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 مقدمة

تصعيد عدوانها المستمر على السكان المدنيين وممتلكاتهم  - 2004 خالل الربع الثاني من العام الجاري –واصلت قوات االحتالل 
 مسيرة هافي قصف المفرط للقوة والقوة المميتة، وتجلى ذلك افي األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث صّعدت من أشكال استخدامه

 هاباإلضافة إلى مضيهذا  .، على الرغم من أنها تخلو من المظاهر المسلحة19/5/2004، بتاريخ  في مدينة رفحسلمية للمدنيين
قدماً في عمليات االغتيال والتصفية التي ذهب ضحيتها قائد حركة حماس في غزة، الشيخ عبد العزيز الرنتيسي الذي خلف رئيسها 

 .الشيخ أحمد ياسين، الذي اغتيل في مارس الماضي
 

دمرت عشرات المنازل السكنية، وهجرت سكانها ، ف والممتلكاتووسعت تلك القوات من نطاق استهدافها المنظم لألعيان المدنية
واستهدفت المدارس، والمساجد والمنشآت العامة  اعيةالصنوالمنشآت  كما هدمت ودمرت المحال التجارية .قسرياً عن ديارهم

 . ء، والبنية التحتية من طرق وشوارع مرصوفة وشبكات مياه وهاتف وكهربا، واستهدفت المركبات بأنوعها المختلفةاألخرى
 

على سكان  و المفروض على األراضي الفلسطينية عموماًباستمرار حصارهاوصّعدت من سياسة العقاب الجماعي للسكان، 
 كما حدث في أحياء الزيتون في غزة وتل السلطان والبرازيل في ،على وجه الخصوص المناطق التي تستهدفها العمليات الحربية

ة، وترافق مع فرض نظام حظر التجوال، ومع قطع إمدادات مياه الشرب والكهرباء، رفح، حيث طال الحصار الجوانب اإلنساني
ض على قطاع غزة، حيث ووترافقت هذه الجرائم مع تشديد الحصار المفر . حياة مئات األطفال والمسنين والحواملداألمر الذي هد

ر يوماً، األمر الذي تسبب في معاناة كبيرة للسكان منعت وصول المواد الغذائية وحليب األطفال عبر معبر المنطار لمدة خمسة عش
 .في قطاع غزة وليس فقط في المناطق المحاصرة، أو تلك التي كانت مسرحاً لعمليات حربية

 

وعلى الرغم من حملة التعاطف الدولي التي رافقت هذه الجرائم، السيما تلك التي ارتكبت في أحياء من مدينة رفح، حيث امتدت 
ن لتطال بعض التيارات داخل إسرائيل نفسها، والتي بلغت حد تشبيه ما تقوم به قوات االحتالل اإلسرائيلي في رفح أنشطة التضام

وفي معرض سعيها للتخفيف من .  إال أن تلك القوات أمعنت في جرائمها إبان الحرب العالمية الثانية،بما قام به النازيون األلمان
حتالل من تصريحات مسئوليها حول خطة االنسحاب من قطاع غزة، في خطوة هدفت إلى الضغط الدولي عليها كثفت سلطات اال

 . لفت أنظار العالم وقطع الطريق أمام قيام تضامن فعلي مع السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة
 

/ 31/6 حتى 1/4/2004فترة الممتدة منذ يوثق هذا التقرير االنتهاكات المرتكبة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، خالل الو
ويعتمد المركز على المعلومات التي يجمعها باحثوه . ويستند إلى حصيلة ما وثقه المركز خالل الفترة في قطاع غزة فقط. 2004

 .ة والموضوعيةدقّيميدانياً، باستخدام مجموعة من األدوات التي تؤمن أكبر قدر ممكن من الّص
 

ة الخسائر واألضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، وينحو إلى السرد التفصيلي ويورد إفادات يستعرض التقرير حصيل
واستعرض التقرير عدد التوغالت .  واألضرار حيناً آخررمشفوعة بالقسم حيناً، ويعطي نبذة عن موضوع وخالصة إجمالية للخسائ

 .نها تنطوي على عدد كبير ومتنوع من االنتهاكات والجرائموحصيلة خسائرها، ويورد التوغالت النوعية منها، كو
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 التوغل في األراضي الفلسطينية
وشهد الربع الثاني من العام     . واصلت قوات االحتالل توغالتها في األراضي الفلسطينية الخاضعة لسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية           

 حي الزيتون في غزة، وأحيـاء       أبرزها اجتياح ،  ت المناطق السكنية   عشرا  تصعيداً نوعياً في هذه التوغالت، حيث اجتاحت       2004
وارتكبت جرائم غير مسـبوقة فـي       . من مخيم الالجئين في مدينة رفح     ) O(ومنطقة بلوك   والسالم  ) البرازيل(تل السلطان والنخلة    

 أن هدف تلك القوات ينحصر فقط في        وبدا واضحاً ربما أكثر من أي وقت مضى،       . قساوتها وانتهاكها الجسيم لمبادئ القانون الدولي     
 .لعقاب الجماعي بالسكان وترويعهمإيقاع ا

ارة ، بل تواصلت عمليات التوغل شبه اليومي في منـاطق القـر           والزيتون ورفح هي التوغالت الوحيدة      الهيا  بيت ولم يكن اجتياح  
محافظة شمال غزة ومنطقة المغراقة وجنـوب       بوجباليا  بيت حانون    تيشرق بلد بيت الهيا و  والمخيم الغربي في خانيونس، وشمال      

. مناطق المحيطـة بمسـتوطنة كفـار دارو       حي الزيتون في محافظة غزة، كما شهدت محافظة دير البلح توغالت متكررة في الم             
، فيما يلجأ إلى عرض التوغالت األخرى فـي جـدول            وبيت الهيا   رفح والزيتون  اتصيل اجتياح اتفوسيركز التقرير على بعض     

 .واألضرار الناجمة عنهاوالمحافظات التي استهدفتها  هذه التوغالت دد عيوضح
 

 بآلياتها العسكرية المعززة بتغطية     خالل توغالتها، حيث تدفع   وتتبع قوات االحتالل مجموعة من التدابير والممارسات شبه النمطية          
 وواصلت إطالق النار، والقذائف المدفعية والصواريخ       جوية من الطائرات العمودية، إلى المناطق السكنية اآلهلة بالسكان المدنيين،         

وسيطرت علـى   . وغيرها من وسائل القتل والترويع، ما أدى إلى مقتل مدنيين داخل منازلهم أو أثناء محاوالتهم الفرار من المنطقة                 
لعامـة وخاصـة وأراض      للمراقبة والقنص، وهدمت وجرفت منازل سكنية ومنشـآت ا         األبنية المرتفعة، واتخذتها كمواقع عسكرية    

الشرب وشـبكة توصـيل الكهربـاء والهـاتف،         مياه  توصيل  مرصوفة وشبكات   اً  طرقة، فجرفت   استهدفت البنية التحتي  و. زراعية
 . وخطوط لتصريف مياه الصرف الصحي

 
 يوضح عدد التوغالت وتوزعها جغرافيا وحصيلة الخسائر واألضرار) 1(جدول رقم 

قتلىعدد العدد التوغالت المحافظة  عدد المعتقلين عدد المنازل المدمرةعدد الجرحى 

 0 20 127 19 18 شمال غزة

 5 105 200 19 6 غزة

 7 37 15 2 15 دير البلح

 2 132 51 4 31 خان يونس

 3 726 189 61 18 رفح

 17 1020 582 105 88 المجموع
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 التوغل في بيت الهيا
قـدر بحـوالي   ت بقـوة  –م 20/4/2004 حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح الثالثاء الموافق          عند -توغلت قوات االحتالل    

 وشـرعت   .ثالثين آلية عسكرية لمسافة كيلو متر واحد في المنطقة الواقعة بين أبراج العودة والقرية البدوية شمال شرق بيت الهيا                  
 منشآت تربوية ورياضية وإدارية وأمنية، وخط الميـاه الـرئيس           ع في المنطقة، كما دمرت سب     الجرافات في أعمال تسوية ألراضٍ    

 خـالل   مميتـة المفرطـة و  القـوة   ها لل استخدموسعت تلك القوات من     و. والوحيد الذي يغذي القرية البدوية بالمياه الصالحة للشرب       
 .  الدبابات بالحجارةلرشق معظمهم من األطفال، الذين تجمعوا بالقرب من المكانالمدنيين عشرات توغلها، ما أدى إلى جرح 

 عسكرية، ومنها منزل ياسر محمود عبد       كنقاط مراقبة هذا وداهمت تلك القوات عشرات المنازل السكنية وفتشتها، واتخذت بعضها           
 عسكرية، واحتجزت سـكانه البـالغ       نقطة مراقبة الهادي أبو زايدة، وإخوانه، المكون من ثالث طبقات، حيث اقتحمته وحولته إلى             

كما اتخذت من مقر جمعية اإلثراء التربوي، المالصقة لصـالة          . فرداً في غرفة واحدة، مروعة بذلك األطفال والنساء       ) 20(م  عدده
 وحسب إفادة شهود عيـان مـن سـكان          . عسكرية لها أيضاً   نقطة مراقبة  - التي استهدفتها بقذائف الدبابات    -نادي شباب بيت الهيا   

 في إصابة واستشهاد العديد من المواطنين فـي         بيرانها بكثافة من داخل هذا المكان، مما تسب       المنطقة فإن قوات االحتالل أطلقت ن     
 .الساحة المقابلة لذاك المبنى

م  إلى داخـل     22/4/2004يذكر أن قوات االحتالل انسحبت من المكان عند حوالي الساعة الخامسة والنصف من عصر الخميس                
 .شمال المنطقة) نيسانيت(د مستوطنة حدو

 
 أضرار المنشآت واألراضي خالل التوغل في بيت الهيا

 المجموع كلي جزئي نوع الضرر
 7 2 5 منشآت عامة
 9 0 9 منازل سكنية

 2م10.000 2م10.000 األراضي الزراعية
 

 شهداء وجرحى التوغل في بيت الهيا
 مجموع أطفال بالغين 

 19 13 6 عدد الشهداء
 127 107 20 الجرحى

 

 :لزيتون في غزةاجتياح حي ا
 -، تسللت قوة خاصة من قـوات االحـتالل          11/5/2004عند حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف من فجر يوم الثالثاء الموافق            

تمركزت علـى شـارع     ، و  من مستوطنة نتساريم باتجاه حي الزيتون شرق مدينة غزة         -مكونة من أربع جيبات عسكرية ودبابتين       
هي إال دقائق     وما . واعتلت تلك القوات أسطح أربعة منازل، وحولتها إلى نقاط مراقبة          . مطعم شعفوط  صالح الدين الرئيسي مقابل   

 آلية عسكرية، من بينها ثالث جرافات، مع غطاء جـوي  مـن              40  حوالي حيث اجتاحت المنطقة  ها تعزيزات أخرى،    حتى وصلت 
 واسـتهدفت   تجريف وتخريب الطـرق العامـة      وشرعت ب  ة مكثفة وعشوائية،   بصور وفتحت نيران رشاشاتها   .الطائرات المروحية 
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حيث انسحبت تلك القوات    ،  متتاليين، وذلك على مدى يومين      مدنيين ال  السكان تجمعاتسكنية و منازل  بالقذائف المدفعية والصواريخ    
 منازل هدماً  ت خمسة ، بعد أن قامت بنسف منزلين وهدم      12/5/2002  من منتصف ليل األربعاء الموافق     12:00حوالي الساعة   في  
 و،  شـهيداً  19 وأوقعت في المنطقة حيث قطعت خطوط الهاتف والمياه والصرف الصحي،           ألحقت تلك القوات دمارا واسعاً    و. كلياً

 . جريحاً 200
 12/5/2004-11الشهداء الذين سقطوا برصاص قوات االحتالل خالل اجتياح حي الزيتون بتاريخ 

اءنس أطفال عدد الشهداء  اإلقامةعنوان   
 1 2 20 غزة

 

 12/5/2004-11األعيان المدنية التي تعرضت للهدم والتدمير على أيدي قوات االحتالل في حي الزيتون بغزة  

اإلناث من السكانعدد  عدد السكان المقيمين في المنزل عدد حجم الضرر نوع العين األطفال من السكانعدد    

 53 42 89 7 كلي
 منازل سكنية

 412 427 1279 86 جزئي
 محالت تجارية 85 88 188 20 جزئي
 2 2 6 1 آلي
 منشآت صناعية 58 48 106 15 جزئي
 36 30 64 8 آلي
 المرآبات 117 78 183 24 جزئي
 83 78 152 14 آلي

 

 12/5/2004-11األراضي الزراعية التي تعرضت للتجريف على أيدي قوات االحتالل خالل اجتياحها حي الزيتون بغزة بتاريخ 
ة المتضرراألرضمساحة  عنوان األرض  األرضالمنتفعين من  عدد   

 582 166800 غزة

 
منعت سيارات  رها على المنطقة، و   جدير بالذكر أن قوات االحتالل تعمدت تخريب شبكات توصيل مياه الشرب، وشددت من حصا             

سـكان  ب  الجمـاعي  عقـاب إلى إيقاع ال   من ورائه    اإلسعاف والطواقم الطبية من الدخول إلى المنطقة المحاصرة، في إجراء هدفت          
تميزت ممارساتها بانتهاكها المنظم لقواعد القانون الدولي اإلنساني ومبادئه األساسية، السيما مبدأي الضرورة الحربيـة               و. المنطقة

 . 1والتناسب والتمييز

                                                 
ي استهداف من جانـب القـوات   أيجب أن تكون بمنأى عن ) المباني والممتلكات المدنية (من القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني أن األعيان المدنية           1

 وأسلحة معينة في العمليـات       كما وأن هناك قيود صارمة وتحريم كامل الستخدام وسائل قتالية          ،المحتلة ويحظر تماما التعرض لها ويوفر لها الحماية الكاملة        
 : إن استخدام القوة من جانب قوة االحتالل يجب أن يراعي مبدأين أساسيين وهما،الحربية وبالتأكيد في حالة احتالل األراضي

ا التحلل ليس مطلقاً، وهو     يجيز القانون الدولي للقوات المتحاربة التحلل من بعض االلتزامات المفروضة على تلك القوات، ولكن هذ              :مبدأ الضرورة الحربية    
 . محكوم بمجموعة من القيود، وهي شروط ضرورية للتحلل من االلتزام

أجمع مفسرو االتفاقية على أن مبدأ الضرورة العسكرية يعني كل اإلجراءات الضرورية، التي تحقق هدفاً عسكرياً تقتضيه العمليات الحربية علـى األرض،                      
تحلل من بعض القيـود،     ) في بعض األحيان  (كما يعني االقتضاء    . ف من الحرب ال يمكن أن يتأتى دون القيام بهذا العمل          واالقتضاء هنا يعني أن تحقيق الهد     

 . الهدف من التحلل هو أن يتخذ التدمير كعقوبة جماعية أو كرادع فقطنعلى أن ال يكو
حربية، حيث أن وجود الضرورة الحربية ال ينفي ضرورة، أن تتناسب األعمـال             يأتي مبدأ التناسب والتمييز كمقيد لمبدأ الضرورة ال       : مبدأ التناسب والتمييز  

العسكرية مع الهدف المرجو تحقيقه، لذا فإنه يجب أن تبقى تلك األعمال محظورة، وقد ينتج عنها خسائر في األرواح أو في الممتلكات، وليس لهـا عالقـة                           
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 2اجتياح أحياء سكنية في رفح
في مدينة رفح بقوة قدر قوامها ، 17/5/2004 ظهر يوم االثنين الموافق  من12:00عند حوالي الساعة توغلت قوات االحتالل، 

 الذي يربط 3الرئيس والوحيدالشرقي منطلقة من معبر صوفاه شمال شرق مدينة رفح، ووصلت إلى الطريق دبابة، ) 12(بحوالي 
 وبهذا أصبحت .نذ صباح االثنين نفسهم) العودة( كما أغلقت الطرق الفرعية الترابية، ومعبر رفح البري .محافظة رفح بخانيونس

، 18/5/2004 من فجر الثالثاء الموافق 4:10عند حوالي الساعة و. عزالً تاماً عن محيطها والعالم الخارجيمدينة رفح معزولة 
 قواتبدأت اآلليات الحربية اإلسرائيلية تحكم سيطرتها على حي تل السلطان واألطراف الغربية من مخيم رفح، حيث توغلت 

شمال غرب مدينة رفح، ومستوطنة موراج شمال شرق مدينة ) عتصمونابني ( من مستوطنة في أماكن مختلفة، منطلقةاالحتالل 
 إليواء المهجرين ممن هدمت منازلهم  الذي أنشئ-وداهمت مخيم بدر . أقصى جنوب غرب رفح) رفيح يام(رفح، ومن مستوطنة 

وأربع جرافات، ترافقها ) دبابات وناقالت جنود( آلية عسكرية 65وامها بحولي  بقوة قدر ق-في أوقات سابقة في مدينة رفح
مشدد على حي تل السلطان في ال ها فرض حصارواصلت قوات االحتالليذكر أن . الطائرات العمودية في تغطية الهجوم من الجو

، بعد أن دمرت شبكات توصيل مياه 25/5/2004 استمر من فجر الثالثاء وحتى صباح االثنين الموافق ، األمر الذيمدينة رفح
كما استهدفت سيارات اإلسعاف وأفراد . الشرب وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والهاتف، ما تسبب في معاناة كبيرة للسكان

الطواقم الطبية، وأعاقت حركتها واحتجزت عدداً آخر، األمر الذي ضاعف من أعداد الشهداء، وحال دون وصول الجرحى 
واستهدفت المنازل السكنية بالقصف والتجريف والتدمير، كما استولت على عدد من .  وحاالت الوالدة إلى المستشفياتوالمرضى

وشرعت في . ت سكانها بداخلهازالبنايات السكنية وحولت أسطحها والطبقات العلوية منها إلى نقاط مراقبة عسكرية، بعد أن احتج
عاماً على الخروج من منازلهم والتوجه ) 16(لذكور من السكان ممن هم فوق سن  اتحملة اعتقاالت جماعية، بعد أن أجبر

للمدارس، وأخضعتهم للتحقيق في مدرسة العمرية لالجئين، فيما حولت مدرسة القادسية كمركز توقيف نقلت حوالي مائة معتقل 
 بالدبابات مسيرة سلمية كانت متوجهة  وأفرجت عنهم بعد أن قصفت إلى موقع تل زعرب العسكري حيث أخضعتهم للتحقيق،هامن

، السيما مكتبة المسجد التي ألحقت أضرار جسيمة في مسجد بالل بن رباحو هذا .لفك الحصار عن حي تل السلطان المحاصر
  .، بعد أن استهدفت مدخله بقصف صاروخياحترقت بالكامل

الواقع ، منطلقة من معبر رفح، 19/5/2004 الموافق وتوغلت أعداد كبيرة من اآلليات، في ساعات متأخرة من مساء األربعاء
ووصلت إلى حي السالم، .  عبر الشريط الحدودي، الفاصل بين مصر واألراضي الفلسطينيةجنوب شرق رفح، وسلكت طريقها

ع  شارع المشتل ووصلت إلى مفترق الجوازات، وتمركزت مجموعة من هذه اآلليات مقابل شارع المدرسين، المتفر وسارت في
من شارع صدام في حي الجنينة، وتقدمت عدة آليات حتى وصلت قرب مقر األمن الوقائي، وأحكمت سيطرتها بالكامل على الحي 

الحال في حي تل السلطان، فرضت تلك القوات  وكما هو. 20/5/2004 من فجر يوم الخميس 1:35المذكور،عند حوالي الساعة 
، واستهدفت سيارات اإلسعاف وطواقمها الطبية، وشرعت في حملة تجريف وتدمير غير حصاراً مشدداً على حيي السالم والبرازيل

 في هدم المنازل دون إنذار تشرعرافات اإلسرائيلية الضخمة، ووفقاً لتحقيقات المركز فإن الج. مسبوقة، طالت مئات المنازل

                                                                                                                                                                      
 أن تميز بين األهداف المدنية وغيرهـا مـن          - في سياق تنفيذها للعمليات الحربية       –لقوات المتحاربة   كما يجب على ا   . بالعمليات أو النتائج المتوقع تحقيقها    

 .األهداف، وكذلك التمييز في استخدام وسائل القوة من حيث األساليب أو األسلحة المستخدمة، بما يضمن إحداث أقل أضرار ومعاناة ممكنة
، راجع تقرير جرائم وأكاذيب، الصادر عن المركز بتاريخ )عملية قوس قزح( فيما أطلقت عليه قوات االحتالل  لمزيد من التفاصيل حول اجتياح مدينة رفح 2
 .24/5/2004 حتى  – 18/5، والنشرات الخاصة العشرة، التي أصدرها المركز لتغطية تطورات اجتياح رفح ، منذ 3/7/2004

قي هو الطريق الوحيد الذي يربط بين محافظتي رفح وخانيونس، في ظل استمرار إغالق تلـك  أو ما يعرف بالخط الشر) 4( أصبح الطريق الوطني رقم  3
 ).موراغ(من تقاطع ميراج، المقابل لمستوطنة ) الطريق الغربي(القوات لطريق صالح الدين 
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دمرت شبكات توصيل مياه كما . 4ثبوتية ومدخراتهممسبق، ودون أن تمنح السكان فرصة للخروج من منازلهم، أو إنقاذ وثائقهم ال
 . الشرب، وشبكة الصرف الصحي وشبكات توصيل الكهرباء والهاتف، والمساجد والمدارس والمنشآت العامة األخرى

 السـكان  - السـيما اجتيـاحي رفـح والزيتـون     -وتشير الوقائع على األرض، إلى أن قوات االحتالل استهدفت خالل توغالتها         
، والقانون  5 لقواعد القانون الدولي السيما اتفاقية جنيف الرابعة        - اليمكن تبريره    – كاتهم واألعيان المدنية، في انتهاك واضح     وممتل

 .الدولي حقوق اإلنسان
ـ      والجداول التالية تبرز حصيلة ما وثقه المركز من أضرار لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم               دة خالل اجتياح رفح في الفترة الممت

 . وهو ما أطلقت عليه قوات االحتالل عملية قوس قزح24/5/2004 – 17من 
 

 خالل التوغلعدد الشهداء الذين سقطوا 
 اإلناث منهم األطفال منهم عدد الشهداء
446 18 2 

 
 ألضرار التي لحقت بالمنازل السكنية والممتلكات األخرى خالل اجتياح رفحا

 24/5/2004 – 17حجم الضرر من 
 نوع الضرر

 كلي جزئي
 المجموع

 409 118 291 منازل سكنية
 7 1 6 محالت تجارية
 11 2 9 منشآت عامة
 10 8 2 منشآت صناعية

 57 32 25 مركبات
 5 5 0 آبار مياه

 2م688750 2م688750 األراضي الزراعية 

                                                 
 .رير لمزيد من التفاصيل راجع إفادة اآتمال عّواد في الجزء المتعلق باستهداف المنازل السكنية من التق 4
 من االتفاقية من أهم موادها بالنظر إلى أنهما تحددان مجموعة من الجرائم كانتهاكات جسيمة لالتفاقية وهي ما تعتبر جرائم حرب، يجب مالحقة مقترفيها وتقديمهم للمحاكمة في محاكم أي طرف مـن األطـراف   147 و146تعتبر المادتان   5

 . السامية

القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحيـاة، وتعمـد   : أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية "كات الجسيمة لالتفاقية تشمل    على أن االنتها   147تنص المادة   و

 والنفي والنقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحـاكم بصـورة                            إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو الصحة،         

 . ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفيةهو ال تبررقانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نح

يلتـزم كـل    … تفاقيـة   تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لغرض فرض عقوبات جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه اال                          " فتنص على    146أما المادة   

 وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا ألحكام تشريعه، أن يسلمه إلى طرف متعاقد معنى آخر لمحاكمتهم مادامـت                   ،طرف متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتهم                 

 ."كور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاصتتوفر لدى الطرف المذ

 .15/5/2004 متأثرين بجراح أصيبوا بها في أوقات سابقة، من بينهم شهيد أصيب في 24 – 17هناك شهيدين سقطا في الفترة من  6
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 استخدام القوة المفرطة والمميتة
 فعلى من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، لمميتةفي استخدام القوة المفرطة واوعياً  من العام الجاري تصعيداً نشهد الربع الثاني

حاشدة الرغم من مواصلتها استخدام القوة المفرطة والمميتة منذ اندالع انتفاضة األقصى بشكل منظم، إال أن قصفها لمسيرة سلمية 
منذ اندالع - نوعياً -، كان التصعيد األبرز 19/5/2004 من مساء يوم األربعاء الموافق 2:25في رفح، عند حوالي الساعة 

 .7ًطفال) 24(جريحاً من بينهم ) 41(شهداء من بينهم خمسة أطفال و ) 8(وأسفر قصف المسيرة عن سقوط . انتفاضة األقصى
 

 بالرشاشات - يومي شبه ال- القصف العشوائي باستخدام ،كما واصلت قوات االحتالل االستخدام المنظم للقوة المفرطة والمميتة
المحيطة بالمستوطنات تلك الثقيلة من المواقع العسكرية المنتشرة بالقرب من المناطق الحدودية المحاذية لمناطق آهلة بالسكان، و

وعلى محاور الطرق الرئيسة، أو خالل توغالتها في األراضي الواقعة تحت سيادة السلطة الوطنية، ما أودى بحياة المئات من 
 . 8 منذ اندالع االنتفاضةالمدنيين

 

 وجاء في .ويبرز حادث استشهاد الطفلة إيمان طلبة كيف يسقط األطفال برصاص قوات االحتالل العشوائي، وهم داخل منازلهم
، اً عام29 البالغة من العمرمجدولين جمال العبد طه، إفادة مشفوعة بالقسم صّرحت بها للمركز والدة الطفلة إيمان، وهي السيدة 

 :، ما يأتيخانيونسفي حي األمل شارع الترنس في قيم في وأم لستة أطفال، وتزوجة مت
 

 من تجهيز طعام الغذاء،  لتويكنت انتهيت...  10/4/2004 من بعد منتصف ظهر السبت الموافق 12:30عند حوالي الساعة "
 مدرستها، وهي طالبة في الصف األول عادت إيمان من ... في انتظار عودة ابنتي إيمان  على الطاولة في المطبخهووضعت
في غرفة النوم، وأخبرتها أن الطعام جاهز وهو على الطاولة في المطبخ فتوجهت مستلقية لحظة دخولها المنزل كنت ...  اإلعدادي
.. .فجأة أصبح إطالق النار مكثفاً، وسمعت صوت شيء ينكسر ... في تلك األثناء كنت أسمع إطالق رصاص متقطع ... للمطبخ

تبادر لذهني أن الرصاص يصيب شقتنا، وبدأت أصرخ على إيمان ولكنها لم تستجب، فقلت البني األصغر مصطفى ويبلغ من 
... وعندما دخل مصطفى المطبخ بدأ يصرخ علي قائالً إيمان مصابة ... قل إليمان أن تخرج من المطبخ سنوات،  10العمر 

أخذت أصرخ مستغيثة على أعمامها ... يةً على األرض والدم يسيل من وجهها نهضت راكضة دخلت المطبخ فوجدت إيمان مستلق
كنت ... حملها يوسف ونزل بها ... وصل ابن عمها يوسف في الصف الثالث اإلعدادي ... الذين يسكنون في البناية نفسها 

