقم 
17إغالق كلي الطريق  إغالق جزئي 

)الغربية(خان يونس-رفح  92 0 

)الخط الشرقي( خانيونس –رفح   0 0 

)أبو العجين(خان يونس-لوسطىا  92 0 

)المطاحن-الحكر(خان يونس-الوسطى  8 84 

)مفترق الشهداء(الوسطى-غزة  92 0 

)طريق البحر(غزة الوسطى   0 4 
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شكل رقم (8) يوضح حالة الطرق الرئيسة

إغالق جزئي
إغالق آلي

 
 إغالق المعابر

 أغلقت قوات االحتالل كافة المعابر الفلسطينية، ومنذ ذلك أصبحت          2000 وتحديداً  في التاسع من شهر أكتوبر         منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية   
وشهد الربع الثالث مـن العـام الجـاري         . أمعنت قوات االحتالل في إغالق المعابر المختلفة       المعابر تعمل بشكل جزئي في األيام التي تسمح       

عبـر  ، فيما استمر اإلغالق الجزئي للمعابر الحدودية المختلفة، معبر رفح البـري، م           ل لمطار غزة الدولي   اإلغالق الشام حالة  ، استمرار   2004
 . )إيرز(ومعبر بيت حانون  )كارني(صوفا، معبر المنطار 

 

فيها قوات االحـتالل     استمرت حالة اإلغالق الجزئي لمعبر رفح، طوال الفترة التي يغطيها التقرير، خالل األيام التي تسمح                 :معبر رفح البري  
ساعات محددة  وحصرته في     في معبر رفح   ، حيث قلّصت ساعات العمل    بالسفر من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري        للسكان الفلسطينيين   

، ما خلق حالة     باإلضافة إلى تقليص حجم العمال واإلداريين العاملين في هذه المعابر إلى الربع تقريباً              - ساعات) 7(تتعدى   ال    - خالل النهار 
اكتظاظ مزمنة بالنسبة للمسافرين على معبر رفح البري، تسبب في معاناة كبيرة للمسافرين ممن يضطرون الفتـراش األرض والمبيـت فـي                      

  .العراء بين جانبي المعبر على الحدود المصرية الفلسطينية

                                                 
و اإلغالق لساعات، مع التأكيد على أن فتح طريق الحكر هو فتح جزئي وليس كلي ألنهـا   اإلغالق الكلي، يعني عدم السماح بالمرور لمدة يوم كامل، فيما الجزئي ه 17

 .تغلق من الثامنة مساء حتى الثالثة فجراً يومياً
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 المعبـر    قوات االحتالل     أغلقت كما حدث عندما  ين من كال االتجاهين،     معاناة إنسانية كبيرة للمسافر   أيام اإلغالق الكلي للمعبر في      سبب  تكما ت 
 اإلغالق أثناءرفح  وهي تنتظر على الجانب المصري من معبر         )  عاماً 30(السيدة نجاح عز الدين البرش        فقد أجهضت  ،18/7/2004بتاريخ  

في مستشفى الملك فهـد فـي المملكـة          لية زراعة أطفال  كانت قد خضعت لعم    يذكر أن السيدة البرش   .   يوماً 20 لمدة كوثالذي اضطرها للم  
 الجانـب   الوهاب، خالل تواجـدها علـى       صباح عطية عبد   : أجهضت السيدة  ذلكك. العربية السعودية قبل أن تعود الى غزة لزيارة أقارب لها         

 . خالل الفترة نفسها معبر رفح المصري من
، أو بسبب منعهم من السفر      معبر وسط إجراءات اسرائيلية مذلة    ض أثناء االنتظار على ال    البعض ممن كانوا يعانون المر    باإلضافة إلى وفاة    هذا   

 بسبب حاجتها إلجـراء     .في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح      ،  توفيت المسنة عطرة حمد زعرب    فقد   .أيام إغالق المعبر للعالج في الخارج     
اإلغالق دون ذلك مما سـاهم       ولكن حال    17/7/2004عالج بتاريخ   لسفر لل ا  إجراءات تمتأالعربية بعد أن     مصر    جمهورية عملية عاجلة في  

 . بشكل مباشر في الوفاة
وكان المسـن  .  خروجه من معبر رفح البري حيث سقط على األرض، وفارق الحياة     لحظة عاماً   70 المسن فهمي محمد مهدي       أيضاً  توفي كما

 عالقاً بين الجانب المصري واإلسرائيلي مـن      اب قضاها مع اآلالف من المواطنين        للتو من جمهورية مصر العربية، بعد رحلة عذ        اًدئمهدي عا 
 للقادمين، في   5/8/2004 المعبر بتاريخ    أعادت فتح  ويذكر أن قوات االحتالل      .ألكثر من عشرين يوماً   الذي استمر إغالقه المتواصل     المعبر،  

 . من السفردون سن الخامسة والثالثين من العمربيق قرار منع من هم  لكال االتجاهين مع استمرار تط8/8/2004 بتاريخ  أتمت فتحهحين

بتـاريخ    للمركـز بإفـادة مشـفوعة بالقسـم   )   عامـاً  33( السيدة مني زكريا ضاهر األسطل        على معبر رفح   سافرينوحول حاالت إعاقة الم   
 :ت، حيث قالي منه وكيفية والدتها على الجانب المصر له في معبر رفح البريت حول ما تعرض م11/8/2004
 

وبعد ..  منذ فترة طويلة اليت تعاين من تشوهات يف الوجه)  سنوات7( إىل القاهرة إلجراء عملية جتميل البنيت عبري       متوجهةً 9/6/2004سافرت عرب معرب رفح الربي يف       
مكثت هناك ملدة أربعني يوما       و  اهلالل األمحر الفلسطيين يف القاهرة     وصلت إىل املستشفى  ..  .حصويل على حتويلة لعالجها يف اخلارج من خالل وزارة الصحة الفلسطينية          

أمامي مئات املسافرين وجدت .. . إىل قطاع غزة  وصلت إىل معرب رفح يف طريقي للعودة    20/7/2004وبتاريخ  .. . البنيت    املطلوبة خالل هذه الفترة اجلراحات   أجريت  
االنتظار يف اجلانب املصري مـن      مكثت يف صالة    .. . من قبل اإلسرائيليني     مغلقاً يف وجه القادمني واملغادرين    مت أن املعرب    بني اجلانبني املصري واإلسرائيلي من املعرب وعل      

ا كمكان للنوم، وحىت دورات املياه متسخة ويصعب استخدامها، كما أن الصالة مل تكن تتسـع هلـذ                حيث ال تتوفر وسائل احلياة اليومية       ..  .معرب يف ظل أوضاع صعبة    
... كنا نفترش أرض الصالة، يبحث كل منا على قطعة من بقايا علـب الكرتـون ليفترشـها     .. .العدد الكبري من املسافرين ما اضطر العشرات منهم للنوم يف العراء   

 ..  .درجات التحمل بني اجلميع   يف  ساوية مع تفاوت    كما عاىن املسافرين نفس احلالة املأ     .. .انتظاري غري املتوقعة     بعد أن طالت فترة      وأوشك ما معي من نقود على النفاذ      
 أحسست بأعراض   29/7/2004 فجر   4:15 وعند حوايل الساعة     ...كان يبدو عليهم التعب والشحوب       كبار السن واملرضى واألطفال الذين       العشرات من شاهدت  

 إىل العيادة اخلاصـة  فوجهين..   يف املكان بأنين على وشك الوالدة     ين املتواجد ني املصري  أبلغت أحد أفراد الشرطة    .. . يف صالة املعرب   بينما كنت ) املخاض(الوالدة تباغتين   
قلتين إىل مستشفى صالح الدين يف مدينة رفح املصرية مبحافظة مشـال            ستدعى طاقم العيادة سيارة إسعاف ن     فا.. .األعراض اليت طرأت على حاليت      شرحت هلم   .. باملعرب

حممـد حممـد حسـونة    (أمسيته حممـد     ذكراًطفالً   وضعت   29/7/2004 من صباح اخلميس املوافق      9:00الساعة  حوايل  وعند  ..  .عربسيناء املصرية القريبة من امل    
ـ      ...   .الذي ظل مالزماً له حىت اللحظة) معرب(بينما لقبه  الفلسطينيني املتواجدين على املعرب اسم         ).. األسطل ق وبقيـت يف املستشـفى حـىت صـباح اجلمعـة املواف

ومن مث نقلتين سيارة إسعاف أخرى حىت البوابة املؤديـة إىل اجلانـب             ..  .حيث نقلت بواسطة سيارة إسعاف تابعة ملستشفى صالح الدين إىل معرب رفح           .. 6/8/2004
م حافلة ركاب عادية رغم أنـه مل ميضـي   ما اضطرين إىل استخدا  .. إىل قطاع غزة  نفسها  السيارة  بقلي بنفس   حيث رفض اجلانب اإلسرائيلي ن     ... اإلسرائيلي من احلدود  
 .بعدها ركبت سيارة مدنية فلسطينية من خارج املعرب أوصلتين إىل مرتيل يف خان يونس..  .أسبوع على والديت

 18عدد أيام إغالق املعابريوضح ) 12(جدول رقم 

 عدد أيام اإلغالق اسم المعبر

 92 مطار غزة الدولي

                                                 
 2000ن الحال قبل أآتوبر يقصد باإلغالق هو اإلغالق الشامل، فيما تعتبر جميع المعبر مغلقة جزئيًا ألنه تعمل لساعات محددة يوميًا وليس على مدار الساعة مثلما آا  18
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 عدد أيام اإلغالق اسم المعبر

 32 معبر رفح البري

 92 معبر صوفا

)كارني(معبر المنطار   17 

)إيرز(معبر بيت حانون   30 

 34 )إيرز (المنطقة الصناعية
 

واصلت قوات االحتالل إغالق معبر المنطار جزئياً، وهو المعبر الوحيد المخصص لنقل المواد الغائية والخضروات                 ):كارني(معبر المنطار    
 كلي أزمة حادة، تؤدي إلى نقص شديد في المواد الغذائية والفواكه، فيما يتكبد المـزارع                وغيرها من المواد والمستلزمات، ويخلق إغالقه بشكل      

 . الفلسطيني خسائر فادحه جراء عدم قدرته على تصدير مزروعاته من الخضروات، التي تنخفض أسعارها لتقل عن سعر التكلفة
) 17 ( لمدة لميداني في المركز إغالق قوات االحتالل لمعبر كارني         وباإلضافة إلى اإلغالق الجزئي المتواصل للمعبر، رصدت مصادر البحث ا         

 أن معبر كارني هو المنفذ الوحيد لتصدير واستيراد البضائع من المواد الغذائيـة  ها المسبقعلموتذرعت تلك القوات بالدواعي األمنية مع       . ماًوي
أدى اإلغالق الجزئي لمعبـر     هذا و  .األخرىاالستهالكية   اد الغذائية و   ولو ليوم واحد يؤدي إلى نقص في المو        هواألدوية والمشروبات، وإغالق  

المنطار إلى تكديس البضائع على المعبر وألحق خسائر فادحة في االقتصاد الفلسطيني، جراء تأخر المواد الخام والبضائع، ورفع قيمـة كلفـة                      
 .  التي تمكثها البضائع محتجزة لدى قوات االحتالل خالل األيام ةبدل أرضيرسوم وصول البضائع، حيث يجبر أصحابها على دفع 

 بشكل تام أمام حركة المسافرين والبضائع، فيمـا تواصـل           )إيرز(معبر بيت حانون    تواصل قوات االحتالل إغالق      ):إيرز(معبر بيت حانون    
ركز إغالق قوات االحتالل المعبر كليـاً       ورصدت مصادر البحث الميداني في الم      ، أمام الصحفيين واألجانب   إغالقه وإعادة فتحه بشكل متقطع    

. VIP في وجه الصحفيين واألجانب وحملة بطاقـات ال        وتشير مصادر البحث الميداني إلى أن قوات االحتالل أغلقت المعبر          ). يوماً 30(لمدة  
المرور عبـر   ، من   نسيد بيتر هانس  ، المفوض العام لألمم المتحدة، ال     1/9/2004 األربعاء الموافق    وفي هذا السياق منعت قوات االحتالل، يوم      

  بشكل تام فـي وجـه األجانـب والصـحفيين    معبرالأغلقت كما  .حتى إشعار آخر أن المعبر مغلق ، تحت ذريعة   إلى القدس  المعبر في طريقه  
وافـق   صـباح السـبت الم      7:00ثم أعادت إغالقه عند السـاعة        24/9/2004 ظهر الجمعة الموافق     أعادت فتحه ، ثم   23/9/2004الخميس  

 . لمدة يومين متتاليين ثم أعيد فتحه وهذه هي الحال واإلجراءات المتبعة هناك25/9/2004

 مناطق رهن الحصار والعزل
المواصي في رفح وخانيونس، والسيفا في بيت الهيا والمعني المحاصرة والمعزولة عن محيطها، كمنطقة مناطق التواصلت معاناة السكان في 

 . إلى المتغيرات واألحداث التي طرأت خالل الفترة التي يغطيها فقطالتقريرويتطرق ، 19في دير البلح
 الذي يعد المنفذ – لحاجز التفاح ها المتكررإغالقعبر واصلت قوات االحتالل حصارها لمنطقة المواصي غرب خان يونس سواء   :المواصي

منع قوات  ، حيث تها وإليها لدخول وخروج المواطنين مننة معياستمرار وضع شروطب  أو-الوحيد لسكان مواصي خان يونس إلى المدينة
كما .  عاما25-16 نسبة لإلناث الذين تتراوح أعمارهن بين كذلك الحال بالمن دخول المنطقة،   عاما30ً -16 االحتالل الذكور ما بين سن 

  .تذكرسباب ض األحيان من الدخول دون أ في بع األشخاص من الفئات العمرية المسموح لها بالتنقل من وإلى المنطقة،تقوم بمنع

                                                 
 وتقارير المركز التوثيقية السابقة، حيـث  2004لمزيد من التفاصيل حول المناطق المحاصرة والمعزولة كالسيفا والمواصي والمعني، راجع تقرير الربع األول للعام  19 

 .يقتصر التقرير على إيراد أبرز المتغيرات التي تحدث خالل الفترة التي يغطيها
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تجبر بعضهم على الحضور بشكل يومي إلثبات تواجده اعتقال بعض السكان لعدة ساعات، تقوم فيها بالتحقيق معهم بل وب تلك القواتتفوم و
ار الطويلة التي تجبرهم فيها على وتمعن قوات االحتالل في إهانة السكان من خالل ساعات االنتظ. نطقة، الذي يعد استفزازاً للسكانداخل الم

 . ه السكان أثناء اصطفافهم في الطابور النار تجاهاإطالقالترويع ب حد االنتظار في طوابير في انتظار السماح لهم بالمرور، وبلغ األمر
 / 8 / 24 وحتى يوم الثالثاء 2004 /8 / 17 يوم الثالثاء حدث أليام متتالية مثلما )التفاح(  المواصيهذا وتتعمد قوات االحتالل إغالق حاجز

 . 2004 / 9 / 23يوم الخميس :  ، إضافة إلى إغالقه أيام بكاملها مثل2004 / 9 /20 وحتى االثنين 2004 / 9 /18 ومن يوم السبت 2004
على مدينتي رفح ويلقي إغالق الحاجز المؤدي إلى منطقة المواصي بظالل سلبية جداً على مجمل أوجه حياة السكان، الذين يعتمدون 
 .وخانيونس في التزود بالمواد الغذائية والمحروقات، باإلضافة إلى إعاقة وصول طلبة الجامعات والموظفين إلى أماكن عملهم

 
اإلبقاء  قوات االحتالل اإلسرائيلي تواصل دير البلح، حيث يتتواصل معاناة سكان حي المعني المتاخم لمستوطنة كفار داروم شرق :حي المعني

 3 واً مدرسي تلميذا45ً  أسرة، من بينهم26، موزعين علي اً فرد139 لغ عدد سكان الحييبو.  خالل الفترة التي يغطيها التقرير،عليه محاصراً
  .طالب جامعيين

حددتها بمواعيد المؤدية للحي وتمنع جميع سكان الحي من الخروج أو الدخول إال الوحيدة البوابة في تتحكم تحاصر تلك القوات حي المعني وو
 6:30 منت الساعة : حرية الحركة والتنقل، حيث يتم السماح بالدخول والخروج لعدة دقائق في المواعيد التاليةتلك القوات مما يحرم السكان

ائم تتضمن  بعد إبرازهم للبطاقات الممغنطة والتدقيق في قومساًء وذلك 16:30 إلى الساعة 13:00 ، ومن الساعة صباحا10:30ً إلى الساعة
 . المسموح لهم بالتنقل والحركة منه وإليهسكان الحيأسماء 
 وحتى 18/4/2004 منذ ،شمال غرب بيت الهياواقعة  ال السيفا على منطقةمحكمال ها قوات االحتالل فرض حصارواصلت  :السيفامنطقة 

ة والثالثين من العمر من حرية الحركة والتنقل من الخامسسن الذكور من سكان المنطقة ممن هم دون   بموجبهتحرمو ،صدور هذا التقرير
اتخاذ مجموعة سمح لهم بالتنقل بأربعة أشخاص أحياناً يرتفع العدد إلى سبعة أشخاص بعد كما حددت عدد األشخاص ممن ست. وإلى المنطقة

 يتقدموا بطلب مسبق وج من المنطقة، بأنوتتلخص اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل السكان، الذين يرغبون بالخر. من اإلجراءات للتنسيق
 السكان ممن  وفي حال تأخر أحد. قبل الخروج بيوم واحد، على أن يتم ذلكيدرجون فيه أسمائهم لتسمح لهم تلك القوات بمغادرة المنطقة

بعد  فيدخل لدخولهيتم التنسيق عليه االنتظار حتى ويصبح . تمنعه تلك القوات من الدخولفي الموعد المحدد العودة  عن يخرجون من المنطقة
 . لتزود بالمواد الغذائية واألدويةعلماً بأن هؤالء األشخاص ال يخرجون إال بهدف ا ، موافقة قوات االحتالل، التي قد تستغرق أيام

لخروج لمزاج الجنود وترافق هذا اإلجراء مع إلغاء المواعيد التي كانت تحددها لخروج السكان من المنطقة وعودتهم إليها، وأخضعت وقت ا
، حيث تتلف ثمارهم الني يقطفونها مساء اليوم السابق وهم في انتظار 20المرابطين على البوابة، األمر الذي ألحق أضرار جسيمة بالمزارعين

  . لتسويقهاالسماح لهم بالخروج
 بيت الهيا المجاورة، حيث  بلدةذين يدرسون في مدارس ال،يلحق التأخير المتعمد في السماح للسكان بالتنقل ضرراً بالغاً بطلبة المدارسهذا و

لى لطالب الفترة الصباحية، كذلك يضطر طالب الفترة المسائية إلى الخروج صباحاً مع طالب يصلون بعد انتهاء الحصص الدراسية األو
 مبكراً وقبل انتهاء اليوم ة الفترة المسائيةويهرع طلب .  دراستهمموعدالمدرسة طيلة الفترة التي تسبق  خارج حدود مكثونالفترة الصباحية وي

 من الذهاب للمدارس اضطر السكان في أغلب األحيان منع أبنائهمالبوابة، األمر الذي يتمكنوا من دخول المنطقة قبل موعد إغالق الدراسي كي 
  .حفاظاً على حياتهم

 تواصل رفضها السماح لشركة وفي الوقت نفسهان المنطقة،  تقديم خدمات الكهرباء ومياه الشرب لسكتواصل قوات االحتالل رفضهذا و
 . توزيع كهرباء غزة من تقديم خدماتها لسكان المنطقة، األمر الذي يخلق معاناة إضافية للسكان

                                                 
 .الذكر أن سكان المنطقة يعتمدون على الزراعة كمصدر وحيد للرزق جدير ب4
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ية من االستفادة من المساعدات بأنواعها المختلفة، حيث ال تتمكن المؤسسات األهلالمنطقة تحرم إجراءات الحصار والعزل سكان كما 
 كما أن قوات .الفلسطينية من الوصول إلى المنطقة وتقديم خدماتها المجانية للسكان، أو مساعدة الفالحين على إعادة زراعة أراضيهم المجرفة

  .االحتالل تصر على إدخال الكيروسين والسوالر والغاز إلى المنطقة على فترات متباعدة
 

 العمل والعمال

 من العام   أماكن عملهم خالل الربع الثالث    تها الرامية إلى حرمان آالف العمال الفلسطينيين من الوصول إلى           صعدت قوات االحتالل من إجراءا    
 .العمالتواصل قوات االحتالل إغالق معبر إيرز بيت حانون في وجه المسافرين وحيث  .2004

لى أماكن عملهم داخل الخط األخضر، األمر الذي        الوصول إ من  تواصل منع العمال    ووفيما تغلق تلك القوات المعبر بشكل تام أمام المسافرين،          
، وهم  " تصريح 324 " هم، وعدد لحملة تصاريح التجارة بالدخول    سمحت، خالل الفترة التي يغطيها التقرير،        إال أنها  ن معاناتهم ويفاقمها،  يزيد م 

