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 مقدمة

 

وممتلكاتهم في  على السكان المدنيين - 2000 منذ أواخر سبتمبر من العام -صعدت قوات االحتالل من عدوانها المتواصل 
، الذي 28/9/2004وكان اجتياحها ألجزاء متفرقة من محافظة شمال غزة، مساء الثالثاء الموافق . األراضي الفلسطينية المحتلة

يصادف مرور أربع سنوات على اندالع االنتفاضة الفلسطينية، التصعيد األبرز خالل الربع الرابع من العام الجاري، بالنظر إلى 
الذين سقطوا بين السكان المدنيين، وحجم التدمير والتخريب الذي لحق بالمنازل السكنية والمنشآت العامة عدد الضحايا 

  .والممتلكات الخاصة واألراضي الزراعية والبنية التحتية، في فترة زمنية قصيرة
ت النفاثة والمروحية، وطائرات كما تميز هذا االجتياح باستخدام قوات االحتالل لوسائل غير متناسبة، عبر استخدام الطائرا

واستهدافها المنظم للمدنيين والمنازل السكنية واألعيان المدنية . المراقبة، التي يعتقد بأنها مجهزة بصواريخ مضادة لألفراد
 .األخرى

 
ها  المنصرمة من عمر االنتفاضة كان آخر األربعسنواتالوكانت محافظة شمال غزة قد تعرضت الجتياحات متكررة خالل 

 وفرضها - 29/6/2004الموافق  يوم الثالثاء فجراجتياح بلدة بيت حانون وأجزاء من أراضي بلدتي جباليا وبيت الهيا، 
حصاراًً شامالً عليها، استمر لمدة سبع وثالثين يوماً منعت بموجبه حركة السكان من وإلى المنطقة، كما حظرت تحرك السكان 

واستهدفت السكان المدنيين ومنازلهم السكنية وممتلكاتهم . تي السكة والبورة والفرطةداخل مناطقهم كما هو الحال في منطق
والمنشآت المدنية، كما استهدفت األراضي الزراعية والمزروعات بالتجريف والتخريب، وشبكات مياه الشرب والصرف 

ت من المنطقة فجر الخميس الموافق وانسحب. الصحي وشبكة توصيل التيار الكهربائي، ما أدى إلى مضاعفة معاناة السكان
5/8/2004. 
 

، مناطق متفرقة من محافظة شمال غزة، حيث فرضت سيطرتها 8/9/2004كما اجتاحت تلك القوات، فجر األربعاء الموافق 
مناطق على مناطق عزبة عبد ربه، تلة الطباع الشمالية، شعشاعة، قليبو، محيط مقر التربية والتعليم، وشمال شرق المنشية، وال

 بالقذائف الصاروخية والمدفعية -وأمعنت قوات االحتالل في قصفها العشوائي . الواقعة شمال وشرق مخيم جباليا وتل الزعتر
كما تعمدت قوات االحتالل تدمير البنية .  للمنازل السكنية في محيط أماكن تواجدها–ونيران رشاشاتها ذات العيار الثقيل 

يرة من شبكة توصيل مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، وشبكات الهاتف والكهرباء، قبل التحتية، حيث دمرت أجزاء كب
 .11/9/2004أن تنسحب يوم السبت الموافق 

 
مركز الميزان ومن خالل نشره لجرائم قوات االحتالل بحق المدنيين الفلسطينيين، فإنه يسعى إلى جعل الحقيقة ملكاً للجميع، في 

وعلى الرغم من عمل المركز الدءوب، الذي تمثل في إصداره نشرات . لك القوات إخفاء جرائمهاالوقت الذي تحاول فيه ت
يومية، حاول من خاللها مواكبة اجتياح شمال غزة لحظة بلحظة وفضح جرائم الحرب التي ترتكبها تلك القوات، إال أن إصدار 

 الضحايا وشهود العيان، ويبرز حجم الدمار الذي لحق تقرير توثيقي، يستند إلى تحقيقات المركز الميدانية، وإلى إفادات
 .  بالمدنيين وممتلكاتهم، أمر غاية في األهمية لفضح وتعرية ما قامت به تلك القوات من جرائم
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 :تبرير قوات االحتالل للهجوم
ذي شـرعت بـه مسـاء       تواصلت التصريحات اإلسرائيلية، التي سبقت ورافقت اجتياح قوات االحتالل لمحافظة شمال غزة، ال            

وتلخصت هذه المبررات في الذريعة األمنية المتمثلـة فـي منـع            17/10/2004 ، واستمر حتى     28/9/2004الثالثاء الموافق   
 ).اسديروت(إطالق الصواريخ محلية الصنع على مدينة 

 

 :الهجومتفنيد مبررات 
حل الهجوم المختلفة، والمعاينات الميدانية التي أعقبـت        مركز الميزان لحقوق اإلنسان، ومن خالل عملية المراقبة المنتظمة لمرا         

انسحاب تلك القوات، يؤكد أن المبرر الذي ساقته قوات االحتالل لتبرير اجتياح شمال غزة،  ما هو إال أكذوبـة، تهـدف مـن                        
 :سباب على النحو التاليويمكن تفنيد هذه األ. ورائها إلى تضليل الرأي العام وتبرير جرائمها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم

 مياه الشرب، وحرمـان المرضـى مـن         تحصار مناطق سكنية واسعة، ومنع إمدادات الغذاء والدواء، وقطع إمدادا          .1
 ال يمكن تبريرهـا   حرب جرائمكلهاالوصول إلى المستشفيات، ومنع وإعاقة أفراد الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف،   

 .اصر المقاومة، أو منع الصواريخ محلية الصنع ذات األثر المحدودبأمن القوات المحتلة، أو مطاردة عن

القصف المتواصل والمكثف للمنازل السكنية بقذائف مدفعية الدبابات ورشاشات الدبابات والطائرات العمودية، ما أدى               .2
ية الصـنع، أو     ما يربطه بإطالق الصواريخ محل     دإلى إصابة المئات ومقتل العشرات داخل منازلهم، وهو أمر ال يوج          

رئـيس  ر  اصـد ا من الخسائر البشرية بين صفوف المدنيين، ودليل ذلك          أكبر قدر أمن القوات المحتلة، بل هدفه ايقاع       
اإلسرائيلي، بإراقة المزيد من دماء الفلسطينيين، وتكبيدهم خسـائر          للجيش   هأوامر )موفاز(هيئة أركان جيش االحتالل     

 .فادحة

متلكات الخاصة والمنشآت العامة بالهدم والقصف والتدمير، بما في ذلك المدارس ورياض            استهداف البنية التحتية والم    .3
األطفال والمساجد، ال يمكن تبريره بأمن القوات المحتلة، وإذا كانت مبررات االحتالل تعتمـد علـى وقـف اطـالق              

هذا بلممتلكات العامة والخاصة     المنازل السكنية وا   هي العالقة بين قصف وتدمير    الصواريخ محلية الصنع تجاهها، فما      
 .الموضوع

 الهجوم،  وننفذهالذين ي إصرار رئيس حكومة االحتالل أرئيل شارون على استمرار العملية رغم إلحاح قادة وجنود قوات              .4
الهدف الحقيقي وراء هـذا الهجـوم        دليل واضح على     وهذاعلى ضرورة االنسحاب، ألن العملية استنفذت مبرراتها،        

العقاب الجماعي بالسكان وإحداث أكبر قدر من الخراب في المنـاطق المسـتهدفة، وتكبيـد               مد ايقاع   تعوالمتمثل في   
 .السكان أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية

تصريحات العديد من القيادات السياسية والعسكرية على أن تحقيق الهدف المعلن أمر غير ممكن، وأن ما يجري مـن                    .5
كما أن مدة العملية لم تحـدد بوضـوح منـذ البدايـة كهـدفها،               .  عالقة بالهدف المعلن   عمليات على األرض ليس له    

 ما بين ساعات وأيام وأسابيع، وكل وهذه دالئل واضحة على تعمـد أيقـاع               ،وتضاربت تصريحات قادة الجيش حولها    
 .األذى بالمزيد من األرواح والمتتلكات الفلسطينية

أن الهدف المعلن لم يتحقق، فيما أوقعت تلك القـوات          مليات وبعدها، ما يؤكد     استمرار إطالق هذه الصواريخ خالل الع      .6
 ..مئات الضحايا بين قتيل وجريح، ودمرت مئات المناول السكنية واألعيان المدنية األخرى

رها بأي حـال    تؤكد المالحظات السابقة، إلى أن ممارسات قوات االحتالل العالقة لها باألهداف المعلنة للعملية، وال يمكن تبري               
من األحوال، على أنها ستؤدي إلى منع فصائل المقاومة الفلسطينية من مهاجمة قوات االحتالل، بما في ذلك استخدام الصواريخ                   

 . المحلية الصنع
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ريـر  معياراً أساسياً لدحض مبررات قوات االحتالل وتعرية كافة الذرائع التي تسوقها لتب           1وتعتبر مبادئ القانون الدولي اإلنساني    
 علـى قـوة     - مبادئ القانون الـدولي األساسـية        –جرائم الحرب التي ترتكبها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم، حيث تحظر           

االحتالل استهداف المدنيين وممتلكاتهم، كما تحظر استهداف األعيان المدنية، وتؤكد على ضرورة التمييز بين األهداف المدنيـة       
 .والعسكرية

ن استمرار إطالق الصواريخ محلية الصنع طوال أيام الهجوم على شمال غزة، وبعد االنسـحاب مباشـرة                 وفي كل األحوال فإ   
يؤكد بما ال يدع مجاالً للشك، أن الهجوم على شمال غزة أوقع مئات القتلى والجرحـى، ودمـر مئـات المنـازل والمنشـآت                        

 .والممتلكات الخاصة، ولكنه لم يحل دون استمرار إطالق هذا الصواريخ
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن كثير من تصريحات المحللين السياسيين داخل دولة االحتالل، أكدت أن العملية ال يمكـن أن تـؤدي                      

. إلى تحقيق األمن للقوات المحتلة، وأن ذلك ال يتأتى إال بإنهاء احتالل األراضي الفلسطينية، واحترام قرارات األمـم المتحـدة                   
ياسيين والعسكريين داخل دولة االحتالل استحالة أن يحول الهجوم على شمال غزة دون إطالق               كثير من الس   توأكدت تصريحا 

كما أكدت هذه التصريحات المبالغة في تقدير أثر هذه الصواريخ، ذات الفعالية المحدودة جداً، بحيـث                . الصواريخ محلية الصنع  
 المنازل بالخرسانة المسلحة بدالًُ من القرميد ينهي المشـكلة،          ، إلى أن استبدال أسطح    )تومي البيد (ذهب وزير العدل اإلسرائيلي     

 .ألن هذه الصواريخ ال يمكنها اختراق األسطح الخرسانية
 

 :الدوافع الحقيقية وراء الهجوم
تشير مجريات األحداث إلى أن هناك دافعين رئيسين كان وراء عملية اجتياح شمال غزة، والجـرائم التـي ارتكبتهـا قـوات                      

 : بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم وهمااالحتالل
 :سياسي داخليدافع  .1

جاء الهجوم وسط تصاعد حدة الخالفات السياسية داخل حزب الليكود الحاكم في دولة االحتالل، وكذا بين األحـزاب اليمينيـة                    
 االنسحاب أحادي الجانب المتطرفة، ورئيس حكومة االحتالل أرئيل شارون، حيث فشل األخير في نيل الثقة لخطته المعلنة حول             

من قطاع غزة في اقتراع داخل مركز حزب الليكود، كما فشل في نيل ثقة الكنيست، األمر الذي دفعه إلى جر األنظار، وإحراج                  
ال يمكن  حيث  لسكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينية المحتلة،        ا  بحق منافسيه أمام ما يرتكبه من أعمال قتل وتدمير       

وهذا أمر ذهب إليه الكثير مـن المحللـين   .  على أنه ضعيف أو يسعى للسالم على حساب مصلحة دولة االحتالل     هريصوت ألحد
 .السياسيين دولياً، وحتى معارضي شارون داخل دولة االحتالل

                                                 
زامات المفروضة على تلك القوات، ولكن هذا التحلل ليس مطلقاً، وهو محكوم بمجموعة من القيود، وهـي  يجيز القانون الدولي للقوات المتحاربة التحلل من بعض االلت        1

وأجمع مفسرو االتفاقية على أن مبدأ الضرورة العسكرية يعني كل اإلجراءات الضرورية،            . عبارة عن شروط ضرورية للتحلل من االلتزام، وفقاً لمبدأ الضرورة الحربية          
كمـا يعنـي    .  عسكرياً تقتضيه العمليات الحربية على األرض، واالقتضاء هنا يعني أن تحقيق الهدف من الحرب ال يمكن أن يتأتى دون القيام بهذا العمل                      التي تحقق هدفاً  

ويأتي مبدأ التناسب والتمييز    . قط الهدف من التحلل هو أن يتخذ التدمير كعقوبة جماعية أو كرادع ف            نتحلل من بعض القيود، على أن ال يكو       ) في بعض األحيان  (االقتضاء  
كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حيث أن وجود الضرورة الحربية ال ينفي ضرورة، أن تتناسب األعمال العسكرية مع الهدف المرجو تحقيقه، لذا فإنـه يجـب أن تبقـى                            

 –كما يجب على القوات المتحاربة      .  عالقة بالعمليات أو النتائج المتوقع تحقيقها      محظورة تلك األعمال، التي قد ينتج عنها خسائر في األرواح أو في الممتلكات، وليس لها              
 أن تميز بين األهداف المدنية وغيرها من األهداف، وكذلك التمييز في استخدام وسائل القـوة مـن حيـث األسـاليب أو األسـلحة                         -في سياق تنفيذها للعمليات الحربية      

 .ر ومعاناة ممكنةالمستخدمة، بما يضمن إحداث أقل أضرا
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 :ردع وترهيب السكان وإيقاع العقاب الجماعي بالمدنييندافع  .2

 المدنيين، محرمة ومحظورة بموجـب القـانون        وترهيبة، التي تهدف إلى ردع      على الرغم من كون التدابير واإلجراءات كاف      
الدولي اإلنساني، إال أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، انتهجت العديد من اإلجـراءات، الهادفـة إلـى ردع وترهيـب السـكان،                    

 . وإجبارهم على إخالء منازلهم، كالقصف المكثف والمتواصل للمنازل السكنية
جريات األحداث يقف على حقيقة مفادها أن مجمل ممارسات تلك القوات تدخل في هذا النطاق، بدًء بعمليات القصف                  والمتتبع لم 

الجوي والقصف بمدفعية الدبابات وبالرشاشات الثقيلة، الذي استهدف المدنيين وممتلكاتهم والمنازل السكنية والمنشآت األخرى،              
 .ة عشر يوماًوالحصار القاسي الذي استمر على مدى ثماني

،  - سيأتي التقرير علـى إيرادهـا        -وتنوعت أشكال العقاب الجماعي التي أوقعتها قوات االحتالل اإلسرائيلي بالسكان المدنيين          
 على النحو التالي، حصار المدينة بالكامل وعزلهـا عـن           كانتوالتي تعد سياسة ووسائل الردع والترهيب شكالً من أشكالها، و         

أحياء بالكامل ومنع التنقل والحركة حتى في الحاالت اإلنسانية الصعبة، كالجرحى والمرضـى، منـع               محيطها، حصار وعزل    
وإعاقة الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف، استهداف البنية التحتية كتدمير محوالت الكهرباء وشبكاتها، شبكات توصـيل ميـاه                 

صة، هدم وتدمير مئات المنازل، وتهجير آالف المدنيين بما         الشرب، تخريب وتجريف الطرق، تدمير المنشآت والممتلكات الخا       
 .فيهم األطفال والشيوخ والنساء

 
 :الموقع والسكان

وتتكـون  . من إجمالي مسـاحة قطـاع غـزة    % 17كيلو متر مربع،  تمثل ما نسبته        ) 62(تتربع محافظة الشمال على مساحة      
لدية بيت حانون في الطرف الشـمالي الشـرقي للمحافظـة،           محافظة الشمال من ثالث مراكز حضرية تصنف كبلديات، هي، ب         

حيث يقدر عدد سكان    . وبلدية بيت الهيا في الطرف الشمالي الغربي للمحافظة، وبلدية جباليا التي تحتل المساحة األكبر جنوبها              
 .2 نسمة265980، بحوالي 2004محافظة الشمال، في العام الجاري 

مسـتوطنة  ف الدونمات من أراضي محافظة شمال غزة، تقيم عليها ثالثة مستوطنات هي             هذا وتستولي قوات االحتالل على آال     
 1993 دونماً أخرى عام     820 دونم، استولت قوات االحتالل على مساحة        800 على مساحة    1982نيسانيت، أقيمت في عام     

 دونماً واسـتولت قـوات      400ها   دونماً، و مستوطنة إيلي سيناي أقيمت في العام نفسه وكانت مساحت           1620لتصبح مساحتها   
 على مساحة   1990 دونماً، ومستوطنة دوغيت، أقيمت عام       500 لتصبح مساحتها    1993 دونم أخرى عام     100االحتالل على   

 . دونم1250 لتصبح مساحتها 2000 و 1993 دونماً، وتوسعت على حساب أراضي الفلسطينيين في عامي 600
 

 :االجتياح والمناطق المستهدفة
م، بقوة مكونـة مـن   28/9/2004الثالثاء الموافق يوم مساء من  10:00 قوات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة     توغلت
آلية عسكرية في األطراف الشرقية والشمالية لمخيم جباليا حيث سيطرت على عزبة عبد ربـه وجبـل الكاشـف                   ) 45(حوالي  

 من صـباح يـوم      7:30وعند حوالي الساعة    . ايد السكنية شرق بيت الهيا    شرقي جباليا ومحيط التربية والتعليم شمالي مدينة ز       
آلية عسكرية اقتحمت مناطق تلة الطبـاع       ) 15(، وسعت تلك القوات من توغلها بقوة مكونة من          29/9/2004األربعاء الموافق   

ـ              الشمالية و  ي شـارع عبـد ربـه       األطراف الشرقية لحي تل الزعتر وحيي البساتين وشعشاعة شرقي شارع السكة، كـذلك ف
، ومنطقة رياض الصالحين جنوب شرق المخيم، ومنطقة قليبو شمال          )محيط اإلدارة المدنية سابقاً   (، ومنطقة البخاري    )المحكمة(

وبذلك فرضت قوات االحتالل سيطرتها العسكرية الكاملة على الطرق الرئيسة، التي تصـل             . تل الزعتر، وعزلتها عن محيطها    

                                                 
 . عدد السكان الوارد وفق تقديرات الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني لسنوات مختارة2
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آلية أخرى، وفرضت حصاراً شامالً على مدينـة         )20(حوالي  ببعضها بعضاً، وعززت من تواجدها ب     بلدات وقرى شمال غزة     
 .  الواقعة شمال شرق مدينة بيت الهيا ،بيت حانون وعزبتها، وقرية أم النصر

ت المستقرة في   ، حيث تنسحب الدبابا   قواتهاهذا وواصلت قوات االحتالل تحركاتها التي وصفت بالتكتيكية والهادفة إلى استبدال            
كما استمرت في حشد عشرات اآلليات العسكرية       . المناطق المذكورة أعاله، لتعود إلى المناطق نفسها بعد أوقات زمنية متفاوتة          

 .شمالي بيت الهيا) ايلي سيناي(و) تنيساني(في موقع أبو صفية العسكري شرقي جباليا، ومستوطنات 
 آلية عسكرية، انطالقـاً مـن   )27(م، توغلت قوات االحتالل، بحوالي   2/10/2004 من فجر السبت     4:00وعند حوالي الساعة    

 إلى تقاطع شارع السلطان عبد الحميد مع شارع صالح الدين لتعزل بـذلك               ووصلت مفترق الجمارك شمال غربي بيت حانون     
، وانقطـاع الميـاه والتيـار     حاد في إمدادات الغذاء والـدواء     النقص  ال في ظل    هذا كله . عزبة بيت حانون بالكامل عن محيطها     

  .الكهربائي
 من فجر   00:30وانسحبت اآلليات العسكرية المتمركزة على شارع السلطان عبد الحميد غربي بيت حانون، عند حوالي الساعة                

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

آليـة  ) 45(م، بحـوالي    13/10/2004 من فجر األربعاء     00:40القرية البدوية، ومصنع أبو ندى لأللبان، عند حوالي الساعة          
وعوضـاً عـن الطـرق      . ع الحطبية في الجزء الشمالي الشرقي من البلدة       وسلكت اآلليات شار  . عسكرية، في مدينة بيت الهيا    

جرفت في طريقهـا  كما  المنازل السكنية، بتجريفالرئيسة، اخترقت الدبابات اإلسرائيلية المناطق السكنية مستحدثة طرقاً جديدة  
. رت في محيط ميدان بيـت الهيـا       األشجار الحرشية، إلى أن وصلت إلى المسجد الكبير على شارع بيت الهيا الرئيس، واستق             

وشرعت تلك القوات بمداهمة المنازل السكنية واستولت على العديد منها وحولتها إلى ثكنات عسكرية، وحولت أسـطحها إلـى                   
نقاط للمراقبة، وواصلت مجموعة من تلك اآلليات طريقها، سالكة شوارع فرعية إلى أن وصلت إلى شارع الجمعية، واستقرت                  

 مـن فجـر     00:30وتراجعت تلك اآلليات عند حـوالي السـاعة         . عية مزارعي التوت األرضي في بيت الهيا      بالقرب من جم  
 .الخميس، لتتمركز في الجزء الشمالي الشرقي من حي المنشية

م، في االنسحاب من مختلف المنـاطق       15/10/2004 من يوم الجمعة     18:30شرعت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة       وقد  
دماراً كبيراً في ممتلكـات السـكان       خسائر بشرية فادحة و   ز عندها وتسيطر عليها منذ اجتياحها لشمال غزة، مخلفة          التي تتمرك 

 .والمنشآت المدنية والبنية التحتية، األمر الذي سيأتي التقرير على ذكره الحقاً
 

 :إعاقة وصول اإلرساليات اإلنسانية
ت االحتالل طوال سنوات احتاللها لألراضي الفلسطينية المحتلة بشكل شكل الحصار واإلغالق سياسة رسمية، مارستها قوا

وشددت تلك القوات من حصار المدن والقرى والمخيمات، وأغلقت الطرق الرئيسة والفرعية، منذ األيام األول الندالع . منظم
وشكّل . 9/10/2000لمختلفة بتاريخ انتفاضة األقصى، كما أعلنت األراضي الفلسطينية المحتلة مناطق مغلقة، وأغلقت المعابر ا

حصار وعزل أجزاء محددة من المدن والمخيمات والقرى، مقدمة لكل توغل أو اجتياح نفذته في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
التنقل من وإلى المنطقة المستهدفة، ويطال المنع بموجبه منذ اندالع االنتفاضة، حيث تفرض حصاراً عسكرياً مشدداً تمنع 

 .رساليات اإلنسانية كافةاإل
وتؤكد مراقبة المركز لنشاطات قوات االحتالل الحربية، أن تلك القوات تعمدت منع وصول إرساليات الغذاء والدواء إلى 

كما منعت . المناطق التي فرضت سيطرتها العسكرية عليها، حيث منعت وأعاقت وصول إمدادات الغذاء والدواء ومياه الشرب
اقم الطبية وسيارات اإلسعاف، لنقل وإخالء الجرحى والمرضى، وكذلك أفراد طواقم الصيانة في شركة وصول أفراد الطو

وكانت قوات االحتالل فرضت حصاراً مشدداً . توزيع الكهرباء وبلديات شمال غزة، إلى المناطق التي أخضعتها لحصار مشدد
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محيط مديرية ( منطقة الشرقية الشمالية من بلدة بيت الهيا  على بلدة بيت حانون والقرية البدوية وال28/9/2004منذ مساء 
 من رقعة المناطق التي تسيطر عليها وتشدد من 29/9/2004ووسعت قوات االحتالل فجر األربعاء الموافق ). التربية والتعليم

ندى والعودة، واستمرت الحصار المفروض عليها، لتطال مناطق شعشاعة وعزبة عبد ربه والبخاري واألنوار وقليبو وأبراج ال
قوات االحتالل في تشديد حصارها الذي فرضته على هذه المناطق منذ بداية االجتياح وحتى فجر الجمعة الموافق 

واستمر . تفاقم الوضع اإلنساني، جراء عدم وصول المواد التموينية وانقطاع المياه والكهرباء على الرغم من، 15/10/2004
 . في أبراج الندى ما أسفر عن عدم وصول المياه إلى األدوار العليا لعدم وصول التيار الكهربائيانقطاع التيار الكهربائي 

ويبرز ما تعرضت له سيارة إسعاف تنقل طاقماً طبياً وأغذية وأدوية لمستشفى بلسم، التابع للخدمات الطبية العسكرية والمقام 
كما يبرز . ل منع وإعاقة حركة الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف مدى تعمد قوات االحتال،بالقرب من أبراج الندى والعودة

وكان الطاقم الطبي لمستشفى بلسم قد استغاث، جراء .  إليهاتعمدها إعاقة عمل المستشفيات، ووصول إرساليات الغذاء والدواء
وبعد محاوالت متكررة . يمه للمرضىالنقص الحاد في الغذاء والدواء في المستشفى، حيث لم يعد هناك طعاماً أو دواًء يمكن تقد

إليصال الغذاء والدواء واألطباء قوبلت برفض قوات االحتالل السماح بمرور هذه اإلرساليات، أعلنت قوات االحتالل موافقتها 
على مرور اإلرسالية، فوصل طاقم مكون من سبعة أطباء ومسعف ومسئول اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية 

، إلى مقربة من المستشفى حيث 2/10/2004 من مساء السبت الموافق 14:00افظة شمال غزة، عند حوالي الساعة في مح
وبعد محاوالت عدة، ابتعدت الدبابات عن الطريق ليفاجأ الطاقم بأن الجرافات أحدثت . اعترضت طريقهم الدبابات اإلسرائيلية

 إجراء الطاقم التصاالت معوبعد . سعاف التي كانوا يستقلونهاحفرة عميقة بعرض الطريق، تحول دون مرور سيارة اإل
وهذا ما حدث، حيث اضطر . االرتباط، جاء رد قوات االحتالل بأن على أفراد الطاقم الطبي أن يهبطوا ليردموا الحفرة بأيديهم

 .األطباء السبعة والمسعف ومسئول اإلسعاف إلى ردم الحفرة
 رة الصحة الفلسطينية إلدخال سيارة إسعاف إلى بلدة بيت حانون بالفشل، رغم تكراروفي حالة أخرى باءت محاوالت وزا

هذه  وكان آخر. حتالل عبر ضابط ارتباط إسرائيليالمحاوالت، التي تتم عادةً بعد الحصول على إذن مسبق من قبل قوات اال
يذكر أن وزارة الصحة كانت تحاول . 2/10/2004 من مساء أمس السبت الموافق 16:00المحاوالت عند حوالي الساعة 
العيادة  تعاني حيث  لوزارة الصحة،ة التابع)مركز شهداء بيت حانون(عيادة البلدة الحكومية إدخال وحدات دم وأدوية، إلى 

 وبعد إلحاح وزارة الصحة والضغط من قبل بعض المؤسسات الدولية والمحلية .من نقص شديد في تلك الموادالوحيدة في البلدة 
 من ظهر يوم 12:30اإلسرائيلية، وافقت قوات االحتالل على إدخال سيارة اإلسعاف، حيث توجهت، عند حوالي الساعة و

، سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة إلى  بلدة بيت حانون، إال أن قوات االحتالل أعاقت وصولها 4/10/2004االثنين الموافق 
يذكر أن طاقم السيارة مكون من السائق زياد .  من مساء االثنين نفسه18:30عة إلى البلدة حيث منعتها من التقدم حتى السا

 .عرفات عبد الدايم، والمسعف نعيم جبر رضوان، والممرضة ريم حسين البسيوني
علن اضطرت وزارة الصحة إلى اإلعالن عن توقف خدمات الرعاية الصحية األولية كافة في المناطق المحاصرة، حيث أ                هذا و 
، أن جميـع    7/10/2004 الخمـيس الموافـق      يومرعاية األولية في وزارة الصحة،      عام ال   عبد الجبار الطيبي، مدير    الدكتور

اماً، نتيجـة عـدوان قـوات االحـتالل     مخدمات الرعاية الصحية األولية، في جميع مناطق شمال قطاع غزة، مازالت معطلة ت     
تهديـداً  وأكد الطيبي أن استمرار الحصار من شأنه أن يشـكل  . تهدفة المتواصل والحصار المشدد على األماكن المس    اإلسرائيلي

أن قـوات    وأكـد الطيبـي      .لمزمنين الصحية خاصة األطفال والحوامل والمرضى ا       عشرات آالف السكان   أوضاعمباشراً على   
 نون، وهي مغلقة تماماً، وال    االحتالل اإلسرائيلي تمنع ولليوم الثامن على التوالي، وصول األطقم الطبية إلى عيادة عزبة بيت حا              

، وكذلك للمتـرددين عليهـا      )السكر والقلب والضغط   (ة المزمن  ذوي األمراض  تقدم أي خدمات صحية لهؤالء المرضى خاصة      
 .بسبب منع أفراد الطاقم الطبي العاملين في العيادة من الوصول إلى العزبةمي، بشكل يو
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 :استخدام القوة المفرطة والمميتة

في تعاملها مع السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، منذ اندالع انتفاضة 3 االحتالل القوة المميتةاستخدمت قوات
وتصاعد استخدامها للقوة المميتة، من خالل استخدامها لوسائل قتالية . 2000أيلول / األقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر

 واستخدمت الدبابات والطائرات في .ة من العيار الثقيل، والرصاص المتفجرغير متناسبة، حيث استخدمت األسلحة الرشاش
وعلى الرغم من تعدد الحاالت التي استخدمت فيها قوة مميتة، السيما تلك التي تستخدم . قصف عشوائي لمناطق مكتظة بالسكان

رز، منذ اندالع االنتفاضة، في عملياتها فيها طائرات حربية، إال أن استخدام القوة المفرطة والمميتة شهد تصعيداً هو األب
الهجومية التي استهدفت المدنيين وممتلكاتهم في شمال غزة، السيما المنطقة الشرقية من حي تل الزعتر وبلدة جباليا ومخيمها 

لشواهد التي هناك العديد من او .29/9/2004وبلدة بيت الهيا، خالل العمليات الهجومية التي بدأت فجر يوم األربعاء الموافق 
ق أحد القناصة الذين اعتلوا أسطح عدد من المنازل السكنية في منطقة تل الزعتر، عند حوالي الساعة طالإ تؤكد ذلك، من بينها

، ما أدى إلى استشهادة على الفور، حيث )36( من ظهر اليوم، الرصاص على شاب أصم وأبكم، وهو رائد أبو وادي، 12:00
 . س، وهو على شرفة منزلهأصيب بعيار ناري في الرأ

وتبرز إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز إبراهيم أحمد يوسف شبات، سائق سيارة إسعاف تابعة لمستشفى العـودة التـابع                    
التحاد لجان العمل الصحي، شكالً من أشكال استخدام القوة المميتة، وهو القصف العشوائي بمدفعية الدبابات، الذي طال طفلين                  

 :هوان قرب نادي شباب جبالياكانا يل
...   فتحركت فوراً، إىل مكان االنفجار يف سيارة إسعاف العودة – الذي أعمل به -، مسعت دوي انفجار شديد هز أرجاء مستشفى العودة 07:40عند حوايل الساعة "

عندما اقتربت من املكان رأيت جثتني لطفلني يف املكـان،          ...  الهيا   كان االنفجار جنوب نادي شباب جباليا بالضبط، الواقع مشال غرب تل الزعتر، شرقي مشروع بيت              
ومل أحلظ وجود أي    ... كانت اجلثة واألشالء ألطفال     ...  متر   15ورأيت أشالء متناثرة يف حميط قطره حوايل        ... جثة شبه متكاملة باستثناء الرأس وكانت الرمال تغطيها         

بدأت اإلسعافات تتوافد فقد كنت     فيما  ) ...  ممرض يف مستشفى العودة   (جلثة الكاملة أنا وزميلي املسعف ضياء احلليب،        أشخاص آخرين يف املكان حلظة وصويل، محلت ا       
 ..." متر فقط، وذهبت باجلثة للمستشفى، مل يكن هناك أي إصابات أخرى يف املكان200أول الواصلني، ألن االنفجار يبعد عن املستشفى حوايل 

 سياسة القتل باستخدام    ها للمركز، يوسف محمد يوسف الحبل، حول ظروف استشهاد والده المسن، تبرز           وفي إفادة أخرى أدلى ب    
 : المدنيين خالل االنتفاضةمئات السكان بحياة القناصة، والتي تطال مدنيين دون تمييز، األمر الذي أودى

دي احلاج حممد يوسف احلبل وأحد أقاريب وهو حممد املصري والصيديل الذي            ، كنت أجلس أنا ووال    30/9/2004 من ظهر يوم اخلميس      11:15عند حوايل الساعة    "
 متر إىل الشرق من مفترق التربية والتعليم الواقع غـرب           500وتبعد الصيدلية حوايل    . يعمل يف صيدلية املنشية على باب الصيدلية اليت تقع جنوب شرق شارع املنشية            

كنا جنلس على كراسي بالستيكية، على رصيف الشارع نفسه وكان ترتيب جلوسنا من الشرق حممد املصري مث . ة مشال غزةمنطقة املنشية مشال شرق بيت الهيا يف حمافظ
اعات كانت املنطقة هادئة وكان الشارع فارغاً متاماً، مل أشاهد أي مسلح يف املكان، كنا نستمع إىل األخبار على إحدى اإلذ                   . والدي حممد يوسف احلبل، مث أنا مث الصيديل       

كنت أشاهد حممد املصري مييل بكرسيه إىل الوراء قليالً، فجأة مسعت حممد املصري يصرخ حمذراً إطالق ، أحتدث مع الصيديلوبينما كنت    ما يدور حولنا،     نتبنياحمللية كي   
األمين، فقلت لـه أنـت   ) هإبط (ه من حتت ذراعنار، قفزت عن الكرسي ودخلت الصيدلية وشاهدت والدي احلاج حممد يدخل خلفي، نظرت إليه فشاهدت دماًء تسيل              

مصاب يا حاج، فقال يل وأنت هل أصابك مكروه فقلت له ال، قال احلمد هللا، مث شاهدته يترنح، فحضنته كي ال يسقط على األرض، إال أنين مل أمتالك نفسي وسقط معه                               

                                                 
ي استهداف من جانب القوات المحتلة ويحظر       أيجب أن تكون بمنأى عن      ) المباني والممتلكات المدنية  (من القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني أن األعيان المدنية           3
 كما وأن هناك قيود صارمة وتحريم كامل الستخدام وسائل قتالية وأسلحة معينة في العمليات الحربية وبالتأكيد فـي حالـة                     ،ما التعرض لها ويوفر لها الحماية الكاملة      تما

يجيز القانون الدولي للقوات المتحاربة التحلل      :ية   مبدأ الضرورة الحرب   : إن استخدام القوة من جانب قوة االحتالل يجب أن يراعي مبدأين أساسيين وهما             ،احتالل األراضي 
أجمـع  . من بعض االلتزامات المفروضة على تلك القوات، ولكن هذا التحلل ليس مطلقاً، وهو محكوم بمجموعة من القيود، وهي شروط ضرورية للتحلل مـن االلتـزام                        

ورية، التي تحقق هدفاً عسكرياً تقتضيه العمليات الحربية على األرض، واالقتضاء هنا يعني             مفسرو االتفاقية على أن مبدأ الضرورة العسكرية يعني كل اإلجراءات الضر          
 الهدف من التحلل    نتحلل من بعض القيود، على أن ال يكو       ) في بعض األحيان  (كما يعني االقتضاء    . أن تحقيق الهدف من الحرب ال يمكن أن يتأتى دون القيام بهذا العمل            

يأتي مبدأ التناسب والتمييز كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حيث أن وجود الضرورة الحربية ال              : مبدأ التناسب والتمييز  .وبة جماعية أو كرادع فقط    هو أن يتخذ التدمير كعق    
ر فـي األرواح أو فـي       ينفي ضرورة، أن تتناسب األعمال العسكرية مع الهدف المرجو تحقيقه، لذا فإنه يجب أن تبقى تلك األعمال محظورة، وقد ينـتج عنهـا خسـائ                        

 أن تميز بين األهداف المدنيـة       - في سياق تنفيذها للعمليات الحربية       –كما يجب على القوات المتحاربة      . الممتلكات، وليس لها عالقة بالعمليات أو النتائج المتوقع تحقيقها        
 .لحة المستخدمة، بما يضمن إحداث أقل أضرار ومعاناة ممكنةوغيرها من األهداف، وكذلك التمييز في استخدام وسائل القوة من حيث األساليب أو األس
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ة مدنية من نوع فورد، وذهبت به ملستشفى كمال عدوان وعندما دخل والدي إىل قسم               على األرض، بعد ذلك شاهدت الدماء ترتف من فمه،  فحملته ونقلناه يف سيار             
 .االستقبال أخربين الطبيب أنه قد فارق احلياة قبل وصولنا املستشفى

 
تنوعت األساليب التي استخدمتها قوات االحتالل، من أعمال القصف العشوائي بالرشاشات، إلى القنص، وأعمال القصـف            وهذا  

في حادثة أخـرى    ف. والصاروخي الذي تشارك فيه الدبابات والطائرات، والذي يستهدف سكاناً مدنيين وتجمعات سكنية           المدفعي  
 أن تشهد تلك التجمعـات أي مواجهـات مسـلحة أو            دون،   قصف المدنيين داخل تجمعاتهم السكنية      قوات االحتالل   تعمد يظهر

أنها تستهدف مسلحين، أو أن الضحايا يسـقطون خـالل اشـتباكات            مظاهر مسلحة، عكس ما دأبت على ادعاءه تلك القوات، ب         
 .مسلحة

 عاماً، ويسكن في منزل أرضي مسقوف باإلسبستوس، يقع في          37 وفي هذا السياق أدلى حسين نعمان الجدي، البالغ من العمر           
لية متـزوج ولديـه ثالثـة        إلى الشمال الغربي من تلة الطباع الشما       م100  حوالي حي تل الزعتر، قرب مسجد الشورى، ويبعد      

 : فيهاجاءأطفال، بإفادة مشفوعة بالقسم، حول قصف محيط منزله بالصواريخ 
 كنت أجلس بصحبة أخي زاهر وأبناء اجلريان حممد وأمين وحامت احلساسنة عند مدخل مرتلنا               8/10/2004 من مساء يوم اجلمعة املوافق       22:00عند حوايل الساعة    " 

 حي تل الزعتر، نتجاذب أطراف احلديث خاصة يف ظل االجتياح املتواصل ملنطقتنا، األمر الذي يقيد من قدرتنا على احلركة، ومل أشاهد                      القريب من مسجد الشورى يف    
 10:15 أي مسلح، وكنت أمسع صوت طائرة االستطالع، اليت مل تفارق مساء املنطقة،  شعرت باجلوع فدخلت املرتل كي أتناول طعام العشاء كانت السـاعة حـوايل                  

تعالت صرخات  ... ومبجرد أن دخلت املرتل مسعت صوت انفجار قوي وعنيف جداً هز أرجاء مرتيل، وشاهدت أجزاء من سقف مرتيل اإلسبسيت تتساقط على رؤوسنا                       
وجدت غمامة كبرية من الغبار تلـف  ، شعرت باخلوف الشديد على أخي زاهر وأبناء اجلريان ، فخرجت بسرعة وقليب خيفق بشدة،        وأمي وزوجاتنا أطفايل وأطفال أخي    

تقدمت من اجلثة أكثر فأكثر، فإذا به جارنا سـعدو          ... مّيزت وسط احللكة جثة ملقاة على األرض        ...  صرخت بأعلى صويت على أخي زاهر فلم يرد أحد        ... الشارع  
ت الدماء تغطي وجهه، صرخت بصوت عايل إسعاف،،،إسعاف،،، وسـحبته          أبو إياد فرّد علي فتأكدت أنه على قيد احلياة، كان         .. ، صرخت عليه    ) أبو إياد (الضعيفي  

ملسافة عشرة أمتار جهة الغرب إىل تقاطع الشوارع، سألته أين أخي، أين شباب اجلريان، فلم جييبين عدت إىل املكان، مرة أخرى، شاهدت ركامـاً متنـاثراً يف أرجـاء                          
وإذا ... نت أجلس معهم، كنت أصرخ كاجملنون وخاجلين شعور أن أخي قد قتل وحتولت جثته إىل أشـالء                  الشارع صرخت مرة أخرى على أخي وأبناء اجلريان ممن ك         

بصوت يأتيين من بعيد ال ختف الشباب خبري، ذهبت جتاه الصوت، فوجدته جارنا وليد شبري، الذي رآى أخي وأبناء اجلريان يهربون من املكان، تقـدمت يف الشـارع                            
وبدأت أمسـع   ... هنأت أخي وحممد وأمين وحامت احلساسنة على سالمتهم         ...  هلفة، مل أصدق أنه على قيد احلياة         أخي زاهر فاحتضنته وكلي   املوازي لشارعنا  شاهدت     

ل وهـدأت  دخلت املـرت  ... صوت صافرات اإلسعاف اليت وصلت لنقل اجلرحى ، عدت إىل املرتل وكنت أمسع صراخ األطفال يتعاىل من مرتلنا ومرتل جارنا أبو إياد                       
 ..."وخرجت بعدها بدقائق كان الغبار قد انقشع، فوجدت خراباً قد حلق بعدد من املنازل اجملاورة وبقالة... اجلميع 

 
 جدول يوضح عدد الشهداء حسب ظروف االستشهاد

 األطفال منهم عدد الشهداءاإلصابةالظروف المحيطة أثناء 
 0 3 أثناء العمل
 1 9 أعمال مقاومة

 0 1 اغتيال
 5 17 في المنزل

 13 63 )مدفعي،صاروخي(قصف
 18 22 يشاهد مواجهات

 37 115 المجموع
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شكل يوضح  نسب عدد الشهداء في محافظات غزة 
وفقًا  للظروف المحيطة باإلصابة

3% 8% 1%
15%

54%

19%

أثناء العمل أعمال مقاومة اغتيال
في المنزل قصف(مدفعي،صاروخي) يشاهد مواجهات

 
 

 :قتل األطفال
وفي معرض استخدامها للقوة المميتة، تعمدت قوات االحتالل استهداف األطفال بالقتل مباشرة، األمر الذي يبرز مـدى تحلـل                   

هذا باإلضافة إلى كـون     . اماتها التعاقدية وفقاً التفاقية حقوق الطفل، وارتكابها المنظم لجرائم القتل العمد          دولة االحتالل من التز   
أعمال القتل التي تستهدف المدنيين تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي اإلنسـاني، السـيما اتفاقيـة جنيـف الرابعـة                     

 4تجّمع للمواطنين في شارع المدارس في بلـوك         ذا السياق كان حدث قصف      وفي ه . المخصصة لحماية المدنيين وقت الحرب    
 30/9/2004 من مساء يوم الخميس الموافـق        16:35، بقذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة       في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة     

 دباباتها المتمركزة جنـوب     ى مدفعية من احد   قذيفة اإلسرائيلي االحتالل قواتحيث أطلقت    هو الحدث األبرز على هذا الصعيد،     
 إلـى   القصـف  أدىو ).4(أمام المدرسة في بلـوك       للمواطنين تجمع تجاه ،في مخيم جباليا  ) ج( ذكور جباليا االبتدائية     مدرسة
سلطان سـعيد    نضال سعيد لطفي البيشاوي   : والشهداء هم  آخرين،) 25( وإصابة  معظمهم من األطفال،   اًصشخ) 11 (استشهاد

عالء ذياب   -محمد خالد عبد اهللا ابراهيم ريحان      - -أحمد عدنان البرعي   -طارق عبد اهللا عبد العزيز زقوت      - لطفي البيشاوي 
محمود معين   -محمد رأفت محمد الريفي    -ضياء الدين أحمد اسماعيل الكحلوت     -معتز عبد المالك محمد التلولي     -عثمان شمس 

ر أن جثث الشهداء تحولت إلى أشالء، وكان من الصـعب تعـرف             يذك. محمود محمد عبد الفتاح أبو الجديان      -حسن المدهون 
 .األهل عليهم في اليوم االول مما استغرق ثالثة أيام الستكمال التعرف على كل الجثث 
من مخيم  ) 6(عاماً، ويسكن في بلوك   ) 18(وكشاهد عايش هذا الحدث روى الفتى حاتم رفيق جمعة الشعراوي، البالغ من العمر              

حد المصابين جراء هذا القصف، تفاصيل ما شاهده، ونجد في روايته ما يتناقض تماماً مع رواية قوات االحـتالل                   جباليا، وهو أ  
 :4حول استهدافها لمسلحين

خلف مـدارس    ، ذهبت مدفوعاً بالفضول ملشاهدة  قوات االحتالل اليت مسعت أهنا تتمركز              30/9/2004 املوافق   اخلميسعند حوايل الساعة الثامنة من صباح يوم         "
شـاهدت  ... من خميم جباليا، ملعرفة حقيقة ما جيري بدافع حب االسـتطالع            ) 5و4(وصلت املكان وبدأت أحترك ما بني السوق وشارع املدارس وبلوكي           ... الوكالة  

،  شاهدت اجلرافات و هي هتـدم  09:15يل الساعة وعند حوا... حتديداً ) أ(اجلرافات اإلسرائيلية الضخمة وهي تقوم بتجريف البيارة الواقعة خلف مدرسة اإلعدادية            
شاهدت عدداً كبري من املدنيني يف املكـان  ... فكرت يف العودة إىل مرتيل، إال أن فضويل كان أقوى من قرار العودة         ... سور املدرسة اجلنويب مث الشمايل ومرتل احلارس        

وصلت إىل مكان مقابل ) ... 4( إىل الشرق يف شارع املدارس الفاصل بني مدارس الوكالة وبلوك  مساًء حتركت16:00  الساعةوعند حوايل... يراقبون ما جيري فقط     

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

 .قضيب من البالتين، مما قد يحدث له إعاقة مستديمة مستقبالً
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كان يفصلين عن قوات االحتالل، املتمركزة داخل املدرسة، سـور املدرسـة            ) ... 4(دخلت إىل األزقة املقابلة للمدرسة يف بلوك        ) ... األيوبية(االبتدائية  ) ب(ملدرسة  
 مساءاً، مسعت األطفال املتقدمني يف الشارع يصرخون الدبابة تتقدم، يف تلك اللحظة كنت أقف جبـوار مـرتل عائلـة                     16:30عند حوايل الساعة    فجأة،  ... ومبانيها  

قَو على احلركة   فجأة مسعت صوت طنني كبري وشعرت بنفسي أسقط أرضاً، مل أ          ... حتركت إىل بداية الزقاق ووقفت على تقاطع الزقاق مع شارع املدارس            ... الرنتيسي  
شاهدت عيناه خارجتان من مقلتيها، والدماء      ... نظرت حويل فشاهدت جثة لشخص يف مثل سين، كانت تبعد عين حوايل مترين فقط               ...  ومل أكن أشعر بساقي اليمىن      

 عشرة أمتار بصعوبة بالغة إىل أن وصلين شابني، مسعـت  تراجعت حوايل... حتركت زاحفاً جبسدي جتاه الشمال يف الزقاق نفسه ... تغطي جسده، مل أستطع إطالة النظر    
كنت أمسع أصوات صراخ مرتفعة إال أهنا مل تقضي على صوت الطـنني             ... محلوين وركضوا مسرعني بني األزقة      ... أحدهم ينادي اآلخر بأبو أمحد كان الشابني مدنيني         

قال يل السائق   ... هدت عدداً من سيارات اإلسعاف يف املكان، أدخلين الشابان يف سيارة إسعاف             شا...وصلت إىل شارع السوق حمموالً      ... الذي كنت أمسعه يف أذين      
صحوت فوجدت نفسي على سرير املستشفى وشاهدت ساقي اليمىن ملفوفة من منطقة            ... مطمئناً ال ختف أنت خبري، بعدها مل أدري بنفسي إال وأنا يف مستشفى الشفاء               

 ..."مسامريالفخذ، ومثبت عليها حديد و
 

 من صباح اليوم، قذيفة مدفعية في محيط نادي شباب جباليا الرياضـي،             7:40أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة       هذا و 
رائـد  : الكائن شمال غرب تل الزعتر مقابل مدينة الشيخ زايد، ما أدى إلى مقتل طفلين كانا يلهوان بالقرب من المكان، وهمـا                    

عاماً، من سكان مشـروع بيـت       ) 15(عاماً، من سكان مخيم جباليا، وسليمان العبد حسين أبو فول،           ) 15(زياد أحمد أبو زيد،     
 . الهيا

 

شكل يوضح نسب عدد الشهداء األطفال في محافظات غزة
وفقًا للظروف المحيطة باإلصابة

14%
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48%

0%
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0%

أثناء العمل أعمال مقاومة اغتيال في المنزل قصف(مدفعي،صاروخي) يشاهد مواجهات

 
ـ               وفي حالة أخرى تؤكد تعمد قوات      ت  االحتالل قتل األطفال، وفي ظروف ال يمكن التذرع بها بالخطأ، أو بوجود ضرورة، قتل

أحمد يوسف محمود عسلية،    وفي هذا السياق أدلى جدٌّ الطفل       .  بينما كان يلهو بالقرب من منزله       عسلية  الطفل صابر  تلك القوات 
موظف متقاعد يسكن في شارع عسلية في الجزء الشرقي من بلدة جباليا، ويبعد منزلـه عـن                 وهوعاماً،  ) 71( من العمر    البالغ

م، حيـث تتواجـد     180ع غربي شارع عبد ربه المحكمة بحوالي         متر من الجهة الجنوبية لها، ويق      300مدارس الوكالة حوالي    
قوات االحتالل، بإفادة مشفوعة بالقسم حول ظروف استشهاد حفيده، تبرز تعمد القتل، حيث أن الوفاة حدثت إثر إصابة الطفـل                    

 :يمكن أن يحدث عن طريق الخطأ، قال فيها  نارية في الصدر، األمر الذي الأعيرةبثالث 
عاماً من املـرتل، كـي   ) 14(، خرج حفيدي صابر إبراهيم أمحد عسلية البالغ من العمر 3/10/2004 دقيقة من بعد ظهر األحد املوافق     02:50لساعة  عند حوايل ا  "

بعد ... قريب من مرتيل كان عندي قبلها بلحظات حيث استحم وصلى معي صالة العصر مجاعة يف مسجد بالل بن رباح ال... يلعب كرة القدم يف الساحة املقابلة ملرتلنا 
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 خلـف   –شارع احملكمة   (كنت أمسع إطالق نار متقطع يف املنطقة اليت تتواجد فيها قوات االحتالل             ...  من املكان    حلظات من خروجه، مسعت صوت طلقات نارية قريبة       
خرجت ألتبني األمر شاهدت الطفلني حرب وفالح ... بر أصيب حينها مسعت ابنيت عديلة تصرخ قائلة صا... نظرت جتاه الصوت وحاولت التركيز ) ... منطقة املدارس

حلقت هبم ... إىل مستشفى الشفاء يف غزة ) باص(نقلوه إىل سيارة خاصة من نوع فلوكس واجن ... شاهدت الدماء ترتف من صدره ... عسلية، حيملون حفيدي صابر  
مبجرد وصـولنا مسعـت     ... طريقي مسعت نبأ استشهاده من مذياع السيارة عرب إذاعة صوت الشباب            يف   ... -والده وأعمامه –إىل املستشفى ومعي بقية أفراد العائلة       
ويف املستشفى شاهدت جسد حفيدي صابر مسجًى وشاهدت ثالثة ثقوب يف صدره، وأخربين الطبيب حينها أن صابر أصيب                  ... صراخ ابنيت اليت سبقتنا إىل املستشفى       
 . "بثالث رصاصات يف الصدر بالفعل

 
 من الشهداء األطفال نتيجة االطالق العشوائي والمباشر ايضاً         اًلم يقف األمر عند قتل االحتالل عسلية عمداً، بل تعداه ليطال عدد           

 - الطفل سائد أبو العـيش     - الطفلة سماح نصار   -الطفلة اسالم دويدار  / تنوعة وقذائف الدبابات تجاههم ومنهم    ملألعيرة النارية ال  
 أطفال بقذيفة مدفعية واحدة في شارع المدارس، وجميعـه          10الطفل يحيى أكرم حماد، اضافة الستهدافهم        -الطفل أحمد ماضي  

 . قتلوا اثناء مشاهدتهم لألحداث أو داخل منازلهم أو في محيطها، دون مبرر
 

 جدول يوضح عدد الشهداء حسب العنوان
 اإلناث منهم األطفال منهم عدد الشهداء التجمع

 1 2 6 بيت حانون

 0 4 23 بيت الهيا

 2 22 63 جباليا

 0 9 23 غزة

 3 37 115 المجموع

 
 

شكل يوضح عدد الشهداء حسب التجمع السكني
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 :استهداف وإعاقة الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف

ال استهدفت قوات االحتالل أفراد الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف بشكل منظم، خالل اجتياحها ألحياء مختلفة من محافظة شم                
كما واصلت تلك القوات منع وإعاقة الطـواقم الطبيـة          . غزة، من خالل إطالق النار مباشرة تجاه سيارات اإلسعاف والمسعفين         
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للحيلولة دون تمكنها من نقل وإخالء الجرحى والمرضى، حيث أوقعت تلك القوات عشرات الجرحـى، وحالـت دون تمكـن                    
وهو مـا شـكل انتهاكـاً       . داً جدياً على حياتهم، وضاعف من أعداد الشهداء       سيارات اإلسعاف من الوصول إليهم، ما شكل تهدي       

حيـث  . ، المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب      1949 لعام   لقواعد القانون الدولي اإلنساني، السيما اتفاقية جنيف الرابعة       
وبوضع المصابين والجرحى علـى وجـه       أولت االتفاقية عناية واهتماماً خاصين، بالوضع الصحي عموماً في اإلقليم المحتل،            

وقد حاولـت   . كما حرصت تلك االتفاقية على تأمين الحماية الخاصة لعمليات نقل الجرحى والمرضى من المدنيين             . الخصوص
 على ضـمان تسـهيل قـوات    ،)63، 56، 55(في المواد   االتفاقية تنظيم خدمات الرعاية الصحية، وعمل المستشفيات، وأكدت         

 إرساليات الغذاء والدواء، وحماية أفراد األطقم الطبية والموظفون المكلفـون بـإخالء الجرحـى والمرضـى،                 االحتالل لمرور 
 .وضمان تمتع المرضى والجرحى والعجزة والحوامل، بحماية خاصة في كل الظروف

ة تنطوي علـى مـزيج       والستعراض استهداف قوات االحتالل المنظم ألفراد الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف، نورد هنا حال            
مركب من االنتهاكات، فمن استهداف أفراد طاقم اإلسعاف، إلى إعاقة إخالء الجرحى، إلى استخدام مدرسة ترفع علم منظمـة                   

 . األمم المتحدة كموقع إلطالق النار
ح شمال غزة،   سمير مهاجر طالل الوحيدي سائق سيارة إسعاف متطوع في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، عمل خالل اجتيا               
 :وتعرض إلصابة خالل قيامه بمهامه في نقل وإخالء الجرحى والمرضى، أدلى بإفادة مشفوعة بالقسم جاء فيها

، بينما كنت متوقفاً بسيارة االسعاف يف مكان قريب من األحداث، بالقرب من بـاب مدرسـة          30/9/2004 عصر يوم اخلميس املوافق      15:10عند حوايل الساعة    "
توجهـت  .. مسعت إطالق كثيف للنريان     .. كان صحبيت املسعفني فضل صبيح وأمحد املدهون        ..شرقي سوق اخلضار يف خميم جباليا       ) 4(لالجئني يف بلوك    ) أ(اإلعدادية  

ن أمـام املدرسـة،     مسعت بعض األشخاص يصرخون م    .. لالجئني  " ب"إىل حيث مصدر إطالق النار إىل اجلهة الشرقية من مكان وقويف حيث مدرسة ذكور اإلعدادية                
ووجهت سيارة اإلسعاف باجتـاه الشـرق مث        .. لالجئني  " ب"أوقفت سيارة اإلسعاف أمام مدرسة ذكور اإلعدادية        ..فأسرعت جتاه مصدر الصوت     .. إسعاف إسعاف   

لوا اجلرحى، شاهدت شابني مصابني داخل املدرسة، كانا        بينما بدأ زميالي يهبطان من السيارة كي ينق       .. رجعت هبا قليالً إىل الغرب ألكون مقابل بوابة املدرسة مباشرة           
مبجرد أن هبط زميالي املسعفني مسعت إطالق كثيف للنريان         .. ومستعهم يصرخون  طلباً للنجدة      .. م مطروحني أرضاً   أمتار فقط من سيارة اإلسعاف شاهدهت      7على بعد   

شاهدت زميلي يتراجعان وحيتميـان جبـدار       ..  ارتطام الطلقات النارية يف جدار وبوابة املدرسة       كان إطالق النار موجهاً حنوهم حيث شاهدت غباراً ومسعت أصوات         .. 
تقدمت باإلسعاف مقابل البوابة مباشرة حىت .. عاد إطالق النار جتاههم من جديد.. توقف إطالق النار فشاهدت زميالي حياوال الوصول للجرحى مرة أخرى .. املدرسة 

بدأت أدقق النظر يف حميط تواجدي فشاهدت بندقية خترج من ...  كانت جنوب املدرسة عند اجلدار اخللفي هلا -جهة اجلنوب–بة على مييين شاهدت دبا.. أغطي زمالئي
ظر جتـاه البندقيـة   كنت أضع يدي االثنتان على مقود السيارة، وأن... شباك أحد الفصول الشرقية يف الطابق الثاين من املدرسة، اليت تطل على الشارع العام للمدارس           

 بأمل شـديد يف ذراعـي الـيمىن،         وشعرت، مث مسعت صوت إطالق نار،       ةكنت أركز نظري عليها يف تلك اللحظ      ... مباشرة وفجأة بدأ إطالق النار من البندقية نفسها         
أنزلوين من وراء املقود وجلسـت      ... وي وقال أنت ترتف     التفت أحدهم حن  ... وشاهدت زميلي حيضران جرحياً من اجلرحيني اللذان كانا يف املدرسة           ... فصرخت متأملاً   

وتوىل زميلي أمحد املدهون مكاين يف القيـادة، يف  ) ... حامل للذراع(ربط زميلي فضل صبيح رابط على ذراعي        ... جبانب املصاب يف الكرسي اخللفي لسيارة اإلسعاف        
 املكان، بعد ذلـك مل      ة مغادراً سرعب فانطلق زميلي املدهون باإلسعاف      دية وهي تسري مسرعة حنونا،    هذه اللحظات رأيت الدبابة اليت كانت تستقر جنوب مدرسة اإلعدا         

 ".5أدري بنفسي
وفي حالة أخرى، من عشرات الحاالت المشابهة، فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها تجاه أفراد طاقم طبـي بينمـا كـانوا                     

قصف قوات االحتالل للمنزل بقذيفة مدفعية، األمر الذي تبرزه إفادة سـائق            يحملون جثة طفل قتل وهو نائم داخل منزله، جراء          
اإلسعاف عماد محمد أحمد علي، من سكان مخيم النصيرات، يعمل سائق لسيارة إسـعاف تابعـة لجمعيـة الهـالل األحمـر                      

ول تعرضه وزمالءه من أفراد     الفلسطيني، وكان من بين العاملين في شمال غزة خالل االجتياح، أدلى بإفادة مشفوعة بالقسم، ح              
 :الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف لنيران قوات االحتالل قال فيها

 متراً فقط، بعد مساعي صـوت انفجـار يف          80 توجهت إىل منطقة املسلخ املقابلة ملدينة الشيخ زايد واليت تبعد عن تواجد االحتالل حوايل                1:15عند حوايل الساعة    "
متراً عن املرتل من اجلهة اجلنوبية املعاكسـة        ) 50( املكان، تبني أن القصف استهدف مرتالً سكنياً مكوناً من طبقتني، توقفت على بعد حوايل                وعند وصويل إىل  ...املكان

... عاف تصل إىل املكـان ويف الوقت نفسه شاهدت أربع سيارات إس... وعلى الفور ترجل زمالئي املسعفني إىل املرتل.. بسبب وعورة الطريق... ملكان تواجد االحتالل  
                                                 

 الوحيدي في غيبوبة مؤقتة، استفاق منها في اليوم التالي، ليجد نفسه يرقد في مستشفى دار الشفاء في مدينة غزة، وذراعه ملفوفة بالرباط دخل سمير5
  .الطبي، حيث خضع لعملية جراحية، بعد قطع عيار ناري الشريان وهتّك عظم ذراعه األيمن
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 وبعد حوايل دقيقتني من وصويل إىل       -فجأة  ... وشاهدت آثار قذيفة أصابت املرتل إصابة مباشرة، مكثت بصحبة زميلي املسعفني فضل صبح وأمحد املدهون يف سياراتنا                
علماً بأنين كنت ...  وجتاه سيارات اإلسعاف اليت كانت تقف جبانيب فتحت قوات االحتالل نريان رشاشاهتا بكثافة جتاه املرتل الذي تعرض للقصف السابق-مكان احلدث

حيث .. كان اإلطالق كثيفاً جداً   .. وكذلك كنت أشاهد السيارات األخرى، املميزة بشارات فسفورية       )..  والسارينا اللواح(أشعل األضواء واألصوات اخلاصة بالسيارة      
دقيقـة شـاهدت    ) 15(وبعد حوايل   .. طاح أرضاً وكذلك شاهدت السائقني ينبطحون وخيتبئون أسفل السيارات        تناثرت الرمال حول سيارات اإلسعاف ما دفعين لالنب       

 ."أدخلناه يف سيارة اإلسعاف وانطلقت إىل مستشفى العودة، أخربين زمالئي فيما بعد أن األطباء أكدوا استشهاد الطفل... املسعفني خيرجون من املرتل وهم حيملون طفالً

أفراد بموجبه  قوات االحتالل على المناطق التي استهدفتها عملياتها العسكرية، ومنعت هالذي فرضت مشدد الحصاراليذكر أن 
إلعالن ا أجبر وزارة الصحة الفلسطينية على الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف من الوصول إلى الجرحى والمرضى، األمر 

لم تقدم على تقديم المساعدة الالزمة كما أن قوات االحتالل .لمحاصرةعن توقف خدمات الرعاية الصحية كافة في المناطق ا
 لقانون الدولي اإلنساني،قواعد اللجرحى والمرضى كما يفترض في حالة كهذه، وفقاً ل

 

 : استهداف المنازل السكنية
، ما أدى إلى مقتل مـدنيين مـن         استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي المنازل السكنية في األراضي الفلسطينية المحتلة بشكل منظم           

 أن قصفها للمنازل السكنية يـأتي فـي         – دائماً   –وادعت قوات االحتالل    . بينهم أطفال ومسنين وهم داخل منازلهم، أو في محيطها        
وعلى الرغم من قدرة المركـز      . معرض الرد على مسلحين يستخدمون هذه المنازل، إلطالق النار على قواتها، أو لتخزين األسلحة             

على تعرية هذا االدعاء ودحضه، إال أن مجرد التتبع الموضوعي والمحايد لمجريات األحداث على األرض خـالل اجتيـاح تلـك                     
 أمام حقيقة استهداف قوات االحتالل المتعمد للمنازل السكنية، والذي يـتم            دالقوات لمحافظة شمال غزة، يجعل هذا االدعاء ال يصم        

يقاع العقاب الجماعي بهم، وتهجيرهم قسرياً عن ديارهم، في انتهاك واضح لقواعـد القـانون               بشكل منظم بهدف ترويع السكان وإل     
الدولي اإلنساني، ومعايير حقوق اإلنسان، وفي تحلل واضح لدولة االحتالل من التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعـة،                  

 .عية والثقافية واتفاقية حقوق الطفلوبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتما
يستعرض التقرير أشكال استهداف المنازل السكنية المتنوعة، بدًء من حصار السكان داخل منـازلهم، وقطـع التيـار الكهربـائي                  
 وإمدادات الغذاء والدواء عنهم، ومنع المرضى والجرحى من الوصول إلى المستشفيات، واالستيالء على عدد من المنازل وطـرد                 
سكانها، أو احتجازهم في غرفة واحدة دون مراعاة لحاجاتهم اإلنسانية، إلى فتح نيران الرشاشـات تجـاه المنـازل، واسـتهدافها                     
بالقصف بمدفعية الدبابات وبصواريخ الطائرات، إلى هدمها وتجريفها بالجرافات، ويستعرض التقرير في هـذا الجانـب أشـكال                  

 :ة بالقسم من الضحايا وشهود العيان على النحو اآلتياالستهداف هذه، ويورد إفادات مشفوع
 :القصف العشوائي

استهدفت قوات االحتالل المنازل السكنية بالقصف العشوائي، وتراوح هذا القصف بين القصف بالرشاشات الثقيلة، والقصف بقذائف                
ية فإن قصف المنازل ال يمكن تبريـره بالضـرورة          ووفقاً لتحقيقات المركز الميدان   . مدفعية الدبابات، والقصف من الطائرات النفاثة     

الحربية، حيث أن هذه المنازل لم تستخدم ألغراض المقاومة، وغالباً ما قصفت قوات االحتالل منازل في أماكن لـم تشـهد تـوتراً       
كمـا تؤكـد    . ريويسودها الهدوء إال من تحركات قوات االحتالل وآلياتها الحربية، كما أن قصف المنازل لم يحقق أي هدف عسك                 

تحقيقات المركز أن استهداف المنازل إنما هدف إلى ترويع المدنيين الفلسطينيين، وإيقاع العقاب الجماعي بهم، وإيقاع أكبر قدر من                   
 . الخسائر في صفوف السكان المدنيين وممتلكاتهم

، والصواريخ المضـادة للـدروع، فـي        وأدى االستهداف المتواصل للمنازل السكنية باستخدام الرصاص الحي من مختلف األعيرة          
في صفوف المدنيين وهم داخل      مختلف األوقات وبشكل خاص في أوقات متأخرة من الليل، إلى إيقاع عدد كبير من القتلى والجرحى               

لعيان، يستعرض التقرير من خالل اإلفادات المشفوعة بالقسم التي يرويها الضحايا وشهود ا           . منازلهم، ومنهم من أصيبوا وهو نائمين     
 .أشكال قصف المنازل السكنية المتنوعة
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يعتبر القصف العشوائي للمنازل السكنية من األشكال األكثر شيوعاً، الذي استخدمته قوات االحتالل بانتظام ولم تكن تكترث قـوات                   
عاماً، ) 27(لبالغ من العمر    االحتالل بمعاناة سكان المنازل، بل دفعتهم إلى إخالء منازلهم، كما هو حال عائلة أحمد محمد صالحة، ا                

متزوج ولديه أربعة أطفال، يسكن في منزل أرضي مسقوف باالسبستوس، يالصق جبل الزيتون الواقع في تل الزعتر مـن الجهـة                
أدلى صالحة بإفادة مشفوعة بالقسم للمركز حـول معانـات أسـرته            . إلى الجنوب ) م100(الغربية، ويبعد عن منطقة قليبو حوالي       

 :إلخالء منزلها تحت وطأة القصف المتواصل الذي تعرض له منزله قال فيهاواضطرارها 
واستيقظ أطفـايل مـذعورين،     ... ، أيقظين صوت ارتطام الطلقات النارية يف جدار مرتيل الشرقي         29/9/2004 من فجر األربعاء املوافق      1:00عند حوايل الساعة    " 

أيقنت أن ...  يف غرفة تقع يف اجلهة الغربية من املرتل بعيداً عن اجلهة اليت يصلها الرصاص يف حماولة مين حلمايتهم فجمعتهم... وكانوا يصرخون يف حالة من اهللع الشديد      
... أمضيت أنا وأطفايل وزوجيت الليل مستيقظني    ... ألهنا سبق وأن توغلت يف املكان أكثر من مرة خالل الشهرين املاضيني           ... قوات االحتالل قد توغلت يف حميط املنطقة      

ولكن عسر احلال أجربين على املكوث يف املكان، ال يوجد أمامي بـديل             ... وطالت املدة، فتواصلت األيام، واشتد اخلطر ففكرت أن أرحل من املرتل حتت وطأة النريان             
وشظاياها كانت ترتطم جبدران مـرتيل وكنـت        يالفيين حتمل هذا الوضع، كنت أمسع صوت انفجارات القذائف املدفعية وهي تسقط على جبل الزيتون املالصق ملرتيل                  

قررت أن أخِرَج زوجيت وأطفايل إىل      ... أشاهد الفتحات اليت حتدثها الشظايا يف سقف املرتل اإلسبسيت تتزايد وكانت قطع صغرية من اإلسبستوس تتساقط على رؤوسنا                 
وكنت ...تتوقف  اليت مل   صوت األعرية النارية    أتهم وبقيت أن وحدي يف املرتل، كنت أمسع         ، وبالفعل أخرج  هانفس مرتل أهلها الكائن يف مكان آخر أكثر أمناً يف املنطقة         

، وكنت أحتمل هذا الوضع خوفاً من أن تتقدم قوات االحتالل فال جتد أحداً يف املـرتل فتهدمـه                   ر، كنت أمضي الوقت مفترشاً األرض     أشاهدها ختترق اجلدار تلو اجلدا    
، اقتربت اآلليات من مرتلنا، وباشرت      3/10/2004ن يسكنان يف املرتلني اجملاورين ملرتيل نشد أزر بعضنا بعضاً ويف يوم   األحد املوافق                 وكنت أنا وأيب وأخي  اللذا     ...