كانت ... ى الباب الخارجي تووصل جارنا عادل تنيرة، وحملها من يوسف على الدرج ونزلوا بها ح... أصرخ دون انقطاع 
 ..."9ونقلوها إلى مستشفى الهالل األحمرإلى المكان سعاف قد وصلت اإلسيارة 

 

وواصلت قوات االحتالل أعمال القنص خالل توغالتها، حيث تستولي على البنايات السكنية، وتطلق النار على كل ما يتحرك دونما 
االجتياحات، السيما اجتياحها لبلدة بيت الهيا وحي الزيتون في غزة وحي تل تمييز أو ضرورة، كما حدث في عشرات التوغالت و

تبرز تعمد  ، من سكان حي الزيتون، وهيعماد رزق محمود نصراهللا  واإلفادة التالية أدلى بها تحت القسم للمركز.السلطان في رفح

                                                 
 التقرير، وهي ال تمثل حصراً لما ارتكبتـه   الحاالت التي ترد في مجال استخدام القوة المفرطة والمميتة هي من باب إيراد أمثلة حية تؤكد ما يذهب إليه 7

 .3/7/2004قوات االحتالل، خالل الفترة، حيث يتوفر للمركز عشرات اإلفادات، ويمكن مراجعة تقرير جرائم وأكاذيب الصادر عن المركز بتاريخ 
من التفاصيل والمعلومات، يرجى مراجعة إصدارات المركز،  الحاالت واإلفادات الواردة تمثل نموذجاً فقط لما ترتكبه قوات االحتالل من جرائم، ولمزيد  8

 .www.mezan.orgمعلومات تفصيلة حول حالة بعينها، أو زيارة صفحة المركز اإللكترونيةأو االتصال للحصول على 
 . يذكر أن إيمان وصلت إلى المستشفى جثة هامدة 9
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أو يتجمعون في محيط منازلهم بدافع الخوف من أصوات قوات االحتالل استهداف المدنيين الذين يفرون من منازلهم طلباً للسالمة، 
 :رات ومحاولتهم فهم ما يجري حولهم، وجاء في إفادتهاالنفجا

 
 كنت أقف في شارع صيام مقابل عمارة دولـة          11/5/2004عند حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق           "

من بيتي تقريباً، كان بصحبتي عدد كبير من الجيران من نساء وأطفـال ورجـال               متر  ) 500(من الجهة الشرقية على بعد حوالي       
كان الجميع في حالة رعب من أصوات االشتباكات واالنفجارات التي تدور على بعد حوالي مائتي متر فقط من مكـان                    ... وشيوخ  
ار كثيف من دبابة كانت متوقفة عند مفترق        ، تبعته إطالق ن   على مقربة من مكان وقوفنا     فجأة سمعت صوت انفجار كبير    ... وقوفنا  

... استيقظت ألجد نفسي على سرير في مستشفى الشـفاء          ... فقدت الوعي   ... كان إطالق النار هذه المرة تجاهنا     ... عمارة دولة   
بعـة  اخبرني األطباء أنني مصـاب بأر     ... فوجئت بأن ساعدي األيمن مبتور من أعلى الكوع، كذلك عرفت أني مصاب في قدمي               
علمت من األطباء، أنهم أخرجـوا تلـك        ... شظايا في القدم اليمنى سببت لي تهتكاً في العضالت، وشظية واحدة في القدم اليسرى               

 .."الشظايا خالل عملية جراحية أجريت لي

 
الحتالل األطفال ، من سكان أبراج الندى، استهداف قوات ا) سنوات7(وتظهر حالة الطفلة منى حمدي أبو طبق، البالغة من العمر 

النار ولم تقف األمر عند حد إطالق . وتعمد قتلهم، حيث أصيبت برصاصة من العيار الثقيل، وهي عند مدخل البناية التي تسكنها
  10.عاقة إسعافهاإل محاولٍةفي مباشرة على الطفلة، بل استهدفت قوات االحتالل سيارة اإلسعاف التي نقلتها إلى المستشفى 

 
 في منطقة حي الندى، شمال شرق بيت اًم، كنت متواجد22/4/2004لساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس الموافق عند حوالي ا"

 أعلى توكنت أشاهد ثالث دبابات وثالث جرافا... الهيا، حيث توغلت قوات االحتالل في منطقة تله الحاووز المقابلة لألبراج 
 10 ورقم 9 ما بين البرجين رقم -اإلسعاف عند مدخل األبراج سيارة وقفت ب... التلة، وكان عدد من األطفال يرشقونها بالحجارة 

... قنابل الغاز المسيلة للدموع إطالق كذلك وكان إطالق النار متقطعاً و... محمد نصار /كان بصحبتي زميلي المسعف  ... -منها
جأة هبطت دبابة إسرائيلية من أعلى التلة إلى منتصفها ف...  المتظاهرين من األطفال تجاهحيث كانت قوات االحتالل تواصل قذفها 
، "إصابة، إصابة طفلة صغيرة:" سمعت صوتاً يصرخ...  أخذت وضع الجاهزية ... تقريباُ، وهي تطلق نيران رشاشها بكثافة

إلى الخلف اإلسعاف سيارة عدت ب...  فشاهدت طفلة صغيرة ملقاة على األرض فعالً -حيث مصدر الصوت-فنظرت جهة اليمين 
كانت فتحة اختراق الرصاصة ... وجدتها مصابة في البطن، وأحشاؤها تتدلي خارج الجسم ...  قليالً حيث الطفلة، ونزلت إلسعافها

شعرت ... انطلقت مسرعاً صوب المشفى، كل هذا الوقت ... للبطن كبيرة نوعاً ما، فحملتها بمساعدة زميلي إلى سيارة اإلسعاف 
كنت أسمع الطفلة تبكي وتنطق بالشهادتين، وتوصينا بأن ... مة اإلسعاف، لم أبالي وواصلت سيري مسرعاً بشيء ما يضرب مقد

وصلت إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان بعد دقائق، حيث أنزلت  ... نقول ألمها بأن ترضى عليها، من خالل حديثها المؤثر
 وضح هذا من -في لوحة األرقام األمامية بالضبطناري ثقيل  ت بعيارأصيب ااإلسعاف فوجدتهسيارة  أتفقد بدأتاإلصابة، ومن ثم 
 .." ، فحمدت اهللا وعدت إلى المكان مرة أخرى-خالل فتحة العيار

دنيين بصواريخ طائراتها المروحية األمر الذي تكرر أكثر من مرة قبل قصف هذا وواصلت قوات االحتالل قصف تجمعات الم
عمال القصف لتجمعات مدنيين يخرجون من منازلهم الستطالع حقيقة ما يجري في منطقتهم ، حيث تكررت أ11المسيرة في رفح

 .بدافع الخوف والقلق
                                                 

ق سيارة اإلسعاف الذي تولى نقل الشهيدة الطفلة منى حمدي أبو طبق، التـي فارقـت   خليل مصطفى حسن الصيداوي، وهو سائإفادة أدلى بها للمركز  10 
 .الحياة في المستشفى
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وكما كان قصف المسيرة السلمية تعبيراً فظاً عن تعمد القتل، فإن قتل تلك القوات للطفلين المغير كان تعبيراُ شديد الفظاظة عن 
يذكر أن الشقيقين قتال بدم بارد، بعد أن . بل أفراد قوات االحتاللمنظم من قس بشكل استهدافها لألطفال، وأن القتل سياسة تمار

 .12أطلق قناصة قوات االحتالل النار عليهما، فأردياهما قتيلين بينما كانا يطعمان الحمام على سطح منزلهم
 
 

 
 ة والجنس الشهداء الذين سقطوا خالل الفترة التي يغطيها التقرير حسب اإلقامعدد جدول يوضح 

  اإلقامةعنوان  عدد الشهداء عدد األطفال عدد اإلناث

 خان يونس 13 8 1

 دير البلح 10 3 0

 رفح 69 16 2

 شمال غزة 29 13 0

 غزة 35 11 0

 المجموع 156 51 3
 
 

19%

6%8%

45%

22%

شمال غزة
غزة
دير البلح
خان يونس
رفح

 

                                                                                                                                                                      
 شهدت مدينة رفح تكرر الحاالت التي قصفت فيها الطائرات المروحية تجمعات للسكان الذين يفرون من منازله بالصواريخ، السيما ماشهده جنوب مخيم  11

 حول جـرائم    تقرير:جرائم وأكاذيب  ، ولمزيد من التفاصيل حول قصف المسيرة السلمية يرجى مراجعة تقرير المركز           15/5/2004- 12رفح في الفترة من     
 .24/5/2004 – 13/5قوات االحتالل اإلسرائيلي في رفح خالل الفترة من 

تحت عنوان استخدام القوة المفرطة والمميتة فتقرير جرائم  راجع إفادة محمد علي جابر المغير، والد الشهيدين الطفلين أحمد وأسماء  المغير التي وردت  12
 .وأآاذيب
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 جرائم االغتيال والتصفية الجسدية
 االغتيال والتصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القضاء، وارتكبت جريمتين من هذا النوع واصلت قوات االحتالل ارتكاب جرائم

 . الفترة التي يغطيها التقرير، وهي 2004الربع الثاني من العام الجاري خالل 
الذي خلف عبد العزيز الرنتيسي، قائد حركة حماس في قطاع غزة، . كان الحدث األبرز على هذا الصعيد هو اغتيال القائد دو

في سياق جاء اغتيال الرنتيسي و. 22/3/2004مؤسسها وزعيمها الروحي الشيخ أحمد ياسين، الذي اغتالته قوات االحتالل بتاريخ 
 من 8:25أطلقت مروحية إسرائيلية ثالث صواريخ، عند حوالي الساعة حيث  لسياسة االغتيال والتصفية الجسدية، حملة تصعيدية

 الرنتيسي، بينما كان واثنين من مرافقيه علي ، مستهدفةً الدكتور عبد العزيز عبد الحفيظ17/4/2004 قمساء يوم السبت المواف
يذكر أن .  عاماً، داخل سيارة مدنية، في شارع اللبابيدي في مدينة غزة36 عاماً، وأكرم منسي نصار، 38أحد عبد اهللا الغرة، : هما

 . حماس وتولى قيادتها في غزة، إثر اغتيال الشيخ أحمد ياسين، من مؤسسي حركة57الرنتيسي البالغ من العمر 
 :، ما يأتيوسيم جهاد عطا غباين  شاهد العيانوجاء في إفادة مشفوعة صّرح بها للمركز

 

، كنت جالساً على باب المحل الذي أعمل فيه وهو لمياه 17/4/2004 من مساء السبت الموافق 8:25عند حوالي الساعة "
كنا ننظر إلى الشارع المقابل لنا وهو شارع خليل الوزير  ... كنا نتبادل أطراف الحديث... صحاب المحل ية أنا وأالتحل

 مسرعة ولكنها  السيارةكانت ... وكانت سيارة من نوع سوبارو قادمة من الغرب متوجهة شرقاً نحو شارع الجالء) اللبابيدي(
 دفعني للنظر إلى السماء ال أدري ما الذي  ...وسط الشارعخففت من سرعتها عند ارتطامها بمطب اصطناعي كان في 

فرأيت وميضاً أزرقاً يتجه نحونا وعندما اقترب أكثر وكلمح البصر ارتطم في أسالك الكهرباء في الشارع وسقط مباشرة على 
أصحاب المحل الذي و رعتأس  ...حدث انفجار كبير وانقطع التيار الكهربائي واشتعلت السيارة... السيارة السوبارو البيضاء 

 المارة والجيرانتجمع ... طفاء النار في إل ةحاولوشرعنا في م ... أعمل فيه بمد خرطوم مياه، من خزان يوجد داخل المحل
دققت النظر فوجدته يجلس في المقعد األمامي بجانب ... عبد العزيز الرنتيسي صاح أحدهم انه الدكتور ... حول السيارة 

كان الدم يخرج من فمه وأنفه، وعلى الفور حاولنا إخراجه من السيارة ولكن ... كأنه ينبض بالحياة  يترنح وكان... السائق 
ووضعناه في بعد عناء شديد أخرجناه من السيارة ... تحولت إلى كومة من الحديد إخراجه لم يكن سهالً ألن السيارة كانت قد 

 وكانت  ...آخرين كانا برفقة السائق ووضعناهم في سيارة أخرىنا شخصين أخرج... سيارة مدنية نقلته إلى مستشفى الشفاء 
 "جثة أحدهم أشالء ممزقة وهو من يجلس في المقعد الخلفي

 

 جدير ذكره أن الرنتيسي قد تعرض لالعتقال مرات عدة وإلى اإلبعاد من قطاع غزة إلى جنوب لبنان، وإلى محاولة اغتيال 
ابته بجراح، واستشهاد أربعة من بينهم سيدة مسنة وطفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها،  أسفرت عن إص10/6/2003بتاريخ 
 .  شخصاً بجراح35وإصابة 

 

 جرائم، تضاف إلى سلسلة  في سياق استهداف القيادة السياسية للفصائل الفلسطينيةويشكل اغتيال الرنتيسي جريمة جديدة
يذكر أن .  السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينية المحتلة التي تواصل قوات االحتالل ارتكابها بحقالحرب

جرائم االغتيال والتصفية الجسدية تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، السيما اتفاقية جنيف الرابعة، حيث 
في واإلعدام دون محاكمات أياً كانت يحظر القانون الدولي جميع عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعس

 . 13دواعيه
                                                 

جميـع عمليـات   . 1989مايو /  أيار24 المؤرخ في 65/1989أوصى بها المجلس االقتصادي واالجتماعي في قراره . تحظر مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمات 13

أغسطس، استخدام القوة المفرطة    / آب 12، اعتمدها في    1949أغسطس  / آب 12وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في              . اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة        
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قصفت طائرة مروحية   حيث  ،  30/5/2004  األحد الموافق   من مساء يوم   11:00عند حوالي الساعة    أما الجريمة الثانية فقد حدثت،      
ـ دلى شارع صالح الدين مقابـل محطـة         سيارة مدنية بصاروخين، وهي سيارة من نوع سوبارو بيضاء اللون كانت تسير ع             ول لّ

 ومحمـد   ، من سكان حي الزيتـون     ،عاماً) 39 (14وتبين أن السيارة تقل وائل طلب نصار      . للبترول في حي الزيتون في مدينة غزة      
 أحد المارة   أودى بحياة كما  .  وأدى القصف إلى استشهادهما على الفور      . سكان حي الصبرة   ، من  عاماً 33مصطفى منيب صرصور    
 .ن سكان حي الزيتونعاماً م) 30(وهو ماضي أحمد ماضي 

 
 جدول رقم يوضح عدد الضحايا الذين سقطوا في عمليات االغتيال والتصفية الجسدية

 مستهدف في االغتيال تواجد في موقع اغتيال المجموع
6 4 2 

 

                                                                                                                                                                      
االعتداء علـى الحيـاة والسـالمة       ) أ: (ولهذا الغرض تحظر األفعال فيما يتعلق باألشخاص المذكورين أعاله، وتبقى محظورة في جميع األوقات واألماكن              " من  ) 3(صفية الجسدية حيثيرد في نص المادة       والمميتة، السيما عمليات االغتيال والت    

لألشخاص المحميين في جميع األحوال     "من االتفاقية أن    ) 27(والمادة  ..." ألحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيالً قانونياً             إصدار ا ) د.... (البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية         

) 68(و." قات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجمـاهير                ويجب معاملتهم في جميع األو    . حق االحترام ألشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم         

ال يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمـي تقـل   . وهااليجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إال بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة إلى أن المتهم ليس من رعايا دولة االحتالل، وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للوالء نح          "... 

 دولـة  التـي تسـتند إليهـا   ) الهـاي   ( 1907تشرين األول  / من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب الموقعة في الهاي في الثامن عشر من أكتوبر) 23(كما تنـص المادة ." . سنه عن ثمانية عشر عاماً وقت اقتراف المخالفة    

 .وهي في الوقت نفسه مخالفة للمعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، التي كفلت الحق في الحياة والسالمة البدنية كحق أساسي غير قابل لالنتقاص تحت أّي ظرف. االحتالل الحربي قانونياً في تعاملها مع الفلسطينيين كما تدعي

 .ة ، وأنها كانت تستهدف وائل طلب نصار أعلنت قوات االحتالل مسئوليتها عن العملي 14
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 الخاصة العامة وتدمير الممتلكات
 شـهر   السيما خالل ،  2004 من العام الجاري      خالل الربع الثاني   الممتلكات الخاصة والعامة  صّعدت قوات االحتالل من استهداف      

عدد المنازل الكبيـر، أو     لجهة  وكان اجتياح أحياء من مدينة رفح عالمة فارقة في حجم استهداف األعيان المدنية سواء               . أيار/ مايو
ج تحقيقات المركز أن    وتؤكد نتائ . وكذلك الحال كان في اجتياح حي الزيتون في مدينة غزة         . اإلجراءات المتبعة خالل عمليات الهدم    

مع علمها المسبق بطبيعتها المدنية، ودون أن يثار أي شك حول اسـتخدامها             ،  تلك الممتلكات  هدم وتدمير    قوات االحتالل استهدفت  
ألغراض المقاومة المسلحة، وأن استهداف األعيان المدنية أخذ شكالً منظماً، وسار في نسـق تصـاعدي، دون مراعـاة لمبـدأي                     

 الميدانيـة، أن  ، والمعاينـات  وشهود العيـان  الضحاياإفادات المستندة إلى     المركز كما تؤكد تحقيقات  . ناسب والتمييز الضرورة والت 
قوات االحتالل تعمدت استخدام أساليب من شأنها أن تلحق مزيداً من األذى والضرر بالسكان المدنيين وممتلكاتهم خالل عمليـات                   

 . ات األخرىهدم وتدمير األعيان المدنية والممتلك
وال يقتصـر   . ويبرز سلوك تلك القوات مدى تحللها من التزاماتها التعاقدية بموجب القانون الدولي، السيما اتفاقية جنيف الرابعـة                

، وإنما يشكل انتهاكاً لمعايير حقوق اإلنسان، السـيما تلـك           15تدمير األعيان المدنية على كونه انتهاكاً جسيماً التفاقية جنيف الرابعة         
من العهد، التي تؤكد على حق      ) 12(تي يؤسس لها العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، خاصة المادة             ال

التي تؤكد على وجوب منح األسرة أكبر قدر ممكن مـن الحمايـة             ) 10(كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته، والمادة          
 يستعرض التقرير استهداف قوات االحـتالل       . مع قصف وتدمير المنازل السكنية وتشريد سكانها       والمساعدة، وهو ما يتنافى بالتأكيد    

 : على النحو التالي2004لألعيان المدنية والممتلكات العامة والخاصة خالل الربع الثاني من العام الجاري 
 

 جدول يوضح عدد األعيان المدنية التي تعرضت للتدمير وأنواعها 
اهآبار مي مركبات  منشآت عامة منازل سكنية منشآت صناعية محالت تجارية 
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ة       15  ات الحربي ة، إال إذا آانت العملي ة أو التعاوني يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعي

ع      . ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا     .  من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بتدمير الممتلكات       53المادة   - .تقتضي حتما هذا التدمير    ل جمي ة وبالمث ات الجماعي تحظر العقوب

دنيين في وقت الحرب المؤرخة        من   33المادة  -. تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين وممتلكاتهم      . السلب محظور . تدابير التهديد أو اإلرهاب    اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص الم

 1949أغسطس /  آب12في 
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 استهداف المنازل السكنية
 
 

تعرضت المنازل السكنية للهدم والتدمير بشكل منظم، ومثَّل استهدافها سياسة رسمية لقوات االحتالل اإلسرائيلي في األراضي 
شهد تصعيداً واضحاً في تلك  2004أيار / شهر مايوخاصة ، 2004المحتلة، إال أن الربع الثاني من العام الجاري الفلسطينية 

 .السياسة
 

وال يقف التصعيد عند حدود عدد المنازل الكبير، حيث تجاوز عدد المنازل المهدمة مثيالتها في أي فترة سابقة، بل ومن حيث 
 .لهدم، والتي لم تكن مسبوقة من قبلاإلجراءات المتبعة خالل عمليات ا

فصحيح أن قوات االحتالل لم تخطر سكان المنازل المنوي هدمها مسبقاً، كما أنها لم تمنحهم وقتاً كافياً إلنقاذ ممتلكاتهم الخاصة 
 في اجتياح أحياء ، إال أن ما حدث16والشخصية في المرات السابقة، التي جرى فيها هدم وتدمير منازل سكنية منذ اندالع االنتفاضة

من رفح، السيما حي البرازيل، أن السكان كانوا يفاجأون بالجدران تنهار والجرافات تقتحم عليهم منازلهم دون سابق إنذار، ما 
يعكس تعمد قوات االحتالل إيقاع الجرحى والقتلى في صفوف المدنيين، وفي الوقت نفسه يهدف إلى تكبيدهم أكبر قدر من الخسائر 

 .المادية
غرف ) 4(، ويتكون من )2م200 (برازيل، والبالغة مساحتهاكتمال محمد حسن عواد فتاة تقيم في منزل أسرتها الكائن في حي ال

، وجاء في اإلفادة ما  ظروف هدم منزلهاروت فيهاللمركز بإفادة مشفوعة بالقسم ومنافعها، وهو مسقوف باإلسبستوس، صرَّحت 
  :يأتي

 

 صباحاً سمعت أصوت 8:00عند حوالي الساعة ...  كنت أتواجد في المنزل ووالدتي وعمتي 20/5/2004يوم الخميس الموافق " 
كان الرصاص يصيب باب المنزل ... لم أتمكن من الخروج من شدة الخوف ... اآلليات والطائرات العسكرية وإطالق للرصاص 

اعتقد (ي شاهدت جرافة ضخمة تقوم بتجريف منزل جيراننا حاولت أن القي نظرة من النافذة الجنوب... ئ بالفتحات يحيث كان مل
فتحت الباب فقال لي سائق اإلسعاف انتبهي الجرافة تهدم في ... ، وشاهدت سيارة إسعاف تقترب من منزلنا )انه منزل عائلة حسان

شاهدت جيراننا ... زل فجأة سمعت صوت صراخ فرجعت للجهة الشمالية للمن... عدت للمنزل وأغلقت الباب ... منزل جيرانكم 
ذهبت إلى عمتي التي ... عائلة حسان يقفون فوق سطح الغرفة المجاور لمنزلنا وجميعهم يصرخون علينا اخرجوا من المنزل 

فبدأ يصرخ عليها جيراننا اخرجوا ماذا تنتظرون فقالت ماذا نفعل ؟ ... كانت نائمة وأيقظتها فتوجهت نحو الجهة الشمالية للمنزل 
عدت للمنطقة التي ... هت نحو باب المنزل في الجهة الجنوبية فإذا بجزء من غرفة الجلوس قد هدم ولم اعلم ماذا افعل توج... 

كنت متوترة جداً ... حاولت أن انتقل عبره وعمتي وأمي إلى منزل عائلة قشطة ... تتواجد فيها عمتي حيث يوجد فيها سلم 
جارنا اشرف قشطة أن يحدث فتحة في الجدار كي ننتقل عبرها إلى منزله، ولكنه لم حاول ... وخائفة والجيران جميعا يصرخون 

تمكنا من مساعدة عمتى التي تجاوزت الثمانين من عمرها من الصعود على السلم وأنزلناها في منزل جيراننا ... يتمكن من ذلك 
ي نهرول في المنزل في وضع هستيري ال نعلم ماذا كنت وأم... عدت إلى المنزل مرة أخرى ...  كان الخوف يتملكنا جميعاً... 