، يدخل منهم بشكل يـومي      )85( وعدد تصاريحها    )زراعةالة  تجار (وفئة ،)239(عدد تصاريحها   يبلغ  عامة و التجارة  فئة ال   فئتين، ينقسمون إلى 
ما إلى  وباإلضافة  . التي يغلق فيها المعبر كلياً    يام  األ ويمنعون من الدخول رغم حصولهم على التصاريح في        تاجراً فقط،    )80(  إلى )50(مابين  
  . إغالقاً للمعبر خالل الربع الثالث فقط)30( فقد رصد باحثو المركز سبق

 ت أعلن الوصول إلى أماكن عملهم، حيث     من   ها المئات من العمال ممن يعملون في       قوات االحتالل  حرمت فقد   )إيرز (ي المنطقة الصناعية  أما ف  
 عامالً لفرص   4990 األمر الذي أفقد     -2004/ 8/6تماماً ونقل المصانع الموجودة بداخلها إلى مكان آخر داخل الخط األخضر بتاريخ              إغالقها
تفقـد   بهـدف    ، عاماً )30(تتجاوز أعمارهم  ممناً،   شخص )65ـال( ون من أصحاب المصانع ال يتجاوز     اًتسمح فقط بدخول عدد    هيو -عملهم  
 .  ومصالحهم في المنطقةأعمالهم

ـ    في ظل إجراءات مشددة بدخول المنطقة والعمال  العدد المحدود من أصحاب المصانع     اوتسمح تلك القوات لهذ    ر  في األيام التـي يكـون المعب
ـ     لهم  تخضعو -إغالقاً لمعبر المنطقة الصناعية خالل الربع الثالث        ) 33( فقد رصد باحثو المركز      - مفتوحاً  ةسلسلة من إجراءات التفتيش المذل

 و بطـونهم وااللتفـاف أمـام         صدورهم تعرية فضالً عن إجبارهم على      ، كاميرات متحركة  اضعت داخله و و استحدثتهاوالمرور عبر ممرات    
 متراً  250 بمسافة    لمنطقة إيرز   على النزول من الحافالت قبل وصولهم      تجبر العمال  هاإضافة إلى أن   ، التفتيش غرفى  لإ الوصول   ، قبل هاجنود

 في الربع   -شكل تام  من دخول هذا الشارع ب     لحافالتمنع ا وذلك بسبب    وذلك  مشياً على األقدام،    ويقطعون تلك المسافة   - عند مفترق الجمارك   –
 داخـل   أماكن عملهم اً  عامالً محلي ) 265( في قطاع غزة أفقد      -لذكر أن استهداف قوات االحتالل للمنشآت الصناعية والتجارية         جدير با .-الثالث

 .منشآت القطاع الصناعية على قلتها
 

 )إيرز (املنطقة الصناعيةمعرب يوضح حالة العمل على ) 13(جدول رقم 

متوسط عدد الوصول  عدد األيام الحالة الشهر
 21ياليوم

 2004/يوليو 2 مغلق
 29 مفتوح

419 

 2004/أغسطس 1 مغلق
 30 مفتوح

334 

                                                 
متوسط عدد الوصول اليومي، أي تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وجرى جمع عدد العمال ممن تمكنوا من الوصول وتقسيمه على عدد أيام العمل العادية،   21

 . يوما26ًوهي 
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 2004/سبتمبر 30 مغلق
 0 مفتوح

0 
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شكل رقم (٩) يوضح يوميات على معرب املنطقة الصناعية (إيرز)

 
 

 إيرز -معرب بيت حانون يوضح يوميات ) 14(جدول رقم 

 متوسط عدد الوصول اليومي عدد األيام  ةحالال الشهر
 تجاروالعمال لل

 2004/ويولي 0 مغلق
 31 مفتوح

821 

 2004/أغسطس 0 مغلق
 31 مفتوح

1630 

 2004/سبتمبر 30 مغلق
 0 مفتوح

0 
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شكل رقم (10) يوضح يوميات معرب بيت حانون (إيرز)

 
 

 اعتقال الفلسطينيين
 تتوغاله خالل زلمن داخل  في قطاع غزة، منهم من اعتقل من2004 فلسطينياً خالل الربع الثالث من العام )48(  االحتاللقوات اعتقلت 
 .الحواجزو المعابرخالل تنقله عبر ، ومنهم من اعتقل أثناء العمل أو ات قوات االحتالل للمناطق السكنية الفلسطينية في قطاع غزةواقتحام

 
 حيث اقتحمت في المنطقة الشرقية من حي الزيتون في مدينة غزة،ثالثة فلسطينيين خالل توغلها   اعتقلت تلك القوات1/7/2004 ففي تاريخ 

 خالل حصار بيت حانون ليل ، منزل عائلة البسيونيكما اقتحمت. واعتقلت ثالثة من أفراد عائلته طبقات 3منزل محمود أبو جراد المكون من 
خالل  13/7/2004  الموافقالثالثاءيوم خمسة فلسطينيين   واعتقلت.مهدي محمد حسان البسيوني ، واعتقلت8/7/2004  الموافقالخميس

عبد  فايز -) عاما31ً( النجار يعبد الهاد محمد أحمد -ً) عاما34(ناهض سعيد محمد أبو خماش : همادي السلقا بدير البلح وغلها في قرية وتو
 .) عاما27ً( سالم أبو العجين يعبد الح رامي -) عاما28ً( عطيوة أبو شعر قعبد الراز سالم -) عاما33ً( عطيوة أبو شعر قالراز

 
زياد أبو ضاهر من األمن :  والمعتقلون همسبخان يون خالل توغلها في القرارة خمسة فلسطينيين ،13/7/2004وم الثالثاء كما اعتقلت ي

 السبت ثالثة صيادين  واعتقالها.طارق أبو عيدة ، رياض أبو عيدة ، أسامة أبو عيدة الوطنى ، هانى أبو ضاهر من األمن الوطنى ،
 .محمد عبداهللا النجار و،عالء وأيمن خليل البردويل: ون هم والمعتقل، مزاولتهم عملهم في رفحأثناء بعدما اعترضتهم 4/9/2004
 

 المعتقلين حسب مكان االعتقاليوضح عدد ) 15(جدول رقم 
 عدد المعتقلين الموقع الذي جرى فيه االعتقال

 18 المنزل

 11 حاجز عسكري

 2 بر دوليةامع
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 عدد المعتقلين الموقع الذي جرى فيه االعتقال

 17 22أخرى

 48 المجموع

شكل رقم (11) يوضح عدد املعتقلني حسب مكان االعتقال

18

11

2

13

05101520

المنزل

حاجز عسكري

معابر دولية

أخرى

 
 

  استهداف الطواقم الطبية
، خالل الفترة التـي يغطيهـا    في األراضي الفلسطينية المحتلةلطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف   ل  استهدافها  قوات االحتالل اإلسرائيلي   تواصل 

منعهم من الوصول إلى    وقي سيارات اإلسعاف،    المسعفين وسائ و على سيارات االسعاف   النار   هاإطالقبوتتلخص أشكال هذا االستهداف      .التقرير
كما تضع قوات    .لرغم من وضوح الشارة المميزة لهم     ، على ا   منعهم من الوصول إلى المستشفيات      تعمد تأخيرهم أو   كذلكو. الجرحى والمرضى 

المرضى للوقـوف لسـاعات     االحتالل العراقيل أمام حركة الطواقم الطبية من وإلى منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس، حيث يضطر                 
طويلة على حاجز التفاح المؤدي إلى المحافظة قبل السماح لهم باجتياز الحاجز للوصول إلى مستشفى ناصر في خان يونس، فيما تحـدد أيـام                        

 .معينة إلدخال المعدات الطبية للمنطقة شبه المحاصرة منذ نحو أربعة سنوات
يد حركة أفراد الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف على الطرق الرئيسة خالل نقلها الجرحى ففي الوقت الذي تتعمد فيه قوات االحتالل تقي

 أبو هولي، وسكان منطقة المواصي في رفح وخانيونس، فإنها تمنع أفراد الطواقم –والمرضى إلى المستشفيات، السيما على حاجز المطاحن 
خاصة خالل توغالتها واجتياحاتها للمناطق السكنية في األراضي الفلسطينية الطبية وسيارات اإلسعاف من الوصول إلى الجرحى والمرضى، 

 . المحتلة
وهو ما شكل انتهاكاً لقواعد  .وفي أحيان كثيرة لجأت تلك القوات إلى احتجاز أفراد الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف داخل المناطق المستهدفة

 . 23، المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب1949 لعام لرابعةالقانون الدولي اإلنساني، السيما اتفاقية جنيف ا

                                                 
توغالت، ومن جرى اعتقالهم بالقرب من المناطق الحدودية، ومنهم من يسكن بالقرب من هذه المناطق، أو اعتقلوا في مكان العمل  أخرى تشمل من تم اعتقالهم خالل ال 22

 .أو في الطريق إليه
حرصت تلك االتفاقية على كما . أولت االتفاقية عناية واهتماماً خاصين، بالوضع الصحي عموماً في اإلقليم المحتل، وبوضع المصابين والجرحى على وجه الخصوص 23

، تنظيم خدمات الرعاية  )63، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15(وقد حاولت االتفاقية في المواد  .تأمين الحماية الخاصة لعمليات نقل الجرحى والمرضى من المدنيين
ة والموظفون المكلفون بإخالء الجرحى والمرضى، وضمان تمتع المرضى الصحية، وعمل المستشفيات، وتسهيل مرور إرساليات الغذاء والدواء، وحماية أفراد األطقم الطبي

 . والجرحى والعجزة والحوامل، بحماية خاصة في كل الظروف
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  هـذه السـيارات     عدد مـن   ، حيث تعرض  اإلسعافسيارات  ل هااستهداف، مواصلة قوات االحتالل     2004 الجاري    من العام   الربع الثالث  وشهد
 كما منعت تلك القوات أفراد الطواقم الطبيـة         . غزة  السيما خالل توغل قوات االحتالل في شمال       ،إلطالق النار المباشر من قبل قوات االحتالل      

 حصارها لبيت حانون ارتكبـت العديـد مـن هـذه     ليذكر أن قوات االحتالل وخال. وسيارات اإلسعاف من الوصول إلى الجرحى والمرضى 
 مـن نقـل     ،تحاد لجان العمل الصحي    التابع ال  ،مستشفى العودة ل لسيارة إسعاف تابعة   األطقم الطبية، مثل منعها       أفراد المخالفات الصريحة ضد  

 .خالد أبو سعدة: حالة والدة مستعصية إلى المستشفى، وإطالقها النار على طاقم االسعاف وسائقه
 وحتـى  3:00من دخول بلدة بيت حانون منـذ السـاعة    ا السائق ناهي أبو ناموس،كان يقوده  ، الصحة وزارةتابعة ل  سعافإكما منعت سيارة    

، وذلك بنقلها إلى مستشـفى       في عيادة الحكومة    تنتظر كانت مرضية   ت حاال  عدة نقاذوذلك لغرض إ  ،  3/8/2004ثالثاء  مساء ال  6:30 الساعة
 .يذكر أن عيادة بينت حانون الحكومية هي العيادة الوحيدة التي كانت تعمل أثناء الحصار، رغم إمكانياتها المحدودة جداً. الشفاء في مدينة غزة

سيارات اإلسعاف، كانت تقل جثث ثمانية من الشهداء، من الدخول إلى بلدة بيت حانون لتسـليمها لـذوي                  من   اًعدد ت قوات االحتالل  كما منع 
هـذه  أطلقت قـوات االحـتالل النيـران علـى     حيث  . مسبقرغم وجود تنسيقبال ،بيت حانون بلدة  أثناء حصار   الشهداء كي يتم دفنهم، وذلك      

 شـارع   من نقطة التقـاء    ومنعتهم من دخول بيت حانون       9/7/2004 الجمعة الموافق     يوم صباحمن   08:00عند حوالي الساعة    ،  اإلسعافات
كبيرا إلى أن تم    مما استهلك وقتاً    ) بيت حانون  (إيرز الى طريق فرعي ترابي يمر بمحاذاة معبر         حولت وجهتهم ، و  مع شارع صالح الدين    الواد
 .ول الجثامين داخل بيت حانوندخ

 بجـروح  أصيب المسعف سمير الوحيديحيث  . اجتياحها أطراف جباليا   ، خالل أحد أفراد األطقم الطبية   يرانها وأصابت   نقوات  ال فتحت تلك كما  
 لجمعية الهالل األحمر طبي، تابعطاقم برفقة  كان في طريقه    بينما،  30/9/2004خميس   من مساء ال   16:10عند حوالي الساعة    ،  ،  في ذراعه 
  . بشكل متعمدما فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها تجاه الطاقمبعد، مدارس شرقي مخيم جباليارع الي، إلخالء جثة شهيد من شاالفلسطين
  : فيهاجاءسمير مهاجر طالل الوحيدي بإفادة مشفوعة بالقسم للمركز المسعف وسائق سيارة  وقد أدلى

 
 30/9/2004ق  يوم اخلميس املوافمن مساء 1015:عند حوايل الساعة   ...محد املدهوناملسعفني فضل صبيح وأ ، رفقة زمالئي اإلسعافسيارة   بينما كنت متوقفاً يف      "

صـوت  مسعـت   .. .جباليا  شرقي سوق اخلضار يف خميم      ) 4(لالجئني يف بلوك    ) أ( مدرسة اإلعدادية    ةابو بالقرب من ب   كنت متوقفاً يف مكان قريب من األحداث،       ....
مسعـت بعـض األشـخاص      .. لالجئني  " ب" اجلهة الشرقية من مكان وقويف حيث مدرسة ذكور اإلعدادية           يفطالق النار   توجهت إىل مصدر إ   .. إطالق كثيف للنريان    

ووجهت سـيارة   .. لالجئني  " ب"أوقفت سيارة اإلسعاف أمام مدرسة ذكور اإلعدادية        ..فأسرعت جتاه مصدر الصوت     .. يصرخون من أمام املدرسة، إسعاف إسعاف       
شـاهدت    ... اجلرحىشاهدت زميلي يهبطان من السيارة كي ينقال   ..  مقابل بوابة املدرسة مباشرة      لتصبح السيارة  مث رجعت هبا قليالً إىل الغرب        اإلسعاف باجتاه الشرق  

طلباً للنجـدة   تغيثون  صراخ الشابني يس   مسعت...  أمتار فقط من سيارة اإلسعاف       7  حوايل   كانا على بعد  ...  شابني مصابني مطروحني على األرض داخل باحة املدرسة       
يف جـدار وبوابـة   ارتطام يف هيكل السـيارة و ومسعت أصوات أمام وحول السيارة شاهدت غباراً  ..  مبجرد أن هبط زميالي املسعفني مسعت إطالق كثيف للنريان           ...

صـوت  عاد .. .جلرحى مرة أخرى   ا ىلإ الوصول   نحياوالعفني  املسي  توقف إطالق النار فشاهدت زميل    ... شاهدت زميلي يتراجعان وحيتميان جبدار املدرسة       ..  .املدرسة
 -جهـة اجلنـوب   –شاهدت دبابة على مييين     .. .أوفر غطاًء لزميلي    اإلسعاف مقابل البوابة مباشرة حىت      سيارة  تقدمت ب وعلى الفور   ..  .إطالق النار جتاههم من جديد    

 يف حميط تواجدي فشاهدت بندقية خترج من شباك أحد الفصول الشرقية يف الطابق الثاين من املدرسة،                 بدأت أدقق النظر  ... كانت جنوب املدرسة عند اجلدار اخللفي هلا        
كنت ... فجأة بدأ إطالق النار من البندقية نفسها ... كنت أضع يدي االثنتان على مقود السيارة، وأنظر جتاه البندقية مباشرة   ... اليت تطل على الشارع العام للمدارس       

وشاهدت زميلي حيضران جرحياً من     ... صرخت متأملاً   شعرت بأمل شديد يف ذراعي اليمىن،        ... من جديد    مسعت صوت إطالق نار    ... ةعليها يف تلك اللحظ   أركز نظري   
...  اخللفي لسيارة اإلسـعاف      أنزلوين من وراء املقود وجلست جبانب املصاب يف الكرسي        ... التفت أحدهم حنوي وقال أنت ترتف       ... اجلرحيني اللذان كانا يف املدرسة      

 الدبابة اليت كانت تستقر جنوب      شاهدتوتوىل زميلي أمحد املدهون مكاين يف القيادة، يف هذه اللحظات           ) ... حامل للذراع (ربط زميلي فضل صبيح رابط على ذراعي        
  ".24فقدت الوعيد ذلك مدرسة اإلعدادية تسري مسرعة حنونا، فانطلق زميلي املدهون باإلسعاف مسرعاً من املكان، بع

                                                 
، حيث خضع دخل سمير الوحيدي في غيبوبة مؤقتة، استفاق منها في اليوم التالي، ليجد نفسه يرقد في مستشفى دار الشفاء في مدينة غزة، وذراعه ملفوفة بالرباط الطبي4

  .لعملية جراحية، بعد قطع عيار ناري الشريان وهتّك عظم ذراعه األيمن
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كانـا  أفراد طاقم طبـي     قوات االحتالل المتمركزة في البرج العسكري المشرف على حاجز المطاحن، شمال مدينة خان يونس،                كما استهدفت 

سـيارة   نيـران أسـلحتها تجـاه     حيث فتحت     مدينة غزة،   إلى وهم في طريق العودة    لجان اإلغاثة الطبية،     تابعة التحاد يستقالن سيارة اسعاف    
: ر، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد طاقمها وهمـا          اإلسعاف، التي تق طاقم اإلغاثة الطبي وهم ينظرون أن تسمح لهم قوات االحتالل بالمرو             

، أصـيب   ) عامـاً  37 ( وفيق عبد اهللا العبادلة    سعاف، أصيب بشظايا في كال ذراعيه، والطبيب      وهو سائق اال  )  عاماً 50(صبحي محمود ماضي    
 .ظايا في الفخذ األيمنبش

 استهداف نشطاء حقوق اإلنسان
 على حقيقة ما تقوم به من انتهاكات وجرائم، وفي          طاء حقوق اإلنسان، ومنعهم من اإلطالع      الصحفيين ونش  استهدافدأبت قوات االحتالل على     

تحقيقاتهم الميدانية في منطقة الفرطـة شـرق بيـت    بينما كانوا يجرون     الميدانيين،    الميزان مركز باحثي   ت قوات االحتالل  فالسياق نفسه استهد  
حانون، ويجمعون المعلومات واإلفادات من الضحايا، ويوثقون الخسائر واألضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، خـالل االجتيـاح                  

 من صباح اليوم األحد الموافـق  11:30ساعة  عند حوالي ال  ،فتحتو .والحصار الذي فرضته قوات االحتالل لمدة سبع وثالثين يوماً على البلدة          
ويعتقد المركز أن تلك القوات     . المركز نيران رشاشاتها تجاه باحثي      ،  )بئر للمياه (، قوات االحتالل المتمركزة في محيط بئر القطاع         8/8/2004

. سهل رؤيتهم ورؤية ما يقومون به من عمل       وذلك ألن الباحثين كانوا في منطقة مكشوفة ي       ،  من مواصلة عملهم  ومنعهم   هدفت إلى ترويع باحثيه   
 اعتلـى وجاء إطالق النار بينمـا      .  متراً عن خط التحديد الفاصل شرق بيت حانون        400 يبعد حوالي    كما أن المكان الذي جرى استهدافهم فيه      

توثق األضـرار التـي لحقـت    لن  صور للمكابهدف التقاطمين أبو عودة، ألمنزل تعود ملكيته الطابق الثاني من   باحث المركز في شمال غزة    
 .للجوء إلى الطابق السفلي، فوجئ بإطالق الرصاص عليه ما دفعه  بالصوربالمزروعات

القسم بتاريخ ب بإفادة مشفوعة ،شمال غزةفي منطقة الذي يعمل ،  ) عاما28ً( باحث المركز الميداني حسين عبد الرحمن محمد حماد ىوأدل
 : جاء فيها8/8/2004

مكون من باحثي ( فريق عمل ضمن8/8/2004يوم األحد املوافق توجهت  .. يوما37ًدة  هلا مقوات االحتالل من بلدة بيت حانون يف أعقاب حصارها انسحاببعد "
 االحتالل ميدانياً، إلجراء حتقيق ومعاينة األماكن اليت كانت مسرحاً لتوغل قوات ..إىل بلدة بيت حانون) مركز امليزان حلقوق اإلنسان يف خمتلف مناطق قطاع غزة

 .. . يف منطقة الفرطة شرقي بيت حانونإىل هناية شارع الرتاز وصلت صحبة الفريق ...اليت حلقت بالسكان وممتلكاهتم وحصر األضرار ومقابلة الضحايا وشهود العيان 
  حوايلعلى بعد – من هذه املنطقة  ويقع إىل الشرق .. .ارنة وأبو عودةالكف، اليت تعود ملكيتها لعائليت األراضي الزراعية يف املنازل السكنية جمموعة من  حيث توجد