الليل أن يبتعدوا، ولكين كنت أدعو الرب طوال ... كاد مرتيل أن يتساقط فوق رأسي من جرائه... يف أعمال جتريف الزيتون املالصق للمرتل وسط إطالق كثيف للنريان
كانت هذه يوميايت أثناء اجتياح أطراف ...   الصمود أمام النعاس حتاوالنوأمضيت ليلة كئيبة مل أعشها يف حيايت حىت تراجعت اآلليات وأنا آخذ األرض انبطاحاً وعيناي 

 ."جباليا
سماح معين شحدة عودة البالغـة      لة الطفلة   وفي حاالت كثيرة أدى القصف العشوائي إلى إصابة عشرات األطفال بجراح خطيرة، كحا            

تجلس في غرفة والديها في الطبقة الثانية التي تطل على شارع القرمان مـن الجهـة                التي أصيبت بينما كانت     عاماً،  ) 11(من العمر   
 هي تجلس وتلعب على الجنوبية ويقابلها من الجهة الشمالية أرض فضاء جرفت سابقاً تعود آلل زمو، كان شباك الغرفة مفتوحاً، بينما              

السرير، ومستوى رأسها أعلى من الحافة السفلية للشباك، في ذلك الحين كانت قوات االحتالل اإلسرائيلي تتواجد فـي أرض زمـو                     
تباشر أعمال تجريف وإقامة كثبان رملية حول اآلليات، وكانت تطلق النيران بشكل عشوائي تجـاه منـازل                 ) جرافة وثالث دبابات  (

 التي لم تتجـاوز     -، لتستقر في رأس الطفلة سماح       رصاصة النافذة  اخترقتارع زمو وشارع القرمان الموازي، حيث       السكان في ش  
عاماً، متزوج ولديه   ) 44( وحول هذا الحدث صرَّح والد الطفلة معين شحدة علي عودة، البالغ من العمر               -الحادية عشر من عمرها     

مكون من ثالث طبقات، يقع منزله على شارع القرمان الموازي لشارع زمو من جهة              فرداً، ويسكن في منزل     ) 13(أسرة مكونة من    
 :بإفادة مشفوعة بالقسم جاء فيهاالشمال، 

، بينما كنت يف الطابق األول من مرتيل مسعت اصوات الطلقات النارية تدوي يف اذين بـني الفينـة                   7/10/2004 من مساء يوم اخلميس      04:30عند حوايل الساعة    "
.. فوجدت ابنيت مساح ملقاة على األرض     ... صعدت لألعلى مسرعاً، ودخلت غرفة نومي يف الطبقة الثانية من مرتيل          .. ومسعت صراخ ابنيت نادية يعلو فجأة     ... رىواألخ

يت حانون احلكومية، لعدم متكننـا مـن     نقلتها يف سيارة مدنية إىل عيادة ب      ... فحملتها وأسرعت هبا إىل األسفل    .. شاهدت الدماء ترتف  .. كانت مصابة جبراح يف رأسها    
 حيث عرفت   -ومبجرد وصولنا للعيادة حاول الطاقم الطيب التعامل مع جراحها اليت بدت خطرية             ... الوصول إىل املستشفيات بسبب احلصار املفروض على بيت حانون        

األطباء يتصلون يف اإلسعاف والطوارئ إلجراء تنسيق ميكنهم من نقـل   وبدأ -من األطباء أن الرصاصة أصابتها يف الرأس حيث دخلت من اخللف وخرجت من جبهتها  
ومبجرد .. مت حتويلها ونقلها بواسطة إسعاف تابع لوزارة الصحة الفلسطينية إىل املستشفى .. وبعد حوايل ساعة من الزمن... ابنيت مساح إىل مستشفى الشفاء يف مدينة غزة

 مت حتويل مساح إىل مستشفى      18/10/2004وبتاريخ  ...  ساعات 3حيث أجرى هلا األطباء عملية جراحية استغرقت حوايل         ... وصولنا إليه أدخلت إىل غرفة العمليات     
  6.تل هاشومري يف تل أبيب

 وهنا تجدر اإلشارة إلى أن كثير من الحاالت ومواقع اإلصابات من الجسم تشير إلى أن قوات االحتالل تقوم بقنص األطفال وهم داخـل          
 كحالة الطفلة سماح عودة، وحالة الطفلة إسالم دويدار التي قتلت داخل منزلها، وهذا أمر ليس مستبعداً على تلك القوات، السيما                     منازلهم،

 بل وضباط في قوات االحتالل قتل األطفال، مثلما حدث          زمالئهمبعد أن كشف النقاب عن اعتراف جنود في كثير من الحاالت عن تعمد              
ان آخرها حالة الطفلة إيمان الهمص في رفح التي اعترف الجنود بأن ضابط الموقع تعمد إفراغ نحـو خمسـة                    في عشرات الحاالت، وك   

                                                 
 .ابة هذه االفادة تخضع للعالج في المستشفيات االسرائيلية وحالتها حرجة جدًا يذآر أن الطفلة سماح عودة مازالت حتى لحظة آت- 6
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عامـاً وهـي أم     ) 36(وحول مقتل الطفلة دويدار أدلت والدتها باسمة جبر سالمة دويدار، البالغة من العمر              . عشر رصاصه في جسدها   
على شارع السكة في محيط اإلدارة المدنية سابقاً، وهي منطقـة تتمركـز عنـدها    لثمانية أطفال تعيش في منزل مكون من طبقتين يطل        

 متـراً، وعـن تلـة       200قوات االحتالل مع كل اجتياح ألطراف جباليا أو لمحافظة شمال غزة، ويبعد منزلها عن جبل الكاشف حوالي                  
 بإفادة مشفوعة بالقسم للمركز، حـول       - المحاكم –به   متراً وشمال منزلها تقع بيارة الجمل وغربه يقع شارع عبد ر           200الطباع حوالي   

 :ظروف استشهاد طفلتها إسالم قالت فيها
على شـارع السـكة     تطل   يف غرفة    ر، كنت أجلس أنا وابنيت إسالم و مخسة من أطفايل الصغا          4/10/2004 من ظهر يوم االثنني املوافق       1:30عند حوايل الساعة     "

والدبابات تصـطف علـى     ... حيث تستويل قوات االحتالل على مرتل جارنا ناجي سرحان املقابل ملرتلنا متاماً من الناحية الشرقية              ... مباشرة يف الطابق الثاين من املرتل     
كنـا يف غرفـة   ... و كنت أقوم بتحضري اخلبز للعائلة وابنيت إسالم تساعدين..بأم عيين شاهدهتا كنت ... م من اجلهة لشمالية ملرتلنا 100شارع السكة على بعد حوايل      

 دون جدران يف الطابق األرضـي ، مـا      على أعمدة أمسنتية   ع يف الدور األول ومقام     الذي يق  –أمامها ممر طويل يصل أمام الغرف و يطل على أسفل مرتل شقيق زوجي              
مرتل سرحان الذي أصبح نقطة مراقبة يطلق منها اجلنود         قابل  ألهنا ت   من مرتلنا  كنا حناول االبتعاد عن اجلهة الشرقية     ...  من خالهلا  الشارع وبيارة اجلمل  يسمح لنا برؤية    

 أطراف احلديث مع ابنيت، فجأة مسعـت        وأجتاذبوبينما كنت أقوم بعملي     ... النار على كل ما يتحرك، كان باب الغرفة موارباًحيث كان معطالً وال يغلق بشكل حمكم              
ومبجرد أن  ... بنيت إسالم على الفور تقوم لتحكم إغالق باب الغرفة، وسط صرخات األطفال الصغار            وشاهدت ا ... إطالق كثيف للنريان بعد فترة هدوء سادت املكان       

هنضت مسرعة وكنت أشاهدها تتهاوي على األرض، حاولـت أن أمسـكها            ... مسعت صرخة مكتومة تصدر عنها    ... حتركت حنو الباب الذي يبعد عنها حوايل مترين       
لتها ما بك، صرخت فيها مل ترد، شاهدت دمائها ترتف من بطنها، ورأيت أحشائها تتدىل من فتحة كبرية يف اجلانب األمين مـن                       سأ... ولكنها سقطت قبل أن اصل إليها     

م  جسد إسال  أراقبالنجدة، شاهدت ابين فوزي الصغري يهبط مسرعاً ليبلغ والده، وكنت           ... النجدة  ... هززهتا بعنف، اسالم اسالم،، صرخت بقوة مستغيثة        ... بطنها
شاهدت والدها يدخل وينكب عليهـا يف حماولـة         ... أيقنت أن ابنيت إسالم قد فارقت احلياة، أخذت أبكي وأولول بأعلى صويت           ... وقد سكن متاماً ال حركة وال نفس      

وقـد  ... والدماء ما زالت ترتف   ... باكني أختهم . .الذين ال زالوا يصرخون   .. وأخرج أطفالنا الصغار  ..فاحتضنين يائساً   ... إلنقاذها ولكنه تيقن أيضاً بأهنا فارقت احلياة      
 .7"فحملناها وذهب صحبتها والدها وأخوها إىل مستشفى العودة.. يف هذه األثناء جاءت سيارة اإلسعاف... ولطخت احلائط... مألت الغرفة

، حيث صّرح حفيدها هيثم     وفي حاالت أخرى أدى القصف العشوائي إلى مقتل مسنين داخل منازلهم، كما حدث للمسنة فاطمة حسين               
عاماً بإفادة مشفوعة بالقسم للمركز، حول ظروف مقتل جدته بينما كان أفراد األسرة         ) 19( من العمر    البالغعبد السالم محمد حسين،     

 : فيهاجاءيلتفون حول مائدة اإلفطار في أو أيام شهر رمضان، 
، وهو اليوم األول من أيام شهر رمضان، وقبيل آذان املغرب شاهدت جديت فاطمة البالغة مـن   15/01/2004عند حوايل الساعة اخلامسة مساء يوم اجلمعة املوافق           "

كّنا ... الذي يطل على جبل الكاشف من اجلهة اجلنوبية       ...  من مرتلنا  لواجتمعنا حول السفرة يف غرفة املعيشة يف الطابق األو        ... وهي تتوضأ للصالة  ..عاماً) 78(العمر  
كنت أشـاهد أخـيت رمي   ... حلديث حول معاناتنا خالل األيام السابقة حيث كنا حمتجزين يف غرفة واحدة وكانت قوات االحتالل تستويل على مرتلنانتجاذب أطراف ا 

جأة مسعت إطالق نار يلتفون حول جديت فاطمة وف) 6(وكنت أجلس على املائدة وأشاهد إخويت الصغار وهم ستة ... وهي تساعد يف نقل األطباق من املطبخ إىل السفرة
مث فوجئت برأس جديت يرتطم ... مسعت صراخ أخويت الصغار من حويل وشاهدهتم ينبطحون أرضاً مبحاذاة اجلدار.. كثيف كان الصوت قوياً ويوحي بأنه قريب من املرتل

... كان املشهد بشعاً.. أجهشت يف البكاء بشدة... من رأسهاشاهدت الدماء ترتف بغزارة من الناحية اليسرى .. وشاهدت جسدها يتهاوى على األرض... باجلدار بقوة
كل هذا حدث يف حلظات،     .. وشاهدت أمي تدخل وحتتضن إخويت الصغار وتأخذهم خارج الغرفة        ... كنا نبكي مجيعاً أنا وإخويت وشاهدت والدي يدخل الغرفة مهروالً         

لكنها مل تتمكن من    .. ومل يصدر عنها نفس، مسعت صوت سيارة اإلسعاف       ... ا مل تبدي أي حركة    إذ أهن .. وكنت أشعر أن جديت ماتت    ... وشاهدت أيب يتصل باإلسعاف   
 دقيقة أي عند حـوايل السـاعة   30الدخول إىل شارع الذي يقع فيه مدخل مرتلنا بسبب إطالق النار املستمر من الدبابات املتمركزة على جبل الكاشف، وبعد حوايل           

ارة اإلسعاف من الوصول إىل املرتل ونقلوا جديت إىل السيارة كانت حلظات خميفة، مل نذق بعدها طعام اإلفطار من هول الفاجعة إال                      متكنت سي ..  دقيقة بالضبط  17:38
 ."لن أنسى هذه اللحظات ولن ينساها املرتل كله خاصة أخويت الصغار... يف اليوم التايل

                                                 
 االجتياح كنا نحذر التحرك في الجهـة        ذ كان يوماً مريعاً وسط أيام سيئة فمن       - بحشرجة واضحة في صوتها وهي تغالب دموعها         -وأضافت دويدار    - 7

ارنا ناجي سرحان، المقابل لمنزلنا، وكنا نحرص على التواجد معظم الوقت في الجهة الغربية الشرقية من منزلنا ألن القوات الخاصة تتمركز في منزل ج  
وبسؤالها حول الوضع النفسي لبقية أطفالها بعد هذا الحادث، أجابت عاني أطفالي من الصدمة والخوف               . من المنزل وفي مكان يصعب أن تصله الطلقات       

 ولم يجرؤ أحد منهم على دخول الغرفة التي استشهدت فيها شقيقتهم أمام أعينهم، وعانت ابنتان من أطفالهـا      كانوا يفزعون من النوم ويأخذون في البكاء،      
 .مغصاً شديداً، لم يجد له األطباء تفسيراً سوى الحالة النفسية، جراء التجربة الصادمة بمقتل شقيقتهن أمام أعينهن
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 :القصف بقذائف المدفعية

ائف مدفعية الدبابات، حيث استهدفت قوات االحتالل عشرات المنازل بالقصف المباشـر بقـذائف              وشكلت المنازل السكنية هدفاً لقذ    
وهنا . وكما سبق وأورد التقرير فإن القصف كان عشوائياً، وال يمكن تبريره          . مدفعية الدبابات، دون أن تكترث بحياة سكانها المدنيين       

قتـرب مـن    ت تدفع سكان المنازل عند سماعهم لصوت آليات عسـكرية           تجدر اإلشارة إلى أن مشاعر الخوف الطبيعية لدى البشر،        
هـذا  . منزلهم، إلى محاولة التعرف على حقيقة ما يجري، بعد أن أصبح المدنيين غير آمنين، وتكرر قصف قوات االحتالل للمنازل                  

ا دفع الشبان إلى الوقوف على شرفة       بالضبط ماحدث لعائلة سالم، وفقاً لروايات سكان المنزل، فقد ارتفع صوت اآلليات العسكرية م             
 من المنزل للتحقق مما يجري، فما كان من قوات االحتالل إال أن قصفت الشرفة بقذيفة مدفعيـة، مـا أسـفر عـن                        األخيرالطابق  

 . من أفراد العائلةاستشهاد اثنين وإصابة ثالثة
صفت قوات االحتالل منزل لعائلة عبيد، بينما كان سكان         وفي حالة أخرى كانت نموذجاً لقصف المنازل السكنية بمدفعية الدبابات، ق          

المنزل نائمين، ما أدى إلى إصابتهم بجروح مختلفة، وفي هذا السياق يورد التقرير إفادة مشفوعة بالقسم، صّرح بها للمركز غازي                    
طفالً، ويسـكن مقابـل     ) 11( بينهم   فرداً من ) 21(عاماً، متزوج ويبلغ عدد أفراد أسرته       ) 54( عبيد، البالغ من العمر      جبر عط اهللا  

مسجد مدينة الشيخ زايد، في منطقة بيت الهيا، أدلى بإفادة مشفوعة بالقسم، حول قصف قوات االحتالل لمنزلـه بقذيفـة مدفعيـة،                      
  :8وإصابة تسعة من أطفاله قال فيها

سكن حيث ي  من بناية أسكنها أنا وأشقائي     شقيت الكائنة يف الطابق اخلامس       ، كنت جالساً يف   5/10/2004 من مساء يوم الثالثاء املوافق       3023:عند حوايل الساعة    " 
 ... شعرت من قوة الصوت أن القذائف تسقط بالقرب من مرتيل ويف حميط منطقتنـا             و مدوية،   ت مسعت صوت انفجارا   ...ه  نفس أشقائي يف الطوابق السفلية من املرتل     

 خفـت علـى أوالدي       ... القصف املتالحـق   يؤكده صوت مر الذي ورد على خمتلف اإلذاعات احمللية، وكان         وكنت علمت أن قوات االحتالل اجتاحت منطقتنا، األ       
 وكنت أدور عليهم يف الغرف لطمأنتهم وتشجيعهم على النوم ألن صوت إطـالق               ...فأخذت أقسمهم داخل الغرف كل جمموعة على حده حتسباً حلدوث أي مكروه           

 سـقطت علـى      ... من مساء اليوم نفسه حدث انفجار كبري داخل مرتيل         4523: حوايل الساعة     عند وفجأة    ...صرخون ويبكون النار كان كثيف واألطفال كانوا ي     
 قلت هلم اذهبوا إىل األطفال وشاهدهتم  ... شاهدت إخويت يصعدون من الطوابق السفلية وجدوين ملقى على األرض وال أستطيع التحرك ...األرض، ومل أستطع التحرك

كنت ال أقوى على احلركة، وشعرت بآالم قوية يف مؤخرة ظهري وكتفي وأمـاكن خمتلفـة مـن                  و كانت دمائهم ترتف،      ...د من أبنائي  ون تباعاً وكل حيمل واح    خيرج
ة من أطفايل أصيبوا يف احلادث، علمت أن تسعيف املستشفى و...  بعد أن فرغ إخواين من نقل أطفايل محلوين ونقلوين إىل سيارة خاصة، ونقلوين إىل املستشفى  ...جسدي

 ."وأن قذيفة من مدفعية الدبابات هدمت الناحية الغربية للمرتل واخترقت ثالثة جدران
 

) فضل عدم ذكر اسـمه    (ونورد هنا مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم، صّرح بها للمركز صحفي يعمل لصالح وكالة أنباء محلية،                 
د وسكانه جراء قصفه بقذيفة مدفعية، وكان المصور الصحفي ممن تمكنوا من الوصول إلى              حول مشاهدته لما حل بمنزل عائلة عبي      

 :المنزل بعد القصف مباشرة، وجاء في إفادته
 

يل شـاهدت   ومبجرد وصو ...ايد فتوجهت على الفور إىل املكان     مسعت دوي انفجار قوي هز أرجاء منطقة املسلخ املقابلة ملدينة الشيخ ز            01:15عند حوايل الساعة    " 
 متـراً إىل    150 تقدمت أكثر، فشاهدت مرتالً مكون من طبقتني وقد أصيب بقذيفة وشاهدت دبابة تبعد عن املرتل حـوايل                    ...سكاناً مدنيني يهرعون هرباً من احمليط     

  وتزامن ذلك مع دخول األطقم الطبية إلخالء اجلرحى         دخلت املرتل الذي يقع جنوب شرق ملعب بيت الهيا،          ...اجلنوب يف منطقة املسلخ املقابلة ملدينة زايد السكنية       
 وشاهدت ساق الطفل مبتورة وملقاة على بعد حوايل  ... أعوام ملقى على األرض مصاباً يف خمتلف أحناء اجلسم   10 ويف الداخل شاهدت طفالً يبلغ من العمر حوايل          ...
 بدأت أتفقد املرتل شاهدت آثاراً لقذيفة ضربت صالة املرتل فيما كان أهـل البيـت                 ...يف أمتار عن جسده، ومل يكن يصدر أي صوت أو حركة فقدرت أنه قد تو              4

  ...شاهدت املسعفني وهم حيملون اجلثة، وسط صراخ النساء، ويهبطون هبا سالمل البيت           و  ... وشاهدت أثاث املرتل مبعثرا     ...نائمون داخلها وكان والد الطفل يصرخ     
 استمر   ... وشاهدت املسعفني يتركون اجلثة على السلم ويهبطون على األرض حلماية أنفسهم            ... مكثف للنريان أصاب مناور السالمل     ويف اللحظة نفسها مسعت إطالق    

                                                 
هم ابنتي الصغيرة وصال  بين من أبنائي قد أصيبوا ومن9طلقت بهم إلى المستشفى وهناك علمت أن رأيت أبنائي محملين في سيارة تندر ان:  أضاف عبيد8 -

 . شهور، كما أن زوجتي قد أصيبت أيضا7ًوعمرها سنة ونصف وأيضاً أصغر أبنائي هاني وعمره 
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 50 حـوايل    مسرعني إىل سيارات اإلسعاف اليت توقفت على بعد         بعدها شاهدت املسعفني يعودون حلمل اجلثة ويهبطون هبا السالمل          ... دقائق 3إطالق النار ملدة حوايل     
 ."متراً نظراً لوعورة الطريق

 
في مخيم جباليا لالجئين، أدلى بإفادة مشفوعة بالقسم        ) 7(عاماً، من سكان بلوك     ) 38(معين محمد عويضة، فلسطيني يبلغ من العمر        

 :حول قصف المنازل القريبة من منزله في محيط مسجد الخلفاء في المخيم جاء فيها
 صباحاً،  مسعت صوت يشبه صوت حتليق الطائرات النفاثة، مث مسعت صفرياً تاله صوت انفجار ضخم هز                  07:45اشي، عند حوايل الساعة     بينما كنت مستلقياً يف فر    "

 .. . متـراً فقـط    40الصوت، وصلت املكان الذي يبعد عن مرتيل حوايل         مصدر  خرجت من املرتل جتاه      ...انفجر أطفايل يف الصراخ من شدة اخلوف        ... أرجاء مرتيل   
 يف وصلت معي سيارات اإلسعاف يف اللحظة نفسها، شاهدت غباراً كثيفاً يلف الشارع، ومشمت رائحة بارود قوية تنبعث من املكان، كتمت أنفاسي وركـزت أكثـر                   

 الذي وصل إىل املكان لينقلها إىل       شاهدت سيدة ترتف الدماء من رقبتها وشاهدهتا تتحرك بشكل هستريي جيئة وذهاباً، صرخت منبها سائق سيارة اإلسعاف                 ...املكان  
 اقتربت منه    ...، شاهدت شاباً يف الثالثينات من العمر ملقى على الشارع جبانب الرصيف مقابل مكان االنفجار               من الشارع  للجهة األخرى أدرت وجهي     ...املستشفى

ربت أكثر من مكان االنفجار شاهدت دماراً كبرياً حل بعدد مـن املنـازل               اقت  ...فشاهدت جثته مشوهة ومل يكن يتحرك تزامن تقدمي مع وصول رجال االسعاف إليه            
 منازل آل علي والعجرمي، مكثت يف املكان قليالً مث قررت العـودة             ا شاهدت حفرة كبرية أحدثها االنفجار وسط مرتل سكين يعود آلل صالح، وحييط هب              ...السكنية
 دمهان، تعرض ألضرار جزئية، وألقيت نظرة على الدمار الذي حل باملرتل فشاهدت قطعة كبرية مـن املعـدن،                   ويف طريقي مررت مبرتل جريان لنا من آل       ... للمرتل  

 ".أخربين سكان املرتل أهنا سقطت عليه 
 
 
 : الستيالء على المنازل السكنيةا

ء علـى المنـازل السـكنية       تنوعت أشكال استهداف قوات االحتالل للمنازل السكنية، فمن القصف والتدمير والهدم، إلى االسـتيال             
 بعد أن تطرد سـكانها منهـا فـي           بعد أن تحتجزهم داخل غرفة من غرف المنزل، أو         وتحويلها إلى نقاط مراقبة عسكرية، سواء     

 . ظروف تشكل تهديداً على حياتهم، السيما وأن كل الحاالت تحدث خالل سيطرة تلك القوات على المناطق المحيطة في المنزل
، 9الشارع العام مقابل تل الزعتـر     –عاماً، متزوج ويسكن في منطقة بيت الهيا        ) 51(اب الدحنون، يبلغ من العمر      إبراهيم محمد دي  

وحول ظروف االستيالء على    . استولت قوات االحتالل على منزله وحولته إلى نقطة مراقبة عسكرية بعد أن طردت سكانه جميعاً              
 : فيهاجاءة بالقسم منزلهم، ومعاناتهم، أدلى الدحنون بإفادة مشفوع

 ، بينما كنت جالساً يف الطابق الثاين من مرتيل، فجأة مسعنا صوت آليات عسكرية إسرائيلية تقترب من مرتلنا            30/9/2004 من صباح يوم     09:30عند حوايل الساعة    "
خل املرتل مبؤخرهتـا،    وشاهدت دبابة تتقدم وتضرب مد     ...  شاهدت جرافة تقوم بتجريف األشجار احمليطة مبرتيل        ...وقفت أسترق السمع وأنظر خلسة من النافذة       ...

فجأة شاهدت عدد منهم يدخلون الشقة اليت أجلس فيها يف الطابق الثاين شاهدهتم يقتحمون الغرف                 ...جندياً يدخلون باحة املرتل   ) 20(شاهدت حوايل   و ،حتطم الباب 
   ...مجعوا سكان املرتل أوالدى وزوجاهتم وأحفادي وأمي وأيب        ... يضعون لوناً أسود على وجوههم     وكان اجلنود     ...ويفتشون كل ركن وأسلحتهم مشهرة يف وجوهنا      

 وال يسمح لنا باحلركة إال بعد إذن وذلك لـدخول            ... كان الوضع صعباً للغاية كنا مكدسني فوق بعضنا         ...وضعونا يف غرفة واحدة، وتركوا جندياً على باب الغرفة        
  وبعد يومني وعند  ... من مساء اليوم نفسه، حيث خرج اجلنود من املرتل، وأخذنا نتجول يف املرتل 0023: بقينا على هذه احلالة حىت الساعة        ... احلمام أو شرب املاء   

 استرقت النظر  ... وفجأة بدأ إطالق نار مكثف جتاه املرتل       ... ، مسعت صوت حركة آليات عسكرية     2/10/2004 من صباح السبت املوافق      09:00حوايل الساعة   
 خرجنا مجيعاً، وعندما أصبحنا أمام الدبابة أخذت أمي تصرخ مسـتنكرة مـا    ...من النافذة فشاهدت جندياً خيرج رأسه من الدبابة ويشري إلينا بيده للخروج من املرتل           

 فقـال يل     ... يسمح يل بالعودة إىل املرتل جللب أوراقي الثبوتيـة         خاطبت اجلندي باللغة العربية، وطلبت منه أن       ...  أطلق جندي النار عند قدميها      ...يفعله اجلنود بنا  
ذهبنا إىل   ... خاطبين اجلندي بلهجة آمرة هيا احبث عن مرتل من منازل اجلريان متكثون فيهرجعت عندما  ... وأحضرت بعض أرواقيعدت إىل املرتل ... اذهب بسرعة

  ... فرداً يف شقة تقـع يف الطـابق األول  55فرداً، ومرتله مكون من طبقتني فأصبحنا ) 15(أخي لديه أسرة تتكون من   ...مرتل أخي اجملاور ملرتلنا من الناحية الشرقية     
ينـا  وبق ... الطعام، واملياه وكان التيار الكهربائي مقطوعاً، علماً بأن أيب يعاين من مرض القلب وأمي من مرض السكر ومها طاعنان يف السن    خمزوننا من   وبعد يومني نفذ    

 أمرنا جندي عرب مكرب الصوت باخلروج من املرتل ومغادرة املنطقة، فرتلنـا مجيعـاً         ... 6/10/2004 من مساء األربعاء املوافق      03:00على هذه احلالة حىت الساعة      
 "توجهنا اىل بيت الهيا إىل مرتل العائلة هناك، وال ندري ماذا حل مبرتلنا

 في غرفة واحدة تحت     – مهما بلغ عددهم     – إلى تحويل سكان المنزل إلى رهائن تحتجزهم         كما تلجأ تلك القوات في أغلب األحيان      
 .حراسة جنودها

                                                 
دحنون       - 9 ذآر أن ال  متزوجين ويعيشان وأسرتيهما في نفس البناية، ويعيش معه عاماً، واثنين18أطفال دون سن ) 8(فرداً من بينهم    ) 11(متزوج ولديه    ي

 فرداً، معظمهم من األطفال) 40(ويتكون منزله من ثالث طبقات، ويبلغ عدد أفراد العائلة المقيمين داخل المنزل. في المنزل نفسه والديه المسنين
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وحسب التحقيقات الميدانية التي أجراها المركز، فإن تلك القوات تحث فتحات في جدران هذه المنازل، تستخدمها في أعمال قنص                   
ي صفوف المدنيين، الذين تدفعهم الحاجات اإلنسانية للخـروج بعـد أن            لكل شخص يتحرك، األمر الذي يوقع كثيراً من الضحايا ف         

 . مجاورةيتأكدوا أن المحيط خال من جنود االحتالل وآلياته، وهم ال يعرفون بوجود الجنود في منازل سكنية
م قوة كبيـر بمحاصـرة      حيث تقو كما يتعمد جنود االحتالل ترويع السكان المدنيين، خالل عملية االستيالء على المنازل السكنية،              

 عملية االقتحام عنيفة، تأخذ شكالً يبث الرعب في قلوب سكان المنـزل             نالمنزل، في حين تقوم قوة أخرى باقتحامه، وعادة ما تكو         
 . منهمخاصة األطفال والنساء

ن تمركز أفرادها، وتجبر السكان     وبعد أن تتم عملية االقتحام تقوم قوات االحتالل بعملية تفتيش دقيقة للمنزل، ثم يعقبها اختيار أماك               
 في أكياس تستخدم كسواتر للجنود سواء علـى أسـطح        ،الذي يوضع أسفلها  ،  الرملعلى إزالة أجزاء من بالط األرضيات، وتعبئة        

  .المنازل، أو عند الفتحات التي تحدثها في الجدران وتستخدمها في أعمال القنص
عاماً، ويعيش في منزل مكون من ثالث طبقات، يقع في عزبة عبد ربه، خلف              ) 19(هيثم عبد السالم محمد حسين، يبلغ من العمر         

 متراً جنوب جبل الكاشف، الذي اتخذته قوات االحتالل موقعاً عسكرياً، ويبلغ عدد أفراد              80مدرسة شهداء جباليا، على بعد حوالي       
م، 10زلهم واالستيالء عليه، ومقتل جدته على أيديـه  فرداً، أدلى بتصريح مشفوع بالقسم للمركز حول محاصرة من       17عائلته حوالي   

 :قال فيها
 

، مسعت أصوات حركة غريبة حول مرتلنا مل أمتكن من تبيان حقيقة األمر، ومل أفكر يف النظر من النافـذة ألن              12/10/2004 ليل الثالثاء    11:00عند حوايل الساعة    "
فتحت الباب ففوجئـت    ... ، مسعت طرقاً شديداً على باب املرتل        13/10/2004 فجر األربعاء املوافق     001:0عند حوايل الساعة    ... قوات االحتالل جتتاح املنطقة     

مث أمرين أحدهم ... دخل املرتل حوايل مخسون جندياً وانتشروا يف أحناءه وطبقاته الثالث، شاهدهتم حيملون حقائباً كبرية              ... بفوهة بندقية تلتصق جببهيت فتجمدت مكاين       
فرداً يف الغرفة نفسها، وهي غرفة قيد التشطيب كبقية الطبقة، حيـث            ) 17(ومجعوا  كل أفراد عائليت البالغ عددهم        ...  غرفة يف الطبقة الثانية من املرتل        بالدخول إىل 

دت أربعة جنود، موزعني اثنني عند كل       شاه... وخيلو الطابق من متديدات مياه الشرب      ... 2م33 وتبلغ مساحتها     الغرفة لنوافذ اليت مل تركب بعد وكذلك بايب      فتحات ا 
م عندها شاهدت اجلنود األربعة يغادرون، ومن مث مسعـت          15/10/2004 فجر اجلمعة    02:00مكثنا على هذه احلال حىت حوايل الساعة        ... باب من أبواب الغرفة     

بقينا على هذا احلال حىت     ... لتحرك من الغرفة وكذا أفراد عائليت اآلخرين        مخنت أن اجلنود غادروا املرتل، إال أنين مل أجرؤ على ا          ... صوت الباب الرئيس يوصد بقوة      
وجدنا باب املرتل موصداً باملفتاح بعد أن انسحبوا خارج املرتل          ... تأكدنا من عدم وجود القوات اإلسرائيلية يف املرتل         ... الساعة السادسة والنصف من صباح اجلمعة       

 يف  ةروثمن املالبس   وجدت   وما أن خرجت من باب الشقة حىت شاهدت مناظر اخلراب اليت أحدثها االحتالل يف بقية طبقات املرتل،                   . ..استعنا باجلريان لفتح الباب   ... 
 ..) واألثاث حمطمالغرف

 
 
 
 

 جدول يوضح عدد المنازل السكنية المدمرة وعدد سكانها وفئاتهم
)اناث(عدد السكان  عدد السكان  حجم الضرر حجم الضرر )أطفال(السكان عدد    
 461 453 950 100 آلي
 619 612 1242 113 جزئي

 
 

                                                 
 .فاطمة حسينسبق وأن أورد التقرير جزء من اإلفادة نفسها، رآز على مقتل جدته المسنة  10
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شكل يوضح عدد المنازل المتضررة آليًا وجزئيًا وسكانها
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 :تدمير الممتلكات الخاصة
استهدفت قوات االحتالل الممتلكات الخاصة من مركبات ومحالت تجارية وورشات صناعية، في معرض استهدافها المنظم للسكان                

المختلفة، خالل اجتياحها لمحافظة شمال      ويبرز حجم الخسائر التي لحقت بالممتلكات الخاصة      . لمدنيةالمدنيين وممتلكاتهم واألعيان ا   
كما استخدمت وسائل وأساليب توسـلت مـن اسـتخدامها          . غزة، تعمد قوات االحتالل إلحاق الخسائر بالسكان المدنيين وممتلكاتهم        

 .راراً بالغة في ممتلكاتهمترويع وترهيب السكان المدنيين، باإلضافة إلى إحداثها أض
وتؤكد التحقيقات  ). ورشات ميكانيك وحدادة  (تعمدت تلك القوات تدمير المركبات الخاصة والمحالت التجارية والمنشآت الصناعية           و

التي أجراها المركز أن قوات االحتالل دّمرت عشرات المركبات الخاصة، وأن جميع هذه المركبات دّمرت وهـي متوقفـة أمـام                   
مركبة عامر محمد أبـو     كما حدث ل   هذا ولم تكتفي قوات االحتالل بتدمير المركبات المتوقفة على جنبات الطرق،            أصحابها، منازل
  بل دمرت تلك المتوقفة داخل ورشات الصـيانة،        م،  7/10/2004التي كانت تقف أمام المنزل بتاريخ       ) سدمن نوع مرسي  (غزال  

م، 30/9/2004الـدهان بتـاريخ      في ورشة جودة للسـمكرة و      متوقفةالتي كانت   ) من نوع سبارو  (كمركبة حرب حسن أبو دحيل      
  .. .وغيرذلك

 جدول يوضح عدد المركبات المتضررة
 المجموع الضرر الجزئي الضرر الكلي نوع المركبة

 2 1 1 جيب

 4 2 2 سيارة أجرة

 10 2 8 سيارة خاصة

 1 0 1 شاحنة

 9 3 6 11أخرى

 26 المجموع الكلي

 

                                                 
 . المرآبات األخرى تتعدد إلى بلدوزرات وآالت حمل وسيارات نصف نقل ومرآبات أخرى لم تشتملها العناوين 11
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شكل يوضح المرآبات المتضررة حسب النوع
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خريب المنشآت الصـناعية والتجاريـة، دون أن         تعمدت هدم وت   هذا السياق تؤكد تحقيقات المركز الميدانية أن قوات االحتالل        وفي  
 بل على العكس من ذلك فقـد        ، أو تلك  المنشأةيكون ذلك أثناء مواجهة مسلحة، ودون توفر أدنى معلومات تشكك في استخدام هذه              

 وهي منطقة تميـزت     - سوق إيرز التجاري   -)إيرز(ات االحتالل المحالت التجارية الواقعة عند مدخل معبر بيت حانون           هدمت قو 
التجاريـة  م هدم المحالت    2/10/2004بتاريخ  تلك القوات   استكملت  بالهدوء بالنظر ألنها بعيدة كل البعد عن مسرح الهجوم، حيث           

 كذلك تعمدت .لها على أثر محالً تجارياً صغيراً في المكان ولم تبق      50دمت حوالي   فه) يرزإ(  معبر بيت حانون   الصغيرة في سوق  
محل السويركي لبيع   في مناطق االجتياح، حيث هدمت       المقامة داخل نطاق المنازل السكنية أو أسفلها      اإلضرار بالمحالت التجارية    

م، وسـوبر ماركـت     1/10/2004ت لمواد البناء بتاريخ      كذلك محل الكحلو   ،م30/9/2004 كلياً بتاريخ    هدماًقطع غيار السيارات    
 الـورش الصـناعية المختلفـة       كما هدمت ودمرت عدداً من    . ،وغير ذلك م  5/10/2004 بتاريخ    مدفعية ثابت الذي قصفته بقذيفة   

ورشـة ياسـر منصـور     ،م1/10/2004مجرشة اليازجي بتـاريخ  م، و29/9/2004التخصصات كمصنع قاعود للرخام  بتاريخ   
 ...، وغير ذلكم2/10/2004ح سيارات المرسيدس الذي جرفته بما فيه من سيارات بتاريخ لتصلي

 
 

 جدول يوضح عدد المحالت التجارية المتضررة

 عدد العمال قبل الضرر عدد أفراد األسرةعدد المنازل حجم الضرر المحافظة
عدد العمال 
 حالياً

 0 5 33 3 جزئي شمال غزة

 3 116 367 55 كلي شمال غزة

 3 121 400 58 المجموع
 



 
 عندما تطلق أيدي المجرمينمركز الميزان لحقوق اإلنسان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17/10/2004 حتى 28/9/2004تقرير حول اجتياح قوات االحتالل لمحافظة شمال غزة خالل الفترة من   

 
 

22 

شكل يوضح عدد المحالت التجارية المتضررة
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عتاشة منهاجدول يوضح عدد المصانع المتضررة وعمالها واألسر الم  

 عدد العمال حالياًعدد العمال قبل الضررعدد أفراد األسرةالعددحجم الضررلمحافظةا

 3 8 19 2 جزئيشمال غزة

 2 81 1288 كليشمال غزة

3 8
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شكل يوضح عدد المصانع المتضررة واألسر والعمال المتأثرين

العدد عدد أفراد األسرة عدد العمال قبل الضرر عدد العمال حاليًا
 

 جدول يوضح عدد المنشآت الصناعية حسب نوع الصناعة

 نوع الصناعة عدد العمال حالياًعدد العمال قبل الضررعدد أفراد األسرة العددحجم الضررالمحافظة

 صناعات معدنية 3 8 19 2 جزئيشمال غزة

 صناعات معدنية 2 19 33 4 كليشمال غزة

 صناعات خشبية 0 5 6 1 كليشمال غزة

 صناعات غذائية 0 8 16 2 كليشمال غزة

 صناعات بناء 0 15 22 3 كليشمال غزة

 صناعات نسيجية 0 34 11 2 كليشمال غزة

  5 89 107 14 المجموع
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 ترويـع    الهدف الحقيقي لعمليات تلك القوات في شمال غزة، وهـو          - السيما المركبات    -وتؤكد عملية تدمير الممتلكات الخاصة      
. وأن ممارسات قوات االحتالل عملت على تحقيق هذا الهدف، عكس ادعاءاتها المعلنـة            . وترهيب السكان وإيقاع العقاب الجماعي    

 . وهو ماسبق وذهب إليه التقرير في معرض تفنيده لمبررات الهجوم
 

 :استهداف المنشآت العامة
 وكانت المنشآت التعليمية ودور العبادة       اجتياحها لمناطق شمال غزة،    عمدت قوات االحتالل إلى استهداف المنشآت العامة أثناء        

 .من بين المنشآت العامة األكثر عرضة للقصف والتدمير خالل الفترة التي يغطيها التقرير
هـا  وعلى الرغم من الحماية التي تتمتع بها المنشآت المدنية بموجب القانون الدولي، والحماية الخاصة التي يجـب أن تتمتـع ب                    

المنشآت التعليمية ودور العبادة، إال أن قوات االحتالل اإلسرائيلي صّعدت من استهدفها للمدارس ودور العبادة بشـكل مـنظم                   
 :وتنوعت أشكال االستهداف على النحو اآلتي. خالل اجتياحها لمحافظة شمال غزة

لشقيري الثانوية للبنين، ذكور عزبة بيت حانون       أحمد ا : القصف بالصواريخ والقذائف المدفعية كما حدث في قصفها لمدارس        . 1
" و"لالجئين، ذكـور االبتدائيـة     " ب"لالجئين، ذكور اإلعدادية    " ا" بنات بيت الهيا اإلعدادية لالجئات، ذكور اإلعدادية         -لالجئين

فـي تـل    "طاب و الشيخ عيد     لالجئين، شهداء جباليا الثانوية للبنين، ومساجد البشير وعمر بن الخ         " ب"لالجئين، ذكور االبتدائية    
وروضة عثمان بن عفـان      " شرق تل الزعتر  "، مسجد اإلمام علي بن أبي طالب        "شرق مخيم جباليا  " رياض الصالحين    -"الزعتر

 .وجمعية األمل للمعاقين في تل الزعتر
بالكامل، وهدمها  "  جباليا شرق مخيم "الهدم والتدمير باستخدام الجرافات الضخمة كما حدث في هدمها لمسجد اإلمام البخاري             . 2

 :، كذلك هدمها ألسوار مـدارس     "شرق تل الزعتر  "لروضة تل الزعتر النموذجية في تل الزعتر، ولجدران مسجد أنس بن مالك             
فـي  " لالجئـين   " ب" ذكور االبتدائية    -لالجئين" و" ذكور االبتدائية    -لالجئين" ب" ذكور اإلعدادية    -لالجئين" ا"ذكور اإلعدادية   

 ". قرب أبراج العودة" ومدرسة أحمد الشقيري الثانوية للبنين " باليامخيم ج
االستيالء على المنشآت وتحويلها إلى مواقع تستخدم إلطالق النار على السكان المدنيين مثلما حدث فـي اسـتيالئها علـى                    . 3

 .اج مدينة الشيخ زايد السكنيةمن أبر" 12"مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين في مخيم جباليا، وللبناية السكنية رقم 
 

 جدول يوضح عدد المنشآت العامة المتضررة حسب النوع وحجم الضرر
الجزئي الضرر الضرر الكلي نوع المنشأة  

 4 1 دور عبادة

 11 1 مؤسسات تعليمية

 1 0 مؤسسات طبية

 3 2 مراكز شرطة

 1 0 مراكز وزارية

 3 3 12أخرى
 23 7 المجموع

 

                                                 
 . تتنوع أخرى في الجدول إلى مقرات تنظيمية ومقرات هيئات نقابية ومؤسسات أهلية وأندية رياضية واستراحات 12
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 :زراعية وردم آبار المياهتجريف األراضي ال
استهدفت قوات االحتالل األراضي الزراعية بالتجريف والتخريب، كما اقتلعت األشجار وردمت آبار المياه، ودمرت شبكات الري، 

 . 1967خالل السنوات األربع الماضية من عمر االنتفاضة، بشكل منظم وغير مسبوق، منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية عام 
لى الرغم من موقف القانون الدولي اإلنساني، الذي يحظر تدمير المزروعات والمحاصيل، التي تشكل مصدراً إلعاشة وذلك ع

يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل . يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب "13السكان، حيث يورد الملحق
ي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا األعيان والمواد الغذائية والمناطق الزراعية الت

تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكّان المدنيين أو الخصم أو لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع 
 ."المدنيين أم لحملهم على النزوح أم ألي باعث آخر

هدافاً منظماً ألراضيها الزراعية ومزروعاتها وآبار المياه المخصصة ألغراض الري فيها، بحيث وشهدت محافظة شمال غزة است
من إجمالي األراضي الزراعية المجرفة في قطاع غزة، خالل  الفترة الممتدة منذ اندالع % 40بلغ نصيب المحافظة حوالي 

 .، حتى تاريخه28/9/2000انتفاضة األقصى يوم الخميس الموافق 
 وجرفت 5/8/2004 حتى 29/6/2004 الرغم من أن قوات االحتالل كانت اجتاحت شمال غزة، خالل الفترة الممتدة من وعلى

آالف الدونمات من األراضي المزروعة، إال أنها لم تكتِف بحجم الدمار والتخريب الذي ألحقته بهذا القطاع الحيوي في االقتصاد 
زروعة، حيث بلغت مساحة األراضي التي تعرضت للتجريف خالل اجتياح قوات جرفت المزيد من األراضي المفالفلسطيني، 

كما ردمت تلك .  دونماً من األراضي الزراعية500، حوالي 15/10/2004 حتى 28/9/2004االحتالل لشمال غزة في الفترة من 
 .القوات بئرين تستخدمان ألغراض الري

 
  ومزروعاتهان منهافعيتمنالجدول يوضح مساحة األراضي المجرفة وعدد 

 )المحافظة(
 األرضمساحة 

ةالمتضرر  
 عدد األشجارالمنتفعين  عدد

 مثمرةال رأشجار غي
  منها

مساحة 
خضروات ال

آبار المياه 
 المردومة

 2 5500 100 22870 1021 568076 شمال غزة

 
 

 :تدمير البنية التحتية
حافظة شمال غزة، وعمدت إلى تعطيل المصادر والموارد الضرورية استهدفت قوات االحتالل البنية التحتية، خالل اجتياحها لم

فعمدت إلى تدمير محوالت الكهرباء، وشبكات . التعطيل والتدمير:  واستخدمت في ذلك وسائل مختلفة، تراوحت بين14للحياة،
 :التحتية على النحو اآلتيويوجز التقرير أبرز أوجه استهداف البنية . توصيل الكهرباء ومياه الشرب، وجرفت الطرق المرصوفة

 

 :ت وشبكات توصيل الكهرباء والهاتفتدمير محوال •
 التي تزود مناطق واسعة بالطاقة ،قصفت قوات االحتالل محوالت الكهرباء وخطوط التوصيل الرئيسة على شارع صالح الدين

 -وأكد باحثو المركز . رب في المنطقة بالكاملالكهربائية، ما أدى النقطاع التيار الكهربائي عن المنازل السكنية، وآبار مياه الش

                                                 
 لفصل الثالث من ا54الملحق األول التفاقيات جنيف، المادة  13
يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الـري، إذا تحـدد                           .   يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب        14

 من الّملحق األول لالتفاقية) 54( المادة -نيين أو الخصم أو لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم ألي باعث آخرالقصد من ذلك في منعها عن السكّان المد
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 تعمد قوات االحتالل إطالق النار على أسالك توصيل الكهرباء الواصلة بين الخط الخارجي والمنازل، ما يؤكد -الميدانيين 
كما رصدوا  .تعمد تكبيد السكان خسائر إضافية، وحرمانهم من التيار الكهربائي؛ حتى بعد إصالح المحوالت والخطوط الرئيسة

تعمد قوات االحتالل إتالف خطوط الهاتف واقتالع شبكاته األرضية واألعمدة الخشبية، خاصة في منطقة تل الزعتر، الذي 
عانى أهلها انقطاع الهاتف طيلة فترة االجتياح وبعد رحيل االحتالل بأسبوعين، نظراً للدمار الشديد الذي لحق بالشبكة في 

 . منطقتهم

 الشتعال النيران فيإلى خسائر مادية كبير بالنظر تعداه ي قطع التيار الكهربائي، بل ف المحوالت عند حدود قصوال يقف ضرر
، 7/10/2004الخميس الموافق  من مساء 21:00 عند حوالي الساعة ، فقد اشتعلت النيرانالمحوالت المستهدفة أغلب األحيان

ال الخليوي في منطقة تل الحاكم، بعد أن تعرض المحول لقصف راج تقوية اإلرسبفي محول للكهرباء يقع بالقرب من أ
  .بالرشاشات من قوات االحتالل المتمركزة على تل الكاشف

 /تخريب الطرق وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي •
. لها، سواء تلك المؤدية إلى األحياء أو داخ)رئيسة وفرعية(عمدت قوات االحتالل إلى تخريب وتجريف الشوارع والطرق 

حيث تحولت الطرق . ويبرز التخريب المنظم للشوارع والطرق حقيقة هدف قوات االحتالل، المتمثل في عقاب السكان جماعياً
المرصوفة إلى طرق وعرة، يصعب السير فيها، السيما لألطفال وكبار السن من الجنسين، ما كبدهم عناء ومشقة تضاف إلى 

 . األضرار األخرى، السيما البيئية منها، جراء تدمير شبكات المياه والصرف الصحيمعاناتهم اليومية، هذا باإلضافة إلى 
 قوات االحتالل دمرت شبكات توصيل مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي بشكل متعمد، ما قطع الطريق أمام يذكر أن

ريب الشبكات في مضاعفة تدهور كذلك أسهم تخ. عودة مياه الشرب للمنازل بسرعة، حتى في حالة إعادة التيار الكهربائي
 استهداف قوات االحتالل لخزانات باإلضافة إلىالوضع اإلنساني، ولمس المركز معاناة سكان، من نقص حاد في مياه الشرب، 

مياه الشرب لدى السكان، خاصة في مناطق تواجد قوات مخزون دى لنفاذ أ مما ،مياه الشرب الموجودة على اسطح المنازل
  تل الزعتر، مع العلم أن أغلب منازل هذه المنطقة من المنازل ذات الطبقاتكمنطقةالمناطق القريبة منها، االحتالل أو 

 . التي تعتمد على مياه الخزاناتالمتعددة،
أطلقت قوات االحتالل، عند هذا ورصد المركز مقتل أحد السكان خالل محاولته إصالح خط المياه الذي يغذي منزله، حيث 

، صاروخ من طائرة استطالع سقط في منطقة عسلية 8/10/2004 ليلة الجمعة الموافق  منتصف من23:50ة حوالي الساع
وكان أبو سلعة خرج في محاولة . عاماً، ما أدى إلى استشهاده على الفور) 27(، أصاب سالمة إسماعيل أبو سلعة، )البساتين(

 أن تمكنت البلدية من ضخ كميات محدودة من المياه إلى يائسة إلصالح خط توصيل مياه الشرب المؤدي إلى منزله، بعد
 وجدير بالذكر أن قوات االحتالل فتحت نيران رشاشاتها بكثافة في محيط المكان، األمر الذي منع سيارات اإلسعاف .المنطقة

 . جثة هامدة وهو دقيقة من إصابته) 40(، حيث تمكنت من نقله إلى مستشفى العودة بعد حوالي الجريحمن الوصول إلى 
ويمكن تلخيص الخسائر واألضرار التي لحقت بالطرق والشوارع المرصوفة وشبكات توصيل مياه الشرب، وشبكات الصرف 

 :الصحي باالستناد إلى حصر األضرار الصادر عن بلديات شمال غزة الثالث على النحو اآلتي
 

 :جباليا ومخيمها وضواحيها
 - مصـطفى الكـرد    - السـكة  - جودة فرح  -صالح الدين / ياه في شوارع    دمرت قوات االحتالل خطوط وشبكات الم      -1

 والتي  MDPE متراً من خطوط للمياه الحديدية وال        2804 تل الزعتر، فقد تم تدمير ما يعادل         - حي األنوار  -الكرامة
 .)إنش(بوصة  10 -2تراوحت مقاساتها من 
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 -)عسـلية ( حـي البسـاتين    - تل الزعتر  -عزبة عبد ربه  / دمرت قوات االحتالل شبكة الصرف الصحي في مناطق        -2
 منهل كامل، متعـددة المقاسـات، مـع         126 متعددة المقاسات، و   UPVCخطوط  : البخاري، وكانت الخسائر ما بين    

 الحديديـة   ، منها  متراً من خطوط الضغط والسيل متنوعة األقطار       2780لوازمها من األغطية والرنجات، كذلك تدمير       
 .العة ب20واالسبستية، كذلك تدمير 

كـذلك  .   طال طبقة اإلسـفلت والفسـكورس       -  في عدة نقاط      -جرفت قوات االحتالل شارع صالح الدين الرئيس         -3
شامالً البالط واألساس   )  شارع صالح دردونة   - شارع تل الزعتر   -شارع القدس ( –تجريف عدداً من الطرق الفرعية      

 .وأحجار الجبهة
 

 .دوالر أمريكي 1.350.000سائر التي طالت نفوذها بمبلغ وقد قدرت بلدية جباليا النزلة إجمالي الخ* 
 

 :بيت الهيا وضواحيها
 مقابـل وزارة الشـئون      - شارع الجمعية  -شارع بيت الهيا الرئيس   / دمرت قوات االحتالل شبكات المياه في كل من          -1

ط الحديديـة    متـراً مـن الخطـو      942 منطقة قليبو، حيث دمرت نحـو        - مقابل مجلس النفايات الصلبة    -يةاالجتماع
  .UPVC -MDPEواالسبستية وخطوط ال 

 شـارع   - منطقة المسلمي  - محطة الحطبية  -منطقة المنشية / دمرت قوات االحتالل شبكة الصرف الصحي في كل من         -2
 واالسبسـت متنوعـة     UPVC متراً من خطوط الضغط والسيل من نـوع ال           512النزهة، وكانت حصيلة الخسائر     
 .  كالبند متعدد األقطار39 إضافة إلى االقطار، ومنهل واحد مع رنج،

 - النزهـة  - المنشـية  - الجمعية - الحطبية -المدخل الرئيس لبلدة بيت الهيا    / جرفت قوات االحتالل أجزاء من شوارع      -3
 الفسكورس السفلى في الطرق المرصوفة، والبالط واألساسات        تمفترق التربية والتعليم، طالت طبقة اإلسفلت والطبقا      

 .ية، عدا عن حجار الجبهةفي الطرق الفرع

 
 .  دوالر أمريكي318.809,00هذا وقد قدرت بلدية بيت الهيا إجمالي الخسائر التي طالت نفوذها بمبلغ * 

 

 :حانون وضواحيها بيت
 شارع الساقية، بأطوال    - شارع صالح الدين   -شارع فريد الزعانين  / دمرت قوات االحتالل شبكات المياه في كل من          -1

 . دوالر أمريكي10000 متر، وتقدر خسائر هذا الجانب ب500 إلى 200تتراوح بين 
 صالح  - فريد الزعانين  - السكة -خليل الوزير : في شوارع  دمرت قوات االحتالل االسرائيلي شبكة الصرف الصحي       -2

ا  الساقية، مع ما يتضمنه من خطوط اسبستية وبالستيكية ومناهل مياه األمطار وحبساتها ، وتقدر خسـائر هـذ                  -الدين
 . دوالر أمريكي18000ـ القطاع ب

 - السـاقية  - صالح الدين  - فريد الزعانين  - السكة -خليل الوزير : جرفت قوات االحتالل قطوعات مختلفة من شوارع       -3
سـكورس، وحجـار الجبهـة، وأحـواض الزينـة،          ، طالت طبقات االسفلت وأساسات الب      بورة الشوا  - زمو -المغاير