، )عائلة قشطة(تسلقت لالنتقال إلى منزل الجيران ... وكنت أحاول جمع كافة األوراق الثبوتية وشهاداتنا في حقيبة معي ... افعل 
جدار، الذي يفصل منزلنا وقفت والدتي على ال... وجدران المنزل تتهاوى... تمكنت من النزول وكانت والدتي تحاول تسلق السلم 

... أخذت تصرخ على سائق الجرافة الذي لم يعرها اهتماماًً وواصل الهدم ... عن منزل الجيران، لم تتمكن من الهبوط بعد 
كنا في منزل جارنا حوالي عشرة ... قفزت مباشرة داخل منزل الجيران ... وصلت الجرافة حتى الجدار الذي تقف عليه والدتي 

                                                 
تمكن مركز الميزان من الحيلولة دون هدم منازل سكنية في  تتعمد قوات االحتالل هدم المنازل دون منح السكان وقتاً كافياً لتعمد تكبيدهم خسائر فادحة وفي الوقت نفسه  لقطع الطريق أمام أية محاولة للجوء المتضررين إلى القضاء، حيث  16

 الحاالت القليلة التي أخطرت فيها تلك القوات السكان مسبقاً
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حاولنا ... هربنا في آخر لحظة فإذا بالغرفة بأكملها تسقط ... علينا ) الشفرة(دخلت مقدمة الجرافة ... ل اطفأيننا أفراد من ب
خرجنا من الفتحة ... تمكن شاب من إحداث فتحة في الجدار من الجهة الشمالية ... الخروج من الباب فوجدناه موصداً باألنقاض 

وحملنا جميعاً رايات بيضاء وكانت الدبابات تمأل ... لون رايات بيضاء وساعدونا بالخروج فوجدنا معظم الجيران في المكان يحم
رفعت راية بيضاء وسرت ووالدتي وعمتي باتجاه ... شاهدت الجرافة تواصل هدم المنازل المجاورة لمنزلنا ... المكان والشوارع 

وصلنا إلى منزل شقيقتي وبقينا تحت الحصار حتى ... ما سرنا كان مدفع الدبابة يتحرك باتجاهنا أين... الشرق بين الدبابات 
  جزء من حي البرازيل لنجد منزلنا كومة من الحجارة حتى 21/5/2004غادرت قوات االحتالل فجر يوم الجمعة الموافق 

 .."المركبات المدمرة فوق أنقاض المنزل
 

 بالذكر أن المسافة بين منزل عّواد جدير. كان حتى لحظة الهدم السرجاء في إفادة عواد، تعمد هدم المنزل دون تحذي ويؤكد ما
 .كما لم يسبق أن ورد اسم أي من أفراد عائلتها على أنه مطلوب.  متر)800(والشريط الحدودي ال تقل بأي حال من األحوال عن 

 آخر وهذا ضاعف من معاناة سكان وتتعمد قوات االحتالل تدمير المنازل على ما فيها من محتويات، ثم تنقل الردم من مكان إلى
 .هذه المنازل، حيث أصبحت عملية البحث عن أوراقهم الثبوتية أمر في غاية الصعوبة

 

فـي رفـح   ) غـوش قطيـف  (هذا إلى جانب ما تتعرض له المناطق السكنية المحاذية للتجمعات االستيطانية السيما محيط تجمـع      
 في رفح، والمحيطة بمستوطنة كفـار       صل بين مصر واألراضي الفلسطينية المحتلة     ، وتلك المقابلة للشريط الحدودي الفا     وخانيونس

، حيث تفتح قوات االحتالل رشاشاتها تجاه المنازل السكنية بشـكل مكثـف             في غزة ) نتساريم(في دير البلح ومستوطنة     ) دارووم(
اف تلك المنازل أحال حيـاة السـكان إلـى          كما أن استمرار استهد   . 17وشبه يومي، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى بين السكان        

 .مأساة حقيقية وخلق مشكالت نفسية كبيرة بين األطفال
 

آثار كارثية علـى مجمـل حقـوق      ،   التي انتهجتها قوات االحتالل بشكل منظم ونسق تصاعدي        ،سياسة هدم المنازل السكنية   ل وكان
لة، حيث أفضت هذه السياسة إلى تهجير آالف السكان قسـرياً عـن             للسكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحت     اإلنسان بالنسبة   

فـي  % 60وتصل المأساة ذروتها بالنسبة لهؤالء الضحايا، في ظل اتساع ظاهرتي البطالة والفقر التي تفوق مـا نسـبته               . منازلهم
 .18في محافظة رفح% 80محافظات غزة وتصل إلى 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . راجع إفادة مجدولين طلبة حول استشهاد ابنتها إيمان، التي وردت في الفقرة المتعلقة باستخدام القوة المفرطة والمميتة 17
، ويوثق الجتياح مدينة رفح فيما أطلقت عليه قوات االحتالل 3/7/2004ر جرائم بال عقاب، الصادر عن المركز بتاريخ  لمزيد من التفاصيل، راجع تقري 18

 .عملية قس قزح
 



 وحدة البحث الميداني                                                مرآز الميزان لحقوق اإلنسان                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/4/2004 خالل الفترة من  ......تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي المحتلة
  قطاع غزة– 30/6/2004إلى 

17

 
 

 جم الضرر والمحافظة والسكانجدول يوضح عدد المنازل المدمرة حسب ح

 دائمة في إقامةعدد السكان المقيمين  األطفال من إجمالي عدد السكان
 المنزل

 اإلقامةعنوان  حجم الضرر عدد المنازل

 شمال غزة كلي 5 61 14

 شمال غزة جزئي 18 90 50

 غزة كلي 12 126 74

 غزة جزئي 93 1363 732

 دير البلح كلي 12 98 42

 دير البلح جزئي 21 251 103

 خانيونس كلي 122 1012 582

 خانيونس جزئي 10 85 58

 رفح كلي 353 3494 1734

 رفح جزئي 374 3744 1816

 المجموع 1020 9853 5205
 
 

نسبة المنازل المدمرة حسب المحافظات

رفح
%٧٢

خانيونس
%٢٣

غزة
%٢

شمال غزة
%١

دير البلح
%٢

رفح
خانيونس
دير البلح
غزة
شمال غزة
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 تدمير المنشآت التعليمية ودور العبادة
عرضة  من بين المنشآت العامة األكثر نشآت العامة، وكانت المنشآت التعليمية ودور العبادةواصلت قوات االحتالل استهداف الم 

 .للقصف والتدمير خالل الفترة التي يغطيها التقرير
وعلى الرغم من الحماية التي تتمتع بها المنشآت المدنية بموجب القانون الدولي، والحماية الخاصة التي يجب أن تتمتع بها المنشآت 

عليمية ودور العبادة، إال أن قوات االحتالل اإلسرائيلي استهدفت المدارس والجامعات ودور العبادة بشكل منظم منذ اندالع الت
وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير تصعيداً الستهداف المدارس ودور العبادة، السيما ما تعرضت له هذه . انتفاضة األقصى

، ونستعرض أبرز دور العبادة والمنشآت )عملية قوس قزح(قت عليه قوات االحتالل اسم المنشآت خالل اجتياح رفح فيما أطل
 :التعليمية التي تعرضت للقصف والتدمير كاآلتي

في مخيم رفح، حيث تعرض لتدمير واجهته الجنوبية والشرقية،  )O(استهدفت قوات االحتالل مسجد ذي النورين في منطقة بلوك 
افذ والشبابيك، كما اشتعلت النيران في أجزاء منه، وذلك جراء تعرضه للقصف المباشر خالل عمليات فضالً عن تدمير كافة النو

 التي تكررت خالل الفترة ،من مخيم رفح) O(القصف المتكرر التي رافقت عمليات هدم وتدمير المنازل السكنية في منطقة بلوك 
 جدير بالذكر أن المسجد  .18/5/2004، وكذلك األمر فجر 15/5/2004 إلى فجر الخميس – 12من مساء األربعاء الموافق 

 . المذكور قد تعرض للقصف عدة مرات
 

وقد . ، مسجد بالل بن رباح في حي تل السلطان بثالثة صواريخ18/5/2004قصفت طائرات األباتشي، يوم الثالثاء الموافق و
 على  منهمسبعةطريقهم لصالة الفجر، ما أدى إلى مقتل سقط صاروخان منهما وسط تجمع من السكان المدنيين، ممن كانوا في 

 فيما أصاب الصاروخ الثالث مكتبة المسجد ما أدى الحتراقها بالكامل، وقد أتت النيران على آالف الكتب والتهمت أثاثها  .الفور
 . المكتبي

حطم زجاج النوافذ، واختراق  العتداءات متكررة، ولحقت به أضرار مختلفة، كت في حي السالمكما تعرض مسجد اإليمان
 .19/5/2004الرصاص لجدران المسجد، خالل عمليات القصف العشوائي التي رافقت اجتياح قوات االحتالل لحي السالم بتاريخ 

 

 مباني مدرسية للقصف، واخترقت بعضها الدبابات اإلسرائيلية بعد أن هدمت عدةتعرضت يتعلق بالمنشآت التعليمية فقد فيما و
 ففي اجتياحها لبلدة بيت الهيا، هدمت قوات االحتالل أسوار مركز بيت الهيا للتدريب المهني التابع لوزارة .ت أسوارهاالجرافا

الشؤون االجتماعية، وألحقت أضرار جسيمة في جدران ونوافذ فصول المركز الدراسية، كما ألحقت أضراراً جسيمة في مبنى 
 .  التربية والتعليم في شمال غزة التابعة لوزارةالتربية والتعليممديرية 

 

، هدمت قوات االحتالل أجزاء من سور مبنى 5/2004 /25 إلى 17 الفترة الممتدة من فيوخالل اجتياحها ألحياء من مدينة رفح، 
 مدرسة العمرية، الذي يحتضن مدرستين تعمالن على فترتين واحدة إعدادية واألخرى ابتدائية، ولحقت بجدران ونوافذ فصولها

االبتدائية قرب حي البرازيل، وأوقعت أضرار جسيمة في جدران ونوافذ " أ " وأجزاء من سور مدرسة ذكور . أضرار جسيمة
وسور مبنى مدرسة طه حسين الذي يحتضن مدرستين واحدة ابتدائية واألخرى إعدادية، وتعمل على فترتين، كما ألحقت . الفصول

 .رت دورات المياهة، ودمأضرار جسيمة بجدران ونوافذ فصول المدرس
من مدرسة محمد يوسف النجار ثانوية بنين، الواقعة في حي البرازيل، حيث هدمت سورها، كما جرفت ودمرت أجزاء مختلفة 

وحطمت زجاج نوافذ مدرسة القادسية الثانوية للبنات، الواقعة في حي تل السلطان، . ومبنى قيد اإلنشاء وهو في مرحلة التشطيب
 إلى مراكز توقيف واعتقال، حيث مدرستي العمرية والقادسية حولت يذكر أن تلك القوات .راً مختلفة في جدرانها أضراتوألحق

 .  بالخروج من منازلهم والتجمع في هذه المدارس45 – 16أمرت الذكور من السكان ممن هم في المرحلة العمرية 
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قوات التي تتبعها والممارسات، جراءات اإلف والتدمير، بل أدت ولم يقف األمر عند حدود استهداف المنشآت التعليمية بالقص
، حيث أدى الحصار المفروض على  إلى تعطيل العملية التعليمية، كما حدث في مدينة رفح،خالل توغالتها واجتياحاتهااالحتالل 

كما ألحقت .  إلى مدارسهماألحياء السكنية وفرض نظام حظر التجوال إلى حرمان آالف الطلبة ومئات المعلمين من الوصول
عمليات التهجير القسري واسعة النطاق في مدينة رفح، الناجمة عن هدم المنازل، إلى تشريد الطلبة وفقدان متاعهم وأدواتهم 

 - 2003، باإلضافة إلى األذى النفسي الذي ألحقته بهم وهم على أبواب امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي المدرسية
في محاولة إليواء هؤالء المهجرين لم تجد وكالة غوث وتشغيل الالجئين والسلطة الوطنية بداً من استخدام المدارس و. 2004

 .كمراكز إيواء، األمر الذي أدى إلى تعطيل الدراسة في هذه المدارس
وهو ما يؤكده ما تعرضت انات،  االمتحاتمن الوصول إلى قاع همحرمانو قوات االحتالل إلحاق األذى بالطلبة الفلسطينيين وتتعمد

 حيث حرمت قوات االحتالل ابنتيه من التوجه دير البلح،وهم من سكان منطقة المزرعة في ،له أسرة سالم فضل سالم عبد الجواد
  :بإفادة تحت القسم للمركز جاء فيهافدوي حسن محمد عبد الجواد، زوجته وصرحت . إلى قاعات االمتحانات

 

 ابنتي نهي في الفصـل      معصالة المنزل   جالسة في   م، كنت   4/6/2004 من مساء يوم الجمعة الموافق       10:30عند حوالي الساعة    "
 ...  تبدأ صباح اليوم التالي    ي النهائية الت  لالمتحانات تهناستعداداأطمئن على   األول اإلعدادي و تهاني في الفصل الثالث اإلعدادي،         

تتعرض العتداءات قوات االحـتالل،     ت بالخوف الشديد ألن منزلي في منطقة        شعر ...  علي الباب الخارجي للمنزل    اًسمعت طرق 
 مـن جنـود   اًعـدد شاهدت  ...فتح زوجي الباب ... مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل    حد في   أمعتادين علي استقبال    وألننا غير   
اقتحمـوا غـرف المنـزل      ... لون حقائـب     ويحم  بنادقهم نحوي   يصوبون جندياً) 12(حوالي   كانوا...  المنزل   يقتحموناالحتالل  

سألت ... تملكني ذعر شديد من إمكانية بقائهم       ...  آخرين   نجلس الضابط حولنا برفقة جنديي    ... وأجبرونا على البقاء في الصالون      
وكـان   ... وسلمي سنة ثانية جامعـة    _ تهاني ونهي   _ لتقديم االختبارات وهن  الضابط أن يسمح ألبنائي بالتوجه إلى مدارسهم غداً         

 حـوالي   وعنـد ...   بناتي نهي وتهاني عندما سمعن رد الضابط         بكت  ... ليس بإمكانكم الخروج غدا من المنزل      ...رفضه قاطعاً   
ابنـي محمـد بـالرد      أمر الضابط    ...الهاتف   جرس    قرع -م  5/6/2004 السبت الموافق  - التالي   يومال من صباح  11:00الساعة  

وأخبرني ابني أن االتصال من المدرسة لالستفسار عن سبب تغيب بناتي           ... إلى وجودهم في المنزل     وحذره من التفوه بكلمة تشير      
                      ..."عن االمتحان

 

طالب إياد عبد الكريم أبو أو وهم داخلها، كما حدث مع ال هذا وتستهدف قوات االحتالل الطلبة وهم في طريقهم إلى المدارس،
. وهو في طريقه إلى قاعة االمتحانات في مدرسة المنفلوطي القريبة من مستوطنة كفار داروم في دير البلحمعيلق، الذي أصيب 

 :وجاء في إفادة أدلى بها أبو معيلق للمركز
 

مـادة  امتحـان   قاعة االمتحان لتقديم    ى  لإ اًم، كنت متوجه  21/6/2004 صباحا من يوم االثنين الموافق       9:50عند حوالي الساعة    " 
سمعت صوت إطالق   ... كنت على بعد خطوتين من باب المدرسة         ... 19مدرسة المنفلوطي  الثانوية العامة في     المتحانات ارافيالجغ

لم في يـدي اليمنـي وشـاهدت        بأشعرت  ولحظة اجتيازي لبوابة المدرسة     ...  باب المدرسة    في اجتياز  أسرعت   ...للنيران  كثيف  
... حولي وحالوا دون سقوطي علـى األرض         زمالئي   تحلق...  دوار واختل توازني  بشعرت  ...   األيمن  من ساعدي  تنزفالدماء  

اضـطررت  كان األمر غاية في الصعوبة حيث       ... في المستشفى    أجريت االمتحان    ... نقلني زمالئي بسيارة مدنية إلى المستشفى     
  "...اًكنت مضطربللكتابة بيدي اليسرى التي ال أجيد الكتابة بها،و 

 

                                                 
 . م عن مستوطنة كفار داروم من الجهة الشمالية700 تقع مدرسة المنفلوطي غربي شارع صالح الدين وتبعد حوالي  19
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المحاصرة والمعزولة عن محيطها في بلدة بيت الهيا في  قوات االحتالل حرمان طلبة المدارس في منطقة السيفا هذا وواصلت
تسمح لطلبة الفترة الصباحية بالمرور عند حوالي الساعة السادسة محافظة شمال غزة، من حرية الوصول إلى مدارسهم، إذ 

لساعة التاسعة والنصف، وال تسمح لطلبة الفترتين بالعودة قبل الساعة الرابعة وطلبة الفترة المسائية عند حوالي ا، والنصف صباحاً
هذا . حتى يحين موعد العودةيتسكعون في الطرقات نحو أربع ساعات  والنصف مساءاً، ما يعني مكوث طلبة الفترة الصباحية

ات، خوفاً من أن تغلق قوات االحتالل الحاجز، ويضطر أهالي الطلبة إلى إرسال أبنائهم للمبيت عند أقاربهم طوال فترة االمتحان
 . تقديم االمتحاناتمغادرة المنطقة لوتحرمهم من 

 تدمير المرآبات
رائيلية   تعرض قطاع النقل والمواصالت في األراضي الفلسطينية، كغيره من القطاعات االقتصادية إلى جملة من الممارسات اإلس

، 2000في الثامن والعشرين من سبتمبر نتفاضة االمنذ اندالع  ،ل الحربي اإلسرائيليوات االحتالقامت قو. الهادفة إلى تقويضه
 أوصال المدن والقرى الفلسطينية، مما انعكس  على األراضي الفلسطينية المحتلة، الذي قطّعت بموجبهبإحكام حصارها العسكري

 وتسبب في خسارة كبيرة لهذا في معانة كبيرة للسكان، ما تسبب ،حرية التنقل والحركة بالنسبة لألفراد والمركباتبدوره على 
كما أسهم في مضاعفة أعداد العاطلين عن العمل والفقراء حتى من بين العاملين في هذا القطاع الحيوي في االقتصاد الفلسطيني، 

 ولم تكتفي .قصف العشوائيالقطاع، وليس فقط من فقدوا عملهم بعد أن دمرت تلك القوات مركباتهم خالل اجتياحاتها، وعمليات ال
قوات االحتالل بممارساتها آنفة الذكر، بل تعمدت استهداف المركبات الخاصة ومركبات نقل الركاب والبضائع، خالل اقتحامها 

 .لألراضي الفلسطينية، بالقصف بمدفعية الدبابات، أو تحطيمها بالجرافات والدبابات
 التصعيد الكبير الذي طرأ على استهداف قوات االحتالل للمركبات، والتي غالياً ما وتظهر األرقام الواردة في الجدول التالي حجم

 .تم قصفها وهي متوقفة على جنبات الطرق، أو قامت الدبابات والجرافات بتحطيمها
 

 المركبات التي تعرضت للتدمير على أيدي قوات االحتالل خالل الفترة التي يغطيها التقرير

ماألطفال منه د األسرةعدد أفرا    المدمرةعدد المركبات نوع المركبة 

 4 ةحافل 44 25
 1  جيب 18 12

 7 سيارة أجرة 72 36

 66 سيارة خاصة 510 293

 9 شاحنة 100 61

20أخرى 41 16  2 
 

                                                 
، وجراف تابع لبلدية رفح، دمرته قوات االحتالل بينما كان يقل طاقماً من قسم المياه التابع لبلدية رفح، من أجـل                      أخرى، هي عبارة عن جرار زراعي         20

 .تشغيل بئر كندا، وهو بئر لمياه الشرب
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 تدمير المنشآت الصناعية والمحال التجارية
ممارسات الجراءات واإل  مجموعة منإلى ،28/9/2000 منذ بداية انتفاضة األقصى في ا الصناعة والتجارة،قطاعتعرض 

وتنوعت . 21 والقضاء على فرص تطورهمانقطاعيهذين الهدف خنق ات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، بمنظمة، من قبل قوال
راضي الفلسطينية المحتلة، بين استهداف مباشر األساليب التي اتبعتها قوات االحتالل لضرب قطاعي الصناعة والتجارة في األ

 . مباشرر وغي
 جسيمةتلك الممارسات وأحد أبرزها، األمر الذي ألحق أضراراً بداية الحصار الشامل المفروض على األراضي الفلسطينية، وكان 
 :على النحو اآلتيالضرر هذا أهم مظاهر التقرير عرض ي، وفيما يلي ين القطاعبهذينبالغة 
 الفلسطينية، وحاالت اإلغالق المتكررة لها إلى توقف تدفق حال الحصار اإلسرائيلي المفروض على المعابر والمنافذ -1

أدى الحصار أيضا إلى عرقلة ومنع خروج المواد المصنعة . المواد الخام التي تشكل المقومات األساس للصناعات كافة
 .والجاهزة للتصدير

فلسطينية المحتلة الذي أعاق عدم تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم؛ نتيجة الحصار المفروض على األراضي ال -2
، وحال دون سهولة ) غزة–الضفة (حرية التنقل بين الضفة والقطاع وبين المدن الفلسطينية، ماضرب التجارة البينية 

 .وصول المنتجات إلى السوق

 .عرقلة العمل داخل المناطق الصناعية وعدم السماح للعمال بالوصول إلى أماكن عملهم -3

 .بشكل جزئي ومتكررقطع التيار الكهربائي  -4

 .فرض غرامات تأخير على البضاعة غير الموردة، وإنهاء عقود مبرمة مع شركات في الخارج -5

 .تعطيل دورة رأس المال -6

وارتفاع أسعار السلع والمواد الخام المستوردة، في مجال الرخام تراجع حجم المبيعات بشكل كبير في السوق المحلي،  -7
 .ومواد البناء

 .ر، والتأثير على المناخ االستثماري لفترة قادمةضرب فرص االستثما -8

 . إغالق عدد من المصانع، وتهديد العديد من الصناعات بالتوقف عن العمل -9

 .استهداف المصانع الفلسطينية والمحال التجارية بالقصف والتجريف والتدمير -10
 

لتجارية خالل الربع الثاني مـن العـام الجـاري    يذكر أن تلك القوات صّعدت من سياسة هدم وتدمير المنشآت الصناعية والمحال ا       
 30، بواقـع    22منشأة صناعية ومحالً تجارياً    57 بشكل نوعي، حيث بلغ عدد المحال التجارية والمنشآت الصناعية المدمرة            2004

 .  محالً تجاريا27ًمنشأة صناعية، و
اً، في توسيع ظاهرتي البطالة والفقر المستشريتين فـي         وتسهم عمليات تدمير وهدم المنشآت الصناعية والمحال التجارية دوراً بارز         

األراضي الفلسطينية المحتلة، بحيث يؤدي تدميرها إلى إيقاع خسائر فادحة بأصحابها، كما يؤدي توقف العمل إلـى إفقـاد مئـات                     
والمحال التجارية خـالل    عامالً أماكن عملهم جراء تدمير المنشآت الصناعية        ) 265(العمال الفلسطينيين مصادر دخلهم، حيث فقد       

 .الفترة التي يغطيها التقرير

                                                 
 .30/6/2002فاصيل راجع تقرير المركز حول انتهاكات قوات االحتالل لقطاع الصناعة الفلسطيني بتاريخ ت لمزيد من ال 21

 )6 -5(عرفة أسماء أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية وأماكن تواجدها، راجع الملحقين  لم 22
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 وكغيرها من األعيان المدنية والممتلكات األخرى، يشكل استهداف المنشآت الصناعية والتجارية جرائم حرب، كونها أعيان مدنية                
 .يحظر استهدافها بموجب القانون الدولي

 تجريف األراضي الزراعية وآبار المياه
 ردم وتدمير آبار    استمرت في ل تجريف األراضي الزراعية واقتالع وتخريب المزروعات، وفي الوقت نفسه           قوات االحتال واصلت  

، السـيما اتفاقيـة جنيـف الرابعـة     23القانون الدولي اإلنسانيفي انتهاك جسيم لقواعد  منظمة وفي نسق تصاعدي،  ةالمياه، بطريق 
 .2004الت التجريف التي شهدها النصف الثاني من العام ، األمر الذي ظهر جلياً في حم24 الملحقيناوبروتوكوليه

 

كما أنها بدأت حملة جديدة مـن تجريـف         . في مناطق حي الزيتون في غزة وأنحاء مختلفة من مدينة رفح          هذه العمليات   وتركزت  
ت بتـاريخ   بـدأ دتي بيت حـانون وجباليـا،       ل الشرقية لب  ياألراضي وتخريب المزروعات في محافظة شمال غزة، طالت األراض        

لتطال بلدة بيت حانون بكاملها واألراضي الشرقية لبلدتي جباليا وبيت الهيـا، مـع               29/6/2004بتاريخ  ، وتوسعت   12/6/2004
، واستخدام قوة مفرطة ومميتة وغيرها من أشكال االنتهاكـات المنظمـة التـي ترتكبهـا قـوات                  سيطرة مطلقة على كافة الطرق    

 .25االحتالل
 

ي الزراعية استمراراً لسياسة العقاب الجماعي، واإلفقار المنظم للسكان الفلسطينيين األمر الذي تواصل منذ ويأتي تجريف األراض
 .على الرغم من وضوح تحريم استهدافها في القانون الدولي اإلنساني ،2000اندالع االنتفاضة في الثامن والعشرين من سبتمبر 
لفلسطينيين واالقتصاد الفلسطيني عند حدود الخسائر المباشرة الناتجة عن تدمير وال يقف حجم األضرار التي تلحق بالمزارعين ا

 .المزروعات واألشجار المثمرة، بل تواصل تلك القوات منع آالف المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وإعادة تأهيلها
 

 الرئيسة، مخطط تلك القوات الهادف إلى إيقاع كما يبرز استهداف قوات االحتالل المنظم آلبار المياه وشبكات الري السيما الخطوط
 حيث ،أكبر قدر من الخسائر المادية، وتوسيع ظاهرتي الفقر والبطالة في صفوف السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة

 . يفقد تجريف األراضي آالف المزارعين وأفراد عائالتهم مصادر رزقهم، وفرص عملهم
من الوصول ألراضيهم وتجريف وتدمير آبار المياه وشبكات الري الحال على ما هو عليه من حيث عدم ويبقي استمرار منعهم 

ووفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها  .القدرة على إعادة تأهيل األرض، كما يرفع من كلفة إعادة تأهيلها بفقدان مصادر الري
اً للمياه  ارتوازيبئراً 11، وردمت 2م 2726942لقوات جّرفت ما مساحته م فإن تلك ا باحثو مركز الميزان لحقوق اإلنسان

 . أغراض الريالمستخدمة في 

                                                 
 يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعـات، أو بالدولـة أو السـلطات العامـة، أو المنظمـات       23

 ، من اتفاقية جنيف الرابعة)53( المادة -يات الحربية تقتضي حتماً هذا التدميراالجتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمل
 .  يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب24
اتها يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشـرب وشـبك     * 

وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكّان المدنيين أو الخصم أو لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويـع المـدنيين أم                            
 .من الّملحق األول التفاقيات جنيف) 54( المادة -لحملهم على النزوح أم ألي باعث آخر

 . سترد في تقرير الربع الثالث لتعذر توثيق األضرار في ظل احتماالت استمرار العملية لفترة طويلة29/6/2004اريخ  تفاصيل توغل قوات االحتالل بت 25
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 ياه حسب المحافظة وعدد أفراد األسر المتضررةمجدول يوضح مساحات األراضي المجرفة وآبار ال

2ة م المتضرراألرضمساحة  المحافظة األسرةعدد أفراد    عدد آبار المياه المتضررة 

 4 856 2 م1738642 ال غزةشم
 1 318 2 م176800 غزة

 0 173 2 م118750 دير البلح
 1 0 0 خانيونس
 5 1755 2 م691750 رفح

 11 3102 2 م2726942 المجموع
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 حصار وإغالق األراضي الفلسطينية المحتلة
ق التي تفرضها قوات االحتالل على األراضي       تفاقمت معاناة السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة جراء سياسة الحصار واإلغال          

مـن محـاور    طريق صالح الدين الرئيس، الذي يربط بين محافظات غزة،          ل هاالفلسطينية المحتلة، حيث كرست تلك القوات إغالق      
ـ         استمرار اإلغالق الكلي ل    2004شهد الربع الثاني من العام الجاري       ف. مختلفة بـين  ط  ربلطريق من نقطة مفترق الشهداء، التـي ت

 وكذلك األمر من نقطة مفترق موراج، الذي يربط بين محافظتي رفح وخانيونس ومن              .)الوسطى(محافظة دير البلح    محافظة غزة و  
 من نقطتي المطاحن وأبو هولي على الطريق الفرعـي          26فيما واصلت إغالق الطريق جزئياً    .  مفترق دير البلح   -نقطتي المطاحن   

ة دير البلح وصوالً إلى طريق البحر البديل، الذي استمرت بإغالقه بين الفينـة واألخـرى مـن           ، الذي يخترق مدين   )طريق الحكر (
 .النقطة القريبة من محطة الجعل للبترول في منطقة الشيخ عجلين

 حالة الطرق الرئيسة في قطاع غزة
27إغالق كلي الطريق  إغالق جزئي 

)الغربية(خان يونس-رفح  91 0 

)لمطاحنا-الحكر(خان يونس-الوسطى  7 79 

)أبو العجين(خان يونس-لوسطىا  91 0 

)مفترق الشهداء(الوسطى-غزة  91 0 

)الخط الشرقي( خانيونس –رفح   9 0 

 
 اآلثار السلبية إلغالق الحواجز العسكرية عند حدود اإلهانة واإلذالل، بل تتجاوزها لتحرم العمال والموظفين والمرضـى                 فوال تق 

ول إلى أماكن عملهم ودراستهم، األمر الذي ألحق أضراراً كبيرة باالقتصاد الفلسـطيني، كمـا ألقـى                 والطلبة والمعلمين من الوص   
 .بظالله السلبية على العملية التعليمية سواء المدرسية أم الجامعية

 

بيـت حـانون   استمرت حالة اإلغالق الشامل لمطار غزة الدولي ومعبر         وأمعنت قوات االحتالل في إغالق المعابر المختلفة، حيث         
 ). كارني(عبر صوفا، معبر المنطار ، فيما استمر اإلغالق الجزئي للمعابر الحدودية المختلفة، معبر رفح البري، م)إيرز(
 

 باإلضـافة    -  األحول أحسن في    الساعات السبع  ز ال تتجاو   - تسمح بالعمل لساعات محددة خالل النهار     يذكر أن قوات االحتالل     
واإلداريين العاملين في هذه المعابر إلى الربع تقريباً، ما خلق حالة اكتظاظ مزمنة بالنسبة للمسافرين على                إلى تقليص حجم العمال     

معبر رفح البري، األمر الذي تسبب في معاناة كبيرة للمسافرين ممن يضطرون الفتراش األرض والمبيت في العراء بين جـانبي                    
 .المعبر على الحدود المصرية الفلسطينية