  يف حميط املكان أمعنت النظر... يف أوقات سابقة قوات االحتاللجتريف مزروعاهتا على أيدي  منطقة جرداء بفعل  يف.. .  بئر القطاع ملياه الري-إىل الشرق  متراً 400
مظهرنا املدين ووضوح ما نقوم به من عمل باإلضافة إىل بعدنا ملسافة كبرية عن قوات االحتالل  لألمر بسبب أكترث مل ...ئر من وجود قوات االحتالل عند البفتيقنت 

 منا إىل  باحث كلتوجهمث ... )ا حقيبته ويتضح من ملبسنا حقيقة عملنا ووجودنا يف املكانحيث حيمل كٍل من( مشياً على األقدام جتاه املنازل السكنية اصلنا تقدمنا و...
ملرتل ممدوح يف اجلهة الشرقية باب صغري سلكت طريقي عرب و..  . فقررت التوجه إليه ... أبو عودة إىل الشرق قليالً  وبقي مرتل يعود للمهندس أمني.. .أحد املنازل

ألقيت التحية  .. االحتالل دون أن أكون مكشوفاً لقوات..رتلحيث يؤدي مباشرة إىل ذلك امل ... عن مرتل أبو عودة  مترا20ًحممود الكفارنة الذي يبعد عنه حوايل 
ه ثكنة عسكرية طيلة تذ يف املرتل حيث كانت تستويل عليه واختت االحتالل األضرار اليت أحدثتها قواشرعت يف معاينة... على ربة املرتل وعرفتها بنفسي وبطبيعة عملي 

وبدأت يف التقاط بعض الصور وأخذت شهادة السيدة ... عبأت النماذج املخصصة حلصر األضرار  ...كرب  األابنهال و كان برفقيت ربة املرت...فترة احلصار
تطل على وكانت النافذة  .. قوات االحتاللأحدثتها تلة رملية كبرية تقابلهابرية يف الطابق الثاين من املرتل  كعند نافذةوقفت ... -األضرار بالصور لتوثيق -الفوتوغرافية

كانت ...التقطت صورة للمركبة  ...من املرتل  الشرقجهة ت إىل  مركبة من نوع فولكس واجن ختص صاحب املرتل قد دمرت وجّرشاهدت  ...طاع مباشرةبئر الق
 .. .ات ربة املرتل من خلفي صرخمسعت.. .إطالق نار  صوت ومسعت .. املقابلة شاهدت رماالً تتطاير من التلة الرمليةفجأة ... املرتل وابنها يقفان خلفي مباشرةربة 

.. اجلدار بسرعةواحتميت يف اخنفضت أرضاً  ... ، كان صوت الرصاص حيدث صفرياً مكتوماً فأدركت أن قوات االحتالل تطلق النريان جتاهي..وما زالت الرمال تتطاير
أهنيت عملي يف ..  بعد أن اطمأننت لسالميت وسالمة من معي ق السفليلطاب اىلهبط إ..  .عد حلظاتتوقف إطالق ب .... ر إطالق النريانتكر. .. كذلك فعل من خلفي

    ". األكثر أمناًيةاملنطقة الغرباملرتل وغادرت املنطقة رفقة زمالئي إىل 
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 استهداف اإلرساليات اإلنسانية
، كما استهدفت وفـداً لوكالـة غـوث          واإلرساليات اإلنسانية من الوصول إلى المناطق المحاصرة       الوفود الدولية أعضاء   منعت قوات االحتالل  

وتشغيل الالجئين على رأسه مفوض عام وكالة الغوث الدولية، بإطالق النار رغم علمها المسبق بنية المفوض مرافقة إرسالية غذاء مقدمة مـن     
  .الوكالة ألهالي البلدة

الوكالة الدوليـة،   عام  ن، مفوض   بيتر هانس ى رأسه السيد    وتعرض موكب وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة، وعل          
 .م14/7/2004زيارته لبيت حانون بتاريخ خالل 

   : فيهاجاءم، للمركز 15/7/2004بإفادة مشفوعة بالقسم بتاريخ )  عاما39ً(أدلى السيد أحمد أحمد جبر البسيونيحول هذا الحادث  و
 

 ...م  14/7/2004 من يوم األربعاء     30.10عند حوايل الساعة    لسكة من جهة اجلنوب يف بيت حان،        عند بداية شارع ا    مرتيل الواقع    نافذةمنا كنت أنظر من خالل      "ي
 جرب  شاهدت القافلة تتوقف قبالة بيت أخي     ...  غريب بيت حانون     –ألمم املتحدة تدخل شارع السكة      مكونة من أربعة جيبات وحافلة صغرية تضع شارة ا        شاهدت قافلة   

 شاهدت ركاب القافلة يترجلون إلزاحـة       ... املقتلعة من قبل قوات االحتالل       وبعض األشجار دققت النظر فرأيت هذا اجلزء من الطريق مغلقاً بساتر ترايب            ...البسيوين
 أجنبياً 20 حوايلكان بصحبته  ... الةالذي أعرفه حبكم عملي يف الوك   الدولية،  لوكالة  ل املفوض العام    ،بيتر هانسن  السيد  على من بينهم تعرفت   ...العراقيل من طريقهم    

م مـن اجلهـة     80نهم حوايل   تبعد ع كنت أعلم أن قوات االحتالل      ... إطالق نار     مسعت صوت  حىت ... هتم  ا من سيار  وما أن ترجلوا  ..  .ملوظفني العرب و مخسة من ا   
..  .اجملاور ملرتيل مـن اجلهـة الغربيـة    وفتحت هلم باب مرتل أخي جرب      سرعت حنوهم   أ ... من املكان تاركنب سياراهتم       النريان جتاههم فهرولوا هرباً    كانت ... اجلنوبية

، الـذي    من املرتل كي يشاهدوا حجم الدمار        ةاألخريعدت بصحبتهم إىل الطبةق الثانية و      ص ... مراسل تلفزيون أبو ظيب وكامرياته     وكان بصحبتهم    ...ودخلوا مجيعهم 
 ... ت احتالل برشقات من نرياهنـا      وما أن وصلنا النافذة حىت باغتتنا قوا       ...افذ املطلة على الناحية الشمالية    إحدى النو  تقدمنا حنو    ...أحدثته قوات االحتالل يف املنطقة      

االحتالل بأم عينه بات كي يشاهد دبال... جهة الشرقمن  متر عن مرتل أخي 20 الذي يبعد حوايل ، دعوت السيد هانسن لزيارة بييت...ار مباشراً جتاهنا كان إطالق الن 
 عدنا أدراجنا  ... تالل النار جتاهنا للمرة الثالثة     حىت أطلقت قوات االح    ..أن خرجنا من مرتل أخي جتاه مرتيل       وما   .. .تراحي وسار بصحبيت   فوافق على اق   .. .خلف مرتيل 

 قبـل أن     دقيقة 45 حوايل   األمر غرق است .. . والوفد املصاحب من املكان     العام روج املفوض العام لعمليات الوكالة اتصاالته كي تسمح قوات االحتالل خب        دير  املوأجرى  
 "وسط بلدة بيت حانون شرقاً جتاه تواصل القافلة سريها

 
 السـبت يـوم   حيث منعت    ، يوماً 37حصارها لبلدة بيت حانون الذي استمر لمدة         ، خالل نسانيةاإلرسالية  اإل هذا ومنعت قوات االحتالل مرور    

الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمياه والغاز والمواد الطبية من دخول بلدة بيت حانون رغم وجود تنسـيق                  عدد من    13/7/2004 الموافق
 المتمركـزة علـى مفتـرق       ةي شريطة تفريغها في شاحنات أخرى أمام مرأى الدبابات االسرائيل         ، ثم السماح بدخولها   مع وزارة الشئون المدنية   
 ألن ذلـك يتطلـب       وزارة الشئون المدنية   رفضته وهذا ما     - حيث المنفذ الوحيد الذي أوجدته قوات االحتالل للبلدة        –الجمارك في محيط إيرز     
 . معاناة وجهد مضاعف
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 خاتمةال
 

واستمرار )  سبتمبر- أغسطس- يوليو:شهور (2004 خالل الربع الثالث من العام  قوات االحتالل اإلسرائيليالتقرير ممارسات  هذاحوض
 . على السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينية المحتلة، السيما في قطاع غزة انهاعدو

وقد أبرز التقرير حوادث منفصلة لعمليات القتل العمد والمنظم بحق الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، مدعومة بإفادات مشفوعة بالقسم أدلى 
 وأرقام ضمن جداول وأشكال توضيحية وضحت حجم االنتهاكات المرتكبة، إحصاءاترز التقرير بها شهود عيان على تلك الحوادث، كما وأب

 والحصار التي فرضتها تلك القوات على سكان قطاع غزة، ووضح الحالة المأساوية التي يعيشها هؤالء السكان في اإلغالقكما رصد حاالت 
يد من الدقة والتفصيل الذي رصدته أدوات البحث الميداني بواسطة باحثي المركز هذا وتناول التقرير تلك العناوين بمز. لمحاصرةالمناطق ا
التصعيد و .دولي الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الاالنتهاكاتمواصلة ووتبرز عمليات القتل العشوائي والقتل بدماء باردة  .المتمرسين

رورة  المدنيين قسرياً عن ديارهم دون مراعاة لمبدئي التمييز والتناسب والضالواضح في سياسة هدم وتدمير المنازل السكنية، وتهجير السكان
.  ضد السكان ومناطقهم السكنيةالعمليات واآلليات التي تشارك في فراداألعدد  أعداداً كبيرة من حيث  االحتاللقواتالحربية، حيث استخدمت 

 .عزللامدنيين الفيما استخدمت وسائل قتل وتدمير فتاكة، في مواجهة 
 

المركز إذ يجدد إدانته واستنكاره لممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلي، فإنه يؤكد على أنها جرائم حرب منظمة، تمثـل انتهاكـات جسـيمة                      و
 عن  ، تعبيراً واضحاً  وتصعيد ارتكابها ويرى المركز في استمرار هذه الجرائم       . ومنظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني ومعايير حقوق اإلنسان       

 محكمة العدل الدولية الذي يؤكد على       ، األمر الذي استمر حتى بعد صدور رأي        المجتمع الدولي تجاه الجرائم اإلسرائيلية     يبديهاحالة العجز التي    
   .وضع األراضي الفلسطينية كأراضٍي محتلة

 

جاه السكان المدنيين في األراضي الفلسـطينية المحتلـة،     ويؤكد المركز أن عجز المجتمع الدولي عن االضطالع بواجباته القانونية واألخالقية ت           
 عامل تشجيع لدولة االحـتالل  شكل ،م يزل تجاه جرائم قوات االحتالل  والتي ظهرت واضحة في استمرار حالة الصمت التي اتسم بها موقفه ول           

 . جرائمهاارتكابكي تمضي في 
 

ر واإلغالق والتهجير القسري، بالنظر إلى تداعياتها الخطير على جملة حقـوق            هذا وينظر المركز بخطورة بالغة، إلى استمرار سياسة الحصا        
اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، السيما استمرار تدهور مستويات المعيشة وتفاقم ظاهرتي البطالة والفقر، األمر الذي يهدد بحـدوث                   

كما ينظر في استمرار تردي األوضاع سبباً لحدوث حالة من عـدم            . ن األطفال كوارث إنسانية السيما فيما يتعلق باستشراء أمراض فقر الدم بي         
االستقرار في المجتمع األمر الذي يلزم المجتمع الدولي بتقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ على حد أدنى من الشروط اإلنسانية لحياة السكان فـي                       

 .  األراضي الفلسطينية المحتلة
   

قوق اإلنسان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة، عليه فإن مركز الميزان لح
كما يحذر المركز من استمرار حالة . ومالحقة مجرمي الحرب من اإلسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة

 .شجيع إسرائيل على االستمرار في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلةالصمت الدولية، التي من شأنها ت

 
 انتهـــى
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 قريرتمالحق ال

 

 قائمة بأسماء الشهداء )1(ملحق 
 30/9/2004حتى  1/7/2004الذين سقطوا في الفترة الممتدة من 

 شهادتاريخ االست ر باألعوامالعم المحافظة  االسم الرقم
 01/07/2004 12 رفح عمر محمد عواد أبو زريعان .1
 02/07/2004 16 غزة حمزة ناهد حسن حبوش .2
 02/07/2004 22 رفح ياسر محمد أحمد العرجا .3
 02/07/2004 19 شمال غزة محمد أحمد جابر ضيف اهللا .4
 03/07/2004 15 غزة اسحاق معين اسحاق أبو طالب .5
 03/07/2004 16 غزة يوسف فياض محمد نصر اهللا .6
 03/07/2004 9 شمال غزة ايهاب عبدالكريم أحمد شتات .7
 04/07/2004 17 دير البلح عدنان حسن حسين منصور .8
 04/07/2004 29 رفح رفعت عمر سالمة أبو عمرة .9

 05/07/2004 14 خان يونس عالء حمادة محمد الشاعر .10
 06/07/2004 20 دير البلح ابراهيم رفيق رشيد عبدالهادي .11
 06/07/2004 20 غزة لجدبةعماد عبدالغفار موسى ا .12
 08/07/2004 32 شمال غزة زاهر راجح عثمان أبو هربيد .13
 08/07/2004 45 شمال غزة )الكفارنة(نعيم مصباح اسماعيل عبد الهادي  .14
 08/07/2004 37 شمال غزة نصر الدين محمد عثمان أبو هربيد .15
 08/07/2004 40 شمال غزة جميلة عبدالهادي عبدربه مصلح .16
 08/07/2004 50 شمال غزة  الزعانينيوسف أحمد موسى .17
 08/07/2004 46 شمال غزة ناهض عبدالرحمن عبداهللا أبو عودة .18
 08/07/2004 27 شمال غزة حامد أحمد عبد العزيز أبو عودة .19
 10/07/2004 20 دير البلح محمود عودة محمود أبو ناموس .20
 10/07/2004 22 غزة محمد مهدي عبدربه أبو زور .21
 10/07/2004 23 غزة  نصارمحمود يوسف محمود صالح .22
 10/07/2004 26 دير البلح حسين نافز عزو أبو دالل .23
 10/07/2004 16 رفح حنين عودة عيادة أبو سمهدانة .24
 10/07/2004 18 شمال غزة صالح تيسير نظمي أبو هزاع .25
 12/07/2004 72 خان يونس ابراهيم محمود محمد خلف اهللا .26
 18/07/2004 3 رفح سمر عمر حسن فوجو .27
 22/07/2004 24 غزة اسر محمد ارحيمحازم ي .28
 22/07/2004 18 غزة رأفت محمد رأفت أبو عاصي .29
 24/07/2004 16 شمال غزة حسام حلمي محمود ناصر .30
 26/07/2004 11 خان يونس سارة محمود موسى زعرب .31
 26/07/2004 50 خان يونس غالية حماد محمد يونس .32
 27/07/2004 22 غزة فادي زياد محمد المغني .33
 28/07/2004 24 خان يونس ى علي العبادلةيونس مصطف .34



انيوحدة البحث الميد                                            مركز الميزان لحقوق اإلنسان                           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    قطاع غزة– 30/9/2004حتى / 1/7تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي المحتلة خالل الفترة من 

35

 29/07/2004 41 خان يونس زكي علي محمد أبو زرقة .35
 29/07/2004 20 رفح محمد رياض محمود عدوان .36
 29/07/2004 32 خان يونس عمرو عبداهللا عمرو أبو ستة .37
 29/07/2004 26 غزة ماهر حماد سعيد أبو العطا .38
 30/07/2004 14 خان يونس محمد محمود خلف اهللا .39
 02/08/2004 21 غزة علي موسى محمد سمور .40
 02/08/2004 20 شمال غزة محمود نبيل حسين مطر .41
 02/08/2004 22 شمال غزة عصام عدنان محمد المرنخ .42
 02/08/2004 62 خان يونس نعمة ابراهيم سليمان أبو سحلول .43
 03/08/2004 17 رفح محمد يوسف عبدالكريم أبو ندى .44
 03/08/2004 33 رفح أكرم موسى محمد الحبيبي .45
 03/08/2004 18 رفح ميسرة عمران مصطفى أبو سلمية .46
 04/08/2004 18 شمال غزة قاسم صالح موسى المطوق .47
 04/08/2004 19 رفح جهاد سامي محمد البس .48
 04/08/2004 11 شمال غزة علي عبد الرحيم يوسف أبو علبة .49
 04/08/2004 20 شمال غزة وائل محمد عطية أبو الجديان .50
 05/08/2004 14 رفح ابراهيم برهومإيمان سليمان  .51
 06/08/2004 17 رفح محمد خالد منصور أبو حماد .52
 06/08/2004 16 رفح أحمد صالح محمد القيق .53
 14/08/2004 13 رفح سيف الدين سليمان نعمات البراهمة .54
 16/08/2004 21 دير البلح موسى منصور محسن أبو ماشي .55
 16/08/2004 31 شمال غزة محمد سليمان محمد أبو حشيش .56
 17/08/2004 29 غزة حسين سعيد خليل الجعبري .57
 17/08/2004 27 غزة عالءالدين محمد علي محمد الشريف .58
 17/08/2004 20 خان يونس شادي وليد علي لقان .59
 17/08/2004 22 غزة محمد أحمد سعيد الجعبري .60
 17/08/2004 22 غزة برهام أحمد برهام الجعبري .61
 17/08/2004 20 خان يونس فادي خالد محمود دوحان .62
 17/08/2004 38 غزة فتحي سعيد خليل الجعبري .63
 19/08/2004 16 رفح أحمد عبد الفتاح علي الهمص .64
 20/08/2004 62 رفح محمد عبد اهللا مطر الحمايدة .65
 21/08/2004 22 دير البلح نائل خليل محمد أبو غولة .66
 23/08/2004 20 رفح حازم فؤاد محمود أبو زهري .67
 24/08/2004 20 خان يونس كامل حسن األسطل .68
 27/08/2004 71 رفح جدوع هويدي موسى الكرد .69
 29/08/2004 24 شمال غزة سالمة عيد مقبل السواركة .70
 30/08/2004 24 خان يونس ياسر عبد الرحمن خليل النجار .71
 02/09/2004 19 دير البلح محمد جمال عبد الكريم بركة .72
 02/09/2004 19 دير البلح أحمد عامر أحمد أبو شاويش .73
 02/09/2004 18 دير البلح  سمير محمد ابو غرابشادي .74
 02/09/2004 15 دير البلح محمد جمال جابر أبو مصبح .75
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 03/09/2004 16 رفح منير شعبان محمد السندي .76
 04/09/2004 17 خان يونس وسام محمد علي أبو زرقة .77
 06/09/2004 25 غزة أحمد خيري محمد السكافي .78
 07/09/2004 27 غزة رواد ابراهيم محمد السويركي .79
 07/09/2004 19 غزة عزة أحمد فرج الوادية .80
 07/09/2004 26 غزة أسامة عوني مصطفى حجيلة .81
 07/09/2004 20 غزة بالل فايز حامد قريقع .82
 07/09/2004 21 غزة عارف قاسم حسن جندية .83
 07/09/2004 21 غزة محمد عمر عوض جندية .84
 07/09/2004 25 غزة سعيد ياسر سعيد سويعد .85
 07/09/2004 22 غزة  قريقعأدهم كريم محمد .86
 07/09/2004 18 غزة محمد عبداهللا أحمد قنوع .87
 07/09/2004 17 غزة غسان محمد سالم عبيد .88
 07/09/2004 23 غزة ايهاب محمد النيرب .89
 07/09/2004 16 رفح يوسف أحمد محمد أبو لبدة .90
 07/09/2004 23 غزة معتصم فؤاد محمد الزربتلي .91
 07/09/2004 22 غزة فارس سعدي شعبان السرساوي .92
 07/09/2004 18 غزة أيمن خزاع حمدان فرحات .93
 09/09/2004 23 شمال غزة محمد علي محمد موسى .94
 09/09/2004 18 شمال غزة سامي شريف سليم ثابت .95
 09/09/2004 55 شمال غزة منير أنور محمد الدقس .96
 09/09/2004 22 شمال غزة )ابو العظام(محمد يوسف عز الدين  .97
 09/09/2004 24 شمال غزة عليمحمد علي موسى الحاج  .98
 09/09/2004 29 شمال غزة محمود محمد عبد الرازق درابيه .99

 09/09/2004 24 شمال غزة محمد يوسف محمد عز الدين .100
 10/09/2004 16 شمال غزة )الزين(عبد اهللا هشام عاشور نصر  .101
 10/09/2004 35 شمال غزة عبد العزيز عبد اللطيف محمد األشقر .102
 12/09/2004 20 رفح  أبو جزرداوود عبداهللا يوسف .103
 19/09/2004 32 غزة خالد محمد عبد الحليم أبو سلمية .104
 19/09/2004 20 شمال غزة رامي عبد الكريم حماد أبو لحية .105
 20/09/2004 37 دير البلح رباح درويش حسين زقوت .106
 20/09/2004 38 دير البلح نبيل ابراهيم محمود الصعيدي .107
 22/09/2004 9 خان يونس رغدة عدنان عبد العصار .108
 22/09/2004 20 شمال غزة أسامة صالح رمضان األعرج .109
 23/09/2004 17 غزة يوسف عبد اهللا محمد عمر .110
 27/09/2004 59 خان يونس سعيد محمد محمود المدهون .111
 27/09/2004 18 شمال غزة محمد توفيق سعيد أبو عسكر .112
 27/09/2004 18 شمال غزة حسن محمد حسن ظاهر .113
 29/09/2004 15 دير البلح محمد طالل محمد جبر .114
 29/09/2004 13 شمال غزة سائد محمد هود أبوالعيش .115
 29/09/2004 33 غزة خليل خليل أحمد أبو ناجي .116