 . دوالر أمريكي10000ـ بواألرصفة، وتقدر خسائر هذا القطاع 
 

 .  دوالر أمريكي223000 بمبلغ - ضمن اطار نفوذها–وقدرت بلدية بيت حانون حجم خسائرها * 
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 نتائج تحقيقات المرآز
 

معاينة األماكن التي كانت مسرحاً ألعمال قتل للمدنيين وهدم  )1: (من تحقيقاتهم الميدانية، التي تخللهان و الباحثفرغبعد أن 
وحي البساتين وأبو حصيرة وشعشاعة   وشارع السكة وحي البخاري في مخيم جباليا،"4"ممتلكاتهم، في مناطق بلوك لوتدمير 

وشارع المحاكم في جباليا، وقليبو ومحيط مقر التربية والتعليم والمسلخ والبراوي ) حي األنوار( وتل الزعتر وعزبة عبد ربه
ت الهيا، وشارع السلطان عبد الحميد وشارع السكة وقاعة البير وشارعي القرمان والمنشية والحطبية والجمعية والنزهة في بي

جمع عدد كبير  )3. ( منهممقابلة الضحايا أو ذويهم وشهود العيان، وأخذ اإلفادات المشفوعة بالقسم )2. (وزمو في بيت حانون
 .ين وممتلكاتهم التي لحقت بالسكان المدني األضرار المختلفةمن الصور الفوتوغرافية، وحصر

أن قوات االحتالل ارتكبت جرائم حرب واضحة، في انتهاكها لمبادء القانون الدولي  يسجل مركز الميزان لحقوق اإلنسان عليه
السيما اتفاقية جنيف الرابعة، وأن سلوك تلك القوات خالل اجتياحها لشمال غزة، لم يكن له ما يبرره بموجب القانون الدولي 

 :لألسباب التالية
طفالً لم يتجاوزوا الثامن عشر من العمر، ومن بينهم عدداً من ) 29(شهيداً من بينهم ) 114(أوقعت قوات االحتالل  .1

والمركز هنا يسجل أن عدد . عاماً) 70(عاماً ومحمد الحبل ) 77(المسنيين كالشهيدة فاطمة حسين، البالغة من العمر 
أشخاص، فيما ذهب الباقون ضحية للقصف العشوائي ) 10(يتجاوز من قتلتهم تلك القوات خالل مواجهات مسلحة لم 

وتشير تحقيقات المركز أن . من الرشاشات أو بالصواريخ التي كانت تطلقها الطائرات العمودية وطائرات المراقبة
 مقتل أمين سالم وعمه جهاد داخل منزلهما فيك عشرات المدنيين ومن بينهم أطفال قتلوا وجرحوا داخل منازلهم

جراء قذيفة دبابة، ومقتل الطفلة  جراء قذيفة دبابة، ومقتل الطفل قحمان داخل منزله في بيت الهيا مشروع بيت الهيا
 تحقيقات المركز أن وتؤكد. وإصابة الطفلة وصال عبيد التي لم تكمل عامها الثاني، وغيرهم ،اسالم دويدار في منزلها

لقتلى في صفوف المدنيين، وبشكل عشوائي، األمر الذي تبرزه الشواهد قوات االحتالل استهدفت إيقاع أكبر عدد من ا
كما يؤكد المركز أن حياة جنودها لم تكن معرضة للخطر في معظم الحاالت، ولم يسجل . الكثيرة التي أوردها التقرير

وبموجب . تلةالمركز حالة واحدة جرى فيها إعاقة حركة أي من الشهداء بذريعة تهديده لحياة جنود القوات المح
، السيما اتفاقية جنيف الرابعة، فإن قتل السكان المدنيين واستخدام القوة المفرطة والمميتة  القانون الدولي اإلنساني،

كما تؤكد قواعد القانون الدولي اإلنساني أن قوات االحتالل . بحقهم أمر محظور، وأن ارتكابه يمثل جريمة حرب
 تشاء من القوة في تعاملهم مع السكان المدنيين، وأن هناك تدابير يجب اتباعها في ليست مطلقة اليدين في استخدام ما

حال تهدد الخطر حياة جنودها، قبل أن تلجأ إلى عملية القتل، األمر الذي تؤكده مدونة األمم المتحدة لسلوك الموظفين 
 .المكلفين بإنفاذ القانون

 متعمد، وحسب توثيق مركز الميزان فإن تلك القوات هدمت هدمت قوات االحتالل ودمرت األعيان المدنية بشكل .2
) 212(منشأة عامة من بينها مدارس ودور عبادة،  و) 29(منشأة تجارية، و) 57(منشأة صناعية، و ) 14(ودمرت 

منزالً سكنياً يسكنها أكثر من ألف شخصاً، جميعها منازل مأهولة بالسكان، كما أن أغلب هذه المنازل والمنشآت 
كما أن . نية األخرى بعيدة عن مناطق التماس، ولم يحدث أن جرى إطالق لصواريخ محلية الصنع من محيطهاالمد

عمليات الهدم، خاصة هدم المنازل، تمت دون إخطار السكان مسبقاً أو منحهم أي مهلة إلنقاذ ممتلكاتهم الشخصية 
 جرى قصف المنازل بمدفعية الدبابات ما –عليها  أورد التقرير أمثلة –وحتى أوراقهم الثبوتية، وفي حاالت كثيرة 

وهذا أمر يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، السيما اتفاقية . أدى إلى مقتل مدنيين من بينهم أطفال وهم نيام أحياناً
ووفقاً . جنيف الرابعة التي تحظر استهداف األعيان المدنية، وأن استهدافها دون ضرورة حربية يشكل جريمة حرب
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معطيات فإن هدم المنازل كان سياسة منظمة خالل االجتياح وهي لم تخضع لمعيار محدد بل كانت عشوائية ألنها لم لل
تكن مسرحاً لمواجهات، ولم تشكل خطراً على أمن القوات المحتلة، كما أنها لم تستخدم ألغراض عسكرية، بدليل أنها 

ازلهم من بينهم أطفال لم يتجاوزوا السنة الثانية من عمرهم مأهولة وأن عدداً من المدنيين قتلوا وجرحوا داخل من
 .كالطفلة وصال عبيد وغيرها من الحاالت التي أوردها التقرير

 
مصادر عيش السكان والمصادر الضرورية للحياة، عبر استهدافها المنظم للمحال التجارية استهدفت قوات االحتالل  .3

المزروعة وآبار المياه وشبكات تغذية مياه الشرب والكهرباء من أبرز والمنشآت الصناعية، وكان استهداف األراضي 
أشكال هذا االستهداف، حيث هدد نقص الغذاء ومياه الشرب حياة اآلالف من السكان المحاصرين وفي الوقت نفسه 
قة يؤدي تجريف األراضي الزراعية إلى عدم قدرة السكان على الحصول على حاجاتهم الغذائية، خاصة وأن منط

يذكر أن قوات االحتالل واصلت تجريف األراضي في . شمال غزة تمثل السلة الغذائية لسكان قطاع غزة بالكامل
.  محافظة شمال غزة، ليتجاوز حجم ما جرفته في شمال غزة وحدها نصف األراضي المجرفة في كامل قطاع غزة

وبالنظر إلى . ية والمصادر الضرورية لحياتهمويحظر القانون الدولي استهداف مصادر عيش السكان والمنشآت الحيو
انتفاء عامل الضرورة الحربية، كمحرك لتجريف األراضي الزراعية يصبح عمالً غير مبرراً، ويمثل جريمة حرب 

 .بانتهاكها لمبادئ القانون الدولي اإلنساني

 من الوصول إلى حاالت كثيرة، ومنعتها في  الطبية وسيارات اإلسعافالطواقم  حركة وتنقلقوات االحتاللأعاقت  .4
 عديدة حوادث المباشر، حيث أطلقت النيران في المرضى والجرحى، كما استهدفت سيارات اإلسعاف بالقصف

وهذه أعمال تمثل جرائم حرب بموجب . ما أدى إلصابة سائقين ومسعفين وهم داخل سيارات اإلسعاف ،تجاهها
ن تتولى بنفسها عمليات نقل الطبية يجب أن تكفله قوات االحتالل، أو أالقانون الدولي، ألن تسهيل عمل أفراد الطواقم 

ء الجرحى والمرضى وتقديم اإلسعافات الضرورية لهم، وهو أمر لم تمارسه تلك القوات في ظل منعها وإعاقتها وإخال
 .لحركة الطواقم الطبية

نسانية للسكان المدنيين في المناطق أعاقت قوات االحتالل بل ومنعت في كثير من األحيان وصول اإلرساليات اإل .5
ويذكر أن قوات االحتالل أعاقت عمل المستشفيات . المحاصرة، ما هدد حياة المئات بالخطر، خاصة المرضى منهم

والمراكز الصحية برفضها السماح بوصول الطواقم الطبية إلى المراكز الصحية لتشغيلها، فيما أعاقت إمدادات الدواء 
كما استهدفت أطقم الصيانة . لدم إلى المستشفيات، كمستشفى بلسم، أو عيادة بيت حانون الحكوميةوالغذاء ووحدات ا

عادة تشغيل التيار الكهربائي ومحاولة إصالح خطوط المياه، لضخ المياه إلى عة لبلدية جباليا خالل محاولتهم إالتاب
مور محظورة وتشكل جرائم حرب بموجب وهي أ. السكان المحاصرين والذين عانوا من نقص حاد في مياه الشرب

 .القانون الدولي اإلنساني، السيما اتفاقية جنيف الرابعة

فتحت وحاولت قوات االحتالل منع الصحفيين من تغطية حقيقة ما تقوم به من جرائم في المناطق التي اجتاحتها،  .6
وكالة  والعربية وmbcفضائية أكثر من مرة، حيث تعرضت األطقم الصحفية ل ييننيران رشاشاتها تجاه الصحفي

 جدير بالكر أن الصحفيين يلبسون زياً يوضح طبيعة . وبعض الصحفيين المحليين في أكثر من مناسبةز لألنباءرويتر
عملهم، ما يؤكد تعمد تلك القوات استهدافها، وهو أمر يحظره القانون الدولي، بحكم كون الصحفيين يحظون بالحماية 

 .الكاملة كمدنيين
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 الصةالخ
 

تثبت نتائج تحقيقات المركز ارتكاب قوات االحتالل لجرائم حرب، بالنظر النتهاكاتها الجسيمة الصريحة والمنظمة لقواعد 
القانون الدولي اإلنساني، السيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب، ونوجز هذه االنتهاكات في 

 :اآلتي
ل مبدأ الضرورة الحربية، حيث استهدفت المدنيين وممتلكاتهم وأعيانهم المدنية، دون أن تتوفر خالفت قوات االحتال .1

مبررات تجعل من هذا االستهداف أمراً ضرورياً، سواء من جهة تحقيقه ألهداف العمليات، أو لجهة تعرض قواتها 
 .لخطر حقيقي

ة مفرطة ومميتة، في ظل عدم وجود مقاومة تذكر، كما خالفت قوات االحتالل مبدأ التناسب والتمييز، باستخدامها لقو .2
 .أنها لم تميز بين األهداف التي كانت محالً لهجماتها، فاستهدفت المدنيين وممتلكاتهم واألعيان المدنية

تحظر اتفاقية جنيف الرابعة استهداف السكان المدنيين، والمتتبع لمجريات اجتياح شمال غزة، يجد المدنيين وقد  .3
دفاً مباشراً للقصف المدفعي والصاروخي كما هو الحال في استهداف األطفال في شارع المدارس، كذلك أصبحوا ه

 .استهداف االحتالل أكثر من منزل سكني بالقصف

تحظر اتفاقية جنيف استهداف األعيان المدنية، وكانت األعيان المدنية من منازل سكنية ومدارس ومساجد ومنشآت  .4
 .فال وغيرها هدفاً لهجمات قوات االحتاللصحية، ونوادي ورياض أط

استهدفت قوات االحتالل الممتلكات الخاصة فدمَّرت عشرات المركبات الخاصة، كما خربت أثاث المنازل التي احتلتها  .5
 .وحولتها لنقاط مراقبة، فيما هدمت المنازل على محتوياتها من أثاث

ن، األمر الذي خالفته قوات االحتالل بتجريفها مئات تحظر اتفاقية جنيف الرابعة استهداف مصادر عيش السكا .6
 . الدونمات من األراضي المزروعة، في مخالفة واضحة

تحظر اتفاقية جنيف استهداف الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف، كما تحظر منع وإعاقة وصولها إلى الجرحى  .7
ين يشرفون على تسيير العمل في المنشآت الطبية والمرضى، وتطالب االتفاقية باحترام أفراد الطواقم الطبية سواء الذ

أو أولئك الذين يتولون مهمة نقل وإخالء الجرحى والمرضى، األمر الذي خالفته قوات االحتالل باستهدافها سيارات 
كما أعاقت عمل المستشفيات، . اإلسعاف بالقصف، وحرمانها من الوصول أو إعاقة وصولها إلى الجرحى والمرضى

 .قة وصول اإلمدادات الطبية من أدوية ومستلزمات، ناهيك عن قصفها المباشر لهابمنع أو إعا

تعمدت قوات االحتالل تخريب البنية التحتية، فجرفت الطرق المرصوفة ودمرت خطوط الصرف الصحي وشبكات  .8
لية التطوير إمداد مياه الشرب والكهرباء والهاتف، بهدف المس بمستوى الخدمات المقدمة للفلسطينيين والمس بعم

 .الحضري
 

 الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون ها وانتهاكات لجرائمهاتواصلمالقوات االحتالل والمركز إذ يعبر عن استنكاره الشديد لتصعيد 
فإنه يطالب المجتمع .  في األراضي الفلسطينية المحتلةفي تعاملها مع السكان المدنيينالدولي، السيما اتفاقية جنيف الرابعة، 

 . الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة
 ليس ويؤكد المركز أن ما ترتكبه قوات االحتالل من جرائم يفرض على المجتمع الدولي، السيما أطراف اتفاقية جنيف الرابعة،

مالحقة مجرمي الحرب من اإلسرائيليين ومن و فقط وقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للسكان في األراضي الفلسطينية، بل
كما يحذر المركز من استمرار حالة الصمت الدولية، التي من شأنها . أمروا بارتكاب هذه الجرائم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة

 .تشجيع إسرائيل على االستمرار في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة

 هــىانت



 
 عندما تطلق أيدي المجرمينمركز الميزان لحقوق اإلنسان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17/10/2004 حتى 28/9/2004تقرير حول اجتياح قوات االحتالل لمحافظة شمال غزة خالل الفترة من   

 
 

30 

  التقريرمالحق
 

 )1(ملحق رقم 
 الخسائر واألضرار

 
ألحقت الهجمات العشوائية، وعمليات الهدم والتدمير خسائر فادحة في صفوف السكان المدنيين ومنازلهم السكنية وممتلكاتهم 

ويورد . ضي الزراعيةكما ألحقت أضراراً كبيرة في مشاريع البنية التحتية، والمنشآت العامة، والمزروعات واألرا. الخاصة
 :التقرير حصيلة عمليات التوثيق التي قام بها باحثو المركز من خالل الجداول التوضيحية التالية

 
 يوضح الشهداء الذين سقطوا على أيدي قوات االحتالل خالل اجتياح شمال غزة) 1(جدول رقم 

 العمر أسم التجمع )رباعي(األسم  الرقم
تاريخ 
 االستشهاد

يطة الظروف المح
 اإلصابةأثناء 

 عنوان الحادث

 شمال غزة يشاهد مواجهات29/09/2004 13 جباليا سائد محمد هود أبوالعيش  .1

 شمال غزة قصف صاروخي29/09/2004 21 الشاطيء فتحي أحمد سليمان أبو صواوين  .2

 شمال غزة  صاروخي قصف29/09/2004 33 الشاطيء خليل خليل أحمد أبو ناجي  .3

 شمال غزة يشاهد مواجهات29/09/2004 17 الدرج هىهاني سعيد مشت  .4

 شمال غزة يشاهد مواجهات29/09/2004 17 بيت الهيا يحيى أكرم أحمد حماد  .5

 شمال غزة يشاهد مواجهات29/09/2004 23 بيت الهيا حمزة أسعد اسماعيل أحمد  .6

 ل غزةشما يشاهد مواجهات29/09/2004 16 جباليا أحمد ابراهيم عبد الفتاح ماضي  .7

 شمال غزة صاروخي قصف29/09/2004 21 غزة مصعب محمود البرادعي  .8
 شمال غزة  مدفعي قصف29/09/2004 23معسكر جباليا توفيق محمد ابراهيم الشرافي  .9

 شمال غزة  المنزلقرب30/09/2004 38 جباليا ابراهيم علي محمد عسلية  .10

 شمال غزة صاروخي قصف30/09/2004 31 بيت الهيا )زقوت(اياد محمد اسماعيل سالم   .11

 شمال غزة عملية فدائية30/09/2004 19معسكر جباليا عبد الحي يوسف محمود النجار  .12

13.  
تامر عبد العزيز عبد الرحمن أبو 

 شكيان
 شمال غزة يشاهد مواجهات30/09/2004 18معسكر جباليا

 ال غزةشم عملية فدائية30/09/2004 21 بيت الهيا محمد رفيق كمال سالم  .14

 شمال غزة يشاهد مواجهات30/09/2004 16معسكر جباليا محمد عبد الكريم جمعة الجعبير  .15

 شمال غزة صاروخي قصف30/09/2004 28معسكر جباليا جاد أحمد عبد الباري أبو سخيلة  .16

30/09/2004 15 الشاطيء نضال سعيد لطفي البيشاوي  .17
قذيفة مدفعية في شارع 

 المدارس
 شمال غزة

30/09/2004 18 مخيم جباليا ارق عبد اهللا عبد العزيز زقوتط  .18
قذيفة مدفعية في شارع 

 المدارس
 شمال غزة

30/09/2004 16 غزة أحمد عدنان البرعي  .19
قذيفة مدفعية في شارع 

 المدارس
 شمال غزة

30/09/2004 13 الشاطيء سلطان سعيد لطفي البيشاوي  .20
قذيفة مدفعية في شارع 

 المدارس
 شمال غزة
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 العمر أسم التجمع )رباعي(األسم  الرقم
تاريخ 
 االستشهاد

يطة الظروف المح
 اإلصابةأثناء 

 عنوان الحادث

30/09/2004 15 جباليا محمد خالد عبد اهللا ابراهيم ريحان  .21
قذيفة مدفعية في شارع 

 المدارس
 شمال غزة

30/09/2004 14 النصر عالء ذياب عثمان شمس  .22
قذيفة مدفعية في شارع 

 المدارس
 شمال غزة

30/09/2004 13 جباليا معتز عبد المالك محمد التلولي  .23
قذيفة مدفعية في شارع 

 المدارس
 مال غزةش

30/09/2004 17 الشاطيء ضياء الدين أحمد اسماعيل الكحلوت  .24
قذيفة مدفعية في شارع 

 المدارس
 شمال غزة

30/09/2004 15 غزة محمد رأفت محمد الريفي  .25
قذيفة مدفعية في شارع 

 المدارس
 شمال غزة

30/09/2004 17 جباليا محمود معين حسن المدهون  .26
قذيفة مدفعية في شارع 

 المدارس
 شمال غزة

30/09/2004 23 جباليا محمود محمد عبد الفتاح أبو الجديان  .27
قذيفة مدفعية في شارع 

 المدارس
 شمال غزة

 شمال غزة أثناء العمل30/09/2004 27 بيت الهيا عاطف جمال رجب األشقر  .28

 شمال غزة يشاهد مواجهات30/09/2004 15 جباليا عبد السالم محمد محمد شلحة  .29

 شمال غزة عملية فدائية30/09/2004 19 بيت الهيا رمضان غبنحسام عمر   .30

 شمال غزة عملية فدائية30/09/2004 20 جباليا البلد مصعب محمد خميس محمد فريجة  .31

 شمال غزة أعمال مقاومة30/09/2004 26 جباليا محمد جميل حسين األستاذ  .32

 شمال غزة  المنزلقرب30/09/2004 32معسكر جباليا سفيان شفيق عبد الفتاح أبو الجديان  .33

 شمال غزة  صاروخي قصف30/09/2004 25معسكر جباليا رأفت توفيق ابراهيم جاب اهللا  .34

 شمال غزة  صاروخي قصف30/09/2004 26 مخيم جباليا حازم حسين صالح فرج اهللا  .35

 شمال غزة  المنزلقرب30/09/2004 70 بيت الهيا محمد يوسف خليل الحبل  .36

 شمال غزة يشاهد مواجهات30/09/2004 16 غزة  عادل أبو عودةعبد اهللا  .37

 شمال غزة أعمال مقاومة30/09/2004 25 غزة عرفات بالل ياسين  .38
 شمال غزة أعمال مقاومة30/09/2004 19 جباليا البلد أسامة محمد عبد الحفيظ البرش  .39

 شمال غزة صاروخي قصف30/09/2004 26 غزة مقبل خريشق  .40

 شمال غزة صاروخي قصف30/09/2004 26 الرمال د جبريل أبو حصيرةمحمد محمو  .41

 شمال غزة  صاروخي قصف01/10/2004 29 مخيم جباليا نضال عمر أحمد مطر  .42

 شمال غزة  صاروخي قصف01/10/2004 21 مخيم جباليا مصطفى خليل مصطفى حمش  .43

 غزةشمال  صاروخي قصف01/10/2004 18 جباليا وسيم مصطفى أحمد نتيل  .44

 شمال غزة صاروخي قصف01/10/2004 20 جباليا ابراهيم محمود ابراهيم أبو القمصان  .45

 شمال غزة صاروخي قصف01/10/2004 26 جباليا جهاد محمود عبد الغني أبو الجبين  .46

 شمال غزة صاروخي قصف02/10/2004 39 جباليا عيد محمد شعبان عفانة  .47
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 العمر أسم التجمع )رباعي(األسم  الرقم
تاريخ 
 االستشهاد

يطة الظروف المح
 اإلصابةأثناء 

 عنوان الحادث

 شمال غزة صاروخي قصف02/10/2004 18 امخيم جبالي ياسر محد سلمان أبو غبيط  .48

 شمال غزة صاروخي قصف02/10/2004 46 جباليا فتحي عبد الرحيم عبد الهادي عفانة  .49

 شمال غزة  المنزلقرب02/10/2004 46 جباليا ابراهيم حسن عبد القادر حمدان  .50

 شمال غزة صاروخي قصف02/10/2004 20 جباليا وحيد طالل محمد عبد الرحمن  .51

 شرق غزة عملية فدائية02/10/2004 20 غزة ماد محمد أحمد المنسيع  .52
 شرق غزة عملية فدائية02/10/2004 27 غزة عبد المنعم احسان أبو بكر  .53
 شرق غزة عملية فدائية02/10/2004 20 مخيم جباليا محمد موسى دياب الشامي  .54
ئيةعملية فدا02/10/2004 21 مخيم جباليا ياسر مصطفى محمد دحالن  .55  شرق غزة 
 شمال غزة يشاهد مواجهات03/10/2004 13 جباليا نضال محسن خليل المدهون  .56

 شمال غزة يشاهد مواجهات03/10/2004 11 مخيم جباليا محمد دياب مصباح النجار  .57

 شمال غزة صاروخي قصف03/10/2004 21 جباليا راني أكرم حسن قداس  .58

 شمال غزة في المنزل03/10/2004 36 جباليا رائد سليمان عبد اهللا أبو وادي  .59

 شمال غزة  المنزلقرب03/10/2004 13 جباليا صابر ابراهيم أحمد عسلية  .60

 شمال غزة صاروخي قصف03/10/2004 20معسكر جباليا مصباح حسين مصباح الرنتيسي  .61

 شمال غزة صاروخي قصف03/10/2004 26 جباليا ماهر جميل حسن زقوت  .62

 شمال غزة صاروخي قصف03/10/2004 20 بيت حانون زعانينفادي فريد أحمد ال  .63

 شمال غزة صاروخي قصف03/10/2004 20معسكر جباليا محمد ابراهيم مصطفى الشرافي  .64

 شمال غزة صاروخي قصف04/10/2004 20 بيت الهيا محمد صابر محمد البابا  .65

 غزةشمال  في المنزل04/10/2004 15 جباليا إسالم ماهر فوزي دويدار  .66

 شمال غزة صاروخي قصف04/10/2004 26 جباليا وافي سالم اسماعيل عسلية  .67

 شمال غزة صاروخي قصف04/10/2004 18 بيت الهيا رومل محمد ابراهيم أبو شملخ  .68

 شمال غزة يشاهد مواجهات04/10/2004 26 مخيم جباليا محمد موسى صالح الهسي  .69

 شمال غزة صاروخي قصف04/10/2004 24 جباليا البلد عبد اهللا نادي غالي دردونة  .70

 شمال غزة  المنزلقرب04/10/2004 20 تل الزعتر رمزي شحدة محمود حسب اهللا  .71

 شمال غزة صاروخي قصف04/10/2004 21 بيت الهيا اسماعيل ابراهيم شحدة قحمان  .72

 شمال غزة صاروخي قصف04/10/2004 24 بيت الهيا فارس عمر خميس الحبل  .73

 الحي حسن درويشموسى عبد   .74
مشروع بيت 

 الهيا
 شمال غزة صاروخي قصف05/10/2004 26

 حسن عبد الحي حسن درويش  .75
مشروع بيت 

 الهيا
 شمال غزة صاروخي قصف05/10/2004 30

 شمال غزة صاروخي قصف05/10/2004 25 غزة حسام محمد الراس  .76
 ال غزةشم في المنزل06/10/2004 20 بيت الهيا حمودة حمدان بركة عبيد  .77

 شمال غزة في المنزل06/10/2004 15 بيت الهيا عبد اهللا حسين عبد اهللا قحمان  .78
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 العمر أسم التجمع )رباعي(األسم  الرقم
تاريخ 
 االستشهاد

يطة الظروف المح
 اإلصابةأثناء 

 عنوان الحادث

 شمال غزة في المنزل06/10/2004 50 بيت الهيا حمدان بركة صالح عبيد  .79

 شمال غزة صاروخي قصف07/10/2004 25 بيت حانون لؤي جمال يوسف حمد  .80

 شمال غزة صاروخي قصف07/10/2004 15 بيت الهيا سليمان العبد حسين أبو فول  .81

 شمال غزة يشاهد مواجهات07/10/2004 16 تل الزعتر محمد تهامي ابراهيم أبو سيف  .82

 شمال غزة صاروخي قصف07/10/2004 14 مخيم جباليا رئد زياد أحمد أبو زيد  .83

 شمال غزة  مدفعيقصف08/10/2004 17 جباليا محمد نبيل مطاوع صبح  .84

 شمال غزة مدفعي قصف08/10/2004 18 جباليا م الخطيبياسر صالح عبد الرحي  .85

 شمال غزة في المنزل08/10/2004 32 جباليا سالمة اسماعيل سالمة أبو سلعة  .86

 شمال غزة  المنزلقرب08/10/2004 8 بيت حانون سماح سمير حسن نصار  .87

 شمال غزة في المنزل09/10/2004 35 بيت الهيا أمين محمود موسى سالم  .88

 شمال غزة في المنزل09/10/2004 28 بيت الهيا ن موسى محمد سالمسفيا  .89

 شمال غزة أعمال مقاومة09/10/2004 18 بيت حانون محمد محمد يحيى أحمد عدوان  .90

 شمال غزة صاروخي قصف09/10/2004 25 جباليا البلد عبد الرؤوف حسين محمد نبهان  .91

 شمال غزة أعمال مقاومة09/10/2004 23 بيت حانون عرفات فؤاد عبد الهادي ناصر  .92

 شمال غزة أثناء العمل10/10/2004 39 تل الزعتر ماهر محمود محمد زقوت  .93

 شمال غزة صاروخي قصف10/10/2004 29 مخيم جباليا خضر محمد عبد الرحمن التلولي  .94

 شمال غزة صاروخي قصف10/10/2004 18 الصفطاوي سامح زامل سطام الوحيدي  .95

 شمال غزة صاروخي قصف10/10/2004 31 مخيم جباليا  المبحوحرائد محمد فرج  .96

97.  
أبو (يوسف ممدوح يوسف أبو خليل 

 )سيف
 شمال غزة صاروخي قصف11/10/2004 23 مخيم جباليا

 شمال غزة صاروخي قصف11/10/2004 22 بيت حانون )القرمان(أحمد زكي رمضان حمد   .98

 شمال غزة صاروخي قصف13/10/2004 37 مخيم جباليا رزق حسن عبد اهللا الزيتي  .99

 شمال غزة صاروخي قصف13/10/2004 41 مخيم جباليا جهاد أمين سعيد موسى.100

 شمال غزة صاروخي قصف13/10/2004 23 بيت الهيا رمزي اسماعيل أحمد أبو شقفة.101

 شمال غزة صاروخي قصف13/10/2004 22 بيت الهيا محمد أكرم محمد معروف.102

 شمال غزة صاروخي قصف13/10/2004 25 بيت الهيا مصريمحمد محمد سعيد ال.103

 شمال غزة صاروخي قصف14/10/2004 19 مخيم جباليا )مسعود(نضال محمد حرب حسين .104

 شمال غزة  المنزلقرب14/10/2004 13 جباليا حسن جمعة يوسف الشراتحة.105

 شمال غزة خيصارو قصف14/10/2004 18معسكر جباليا محيي الدين ماهر أحمد المدهون.106

 شمال غزة في المنزل15/10/2004 77 جباليا فاطمة فرح أحمد حسين.107

 شمال غزة صاروخي قصف15/10/2004 22 مخيم جباليا وائل موسى محمود صالح.108

 شمال غزة صاروخي قصف15/10/2004 25 غزة أمين خليل مسعود.109

 شمال غزة صاروخي قصف15/10/2004 20 غزة رائد خليل أبو سيف.110
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 العمر أسم التجمع )رباعي(األسم  الرقم
تاريخ 
 االستشهاد

يطة الظروف المح
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 عنوان الحادث

20/10/2004 27 بيت الهيا محمد زكي محمد أبو هليل.111
متأثر بجراحه بعد 

 صاروخي قصف
 شمال غزة

16/10/2004 18 غزة محمد منصور رزق العيلة.112
متأثر بجراح بعد 
 شمال غزة قصف صاروخي

28/10/2004 19 جباليا عصام غازي حسن طعيمة.113
متأثر بجراح بعد 
 قصف صاروخي

 شمال غزة

14/11/2004 29 مخيم جباليا ظاهرأشرف مجدي .114
متأثر بجراح بعد 
 قصف صاروخي

 شمال غزة

17/12/2004 26 مخيم جباليا محمد أحمد رفيع .115
متأثراً بجراحه بعد 

اصابته بعيار ناري في 
 البطن

 شمال غزة

 
  شمال غزة قوات االحتاللالمنازل السكنية التي تعرضت للهدم والتدمير خالل اجتياحيوضح ) 2(جدول رقم 

 تاريخ االعتداء حجم الضرر اسم الحي التجمع اسم رب األسرة المقيمة في المنزل الرقم

 29/09/2004 جزئي رياض الصالحين جباليا رائد مصطفى درويش أبو عصر  .1

 29/09/2004 كلي منطقة العكلوك بيت الهيا مصطفى محمد احمد قاعود  .2

 29/09/2004 كلي  عبد ربهشارع جباليا محمد موسى كنعان محمد الجمل  .3

 29/09/2004 كلي 4بلوك  جباليا مصطفى ابراهيم احمد المقيد  .4

 29/09/2004 جزئي عزبة عبد ربه جباليا )عبدربه(فايز أحمد محمد صالح   .5

 29/09/2004 جزئي االدارة المدنية جباليا عبد الحليم محمد خليل الحلو  .6

 29/09/2004 جزئي صالحينرياض ال جباليا كمال العبد محمد الشرافي  .7

 29/09/2004 جزئي تل الزعتر جباليا عبد القادر أحمد أبو عوكل  .8

 29/09/2004 كلي جبل الكاشف جباليا أحمد يوسف أحمد أبو حجر  .9

 29/09/2004 كلي قليبو بيت الهيا عماد زريعي محمد الفيري  .10

 29/09/2004 جزئي رياض الصالحين جباليا آمال محمود يونس النجار  .11

 29/09/2004 كلي حي البساتين جباليا صالح عبد اهللا صالح الهواشلة  .12

 29/09/2004 كلي حي البخاري جباليا ثائر سهيل محمد يحيى  .13

 29/09/2004 كلي شارع الكرامة جباليا سعيد فرج رزق جنيد  .14

 29/09/2004 جزئي صالح الدينشارع  بيت حانون جمال محمد خليل الزعانين  .15

 29/09/2004 جزئي قليبو بيت الهيا عزام الزوارعةعلي أحمد   .16

 29/09/2004 جزئي عزبة عبد ربه جباليا فاطمة فايز أحمد فرج  .17

 30/09/2004 كلي 4بلوك  جباليا عماد محمد موسى الدقس  .18

 30/09/2004 كلي 4بلوك  جباليا حامد عودة احمد التتري  .19

 30/09/2004 كلي 4ك بلو جباليا عبد الرحمن محمد عبد الرحمن التلولي  .20

 30/09/2004 جزئي قليبو بيت الهيا جالل عبد الرحمن أحمد قاعود  .21
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 06/10/2004 جزئي قليبو جباليا آمنة حسين حسن عزام  .156

 06/10/2004 جزئي تل الزعتر جباليا صالح محمد مصطفى أبو سعدة  .157

 06/10/2004 جزئي البخاري جباليا جبر اسماعيل عوض قرموط  .158

 بيت الهيا زياد عبد اهللا محمد أبو سليمان  .159
 بالقرب من مسجد -المسلخ

 األنصار
 07/10/2004 جزئي

 07/10/2004 كلي صالح الدينشارع  بيت حانون محمود عبد الكريم ابراهيم عودة  .160

 07/10/2004 جزئي  الزعترتل جباليا بشير عبد الهادي محمود صالحة  .161

 07/10/2004 كلي قليبو بيت الهيا عامر محمد سالم أبو غزال  .162

 07/10/2004 كلي صالح الدينشارع  بيت حانون ذياب عبد الكريم ابراهيم موسى  .163

 07/10/2004 كلي قليبو بيت الهيا محمد جميل محمد أبو غزال وأخيه أحمد  .164

 07/10/2004 جزئي ل الزعترت جباليا علي حسن عبد القادر عفانة  .165

 07/10/2004 كلي السكةشارع  بيت حانون عارف أحمد عبدالهادي الزعانين  .166

 07/10/2004 كلي المنشية بيت الهيا محمود محمد رضوان سلمان  .167
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 07/10/2004 جزئي تل الزعتر جباليا محمد أحمد عبد القادر أبو عوكل  .168

 08/10/2004 جزئي التربية والتعليم شرقةمنطق بيت الهيا ابراهيم محمد امبارك صالح  .169

 08/10/2004 جزئي البساتين جباليا عبد الرحيم اسماعيل محمد الكحلوت  .170

 10/10/2004 جزئي 7بلوك  جباليا روحي موسى عوض قرموط  .171

 10/10/2004 جزئي 7بلوك  جباليا ورثة أحمد محمود دوريش أبو ناصر  .172

 10/10/2004 جزئي قاعة البير  حانونبيت خالد حسين عبد الرحمن أبو حمدان  .173

 10/10/2004 جزئي 7بلوك  جباليا عبد العاطي محمود عبد الغني أبو الجبين  .174

 10/10/2004 كلي 7بلوك  جباليا علي أحمد محمد أبو زايدة  .175

 10/10/2004 جزئي 7بلوك  جباليا سليمان عبدالحميد حسن صالح  .176

 10/10/2004 جزئي تينحي البسا جباليا سليمان رمضان علي حماد  .177

 10/10/2004 جزئي 5بلوك جباليا محمد عواد سلمان أبو الحصين  .178

 10/10/2004 جزئي شارع الحويحي بيت حانون أسعد عبد الرحمن محمد الحويحي  .179

 10/10/2004 كلي 7بلوك  جباليا عدنان عطية سليمان العجرمي  .180

 10/10/2004 ليك 4بلوك جباليا عبد المجيد عبد الحافظ سالم التلولي  .181

 10/10/2004 جزئي المنشية بيت الهيا رندة عبد اللطيف محمود العكلوك  .182

 10/10/2004 جزئي البراوي بيت الهيا عوض اهللا عاشور كعبر  .183

 10/10/2004 جزئي 7بلوك  جباليا محمد أيوب عبد المالك علي  .184

 10/10/2004 جزئي بيت الهيا بيت الهيا عدنان علي مصطفى الكفارنة  .185

 10/10/2004 كلي 7بلوك  جباليا عبد المجيد جابر عبد المالك علي  .186

 10/10/2004 جزئي شارع غزة بيت حانون نظمي محمد ابراهيم حمد  .187

 10/10/2004 جزئي تل الزعتر جباليا نايف أحمد حمدان صالحة  .188

 10/10/2004 جزئي شارع السكة جباليا جمال سالمة موسى العجرمي  .189

 11/10/2004 جزئي الجمعيةشارع  بيت الهيا مد أبو حالوبمدحت عبد اهللا أح  .190

 11/10/2004 جزئي الحطبيةشارع  بيت الهيا ابراهيم رمضان أحمد حمودة  .191

 11/10/2004 جزئي الجمعيةشارع  بيت الهيا مصطفى محمد درويش حمدونة  .192

 11/10/2004 جزئي شارع النزهة بيت الهيا أحمد عوني عبد اهللا أبو حالوب  .193

 11/10/2004 جزئي الجمعيةشارع  بيت الهيا اد عرفات محمد عبد الدايمزي  .194

 11/10/2004 كلي شارع الجمعية بيت الهيا محمود درويش محمد حمدونة  .195

 11/10/2004 كلي شارع الجمعية بيت الهيا جهاد محمد درويش حمدونة  .196

 11/10/2004 كلي شارع الحطبية بيت الهيا عالء محمد حسين البحري  .197

 12/10/2004 جزئي النزهةشارع  بيت الهيا ونس ابراهيم محمد أبو سمرةي  .198

 12/10/2004 كلي شارع الجمعية بيت الهيا رمضان شعبان محمد الكيالني  .199

 12/10/2004 جزئي 7بلوك جباليا عبد الفتاح ابراهيم حسين العجوري  .200

 12/10/2004 جزئي الجمعيةشارع  بيت الهيا هاني ابراهيم عبد الرحمن الكسيح  .201

 12/10/2004 كلي الجمعيةشارع  بيت الهيا محمد درويش مصطفى حمدونة  .202

 12/10/2004 جزئي 8بلوك  جباليا خضر محمد محمود قرموط  .203

 12/10/2004 جزئي الجمعيةشارع  بيت الهيا نعمان محمد ابراهيم الكيالني  .204
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 13/10/2004 جزئي 6بلوك  جباليا ابراهيم محمد عبد الرحمن الشرافي  .205

 13/10/2004 جزئي الشيخ زايد بيت الهيا رفيق شحادة عبد العزيز أبو شدق  .206

 13/10/2004 كلي الشيخ زايد بيت الهيا مصطفى شحادة عزيز ابو شدق  .207

 13/10/2004 كلي قليبو بيت الهيا رفيق محمد شحادة ابو القرع  .208

 13/10/2004 جزئي قليبو بيت الهيا عبد المعطي رضوان علي الخالدي  .209

 13/10/2004 جزئي بيت الهيا بيت الهيا جميل عبد الهادي محمد اشتيوي  .210

 14/10/2004 كلي قليبو بيت الهيا محمد سعد الدين محمد ابو سالم  .211

 14/10/2004 جزئي البخاريحي  جباليا محمد أحمد توفيق الفرام  .212

 
 يوضح األراضي الزراعية التي تعرضت للتجريف) 3(جدول رقم 

متضرراسم ال الرقم 2ة ممساحة المتضررال المنتفعين الحي التجمع   تاريخ االعتداء 
29/09/2004 1000 5 عزبة عبدربه جباليا فاطمة فايز أحمد فرج.1  

29/09/2004 14000 5 عزبة عبدربه جباليا مصباح محمد محمد فرج.2  

)عبدربه(فايز أحمد محمد صالح .3 29/09/2004 6000 11 عزبة عبدربه جباليا   

ة عبد ربه محمد صالحرقي.4 29/09/2004 1500 10 عزبة عبد ربه جباليا   

29/09/2004 2000 8شارع صالح الدين بيت حانون أحمد خليل اسماعيل الزعانين.5  

4بلوك جباليا خديجة الشافعي موسى الجمل.6  9 1000 30/09/2004  

30/09/2004 350 25 البخاري جباليا نائل محمد طلب يحيى.7  

30/09/2004 1000 1 المنشية بيت الهيا  عبد العزيز أبو شدقوصفي شحادة.8  

30/09/2004 4000 1 الشيخ زايد بيت الهيا شحادة عبد العزيز حسين أبو شدق.9  

01/10/2004 1430 8 البخاري جباليا ناهض محمد طلب يحيى.10  

01/10/2004 11000 22 المسامي جباليا عبد الهادي شعبان عبد اهللا الجمل.11  

01/10/2004 7000 30 جباليا البلد جباليا  محمد محمد عبد اهللا العطعوطورثة.12  

01/10/2004 5000 9 المسامي جباليا حسن محمد سعيد الجمل.13  

02/10/2004 22000 15 المسامي بلدة جباليا صابر رجب موسى الجمل واخوانه.14  

02/10/2004 5700 1 البراوي بيت الهيا طالل نعمات جمعة أبو شملخ.15  

02/10/2004 3000 7 المسامي جباليا عمر محمد أحمد الجمل.16  

02/10/2004 8000 15 البراوي بيت الهيا صالح نعمات جمعة أبو شملخ.17  

02/10/2004 5000 18 المنشية بيت الهيا جالل عبد الرحمن عاشور ورش آغا.18  

02/10/2004 6000 6 المسامي جباليا علي محمد أحمد الجمل.19  

د الجملحسن محمد سعي.20 02/10/2004 4000 9 جباليا جباليا   

02/10/2004 8000 24 حي البساتين جباليا علي محمد علي عسلية.21  

02/10/2004 1000 12 المسامي جباليا محمد ذياب محمود أحمد الجمل.22  

03/10/2004 4000 3 جباليا جباليا خالد محمد سعيد الجمل.23  

03/10/2004 7000 10 جباليا جباليا منصور العبد سعيد الجمل.24  



 
 عندما تطلق أيدي المجرمينمركز الميزان لحقوق اإلنسان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17/10/2004 حتى 28/9/2004تقرير حول اجتياح قوات االحتالل لمحافظة شمال غزة خالل الفترة من   

 
 

41 

متضرراسم ال الرقم 2ة ممساحة المتضررال المنتفعين الحي التجمع   تاريخ االعتداء 
03/10/2004 4000 3 جباليا جباليا خالد محمد سعيد الجمل.25  

03/10/2004 4000 9 جباليا جباليا حسني محمد سعيد الجمل.26  

03/10/2004 10000 36 المسامي جباليا الشافعي موسى محمود الجمل.27  

03/10/2004 370 5 تل الزعتر جباليا انزهار خميس أحمد أبو دية.28  

نب محمد حسن زاملزي.29  جباليا 
جنوب مدارس 

03/10/2004 1500 4 الوكالة  

03/10/2004 7000 7 جباليا جباليا سعدي العبد سعيد الجمل.30  

03/10/2004 2500 4رياض الصالحين جباليا مصباح محمد عبداهللا العطعوط.31  

03/10/2004 3500 5 جبل الكاشف جباليا حسن أحمد محمد الموسى.32  

03/10/2004 1000 8 المسامي جباليا  أحمد الجملنجدي محمود.33  

03/10/2004 3000 7 المسامي جباليا فتحي محمد أحمد الجمل.34  

03/10/2004 2500  تل الزعتر جباليا عبد ربه مصطفى حسين أبو الكاس.35  

03/10/2004 18000 1 المنشية بيت الهيا عبد اللطيف محمود يوسف العكلوك.36  

ملمحمد كنعان موسى الج.37 03/10/2004 5000 15 المسامي جباليا   

03/10/2004 7000 9 جباليا جباليا سعيد العبد سعيد الجمل.38  

03/10/2004 5000 10 المسامي جباليا محمد حامد محمد أحمد الجمل.39  

03/10/2004 1000 2شارع صالح الدين جباليا محمد عيد محمد حمادة.40  

03/10/2004 5000 8 المسامي جباليا سعيد محمود أحمد الجمل.41  

03/10/2004 12000 20 المسامي جباليا فؤاد موسى محمود الجمل وأوالده.42  

03/10/2004 14000 42 المسامي جباليا أحمد عبد اهللا أحمد الجمل.43  

03/10/2004 5000 6 المسامي جباليا مصطفى مجمد أحمد الجمل.44  

03/10/2004 1000 2 الخط الشرقي جباليا محمد عيد محمد حمامة.45  

05/10/2004 8000 3 البراوي بيت الهيا محمد ابراهيم جمعة أبو شملخ.46  

05/10/2004 100000 16 تل الزعتر جباليا مصطفى محمد محمد مسعود.47  

06/10/2004 3000 11 بيت حانون بيت حانون ابراهيم محمد مصطفى الزعانين.48  

مانشارع القر بيت حانون محمد جمعة عبد العزيز يوسف موسى.49   3500 06/10/2004  

06/10/2004 3500 11 شارع السكة بيت حانون أحمد عبد العزيز يوسف الزعانين.50  

06/10/2004 2500 10 شارع السكة بيت حانون ربحي رفيق يوسف الزعانين.51  

06/10/2004 2000 5 شارع السكة بيت حانون سمير محمد مصطفى خليل.52  

نبيت حانو محمد أحمد عوض اهللا سعادة.53 06/10/2004 7000 14 شارع القرمان   

06/10/2004 2000 10 شارع زمو بيت حانون عبد القادر أحمد مصطفى الزعانين.54  

06/10/2004 1000 14 بيت حانون بيت حانون جهاد موسى حسن الشاويش.55  

06/10/2004 5000 22 زمو بيت حانون حسن علي محمد عودة.56  

نونبيت حا اسماعيل محمد خليل الزعانين.57 06/10/2004 5000 7 المغاير   
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06/10/2004 2000 9 شارع زمو بيت حانون جميل أحمد مصطفى الزعانين.58  

06/10/2004 4500 7 شارع القرمان بيت حانون ورثة محمد علي حسين عودة.59  

07/10/2004 500 5 بيت حانون بيت حانون طالل أحمد مصطفى الزعانين.60  

حانونبيت  فايز أحمد مصطفى الزعانين.61 07/10/2004 500 5 بيت حانون   

07/10/2004 5000 9 بريدعة بيت حانون ورثة حرب رشيد محمود أبوعودة.62  

07/10/2004 500 6 شارع السكة بيت حانون خليل أحمد مصطفى الزعانين.63  

07/10/2004 4000 8 قليبو بيت الهيا عامر محمد سالم أبو غزال.64  

)القرماني(علي أحمد محمد حمد .65 ت حانونبي  07/10/2004 18000 9 منطقة األحمر   

07/10/2004 500 5 بيت حانون بيت حانون مصطفى أحمد مصطفى الزعانين.66  

07/10/2004 500 7 شارع زمو بيت حانون عابد أحمد مصطفى الزعانين.67  

08/10/2004 5000 3 المسلخ بيت الهيا ورثة علي عبد الرحمن علي أبو مهادي.68  

69.
د الرحمن علي أبو ورثة ابراهيم عب

08/10/2004 7000 6 المسلخ بيت الهيا مهادي  

08/10/2004 17000 3 المسلخ بيت الهياورثة محمد عبد الرحمن علي أبو مهادي.70  

شارع عمر بن  بيت حانونأحمد البسيوني" السيد أحمد"عبد الناصر .71
08/10/2004 1700 5 الخطاب  

 - غزة شارع بيت حانون ناصر محمد ابراهيم حمد.72
بيارات بيت حانون

1 110 10/10/2004  

73.
ورثة حمدان عبد الرحمن محمد أبو 

 حمدان
10/10/2004 670 3 شارع غزة بيت حانون  

10/10/2004 2000 11 عطية الزعانين بيت حانون محمود موسى أحمد الزعانين.74  

10/10/2004 2500 13 شارع غزة بيت حانون أحمد ابراهيم خليل حمد.75  

10/10/2004 500 9 شارع الحويحي بيت حانون  عبد العاطي محمد الزعانينعطاهللا.76  

10/10/2004 1500 13 شارع غزة بلدة بيت حانون وجدي محمد ابراهيم حمد.77  

10/10/2004 5000 15 شارع الواجي بيت حانون اسحاق أحمد يوسف شبات.78  

10/10/2004 2000 17 شارع الحطبية بيت الهيا نبيل محمود شعبان اللوح.79  

10/10/2004 1250 10 شارع الواد بيت حانون تماضر يوسف عبد الرحمن أبو حمدان.80  

10/10/2004 3100 4 بيارات البلد بيت حانون جمعة محمد عبد الرحمن حمد.81  

10/10/2004 1000 1 شارع غزة بيت حانون مريم ابراهيم خليل حمد.82  

نونبيت حا)2)(الغالييني(انتصار عطا هاشم الشوا .83 10/10/2004 45000 8 زمو   

10/10/2004 546 8 الوادي بيت حانون خضر حسن عبد الرحمن أبو حمدان.84  

11/10/2004 4000 22 البراوي بيت الهيا ابراهيم رمضان جبر البراوي.85  

11/10/2004 3000 62 البراوي بيت الهيا ورثة عبد الرحمن عاشور ورش آغا.86  

11/10/2004 5000 18 البراوي بيت الهيا جمعة عبد الكريم محمد البراوي.87  

11/10/2004 4000 27 البراوي بيت الهيا عاطف رزق عبد الكريم البراوي.88  
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متضرراسم ال الرقم 2ة ممساحة المتضررال المنتفعين الحي التجمع   تاريخ االعتداء 
12/10/2004 6000 21 البراوي بيت الهيا ورثة محمد سعيد مطر محمد البراوي.89  

13/10/2004 2000  الجمعية بيت الهيا مدحت عبد اهللا أحمد أبو حالوب.90  

لح المسلمينزار محمد صا.91 13/10/2004 1350 7 الحطبية بيت الهيا   

13/10/2004 2500  الحطبية بيت الهيا ورثة حسن عبد اهللا صرصور.92  

13/10/2004 1750 5 الجمعية بيت الهيا أحمد عوني عبد اهللا أبو حالوب.93  

13/10/2004 2000  الحطبية بيت الهيا ابراهيم رمضان أحمد عودة.94  

لي جعفرنادية عبد الحميد ع.95 13/10/2004 500 8 الحطبية بيت الهيا   

13/10/2004 3000  الحطبية بيت الهيا رمضان شعبان محمد الكيالني.96  

13/10/2004 3000 8 شارع الحطبية بيت الهيا عائشة محمد علي أبو حالوب.97  

13/10/2004 1250 6 شارع الحطبية بيت الهيا عمر محمد عثمان أبو حالوب.98  

مد اللوحصالح يوسف أح.99 13/10/2004 1500 18 شارع الحطبية بيت الهيا   

13/10/2004 3000 7 قليبو بيت الهيا ورثة محمد عبد الجواد أبو حالوب100  

13/10/2004 6000 7 شارع الحطبية بيت الهيا ورثة محمد زكي محمد الرضيع101  

13/10/2004 500 7 شارع الحطبية بيت الهيا عمر خلف عبد اهللا اللوح102  

ال محمد يوسف اشتيويكم103 13/10/2004 2000 8 شارع الحطبية بيت الهيا   

 
 األضرار التي لحقت بالممتلكات األخرى

 يوضح المحالت التجارية التي تعرضت للهدم والتدمير) 4(جدول رقم 

)رباعي(اإلسم رقم االعتداءتاريخ  المنطقة   حجم الضرر 

رب من السكةدوار حمودة بالق محمد عبد المالك علي أبو غالي  .1  30/09/2004  كلي 
30/09/2004 شرق حي البخاري نعمان يونس سلمان السويركي  .2  كلي 
01/10/2004 حي البساتين محمد عوض أحمد الكحلوت  .3  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري أكرم محمد أحمد شاهين  .4  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري علي رزق صالح القصاص  .5  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري علي محمد علي خروات  .6  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري علي طالب حميد  .7  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري اياد محمد العطل  .8  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري أنعام ديب أبو جراد  .9  كلي 

بد الباري ذيب حسن بركاتع  .10 02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري   كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري أحمد رياض السمري  .11  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري عبد السالم بدر عجور  .12  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري سامي أحمد نصار  .13  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري  محمد أحمد شاهينحسام  .14  كلي 



 
 عندما تطلق أيدي المجرمينمركز الميزان لحقوق اإلنسان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17/10/2004 حتى 28/9/2004تقرير حول اجتياح قوات االحتالل لمحافظة شمال غزة خالل الفترة من   

 
 

44 

)رباعي(اإلسم رقم االعتداءتاريخ  المنطقة   حجم الضرر 

02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري نور الدين سليمان أبو فرية  .15  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري محمد صبحي مسعد زقزوق  .16  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري ابراهيم اسماعيل أبو جراد  .17  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري يوسف محمد حسين حسن  .18  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري محمد خليل محمد المصري  .19  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري أكرم حسن حسن الكفارنة  .20  كلي 
اريبيت حانون سوق ايرز التج خالد عبد الرحيم ابراهيم أحمد  .21  02/10/2004  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري صابر اسماعيل أحمد الهباش  .22  كلي 
)والي(مريم عطية عطاهللا أبو حجر   .23 02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري   كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري ماجد عبد اهللا محمد أبو حجر  .24  كلي 
بيأحمد سعيد أحمد الحل  .25 02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري   كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري جبر محمد أحمد شاهين  .26  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري حمدي حسين محمد سالمة  .27  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري محمد عطية عواد بلي  .28  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري  الرحمنعمر نمر محمود عبد  .29  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري علي محمد نصار  .30  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري ياسر محمد أبو زيد  .31  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري فؤاد عبد اللطيف الشنباري  .32  كلي 
د اهللا المصريزهير ابراهيم عب  .33 02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري   كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري محمد خليل محمد المصري  .34  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري عوني عبد القادر سليم  .35  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري عدنان شعبان رضوان كحيل  .36  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري محمد ابراهيم العطل  .37  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري تيسير حسن عبداهللا شبات  .38  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري حامد محمد حسن جبر  .39  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري أيمن زكي عدوان  .40  كلي 
محمود أبو زايدةمحمد   .41 02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري   كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري عزام جبر عجور  .42  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري خيري رمضان موسى المصري  .43  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري عزمي جبر عجور  .44  كلي 
منصورزكي حسين أبو   .45 02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري   كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري عزات عاشور كعبر  .46  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري عطاف أحمد أيوب سالمة  .47  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري خضر صالح زملط  .48  كلي 
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)رباعي(اإلسم رقم االعتداءتاريخ  المنطقة   حجم الضرر 

حانون سوق ايرز التجاريبيت  زهير عيد طه الشرفا  .49  02/10/2004  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري سالم عيد طه الشرفا  .50  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري محمود مصطفى الحلبي  .51  كلي 
02/10/2004 بيت حانون سوق ايرز التجاري محمد مصطفى الحلبي  .52  كلي 
انون سوق ايرز التجاريبيت ح شحادة محمد شحادة الرزي  .53  02/10/2004  كلي 
03/10/2004 جباليا تل الزعتر نبيل محمد عبد الرحمن صالحة  .54  كلي 
2بلوك  توفيق محمد أحمد التري  .55  03/10/2004  جزئي 

05/10/2004 معسكر جباليا بلوك محمد خالد حسن ثابت  .56  كلي 
7بلوك حسين عبد الرحمن حسين حماد  .57  10/10/2004  جزئي 

 
 يوضح المنشآت الصناعيةالتي تعرضت للهدم والتدمير) 5(رقم جدول 

االعتداءتاريخ  المنطقة االسم رقم  نوع الصناعةحجم الضرر 
29/09/2004 بيت الهيا محمد مصطفى محمد القاعود.1  صناعات بناء آلي 
29/09/2004 شارع صالح الين شرق جباليا أمين سليم أمين جودة.2  صناعات معدنية آلي 
أحمد عزام الزوارعةعلي .3 قليبو  -الدحنون   30/09/2004  صناعات معدنية آلي 
صالح الدين شارع -جباليا يوسف هاشم العبد قدوس.4  01/10/2004  صناعات بناء آلي 
2مخيم جباليا بلوك  هشام محمد أحمد التري.5  01/10/2004  صناعات معدنية جزئي 
01/10/2004  الدينصالحشارع  -جباليا شاهر عبد اهللا نبيه اليازجي.6  صناعات معدنية آلي 
2بلوك  ياسر جابر حسن منصور.7  02/10/2004  صناعات معدنية آلي 
03/10/2004 تل الزعتر لؤي زآي جبريل الكحلوت.8  صناعات نسيجية آلي 
03/10/2004 تل الزعتر خالد زآي جبريل الكحلوت.9  صناعات نسيجية آلي 

ع صالح الدينجباليا شار عامر عمر ابراهيم حمادة10  03/10/2004  صناعات غذائية آلي 
03/10/2004 الدحنون عبد اهللا عثمان موسى غيث11  صناعات بناء آلي 
05/10/2004 تل الزعتر أبو حصيرة ماجد حسن يوسف موسى12  صناعات خشبية آلي 
06/10/2004 جباليا البلد محمد محي الدين محمد القطاع13  صناعات معدنية جزئي 
الكريم ابراهيم حمادةمحمود عبد 14 07/10/2004 يبت حانون شارع صالح الدين   صناعات غذائية آلي 

 
 يوضح المركبات التي تعرضت للتدمير) 6(جدول رقم 

 نوع المركبةاالعتداءتاريخ  حجم الضرر المنطقة االسم رقم
29/09/2004 كليجباليا رياض الصالحين كمال العبد محمد الشرافي.1  سيارة خاصة 

مد نجيب العبد الشرافيمح.2 29/09/2004 كليجباليا رياض الصالحين   سيارة خاصة 

)يم أبو صفيةسل(أمن المعابر .3 29/09/2004 كلي جباليا تل الزعتر   جيب 

29/09/2004 جزئي النزلة بلدية جباليا النزلة.4  أخرى 
)كمال الشرافي. د (المجلس التشريعي الفلسطيني.5 29/09/2004 كليجباليا رياض الصالحين   سيارة خاصة 

30/09/2004 كلي معسكر جباليا فتحي خليل عثمان أبو رواع.6  سيارة خاصة 

30/09/2004 كلي قرية أم النصر حرب حسن سليم أبو دحيل.7  سيارة خاصة 

01/10/2004 كلي حي البساتين اسماعيل سليم اسماعيل الكحلوت.8  سيارة خاصة 

01/10/2004 كلي حي البساتين محمد عوض أحمد الكحلوت.9  أخرى 



 
 عندما تطلق أيدي المجرمينمركز الميزان لحقوق اإلنسان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17/10/2004 حتى 28/9/2004تقرير حول اجتياح قوات االحتالل لمحافظة شمال غزة خالل الفترة من   

 
 

46 

 نوع المركبةاالعتداءتاريخ  حجم الضرر المنطقة االسم رقم
01/10/2004 جزئي جباليا البخاري ناهض محمد طلب يحيى.10  جيب 

02/10/2004 جزئي حي البساتين عبد الفتاح عمار محمد الكحلوت.11  سيارة أجرة 

02/10/2004 جزئي حي البساتين علي محمد علي عسلية.12  سيارة خاصة 

03/10/2004 جزئي النزلة بلدية جباليا النزلة.13  أخرى 
03/10/2004 كلي جباليا تل الزعتر ياسر جابر حسن منصور.14  أخرى 
07/10/2004 كلي النزلة بلدية جباليا النزلة.15  أخرى 
07/10/2004 كلي بيت الهيا قليبو عامر محمد سالم أبو غزال.16  سيارة أجرة 

08/10/2004 كلي تل الزعتر سعدو حسن حسين الضعيفي.17  سيارة أجرة 

عيفيسعيد حسن حسين الض.18 08/10/2004 جزئي تل الزعتر   سيارة خاصة 

10/10/2004 كلي بيت حانون بلدية بيت حانون.19  أخرى 
10/10/2004 كلي بيت حانون أسعد عبد الرحمن محمد الحويحي.20  أخرى 
10/10/2004 جزئي عزبة بيت حانون أحمد نظمي محمد حمد.21  سيارة أجرة 

11/10/2004 جزئي النزلة بلدية جباليا النزلة.22  أخرى 
13/10/2004 كلي شارع الحطبية ابراهيم رمضان أحمد حمودة.23  سيارة خاصة 

13/10/2004 كلي بيت الهيا عاهد محمود درويش حمدونة.24  شاحنة 

13/10/2004 كلي بيت الهيا حسني خميس دوريش حمدونة.25  أخرى 
13/10/2004 كلي بيت الهيا منير محمود درويش حمدونة.26  سيارة خاصة 
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 الضرر تاريخ المنطقة نوع المنشأة اسم المنشأة رقم

29/9/2004 جباليا تل الزعتر دور عبادة مسجد البشير.1  جزئي 

)الزاوية(جامع الشيخ عيد .2 29/9/2004 تل الزعتر دور عبادة   جزئي 

29/9/2004 جباليا رياض الصالحين دور عبادة مسجد رياض الصالحين.3 زئيج   

29/9/2004 جباليا عزبة عبد ربهمؤسسات تعليمية مدرسة شهداء جباليا الثانوية بنين.4  جزئي 

29/9/2004  العودةأبراجبيت الهيا مؤسسات تعليمية مدرسة ذكور عزبة بيت حانون االبتدائية لالجئين.5  جزئي 

29/9/2004  العودةبيت الهيا أبراجمؤسسات تعليمية مدرسة أحمد الشقيري الثانوية للبنين.6  جزئي 

لالجئين" أ"مدرسة ذكور االعدادية .7 4معسكر جباليا بلوك مؤسسات تعليمية   29/9/2004  جزئي 

 وزارة الشئون -مركز بيت الهيا للتدريب المهني .8
  االدارة العامة للتأهيل و التدريب-االجتماعية 

30/9/2004  المنشية-بيت الهيا مؤسسات تعليمية  جزئي 

د عمر بن الخطابمسج.9 30/9/2004 جباليا تل الزعتر أبو حصيرة دور عبادة   جزئي 

30/9/2004 تل الزعتر أبو حصيرةمؤسسات تعليمية  لالجئاتاإلعداديةمدرسة بنات بيت الهيا .10  جزئي 