                                                 
الساعة الرابعة فجراً، كما تغلقه قوات االحتالل  يذكر أن طريق صالح الدين من نقطة المطاحن أبو هولي يغلق يومياً من الساعة الثامنة مساًء حتى  26

حددة خالل النهار بشكل يومي، وتحتجز السكان بين نقطتيها العسكريتان، وتعرضهم إلجراءات مذلة ومهينة، حيث تجبرهم على التعري، كما لساعات غير م
 حتى صدور هذا التقرير، ولمزيد من التفاصيل 2001تجبرهم على االنتظار في العراء تحت أشعة الشمس الحارقة، األمر الذي تواصل منذ مطلع العام 

 .اجع تقرير الحواجز العسكرية وامتهان الكرامة اإلنسانيةر
 اإلغالق الكلي، يعني عدم السماح بالمرور لمدة يوم كامل، فيما الجزئي هو اإلغالق لساعات، مع التأكيد على أن فتح طريق الحكر هو فتح جزئي وليس  27

 .كلي ألنها تغلق من الثامنة مساء حتى الثالثة فجراً يومياً
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، الذين يفاقم إغالق المعـابر المتواصـل، وحالـة          28قوات االحتالل أي مباالة تذكر بمعاناة األطفال والمسنين والمرضى        دي  ولم تب 
 . التباطؤ المتعمد في العمل عليها، السيما في معبر رفح البري من معاناتهم

ر فادحة في االقتصاد الفلسطيني، جراء تأخر      كما أدى اإلغالق الجزئي لمعبر المنطار إلى تكديس البضائع على المعبر وألحق خسائ            
المواد الخام والبضائع، ورفع قيمة كلفة وصول البضائع، حيث يجبر أصحابها على دفع بدل أرضي خالل األيـام التـي تمكثهـا                      

 .  البضائع محتجزة لدى قوات االحتالل
 

 29عدد أيام إغالق المعابر

 عدد أيام اإلغالق اسم المعبر

 91 مطار غزة الدولي

 13 معبر رفح البري

 88 معبر صوفا

)كارني(معبر المنطار   34 

)إيرز(معبر بيت حانون   52 

 52 المنطقة الصناعية
 
 

 في نقص حاد في المواد الغذائية وحليب األطفال، لدرجة هددت بحدوث كارثة إنسـانية،          ) كارني(هذا وتسبب إغالق معبر المنطار      
 حيث أغلق المعبر خمسـة  ك القوات ألحياء مختلفة من محافظة رفح، وتواصل خالل االجتياح،       خاصة وأن اإلغالق سبق اجتياح تل     

 .30عشر يوماً إغالقاً متواصالً، ما دفع مركز الميزان إلى إصدار بيان بهذا الخصوص
 

                                                 
 8/2/2004بقة السيما تقرير معبر رفح الدولي، وجه آخر للحصار الصادر بتاريخ  تقارير المركز التوثيقية الساجعرا 28 

 يقصد باإلغالق هو اإلغالق الشامل، فيما تعتبر جميع المعبر مغلقة جزئياً ألنه تعمل لساعات محددة يومياً وليس على مدار الساعة مثلما كان الحال قبل  29
 2000أكتوبر 

 .21/5/2004، الصادر بتاريخ 36/2004 راجع بيان المركز رقم  30
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 اعتقال الفلسطينيين
ي غالب األحيان، حيث اعتقلت مئات المدنيين       أمعنت قوات االحتالل في اعتقال الفلسطينيين، وتميزت هذه االعتقاالت بالعشوائية ف          

وتميـزت  . 24/5/2004 – 17والسالم في مدينة رفح في الفترة الممتدة من ) البرازيل(خالل اجتياحها ألحياء تل السلطان والنخلة    
لقوات كانـت تسـتهدف     ولم يتضح خالل التحقيقات الميدانية التي أجراها المركز أن تلك ا          . عمليات االعتقال بالعشوائية والجماعية   

 .أشخاصاً محددين
 كما أبرزت التحقيقات التي أجرتها تلك القوات مع المدنيين، الذين اعتقلوا عشوائياً، أنه ال يوجد هدف محدد من وراء التحقيق 

لت قوات وفي هذا السياق حّو .31محاولة إسقاط بعض اليافعين للتخابر لصالح دولة االحتاللإذاللهم وامتهان كرامتهم، وسوى 
االحتالل مدرستي القادسية والعمرية في حي تل السلطان كمراكز للتوقيف الجماعي، حيث جرى التحقيق مع بعض الفلسطينيين في 

رسي مدرستين تعمالن على دويحتضن المبنى الم مدرسة العمرية في حي تل السلطان، التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين،
أما مدرسة القادسية فاستخدمت كمركز توقيف جرى نقل المعتقلين في حافالت إلى موقع . رى ابتدائيةفترتين واحدة إعدادية واألخ

سيطرتها المطلقة على المعابر والحواجز استغالل قوات االحتالل  هذا وتواصل .تل زعرب العسكري القريب من المنطقة
 من عمليات اعتقال الفلسطينيين، تلك االعتقاالت التي اتسمت العسكرية، التي أقامتها قوات االحتالل على الطرق الرئيسة، لتكثف

 .32بالعشوائية في أغلب األحيان
 

 المعتقلين حسب مكان االعتقال
 عدد المعتقلين الموقع الذي جرى فيه االعتقال

 26 المنزل

 6 حاجز عسكري

 7 بر دوليةامع

 19 33أخرى

 58 المجموع
 

                                                 
 .3/7/2004 لمزيد من التفاصيل راجع تقارير المركز السابقة، السيما تقرير جرائم وأكاذيب الذي أصدره المركز بتاريخ  31

، وتقرير الحواجز العسكرية وامتهـان  8/2/2003 ادر عن المركز بتاريخمعبر رفح الدولي وجه آخر للحصار، الص لمزيد من التفاصيل راجع تقرير  32
 .25/7/2003الكرامة اإلنسانية، الصادر عن المركز بتاريخ

 . أخرى تشمل من تم اعتقالهم خالل التوغالت، ومن جرى اعتقالهم بالقرب من المناطق الحدودية، ومنهم من يسكن بالقرب من هذه المناطق 33
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 مناطق رهن الحصار والعزل
 

، وفي الوقت الذي    34عاناة السكان في مناطق المواصي في رفح وخانيونس، والسيفا في بيت الهيا والمعني في دير البلح               تواصلت م 
استمرت فيه هذه المعاناة بالنسق نفسه في المواصي والمعني، تفاقمت في منطقة المواصي جراء اإلجراءات الجديدة التي فرضـتها           

 : ركة السكان والتي يوجزها التقرير على النحو اآلتيقوات االحتالل لتزيد من قيودها على ح
 

 - وحتى صدور هذا التقرير    18/4/2004 منذ   -صعدت قوات االحتالل من حصارها المفروض على منطقة السيفا، حيث حرمت            
كما حـددت   . الذكور من سكان المنطقة ممن هم دون سن الخامسة والثالثين من العمر من حرية الحركة والتنقل من وإلى المنطقة                  

 أشخاص فقط، على أن يتقدموا بطلب مسبق يدرجون فيه أسمائهم لتسمح لهم تلـك               بأربعةعدد األشخاص ممن ستسمح لهم بالتنقل       
وترافق هذا اإلجراء مع إلغاء المواعيد التي كانت تحددها لخروج السكان           . القوات بمغادرة المنطقة، للتزود بالمواد الغذائية واألدوية      

 وعودتهم إليها، وأخضعت وقت الخروج لمزاج الجنود المرابطين على البوابة، األمر الذي ألحـق أضـرار جسـيمة                   من المنطقة 
، حيث تتلف ثمارهم الني يقطفونها مساء اليوم السابق وهم في انتظار السماح لهم بالخروج، كمـا يلحـق التـأخير                     35بالمزارعين

بطلبة المدارس الذين يدرسون في مدارس بيت الهيا المجاورة، حيث يصلون بعـد             المتعمد في السماح للسكان بالتنقل ضرراً بالغاً        
 .لانتهاء الحصص الدراسية األوَّ

 
وتواصل قوات االحتالل رفضها تقديم خدمات الكهرباء ومياه الشرب لسكان المنطقة، فيما تواصل رفضها السماح لشركة توزيع 

 . األمر الذي يخلق معاناة إضافية للسكانكهرباء غزة من تقديم خدماتها لسكان المنطقة، 

 

هذا وتحرم إجراءات الحصار والعزل التي تفرضها قوات االحتالل على المنطقة السكان من االستفادة من المسـاعدات بأنواعهـا                   
 أو مسـاعدة    المختلفة، حيث ال تتمكن المؤسسات األهلية الفلسطينية من الوصول إلى المنطقة وتقديم خدماتها المجانيـة للسـكان،                

 . الفالحين على إعادة زراعة أراضيهم المجرفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 وتقارير المركز التوثيقيـة  2004محاصرة والمعزولة كالسيفا والمواصي والمعني، راجع تقرير الربع األول للعام لمزيد من التفاصيل حول المناطق ال 34 
 .، حيث يقتصر التقرير على إيراد أبرز المتغيرات التي تحدث خالل الفترة التي يغطيهاالسابقة

 . حياتهم جدير بالذكر أن سكان المنطقة يعتمدون على الزراعة كمصدر رزق وحيد في4
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 العمل والعمال
 

صعدت قوات االحتالل من إجراءاتها الرامية إلى حرمان آالف العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم خـالل الربـع                    
وصول إلى أماكن عملهم داخل الخط األخضر، حرمت         ففي الوقت الذي استمرت فيه في منع العمال من ال          .2004الثاني من العام    

 أغلقـت  الوصول إلى أماكن عملهم، حيث    من  ) إيرز(المئات من العمال ممن يعملون في المنطقة الصناعية المشتركة ببيت حانون            
صـحاب  م أل 23/5/2004سمحت يوم األحد    و.  وطردت العمال الفلسطينيين   الصناعية) إيرز(بيت حانون   م ،   17/4/2004بتاريخ  

ـ  لـم    ، في ظل إجراءات مشددة    ،لمنطقة لتفقد أعمالهم  ى ا لإ بالدخول   ، عاماً )30(تتجاوز أعمارهم  ، ممن المصانع الفلسطينية   تمكني
ممـرات    والمرور عبرةسلسلة من إجراءات التفتيش المذللوأخضعتهم . من الدخول عملالب احأص شخصاً من) 75( سوى   جرائها

، هـا جنود و بطونهم وااللتفاف أمام ناظر        صدورهم تعرية فضالً عن إجبارهم على      ،رات متحركة  كامي اضعت داخله و و استحدثتها
األمر الذي يحرم آالف العمال الفلسطينيين مـن         بيت حانون،    معبرل هذا في ظل استمرار إغالقها    . غرفة التفتيش ى  لإقبل الوصول   

  .التوجه ألماكن عملهم داخل الخط األخضر وتفاقم معاناتهم
 
 

،  يقضي بإغالق المنطقة الصناعية تماماً، ونقل المصـانع الموجـودة            8/6/2004ذكر أن قوات االحتالل اتخذت قراراً، بتاريخ        ي
 . بداخلها إلى داخل الخط األخضر

 
وجاء هذا اإلجراء تحت مبررات وذرائع أمنية، وبعد يومين عن تشديدها اإلجراءات األمنية ووضعها كاميرات تصوير في زوايـا                   
مدخل المنطقة الصناعية كافة، ما يجعل مبررات اإلغالق تفتقر للموضوعية، وتضع قرار اإلغالق في سياق سياسة منظمة تنتهجها                  

 . عامالً لفرص عملهم4990، األمر الذي أفقد ر وإيقاع العقاب الجماعي بالسكانقوات االحتالل لتوسيع ظاهرتي البطالة والفق
 
 

 داخل الخط األخضر، وال يزال آالف       ، الذين يعملون  عبر إيرز في وجه عدد قليل من عمال الصناعة         عن فتح م    تلك القوات  أعلنتو
 يـوم    تلك القوات تصاريح جديدة لعمال قطـاع الصـناعة         وأصدرت. العمال محرومون من التوجه ألماكن عملهم داخل إسرائيل       

ن متزوجاً ويعيل أسرة ولديه تصـريح عمـل سـاري     وأن يكو، عاماً)35(تجاوز سن العامل أن ي ةطيشر،  17/6/2004الخميس  
 عامـل   332 تصريح جديد لعمال ذاك القطاع كمـا وتوجـه           513وقد تم تسليم     .المفعول، وذلك بعد إلغاء جميع التصاريح القديمة      

اً بـأن رحلـة    إلى أماكن عملهم بعد المرور بعدة مراحل من التفتيش المهين والحراسة المشددة، علم20/6/2004 يوم األحد    منهم
ثم أعادت تلك القوات     .الذهاب للعمل تستغرق ساعات طويلة تبدأ من الساعات األولى بعد منتصف الليل إلى ساعات الصباح الباكر               

 أغلقت المنطقة الصناعية، وطردت العمال الذي تواجدوا        ه نفس الوقت فيو . في وجه العمال   27/6/2004إغالق المعبر مساء األحد     
 .بداخلها

 
عامالً محلـي ألمـاكن     ) 265( في قطاع غزة فقط، أفقد       -منشآت الصناعية والتجارية    بالذكر أن استهداف قوات االحتالل لل      جدير

عملهم، األمر الذي يسهم في تعزيز ظاهرتي الفقر والبطالة، السيما في ظل متوسط عدد األسرة الذي يتجاوز الستة أفراد في قطاع                     
 . غزة
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 المنطقة الصناعية

متوسط عدد الوصول  عدد األيام حال  المنطقة شهرال
 36اليومي

 2004/أبريل 15 مغلق
 15 مفتوح

1180 

 2004/مايو 29 مغلق
 2 مفتوح

26 

 2004/يونيو 8 مغلق
 22 مفتوح

382 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ايرز-معبر بيت حانون 

 متوسط عدد الوصول اليومي عدد األيام حال  المنطقة الشهر
       تجارعمال        

 2004/أبريل 21 مغلق
 9 مفتوح

0 32 

 2004/مايو 29 مغلق
 2 مفتوح

0 4 

 2004/يونيو 3 مغلق
 27 مفتوح

119 31 

                                                 
 متوسط عدد الوصول اليومي، أي تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وجرى جمع عدد العمال ممن تمكنوا من الوصول وتقسيمه على عدد أيام  36

 . يوما26ًالعمل العادية، وهي 
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 استهداف الطواقم الطبية
 هاطالقإب وذلك . في األراضي الفلسطينية المحتلة الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي أفراد

 تعمد تأخيرهم أو كذلكو. منعهم من الوصول إلى الجرحى والمرضىوالنار المباشر على المسعفين وسائقي سيارات اإلسعاف، 
 .منعهم من الوصول إلى المستشفيات بشكل منظم، على الرغم من وضوح الشارة المميزة لهم، وكذا سيارات اإلسعاف

تقييد حركة أفراد الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف على الطرق الرئيسة خالل نقلها ففي الوقت الذي تتعمد فيه قوات االحتالل 
 أبو هولي، وسكان منطقة المواصي في رفح وخانيونس، فإنها –الجرحى والمرضى إلى المستشفيات، السيما على حاجز المطاحن 

ى، خاصة خالل توغالتها واجتياحاتها للمناطق تمنع أفراد الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف من الوصول إلى الجرحى والمرض
وفي أحيان كثيرة لجأت تلك القوات إلى احتجاز أفراد الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف . السكنية في األراضي الفلسطينية المحتلة

، 1949 لعام  الرابعةوهو ما شكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي اإلنساني، السيما اتفاقية جنيف .داخل المناطق المستهدفة
 . 37المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب

 إلطالق النار المباشر من قبـل        عدد منها  ، حيث تعرض  استهداف سيارات االسعاف   2004 الربع الثاني من العام      وواصلت خالل 
 .م20/4/2004ء الموافـق    يـوم الثالثـا     السيما خالل توغل قوات االحتالل في بلدة بيت الهيا في شمال غـزة             ،قوات االحتالل 

، كما منعت تلك القوات أفراد الطواقم الطبيـة         12/5/2004 – 11جزاء كبيرة من حي الزيتون في مدينة غزة يومي          أل هاواجتياح
بل وصل األمر إلى ترويع أفراد طاقم طبي بمحاولة دفنهم داخل سـيارة             . وسيارات اإلسعاف من الوصول إلى الجرحى والمرضى      

 . ينة رفح في مداإلسعاف
 وتؤكد تحقيقات المركز واإلفادات المشفوعة بالقسم، التي جمعها المركز من الضحايا وشهود العيان وأفراد الطواقم الطبية

 . ، أن قوات االحتالل استهدفت أفراد الطواقم الطبية بشكل منظم ومتكرر في انتهاك جسيم وواضح التفاقية جنيف الرابعة38أنفسهم
جاء في إفادة مشفوعة بالقسم أدلى بها  آلتيتين تعمد قوات االحتالل استهداف سيارات اإلسعاف والمسعفين، حيث وتبرز اإلفادتين ا

 : ما يأتيناهض صالح احمد الشوا، سائق سيارة إسعاف في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
 

، في حوالي الساعة الثانية من بعـد الظهـر،    منطقة صالة نادي شباب بيت الهيا الرياضي- حي المنشية–وصلت إلى بيت الهيا   "
، كانت ثالث دبابات وجرافتين تقف بجانب الصالة من جهة          "متطوع" المدهون د، واحم "ضابط إسعاف "وكان بصحبتي محمد صالح     

عـة،  كانت قوات االحتالل تطلق النيران بصـورة متقط       ...  في المنطقة عدد من المواطنين، معظمهم من األطفال          نكا... الشمال  
وعند الساعة الثالثة وعشر دقائق استغاث بنا أحد األشخاص الموجودين فـي            ... وهي تبعد عن مكان وقوفنا حوالي خمسون متراً         

كانت الدبابات اإلسرائيلية تطلق نيرانها بكثافـة تجـاه         " ... للخلف"فتحركت باإلسعاف صوب الصالة بالوضع العكسي       ... المكان  
رأيت مصاباً ملقى على    ... كان اإلطالق مفاجئاً    ... لم ألحظ وجود مسلحين بالمكان      ... سيارة اإلسعاف   المواطنين الذين يحيطون ب   

كان مستوى إطالق النيران منخفضاً، فتوقفت مكاني، وعزمت الذهاب للمصاب مشياً على            ... األرض بجانب أحد أعمدة الكهرباء      
الق النار في هذه األثناء، فلم أتمكن من السير، وهممت بالعودة إلى سيارة             محمد صالح لمساعدتي، فزاد إط     نزل زميلي ... األقدام  

                                                 
كما حرصت تلك . لمصابين والجرحى على وجه الخصوصأولت االتفاقية عناية واهتماماً خاصين، بالوضع الصحي عموماً في اإلقليم المحتل، وبوضع ا 37

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

 . الجرحى والمرضى، وضمان تمتع المرضى والجرحى والعجزة والحوامل، بحماية خاصة في كل الظروف
نع وإعاقة الوصول للجرحى  مايرد من إفادات هو من باب إيراد أمثلة ونماذج وليس حصر الحاالت التي تعرضت فيها الطواقم الطبية للقصف أو م38

 3/7/2004والمرضى، حيث تعرضت الطواقم الطبية لعشرات االنتهاكات، راجع تقرير جرائم وأكاذيب الصادر بتاريخ 



 وحدة البحث الميداني                                                مرآز الميزان لحقوق اإلنسان                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/4/2004 خالل الفترة من  ......تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي المحتلة
  قطاع غزة– 30/6/2004إلى 

31

أسـرعت تجـاه المصـاب    ... وإطالق النار الكثيف مسـتمراً   ... فوجئت بوجود مصاب آخر أمام سيارة اإلسعاف        ... اإلسعاف  
أغلقت باب اإلسعاف وعدت لمقعد      ... كانت إصابته حيث كان جزءاً من المخ قد خرج من مكانه          ... وحملته، وأدخلته في السيارة     

تحركـت بالسـيارة   ... توجهت إليه وحملته بجانبي كان مصاباً في الكتف و القـدم  ... القيادة وقبل أن أتحرك رأيت مصاباً آخراً  
ـ          ... - وإطالق النار الكثيف مازال مستمراً       -لمسافة قصيرة    ... ار  سقطت أمام اإلسعاف إصابة أخرى، وزادت وتيرة إطالق الن

نزلت من سيارة اإلسعاف كي أحمل      ...  في خاصرتي اليمنى، فتفقدت موضع األلم فلم أجد شيئاً           - ساخن -فجأة أحسست بشيء ما     
فجأة رأيت المصاب الذي يرقد على الكرسي المحاذي لمقعدي وقد قفز من اإلسعاف هارباً من شدة                ... المصاب الذي سقط أمامها     

أسـرعت  ... كان المصاب األخير مصاباٌ في الـرأس و الصـدر           ... اب الجديد الذي مكان األول      وضعت المص ... إطالق النار   
وجدت مصاباً آخراً على بعد حوالي عشرين متراً، كانت إصابته فـي الكتـف              ... بسيارة اإلسعاف خارجاً من منطقة إطالق النار        

لم يزداد في خاصرتي اليمنى، لم أكترث لألمر، وواصـلت          وشعرت باأل ... أسرعت باإلسعاف تجاه المستشفى     ... األيسر، فحملته   
في هذه اللحظة لفت أحد األطباء انتباهي إلى وجود دماء          ...  إلى مستشفى العودة في تل الزعتر        توصل... طريقي تجاه المستشفى    

 39ت ربي على هذا الحال    دخلت االستقبال وتبين أنها شظية لرصاصة، فحمد      ... تنزف من خاصرتي اليمنى، فنظرت فوجدته محقاً        
"... 

 

وجاء في إفادة أدلى بها تحت القسم للمركز كايد عبد الهادي عبد القادر عوكل، سائق سيارة إسعاف في وزارة الصحة الفلسطينية، 
 :، ما يأتيوهو من سكان منطقة تل الزعتر في جباليا

 

يت بالغ عن وجود شهيد وإصابتين داخل صـالة نـادي            تلق 21/4/2004عند حوالي الساعة الثانية عشر من ظهر يوم األربعاء          "
 وجـود عـدة آليـات عسـكرية         تشباب بيت الهيا الرياضي من أحد شهود العيان في المنطقة، وعندما اتجهت إلى هناك، الحظ              

ـ   ... اتصلت فوراً باإلدارة العامة لإلسعاف والطوارئ       ... إسرائيلية في المكان فشعرت بخطورة االقتراب        اعة مـن   بعد حوالي س
توجهت إلـى الصـالة وبصـحبتي زميلـي         ... الزمن تلقيت أمراً بالدخول إلى المنطقة، حيث تم االتفاق مع االرتباط اإلسرائيلي             

... قبل وصولي إلى الصالة بحوالي خمسين متراً        ... كانت حوالي ثالث دبابات وجرافتين في المنطقة        ... محمد النيرب   / المسعف
تواصـل  ... أحسست بعجلة القيادة تختل، وتيقنت من إصابة إطارات السيارة          ... لنار تجاه سيارة اإلسعاف     فتحت دبابة إسرائيلية ا   

قـررت المضـي    ... سمعت الطلقات النارية تدوي من حولي، وكأنها أصابت شيء ما فيها            ... إطالق النار تجاه سيارة اإلسعاف      
 بيت الهيا، كان المكان أكثر      دت عن مرمى النيران حتى وصلت إلى إستا       ابتعد... مسرعاً تجاه الغرب، وعدم التوقف عند الصالة        

جهـة  ) الّسحاب(هبطت لتفحص السيارة، فوجدت اإلطار الخلفي األيمن لها معطباً، كما اخترق عيار ناري الباب األوسط                ... أمناً  
وبعد ...  المعطب لإلسعاف بمساعدة السكان      أبلغت إدارة اإلسعاف والطوارئ، ومن ثم بدأت في تغيير اإلطار         ... اليمين لإلسعاف   

...  إلخـالء المصـابين    -صالة بيت الهيا  –حوالي نصف ساعة من الزمن تلقيت بالغاً من اإلدارة بالعودة مرة أخرى إلى المكان               
وجـدت  ... ي  وصلت المكان أمام مراقبة الدبابات اإلسرائيلية، حيث أبطئت السرعة عند الوصول، وكان المدفع الخاص بها يتابعن               

اتصلت بالدفاع المدني كي يـأتي إلطفـاء النيـران          ... كانت النيران تلتهم بعض الغرف الملحقة بالصالة        ... مصاباً واحداً فنقلته    
 ."المشتعلة في الصالة، وأوصلت اإلصابة إلى مستشفى كمال عدوان على وجه السرعة، حيث قاموا بعمل الالزم لها

                                                 
39 .في سيارتهيذآر أن المسعف محمد صالح الذي آان يرافق الشوا أصيب في ذراعه اليمنى أيضًا، فيما استشهد عمر جواد أحمد وهو أحد المصابين الذين نقلهم    
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ة وتنقل الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف في زيادة عدد الشهداء من الجرحى والمرضى، جراء ويتسبب منع وتقييد حرية حرك
مركز، حول إعاقة إسعاف عبد السالم أبو لأدلى بها سمير نوفل لتأخر إسعافهم أو نقلهم إلى المستشفيات، حيث جاء في إفادة 

 :، ما يأتي 40عيادة
 

 م شاهدت عبد السالم أبو عيادة، وهو يسكن بالقرب من منزلي، 18/5/2004لثالثاء  السابعة من مساء يوم ا عند حوالي الساعة"
 بينما كان قادماً من منزله منطلقاً إلى الشمال الشرقي سالكاً طريقاً ضيقاً متفرع من الشارع الذي يفصل بين الجزء القديم من حي

... ع منزل شقيقه بالقرب من جمعية حي كندا للخدمة العامة  السلطان، والجزء الجديد منه، لالطمئنان على عائلة شقيقه، ويقتل
ناديت ... كان يبعد مسافة قصيرة عن جدار منزلي من الخلف ... فجأة سمعت إطالق رصاص وسقط عبد السالم على األرض 

ناصة، الذين طلبنا منه أن يزحف قليالً للخلف كي نتمكن من سحبه، دون أن نكون عرضة للق... عليه وكان معي أخي أحمد 
يعتلون منزل عبد الستار أبو غالي القريب، حيث اتخذوا من سطح المنزل، ومن شقة عاطف عبد الستار أبو غالي موقعاً إلطالق 

خلعنا الحديد المثبت على أحد نوافذ منزلنا، وتمكننا من حمله وإدخاله ... تمكن عبد السالم من الزحف وهو على ظهره ... النار 
إال أن سيارة اإلسعاف لم ... اتصلنا في مستشفى أبو يوسف النجار، والهالل األحمر وناشدنا العالم عبر الراديو . ..من النافذة 

حاول أخي ... كانوا يخبروننا أنهم يحاولون الوصول، إال أن قوات االحتالل تمنع مرور سيارات اإلسعاف ... تتمكن من الوصول 
إال أن محاوالت وقف النزيف باءت ... ات واتصل بطبيب جراح ليصف له ماذا يفعل أحمد الذي يعمل ممرضاً أن يجري إسعاف

وصلتنا سيارة اإلسعاف عند ... كانت اإلصابة أسفل منتصف البطن، وكانت فتحات كثيرة أسفل الظهر من الخلف ... بالفشل 
 ".نزف منه بشدة، وأكد سمير أن الجريح كانت حالته صعبة جداً ألن الدم كان ي9:30حوالي الساعة 