انيوحدة البحث الميد                                            مركز الميزان لحقوق اإلنسان                           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    قطاع غزة– 30/9/2004حتى / 1/7تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي المحتلة خالل الفترة من 

37

 29/09/2004 21 غزة فتحي أحمد سليمان أبو صواوين .117
 29/09/2004 16 شمال غزة أحمد ابراهيم عبد الفتاح ماضي .118
 29/09/2004 23 شمال غزة توفيق محمد ابراهيم الشرافي .119
 29/09/2004 23 شمال غزة حمزة أسعد اسماعيل أحمد .120
 29/09/2004 17 شمال غزة يحيى أكرم أحمد حماد .121
 29/09/2004 17 غزة هاني سعيد مشتهى .122
 30/09/2004 38 شمال غزة ابراهيم علي محمد عسلية .123
 30/09/2004 70 شمال غزة محمد يوسف خليل الحبل .124
 30/09/2004 15 زةشمال غ محمد خالد عبد اهللا ابراهيم ريحان .125
 30/09/2004 14 غزة عالء ذياب عثمان شمس .126
 30/09/2004 15 غزة نضال سعيد لطفي البيشاوي .127
 30/09/2004 23 شمال غزة محمود محمد عبد الفتاح أبو الجديان .128
 30/09/2004 15 شمال غزة عبد السالم محمد محمد شلحة .129
 30/09/2004 13 شمال غزة معتز عبد المالك محمد التلولي .130
 30/09/2004 26 غزة قبل محمد خويشقم .131
 30/09/2004 17 غزة  الكحلوتإسماعيلضياء الدين أحمد  .132
 30/09/2004 15 غزة محمد رأفت محمد الريفي .133
 30/09/2004 17 شمال غزة محمود معين حسن المدهون .134
 30/09/2004 16 شمال غزة محمد عبد الكريم جمعة الجعبير .135
 30/09/2004 20 شمال غزة مصعب محمد خميس محمد فريجة .136
 30/09/2004 13 غزة سلطان سعيد لطفي البيشاوي .137
 30/09/2004 26 غزة محمد محمود جبريل أبو حصيرة .138
 30/09/2004 32 شمال غزة سفيان شفيق عبد الفتاح أبو الجديان .139
 30/09/2004 27 شمال غزة عاطف جمال رجب األشقر .140
 30/09/2004 19 شمال غزة حسام عمر رمضان غبن .141
 30/09/2004 28 شمال غزة د الباري أبو سخيلةجاد أحمد عب .142
 30/09/2004 31 شمال غزة )زقوت(اياد محمد اسماعيل سالم  .143
 30/09/2004 21 شمال غزة محمد رفيق كمال سالم .144
 30/09/2004 25 شمال غزة رأفت توفيق ابراهيم جاب اهللا .145
 30/09/2004 18 شمال غزة تامر عبد العزيز عبد الرحمن أبو شكيان .146
 30/09/2004 19 شمال غزة ي يوسف محمود النجارعبد الح .147
 30/09/2004 19 شمال غزة أسامة محمد عبد الحفيظ البرش .148
 30/09/2004 26 شمال غزة حازم حسين صالح فرج اهللا .149
 30/09/2004 26 شمال غزة محمد جميل حسين األستاذ .150
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  المنازل المتضررة)2 ( رقمملحق
 30/9/2004 حتى 1/7الفترة ما بين خالل تدمير الهدم والمنازل السكنية التي تعرضت لل

 تاريخ االعتداء حجم الضرر المحافظة  االسم الرقم
 01/07/2004 جزئي رفح عمر احمد حسين موسى .1
 01/07/2004 كلي رفح كمال محمد علي أبو مطير .2
 01/07/2004 كلي رفح هيال هايل دياب النجار .3
 01/07/2004 كلي رفح يونس فايز محمد أبو طه .4
 01/07/2004 جزئي رفح  محمد يوسف المالحيأفتر .5
 01/07/2004 كلي رفح  النملةإسماعيليوسف محمد  .6
 01/07/2004 كلي رفح  درويش عطية أبو طهأكرم .7
 01/07/2004 جزئي رفح عطية محمد العبد أبو طه .8
 01/07/2004 جزئي شمال غزة عبد الرازق عبد الكريم عبد اهللا أبو عودة .9

 01/07/2004 جزئي شمال غزة ح المصريجبريل محمد عبد الفتا .10
 01/07/2004 جزئي شمال غزة صالح جميل محمد الشوا .11
 01/07/2004 كلي شمال غزة خميس حسين عبد اهللا المجدالوي .12
 01/07/2004 جزئي شمال غزة خرواتإعزات عبد الكريم سليمان علي  .13
 02/07/2004 جزئي شمال غزة سهيل راجح عثمان أبو هربيد .14
 02/07/2004 جزئي شمال غزة م العماوي سالأنيسشادي  .15
 02/07/2004 جزئي شمال غزة ايمن محمد علي الشنباري .16
 02/07/2004 جزئي شمال غزة محمد فوزي رمضان الشنباري .17
 02/07/2004 كلي شمال غزة جودت عبد الجواد محمد أبو زريق .18
 02/07/2004 جزئي شمال غزة زياد أحمد جابر ضيف اهللا .19
 02/07/2004 جزئي شمال غزة  أبو زريقحسين عبد الجواد محمد .20
 03/07/2004 جزئي شمال غزة  عبد الفتاح بكر الكفارنةأكرم .21
 05/07/2004 جزئي شمال غزة محمد خليل صالح أبو هربيد .22
 05/07/2004 جزئي شمال غزة  صالح احمد أبو هربيدأمين .23
 05/07/2004 جزئي شمال غزة خليل صالح احمد أبو هربيد .24
 05/07/2004 جزئي شمال غزة لي أبو عودةالعزيز ع أحمد عبد .25
 06/07/2004 كلي دير البلح زكية عبد اهللا عطيوة أبو شعر .26
 06/07/2004 جزئي شمال غزة سليمان سلمان عامر العديسي .27
 06/07/2004 كلي رفح نجوى عطية محمد أبو طه .28
 06/07/2004 كلي رفح نادر عطية محمد أبو طه .29
 06/07/2004 كلي رفح سلمان احمد نمر أبو ضباع .30
 07/07/2004 جزئي شمال غزة عبد الهادي عبدالكريم اخروات .31
 07/07/2004 جزئي شمال غزة عرفات عطا اهللا حسين المصري .32
 07/07/2004 جزئي شمال غزة ناصر أحمد عبد الهادي الزعانين .33
 07/07/2004 جزئي شمال غزة رياض جبر احمد البسيوني .34
 07/07/2004 جزئي شمال غزة الهادي حمد حسين محمد عبد .35
 07/07/2004 جزئي شمال غزة احمد علي عبد اهللا عدوان .36
 08/07/2004 جزئي شمال غزة ايمن عبد العزيز طه قاسم .37
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 08/07/2004 جزئي شمال غزة موسى حسن الترابين .38
 08/07/2004 جزئي شمال غزة يحيى محمد احمد الكفارنة .39
 08/07/2004 جزئي شمال غزة بشير خضر بسيوني حسان .40
 08/07/2004 جزئي شمال غزة يل محمد المصريأيوب جبر .41
 08/07/2004 جزئي شمال غزة عطايا جبر احمد البسيوني .42
 08/07/2004 جزئي شمال غزة الكريم حمد الرحمن عبد أحمد عبد .43
 08/07/2004 جزئي شمال غزة صبري علي محمد قاسم .44
 08/07/2004 جزئي شمال غزة مجدي محمد عبد اهللا أبو عودة .45
 08/07/2004 جزئي شمال غزة  شباتعيلإسماسائد محمد  .46
 08/07/2004 جزئي شمال غزة عبد المعطي محمود طه قاسم .47
 08/07/2004 جزئي شمال غزة ة رمضان محمود البعفوط .48
 08/07/2004 جزئي خانيونس فاطمة محمد مصلح موسى .49
 08/07/2004 كلي خانيونس حيدر خضر حجاج بربخ .50
 08/07/2004 كلي خانيونس محمود محمد خليل شلولة .51
 08/07/2004 جزئي شمال غزة محمد عودة شحادة حمد .52
 08/07/2004 كلي خانيونس سكوت حسن خليل شلولة .53
 08/07/2004 جزئي شمال غزة خرواتاباسم محمد عبد الكريم  .54
 08/07/2004 كلي خانيونس علي أحمد حسن حنيدق .55
 08/07/2004 جزئي شمال غزة  شباتإسماعيلزاهر مصطفى  .56
 08/07/2004 كلي خانيونس نيدقمحمد محمود أحمد ح .57
 08/07/2004 جزئي شمال غزة خضر عبد الفتاح أبو عمشة .58
 08/07/2004 كلي خانيونس  فرحان محمد شلولةإبراهيم .59
 08/07/2004 جزئي شمال غزة خليل عبد الكريم حسين الزعانين .60
 08/07/2004 كلي خانيونس سناء اسعيد سالم شلولة .61
 08/07/2004 ليك خانيونس أحمد حسين محمود حنيدق .62
 08/07/2004 جزئي شمال غزة نافذ ذياب البسيوني .63
 08/07/2004 كلي خانيونس فرحان محمد خليل شلولة .64
 08/07/2004 جزئي خانيونس  الخيرأبوسامي سيد أيوب  .65
 08/07/2004 جزئي شمال غزة  حسنإبراهيمفايز  .66
 08/07/2004 كلي شمال غزة باسل محمد جمعة الزعانين .67
 08/07/2004 كلي شمال غزة لكريم الزعانينمحمد جمعة عبد ا .68
 08/07/2004 جزئي شمال غزة عزام عايش صالح حمد .69
 08/07/2004 جزئي شمال غزة عزيزة عايش محمود الشنباري .70
 08/07/2004 جزئي شمال غزة محمد عبد محمود أبو عمشة .71
 08/07/2004 جزئي شمال غزة لطفي صالح محمد حمد .72
 08/07/2004 جزئي  غزةشمال  الشنباريأيوبعبد الجبار  .73
 08/07/2004 جزئي شمال غزة محمد عبد محمود أبو عمشة .74
 08/07/2004 جزئي شمال غزة جميل محمود محمود حمد .75
 08/07/2004 جزئي شمال غزة سامي محمد عبد اهللا البع .76
 08/07/2004 جزئي شمال غزة محمد محمود محمود حمد .77
 08/07/2004 جزئي شمال غزة سعيد حسن محمود البع .78
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 08/07/2004 جزئي شمال غزة احمد شحدة عبد اهللا السبع .79
 08/07/2004 جزئي شمال غزة عثمان حسن محمود البع .80
 09/07/2004 جزئي شمال غزة  العثامنةإبراهيمعبداهللا محمد / ورثة .81
 09/07/2004 جزئي شمال غزة حسين عبد اهللا محمد العثامنة .82
 09/07/2004 جزئي خانيونس مصلح محمد صالح الشاعر .83
 09/07/2004 كلي خانيونس لمياء مصلح محمد الشاعر .84
 09/07/2004 جزئي شمال غزة سعدي احمد عبد الهادي الزعانين .85
 09/07/2004 جزئي شمال غزة )األشقر(أحمد حسن محمد العثماني  .86
 09/07/2004 جزئي شمال غزة محمود حسن محمد األشقر .87
 09/07/2004 جزئي شمال غزة  عبد الهادي عبد الهادي حمدإبراهيم .88
 09/07/2004 جزئي شمال غزة يسرى محمود طه العثامنة .89
 09/07/2004 جزئي خانيونس صالح صالح محمد الشاعر .90
 09/07/2004 جزئي شمال غزة أنور عبداهللا محمد العثامنة  .91
 09/07/2004 جزئي خانيونس يوسف سليمان محمد الشاعر .92
 10/07/2004 جزئي شمال غزة الفتاح المصري شريف حمزة عبد .93
 10/07/2004 جزئي شمال غزة خضر بسيوني محمد حسان .94
 11/07/2004 جزئي شمال غزة سفيان خليل صالح أبو هربيد .95
 12/07/2004 جزئي شمال غزة شحادة عودة شحادة حمد .96
 12/07/2004 كلي خانيونس فايز موسى محمد غنام .97
 12/07/2004 كلي خانيونس عمر محمد محمود أبو تومة .98
 12/07/2004 كلي خانيونس اضماجد شحدة عبد المحسن في .99