30/9/2004 الشيخ زايد مراكز شرطة مبنى األمن الوقائي.11  جزئي 
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 الضرر تاريخ المنطقة نوع المنشأة اسم المنشأة رقم

جئيناأليوبية لال" ء"مدرسة ذكور االبتدائية .12 4معسكر جباليا بلوك مؤسسات تعليمية   30/9/2004  جزئي 

2مخيم جباليا بلوك مؤسسات أحزاب  العربية التحريرجبهة.13  1/10/2004  جزئي 

2جباليا بلوك  مؤسسات نقابية  فرع الشمال-االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.14  1/10/2004  جزئي 

لالجئين" ب"مدرسة ذكور االعدادية .15 4معسكر جباليا بلوك ات تعليميةمؤسس   1/10/2004  جزئي 

إيرز -بيت حانون  استراحة  استراحة أبو اسكندر-مقر الضيافة .16  1/10/2004  كلي 

3/10/2004  المدنية اإلدارةجباليا  دور عبادة مسجد البخاري.17  كلي 

3/10/2004 تل الزعترمؤسسات تعليمية روضة تل الزعتر النموذجية.18  كلي 

3/10/2004 مشروع بيت الهيامؤسسات تعليمية  عوني الحرثاني الثانوية للبناتمدرسة.19  جزئي 

3/10/2004  تل الزعتر-جباليا مؤسسات تعليمية روضة براعم األقصى النموذجية الجمعية االسالمية.20  جزئي 

5/10/2004 تل الزعتر مؤسسات طبية  اتحاد لجان العمل الصحي-مستشفى العودة .21  جزئي 

7/10/2004  المنشية-بيت الهيا  مراكز شرطة  شمال غزة-ر االمن الوقائي مق.22  جزئي 

استراحة الشيخ (استراحة نادي شباب جباليا الرياضي .23
)زايد  

8/10/2004 جباليا تل الزعتر أبو حصيرة نادي رياضي  كلي 

8/10/2004 بيت الهيا مراكز وزاريةنادي شباب بيت الهيا الرياضي-صالة متعددة االغراض .24  جزئي 

8/10/2004 بيت الهيا مؤسسات أهلية جمعية االثراء التربوي.25  جزئي 

بيت الهيا، شرق مدينة زايد  مراكز شرطة مقر االستخبارات العسكرية.26
 شمال تل الزعتر

9/10/2004  كلي 

 ومحيط جباليا جبل الحاكم مراكز شرطة  االدارة المدنية سابقاً-طنيمقر الكتيبة الثالثة لألمن الو.27
 االدارة سابقاً

10/10/2004  جزئي 

جباليا جبل الحاكم يالصق  مراكز شرطة نقطة مراقبة األمن الوقائي.28
10/10/2004 الكتيبة الثالثة  كلي 

مؤسسات  ديوان آل حمودة.29
 عشائرية

13/10/2004 بيت الهيا، شارع الحطبية  كلي 

 
 يوضح آبار المياه) 8(جدول رقم 

رباعي-االسم رقم لتجمعاسم ا  االعتداءتاريخ    
5/10/2004 بيت الهيا  جمعة أبو شملخإبراهيممحمد .1  
"البسوني"السيد أحمد أحمد أبو حمدان / ورثة .2 8/10/2004 بيت حانون   
11/10/2004 بيت الهيا فاطمة عبد عاشور البراوي.3  
11/10/2004 بيت الهيا حاتم جمعة عبد الكريم البراوي.4  
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 2004أكتوبر 1 إلى األمين العام لألمم المتحدة تدعوه للتدخل الفوري لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية في قطاع غزة، رسالة 
نص الرسالة التي أرسلها مركز الميزان لحقوق اإلنسان إلى السيد كوفي عنان األمين العام لألمم المتحدة يدعوه فيها إلى التدخل الفوري لوقف االنتهاكات 

 . لية في قطاع غزةاإلسرائي
 

  2004 أكتوبر 01
 كوفي عنان: السيد

 األمين العام لألمم المتحدة
  نيويورك –األمم المتحدة 

نكتب إليكم هذه الرسالة لنعبر لكم عن بالغ قلقنا بسبب التصعيد الخطير النتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي في األراضي 
فعلى مدى األيام القليلية الماضة، أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مجددا على . محتلة مؤخراً، وعلى وجه الخصوص في شمال قطاع غزةالفلسطينية ال

ومنذ مساء . تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق وتوغالت في قطاع غزة وخصوصا في مناطق متفرقة  من شمال قطاع غزة، تحت مبررات أمنية
، يفقد المدنيين الفلسطينيين األبرياء حياتهم ومنازلهم وكرامتهم جراء تلك العملية التي تتسم بعدم احترامها لمبدئي 28/09/2004اء الموافق يوم، الثالث

ندعو منظمة األمم إننا نؤمن بأن هذا الوضع يتطلب اهتمامكم الفوري، وبناًء على ذلك . التناسب والتمييز، باإلضافة لكونها تعتبر عقاباً جماعياً للسكان
وعلى وجه الخصوص نناشدكم، بصفتكم األمين العام لألمم . المتحدة للعمل الفوري لوضع حد لتصعيد إسرائيل ألعمال العنف تلك في قطاع غزة

 . المتحدة، لتفعيل دور المجتمع الدولي ونشر قوات دولية لوضع حد لالحتالل اإلسرائيلي غير القانوني لألراضي الفلسطينية
في انتهاك منظم لمبدأ التناسب الذي ينص عليه القانون الدولي اإلنساني، قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بتصعيد استخدام القوة على نحو كبير في ف

 عندما 2004لول  أي28وقد وصلت تلك األحداث ذروتها بدءاً من مساء يوم الثالثاء الموافق . شمال قطاع غزة براً وبحراً وجواً خالل األيام الماضية
وقتلت قوات . شرعت تلك القوات بعملية اجتياح واسعة النطاق لمناطق واسعة في شمال قطاع غزة تتميز بكونها مناطق سكنية شديدة في االكتظاظ

 من الشهداء هم 17 بان  شخصاً بجراح، معظم أولئك الضحايا من المدنيين، علما214ً فلسطينياً، وتسببت بإصابة ما يزيد عن 44االحتالل ما يزيد عن 
ومن الجدير ذكره أن هذه األرقام . عالوة على ذلك هدمت قوات االحتالل عدداً كبيراً من المنازل السكنية والمنشآت العامة بشكل كامل. من األطفال

تهداف حشد من السكان الذين تجمعوا في مخيم  من الفلسطينيين إثر اس10فباألمس قتلت قوات االحتالل . تزداد بوتيرة متسارعة بينما نقوم بالكتابة إليكم
 . جباليا لالجئين بالقصف المباشر

. ويحذر مركز الميزان لحقوق اإلنسان بشكل خاص من آثار العقوبات الجماعية التي يتعرض لها السكان المدنيين في قطاع غزة وبشكل خاص في شماله
االنقطاع المتواصل لمياه الشرب والتيار الكهربائي، بسبب تجريف الشوارع الرئيسة وخطوط فعلى مدى األيام الثالثة الماضية عانت تلك المنطقة من 

كما يعبر المركز عن قلقه الشديد تجاه استخدام قوات االحتالل للقوة المفرطة والمميتة، خاصة استخدامها لسالح الطيران . المياه والكهرباء وآبار المياه
 . ذات كثافة عالية، األمر الذي يتسبب في مقتل وجرح العشراتواآلليات الثقيلة في مناطق سكنية 

ومن المتوقع أن ينتج عنها مزيد من , إن التصريحات األخيرة من قبل المسؤلين اإلسرائيليين قد أشارت إلى أن العمليات العسكرية ستستمر في قطاع غزة
إدانتكم لما قامت به قوات االحتالل اإلسرائيلي في الماضي من توسيع العتداءاتها وفي الوقت الذي رحب فيه المركز ب. الخسائر في األرواح والممتلكات

وتدميرها لمنازل السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، نؤمن بأن تدخلكم العاجل هو أمر في غاية األهمية في ضوء تدهور األوضاع 
لدولي وإخفاقه في التدخل الفاعل منذ بداية االنتفاضة الحالية قد شجع اسرائيل على االستمرار في المستمر، آخذين في عين االعتبار أن صمت المجتمع ا

 .  ارتكابها لالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان وللقانون الدولي اإلنساني بحصانة ودون أي مالحقة
إجراءات لضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس األمن إننا ندعوكم للتدخل الفوري لوقف االعتداءات الجارية والتخاذ 

 الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ومعالجة القضية الفلسطينية وفقا لقواعد القانون سوندعو أيضا األمم المتحدة لدحض العملية الحالية لتسيي. الدولي
ريقة المستدامة للوصول إلى سالم عادل ودائم يتمثل في إنهاء االحتالل من خالل الشروع في نشر قوة أخيرا فإن مركز الميزان يرى أن الط. الدولي

 . دولية في األراضي المحتلة فوراً
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5/10/2004 

  نداء بالتحرك العاجل
  لوقف قتل األطفال الفلسطينيين  فوراً على المجتمع الدولي أن يتحرك

 
 ، وتتسبب في معاناة مئات آالف الفلسطينيين 250 فلسطينياً، وتجرح أكثر من 81زيد عن  تقتل ما يإسرائيل

 في قطاع غزة
 

  في فلسطين الموضحة أدناه يطلب تدخلكم العاجل في الحالة الراهنةاإلنسانمركز الميزان لحقوق 
 

 خاصةً في شمال قطـاع      ،وحقوق الطفل في األرضي الفلسطينية المحتلة      اإلنسان لحقوق   اإلسرائيلية بشدة االنتهاكات    اإلنسانيدين مركز الميزان لحقوق     
 والمؤسسات  اإلنسانكما يناشد المركز كافة مؤسسات حقوق       . يهيب المركز بالمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفعال لوضع حد لتلك االنتهاكات          و. غزة

نسـاني  انتهاكات القـانون اإل   استمرار  ة وحشد طاقاتهم نحو تدخل فاعل يضمن منع         لى اتخاذ الخطوات الالزم   حقوق الطفل إ  واألفراد العاملين في مجال     
 .  اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلةالدولي ومعايير حقوق 

 
 :مقدمة مختصرة

وكانت قوات . الية من قطاع غزة بعملية اجتياح واسعة النطاق في المناطق الشماإلسرائيلي شرعت قوات االحتالل 28/9/2004منذ ليلة الثالثاء الموافق 
 فـي قطـاع   اليهوديةالمستوطنات أراضيها، وعلى  محلية الصنع صوب وأخرى صواريخ القسام إطالقاالحتالل قد أعلنت أنها تقوم بتلك العملية لوقف    

 إلـى  باإلضـافة .  منهم من األطفال   25داً،   شهي 81من بداية العملية اإلسرائيلية العسكرية      حصيلة الخسائر في األرواح حتى اليوم السادس        وبلغت  . غزة
لى جانب تدمير عدد كبير من المنازل السكنية والممتلكات الخاصة والعامة علـى أيـدي قـوات             إ اهذ.  طفالً 90هم  بين بجراح مختلفة،    270 نحو   إصابة

 . ة ثقيلةمتناسبة، بما تشمله من قوات جوية وآليات عسكريالاالحتالل التي استخدمت القوة المفرطة وغير 
 قذيفة صوب مجموعة من الشبان الـذين        اإلسرائيلية الدبابات   إحدى أطلقت   2004 سبتمبر 30 من مساء يوم الخميس الموافق       3:00عند حوالي الساعة    

 30 نحـو    إصـابة عن  كما أسفرت القذيفة    . ثمانية دون الثامنة عشر من العمر     بينهم  عشرة منهم،   ، فقتلت   جئينتجمعوا بالقرب من مركز مخيم جباليا لال      
 . أطفالعشرةفلسطينياً بجراح مختلفة، من بينهم 

 الكثير من المواد    إلى الذين يفتقرون     المدنيين، وض على المناطق الشمالية من قطاع غزة بتصاعد معاناة السكان         روتسبب الحصار العسكري المشدد المف    
 نسـانية سـعاف والمؤسسـات اإل    ورجـال اإل  الفنية   ومنع دخول الطواقم     اإلمداد طرق    والغذاء والدواء والتيار الكهربائي، بسبب قطع      هايالمكساسية  األ

 .  واإلغاثية
 التي تمنع الحركة على الطرق      ،بسبب منع وصول تلك المواد من قبل قوات االحتالل        وقود،  ويعاني جنوب قطاع غزة من نقص حاد في كمية الغذاء وال          

عالوة على ذلك يعاني عدد كبير من السكان، بما .  بفرضها إغالقاً يقسم القطاع إلى ثالث مناطق منفصلة  غزة تلك المنطقة من مدينة      إلىالرئيسة المؤدية   
 . فيهم األطفال، من نقص في األدوية والخدمات الطبية بسبب ذلك اإلغالق

 
 

 :خلفية عامة
هذا االحتالل  أن  واعتبر المجتمع الدولي    . 1967ان من العام     عقب حرب حزير   ، القدس الشرقية  ، بما في ذلك    قطاع غزة والضفة الغربية    إسرائيلاحتلت  

الفترة التي  وخالل  .  الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب      اتفاقية جنيف الرابعة  نصوص  نطبق عليها   ت وأن األراضي الفلسطينية محتلة      ،غير شرعي 
 خرج الفلسطينيون   2000وفي شهر أيلول من العام      . قامة دولتهم المستقلة  وإ،  ستقاللاال و ةحريال من أجل نيل     همالفلسطينيون كفاح واصل  ،  ت االحتالل تل
وقد . في بدايتهاغير عنيفاً  اً والتي اتخذت طابع،لى المسجد األقصى، فيما عرف الحقاً بانتفاضة األقصىإ )شارونأريئيل ( الشوارع كردة فعل لزيارة إلى

 فلسـطينياً،  3000ذلك قتل ما يزيد عن   بما في    نتفاضة، الدولي في قمعها لتلك اال     اإلنسانيلفة للقانون   ارتكبت قوات االحتالل العديد من االنتهاكات المخا      
 منزالً سكنياً فـي  5000كما دمرت قوات االحتالل ما يزيد عن . من األطفال، واستخدام األطفال كمتعاونين ومخبرين لتلك القواتعلى األقل   منهم   700

 . األفراد والبضائعقيودًأ مشددة على حركة قطاع غزة وحده، وفرضت عليه 
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فيما تبلغ مسـاحة    .  فلسطينياً يعيشون في قطاع غزة     1,4مليون فلسطيني في األراضي الفلسطينية المحتلة، منهم نحو         الونصف  ماليين  نحو ثالثة   يسكن  
ألغراض االسـتيطان   المساحة، وتستخدمها   هذه  جمالي  إمن  % 40 على نحو    اإلسرائيلي، تسيطر قوات االحتالل     اً مربع ًأمتر  كيلو 360قطاع غزة نحو    

 .  سرائيلية في قطاع غزةإ مستوطنة 19وجد نحو تعسكرية، حيث المواقع الواليهودي، 
 :القانون الدولي

ة بحماية السكان المـدنيين      انتهاكات خطيرة لمعاهدة جنيف الرابعة والمتعلق      ،سرائيليالتي تقوم بها قوات االحتالل اإل     الممارسات المذكورة أعاله، و   تمثل  
،  المفرطة  استخدام للقوة  مثل ، والتي توصف بجرائم الحرب،    التفاقيةانتهاكات جسيمة ل  حيث تحرم االتفاقية على قوة االحتالل ارتكاب أي         . وقت الحرب 

 ).146،147،33،53،49،47 :ادوالم(غير المتناسبة، والعقوبات الجماعية، واستهداف المدنيين أو االنتقام منهم وتدمير ممتلكاتهم و
 حيث ارتكبت انتهاكات بحـق      ،1991التي وقعت عليها في العام      ، و 1989اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في العام     في إطار   سرائيل بالتزاماتها   إت  أخلّكما  

حيـث بينـت الممارسـات      ). 27،  6: مـادة ال(األطفال الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة، والحق في السكن المالئم من بين باقي الحقوق                 
 في السكن المالئم والذي يضمن لألطفال والنساء والرجال الحصول على سكن آمن يضـمن أن يعيشـوا             األساسي على األرض انتهاك الحق      اإلسرائيلية

  .وسالمباحترام 
 :التدخل المطلوب

بإبداء تضامنها عبر إرسال الرسالة المرفقة أدناه إلى الهيئـات           اإلنسانجال حقوق    األفراد والمؤسسات العاملة في م     يناشد اإلنسانمركز الميزان لحقوق    
واألفراد   قائمة المنظمات  وسيتم تحديث .  على العنوان البريدي المبين أدناه     زالدولية ذات العالقة، وبالتوقيع على هذا النداء عبر إرسال رسالة إلى المرك           

 .  org.mezan.www: ر على موقع المركز على العنوان التالي، وسيظهالموقعين على هذا النداء يومياً
، ووقف االنتقام من األطفال والمدنيين في األراضي الفلسطينية         اإلنسان الحترام حقوق    من طرفكم تدعو   نموذج الرسالة المرفقة، أو رسالة       إرسالالرجاء  
، وإلى أنه تم الطلب من المنظمات        أن الرسالة تحتوي على معلومات اتصال هامة       إلىيرجى االنتباه   .  في بلدكم  والدوليينحليين  الم المسئولين   إلىالمحتلة  

 . غير العربية توجيه رسائل إلى حكوماتهم وإلى الحكومة اإلسرائيلية
 ىانتهــ

 
 نموذج رسالة 

 :السيدة/ السيد
 

والتي تقوم بها في " عملية أيام الندم" قد أعلنت أنها ستستمر في عمليتها العسكرية المسماة اإلسرائيليةالحكومة  أن اإلنسانعلمنا من مركز الميزان لحقوق 
من المؤكد  و.  غزة سرائيلية في قطاع  تجاه المناطق والمستوطنات اإل   محلياً،  نعة  صالصواريخ الم من إطالق     ما تدعيه إسرائيل   قطاع غزة كردة فعل تجاه    

 28/9/2004تدة مـن    م منزالً سكنياً خالل الفترة الم     180وأنه قد دمر    .  سنة 18  سن  ممن هم دون   25 فلسطينياً، منهم    81 قد قتل    ئيلياإلسراأن الجيش   
 حين أطلـق    30/10/2004 فلسطينيين بتاريخ    عشرةفقد قتل   . ، تاركاً وراءه مئات من الفلسطينيين بدون مأوى، غالبيتهم من األطفال          5/10/2004 إلى
عالوة على ذلـك    .  دون الثامنة عشرة من العمر     ضحايا من ال  ثمانية.  في مخيم جباليا لالجئين    صوب حشد من الفلسطينيين   دبابة   قذيفة   إلسرائيلياش  يالج

نطقـة  فيما ال تزال حيـاه سـكان الم  . في أي من نشاطات عسكرية   من غير المشاركين    هم من المدنيين    العسكرية اإلسرائيلية   غالبية ضحايا العملية    فإن  
 منطقة شمال غزة وباقي مناطق القطاع والذي يحول دون وصول االحتياجات المعيشـية              ىمعرضة للخطر بسبب الحصار الذي تفرضه تلك القوات عل        

 .  للسكان، ويشمل ذلك مياه الشرب واألدوية والرعاية الطبية والتيار الكهربائياألساسية

والتي تمنع بموجبها تدمير . 1949نيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والموقعة في العام تشكل تلك الممارسات انتهاكات خطيرة التفاقية ج
، 49،  53،  33( وفقاً للمـواد     المفرطة، وغير المتناسبة  استخدام القوة   و العقاب الجماعي بهم، أو استهداف المدنيين،        وإيقاعالممتلكات الخاصة بالمدنيين،    

حيـث تشـكل    الضرورة الحربية، و  على أرضية   ن عمليات القتل والتدمير واالستيالء على الممتلكات التي ترتكب ال يمكن تبريرها             إ.  من االتفاقية  )47
 .    من اتفاقية جنيف الرابعة147انتهاكاً خطيراً لنص المادة 

 
مكان آمن ليقيم فيه    بأن ينعم   بحق كل امرأة وطفل ورجل       بما في ذلك   في السكن المالئم،     اإلنسانالممارسات أن قوات االحتالل انتهكت حق       هذه  وتؤكد  

قوات االحتالل   الدولي، خاصة في ضوء عدم أخذ        اإلنساني، ومبادئ القانون    اإلنسانفتدمير المنازل السكنية يعتبر انتهاكاً جسيماً لحقوق        . بكرامة وسالم 
مـن  و.  التي تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة      الضرورة العسكرية ومبدأ  ،  نية والعسكرية  بين األهداف المد   التمييزااللتزام بمبدأ   تدابير وقائية، وعدم    ألية  

باستحقاقاتها في بيئة من تقريـر المصـير، وعـدم التمييـز،            وتفي  االلتزام بتعهداتها التعاقدية، وأن تحترم      ه على دولة االحتالل     الضروري مالحظة أن  
 .  العدوانوالمساواة بين الجنسين، وسيادة القانون، وعدم
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 من التزاماتها التعاقدية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـادية                    إسرائيللقد تنصلت   
 والتـي   ، المادة الخامسـة    االتفاقية الخاصة بالقضاء على جمع أشكال التمييز العنصري، خاصة         إسرائيلعالوة على ذلك انتهكت     . واالجتماعية والثقافية 
 .1979 فبراير من العام 2وقعت عليها بتاريخ 

في . في النزاعات المسلحة  كجنود  األطفال  بمنع استخدام    المتعلق   اإلضافي تعهداتها بخصوص اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول        إسرائيلوأخيراً، تنتهك   
 .فال والمدنيين الفلسطينيين أي معايير لحماية األطاإلسرائيليةحين لم تستخدم القوات 

 لوقف أعمال قتل المدنيين، وتدمير منازل الفلسطينيين السكنية، خاصة الحملة العسكرية المسـتمرة              إليكمنطالبكم بان تستخدموا كافة الصالحيات الموكلة       
 . في قطاع غزة، وأن تتخذوا الخطوات الكفيلة للحفاظ على حياة المدنيين واألطفال في كافة الظروف

 )التوقيع(
 )االسم الشخصي واسم المؤسسة(

 .      الميزانإلىنسخة 
 

 :جهات اتصال إسرائيلية ودولية ذات عالقة
 

أنظر القائمة في نهاية النداء العاجل على الصفحة اإلليكترونية 
93=php?id.detail/mezan_publications/resource_center/site_en/org.mezan.www://http  

 
  .org.info@mezanالرجاء التكرم بإبالغ مركز الميزان لحقوق اإلنسان بأي تدخل تقومون به على العنوان البريدي 
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 )4(ملحق رقم 
 نشرة يومية خاصة 

 حول تطورات اجتياح قوات االحتالل اإلسرائيلي لشمال غزة
 وجرائم الحرب بحق السكان المدنيين

واكبت وحدة البحث الميداني في مركز الميزان تطورات اجتياح قوات االحتالل لمحافظة شمال غزة، وأصدرت في هذا السياق ستة عشر نشرة خاصة                      
نورد هذه النشرات حسب ترتيب صدورها، مع حذف صفحة الغلـالف والمقدمـة وقـوائم               . طورات وردود الفعل الدولية والعربية عليها     ترصد هذه الت  

مع مراعاة أن اليوم والتاريخ قد يتكرران في نشرتين متتابعتين وذلك تبعاً لتوقيت وقـوع               . الشهداء ومطالبات المركز، وذلك حرصاً على عدم التكرار       
 . يث اضطررنا إلى ذكر األحداث التي تقع بعد الساعة السابعة والنصف مساء، في النشرة التي تصدر في اليوم التاليالحدث، ح

 .15/10/2004، فيما صدرت النشرة األخيرة بتاريخ 30/9/2004الخميس الموافق يذكر أن النشرة األولى صدرت
 

 إخباريات حول مجريات األحداث
 29/9/4200األربعاء الموافق 

وعنـد  . 28/9/2004أعادت قوات االحتالل اجتياح مناطق واسعة في شمال غزة، عند حوالي الساعة العاشرة من مساء الثالثـاء الموافـق     •
، وسعت تلك القوات من توغلها لتسيطر على الطرق الرئيسة، التي تصل            29/9/2004 من صباح يوم األربعاء الموافق       7:30حوالي الساعة   

. وفرضت حصاراً شامالً على مدينة بيت حانون وقرية أم النصر الواقعة شمال شرق مدينة بيـت الهيـا                 . زة ببعضها بلدات وقرى شمال غ   
 . وفتحت نيران رشاشاتها بشكل عشوائي

باشرت قوات االحتالل بتجريف وتسوية أراٍض زراعية في شمال غرب بيت حانون وفي منطقة قليبو شمال تل الزعتر، كما ألحقت أضراراً                      •
 .يمة بثالثة منازل سكنية في منطقة قليبو وتل الزعتر ومؤسستين حكوميتين ومركبة خاصةجس

أطلقت تلك القوات عدداً من قذائف مدفعية الدبابات المتمركزة شرق مخيم جباليا، بشكل عشوائي، سقطت قذيفتين وسط مناطق مكتظة بالسكان  •
) 24(ي الوقت نفسه أطلقت الدبابات اإلسرائيلية قذيفة أصابت، توفيق محمد الشرافي،            وف. في مخيم جباليا ، ما أوقع عدداً كبيراً من الجرحى         

 .عاماً، وهو من سكان مخيم جباليا، ما أدى الستشهاده على الفور
دى الـى  ما أ . قصفت قوات االحتالل المتمركزة في منطقة السكة شرق مخيم جباليا بئر أبو راشد الذي يزود منطقة مخيم جباليا بمياه الشرب                    •

األمر الذي تسبب بأزمة نقص حاد في تزويـد السـكان           . الحق أضرار في المبنى والمضخة أسفرت عن انقطاع المياه عن المنطقة المذكورة           
كما قصفت قوات االحتالل محوالت الكهرباء ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق جباليا، . بمياه الشرب تهدد بنشوء كارثة حقيقية

 .   الزعتر، بيت الهيا، مشروع تل

عمال فلسطينيين أثناء تواجدهم في مكان عملهم في مصنع للخرسانة الجاهزة، ويقع المصـنع بـالقرب مـن                  ) 10(حاصرت قوات االحتالل     •
تلفة مـن   وجرت محاوالت واتصاالت مكثفة للسماح بخروجهم، من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر، وأطراف مخ             . محطة حمودة للبترول  
 .بينها محامي الميزان

 تجمع الدبابات بالقرب من مديرية التربية والتعليم فـي           فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها تجاه طالب المدارس، الذين اقتربوا من موقع            •
ته بعيار نـاري فـي أسـفل         عاماً من سكان مخيم جباليا جراء إصاب       14ما أدى إلى استشهاد الطفل سائد محمد أبو العيش،           .بلدة بيت الهيا  

 وأثناء قيام الجرافات العسكرية تدمير سور مبنى األمن الوقائي الفلسطيني بالقرب من مديرية التعلـيم                  صباحاً، 9:00 وعند الساعة     .الصدر
وهو الطفل أحمد إبراهيم في بيت الهيا، سقط أحد أعمدة الكهرباء فوق أحد األطفال الذين تجمهروا في المكان، مما أدي إلي وفاته على الفور                  

 .  عاماً من سكان مخيم جباليا14عبد الفتاح ماضي، 
فتحت قوات االحتالل مساء اليوم نيران رشاشاتها صوب خمسة عمال وهم في طريق عودتهم من العمل في مزرعة أبو ندى، الواقعة في  •

 .ن سكان بيت الهيا، وإصابة األربعة اآلخرين بجراحعاماً م) 27(شمال بيت الهيا، ما أدى إلى استشهاد عاطف جمال رجب األشقر، 

 حتى منتصف ليلة األربعاء، وأسفرت عن استشهاد ثالثة فلسطينيين وإصابة 8:00أطلقت الطائرات المروحية ستة صواريخ منذ الساعة  •
 العشرات بجراح متفاوتة وصفت جراح ستة منهم بالخطيرة

 .  تجاه تجمع للسكان في منطقة تل الزعتراستطالعء إصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة  عاماً، جرا21استشهد مصعب محمود البرادعي،  •

عة من المقاومين في منطقة تل الزعتر بالقرب من مسجد البشير، ما أسفر عن استشهاد فتحي أحمد وقصفت الطائرات المروحية مجم •
 .خيم الشاطئ في مدينة غزة عاماً، وهما من سكان م27 عاماً، وخليل خليل ناجي، 23الصواوين، 
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، اقتحمت الدبابات اإلسرائيلية باحة منزل الدكتور كمال الشرافي 29/9/2004 من منتصف ليلة األربعاء الموافق 12:00عند حوالي الساعة  •
شرقية والجنوبية عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس مجلس إدارة مركز الميزان لحقوق اإلنسان، بعد أن هدمت سوره من الناحيتين ال

أبو (وحطمت الدبابات ثالث سيارات كانت متوقفة في فناء المنزل تعود للدكتور الشرافي وشقيقه محمد الشرافي . وأجزاء من الناحية الغربية
يقيه أبو وسيم كمال، وشق. كما عمدت الدبابات إلى ضرب أعمدة المنزل الخرسانية بينما كان أفراد عائالت األشقاء الثالث د. وزوجته) وسيم

 من فجر اليوم الخميس، 2:00عند حوالي الساعة . كما واصلت حصار المنزل وسط إطالق كثيف للنيران. والدكتور مهدي داخل المنزل
فرداً على الخروج من المنزل، ورفضت السماح لسيارات اإلسعاف ) 16(أجبرت تلك القوات الدكتور كمال وعائلته وأشقاؤه والبالغ عددهم 

جدير بالذكر أن الدكتور مهدي شقيق الدكتور كمال كان قد أصيب برأسه يوم األربعاء، بينما كان يسير في . صول إليهم لنقلهم من المكانبالو
عاماً من العمر، واضطروا جميعاً للسير، تحت القصف العنيف، إلى أن غادروا ) 75(شارع الترنس، كما أن والدة الدكتور تجاوزت 

 .المنطقة

كان قرية أم النصر البدوية من انقطاع مستمر في مياه الشرب، جراء تجريف قوات االحتالل لخط المياه الرئيس، الذي يغذي القرية، يعاني س •
 .وفي ظل إحكام قوات االحتالل لسيطرتها على المنطقة، يتوقع أن تتفاقم المعاناة اإلنسانية جراء النقص الحاد في مياه الشرب

 محافظة في والخاصة العامة الصحية والمراكز المستشفيات كافة في االستعداد درجة رفع تم أنه الصحة، وزير يبي،الط جواد الدكتور أعلن •
 أو الحكومية سواء غزة، محافظة مستشفيات إن صحافي، بيان في الطيبي، وقال .غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان نتائج لمواجهة غزة،
 الصليب منظمة خاصة اإلنسان، بحقوق المعنية الدولية المؤسسات كافة الطيبي وناشد. الحدث مع للتعامل االستعداد أهبة على وضعت األهلية
 .محنته في الفلسطيني الشعب جانب إلى الوقوف الدولي، األحمر
 30/9/2004الخميس الموافق 

حيث اقتحمت حي تل الزعتر وشارع المحكمة في وسّعت قوات االحتالل من رقعة اجتياحها ليطال مناطق متفرقة من بلدة جباليا ومخيمها،  •
باالضافة إلى مناطقة . ومنطقة رياض الصالحين، وتقدمت من تلة الطباع شرق مخيم جباليا وسيطرت على شارع السكة بالكامل. جباليا

 . اإلدارة المدنية، وعزبة عبد ربه، وجبل الكاشف، وبيارة الجمل

فرداً على الخروج ) 16(خميس، أجبرت تلك القوات الدكتور كمال وعائلته وأشقاؤه والبالغ عددهم  من فجر اليوم ال2:00عند حوالي الساعة  •
جدير بالذكر أن الدكتور مهدي شقيق الدكتور كمال كان قد . إليهم لنقلهم من المكان من المنزل، ورفضت السماح لسيارات اإلسعاف بالوصول

عاماً من العمر، واضطروا جميعاً ) 75(شارع الترنس، كما أن والدة الدكتور تجاوزت أصيب برأسه يوم األربعاء، بينما كان يسير في 
 .للسير، تحت القصف العنيف، إلى أن غادروا المنطقة

 عاماً، وهو من سكان جباليا البلد، جراء إطالق 21 عاماً، وهو من سكان مخيم جباليا، وأسامة محمد البرش، 21استشهد عبد الحي النجار،  •
 .عليهما من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي اثناء اشتباكهما مع تلك القوات شرق جباليا، بالقرب من مقبرة الشهداءالنار 

فرداً في غرفة واحة، وحولت ) 28(اقتحمت قوات االحتالل منزل عبد الهادي أحمد في تل الزعتر، واحتجزت سكان المنزل البالغ عددهم  •
  .المنزل إلى نقطة مراقبة عسكرية

كثفت قوات االحتالل قصفها الصاروخي على المناطق السكنية بصواريخ الطائرات ومدفعية الدبابات والرشاشات الثقيلة، ما ألحق أضراراً  •
اإلعدادية لالجئين، لتصبح ) أ(كما هدمت السور الجنوبي لمدرسة ذكور جباليا . جسيمة في عشرات المنازل السكنية والمنشآت المدنية األخرى

 . مشارف منطقة السوق وسط مخيم جبالياعلى 
اضطر مركز الميزان صباح اليوم إلى إخالء موظفيه من مقره الرئيس في مخيم جباليا لالجئين، بعد أن أصبحت الدبابات اإلسرائيلية على  •

ما شكل خطورة حقيقية على متراً من المقر، وتكثيف قصفها بالرصاص والقذائف المدفعية، ) 200(مشارف سوق جباليا، أي على بعد حوالي 
 .حياة الموظفين واضطره لهذه الخطوة

حيث تمركزت . توغلت قوة عسكرية قادمة من تلة الطباع المشرفة على مخيم جباليا من الجهة الشرقية تجاه شارع العجارمة شمال المخيم •
 .  سحبت وعادت أدراجهالنحو نصف ساعة وأطلقت النار بشكل عشوائي تجاه المنازل السكنية في المنطقة، ثم ان

 في بلدة بيت الهيا شمال  المتمركزة فوق تلة قليبو، بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلي) عاما60ً(حواليالحبل يوسف استشهد المسن محمد  •
لس أمام محله بينما كان يجعيان، إن المواطن الحبل، أصيب بعيار ناري في الرأس، أطلقه عليه جنود االحتالل الشهود  وأكد .قطاع غزة
، وإصابة عدد من األطفال، كانوا يتجمعون بالقرب من منطقة النادي  في شارع المنشية في البلدة، مما أدى إلى استشهاده على الفورالتجاري

  .شمال شرق بيت الهيا
 . سانيت شمال قطاع غزة عاماً، أثناء تنفيذه عملية عسكرية بالقرب من مستوطنة ني22 عاماً، ومصعب جمعة 19استشهد حسام غنيم،  •
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 شارع في والجرحى الشهداء عشرات ضحيتها راح مجزرة، اإلسرائيلي االحتالل قوات ارتكبت من مساء اليوم 4:20عند حوالي الساعة  •
 ذكور  مدفعية من احد دباباتها المتمركزة جنوب منطقةقذيفة اإلسرائيلي االحتالل قوات حيث أطلقت .جباليا مخيم في 4 بلوك في المدارس

) 25( وإصابة أشخاص) 9 (استشهاد إلى أدى ما ).4(أمام المدرسة في بلوك  للمواطنين تجمع تجاه في مخيم جباليا) ج(جباليا االبتدائية 
يذكر أن جثث الشهداء تحولت إلى أشالء ما صّعب من مهمة التعرف على الشهداء، حيث عرف  .آخرين، وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة

 . عاماً من سكان منطقة تل الزعتر33هيد محمود محمد أبو الديان، منهم الش
 من مساء اليوم أصيب المسعف سمير الوحيدي، بينما كان في طريقه وطاقم من المسعفين، التابعين لجمعية الهالل 4:10عند حوالي الساعة  •

 .ل نيران رشاشاتها تجاه الطاقماألحمر الفلسطيني، إلخالء جثة شهيد من شارع السكة، عندما فتحت قوات االحتال
 أطلقت دبابة إسرائيلية متمركزة فوق تلة قليبو قذيفة مدفعية تجاه تجمع 30/9/2004 من مساء يوم الخميس الموافق 8:15عند حوالي الساعة  •

المدهون بحالة من الهلع أثناء للمدنيين بالقرب من مطعم الشعب في الجهة الجنوبية الشرقية لسوق مخيم جباليا، مما أدى إصابة المسعف أحمد 
 . وجوده في سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهالل األحمر تواجدت في المكان

 من مساء اليوم قصفت قوات االحتالل مجموعة من المقاومين، كانوا يتجمعون بالقرب من مسجد الرباط شمال 9:30عند حوالي الساعة  •
 .عاماً) 31(إصابة أربعة آخرين، عرف منهم الشهيد إياد زقوت، شرق بيت الهيا، ما أدى الستشهاد أربعة منهم و

 :تصريحات وردود فعل عربية ودولية
 ". فلسطينًيا، بينهم ثالثة أطفال11عن مقتل  أسفر الغزو اإلسرائيلي لقطاع غزة الذي"، ما وصفته بالـ)الخميس(فرنسا، صباح اليوم  نددت •

 ة اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى وضع حد لدائرة العنفالفرنسي الخارجية المتحدث باسم وزارة ودعا
االغتياالت التي تمارسها ضد الفلسطينيين  اإلسرائيلية إلى وقف سياسة الحكومة ،)الخميس(وزير الخارجية البريطاني، جاك سترو، اليوم  دعا •

والفلسطينيين يعد أكبر تحد يواجهه المجتمع  رائيلييناإلس سترو أن إنهاء الصراع بين وأضاف .بإحباط عمليات اإلرهاب الفلسطينيين وطالب
 .الدولي

والواليات المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف المجازر  طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، مجلس االمن الدولي واللجنة الرباعية •
مجلس االمن الدولي واللجنة  نطالب"يس الفلسطيني ياسر عرفات، وقال نبيل ابو ردينة، مستشار الرئ. بقطاع غزة االسرائيلية في مخيم جباليا

 ."غزة والعاجل لوقف المجازر االسرائيلية التى ترتكب في قطاع الرباعية وتحديدا الواليات المتحدة بالتدخل الفوري
 : تصريحات قادة قوات االحتالل

، شاؤول موفاز، ورئيس هيئة أركان الجيش، موشيه األمنشارون أمر وزير  اريئيل ،اإلسرائيلي رئيس الوزراء أن، اإلسرائيلية اإلذاعة أفادت •
 أن اإلذاعة  وأضافت .ومحيطها اإلسرائيلية  صواريخ القسام على بلدة سديروتإطالق الالزمة لوقف اإلجراءاتباتخاذ كل  يعلون، بوغي

وحسب .  التي تطلق منها صواريخ القساماألماكنحول " مناطق عازلة "إلقامة غزة  شمالإلى مزيد من القوات بإرسال الجيش أمرشارون 
ل أمس، اثر مقت ،بقوة قد توعد الفلسطينيين بالرد شارون وكان .يتم استدعاء المزيد من قوات االحتياط للمشاركة في هذه العملية قد اإلذاعة

 .غزة وثالثة في الضفة الغربية قطاع في تسعة  فلسطينيا ،12قواته  قتلت  في سديروت، فيماإسرائيليين

سائر فادحة، وحدد ثالثة أهداف لعمليات قوات اإلسرائيلي، بإراقة المزيد من دماء الفلسطينيين، وتكبيدهم خ للجيش أوامرموفاز أصدر  •
" ثمن"الفصائل الفلسطينية " تكبيد"و  "الدفاع اتمركّب،  صواريخ قسام عن سديروت والمستوطنات في القطاع، وتعزيزاالحتالل وهي، إبعاد

 حول اإلسرائيلية األمنية األجهزة ل مع يعقد شارون، مساء اليوم، اجتماعا يتم خالله التداوأنالمتوقع  ومن .قسام  صواريخإطالقاستمرار 
 . دماء الفلسطينيينبإراقة األوامر المزيد من إعطاء اإلسرائيلي في القطاع، ما يعني في العرف" األوضاعتقويم "

 
 إخباريات حول مجريات األحداث

 30/9/2004الخميس الموافق 
فعي اإلسرائيلي الذي استهدف المنـاطق السـكنية المكتظـة، وعـدد     سادت حالة من الغضب والغليان مخيم جباليا، إثر تواصل القصف المد       •

وهتف المتظاهرون بشعارات تنـدد بـالجرائم اإلسـرائيلية،         . حيث خرج السكان في مسيرات، وأشعلوا إطارات السيارات       . الضحايا الكبير 
 .وطالبوا فصائل المقاومة بمواجهة االحتالل

وفجر اليـوم الجمعـة ألنحـاء       ،  30/09/2004كثف والعشوائي  ليلة أمس الخميس الموافق         قصفها الم   قوات االحتالل اإلسرائيلي   واصلت •
  .أبراج العودة والندى شرق بيت الهيا شمال قطاع غزةمتفرقة من مخيم جباليا ومنطقة تل الزعتر و

عة من المقـاومين، كـانوا      ، مجمو 30/9/2004 من مساء أمس الخميس الموافق       9:30وكانت قصفت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة         •
يتجمعون بالقرب من مسجد الرباط شمال شرق بيت الهيا، ما أدى الستشهاد ثالثة منهم وإصابة أربعة آخرين، عرف مـنهم الشـهيد إيـاد                        
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بل خزيـق،   ، من سكان مخيم جباليا، ومق     )27(عاماً، في حينه، فيما تم التعرف على جثتي الشهيدين جاد اهللا أحمد أبو سخيلة،               ) 31(زقوت،  
 .عاماً، من سكان مدينة غزة) 26(

 1/10/2004الجمعة الموافق 
واصلت قوات االحتالل تحركاتها التي وصفت بالتكتيكية والهادفة إلى استبدال جنودها، حيث انسحبت الدبابات المتمركزة عند مفترق التعلـيم     •

 من فجر اليوم    1:30تعود إلى المناطق نفسها عند حوالي الساعة         من فجر اليوم، ل    1:10وعزبة عبد ربه وشارع السكة، عند حوالي الساعة         
 .نفسه

 .الهيا وجباليا، شمال قطاع غـزة      في أنحاء متفّرقة من بلدتي بيت      من فجر اليوم الجمعة      5:30عند حوالي الساعة     انفجارات شديدة،    وقعت •
 .شاشات الثقيلة وقذائف الدبابات لمنازل الموطنين في البلدتين       بالرالقصف   االنفجارات مع تحليق مكثّف لطائرات األباتشي، وتواصل         وترافقت

يذكر أن رجال المقاومة الفلسطينية خاضوا مواجهات مسلحة عنيفة مع القوات المتمركزة، بالقرب من مفترق التعليم، ومنطقة تـل الزعتـر                     
 .وشارع السكة وعزبة عبد ربه

يات اإلسرائيلية المتمركزة في منطقة رياض الصاحين، وخلف المدارس في بلـوك             من صباح اليوم اآلل    7:20انسحبت، عند حوالي الساعة      •
 من صـباح    8:30وعادت اآلليات لتتقدم إلى المناطق نفسها عند حوالي الساعة          . من مخيم جباليا، وأعادت انتشارها على شارع السكة       ) 4(

 .اليوم نفسه
، للدبابات والجرافات، دمرت خاللها عشرات المنازل السكنية، واقتحمت منزل 7:30شهدت منطقة تلة قليبو نشاطاً مكثفاً، عند حوالي الساعة   •

 .لعائلة الدحنون، حيث أجبروا عارف الدحنون وعائلته على مغادرة المنزل، وحولته إلى ثكنة عسكرية
منطقة تـل    قرب مسجد البشير في      للفلسطينيينعلى تجمع    من صباح اليوم،     9:5قصفت طائر مراقبة إسرائيلية صاروخاً،عند حوالي الساعة         •

يذكر . عاماً من سكان مخيم جباليا    ) 21(ومصطفى حّمش،   . عاماً، من مخيم جباليا   ) 26( ما أدى الستشهاد جهاد محمود أبو الجبين،         .الزعتر
القصف أضراراً جزئية   كما ألحق   . أن الشهيدين كانا على دراجة نارية، وسط تجمع للسكان ما أدى إلى إصابة خمسة آخرين بجراح متفاوتة                

 .سكنية، من بينها منزل باحث مركز الميزان الميداني في مخيم جباليا حسين حماد جسيمة بمسجد البشير وخمسة منازل
مجهولي الهوية، قضوا أمس في الجريمة البشعة التي          كانوا  ممن شهداءالتّم التعّرف على هوية      من صباح اليوم     10:30عند حوالي الساعة     •

 . في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة      4 قوات االحتالل، عندما أطلقت قذيفة دبابة، تجاه تجّمع للمواطنين في شارع المدارس في بلوك                ارتكبتها
محمود معين المدهون عاماً وهما من سكان مدينة غزة، ) 14(شقيقه سلطان سعيد البشاوي ، و عاماً)16( نضال سعيد البيشاوي: الشهداء همو
عاماً، من سكان مخـيم     ) 14(عاماً من سكان مدينة غزة، ومحمد خالد ريحان،         ) 14(وإياد عالء شمس،    ،   سكان مخيم جباليا    عاماً من  )20(

عاماً، من سكان غزة، وطارق عبـد اهللا  ) 16(، وأحمد عدنان البرعي،  عاماً من سكان مخيم جباليا    ) 14(جباليا، ومعتز عبد المالك التلولي،      
وكان .  عاماً، من سكان مخيم جباليا) 23(تم التعرف على الشهيد محمود محمد أبو الجديان  وكان سكان مخيم جبالياعاماً، من ) 17(زقوت، 

 .، حيث وصلت الجثث أشالء ما حال دون التعرف على أسمائهم بسبب تشّوه معالمهم الشهداءالصعب التعّرف  من
 الواقعة في محيط معبر بيت حـانون        ،استراحة أبو اسكندر  ،   من صباح اليوم   10:35، عند حوالي الساعة     قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي    •

فإن الدبابات اإلسرائيلية قصفت االستراحة بحوالي ستة قذائف مدفعية، قبل أن             ووفقاً لمصادر وحدة البحث الميداني     .شمال قطاع غزة  ) إيرز(
 من مساء اليوم، 15:00واسعة النطاق، استمرت حتى حوالي الساعة تداهم االستراحة بالدبابات والجرافات، حيث شرعت في أعمال تجريف 

وحسب المصادر اإلسرائيلية فإنها قتلت أحد أفراد المقاومة واعتقلت اثنين، فيما           . دونمات) 10(حيث تم تجريف المباني المقامة على مساحة        
كما اعتقلت قوات االحتالل أربعة من العمـال، الـذين          . رزأعلنت حركة حماس أن ثالثة من أفرادها استشهدوا وهم في طريقهم إلى معبر إي             

 .يذكر أن االستراحة مخصصة لمكتب الرئيس عرفات، وهي مخصصة الستقبال كبار الزوار. يعملون داخل االستراحة
ع في منطقة السـكة   من صباح اليوم، قذيفة سقطت على جدار منزل لعائلة جاد اهللا، الواق          11:00قصفت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة        •

. عاماً، وهما من سكان مخيم جباليـا ) 18(عاماً، ووسيم مصطفى نتيل،     ) 29(شرق مخيم جباليا، ما أدى الستشهاد نضال محمد عمر مطر،           
كما ألحق القصف أضرار جسيمة بعدد من المنازل السكنية         . كما أصيب خمسة آخرين من بينهم جريحين في حال الخطر، وآخر بترت ساقيه            

 .ي المنطقةف
. من مخيم جباليا، إلى منطقـة السـكة       ) 2(، من منطقة رياض الصالحين في بلوك        12:00تراجعت اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة        •

 . إلى المنطقة نفسها14:00وعادت عند حوالي الساعة 
 المناطق السكنية في بيت الهيا وبيت حانون         من مساء اليوم، المتمركزة شرق أبو صفية       15:00قصفت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة        •

وشرق جباليا، وأوقع القصف عدداً من الجرحى، من بينهم طفل لم يبلغ السابعة من العمر، وهو أدهم أنور محمد الزعـانين، بشـظية فـي                         
 . الرأس، بينما كان يقف أمام منزله الواقع على شارع زمو في بيت حانون
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يذكر أن قوات االحتالل جّرفت أسـوار       . االعدادية لالجئين، ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين       ) ب( مدرسة   أطلقت قوات االحتالل قذيفة على     •
 .كما جرفت منازل الحراس المقامة داخل المدارس. االبتدائيتين لالجئين) ج، و(االعداديتين لالجئين، ومدرستي ) أ، ب(مدارس، 

الصالحين، عنـد مـدخل      ، سيارة إسعاف في منطقة رياض      من مساء اليوم   15:50ة  عند حوالي الساع   قوات االحتالل اإلسرائيلي     تحاصر •
  مـريض مسـن إلـى      لنقـل إلى المنطقة المذكورة،    اإلسعاف وصلت   سيارة   يذكر أن    .في مخّيم جباليا لالجئين، شمال قطاع غزة      ) 2بلوك  (

 .قبل أن تصّوب فّوهة مدفع الدبابة تجاه السـيارة      ر الترابية،  الطريق أمام سيارة اإلسعاف من الجهتين بالسوات        تلك القوات  أغلقت و .المستشفى
 .وسائق وضابط إسعاف  مكّون من طبيبوكانت تقل طاقماً طبياًأن السيارة تابعة لجمعّية الهالل األحمر الفلسطيني، يذكر 

دينة غزة، وتعود ملكية الورشة ألبي قصفت الطائرات المروحية ورشة لتصنيع الثالجات، تقع في شارع الصحابة في منطقة الصحابة وسط م      •
 .وأدى القصف إلى تدمير الورشة فيما لم تقع إصابات. حجازي شاهين

تواصل قوات االحتالل أعمال إقامة طريق ترابي يمكنها من الوصول إلى محيط مسجد البشير الواقع في المنطقة المرتفعة من تل الزعتـر،                       •
 .رض الواقعة بين جبل الزيتون وتل الزعتر حيث تواصل تلك القوات أعمل رفع منسوب األ

واصلت قوات االحتالل حشد عشرات اآلليات العسكرية ، التي توافدت إلى منطقة أبو صفية شرق جباليا، ومستوطنة نسانيت شـمال بيـت                       •
 .الهيا

ظتي دير البلح وغزة، حيث قتل      فتحت قوات االحتالل النار على فلسطينيين يركبان عربة يجرها حصان على طريق البحر الواصل بين محاف                •
يذكر أن قوات االحتالل تواصل فرض حصارها المشدد، . الحصان وأصيب صاحبه وابنه الذي كانا في طريق عودتهم من غزة إلى دير البلح

 .الذي تقسم بموجبه قطاع غزة إلى ثالث مناطق جغرافية، حيث أغلقت طريق البحر لليوم الخامس على التوالي
 ردود فعل

اإلسرائيلية، بالّسماح لموظّفيها بالتحّرك بحرّية في غزة، ورفع القيود          ، الحكومة )أونروا(بت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         طال
ئيلية، التي قّسمت قطاع غزة العمليات العسكرية اإلسرا نأ -اإلنترنت على شبكة   نشر-أمس الخميس وقالت أونروا في بياٍن لها  .التي تؤثّر على عملهم

وقال المفّوض العـام لألونـروا بيتـر هانسـن إّن        .األونروا بما في ذلك توزيع المساعدات الغذائية       إلى ثالثة أقسام، أّدت إلى تعليق العديد من عمليات        
، لالجئـين وا لعملية تقديم الخـدمات األساسـية   جسيمة، مضيفاً أنّه من أجل مواصلة األونر       الظروف التي يعمل فيها موظفو األونروا تعّرضهم لمخاطر       

: وقال هانسن  .تحّركاتنا إسرائيل أن تلتزم بواجباتها بموجب بنود القانون اإلنساني الدولي، وعليها ضمان سالمتنا الشخصية وحرية              يتوّجب على حكومة  
منذ الثالثاء الماضي، بسبب القيود المفروضـة علـى          ديارهم موظف ومتدّرب، بمن فيهم أّمهات مرضعات، لم يتمكّنوا من العودة إلى             1200إّن نحو   
 عّمان باألردن كما أدت القيود المفروضة إلى منع بيتر هانسن من الذهاب لحضور اجتماع اللجنة االستشارية لألونروا في .الحركة

 إخباريات حول مجريات األحداث
 02/10/2004السبت الموافق 

شرق مخيم جباليا   ) 4(في بلوك   ) ب(ام األربعة الماضية، أكثر من ثالثين منزال شرق مدرسة االعدادية         هدمت قوات االحتالل، على مدى األي      •
 .يذكر أن عمليات الهدم تمت دون إخطار السكان مسبقاً، أو السماح لهم بإخالء منازلهم من األثاث والمقتنيات الشخصية. هدما كليا

وهي منـاطق   ) التربية والتعليم (يت حانون والقرية البدوية والمنطقة الغربية بيت الهيا         واصلت قوات االحتالل تشديد حصارها على منطقة ب        •
 . تحت الحصار منذ بداية االجتياح، ويزداد الوضع اإلنساني سوءاً، جراء عدم وصول المواد التموينية وانقطاع المياه والكهرباء

 عبد ربه والبخاري واألنوار وقليبو وأبراج الندى والعودة، منذ بداية           وشددت تلك القوات الحصار الذي تفرضه على مناطق شعشاعة وعزبة          •
 .االجتياح، واستمر انقطاع التيار الكهربائي في ابراج الندى ما أسفر عن عدم وصول المياه الى األدوار العليا لعدم وجود كهرباء

اقبة أعلى عامود من الحديد، في منطقة قليبو، بجوار منزل          ، من فجر اليوم، كاميرا للمر     12:20 وضعت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة        •
 .وبذلك تصبح بيارة مسعود، وجبل الزيتون تحت المراقبة الدائمة لتلك القوات. عبد الهادي أحمد، الذي تتخذه قوات االحتالل كثكنة عسكرية

لى تجمع للشبان بالقرب من مسجد البشير، ما أسـفر   من فجر اليوم، ع1:20قصفت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخاً، عند حوالي الساعة       •
عاماً، مـن سـكان تـل    ) 45(فتحي عبد الرحمن عفانة،    : عن استشهاد ثالثة فلسطينيين، وإصابة أربعة آخرين بجراح مختلفة، والشهداء هم          

 . الزعترمن سكان تل) 43(من سكان تل الزعتر، وإبراهيم حسن حمدان، ) 36(الزعتر، وعيد محمد شعبان عفانة، 

وأسفر القصف العشوائي والمتواصل عن إصابة عمر علي أبو ريا          . واصلت قوات االحتالل فتح نيران رشاشاتها بكثافة تجاه المنازل السكنية          •
 .من فجر اليوم1:30عاماً، أسفل العين، وذلك عند حوالي الساعة ) 46(

 آلية عسكرية، انطلقت من مفترق الجمارك إلى تقاطع شـارع           27والي   من فجر اليوم، بح    4:00توغلت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة        •
وذلك في ظل نقص حاد في إمدادات الغذاء        . السلطان عبد الحميد مع شارع صالح الدين لتعزل بذلك عزبة بيت حانون بالكامل عن محيطها              

 .والدواء، وانقطاع المياه والتيار الكهربائي
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 من فجر اليوم،    6:30، لمنع سيارة إسعاف تابعة التحاد لجان العمل الصحي، وذلك عند حوالي الساعة              فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها     •
 .ما اضطر سائق السيارة للعودة من حيث أتى، يذكر أن السيارة كان يقودها عبد حمد، وتقل المسعفين محمد محسن وحسن الوزير

من سكان مخيم جباليا، متأثراً بجراح أصيب بها يـوم          ) 25(ل عبد الرحمن،     من ظهر اليوم، وحيد طال     11:20استشهد، عند حوالي الساعة      •
 .أمس الجمعة، عندما قصفت طائرة فلسطينيين كانا يستقالن دراجة نارية بالقرب من تجمع للمدنيين

دة على شـارع صـالح      ، منزلي علي أبو جراد، وعلي المنايعة، القريبين من محطة حمو          11:45هدمت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة        •
 .الدين

تمكن باحثوا المركز من جمع معلومات أولية حول المنازل السكنية التي تعرضت للحصار المشدد والعزل عن محيطها منذ بداية االجتيـاح                      •
يارات اإلسعاف وتمنع قوات االحتالل س. ، ويعاني سكانها من نقص حاد في مياه الشرب، وإمدادات الغذاء والدواء    28/9/2004مساء الثالثاء   

ومنـزل  . منازل في شارع السكة شرق جباليا ومخيمها منزل الحاج يوسف ديب أبو ركبة            : والطواقم الطبية من الوصول إليها، وهي كاآلتي      
ومنـزل  . ومنزل المواطن يحيى البخاري   . المواطن حسين ابو ورد، ويوجد من بين أفراد عائلته ثالث حاالت مرضية بمرض السكر والقلب              

 من بينهم سيدة حامل فـي       20اطن موسى أبو ريا، حولته قوات االحتالل ثكنة عسكرية واحتجزت عائلته في غرفة، ويبلغ عدد أفرادها                 المو
 .ومنزل المواطن عثمان ابو رواح، ومن بين أفراد العائلة طفل عمره لم يكمل شهره الرابع ويعاني من الجفاف. شهرها التاسع

ائلة أحمد عبد اهللا الجمل، في عزبة عبد ربه  شارع المحكمة بجباليا البلد، ومن بين أفراد العائلـة ثالثـة                     واصلت قوات االحتالل حصار ع     •
ومنزل المواطن أبو عزام الجوارحة منطقة الشـيخ        . مرضى يعانون من الفشل الكلوي وهم نزار الجمل وفاطمة رجب الجمل وسعدي الجمل            

 . سكانه من نقص حاد في مياه الشرب والمواد الغذائية وانقطاع التيار الكهربائيزايد المحاصر منذ بداية االجتياح، ويعاني 
. استولت قوات االحتالل على منزل المواطن عبد الناصر جاسر المكون من ثالث طبقات والواقع في منطقة السـكة شـرق مخـيم جباليـا                        •

 . استخدمته كنقطة مراقبة عسكريةفرداً داخل غرفة في المنزل، و) 14(واحتجزت أفراد العائلة المكونة من 

واصلت قوة كبيرة من دبابات االحتالل محاصرة المنازل الواقعة في شارع السكة في بيت حانون وهناك معلومات أولية عن هدم عشـرات                       •
وائل جبـر أحمـد      بالخروج من منازلهم، كما أجبروا المواطن        -عبر مكبرات الصوت  -المنازل السكنية، بعد أن أمر جنود االحتالل سكانها         

كما . البسيوني وعائلته على الخروج من منزلهم، وأحدثوا ثغرة في جداره الخارجي قبل أن يستولوا عليه ويحولوه إلى نقطة مراقبة عسكرية                   
 .هدمت تلك القوات منزل رمزي سالمة البسيوني، في المنطقة نفسها

 وتدمير طالت عشرات المنازل السكنية في شارع السكة شـرق مخـيم              من ظهر اليوم، حملة هدم     13:00رصد المركز، عند حوالي الساعة       •
جباليا، وعزبة عبد ربه شرق جباليا، وأنحاء متفرقة من بلدتي بيت حانون وبيت الهيا، ومنها منزل سعيد أبو عون، ومنزل رأفت أبو عون،                       

كبة، ومنزل عبد المجيد التلولي، ومنـزل محمـود         ومنزل خالد خضر، ومنزل صالح أبو ركبة، ومنزل خالد أبو ركبة، ومنزل جودة أبو ر              
 الجديان، ومنزل شحدة أبو الكاس، ومنزل مروان أبو الكاس، ومنزل احمد السحار، ومنزل محمود صالح، ومنزل                 أبومطر، ومنزل أبو عز     

ي محمد ظاهر، ومنزل عمر حمادة، حمدي التتري، ومنزل محمد شعبان، ومنزل أبو إيهاب التلولي، ومنزل أبو كايد النادي، ومنزل عبد الهاد
ومنزل عدنان أبو ورد، ومنزل رفيق أبو شدق، المكون من طبقتين، ومنزل مصطفى أبو شدق المكون من طبقتين، ومنزل عماد المـدهون،                      

م الحلو، وهـدمت    ومنزل عبد الحلي  .  فرداً 50ومنزل عائلة المدهون بالقرب من اإلدارة المدنية، ومنزل عمر أبو جراد بيت حانون، ويقطنه               
 .  عزبة الكحلوت خلف مسجد الشافعي–منازل لعائلة الكحلوت في حي البساتين ) 8(

جرفت قوات االحتالل ستة ورش صناعية، وثالث محالت لقطع غيار السيارات، تقع مقابل مسجد اإلمام البخاري في شارع السـكة علـى                       •
 . من مخيم جباليا) 4(أطراف بلوك 

 من مساء اليوم، نيران رشاشاتها تجاه الصحفيين، فادي الزعانيين مراسل وكالـة األنبـاء               14:15عند حوالي الساعة    فتحت قوات االحتالل،     •
، ومحمد أبو شباب مراسل صوت الحرية، أثناء محاولتهم تغطية األحداث في شارع السلطان عبد الحميد غربي بلـدة بيـت                     )وفا(الفلسطينية  

 .حانون، ونجا الصحفيان بأعجوبة

جميـع خـدمات     لن الدكتور عبد الجبار الطيبي، مدير عام الرعاية األولية في وزارة الصحة، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، تعطل سير                 أع •
الرعاية األولية في مناطق شمال قطاع غزة، مما يهدد األوضاع الصحية للمواطنين، خاصة المرضى المزمنين واألطفال والسيدات الحوامل                  

تتمكن أي مـن   للخطر البالغ، حيث ال" السكر والضغط والقلب والكلى وغيرهم"لطيبي من تعرض حياة المرضى المزمنين وحذر ا  .للخطر
وأشـار    .الفرق الطبية من الوصول إليهم، كما ال يستطيع المرضى أنفسهم الوصول للمراكز والمستشفيات وأخذ جرعات العالج المطلوبـة 

الشرقية من شـمال     جة العدوان اإلسرائيلي على شمال قطاع غزة، فإن جميع المناطق الواقعة في الناحية            الطيبي في بيان صحفي، إلى أنه نتي      
ومنطقة شرق صالح الـدين، قـد        قطاع غزة، والتي تضم بيت حانون وعزبة بيت حانون، وعزبة عبد ربه، وأجزاء معسكر جباليا الغربي،               