   
وتفيد تحقيقات المركز أن قوات االحتالل لجأت إلى إعطاب سيارة إسعاف واحتجاز أربعة أخريات داخل منطقة تل السلطان بعد 

كما حاولت ردم سيارة إسعاف تحت . 18/5/2004تمكنها من الدخول لمنطقة تل السلطان في رفح فجر يوم الثالثاء الموافق 
 .41 بينما كانت في طريقها لنقل جرحى من حي البرازيل في رفح20/5/2004الموافق الرمال يوم الخميس 

 
 
 
 
 

 

                                                 
 مـن مسـاء الثالثـاء    11:10 تابع مركز الميزان مع مستشفى أبو يوسف النجار، ساعة وصول الجريح، حيث أكدوا أنه وصل إليهم عند تمام الساعة  40

 فـي   23/6/2004استشـهد بتـاريخ     يذكر أن عبد السالم أبـو عيـادة         . ، وأنهم حولوا الجريح إلى مستشفى غزة األوروبي لخطورة الوضع         18/5/2004
 .رية، بعد أن حّول للعالج بالخارجالمستشفيات المص

 لمزيد من التفاصيل حول استهداف الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف وإعاقة حرآتهم، راجع تقرير جرائم وأآاذيب الصادر عن مرآز الميزان لحقوق  41
 .3/7/2004اإلنسان بتاريخ 
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 خاتمة
 

تظهر المعلومات الواردة في هذا التقرير بوضوح  تصعيد قوات االحتالل اإلسرائيلي لعدوانها المتواصل، على السكان المدنيين 
 . 2004اع غزة خالل الربع الثاني من العام الجاري وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينية المحتلة، السيما في قط

وتبرز عمليات القتل العشوائي والقتل بدماء باردة إمعان قوات االحتالل على مواصلة انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون 
 . في رفح مسيرة سلمية بمدفعية الدباباتها قصفكما حدث فيالدولي، 

ضح في سياسة هدم وتدمير المنازل السكنية، وتهجير السكان المدنيين قسرياً عن ديارهم دون مراعاة هذا إلى جانب التصعيد الوا
واآلليات التي قواتها  عدد أفرادلمبدئي التمييز والتناسب والضرورة الحربية، حيث استخدمت تلك القوات أعداداً كبيرة من حيث 

 .ما استخدمت وسائل قتل وتدمير فتاكة، في مواجهة مدنيين عزلفي.  ضد السكان ومناطقهم السكنيةالعملياتتشارك في 
 

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

 ، األمر الذي استمر حتـى بعـد صـدور رأي           المجتمع الدولي تجاه الجرائم اإلسرائيلية     يبديهاتعبيراً واضحاً عن حالة العجز التي       
   .محكمة العدل الدولية الذي يؤكد على وضع األراضي الفلسطينية كأراضٍي محتلة

 

 الدولي عن االضطالع بواجباته القانونية واألخالقية تجاه السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية             ويؤكد المركز أن عجز المجتمع    
 عامـل  شـكل  ،م يزل تجاه جرائم قوات االحتاللالمحتلة، والتي ظهرت واضحة في استمرار حالة الصمت التي اتسم بها موقفه ول 

 . جرائمهاارتكابتشجيع لدولة االحتالل كي تمضي في 
 

 وينظر المركز بخطورة بالغة، إلى استمرار سياسة الحصار واإلغالق والتهجير القسري، بالنظر إلى تداعياتها الخطير علـى                  هذا
جملة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، السيما استمرار تدهور مستويات المعيشة وتفاقم ظاهرتي البطالـة والفقـر،                  

كما ينظر في استمرار تـردي      . نسانية السيما فيما يتعلق باستشراء أمراض فقر الدم بين األطفال         األمر الذي يهدد بحدوث كوارث إ     
األوضاع سبباً لحدوث حالة من عدم االستقرار في المجتمع األمر الذي يلزم المجتمع الدولي بتقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ علـى                     

 .  ي الفلسطينية المحتلةحد أدنى من الشروط اإلنسانية لحياة السكان في األراض
   

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

من استمرار حالة الصمت الدولية، التي من شأنها تشجيع إسرائيل على االستمرار في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان في 
 .األراضي الفلسطينية المحتلة

 
 انتهـــى
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 مالحق القرير

 

 قائمة بأسماء الشهداء )1(ملحق 
 

 30/6/2004 حتى 1/4/2004الشهداء الذين سقطوا في الفترة الممتدة من 
 تاريخ االستشهاد العمر المحافظة الشهيد سما رقم

 02/04/2004 27 غزة رامي خليل محمود ارحيم .1
 02/04/2004 26 دير البلح محمد أحمد محمد شاهين .2
 02/04/2004 20 رفح  عابدإبراهيممحمد عزمي  .3
 04/04/2004 17 دير البلح الكريم سالم أبو رويضة سالمة عبد .4
 04/04/2004 26 غزة حمد هاشمالقادر أ أدهم عبد .5
 04/04/2004 16 دير البلح عمار عدنان علي الرجودي .6
 04/04/2004 18 دير البلح محمد زيدان موسى أبو سمهدانة .7
 10/04/2004 13 خان يونس  محمد خليل طلبةإيمان .8
 12/04/2004 17 غزة أحمد خالد أحمد حسان .9

 12/04/2004 22 غزة اياد محمود محمد الطهراوي .10
 15/04/2004 19 رفح حمود محمد برهومعلي م .11
 15/04/2004 62 غزة مصطفى منيب مصطفى صرصور .12
 17/04/2004 32 غزة أحمد عبد اهللا الغرة .13
 17/04/2004 22 شمال غزة فادي أحمد حسن العامودي .14
 17/04/2004 57 غزة الحفيظ علي الرنتيسي عبد العزيز عبد .15
 17/04/2004 31 دير البلح اجميعان علي سليمان أبو شقورة .16
 18/04/2004 22 غزة نائل محمد محمود عمر .17
 20/04/2004  غزة رأفت صبحي يوسف أبو حصيرة .18
 20/04/2004 19 شمال غزة محمد ابراهيم عطا الطناني .19
 20/04/2004 17 شمال غزة خلدون زياد حسن أبو جراد .20
 20/04/2004 18 شمال غزة ابراهيم بشير اسماعيل ريان .21
 20/04/2004 18 ل غزةشما معتصم رفيق محمد نصير .22
 21/04/2004 18 شمال غزة عأيوب محمد أيوب كرسو .23
 21/04/2004 27 شمال غزة الكريم محمود الهرش سهيل عبد .24
 21/04/2004 16 غزة رضوان سمارة يعقوب حمتو .25
 21/04/2004 23 شمال غزة محمد خضر محمد درويش الرنتيسي .26
 21/04/2004 31 شمال غزة زياد أحمد حسن أبو حمادة .27
 21/04/2004 14 شمال غزة العزيز الداعور وسف طالب عبدي .28
 21/04/2004 17 شمال غزة الحميد العجوري المطلب عبد محمد عبد .29
 22/04/2004 11 شمال غزة منى حمدي شحادة أبو طبق .30
 22/04/2004 5 شمال غزة أسماء علي سلمي أبو قليق .31
 22/04/2004 15 شمال غزة محمد راسم أحمد الملفوح .32
 26/04/2004 15 شمال غزة هيم طلب المقيدموسى ابرا .33
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 28/04/2004 25 دير البلح طارق ذياب عبد إحميد .34
 01/05/2004 8 خان يونس اهللا أبو عكر حسين سعيد عبد .35
 02/05/2004 21 رفح د خليل أبو نقيرةمفيصل مح .36
 02/05/2004 20 رفح  محمد أحمد حمادإبراهيم .37
 02/05/2004 19 شمال غزة شادي مازن محمد نصير .38
 02/05/2004 15 غزة خالد بهجت جبر أبو علبة .39
 03/05/2004 15 غزة أحمد جهاد أحمد الخوالدي .40
 04/05/2004 25 خان يونس بالل محمد عبداهللا حمدان .41
 04/05/2004 17 خان يونس جميل وليد محمد أبو مصطفى .42
 05/05/2004 33 دير البلح الفتاح الجمال اهللا علي عبد عبد .43
 05/05/2004 22 زةغ رأفت بكر رمضان عبيد .44
 09/05/2004 23 خان يونس ناهض محمد سويلم أبو هداف .45
 11/05/2004 20 خان يونس إيهاب محمد سلمان عامر .46
 11/05/2004 23 غزة وليد خالد أحمد عزام .47
 11/05/2004 23 غزة ايهاب سعيد عبدالكريم ملكة .48
 11/05/2004 19 غزة عمار عوض يوسف الجرجاوي .49
 11/05/2004 15 ةغز حمدي حمودة محمد محسن .50
 11/05/2004 27 غزة رفيق عاشور العسلي دغمش .51
 11/05/2004 17 غزة أحمد سالم حمد السويركي .52
 11/05/2004 15 غزة يوسف كمال علي حجازي .53
 11/05/2004 18 غزة "نصار"فادي ابراهيم حسن عليان  .54
 11/05/2004 17 غزة رامي محمد سالم جعفر .55
 11/05/2004 39 غزة مدحت رفيق هاشم البنا .56
 11/05/2004 20 غزة محمد فرج خليل عدس .57
 12/05/2004 28 غزة رامي محمد معين أحمد أبو العون .58
 12/05/2004 25 غزة محمد عبدالعزيز قدورة مشتهى .59
 12/05/2004 19 غزة محمد حسن علي ياسين .60
 12/05/2004 27 غزة فوزي مصباح أحمد المدهون .61
 13/05/2004 30ح  رفح مجهول الهوية .62
 13/05/2004 22 رفح سميح أبو غاليرامز جمال  .63
 13/05/2004 19 رفح أحمد محمد خليل اليعقوبي .64
 13/05/2004 17 رفح سامح يوسف محمد أبو جزر .65
 13/05/2004 18 رفح حامد فايز حامد أبو حمرة .66
 13/05/2004 18 رفح حسن خضر حسن عواجة .67
 13/05/2004 20 رفح هاني محمد عبدربه المغير .68
 13/05/2004 17 رفح  هاشمفؤاد خالد عبداهللا أبو .69
 13/05/2004 19 رفح ايهاب جمال علي يوسف .70
 13/05/2004 17 رفح محمد موسى مصباح موافي .71
 13/05/2004 20 رفح محمد عزمي صالح البوجي .72
 13/05/2004 18 رفح محمود جمال داوود السكسك .73
 14/05/2004 21 رفح محمود سعيد محمد جمعة .74
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 14/05/2004 35 رفح أشرف حسن عبد الهادي قشطة .75
 14/05/2004 30 رفح أكرم عبدالكريم أحمد أبو نجا .76
 15/05/2004 20 غزة فؤاد محمد فايق ابو شعبان .77
 16/05/2004 28 غزة مسعد ابراهيم محمود غنيم السواركة .78
 16/05/2004 19 دير البلح عبدالعزيز غازي خميس الكيالني .79
 17/05/2004 20 شمال غزة ابراهيم شفيق حسن شاهين .80
 18/05/2004 19 رفح سر أحمد الشاعرأحمد جا .81
 18/05/2004 26 رفح وليد موسى سليمان أبو جزر .82
 18/05/2004 22 رفح زياد حسين شحادة شبانة .83
 18/05/2004 18 شمال غزة أيمن عبداهللا صبحي أبو جلهوم .84
 18/05/2004 13 رفح أحمد محمد علي المغير .85
 18/05/2004 33 رفح محمد مسعود عطوة زعرب .86
 18/05/2004 29 رفح د عبداهللا درويشابراهيم محم .87
 18/05/2004 16 رفح اسماء محمد علي المغير .88
 18/05/2004 27 رفح يوسف زاهي عبداهللا قحوش .89
 18/05/2004 25 رفح طارق أحمد سالمة شيخ العيد .90
 18/05/2004 18 رفح محمد جاسر أحمد الشاعر .91
 18/05/2004 23 رفح سعيد ابراهيم سعيد المغير .92
 18/05/2004 44 رفح وسى البلعاوياسماعيل ربحي م .93
 18/05/2004 24 رفح محمد خليل محمد الجندي .94
 18/05/2004 31 رفح محمد عبدالرحمن محمد النواجحة .95
 18/05/2004 35 رفح محمود اسماعيل محمد أبو طوق .96
 18/05/2004 18 رفح هاني محمد عبدالرحمن قفة .97
 18/05/2004 17 رفح ابراهيم جهاد محمد القن .98
 18/05/2004 17 رفح ماعيل ربحي البلعاويابراهيم اس .99

 18/05/2004 25 رفح عماد فضل خليل المغاري .100
 18/05/2004 31 رفح تيسير زكي حسن كلوب .101
 19/05/2004 19 خانيونس أحمد جمال خليل أبو السعيد .102
 19/05/2004 32 رفح فؤاد خميس موسى السقا .103
 19/05/2004 17 رفح رجب نزر محمد برهوم .104
 19/05/2004 13 رفح و قمروليد ناجي سعيد أب .105
 19/05/2004 26 رفح شادي فايز خليل المغاري .106
 19/05/2004 9 رفح مبارك سليم مبارك الماللحة .107
 19/05/2004 20 رفح  الشيخ عيدإسماعيلعالء مسلم  .108
 19/05/2004 13 رفح محمود طارق محمود منصور .109
 19/05/2004 13 رفح صابر أحمد محمد أبو لبدة .110
 19/05/2004 34 رفح سعدخليل حسين خليل ابو  .111
 19/05/2004 20 رفح محمد طالل حسين أبو شعر .112
 19/05/2004 22 رفح أسامة عبداهللا عبدالفتاح أبو ناصر .113
 20/05/2004 26 رفح يوسف محمود مفلح المغاري .114
 20/05/2004 23 رفح محمود فتحي مصطفى ديب .115



 وحدة البحث الميداني                                                مرآز الميزان لحقوق اإلنسان                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/4/2004 خالل الفترة من  ......تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي المحتلة
  قطاع غزة– 30/6/2004إلى 

37

 20/05/2004 38 رفح جمال عوض يوسف العصار .116
 20/05/2004 2 رفح تامر يونس محمد العرجا .117
 20/05/2004 14 غزة  محمد محمد عفانةإياد .118
 20/05/2004 17 رفح وائل محمد أحمد أبو جزر .119
 20/05/2004 19 رفح محمود نجيب محمد األخرس .120
 20/05/2004 16 رفح حامد ياسين حامد بهلول .121
 20/05/2004 27 رفح السالم جبر  عبدإبراهيممحمد  .122
 20/05/2004 40 رفح نزةالعزيز أبو ع الحكيم عبد خالد عبد .123
 21/05/2004 44 رفح أحمد صالح سليمان أبو صيام .124
 21/05/2004 17 غزة  حسين اللدعةإبراهيمحسين  .125
 22/05/2004 18 رفح محمد سامي الهمص .126
 22/05/2004 5 رفح روان محمد سعيد أبو زيد .127
 26/05/2004 21 خان يونس عماد خليل محمد أبو عيد .128
 26/05/2004 41 رفح محمد محمود حمدان زعرب .129
 28/05/2004 25 رفح أيمن خميس جميل حسنين .130
 28/05/2004 31 دير البلح تيسير محمد سليمان أبو عواد .131
 28/05/2004 31 رفح نبيل رجب محمد زينو .132
 30/05/2004 18 غزة ماضي أحمد ماضي .133
 30/05/2004 38 غزة وائل طالب نصار .134
 01/06/2004 30 غزة محمد منيب مصطفى منيب صرصور .135
 02/06/2004 23 شمال غزة الرحيم تمراز صبحي عبدطارق  .136
 02/06/2004 21 شمال غزة حسام الدين أحمد محمد حماد .137
 07/06/2004 17 خان يونس محمد جمال صبحي نبهان .138
 09/06/2004 21 شمال غزة وليد عوض عبد عاشور .139
 22/06/2004 21 شمال غزة الرحمن محمد صالحة  عبدإبراهيم .140
 22/06/2004 20 شمال غزة خالد جمال أيوب الشنباري .141
 22/06/2004 46 دير البلح الفتاح يونس سامي حسن عبد .142
 23/06/2004 21 شمال غزة ابراهيم محمد أحمد أبو سعادة .143
 24/06/2004 38 رفح السالم محمود محمد أبو عيادة عبد .144
 24/06/2004 19 شمال غزة حسني بشير أحمد الهسي .145
 24/06/2004 19 شمال غزة مؤمن نافز أحمد الملفوح .146
 27/06/2004 40 رفح ابراهيم صباح محمود أبو البطيخ .147
 27/06/2004 11 خان يونس محمد حسين رزق الشوربجي .148
 27/06/2004 39 خان يونس أشرف أيوب محمد الصباغ .149
 28/06/2004 22 رفح أحمد موسى قاعود أبو جاموس .150
 28/06/2004 49 رفح العال مصلح سالم داوود عبد .151
 29/06/2004 26 مال غزةش راسم خليل علي عدوان .152
 29/06/2004 15 خان يونس الكريم أبو عبيدة محمد سالم عبد .153
 29/06/2004 16 خان يونس  عزبإبراهيممحمد فتحي  .154
 30/06/2004 24 شمال غزة  أحمد محمد نبهانإسماعيل .155
 30/06/2004 20 شمال غزة عطية محمد محسن العجرمي .156
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  المنازل المتضررة)2(ملحق 
 لمنازل السكنية التي تعرضت للتدمير الجزئي والهدم الكليجدول يوضح ا

 تاريخ االعتداء حجم الضرر المحافظة صاحب المنزل سما رقم
 03/04/2004 كلي رفح سميرة محمود عواد أبو مور .1
 03/04/2004 كلي رفح زياد محمود عودة أبو سنيمة .2
 03/04/2004 جزئي رفح حسين محمد حسين السدودي .3
 03/04/2004 جزئي رفح ليمان أبو شلوفعبد النور برهم س .4
 03/04/2004 جزئي رفح لطفي حماد احمد أبو طه .5
 03/04/2004 جزئي رفح خالد محمد عبد اهللا أبو طه .6
 03/04/2004 جزئي رفح محمد حسان سليمان أبو شلوف .7
 03/04/2004 جزئي رفح كامل برهم سليمان أبو شلوف .8
 03/04/2004 كلي رفح محمد محي الدين ابراهيم الفي .9

 03/04/2004 كلي رفح مريم عبد اهللا محمد الفي .10
 03/04/2004 جزئي رفح عبد الهادي محمود خالد أبو مر .11
 03/04/2004 كلي رفح حسن محمد ابراهيم الفي .12
 03/04/2004 جزئي رفح ماجد موسى فريح خفاجة .13
 03/04/2004 جزئي رفح روحي علي سليمان أبو غالي .14
 03/04/2004 يجزئ رفح علي سليمان علي أبو غالي .15
 03/04/2004 جزئي رفح محمود حسان سليمان أبو شلوف .16
 03/04/2004 جزئي رفح احمد سلمان أبو طه .17
 03/04/2004 جزئي رفح احمد برهم سليمان أبو شلوف .18
 03/04/2004 جزئي رفح احمد موسى دياب السدودي .19
 03/04/2004 جزئي رفح خليل شحدة موسى عبد العال .20
 03/04/2004 جزئي رفح لمحمد حمدان احمد عبد العا .21
 03/04/2004 جزئي رفح لطفي عارف مصطفى السيد .22
 03/04/2004 جزئي رفح محمد سعدي فارس أبو شعير .23
 03/04/2004 كلي رفح محمد ابراهيم حسن الفي .24
 03/04/2004 جزئي رفح يوسف احمد حسين أبو عرمانة .25
 03/04/2004 كلي رفح بثينة عيسى محمد أبو حسين .26
 03/04/2004 جزئي رفح و شعيرسعدي فارس محمد أب .27
 03/04/2004 جزئي غزة شعبان فؤاد شعبان احلو .28
 03/04/2004 كلي رفح موسى فريح حماد خفاجة .29
 03/04/2004 كلي رفح نائل علي موسى أبو طه .30
 03/04/2004 جزئي رفح علي موسى علي أبو طه .31
 03/04/2004 كلي رفح األخرسهديان محمد افايز  .32
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 03/04/2004 جزئي رفح ناجي نجيب احمد صالح .33
 03/04/2004 جزئي رفح حمد محمد عبد اهللا أبو طه .34
 03/04/2004 جزئي رفح عماد نجيب احمد صالح .35
 03/04/2004 كلي رفح  محمود عودة أبو سنيمةإبراهيم .36
 03/04/2004 كلي رفح عبد اهللا محمد حسين أبو رتيمة .37
 03/04/2004 جزئي رفح د السدوديمحم عبسي عبد اهللا .38
 03/04/2004 جزئي رفح مد صالحهاني نجيب اح .39
 03/04/2004 جزئي رفح بشير احمد عبد اللطيف شاهين .40
 03/04/2004 جزئي رفح غالب حسن الحمد نصر اهللا .41
 03/04/2004 كلي رفح  محمود رمضان أبو عرمانةأكرم .42
 03/04/2004 كلي رفح فتحي علي سليمان أبو غالي .43
 03/04/2004 كلي رفح بشير عبد المنعم احمد العطار .44
 03/04/2004 كلي رفح حسن محمد حسين أبو رتيمة .45
 03/04/2004 كلي رفح وائل محمود رمضان أبو عرمانة .46
 03/04/2004 كلي رفح محمود عودة سالم أبو سنيمة .47
 07/04/2004 جزئي دير البلح خالد احمد محمد اللوح .48
 08/04/2004 جزئي دير البلح حسن سليمان سالمة الحميدي .49
 08/04/2004 جزئي دير البلح صيبمصطفى محيسن حسن أبو مغ .50
 15/04/2004 كلي رفح صالح علي محمد الخطيب .51
 15/04/2004 كلي رفح احمد فرج محمد القريناوي .52
 15/04/2004 كلي رفح صالح محمود محمد الشاعر .53
 15/04/2004 كلي رفح محمد محمود محمد الشاعر .54
 15/04/2004 جزئي رفح مروان يوسف احمد مطير .55
 15/04/2004 كلي رفح رقاوياحمد محمد حسين الش .56
 15/04/2004 جزئي رفح صبحية سليمان حسين أبو عيادة .57
 15/04/2004 جزئي رفح رضوان خليل عبد اللطيف الشيخ خليل .58
 15/04/2004 كلي رفح محمود محمد حسين الشرقاوي .59
 15/04/2004 كلي رفح اسماعيل محمود محمد خليفة .60
 15/04/2004 كلي رفح ابراهيم فرج محمد القريناوي .61
 15/04/2004 كلي رفح محمد نعمات سليمان البراهمة .62
 15/04/2004 كلي رفح محمد ابراهيم عايش برهوم .63
 15/04/2004 كلي رفح محمد فرج محمد القريناوي .64
 15/04/2004 كلي رفح محمود هايل دياب البالونة .65
 15/04/2004 كلي رفح احمد معروف حسن بارود .66
 15/04/2004 كلي رفح فريدة عبد العزيز قاسم عطوة .67
 15/04/2004 كلي رفح سمير عبد السالم عبد الرحمن حسونة .68
 15/04/2004 كلي رفح وليد ابراهيم مسلم االخرس .69
 15/04/2004 كلي رفح عبد الفتاح يعقوب عبد الفتاح الناطور .70
 15/04/2004 كلي رفح منهل احمد رمضان أبو عرمانة .71
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 15/04/2004 كلي رفح 242زياد محمد عبد الرحمن المسحال  .72
 15/04/2004 كلي رفح صالح محمد عثمان العجرمي .73
 15/04/2004 كلي رفح زكريا عبد الرحمن دياب الصبابي .74
 15/04/2004 كلي رفح ابراهيم محمد حسين الشرقاوي .75
 15/04/2004 جزئي رفح حسين احمد حسين مطير .76
 15/04/2004 كلي رفح رمضان محمد احمد أبو محسن .77
 15/04/2004 كلي رفح نعيم احمد محمد سالمة .78
 15/04/2004 كلي رفح رياض حمادن احمد الشاعر .79
 15/04/2004 كلي رفح نبيل احمد محمد سالمة .80
 15/04/2004 كلي رفح يوسف احمد محمد سالمة .81
 16/04/2004 كلي رفح نضال احمد محمد أبو محسن .82
 17/04/2004 كلي رفح سوزان صالح محمد الشاعر .83
 17/04/2004 كلي رفح سليمان محمد سلمي الشاعر .84
 18/04/2004 جزئي دير البلح عزمي محمد مسلم أبو هداف .85
 19/04/2004 جزئي دير البلح محمود عودة احمد أبو سمرة .86
 20/04/2004 جزئي رفح عطية خليل عطا اهللا أبو حميدة .87
 20/04/2004 كلي دير البلح عزمي محمد مسلم أبو هداف .88
 20/04/2004 جزئي رفح أحمد خليل عطا اهللا أبو حميدة .89
 21/04/2004 كلي شمال غزة خميس سلمانبد يوسف ع .90
 21/04/2004 جزئي شمال غزة ايوب علي محمد بنات .91
 21/04/2004 كلي شمال غزة جودت عبد خميس سلمان .92
 21/04/2004 جزئي شمال غزة محمد محمود عبد الهادي أبو زايدة .93
 21/04/2004 جزئي شمال غزة جهاد حافظ محمد سلمان .94
 21/04/2004 جزئي زةشمال غ محمد صالح جودت سلمان .95
 21/04/2004 جزئي شمال غزة رأفت يوسف عبد سلمان .96
 21/04/2004 جزئي شمال غزة فيصل عمر خميس الحبل .97
 21/04/2004 جزئي شمال غزة "طالل-ياسر-عوني-واخوانه "محمد محمود عبد الهادي أبو زايدة  .98
 22/04/2004 كلي رفح عمر احمد حمدان برهوم .99