 12/07/2004 جزئي خانيونس عطا محمد محمد الحالق .100
 12/07/2004 جزئي شمال غزة احمد عبد اهللا احمد المصري .101
 12/07/2004 كلي شمال غزة احمد حسن حسين أبو كلوب .102
 12/07/2004 كلي خانيونس سليم محمد سليم أبو غالي .103
 12/07/2004 كلي نسخانيو  محمود محمد خلف اهللاإبراهيمالشهيد  .104
 12/07/2004 كلي خانيونس  غاليوبأمحمود حسين عبد  .105
 12/07/2004 كلي خانيونس رجاء حمدان محمد أبو نقيرة .106
 12/07/2004 كلي خانيونس ناصر احمد حميدان القدرة .107
 12/07/2004 كلي خانيونس عبد الحكيم احمد حميدان القدرة .108
 12/07/2004 كلي خانيونس محمود عبد الحميد عبد اللطيف يعقوب .109
 12/07/2004 كلي خانيونس وليد محمود يوسف أبو شمالة .110
 12/07/2004 كلي خانيونس رائد نظمي سالم أبو سحلول .111
 12/07/2004 كلي خانيونس  الفتاحبدحمودة احمد ع .112
 12/07/2004 جزئي شمال غزة  عبد الرزاق احمد ناصرإسماعيل .113
 12/07/2004 كلي خانيونس محمد حسين علي زايد .114
 12/07/2004 جزئي شمال غزة ود عطا الزعانينمحم .115
 12/07/2004 كلي خانيونس رأفت حسين عبد أبو غالي .116
 12/07/2004 كلي خانيونس عبد الفتاح حسين عبد الفتاح أبو غالي .117
 12/07/2004 كلي خانيونس خالد شاكر عبد القادر صيام .118
 12/07/2004 كلي خانيونس المنتصر باهللا احميد سعيد روقة .119
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 12/07/2004 كلي خانيونس باهللا احمد سعيد روقةالمعتصم  .120
 12/07/2004 كلي خانيونس عاطف محمد سليم أبو غالي .121
 12/07/2004 كلي خانيونس عيد محمد حسن عبدو .122
 12/07/2004 كلي خانيونس  الجبريإسماعيل فاروق إبراهيم .123
 12/07/2004 كلي خانيونس سعيد يوسف حسن عبد اهللا .124
 12/07/2004 كلي نيونسخا احمد عطوة موسى أبو موسى .125
 12/07/2004 كلي خانيونس رجب سالم عبد العال فروانة .126
 13/07/2004 جزئي شمال غزة دياب احمد جبر البسيوني .127
 13/07/2004 كلي دير البلح خالد عبد اهللا احمد عطيوة أبو شعر .128
 14/07/2004 جزئي شمال غزة أحمد أحمد جبر البسيوني .129
 15/07/2004 ئيجز شمال غزة فضل بسيوني محمد حسان .130
 15/07/2004 جزئي شمال غزة عماد فادي حسين حمد .131
 15/07/2004 جزئي شمال غزة الفتاح محمد علي فريدة عبد .132
 15/07/2004 جزئي شمال غزة وائل جبر احمد البسيوني .133
 15/07/2004 جزئي شمال غزة محمد محمود نعيم .134
 15/07/2004 جزئي شمال غزة محمود زيد سليمان الكفارنة .135
 15/07/2004 جزئي شمال غزة الح محمد المصريأسامة ص .136
 15/07/2004 جزئي شمال غزة زيدان محمود احمد نعيم .137
 15/07/2004 جزئي شمال غزة محمد سعيد شحادة حمد .138
 15/07/2004 جزئي شمال غزة زيد سليمان محمد الكفارنة .139
 15/07/2004 جزئي شمال غزة عوض اهللا عبد جبر الكفارنة .140
 15/07/2004 جزئي مال غزةش عامر سليمان أبو جراد .141
 15/07/2004 جزئي شمال غزة فوزية قاسم احمد علي .142
 15/07/2004 جزئي شمال غزة نبيل عيد محمد البسيوني .143
 15/07/2004 جزئي شمال غزة عبد اهللا بسيوني محمد البسيوني .144
 15/07/2004 جزئي شمال غزة أبو زيد خميس الشنباري .145
 15/07/2004 جزئي شمال غزة علي احمد جابر ضيف اهللا .146
 15/07/2004 جزئي شمال غزة عارف احمد عبد الهادي الزعانين .147
 15/07/2004 جزئي شمال غزة ورثة احمد عبد العال الزعانين .148
 15/07/2004 جزئي شمال غزة عدنان خليل محمود المصري .149
 16/07/2004 جزئي شمال غزة عدلي محمد عبد اهللا أبو عودة .150
 16/07/2004 يجزئ شمال غزة نعيم بسيوني محمد حسان .151
 16/07/2004 جزئي شمال غزة رياض خليل محمد البسيوني .152
 16/07/2004 جزئي شمال غزة إبراهيمسعيد محمد عبد اهللا  .153
 16/07/2004 جزئي شمال غزة عيد مقبل عيد السواركة .154
 16/07/2004 جزئي شمال غزة  صبري الكفارنةأكرم .155
 16/07/2004 جزئي شمال غزة ناهض خليل محمد البسيوني .156
 16/07/2004 جزئي شمال غزة ري محمد احمد حسانخي .157
 16/07/2004 جزئي شمال غزة زكي احمد محمود حسان .158
 16/07/2004 جزئي شمال غزة عطية جبر احمد البسيوني .159
 16/07/2004 جزئي شمال غزة فايز محمد جاد اهللا الكفارنة .160
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 16/07/2004 كلي شمال غزة رمضان محمد محمد البسيوني .161
 16/07/2004 جزئي شمال غزة نرسمي محمد أحمد حسا .162
 16/07/2004 جزئي شمال غزة سعد محمد عبداهللا أبو عودة .163
 16/07/2004 جزئي شمال غزة خالد جابر حسان .164
 16/07/2004 جزئي شمال غزة الجليل المصري عاطف محمد عبد .165
 16/07/2004 كلي شمال غزة عبداهللا أحمد حسن مصلح .166
 16/07/2004 جزئي شمال غزة محمد أحمد محمود حسان .167
 16/07/2004 جزئي شمال غزة زكي أحمد محمود حسان .168
 16/07/2004 كلي شمال غزة  مقبل عيد الجرابيعإبراهيم .169
 16/07/2004 جزئي شمال غزة داوود محمد نعيم .170
 17/07/2004 جزئي شمال غزة احمد محمد محمد البسيوني .171
 17/07/2004 جزئي شمال غزة عبد الوهاب حسان بسيوني البسيوني .172
 17/07/2004 جزئي شمال غزة ي احمد نصيرماهر عل .173
 17/07/2004 جزئي شمال غزة حسن يوسف احمد الزعانين .174
 17/07/2004 جزئي شمال غزة سمير عيد بسيوني البسيوني .175
 18/07/2004 جزئي شمال غزة بسام خليل محمد البسيوني .176
 18/07/2004 جزئي شمال غزة خليل محمد محمد البسيوني .177
 18/07/2004 جزئي شمال غزة ناجي ذياب احمد البسيوني .178
 18/07/2004 جزئي شمال غزة عيد بسيوني محمد بسيوني .179
 18/07/2004 جزئي شمال غزة عبد اهللا جبر احمد البسيوني .180
 19/07/2004 جزئي شمال غزة خيري حسن عبد اهللا المصري .181
 19/07/2004 جزئي شمال غزة ايمن رفيق حمد .182
 19/07/2004 جزئي شمال غزة محمد جابر درج .183
 19/07/2004 جزئي دير البلح مر محمد علي أبو قاسمعا .184
 19/07/2004 جزئي غزة صقر عبد سالم أبو ليلة .185
 19/07/2004 جزئي شمال غزة مصطفى احمد محمد نعيم .186
 19/07/2004 كلي شمال غزة عودة الرحمن أبو طارق منير عبد .187
 19/07/2004 جزئي شمال غزة )2(معاذ محمد عبداهللا أبو عودة .188
 19/07/2004 جزئي شمال غزة بداهللا أبو عودةمروان محمد ع .189
 19/07/2004 جزئي شمال غزة حاتم محمد عبداهللا أبو عودة .190
 19/07/2004 جزئي شمال غزة نبيل عبد عاشور .191
 19/07/2004 كلي شمال غزة ناهض عبد الرحمن عبداهللا أبو عودة .192
 19/07/2004 جزئي شمال غزة موسى محمد عبد اهللا أبو عودة .193
 19/07/2004 جزئي شمال غزة )1(اهللا أبو عودةمعاذ محمد عبد .194
 20/07/2004 جزئي شمال غزة نفيسة مصطفى عبد الرحمن حمد .195
 20/07/2004 جزئي شمال غزة حمادة عطية سليم الكفارنة .196
 20/07/2004 جزئي شمال غزة حاتم صبري رمضان الكفارنة .197
 20/07/2004 جزئي شمال غزة وإخوانه األشقرمحمود حسن  .198
 20/07/2004 جزئي شمال غزة مود المصريسعيد محمد مح .199
 20/07/2004 جزئي شمال غزة  احمد مصطفى الزعانينأنور .200
 20/07/2004 جزئي شمال غزة موسى يوسف علي خروات .201
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 20/07/2004 جزئي شمال غزة غسان عبد الهادي عبد المجيد قاسم .202
 20/07/2004 جزئي شمال غزة منير عبد الرحمن أبو عودة .203
 20/07/2004 جزئي شمال غزة ريموسى نمر موسى المص .204
 20/07/2004 جزئي شمال غزة عمار محمود عبد الكريم أبو جراد .205
 20/07/2004 جزئي شمال غزة خليل محمد احمد طه الكفارنة .206
 20/07/2004 جزئي شمال غزة يوسف عبد الكريم عبد الهادي حمد .207
 20/07/2004 جزئي شمال غزة حسن فوزي رمضان الشنباري .208
 20/07/2004 جزئي شمال غزة د حمد وحيد عبإسماعيل .209
 20/07/2004 جزئي شمال غزة الكريم حمد  وحيد عبدإسماعيل .210
 20/07/2004 جزئي غزة حسن احمد احمد كسكين .211
 20/07/2004 جزئي غزة كمال يوسف العبد شبير .212
 20/07/2004 جزئي غزة منار احمد رمضان حمودة .213
 20/07/2004 جزئي غزة العبد يوسف العبد القوقا .214
 21/07/2004 كلي رفح  عبد الهادي مصطفى عويضةبشارة .215
 21/07/2004 جزئي شمال غزة ناصر محمد حسن الزعانين .216
 21/07/2004 جزئي شمال غزة يزيد علي حسين .217
 21/07/2004 كلي رفح نيسير محمد محمد اللوقة .218
 21/07/2004 كلي رفح  خليل عبد العزيزإبراهيمتوفيق  .219
 21/07/2004 كلي رفح محمود يوسف محمود مطرية .220
 21/07/2004 كلي رفح محمد سعيد العبد أبو طه .221
 21/07/2004 كلي رفح سيف الدين احمد محمد أبو زيد .222
 21/07/2004 كلي رفح عاطف يحيى عبد اهللا أبو طه .223
 21/07/2004 كلي رفح عادل محمد عواد زنون .224
 21/07/2004 كلي رفح علي حسن عبد الكريم أبو طه .225
 21/07/2004 جزئي رفح هحسن عبد الكريم عبد الرحمن أبو ط .226
 21/07/2004 كلي رفح شوكت سعيد طلب العطار .227
 21/07/2004 كلي رفح  محمد أبو مرإبراهيمعابد  .228
 21/07/2004 كلي رفح عصام شوكت سعيد العطار .229
 21/07/2004 كلي رفح  احمد محمود الفيإبراهيم .230
 21/07/2004 كلي رفح احمد عقل احمد جابر .231
 21/07/2004 يجزئ رفح جمعة مصطفى جمعة نوفل .232
 21/07/2004 كلي رفح كنعان عبد الحي رشيد أبو لبدة .233
 21/07/2004 كلي رفح تيسير بشارة عبد الهادي عويضة .234
 21/07/2004 جزئي شمال غزة محمد حسن الزعانين .235
 21/07/2004 كلي رفح قادر موسىالاشرف عمر عبد  .236
 21/07/2004 جزئي شمال غزة واصف محمد محمود المصري .237
 21/07/2004 كلي رفح  اهللا الرياطيهدى فارج فرج .238
 22/07/2004 جزئي شمال غزة وحيد عبد الكريم حمد .239
 22/07/2004 جزئي شمال غزة ممدوح عبد العاطي عبد المجيد قاسم .240
 22/07/2004 جزئي شمال غزة زينب حسن حسن عدوان .241
 22/07/2004 جزئي شمال غزة  أبو عودةإسماعيلعبد الباسط  .242
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 22/07/2004 جزئي ال غزةشم حمودة خليل محمد قاسم .243
 22/07/2004 جزئي شمال غزة جهاد عودة شحادة حمد .244
 22/07/2004 جزئي شمال غزة عبد الرازق محمد حمد .245
 22/07/2004 جزئي شمال غزة باسم فايز محمد الكفارنة .246
 22/07/2004 جزئي شمال غزة مرشد محمد محمد عدوان .247
 22/07/2004 جزئي شمال غزة  أبو عودةإبراهيم إسماعيلمحمد  .248
 22/07/2004 جزئي شمال غزة  محمد وهدانإسماعيلشحدة  .249
 22/07/2004 جزئي شمال غزة عادل حسن عبد الهادي ناصر .250
 22/07/2004 جزئي شمال غزة مفيد محمد أحمد نعيم .251
 22/07/2004 جزئي شمال غزة العال موسى الزعانين أحمد عبد/ ورثة .252
 22/07/2004 يكل شمال غزة أحمد عبدالعال موسى الزعانين/ ورثة .253
 22/07/2004 جزئي شمال غزة )الزعانين(جهاد أحمد عبد موسى  .254
 22/07/2004 جزئي شمال غزة عبد الرحمن جبر سليمان البسيوني .255
 22/07/2004 جزئي شمال غزة فريد محمد عبد الرحمن أبو عودة .256
 22/07/2004 جزئي رفح أحمد فايز محمد الرخاوي .257
 22/07/2004 جزئي خانيونس محمد حسن مصطفى صالحية .258
 23/07/2004 جزئي شمال غزة األشقر حسن محمد إبراهيم .259
 24/07/2004 كلي رفح منير عبد السالم عبد الرحمن حسونة .260
 24/07/2004 كلي رفح فاطمة خليل سالم صالح .261
 24/07/2004 كلي رفح احمد عبد اهللا يوسف أبو سامح .262
 24/07/2004 كلي رفح علي خالد علي حسونة .263
 25/07/2004 جزئي شمال غزة ارنةعدنان يوسف طه الكف .264
 25/07/2004 جزئي شمال غزة جبر احمد جبر البسيوني .265
 25/07/2004 جزئي شمال غزة همام احمد محمد الكفارنة .266
 25/07/2004 جزئي دير البلح نواف عبد الرحمن حسين بشير .267
 26/07/2004 جزئي شمال غزة جمال علي ناصر ناصر .268
 26/07/2004 يجزئ شمال غزة رفيق محمد طه الكفارنة .269
 26/07/2004 جزئي شمال غزة محمد عدنان يوسف الكفارنة .270
 26/07/2004 جزئي شمال غزة محمد صابر عبد العزيز أبو عودة .271
 27/07/2004 جزئي شمال غزة الهادي الزعانين محمود خليل عبد .272
 27/07/2004 جزئي شمال غزة احمد علي عبد السالم الكفارنة .273
 28/07/2004 جزئي شمال غزة أحمد رياض محمد جابر ضيف اهللا .274
 28/07/2004 كلي غزة  موسى اإلسيإسماعيلجميل  .275
 28/07/2004 جزئي شمال غزة محمود موسى حسن الزعانين .276
 28/07/2004 كلي شمال غزة فوزي عبد حسن أبو جراد .277
 28/07/2004 جزئي شمال غزة  توفيق عبد الهادي حمدآمال .278
 29/07/2004 كلي رفح شحادة أحمد شحادة عزازي .279
 29/07/2004 كلي رفح فايق أحمد عبدو البنا .280
 29/07/2004 كلي رفح محمد سعد أحمد البنا .281
 29/07/2004 كلي رفح فايز أحمد عبدو البنا .282
 29/07/2004 جزئي رفح موسى مصطفى أحمد الصرفندي .283
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 29/07/2004 جزئي رفح زكي احمد عبده البنا .284
 29/07/2004 كلي رفح سعد احمد عبده البنا .285
 29/07/2004 كلي رفح هللا حماد برهومسليمان نصر ا .286
 29/07/2004 كلي رفح الخميني سعد أحمد البنا .287
 29/07/2004 كلي رفح  حسونةإبراهيمجمال يوسف  .288
 30/07/2004 كلي شمال غزة طالل محمد المصري .289
 01/08/2004 جزئي شمال غزة ناجي دياب أحمد البسيوني .290
 02/08/2004 كلي خانيونس  أبو الخيرأيوبسامي سيد  .291
 02/08/2004 كلي خانيونس  محمد الحاجإبراهيمخالد  .292
 02/08/2004 كلي خانيونس موسى حسين منصور أبو رزق .293
 02/08/2004 كلي خانيونس علي محمود محمد أبو شمالة .294
 02/08/2004 جزئي خانيونس محمد سالم عبد اهللا الزرابي .295
 02/08/2004 كلي خانيونس شحدة عبدو حسن سحويل .296
 02/08/2004 كلي خانيونس ازوريفاطمة محمود احمد الي .297
 02/08/2004 كلي خانيونس  سليمان شلولةإسماعيلصافية  .298
 02/08/2004 كلي خانيونس احمد حسن منصور أبو مطرود .299
 03/08/2004 جزئي شمال غزة علي عبداهللا اسماعيل العثامنة .300
 04/08/2004 كلي رفح ماجد محمد خليل أبو هالل .301
 04/08/2004 جزئي ةشمال غز أحمد محمد سعيد الطباطيبي .302
 04/08/2004 كلي رفح  صابر حجاجإبراهيمخالد  .303
 04/08/2004 جزئي شمال غزة  ركبةأبومنصور محمد ديب  .304
 04/08/2004 كلي رفح نظام جميل حسن الهمص .305
 04/08/2004 كلي رفح ايمن حامد محمد السبع .306
 04/08/2004 جزئي شمال غزة غسان محمد علي األقرع .307
 04/08/2004 جزئي ل غزةشما علي حسن محمد حمدان .308
 04/08/2004 كلي رفح محمود ديب حسن جودة .309
 04/08/2004 كلي رفح محمد داوود علي شقفة .310
 04/08/2004 كلي رفح حسن خليل محمد أبو هالل .311
 04/08/2004 كلي رفح محمد محمود محمد المالحي .312
 04/08/2004 كلي رفح سمير حامد شعبان حنيف .313
 04/08/2004 كلي رفح محمد ابراهيم محمد الفرع .314
 04/08/2004 جزئي شمال غزة فخري محمد أحمد األقرع .315
 04/08/2004 جزئي شمال غزة عزية عطية محمد أبو الجديان .316
 04/08/2004 كلي رفح عمر علي خليل شقفة .317
 04/08/2004 كلي شمال غزة علي محمد سعيد الطباطيبي .318
 04/08/2004 كلي شمال غزة محمود محمد ديب أبو ركبة .319
 04/08/2004 كلي رفح م الهمصرامي احمد نعي .320
 04/08/2004 كلي رفح اشرف محمد العبد العكر .321
 04/08/2004 كلي رفح مريم عمر علي شقفة .322
 04/08/2004 جزئي شمال غزة مثقال خليل محمود أبو ظاهر .323
 04/08/2004 جزئي شمال غزة محمود محمد سعيد الطباطيبي .324
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 04/08/2004 كلي رفح روحي محمود خميس زنون .325
 04/08/2004 كلي رفح ان حسين رضوانسليم سليم .326
 04/08/2004 كلي رفح حسام جميل حسن الهمص .327
 04/08/2004 كلي رفح فوزي حامد شعبان حنيف .328
 04/08/2004 كلي رفح احمد سعيد علي شقفة .329
 04/08/2004 كلي رفح  محمد الكردإسماعيلمحمود  .330
 04/08/2004 كلي رفح داوود علي خليل شقفة .331
 04/08/2004 كلي رفح عمر محمود احمد شقفة .332
 05/08/2004 كلي خانيونس خالد محمد سليمان أبو زر .333
 05/08/2004 جزئي شمال غزة  محمد دياب الدحنونإبراهيم .334
 08/08/2004 جزئي رفح راسم جابر محمود خليفة .335
 08/08/2004 كلي رفح جبر حسين بدر شعت .336
 08/08/2004 كلي رفح نظيرة عطوة صالح شعت .337
 08/08/2004 كلي رفح عطا محمود شعت شعت .338
 08/08/2004 كلي رفح غانم محمود غالب شعت .339
 08/08/2004 كلي رفح خالد رضوان شاهين شعت .340
 08/08/2004 جزئي رفح  حسونةإسماعيل محمود إسماعيل .341
 08/08/2004 كلي رفح سعيد حمودة علي شعت .342
 08/08/2004 كلي رفح سعدي عبد المجيد سليمان شعت .343
 08/08/2004 جزئي رفح ديب محمد ديب حماد .344
 08/08/2004 كلي رفح من محمد احمد الرقبحعبد الر .345
 08/08/2004 كلي رفح نظمية حسين موسى شعت .346
 08/08/2004 جزئي رفح اسعد مصطفى احمد الصرفندي .347
 08/08/2004 جزئي رفح محمد احمد علي منصور .348
 08/08/2004 كلي رفح يوسف عادل محمد ربيع .349
 08/08/2004 جزئي رفح محمود سعيد حسين الخياط .350
 08/08/2004 جزئي رفح  أبو شعيرإبراهيم احمد إبراهيم .351
 08/08/2004 كلي رفح احمد سالم شحادة النجدي .352
 10/08/2004 جزئي خانيونس نعمة محمد عوض الشريف .353
 12/08/2004 جزئي غزة موسى محمد محمود أبو كميل .354
 12/08/2004 جزئي غزة مروان عمران سلمان الزهار .355
 12/08/2004 كلي دير البلح ادةعبيد عبد اهللا عبد ربه أبو عي .356
 20/08/2004 جزئي خانيونس مصطفى عرمان مصطفى أبو عيد .357
 20/08/2004 كلي خانيونس حسن عبداهللا أحمد أبو رزق .358
 20/08/2004 كلي خانيونس محمد سالم عبداهللا الزرابي .359
 20/08/2004 جزئي خانيونس حمدان أحمد محمود أبو لولي .360
 20/08/2004 كلي خانيونس عدلي محمد خليل النادي .361
 20/08/2004 كلي خانيونس ناهض محمد مصطفى أبو رزق .362
 20/08/2004 جزئي خانيونس حسام محمد محمود أبو رزق .363
 20/08/2004 جزئي خانيونس منير سليمان أحمد أبو رزق .364
 24/08/2004 جزئي خانيونس عبد اهللا محمد عليان أبو مغصيب .365
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 25/08/2004 جزئي غزة محمود عطية محمود سكر .366
 25/08/2004 جزئي غزة مد عبد مرجان العقادأح .367
 25/08/2004 كلي غزة أحمد عبد الكريم عبدربه العايدي .368
 25/08/2004 كلي غزة عبدربه عبد الكريم عبد ربه العايدي .369
 25/08/2004 كلي غزة يوسف عبد الكريم عبدربه العايدي .370
 25/08/2004 كلي غزة  عبد الخالق عبد الكريم عبد ربه العايدي .371
 02/09/2004 جزئي خانيونس  أبو صبيحإبراهيملصمد حسن عبد ا .372
 02/09/2004 جزئي خانيونس محمود محمد خليل نوفل .373
 02/09/2004 جزئي خانيونس خليل حلمي حسن الفقعاوي .374
 02/09/2004 جزئي خانيونس رمضان محمد رمضان عاشور .375
 02/09/2004 جزئي خانيونس أحمد صالح أحمد العدلوني .376
 02/09/2004 جزئي خانيونس الحلبي إبراهيميونس توفيق  .377
 02/09/2004 جزئي خانيونس جمال فوزي مهدي أصرف .378
 02/09/2004 كلي خانيونس فاطمة محمد محمود أبو شحمة .379
 02/09/2004 جزئي خانيونس أحمد نمر علي أبو عبداهللا .380
 02/09/2004 جزئي خانيونس اهللا أحمد مصطفى صالح أبو عبد .381
 02/09/2004 زئيج خانيونس سمير رمضان أحمد حامد .382
 02/09/2004 جزئي خانيونس مروان سالم سالم محارب .383
 02/09/2004 جزئي دير البلح شاهين حسين رباح عبد الجواد .384
 02/09/2004 جزئي خانيونس خالد فوزي محمد أبو عمر .385
 03/09/2004 جزئي دير البلح فايز محمد رجب الخريبي .386
 03/09/2004 جزئي دير البلح خضرة حمدان حامد النجيلي .387
 03/09/2004 جزئي دير البلح السيد حسن حماد .388
 03/09/2004 جزئي دير البلح سلمان يوسف حسن المصري .389
 03/09/2004 جزئي دير البلح يونس محمد يونس النمروطي .390
 03/09/2004 جزئي دير البلح سالمة عبد العزيز سالم النخالة .391
 03/09/2004 جزئي دير البلح خليل عبد الهادي خليل عثمان .392
 03/09/2004 جزئي دير البلح يد قاسم النجيليحسن ع .393
 03/09/2004 جزئي دير البلح يونس عبد العزيز محمود بوالن .394
 03/09/2004 جزئي دير البلح سليمان علي محمد أبو صبرة .395
 03/09/2004 كلي دير البلح أحمد عطية محمد المصري .396
 04/09/2004 كلي غزة حسن عارف أحمد عزام .397
 07/09/2004 كلي انيونسخ جمعة حمدان محمد الشاعر .398
 08/09/2004 جزئي شمال غزة ناجي يوسف عبد القادر سرحان .399
 08/09/2004 جزئي شمال غزة عبد الناصر أحمد علي جاسر .400
 08/09/2004 جزئي شمال غزة خالد هويشل موسى أبو عقل .401
 08/09/2004 كلي شمال غزة خالد علي محمد عسلية .402
 08/09/2004 كلي شمال غزة  سالمة سليمان أبو سلعةإسماعيل .403
 08/09/2004 جزئي شمال غزة محمد صالح بدوي صالح .404
 08/09/2004 كلي شمال غزة  محمد سالمة أبو جرادإبراهيم .405
 08/09/2004 جزئي شمال غزة عيسى علي محمد عسلية .406
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 08/09/2004 جزئي شمال غزة جميلة كامل بدوي صالح .407
 08/09/2004 جزئي شمال غزة علي محمد علي عسلية .408
 08/09/2004 جزئي شمال غزة  فرح عسليةخليل محمد .409
 09/09/2004 جزئي شمال غزة فايز منور سلمي أبو سلعة .410
 09/09/2004 جزئي شمال غزة حسين عبد حسين أبو ورد وأخيه معين .411
 09/09/2004 كلي شمال غزة علي حسن مصطفى البحري .412
 09/09/2004 كلي شمال غزة الهادي محمود صالحة عبد الكريم عبد .413
 09/09/2004 كلي شمال غزة  سليم أبو غبيضمحمد سلمان .414
 09/09/2004 جزئي شمال غزة رجب موسى محمود الجمل/ ورثة .415
 09/09/2004 جزئي شمال غزة علي رجب محمود خليل .416
 09/09/2004 كلي دير البلح  سالمة أبو الكاسإسماعيلسعيد  .417
 09/09/2004 كلي شمال غزة محمود حسن نمر عبيد .418
 09/09/2004 كلي ال غزةشم بسام حسن مصطفى البحري .419
 09/09/2004 جزئي شمال غزة  عبد اهللا الكحلوتإبراهيمتيسير  .420
 09/09/2004 جزئي شمال غزة أنور سعود سليمان أبو سلعة .421
 09/09/2004 كلي شمال غزة عمر حسن مصطفى البحري/ ورثة .422
 09/09/2004 كلي شمال غزة وإخوانهمنير علي سليم البوجي  .423
 09/09/2004 كلي مال غزةش محمود محمد أحمد شاهين .424
 09/09/2004 كلي شمال غزة علي خميس خليل الحبل .425
 10/09/2004 كلي شمال غزة يامن محمود محمد أبو وادي وسمير  .426
 10/09/2004 جزئي شمال غزة موسى عوض موسى عيسى .427
 10/09/2004 جزئي شمال غزة عماد محارب سليمان أبو سلعة .428
 10/09/2004 جزئي غزةشمال  عثمان عبد العزيز عثمان أبو رواع .429
 10/09/2004 كلي شمال غزة أيمن أحمد سالمة أبو لحية .430
 10/09/2004 جزئي شمال غزة يه ابراهيمخمحمد رفعت حامد حسان وأ .431
 10/09/2004 جزئي شمال غزة  سالم أبو سلعةإبراهيمحسين  .432
 10/09/2004 جزئي شمال غزة سليمان سعد سليمان الواليدة .433
 10/09/2004 كلي شمال غزة حليمة علي محمد أبو اللبن .434
 10/09/2004 كلي شمال غزة أحمد محمد غنمي الشباكي .435
 10/09/2004 جزئي شمال غزة  محمد الكحلوتإسماعيلعبد الرحيم  .436
 10/09/2004 جزئي شمال غزة سمير أحمد عبد الرحمن نتيل .437
 11/09/2004 جزئي شمال غزة كامل حسن محمد أبو اللبن .438
 11/09/2004 جزئي ةشمال غز سمير حسني حسن محمود .439
 14/09/2004 كلي رفح مرعي محمود احمد مرعي .440
 14/09/2004 كلي غزة سالم عيادة عيد الدربالي .441
 14/09/2004 كلي رفح سفيان محمود احمد مرعي .442
 14/09/2004 كلي رفح عاطف محمود احمد مرعي .443
 14/09/2004 كلي رفح جمال محمود احمد مرعي .444
 15/09/2004 كلي غزة سالم ناجي حسن الماللحة .445
 15/09/2004 كلي غزة حسين حسين حسن الهواري .446
 15/09/2004 كلي غزة ناجي حسن ناجي الماللحة .447
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 15/09/2004 كلي غزة عبد الكريم غانم ربيع أبو رجال .448
 15/09/2004 كلي غزة زاهر سلمان عيد الجعبري .449
 15/09/2004 كلي غزة حمد فرج اهللا شحادة األشهب .450
 15/09/2004 كلي غزة جبر محمد فرج اهللا األشهب .451
 15/09/2004 كلي غزة حسين حسن ناجي الماللحة .452
 15/09/2004 كلي غزة عيد ناجي حسن الماللحة .453
 21/09/2004 جزئي شمال غزة حسن محمد مسلم أبو شغيبة .454
 21/09/2004 جزئي شمال غزة عبدربه سالمة حسن الجالوي .455
 21/09/2004 كلي شمال غزة فيصل محمد محمد النمنم .456
 23/09/2004 جزئي غزة اد جميعان أبو حجيرعبد الكريم حم .457
 23/09/2004 كلي غزة اسحاق عبد الكريم شحادة حسان .458
 25/09/2004 كلي خانيونس فاطمة شحدة حسين أبو رزق .459
 25/09/2004 كلي خانيونس  رضوانأبوحمود حمدان رضوان  .460
 25/09/2004 كلي خانيونس محمد شحدة حسين أبو رزق .461
 25/09/2004 كلي خانيونس محمد عيد مصطفى قنن .462
 25/09/2004 جزئي خانيونس أشرف أحمد سالم أبو شمالة .463
 25/09/2004 كلي خانيونس علي محمد خليل شلولة .464
 25/09/2004 كلي خانيونس محمد رمضان محمد نصير .465
 25/09/2004 كلي خانيونس عبد الكريم سليم عبد القدرة .466
 25/09/2004 كلي خانيونس محمد عبد الرحمن حسن أبو صالح .467
 25/09/2004 كلي خانيونس  علوانإبراهيمي محمد صبح .468
 25/09/2004 كلي خانيونس  حسين راغب صافيإسالم .469
 25/09/2004 كلي خانيونس منار محمد يوسف النبريص .470
 25/09/2004 كلي خانيونس يعقوب عبد عطية صيام .471
 25/09/2004 كلي خانيونس أكرم حسن عبد اهللا أبو صالح .472
 25/09/2004 يكل خانيونس عطا عيد عطية محارب .473
 25/09/2004 كلي شمال غزة أنور عمر إبراهيم قنن .474
 25/09/2004 كلي خانيونس  قننإبراهيممنار عمر  .475
 25/09/2004 كلي خانيونس جهاد عبد القادر أحمد درويش .476
 25/09/2004 كلي خانيونس  عبد القادر محمد عبيدأسامة .477
 25/09/2004 كلي خانيونس عودة محمد سالمة أبو موسى .478
 25/09/2004 كلي خانيونس اغب حسين صافيحسين ر .479
 25/09/2004 كلي خانيونس سامي سالم سالم محارب .480
 25/09/2004 كلي خانيونس سامح حسين راغب صافي .481
 25/09/2004 كلي خانيونس حيدر عبد القادر محمد عبيد .482
 25/09/2004 كلي خانيونس خالد شاكر عبد القادر صيام .483
 25/09/2004 كلي خانيونس يسرى حسين أحمد غبون .484
 25/09/2004 كلي خانيونس نورا محمد غانم الزرابي .485
 25/09/2004 كلي خانيونس يوسف موسى مصطفى الشريف .486
 25/09/2004 كلي خانيونس  األعرجإبراهيمباسم علي  .487
 25/09/2004 كلي خانيونس رياض حسين محمد أبو عبيدة .488
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 25/09/2004 كلي خانيونس هشام عبد القادر محمد صيام .489
 25/09/2004 كلي خانيونس حمد القدرةحسين سليم أ .490
 25/09/2004 كلي خانيونس محمد حسين راغب صافي .491
 25/09/2004 كلي خانيونس بسام سالمة عطية أبو موسى .492
 25/09/2004 كلي خانيونس هاني راجح أحمد األعرج وأخيه أحمد .493
 25/09/2004 كلي خانيونس فايق حمتو حسين حنيدق .494
 25/09/2004 كلي خانيونس أحمد عليان محمد العريان .495
 25/09/2004 جزئي خانيونس  خليل أبو عرامإبراهيمعبد المنعم  .496
 26/09/2004 كلي غزة توفيق شعبان سعيد الحلو .497
 27/09/2004 كلي غزة أحمد عودة فريح أبو مدين .498
 28/09/2004 كلي غزة جمعة احمد شحادة عواد .499
 28/09/2004 كلي غزة سهيل شحادة احمد عواد .500
 28/09/2004 كلي غزة ادأحمد شحادة أحمد عو .501
 28/09/2004 كلي غزة شحادة احمد شحادة عواد .502
 28/09/2004 كلي غزة رسمي شحادة احمد عواد .503
 28/09/2004 كلي غزة  شحادة احمد عوادأكرم .504
 29/09/2004 جزئي شمال غزة عبد القادر أحمد أبو عوكل .505
 29/09/2004 كلي شمال غزة ثائر سهيل محمد يحيى .506
 29/09/2004 كلي غزة ن الريسمحمد منذر عبد الرحم .507
 29/09/2004 جزئي شمال غزة عبد الحليم محمد خليل الحلو .508
 29/09/2004 جزئي شمال غزة علي أحمد عزام الزوارعة .509
 29/09/2004 كلي شمال غزة مصطفى محمد احمد قاعود .510
 29/09/2004 كلي شمال غزة صالح عبد اهللا صالح الهواشلة .511
 29/09/2004 جزئي ةشمال غز كمال العبد محمد الشرافي .512
 29/09/2004 جزئي شمال غزة آمال محمود يونس النجار .513
 29/09/2004 كلي شمال غزة أحمد يوسف أحمد أبو حجر .514
 29/09/2004 جزئي شمال غزة )عبدربه(فايز أحمد محمد صالح  .515
 29/09/2004 جزئي شمال غزة فاطمة فايز أحمد فرج .516
 29/09/2004 كلي شمال غزة سعيد فرج رزق جنيد .517
 29/09/2004 كلي شمال غزة مد موسى كنعان محمد الجملمح .518
 29/09/2004 كلي شمال غزة  احمد المقيدإبراهيممصطفى  .519
 29/09/2004 جزئي شمال غزة رائد مصطفى درويش أبو عصر .520
 29/09/2004 كلي شمال غزة عماد زريعي محمد الفيري .521
 29/09/2004 جزئي شمال غزة جمال محمد خليل الزعانين .522
 30/09/2004 جزئي شمال غزة فياض أبو الجديانجمعة محمود  .523
 30/09/2004 جزئي شمال غزة بكر محمد سعيد الجمل .524
 30/09/2004 كلي شمال غزة الكأسشحدة حسين مصطفى أبو  .525
 30/09/2004 كلي شمال غزة حسن محمد مبارك صالح .526
 30/09/2004 كلي شمال غزة محي الدين محمود أحمد يحيى .527
 30/09/2004 جزئي ال غزةشم زيدان محمود أحمد حمدان .528
 30/09/2004 جزئي شمال غزة يوسف محمد عبد الفتاح أبو سلطان .529
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 30/09/2004 جزئي شمال غزة نضال سعيد رمضان الكردي .530
 30/09/2004 كلي شمال غزة جهاد عبد الحميد محمد عليان .531
 30/09/2004 جزئي شمال غزة جمعة محمود فياض أبو الجديان .532
 30/09/2004 كلي شمال غزة لشمالي صالح اإبراهيمعبد اللطيف  .533
 30/09/2004 جزئي شمال غزة عبد الناصر محمد ديب رجب .534
 30/09/2004 كلي شمال غزة خالد محمد محمود خليل .535
 30/09/2004 كلي شمال غزة حسين محمد سعيد الجمل .536
 30/09/2004 كلي شمال غزة حسني محمد سعدي الجمل .537
 30/09/2004 كلي شمال غزة جميل علي محمد نادية .538
 30/09/2004 جزئي شمال غزة بسام شعبان خميس عوض .539
 30/09/2004 كلي شمال غزة محمد عوض أحمد الكحلوت .540
 30/09/2004 جزئي شمال غزة جالل عبد الرحمن أحمد قاعود .541
 30/09/2004 كلي شمال غزة حامد عودة احمد التتري .542
 30/09/2004 جزئي شمال غزة موسى محمد موسى أبو دون .543
 30/09/2004 كلي شمال غزة ي حسين عبدربهورثة محمد بدر عل .544
 30/09/2004 كلي شمال غزة عبد الرحمن حسين حمدان الصوفي .545
 30/09/2004 كلي شمال غزة عبد القادر صالح فرج عبيد .546
 30/09/2004 كلي شمال غزة محمود صالح عبد الرحمن عشيبة .547
 30/09/2004 كلي شمال غزة  ركبةأبومحمود محمد ديب  .548
 30/09/2004 كلي شمال غزة لتتريمحمد عودة أحمد ا .549
 30/09/2004 كلي شمال غزة محمود محمد عبد العزيز شعبان .550
 30/09/2004 كلي شمال غزة حمدي عودة احمد التتري .551
 30/09/2004 كلي شمال غزة محمد عبد العزيز محمد شعبان .552
 30/09/2004 كلي شمال غزة محمد محمد عبد العزيز شعبان .553
 30/09/2004 كلي غزةشمال  عماد محمد موسى الدقس .554
 30/09/2004 كلي شمال غزة أحمد محمود موسى السحار .555
 30/09/2004 كلي شمال غزة عبد اهللا محمد عبد اهللا أبو الجديان .556
 30/09/2004 كلي شمال غزة أحمد محمد أحمد البياري .557
 30/09/2004 كلي شمال غزة عاهد أسامة أحمد البسيوني .558
 30/09/2004 كلي شمال غزة عبد الرحمن محمد عبد الرحمن التلولي .559
 30/09/2004 كلي شمال غزة  خليل البسيونيإبراهيمأحمد  .560
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  األراضي الزراعية المجرفة)3(ملحق 
 30/9/2004 حتى 1/7في الفترة ما بين   التي تعرضت للتجريف على أيدي قوات االحتالل25األراضي الزراعية