مما يؤثر سلباً ويشكل تهديداً مباشراً علـى         ن، والذين يتجاوز عددهم المائة ألف نسمة،      تعطلت فيها جميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطني      
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وأضاف الطيبي، أن برامج التطعيمات العادية األساسية لألطفال توقفت   .أوضاعهم الصحية، وخاصة األطفال والحوامل والمرضى المزمنين
ها سيؤدى إلى انتشار األوبئة واألمراض عند األطفال الرضع دون العامين، بسبب            منذ بدء العدوان اإلسرائيلي الوحشي، محذراً من أن تأخير        

  .توقف جدول التطعيم العادي المخصص منذ لحظة الوالدة وحتى بلوغ الطفل عاماً ونصف العام

، األمين العـام لألمـم      ، رسالة عاجلة إلى كل من السيد كوفي عنان        1/10/2004وجه مركز الميزان لحقوق اإلنسان، أمس الجمعة الموافق          •
المتحدة، والسيد جان بيتر بالكنيند، رئيس وزراء مملكة هولندا، والرئيس الحالي لالتحاد األوروبي، طالبهم فيها بالتدخل الفـوري والعاجـل،        

ال غـزة علـى وجـه    لوقف أعمال القتل المنظم التي تقوم بها قوات االحتالل بحق السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية وفي منطقة شم                
 فلسطينياً سقطوا بين قتيل 258واستعرضت الرسالة عدد الضحايا الكبير في صفوف السكان المدنيين، حيث أشار المركز إلى أن . الخصوص

هم وأكد المركز تعمد قوات االحتالل قتل المدنيين واستهداف مناطق. 1/10/2004 وحتى مساء الجمعة 28/9/2004وجريح منذ مساء الثالثاء 
السكنية ومنازلهم بالقصف والتدمير، دون أي اكتراث بحياتهم، وتعمد إيقاع العقاب الجماعي بهم، حيث كثفت من استخدام القصف الصاروخي 

كما أشار المركز إلى المعاناة اإلنسانية الكبيرة التي يمر بها عشرات اآلالف من . والمدفعي لتجمعات من المدنيين ووسط مناطق سكنية مكتظة
السكان، جراء الحصار المشدد المفروض على السكان المدنيين، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية ومياه الشرب، واستمرار انقطاع التيار                    

وأكد المركز أن ما صدر من مواقف لألمم المتحدة واالتحاد األوروبي غير كاٍف على اإلطالق على ضوء التدهور المتسارع الذي . الكهربائي
كما أكد المركز على أن صمت المجتمع الدولي منذ بدايـة           . لمنطقة، في ظل تصعيد قوات االحتالل لعمليات القتل والتدمير والتجريف         تشده ا 

والقانون الـدولي اإلنسـاني     , االنتفاضة الحالية قد شجع إسرائيل على االستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان              
واختتم المركز رسالته بدعوة األمين العام واالتحاد األوروبي للتدخل الفوري لوقف أعمال القتل والهدم والتـدمير  .  أي مالحقة بحصانة ودون 

ودعا أيضا  ,  بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس األمن       - كقوة احتالل    -المتواصلة، والتخاذ إجراءات لضمان وفاء إسرائيل       
 . ومعالجة القضية الفلسطينية وفقا لقواعد القانون الدولي, لدحض محاوالت تسييس الصراع الفلسطيني اإلسرائيلياألمم المتحدة 

، بهدم السور الخارجي وأجزاء من ارضية الفسيفاء في 1/10/2004 دمرت قوات االحتالل، مساء الجمعة الموافق :موقع أثريل  جزئيتدمير •
 دونمـات ويوجـد فيـه       4رة المدنية شرق جباليا، ويعود الموقع الى العصر الروماني البيزنطي ومساحته            الموقع االثري الواقع بجوار االدا    

 متر عليها رسومات ونقوش وكتابات يونانية، وتم اكتشاف الموقع قبل اربع سنوات من قبل وزارة                700أرضية من الفسيفساء تبلغ مساحتها      
 . االثار والسياحة

بعقـد اجتمـاع طـارئ      طالبت مندوبية فلسطين الدائمة لدى جامعة الدول العربية،،وسى، األمين العام للجامعةفي رسالة إلى السيد عمرو م      •
 للدورة المستأنفة لمجلس الجامعة، على مستوى السفراء المندوبين الدائمين، وذلك يوم غٍد األحد من أجل تدارس الموقف واتخـاذ مـا يـراه                      

 الفلسطيني في قطاع غزة، وجرائم الحرب التي  الشعب ضداإلسرائيليفي رسالتها، إلى تصاعد العدوان وأشارت المندوبية   . مناسباًالمجلس
 .يرتكبها الجيش اإلسرائيلي، وخاصة المجازر التي ارتكبت في الساعات األخيرة، والتي خلفت وراءها عشرات الشهداء ومئات الجرحى

ساء اليوم، على تجمع للشبان في منطقة شعشاعة شرق حي تل الزعتر، ما أسـفر                من م  17:50قصفت طائرة استطالع، عند حوالي الساعة        •
كما أصيب أربعة آخرين جراء القصف، وصفت جراح اثنـين          . ، تحولت جثته إلى أشالء،    )20(عن استشهاد ياسر محمد سلمان أبو غبيض،        

 .منهم بالخطيرة

 من مساء اليـوم السـبت،       17:55قصفت بالصواريخ، عند حوالي الساعة      واصلت قوات االحتالل سياسة االغتيال والتصفية الجسدية، حيث          •
سيارة من نوع متسوبيشي بيضاء اللون، بينما كانت تسير على شارع صالح الدين، بالقرب من مفترق السمافور في حي التفـاح، مـا أدى                        

يذكر أن ثالث محالت لقطع غيار      . ة آخرين بجراح  عاماً، وإصابة أالبع  ) 28(عاماً، وخالد العمريطي،    ) 30(الستشهاد مهدي جمال مشتهى،     
 .السيارات والبطااليات، تعرضت للتدمير واشتعلت فيها النيران جراء القصف

، وهم داخل عيادة طبية يشرف عليها اتحاد لجان 18:30تعرض طاقم طبي تابع التحاد لجان اإلغاثة الطبية، إلطالق نار، عند حوالي الساعة     •
 .ل قرية أم النصر البدويةاإلغاثة الطبية داخ

 من مساء اليوم، منزل سعيد أبو الجديان، الواقع على جبل الكاشف شرق جباليا، وتحاول               19:00جرفت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة،        •
 .تلك القوات إجبار منزل مجاور يسكنه أبنه، إال أنه يرفض االنصياع ألوامرهم بالخروج من المنزل

 من مساء اليوم، قوات االحتالل حشد آلياتها العسكرية في موقع النصب التذكاري القريب من منطقة أبو                 20:00لساعة  واصلت، عند حوالي ا    •
 .صفية شرق جباليا

، بينما كانوا في طريقهم لتغطية انفجار سمع فـي          20:25تعرض فريق صحفي تابع لوكالة رويترز لألنباء إلطالق نار، عند حوالي الساعة              •
وكان بـداخلها المصـور     . ذكر أن سيارة الفريق أصيبت بأربع رصاصات ثالث منها في الزجاج الخلفي والرابعة في الهيكل              ي. شارع السكة 

 .شمس الدين عودة، وفني الصوت محمد شناعة، ومساعدهم نهاد موسى
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 متابعات قانونية
يتابع مركز الميزان االنتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات االحتالل بحق السكان المدنيين في شمال غزة، بهـدف تـوفير الحمايـة لهـم                        •

والتخفيف من معاناتهم، وذلك على الرغم من إدراك المركز أن المحاكم اإلسرائيلية وكذا المستشار القضائي للجيش، اليمكـن أن ينصـفوا                     
 :وكانت المتابعات على النحو اآلتي. على العكس من ذلك فهم يسوغون جرائم االحتالل ويختلقون مبررات قانونية لهاالضحايا، بل 

قضية نزار الجمل وفاطمة رجب الجمل وسعدي أحمد الجمل، وجميعهم بحاجة لنقلهم إلى المستشفى إلجراء غسيل للكلـى، فهـم مصـابون       •
 .عمل على إخراجهم من المنطقةبمرض الكلى وبحاجة إلى غسيل، ويجري ال

قضية زوجة السيد موسى أبو ريا وهى حامل في شهرها التاسع، وبحاجة إلى نقلها للمستشفى للوالدة، حيث أن قوات االحتالل تحتجزها مع                       •
 .باقي أفراد عائلتها داخل المنزل وتمنعهم من الخروج

وأفراد عائلته بالخروج من المنزل تمهيداً لهدم المنزل، ويقع المنـزل فـي             قضية وائل جبر أحمد البسيوني، حيث أمرته قوات االحتالل هو            •
 .شارع السكة في بيت حانون

قضية عبد الهادي مصطفى عبد الهادي أحمد، حيث أن قوات االحتالل تحتجز أفراد العائلة في غرفة واحدة منذ ثالثة أيـام، ويبلـغ عـدد                          •
 .قع في منطقة قليبو شمال حي تل الزعتر فرداً، والمنزل ي28األشخاص المحتجزين حوالي 

م، وقد تأكد استشـهاد     1/10/2004قضية سامر الدريني ورائد الحاج علي، حيث أنهم توجهوا لتنفيد عملية عسكرية في منطقة ايرز بتاريخ                  •
 .رفيقهم الثالث محمد رفيق سالم، والزال مصير المذكورين سابقاً مجهول

قوات االحتالل على هدم منزله الواقع شرق مخيم جباليا شارع السكة دون سابق إنذار، على الـرغم                 قضية عبد الهادي ظاهر، حيث أقدمت        •
 .من توجيهنا رسائل تطالب بوقف الهدم

قضية عبد الناصر أبو جاسر، وناجي سرحان، حيث أقدمت قوات االحتالل على السيطرة على هذين المنزلين الواقعين شرق مخـيم جباليـا                       •
 .عدها قامت بهدم منزل المواطن عبد الناصر أبو جاسرمنطقة السكة، وب

قضية انقطاع التيار الكهربائي منذ ثالثة أيام على منطقة قليبو، الواقعة شمال حي تل الزعتر، وتعاني المنطقة من انقطاع للمياه، ونقص في                       •
 .المواد الغذائية وتحديدا حليب األطفال

 . منزل شرق مخيم جباليا شرق السكة40 والهدم لمنطقة سكنية تتكون مما يقارب توجيه رسالة للمستشار بخصوص أعمال التجريف •

 رد مستشار قوات االحتالل
 من مساء اليوم، بأن األوامر صـدرت لقـوات          15: 15رد المستشار القضائي لقوات االحتالل على مداخالت المركز، عند حوالي الساعة             •

كما أن هناك فريقاً من مكتب الشئون اإلنسانية .  السكنية في منطقة السكة وغيرها من المناطقاالحتالل بوقف أعمال الهدم المتواصلة للمنازل
وأكـد فـي رده أن      . التابعة للجيش سيتولى فحص الحاجات العاجلة للسكان المحاصرين، أو أولئك المحتلة منازلهم، وتقديم المساعدة العاجلة              

 .ويتوقع المركز أن تمارس قوات االحتالل عكس ذلك كعادتها. اء اليومقوات االحتالل ستغادر كافة المنازل المحتلة مس
 

 ردود فعل دولية
بيانا صحفيا اليوم، الموافقعبرت فيه عن قلقها البالغ على سالمة السكان المدنيين في ) أمنستي انترناشيونال(أصدرت منظمة العفو الدولية  •

على الجيش اإلسرائيلي   " الذي يحمل العنوان     –ويستعرض البيان   . مال قطاع غزة  مخيم جباليا لالجئين والمناطق السكنية األخرى في ش       
 األضرار التي نجمت عن عملية قوات االحتالل في شمال غزة خالل األيام الثالثة الماضية مشيراً -"احترام حقوق اإلنسان أثناء عملياته

. العديد من المنازل، واالستخدام المفرط للقوة في المناطق السـكنية          فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، وهدم       35إلى قتل قوات االحتالل     
 لحمايـة  خطـوات  تتخـذ  أن إسرائيل على وأن وممتلكاتهم، المحميين المدنيين من االنتقام تحظر الرابعة جنيف اتفاقية أن على البيان وأكد

 واألراضـي  إسرائيل في دوليين مراقبين لنشر الدولي المجتمع انالبي دعا  .اإلنساني الدولي والقانون اإلنسان حقوق انتهاك بدون مواطنيها

 .المدنيين للسكان اإلنسان حقوق احترام ضمان بهدف المحتلة الفلسطينية

 العنف أعمال نتائج تجاه قلقها بالغ عن فيه عبرت 1/10/2004 الموافق الجمعة، أمس صحفياً بياناً األحمر للصليب الدولية اللجنة أصدرت •

 وأكد .عدائية أعمال أية في المشاركين غير والمدنيين األطفال من العديد قتل وخاصةً الماضية، القليلة األيام أثناء وإسرائيل غزة قطاع في

 الـدولي  القـانون  أن وعلى الذاتي، بالحكم تتمتع التي وتلك المحتلة، الفلسطينية األراضي على تنطبق الرابعة جنيف اتفاقية أن على البيان

 جميع في اإلنساني الدولي القانون ومبادئ قواعد احترام على األطراف جميع البيان وحث .بهم األذى وإلحاق المدنيين قتل يحظر نياإلنسا

 .األحوال

امس على دخول القوات االسرائيلية الى ثالث مدارس تابعة لها في قطاع            ) االونروا(احتجت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        •
سم الوكالة الدولية في جنيف ان الجيش االسرائيلي هدم امس          إوقال ماتياس بورشارد المتحدث ب     .ت تستخدمها مواقع للرماية   غزة اصبح 
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اتخذت " ان القوات االسرائيلية      وأضاف .االول الجدران الخارجية للمدارس الثالث الواقعة في مخيم جباليا فيما كان التالميذ في صفوفهم             
، مشيرا الى ان القصف بالـدبابات مـن         "لمدارس وراحت تستخدمها كمعسكرات ومواقع للرماية في اطار حملتها        مواقع لها داخل هذه ا    

االونروا تحتج بشدة على االستخدام غير "وتابع المتحدث ان  .داخل المدرسة اسفر عن استشهاد ثمانية اشخاص من الالجئين الفلسطينيين
وكرر المتحدث ان االونروا تحتـرم       ".معالم وتدعو العسكريين االسرائيليين الى احترام حيادها      المقبول لمواقع االمم المتحدة الواضحة ال     

حق الدولة العبرية في الدفاع عن نفسها لكنها ترى ان ذلك ال يمكن ان يبرر استخدام وسائل عسكرية ثقيلة في منطقة مدنيـة مكتظـة                         
 .من مواصلة عملها في مساعدة الالجئين الفلسطينيينوشدد على ان الهجوم االسرائيلي يمنع الوكالة  .بالسكان

 حقهم فـي     بمناصرة الشعب الفلسطيني، للحصول على     االنحيازطالب عبد اهللا احمد بدوي رئيس الوزراء الماليزي، اليوم، حركة عدم             •
 . دولية وإقليمية دولي خاص حول فلسطين، وأن يكون بمشاركةاجتماععا إلى عقد ، ود، وإنقاذ خارطة الطريقإقامة دولتهم

ودعت  .القوة بطريقة عشوائية خالل عملياتها العسكرية في األراضي الفلسطينية          استخدام، إسرائيل بالكف عن     االتحاديةطالبت روسيا    •
  .كان، وخاصة في المناطق المكتظة بالسالفلسطينيينمتناع، عن استخدام القوة العشوائية ضد االوزارة الخارجية الروسية، إسرائيل إلى 

 ضـمن خطـة     غـزة ، عن   لالنفصال الخطة االسرائيلية    تنسجم  دعا نائب وزير الخارجية الروسية الكسندر سلطانوف إلى ضرورة أن            •
 المنبثقة  التزاماتهماوأكد على ضرورة أن تكون هذه المبادرة بمثابة بداية لقيام الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، بتنفيذ                .خريطة الطريق 
وحث سلطانوف، إلى الحوار السياسي بالرغم       .الخاصة بالشرق االوسط   طة الطريق، التي تدعمها اللجنة الرباعية الدولية        عن خطة خري  

بهدف إجراء االنتخابات في األراضي الفلسطينية، موضحاً، عزم روسيا على تقـديم   االستقرار  من صعوبة األوضاع، داعياً إلى ضمان       
 .األوسطن الوضع المتأزم في الشرق المساعدة بنشاط من أجل الخروج م

دان آية اهللا أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور في ايران الجرائم وعمليات القصف والتدمير واالغتياالت المنظمة التي ترتكبهـا                    أ •
لعاصـمة  وقال جنتي في خطبة صالة الجمعـة أمـس، فـي ا          . في شمال قطاع غزة    الشعب الفلسطيني قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد     

طهران، إن هذه الممارسات ستزيد من صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة حتى استعادة جميع حقوقه كاملة وغيـر منقوصـة                    
 .وإقامة دولته المستقلة

 إلى ممارسة ضغوط تجارية علـى اسـرائيل        بريطاني، رئيس الوزراء البريطاني توني بلير     عن حزب العمال ال   دعا جون دنهام النائب      •
الحكومة البريطانية بإتخاذ مواقف أكثر شجاعة تجاه الحكومة اإلسرائيلية،   وطالب .ليتمكن من الوفاء بعهوده لحل قضية الشرق االوسط

وتحدث النائب البريطـاني عـن تجربتـه         .مؤكداً أن الضغوط الخارجية مهمة لدفع الحكومة اإلسرائيلية إلى إعادة التفكير فى سلوكها            
مرور سيارة اسعاف كانت تحمل زميله النائـب         اشها فى الضفة الغربية حيث قامت قوات االحتالل االسرائيلي بعرقلة         الشخصية التى ع  

وأكد دنهام، على أن     .وأنه عضو فى البرلمان البريطاني      دقيقة، رغم معرفة جنود االحتالل بأنه يعاني من أزمة قلبية          90جيبسون مدة   
ة بعدم تأخير سيارات االسعاف مؤكداً أنها مسؤولة عن العديد من حاالت الوفيات بين الفلسطينيين               إسرائيل خرقت وعودها لألمم المتحد    

  .بسبب هذه االجراءات
 

 ردود فعل عربية
 استنكر رئيس الحكومة اللبنانية األسبق الدكتور سليم الحص المجازر التي ترتكبها القوات اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية والتي تستهدف •

 عن دور العرب أمام ما يجري بحق متسائالًاستنكر فيه الصمت العربي حيال هذه المجازر البشعة،  و.األبرياء من أطفال وشيوخ ونساء
امام مشهد المجازر التي ترتكبها اسرائيل على ارض فلسطين في داخل  ال يسعنا،: "وقال الحص.األبرياء العزل من أبناء شعبنا الفلسطيني

 فلسطينية، بال وازع وال رادع، إال أن نتساءل أين هم العرب؟المخيمات ال

وأكدت الجامعه على  .دانت جامعة الدول العربية، بشدة العمليات العدوانية التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في محافظة شمال غزةأ •
فادحة، محذرة من  من األبرياء وتسببت بخسائر ماديةلسان حسام زكي الناطق الرسمي، أن تلك المجازر اإلسرائيلية، أودت بحياة عشرات 

  .أن هذه األعمال والممارسات اإلسرائيلية لن تؤدي سوى إلى المزيد من إراقة الدماء وانعدام االستقرار

 وضع حد إسرائيل على طالبت تونس المجموعة الدولية وأعضاء اللجنة الرباعية وكل األطراف الفاعلة، بالتدخل الفوري والحازم لحمل •
الممارسات تشكل تهديداً خطيراً لألمن  للممارسات العدوانية التي تقوم بها ضد أبناء شعبنا شمال قطاع غزة، مشددة على أن مثل هذه

تتابع ببالغ االنشغال واالستنكار التصعيد الخطير الذي تمارسه قوات االحتالل أنها  تونس وأكدت .واالستقرار في منطقة الشرق األوسط
رائيلي في قطاع غزة، وإمعانها في استخدام القوة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق متسببة بذلك في قتل وتشريد المواطنين األبرياء وتدمير اإلس

 وأشار البيان، إلى أن تونس التي ترأس الدورة الحالية للقمة العربية إذ تدين بشدة هذه الممارسات، لما .الممتلكات والمساكن والمرافق العامة
تمثله من خرق صارخ للمواثيق الدولية والقوانين واألعراف اإلنسانية، فإنها تهيب بالمجموعة الدولية وأعضاء اللجنة الرباعية وكل األطراف 
الفاعلة للتدخل الفوري والحازم لحمل إسرائيل على وضع حد لمثل هذه األعمال، التي تشكل تهديداً خطيراً لألمن واالستقرار في منطقة 
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وذكر البيان، بقرارات القمة العربية األخيرة، التي أكدت تمسك الدول العربية بالسالم العادل والشامل والدائم كخيار  .رق األوسطالش
ودعا البيان، من هذا المنطق إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واستئناف المفاوضات على أساس الشرعية الدولية  .استراتيجي
 .طة الطريق بما يمكن من استتباب األمن واالستقرار وإقامة السالم لفائدة شعوب المنطقة كافةوتنفيذ خار

 

 ردود فعل إسرائيلية
االسرائيلية، حكومة اريئيل شارون إلى الشروع فورا في مفاوضات سياسية، من اجل حل دائم وحقيقي للصراع " كتلة السالم" دعت  •

لة، في بيان لها في أعقاب المجزرة الدموية، التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي، ضد المواطنين وفندت الكت . االسرائيلي-الفلسطيني 
طيني، مؤكدة انه يوجد هناك من يمكن التحدث اليه سفي قطاع غزة، المزاعم اإلسرائيلية، بأنه اليوجد من يمكن التحدث معه في الجانب الفل

وشددت على ضرورة عدم السماح للمفلسين السياسيين ان يقودوا الجمهور اإلسرائيلي، الى  .ث عنهفي الجانب الفلسطيني، وما يمكن التحد
وطالبت كتلة السالم، الحكومة اإلسرائيلية الشروع فورا في  .دولة انتصرت في حرب كهذه طريق مسدود، مشيرة إلى أنه ال توجد حتى اآلن

 .التفاوض مع السلطة الوطنية، حول الخروج من غزة

 يحتجوا على أنمن غير المسموح للفلسطينيين "قوات االحتالل احتجاج الفلسطينيين على الجرائم اإلسرائيلية  قائد المنطقة الجنوبية في استهجن •
 ".  يطلقون الصواريخ من بين بيوتهمألنهم الحالية اإلسرائيليةالعملية العسكرية 

سنمضي : " وأضاف. في قطاع غزة غير محددة بزمناإلسرائيلية العملية العسكرية أن أمس آفي بازنر اإلسرائيليةقال الناطق باسم الحكومة  •
 ".اإلرهابية بهدف وقف هجمات الصواريخ وبهدف زعزعة المنظمات أوسع االمام وبشكل إلى أكثر

ون بيريز أن خطة إسرائيل شمع في أعقاب اتصال هاتفي له مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرئييل شارون قال زعيم حزب العمل اإلسرائيلي •
وأضاف بيريز في تصريح له في نيويورك بعد لقائه األمين العام لألمم المتحدة كوفي أنان . لالنسحاب من جانب واحد من غزة مازالت قائمة

 ".أن الناس العاديين يؤيدون بشدة خطة شارون لالنسحاب من غزة على الرغم من مواجهتها مشكالت من جهة اليمين"
 يات حول مجريات األحداثإخبار

 03/10/2004األحد الموافق 
استغاث الطاقم الطبي في مستشفى بلسم، التابع للخدمات الطبية العسكرية والمقام بالقرب من أبراج الندى والعودة، جراء النقص الحـاد فـي                 •

د محاوالت متكررة وصل طاقم مكون من سـبعة         بع. الغذاء والدواء في المستشفى، حيث لم يعد هناك طعاماً أو دواًء يمكن تقديمه للمرضى             
 من مساء أمس السبت، إلى مقربة من المستشفى حين اعترض           14:00أطباء ومسعف ومسئول اإلسعاف في شمال غزة، عند حوالي الساعة           

رة عميقـة تحـول دون      وبعد محاوالت عدة، ابتعدت الدبابات عن الطريق ليفاجأ الطاقم بأن الجرافات أحدثت حف            . طريقهم عدد من الدبابات   
وبعد االتصال في االرتباط، جاء رد قوات االحتالل بأن يهبط أفراد الطاقم الطبي ليردموا الحفرة           . مرور سيارة االسعاف التي كانوا يستقلونها     

 .وهذا ما حدث، حيث اضطر األطباء السبعة والمسعف ومسئول اإلسعاف الى ردم الحفرة. بأيديهم
حة الفلسطينية إلدخال سيارة إسعاف إلى بلدة بيت حانون بالفشل، رغم تكرار المحاوالت، التي تـتم عـادةً بعـد                    باءت محاوالت وزارة الص    •

 مـن   16:00وكان آخر تلك المحاوالت عند حوالي الساعة        .  الحصول على إذن مسبق من قبل قوات االحتالل عبر ضابط ارتباط اسرائيلي           
أن وزارة الصحة كانت تحاول إدخال وحدات دم وأدوية، إلى عيادة الحكومة التي تعاني من               يذكر  . 2/10/2004مساء أمس السبت الموافق     
 .نقص شديد في تلك المواد

يذكر أن جميع . استمر إغالق عيادة وكالة غوث وتشغيل الالجئين في بلدة بيت حانون، جراء عدم تمكن طاقمها الطبي من الوصول إلى البلدة •
 . دون وصولهم إلى العيادة28/9/2004ن سكان البلدة، ويحول الحصار المفروض على البلدة منذ مساء أفراد الطاقم الطبي ليسوا م

استمر إغالق عيادة الحكومة الوحيدة في منطقة عزبة بيت حانون، جراء عدم تمكن طاقمها الطبي من الوصول إلى العزبة جراء الحصـار                       •
 . عن محيطها بالكامل2/10/2004أمس السبت المشدد المفروض على المنطقة والذي عزلها منذ فجر 

أكملت قوات االحتالل مساء أمس السبت هدم مسجد البخاري في منطقة السكة شرق جباليا، وكان المسجد قد تعرض ألضرار جزئية جسيمة                      •
 .28/9/2004أكثر من مرة منذ بداية االجتياح بتاريخ 

هناك نقص حاد في مياه الشرب تعاني منه بلدة جباليا ومخيمهـا السـيما األجـزاء              صرح السيد خليل سمارة رئيس بلدية جباليا للمركز، أن           •
وأكد سمارة أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي على المنطقة الشرقية، جراء تدمير قوات االحتالل لشبكات الكهرباء الرئيسة على                  . الشرقية

الثالثة الرئيسة التي تغذي منطقة جباليا والمنطقة الشرقية من شارع صـالح            طريق صالح الدين، سيؤدي إلى كارثة، خاصة وأن آبار المياه           
وطالب سمارة بضرورة تأمين وصول طواقم الفنيين لصيانة الشبكات، . الدين تعتمد بالكامل على هذه اآلبار، وتحتاج التيار الكهربائي لتشغيلها

 .مر لمياه الشرب سيؤدي إلى كارثة إنسانيةوحذر سمارة من أن استمرار انقطاع الكهرباء، واالنقطاع المست
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كما صرح مدير بلدية بيت حانون، السيد سفيان حمد للمركز، أن انقطاع التيار الكهربائي عن بئر الندى سيضاعف من النقص الحاد في مياه                        •
وأكد حمد أن اسـتمرار حصـار       . ذكورالشرب في منطقة أبراج العودة والندى وكذلك بلدة بيت حانون التي تعتمد جزئياً على مياه البئر الم                

 . البلدة، ومنع إمدادات الغذاء والدواء سيفضيان إلى كارثة إنسانية
 من مساء أمس السبت، من محيط مفترق التعليم إلى منطقة المنشية في بيت الهيـا، وجّرفـت                  20:30توغلت الدبابات، عند حوالي الساعة       •

 .مت بأعمال تسوية لألراضي في المكاندونماً من األراضي المزروعة، وقا) 20(حوالي 

 . من مساء أمس السبت، منزل عارف الزعانين في شارع السكة في بلدة بيت حانون23:55هدمت قوات االحتالل، عن حوالي الساعة  •
شف وعزبة عبد ربه    تراجعت الدبابات اإلسرائيليلة المتواجدة في محيط منطقة رياض الصالحين وشارع السكة واإلدارة المدنية إلى جبل الكا                •

.  من فجر اليـوم نفسـه      5:00 من فجر اليوم، وعادت لتتمركز في المواقع نفسها عند حوالي الساعة             1:00شرق جباليا، عند حوالي الساعة      
 .يذكر أن قوات االحتالل تقوم عادة بانسحابات تكتيكية يكون الغرض منها استبدال وتغيير ورديات الجنود

، قادمة من شرق تل الزعتر ووصـلت        2/10/2004 من ليلة أمس السبت الموافق       22:55يلية، عند حوالي الساعة     اجتاحت الدبابات اإلسرائ   •
) 300(إلى منطقة الحاووز، وشرعت في شق طريق عبر المنازل السكنية القائمة، حيث هدمت سور منزل عبد ربه أبو الكاس، وجرفت نحو   

ثم تقدمت وهدمت منزل هاني شفيق عبـد        ). بقالة(جي، كما هدمت كلياً محله التجاري       متر مربع من أرضه المزروعة والمحاطة بسور خار       
ثم تقدمت .  متر مربع، ومغطى باإلسبستوس، ويأوي إلى جانب أسرته أسرة أشقاؤه سامي وسفيان300الفتاح أبو الجديان، المقام على مساحة     

كاس، ومنزل صقر أبو الكأس وهدمت أجزاء من منازلهم، واخترقت الـدبابات            نحو منزل أسماء أبو الكأس وهدمته كلياً، ومنزل تيسير أبو ال          
وواصلت طريقها لتهدم أجزاء مـن      . ساحة فارغة لتصل إلى مصنع خياطة تعود ملكيته إلى زكي الكحلوت، حيث هدمته وأجزاء من منزله               

النموذجية لألطفال كلياً، وهدمت أجزاء من مسجد       وهدمت وروضة تل الزعتر     ). الهرس(منزل خليل موسى الكحلوت، ومنزل زهير أبو دية         
 من فجر اليـوم     2:45دونماً منها، قبل أن تعود، عند حوالي الساعة         ) 50(البشير، ووصلت في تقدمها إلى بيارة مسعود حيث جّرفت حوالي           

ه الهالل، وأحدثت طرقاً جديدة من بين ذكر باحث المركز أن الدبابات أخذت في توغلها مساراً يشب. نفسه إلى شرق تل الزعتر، من حيث أتت
 . المنازل، األمر الذي يذكر باجتياح حي البرازيل في رفح

 من فجر اليوم سطح منزل زكي أبو الكأس الذي هدمت في وقت سابق أجزاًء منه وحولته إلى ثكنة                   1:30اعتلى القناصة، عند حوالي الساعة       •
 .مراقبة عسكرية

 من فجر اليوم، من محيط مفترق التعليم في بيت ال هيا إلى تلة قليبو شرقاً وتمركـزت فـي                    2:25ي الساعة   تقدم عدد من الدبابات عند حوال      •
 .المكان

محالً تجارياً جنوب مدخل معبر بيت حانون، وهي ما تبقى بعد ) 20( من فجر اليوم، حوالي 2:30هدمت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
 .ائة محالً في المنطقة في أوقات سابقةأن جرافت قوات االحتالل حوالي م

 من فجر اليوم، قذيفة مدفعية سقطت على منزل عبد الـرحمن ثابـت وألحقـت                2:35أطلقت احدى الدبابات اإلسرائيلية عند حوالي الساعة         •
 .أضراراً جزئية في المنزل، الذي هجره سكانه منذ بداية االجتياح طلباً للنجاة

 من فجر اليوم، بتعزيزات عسكرية جديدة لقواتها المتواجدة في شارع السلطان عبد الحميـد               2:30لي الساعة   دفعت قوات االحتالل، عند حوا     •
 .غرب بلدة بيت حانون

مـن  ) 4( من فجر اليوم، قذيفة من مدفعية الدبابات سقطت خلف مدارس الوكالة في بلـوك                2:40أطلقت قوات االحتالل عند حوالي الساعة        •
 .، وإصابة أربعة آخرين بجراح)22(عاماً، ورامي أكرم قداس، ) 20( استشهاد كل من مصباح حسين الرنتيسي، مخيم جباليا، وأدت إلى

من مخيم جباليـا،    ) 4( من صباح اليوم، قذيفة مدفعية سقطت خلف مدارس الوكالة في بلوك             6:00أطلقت قوات االحتالل عند حوالي الساعة        •
 .عاماً، وإصابة شخص آخر بجراح) 22(ما أدى الستشهاد محمد إبراهيم الشرافي، 

 من ظهر اليوم، الرصاص     12:00أطلق أحد القناصة الذين اعتلوا أسطح عدد من المنازل السكنية في منطقة تل الزعتر، عند حوالي الساعة                   •
رأس، وهو على شـرفة   ، ما أدى إلى استشهادة على الفور، حيث أصيب بعيار ناري في ال            )36(على شاب أصم وأبكم، وهو رائد أبو وادي،         

 .منزله
، ثالثة شبان فلسطينيين تواجدوا عند نهاية شارع زمو في بيت حانون، ما أدى إلى استشهاد 13:10قصفت طائرة مراقبة، عند حوالي الساعة      •

كمـا أن أحـد     . مـد بسام الزعانين وشادي ح   : عاماً، واصابة الشابين اآلخرين بجراح بالغة الخطورة وهما       ) 23(فادى فريد أحمد الزعانين،     
 . السكان اضطر إلى نقل الشهيد والجرحى على عربة مجرورة إلى عياة بيت حانون، التي ينعدم فيها وجود أي من سيارات االسعاف

، مـا أدى    )4( من مساء اليوم، قذيفة مدفعية سقطت خلف مدارس وكالة الغوث الدولية في بلـوك                14.45أطلقت دبابة، عند حوالي الساعة       •
 . عاماً، من سكان مخيم جباليا، حيث تحولت جثته الى أشالء بفعل القذيفة) 29(د ماهر جميل زقوت، الستشها
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تعاني محافظات غزة الوسطى والجنوبية من نقص حاد في إمدادات الوقود والغاز المنزلي، جراء استمرار فصل محافظة الوسطى والجنوبية                    •
يذكر أن نقص الوقود يتسبب في معاناة كبيـرة ويهـدد           . بعضها لليوم الخمس على التوالي    عن محافظة غزة لليوم السابع على التوالي، وعن         

وكذلك الحال فيما يتعلق بمياه  . حياة مرضى بالخطر، خاصة في ظل االنقطاع المتكرر للكهرباء، حيث ينفذ وقود مولدات الكهرباء االحتياطية              
 .في حال إنقطاع التيار الكهربائيالشرب، حيث تعتمد على الوقود في ضخ المياه من اآلبار 

تقطعت السبل بمئات الفلسطينيين من سكان محافظات غزة المختلفة، جراء استمرار إغالق الطريق الرئيس الرابط بينها، حيث أغلقت تلـك                     •
نقطة أبـو هـولي     في حين أغلقت الطريق من      . 27/9/2004القوات الطريق من نقطة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة يوم االثنين الموافق             

ويحول إغالق الطريق دون وصول عشرات المرضى المحولين بالخارج إلى معبر رفح، ومن بيـنهم               . 29/9/2004مساء األربعاء الموافق    
عاماً، من سكان مدينة غزة، الذي يعاني من مرض السرطان، ولديه تحويلة للعالج في مصـر،         ) 21(المريض رزق محمد رمضان صوير،      

كما يحول دون وصول الحاالت الصعبة مـن مستشـفيات          . طريق دون وصوله إلى معبر رفح أو عودته إلى منزله في غزة           وحال إغالق ال  
 .الجنوب إلى مستشفى الشفاء في غزة

 ردود فعل دولية
ية حول نقل صواريخ ، المزاعم اإلسرائيل)األحد(، بيتر هانسن، صباح اليوم )األنروا(نفى ممثل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين،  •

وكان مصدر مسؤول في وكالة األنروا، أكد مساء أمس، عدم صحة المزاعم اإلسرائيلية باستخدام سيارات . قسام بسيارات تابعة للوكالة
خدمات إنسانية ، مؤكداً أن األنروا تقدم "لم تقدم أي دليل على مثل هذه االدعاءات"وأكد على أن إسرائيل . الوكالة األممية لنقل صواريخ قسام

الحكومة اإلسرائيلية لم تتصل باألنروا حتى اآلن حول أي من هذه "وأوضح المصدر أن . لالجئين الفلسطينيين وليست طرفاً في النزاع الدائر
 ".األقاويل واالدعاءات التي ترفضها األنروا رفضاً قاطعاً وتعتبر أنها تمس مصداقيتها ونزاهتها الواضحة في أداء عملياتها

وفي  ".االسرائيليين والفلسطينيين الى التعقل"ودعا "  غزةألحداثقلقه العميق "مس عن أعرب وزير الخارجية الفرنسي مشيال بارينييه أ •
 في واإلسرائيليينليس هناك مخرج للفلسطينيين " والبرتغالي قال بارنييه واألسبانيدلى به في روما اثر لقاء مع نظرائه االيطالي أتصريح 
ن أ"كد وزير الخارجية الفرنسي أو ".عمال العنف من الطرفين والعودة الى طريق التفاوضأيجب وقف "وتابع  ".العنف والدم هذهدوامة 

جل اعادة تحريك خارطة الطريق التي أن يؤكدوا وحدتهم والتزامهم بتنشيط اللجنة الرباعية من أروبيين مجمعون على هذه االدانة ويجب واأل
  ."دولتين تفضي الى

وطالبت اللجنة إسرائيل  .دعت اللجنة الدولية للصليب األحمر، إسرائيل إلى وقف أعمال العنف والقتل الجارية في األراضي الفلسطينية •
وأعربت اللجنة عن قلقها من عواقب أعمال العنف الجارية منذ عدة  .بااللتزام بالمواثيق الدولية، التي تمنع أعمال القتل واألذى ضد المدنيين

إّن اللجنة قلقة من اإلجراءات اإلسرائيلية ضد سكان األراضي المحتلة، خصوصاً وأّن هذه العملّيات أّدت إلى وفاة : أيام في قطاع غزه، وقالت
ودعت اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى وجوب اتخاذ كل االحتياطات الالزمة لحماية المدنيين  .العشرات من األطفال والنساء والشيوخ

 .متلكاتهم في األراضي الفلسطينيةوم

أعربت سويسرا عن قلقها العميق من تصاعد العنف في قطاع غزة، داعية إسرائيل إلى احترام القانون الدولي اإلنساني، الذي يمنع االستخدام  •
دلبري، بقّوة، مقتل عدٍد كبير من ودان المتحّدث باسم وزارة الخارجية، اليساندرو  .غير المتكافئ للقوة واألعمال االنتقامية ضد المدنيين

استهجن وزير الخارجية الهولندي، برنارد بوت، العمليات العسكرية  .المدنيين الفلسطينيين في عمليات الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة
 .اإلسرائيلية في شمال قطاع غزة

 وزير الخارجية الكندي بيار بتيغرو في، عن قلق بالده وأعرب .دعت كندا إسرائيل، إلى وقف أعمال العنف ضد الفلسطينيين، في قطاع غزة •
إنّنا : وقال بتيغرو .العميق حيال العدد الكبير لضحايا التوغل العسكري اإلسرائيلي في مخّيم جباليا لالجئين شديد االكتظاظ في قطاع غزة

 خسائر في األرواح في صفوف السكان غير المقاتلين، ندعو إسرائيل إلى احترام واجباتها، وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب وقوع
مضيفاً أّن كندا تدعو الطرفين إلى التقيد بالتزاماتهما بموجب خريطة الطريق من أجل السالم وبالقانون الدولي، وخصوصاً البنود المتعلقة 

  .بحماية المدنيين

 
 

 ردود فعل عربية
سالم داخل إسرائيل، التحرك الفوري والسريع إليقاف الجرائم العسكرية اإلسرائيلية ناشد الرئيس ياسر عرفات، اليوم، العالم وقوى ال •

جاء ذلك، في اجتماع طارئ برئاسته لمجلس الوزراء، . الالإنسانية والعنصرية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في شمال قطاع غزة
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جتمع الدولي ومؤتمر القمة اإلسالمي، ومؤتمر القمة العربي، ومع وأوضح الرئيس، أنه أجرى اتصاالت مكثفة مع اللجنة الرباعية والم
 .الرئيس زين العابدين بن علي، الذي أصدر بياناً مهماً للمجتمع الدولي، تطرق إلى هذه الجرائم

 االسرائيلي في  مع نظيره االسرائيلي سيلفان شالوم الى وقف عمليات الجيشعبر اتصال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط امس دعا •
وقف العمليات "وقالت الوكالة ان الوزير المصري طلب من نظيره االسرائيلي  .نباء الشرق االوسطأ على ما افادت وكالة وفقاً ،قطاع غز

 ضافأو ".ى عنف مقابلإلعمى الذي يؤدي عمال العنف األأالعسكرية وضبط النفس الن التصعيد في الموقف لن يؤدي اال الى المزيد من 
باالنسحاب االسرائيلي القادم من  ن تتوقف هذه العمليات حتى نتيح الفرصة للجهود المصرية بشأن اعداد الوضع فيما يتعلقأيتعين "الوزير 
 .غزة

مجلس الجامعة سيعقد اجتماعاً طارئاً اليوم األحد على مستوى "صرح مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد صبيح أن  •
برئاسة موريتانيا بناًء على طلب فلسطين لمناقشة العدوان االسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في المدن والقرى  وبين والسفراءالمند

عربي عاجل على  الهدف من االجتماع الطارئ هو بلورة خطة تحرك سياسي ودبلوماسي" وأضاف أن ."غزة والمخيمات وخاصة في قطاع
خاصة في قطاع غزة والعمل على إرسال قوات حماية دولية  جل وقف العدوان االسرائيلي على الشعب الفلسطينيالمستوى الدولي من أ

  ."الفلسطينية المحتلة وقوات حفط السالم الى االراضي
. تواصلة في قطاع غزةالعملية العسكرية اإلسرائيلية الم بالمجتمع الدولي بسبب سكوته حيال ،)األحد(نددت السلطة الفلسطينية بشدة، اليوم  •

يكتفي حالًيا بشجب العملية من خالل إصدار بيانات إال أن هذا ليس كافًيا  وقال وزير الخارجية الفلسطيني، نبيل شعث، إن المجتمع الدولي
 يستنكر العملية المجتمع الدولي قائالً إنه ال كما شجب وزير المفاوضات الفلسطيني، صائب عريقات، اليوم،  .العملية اإلسرائيلية لوقف

مما  سكوت المجتمع الدولي سيعطي شارون شرعية مواصلة الحملة كما يحلو له: "وقال عريقات  .العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة
لبحث  عريقات إنه يتوقع أن يعقد مجلس األمن الدولي جلسة  وقال."سيؤدي إلى تفاقم الوضع وتنفيذ مذبحة ضد السكان الفلسطينيين

  .محاولة إسرائيل خلق قيادة فلسطينية محلية شمالي قطاع غزة ع، إال أنه حذر منالموضو

 ردود فعل إسرائيلية
 أن الحملة العسكرية في قطاع .قال رئيس الوزراء االسرائيلي، أرييل شارون، خالل اجتماعات عقدها مع رؤساء االجهزة االمنية االسرائيلية •

 وقال شارون في مقابلة مع اذاعة الجيش االسرائيلي، صباح ."تغيير الوضع في جبهة غزة"هدف الى غير محددة بزمن وت" التوبة أيام"غزة 
 .التي يطلقها مسؤولون في حماس أو في السلطة الفلسطينية للتصريحات ال قيمة"اليوم، ان 

الجيش "، إن )األحد(، صباح اليوم )تساهلغاليه (قال رئيس الحكومة اإلسرائيلي، أريئيل شارون، خالل مقابلة إلذاعة الجيش اإلسرائيلي  •
شاؤول  وأضاف شارون أنه أصدر تعليماته لوزير الدفاع،". على البلدات اإلسرائيلية في المنطقة سيبقى في قطاع غزة ما دام هناك خطر

العمليات تتم . قدم بصورة جيدةأعتقد أن العملية تت: "شارون قائالً  وأردف."القسام"تتعلق بإيجاد وسائل جديدة لمحاربة صواريخ  موفاز،
 .بصورة مهنية

قالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، إن سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة، داني غيلرمن، سيتقدم بشكوى إلى األمين العام لألمم المتحدة، كوفي  •
الم وليس توفير مأوى لقتلة األوالد مهمة األمم هي إرساء الس"وبحسب اإلذاعة، فإن غيلرمن كتب في الشكوى، أن . عنان، بهذا الخصوص

وفي مقابلة قصيرة أجرتها . وأضافت أن غيلرمن سيطالب األمم المتحدة بإقصاء ممثل األنروا في المنطقة، بيتر هانسن، عن منصبه". والنساء
، في لهجة مليئة "هانسن وتصريحاتهلقد سئمت بيتر "وقال غيلرمن . اإلذاعة معه، انفلت غيلرمن يهاجم ممثل األنروا في المنطقة، بيتر هانسن

بالرغبة باالنتقام من المسؤول األممي، الذي أدان ضمن عمله، ممارسات إسرائيل، خصوصاً إبان مجزرة مخيم جنين الرهيبة في العام 
ذاعة الجيش وأفادت إ". هانسن يحمل أفكاراً مسبقة ويحرض ومعاد إلسرائيل"وأضاف غيلرمن أن . ، التي اقترفها جيش إسرائيل2002

اإلسرائيلي، أيضاً، بأن وزير الخارجية اإلسرائيلي، سيلفان شالوم، أصدر تعليمات لغيلرمن، أمس، بالتوجه إلى مجلس األمن الدولي بطلب 
 . وقال غيلرمن، أنه ينوي تقديم الشكوى يوم االثنين القادم. للتنديد بإطالق صواريخ قسام على المدنيين في إسرائيل

أن موقع الناطق العسكري اإلسرائيلي نشر صوراً، التقطتها طائرة إسرائيلية صغيرة من دون طيار، تظهر فيها " ت أحرونوتيديعو"أشارت  •
ونشر الموقع صورتين غير واضحتين بتاتاً، األولى يظهر فيها .سيارة إسعاف تابعة لألنروا وهي تنقل صاروخ قسام في مخيم جباليا لالجئين

وأضاف الموقع المذكور أنه تم نشر الصور في موقع الناطق ". يو أن"لثانية تظهر فيها سيارة كتب عليها مجموعة ظالل ألشخاص وا
لترافق الحملة العسكرية التي "العسكري اإلسرائيلي، بناء على قرار من الحكومة اإلسرائيلية المصغرة بزيادة الجهود في الناحية اإلعالمية 

 ".غزةينفذها الجيش اإلسرائيلي في قطاع 
هذه المرة الثالثة التي يتبين "أن " يديعوت أحرونوت"وادعى نائب مدير عام وزارة الخارجية لشؤون اإلعالم، جدعون مائير، في حديث لـ •

عندما المرة األولى كانت "وتابع مائير قائالً إن ". فيها أن األمم المتحدة ضالعة في قضايا بالغة الحساسية بدالً من العمل على إرساء السالم
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. في المرة الثانية عندما تم تفجير مدرعة إسرائيلية في حي الزيتون في غزة. "، عند مزارع شبعا"خطف الجنود اإلسرائيليون الثالثة في لبنان
كاناً آخر ال أعتقد أن هناك م"ومضى مائير قائالً ". واآلن يستخدمون سيارة لألمم المتحدة لنقل صواريخ قسام، معدة لقتل األوالد في سديروت

 ". إن الصور خطيرة. في العالم تشارك فيه األمم المتحدة إلى جانب أحد طرفي القتال
 إخباريات حول مجريات األحداث

 04/10/2004االثنين الموافق 
 )1(احـد    شهيداً من محافظة شمال، وشهيد و      )53( طفالً، ومن بين الشهداء      )24( شهيداً من بينهم     )77(بلغت حصيلة شهداء محافظات غزة       •

 منـزالً   )38(وبلغ عدد المنازل المـدمرة كليـاً        . )252(فيما بلغ عدد الجرحى     .  شهيداً من مدينة غزة    )20( من خانيونس و   )3(من رفح، و    
 منزالً وفقاً لعمليات الرصد األولي التي يواصلها بـاحثو          )130(هدمت كلياً، فيما تجاوز عدد المنازل التي تعرضت ألضرار جزئية جسيمة            

 .كز الميزان لحقوق اإلنسانمر
) 20(، بحـوالي    3/10/2004 من مساء أمس األحد الموافق       21:10وسط إطالق كثيف للنيران توغلت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة            •

علـى  آلية عسكرية في شارع زمو في بلدة بيت حانون، منطلقة من الموقع العسكري في منطقة أبو صفية شرق جباليا، وتمركز عدد منهـا                        
فيما توجه عدد آخر إلى منزل فريـد أحمـد          . شارع خليل الوزير في البلدة، مقابل مبنى البلدية، وأطلقت قذيفة مدفعية لم تسفر عن إصابات              

. دونمات من أرضه المزروعة قرب المنزل، كما جرفت أرض مزروعة لم تحدد مسـاحتها آلل أبـو مـراد               ) 7(الزعانين، وجرفت حوالي    
 آلية عسكرية شمال بلدة بيت حانون، واستقر عـدد          30كما توغلت نحو    .  من فجر اليوم   3ات من المنطقة حوالي الساعة      وانسحبت تلك القو  

 .منها في المنطقة الشمالية من البلدة مقابل منزل لعائلة الحويحي، فيما تمركز عدد آخر بالقرب من وادي بيت حانون
 من مساء أمس األحد، منطلقة من مفترق التعليم في          23:30دبابات، عند حوالي الساعة     ) 5(واصلت الدبابات تحركاتها المكثفة، حيث تقدمت        •

بيت الهيا، إلى الشمال من حي تل الزعتر، وواصلت فتح نيران رشاشاتها عشوائياً، إلى أن تراجعت إلى مفترق التعليم عند حوالي السـاعة                       
 . من فجر اليوم3:30

 من فجر اليوم، في محاولة الغتيال أحد أفراد المقاومة وهو عند مدخل منزله،              00:15لي الساعة   قصفت طائرة مراقبة صاروخين، عند حوا      •
 .وأسفر القصف عن إصابة اثنين من أفراد المقاومة. القريب من مسجد التوحيد شرق حي الشجاعية في مدينة غزة

مدفعية سقطت بالقرب من ملعب بيت الهيا في منطقة المنشـية            من فجر اليوم، قذيفة      3:00أطلقت الدبابات اإلسرائيلية، عند حوالي الساعة        •
، إسـماعيل إبـراهيم شـحدة       )20(عاماً، رومل محمد البراوي،     ) 21(شمال شرق بيت الهيا، ما أدى الستشهاد فارس عمر خميس الحبل،            

 .وهم  جميعاً من سكان بيت الهيا) 23(، محمد صابر البابا، )21(قحمان، 
 من صباح اليوم، نيران رشاشاتها بكثافة تجاه        6:00لمتمركزة على شارع السكة شرق تل الزعتر، عند حوالي الساعة           فتحت قوات االحتالل ا    •

وكان الهسي استشهد وهو في طريق عودته من        . عاماً، من سكان مخيم جباليا    ) 27(المنازل السكنية، ما أدى الستشهاد محمد موسى الهسي،         
كر أن المواقع التي استحكمت فيها الدبابات اإلسرائيلية شرق جباليا ومخيمها وتل الزعتر وبيـت الهيـا،                 جدير بالذ . صالة الفجر في المسجد   

 .تكشف مساحات واسعة من المناطق السكنية، ويؤدى إطالقها النار المكثف والعشوائي إلى إصابة ومقتل الكثيرين وهم داخل منازلهم
وم السابع على التوالي، وتعاني العيادة الحكومية وهي المنشأة الطبية الوحيدة التي تعمـل              تعاني بلدة بيت حانون من حصار مشدد تواصل للي         •

ورصد باحثوا المركـز    . في البلدة، بعد تعذر وصول الطاقم الطبي الذي يشغل عيادة الوكالة، من نقص حاد في إمدادات الدواء ووحدات الدم                  
عاماً، وقد وصلت صباح اليوم االثنين إلى عيادة بيت حانون مصـابة بلدغـة              ) 29(عبر اتصاالتهم المتواصلة وصول عائشة أيوب وهدان،        

وفي الوقت نفسه وصل طفل لم يتجاوز العشرة        . أفعى، ولم تتمكن المستشفى من التعامل مع الحالة بسبب نقص األدوية، وتزداد حالتها سوءاً             
كما يعاني الطفل ناصر    . لبية، ولم يتمكن طاقم العيادة من مساعدته      شهور من عمره، رفقة والده فرج جهاد أبو حشيش، وهو مصاب بأزمة ق            

محمد مصطفى عوكل من مرض الصرع، وال يتمكن من الوصول إلى المستشفى أو الحصول على الدواء المناسب، وهو من سكان منطقـة                      
ق اإلنسان اإلسرائيلية وتتولى بدورها متابعة      يذكر أن مركز الميزان أجرى اتصاالت مع رابطة أطباء من أجل حقو           . السكة شمال مخيم جباليا   

 .الحاالت
 من صباح اليوم، صاروخاً سقط في منطقة التوام غرب جباليا، بالقرب من المدرسة 11:30قصفت الطائرات اإلسرائيلية، عند حوالي الساعة        •

 .األمريكية، ولم يسفر عن وقوع إصابات

 صباح اليوم، نيران رشاشاتها عشوائياً، تجاه المنازل السكنية في منطقة شارع السـكة               من 11:45فتحت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة        •
 .عاماً، جراء إصابته بعيار ناري في الوجه) 20(شرق مخيم جباليا، ما أدى الستشهاد رمزي شحدة حسب اهللا، 

شرق بيت الهيا، ووصلت إلى المنطقة الواقعـة         من صباح اليوم، من مفترق التعليم شمال         11:55دبابات، عند حوالي الساعة     ) 10(توغلت   •
وأصبحت بذلك تطل على الطريق الرئيس المـؤدي        . خلف مقر االستخبارت العسكرية شمال تل الزعتر، واتخذت موقعاً ثابتاً لها في المنطقة            
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هذا وأفاد باحث المركـز، أن      . من مخيم جباليا إلى حي تل الزعتر، وبذلك فإن حياة العشرات ممن يسلكون الطريق ستكون معرضة للخطر                
مستشفى العودة التابع التحاد لجان العمل الصحي تعرضت إلطالق النار، وأصبح المستشفى ومدخله الذي يشهد حركـة مكثفـة لسـيارات                     

 .اإلسعاف واألفراد، ممن يحاولون االطمئنان على حالة ذويهم الصحية، في مرمى نيران تلك القوات

سنوات، بينما كان يلهو أمام منزله، شرق بلدة خزاعة في          ) 4( من مساء اليوم، الطفل لؤي أيمن النجار،         13:30استشهد، عند حوالي الساعة      •
وكانت قوات االحتالل فتحت نيران رشاشاتها بكثافة وعشوائياً في المنطقة، بينما كانت تقـوم بأعمـال تسـوية وتجريـف                    . مدينة خانيونس 

 .لذكر أن المنطقة قريبة من الشريط الحدوديجدير با. لألراضي الزراعية في المنطقة

عاماً، داخل منزلها جراء إصابتها بعيار ناري فـي         ) 15( من مساء اليوم، الطفلة إسالم نادر دويدار،         13:40استشهدت، عند حوالي الساعة      •
 .  ربه في جباليا البلديذكر أن قوات االحتالل فتحت نيران رشاشاتها عشوائياً في شارع المحكمة في منطقة عزبة عبد. الرأس

 من مساء اليوم، فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة تجاه سيارة إبراهيم أحمـد               13:00فتحت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة        •
 وهـو   عامـاً ) 21(وتقل السيارة رزق محمد رمضان الصوير،       . محمد أبو مصطفى، بينما كان يحاول اجتياز حاجز أبو هولي إلى الجنوب           

وكانت رابطة أطباء من أجل حقوق اإلنسان، أجرت اتصاالت مكثفة مع قوات االحتالل . يعاني من مرض السرطان، ومحّول للعالج بالخارج    
. ووفقاً للرابطة، فإن قوات االحتالل أبدت موافقتها على أن تبلغ برقم لوحة السيارة التي سيستقلها المريض               . للسماح للمريض باجتياز الحاجز   

يذكر . وبعد أن أبلغت برقم السيارة، منحت الموافقة على مرورها إال أنها وبمجرد أن تقدمت السيارة فتحت النار وأعطبت واحدة من عجالتها  
 من مساء اليوم، حيث فتحت قوات االحتالل الحاجز، عند حـوالي السـاعة   16:00أن المريض تمكن من اجتياز الحاجز عند حوالي الساعة     

 من مسـاء    18:00اح لمئات الفلسطينيين، من العالقين على جاني الحاجز منذ سبعة أيام، بالمرور وأغلقته عند حوالي الساعة                 ، للسم 14:00
 .اليوم

.  من ظهر اليوم، سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة من الوصول إلى بلدة بيـت حـانون                12:30منعت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة        •
لفلسطينية أجرت محاوالت متكررة وحثيثة، لتحصل على موافقة إلدخال سيارة إسعاف محملة باألدوية ووحدات الـدم          وكانت وزارة الصحة ا   

 مـن   18:30إلى بلدة بيت حانون، إال أن قوات االحتالل وعلى الرغم من موافقتها، ال تزال تمنع السيارة من التقدم نحو البلدة، حتى الساعة                       
 .سيارة مكون من السائق زياد عرفات عبد الدايم، والمسعف نعيم جبر رضوان، والممرضة ريم حسين البسيونييذكر أن طاقم ال. مساء اليوم

 

 ردود فعل دولية
وقال المتحدث باسم األمين . طالب أمين عام األمم المتحدة كوفي عنان إسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في قطاع غزة منذ الثالثاء الماضي •

حدة فريد إيكهارد في بيان له أن عنان طالب أيضا السلطة الفلسطينية بالتحرك لمنع إطالق الصواريخ ضد األهداف العام لألمم المت
 .اإلسرائيلية

 

 ردود فعل عربية
ـًا)االثنين(يعقد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، مساء اليوم  •  .غزةلبحث هجوم قوات االحتالل المتواصل على شمال قطاع  ، اجتماًعا طارئ

االجتماع في التاسعة من  وسيبدأ. وكانت الجزائر، وهي أحد األعضاء العشرة غير الثابتين في مجلس األمن، قد تقدمت باالقتراح لعقد الجلسة
ـُنشر بعد، لكن مصادر في واشنطن أكـدت أنـه إذا جـرى تصـويت علـى        وقدمت الجزائر مشروع قرار لمجلس األمن.مساء اليوم لم ي

 .ضد القرار في حال قبوله) الفيتو(الواليات المتحدة حق النقض  ستخدمالمشروع، فست

ناشدت محافظة شمال غزة، اليوم، كافة المنظمات الدولية العاملة في األراضي الفلسطينية، والمنظمات الحقوقية، ومراكز حقـوق اإلنسـان،                    •
وأهابت المحافظة، بالمؤسسات المحلية، لتقديم يد العـون   .محافظةالقيام بواجبها، لرفع الحصار ووقف العدوان اإلسرائيلي، المفروض على ال   

والدعم، وتعزيز صمود شعبنا في الشمال، مناشدةً وسائل اإلعالم الدولية والمحلية نقل حقيقة ما يجري من انتهاكات إسرائيلية في المنطقة بكل 
  .أمانة ومصداقية

ألوروبي، اليوم، إرهاب الدولة المنظم، وجرائم الحرب، التي ترتكبها قـوات االحـتالل             دانت رابطة الالجئين الفلسطينيين في دول االتحاد ا        •
  . في شمال قطاع غزةالشعب الفلسطينياإلسرائيلي، بحق أبناء 

 شـعب ا، التراخي الدولي مع إسرائيل أمام المجازر، التي ترتكبها بحق           أمس األحد ،   استهجن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جان عبيد       •
وطالب األمم المتحدة والمجتمع     . في شمال قطاع غزة    السكان الفلسطينيين الفلسطيني األعزل، وما يقوم به الجيش اإلسرائيلي من مجازر ضد           

  .الدولي اإلسراع في تحريك عملية السالم في منطقة الشرق األوسط، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
برلمانات العربية إلى بلورة خطة تحرك سياسي ودبلوماسي عربي عاجل علـى المسـتوى الـدولي                دعا مجلس الشعب المصري، الدول وال      •

وحثت لجنة الشؤون العربية في المجلس، هيئات ومنظمات حقوق اإلنسان على ضرورة التضـامن               .لمواجهة العدوان اإلسرائيلي على شعبنا    
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الفلسطيني األعزل وإرسال لجان تحقيق لبحث حقيقة ما يجري فـي األراضـي              لكشف كل الحقائق المتعلقة بالعدوان اإلسرائيلي على الشعب         
  .الفلسطينية

عزل، في شمال قطاع غزة، والتي راح ضـحّيتها حتـى            األ  الفلسطيني شعبالاستنكر اتحاد األطباء العرب، الجرائم اإلسرائيلية البشعة ضد          •
زق السياسي الذي يعيشه شارون، ويشعر به المحتلّـون اإلسـرائيليون، وراء            ّن المأ  وأكد االتحاد أ   .اللحظة عشرات الشهداء ومئات الجرحى    

مذبحة غزة التي يقومون بها حالياً، مشّدداً أنّهم يعيثون فساداً وقتالً وتدميراً ضد المدنيين األبرياء، في ظّل تواطؤ أمريكيٍّ كامل وصمٍت دوليٍّ  
  .وعجٍز عربيٍّ

ة، بموقٍف دوليٍّ حازم للضغط على إسرائيل، من أجل وقف عدوانها السافر على قطاع غزة فوراً، مؤكّدة طالبت دولة اإلمارات العربية المتحد •
 . تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه

د الفلسطينيين، وتدمير   أكّد الملك األردني عبد اهللا الثاني، أن استمرار إسرائيل في غطرستها، وممارسة سياسة االغتياالت والقتل الجماعي ض                 •
 .الممتلكات والبنية التحتية في األراضي الفلسطينية المحتلة، يزيد من دّوامة العنف وعدم االستقرار في المنطقة