 22/04/2004 كلي رفح  حسن المغيرإبراهيموليد  .100
 22/04/2004 كلي رفح ميليا ابراهيم حسن المغيراك .101
 22/04/2004 كلي رفح هدية حمدان موسى برهوم .102
 22/04/2004 كلي رفح  حسن المغيرإبراهيمحسن  .103
 22/04/2004 كلي رفح احمد داوود علي خليل شقفة .104
 22/04/2004 كلي رفح عبد المنعم علي عبد العال عبد العال .105
 22/04/2004 كلي رفح  علي عبد العال عبد العالعبد الرحمن .106
 22/04/2004 كلي رفح احمد عودة اهللا عبد العال عبد العال .107
 22/04/2004 كلي رفح عطية عودة اهللا عبد العال .108
 22/04/2004 كلي رفح عز الدين عودة اهللا عبد العال .109
 22/04/2004 كلي رفح امنه عوض عبد العال موسى .110
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 22/04/2004 كلي فحر محمود محمد احمد شحتوت .111
 22/04/2004 كلي رفح احمد محمد احمد شحتوت .112
 22/04/2004 كلي رفح  طاهر الجملإبراهيمفؤاد  .113
 22/04/2004 كلي رفح فاطمة محمد علي برهوم .114
 22/04/2004 كلي رفح علي داوود علي خليل شقفة .115
 22/04/2004 كلي رفح يحيى محمد عطية رضوان .116
 22/04/2004 يكل رفح محمود داوود علي خليل شقفة .117
 22/04/2004 كلي رفح مصدق حسين عبد اهللا أبو طه .118
 22/04/2004 كلي رفح صديق حسين عبد اهللا أبو طه .119
 22/04/2004 كلي رفح صدقي حسين عبد اهللا أبو طه .120
 22/04/2004 كلي رفح صادق حسين عبد اهللا أبو طه .121
 22/04/2004 كلي رفح حمودة حسين عبد اهللا أبو طه .122
 22/04/2004 كلي رفح  أبو طه حسين عبد اهللاآمنه .123
 22/04/2004 كلي رفح شهية عبد الخاق أبو طه .124
 22/04/2004 جزئي دير البلح عيد مسلم حسن الرياطي .125
 22/04/2004 كلي رفح داوود علي خليل شقفة .126
 22/04/2004 جزئي رفح محمد محمد احمد فسيفس .127
 22/04/2004 كلي رفح وئام عوني حسن برهوم .128
 22/04/2004 كلي رفح يرعماد ابراهيم حسن المغ .129
 22/04/2004 كلي رفح ماجد احمد حمدان برهوم .130
 22/04/2004 جزئي رفح سليمان نصر اهللا حماد برهوم .131
 22/04/2004 جزئي رفح عايد عبد السالم احمد فسيفس .132
 22/04/2004 كلي رفح احمد محمد حسين أبو لبدة .133
 22/04/2004 كلي رفح فاطمة عبد محمد أبو لبدة .134
 22/04/2004 كلي رفح مدان أبو رضوانفاطمة محمود ح .135
 22/04/2004 كلي رفح محمد اسماعيل غانم افسيفس .136
 22/04/2004 كلي رفح خميس علي حسني أبو طه .137
 22/04/2004 كلي رفح محمد ابراهيم محمد فسيفس .138
 22/04/2004 كلي رفح انور سليمان سلمان رضوان .139
 22/04/2004 جزئي رفح عمر محمد احمد فسيفس .140
 22/04/2004 كلي رفح مد أبو شمالةحسن جبريل مح .141
 22/04/2004 كلي رفح عماد حسن جبريل محمد أبو شمالة .142
 22/04/2004 كلي رفح سامي حسن جبريل أبو شمالة .143
 22/04/2004 كلي رفح نعيم علي حسني أبو طه .144
 22/04/2004 كلي رفح حمدي علي حسني أبو طه .145
 22/04/2004 كلي رفح محمد عطية محمد رضوان .146
 22/04/2004 كلي رفح ضوانعطية محمد ر .147
 22/04/2004 كلي رفح حسني محمد رضوان .148
 22/04/2004 كلي رفح صبحية عيد حمدان برهوم .149
 22/04/2004 جزئي رفح عادل محمد اسماعيل فسيفس .150
 22/04/2004 كلي رفح شحدة خليل علي برهوم .151
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 22/04/2004 كلي رفح سميرة حمدان محمد برهوم .152
 22/04/2004 كلي رفح عادل محمود محمد برهوم .153
 22/04/2004 كلي رفح سارة خليل علي برهوم .154
 22/04/2004 كلي رفح احمد حمدان محمد برهوم .155
 22/04/2004 كلي رفح عفاف ابراهيم حمدان برهوم .156
 22/04/2004 جزئي رفح محمد اسماعيل غانم فسيفس .157
 23/04/2004 جزئي دير البلح صالح ياسين اسماعيل الخطيب .158
 23/04/2004 كلي دير البلح محمد ياسين اسماعيل الخطيب .159
 30/04/2004 جزئي خانيونس محمد سالم عبد اهللا الزرابي .160
 30/04/2004 جزئي خانيونس محمود محمد خليل شلولة .161
 30/04/2004 كلي خانيونس ياسر محمد أحمد حنيدق .162
 30/04/2004 جزئي خانيونس نظمي محمد أحمد أبو حنيدق .163
 30/04/2004 جزئي خانيونس علي محمد حسين أبو رزق .164
 30/04/2004 كلي خانيونس غسان فايز أحمد حنيدق .165
 30/04/2004 جزئي خانيونس حسين حسن مصطفى أبو سعيد .166
 30/04/2004 كلي خانيونس سمير فايز أحمد حنيدق .167
 30/04/2004 كلي خانيونس سعدية محمد خليل شلولة .168
 30/04/2004 كلي خانيونس أحمد محمود أحمد حنيدق .169
 30/04/2004 كلي خانيونس محمد أحمد حسين أبو مطرود .170
 30/04/2004 جزئي خانيونس عبد اهللا سالم عبد اهللا الزرابي .171
 30/04/2004 كلي خانيونس فايز أحمد محمد حنيدق .172
 30/04/2004 جزئي خانيونس علي أحمد محمد حنيدق .173
 30/04/2004 كلي خانيونس حمادة محمود خليل شلولة .174
 30/04/2004 جزئي خانيونس حسام أحمد حسين أبو مطرود .175
 30/04/2004 جزئي خانيونس سليمان محمود حسن حنيدق .176
 02/05/2004 كلي خانيونس احمد محمد عبد اله القدرة .177
 02/05/2004 كلي خانيونس سارة حماد سالم الزر .178
 02/05/2004 كلي خانيونس سليمان عبد الكريم سالمة الزر .179
 02/05/2004 كلي خانيونس شريف موسى عبد ربه العديني .180
 02/05/2004 كلي خانيونس د ربه العدينيايمن موسى عب .181
 02/05/2004 كلي خانيونس امين موسى عبد ربه العديني .182
 02/05/2004 كلي خانيونس عبد اهللا حسن عبد الكيرم الزر .183
 02/05/2004 كلي خانيونس حسن عبد الكريم سالمة الزر .184
 02/05/2004 كلي خانيونس حسن محمد عويزر أبو سنجر .185
 02/05/2004 كلي خانيونس  الزرعليان عبد الكريم سالمة .186
 02/05/2004 كلي خانيونس سليمان اسليم سليم أبو فراج .187
 02/05/2004 كلي خانيونس اياد صالح صالح االمام .188
 02/05/2004 كلي خانيونس فضية حميد قاسم الزر .189
 02/05/2004 كلي خانيونس اسليم سليم سليمان أبو فراج .190
 02/05/2004 كلي خانيونس حسن محمد عويذر أبو سنجر .191
 02/05/2004 جزئي دير البلح عطية محمد سليمان أبو ظاهر .192
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 02/05/2004 كلي خانيونس سليمان عبد الكريم سالمة الزر .193
 02/05/2004 كلي خانيونس بدرية محمد محمد أبو سيدو .194
 02/05/2004 كلي خانيونس حسن عبد الكريم سالمة الزر .195
 02/05/2004 كلي خانيونس سعيد سليمان حمدان القدرة .196
 02/05/2004 كلي خانيونس علي سلمان حمدان القدرة .197
 02/05/2004 كلي خانيونس كمال الدين ابراهيم حامد القدرة .198
 02/05/2004 كلي خانيونس محمد ابراهيم حامد القدرة .199
 02/05/2004 جزئي رفح عبد ربه محمد حمد العرجا .200
 02/05/2004 كلي خانيونس فضية حميدق قاسم الزر .201
 02/05/2004 كلي خانيونس رةمنار علي سلمان القد .202
 02/05/2004 كلي خانيونس عريف موسى عبد ربه العديني .203
 02/05/2004 كلي خانيونس امين موسى عبد ربه العديني .204
 02/05/2004 جزئي دير البلح ماجد محمد عبدالسالم اليازوري .205
 02/05/2004 كلي خانيونس اسليم سليم سلمان أبو فراج .206
 02/05/2004 كلي نسخانيو علي سلمان حمدان القدرة .207
 02/05/2004 كلي خانيونس مراد علي سلمان القدرة .208
 02/05/2004 كلي خانيونس محمود علي سلمان القدرة .209
 02/05/2004 كلي خانيونس سعيد سلمان حمدان القدرة .210
 02/05/2004 كلي خانيونس منير علي سلمان القدرة .211
 02/05/2004 كلي خانيونس صابر علي سلمان القدرة .212
 03/05/2004 كلي رفح محمد برهوماحمد سعيد  .213
 03/05/2004 كلي رفح وفاء سعيد محمد برهوم .214
 03/05/2004 كلي غزة محمود شعبان سعيد الحلو .215
 03/05/2004 كلي غزة يوسف سعدي سعيد الحلو .216
 03/05/2004 جزئي غزة زياد عودة حسين العايدي .217
 03/05/2004 كلي غزة جواد فضل سعيد الحلو .218
 03/05/2004 جزئي زةغ عطا سعيد مصطفى الحلو .219
 03/05/2004 جزئي غزة محمد كامل نبيه عكيلة .220
 03/05/2004 كلي غزة حاتم محمود شعبان الحلو .221
 03/05/2004 كلي خانيونس سليمان اسليم سليم أبو فراج .222
 03/05/2004 كلي رفح عصام محمد عبد السالم جبر .223
 03/05/2004 كلي رفح مصطفى محمد عبد السالم جبر .224
 03/05/2004 كلي رفح برهوموليد سعيد محمد  .225
 03/05/2004 كلي رفح رشاد سيعد محمد برهوم .226
 04/05/2004 جزئي خانيونس خالد ماضي جمعة أبو ماضي .227
 04/05/2004 كلي خانيونس حمدان محمد ابراهيم ابو مصطفى .228
 04/05/2004 كلي خانيونس سعدي ماضي سليمان ابو ماضي .229
 04/05/2004 كلي خانيونس سليمان خليل ابراهيم ابو مصطفى .230
 04/05/2004 كلي خانيونس جميلة ناصر محمد ابو مصطفى .231
 04/05/2004 كلي خانيونس خالد ابراهيم جمعة أبو نمر .232
 04/05/2004 كلي خانيونس غياض عبداهللا حمدان أبو نمر .233
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 04/05/2004 كلي خانيونس حربية علي عواد أبو نمر .234
 04/05/2004 كلي خانيونس فاطمة محمد ماضي أبو ماضي .235
 04/05/2004 كلي خانيونس  محمد سالمة أبو زرقةعلي .236
 04/05/2004 كلي خانيونس منار عبداهللا حمدان أبو نمر .237
 05/05/2004 جزئي دير البلح رياض يونس سعيد دلول .238
 05/05/2004 كلي خانيونس فتحي محمد أحمد حنيدق .239
 05/05/2004 كلي خانيونس محمد أحمد محمد حنيدق .240
 05/05/2004 كلي انيونسخ يوسف سالم عبد اهللا الزرابي .241
 05/05/2004 كلي خانيونس وائل كمال كامل أبو رزق .242
 05/05/2004 كلي خانيونس شعبان محمود حسين حنيدق .243
 05/05/2004 كلي خانيونس محمود حسين محمود حنيدق .244
 05/05/2004 كلي خانيونس مصطفى محمود احمد حنيدق .245
 05/05/2004 كلي خانيونس عرفات محروس محمود حنيدق .246
 05/05/2004 كلي خانيونس ان محمد خليل شلولةفرح .247
 05/05/2004 كلي خانيونس يوسف أحمد محمد حنيدق .248
 05/05/2004 جزئي دير البلح فايز عبد الكريم عبد الرحمن المصري .249
 06/05/2004 جزئي رفح حسني محمد حسين صالح .250
 06/05/2004 جزئي رفح نعيم محمود عبد الهادي قشطة .251
 06/05/2004 جزئي رفح صالح سعيد محمد البشيتي .252
 06/05/2004 جزئي دير البلح توفيق عبد العزيز محمد حسين أبو مغصيب .253
 06/05/2004 جزئي رفح عبد القادر يوسف عيسى الشاعر .254
 06/05/2004 جزئي رفح حرب حمد محمد قشطة .255
 06/05/2004 كلي رفح فضل اهللا عبد اهللا نصر اهللا قشطة .256
 06/05/2004 كلي حرف عبد اهللا نصر اهللا عبد الهادي قشطة .257
 06/05/2004 كلي رفح عبد القادر اسماعيل محمد البشيتي .258
 06/05/2004 كلي رفح محمد محمود حمدان ماضي .259
 06/05/2004 جزئي رفح نعمان احمد محمد قشطة .260
 06/05/2004 كلي رفح هبة صبحي حمدان قشطة .261
 06/05/2004 كلي رفح محمد محمود حسن قشطة .262
 06/05/2004 ليك رفح حمدان اشتيوي محمد قشطة .263
 06/05/2004 جزئي رفح عدنان سعيد محمد البشيتي .264
 06/05/2004 جزئي رفح محمود عطية محمد قشطة .265
 06/05/2004 جزئي رفح عبد الهادي عبد ربه عبد الهادي قشطة .266
 06/05/2004 جزئي رفح محمود عطية محمد قشطة .267
 06/05/2004 جزئي رفح ماجد حرب حمد قشطة .268
 06/05/2004 كلي رفح محمد سليمان محمد عصفور .269
 06/05/2004 كلي رفح حامد حمدان اشتيوي قشطة .270
 09/05/2004 كلي خانيونس تيسير سويلم غانم أبو هداف .271
 09/05/2004 كلي خانيونس امنة حمد حمدان أبو حجاج .272
 09/05/2004 كلي خانيونس سلمان سالم حمد أبو حجاج .273
 09/05/2004 كلي خانيونس سامي سعيد حمدان أبو حجاج .274
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 09/05/2004 كلي خانيونس  حمدان سلمان أبو حجاجخالف .275
 09/05/2004 كلي خانيونس صالح محمد سالم أبو هداف .276
 09/05/2004 كلي خانيونس ايمن سويلم غانم أبو هداف .277
 10/05/2004 كلي خانيونس ايمن سويلم غانم أبو هداف .278
 10/05/2004 كلي خانيونس صالح محمد صالح أبو هداف .279
 10/05/2004 كلي خانيونس هدافتيسير سويلم غانم أبو  .280
 10/05/2004 كلي خانيونس امنه حماد حمدان أبو حجاج .281
 10/05/2004 كلي خانيونس سامي سيعد حمدان أبو حجاج .282
 10/05/2004 كلي خانيونس حمدان خلف حمدان أبو حجاج .283
 10/05/2004 كلي خانيونس ايهاب صابر محمد أبو داير .284
 10/05/2004 كلي خانيونس لؤي صابر محمد أبو داير .285
 10/05/2004 كلي خانيونس عايش غانم سويلم أبو هداف .286
 10/05/2004 كلي خانيونس صابر محمد صالح أبو داير .287
 10/05/2004 كلي خانيونس سعد خلف حمدان أبو حجاج .288
 10/05/2004 كلي دير البلح اسعاف فضل يونس القدرة .289
 10/05/2004 كلي خانيونس فريد سلمان سالم أبو حجاج .290
 10/05/2004 كلي خانيونس  غانم أبو هدافحاتم سويلم .291
 11/05/2004 جزئي غزة حسني عثمان حسن عزام .292
 11/05/2004 جزئي غزة ورثة محمد حسين خليل السرحي .293
 11/05/2004 جزئي غزة عماد خميس محمود عزام .294
 11/05/2004 جزئي غزة سامي محمد شحادة شعفوط .295
 11/05/2004 جزئي غزة  عاشورىطفسعيد حسان مص .296
 11/05/2004 جزئي غزة وإخوانهليان محمد ياسين محمد ع .297
 11/05/2004 كلي غزة اياد رزق احمد بدوي .298
 11/05/2004 جزئي غزة  بركاتإسماعيلبسام محمد  .299
 11/05/2004 جزئي غزة عبد العزيز عبد الرحمن محمد الدحدوح .300
 11/05/2004 جزئي غزة  بركاتإسماعيلبشير حمدي  .301
 11/05/2004 زئيج غزة عبد اهللا محي الدين السرحي .302
 11/05/2004 جزئي غزة  المرحوم الحاج محمد عيسى درويش دولةورثة .303
 11/05/2004 جزئي غزة رياض محمد خالد طوطح .304
 11/05/2004 جزئي غزة احمد محمود محمد الخولي .305
 11/05/2004 جزئي غزة "محمد ، جميل" إخوانه  محمد السرحي وإبراهيم .306
 11/05/2004 جزئي غزة  الدحبورإسماعيلمازن سعيد  .307
 11/05/2004 كلي غزة  طافشإسماعيل عبد العزيز إسماعيل .308
 11/05/2004 جزئي غزة اسبيتة سعدي حامد السموني .309
 11/05/2004 جزئي غزة بكر سعيد حسن أبو جهل .310
 11/05/2004 جزئي غزة  واخوه خالد-عبد الكريم فهمي خليل عوض .311
 11/05/2004 جزئي غزة نعيم عبيد محمد دلول .312
 11/05/2004 جزئي غزة م نمر صهيونمحمد ابراهي .313
 11/05/2004 جزئي غزة فضل سعيد محمود أبو زور .314
 11/05/2004 جزئي غزة اسعد محمد العبد البرديني .315
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 11/05/2004 جزئي غزة احمد محمد درويش أبو وادي .316
 11/05/2004 جزئي غزة حسن سالمة سعيد أبو زور .317
 11/05/2004 جزئي غزة محمد اسماعيل محمد بركات .318
 11/05/2004 جزئي غزة  رمضان سالم عاشورنعيم .319
 11/05/2004 جزئي غزة ابراهيم محمد محمود ماضي .320
 11/05/2004 جزئي غزة هاني ياسين خليل أبو شعبان .321
 11/05/2004 جزئي غزة عبد العزيز صبحي عبد العزيز ساق اهللا .322
 11/05/2004 جزئي غزة علي موسى احمد شعبان .323
 11/05/2004 جزئي غزة داوود حسين مصطفى عاشور .324
 11/05/2004 جزئي غزة اسماعيل حسان اسماعيل ياسين .325
 11/05/2004 جزئي غزة محمود محمد عمرو ماضي .326
 11/05/2004 كلي رفح سليمان مبروك صبيح بريكة .327
 11/05/2004 جزئي رفح خالد محمود محمد زعرب .328
 12/05/2004 جزئي غزة نشأت سفيان فايز طافش .329
 12/05/2004 كلي غزة حسن عمران حسن عاشور .330
 12/05/2004 جزئي غزة حسونة محمد حسين عياد .331
 12/05/2004 جزئي غزة رجب جميل شعبان طوطح .332
 12/05/2004 جزئي غزة عثمان محمد حسن السرحي .333
 12/05/2004 جزئي غزة فضل علي محمد نعيم .334
 12/05/2004 جزئي غزة شحادة محمود شحادة طافش .335
 12/05/2004 جزئي غزة جاسر فايز عبد الرحيم طافش .336
 12/05/2004 جزئي غزة سعد اهللا عبد اهللا حسان عاشور .337
 12/05/2004 جزئي غزة عنترة عرفات محمود السرحي .338
 12/05/2004 جزئي غزة رفيق عبد محمد المصري .339
 12/05/2004 جزئي غزة زهدي وزهير رشاد اسماعيل عاشور .340
 12/05/2004 جزئي غزة حسام عبد الرحمن يوسف أبو زور .341
 12/05/2004 جزئي غزة  ساق اهللاصبحية عبد العزيز صالح .342
 12/05/2004 جزئي غزة حسن ريحان حمودة السالفي .343
 12/05/2004 جزئي غزة ميسرة فرحات اسماعيل فرحات عرفات .344
 12/05/2004 كلي غزة سلمان فضل سلمان حجي .345
 12/05/2004 جزئي غزة "بالل" رامز فرحات اسماعيل عرفات  .346
 12/05/2004 جزئي غزة رفيق حسن محمود طافش .347
 12/05/2004 جزئي غزة خالد اسماعيل ابراهيم هنا .348
 12/05/2004 جزئي غزة بسام رفيق محمد هنا .349
 12/05/2004 جزئي غزة مصباح غالي عثمان صبحي .350
 12/05/2004 جزئي غزة عبد الحكيم عبد القادر عبد الررحيم اسماعيل .351
 12/05/2004 كلي غزة حمدي حسن عمران عاشور .352
 12/05/2004 زئيج غزة بهجت العبد حسين صبحي .353
 12/05/2004 جزئي غزة محمد عبد عمران عاشور .354
 12/05/2004 كلي غزة سلمان فضل سلمان حجي .355
 12/05/2004 جزئي غزة عبد الحميد محمود خليل سمور .356
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 12/05/2004 جزئي غزة وكيل عن رمضان عاشور عبد عاشور/ سالم رمضان سالم عاشور  .357
 12/05/2004 جزئي غزة اسعد حاتم اسعد طافش .358
 12/05/2004 جزئي غزة سعدي محمد حسين عاشور .359
 12/05/2004 جزئي غزة ناهض غازي محمد أبو عاصي .360
 12/05/2004 جزئي غزة سرية سلمان محمد عياد .361
 12/05/2004 جزئي غزة عمر محمود احمد بدوان .362
 12/05/2004 جزئي غزة عبد العزيز عبد الرحمن محمد الدحدوح .363
 12/05/2004 جزئي ةغز عبد العظيم سليمان خليل أبو وادي .364
 12/05/2004 جزئي غزة مثقال محمود احمد اشتيوي .365
 12/05/2004 جزئي غزة سعدي رمضان سليم حسين شملخ .366
 12/05/2004 جزئي غزة كامل عبد الكريم سليمان قفة .367
 12/05/2004 جزئي غزة جمال محمد رشيد الرزي .368
 12/05/2004 جزئي غزة عزمي سعيد عثمان عزام .369
 12/05/2004 جزئي زةغ جبر علي حسن خويطر .370
 12/05/2004 جزئي غزة محمود نمر محمد الراعي .371
 12/05/2004 جزئي غزة خليل ابراهيم مسلم أبو مراحيل .372
 12/05/2004 جزئي غزة عمر جبر عمر الناطور .373
 12/05/2004 جزئي غزة جمعة سليم حسين شملخ .374
 12/05/2004 جزئي غزة خالد محمد خالد طوطح .375
 12/05/2004 ئيجز غزة رشاد عثمان حسن عزام .376
 12/05/2004 جزئي غزة ناصر فايز عبد طافش .377
 12/05/2004 جزئي غزة محمود محمود عبد أبو كميل .378
 12/05/2004 جزئي غزة عثمان محمد حسين السرحي .379
 12/05/2004 جزئي غزة خميس عباس خضر سعدة .380
 12/05/2004 جزئي غزة عبد الرحمن محمد حماد الدحدوح .381
 12/05/2004 جزئي غزة اسعد محمد عبد البرديني .382
 12/05/2004 جزئي غزة ابناء المرحوم محمد موسى حامد الزعنون .383
 12/05/2004 جزئي غزة مصطفى عبد الكريم احمد الزيناتي .384
 12/05/2004 جزئي غزة محمد عطا محمد الداية .385
 13/05/2004 كلي رفح ايمن عبد الرحيم عبد العيزيز أبو طه .386
 13/05/2004 جزئي رفح يوسف محمد محمود قشطة .387
 13/05/2004 كلي رفح مريم عبد الرحمن القططي .388
 13/05/2004 كلي رفح تيسير نايف جابر القططي .389
 13/05/2004 جزئي رفح زياد نايف جابر القططي .390
 13/05/2004 كلي رفح خالد عبد المعطي زكي عويضة .391
 13/05/2004 كلي رفح صبحية عوض محمد رضوان .392
 13/05/2004 كلي رفح علي عبد الجليل محمود الغول .393
 13/05/2004 كلي رفح نجاح محمود عبد اهللا القصاص .394
 13/05/2004 كلي رفح امنية عبد العزيز عبد الرحمن أبو طه .395
 13/05/2004 كلي رفح محمد حماد حمدان أبو طه .396
 13/05/2004 كلي رفح احمد عبد العزيز محمد أبو عنزة .397
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 13/05/2004 كلي رفح محمد سليم محمد أبو رضوان .398
 13/05/2004 كلي رفح لقططيعاطف نايف جابر ا .399
 13/05/2004 كلي رفح غازي محمود ابراهيم قشطة .400
 13/05/2004 جزئي رفح 2محمود محمد محمود قشطة  .401
 13/05/2004 جزئي رفح 1محمود محمد محمود قشطة  .402
 13/05/2004 جزئي رفح ايمن محمد محمود قشطة .403
 13/05/2004 جزئي رفح اسعد محمد محمود قشطة .404
 13/05/2004 جزئي رفح ادي قشطةمحمد محمود عبد اله .405
 13/05/2004 جزئي رفح منصور سليم منصور قشطة .406
 13/05/2004 كلي رفح محمد سليم منصور قشطة .407
 13/05/2004 جزئي رفح سامي منصور سليم قشطة .408
 13/05/2004 كلي رفح عاطف برهم محمد قشطة .409
 13/05/2004 كلي رفح حمدان عبد القادر عبد الهادي قشطة .410
 13/05/2004 كلي رفح م سليمان قشطةعيد عبد السال .411
 13/05/2004 كلي رفح احمد نعمان احمد قشطة .412
 13/05/2004 كلي رفح مصباح احمد حسن أبو طيور .413
 13/05/2004 جزئي رفح ابراهيم حسن عبد المعطي النجار .414
 13/05/2004 كلي رفح محمد احمد اسماعيل فسيفس .415
 13/05/2004 كلي رفح محمد عمر محمود عمر .416
 13/05/2004 كلي رفح محمد فسيفسعلي محمد  .417
 13/05/2004 كلي رفح الهام محمد عبدالفتاح شقفة .418
 13/05/2004 كلي رفح سهيل محمد سليم البس .419
 13/05/2004 كلي رفح عبد الكريم سعيد ابراهيم حماد .420
 13/05/2004 كلي رفح عبد الكريم سليم محمد رضوان .421
 13/05/2004 كلي رفح فوزية عبدالرحيم جبر أبو لبدة .422
 13/05/2004 كلي رفح عادل نايف جابر القططي .423
 13/05/2004 كلي رفح يحيى نايف جابر القططي .424
 13/05/2004 كلي رفح وائل نايف جابر القططي .425
 13/05/2004 كلي رفح موسى عبد الرحمن خليل شقفة .426
 13/05/2004 كلي رفح فتحي محمد عبد اهللا القصاص .427
 13/05/2004 كلي رفح عبد القادر حسن حسن أبو لبدة .428
 13/05/2004 كلي رفح سليم محمد محمد أبو رضوان .429
 13/05/2004 كلي رفح صالح العبد حسن السدودي .430
 13/05/2004 كلي رفح عبد القادر محمد محمد فسيفس .431
 13/05/2004 كلي رفح عبد الكريم احمد موسى هاشم .432
 13/05/2004 كلي رفح عبد اللطيف محمد محمد فسيفس .433
 13/05/2004 يجزئ رفح فوزية سعيد محمود قشطة .434
 13/05/2004 كلي رفح منير فتحي محمد القصاص .435
 13/05/2004 كلي رفح زياد صالح اسماعيل عمر .436
 13/05/2004 كلي رفح صقر فايز احمد أبو فسيفس .437
 13/05/2004 كلي رفح بهجت محمد حمدان ابو رضوان .438
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 13/05/2004 كلي رفح عدنان محمد كامل شعت .439
 13/05/2004 كلي رفح فوزي خليل سليمان رضوان .440
 13/05/2004 جزئي رفح موسى محمد محمود قشطة .441
 13/05/2004 جزئي رفح انور اسماعيل خليل أبو هالل .442
 13/05/2004 كلي رفح صبحة عوض محمد رضوان .443
 13/05/2004 كلي رفح ابراهيم فايز احمد فسيفس .444
 13/05/2004 كلي رفح ناهد محمود ابراهيم الشاعر .445
 13/05/2004 كلي رفح حسان، جمعة توفيق حسانعوني توفيق يوسف حسان، فاطمة محمد  .446
 13/05/2004 جزئي رفح حسام عبد الرحمن خليل شقفة .447
 13/05/2004 جزئي رفح ابراهيم عبد الكريم سالم أبو عنزة .448
 13/05/2004 جزئي رفح اسماعيل ابراهيم عبد الكريم أبو عنزة .449
 13/05/2004 كلي رفح مصطفى محمد موسى قشطة .450
 13/05/2004 كلي رفح محمد علي محمد فسيفس .451
 13/05/2004 كلي رفح حسن محمود حسن قشطة .452
 13/05/2004 كلي رفح شحدة ابراهيم حمد قشطة .453
 13/05/2004 كلي رفح سعيد محمود حمد قشطة .454
 13/05/2004 جزئي رفح سهيلة سليمان عبد الهادي قشطة .455
 13/05/2004 كلي رفح شرف حسن عبد الهادي قشطةأ .456
 13/05/2004 جزئي رفح رفاطمة مصطفى عبد القادر بكي .457
 13/05/2004 كلي رفح سعيد منصور محمد الشاعر .458
 13/05/2004 جزئي رفح هاني مصطفى عبد القادر بكير .459
 13/05/2004 كلي رفح  أبو عنزةإبراهيمعيسى سليمان عثمان ابوعنزة،  .460
 13/05/2004 جزئي رفح )2(حمدان سالم حمدان قشطة  .461
 13/05/2004 كلي رفح  محمد محمد فسيفسإبراهيم .462
 13/05/2004 جزئي رفح برهم محمد عبد الهادي قشطة .463
 13/05/2004 كلي رفح  سليمان الفرماويإسماعيلزيدان  .464
 13/05/2004 جزئي رفح نصر اهللا زايد نصر اهللا قشطة .465
 13/05/2004 كلي رفح  حماد احمد أبو طهأسامة .466
 13/05/2004 كلي رفح ايمن نور الدين موسى أبو السعود .467
 13/05/2004 كلي رفح  أبو لبدةكفاح جبر حمدان .468
 13/05/2004 كلي رفح لبدة أبوفرج عبد الحي رشيد  .469
 13/05/2004 كلي رفح  محمد عبد الجبار القططيأسامة .470
 13/05/2004 كلي رفح سالم منصور محمد الشاعر .471
 13/05/2004 كلي رفح سعيد جمال محمد البس .472
 13/05/2004 كلي رفح نادية منصور محمد الشاعر .473
 13/05/2004 جزئي رفح ى عبد القادر بكيرحسام مصطف .474
 13/05/2004 كلي رفح حسين محمد حسين أبو جودة .475
 13/05/2004 كلي رفح نضال خليل محمد الجندي .476
 13/05/2004 كلي رفح غازي محمد سالم شعت .477
 13/05/2004 كلي رفح نبيل غازي محمد شعت .478
 13/05/2004 كلي رفح محمد غازي محمد شعت .479
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 13/05/2004 كلي رفح اعرعطوة محمود زقماط الش .480
 13/05/2004 كلي رفح سالمان محمد محمود الشاعر .481
 13/05/2004 كلي رفح  قشطةإبراهيممحمد شحدة  .482
 13/05/2004 كلي رفح غادة غازي محمد شعت .483
 13/05/2004 كلي رفح صالحة محمد سالم شعت .484
 13/05/2004 كلي رفح احمد غازي محمد شعت .485
 13/05/2004 كلي رفح محمد خليل سليمان رضوان .486
 13/05/2004 كلي رفح ديب مزيد مصطفى الزبن، وليد ، خالد، محمد دياب مزيد الزبن .487
 13/05/2004 كلي رفح سمير احمد محمد داوود .488
 13/05/2004 كلي رفح حسام احمد سعد الدين أبو حميد ، عماد سعد الدين أبو حميد، ليلى محمد أبو حميد .489
 13/05/2004 كلي رفح محمد فتحي محمد البس .490
 13/05/2004 جزئي رفح عمر محمود احمد شقفة .491
 13/05/2004 كلي رفح محمد سليم عبد الحميد البس .492
 13/05/2004 جزئي رفح عواد حسن عبد الرحمن صيدم .493
 13/05/2004 كلي رفح جمال محمد سليم البس .494
 13/05/2004 كلي رفح امنة احمد عبد الرحمن موافي، صالح ، محمود نظمي صالح موافي .495
 13/05/2004 كلي رفح لمان سليمان قشطة سإبراهيم .496
 13/05/2004 كلي رفح  القططي ، رفعتأميرة .497
 13/05/2004 جزئي رفح صبحي احمد حسن أبو طيور .498
 13/05/2004 جزئي رفح ابراهيم طاهر حسن الجمل .499
 13/05/2004 كلي رفح فتحي محمد سليم البس .500
 13/05/2004 جزئي رفح ليلى محمد محمود قشطة .501
 13/05/2004 كلي رفح البسنائل محمد سليم  .502
 13/05/2004 كلي رفح خالد سليمان محمد رضوان، مريم عبد اهللا أبو رضوان .503
 13/05/2004 كلي رفح سامي محمد سليم البس .504
 14/05/2004 كلي خانيونس "االخرس" محمد عواد محمد المصالحة .505
 14/05/2004 كلي رفح اشرف حسن عبد الهادي قشطة .506
 14/05/2004 كلي خانيونس " االخرس"عدنان عواد محمد المصالحة  .507
 14/05/2004 كلي خانيونس "االخرس" صالح عواد محمد المصالحة  .508
 14/05/2004 كلي خانيونس "االخرس" عواد محمد مصلح المصالحة .509
 14/05/2004 كلي خانيونس "االخرس" يونس عواد محمد المصالحة .510
 18/05/2004 جزئي رفح صالح محمد حمد المشوخي .511
 18/05/2004 جزئي رفح د العزيز يوسفسمير محمود عب .512
 18/05/2004 جزئي رفح سعيد محمد مصطفى عيسى .513
 18/05/2004 جزئي رفح صالح حسن ابراهيم عوض .514
 18/05/2004 جزئي رفح ابراهيم محمد صالح أبو سليمان .515
 18/05/2004 جزئي رفح مصباح جمعة محمد ابو قورة .516
 18/05/2004 جزئي رفح وليد ياسين حامد عاشور .517
 18/05/2004 جزئي رفح  خليل محمود العمواسيأكرم .518
 18/05/2004 كلي رفح سامي علي عبد الجليل الغول .519
 18/05/2004 جزئي رفح محمد عبد القادر احمد حجاج .520
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 18/05/2004 جزئي رفح مصطفى احمد حسن سليم .521
 18/05/2004 جزئي رفح زياد خليل محمود العمواسي .522
 18/05/2004 جزئي رفح شفيق عمر محمد يوسف .523
 18/05/2004 جزئي رفح علي محمد سالمة حسن .524
 18/05/2004 جزئي رفح مصطفى سالمة محمد الجديلي .525
 18/05/2004 جزئي رفح حسين عبداهللا حسين اليازجي .526
 18/05/2004 جزئي رفح القادر مخيمر منير توفيق عبد .527
 18/05/2004 جزئي رفح فتحي محمد حسن زقوت .528
 18/05/2004 يجزئ رفح عمر عبد الحميد ابراهيم أبو لبدة .529
 18/05/2004 جزئي رفح زكي محمد عبد اهللا جودة .530
 18/05/2004 جزئي رفح محمد سليمان سالمة المشوخي .531
 18/05/2004 جزئي رفح محمد أحمد حماد أبو رضوان .532
 18/05/2004 كلي رفح العال محمد شحدة أحمد عبد .533
 18/05/2004 جزئي رفح جميل نصار ايوب األخرس .534
 18/05/2004 جزئي رفح مصباح محمود خليل الشاعر .535
 18/05/2004 جزئي رفح مدحت حسن مصطفى رزق .536
 18/05/2004 كلي رفح لطيفة خليل حماد جزرية .537
 18/05/2004 جزئي رفح محمود محمد صالح ابراهيم .538
 18/05/2004 جزئي رفح محمد محمود صالح عايش .539
 18/05/2004 جزئي رفح سعيد ياسين عوض اهللا الشيخ .540
 18/05/2004 جزئي رفح عبد اهللا حسين عليان سعد .541
 18/05/2004 جزئي رفح عبدالرزاق خالد الرزاق حميد .542
 18/05/2004 كلي رفح محمود محمد سلمان أبو محسن .543
 18/05/2004 جزئي رفح العبد محمود محمد صالح .544
 18/05/2004 جزئي رفح زهية حسين حسان أبو عرفات .545