 تاريخ االعتداء نوع الضرر ر  الضراألرض مساحة المحافظة صاحب األرض المتضررة اسم الرقم
 01/07/2004 تجريف 6000 شمال غزة علي الشافعي الجمل .1
 01/07/2004 تجريف 10500 شمال غزة محمود رشدي محمد حسين .2
 01/07/2004 تجريف 10500 شمال غزة احمد رشدي محمد حسين .3
 01/07/2004 تجريف 1500 شمال غزة خوتها عيد رزق جنيدإست  .4
 01/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة زق جنيدخير عيد ر .5
 01/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة رزق عيد رزق جنيد/ورثة  .6
 01/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة  الجملإسماعيلمحمد عبد المعطي  .7
 01/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة فؤاد موسى محمود الجمل .8
 01/07/2004 يفتجر 5000 شمال غزة وإخوانهالسيد منصور أحمد الجدبة  .9

 01/07/2004 تجريف 2300 شمال غزة ورثة محمد عبد الهادي عبد الهادي حمد .10
 01/07/2004 تجريف 60000 شمال غزة راغب عبد الرحمن محمد مرتجى .11
 01/07/2004 تجريف 4000 شمال غزة ناجي عبد العزيز عبد الرحمن وهدان .12
 01/07/2004 تجريف 7000 شمال غزة فريد آنعان محمد الجمل .13
 01/07/2004 تجريف 24300 شمال غزة ورثة محمود محمد المصري .14
 01/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة ربيع عبد ربيع سلطان .15
 01/07/2004 تجريف 12000 شمال غزة  عبد الهادي عبد الهادي حمدإبراهيم .16
 01/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة حسين محمد عبد الهادي حمد .17
 01/07/2004 تجريف 2000 ل غزةشما آمال حمودة درويش دردونة .18
 01/07/2004 تجريف 32000 شمال غزة محمود عبد الهادي عبد الهادي حمد .19
 01/07/2004 تجريف 8000 شمال غزة  محمد عيدإبراهيمفتحي  .20
 01/07/2004 تجريف 7000 شمال غزة شريف محمد علي حمودة .21
 01/07/2004 تجريف 4500 شمال غزة سمير محمد حسن الشندي .22
 02/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة ح عثمان أبو هربيدسهيل راج .23
 02/07/2004 تجريف 1600 شمال غزة جودت عبد الجواد محمد أبو زريق .24
 02/07/2004 تجريف 3500 شمال غزة عايش محمود عبد اهللا أبو هربيد .25
 02/07/2004 تجريف 8950 شمال غزة وإخوانهعماد عبد الجواد محمد أبو زريق  .26
 03/07/2004 تجريف 12000 شمال غزة دوي الجدبةورثة هاشم احمد ب .27
 03/07/2004 تجريف 1900 شمال غزة عوض محمد خليل مهرة .28
 03/07/2004 تجريف 4500 شمال غزة احمد محمود هاشم الجدبة .29
 03/07/2004 تجريف 3500 شمال غزة عبد الجواد موسى محمد الجدبة .30
 03/07/2004 تجريف 3500 شمال غزة عبد اهللا موسى محمد الجدبة .31
 03/07/2004 تجريف 4500 شمال غزة محمد جهاد خليل الجدبة .32
 03/07/2004 تجريف 4800 شمال غزة زهر محمد صابر الكفارنة .33
 03/07/2004 تجريف 5500 شمال غزة ورثة محارب احمد بدوي الجدبة .34
 03/07/2004 تجريف 6000 شمال غزة مطبع منصور احمد الجدبة .35
 03/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة ورثة صالحة منصور احمد الجدبة .36
 03/07/2004 تجريف 5500 شمال غزة ورثة محمد آمال محمد احمد الجدبة .37
 03/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة ورثة ربيع منصور احمد الجدبة .38
 03/07/2004 تجريف 8000 شمال غزة ورثة عبد محمد بدوي الجدبة .39
 03/07/2004 تجريف 15000 شمال غزة محمد مصطفى محمد عبد اهللا .40
 03/07/2004 تجريف 8000 شمال غزة ورثة نعمان محمد بدوي الجدبة .41
 03/07/2004 تجريف 1500 شمال غزة ورثة عليان محمد احمد الجدبة .42
 03/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة ورثة جمال محمد احمد الجدبة .43
 03/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة ورثة آمال محمد احمد الجدبة .44

                                                 
 2م1000 مساحة األرض المتضررة بالمتر المربع، ومساحة الدونم تساوي  25
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 03/07/2004 تجريف 1500 شمال غزة عمر جنيدفاطمة هاشم  .45
 03/07/2004 تجريف 3500 شمال غزة نعمة ذياب علي جنيد .46
 03/07/2004 تجريف 250 شمال غزة  محمد احمد الجدبةأمينةورثة  .47
 03/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة "وإخوانه" سعيد موسى محمد الدحنون  .48
 03/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة "أبو العجين" ورثة مسعود منصور  .49
 03/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة  الزينإسماعيلورثة عبد العال  .50
 03/07/2004 تجريف 10000 شمال غزة ورثة أبو الخير البطش .51
 03/07/2004 تجريف 8000 شمال غزة ورثة ربيع علي البطش .52
 03/07/2004 تجريف 10000 شمال غزة ورثة عبد اهللا خليل الزين .53
 03/07/2004 تجريف 8500 شمال غزة لزينورثة موسى خليل ا .54
 03/07/2004 تجريف 10000 شمال غزة ورثة علي عبد الرحمن خضر .55
 03/07/2004 تجريف 4000 شمال غزة أم الهنا محمد حسين منصور .56
 03/07/2004 تجريف 7000 شمال غزة ورثة صالح صالح دردونة .57
 03/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة يوسف محمد محمد منصور .58
 03/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة ة رمضان ياسين السلطانورث .59
 03/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة ورثة جمعة حالوين حمودة .60
 03/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة  الزينإسماعيل العبد إسماعيل .61
 03/07/2004 تجريف 2000 شمال غزة ورثة محمود خليل جنيد .62
 03/07/2004 ريفتج 10000 شمال غزة ورثة السعيد محمد عيد .63
 03/07/2004 تجريف 2000 شمال غزة علي حسن محمد أبو عودة .64
 03/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة  الزينإسماعيلغازي رمضان  .65
 03/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة ورثة محمد حسين عيد النجار .66
 03/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة ورثة انشراح منصور احمد الجدبة .67
 03/07/2004 تجريف 4000 شمال غزة ن محمد منصوربشير عبد الرحم .68
 03/07/2004 تجريف 4000 شمال غزة رأفت عبد الرحمن محمد منصور .69
 03/07/2004 تجريف 4000 شمال غزة محمد عبد الرحمن محمد منصور .70
 03/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة ورثة صالح يوسف جنيد .71
 03/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة محمد ناجي نبهان البراوي .72
 04/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة موسى صالح محمد أبو عمشة .73
 04/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة صبحي صالح محمد أبو عمشة .74
 04/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة باسل صالح محمد أبو عمشة .75
 04/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة يوسف صالح محمد أبو عمشة .76
 04/07/2004 تجريف 10000 ال غزةشم ورثة احمد محمد محمد حمد .77
 04/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة محمد بشير هاشم احمد الجدبة .78
 04/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة عبد الغفار موسى محمد الجدبة .79
 04/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة محمد صالح محمد أبو عمشة .80
 05/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة احمد عبد الرحمن عبد الكريم حمد .81
 05/07/2004 تجريف 2000 شمال غزة حافظ رمضان عمر جنيد .82
 05/07/2004 تجريف 4500 شمال غزة صبحي فارس محمد أبو وردة .83
 05/07/2004 تجريف 3500 شمال غزة محمد صالح محمد أبو وردة .84
 05/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة ناهض فارس محمد أبو وردة .85
 05/07/2004 تجريف 9500 شمال غزة احمد رجب احمد أبو عودة .86
 05/07/2004 تجريف 3500 شمال غزة محمد ذيب احمد أبو وردة .87
 05/07/2004 تجريف 1500 شمال غزة مالك محمد محمد الحاج علي .88
 05/07/2004 تجريف 1500 شمال غزة احمد محمد حسن قاسم .89
 05/07/2004 تجريف 1500 شمال غزة قاسم محمد محمد الحاج علي .90
 05/07/2004 تجريف 17000 شمال غزة بليما سليم يوسف شرا .91
 05/07/2004 تجريف 28000 شمال غزة أدهم خالد يوسف شراب .92
 05/07/2004 تجريف 50000 غزة محمد يوسف احمد شراب .93
 05/07/2004 تجريف 75000 شمال غزة أحمد يوسف أحمد شراب .94
 05/07/2004 تجريف 3300 شمال غزة راوية احمد فرح المطوق .95
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 05/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة  خوصةسهام صبحي محمد أبو .96
 05/07/2004 تجريف 7000 شمال غزة فاطمة أحمد خليل جنيد .97
 05/07/2004 تجريف 1700 شمال غزة احمد موسى احمد الزعانين .98
 05/07/2004 تجريف 13050 شمال غزة ورثة فكري احمد محمد أبو وردة .99