 ردود فعل إسرائيلية
نه جرائم ضد ، ما يقوم به الجيش اإلسرائيلي في شمال قطاع غزة، بأأمس األحدوصف عضو في الكنيست اإلسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي،  •

  ألم يحن الوقت للتوقف والتفكير من جديد في األساليب التي تنتهجها الحكومة والجيش اإلسرائيلي؟ وأشار إلى أن الحكومة،وتساءل .اإلنسانية
شويه الحقيقة، وأتهم عضو الكنيست، وسائل اإلعالم اإلسرائيلي بت  طفالً خطأ؟792هل قتل : اإلسرائيلية تدعي دوماً بأنها أخطأت، متسائالً

وخاصة ما يجري في شمال غزة، مشيراً إلى أن جميع المواطنين، الذين قتلتهم إسرائيل هم من المدنيين، خالفاً لما تدعيه الحكومة اإلسرائيلية 
 . ووسائل إعالمها

وقال سفير إسرائيل في األمم  دبلوماسيون إسرائيليون عن امتعاضهم خالل تعقيبهم على الجلسة الطارئة التي تقررت لمجلس األمن أعرب •
 . اإلرهابيين ينعقد ثانية إلدانة الذين يحاربون اإلرهاب، بدال من إدانة األمن المتحدة، داني غيلرمان، إن مجلس

األوضاع الصحية في شمال قطاع غزة المحتل، خاصة   عن قلقها العميق من تدهور- فرع إسرائيل -" أطباء لحقوق اإلنسان"عبرت منظمة  •
العديد من المواطنين الفلسطينيين، بضمنهم عدد هائل من األطفال،  وجاء في بيان المنظمة، إن. المصابين  العدد الكبير من األطفالبسبب

األضرار  وأكدت المنظمة إن طواقم طبية تجد صعوبة في الوصول إلى أهدافها والكثير من .بواسطة الجيش اإلسرائيلي استشهدوا أو جرحوا
 . وغيرها من المباني كالمدارسأصابت البيوت 

القسام على مدينة  احتالل قطاع غزة سيزيل خطر فقط"زعم رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست االسرائيلي، يوفال شطاينيتس، انه  •
التحتية لصواريخ  لبنىيتوجب القيام بحملة كبيرة، احتالل غزة والبقاء فيها حتى نقتلع ا"الليكود، انه  وقال شطاينيتس، من حزب ."سديروت

 ."القسام واالرهاب من الجذور
نحن : "في قطاع غزة أجراها، أمس األحد، يعلون، خالل جولة) بوغي(رئيس هيئة األركان العامة في الجيش اإلسرائيلي، موشيه  قال •

 لجولة للوقوف عن كثب على مجرياتوقد أجرى يعلون تلك ا". فقط، إنما لمدة أسابيع أيام معدودة ليس لمدة مستعدون لمواصلة العملية،

 ".أيام الرد" العملية العسكرية التي يجريها الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة والتي أطلق عليها اسم

 إخباريات حول مجريات األحداث
 05/10/2004الثالثاء الموافق 

 شـهيد مـن     )2( شهيداً من محافظة شمال، و     )56(  طفالً، ومن بين الشهداء    )25( شهيداً من بينهم     )84(بلغت حصيلة شهداء محافظات غزة       •
 شهيداً سقطوا في شـمال      )18( شهيداً من مدينة غزة، من بينهم        )22( شهداء من خانيونس وشهيد واحد من محافظة الوسطى، و         )3(رفح، و   

المدمرة، التي رصـدها المركـز      وبلغ عدد المنازل    .  طفالً )91( جريحاً من بينهم     )268(فيما بلغ عدد الجرحى     . غزة أو على خلفية الحدث    
ولحقت أضرار طفيفة جراء استمرار     .  منزالً )130( منزالً هدمت كلياً، فيما تجاوز عدد المنازل التي تعرضت ألضرار جزئية جسيمة              )45(

 روضات من بينها )3( مدرسة، وثالث )11( مباني مدرسية جزئياً تأوي )8(ودمرت تلك القوات .  القصف العشوائي بمئات المنازل السكنية 
.   مركبة واحدة دمـرت كليـاً      )1( مركبات من بينها     )6( منشآت صناعية، و     )8( محالً تجاريا، بالكامل و      )22(ودمرت  . روضة دمرت كلياً  

 .وفقاً لعمليات الرصد األولي التي يواصلها باحثو مركز الميزان لحقوق اإلنسان
) 50(، إلى شل العملية التعليمية بالكامل، حيث أغلقت حوالي 28/9/2004ال غزة منذ أدى هجوم قوات االحتالل المتواصل على محافظة شم •

يذكر أن قوات االحتالل ألحقت     . ولم يذهب عشرات األلوف من التالميذ إلى مدارسهم       . مدرسة تتبع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين والحكومة      
االبتدائيـة  ) ج+ و  (مدرسـتي   اإلعدادية لالجئين، ومبنى مدرسي يضم      ) ب(لالجئين، ومدرسة   ) أ(أضرار جزئية جسيمة بمدرسة اإلعددية      

ومدرسـة  . االبتدائية في مخيم جباليا لالجئـين     ) د(وتعمل على فترتين مسائي وصباحي، ومبنى مدرسي يضم مدرستي، األيوبية االبتدائية و           
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ومدرسة عزبـة بيـت     . واألخرى ابتدائية وتعمل على فترتين    شهداء جباليا في عزبة عبد ربه في بلدة جباليا، وتضم مدرستين واحدة ثانوية              
ومدرسة أحمد الشقيري الثانوية، ومدرسة خليل عويضة المشتركة بالقرب من   . حانون، وتضم مدرستين إعدادية وابتدائية تعمالن على فترتين       

 .قة المنشية شمال شرقأبراج العودة، ومدرسة أبو تمام الثانوية للبنات ومدرسة ذكور بيت الهيا الدنيا في منط

 15:45واصلت قوات االحتالل أطالق قذائف مدفعية دباباتها على مناطق مختلفة من محافظة شمال غزة، حيث أطلقت، عند حوالي السـاعة    •
ت بالقرب ، سقط16:25كما أطلقت قذيفة في محيط المنطقة نفسها، عند حوالي الساعة       . قذيفة في محيط أبراج العودة والندى شمال بيت الهيا        

. ، سقطت في منطقة رياض الصـالحين      19:40وأطلقت ثالث قذائف دبابة، عند حوالي الساعة        . من مستشفى بلسم القريب من أبراج العودة      
، وعلى الرغم من عدم وقوع إصابات، إال أن أصوات االنفجارات           20:40وعادت لتطلق قذيفة أخرى على المنطقة نفسها عند حوالي الساعة           

رت الرعب في قلوب السكان، كما ألحقت أضراراً في المنازل السكنية القريبة من المكان السيما منزل الدكتور كمال الشرافي عضو          القوية أثا 
 .المجلس التشريعي القريب

مدنيـة،   آلية عسكرية من منطقة أبو صفية مروراً بـاإلدارة ال          25دفعت قوات االحتالل بتعزيزات من اآلليات العسكرية، حيث انطلقت نحو            •
لالجئـين فـي    ) أ(، خلف مدرسة اإلعدادية   21:50ليصل جزء من هذه اآلليات إلى منطقة رياض الصالحين، وتمركزت، عند حوالي الساعة              

 . المنطقة

شرعت قوات االحتالل، مساء أمس، في أعمال تسوية للكثبان الرملية، و شقت طريقاً خلف مقر االستخبارات العسكرية شرق مدينة الشـيخ                      •
وانطلقت تلك الدبابات من أماكن مختلفة، جـزء        .  من ليلة أمس سالكة هذا الطريق      22:00وتوغلت عند حوالي الساعة     . د باتجاه الجنوب  زاي

منها انطلق من منطقة أبو صفية مروراً باإلدارة المدنية، وجزء تقدم من مفترق التعليم، والجزء اآلخر تقدم من الموقع العسكري الجديد، الذي 
وواصلت الدبابات توغلها إلى أن وصلت إلى تقاطع شارع الترنس، مع  شارع تل الزعتـر                .  خلف مقر االستخبارات في منطقة قليبو      أقامته
وتراجعت تلك القـوات    . كما فرضت تلك القوات على محيط مدينة الشيخ زايد، ومبنى محافظة الشمال ومنطقة أبو حصيرة بالكامل               . الرئيس

فيما واصلت قصفها المدفعي، وفتحت نيران رشاشاتها عشوائياً وبكثافة في المنطقة، مـا ألحـق               .  من فجر اليوم   00:40عند حوالي الساعة    
 .أضراراً بعشرات المنازل السكنية

 من منتصف ليلة أمس االثنين، قذيفة مدفعية سقطت على منزل صالح أبو سعدة، وأخرى               23:50أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة        •
زل الشيخ عبد العزيز عودة، بالقرب من مستشفى العودة في تل الزعتر، وألحق القصف أضراراً جسيمة في المنزلين، فيما لم يصب                     على من 

 .أحد من السكان بأذى، بسبب مغادرتهم المنزل جراء إطالق الرصاص المتكرر

 سقط بالقرب من مركز الميزان لحقوق اإلنسان مقابل  من ليلة أمس، صاروخا21:20ًأطلقت طائرة مراقبة إسرائيلية، عند حوالي الساعة  •
عاماً ) 24(فيما أصيب حسام محمد الراس . مركز الشرطة، في شارع مخيم جباليا الرئيس، ما أدى إلى تحطم مصابيح اإلنارة داخل المركز

 .من سكان مدينة غزة، بجراح استشهد على إثرها في وقت الحق ظهر اليوم
 من فجر اليوم، قذيفة مدفعية سقطت بالقرب من مبنى قيد اإلنشاء تابع لمستشفى العـودة،                00:05عند حوالي الساعة    أطلقت قوات االحتالل،     •

يذكر أن قوات االحتالل أقامت موقعاً عسكرياً بالقرب من مبنى االستخبارات، حيث            . وتطايرت شظايا القذيفة لتصل إلى مستشفى العودة نفسه       
 .ستشفى العودة في تل الزعتر مباشرةتتمركز الدبابات في مواجهة م

دونماً من  ) 58( من فجر اليوم، جنوب بيت حانون على شارع زمو، وجرفت حوالي             00:40توغلت اآلليات اإلسرائيلية، عند حوالي الساعة        •
 تبلـغ مسـاحتها   متر مربع، ومزرعة دواجـن ) 120(أرض مزروعة تعود ملكيتها لخالد يوسف أحمد الزعانين، ومنزله المقام على مساحة             

 .متر مربع) 200(

، من شارع السلطان عبد الحميد شرقاً إلى شارع السكة، وتمركـزت قـرب مضـخة                00:45تقدمت اآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة        •
 .الصرف الصحي التابعة لبلدية بيت حانون

 في شمال غرب محافظة     5/10/2004 الثالثاء الموافق     من فجر اليوم   02:00توغلت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة          •
خان يونس، وجرفت مساحات واسعة من األراضي والدفيئات الزراعية عالوة على حظائر للطيور والمواشي، وال زالت حتى اللحظة تتمركز 

رافقها خمس جرافات تتوغـل فـي        دبابة ت  15ووفقا لشهود عيان من سكان منطقة السطر الغربي وحاجز التفاح، شوهدت نحو             . في المنطقة 
وحتى اللحظة لم يتمكن باحثنا في خان يونس من الدخول إلى           . السطر الغربي والربوات الغربية وشرعت في عمليات تجريف واسعة النطاق         

خاصة وأن المنطقة   المنطقة، غير أن المواطنين يؤكدون أن عشرات الدونمات والدفيئات الزراعية تم تجريفها حتى ساعة كتابة هذا التقرير،                  
وتشير المعطيات األولية إلى أن قوات االحتالل تحاول خلق منطقة أمنيـة عازلـة              . زراعية وتشتهر بوجود عشرات الدفيئات الزراعية فيها      

الممتدة غرب المحافظة ) غوش قطيف( متر على األقل إلى الشرق من مستوطنة جني طال التي تعتبر جزء من سلسلة مستوطنات 500بعمق 
وترافق التوغـل مـع     .من الشمال إلى الجنوب، حيث أنها أعدت نقاط مراقبة أولية تمركز فيها عدد من الدبابات وأحاطتها بالكثبان الرملية                   
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  أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة مدفعية     06:30وعند حوالي الساعة  . إطالق نار كثيف من الدبابات اإلسرائيلية باتجاه المنازل السكنية في المنطقة          
فيما أصيب جراء إطالق النار العشوائي ثالثة فلسطينيين، وتحتجز تلك القوات أربعة من الشبان منذ ساعات الصـباح               . لم تسفر عن إصابات   

 .حتى صدور هذه النشرة

عاماً، ) 13(، الطفلة إيمان سمير درويش الهمص،       5/10/2004 صباح يوم الثالثاء الموافق      06:30قتلت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة        •
وكانت قوات االحتالل المتمركزة في الموقع العسكري تل زعرب، جنوب غـرب            .  رصاصة 15بدم بارد، حيث أطلق عليها الجنود حوالي        

محافظة رفح، فتحت نيران رشاشاتها تجاه الطفلة عندما اقتربت من الموقع، على الرغم من أنها تلبس الزي المدرسي، وفي مكان ال يمكـن                       
يذكر أن الموقع محاط بالكتل اإلسمنتية، وال يمكن أن تشكل صبية لم تتجاوز الثالثة عشـر مـن                  .  يه بالخطأ أو عدم وضوح الرؤية     التذرع ف 

وحاولت قوات االحتالل تبرير عملية القتل تحت ذريعة أن حقيبة الطفلة تحوي متفجرات، وأنها ألقت الحقيبة               . عمرها خطراً على حياة الجنود    
هـذا وتؤكـد    .عادت لتنفي وجود أي متفجرات، وأن الحقيبة ال تحوي سوى كتب وأدوات مدرسـية             ) قوات االحتالل (ولكنها  على الموقع ،    

متراً من الموقع عندما أخذت تتراجع، إال أن الجنود واصلوا إطالق النـار             ) 20(تحقيقات المركز الميدانية أن الطفلة كانت على بعد حوالي          
وعندما تأكد الجنود من إصابتها، تقدموا نحوها وواصلو إطـالق          . حاولت الهرب إال أن إطالق النار تواصل      نحوها، فسقطت أكثر من مرة و     

 سمحت قوات االحتالل لطاقم من مستشـفى أبـو   7:40وعند حوالي الساعة . الرصاص، وبعد أن تأكدوا من وفاتها، أخذوا حقيبتها المدرسية  
ذكر أن موقع تل زعرب والبرج العسكري يقابالن مدارس غوث وتشغيل االجئين في منطقـة               وجدير بال . يوسف النجار في رفح بنقل جثمانه     

 .تل السلطان غرب مدينة رفح

،  سيارة من نوع سوبارو بيضاء اللون، بينمـا          5/10/2004 من مساء اليوم الثالثاء الموافق       5:40قصفت طائرة مروحية، عند تمام الساعة        •
، في منطقة الرمال الشمالي في مدينة غزة، بصاروخ أصاب السيارة إصابة مباشرة ما أدى               )الشفاء(سام  كانت تسير على شارع عز الدين الق      

عامـاً،  ) 30(عاماً، من سكان مخيم الشاطئ، وظريف يوسف العرعير،         ) 42(بشير خليل الدبش،    : إلى استشهاد فلسطينيين كانا بداخلها وهما     
وهذه هي العملية الثانيـة    . قعت ثالثة جرحى من المارة، وصفت جراح اثنين منهما بالخطيرة         فيما أو . من سكان حي الشجاعية في مدينة غزة      

 فـي   2/10/2004من نوعها خالل يومين، حيث اغتالت تلك القوات كالً من مهدي جمال مشتهى، وخالد العمريطي، مساء السبت الموافـق                    
 .مدينة غزة

كمـا  . انون وعزبتها والقرية البدوية وهي مناطق تحت الحصار منذ بداية االجتياح          واصلت قوات االحتالل تشديد حصارها على بلدة بيت ح         •
شددت من حصارها المفروض على شارع السكة شرق تل الزعتر ومخيم جباليا ومناطق مختلفة من بيت الهيا، كمنطقة شعشاعة، عسـلية،                     

واستمر انقطاع التيـار    . لتعليم، المنشية، وتل قليبو منذ بداية االجتياح      عزبة عبد ربه، البخاري، األنوار، قليبو، أبراج الندى والعودة، مفترق ا          
الكهربائي، ومياه الشرب، حيث يزداد الوضع اإلنساني سوءاً، جراء عدم وصول المواد التموينية، وحليب األطفال واألدوية خاصة ألصحاب                  

 .األمراض المزمنة، والنقص الحاد في المياه الصالحة للشرب

 :دوليةوردود فعل 
 تتوقف عـن    الضغط على اسرائيل لكي   طالب الدكتور ناصر القدوة المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة، مجلس األمن الدولي، ب              •

 ووقف عملياتها العسكرية فوراً في شمال غزة، والتي ادت الى استشهاد وجرح مئات المواطنين الفلسطينيين، واالنسحاب من                  ،عدوانها
مام مجلس األمن الدولي والذي عقد جلسة خاصة لمناقشـة          أواعتبر القدوة في كلمة القاها       .ة، وعدم تكرار ذلك مستقبالً    شمال قطاع غز  

خر، بما يسمى بخطة شارون     آو  آلعل ما يجري حاليا في غزة على صلة، بشكل          : الحالة في الشرق األوسط بما فيها القضية الفلسطينية       
لس األمن الدولي وبناء على طلب المجموعة العربية، عقد جلسة طارئة لمناقشـة مشـروع قـرار                 وكان مج  .حادي الجانب ألالنفصال  

كما يطالب مشروع القـرار المقتـرح إسـرائيل     .تقدمت به المجموعة، ويطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة على الفور    
" خارطة الطريـق  "ويؤكد مشروع القرار على تأييد خطة        . في القطاع  باحترام القانون اإلنساني الدولي وتسهيل عمليات إغاثة المدنيين       

 .بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية بمنطقـة شـمال قطـاع غـزة            "ويطالب  .  السالم في الشرق الوسط    إلحاللالمجمدة تقريبا   
 . ب قوات االحتالل من هناكوبانسحا

 على أبناء شعبنا في شمال غزة، والذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحـى     نددت وزارة خارجية جنوب أفريقيا بالعدوان اإلسرائيلي       •
 .واعتبرت اأن القوات االسرائيلية تزيد الوضع المضطرب سوًء .من األطفال والمدنين العزل

ينيين خالل الحملة قتلت عددا من المواطنين الفلسط اعترف وزير األمن االسرائيلي، شاؤل موفاز، أمس االثنين، بأن القوات االسرائيلية •
سيصعد العمليات العسكرية من البحر والبـر والجـو، حتـى يفهمـوا             " وأعلن أن الجيش االسرائيلي      .العسكرية في شمال قطاع غزة    

سنواصل فرض سيطرتنا، من الجو والبحـر، علـى   " من جهة أخرى قال موفاز ."لن يحققوا نجاحا بهذا االسلوب أنهم) الفلسطينيون(
  ."تنفيذ خطة فك االرتباط عدقطاع غزة حتى ب
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 إخباريات حول مجريات األحداث
 06/10/2004األربعاء الموافق 

 )3( شهيد من رفـح، و       )2( شهيداً من محافظة شمال، و     )61( طفالً، ومن بين الشهداء      )26( شهيداً من بينهم     )92(بلغت حصيلة شهداء محافظات غزة      
.  شهيداً سقطوا في شمال غزة أو على خلفية الحدث)18( شهيداً من مدينة غزة، من بينهم )22(طى، و شهداء من محافظة الوس)4(شهداء من خانيونس و
 منزالً هدمت كلياً، فيمـا تجـاوز عـدد          )55(وبلغ عدد المنازل المدمرة، التي رصدها المركز        .  أطفال )110( من بينهم    )313(فيما بلغ عدد الجرحى     

ودمرت .  ولحقت أضرار طفيفة جراء استمرار القصف العشوائي بمئات المنازل السكنية           .  منزالً )135(مة  المنازل التي تعرضت ألضرار جزئية جسي     
 )8( محالً تجاريا، بالكامل و      )23(ودمرت  .  روضات من بينها روضة دمرت كلياً      )3( مدرسة، وثالث    )11( مباني مدرسة جزئياً تأوي      )8(تلك القوات   

وفقاً لعمليات الرصد األولي التي يواصلها باحثو مركـز الميـزان لحقـوق             .   مركبة واحدة دمرت كلياً    )1(بينها   مركبات من    )6(منشآت صناعية، و    
 .اإلنسان
شهد اليوم تصعيداً تصعيداً نوعياً خطيراً لقوات االحتالل من حيث االستهداف المباشر للمنازل المأهولة بالسكان في المناطق التـي تسـيطر                      •

فقد رصـد المركـز     . صة في منطقة المسلخ شمال مخيم جباليا والمنطقة الواقعة غرب مدينة الشيخ زايد في بيت الهيا               عليها تلك القوات، خا   
من سكان تلك   ) 3(ما تسبب في استشهاد     . استهداف ثالثة منازل سكنية كانت مأهولة بسكانها لحظة تعرضها للقصف المباشر بقذائف الدبابات            

فيما تعرضت المنازل في تلك المنطقة للقصف بالرشاشات الثقيلة، حيث أصيب طفل في سن              . راح مختلفة آخرين بج ) 11(المنازل، وإصابة   
   .       الثامنة بجراح خطيرة جراء إصابته بعيار ناري في الرأس

 وهي مناطق تحت    واصلت قوات االحتالل تشديد حصارها على مناطق عدة في شمال غزة، وتشمل بلدة بيت حانون وعزبتها والقرية البدوية                  •
كما شددت من حصارها المفروض على شارع السكة شرق تل الزعتر، ومخيم جباليا، ومناطق مختلفة من بيت                 . الحصار منذ بداية االجتياح   

 منذ بداية   الهيا، كمنطقة شعشاعة، عسلية، عزبة عبد ربه، البخاري، األنوار، قليبو، أبراج الندى والعودة، مفترق التعليم، المنشية، وتل قليبو                 
واستمر انقطاع التيار الكهربائي، ومياه الشرب، حيث يزداد الوضع اإلنساني سوءاً، جراء عدم وصول المواد التموينية، وحليـب                  . االجتياح

 .األطفال واألدوية خاصة ألصحاب األمراض المزمنة، والنقص الحاد في المياه الصالحة للشرب

 وصول الطواقم الطبية إلى مواقع األحداث، ما حال دون تمكنها من القيام بواجباتها اإلنسانية فـي                 استمرت قوات االحتالل في اعاقة وتأخير      •
 من فجر اليوم األربعـاء      2:10فعند حوالي الساعة    . إخالء الجرحى والشهداء ونقلهم إلى المستشفى، أو تقديم الخدمات الطبية الالزمة للسكان           

 حلقت في سماء مخيم جباليا النار على سيارات إسـعاف تابعـة لجمعيـة الهـالل األحمـر                    أطلقت طائرات مروحية   6/10/2004الموافق  
. من مخيم جباليا، بعيد سماع صوت انفجار في المنطقة المذكورة) 4(الفلسطيني، ومستشفى العودة لدى توجهها إلى منطقة المدارس في بلوك 

كما . ت استهدافها بشكل مباشر في كثير من الحاالت، ما عرض حياتهم للخطر           وهي بذلك لم تكتف بإعاقة الطواقم الطبية فحسب، وإنما تعمد         
شكلت عمليات تجريف الشوارع والبنية التحتية عائقاً اضافياً لعمل تلك الطواقم حيث يتعذر على سيارات اإلسعاف سلوك العديد من الطـرق                     

 . خاصة داخل المناطق التي تخضع لسيطرة قوات االحتالل
. 28/9/2004لذي لحق بالعملية التعليمية بالكامل، جراء استمرار العملية العسكرية في شمال غزة منذ مساء الثالثاء الموافـق                  استمر الشلل ا   •

مدرسة تتبع لكل من وكالة غوث وتشغيل الالجئين والسلطة الوطنية الفلسطينية، األمر الذي حـال دون وصـول                  ) 50(حيث أغلقت حوالي    
 . المعلمين إلى مدارسهمعشرات اآلالف من الطلبة و

واصلت قوات االحتالل إطالق قذائف مدفعية دباباتها ورشاشاتها صوب المنازل السكنية في مناطق مختلفة من محافظة شمال غـزة، وفـي                      •
جارات الحاالت التي لم ينجم عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو أضرار مادية، شكل إطالق النار العشوائي والقصف وأصوات اإلنف                   

كما شكلت مصدراً إلثارة حالة من الرعب والقلق في لدى المدنيين، خاصـةً             . القوية الناجمة عنه مصدر تهديد حقيقي لحياة السكان وتحركهم        
 .   من بعد ظهر اليوم3:25كان آخر تلك القذائف تلك التي أطلقت على شارع السكة عند حوالي الساعة . األطفال والنساء

 أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية كانت تحلق في سماء منطقـة           5/10/2004 من مساء يوم أمس الثالثاء الموافق        10:35 عند حوالي الساعة   •
أسفر القصف عن استشهاد األخوين حسن عبد الحـي         . جباليا صاروخاً سقط على المدخل الشرقي لشارع العجرمي، شمال شرق مخيم جباليا           

 من الفلسطينيين بجراح، 6كما أسفر عن إصابة .  عاماً، وهما من سكان مشروع بيت الهيا24يش  عاماً، وموسى عبد الحي درو30درويش، 
 . وأحدث االنفجار أضراراً في عدد من المنازل السكنية القريبة. وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة

المتمركزة فوق تلة الكاشف شرق مخيم جباليـا   أطلقت الدبابات    5/10/2004 من مساء يوم أمس الثالثاء الموافق        11:45عند حوالي الساعة     •
 . لم يسفر القصف عن وقوع إصابات. قذيفتين سقطتا في شارع السكة شرق المخيم
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 شرعت قوات االحتالل بتجريف مساحة من األراضي الزراعية التي تعود ملكيتها إلى آل عـدوان                6/10/2004عند منتصف الليلة الماضية      •
 آلية قد توغلت في المنطقة وشرعت بأعمال تجريف طالت مساحة           20وكانت قوة عسكرية تقدر بنحو      . نونوتقع في شارع زمو في بيت حا      

 .  دونمات أخرى10تقدر بنحو 

 أطلقت إحدى الدبابات التي توغلت في منطقة شرق بيت الهيا قذيفة            6/10/2004 منتصف ليلة األربعاء الموافق      11:45عند حوالي الساعة     •
ني مأهول بالسكان، ومكون من خمسة طوابق، يقع في منطقة المسلخ غرب مدينة الشيخ زايد، تعود ملكيته إلى غازي مدفعية صوب منزل سك

:  أطفال بجراح مختلفة، وهـم     7 فرداً، من بينهم     22أدى انفجار القذيفة إلى إصابة عدد من أفراد األسرة والبالغ عددهم            .  عاماً 54جبر فلفل،   
) 7(أعوام، عالء   ) 9(أعوام، سها،   ) 10(عاماً، عبير   ) 12( عاماً، وأطفالهما محمد،     30ته سمية أيوب فلفل،     رب األسرة غازي فلفل، وزوج    

كما ألحق االنفجار أضراراً مادية .  شهور7أعوام، وصال عام ونصف، والرضيع هاني ) 3(أعوام، صابرين ) 5(أعوام، والتوأم سالي ودالية 
 .جسيمة في المنزل

ولداً وبنتاً  ) 19(أسكن في بيت الهيا مقابل مسجد مدينة الشيخ زايد، وأنا لدي            : " ي فلفل التي صرح بها إلى المركز ما يلي        ورد في إفادة غاز    •
 كنـت   5/10/2004 من مساء يوم الثالثاء الموافـق        11:20عند حوالي الساعة    . منهم دون سن الثامنة عشرة من العمر      ) 11(من زواجين،   

وكنت أسمع أصوات العديد من االنفجارات المدوية وإطالق        . ع في الطابق الخامس من العمارة التي أسكنها وأخوتي        متواجداً في شقتي التي تق    
النار في محيط المنطقة وقرب المنزل، وكنت أعلم بأن قوات االحتالل قد توغلت في المنقطة، األمر الذي دفعني إلى تفريـق أوالدي علـى                        

كنت أمضي الوقت في زيارة كل غرفة لالطمئنان عليهم وتطمينهم ومحاولة أن أشجعهم علـى النـوم                و. غرف المنزل تحسباً لحدوث مكروه    
 وبينما أنا على هذا الحال شعرت فجأة بانفجار شديد مـن الجهـة    11:45وعند حوالي الساعة    . ولكنهم كانوا خائفين جداً ويصرخون ويبكون     

أتحرك، وبعد لحظات صعد أخوتي من األدوار السفلية من العمارة، وبدأوا بإخراج            سقطت على األرض ولم أستطع أن       . الغربية داخل المنزل  
كنت أنظر إليهم وأرى الدماء تسيل منهم ولكني كنت عاجزاً عن الحركة، حتى جـاء دوري فحملنـي                  . أوالدي واحداً تلو اآلخر من المنزل     

من أبنائي قد أصيبوا ونقلـوا إلـى المستشـفى          ) 9(هناك علمت بأن    و. أخوتي إلى أسفل العمارة من ثم نقلوني بسيارة خاصة إلى المستشفى          
 ".باإلضافة إلى زوجتي سمية

 عاودت قوات االحتالل قصف المنازل السكنية في منطقة المسلخ          6/10/2004 بعد منتصف ليلة األربعاء الموافق       1:15عند حوالي الساعة     •
قذيفة مباشرةً داخل منزل سكني مأهول بالسكان يملكه حسين قحمان، ما أدى إلى         الواقعة غرب مدينة الشيخ زايد في بيت الهيا، حيث سقطت           

وقد تعرضت طواقم اإلسعاف التي هرعت إلـى        . كما أسفر القصف عن إحداث أضرار بالغة في المنزل        . عاماً) 15(استشهاد ابنه عبد اهللا،     
ملية اإلخالء وعرض أفراد الطواقم للخطر، واضـطرهم إلـى أخـذ    المكان إلخالء الشهداء إلطالق نار من قبل قوات االحتالل مما أعاق ع         

 50يذكر أن سيارات اإلسعاف لم تتمكن من االقتراب من المنزل وبقيت على بعد حـوالي                . سواتر واالستلقاء على األرض لفترة من الزمن      
تمر إطالق النار تجاه الطواقم لحين االنتهـاء مـن          وقد اس . متراً بسبب وعورة الطريق وكثرة الحفر التي أحدثتها قوات االحتالل في المنطقة           

 . إخالء الجثة

 من  1:15عند حوالي الساعة    : " جاء في إفادة ضابط اإلسعاف، عماد محمد علي والذي توجه مع رفاقه نحو المنزل المذكور، للمركز ما يلي                  •
قرب من منطقة المسلخ التي كانت تشهد توغـل لقـوات           ، كنت متواجداً مع طاقم إسعاف بال      6/10/2004بعد منتصف ليلة األربعاء الموافق      

وفي ذلك الوقت سمعت صوت انفجار قريب من المكان،  وعلى الفور انطلقت سيارة اإلسعاف صوب مكان االنفجار الذي وقع في                     . االحتالل
قد وصلت إلى المكان نفسه وسبقتنا      سيارات إسعاف أخرى    ) 5(ولدى وصولنا إلى المنزل المكون من طبقتين كان نحو          . أحد المنازل القريبة  

فجأة .  متراً 50إلى المنزل، فبقيت واقفاً برفقة اثنين من زمالئي في المكان الذي اصطفت فيه سيارات اإلسعاف والذي يبعد عن المنزل نحو                     
رت الرمال حولنا مما اضـطرنا      تناث. حدث إطالق نار كثيف جداً تجاه المسعفين الذين دخلوا المنزل وسيارات اإلسعاف المتوقفة في الخارج              

 دقيقة خرج المسعفون من داخل المنزل وهم يحملون شخصاً على الحمالة عرفت الحقاً بأنـه                15وبعد حوالي   . إلى االختباء واالنبطاح أرضاً   
 ".      كان قد استشهد

ل في إطالق النار العشوائي والمركز على        استمرت قوات االحتال   6/10/2004 بعد منتصف ليلة األربعاء الموافق       1:40عند حوالي الساعة     •
أسفر عن إصابة الطفل أحمد عماد أبو سمك،        . المنازل السكنية في منطقة المسلخ شمال مخيم جباليا، وغرب مدينة الشيخ زايد في بيت الهيا              

 إلى إصابة فلسطينيين آخرين     كما أدى القصف  . وقد وصفت جراحه بالخطيرة   . سنوات بعيار ناري في الرأس، أثناء وجدوه داخل منزله        ) 8(
 .بجراح

 قصفت إحدى الدبابات اإلسرائيلية، المتواجدة في منطقة المسلخ شمال   6/10/2004 من فجر اليوم األربعاء الموافق       2:20عند حوالي الساعة     •
 مدينة الشيخ زايد ما أدى إلـى        مخيم جباليا، بشكل مباشر منزالً مأهوالً بالسكان، يقع خلف المنتزه المقام على الطريق الرئيس جنوب غرب               

كما أسفر القصف عـن إصـابة   .  عاماً، حيث تحولت جثتيهما إلى أشالء     ) 22(عاماً، وولده حمودة،    ) 50(استشهاد مالكه حمدان فرح عبيد،      
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مل فيه حمدان عبيد    يذكر أن المنزل يقع بمحاذاة مسجد الهدى، الذي يع        . زوجة رب األسرة وولده اآلخر    : اثنين آخرين من سكان المنزل هما     
 .مؤذناً، وأنه تعرض ألضرار مادية

 وبعد أحكمت قوات االحتالل سيطرتها على كامل منطقـة المسـلخ،            6/10/2004 من فجر اليوم األربعاء الموافق       2:30عند حوالي الساعة     •
. ولوه إلى نقطة مراقبة وإطالق النار     اقتحمت منزل عائلة حبوب في يقع غرب المنطقة والمكون من أربعة طبقات واعتلى الجنود المنزل وح               

 فجراً، مـا    5:00استمر الجنود في السيطرة على المنزل وإطالق النار تجاه الشارع الرئيس المؤدي إلى مستشفى كمال عدوان حتى الساعة                   
 .الء الجرحىأعاق حركة السكان وشكل خطورة على كل من يتحرك في المنطقة خاصةً طواقم اإلسعاف والسكان الذين يقومون بإخ

 دونماً مـن األراضـي الزراعيـة    20 جرفت قوات االحتالل نحو 6/10/2004 من صباح اليوم األربعاء الموافق    8:00عند حوالي الساعة     •
كما هدمت قوات االحتالل منزالً تعود ملكيته إلى جمال         . عرف من بين أصحاب تلك األراضي أيوب الكفارنة       . الواقعة في شمال بيت حانون    

 . ي المسئول السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية والمحتجز حالياً في سجن أريحاالشوبك

 انسحبت قوات االحتالل من المنطقة الواقعة جنوب مدارس الوكالـة           6/10/2004 من ظهر اليوم األربعاء الموافق       1:00عند حوالي الساعة     •
بعيد االنسحاب توجه عدد من سكان المنطقـة        .  تلة الكاشف شرق المخيم    من المخيم، وتمركزت في منطقة    ) 4(في مخيم جباليا ومنطقة بلوك      

 فتحت  1:30وعند حوالي الساعة    . الذين كانوا قد خرجوا منها نحو منازلهم لمعاينة ما حل بها من تدمير ولمحاولة إنقاذ ما تبقي من ممتلكات                  
 . أحدهم بجراحقوات االحتالل المتمركزة أعلى التلة النار تجاههم مما أدى إلى إصابة

عاماً، من سكان جباليا البلد ) 60(  أصيبت المسنة آمنة محمد النجار، 6/10/2004 من ظهر اليوم األربعاء الموافق 1:05عند حوالي الساعة  •
ل متمركزة أعلى   أطلق العيار الناري من دبابة تابعة لقوات االحتال       . بعيار ناري ثقيل في الرأس أثناء سيرها في شارع النزهة في جباليا البلد            

يذكر أن وقت وقوع اإلصابة تزامن مع إطالق نار صدر من . تلة الكاشف، وتبعد نحو كليومتراً واحداً شرق المنطقة التي وقعت فيها اإلصابة
نوب شرق الدبابات المتمركزة في تلة الكاشف، وتلك التي كانت تنسحب من منطقة جنوب مدارس الوكالة في مخيم جباليا واستهدف السكان ج          

 . مخيم جباليا

 هدمت قوات االحتالل منزلين يقعان في منطقة تلة الكاشف شـرق            6/10/2004 من ظهر اليوم األربعاء الموافق       2:35عند حوالي الساعة     •
 .ر مربع مت100يعود المنزل األول لناصر أبو فريح، والثاني لحامد أبو فريح، وكالهما مغطى باألسبستوس ومقام على مساحة نحو . جباليا

فرداً، مـن   ) 32( أجبرت قوات االحتالل أسرة فلسطينية مكونة من         6/10/2004 من ظهر اليوم األربعاء الموافق       2:35عند حوالي الساعة     •
حيث كانت قوات االحتالل قد اقتحمت المنزل وحولته إلى         . عائلة الدحنون، على الخروج من منزلها الذي يقع في على تلة قليبو شرق جباليا             

طفـالً،  ) 15: (يذكر أن األسرة تتكـون مـن  . 30/9/2004ة مراقبة، بعد أن احتجزت سكانه في غرفة واحدة منذ يوم الخميس الموافق      نقط
 . من الرجال، وأن قوات االحتالل ال تزال تسيطر على المنزل) 7(نساء، و) 10(و

سنوات، بعيار ناري في ) 10(لطفل محمد منصور عبد ربه،  أصيب ا6/10/2004 من ظهر اليوم األربعاء الموافق 2:45عند حوالي الساعة  •
 . القدم اليسرى، أثناء تواجده في شارع المحكمة شرق جباليا

 قصفت قوات االحتالل برشاشاتها الثقيلة نادي شباب جباليا، ومدرسة     6/10/2004 من ظهر اليوم األربعاء الموافق       3:30عند حوالي الساعة     •
يذكر أن قوات االحتالل كانت قد دمرت بشكل كلي كافتيريا نادي شباب جباليا في وقـت                .  ما ألحق أضرار فيهما    بنات بيت الهيا اإلعدادية،   

 .    متر مربع1000متأخر من الليلة الماضية، وهي مقامة على مساحة 

 :ردود فعل دولية
دولي، يدعو إسرائيل لوقف جرائمها وعـدوانها علـى         أحبطت الواليات المتحدة األمريكية، فجر اليوم، مشروع قراٍر عربيٍّ لمجلس األمن ال            •

 دولة القرار، في حين امتنعت كل من بريطانيا وألمانيـا ورومانيـا عـن               11وأّيدت   ).الفيتو( وذلك عبر استخدامها حق النقض     ،قطاع غزة 
ـ               .التصويت ة مشـروع قـرار تقـّدمت بـه         وكان مجلس األمن الدولي وبناًء على طلب المجموعة العربية، عقد جلسة طارئة أمس، لمناقش

كما يطالب مشروع القرار المقترح إسرائيل بـاحترام القـانون           .المجموعة، ويطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة على الفور         
 تقريباً، إلحالل   المجّمدة" خارطة الطريق "ويؤكد مشروع القرار على تأييد خطة        .اإلنساني الدولي وتسهيل عمليات إغاثة المدنيين في القطاع       

 .وبانسحاب قوات االحتالل من هناك" بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية بمنطقة شمال قطاع غزة"السالم في الشرق األوسط، ويطالب 
 
سرائيلي في غزة أن تنهي العملية التي يقوم بها الجيش اإل يجب على إسرائيل: "قال وزير الخارجية األمريكي، كولن باول، مساء أمس الثالثاء •

 ."بسرعة قدر اإلمكان
 

عن قلقها الشديد تجاه االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق االنسان والتي ترتكبها قـوات االحـتالل جـراء                ) أمنستي(عبرت منظمة العفو الدولية      •
ي أصدرته اليـوم األربعـاء أن   وأشارت في بيان صحف  . استمرار العملية العسكرية التي تقوم بها في األراضي الفلسطينية خاصةً شمال غزة           
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قوات االحتالل استخدمت قوة مفرطة شملت الدبابات والطائرات الحربية لقصف مناطق مكتظة بالسكان، ما أوقع عدداً كبيراً من القتلى نسبة                    
لسكان، حيث فرضت عليهم    كما انتقد البيان الممارسات اإلسرائيلية بحق ا      .  منهم من األطفال، وآخرون لم تكن لهم صلة باألعمال العسكرية         

. حصاراً مشدداً منعت بموجبه وصول الطواقم الطبية والغذاء والدواء اليهم، وحرمتهم من الوصول الى أماكن عملهم أو جامعاتهم ومدارسهم                  
سكان، ووقف كافـة    وطالبت المنظمة قوات االحتالل بوضع حد نهائي الستخدام القوة المميتة بحق ال           . باإلضافة الى استهداف الطواقم الطبية    

أشكال هدم وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة والبنية التحتية، والسماح للطواقم الطبية بالوصول إلى المرضى والمحتاجين للعناية الطبيـة،                  
سلحة إلى عدم   كما دعت المنظمة الدولية المجموعات الفلسطينية الم      . واحترام حق السكان في حرية الحركة والتنقل بين محافظات قطاع غزة          

 .مهاجمة قوات االحتالل من المناطق السكنية لتجنيب المدنيين خطر إطالق النار، وإلى التوقف عن استهداف المدنيين اإلسرائيليين

 
ـ        " مؤسسة تابعة لألمم المتحدة وتعمل في قطاع غزة اليوم األربعاء بياناً قالت فيه إن                12أصدرت   • ة العنف الدائر يدفع قطاع غزة نحـو كارث

وعبرت عن خشيتها من عدم مقدرة السكان الفلسطينيين على الصمود، خاصةً في ضوء األوضاع المتدهورة بسـبب الممارسـات                   ". إنسانية
 فلسطينياً، األمر الذي يساهم فـي       45 بلغت   2004وذكر البيان أن معدل الفلسطينيين الذين يقتلون في الشهر الواحد خالل العام             . اإلسرائيلية
كما عبرت تلك المؤسسات عن قلقها حيال استمرار الحصـار المفـروض علـى              . في قطاع غزة  % 72بة الفقر إلى ما يصل إلى       ارتفاع نس 

وأكدت تلك المؤسسات على أن ممارسات قوات االحتالل يجب أن ال تتعارض مع             . األراضي الفلسطينية، الذي يمنع حركة األفراد والبضائع      
     . تستخدم تلك القوات للقوة غير المتناسبة مع أي رد فعل تقوم بهالقانون الدولي اإلنساني، وأن ال

 
، ميغيل انخل موراتينوس، إسرائيل، إلى وقف حملتها العسكرية في قطاع غزة، مؤكّداً أّن هذا العدد الكبير مـن  األسبانيدعا وزير الخارجية     •

راتينوس خالل ندوٍة صحفّيٍة عقدها في مدريد مساء أمس، الوضـع           ووصف مو  .القتلى الفلسطينيين غير مقبول في القرن الحادي والعشرين       
وأشـار   .الحالي في قطاع غزة بالمأساوي، مشّدداً على أّن التوّصل إلى حلول واتفاقات، يكون عن طريق الحـوار والتفـاوض السياسـي                    

عملّياتها العسكرية في قطاع غـزة، مضـيفاً أّن         موراتينوس إلى سعي مجلس األمن الدولي للتوّصل إلى قرار، يدعو إسرائيل إلى وضع حدٍّ ل              
 .تهدئة الوضع ال تكفي، بل يجب المساهمة في وضع آلّية في المنطقة، من شأنها أن تقّدم نتائج فورية ميدانياً

 :ردود فعل اسرائيلية
 

التي أجراها في مبنى وزارة الدفاع  األمنية، في نهاية المشاورات )األربعاء(أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، أريئيل شارون، بعد ظهر اليوم  •
ـَلع شارون خالل االجتماع. على إسرائيل" القسام"وقف إطالق صواريخ  ، ستستمر حتى"أيام الرد"في تل أبيب، أن عملية  التشـاوري   واط

خلت يومها الثـامن، ستسـتمر حتـى        على سير العملية التي يقوم بها الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة، وأعلن في نهايته أن العملية، التي د                 
 ."القسام"لوقف إطالق صواريخ  تحصل إسرائيل على ضمانات

 :ردود فعل عربية
نّدد مجلس الشورى المصري، باستمرار الجرائم القمعّية والعدوانية والالإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشـعب الفلسـطيني فـي                      •

ودعـت لجنـة الشـؤون العربيـة         . معرباً عن قلقه العميق إزاء تلك الجرائم وعواقبها الوخيمة         .غزةاألراضي المحتلة، وبخاّصة في قطاع      
، إلى تبنّـي موقـٍف      ةاألمريكيوالخارجية واألمن القومي بالمجلس في بياٍن لها أمس، اللجنة الرباعية الدولية، وفي مقّدمتها الواليات المتحدة                

كمـا   . والعمل بجدٍّ من أجل التوّصل إلى تسوية سلمية، تؤّدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة              عادٍل ومحايٍد تجاه قضية الشرق األوسط،     
 .طالبت اللجنة الشعب الفلسطيني بتوحيد صفوفه، لمواجهة المخاطر والتحّديات التي يتعرض لها

 
 :ردود فعل فلسطينية

 العمليـات  لوقـف  األمـن  مجلـس  فـي  العربي القرار مشروع ضد )الفيتو( ضالنق حق المتحدة الواليات  استخدام  الفلسطينية  السلطة  أدانت •
 المفاوضـات  شـؤون  وزيـر  وقال .عدوانها توسيع أجل  من  الفيتو  هذا  إسرائيل  تستغل  أن  من  خشيتها  عن  معربة  غزة  قطاع  في  اإلسرائيلية
 االنحياز هذا أن معتبرا إلسرائيل التام واالنحياز ربيةالع بالدول االستهانة بذلك تواصل واشنطن إن :له تصريح في عريقات صائب الفلسطيني

 وإلـى   المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  إلى  ستتوجه  السلطة  أن  وأكد .األوسط  بالشرق  واإلرهاب  العنف  وتصاعد  االستقرار  عدم  حالة  في  يساهم
 أمـا  .غـزة   قطاع  في  والعدوان  اإلسرائيلي  التصعيد لبحث  لهما  عاجل  اجتماع  لعقد  ,الرابعة  جنيف  التفاقية  الراعية  بصفتها  سويسرا  حكومة
 القيـام   فـي  فشل  المجلس أن  إلى  مشيرا  األمن  لمجلس  آخر  حزينا  يوما  الفيتو  اعتبر  فقد  القدوة  ناصر  المتحدة  األمم  لدى  الفلسطيني  المندوب
 القضـية   بشـأن   بـوش   جـورج   الرئيس  دارةإل  السابع  الفيتو  هو  هذا  إن  :صحفي  تصريح  في  القدوة  وقال .المتحدة  األمم  ميثاق  وفق  بمهامه

 .الصراع في طرفا نفسها المتحدة الواليات جعلت أن بعد المنطقة في الوضع تدهور باستمرار يهدد مما الفلسطينية
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 إخباريات حول مجريات األحداث
 07/10/2004الخميس الموافق 

فيما بلغ عدد   .  شهيداً سقطوا خالل اجتياح محافظة شمال      )85(بين الشهداء    طفالً، ومن    )29( شهيداً من بينهم     )96(بلغت حصيلة شهداء محافظات غزة      
 منزالً هدمت كلياً، فيما تجاوز عدد المنازل التي تعرضت ألضرار           )60(وبلغ عدد المنازل المدمرة كلياً      .  طفالً )111( جريحاً من بينهم     )319(الجرحى  

، وعـدد المسـاجد   )31(، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجاريـة        )15(ألطفال المدمرة   وبلغ عدد المدارس ورياض ا    .  منزالً )130(جزئية جسيمة   
وهذا وفقاً  .  دونماً من األراضي الزراعية    )250( مركبات، وبلغت مساحة األراضي المجرفة       )6( من بينها مسجد دّمر كلياً، وعدد المركبات         )6(المدمرة  

 . مركز الميزان لحقوق اإلنسانلعمليات الرصد األولي التي يواصلها باحثو
 من مساء أمس، طائرة مروحية ثالثة صواريخ تجاه ورشة للحدادة والخراطة، تقع في شـارع دردونـة،   20.50أطلقت، عند حوالي الساعة     •

 .خلف مدرسة الرافعي األساسية الدنيا في جباليا البلد، وتعود ملكية الورشة لمحمد سعيد القطاع
 من مساء أمس، على أنحاء متفرقة من بلدة بيت حانون وحي تل             21:30ئيلية نيران رشاشاتها، عند حوالي الساعة       فتحت المروحيات اإلسرا   •

  .الزعتر، ما ألحق أضراراً بعشرات المنازل السكنية، وبث الخوف والهلع بين السكان المدنيين
 عدة في شمال غزة، وتشمل بلدة بيت حانون وعزبتها والقرية واصلت قوات االحتالل تشديد حصارها، لليوم التاسع على التوالي، على مناطق •

كما شددت من حصارها المفروض على مناطق مختلفة شرقي مخـيم جباليـا وتـل               . البدوية وهي مناطق تحت الحصار منذ بداية االجتياح       
واستمر انقطاع التيار   . فترق التعليم، المنشية  ومناطق مختلفة من بيت الهيا، قليبو، أبراج الندى والعودة، م         . الزعتر، كمنطقة شعشاعة، عسلية   

الكهربائي، والمياه الصالحة للشرب، عن هذه المناطق يجعل الوضع اإلنساني يزداد سوءاً، جراء عدم وصول المـواد التموينيـة، وحليـب                     
 .األطفال واألدوية خاصة ألصحاب األمراض المزمنة، والنقص الحاد في المياه الصالحة للشرب

، متأثراً بجراح أصـيب بهـا       عاماً، من سكان مخيم جباليا    ) 16(محمد أبو سيف،     من صباح اليوم، الطفل      7:25عند حوالي الساعة    استشهد،   •
 .، حيث أصيب بعيارين ناريين في الرقبة والصدر، جراء إطالق النار العشوائي والمتكرر من قبل قوات االحتالل1/10/2004بتاريخ 

 من صباح اليوم، قذيفة مدفعية في محيط نادي شباب جباليا الرياضي، الكائن شمال غـرب                7:40والي الساعة   أطلقت قوات االحتالل، عند ح     •
عاماً، من  ) 15(رائد زياد أحمد أبو زيد،      : تل الزعتر مقابل مدينة الشيخ زايد، ما أدى إلى مقتل طفلين كانا يلهوان بالقرب من المكان، وهما                

 . عاماً، من سكان مشروع بيت الهيا) 15(د حسين أبو فول، سكان مخيم جباليا، وسليمان العب
، سمعت دوي انفجـار شـديد هـز    07:40عند حوالي الساعة "وجاء في إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز إبراهيم أحمد يوسف شبات   •

كان االنفجار جنوب نادي شباب     ... عودة    فتحركت فوراً، إلى مكان االنفجار في سيارة إسعاف ال          – الذي أعمل به     -أرجاء مستشفى العودة    
عندما اقتربت من المكان رأيت جثتين لطفلين في المكان، جثة شبه متكاملة            ... جباليا بالضبط، الواقع شمال تل الزعتر، شرقي مخيم جباليا،          

ولـم  ... نت الجثة واألشالء ألطفال     كا...  متر   15ورأيت أشالء متناثرة في محيط قطره حوالي        ... باستثناء الرأس وكانت الرمال تغطيها      
ممرض في مستشـفى    (ألحظ وجودة أي أشخاص آخرين في المكان لحظة وصولي، حملت الجثة الكاملة أنا وزميلي المسعف ضياء الحلبي،                  

بـت بالجثـة    متـر فقـط، وذه  200بدأت اإلسعافات تتوافد فقد كنت أول الواصلين، ألن االنفجار يبعد عن المستشفى حـوالي    ) ...  العودة
 .."للمستشفى، لم يكن هناك أي إصابات في المكان

 من صباح اليوم، نيران رشاشاتها بكثافة، تجاه المنازل السكنية في محيط مفترق التعليم في               9:20فتحت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة        •
ستهدف المنازل السكنية دون سبب يذكر، األمر الذي أوقـع  بيت الهيا، يذكر أن قوات االحتالل تفتح نيران رشاشاتها بين الفينة واألخرى، وت  

قتلى وجرحى في صفوف السكان وهم داخل منازلهم، أو محالتهم أو أرضهم الزراعية كما حدث مع الشهيد المسن الحبل والشاب األشقر، من 
 .بيت الهيا

 محيط منطقة أبو حصيرة في تل الزعتر، ولم تسفر عـن             من صباح اليوم، قذيفة مدفعية في      9:25أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة      •
مـن  ) 7(وهنا يجدر التذكير بما ورد في النشرة السـابقة    . جدير بالذكر أن إطالق القذائف المدفعية عشوائياً أصبح يتم بشكل منظم          . إصابات

 .استهداف المنازل السكنية بالقصف المدفعي كمنزل عائلة فلفل، وعائلة عبيد
 من صباح اليوم، تجاه محيط اإلدارة المدنية ومقر الكتيبة 9:30ات اإلسرائيلية المتمركزة على جبل الكاشف، عند حوالي الساعة تحركت الدباب •

 .، قبل أن تتمركز على طريق صالح الدين شرق اإلدارة المدنية)بركسات(الثالثة لألمن الوطني، ودمرت جزءاً من مباني اإلدارة المدنية 
 من صباح اليـوم، تجـاه       11:30إلسرائيلية المتمركزة عند مفترق التعليم في بيت الهيانيران رشاشاتها، عند حوالي السعاة             فتحت الدبابات ا   •

 .أطفال) 6(أفراد، من بينهم ) 8(منزل جهاد أبو شدق، وهو منزل مكون من طبقتين، تسكنه عائلة مكونة من 
الطبية إلى مواقع األحداث، ما حال دون تمكنها من القيام بواجباتها اإلنسانية فـي              استمرت قوات االحتالل في اعاقة وتأخير وصول الطواقم          •

و باءت محاوالت طواقم الهالل األحمر الفلسطيني       . إخالء الجرحى والشهداء ونقلهم إلى المستشفى، أو تقديم الخدمات الطبية الالزمة للسكان           
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. عاماً وتعاني من التهابات حادة، كما أنها في حالة انهيار عصبي) 30(لغة من العمر إليصال الدواء للمريضة آمنة محمد الشافعي الجمل، البا 
 وهي المنطقة السكنية الواقعة شرقي الكتيبة الثالثة بمحاذاة شارع صـالح            29/9/2004وتقطن الجمل في منطقة تتعرض لحصار مشدد منذ         

 .الدين
اليوم، منزل المواطن زياد سعدات، المكون من طبقتين، والواقع علـى شـارع              من مساء    15:00هدمت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة        •

 . السكة في بلدة بيت حانون
عاماً، متأثراً بجراح أصيب بها جـراء قصـف   ) 27( من مساء اليوم، لؤي جمال حمد، البالغ من العمر 15:30استشهد، عند حوالي الساعة   •

 . ، استشهد حدهم على الفور وهو فادى الزعانين3/10/2004فق طائرة لصاروخ على ثالثة شبان يوم األحد الموا
 من مساء اليوم، نيران رشاشاتها بكثافة تجاه المنازل السكنية          17:00فتحت قوات االحتالل المتمركزة شرقي شارع زمو، عند حوالي الساعة            •

عاماً، لحظة مرورها أمـام     ) 12(دة، البلغة من العمر     في منطقة القرمان جنوبي بلدة بيت حانون، ما أسفر عن إصابة الطفلة سماح معين عو              
 .نافذة المنزل، ووصفت المصادر الطبية حالتها بالخطيرة جداً

 من مساء اليوم، على منزل فتحي الزعانين، المكون من ثالث طبقات، وتسـكنه أسـرة                17:10استولت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة        •
 . على شارع صالح الدين في بلدة بيت حانونويقع المنزل. فرداً) 18(مكونة من 

 من مساء اليوم،    18:00فتحت قوات االحتالل المتمركزة في منطقة قليبو، تل الزعتر والسكة، شمال وشرق تل الزعتر، عند حوالي الساعة                   •
كنية، وبث الخوف في قلوب السكان،      نيران رشاشاتها بكثافة تجاه المنازل السكنية في حي تل الزعتر، ما ألحق أضراراً بعشرات المنازل الس               

  .السيما األطفال منهم
علن الدكتور عبد الجبار الطيبي، مديرعام الرعاية األولية في وزارة الصحة، اليوم، أن جميع خدمات الرعاية الصحية األولية، فـي جميـع               أ •

الطيبي، فـي بيـان     . وأشار د  . الشرس على المنطقة   مناطق شمال قطاع غزة، مازالت معطلة تاماً، نتيجة عدوان قوات االحتالل اإلسرائيلي           
صحفي صادر عن الوزارة، اليوم، إلى أن الخدمة المقدمة للمواطنين، والذين يتجاوز عددهم عن مائة ألف نسمة معطلة، بسبب عدوان قوات                     

وذكـر الطيبـي، أن وزارة       .ى المزمنين االحتالل، مما يؤثر سلباً وتهديداً مباشراً على أوضاعهم الصحية خاصة األطفال والحوامل والمرض            
الصحة عملت على تزويد مستشفى بلسم بكمية من األدوية واالحتياجات الالزمة للمرضى المزمنين ولألطفال وللمرضى العـاديين، بحيـث                   

ونوه إلى أنه    .ميتمكن المواطنون من عزبة بيت حانون وأبراج الندى في شمال غزة، من الحصول على عالجاتهم في المستشفى وبدون رسو                  
كإجراء مؤقت عملت الوزارة بالتعاون مع مستشفى بلسم على توفير هذه االحتياجات، خاصة وأن قوات االحتالل اإلسرائيلي تمنـع ولليـوم                     

المرضى الثامن على التوالي، وصول األطقم الطبية إلى عيادة عزبة بيت حانون، وهي حالياً مغلقة تماماً، والتقدم أي خدمات صحية لهؤالء                     
وأضاف الدكتور الطيبـي،     .، وكذلك للمترددين عليها بشكل يومي، وبذلك باتت معطلة بشكل كامل          )السكر والقلب والضغط  (خاصة المزمنين   

 .أن العمل جار حالياً وبجهود جبارة لفتح عيادة عزبة بيت حانون خالل الساعات القادمة، مهما كانت الصعوبات نتيجة العدوان اإلسرائيلي

 
 ود فعل دوليةرد

دان الحزب الشيوعي اليوناني، اليوم، صمت االتحاد األوروبي على الجرائم اإلسرائيلية، بحق شعبنا الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلـى                    •
اته الشـعب    الفلسطيني في قطاع غزة، داعياً في الوقت ذ        الشعبودان، العدوان الهمجي اإلسرائيلي، ضد       .عدم المساواة بين الضحية والجالد    

وطالب الحزب في بيان صحفي، أمس، الحكومة اليونانية باتخاذ موقف علني تجاه الجرائم  .اليوناني، للتعبير عن تضامنه مع شعبنا الفلسطيني
 بيانه إلى   وأشار الحزب في   .اإلسرائيلية، وعدم االختباء وراء االتحاد األوروبي، مستهجناً صمت االتحاد األوروبي على الجرائم اإلسرائيلية            
وأشـاد البيـان، بموقـف       .أن الحكومة اإلسرائيلية، تتمتع اليوم، بحصانة عالمية نتيجة التأييد المطلق والدعم األعمى من الحكومة األمريكية              

حرية الحزب الشيوعي اإلسرائيلي الشجاع، الذي دعا الشعب اإلسرائيلي للوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني، في نضاله الشرعي من أجل ال                  
الجماهير اليونانية للمشاركة في المسـيرة،      ) التابعة للحزب " (الجبهة العمالية "وفي ذات السياق، دعت      .وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة    

تتجه إلـى   التي تنظمها المؤسسات الفلسطينية المختلفة في اليونان، مساء غد الخميس، والتي ستنطلق من أمام السفارة الفلسطينية في أثينا وس                  
 .السفارة األمريكية

وضعت مجموعة من أعضاء اتحاد نقابات الموظفين األتراك، أمام مبنى القنصلية اإلسرائيلية في اسطنبول اليوم، إكليالً أسوداً، للتعبير عـن                     •
رئيس شعبة نقابة المـوظفين فـي       ودعا   .استنكارهم للجرائم اإلسرائيلية البشعة بحقّ المواطنين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة          

اسطنبول في تصريح أدلى به خالل تجّمع احتجاجي حاشد، أمام القنصلية اإلسرائيلية في تركيا، الشعب التركي، إلـى االتحـاد مـن أجـل                        
الـدول، بوقـف هـذه      كما دعا الحكومة التركية إلى التحرك، ومطالبة األمم المتحدة وسائر            .االحتجاج على السياسة األميركية واإلسرائيلية    

إّن إسرائيل تواصل مجازرها على مرأى ومسمع من        : وقال .األعمال الوحشية، منتقداً الصمت الدولي على الممارسات والجرائم اإلسرائيلية        
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 تسـعين   العالم أجمع، والتي كان آخرها المجزرة الدموية الوحشية في قطاع غزة، والتي ال تزال مستمرة وراح ضحّيتها حتى اآلن أكثر من                    
 .شهيداً ومئات الجرحى

أدان االتحاد العالمي للنقابات العمالية في بيان له اليوم، المجازر الدموية التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة، مؤكداً أنها تقتل فـرص                        •
لى وقف مجازرها المروعة التي     ودعا االتحاد الحكومات والمنظمات الدولية إلى الضغط على حكومة شارون إلجبارها ع            .السالم في المنطقة  

واعتبر االتحاد أن المجازر اإلسـرائيلية   . مواطنا90ًتمارسها في غزة لألسبوع الثاني على التوالي، والتي أسفرت عن استشهاد ما يزيد عن       
األمريكي، الذي حـال    " الفيتو"اد  كما أدان االتح   .في القطاع جريمة بشعة بحق اإلنسانية ومخالفة لكافة األعراف والمواثيق الدولية واإلنسانية           

واعتبر أن هذه السياسة األمريكية أدت إلى عجـز          .دون صدور قرار من مجلس األمن يدعو إلى وقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة             
ات والهيئات الدولية    الحكومات والمنظم  االتحادوحث   .األمم المتحدة وعدم تمكنها من لعب دورها في حماية الشعوب واألمن والسلم الدوليين            