 18/05/2004 جزئي رفح معزوزة خليل ابراهيم أبو العراج .546
 18/05/2004 جزئي رفح سني احمد البيوميجمال ح .547
 18/05/2004 جزئي رفح وحيد عطاهللا عبدالحميد العكر .548
 18/05/2004 جزئي رفح هشام خميس محمد الكرزون .549
 18/05/2004 جزئي رفح نايف رزق ابراهيم العطار .550
 18/05/2004 جزئي رفح محمد عامر ابراهيم الجعيدي .551
 18/05/2004 جزئي رفح سميح خضر عبد الفتاح النواجحة .552
 18/05/2004 جزئي رفح محمود رزق سالم العطار .553
 18/05/2004 جزئي رفح ناظم خليل حسين اللوقا .554
 18/05/2004 جزئي رفح خليل محمود خميس العمواس .555
 18/05/2004 جزئي رفح مسعودة أحمد صالح عويضة .556
 18/05/2004 جزئي رفح سمر حسين برهم عرفات .557
 18/05/2004 جزئي رفح لي عبد الستار عبد الحميد سالمة أبو غا .558
 18/05/2004 جزئي رفح محمد محمد صالح أبو سليمان .559
 18/05/2004 جزئي رفح أيمن سعيد محمد البيومي .560
 18/05/2004 جزئي رفح رشدي وشريف رصرص .561
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 18/05/2004 جزئي رفح عبدالهادي أحمد عبدالهادي أبو زيد .562
 18/05/2004 جزئي رفح كريمة دياب حسان أبو جزر .563
 18/05/2004 جزئي رفح قادر محمود زعربيحيى عبدال .564
 18/05/2004 جزئي رفح أحمد عبد أحمد زعرب .565
 18/05/2004 جزئي رفح مريم محمد خليل أبو جزر .566
 18/05/2004 جزئي رفح تامر محمد عبدالحليم جودة .567
 18/05/2004 كلي رفح عبد الرحمن نصار حسين دهليز .568
 18/05/2004 جزئي رفح حليمة ابراهيم شحادة أبو سلوم .569
 18/05/2004 كلي رفح ياسر اسماعيل عبد العزيز الترتوري .570
 18/05/2004 كلي رفح زكي عبد الفتاح عبد اهللا عقل .571
 18/05/2004 كلي رفح نعيمة حسن ابراهيم أبو عرفات .572
 18/05/2004 جزئي رفح حاتم محمد حسن عابد .573
 18/05/2004 جزئي رفح  عوضإبراهيمعصام حسن  .574
 18/05/2004 جزئي رفح منير سمير حسن عوض .575
 18/05/2004 كلي رفح اكرم محمود محمد أبو محسن .576
 19/05/2004 جزئي رفح شحدة محمد محمد بدوان .577
 19/05/2004 جزئي رفح محمد حسن العاصي مهنا .578
 19/05/2004 جزئي رفح فايز خليل محمود العمواس .579
 19/05/2004 كلي رفح محمود محمد اسماعيل أبو عرب .580
 19/05/2004 جزئي رفح عمر حسن محمود مهنا .581
 19/05/2004 كلي رفح اشرف محمد اسماعيل أبو عرب .582
 19/05/2004 جزئي رفح خالد يوسف أحمد أبو العال .583
 19/05/2004 جزئي رفح محمود عطاهللا عبدالحميد العكر .584
 19/05/2004 جزئي رفح فريد عمر أحمد النجار .585
 19/05/2004 جزئي رفح عصام كامل مزيد الزبن .586
 19/05/2004 ليك رفح حميدة علي حمدان قشطة .587
 19/05/2004 كلي رفح يوسف علي حمدان قشطة .588
 19/05/2004 جزئي رفح عطا حمدان شتيوي قشطة .589
 19/05/2004 جزئي رفح محمد عبد القادر علي وهبة .590
 19/05/2004 كلي رفح محمد حسين عقل عابد .591
 19/05/2004 جزئي رفح ياسين ادريس حسن الكحلوت .592
 19/05/2004 جزئي دير البلح ناصر محمود ادريس الكحلوت .593
 19/05/2004 جزئي رفح محمد خليل احمد أبو حميد  .594
 19/05/2004 جزئي رفح محمد ابراهيم ابراهيم عيسى .595
 19/05/2004 كلي رفح هدى عطية عجية أبو حالوة .596
 19/05/2004 جزئي رفح بديع حمد سليمان خليل .597
 19/05/2004 جزئي رفح ابراهيم خميس احمد الغول  .598
 19/05/2004 جزئي رفح فانةجواد رمضان ابراهيم ع .599
 19/05/2004 جزئي رفح عماد محمود حمد احمد عابد  .600
 19/05/2004 كلي رفح علي سليمان محمد الشاعر .601
 19/05/2004 جزئي رفح سليمان سلمان خليل رضوان .602
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 19/05/2004 جزئي رفح خليل محمود حمد احمد عابد  .603
 19/05/2004 جزئي رفح انور محمد حمدان برهوم  .604
 19/05/2004 جزئي رفح ميل الكردشكري حسن ج .605
 19/05/2004 جزئي رفح خالد محمود حمد احمد عابد  .606
 19/05/2004 جزئي رفح محمد حسن أحمد النجار .607
 19/05/2004 جزئي رفح انور خليل محمود العمواس .608
 19/05/2004 جزئي رفح غالب أحمد خليل خليل .609
 19/05/2004 جزئي رفح محمد حمدان شتيوي قشطة .610
 19/05/2004 جزئي رفح )1( ابراهيم يونسابراهيم بمحمد .611
 19/05/2004 جزئي رفح حمدا اهللا حسن محمد أبو جراد .612
 19/05/2004 جزئي رفح حاكمة حمدان شتيوي قشطة .613
 19/05/2004 جزئي رفح رأفت عبد اهللا عبد الرحمن القططي .614
 19/05/2004 جزئي رفح يعقوب اسحق عبداللطيف عثمان .615
 19/05/2004 جزئي رفح  محمود حمد احمد عابد إبراهيم .616
 19/05/2004 جزئي رفح محمد فايز محمد بارود .617
 19/05/2004 جزئي رفح عبداهللا ابراهيم أبو غالي .618
 19/05/2004 كلي رفح نعيم علي حمدان قشطة .619
 19/05/2004 جزئي رفح احمد محمود احمد عابد  .620
 19/05/2004 جزئي رفح محمود احمد حمد عابد  .621
 19/05/2004 ئيجز رفح  األخرسخميس علي حامد  .622
 19/05/2004 جزئي رفح رشاد محمود احمد عابد  .623
 19/05/2004 جزئي رفح بسام عبد المجيد عبد الجليل عيسى  .624
 19/05/2004 جزئي رفح محمد حسن حسين الغوطي .625
 19/05/2004 جزئي رفح حامد حمدان حسنين أبو لبدة .626
 19/05/2004 جزئي رفح ليقة محمد خليل الشاعر .627
 19/05/2004 جزئي رفح  لقيقعوض عبدالفتاح محمد .628
 19/05/2004 جزئي رفح حسن علي مسلم صمصوم .629
 19/05/2004 جزئي رفح محمد مصطفى احمد النجار .630
 19/05/2004 جزئي شمال غزة عبد محمد علي الشاعر .631
 19/05/2004 جزئي رفح  صافي إسماعيل عبد الفتاح إسماعيل .632
 19/05/2004 جزئي رفح عبد الرحمن ابراهيم محمد القن  .633
 19/05/2004 جزئي رفح لقيقاالفتاح محمد حماد  عبد .634
 19/05/2004 جزئي رفح صبحي حمدان اشتيوي قشطة .635
 19/05/2004 جزئي رفح جمال عبدالرحمن حامد أبو عساكر .636
 19/05/2004 كلي رفح كامل علي حمدان قشطة .637
 19/05/2004 جزئي رفح مريم سعيد منصور أبو جزر .638
 19/05/2004 كلي رفح محمود علي حمدان قشطة .639
 19/05/2004 جزئي رفح شحدة عبد الجواد البيومي .640
 19/05/2004 جزئي رفح عرفات نصار منصور أبو حالوة .641
 19/05/2004 جزئي رفح يوسف محمود عطوة البشيتي .642
 19/05/2004 جزئي رفح فاطمة عبدالرحمن جودة القططي .643
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 19/05/2004 جزئي رفح سامي عبد اهللا ذيب يونس  .644
 19/05/2004 جزئي رفح محمد رشدي محمد المبيض  .645
 19/05/2004 جزئي رفح عثمان محمد محمود دخان  .646
 19/05/2004 جزئي رفح اشرف عثمان محمد دخان  .647
 19/05/2004 جزئي رفح خليل كامل حسن أبو شاويش  .648
 19/05/2004 جزئي رفح ايمن محمود ابراهيم النملة  .649
 19/05/2004 جزئي رفح احمد رشدي سويلم عوض  .650
 19/05/2004 جزئي رفح د سالمة عبد اهللا خميس محم .651
 19/05/2004 جزئي رفح محمد عطية عبد العزيز عيسى  .652
 19/05/2004 جزئي رفح ناجح محمد حمدان برهوم  .653
 19/05/2004 جزئي رفح عبد الرحمن محمود عبد عدوان  .654
 19/05/2004 جزئي رفح عبداهللا محمد ديب حماد .655
 19/05/2004 جزئي رفح عبداهللا محمود عبداهللا أبو رحمة .656
 19/05/2004 جزئي رفح رشاد محمود حمد احمد عابد  .657
 19/05/2004 جزئي رفح خليل ابراهيم سليمان الشاعر .658
 19/05/2004 جزئي رفح ياسر زياد عبدالحافظ الدربي .659
 19/05/2004 جزئي رفح محمد عبدربه ابراهيم الجزار .660
 19/05/2004 جزئي رفح صالح محمود عطوة البشيتي .661
 19/05/2004 كلي رفح ةابراهيم علي حمدان قشط .662
 19/05/2004 جزئي رفح حسين شحادة مصطفى شباتة  .663
 19/05/2004 جزئي رفح يوسف يوسف حسن خليفة .664
 19/05/2004 جزئي رفح محمد غالب سليم أبو هالل  .665
 19/05/2004 جزئي رفح الفتاح أبو العيش الرحمن عبد محمد عبد .666
 19/05/2004 جزئي رفح صالح خليل احمد أبو حميد  .667
 19/05/2004 جزئي رفح  محمود محمد صالحصالح .668
 19/05/2004 جزئي رفح خالد خليل احمد أبو حميد  .669
 19/05/2004 جزئي رفح محمد محمد عودة أبو شمالة .670
 19/05/2004 جزئي رفح نعامة عطية ابراهيم قشطة .671
 19/05/2004 جزئي رفح نظمي خضر عبد ربته الزطمة .672
 19/05/2004 جزئي رفح اسماعيل حامد حمدان أبو لبدة .673
 19/05/2004 جزئي رفح *نظير خليل حسين اللوقة  .674
 19/05/2004 جزئي رفح محمد أيوب أحمد األخرس .675
 19/05/2004 جزئي رفح احمد مختار علي الخطيب .676
 19/05/2004 جزئي رفح اياد محمد حسن الكردي .677
 19/05/2004 جزئي رفح محمود محمد عودة أبو شمالة .678
 19/05/2004 جزئي رفح عودة محمد عودة أبو شمالة .679
 19/05/2004 جزئي رفح حمادة محمود اسماعيل أبو عرب .680
 19/05/2004 جزئي رفح )2(ابراهيم محمد ابراهيم يونس .681
 19/05/2004 جزئي رفح أحمد محمد معراج أحمد .682
 19/05/2004 جزئي رفح ناظم خليل حسن اللوقة  .683
 20/05/2004 كلي رفح محمود حسن احمد نجم .684
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 20/05/2004 ليك رفح مازن موسى فريح خفاجة .685
 20/05/2004 كلي رفح جهاد سلمان سالم عياد .686
 20/05/2004 جزئي رفح محمد عيادة ايوب األخرس .687
 20/05/2004 جزئي رفح ابراهيم محمد محمود الشاعر .688
 20/05/2004 كلي رفح فؤاد غسان رشيد أبو لبدة .689
 20/05/2004 كلي رفح جابر محمد عبد اهللا أبو طه .690
 20/05/2004 كلي رفح ناهض احمد سعيد أبو طه .691
 20/05/2004 كلي رفح محمد عيد عبد أبو طه .692
 20/05/2004 كلي رفح عبد العزيز احمد محمد الفي .693
 20/05/2004 كلي رفح )1(فايز مرزوق منصور أبو معمر  .694
 20/05/2004 كلي رفح رحيمة سلمان عثمان العجرمي .695
 20/05/2004 كلي رفح رائد توفيق محمد قشطة .696
 20/05/2004 كلي رفح  حميد أبوإبراهيمفاطمة محمد  .697
 20/05/2004 جزئي رفح محمد نبيل حسن يوسف أبو السعود .698
 20/05/2004 جزئي رفح جمعة سالم عبد الرحمن الجعفري .699
 20/05/2004 كلي رفح  عيادة أبو عوادإسماعيلسليمان  .700
 20/05/2004 جزئي رفح  طهأبوبرجس فايز محمد  .701
 20/05/2004 كلي رفح احمد حماد سليم األخرس .702
 20/05/2004 جزئي رفح إبراهيمحسن علي مصطفى  .703
 20/05/2004 جزئي رفح توفيق محمد حسن قشطة .704
 20/05/2004 كلي رفح محمود سليم حسن النجيلي .705
 20/05/2004 كلي رفح حسن محمد حسن عواد .706
 20/05/2004 جزئي رفح عالء صبحي نصر اهللا نصر اهللا .707
 20/05/2004 جزئي رفح جندي مصطفى سليمان أبو طه .708
 20/05/2004 كلي رفح يدة محمد عياش أبو طهرش .709
 20/05/2004 كلي رفح شفيعة محمد علي شاهين .710
 20/05/2004 جزئي رفح مجدي جهاد سليمان عاشور .711
 20/05/2004 جزئي رفح عبد الرؤوف شاهين اللوقاه روض .712
 20/05/2004 جزئي رفح علي يوسف حسين اليعقوبي .713
 20/05/2004 جزئي رفح اسعد عبد الكريم سالم كوارع .714
 20/05/2004 جزئي رفح سليمان احمد نمر أبو ضباع .715
 20/05/2004 جزئي رفح حكمت محمود ياسين خلف .716
 20/05/2004 جزئي رفح سالمة عودة سالم أبو سنيمة .717
 20/05/2004 جزئي رفح عدنان سليمان حسن عطوة .718
 20/05/2004 كلي رفح سعيد احمد حسين قشطة .719
 20/05/2004 كلي رفح محمود محمد سليم السلك .720
 20/05/2004 جزئي رفح  العبد حسين العايديإبراهيم .721
 20/05/2004 جزئي رفح عادل عيد أبو األخرس .722
 20/05/2004 كلي رفح فوزي سالم محمد الشاعر .723
 20/05/2004 كلي رفح عوض سعيد محمد جحيش .724
 20/05/2004 جزئي رفح محمد حسن محمد مكاوي .725
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 20/05/2004 جزئي رفح حسن محمد أحمد مكاوي .726
 20/05/2004 كلي رفح رحمن محمد أحمد مكاويعبد ال .727
 20/05/2004 كلي رفح جهاد فتحي حسين المالحي .728
 20/05/2004 جزئي رفح أحمد حسن أحمد الخطيب .729
 20/05/2004 كلي رفح محمد حسين محمود أبو مسعود .730
 20/05/2004 جزئي رفح محمد عبد الغني محمد األخرس .731
 20/05/2004 كلي رفح فايز سالم العبد أبو طه .732
 20/05/2004 كلي رفح فرج سليمان حمدان قشطة .733
 20/05/2004 كلي رفح ياسر مصطفى سليمان أبو طه .734
 20/05/2004 جزئي رفح عبد حمدان علي قشطة .735
 20/05/2004 جزئي رفح محمد جمعة سالم الجعفري .736
 20/05/2004 جزئي رفح فتحي جمعة سالم الجعفري .737
 20/05/2004 كلي رفح عماد عوض احمد منصور .738
 20/05/2004 كلي رفح بد القادر يوسف حسانجمال ع .739
 20/05/2004 جزئي رفح محمود سليم محمود أبو هالل .740
 20/05/2004 جزئي رفح زياد مثقال حامد أبو طه .741
 20/05/2004 جزئي رفح أحمد عبد الغني محمد األخرس .742
 20/05/2004 جزئي رفح عبد الكريم برهم محمد قشطة .743
 20/05/2004 جزئي رفح  احمد محمد أبو حميدإبراهيم .744
 20/05/2004 جزئي رفح فتحية يوسف خليل النملة .745
 20/05/2004 جزئي رفح مود محمد سالمةكامل مح .746
 20/05/2004 كلي رفح زكي محمود محمد سالمة .747
 20/05/2004 جزئي رفح نافع عوض هديان الشاعر .748
 20/05/2004 جزئي رفح رأفت عبد عبد اهللا قشطة .749
 20/05/2004 جزئي رفح مريم عطا عطية قشطة .750
 20/05/2004 جزئي رفح بسام عبد العزيز عبد الفتاح العفيفي .751
 20/05/2004 جزئي رفح سامي سلمان سليمان قشطة .752
 20/05/2004 كلي رفح جهاد يونس فايز أبو طه .753
 20/05/2004 جزئي رفح فضل عبد القادر عبد الهادي قشطة .754
 20/05/2004 جزئي رفح عماد صبحي نصر اهللا نصر اهللا .755
 20/05/2004 كلي رفح د عدوانسعيد خالد سعي .756
 20/05/2004 جزئي رفح عصام سالم قابيل مطر .757
 20/05/2004 جزئي رفح عمر شارك حسن الجمل .758
 20/05/2004 كلي رفح فايز مرزوق عبد الكريم أبو طه .759
 20/05/2004 كلي رفح نبيل عبد القادر يوسف حسان .760
 20/05/2004 جزئي رفح مساعد عدب عبد اهللا قشطة .761
 20/05/2004 جزئي رفح  أبو شمالةعمر محمد عودة .762
 20/05/2004 كلي رفح محمد منصور احمد منصور .763
 20/05/2004 جزئي رفح خالد حمدان عبد القادر قشطة .764
 20/05/2004 جزئي رفح سعيد ياسين عوض اهللا موسى الشيخ .765
 20/05/2004 جزئي رفح عبد الكريم احمد حسن قشطة .766
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 20/05/2004 جزئي رفح خليل محمد أحمد أبو عرمانة .767
 20/05/2004 جزئي رفح يوسف محمد يوسف عيد .768
 20/05/2004 كلي رفح عبد الرحمن خليل أحمد تمراز .769
 20/05/2004 جزئي رفح صبحي عبد الفتاح علي العفيفي .770
 20/05/2004 جزئي رفح اسماعيل محمد عودة أبو شمالة .771
 20/05/2004 جزئي رفح حسين مصطفى حسين المصري .772
 20/05/2004 جزئي حرف محمد يوسف محمد أبو شمالة .773
 20/05/2004 كلي رفح أحمد حماد لباد األخرس .774
 20/05/2004 جزئي رفح فخري عطية علي الجزار .775
 20/05/2004 جزئي رفح عطية سليم اشتيوي قشطة .776
 20/05/2004 كلي رفح عائشة محمود نمر عصفور .777
 20/05/2004 كلي رفح حسين يوسف علي أبو طه .778
 20/05/2004 جزئي رفح حماد لباد سليم األخرس .779
 20/05/2004 كلي رفح فاطمة اسماعيل ابراهيم عابدين .780
 20/05/2004 جزئي رفح صياح خميس محمود زنون .781
 20/05/2004 جزئي رفح جالل اسعيد احمد قشطة .782
 20/05/2004 جزئي رفح مريم عبد اهللا محمود الشاعر .783
 20/05/2004 جزئي رفح حسين عبد اهللا حمدان الغلبان .784
 20/05/2004 جزئي فحر كامل عيد ايوب األخرس .785
 20/05/2004 جزئي رفح صالح سليم عبد العزيز عفانة .786
 20/05/2004 كلي رفح محمد سالم العبد أبو طه .787
 20/05/2004 جزئي رفح انصاف سالم محمد الشاعر .788
 20/05/2004 جزئي رفح مزيونة حسن عبد الهادي قشطة .789
 20/05/2004 جزئي رفح حسن عبد الجواد علي موسى .790
 20/05/2004 جزئي رفح اد هيثم العرجامصطفى عبد الجو .791
 20/05/2004 جزئي رفح عاطف مصطفى عبد الفتاح النشاصي .792
 20/05/2004 جزئي رفح ناهض حسن خليل أبو حرب .793
 20/05/2004 جزئي رفح علي فتحي احمد فسيفس .794
 20/05/2004 جزئي رفح عدلية محمد احمد قشطة .795
 20/05/2004 جزئي رفح عبد اهللا عيد ايوب األخرس .796
 20/05/2004 كلي رفح ل حسني عبد الجواد موسىكما .797
 20/05/2004 كلي رفح ياسر ابراهيم محمد األخرس .798
 20/05/2004 كلي رفح شريف محمد حسن أبو السعور .799
 20/05/2004 كلي رفح وليد محمد لباد األخرس .800
 20/05/2004 كلي رفح محمد احمد عيد أبو عرمانة .801
 20/05/2004 جزئي رفح اسماعيل الناطور .802
 20/05/2004 جزئي رفح حسين حسن البشيتيموسى  .803
 20/05/2004 جزئي رفح شادية فضل عبد القادر الشاعر .804
 20/05/2004 جزئي رفح حسن عبد الكريم عبد الرحمن أبو طه .805
 20/05/2004 جزئي رفح اشرف حمد منصور قشطة .806
 20/05/2004 كلي رفح موسى جمعة عبدالهادي الوادي .807
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 20/05/2004 جزئي رفح اشرف فتحي محمد النحال .808
 20/05/2004 كلي رفح ابراهيم فتحي ابراهيم قشطة .809
 20/05/2004 جزئي رفح اياد فتحي ابراهيم قشطة .810
 20/05/2004 جزئي رفح عقل عبد عبد اهللا قشطة .811
 20/05/2004 جزئي رفح تمام محمود حسن الرياطي .812
 20/05/2004 كلي رفح امنه سالم مصطفى األخرس .813
 20/05/2004 كلي رفح عبد عيد العبد أبو طه .814
 20/05/2004 جزئي رفح شريفة حماد حمد أبو طه .815
 20/05/2004 جزئي رفح محمد محمد محمود الميتراوي .816
 20/05/2004 كلي رفح مصطفى اسماعيل ابراهيم عابدين .817
 20/05/2004 كلي رفح ابراهيم فريح حماد خفاجة .818
 20/05/2004 كلي رفح حليمة حسين موسى زنون .819
 20/05/2004 كلي رفح تمام سليمان عميرة خفاجة .820
 20/05/2004 كلي رفح عبد الجليل محمد رمضان العجرمي .821
 20/05/2004 جزئي رفح محمود منصور عيد معمر .822
 20/05/2004 كلي رفح علي ابراهيم احمد اسماعيل .823
 20/05/2004 كلي رفح نظمي سلمان سالم عياد .824
 20/05/2004 كلي رفح حلمي حماد احمد أبو طه .825
 20/05/2004 كلي فحر فتحي محمد صالح أبو حسنين .826
 20/05/2004 كلي رفح محمد صالح سيد أبو حسنين .827
 20/05/2004 جزئي رفح دياب جبر جمعة النيرب .828
 20/05/2004 جزئي رفح جمعة حسين جمعة النيرب .829
 20/05/2004 كلي رفح مجدي موسى فريح خفاجة .830
 20/05/2004 كلي رفح سلمان مصطفى سليمان أبو طه .831
 20/05/2004 كلي حرف اسماعيل حماد سليم األخرس .832
 20/05/2004 جزئي رفح عبد اهللا حسن سيد هليل .833
 20/05/2004 جزئي رفح احمد محمد صالح صالح .834
 20/05/2004 جزئي رفح رفعت اسعد يوسف العنابي .835
 20/05/2004 كلي رفح نعيم أحمد زايد أبو جريدة .836
 20/05/2004 كلي رفح عبد اهللا عبد حمدان قشطة .837
 20/05/2004 كلي رفح ابراهيم احمد محمود الفي .838
 20/05/2004 كلي رفح عبيد محمد محمود العرجا .839
 20/05/2004 كلي رفح اشرف سليم حسن النجيلي .840
 20/05/2004 كلي رفح شفيق محمد حسن قشطة .841
 20/05/2004 كلي رفح ابراهيم يوسف محمد أبو حماد .842
 20/05/2004 كلي رفح احمد منصور احمد منصور .843
 20/05/2004 كلي حرف رائد عبد الكريم محمد النواجحة .844
 20/05/2004 كلي رفح طلب ناصر موسى أبو طعيمة .845
 20/05/2004 كلي رفح عمر محمد احمد أبو حميد .846
 20/05/2004 كلي رفح ابراهيم عبد حمدان قشطة .847
 20/05/2004 جزئي رفح يوسف محمد عبد العزيز عفانة .848
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 20/05/2004 جزئي رفح عصام أحمد حسن الخطيب .849
 20/05/2004 كلي رفح اسماعيل محمد حسين الهمص .850
 20/05/2004 جزئي رفح مريم محمد موسى العجرمي .851
 20/05/2004 جزئي رفح صالح دخل اهللا سليم العرجا .852
 20/05/2004 جزئي رفح جميل محمد جابر القصير .853
 20/05/2004 كلي رفح عدناكن السيد صالح حسنين .854
 20/05/2004 كلي رفح عبدالكريم محمد ابراهيم أبو حميد .855
 20/05/2004 كلي رفح رزوق أبو جريدةحرية زيدان م .856
 20/05/2004 كلي رفح كاملة اسماعيل ابراهيم أبو معمر .857
 20/05/2004 جزئي رفح جهاد يوسف احمد شعيب .858
 20/05/2004 جزئي رفح أحمد شحادة سالم أبو غالي .859
 20/05/2004 جزئي رفح سمير سلمان سليمان قشطة .860
 20/05/2004 جزئي رفح حمدان حمد حمدان محارب .861
 20/05/2004 جزئي رفح طف أحمد حسن الخطيبعا .862
 20/05/2004 جزئي رفح يوسف محمد شحادة العزيز .863
 20/05/2004 كلي رفح عبد الحميد برهم محمد قشطة .864
 20/05/2004 جزئي رفح ربحي نصر اهللا احمد نصر اهللا .865
 20/05/2004 جزئي رفح يوسف محمد اسماعيل النملة .866
 20/05/2004 جزئي رفح يوسف حمد سالمة أبو جزر .867
 20/05/2004 كلي رفح فتحي حرب حمد قشطة .868
 20/05/2004 جزئي رفح حمدي سعيد محمود قشطة .869
 20/05/2004 جزئي رفح نظمي عيادة ايوب األخرس .870
 20/05/2004 جزئي رفح محمد عبد العزيز عبد اهللا عفانة .871
 20/05/2004 جزئي رفح كايد صالح حسين اللهواني .872
 20/05/2004 جزئي رفح نبيل شحدة ابراهيم قشطة .873
 20/05/2004 جزئي رفح محمد خليل حسين اليعقوبي .874
 20/05/2004 جزئي رفح محمود سعيد محمود قشطة .875
 20/05/2004 جزئي رفح يوسف سعيد حمدان قشطة .876
 20/05/2004 جزئي رفح سامي أحمد حسن الخطيب .877
 20/05/2004 جزئي رفح راتب زيدان احمد أبو النجا و اخوانه .878
 20/05/2004 كلي رفح  أبو شعرعبد المجيد ابراهيم أحمد .879
 20/05/2004 كلي رفح زهير محمود عبدالقادر العايدي .880
 20/05/2004 جزئي رفح حسين أحمد حسن الخطيب .881
 20/05/2004 كلي رفح ايهاب احمد سالم عصفور .882
 20/05/2004 كلي رفح طالل جابر محمد عبدالعال .883
 20/05/2004 كلي رفح سلمان محمد محمود الشاعر .884
 20/05/2004 جزئي رفح  محمد أبو مرعابد ابراهيم .885
 20/05/2004 جزئي رفح محمد مرزوق عبد الكريم أبو طه .886
 20/05/2004 جزئي رفح فايز مرزوق منصور أبو معمر .887
 20/05/2004 كلي رفح محمد ابراهيم أحمد أبو شعر .888
 20/05/2004 كلي رفح  وإخوانهالكريم العرجا  مصطفى عبد .889
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 20/05/2004 ئيجز رفح )1(حمدان سالم حمدان قشطة .890
 20/05/2004 جزئي رفح فاطمة محمد احمد اللوقا .891
 20/05/2004 كلي رفح سالم عبدالوهاب سالم هليل .892
 20/05/2004 كلي رفح جالل عبدالوهاب سالم هليل .893
 20/05/2004 كلي رفح رأفت سعيد عبداهللا الشاعر .894
 20/05/2004 جزئي رفح سليمان عثمان اسماعيل العجرمي .895
 20/05/2004 جزئي رفح علي حسن محمد مكاوي .896
 20/05/2004 كلي رفح أحمد حسن محمد مكاوي .897
 20/05/2004 كلي رفح ديب حسين أحمد المالحي .898
 20/05/2004 جزئي رفح عادل عطية محمد بنات .899
 20/05/2004 جزئي رفح عالء عطية محمد بنات .900
 20/05/2004 جزئي رفح أمين صالح أبو لبدة .901
 20/05/2004 كلي رفح محمود عبدالقادر حسين العايدي .902
 20/05/2004 جزئي رفح امنة ربيع محمد شعيب .903
 21/05/2004 جزئي رفح عادل محمد حسين عابدين .904
 21/05/2004 جزئي رفح فادي حسن محمد الصوفي .905
 21/05/2004 جزئي رفح يحيى محمد عبد العال أبو العوف .906
 21/05/2004 جزئي رفح ضياء احمد حسين عبد العال .907
 21/05/2004 زئيج رفح سارة حسين احمد عدوان .908
 21/05/2004 جزئي رفح عبد الفتاح عبداهللا عبدربه عقل .909
 21/05/2004 جزئي رفح مريم سليم محمود عبد النبي .910
 21/05/2004 جزئي رفح نادي حسن عمر الصوفي .911
 21/05/2004 جزئي رفح علي حسن عبد الفتاح أبو محيسن .912
 22/05/2004 جزئي رفح فوزي احمد حسين عبد العال .913
 22/05/2004 جزئي رفح لمي أبو عدو انناجح نافع س .914
 22/05/2004 جزئي رفح علي محمد علي أبو علي .915
 22/05/2004 جزئي رفح رجاء احمد حسين عبد العال .916
 22/05/2004 كلي رفح عالء حسن محمد عبد العال .917
 23/05/2004 جزئي دير البلح ابراهيم ابراهيم عبي أبو موسى .918
 23/05/2004 جزئي رفح يوسف حسن اسماعيل الكردي .919
 23/05/2004 جزئي رفح اشرف نعيم سليم قشطة .920
 24/05/2004 جزئي رفح يوسف حامد ابراهيم بهلول .921
 24/05/2004 كلي رفح ايمن يوسف حمد أبو جزر .922
 27/05/2004 كلي دير البلح در خليل محمود حسن طبيل .923
 27/05/2004 كلي دير البلح عودة عريف عودة أبو منيفي .924
 27/05/2004 كلي ير البلحد ماجد عريف عودة أبو منيفي .925
 29/05/2004 جزئي رفح حمعة جبريل حمدان الشمالي .926
 29/05/2004 جزئي رفح صبحية أحمد حسن المدهون .927
 30/05/2004 كلي رفح كامل أحمد عيسى أبو ندى .928
 30/05/2004 كلي رفح حسين أحمد حسين مطير .929
 30/05/2004 كلي رفح جمال احمد عيسى أبو ندى .930
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 30/05/2004 كلي رفح و شعيرةسفيان احمد ابراهيم أب .931
 30/05/2004 كلي رفح محمد محمود محمد أبو عيادة .932
 30/05/2004 كلي رفح رضوان سعيد حسين الطويل .933
 30/05/2004 كلي رفح احمد عبد اهللا منصور البراهم .934
 30/05/2004 كلي رفح مقبل سالم توفيق شعت .935
 30/05/2004 كلي رفح مازن احمد رمضان أبو عرمانة .936
 30/05/2004 كلي رفح ابراهيم كباجةمحمد احمد  .937
 30/05/2004 كلي رفح ياسر نايف محمود بارود .938
 30/05/2004 كلي رفح علي شحدة علي الغوطي .939
 30/05/2004 كلي رفح اشرف علي محمود عابد .940
 30/05/2004 كلي رفح احمد محمد محمد اللهواني .941
 30/05/2004 كلي رفح فايز شحدة علي الغوطي .942
 30/05/2004 كلي رفح  أبو زيدمحمود عبد الهادي احمد .943
 30/05/2004 كلي رفح صالح احمد حسن عثمان .944
 30/05/2004 كلي رفح محمود عبد اهللا محمد االطرش .945
 30/05/2004 كلي رفح فريد احمد حسن عثمان .946
 30/05/2004 كلي رفح حامد سويلم حامد برهوم .947
 30/05/2004 كلي رفح احمد نعمات البراهمة .948
 30/05/2004 كلي رفح سرية حمدان أبو زهري .949
 30/05/2004 كلي رفح صالح ابراهيم جبر عابد .950
 30/05/2004 كلي رفح فالح محمود محمد غانم .951
 30/05/2004 كلي رفح هشام عثمان محمود غانم .952
 31/05/2004 جزئي غزة رأفت سليمان عبد العزيز شاهين .953
 01/06/2004 كلي خانيونس يحي مسلم براك أبو سليسل .954
 01/06/2004 كلي خانيونس لعادل مسلم براك أبو سليس .955
 03/06/2004 كلي رفح خليل ابراهيم خليل موسى .956
 04/06/2004 جزئي دير البلح سالم فضل سالم عبد الجواد .957
 08/06/2004 جزئي دير البلح حسن علي حسن بن سعيد .958
 08/06/2004 كلي رفح خالد عبد الفتاح محمد غريز .959
 10/06/2004 كلي شمال غزة ابراهيم محمد محمد أبو خاطر .960
 10/06/2004 كلي غزة نبيل خليل قدورة عايش .961
 10/06/2004 جزئي غزة يوسف عوض يوسف محيسن .962
 11/06/2004 جزئي شمال غزة سعيد فهمي صالح أبو صالح .963
 11/06/2004 كلي شمال غزة احمد صالح بدوي صالح .964
 11/06/2004 كلي خانيونس محمد سليمان سالم الشامي .965
 12/06/2004 كلي نسخانيو محمد سالمة اجميعان السميري .966
 13/06/2004 جزئي دير البلح فضل حسين ابراهيم حمودة .967
 16/06/2004 كلي دير البلح يوسف محمد حسن الكرد .968
 16/06/2004 كلي دير البلح مدهللا حرب احمد الكرد .969
 16/06/2004 كلي دير البلح محمد توفيق حسن الكرد .970
 16/06/2004 كلي دير البلح محمد سلمان سليمان أبو شعر .971
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 17/06/2004 جزئي شمال غزة حدة عياد عيد البحريش .972
 22/06/2004 جزئي شمال غزة معين خليل صالح أبو هربيد .973
 22/06/2004 جزئي شمال غزة فريدة عبد الفتاح محمد علي .974
 22/06/2004 جزئي شمال غزة خليل محمد عبد الفتاح المصري .975
 22/06/2004 جزئي دير البلح يوسف مصلح يحي الدين اللوح .976
 22/06/2004 جزئي دير البلح عودة سليمان سعيدخالد  .977
 22/06/2004 جزئي دير البلح ناصر مصلح يحي الدين اللوح .978
 22/06/2004 جزئي دير البلح تيسير محمد محمود اللوح .979
 22/06/2004 جزئي شمال غزة عبد اهللا عيد سامي أبو حشيش .980
 22/06/2004 جزئي شمال غزة فخري محمد عبد الفتاح المصري .981
 22/06/2004 كلي دير البلح راهيم عواد سعيدمحمد اب .982
 22/06/2004 كلي دير البلح أحمد ابراهيم عواد سعيد .983
 23/06/2004 كلي شمال غزة أيمن عبد الكريم محمد أبو عودة .984
 28/06/2004 كلي خانيونس نصر اهللا رزق حماد الفرا .985
 28/06/2004 كلي خانيونس حسام محمد عبد الرحمن الشيبي .986
 28/06/2004 كلي خانيونس اهيم قمبرعائدة ياسين ابر .987
 28/06/2004 كلي خانيونس منال علي قاسم المطيب .988
 28/06/2004 كلي خانيونس سامي محمد عبد الرحمن الشيبي .989
 28/06/2004 كلي خانيونس نهاد حسن عبد اهللا المطيب .990
 28/06/2004 جزئي شمال غزة رفيق عايش محمود أبو هربيد .991
 28/06/2004 كلي غزة محمد موسى احمد شعبان .992
 28/06/2004 كلي خانيونس علي عياش حمد مصلح .993
 28/06/2004 كلي خانيونس محمد أبو زيد صالح الدين رزق الفرا .994
 28/06/2004 كلي خانيونس حمدان عطية حمدان شعت .995
 28/06/2004 كلي خانيونس فاطمة عياش حمد أبو ظاهر .996
 28/06/2004 كلي خانيونس صالح رزق حماد الفرا .997
 28/06/2004 كلي خانيونس  مصلحبركة عايش حمد .998
 28/06/2004 كلي خانيونس محمد عطية حمدان شعث .999