 05/07/2004 تجريف 13050 شمال غزة ورثة مصلح احمد محمد أبو وردة .100
 05/07/2004 تجريف 13050 شمال غزة ورثة سعدي احمد محمد أبو وردة .101
 05/07/2004 تجريف 4000 شمال غزة صبري محمد علي النجار .102
 05/07/2004 تجريف 12000 شمال غزة ورثة عبد الرحمن محمد حسين منصور .103
 05/07/2004 تجريف 4000 شمال غزة  نيازي فرح مصطفىإبراهيم .104
 05/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة وإخوانه الحاج علي احمد محمد محمد .105
 05/07/2004 تجريف 78000 شمال غزة مقبل يوسف أحمد شراب .106
 05/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة ورثة محمد علي النجار .107
 05/07/2004 تجريف 1500 شمال غزة عاطف محمد محمد الحاج علي .108
 06/07/2004 فتجري 500 شمال غزة محمد عبد المجيد حسن الكفارنة .109
 06/07/2004 تجريف 800 شمال غزة عطية جبر احمد البسيوني .110
 06/07/2004 جلب مخلفات تجريف 1000 شمال غزة جميل عبد المجيد حسن الكفارنة .111
 06/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة "الكفارنة" عبد الهادي عبد المجيد قاسم  .112
 06/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة عبد الفتاح محمود احمد شعبان .113
 06/07/2004 تجريف 500 شمال غزة احمد شحدة عبد اهللا السبع .114
 06/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة فالح جبر احمد البسيوني .115
 06/07/2004 تجريف 8000 شمال غزة عدنان محمود حسن أبو وظفة .116
 06/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة عبد اله محمود احمد شعبان .117
 07/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة رنةجمال عبد المجيد حسن الكفا .118
 07/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة عبد الهادي عبد المجيد حسن قاسم .119
 07/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة عبد العاطي عبد المجيد حسن الكفارنة .120
 07/07/2004 تجريف 2000 شمال غزة ورثة يوسف محمد حسن قاسم .121
 07/07/2004 تجريف 2000 ل غزةشما عبد المعطي عبد المجيد حسن الكفارنة .122
 07/07/2004 تجريف 4500 شمال غزة ناصر احمد عبد الهادي الزعانين .123
 07/07/2004 تجريف 5615 شمال غزة ذياب احمد جبر البسيوني .124
 07/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة ورثة حسين حسن مصطفى الكفارنة .125
 07/07/2004 تجريف 30000 شمال غزة حسين يوسف حسين نصر .126
 07/07/2004 جلب مخلفات تجريف 500 شمال غزة د المنعم جابر حسانعب .127
 07/07/2004 تجريف 17500 شمال غزة عطا اهللا حسين احمد المصري .128
 08/07/2004 تجريف 7000 شمال غزة خليل محمد محمد البسيوني .129
 08/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة عبد الرحمن عبد الكريم محمود حمد .130
 08/07/2004 تجريف 2000 شمال غزة د حمدمحمد عبد الكريم محمو .131
 08/07/2004 تجريف 1200 شمال غزة محمود عبد محمود أبو عمشة .132
 08/07/2004 تجريف 7000 شمال غزة "وإخوانه" احمد حسين حسن الكفارنة  .133
 08/07/2004 تجريف 9500 شمال غزة  عبد اهللا محمد العثامنة أنور .134
 08/07/2004 تجريف 11691  غزةشمال "وإخوانه"  محمد شبات إسماعيلاحمد  .135
 08/07/2004 تجريف 13000 شمال غزة  احمد شباتإسماعيلورثة  .136
 08/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة مفيد عبد محمد عاشور .137
 08/07/2004 تجريف 3500 شمال غزة عيد بسيوني محمد بسيوني .138
 08/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة محمد إسماعيل محمد شبات .139
 08/07/2004 تجريف 4000 شمال غزة دي عبد الهادي حمدمحمود عبد الها .140
 08/07/2004 تجريف 2000 شمال غزة عزيز احمد جبر البسيوني .141
 08/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة زآي احمد محمود حسان .142
 08/07/2004 تجريف 3500 شمال غزة احمد احمد جبر البسيوني .143
 08/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة  احمد محمود البسيونيإبراهيم .144
 08/07/2004 تجريف 500 شمال غزة عطا جبر احمد البسيوني .145
 08/07/2004 تجريف 3500 شمال غزة نعيم بسيوني محمد حسان .146
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 08/07/2004 تجريف 7000 شمال غزة  عبد الهادي عبد الهادي حمدإبراهيم .147
 08/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة محمد احمد محمود حسان .148
 08/07/2004 تجريف 7000 ال غزةشم خضر بسيوني محمد حسان .149
 09/07/2004 تجريف 3500 شمال غزة ورثة عبد العاطي احمد الزعانين .150
 09/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة محمود موسى احمد الزعانين .151
 09/07/2004 تجريف 6000 شمال غزة عبد القادر محمد محمد البسيوني .152
 09/07/2004 تجريف 500 شمال غزة حسن عطا احمد الزعانين .153
 09/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة حسن احمد عبد الهادي الزعانين .154
 09/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة سعدي احمد عبد الهادي الزعانين .155
 09/07/2004 تجريف 410 شمال غزة سامي محمد صابر عبد اهللا البع .156
 09/07/2004 تجريف 1200 شمال غزة بسام علي خالد حمدين .157
 10/07/2004 تجريف 12000 شمال غزة ةورثة صالح احمد أبو ورد .158
 10/07/2004 تجريف 25000 شمال غزة نصيف محمد احمد أبو ودرة .159
 10/07/2004 تجريف 4000 شمال غزة جهاد توفيق عبد الهادي حمد .160
 10/07/2004 تجريف 5800 شمال غزة محمد هاشم مصطفى أبو وردة .161
 10/07/2004 تجريف 34000 شمال غزة عمر احمد حسن الزعانين .162
 10/07/2004 تجريف 2000 شمال غزة  جنيدإبراهيممحمد خليل  .163
 10/07/2004 تجريف 7000 شمال غزة نادي حسين عبد الهادي حمد .164
 10/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة فارس ذياب حسن نعيم .165
 10/07/2004 تجريف 7000 شمال غزة عبد الرحمن توفيق عبد الهادي حمد .166
 10/07/2004 تجريف 16000 شمال غزة مريم احمد محمد جنيد .167
 10/07/2004 تجريف 4000 شمال غزة  توفيق عبد الهادي حمدأمين .168
 10/07/2004 تجريف 1333 شمال غزة جهاد عبد الكريم ذياب أبو جراد .169
 11/07/2004 تجريف 500 شمال غزة احمد سعيد شحادة حمد .170
 11/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة مدحت شحادة محمود حمد .171
 11/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة حمدزآي شحادة محمود  .172
 12/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة سلطان احمد محمد حمد .173
 12/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة عارف احمد عبد الهادي الزعانين .174
 12/07/2004 تجريف 1500 شمال غزة عبد الهادي عبد الكريم عبد الهادي اخروات .175
 13/07/2004 تجريف 1000 بلحدير ال عصام عبد الحميد محمد أبو العجين .176
 13/07/2004 تجريف 2000 دير البلح جابر محمد حسين أبو العجين .177
 13/07/2004 تجريف 7000 دير البلح فرحان محمد حسين أبو العجين .178
 13/07/2004 تجريف 10000 دير البلح محمد علي نصير الشاوي .179
 14/07/2004 تجريف 7000 دير البلح علي سلمان سالمة بن سعيد .180
 15/07/2004 تجريف 750 شمال غزة ر عبد الرازق الكفارنةماه .181
 15/07/2004 تجريف 3500 شمال غزة حبيب محمد محمد البسيوني .182
 15/07/2004 تجريف 21000 شمال غزة حسين هاشم عمر جنيد .183
 15/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة عبد الخالق عبد الرازق محمد الكفارنة .184
 15/07/2004 تجريف 3300 شمال غزة نورة احمد محمود المطوق .185
 15/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة جابر يوسف محمد عاشور .186
 15/07/2004 تجريف 1500 شمال غزة زينب عاشور علي البطش .187
 15/07/2004 تجريف 11000 شمال غزة "عن الورثة" محمد صابر عبد العزيز أبو عودة  .188
 15/07/2004 تجريف 7500 شمال غزة فضل بسيوني محمد حسان .189
 15/07/2004 تجريف 500 شمال غزة  احمد عبد الهادي الزعانينعال .190
 15/07/2004 تجريف 7000 شمال غزة األشقراحمد حسن محمد  .191
 15/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة  عبد العزيز علي أبو عودةأآرم .192
 15/07/2004 تجريف 2890 شمال غزة اآرم عبد العزيز علي أبو عودة .193
 15/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة عودة عبد العزيز علي أبو إبراهيم .194
 15/07/2004 تجريف 9600 شمال غزة عبد الكريم عبد الرازق محمد الكفارنة .195
 15/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة جبر عبد الفتاح محمد بكر .196
 15/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة احمد عبد الفتاح محمد بكر .197
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 15/07/2004 تجريف 1500 زةشمال غ ناهض عبد الكريم عبد الرازق الكفارنة .198
 15/07/2004 تجريف 2000 شمال غزة  عبد الفتاح محمد بكرأآرم .199
 15/07/2004 تجريف 1500 شمال غزة نافذ عبد الكريم عبد الرازق الكفارنة .200
 15/07/2004 تجريف 1500 شمال غزة فضل عبد الكريم عبد الرازق الكفارنة .201
 15/07/2004 تجريف 4000 شمال غزة محمد عبد الرازق محمد الكفارنة .202
 15/07/2004 تجريف 4500 شمال غزة محمد عبد الرازق محمد الكفارنة .203
 15/07/2004 تجريف 750 شمال غزة ماهر محمد عبد الرازق الكفارنة .204
 15/07/2004 تجريف 3500 شمال غزة مهدي جميل شعب بكر .205
 15/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة فريد عبد الفتاح محمد علي .206
 15/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة مد عاشورعبد يوسف مح .207
 15/07/2004 تجريف 3500 شمال غزة "وإخوانه" رزق احمد عدوان  .208
 15/07/2004 تجريف 1250 شمال غزة "بكر" حربية سليمان موسى نشوان  .209
 15/07/2004 تجريف 2300 شمال غزة محمد عبد محمد عاشور .210
 16/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة رياض محمد جابر ضيف اهللا .211
 16/07/2004 تجريف 1650 شمال غزة موسى عبد محمد عاشور .212
 16/07/2004 تجريف 6000 شمال غزة عيد مقبل عيد السوارآة .213
 16/07/2004 تجريف 850 شمال غزة حاتم محمد عبد اهللا أبو عودة .214
 17/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة إسماعيل محمد خليل إسماعيل .215
 18/07/2004 تجريف 9000 شمال غزة  احمدإسماعيلعبد الكريم خليل  .216
 18/07/2004 تجريف 4000 شمال غزة جمال محمد خليل الزعانين .217
 18/07/2004 تجريف 750 شمال غزة إسماعيلمحمد احمد خليل  .218
 18/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة حسن يوسف احمد الزعانين .219
 18/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة فادي محمد خليل الزعانين .220
 18/07/2004 تجريف 7000 شمال غزة األشقر حسن محمد إبراهيم .221
 18/07/2004 تجريف 36000 شمال غزة عبد الحميد داوود الشنطي .222
 18/07/2004 تجريف 7000 شمال غزة األشقرمحمود حسن محمد  .223
 18/07/2004 تجريف 7000 شمال غزة  الزعانينإسماعيلحمد خليل أ .224
 19/07/2004 تجريف 3500 شمال غزة حمد عبد العزيز علي أبو عودةأ .225
 20/07/2004 تجريف 2300 شمال غزة خالد عبد محمد عاشور .226
 20/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة سليمان عبد الكريم ذياب أبو جراد .227
 20/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة )1( اهللا محمد أحمد محمود عبد .228
 20/07/2004 تجريف 1700 شمال غزة عبداهللا حمد محمد منون .229
 20/07/2004 تجريف 1600 شمال غزة محمد منونمحمود حمد  .230
 20/07/2004 جلب مخلفات تجريف 7053 شمال غزة محمد حمد العيوطي زغلول .231
 20/07/2004 تجريف 2300 شمال غزة محمد محمد احمد جودة .232
 20/07/2004 تجريف 3650 شمال غزة يوسف عبد محمد عاشور .233
 20/07/2004 تجريف 2300 شمال غزة  عبد محمد عاشورأسامة .234
 20/07/2004 تجريف 2300 شمال غزة نبيل عبد محمد عاشور .235
 20/07/2004 تجريف 8000 شمال غزة ورثة عبد الكريم محمود حمد .236
 20/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة عايدة خالد محمود جودة .237
 20/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة رياض عليان محمود المصري .238
 20/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة فايزة أحمد جمعة حسين جودة .239
 20/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة  محمد أبو جرادإبراهيمحسين  .240
 20/07/2004 تجريف 8000 شمال غزة ورثة محمد خليل أبو جراد .241
 20/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة ورثة عبد الرازق مصلح المصري .242
 20/07/2004 تجريف 2000 شمال غزة غاآعلي برجس عاشور ورش  .243
 20/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة  محمد أبو جرادورثة خليل .244
 20/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة سهام أحمد محمد جودة .245
 20/07/2004 تجريف 4000 شمال غزة ياسر طالل محمد ريحان .246
 20/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة طالل محمد محمد ريحان .247
 20/07/2004 تجريف 4000 شمال غزة ورثة يوسف حسن خليل أبو جراد .248
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 20/07/2004 تجريف 1500 شمال غزة ورثة رمضان احمد عبد الدايم .249
 20/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة صالح صبحي محمد أبو جراد .250
 20/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة نضال محمد خليل أبو جراد .251
 20/07/2004 تجريف 2500 شمال غزة اتحاد لجان العمل الزراعي .252
 20/07/2004 تجريف 9000 شمال غزة  وردةورثة رجب احمد عبد الرحمن أبو .253
 20/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة عطا محمد خليل أبو جراد .254
 20/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة خيري عليان محمود المصري .255
 20/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة حسن علي محمد أبو جراد .256
 20/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة رمزية محمد محمد جودة .257
 20/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة  أحمد محمود جودةفاطمة .258
 20/07/2004 تجريف 4000 شمال غزة  محمد أبو عيدةإبراهيم إسماعيل .259
 20/07/2004 تجريف 10500 شمال غزة ورثة عبد الكريم خليل أبو جراد .260
 20/07/2004 تجريف 3000 شمال غزة مصطفى رجب محمد النجار .261
 21/07/2004 تجريف 4000 ال غزةشم سعاد خليل عبد الهادي الزعانين .262
 21/07/2004 تجريف 4500 شمال غزة ورثة حسن خليل أبو جراد .263
 21/07/2004 تجريف 10000 شمال غزة ورثة احمد خليل عبد الهادي الزعانين .264
 22/07/2004 تجريف 7000 شمال غزة  علي الحويحيإسماعيلورثة عبد اهللا  .265
 22/07/2004 ريفتج 18000 شمال غزة ورثة موسى علي يوسف شبات .266
 22/07/2004 تجريف 11072 شمال غزة ورثة احمد عبد العال موسى الزعانين .267
 22/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة عبد الرازق محمد عبد الرازق حمد .268
 23/07/2004 تجريف 2000 شمال غزة صقر محمد محمد الخطيب ومازن  .269
 24/07/2004 تجريف 1200 خانيونس عمر عبد حميد الصري .270
 25/07/2004 تجريف 1700 شمال غزة  مصطفى محمد شحادةمحمود .271
 26/07/2004 تجريف 7000 شمال غزة باسل عبد الرحمن حسن ناصر .272
 27/07/2004 تجريف 5000 شمال غزة محمد خليل عبد الهادي الزعانين .273
 27/07/2004 تجريف 14000 شمال غزة "وإخوانه" ناجي حافظ محمد الزمارة  .274
 28/07/2004 جريفت 3000 غزة جبر حسان شملخ .275
 28/07/2004 تجريف 1500 شمال غزة فوزي عبد حسن أبو جراد .276
 28/07/2004 تجريف 1000 غزة عاطف طه شاآر خضر .277
 28/07/2004 تجريف 3000 غزة موسى عبد الهادي شملخ .278
 28/07/2004 تجريف 5000 غزة عبد سالم شملخ .279
 28/07/2004 تجريف 20000 غزة شحته خليل شملخ .280
 28/07/2004 تجريف 4000 غزة مد شملخسليمان عمران أح .281
 28/07/2004 تجريف 9000 غزة حمدي عمران عيد شملخ .282
 28/07/2004 تجريف 4000 غزة خميس محمد شملخ .283
 28/07/2004 تجريف 2500 غزة هاشم محمد شملخ .284
 28/07/2004 تجريف 4000 غزة عمر خليل محمد شملخ .285
 28/07/2004 تجريف 4000 غزة صالح خليل محمد شملخ .286
 28/07/2004 تجريف 12000 غزة ة سالم شملخجمع .287
 28/07/2004 تجريف 1500 غزة فارس عيد شملخ .288
 29/07/2004 تجريف 30000 شمال غزة نايف محمد عيد حماد .289
 30/07/2004 تجريف 1900 شمال غزة محمد جمعة محمد خليل مهرة .290
 30/07/2004 تجريف 4500 شمال غزة سعيد فرج رزق جنيد .291
 30/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة  أبو جرادمحمود عبد الكريم دياب .292
 30/07/2004 تجريف 1000 شمال غزة شعبان مطيع شعبان مرتجى .293
 31/07/2004  6000 شمال غزة عطا عطايا حسين سويلم .294
 31/07/2004 تجريف 20000 شمال غزة ورثة احمد خليل عبد الهادي الزعانين .295
 01/08/2004 تجريف 1610 شمال غزة احمد محمد سعيد الطباطيبي .296
 04/08/2004 تجريف 11500 شمال غزة خالد محمد دياب الدحنون .297
 04/08/2004 تجريف 3000 شمال غزة محمود محمد طابع الدحنون .298
 04/08/2004 تجريف 3000 شمال غزة بالل موسى محمد الدحنون .299
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 04/08/2004 تجريف 4000 شمال غزة رجب عطية حجازي حمودة .300
 04/08/2004 تجريف 2000 شمال غزة ناصر الشيخ زآي الدحنون .301
 04/08/2004 تجريف 3000 شمال غزة معتز محمد طابع الدحنون .302
 04/08/2004 تجريف 7000 شمال غزة فضل محمد دياب الدحنون .303
 04/08/2004 تجريف 7000 شمال غزة  محمد دياب الدحنونإبراهيم .304
 04/08/2004 تجريف 3000 شمال غزة عماد موسى محمد الدحنون .305
 04/08/2004 تجريف 6500 شمال غزة  الدحنونانشراح حسن دياب .306
 04/08/2004 تجريف 4000 شمال غزة خضرة حسن دياب الدحنون .307
 04/08/2004 تجريف 1210 شمال غزة علي محمد سعيد الطباطيبي .308
 04/08/2004 تجريف 1210 شمال غزة سعد محمد سعيد الطباطيبي .309
 04/08/2004 تجريف 4000 شمال غزة حسين محمد حسين حمودة .310
 04/08/2004 تجريف 4000 شمال غزة ابر عمر يوسف حمودةص .311
 04/08/2004 تجريف 3000 شمال غزة نعمان حسين حسن حمودة .312
 04/08/2004 تجريف 6500 شمال غزة عارف محمد دياب الدحنون .313
 04/08/2004 تجريف 6500 شمال غزة تيسير حسن دياب الدحنون .314
 04/08/2004 يفتجر 5000 شمال غزة عبد الشافي محمد دياب الدحنون .315
 04/08/2004 تجريف 4000 شمال غزة محمود محمد سعيد الطباطيبي .316
 04/08/2004 تجريف 5000 شمال غزة "واخوانه" نعيم حميد احمد القانوع  .317
 04/08/2004 تجريف 3000 شمال غزة جميل صبحي حسين حمودة .318
 04/08/2004 تجريف 7500 شمال غزة عز الدين محمد طابع الدحنون .319
 04/08/2004 تجريف 605 شمال غزة  سعيد الطباطيبيفاطمة محمد .320
 07/08/2004 تجريف 2500 شمال غزة احمد محمد سعيد الطباطيبي .321
 08/08/2004 تجريف 200 خانيونس عدلي جاسر محمد القدرة .322
 08/08/2004 تجريف 1500 خانيونس  سليمان أبو عيدأديبخالد  .323
 08/08/2004 تجريف 500 خانيونس حمدان يحيى مبروك الفرا .324
 08/08/2004 تجريف 1500 خانيونس عيد حلمي عابدين عابدين .325
 08/08/2004 تجريف 500 خانيونس ورثة عادل جاسر محمد القدرة .326
 08/08/2004 تجريف 500 خانيونس محمد يحيى مبروك الفرا .327
 10/08/2004 تجريف 1012 شمال غزة أحمد محمد أحمد المطوق .328
 11/08/2004 تجريف 3000 شمال غزة عادل محمد ديب حمودة .329
 11/08/2004 تجريف 9000 شمال غزة )2(محمد أحمد محمود عبداهللا .330
 12/08/2004 تجريف 3000 غزة مروان عمران سلمان الزهار .331
 12/08/2004 تجريف 12000 غزة عبدو محمود عبدو أبو آميل .332
 12/08/2004 تجريف 1500 غزة مسعد محمد عبدو أبو آميل .333
 12/08/2004 تجريف 1500 غزة رزق سلمان سليمان الزهار .334
 12/08/2004 تجريف 2000 غزة سلمان سلمان سلمان الزهار .335
 12/08/2004 تجريف 5000 غزة محمد سلمان سليمان الزهار .336
 12/08/2004 تجريف 3000 غزة محمود محمود عبدو أبو آميل .337
 12/08/2004 تجريف 2000 غزة محمود سلمان سليمان الزهار .338
 12/08/2004 تجريف 8000 غزة محمد محمود عبدو أبو آميل .339
 12/08/2004 تجريف 6000 غزة سعد محمد عبدو أبو آميل .340
 12/08/2004 تجريف 1500 غزة آمال سلمان سليمان الزهار .341
 25/08/2004 جلب مخلفات تجريف 1000 غزة أيوب عطا أيوب البيطار .342
 25/08/2004 تجريف 6000 غزة عبد الخالق رجب هاشم عاشور .343
 25/08/2004 تجريف 320 غزة يعبد الرازق أحمد فياض العياد .344
 25/08/2004 تجريف 1500 شمال غزة عاطف طه شاآر خضر .345
 25/08/2004 تجريف 1000 غزة محمد فريح اجميعان أبو شلوف .346
 25/08/2004 تجريف 160 غزة محمد عبد الكريم عبدربه العايدي .347
 25/08/2004 تجريف 2000 غزة عبيد حسن عبدربه أبو دحروج .348
 25/08/2004 تجريف 2500 غزة دحروجأحمد حسن عبدربه ابو  .349
 25/08/2004 تجريف 1000 غزة أحمد عبد مرجان العقاد .350
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 25/08/2004 تجريف 6000 غزة محمود طلعت عبد أبو آميل .351
 04/09/2004 تجريف 1500 غزة حسن عارف أحمد عزام .352
 08/09/2004 تجريف 8000 شمال غزة علي محمد علي عسلية .353
 08/09/2004 تجريف 3000 شمال غزة آمنة محمد سالم خضر وأختها خميسة .354
 08/09/2004 تجريف 60000 شمال غزة محمد حسين محمود البحري/ ورثة .355
 08/09/2004 تجريف 2000 شمال غزة محمد صالح بدوي صالح .356
 09/09/2004 تجريف 1000 شمال غزة أشرف أحمد محمد أبو شمالة .357
 09/09/2004 تجريف 2000 شمال غزة سمية عبد الرازق محمد الحبل .358
 09/09/2004 تجريف 1000 شمال غزة محمد علي حسن البحري .359
 09/09/2004 تجريف 1500 شمال غزة  محمود الجملإسماعيلعايشة  .360
 09/09/2004  13000 شمال غزة  الحاج عليإسماعيلمحمد أحمد  .361
 09/09/2004 تجريف 5300 شمال غزة محمد محمد صالح خضر .362
 09/09/2004 يفتجر 1000 شمال غزة حامد عطية سليم الكفارنة .363
 09/09/2004 تجريف 1000 شمال غزة عطا علي حسن البحري .364
 09/09/2004 تجريف 8000 شمال غزة ورثة رجب موسى الجمل .365
 09/09/2004 تجريف 16000 شمال غزة شعبان عبداهللا محمود الجمل/ ورثة  .366
 09/09/2004 تجريف 400 شمال غزة قاسم أمين محمود أبو رآبة .367
 09/09/2004 تجريف 1000 شمال غزة محمود محمد أحمد شاهين .368
 09/09/2004 تجريف 2000 شمال غزة محمد فضل البرش .369
 10/09/2004 تجريف 4500 شمال غزة رجب أحمد رجب قحمان واخوانه .370
 10/09/2004 تجريف 1000 شمال غزة شعبان علي حسن البحري .371
 10/09/2004 تجريف 2500 شمال غزة بهجت جمعة علي أبو عجينة .372
 10/09/2004 تجريف 2500 شمال غزة  أبو عجينةيوسف جمعة علي .373
 11/09/2004 تجريف 10060 شمال غزة فوزي أحمد محمد المطوق .374
 14/09/2004 تجريف 359 غزة جبريل محمود جبريل أبو حصيرة .375
 14/09/2004 تجريف 350 غزة عبداهللا يوسف عبد اهللا عاشور .376
 15/09/2004 يفتجر 16000 شمال غزة رجب محمد ابراهيم عيد وأوالده وزوجته .377
 17/09/2004 تجريف 25000 شمال غزة يسرى ذيب أحمد النجار .378
 17/09/2004 تجريف 3700 شمال غزة محمد دياب أحمد النجار .379
 19/09/2004 تجريف 6000 دير البلح أسد أبو محمد إبراهيم سالم .380
 23/09/2004 جلب مخلفات تجريف 20000 غزة محمد منذر عبد الرحمن الريس .381
 23/09/2004 تجريف 5000 غزة يم حماد أبو حجيرحماد عبد الكر .382
 23/09/2004 تجريف 5000 غزة عبد الكريم حماد جميعان أبو حجير .383
 23/09/2004 تجريف 4000 غزة اسحاق عبد الكريم شحادة حسان .384
 29/09/2004 جلب مخلفات تجريف 1000 شمال غزة فاطمة فايز أحمد فرج .385
 29/09/2004 تجريف 2000 شمال غزة  الزعانينإسماعيلأحمد خليل  .386
 29/09/2004 تجريف 14000 شمال غزة مصباح محمد محمد فرج .387
 29/09/2004 تجريف 6000 شمال غزة )عبدربه(فايز أحمد محمد صالح  .388
 29/09/2004 تجريف 1500 شمال غزة رقية عبد ربه محمد صالح .389
 30/09/2004 تجريف 3000 دير البلح عالم عطا محمد عيسى اللحام .390
 30/09/2004 تجريف 1000 شمال غزة  موسى الجملخديجة الشافعي .391
 30/09/2004 تجريف 1000 شمال غزة وصفي شحادة عبد العزيز أبو شدق .392
 30/09/2004 تجريف 350 شمال غزة نائل محمد طلب يحيى .393
 30/09/2004 تجريف 4000 شمال غزة شحادة عبد العزيز حسين أبو شدق .394
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  آبار المياه المدمرة)4(ملحق 
 30/9/2004 حتى 1/7 من الفترة خالل  المدمرةآبار المياهسماء أصحاب جدول يوضح أ