واإلنسانية والرأي العام العالمي على القيام بعملية عالمية إلحياء منظمة األمم المتحدة على أسس جديدة، لتقوم بـدورها وتسـهم فـي إنقـاذ                 
ـ            .الشعوب التي تتعرض للقتل والحصار والتهديدات واألخطار       ة للشـعب   وطالب االتحاد المجتمع الدولي بالعمل على تـوفير حمايـة دولي

 .الفلسطيني، وتمكينه من استعادة أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 .، والذي راح ضحيته أطفاالً ونسـاء      الشعب الفلسطيني أدان وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية أي أحمد، اليوم، العدوان اإلسرائيلي ضد              •
كما طالب ببذل جهود جدية إلعـادة   . العسكرية اإلسرائيلية، والعودة لطريق المفاوضاتفي تصريح له، بوقف فوري للعمليات   وطالب أحمد، 

 .إحياء عملية السالم، بما يتوافق مع قرارات األمم المتحدة، واللجنة الرباعية ذات الصلة وخارطة الطريق

التي تشنها قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي، ضـد أبنـاء          دان عبد الواحد بلقزيز، األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، بشدة حملة اإلبادة              •
واستنكر األمين العام للمنظمة، عزم      .شعبنا في قطاع غزة، والتي بدأت منذ عدة أيام، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين               

ودعا المجتمـع الـدولي،      . األمم المتحدة وقفها فوراً    إسرائيل المعلن بتوسيع هذه الحملة خالل األيام المقبلة، رغم طلب االمين العام لمنظمة            
وخاصة اللجنة الرباعية، إلى العمل على حمل إسرائيل العودة إلى المفاوضات السلمية على أساس خارطة الطريـق، ووضـع حـد نهـائي          

 للفلسطينيين، وتدمير الممتلكات، والبنية     لعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني، وممارساتها المتواصلة لسياسة االغتياالت، والقتل الجماعي          
وناشـد   .التحتية في األراضي الفلسطينية، وهي سياسة ال تخدم عملية السالم، بل تزيد من دوامة العنف، وتنمي عدم االستقرار في المنطقـة              

يل عمليات اإلغاثة اإلنسانية التي هم في بلقزيز، مجلس األمن الدولي، التدخل الفوري من أجل تأمين حماية دولية مستعجلة للفلسطينيين، وتسه
وطالب الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، بتقديم مساعدات فورية إلغاثة مئات العائالت الفلسطينية المشـردة،                 .أشد الحاجة إليها  

 . من جراء حملة اإلبادة الجماعية التي يقوم بها جيش االحتالل اإلسرائيلي

 ردود فعل عربية
المؤسسات الدولية المعنية، وفي طليعتها لجان حقوق اإلنسان الدولية الرسمية في األمـم المتحـدة                ،العربية لحقوق اإلنسان  مؤسسة  ال ناشدت •

 الشـعب واالتحاد األوروبي، ومنظمات اإلغاثة وحقوق اإلنسان العالمية، والمجتمع الدولى بالتحرك السريع لوقف العدوان اإلسرائيلي علـى                 
لمؤسسات الدولية المعنية، طالبت فيها بسرعة التحرك وحث المجتمع الدولى على التحـرك السـريع               لبرسالة   وتوجهت المؤسسة  .طينيسالفل

طيني، مشيرةً إلى أن العدوان اإلسرائيلي يتواصل على قطاع غزة، عبـر مواصـلة عمليـات                سشعب الفل اللوقف العدوان اإلسرائيلي، على     
وأكدت المؤسسة، أن تواصل العمليات العسكرية واالستخدام المفرط للقوة المسلحة المميتـة دون أي               .زلهمالقصف العشوائي للمواطنين ومنا   

ضرورة أو تمييز، خاصة في منطقة مخيم جباليا، أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، يهدد بسقوط المزيد من الضحايا فـي صـفوف                        
وأكـدت الرسـالة، أن اسـتهداف     .رة من الشهداء الذين سقطوا خالل األسبوع األول من االجتياح      المواطنين وعائالتهم، إضافة لألعداد الكبي    

المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية، وهدم مئات البيوت، وتخريب البنية التحتية، تشكل جرائم حرب وشكالً من أشكال إرهاب الدولـة التـي                     
وأعربت المؤسسة في بيانها، عن عميق قلقها، جراء استخدام الواليات المتحدة  .لمجزرةتوجب التدخل الدولي من أجل حماية المدنيين ووقف ا

ورأت أن هذا القرار يضع الواليات المتحدة في خنـدق           .للفيتو ضد قرار مجلس األمن الدولي، الذي دان العملية اإلسرائيلية وطالب بإنهائها           
حنى جديداً من ازدواجية المعايير والموقف المتحيز، ويؤدي إلى شلل األمم المتحـدة             المدافعين عن مقترفي الجرائم ضد اإلنسانية، ويشكل من       

كمـا   .وعجز مؤسساتها عن القيام بمهامها، وبالتالي إلى تراجع القيم اإلنسانية والقوانين الدولية أمام المصالح السياسية والغطرسة العسكرية                
 العقاب الجماعي، التي تنفذها إسرائيل ضد مواطني قطاع غزة، الذي أصبح سـجناً              دعت المؤسسة المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف سياسة       

لحوالي مليون وأربعمائة ألف مواطن، إضافة لشلل البنى التحتية األساسية، وانقطاع المياه والكهرباء في الكثير من بلداته، عالوة على النقص              
بية لحقوق اإلنسان، المجتمع الدولي بتوفير الرد الفوري المالئـم علـى الجـرائم،              وطالبت المؤسسة العر   .الحاد في المواد الصحية واألدوية    

كما دعت المؤسسة في الوقت ذاته جميع األطـراف السـامية     .وضمان الحماية الدولية للمدنيين، والعمل على محاسبة مقترفي جرائم الحرب         
 .واتخاذ اإلجراءات الرادعة لوقف جميع الجرائم ضد المـدنيين الفلسـطينيين  ، للقيام بواجبها  1949المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام       
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وناشدت األمم المتحدة، بعد فشل مجلس األمن بالقيام بواجباته، إرسال المفوض السامي لحقوق اإلنسان فوراً إلى األراضي الفلسطينية المحتلة، 
غاثي واإلعالمي والمرافعة من أجل توفير الحماية واألمن للمدنيين الفلسـطينيين           داعيةً جميع المنظمات اإلنسانية لتكثيف عملها اإلنساني واإل       

 .وإنهاء جرائم االحتالل ضدهم

دانت دولة قطر، بشّدة الجرائم اإلسرائيلية البشعة المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وأخرها الجرائم الوحشية في قطاع غـزة، والتـي                     •
 .لشهداء ومئات الجرحىراح ضحّيتها حتى اآلن عشرات ا

وأكد المجلس في بياٍن له عقب اجتماعه العادي اليوم برئاسة الشيخ عبداهللا بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وأدلى به السـيد محمـد بـن               
ة في غزة وباقي األراضي     عيسى المهندي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بأّن التصعيد العسكري اإلسرائيلي الراهن ضد المخّيمات الفلسطيني              

وناشد المجلس المجتمع الدولي، أن يبادر إلى اتخاذ اإلجـراءات           .الفلسطينية المحتلة، يمثل تحدياً سافراً وخرقاً صارخاً للقوانين واألعراف الدولية         
لسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المغتصـبة  الكفيلة، بوضع حدٍّ لجرائم إسرائيل الشنعاء المتكّررة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الف         

 .وحّريته المسلوبة، وفي مقّدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف

 
 إخباريات حول مجريات األحداث

 08/10/2004الجمعة الموافق 
فيما بلغ عدد .  شهيداً سقطوا خالل اجتياح محافظة شمال)89( طفالً، ومن بين الشهداء )32(ينهم  شهيداً من ب)101(بلغت حصيلة شهداء محافظات غزة 

 منزالً هدمت كلياً، فيما تجاوز عدد المنازل التي تعرضت ألضرار           )65(وبلغ عدد المنازل المدمرة كلياً      .  طفالً )111( جريحاً من بينهم     )322(الجرحى  
، وعـدد المسـاجد   )31(، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجاريـة        )15(غ عدد المدارس ورياض األطفال المدمرة       وبل.  منزالً )130(جزئية جسيمة   

وهذا وفقاً  .  دونماً من األراضي الزراعية    )300( مركبات، وبلغت مساحة األراضي المجرفة       )6( من بينها مسجد دّمر كلياً، وعدد المركبات         )8(المدمرة  
 .لي التي يواصلها باحثو مركز الميزان لحقوق اإلنسانلعمليات الرصد األو

حيـث  . 28/9/2004استمر الشلل الذي لحق بالعملية التعليمية بالكامل، جراء استمرار العملية العسكرية في شمال غزة منذ مساء الثالثاء الموافق                    •
ية الفلسطينية، األمر الذي حال دون وصول عشرات اآلالف         مدرسة تتبع لكل من وكالة غوث وتشغيل الالجئين والسلطة الوطن         ) 50(أغلقت حوالي   

  .من الطلبة والمعلمين إلى مدارسهم

واصلت قوات االحتالل تشديد حصارها على مناطق عدة في شمال غزة، وتشمل بلدة بيت حانون وعزبتها والقرية البدوية وهـي منـاطق تحـت                     •
وض على شارع السكة شرق تل الزعتر، ومخيم جباليا، ومناطق مختلفة من بيت الهيا،              كما شددت من حصارها المفر    . الحصار منذ بداية االجتياح   

. كمنطقة شعشاعة، عسلية، عزبة عبد ربه، البخاري، األنوار، قليبو، أبراج الندى والعودة، مفترق التعليم، المنشية، وتل قليبو منذ بداية االجتيـاح                    
حيث يزداد الوضع اإلنساني سوءاً، جراء عدم وصول المواد التموينية، وحليب األطفال واألدويـة  واستمر انقطاع التيار الكهربائي، ومياه الشرب،    

 .خاصة ألصحاب األمراض المزمنة، والنقص الحاد في المياه الصالحة للشرب

 تحـت تهديـد     –قت نفسه    من مساء أمس، منزل محمود سعدات هدماً كلياً، كما أجبرت في الو            18:30هدمت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة        •
وهدمت أجزاء  . فرداً) 30(  سكان منزل حسين الزعانين المجاور على إخالء منزلهم ومغادرته، وتسكن المنزل أربع عائالت تتكون من                  -السالح  

 الدين مع شارع السكة     يذكر أن المنزل يقع عند نقطة إلتقاء شارع صالح        . من منزل حسين وحولته إلى نقطة مراقبة عسكرية وموقعاً لتجمع قواتها          
 .في بيت حانون

معلبـات، عـدس، أرز،   ( عبوة غذائية، تحتوي علـى  230تمكنت، مساء أمس، طواقم العمل في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الدولية من إدخال       •
يـذكر أن   . ق المخـيم  ، كما تمكنت من إدخال خزانين مياه مجرورين، لمناطق، عسلية وشعشاعة وحي األنوار وشارع السكة شـر                )وربطة خبز 

المناطق المذكورة كانت تعاني بشدة من نقص إمدادات الغذاء والدواء ومياه الشرب، حيث رزح سكانها تحت حصار مشدد منذ بدء االجتياح مساء                      
 .28/9/2004الثالثاء الموافق 

، ومفترق التعليم، ثم عادت لتستقر في األماكن         من مساء أمس، من مناطق البخاري، والجمل       19:30تراجعت آليات االحتالل، عند حوالي الساعة        •
 . من مساء اليوم نفسه20:00نفسها عند حوالي الساعة 

 من مساء أمس، تجاه المنازل السكنية في حي تل الزعتر ومنطقة عسلية           20:10فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة           •
 .قتي قليبو وشعشاعة، ما ألحق أضراراً طفيفة في عشرات المنازل السكنيةعسليه، وذلك من أماكن تواجدها في منط

 من مساء أمس، في محول للكهرباء يقع بالقرب من أراج تقوية اإلرسال الخليوي في منطقة تل الحاكم، 21:00اشتعلت النيران، عند حوالي الساعة  •
 .ة على تل الكاشفبعد أن تعرض المحول لقصف بالرشاشات من قوات االحتالل المتمركز
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عاماً، من سكان عزبة عبد ربه في جباليا، متأثراً بجراح          ) 13( من متصف ليلة أمس، حسن جمعة الشراتحة،         23:20استشهد، عند حوالي الساعة      •
 . االحتالل نيران رشاشاتها عشوائياً في المنطقة، بعد أن فتحت قوات1/10/2004أصيب بها يوم الجمعة الموافق 

 من متصف ليلة أمس، ثالثة قذائف من مدفعية الدبابات سـقط فـي              23:50الحتالل المتمركزة في منطقة قليبو، عند حوالي الساعة         أطلقت قوات ا   •
 .محيط تل الزعتر، وألحقت أضرار طفيفة بعشرات المنازل السكنية، إال أنها لم توقع إصابات في صفوف المدنيين

 من فجر اليوم، إلى الجنوب      00:30 السلطان عبد الحميد غربي بيت حانون، عند حوالي الساعة           انسحبت اآلليات العسكرية المتمركزة على شارع      •
وتمركزت عند ملتقى شارع صالح الدين مع شارع السلطان عبد الحميد،  بالقرب من منزل حسين الزعانين، الذي اتخذته كنقطة مراقبة عسكرية                      

 .في وقت سابق من مساء أمس
 من صباح اليوم، تجاه المنازل السكنية الواقعة في محيط نـادي            9:00ان أسلحتها الرشاشة عشوائياً، عند حوالي الساعة        فتحت قوات االحتالل نير    •

شباب جباليا الرياضي، في منطقة أبو حصيرة شمال غرب تل الزعتر، ما ألحق أضراراً طفيفة في عشرات المنازل السكنية، كما ألحق أضـراراً                       
 .خطابجزئية في مسجد عمر بن ال

 من ظهر اليوم، تجاه المنازل السكنية الواقعة فـي حـي تـل              11:30فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة عشوائياً، عند حوالي الساعة            •
 في  الزعتر، وفي الوقت الذي لم يسجل وقوع إصابات، ألحق القصف العشوائي أضراراً طفيفة بعشرات المنازل السكنية، كما ألحق أضراراً جزئية                   

 .الشيخ عيد) جامع(مصلى 
حال الحصار المشدد المفروض على أنحاء متفرقة من جباليا ومخيمها، السيما المناطق الشرقية، حيث لم يتمكن السكان في منطقـة عسـلية مـن                     •

 منطقة أبو حصيرة    الوصول إلى مسجد أنس بن مالك، كما حرم سكان تل الزعتر من الوصول إلى مسجد البشير، وجامع الشيخ عيد، وحرم سكان                    
. من الوصول إلى مسجد عمر بن الخطاب، وكذلك حرم سكان منطقة المسلخ من الوصول إلى مسجد الهدى، وذلك ألداء صالة الجمعة ظهر اليوم                      

 .هذا باإلضافة إلى أن قوات االحتالل ألحقت أضراراً جزئية في معظم هذه المساجد
 من ظهر اليوم، تجاه المنازل السكنية القريبة من اإلدارة المدنية، 12:10شوائياً، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة ع •

 .ما ألحق أضراراً جزئية طفيفة في عشرات المنازل السكنية

ية غربي بيت حانون، مـا       من مساء اليوم، تجاه المنازل السكن      16:15فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة عشوائياً، عند حوالي الساعة            •
سنوات، من سكان بيت حانون، كما ألحق القصف أضراراً جزئية طفيفة في عشـرات المنـازل             ) 9(أدى إلى استشهاد الطفلة سماح سمير نصار،        

يـذكر أن   . لبلدةالسكنية استمر إغالق عيادة وكالة غوث وتشغيل الالجئين في بلدة بيت حانون، جراء عدم تمكن طاقمها الطبي من الوصول إلى ا                    
وكـذلك  .  دون وصولهم إلى العيادة28/9/2004جميع أفراد الطاقم الطبي ليسوا من سكان البلدة، ويحول الحصار المفروض على البلدة منذ مساء             

 . األمر يستمر إغالق عيادة الحكومة في عزبة بيت حانون

 من مساء اليوم، قذيفة من مدفعية الدبابات سقط في محيط نادي شباب 18:58 أطلقت قوات االحتالل المتمركزة في منطقة قليبو، عند حوالي الساعة •
عاماً، وهو من سـكان  ) 19(جباليا الرياضي، في منطقة أبو حصيرة شمال غرب تل الزعتر، أدت إلى استشهاد كل من محمد نبيل مطاوع صبح،              

 .حعاماً، فيما أصيب اثنين بجرو) 18(مخيم جباليا، و ياسر صالح الخطيب، 

تزداد حالة السيدة نسيبة سالم بركة أبو شباب سوًء لعدم قدرتها على الوصول إلى المستشفى، حيث تفرض قوات االحتالل حصاراً مشـدداً علـى                         •
، إال  28/9/2004يذكر أن أبو شباب كان مقرراً أن تجري جراحة في مستشفى تل هاشومير يوم الثالثاء الموافـق                  . عزبة بيت حانون حيث تسكن    

  .واجتياح الشمال حاال دون وصولها إلى المستشفى) إيرز(إغالق معبر بيت حانون أن 

، حول ظروف مقتـل الشـهيدة       5/10/2004تأكيداً على رواية مركز الميزان لحقوق اإلنسان، التي أوردها في نشرته السادسة الصادرة بتاريخ                •
 نفذها قائد عسكري إسرائيلي في قطاع غزة،        ، التي بشعةالجريمة  التفاصيل  كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية،      ،  إيمان الهمص في رفح   

إّن قائـد   : وقالت الصحيفة  .التي قتلت بدم بارد في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، الثالثاء الماضي           )  عاماً 13(بحق الطفلة الشهيدة إيمان الهمص      
وأوضحت الصـحيفة أن     .ن خالل إفراغ ذخيرة بندقّيته الرشاشة بجسدها الصغير       وحدة عسكرية إسرائيلية، نفّذ عملية القتل ضد الطفلة الهمص، م         

عدداً من الجنود الذين كانوا شهوداً على عملية قتل الطفلة الهمص، تحدثوا عن كيفية قتلها، مضيفة أن الجيش اإلسرائيلي واجه صعوبة في تفسـير    
، "غفعاتي النخبويـة  "التابعة لفرقة   " شاكيد"جنوداً رووا لمراسلها، أّن قائد وحدة       وتابعت الصحيفة، أّن     . رصاصة على األقل من جسدها     20إخراج  

وروى الجنود للصحيفة، أنّه بين الساعة السادسة والسابعة من صباح الثالثاء            .نفذ عملية القتل، بإفراغ ذخيرة بندقّيته في جسد الطفلة من بعد صفر           
 متراً باتجاه الموقع، مضيفين إنّه بحسـب        70شخصاً يتحرك على بعد     " غيريت العسكري "ع   ، والحظ جنود في برج المراقبة بموق       5-10-2004

وقال جندي شاهدت رأسا يرتفع وينخفض قرب كثبان         . متر من نقطة المراقبة    300التعليمات يتوّجب إطالق النار على أي شخص يدخل في مدى           
 . في هذه المرحلة قال الجنود في الموقع أنهم يعتقدون بأن الشخص ليس سوى طفلـة               ترابية، الجميع أطلقوا النار، في النهاية سقط الشخص أرضا،        

وأفاد أحد الجنود لقد رأيت طفلة صـغيرة،         .وأضاف الجندي أن قسماً من الجنود قالوا إن الشخص هو طفلة قبل بدء أن ينفذ اآلخرون إطالق نار                 
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 عاماً ولم أطلق النار نحوها، أحد الجنود أطلق عليها رصاصة واحـدة،             12 يتجاوز   وأبلغت قيادة الموقع أن هذه طفلة صغيرة، وقلت إن عمرها ال          
وتابع الجنود أنه في هذه المرحلة خرج قائد الوحدة من الموقع وتوجه، سوية مع جنود آخرين، نحو مكان سـقوط الطفلـة                       .فسقطت على األرض  

 الوحدة أطلق عليها رصاصتين ثم عاد إلـى الـوراء، وعنـدها أطلـق زخـة                 إن قائد : وقال أحد الجنود   .قترب من الجسد الممدد على األرض     او
وأضاف أنه لم يكن هناك سبباً منطقياً لما فعله، لـيس            .من سالحه االوتوماتيكي، لقد أفرغ ذخيرة بندقيته الرشاشة، وبهذا انتهى الحدث           رصاصات

وأكد الجنود أنهم أبلغوا قائد الكتيبة       . لقد نكل بالجثة   باختصاراص بعدها،    زخة رص  هإلطالق  وبالتأكيد ال يوجد سبب    ناألوليتيإلطالق الرصاصتين   
 عاماً كانت قد ماتت، لمـاذا أطلـق عليهـا زخـة             13 الـ   ابنةالطفلة   إن رؤية ما حدث كان أمر قاس للغاية،       : العسكرية بما حصل، وقال أحدهم    

 .الرصاص

لمختلفة، الذين تقطعت بهم السبل ، جراء استمرار إغالق الطريق الرئيس الرابط بينهـا،              تتفاقم معاناة مئات الفلسطينيين من سكان محافظات غزة ا         •
في حين أغلقت الطريق من نقطة أبو . 27/9/2004حيث أغلقت تلك القوات الطريق من نقطة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة يوم االثنين الموافق           

الطريق دون وصول عشرات المرضى المحولين للعالج بالخارج إلى معبر رفـح، أو             ويحول إغالق   . 29/9/2004هولي مساء األربعاء الموافق     
. الجرحى والمرضى ممن ال تتمكن مستشفيات الجنوب من عالجهم، من الوصول إلى مستشفى الشفاء في غزة، في ظل استمرار إغالق الطريـق                     

نيين في قطاع غزة، حيث يحرمون من الوصول إلى أماكن عملهـم، أو     ويلقي اإلغالق بظالل سلبية على مجمل حقوق اإلنسان بالنسبة للسكان المد          
إلى جانب األضرار البالغة التي تلحق بالمزارعين، حيث تعاني محافظة غزة من نقص حاد فـي                . دراستهم كالجامعات التي تتركز ففي مدينة غزة      

 .الخضروات، فيما ال يجد مزارعو الجنوب من يشتري منتوجاتهم

 
 ردود فعل دولية

بأن هدف خطة رئيس الوزراء االسرائيلي أرييل شارون يتمثل : أعربت روسيا االتحادية، اليوم، عن استهجانها للتصريحات اإلسرائيلية القائلة •
 .إعاقة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في 

حد لدائرة العنف، وتحقيق تسوية       يد الكفيل بوضع    وأكد بيان لوزارة الخارجية الروسية، قناعة روسيا بأن خطة خريطة الطريق تشكل الطريق الوح             
 .عادلة وشاملة للوضع في الشرق األوسط

 
 ردود فعل عربية

ة اإلرهاب اإلسرائيلي، واستنكارا للمجازر التي تنفـذها        ه في مواج  الشعب الفلسطيني شهد لبنان تحركات شعبية ورسمية واسعة دعماً لنضال          •
ففي مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوب لبنـان نفـذ               .األراضي الفلسطينية الحكومة اإلسرائيلية في قطاع غزة و     

الالجئون الفلسطينيون والمواطنون اللبنانيون، اعتصاماً حاشداً في مسجد خالد بن الوليد استنكارا للمجازر االسرائيلية في قطاع غزة المستمرة         
 لبنان، نظم الالجئون الفلسطينيون والمواطنون اللبنـانيون، مسـيرة حاشـدة اسـتنكاراً للمجـازر                وفي مدينة صور جنوب   . منذ عشرة أيام  

وطالبت الكلمات الدول العربيـة واالسـالمية علـى          .االسرائيلية، شارك فيها عدد من الشخصيات الروحية والفاعليات الفلسطينية واللبنانية         
 . الفلسطينيالشعببادة الجماعية التي يتعرض لها الصعيد الرسمي والشعبي، بالتحرك لوقف جرائم اال

 إخباريات حول مجريات األحداث
 09/10/2004السبت الموافق 

 شهيداً من سقطوا خالل اجتياح محافظة شمال غزة أو )90( طفالً، ومن بين الشهداء )31( شهيداً من بينهم )107(بلغت حصيلة شهداء محافظات غزة 
 منزالً هدمت كلياً، فيما يقدر عدد المنازل )70(وبلغ عدد المنازل المدمرة كلياً .  طفالً)120( جريحاً من بينهم )340(لجرحى فيما بلغ عدد ا. على خلفيته

، )31(، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية )15(وبلغ عدد المدارس ورياض األطفال المدمرة . بالمئاتالتي تعرضت ألضرار جزئية جسيمة 
 مركبات، وبلغت مساحة األراضي المجرفة حوالي )6(منشآت عامة وبلغ عدد المركبات ) 7( من بينها مسجد دّمر كلياً، و )8(ساجد المدمرة وعدد الم

 .وهذا وفقاً لعمليات الرصد األولي التي يواصلها باحثو مركز الميزان لحقوق اإلنسان.  دونماً من األراضي الزراعية)400(
 

 من مساء أمس، تجاه المنازل السكنية في تل الزعتر، ما 21:45 نيران أسلحتها الرشاشة عشوائياً، عند حوالي الساعة فتحت قوات االحتالل •
يذكر أن مستشفى العودة أصيب بأضرار طفيفة، حيث لحقت أضرار ببعض األجهزة المخبرية في . ألحق أضرار بعدد من المنازل السكنية

 .مختبر المستشفى
 من منتصف ليلة أمس، قذيفة من مدفعية الدبابات سقطت على 22:00الل المتمركزة على تلة الطباع، عند حوالي الساعة أطلقت قوات االحت •

عاماً، بشظايا، كما لحقت أضرار جزئية في منزله ) 20(منزل سعدو حسن الضعيفي، ما أدى إلى إصابته وابنته تحرير سعدو الضعيفي، 
 .والمنازل السكنية المجاورة
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، )البساتين( من منتصف ليلة أمس، قذيفة من مدفعية الدبابات سقط في منطقة عسلية 23:50 قوات االحتالل، عند حوالي الساعة أطلقت •
وكان أبو سلعة خرج إلصالح خط توصيل مياه الشرب . عاماً، ما أدى إلى استشهاده على الفور) 27(أصابت سالمة إسماعيل أبو سلعة، 

وجدير بالذكر أن قوات االحتالل فتحت نيران .  تمكنت البلدية من ضخ كميات محدودة من المياه إلى المنطقةالمؤدي إلى منزله، بعد أن
رشاشاتها بكثافة في محيط المكان، األمر الذي منع سيارات اإلسعاف من الوصول إلى المكان، حيث تمكنت من نقله إلى مستشفى العودة بعد 

 .دقيقة من إصابته) 40(حوالي 
 من مساء أمس، أجزاء من مبنى قيد اإلنشاء، تابع لجهاز الدفاع المدني، ويقع المبنى 22:20لجرافات اإلسرائيلية، عند حوالي الساعة هدمت ا •

 .في محيط اإلدارة المدنية على شارع صالح الدين
اه المنازل السكنية الواقعة في محيط  من مساء أمس، تج22:30فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة عشوائياً، عند حوالي الساعة  •

مفترق التعليم، على شارع السكة شرق مخيم جباليا، وفي الوقت الذي لم يسجل وقوع إصابات، ألحق القصف العشوائي أضراراً طفيفة 
 .بعشرات المنازل السكنية

مس، في منطقة المنشية شمال شرق بيت الهيا،  من ليلة أ23:40آليات عسكرية من بينها جرافتين، عند حوالي الساعة ) 10(تقدمت حوالي  •
 دونماً من األراضي الزراعية، وتعود ملكية هذه 20وجرفت حوالي . وتمركزت في منطقة البراوي، جنوب نادي بيت الهيا الرياضي

 .األراضي لعائلة العكلوك
القرب من محطة البراوي للبترول على شارع بيت  من فجر اليوم، قذيفتي دبابة سقطتا ب1:00أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •

يذكر أن شظايا القصف اخترقت سقف من الصفيح لمكتب سائقي سيارات . الهيا الرئيس، ما ألحق أضرار طفيفة بعشرات المنازل السكنية
 . مترا200ًاإلسعاف، في مستشفى الشهيد كمال عدوان، الذي يبعد عن مكان القصف حوالي 

ل، المتمركزة في الموقع العسكري الذي أقامته حديثاً شرقي شارع زمو، نيران أسلحتها الرشاشة عشوائياً، عند حوالي فتحت قوات االحتال •
 . من فجر اليوم، تجاه المنازل السكنية جنوب شرق بلدة بيت حانون، ما ألحق أضراراً بعشرات المنازل السكنية1:05الساعة 

 من فجر اليوم، قذيفتي دبابة سقطتا بالقرب من محطة البراوي للبترول على شارع بيت 1:15ة أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساع •
 .الهيا الرئيس، ما ألحق أضرار طفيفة بعشرات المنازل السكنية

جباليا،  من فجر اليوم، قذيفة دبابة تجاه المنازل السكنية في شارع السكة شرقي مخيم 1:17أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
هذا وفتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها . وسقطت القذيفة بالقرب من منزل رائد أبو قمر، ما ألحق أضراراً بعشرات المنازل السكنية

 .بعيارين ناريين في الرأس والصدر) 29(بكثافة في المنطقة نفسها، ما أدى إلى إصابة أشرف ظاهر، 
 من فجر اليوم، قذيفة دبابة تجاه المنازل السكنية في شارع السكة شرقي مخيم جباليا، 2:30ة أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساع •

سقطت على منزل سامي مصباح الرنتيسي، ما أدى إلى إصابة أفراد عائلته جميعاً بصدمة وجروح، وهم أمه المسنة وزوجته، وأطفاله ابتسام 
ولحقت أضراراً جزئية . عاماً) 8(عاماً، محمد ) 7(أعوام، هديل ) 6(أعوام، رائد ) 9(ير أعوام، عب) 10(عاماً، ثائر) 12(عاماً، نداء ) 14(

 .بالمنزل
 بلدة بيت حانون، حيث تقدمت اآلليات العسكرية من شرقي شارع زمو إلى ، من فجر اليوم3:30، عند حوالي الساعة االحتالل قوات اقتحمت •

 وحاصرت منزل فريد أحمد الزعانين، وأجبرت سكانه وسكان المنازل .المواطنين ازلمن تجاه وعشوائي، كثيف نار إطالق وسط منتصفه،
يذكر ان تلك القوات . ويتكون المنزل من ثالث طبقات.  فرداً، على مغادرتها، ثم هدمت منزله هدماً كليا100ًالمجاورة، البالغ عددهم حوالي 

 .إسرائيلي صاروخي قصف جراء ،3/10/2004بتاريخ  عاماً، 22 الزعانين فادي الشهيد سبق وأن قتلت ابن صاحب المنزل،
 وعرفات عاماً، )20( عدوان ىيحي  محمد:كل من ، من فجر اليوم5:30، عند حوالي الساعة اإلسرايلي االحتالل قوات برصاص استشهد •

، عند حوالي الساعة المدينة اقتحمت التي إثر اشتباك مسلح مع قوات االحتالل حانون، بيت مدينة وهما من سكان عاماً )24( ناصر فؤاد
  .وعشوائي كثيف نار إطالق وسط  من فجر اليوم،3:30

جرافات في المنطقة الشرقية من عزبة عبد ) 6(آليات و ) 10( من صباح اليوم، بحوالي 9:30تقدمت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
. ة وحولتها إلى ثكنات ونقاط مراقبة عسكرية، عرف منها منزل مصباح عبد ربهربه في جباليا البلد، واستولت على عدد من المنازل السكني

كما جرفت تلك القوات مساحات واسعة من األراضي الزراعية قدرت بحوالي . هذا وأعملت تلك القوات التخريب والتجريف في الببنية التحتية
هذا وترابط تلك القوات في المكان حتى صدور هذه . ه، جنيد، الزينوتعود ملكيتها لعائالت عبد رب. دونماً من األراضي المزروعة) 100(

 .النشرة
القرم المؤدى إلى مقبرة  من صباح اليوم، صاروخاً من طائرة مروحية، على شارع 10:40قصفت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •

 .كان جبالياعاماً من س) 25(شرق جباليا، ما أدى إلى استشهاد عبد الرؤوف نبهان، الشهداء 



 
 عندما تطلق أيدي المجرمينمركز الميزان لحقوق اإلنسان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17/10/2004 حتى 28/9/2004تقرير حول اجتياح قوات االحتالل لمحافظة شمال غزة خالل الفترة من   

 
 

81 

 ردود فعل دولية
وأشارت النائبة  .طالبت نائبة فرنسية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت االحتالل اإلسرائيلي، وتطبيق ميثاق جنيف بهذا الشأن •

ما يعيشه هذا الشعب من موغيت جاكان، أمس، خالل جلسة المجلس الوطني الفرنسي المخّصصة لمناقشة السياسة الخارجية الفرنسية، إلى 
 . أسير في السجون اإلسرائيلية7000ويالت جدار الفصل العنصري، وحصار جنود االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة، والمأساة التي يعيشها 

كبها إسرائيل ضد ودعت النائبة بالدها إلى حماية المواطنين الفلسطينيين المدنيين في األراضي المحتلة من ويالت القتل والتدمير التي ترت
 .الشعب الفلسطيني، معربة عن تعاطف فرنسا مع الشعب الفلسطيني، ومؤكّدة حقّه في إقامة دولته المستقلة

شّددت اللجنة التنفيذية التحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة الموتمر اإلسالمي، على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من حقّه في العودة  •
ودانت اللجنة في إعالن بيروت، الذي أصدرته بعد اجتماعها في  .امة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريفوتقرير مصيره، وإق

بيروت أمس، على مدى يومين برئاسة السيد نبيه بّري، رئيس االتحاد، رئيس مجلس النّواب اللبناني، الحرب الهمجية التي تشنّها قوات 
 عن قلقها الشديد إزاء ما يتعّرض له من مجازر وحشية دموية، كان آخرها المجازر  معربةً.لسطينياالحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الف

ونّددت اللجنة بسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها بعض القوى والمنظمات الدولية في منطقة  .البشعة في قطاع غزة، والتي ال تزال مستمرة
وأكدت على  .اإلسرائيلي بعيداً عن أّية مراقبة دولية، والذي يهّدد األمن واالستقرار في المنطقةالشرق األوسط، متجاهلة ما يفعله االحتالل 

 .، لتشكّل األساس في بناء تسوية عادلة وشاملة في الشرق األوسط338 و242و194ضرورة تنفيذ القرارات الدولية

لي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وخاصة االجتياح األخير  دولة في إقليم شرق المتوسط، العدوان اإلسرائي22دان وزراء الصحة في  •
وأعرب الوزراء في بياٍن لهم امس، عقب ختام أعمال الدورة الحادية والخمسين للجنة اإلقليمية لمنظمة الصّحة العالمية، . لشمال قطاع غزة

تل اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني، محذّرين من انتشار التي عقدت في القاهرة، عن بالغ القلق مّما يتسّبب به هذا العدوان من إصابة وق
ودعا الوزراء المدير اإلقليمي للمنظمة، إلى مواصلة تقديم االحتياجات الالزمة للشعب  .، السّيما بين األطفال»األنيميا»سوء التغذية و

ضي المحتلة، في ظّل الممارسات التي تمارسها قوات الفلسطيني، وتخصيص موارد مالّية إضافّية لمواجهة االحتياجات المتزايدة في األرا
 . الجيش اإلسرائيلي

 في شمال غزة، خالل األيام القليلة الماضية، ووصفتها بأنّها قوات االحتاللدانت ماليزيا اليوم، بشّدة، أعمال العنف والقتل البشع التي ارتكبتها  •
لخارجية الماليزي في تصريٍح صحفيٍّ له اليوم، في كوااللمبور، أّن االعتداءات وأكد سيد حامد البار، وزير ا .غير مبّررة وموضع استنكار

ودعا البار، المجتمع الدولي إلدانة العدوان اإلسرائيلي،  .اإلسرائيلية ستصّعد من حلقة العنف القاتلة، وتزيد من التوتر القائم بالفعل في المنطقة
 بحلِّ عادٍل وشامٍل لمشكلة وطالبزام بقرارات الجمعية العاّمة لألمم المتحدة، ومجلس األمن، وحث إسرائيل على احترام القانون الدولي وااللت

 بشأن فشل مجلس األمن في إدانة العدوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية، والتحرك السريع هكما أعرب عن خيبة أمل .الشرق األوسط
 .الالزم للسلطة الفلسطينية لتقوية مؤّسساتها األمنيةلمواجهته، داعياً المجتمع الدولي لتقديم العون 

 
 ردود فعل عربية

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أّن هناك حالة من اإلحباط في العالم العربي، نتيجة االستمرار في التنكّر للحقوق  •
أن " مع األسف"ي هذا السياق، أّن مجلس األمن الدولي يمكنه ورأى موسى ف .الفلسطينية ومحاوالت إسرائيل نسف فرص السالم العادل

ترتكبها إسرائيل في األراضي الفلسطينية  أي موضوع أو تهديد للسالم واألمن الدولي، ما عدا القضية الفلسطينية، والجرائم التي  يتعامل مع 
دولة مثل إسرائيل، نتيجة الحماية االستثنائية التي  لقانون الدولي على واعتبر أّن األوضاع الحالية في العالم، ال تتيح فرص احترام ا .  .المحتلة

الماضية،  وأعرب موسى عن قناعته بأّن الممارسات والتجارب التي شهدها العالم في األشهر  .  .تتمتّع بها من جانب بعض القوى في العالم
 .أّن هناك من يهّمه العبث بالقانون الدولي وعدم احترامه قوى، معتبراً  سبتمبر، هّزت ثوابت وأساسّيات ومحّددات استخدام ال11ومنذ أحداث 

 إخباريات حول مجريات األحداث
 10/10/2004األحد الموافق 

 شهيداً من سقطوا خالل اجتياح محافظة شمال غزة أو )95( طفالً، ومن بين الشهداء )29( شهيداً من بينهم )111(بلغت حصيلة شهداء محافظات غزة 
 منزالً هدمت كلياً، فيما يقدر عدد المنازل )72(وبلغ عدد المنازل المدمرة كلياً .  طفالً)124( جريحاً من بينهم )360(فيما بلغ عدد الجرحى . خلفيتهعلى 

، )31(لتجارية ، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية وا)15(وبلغ عدد المدارس ورياض األطفال المدمرة . بالمئاتالتي تعرضت ألضرار جزئية جسيمة 
 مركبات، وبلغت مساحة األراضي المجرفة حوالي )10( منشآت عامة وبلغ عدد المركبات )7( من بينها مسجد دّمر كلياً، و )8(وعدد المساجد المدمرة 

 .ان لحقوق اإلنسالميزان مركزوهذا وفقاً لعمليات الرصد األولي التي يواصلها باحثو .  دونماً من األراضي الزراعية)480(
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واصلت قوات االحتالل تشديد حصارها على مناطق عدة في شمال غزة، وتشمل بلدة بيت حانون وعزبتها والقرية البدوية وهي مناطق تحت  •
كما واصلت حصارها المفروض على شارع السكة شرق تل الزعتر، ومخيم جباليا، ومناطق مختلفة من بيت . الحصار منذ بداية االجتياح

عشاعة، عسلية، عزبة عبد ربه، البخاري، األنوار، قليبو، أبراج الندى والعودة، مفترق التعليم، المنشية، وتل قليبو منذ بداية الهيا، كمنطقة ش
واستمر انقطاع التيار الكهربائي، ومياه الشرب، حيث يزداد الوضع اإلنساني سوءاً، جراء عدم وصول المواد الغذائية، وحليب . االجتياح

وبدأت مخزونات السكان من الدقيق في . ية خاصة ألصحاب األمراض المزمنة، والنقص الحاد في المياه الصالحة للشرباألطفال واألدو
كما تواصل قوات االحتالل منع الحاالت المرضية في المناطق المحاصرة، من الوصول إلى . النفاذ، األمر الذي يهدد بكارثة إنسانية

 . المستشفيات داخل قطاع غزة

 معاناة سكان محافظات غزة المختلفة، جراء استمرار إغالق الطريق الرئيس الرابط بينها، حيث أغلقت تلك القوات الطريق من نقطة تفاقمت •
في حين أغلقت الطريق من نقطة أبو هولي مساء األربعاء الموافق . 27/9/2004الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة يوم االثنين الموافق 

ق الطريق دون وصول عشرات المرضى المحولين للعالج بالخارج إلى معبر رفح، أو الجرحى والمرضى ممن ويحول إغال. 29/9/2004
ويلقي اإلغالق بظالل . ال تتمكن مستشفيات الجنوب من عالجهم، من الوصول إلى مستشفى الشفاء في غزة، في ظل استمرار إغالق الطريق

مدنيين في قطاع غزة، حيث يحرمون من الوصول إلى أماكن عملهم، أو دراستهم سلبية على مجمل حقوق اإلنسان بالنسبة للسكان ال
إلى جانب األضرار البالغة التي تلحق بالمزارعين، حيث تعاني محافظة غزة من نقص حاد في . كالجامعات التي تتركز ففي مدينة غزة

 .الخضروات، فيما ال يجد مزارعو الجنوب من يشتري منتوجاتهم

 من مساء أمس، ووصلت إلى 19:00حتالل المتمركزة في منطقة المسلخ شمال مشروع بيت الهيا، عند حوالي الساعة توغلت قوات اال •
 م عن 200محيط محطة البراوي للبترول على شارع بيت الهيا الرئيس، مقابل المدخل الشمالي لمشروع بيت الهيا، الذي يبعد حوالي 

 . من فجر اليوم5:00تى الساعة وتمركزت في المكان ح. مستشفى كمال عدوان
 من مساء أمس، قذيفة دبابة أصابت بناية سكنية مكونة من ست طبقات، تقع بالقرب من 19:30أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •

ما أدى إلى استشهاد أمين حيث أصابت القذيفة الطبقة السادسة من البناية، . محطة البراوي للبترول في بيت الهيا، وتعود ملكيتها لعائلة سالم
عاماً، وإصابة ثالثة آخرين من أفراد العائلة بجروح خطيرة، ) 28(عاماً، ويعاني من إعاقة حركية، وسفيان موسى سالم، ) 36(محمود سالم، 

 ووفقاً إلفادة سكان .وهم داوود محمود سالم، إصابة في العينين، أحمد محمود سالم، ومحمد رمضان سالم بشظايا في أنحاء مختلفة من الجسم
يذكر . المنزل للمركز، فإن حركة الدبابات كانت مقلقة لهم، مادفع أبنائهم للصعود إلى األعلى لمحاولة النظر واستبيان ما يجري في المنطقة

 .أن أضراراً جسيمة لحقت بالمبنى
الذي يفصل ) الهدد(قبة، سقط عند نهاية شارع  من مساء أمس، صاروخاً من طائرة مرا20:30قصفت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •

وعند حوالي الساعة . وأسفر القصف عن إصابة أربعة أشخاص وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة. في مخيم جباليا) 5 و 4(بين بلوكي 
بة اثنين وصفت جراحهم  من مساء أمس، عادة قوات االحتالل لتقصف المنطقة نفسها، بصاروخ أطلقته طائرة مراقبة، ما أدى إلصا20:50
 .بالخطيرة

، بتعزيزات جديدة آللياتها العسكرية المتمركزة عند مفترق التعليم في بيت الهيا، إنطالقاً 21:25دفعت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
سكرية، من مفترق جيبات عسكرية، مصحوبة بجرافة ع) 3(دبابات و) 5(، توغلت 21:40وعند حوالي الساعة ). نسانيت(من مستوطنة 

 . من فجر اليوم5:00التعليم إلى ملعب بيت الهيا الرياضي في منطقة المنشية، وتمركزت في المكان حتى الساعة 
 من مساء أمس، تجاه المنازل السكنية الواقعة في منطقة 00:05فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة عشوائياً، عند حوالي الساعة  •

، ومنطقة أبو حصيرة شرق وشمال تل الزعتر، وفي الوقت الذي لم يسجل فيه وقوع إصابات، ألحق القصف العشوائي )نالبساتي(عسلية 
 .أضراراً طفيفة بعشرات المنازل السكنية

  من فجر اليوم، صاروخاً من طائرة مراقبة، سقط وسط بلدة بيت حانون، مقابل مركز03:00قصفت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
 .النشاط النسائي التابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين، ما أسفر عن إصابة شخصين وصفت جراحهم بالخطيرة

 من فجر اليوم، وسارت 04:00توغلت قوات االحتالل المتمركزة عند التقاء شارع السلطان عبد الحميد مع شارع السكة، عند حوالي الساعة  •
ثم انعطفت في شارع الوادي، المؤدي إلى وسط البلدة، وتوقفت عند منتصفه وشرعت في أعمال شماالً في شارع السكة ببلدة بيت حانون 
كما . دونماً من أراضي عائالت، الزعانين، شبات، حويحي، حمد، ودفيئة لعائلة أبو حمدان) 20(تجريف لألراضي الزراعية طالت حوالي 

وتراجعت تلك . ودمرت سيارة تابعة لبلدية بيت حانون. وعطا اهللا الزعانينألحقت أعمال التجريف أضراراً جزئية في منزل أسعد حويحي، 
 . من فجر اليوم نفسه إلى المنطقة التي انطلقت منها6:00القوات من المنطقة عند حوالي الساعة 

 .1/10/2004عاماً، من سكان مخيم جباليا، متأثراً بجراح أصيب بها بتاريخ ) 22(استشهد رائد محمد المبحوح،  •
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 من صباح اليوم، صاروخاً ، سقط على معمل للمشربيات الخرسانية في منطقة مكتظة 8:45قصفت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
ووفقاً لمعاينة باحث مركز الميزان الميداني، فإن الدمار الذي أحدثه الصاروخ . بالسكان، في محيط مسجد الخلفاء الراشدين، شمال مخيم جباليا

 في المنطقة، حيث أدى إلى تدمير منزل عدنان عطية سلمان العجرمي بالكامل، وألحق أضراراً جزئية جسيمة في ثالثة منازل، كان كبيراً
كما أدى القصف الستشهاد مدرس وهو في طريقه إلى . فيما لحقت أضرار جزئية طفيفة في ستة منازل سكنية أخرى، ومحل تجاري

جدير بالذكر أن اليوم هو اليوم األول لعودة العمل في مدارس جباليا، . عاماً، من سكان مخيم جباليا) 39(المدرسة، وهو ماهر محمد زقوت، 
كما أصيب تسعة من السكان بجروح . بشقيها التابع للوكالة والحكومة، في المدارس البعيدة عن االحتكاك، وتلك التي لم تلحق بها أضراراً

عاماً، آمال ) 16(أعوام، محمد فايز عكيلة، ) 8(عاماً، محمد زهير أبو قمر، ) 12(وفيق التري محمد ت: بالغة من بينهم أربعة أطفال وهم
عاماً، تيسير أبو هزاع، ) 32(عماً، حنان محمد أبو جلهوم، ) 45(، ليلى الكحلوت، )62(أعوام، والمسنة لبيبة الكحلوت، ) 10(عوض اهللا، 

وجاء في إفادة أدلى بها أحد . كما أكد الباحث أن بقايا الصاروخ تشير إلى أن حجمه كبير. عاماً) 40(عاماً، وخالد محمد المدهون، ) 45(
 صباحاً، سمعت يشبه صوت الطائرة النفاثة، 7:45بينما كنت مستلقياً في فراشي، عند حوالي الساعة "سكان المنطقة المستهدفة للمركز 

 أطفالي المنزل صراخاً خوفاً وهلعاً، فخرجت من المنزل تجاه الصوت، مأل... وصوت صفير، تاله صوت انفجار ضخم هز أرجاء المنزل 
 متراً فقط، وصلت معي سيارات اإلسعاف في اللحظة نفسها، كان الشارع يعج بالغبار، 50وصلت المكان الذي يبعد عن منزلي حوالي 

دة تنزف من رقبتها وتجري بشكل هستيرى وهي رأيت سي... ورائحة بارود تنبعث من المكان، كتمت أنفاسي وركزت النظر في المكان 
نظرت للجهة األخرى، فرأيت على الشارع في الجهة الشمالية لمكان االنفجار شاب في ... صرخت على اإلسعاف كي يحملها ...  تصرخ 

هت إلى المكان نفسه الذي حدث توج... الثالثينات من العمر ملقى على جانب الطريق، بدا لي كأنه فارق الحياة حيث كان جسده مشوهاً كلياً 
الذي يعود لـ ) محل صناعة وبيع مشربيات(فيه االنفجار، فوجدت أن االنفجار دمر عدداً من المنازل، وأحدث حفرة كبيرة في وسط المحل 

قطعة كبيرة من وفي طريقي للمنزل توقفت عند منزل لعائلة دهمان سقطت ... آل صالح، وتحيط به منازل آل علي والعجرمي وأبو الجبين 
 .ونحجب اسم الشاهد بناء على رغبته.." شظايا الصاروخ في إحدى حجرات المنزل مخترقةً االسبستوس

 من مساء اليوم طواقم الصيانة التابعة لبلدية جباليا النزلة وشركة توزيع كهرباء غزة، من الدخول إلى 14:00تمكنت عند حوالي الساعة  •
 وصوالً إلى محطة حمودة للبترول بعد محاوالت مضنية، وتمكنت من إعادة التيار الكهربائي جزئياً لحي شارع صالح الدين من مفترق زمو،

وقبل أن تكمل أعمال الصيانة إليصال التيار . كما تمكنت من تشغيل بئر المياه الواقع على تلة الطباع الشمالية. البساتين في منطقة عسلية
يذكر .  قوات االحتالل نيران أسلحتها تجاه طواقم الصيانة، على الرغم من معرفتها بوجود تنسيق مسبقالكهربائي لبقية مناطق جباليا، فتحت

 .أن البلدية تمكنت من إدخال خزاني مياه إلى منطقتي عزبة عبد ربه، وتلة الطباع الشمالية

التعليم في بيت الهيا، وتل الزعتر، مرات عدة حيث فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها تجاه منازل السكان في مناطق المنشية والتربية و •
 بالقرب من 17:30، كما أطلقت قذيفة مدفعية دبابة عند حوالي الساعة 17:10، 16:00تكرر إطالق النار العشوائي عند حوالي الساعة، 

ق المتكرر للرصاص، أضراراً وفيما لم يبلغ عن وقوع إصابات ألحقت عمليات القصف واإلطال. مبنى االستخبارات التي تتمركز عنده
 .بعشرات المنازل السكنية

 إخباريات حول مجريات األحداث

 11/10/2004االثنين الموافق 
 شهيداً من سقطوا خالل اجتياح محافظة شمال غزة أو )98( طفالً، ومن بين الشهداء )29( شهيداً من بينهم )115(بلغت حصيلة شهداء محافظات غزة 

 منزالً هدمت كلياً، فيما يقدر عدد المنازل )73(وبلغ عدد المنازل المدمرة كلياً .  طفالً)127( جريحاً من بينهم )381(غ عدد الجرحى فيما بل. على خلفيته
، )31(، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية )15(وبلغ عدد المدارس ورياض األطفال المدمرة . بالمئاتالتي تعرضت ألضرار جزئية جسيمة 

 مركبات، وبلغت مساحة األراضي المجرفة في )10( منشآت عامة وبلغ عدد المركبات )7( من بينها مسجد دّمر كلياً، و )8(عدد المساجد المدمرة و
 .نسان لحقوق اإلالميزان مركزوهذا وفقاً لعمليات الرصد األولي التي يواصلها باحثو .  دونماً من األراضي الزراعية)480(شمال غزة وحده حوالي 

 أبو هولي والشيخ عجلين، وذلك عند حوالي الساعة –سمحت قوات االحتالل بالتنقل جزئياً على طريق صالح الدين من نقطتي المطاحن  •
 من بعد ظهر اليوم، وأمعنت في إذالل المارين من السكان، بحيث اضطرتهم لالنتظار لساعات، وكانت تسمه لهم بالمرور لدقائق ثم 13:00

كما أن حركة تنقل البضائع والمحروقات كانت شبه معدومة، لخوف السائقين من أن يحتجزوا . األمر الذي ضاعف معاناتهم. قتغلق الطري
وبذلك إزدادت معاناة  سكان محافظات غزة المختلفة، جراء استمرار إغالق الطريق الرئيس الرابط . وأن ال يتمكنوا من العودة إلى منازلهم

في حين أغلقت الطريق من . 27/9/2004 الطريق من نقطة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة يوم االثنين الموافق يذكر أن إغالق. بينها
ويحول إغالق الطريق دون وصول عشرات المرضى المحولين للعالج بالخارج إلى . 29/9/2004نقطة أبو هولي مساء األربعاء الموافق 

تشفيات الجنوب من عالجهم، من الوصول إلى مستشفى الشفاء في غزة، في ظل معبر رفح، أو الجرحى والمرضى ممن ال تتمكن مس
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ويلقي اإلغالق بظالل سلبية على مجمل حقوق اإلنسان بالنسبة للسكان المدنيين في قطاع غزة، حيث يحرمون من . استمرار إغالق الطريق
إلى جانب األضرار البالغة التي تلحق بالمزارعين، حيث . ةالوصول إلى أماكن عملهم، أو دراستهم كالجامعات التي تتركز ففي مدينة غز

 .تعاني محافظة غزة من نقص حاد في الخضروات، فيما ال يجد مزارعو الجنوب من يشتري منتوجاتهم

 من مساء أمس، صاروخاً من طائرة استطالع، سقط على نهاية شارع العجارمة في 19:45أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
واستشهد . من مخيم جباليا، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجراح، وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة جداً) 5(لجزء الشرقي من بلوك ا

عاماً، من سكان مخيم جباليا متأثراً ) 21( من ليل أمس، وهو سامح زامل سطام الوحيدي، 23:00أحد المصابين، عند حوالي الساعة 
 .قصف أضراراً في عشرات المنازل السكنيةكما ألحق ال. بجراحه

 من ليل أمس، تجاه شارع المنشية، 23:20وسط إطالق كثيف للنيران تحركت اآلليات العسكرية من مفترق التعليم، عند حوالي الساعة  •
 . من فجر اليوم5:00واستقرت بالقرب من نادي بيت الهيا الرياضي، ومكثت في المكان حتى الساعة 

 من ليل أمس، على شارع صالح 23:40دبابات من منطقة أبو صفية، عند حوالي الساعة ) 7(يف للنيران تقدمت حوالي وسط إطالق كث •
 .الدين مروراً بمحطة حمودة للبترول واستقرت على شارع صالح الدين بالقرب من مقر اإلدارة المدنية

 من مدفعية الدبابات سقطت على شارع السكة شرق مخيم جباليا  من فجر اليوم، قذيفة2:50أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
 .بالقرب من مقر اإلدارة المدنية، ولم يسجل وقوع إصابات

 من فجر اليوم، صاروخاً من طائرة استطالع، سقط في محيط مدرسة عوني الحرثاني 3:15أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
وأسفر القصف عن إصابة ثالثة أشخاص بجراح، وصفت . محافظة شمال غزة، شرق مشروع بيت الهياالثانوية للبنات، القريبة من مقر 
 .جراح أحدهم بأنها بالغة الخطورة

 من فجر اليوم، متأثراً بجراح أصيب بها، عند حوالي الساعة 3:15عاماً، عند حوالي الساعة ) 22(استشهد أحمد زكي رمضان حمد،  •
راء إطالق قوات االحتالل لصاروخ من طائرة مراقبة، سقط وسط بلدة بيت حانون، مقابل مركز النشاط  من فجر أمس األحد، ج03:00

 .النسائي التابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين، وكان أحد شخصين وصفت جراحهم بالخطيرة

اح أصيب بها، عند حوالي الساعة  من فجر اليوم، متأثراً بجر4:00عاماً، عند حوالي الساعة ) 21(استشهد يوسف ممدوح أبو سيف،  •
 من مساء أمس، جراء إطالق قوات االحتالل لصاروخ من طائرة مراقبة، سقط على نهاية شارع العجارمة في الجزء الشرقي من 19:45

 .من مخيم جباليا، وكان أحد اثنين من المصابين وصفت جراحهم بالخطيرة جداً، من بين المصابين األربعة) 5(بلوك 

قوات االحتالل المتمركزة في محيط منزل فتحي الزعانين عند نقطة إلتقاء شارعي السلطان عبد الحميد وصالح الدين، عند حوالي انسحبت  •
 . من فجر اليوم، لتنضم إلى القوات المتمركزة في تل قليبو في ببيت الهيا5:00الساعة 

 من فجر اليوم، إلى الشمال وانضمت 6:00كرية، عند حوالي الساعة تراجعت قوات االحتالل المتمركزة بالقرب من مقر االستخبارات العس •
هذا وشرعت قوات االحتالل في إقامة موقع عسكري مؤقت لها، حيث أقامت سواتر ترابية تتمركز . إلى الدبابات المتمركزة أعلى تلة قليبو

 .وشرق مشروع بيت الهيايذكر أن هذا الموقع يشرف على مساحات واسعة من حي تل الزعتر . خلفها الدبابات

 من ظهر اليوم، منزل رمضان يوسف أحمد، القريب من تمركز دباباتها في منطقة قليبو، 12:00هدمت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
ه هذا وفتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها تجا. وهو منزل سبق أن تعرض ألضرار جزئية جسيمة خالل االجتياح السابق لشمال غزة
يذكر أن قوات االحتالل حولت منزل رجب إلى ثكنة . منزل شقيقه رجب المجاور ما دفعه إلى مغادرة المنزل هو وزوجته، وأطفاله الثمانية

 .عسكرية

 في  من مساء أمس، تجاه المنازل السكنية الواقعة14:30فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة عشوائياً وبكثافة، عند حوالي الساعة  •
منطقة قليبو، حيث أصاب القصف منازل ماجد جمعة أبو نادي، ومجدي جمعة أبو نادي، وأحمد أحمد الدماغ في منطقة قليبو، يذكر أن منازل 
المنطقة تتعرض إلطالق النار العشوائي والمكثف، ما يجعل السكان يبقون منبطحين على األرض أغلب الوقت، األمر الذي دفعهم إلى مناشدة 

كما ألحق القصف العشوائي أضراراً طفيفة بعشرات المنازل . ب األحمر ومؤسسات حقوق اإلنسان للعمل على تسهيل إخالئهم للمنازلالصلي
 .السكنية

 من مساء اليوم، قذيفة من مدفعية الدبابات سقطت على جبل الزيتون في تل الزعتر، 15:10أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
 من مساء اليوم، ما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بعشرات المنازل 16:05قوات لتطلق قذيفة أخرى، عند حوالي الساعة وعادت تلك ال

  .السكنية في المنطقة
 إخباريات حول مجريات األحداث

 12/10/2004الثالثاءالموافق 
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 شهيداً من سقطوا خالل اجتياح محافظة شمال غزة أو )98(داء  طفالً، ومن بين الشه)29( شهيداً من بينهم )116(بلغت حصيلة شهداء محافظات غزة 
 منزالً هدمت كلياً، فيما يقدر عدد المنازل )76(وبلغ عدد المنازل المدمرة كلياً .  طفالً)128( جريحاً من بينهم )381(فيما بلغ عدد الجرحى . على خلفيته

، )31(، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية )15(ورياض األطفال المدمرة وبلغ عدد المدارس . بالمئاتالتي تعرضت ألضرار جزئية جسيمة 
 مركبات، وبلغت مساحة األراضي المجرفة في )10( منشآت عامة وبلغ عدد المركبات )7( من بينها مسجد دّمر كلياً، و )8(وعدد المساجد المدمرة 
 . لحقوق اإلنسانالميزان مركزوهذا وفقاً لعمليات الرصد األولي التي يواصلها باحثو .  دونماً من األراضي الزراعية)480(شمال غزة وحده حوالي 

 
على طريق صالح الدين من نقطتي ) المتجهين من الجنوب إلى غزة(سمحت قوات االحتالل بالتنقل لمدة ساعة واحدة وفي اتجاه واحد  •

كما سمحت لعشرة شاحنات تابعة لوكالة غوث .  من مساء اليوم14:30 أبو هولي والشيخ عجلين، وذلك عند حوالي الساعة –المطاحن 
يذكر أن إغالق الطريق من نقطة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة .  من مساء اليوم18:00وتشغيل الالجئين من المرور عند حوالي الساعة 

ويحول إغالق . 29/9/2004اء الموافق في حين أغلقت الطريق من نقطة أبو هولي مساء األربع. 27/9/2004يوم االثنين الموافق 
الطريق دون وصول عشرات المرضى المحولين للعالج بالخارج إلى معبر رفح، أو الجرحى والمرضى ممن ال تتمكن مستشفيات الجنوب 

ل حقوق ويلقي اإلغالق بظالل سلبية على مجم. من عالجهم، من الوصول إلى مستشفى الشفاء في غزة، في ظل استمرار إغالق الطريق
اإلنسان بالنسبة للسكان المدنيين في قطاع غزة، حيث يحرمون من الوصول إلى أماكن عملهم، أو دراستهم كالجامعات التي تتركز ففي مدينة 

إلى جانب األضرار البالغة التي تلحق بالمزارعين، حيث تعاني محافظة غزة من نقص حاد في الخضروات، فيما ال يجد مزارعو . غزة
 .ن يشتري منتوجاتهمالجنوب م

يزداد الوضع اإلنساني سوًء وتتفاقم معاناة السكان المدنيين في محافظة شمال غزة جراء مواصلة قوات االحتالل تشديد حصارها على مناطق  •
من حصارها كما شددت . عدة في شمال غزة، وتشمل بلدة بيت حانون وعزبتها والقرية البدوية وهي مناطق تحت الحصار منذ بداية االجتياح

المفروض على شارع السكة شرق تل الزعتر، ومخيم جباليا، ومناطق مختلفة من بيت الهيا، كمنطقة شعشاعة، عسلية، البخاري، األنوار، 
لشرب األمر وتزداد حدة النقص في المواد الغذائية، ومياه ا. قليبو، أبراج الندى والعودة، مفترق التعليم، المنشية، وتل قليبو منذ بداية االجتياح

 .الذي يهدد بكارثة إنسانية في حال استمراره

 من مساء أمس، تجاه المنازل السكنية في محيط مفترق التعليم 18:30فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها بكثافة، عند حوالي الساعة  •
عدادية للبنات، الواقعة خلف نادي شباب جباليا كما أطلقت قذيفة مدفعية، سقطت في محيط مدرسة بيت الهيا اإل. ومنطقة قليبو في بيت الهيا