 االعتداءتاريخ  المحافظة  مالك البئرسما الرقم
 1/7/2004 شمال غزة  محمد شحادة أبو حالوبالحفيظعبد  .1
 1/7/2004 شمال غزة محمود عبد الهادي حمد .2
 2/7/2004 شمال غزة عايش عيد رزق جنيد .3
 8/7/2004 شمال غزة د حسان البسيونيورثة المرحوم احمد محمو .4
 8/7/2004 شمال غزة  العثامنةإبراهيمورثة عبد اهللا محمد  .5
 8/7/2004 شمال غزة عيد بسيوني محمد بسيوني .6
 11/7/2004 شمال غزة ورثة خالد يوسف شراب .7
 15/7/2004 شمال غزة محمود عبد الهادي حمد .8
 16/7/2004 شمال غزة حمد جبر البسيونيأحمد أ .9

 18/7/2004 شمال غزة األشقرسن محمد حمد حأ .10
 20/7/2004 شمال غزة  وآيل جمعة عايش النجار-نجار شرآاء  .11
 20/7/2004 شمال غزة وإخوانهورثة يوسف حسن خليل أبو جراد  .12
 22/7/2004 شمال غزة ورثة احمد عبد العال موسى الزعانين .13
 26/7/2004 شمال غزة محمد موسى علي شبات .14
 31/7/2004 شمال غزة ادي الزعانينورثة احمد خليل عبد اله .15
 9/9/2004 شمال غزة ورثة العبد السعيد الجمل وشرآاه .16
 10/9/2004 شمال غزة  الحاج علي وشرآاهإسماعيلمحمد أحمد  .17
 10/9/2004 شمال غزة ورثة محمد حسين محمود البحري .18

 
 
 

  المنشآت الصناعيةالمدمرة)5(ملحق 
 30/9/2004 حتى 1/7في الفترة ما بين أيدي قوات االحتالل المنشآت الصناعية التي جرى تدميرها على 

 االعتداءتاريخ  حجم الضرر المحافظة االسم الرقم
 02/07/2004 آلي شمال غزة )1( خميس حسين عبد اهللا المجيد المجدالوي .1
 02/07/2004 آلي شمال غزة )2( خميس حسين عبد اهللا المجيد المجدالوي .2
 03/07/2004 آلي  غزةشمال جميل علي حسين أبو غليون .3
 04/07/2004 آلي شمال غزة صابر جميل خليل الحبيبي .4
 04/07/2004 آلي غزة اشرف محمد سعيد لولو .5
 05/07/2004 جزئي شمال غزة صبحي عبد اللطيف محمد أبو عودة .6
 10/07/2004 جزئي شمال غزة احمد محمد محمد البسيوني .7
 14/07/2004 آلي غزة  حسونةإبراهيمزياد محمد  .8
 15/07/2004 آلي شمال غزة ود حسن مصلحمحم .9

 15/07/2004 آلي شمال غزة جابر محمد جابر ضيف اهللا .10
 15/07/2004 آلي شمال غزة وأبناؤهاحمد حسن احمد مصلح  .11
 15/07/2004 آلي شمال غزة احمد حسن احمد مصلح .12
 16/07/2004 آلي شمال غزة جهاد موسى حسن الشاويش .13
 16/07/2004 آلي شمال غزة حبيب البسيوني .14
 16/07/2004 جزئي شمال غزة فايز محمد جاد اهللا الكفارنة .15
 16/07/2004 جزئي ةشمال غز عطية جبر احمد البسيوني .16
 22/07/2004 آلي شمال غزة "وإخوانه"  أبو عيدة إبراهيم إسماعيلفايق  .17
 22/07/2004 آلي خان يونس محمد حسن مصطفى صالحية .18
 23/07/2004 جزئي شمال غزة موسى محمد راغب سليم .19
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 23/07/2004 آلي شمال غزة عماد عبد الرحمن سعيد الداعور .20
 25/07/2004 آلي خان يونس محمود عبد حميد المصري .21
 25/07/2004 آلي شمال غزة جميل علي حسين أبو غليون .22
 25/07/2004 جزئي شمال غزة  علي رزق الحرتانيأآرم .23
 25/07/2004 جزئي شمال غزة زهران حماد آامل عسلية .24
 29/07/2004 آلي شمال غزة د حسين أبو علبةنايف محم .25
 30/07/2004 آلي غزة أمين صالح مصطفى الرياشي .26
 04/08/2004 آلي شمال غزة محمد زآي عبد اهللا سويلم .27
 18/08/2004 جزئي غزة سعيد محمد خليل صليح .28
 18/08/2004 آلي غزة  حسونةإبراهيمزياد محمد  .29
 03/09/2004 جزئي دير البلح موسى حسن عبد القادر قنديل .30
 09/09/2004 آلي شمال غزة عماد فهمي محمد الدغل .31
 09/09/2004 جزئي شمال غزة ياسر فهمي محمد الدغل .32
 09/09/2004 آلي شمال غزة شكري فهمي محمد الدغل .33
 10/09/2004 آلي شمال غزة حمودة علي صالح العشي .34
 29/09/2004 آلي شمال غزة محمد مصطفى محمد القاعود .35
 29/09/2004 آلي شمال غزة دةأمين سليم أمين جو .36
 30/09/2004 آلي شمال غزة علي أحمد عزام الزوارعة .37

 التجارية المدمرةالمحال ) 6(ملحق 
 30/9/2004 حتى 1/7 من الفترة خاللالمحالت التجارية التي جرى تدميرها على أيدي قوات االحتالل جدول يوضح 

 االعتداءتاريخ  حجم الضرر المحافظة االسم الرقم
 04/07/2004 آلي شمال غزة س حسين عبد اهللا المجدالويخمي .1
 08/07/2004 آلي شمال غزة محمد جمعة عبد الكريم حسين الزعانين .2
 04/08/2004 آلي شمال غزة احمد محمد احمد عطية  .3
 04/08/2004 جزئي شمال غزة عبد اهللا عثمان موسى غيث .4
 04/08/2004 آلي شمال غزة رفعت حماد آامل عسلية .5
 18/08/2004 آلي غزة ح مصطفى الرياشيأمين صال .6
 09/09/2004 جزئي شمال غزة جابر صبري عوض الشنطي وشرآاه .7
 09/09/2004 آلي شمال غزة عوض أحمد محمد الكحلوت .8
 09/09/2004 جزئي شمال غزة  مصطفى محمد أبو حميدانإسماعيل .9

 21/09/2004 جزئي شمال غزة حسن محمد مسلم أبو شغيبة .10
 21/09/2004 آلي شمال غزة  أبو شغيبةرأفت سالمة عبد اهللا .11
 30/09/2004 آلي شمال غزة أحمد سعيد أحمد الحلبي .12
 30/09/2004 آلي شمال غزة أآرم حسن حسن الكفارنة .13
 30/09/2004 آلي شمال غزة نعمان يونس سلمان السويرآي .14
 30/09/2004 آلي شمال غزة محمد خليل محمد المصري .15
 30/09/2004 يجزئ شمال غزة فتحي حمدي يوسف جابر .16
 30/09/2004 آلي شمال غزة محمد عبد المالك علي أبو غالي .17
 30/09/2004 آلي شمال غزة علي محمد علي خروات .18

 

  المرآبات المدمرة)7(ملحق 
 30/9/2004 حتى 1/7في الفترة ما بين   قوات االحتاللأيديرت على المركبات التي دّم

 االعتداءتاريخ  حجم الضرر المحافظة اسم مالك المرآبة الرقم
 03/07/2004 جزئيتدمير  شمال غزة صبحي عبد اللطيف محمد أبو عودة .1
 04/07/2004 جزئيتدمير  شمال غزة محمد عبد القادر رزق عفانة .2
 07/07/2004 آليتدمير  غزة مجهول  .3
 08/07/2004 آليتدمير  شمال غزة عطايا جبر احمد البسيوني .4
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 08/07/2004 آلير تدمي شمال غزة خليل محمد محمد البسيوني .5
 08/07/2004 آليتدمير  شمال غزة ناصر احمد عبد الهادي الزعانين .6
 08/07/2004 جزئيتدمير  شمال غزة حسين عبد اهللا ابراهيم العثامنة .7
 08/07/2004 آليتدمير  شمال غزة ناهض خليل محمد البسيوني .8
 08/07/2004 آليتدمير  شمال غزة محمود عبد المعطي محمود قاسم .9

 08/07/2004 آليتدمير  شمال غزة جبر احمد البسيونيعطية  .10
 16/07/2004 آليتدمير  شمال غزة سعد محمد عبد اهللا أبو عودة .11
 16/07/2004 آليتدمير  شمال غزة حاتم محمد عبد اهللا أبو عودة .12
 16/07/2004 جزئيتدمير  شمال غزة وليد محمد احمد نعيم .13
 18/07/2004 جزئيتدمير  شمال غزة حازم موسى احمد نعيم .14
 18/07/2004 آليتدمير  شمال غزة عبد بسيوني محمد بسيوني .15
 18/07/2004 آليتدمير  شمال غزة عطية جبر احمد البسيوني .16
 20/07/2004 آليتدمير  شمال غزة محمد محمد احمد جودة .17
 22/07/2004 جزئيتدمير  شمال غزة الجمعية الزراعية التعاونية .18
 22/07/2004 آليتدمير   غزةشمال محمد احمد عبد العال الزعانين .19
 26/07/2004 جزئيتدمير  شمال غزة عمر صابر عبد العزيز أبو عودة .20
 08/09/2004 جزئيتدمير  شمال غزة خالد علي محمد عسلية .21
 09/09/2004 آليتدمير  شمال غزة علي مصطفى علي أبو عوآل .22
 09/09/2004 آليتدمير  شمال غزة حسين عبد حسين أبو ورد .23
 09/09/2004 آليتدمير  شمال غزة البحريعلي حسن مصطفى  .24
 10/09/2004 جزئيتدمير  شمال غزة عبد الناصر أحمد علي جاسر .25
 10/09/2004 جزئيتدمير  شمال غزة علي مصطفى علي عوآل .26
 19/09/2004 آليتدمير  غزة  سلميةأبوخالد محمد عبد الحليم  .27
 20/09/2004 آليتدمير  غزة حرآة حماس .28
 29/09/2004 آليتدمير  شمال غزة يآمال العبد محمد الشراف .29
 29/09/2004 آليتدمير  شمال غزة محمد نجيب العبد الشرافي .30
 29/09/2004 آليتدمير  شمال غزة )سليم أبو صفية(األمن الوقائي  .31
 29/09/2004 آليتدمير  شمال غزة )آمال الشرافي. د (المجلس التشريعي الفلسطيني .32
 29/09/2004 زئيجتدمير  شمال غزة بلدية جباليا النزلة .33
 30/09/2004 آليتدمير  شمال غزة فتحي خليل عثمان أبو رواع .34
 30/09/2004 آليتدمير  شمال غزة حرب حسن سليم أبو دحيل .35

 

 ن المعتقلو)8(ملحق 
 30/9/2004 حتى 1/7في الفترة ما بين  المعتقلين الذين اعتقلوا وتمكن المركز من توثيقهم

 مكان االعتقال تقالاالعتاريخ  المحافظة االسم الرقم
 المنزل 01/07/2004 غزة مهند يوسف مطر أبو جراد .1
 المنزل 06/07/2004 دير البلح عمر سالم عطوة خطاب .2
 حاجز عسكري 08/07/2004 رفح عبد الحميد عطا اهللا عبد الحميد العكر .3
 المنزل 09/07/2004 شمال غزة  البسيوني-مهدي محمد احمد حسان  .4
 المنزل 10/07/2004 شمال غزة ضل العر حسان فإبراهيم .5
 مكان العمل 11/07/2004 خان يونس أنور صالح صالح الشاعر .6
 أخرى 12/07/2004 شمال غزة أحمد سعيد أحمد أبو سيف .7
 المنزل 13/07/2004 دير البلح سالم عبد الرازق عطيوة أبو شعر .8
 أخرى 13/07/2004 شمال غزة أحمد فايز خليل المدهون .9

 حاجز عسكري 13/07/2004 شمال غزة  حسين عودة أبو ناموسمحمد .10
 المنزل 13/07/2004 دير البلح فايز عبد الرازق عطيوة أبو شعر .11
 المنزل 13/07/2004 دير البلح محمد احمد عبد الهادي النجار .12
 المنزل 13/07/2004 شمال غزة جمال محمد حسين سويلم .13
 المنزل 13/07/2004 دير البلح ناهض سعيد محمد أبو خماش .14
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 أخرى 15/07/2004 شمال غزة رجب محمد محمود أبو الجديان .15
 أخرى 15/07/2004 شمال غزة محمود فايز احمد عيسى .16
 أخرى 15/07/2004 شمال غزة رجب محمد محمود أبو الجديان .17
 المنزل 18/07/2004 شمال غزة نافذ محمد محمد النمنم .18
 حاجز عسكري 26/07/2004 رفح تي الشاعر البشيإسماعيلمحمد عبد القادر  .19
 العمل 29/07/2004 شمال غزة عبد الحميد عبد العزيز محمود أبو خوصة .20
 المنزل 01/08/2004 دير البلح  سعيد سليمان أبو سليسلإسماعيل .21
 المنزل 01/08/2004 دير البلح محمد سعيد سليمان أبو سليسل .22
 المنزل 01/08/2004 حدير البل تيسير سعيد سليمان أبو سليسل .23
 أخرى 03/08/2004 شمال غزة رمضان محمود عبد اللطيف عبد النبي .24
 معبر دولي 06/08/2004 شمال غزة أنس محمد صالح زملط .25
 معبر دولي 07/08/2004 رفح وفيق محمد مالحي برهوم .26
 حاجز عسكري 09/08/2004 دير البلح خيري عبد الكريم محمد السيسي .27
 حاجز عسكري 10/08/2004 دير البلح مد مصلحغسان يوسف مح .28
 حاجز عسكري 10/08/2004 شمال غزة نبيل ماهر خليل المصري .29
 المنزل 12/08/2004 رفح طفى عواجةصناصر محمد م .30
 حاجز عسكري 15/08/2004 دير البلح محمد عبد الحميد منصور حجو .31
 سكريحاجز ع 15/08/2004 دير البلح الحميد منصور حجو محمد عبد .32
 المنزل 18/08/2004 خان يونس جهاد جمعة حمدان الشاعر .33
 أخرى 18/08/2004 شمال غزة يوسف محمد يوسف بدر .34
 أخرى 19/08/2004 شمال غزة حسن عبد الرحيم حسن صالحة .35
 أخرى 19/08/2004 شمال غزة  ندىأبوزياد سعيد محمد  .36
 أخرى 19/08/2004 شمال غزة  صالحةإبراهيمحسن عبد الرحيم  .37
 أخرى 19/08/2004 شمال غزة محمود طالب عبد العزيز الداعور .38
 أخرى 22/08/2004 شمال غزة محمد بسام أحمد أبو داير .39
 حاجز عسكري 24/08/2004 شمال غزة ياسر جميل عبد العزيز الداعور .40
 المنزل 25/08/2004 غزة سعد خليل رجب اليازجي .41
 حاجز عسكري 29/08/2004  يونسخان محمد عبد السالم محمد أبو جحجوح .42
 المنزل 02/09/2004 دير البلح احمد عطية محمد المصري .43
 أخرى 18/09/2004 شمال غزة محمد مروان سليمان عكاشة .44
 أخرى 18/09/2004 شمال غزة أحمد زياد عبد اهللا أبو القمصان .45
 معبر دولي 22/09/2004 شمال غزة محمد عبد المنعم نجم نجم .46
 المنزل 23/09/2004 غزة  عبد الفتاح حمدانرامي أحمد .47
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