وألحق القصف أضراراً جسيمة بالمنازل السكنية في المناطق المستهدفة، كما ألحق أضراراً في مبنى المدرسة، ومسجد عمر بن . الرياضي
 .الخطاب القريب من المكان

مبنى االستخبارات الفلسطينية، وقامت بأعمال تسوية في  من مساء أمس، أجزاء من 20:00هدمت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
 .منطقة تل قليبو، التي تتمركز فيها تلك القوات

 من فجر اليوم، أربع قذائف مدفعية سقطت على مناطق قليبو وجبل الزيون في 5:35 والساعة 1:45أطلقت قوات االحتالل، بين الساعة  •
يذكر أن من بين القذائف قذيفة سقطت على تجمع للمدنيين في شارع . ي المنازل السكنيةشمال وشرق تل الزعتر، ما ألحق أضرار جسيمة ف

 .إال أنها لم تنفجر، وتمكنت الطواقم المختصة في الشرطة الفلسطينة من إخالئها من المنطقة بسالم) 4(المدارس في بلوك 

أفراد من بينهم طقل، ) 3( جمعة أبو نادي، وتتكون أسرته من  من فجر اليوم، منازل ماجد5:45هدمت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
أطفال، ) 6(أفراد من بينهم) 9(أطفال، وأحمد أحمد الدماغ وتتكون أسرته من ) 6(أفراد من ) 8(ومجدي جمعة أبو نادي وتتكون أسرته من 

 من 14:30شاشة عشوائياً وبكثافة، عند حوالي الساعة يذكر أن قوات االحتالل  فتحت نيران أسلحتها الر. وتع هذه المنازل في منطقة قليبو
مساء أول أمس، تجاه هذه المنازل، كما أن المنطقة تتعرض إلطالق النار العشوائي والمكثف، ما يجعل السكان يبقون منبطحين على األرض 

 .زل حتى شرعت قوات االحتالل في هدمهاأغلب الوقت، األمر الذي دفعهم إلى إخالء منازلهم حرصاً على حياتهم، وما أن غادروا المنا

تثبت التحقيقات التي يجريها مركز الميزان تعمد قوات االحتالل قتل المدنيين، وقنصهم بغض النظر عن الظروف المحيطة، وتدعي دائماً أن  •
لتي يجمعها المركز من الضحايا من تقتلهم هم من أفراد المقاومة، وأنهم مسلحين، األمر الذي تدحضه عشرات اإلفادات المشفوعة بالقسم ا

. وحول استشهاد المسن محمد يوسف الحبل، صرح ابنه يوسف محمد الحبل، بإفادة توضح الظروف المحيطة بمقتل والده. وشهود العيان
وأحد ، كنت أجلس أنا ووالدي الحاج محمد يوسف الحبل 30/9/2004 من ظهر يوم الخميس 11:15عند حوالي الساعة : "وجاء في إفادته

وتبعد . أقاربي وهو محمد المصري والصيدلي الذي يعمل في صيدلية المنشية على باب الصيدلية التي تقع جنوب شرق شارع المنشية
.  متر إلى الشرق من مفترق التربية والتعليم الواقع غرب منطقة المنشية شمال شرق بيت الهيا في محافظة شمال غزة500الصيدلية حوالي 
كراسي بالستيكية، على رصيف نفس الشارع وكان ترتيب جلوسنا من الشرق محمد المصري ثم والدي محمد يوسف الحبل، كنا نجلس على 
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صوت –كانت المنطقة هادئة وكان الشارع فارغاً تماماً، لم أشاهد أي مسلح في المكان، كنا نستمع إلى األخبار على راديو . ثم أنا ثم الصيدلي
حولنا، كنت أتحدث مع الصيدلي وكنت أشاهد محمد المصري يميل بكرسيه إلى الوراء قليالً، فجأة سمعت محمد  كي نعلم ما يدور -الحرية

المصري يصرخ محذراً إطالق نار، قفزت عن الكرسي ودخلت الصيدلية وشاهدت والدي الحاج محمد يدخل خلفي، نظرت إليه فشاهدت 
، فقلت له أنت مصاب يا حاج، فقال لي وأنت هل أصابك مكروه فقلت له ال، قال الحمد والدي محمد األيمن) إبطه(دماًء تسيل من تحت ذراع 

هللا، ثم شاهدته يترنح، فحضنته كي ال يسقط على األرض إال أنني لم أتمالك نفسي وسقط معهعلى األرض، بعد ذلك خرجت دماء من فمه،  
مال عدوان وعندما أدخلنا والدي إلى قسم االستقبال أخبرني الطبيب أنه فارق فحملته ونقلناه في سيارة مدنية من نوع فورد، وذهبنا لمستشفى ك

 .الحياة قبل وصولنا المستشفى
 :ردود فعل دولية •
 تنتهجه الذي المسبوق غير االنتقامي العنف دائرة ازاء المتزايد القلق عن االوروبى االوروبي االتحاد خارجية وزراء عن صادر بيان أعرب •

 أمس، مساء مشترك اعالن في والعشرون الخمس الدول خارجية وزراء وطالب .المحتلة الفلسطينية االراضي في السرائيليا االحتالل قوات
 على البيان واكد .أطفال فيهم بمن االبرياء المدنيين من الكثير مقتل الى أدت التي غزة في العسكرية لالعمال فورية نهاية تضع بان اسرائيل

 .غزة الى االنسانية والمنظمات الدبلوماسية البعثات ودخول لوصول منةاآل السبل كافة توفر أن اسرائيل، على يجب أنه

اطالق النار على  تعمداالسرائيلي ب االحتالل قوات  الفلسطينية المحتلة،واألراضيرابطة الصحفيين األجانب العاملين في إسرائيل  اتهمت •
 اإلسرائيلي االحتالل  قواتأنالرابطة  وقالت  .منذ اسبوعين مال قطاع غزة، المتواصلعلى ش "التوبة ايام "هااعضائها منذ بدء عدوان

 مصور الوكالة تعرض، يوم أن، لألنباءوقالت وكالة رويترز  ةالعملي  خمس مرات على األقل، منذ بدءأفرادها النيران الحية على أطلقت
 لإلذاعةاحد محرري الوكالة  زلينجر دافيد وقال .ته في مدينة دير البلح دباباإحدىحاول تصوير  االحتالل عندما جيش  نيرانإلىمس، أ

  بعد توجهإال النار إطالق محاولته تصوير الدبابة، ولم يتوقف أثناءله  مشاهدته  الجيش فتح النيران على المصور فورأن اإلسرائيلية

 بفحص الحاالت الخمس اإلسرائيليسلطات الجيش  الرابطة لبتوطا  . الجيش ومطالبته بوقف النار محذرين من مقتل المصورإلى الصحفيين
 إلىمن يقرر الدخول  "أن مةًزاع ،أنفسهم المسؤولية للصحفيين االحتالل قوات ت حملاجهته من .الحية النيران إلى أفرادهاالتي تعرض فيها 

 !!"المخاطر إلىمنطقة قتال دون تنسيق مسبق يعرض نفسه 

في سيارات وكالة الغوث  نقل صواريخ قسام"بقضية  المتعلقة وفدته األمم المتحدة إلى إسرائيل لفحص ادعاءاتهاطاقم التحقيق الذي أ أنهى •
يعد الطاقم تقريراً،  أن ومن المقرر). الثالثاء(صباح اليوم  في تقديم الدعم والمساعدة لإلرهاب، عمله، الغوث ، وتورط رجال وكالة"الدولية

 الطاقم اإلسرائيلي قد خرج بانطباع جيد من وكان .المتحدة، كوفي عنان لألمم األمين العام بيع بعد عرضه علىينتظر أن ينشر بعد عدة أسا

 الطاقم الدولي أفرادإسرائيل قد تمكنت من إقناع  كانت ليس واضًحا بعد ما إذا التي أجراها مع أفراد المنظمة الدولية، إال أنه المحادثات
ما  إن: "اإلسرائيلي الطاقم وقالت مصادر في. من وكالة الغوث الدولية بتقديم الدعم لإلرهاب، في التقرير عناصر بإدراج ادعاءاتها بشأن قيام

إلى أن إسرائيل تراجعت، بصورة غير رسمية، حتى قبل بدء  يشار ."المرضى  يتطرقوا فقط لقضية صواريخ القسام وحمالةأاليهمنا هو 
" سيارة اإلسعاف التابعة لوكالة الغوث الدولية إلى التي رفعت" اآللة"عن الرواية التي جاء فيها أن  تحدة،التحقيق التابع لألمم الم طاقم عمل
قد حاولت  إسرائيل، وكانت.واعترفت عمليا أنه قد يكون ذلك مجرد حمالة إسعاف لنقل المرضى قسام، هي بالضرورة صاروخ ،"اواألونر

، حتى ال تكون "اواألونر"اإلسرائيلية ضد وكالة الغوث الدولية،  االتهامات ود التحقيق في دائرة، تركيز جه"صواريخ القسام"على أثر قضية 
 االدعاءوهو (نقل صواريخ القسام  بقضية يتعلق وفيما .الطرف الذي طالب بإجراء التحقيق المطاف بعد أن كانت هي نهاية الخاسرة في
واضحا  ليس ولكن األمم المتحدة أنه صحيح أن الحديث ال يدور عن صواريخ قسام، لفريق اإلسرائيلي ، فقد أوضح الطاقم)األولي اإلسرائيلي

سيارة  التقطتها طائرة بدون طيار وتظهر فيها أخرى صورا كما عرض الطاقم اإلسرائيلي. في سيارة اإلسعاف ما هو الجسم الذي تم نقله
الفريق الدولي صورا  على عرض الطاقم اإلسرائيلي، كما .بزرع عبوات ناسفة مسلحين فلسطينيين يقومون أثار اإلسعاف وكأنها تقوم بتغطية

وتشغيل ناشطين ومؤيدين لحماس في صفوف المنظمة الدولية  باستخدام والمتعلقة ، بيتر هانس،"اواألونر"وأدلة تتعلق بتصريحات مدير 
إسرائيل معلومات وملفات عن قضايا  تقديم وماسية إن مجردمصادر دبل وقالت .التابعة للوكالة ألغراض اإلرهاب النقل واستخدام وسائل

 فريق التي كانت الداعي لطلب إيفاد" صواريخ القسام"بالنسبة لكل ما يتعلق بقضية  واطمئنانه الطرف اإلسرائيلي أخرى تشير إلى عدم ارتياح

 .التحقيق الدولي

ارتكب جريمة حرب عندما افرغ  لذيا اإلسرائيلي فتح تحقيقا بحق الضابط، اليوم االثنين، أن المدعي العام العسكري إسرائيليمصدر  أعلن •
اليوم، إن الفتاة  ،اإلسرائيلية جندي طلب عدم الكشف عن اسمه لإلذاعة العسكرية وقال  .إصابتها بعد بندقيته الرشاشة في جسد فتاة فلسطينية

  اعتقدوا أنها تحمل قنبلة، ولما الذت الطالبةأنهملنار عليها زاعمين الجنود ا ففتح اقتربت من موقع للجيش اإلسرائيلي وهي تحمل حقيبة،

وأطلق رصاصتين على رأسها قبل أن يفرغ  منها وعندها اقترب الضابط.  ووقعت على األرضفأصابوها النار إطالقواصل الجنود  بالفرار
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الفتاة إيمان  وكانت ."يفعل طالبين منه التوقف إال أنه لمصرخنا باتجاهه "هذا الجندي أيضا  وقال  ".رشاشه بكامله في جسد من دون حراك
 . مدرستها في رفح في جنوب قطاع غزة في الخامس من الشهر الحالي إلى قد استشهدت بينما كانت متوجهة)  عاما13(الحمص 

 13/10/2004األربعاء الموافق 
 شهيداً من سقطوا خالل اجتياح محافظة شمال غزة أو )103(من بين الشهداء  طفالً، و)31( شهيداً من بينهم )123(بلغت حصيلة شهداء محافظات غزة 

 منزالً هدمت كلياً، فيما يقدر عدد المنازل )77(وبلغ عدد المنازل المدمرة كلياً .  طفالً)134( جريحاً من بينهم )407(فيما بلغ عدد الجرحى . على خلفيته
، )31(، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية )15(عدد المدارس ورياض األطفال المدمرة وبلغ . بالمئاتالتي تعرضت ألضرار جزئية جسيمة 

 مركبات، وبلغت مساحة األراضي المجرفة في )10( منشآت عامة وبلغ عدد المركبات )7( من بينها مسجد دّمر كلياً، و )8(وعدد المساجد المدمرة 
 . لحقوق اإلنسانالميزان مركزوهذا وفقاً لعمليات الرصد األولي التي يواصلها باحثو . اضي الزراعية دونماً من األر)510(شمال غزة وحده حوالي 

 
وسعت قوات االحتالل من عدوانها، ليطال مساحات أوسع من محافظة شمال غزة، حيث توغلت الدبابات في معظم أرجاء بلدة بيت الهيا  •

وًء وتتفاقم معاناة السكان المدنيين في محافظة شمال غزة جراء مواصلة قوات االحتالل وشوارعها الرئيسة، فيما يزداد الوضع اإلنساني س
تشديد حصارها على مناطق عدة في شمال غزة، وتشمل بلدة بيت حانون وعزبتها والقرية البدوية وهي مناطق تحت الحصار منذ بداية 

لزعتر، ومخيم جباليا، ومناطق مختلفة من بيت الهيا، كمنطقة كما شددت من حصارها المفروض على شارع السكة شرق تل ا. االجتياح
وتزداد حدة النقص . شعشاعة، عسلية، البخاري، األنوار، قليبو، أبراج الندى والعودة، مفترق التعليم، المنشية، وتل قليبو منذ بداية االجتياح

 .ل استمرارهفي المواد الغذائية، ومياه الشرب األمر الذي يهدد بكارثة إنسانية في حا

 حتى الساعة 13:00سمحت قوات االحتالل بالتنقل لمدة أربع ساعات على طريق البحر من نقطة الشيخ عجلين، وذلك عند حوالي الساعة  •
 من مساء اليوم واستمرت الحركة 18:00 أبو هولي عند حوالي الساعة –فيما فتحت الطريق من نقطة المطاحن .  من مساء اليوم18:00

في . 27/9/2004يذكر أن إغالق الطريق من نقطة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة يوم االثنين الموافق .  صدور هذه النشرةعليها حتى
ويحول إغالق الطريق دون وصول عشرات المرضى . 29/9/2004حين أغلقت الطريق من نقطة أبو هولي مساء األربعاء الموافق 

 الجرحى والمرضى ممن ال تتمكن مستشفيات الجنوب من عالجهم، من الوصول إلى مستشفى المحولين للعالج بالخارج إلى معبر رفح، أو
ويلقي اإلغالق بظالل سلبية على مجمل حقوق اإلنسان بالنسبة للسكان المدنيين في قطاع . الشفاء في غزة، في ظل استمرار إغالق الطريق

إلى جانب األضرار البالغة التي . لجامعات التي تتركز ففي مدينة غزةغزة، حيث يحرمون من الوصول إلى أماكن عملهم، أو دراستهم كا
 .تلحق بالمزارعين، حيث تعاني محافظة غزة من نقص حاد في الخضروات، فيما ال يجد مزارعو الجنوب من يشتري منتوجاتهم

الجرافات العسكرية، في شمال المنشية، دبابات مصحوبة ب) 10( من مساء أمس، بحوالي 19:00توغلت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
دونمات من األرض ) 10(خلف ملعب بيت الهيا الرياضي، وشرعت في تجريف األراضي الزراعية، حيث طال التجريف حوالي 

بو زايدة، كما اعتلت بناية سكنية مكونة من أربع طبقات تعود ملكيتها لعائلة أ. المزروعة، المملوكة لعائالت الحبل، أبو زايدة والمصري
وتمعن قوات االحتالل في عقاب السكان ممن تقتحم منازلهم وتتخذها كثكنات عسكرية، وفي هذا السياق نورد . وحولتها إلى ثكنة عسكرية

عاماً، متزوج ويسكن في منطقة ) 51(مقتطفات من إفادة أدلى بها تحت القسم للمركز، محمد إبراهيم محمد دياب الدحنون، يبلغ من العمر 
 أطفال دون الثامنة عشر من العمر، واثنين من أبنائه 8 فرداً، من بينهم 12 الشارع العام مقابل تل الزعتر، وتتكون أسرته من –ت الهيا بي

) 30(فرداً من بينهم حوالي ) 40(متزوجان، ويعيشان في المنزل نفسه بحيث يبلغ عدد سكان المنزل، إضافة إلى والدته ووالده المسنين، 
، كنت جالساً في منزلي، وفجأة 30/9/2004 من صباح يوم 9:30عند حوالي الساعة : "جاء في إفادته. ون الثامنة عشر من العمرفرداً د

نظرت من ...  في الطابق الثاني من المنزل المكون من ثالث طبقات تكن... سمعت صوت آليات عسكرية إسرائيلية، تقترب من المنزل 
شاهدت الدبابة تتقدم وتضرب مدخل المنزل بمؤخرتها فتحطم باب ... وم بتجريف األشجار المحيطة في منزلي شاهدت جرافة تق... النافذة 

شاهدت مجموعة منهم ... دخلوا إلى الطابق األرضي من المنزل ...  جندي يدخلون إلى المنزل 20شاهدت حوالي ... المنزل الرئيس 
جمع الجنود سكان المنزل جميعهم وكنت من بينهم وزجونا في غرفة واحدة ... لى وجوههم يدخلون الطابق الثاني، وهم يضعون لوناً أسود ع

كنا محشورين داخل الغرفة ونجلس فوق بعضنا وال يسمح لنا بالحركة أو النهوض إال بعد إذن من ... تركوا جندياً عند مدخل الغرفة ... 
 من مساء اليوم نفسه،  11.000مكثنا جميعاً على هذه الحالة حتى الساعة  ... الجندي وذلك لدخول الحمام أو إحضار مياه للشرب من المطبخ

 صباحاً ، شاهدت جرافة 9.00 وفي حوالي الساعة 2/10/2004وبعد يومين وتحديداً يوم السبت الموافق ... حيث غادر الجنود المنزل 
شاهدت جندياً يخرج يده من الدبابة ويشير لنا بالخروج، فخرجنا . ..بدأت الدبابة تطلق النار على المنزل ... ودبابة تتقدمان من منزلنا 

شاهدت الجندي يطلق ... صرخت أمي في وجه الجندي لماذا تفعلون بنا هذا ... عندما خرجت شاهدت الدبابة عند مدخل المنزل ... جميعنا 
فقال لي اذهب بسرعة فذهبت وأحضرت األوراق ... الثبوتيةقلت للجندي باللغة العبرية، أريد أن اصعد ألخذ أوراقي ... النار عند قدميها 
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ذهبنا إلى منزل أخي المجاور لمنزلنا من الناحية .... قال لي الجندي هيا ابحث عن منزل من منازل الجيران لتمكثوا عندهم ... الشخصية 
وبعد يومين فقط نفذ من عندنا ... اً في المنزل  فرد52أصبحنا ... فرداً ) 12(ويقيم أخي في المنزل مع أسرته المكونة من ... الشرقية

وساءت حالة والدي وهما في الستينات من العمر، باإلضافة إلى أن أبي يعاني من مرض ... الطعام والمياه وكان التيار الكهربائي مقطوعاً 
 من مساء 15:00عند حوالي الساعة ..  .6/10/2004بقينا على هذه الحالة حتى يوم األربعاء الموافق ... القلب وأمي من مرض السكر 

هبطنا جميعنا وتوجهنا إلى ... األربعاء نفسه، سمعت جندياً يأمرنا عبر مكبرات الصوت بان نخرج من المنزل جميعنا ونرحل من المنطقة 
 ..." وسط بلدة بيت الهيا على منزل العائلة هناك، وال ندري ماذا حل بمنزلنا ومزرعتنا

دبابات مصحوبة بالجرافات العسكرية، في محيط مصنع ) 20( من مساء أمس، بحوالي 20:20ل، عند حوالي الساعة توغلت قوات االحتال •
دونماً تعود لعائالت، أبو حميدة، وعائلة ) 20(وباشرت الجرافات بتجريف األراضي المزروعة، حيث طال التجريف حوالي . أبو ندى لأللبان

 .الكسيح، وعائلة الرضيع
دبابات، لقواتها ) 8( من مساء أمس، بتعزيزات من اآلليات العسكرية بلغت حوالي 21:35الحتالل، عند حوالي الساعة دفعت قوات ا •

، جنوباً )أم النصر(كما تقدمت اآلليات العسكرية المتواجدة في محيط القرية البدوية . المتمركزة في محيط مفترق التعليم في بيت الهيا
 .ياه الصرف الصحي بالقريةوتمركزت جنوب أحواض تجميع م

 من ليلة أمس، من طلعات طيرانها النفاث على علِو منخفض في أجواء محافظة شمال 23:30كثفت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
 .غزة، ما أثار جو من الترهيب والترويع في صفوف السكان المدنيين السيما األطفال منهم

 من ليلة أمس، أربع قذائف مدفعية سقطت في محيط أرض دبور، في شارع السكة جنوب 23:35اعة أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الس •
 .شرق تل الزعتر، ما ألحق أضراراً بعشرات المنازل السكنية

أطلقت كما .  من فجر اليوم، تجاه المنازل السكنية في تل الزعتر00:15فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها بكثافة، عند حوالي الساعة  •
 .عشرات فوانيس اإلنارة في سماء المناطق السكنية شمال وشرق تل الزعتر

 من فجر اليوم، بحوالي 00:40توغلت قوات االحتالل، المتمركزة في جنوب القرية البدوية، ومصنع أبو ندى لأللبان، عند حوالي الساعة  •
وعوضاً عن الطرق الرئيسة، . الجزء الشمالي الشرقي من البلدةوسلكت اآلليات شارع الحطبية في . آلية عسكرية، في بيت الهيا) 45(

اخترقت الدبابات اإلسرائيلية المناطق السكنية مستحدثة طرقاً جديدة على أنقاض المنازل السكنية، وجرفت في طريقها األشجار الحرشية، إلى 
وشرعت تلك القوات بمداهمة المنازل . دان بيت الهياأن وصلت إلى المسجد الكبير على شارع بيت الهيا الرئيس، واستقرت في محيط مي

السكنية واستولت على العديد من المنازل السكنية وحولتها إلى ثكنات عسكرية، وحولت أسطحها إلى نقاط للمراقبة، عرف من بينها منزل 
 تلك اآلليات طريقها، سالكة شوارع وواصلت مجموعة من. مصطفى الشافعي، المكون من ثالث طبقات، والواقع بالقرب من الجامع الكبير

فرعية إلى أن وصلت إلى شارع الجمعية، واستقرت بالقرب من جمعية مزارعي التوت األرضي في بيت الهيا، كما تمركزت مجموعة 
بحث الميداني في وتفيد مصادر ال. إلى الشمال من ميدان بيت الهيا الرئيس) م30(أخرى بالقرب من مبنى بلدية بيت الهيا، التي يبعد حوالي 

المركز أن قوات االحتالل دمرت جزئياً عشرات المنازل، السيما عندما اختارت السير من أزقة ضيقة جداً استحدثت فيها ممرات لها، كما 
 .هدمت عدداً من المنازل هدماً كلياً، عرف منها منزل عالء البحري

 صاروخاً من طائرة مروحية، سقط في محيط مسجد التقوى جنوب مقبرة  من فجر اليوم،3:15قصفت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
عاماً، من سكان مشروع بيت الهيا، وإصابة شخصين آخرين بجروح ) 24(بيت الهيا، وأسفر القصف عن استشهاد محمد كرم معروف، 

 . وصفت جراح أحدهم بالخطيرة
صاروخاً من طائرة مروحية، سقط بالقرب من محالت أبو طلعت التلولي  من فجر اليوم، 3:25قصفت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •

عاماً، وزوجته آمنة، كما ألحق ) 42(من مخيم جباليا، ما أدى إلى إصابة محمد الشرافي، ) 7(لألدوات الكهرومنزلية، في منطقة بلوك 
 .القصف أضراراً بعشرات المنازل السكنية والمحالت التجارية في المنطقة

 من فجر اليوم، تجاه شواطئ بيت الهيا وجباليا، وتركز 4:30لزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران رشاشاتها بكثافة، عند حوالي الساعة فتحت ا •
يعتقد أنها قذائف صوتية، في محيط استراحة الواحة، ومقر المخابرات العامة في منطقة السودانية، ما ) 5(القصف الذي تخلله إطالق حوالي 

 .ار بالمنشآت، وأثار الخوف في صفوف سكان المنطقة السيما األطفال منهمألحق أضر
 من فجر اليوم، تجاه المنازل السكنية، الواقعة في محيط ميدان بيت 5:25فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها بكثافة، عند حوالي الساعة  •

ترق التربية والتعليم، ما ألحق أضرار جزئية بعشرات المنازل الهيا الرئيس، وفي محيط شوارع المنشية والحطبية والجمعية ومحيط مف
 . السكنية في المناطق المستهدفة
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 من صباح اليوم، تجاه المنازل السكنية الواقعة في بداية شارع 8:50فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها بكثافة، عند حوالي الساعة  •
إلى إصابة أربعة من السكان وهم داخل منازلهم، من بينهم ثالثة أشقاء، ومن بين المنشية من جهة الغرب في بيت الهيا، وأدى القصف 

 .أعوام) 8(أعوام، ونضال سليمان صالح، ) 3.5(الثالثة الطفلين فادي سليمان صالح، 
عاماً، متأثرين ) 37(كما استشهد جهاد أمين موسى، . عاماً) 29( من صباح اليوم، خضر محمد التلولي، 9:30استشهد، عند حوالي الساعة  •

. في مخيم جباليا) 5 و 4(الذي يفصل بين بلوكي ) الهدد(بجراح أصيبا بها جراء قصف قوات االحتالل لصاروٍخ، سقط عند نهاية شارع 
 إلصابة اثنين وصفت جراحهم - في حينه –، وأدى القصف 9/10/2004 من مساء السبت الموافق 20:50وذلك عند حوالي الساعة 

 .بالخطيرة
 من صباح اليوم، قذيفة من مدفعية الدبابات، سقطت في محيط مدرسة بنات بيت الهيا 10:00طلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة أ •

وجدير بالذكر أن المنطقة . اإلعدادية، ما الحق أضراراً في المدرسة وفي مسجد عمر بن الخطاب المجاور وبعشرات المنازل السكنية
 .أكثر من مرة في اليومين الماضيينتعرضت للقصف المدفعي 

 من بعد ظهر اليوم، صاروخاً، سقط في محيط مدرسة أبو عبيدة بن الجراح غرب بلدة 12:20أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
عاماً، ) 25(لمصري، عاماً، من سكان مخيم جباليا، ومحمد سعيد محمد ا) 38(بيت الهيا، ما أسفر عن استشهاد رزق حسن عبد اهللا الزيتي، 

 .يذكر أن إصابة الشهيدين كانت مباشرة، بحيث تحولت جثتيهما إلى أشالء متناثرة. من سكان بلدة بيت الهيا
 من مساء اليوم، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى قواتها الموجودة في بلدة بيت الهيا، 14:45دفعت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •

لى التلة القريبة من منزل المرحوم أبو نضال المسلمي في نهاية شارع الجمعية ببلدة بيت الهيا، واتخذت من التلة وتمركزت هذه القوات ع
وبذلك تكون تلك القوات قد فرضت سيطرتها الكاملة وحصارها المشدد، على وسط بلدة بيت الهيا، وشوارع المنشية، . موقعاً عسكرياً

 .والغبون في البلدةالحطبية، الجمعية ومنطقتي الشيماء 
قذيفة مدفعية، سقطت في بيارة ) 20( من مساء اليوم، حوالي 15:45 والساعة 15:15أطلقت قوات االحتالل، في الفترة الممتدة من الساعة  •

ظايا مسعود خلف مسجد البشير، وهي منطقة سكنية في حي تل الزعتر، ما ألحق أضراراً جسيمة بعشرات المنازل السكنية، حيث تناثرت ش
هذا باإلضافة إلى ترويعها للسكان المدنيين، السيما وهي . كما فتحت نيران رشاشاتها بكثافة تجاه المنطقة نفسها. القذائف على مساحة واسعة

مر وحسب إفادات سكان المنطقة، فإن العيارات النارية تحدث صوتاً مميزاً وغريباً عند ارتطامها بأي جسم صلب، األ. منطقة مكتظة بالسكان
، على )سكترما(أو ربما كان نتاج ارتطامها بالجسم الصلب . الذي يشير إلى احتمال استخدام تلك القوات لذخائر من نوع خاص، أشد فتكاً

 .الرغم من تأكيد السكان أن المنطقة تتعرض إلطالق النار المكثف يومياً، وأن هذه المالحظة لم تسجل سوى اليوم

 17:20 والساعة 16:55كزة شمال تل الزعتر إلى الشرق من مقر االستخبارات، في الفترة الممتدة من الساعة أطلقت قوات االحتالل المتمر •
 أكد شهود عيان للمركز أنهم شاهدوا جنود االحتالل وهم يقذفونها من -مقذوف ) 20(قذائف مدفعية، ونحو ) 8(من مساء اليوم، حوالي 

لى جبل الزيتون وخلف مسجد البشير، ومنزل عبد الرحمن ثابت القريب من مستشفى العودة  وسقطت القذائف والمقذوفات، ع– 16بنادق م
 .في تل الزعتر

 من مساء اليوم، قذيفة من مدفعية الدبابات، سقطت في محيط مدرسة أحمد الشقيري، 17:20أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
 .ما الحق أضراراً في المدرسة وبعشرات المنازل السكنية. ليمالواقعة في منطقة أبراج العودة شمال مفترق التع

 :ردود فعل دولية
أعرب األمين العام لألمم المتحدة، كوفي عنان، عن انزعاجه الشديد بسبب استمرار األعمال العسكرية اإلسرائيلية في شمال قطاع غزة،  •

كما أعرب األمين العام عن حزنه الشديد لوجود عدد كبير من األطفال  .وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين
وقال المتحدث باسم األمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في  .بين هؤالء الشهداء والجرحى الذين قضوا على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي

ألساسية والممتلكات الخاّصة واألراضي الزراعية في قطاع غزة من إّن األمين العام منزعج بسبب ما لحق بالبنية ا: تصريٍح صحفيٍّ له اليوم
وأكد األمين العام من جديد اقتناعه  .دمار، وطالب الحكومة اإلسرائيلية بأن تبذل قصارى جهدها لتجنّب إلحاق الضرر بالمدنيين الفلسطينيين

 حسب ما ينص عليه القانون اإلنساني الدولي، لحماية المدنيين تهمابوجبا بااللتزامبأنّه ال يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مناشداً الطرفين 
 .أثناء الصراعات المسلّحة

 الفلسطيني، جّراء ممارسات االحتالل الشعبدعا السلطان قابوس بن سعيد سلطان ُعمان، إلى رفع المعاناة المستمرة التي يتعّرض لها  •
لى إقامة دولته المستقلة، معرباً عن أمله في أن تتمكن الدول العربية التي ما زالت اإلسرائيلي، وإتاحة الفرصة له في مساعيه الرامية إ

 .ودعا قابوس إلى احترام القانون الدولي والمبادئ واألعراف التي يقوم عليها. أراضيها محتلة من استعادتها
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ادث إطالق جيش االحتالل اإلسرائيلي النار باتجاه مدرسة بشّدة، بح) أونروا(نّددت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  •
وقالت الوكالة في بيان  . بجروح بالغة أمس، وهي داخل فصلهااالبتدائيةتابعة لها يعلوها علم الوكالة، مما أسفر عن إصابة تلميذة بالمرحلة 

ت تجلس في مدرسة ابتدائية في خان يونس جنوب قطاع ، أصيبت بجروح بالغة في صدرها بينما كان) عاما11ً(إّن غدير مخيمر،: لها أمس،
وأوضح بول ماكان المتحّدث باسم  .المطلة على المدرسة" غوش قطيف"غزة، عندما فتح جنود إسرائيليون النار من موقع داخل مستعمرة 

ر هانسن المفّوض العام لألونروا، طالب األنروا، أّن الفتاة كانت جالسة على مقعدها في قاعة الدروس، عندما أصيبت، مضيفاً أن السيد بيت
وأشار إلى أن هذه اإلصابة هي الخامسة ألطفال أصيبوا داخل فصولهم بمدارس تابعة  .إسرائيل مراراً بضرورة وقف حوادث إطالق النار

عمرها كان استشهدت أيضاً الشهر للوكالة بمخّيمات لالجئين في رفح وخانيونس جنوب القطاع، مبّيناً أّن طفلة فلسطينية في الحادية عشرة من 
ونّوه أّن األونروا قّدمت الشهر الماضي  .، فيما كانت تجلس داخل فصلها بمدرسة في خان يونساإلسرائيليالماضي بنيران جيش االحتالل 
 .، بعدما توفيت الطفلة متأثرة بالجراح التي أصيبت بهااإلسرائيليةشكوى احتجاج رسمية للحكومة 

 جريات األحداث إخباريات حول م

  14/10/2004الخميس الموافق 
شهيداً من سقطوا خالل اجتياح محافظة ) 106(طفالً، ومن بين الشهداء ) 31(شهيداً من بينهم ) 129(بلغت حصيلة شهداء محافظات غزة  •

منزالً هدمت ) 85(ل المدمرة كلياً وبلغ عدد المناز. طفالً) 138(جريحاً من بينهم ) 421(فيما بلغ عدد الجرحى . شمال غزة أو على خلفيته
، فيما بلغ عدد )15(وبلغ عدد المدارس ورياض األطفال المدمرة . كلياً، فيما يقدر عدد المنازل التي تعرضت ألضرار جزئية جسيمة بالمئات

) 15(امة وبلغ عدد المركبات منشآت ع) 9(من بينها مسجد دّمر كلياً، و ) 8(، وعدد المساجد المدمرة )36(المنشآت الصناعية والتجارية 
وهذا وفقاً لعمليات الرصد . دونماً من األراضي الزراعية) 525(مركبات، وبلغت مساحة األراضي المجرفة في شمال غزة وحده حوالي 

 . األولي التي يواصلها باحثو مركز الميزان لحقوق اإلنسان
يزداد الوضع اإلنساني سوًء وتتفاقم معاناة السكان المدنيين في محافظة شمال وسعت قوات االحتالل من عدوانها، ليطال محافظة رفح، ، فيما  •

غزة جراء مواصلة قوات االحتالل تشديد حصارها على مناطق عدة في شمال غزة، وتشمل بلدة بيت حانون وعزبتها والقرية البدوية وهي 
لى شارع السكة شرق تل الزعتر، ومخيم جباليا، ومناطق كما شددت من حصارها المفروض ع. مناطق تحت الحصار منذ بداية االجتياح

مختلفة من بيت الهيا، كمنطقة شعشاعة، عسلية، البخاري، األنوار، قليبو، أبراج الندى والعودة، مفترق التعليم، المنشية، وتل قليبو منذ بداية 
 . د بكارثة إنسانية في حال استمرارهوتزداد حدة النقص في المواد الغذائية، ومياه الشرب األمر الذي يهد. االجتياح

تفاقمت معاناة سكان محافظات غزة المختلفة، جراء استمرار إغالق الطريق الرئيس الرابط بينها، حيث أغلقت تلك القوات الطريق من نقطة  •
اء األربعاء الموافق في حين أغلقت الطريق من نقطة أبو هولي مس. 27/9/2004الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة يوم االثنين الموافق 

ويحول إغالق الطريق دون وصول عشرات المرضى المحولين للعالج بالخارج إلى معبر رفح، أو الجرحى والمرضى ممن . 29/9/2004
ويلقي اإلغالق بظالل . ال تتمكن مستشفيات الجنوب من عالجهم، من الوصول إلى مستشفى الشفاء في غزة، في ظل استمرار إغالق الطريق

ة على مجمل حقوق اإلنسان بالنسبة للسكان المدنيين في قطاع غزة، حيث يحرمون من الوصول إلى أماكن عملهم، أو دراستهم سلبي
إلى جانب األضرار البالغة التي تلحق بالمزارعين، حيث تعاني محافظة غزة من نقص حاد في . كالجامعات التي تتركز ففي مدينة غزة

 .  الجنوب من يشتري منتوجاتهمالخضروات، فيما ال يجد مزارعو
 من مساء أمس، تجاه المنازل السكنية، الواقعة في محيط مقر 19:30فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها عشوائياً، عند حوالي الساعة  •

 منزلها، كما ألحق عاماً، بعيار ناري في الكتف وهي عند مدخل) 17(التربية والتعليم، ما أسفر عن إصابة الطفلة آثار بهجت أبوعجينة 
 . القصف أضراراً بعشرات المنازل السكنية

، ما )تل الذهب( من مساء أمس، سقط شمال منطقة السالطين في منطقة الغبون 21:35أطلقت قوات االحتالل صاروخاً، عند حوالي الساعة  •
ات االحتالل نيران رشاشاتها بكثافة، من رشاشات عاماً، من سكان بيت الهيا، ثم فتحت قو) 24(أسفر عن استشهاد رمزي إسماعيل أبو شقفة 

 . دباباتها المتمركزة في المنطقة تجاه المنازل السكنية في مناطق السالطين والعطاطرة غرب وجنوب بيت الهيا
لشمالي من  من فجر اليوم، سقط في محيط مسجد الخلفاء الراشدين في الجزء ا00:05أطلقت قوات االحتالل صاروخاً، عند حوالي الساعة  •

 عاماً من 20 عاماً من مخيم جباليا ونضال حرب مسعود 19، ما أسفر عن استشهاد محي الدين ماهر المدهون )7بلوك (مخيم جباليا منطقة 
 . مخيم جباليا، وألحق أضراراً جزئية بالمنازل السكنية في المنطقة

 00:30ومنطقتي الشيماء والغبون في بلدة بيت الهيا، عند حوالي الساعة تراجعت اآلليات المتمركزة في شوارع الحطبية، الجمعية، المنشية،  •
من فجر اليوم، لتتمركز في الجزء الشمالي الشرقي من حي المنشية في محيط منازل أبو زايدة والحبل، وإلى الجزء الشمالي الغربي من 

ن زيارة المناطق التي انسحبت منها تلك القوات وأكدوا أن هذا وتمكن باحثوا المركز م. منطقة الشيماء في محيط مصنع أبو ندى لأللبان
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المنطقة تعرضت لخسائر مادية كبيرة طالت عشرات المنازل السكنية، باإلضافة إلى تدمير وتخريب البنية التحتية، حيث تعرضت الطرق 
ي قام بها الباحثون، فإن قوات االحتالل هدمت للتجريف، وشبكات توصيل مياه الشرب والكهرباء والهاتف، ووفقاً لعمليات الرصد األولي الت

مع تحطم نوافذ عشرات المنازل جراء اإلطالق . منازل أخرى) 10(ثالثة منازل سكنية هدماً كلياً، وألحقت أضراراً جزئية جسيمة بعشرة 
التوت األرضي، الخضروات، دونماً من األراضي المرزوعة ب) 100(وتجريف ما مساحته . العشوائي للنيران في محيط أماكن تواجدها

دمرت ) 3(مركبات ثالثة منها ) 5(محالً دمر كلياً وخمسة ) 1(محالت تجارية من بينها ) 5(وتهدم وتدمير . الحمضيات، الزيتون، الفواكه
 . وألحقت أضراراً جزئية جسيمة بالجمعية التعاونية الزراعية ومسجد مسلم الكبير. كلياً

دبابات، لقواتها ) 8( من فجر اليوم، بتعزيزات من اآلليات العسكرية بلغت حوالي 00:40الي الساعة دفعت قوات االحتالل، عند حو •
 . وذلك انطالقاً من موقع أبو صفية شرق جباليا)  آليات8بحوالي (المتمركزة في مناطق شعشاعة وحي البساتين شرق تل الزعتر 

 من فجر اليوم، تجاه المنازل السكنية، الواقعة في تل الزعتر 05:00لي الساعة فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها عشوائياً، عند حوا •
سقطت على جبل الزيتون وبيارة مسعود ) M16(كما أطلقت ثالث قذائف مدفعية وعدد من مقذوفات البنادق المحمولة من نوع . وقليبو

 . يين، فإن عشرات المنازل السكنية تعرضت ألضرار جزئيةوفي الوقت الذي لم يسجل سقوط ضحايا في صفوف السكان المدن. ومحيط قليبو
 من صباح اليوم، ثالثة قذائف من مدفعية الدبابات، سقطت في محيط مدرسة بنات بيت 06:20أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •

ولكنها أحدثت أضراراً مادية بالمنازل الهيا اإلعدادية ونادي شباب جباليا وفي محيط مقر محافظة الشمال، لم تسفر عن وقوع إصابات 
 . السكنية المحيطة

 من ظهر اليوم، تجاه منزل يوسف عبد الهادي أحمد، كما هدمت جداراً 13:45فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها، عند حوالي الساعة  •
كما ردمت بئراً للمياه، واستولت على المنزل . ءمن جدرانه بينما كان بداخله سبعة أفراد من بينهم ثالثة مسنين وطفل، من بينهم خمسة نسا

وكانت قوات االحتالل هدمت منزلين مجاورين ألبنائه رجب . وحولته إلى ثكنة عسكرية، بعد أن احتجزت سكانه هدمت قوات االحتالل
 . ورمضان يوسف أحمد، وتع المنازل الثالث بالقرب من موقع تمركز دباباتها في منطقة قليبو

 من مساء اليوم، ثالثة قذائف مدفعية سقطت بالقرب من نادي شباب جباليا الرياضي، 16:40االحتالل، عند حوالي الساعة أطلقت قوات  •
شمال غرب تل الزعتر، ما الحق أضراراً في النادي ومدرسة بنات بيت الهيا اإلعدادية ومسجد عمر بن الخطاب المجاور وبعشرات المنازل 

 . منطقة تعرضت للقصف المدفعي أكثر من مرة خالل اليومين الماضيينجدير بالذكر أن ال. السكنية
 : ردود فعل دولية

إن األمين العام يتوقع أن تطلع الحكومة اإلسرائيلية "في معرض رده على سحب االتهام، قال المتحدث باسم األمين العام في بيان صدر اليوم  •
وقال المتحدث ". ن أية معلومات تمتلكها حتى يتم التحقق من األمور بطريقة صحيحةاألمم المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، ع

إن األمين العام ملتزم تماما بمنع استخدام أية سيارة أو مرافق تابعة لألمم المتحدة بطريقة غير مشروعة من قبل "ستيفان دوجاريك 
يديو يظهر سائق إحدى سيارات اإلسعاف التابعة لألونروا وهو يحمل وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد زعمت أن لديها شريط ف". المسلحين

 . وبعد تحقيقات أولية نفت األونروا االتهام تماما وطالبت الحكومة اإلسرائيلية بتقديم اعتذار. صاروخا ويضعه داخل السيارة
ف المتزايدة، جراء العدوان اإلسرائيلي المتواصل على جدد السيد جاك سترو، وزير الخارجية البريطاني، اليوم، قلقه الشديد تجاه أعمال العن •

وعبر السيد سترو عن قلقه الشديد من الصعوبات، التي تواجهها وكاالت المساعدات اإلنسانية، . سبتمبر الماضي-قطاع غزة، منذ نهاية أيلول
دد على أن أية عراقيل تواجه هذه اإلمدادات، ستجعل وش. ، في إيصال المعونات اإلنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية"األونروا"بما فيها 

 115األحوال المعيشية اليائسة للكثير من مواطني قطاع غزة أكثر سوءاً، مشيراً إلى أن العملية العسكرية اإلسرائيلية أسفرت عن سقوط 
 مرة على طالبة مدرسة وهي في طريقها إلى 20ار مواطناً، بما فيهم العديد من األطفال، كما أنه في إحدى الحاالت المأساوية، تم إطالق الن

 .  مواطناً في هذه العمليات350وقد جرح أكثر من . مدرستها
أكدت شخصيات سياسية لبنانية، اليوم، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة المستقلة، التي تضمن له الحياة الحرة الكريمة كباقي  •

يارة قام بها الوفد الفلسطيني المشارك في المنتدى الدولي العربي للتنمية في فلسطين، لعدد من المسئولين جاء ذلك، خالل ز. شعوب العالم
واستنكرت الشخصيات اللبنانية المجازر وحروب اإلبادة التي تنفذها الحكومة اإلسرائيلية . والشخصيات اللبنانية في العاصمة اللبنانية بيروت

 الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص، استقبل اليوم، الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال المنتدى، ضم وكان رئيس. بحق شعبنا األعزل
رئيس مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية في فلسطين، تيسير العلي، وعضو المركز غسان عبود، والدكتور نهاد األخرس، وعامر 

 . نوفل
ة الشيخ محمد حسين فضل اهللا، من استخدام األمم المتحدة مسرحاً لتمرير المصالح األمريكية والمشاريع حذّر المرجع الشيعي اللبناني العالم •

والحظ فضل اهللا في ندوته األسبوعية أمس، في بيروت، التي تحدث فيها عّما تبقى من دور لألمم المتحدة أمام استخدام الفيتو . اإلسرائيلية
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وقال إّن الواليات المتحدة استخدمت . م المتحدة لم تعد توفّر شيئاً من الحماية المرجوة للشعب الفلسطينياألمريكي لحماية إسرائيل، أّن األم
 مرة على مدى السنوات الخمسين الماضية، لمنع العالم من إدانة العدوان اإلسرائيلي، حتى تحول الفيتو إلى سالح 42) الفيتو(حق النقض 

ة، ولذلك سقطت األمم المتحدة أو أسقطت عدالتها أمام العقلية اإلمبراطورية األمريكية التي تشرِّع كل لقهر الشعوب وإسقاط حقوقها المشروع
 . أنواع الظلم واإلرهاب لإلسرائيليين

من بيتر هانسن، أن موظفي الوكالة يتعّرضون لمضايقات وتحّرشات ) األونروا(أكد المفّوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  •
وتحدث هانسن في كلمة ألقاها في عّمان أمس، . جانب قوات االحتالل اإلسرائيلي عند نقاط التفتيش العسكرية في األراضي الفلسطينية المحتلة

خالل افتتاح مؤتمر الدول المانحة والمضيفة لالجئين الفلسطينيين، عن الظروف الصعبة التي يعانيها المواطنون الفلسطينيون في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، والسّيما شمال قطاع غزة ومخّيم جباليا، جراء االعتداءات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى قتل قوات 

وأكد هانسن استمرار الوكالة في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين رغم هذه . االحتالل اإلسرائيلي لطفلة وهي على مقعدها الدراسي
إن نداء الطوارئ الذي أطلقته الوكالة لتغطية العجز في ميزانيتها لم : كاشفاً عن وجود عجز في ميزانية وكالة األونروا، وقالالظروف، 

 دولة، أوضاع عمليات 22ويبحث المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من. بالمئة، ووصف هذا األمر بأنّه مخّيب لآلمال43يمّول منه سوى 
متوسطة المدى، ووضع ) األونروا(ية وقطاع غزة المحتلين، وخطة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيينالطوارئ في الضفة الغرب

 . الوكالة المالي وآفاقه المستقبلية
ية تجاه ندد المؤتمر القومي العربي واتحاد المحامين العرب، بسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين التي تتبعها الواليات المتحدة األمريك •

وانتقد الجانبان في بيان مشترك صدر أمس، عقب اجتماع وفد من اتحاد المحامين العرب . قضايا الشرق األوسط وانحيازها إلسرائيل
والمؤتمر القومي العربي في بيروت، الصمت الدولي إزاء المجازر البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات االحتالل 

 .  وخاصة ما يتعّرض له قطاع غزة من جرائم وحشية راح ضحّيتها أكثر من مائة شهيد ومئات الجرحىاإلسرائيلي،
جّدد رئيس الوزراء التركي، رجب طّيب أردوغان، انتقاداته الحاّدة لسياسات رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرييل شارون، قائالً إّن سياسات  •

وانتقد أردوغان خالل استقباله في أنقرة أمس، لوفد من .  المنطقة وال تحقق األمن لإلسرائيليينالحكومة اإلسرائيلية تهّدد األمن والسالم في
اللجنة اليهودية األميركية برئاسة ديفيد هاريس، بشّدة، جدار الفصل العنصري، الذي تبنيه الحكومة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 

ورفض أردوغان محاوالت الوفد . ات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلةالمحتلة، مؤكّداً رفض بالده المطلق للممارس
 . إلقناعه بزيارة إسرائيل، مؤكّداً رفضه القيام بمثل هذه الزيارة في ضوء استمرار السياسات اإلسرائيلية الحالية

 
 إخباريات حول مجريات األحداث

 15/10/2004الجمعة الموافق 
 شهيداً من سقطوا خالل اجتياح محافظة شمال غزة أو )109( طفالً، ومن بين الشهداء )31( شهيداً من بينهم )133(داء محافظات غزة بلغت حصيلة شه

لمنازل  منزالً هدمت كلياً، فيما يقدر عدد ا)85(وبلغ عدد المنازل المدمرة كلياً .  طفالً)139( جريحاً من بينهم )421(فيما بلغ عدد الجرحى . على خلفيته
، )36(، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية )15(وبلغ عدد المدارس ورياض األطفال المدمرة . بالمئاتالتي تعرضت ألضرار جزئية جسيمة 

المجرفة في  مركبات، وبلغت مساحة األراضي )15( منشآت عامة وبلغ عدد المركبات )9( من بينها مسجد دّمر كلياً، و )8(وعدد المساجد المدمرة 
 . لحقوق اإلنسانالميزان مركزوهذا وفقاً لعمليات الرصد األولي التي يواصلها باحثو .  دونماً من األراضي الزراعية)525(شمال غزة وحده حوالي 

 
د حصارها على فيما يزداد الوضع اإلنساني سوًء وتتفاقم معاناة السكان المدنيين في محافظة شمال غزة جراء مواصلة قوات االحتالل تشدي •

كما شددت من . مناطق عدة في شمال غزة، وتشمل بلدة بيت حانون وعزبتها والقرية البدوية وهي مناطق تحت الحصار منذ بداية االجتياح
حصارها المفروض على شارع السكة شرق تل الزعتر، ومخيم جباليا، ومناطق مختلفة من بيت الهيا، كمنطقة شعشاعة، عسلية، البخاري، 

وتزداد حدة النقص في المواد الغذائية، ومياه . وار، قليبو، أبراج الندى والعودة، مفترق التعليم، المنشية، وتل قليبو منذ بداية االجتياحاألن
 .الشرب األمر الذي يهدد بكارثة إنسانية في حال استمراره

س الرابط بينها، على الرغم من إعالنها فتح الحواجز من تفاقمت معاناة سكان محافظات غزة المختلفة، جراء استمرار إغالق الطريق الرئي •
يذكر أن تلك القوات أغلقت الطريق من نقطة الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة .  من مساء اليوم الجمعة17:00 حتى الساعة 13:00الساعة 

ويحول إغالق الطريق . 29/9/2004وافق في حين أغلقت الطريق من نقطة أبو هولي مساء األربعاء الم. 27/9/2004يوم االثنين الموافق 
دون وصول عشرات المرضى المحولين للعالج بالخارج إلى معبر رفح، أو الجرحى والمرضى ممن ال تتمكن مستشفيات الجنوب من 

 ويلقي اإلغالق بظالل سلبية على مجمل حقوق. عالجهم، من الوصول إلى مستشفى الشفاء في غزة، في ظل استمرار إغالق الطريق
اإلنسان بالنسبة للسكان المدنيين في قطاع غزة، حيث يحرمون من الوصول إلى أماكن عملهم، أو دراستهم كالجامعات التي تتركز ففي مدينة 
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إلى جانب األضرار البالغة التي تلحق بالمزارعين، حيث تعاني محافظة غزة من نقص حاد في الخضروات، فيما ال يجد مزارعو . غزة
 . ي منتوجاتهمالجنوب من يشتر

 من فجر اليوم، قذيفة مدفعية سقطت في محيط جبل الكاشف شرق مخيم جباليا، ولم تسفر 00:20أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
 .عن إصابات، إلى أنها أحدثت أضراراً في الممتلكات والنازل السكنية

ر اليوم، سقط في محيط دوار أبو شرخ، الواقع عند المدخل الغربي،  من فج03:00أطلقت قوات االحتالل صاروخاً، عند حوالي الساعة  •
عاماً، ورائد خليل أبو ) 25(عاماً من سكان مخيم جباليا، أمين خليل مسعود، ) 21(وائل موسى محمود صالح، : وأسفر القصف عن استشهاد

راراً طفيفة بعدد من المنازل السكنية القريبة من كما ألحق القصف أض. عاماً، وهما من سكان حي الشجاعية في مدينة غزة) 20(سيف، 
 .المكان

 من فجر اليوم، قذيفة مدفعية سقطت على مزرعة للدواجن، تقع بالقرب من مصنع القار، 03:20أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
يذكر أن القصف جاء من الدبابات المتمركزة . الواقع على شارع الكرامة شرق جباليا، ما أدى لنشوب حريق أتى على المزرعة ومحتوياتها

 .في محيط مقبرة الشهداء شرق جباليا

 من فجر اليوم، قذيفة مدفعية سقطت في محيط اإلدارة المدنية، ما ألحق أضراراً بعشرات 04:10أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
 .الدبابات المتمركزة على تلة الطباع الشماليةالمنازل السكنية القريبة من المكان، يذكر أن القصف جاء من 

 من صباح اليوم، تجاه المنازل السكنية في حي تل الزعتر، ما أدى إلى 07:00فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها، عند حوالي الساعة  •
يذكر أن . لكيتها لعبد الهادي صالحةنشوب حريق في شقة بشير عبد الهادي صالحة، الكائنة في بناية سكنية مكونة من أربع طبقات، تعود م

 .سكان البناية أجبروا على إخالءها في وقت سابق جراء القصف المتكرر التي تتعرض له، منذ اجتياح تلك القوات لمحافظة شمال غزة

ت في محيط نادي  من صباح اليوم، قذيفتين من مدفعية الدبابات، سقط08:10 والساعة 08:05أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
شباب، لم تسفر عن وقوع إصابات ولكنها أحدثت أضراراً مادية بالمنازل السكنية المحيطة وفي مدرسة بنات بيت الهيا، ومسجد عمر بن 

 .الخطاب

الهيا  من صباح اليوم، قذيفة من مدفعية الدبابات، سقطت في محيط مدرسة بنات بيت 11:20أطلقت قوات االحتالل، عند حوالي الساعة  •
اإلعدادية ونادي شباب جباليا وفي محيط مقر محافظة الشمال، لم تسفر عن وقوع إصابات ولكنها أحدثت أضراراً مادية بالمنازل السكنية 

 .المحيطة

محيط  من بعد ظهر اليوم، تجاه المنازل السكنية، الواقعة في 13:30فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها عشوائياً، عند حوالي الساعة  •
سقطت على منزل عبد ) M16(مقذوفاً من مقذوفات البنادق المحمولة من نوع ) 15(كما أطلقت حوالي . مسجد البشير في منطقة تل الزعتر

وفي الوقت الذي لم يسجل سقوط ضحايا في صفوف السكان المدنيين، فإن عشرات المنازل السكنية . الرحمن ثابت القريب من مسجد البشير
 .ر جزئيةتعرضت ألضرا

 من مساء اليوم، تجاه المنازل السكنية، الواقعة في محيط مسجد 15:40فتحت قوات االحتالل نيران رشاشاتها عشوائياً، عند حوالي الساعة  •
لوقت وفي ا. دقيقة متواصلة) 20( اآللية، لمدة 16وتواصل إطالق النار ومقذوفات من تلك التي تطلقها بنادق م. البشير في منطقة تل الزعتر

كما أصيب السكان، . الذي لم يسجل سقوط ضحايا في صفوف السكان المدنيين، فإن عشرات المنازل السكنية تعرضت ألضرار جزئية
 .السيما األطفال منهم بحالة من الهلع الشديد

 
 :ردود فعل دولية

ذي أطلق النار على الطفلة الشهيدة الفلسطينية إيمان الهمص نددت كتلة السالم اإلسرائيلية، اليوم، بالتعامل المتسامح مع الضابط اإلسرائيلي، ال •
" جفعاتي"اإلسرائيلية، أن ضابطاً من وحدة " هآرتس"وأوضحت الحركة في بيانها األسبوعي، الذي نشرته في صحيفة  .في رفح قبل أسبوع

فارقت الحياة، ثم يبتعد عنها ويعود مجدداً  ن أنهااقترب من فتاة مصابة في الثالثة عشرة من عمرها، وأطلق عليها الرصاص مجدداً للتأكد م
هذا الضابط، ويفصله من وظيفته، واحتاج إلى أيام ) يعزل(ر وتساءلت الكتلة، ماذا يمكن أن يسمى قائد أركان لم يطّي !!.ليطلق عليها النار
  .كي يعلق عمله؟؟

اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية على متطّوعين أجانب، أمريكيين اإلسرائيلية، اليوم الجمعة، بأّن " هآرتس"أفاد تقرير نشرته صحيفة  •
ونقلت الصحيفة اإلسرائيلية، إفادات عن عدد من .وأوروبيين، أخذت تتصاعد مؤخراً، فيما أجهزة األمن اإلسرائيلية ال تحّرك ساكناً

لى الجنوب من مدينة الخليل في الضفة الغربية، حيث يتواجد المتطوعين الذين أصيبوا بجراح جّراء هذه االعتداءات في المنطقة الواقعة إ
  .المستعمرون اليمينّيون المتطّرفون بكثرة
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المجتمع الدولي، إلى الضغط على إسرائيل إللزامها بتنفيذ التزاماتها مع ) األونروا(دعا بيتر هانسن، المفّوض العام لوكالة الغوث الدولية  •
وطالب هانسن في مؤتمر صحفي عقده أمس، في عّمان، في ختام مؤتمر الدول المضيفة  . بهذا الشأنالوكالة، وتطبيق القانون الدولي

" األونروا"والمانحة لالجئين الفلسطينيين، إسرائيل كقوة احتالل، بمساعدة الوكالة لتمكينها من القيام بعملها وأداء مهامها، مؤكّداً أّن العالقة بين 
د مؤخّراً، األمر الذي انعكس سلباً على مستوى الخدمات المقّدمة لالجئين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية وإسرائيل شابها التوتر الشدي

وأكد هانسن، أن خدمات الوكالة ستتواصل على الرغم من العراقيل والعقبات والممارسات العسكرية غير المبّررة، التي تضعها  .المحتلة
ونوه إلى أّن إسرائيل لم تعتذر عن  .2000 موظفاً من موظفي الوكالة منذ العام 11 إلى استشهاد إسرائيل أمام عمل الوكالة، مشيراً
 .على الرغم من تراجعها عن المزاعم واالتهامات التي وجهتها لهم مؤخراً" األونروا"ممارساتها وإجراءاتها بحق موظفي 

ة التي تقع على كاهل المجتمع الدولي لضمان امتثال إسرائيل إلنطباق اتفاقية أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة، على المسؤوليات الكبير •
 وبروتوكوليها اإلضافيين والمعنية بحماية المدنيين وقت الحرب على جميع األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة 1949جنيف الرابعة لعام 

ضية، السيد سالم إبراهيم بن أحمد النقبي، عضو الوفد الدائم لدولة اإلمارات جاء ذلك، خالل البيان الذي أدلى به الليلة الما .1967منذ عام
 .العربية المتحدة لدى األمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة والمعنية بالمسائل القانونية

واألعمال الوحشية التي تقوم بها  دان يورغوس توساس، عضو الحزب الشيوعي اليوناني، وعضو المجلس النيابي األوروبي، الممارسات •
وانتقد توساس في تصريح له على هامش اجتماع الجمعية العاّمة للمجلس النيابي  .قوات االحتالل اإلسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطيني

 الذي يعرب عن معارضته األوروبي في بروكسل أمس، الواليات المتحدة األمريكية، التي تساند وتسلح إسرائيل، كما انتقد االتحاد األوروبي،
  .شفهياً فقط للمذابح التي تنفذ بحق الشعب الفلسطيني، ويضع الضحّية والمجرم في معيار واحد

وقال المجلس في بيان أصدره بعد  .نّدد المجلس األعلى للروم الملكيين الكاثوليك، بإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني •
بيروت، برئاسة البطريريك غريغوريوس الثالث لحام، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، إن اجتماعه اليوم، في 

وتهدم المنازل وتتلف المزروعات، داعياً إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ووضع حدٍّ لعدم  إسرائيل تغتال زعماء الشعب الفلسطيني وقادته
  . الشعوباحترام حقوق اإلنسان ومطالب

شارون لالنسحاب من قطاع غزة،  أكد برنت سكوكروفت، مستشار األمن القومي األمريكي األسبق، أّن خطة رئيس وزراء إسرائيل آرييل •
البريطانية، خضوع الرئيس األمريكي " فايننشال تايمز"وانتقد سكوكروفت في حديث مع صحيفة  .تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية مستقلة

وأضاف أن  .وش التام لرغبات شارون، وانتهاجه سياسات أحادية الجانب بمعزل عن شركاء الواليات المتحدة األمريكية التقليديينجورج ب
بوش يوافق على السياسة القمعية التي تطّبقها إسرائيل بحقّ الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن شارون يتصل بعد كل عمل عسكري يتخذه ضد 

 .بوش الذي يوافقه على ذلكالفلسطينيين، مع 
إن فرنسا احتجت لدى إسرائيل بعد أن أطلق جنودها طلقات ) الجمعة(قال ايرفيه الدوس المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم  •

لفرنسية في وصرح الدوس بان الدبلوماسي الذي يعمل في القنصلية ا. تحذيرية قرب أحد دبلوماسييها وهو يستعد لدخول إسرائيل من غزة
القدس كان مسافًرا يوم األربعاء في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية واضحة واتبع التعليمات األمنية للجيش اإلسرائيلي لدى االقتراب من معبر 

ز في  اكتوبر وهو يستعد لعبور نقطة إير13أطلقت طلقات تحذيرية على أحد موظفينا في قنصلية القدس يوم "وقال الدوس في بيان . إيرز
هذا العمل غير مقبول خاصة انه يحدث مع أناس يحملون جواًزا دبلوماسًيا واتبعوا كل اإلجراءات التي طلبها الجيش . قطاع غزة
 ".اإلسرائيلي
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