 28/06/2004 كلي خانيونس عياش طالل عياش مصلح .1000
 28/06/2004 كلي خانيونس محمد عبد الرحمن محمد الشيبي .1001
 28/06/2004 جزئي غزة عيد شعبان عبد اهللا أبو شعبان .1002
 28/06/2004 كلي خانيونس موسى رزق حماد الفرا .1003
 28/06/2004 كلي خانيونس حجاج طالل عياش مصلح .1004
 28/06/2004 كلي خانيونس طالل عياش حمد مصلح .1005
 28/06/2004 كلي خانيونس محمد علي عياش مصلح .1006
 28/06/2004 كلي خانيونس يوسف رزق حماد الفرا .1007
 28/06/2004 كلي خانيونس فادي طالل عياش مصلح .1008
 28/06/2004 كلي خانيونس شادي طالل عياش مصلح .1009
 29/06/2004 جزئي شمال غزة أمين عبدالكريم عبداهللا أبو عودة .1010
 29/06/2004 جزئي شمال غزة شريف سليمان عبدربه أبو حشيش .1011
 30/06/2004 كلي خانيونس نظمي خميس خليل شعت .1012



 وحدة البحث الميداني                                                مرآز الميزان لحقوق اإلنسان                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/4/2004 خالل الفترة من  ......تقرير حول جرائم قوات االحتالل بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي المحتلة
  قطاع غزة– 30/6/2004إلى 

63

 30/06/2004 كلي خانيونس نواف فؤاد مضيوف شعت .1013
 30/06/2004 كلي خانيونس يوسف مهدي محمد البنا .1014
 30/06/2004 كلي خانيونس  البنالسيد مهدي محمد .1015
 30/06/2004 كلي خانيونس محمد يوسف محمد الفاضي .1016
 30/06/2004 كلي خانيونس سالم خميس خليل شعت .1017
 30/06/2004 كلي خانيونس سناء حميدان رشيد شعت .1018
 30/06/2004 كلي خانيونس نظمية محمد حسين عاشور .1019
 30/06/2004 كلي خانيونس سعد اهللا مهدي محمد البنا .1020
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  األراضي الزراعية المجرفة)3(ملحق 
 حسب عنوان األرض ومساحة التجريف  األراضي الزراعية التي تعرضت للتجريف على أيدي قوات االحتالل

تاريخ  نوع الضرر ة المتضرراألرضمساحة   المحافظة صاحب األرض المتضررة اسم رقم
 االعتداء

 08/04/2004 تجريف 4000 رفح محمد حمد رمضان أبو زيد .1

 16/04/2004 تجريف 1850 دير البلح عواد عدلي عواد أبو سمرة .2

 16/04/2004 تجريف 1000 دير البلح حماد محمد علي بشير .3

 16/04/2004 تجريف 1000 دير البلح اسعد كامل خليل بشير .4

 19/04/2004   دير البلح حمادة سالم درويش العديني .5

 21/04/2004 تجريف 1000 شمال غزة خالد خميس خليل الحبل .6

 21/04/2004 تجريف 10000 شمال غزة فيصل عمر خميس خليل الحبل .7

 22/04/2004 تجريف 48000 دير البلح عيد مسلم حسن الرياطي .8

 03/05/2004 تجريف 1000 غزة سليمان سالم سليمان أبو والي .9

 05/05/2004 تجريف 1000 دير البلح محمد حسن سليمان أبو ناصر .10

 05/05/2004 تجريف 3000 بلحدير ال فؤاد السيد سليمان مصبح .11

 05/05/2004 تجريف 1000 دير البلح كامل محمد حسن أبو ناصر .12

 05/05/2004 تجريف 7000 دير البلح راسم احمد محمد ابو سمرة .13

 05/05/2004 تجريف 10000 دير البلح بهية احمد محمد أبو سليم .14

 05/05/2004 تجريف 500 دير البلح ناصر يونس سعيد دلول .15

 05/05/2004 تجريف 500 دير البلح عيد دلولاشرف يونس س .16

 05/05/2004 تجريف 2500 دير البلح احمد محمد احمد المصري .17

 05/05/2004 تجريف 300 دير البلح عصام يونس سعيد دلول .18

 05/05/2004 تجريف 1000 دير البلح سعيد حسن سليمان أبو ناصر .19

 05/05/2004 جلب مخلفات تجريف 2600 دير البلح محمد ابراهيم خليل لبد .20

 06/05/2004 تجريف 10000 دير البلح عبد الحميد عبد الجواد عودة االغا .21

 06/05/2004 تجريف 9000 دير البلح يونس احمد حسين أبو مغصيب .22

 06/05/2004 تجريف 2000 دير البلح جمال حماد حسين أبو مغصيب .23

 06/05/2004 تجريف 1000 دير البلح حسن محمد حسين أبو مغصيب .24

 11/05/2004 تجريف 750 غزة  عبد الرحيم زنداحفادي اسعد .25

 11/05/2004 تجريف 1500 غزة عبد العزيز عبد الرحمن محمد الدحدوح .26

 11/05/2004 تجريف 1000 غزة يونس كامل يونس طافش .27

 11/05/2004 تجريف 1000 غزة سليم عبد الكريم سليم عزام .28

 11/05/2004 تجريف 7500 غزة عثمان حسن عثمان عزام .29

 11/05/2004 تجريف 600 غزة ين حسن عزامحسن حسن .30

 11/05/2004 تجريف 5000 غزة حسونة محمد حسين عياد واخوانه نعيم ، سعيد، شعبان .31

 11/05/2004 تجريف 4500 غزة سعدي عثمان محمود أبو زور .32

 11/05/2004 تجريف 1000 غزة حمدي احمد عبد اهللا طافش .33

 11/05/2004 تجريف 750 غزة حاتم اسعد عبد الرحيم طافش .34

 12/05/2004 تجريف 1800 غزة خميس جواد عبد العزيز طافش .35

 12/05/2004 تجريف 2000 غزة حسن خليل حسين عرفات .36
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 12/05/2004 تجريف 40000 غزة عليان عوض حسين شمالي .37

 12/05/2004 تجريف 3600 غزة فوزي محسن عثمان عزام .38

 12/05/2004 تجريف 1500 غزة صالح الدين اسعد عبد الرحيم زنداح .39

 12/05/2004 تجريف 2000 غزة سليم خالد سليم شملخ .40

 12/05/2004 تجريف 4000 غزة نبيل رشدي محسن عزام .41

 12/05/2004 تجريف 4500 غزة حسني عثمان حسن عزام .42

 12/05/2004 تجريف 3600 غزة صالح محسن عثمان عزام .43

 12/05/2004 تجريف 600 غزة حسن حسني حسن عزام .44

 12/05/2004 تجريف 3600 غزة عزامالمرحوم شعبان محسن عثمان  .45

 12/05/2004 تجريف 1500 غزة عبد العزيز عبد الرحمن محمد الدحدوح .46

 12/05/2004 تجريف 1500 غزة عوني سعدي سلمان الديب .47

 12/05/2004 تجريف 500 غزة ياسر فايز عبد الرحيم طافش .48

 12/05/2004 تجريف 2000 غزة سليم خالد سليم شملخ .49

 12/05/2004 تجريف 500 غزة يم طافششعبان فايز عبد الرح .50

 12/05/2004 تجريف 500 غزة بكر فايز طافش .51

 12/05/2004 تجريف 7500 غزة عثمان حسن عثمان عزام .52

 12/05/2004 تجريف 2500 غزة خليل عثمان محمود أبو زور .53

 12/05/2004 تجريف 40000 غزة حسن محمود العشي .54

 12/05/2004 فتجري 5000 غزة صبحي عبد العزيز صالح ساق اهللا .55

 12/05/2004 تجريف 1500 غزة محمد ابراهيم حماد أبو زور .56

 12/05/2004 تجريف 12000 غزة محمد نمر احمد أبو زور .57

 12/05/2004 تجريف 1000 غزة سليمان عبد الكريم سليمان عزام .58

 15/05/2004 تجريف 3300 شمال غزة كرم احمد محمود المطوق .59

 18/05/2004 يفتجر 1000 رفح احمد رزق سالم العطار .60

 18/05/2004 تجريف 1000 رفح رزق سالم حسن العطار .61

 18/05/2004 تجريف 1000 رفح عاطف رزق ابراهيم العطار .62

 18/05/2004 تجريف 1000 رفح سالم رزق ابراهيم العطار .63

 18/05/2004 تجريف 1000 رفح نايف رزق ابراهيم العطار .64

 18/05/2004 تجريف 1000 رفح حسين محمد خليل أبو رزق .65

 18/05/2004 تجريف 1000 رفح سهيلة احمد عمر أبو رزق .66

 18/05/2004 تجريف 1000 رفح سرية زايد اسماعيل أبو رزق .67

 18/05/2004 تجريف 1000 رفح هيام جميل محمود أبو رزق .68

 18/05/2004 تجريف 2000 رفح سعد اهللا عايش حسان عاشور .69

 18/05/2004 تجريف 3000 رفح ة عطوة صالح شعتلكام .70

 18/05/2004 تجريف 1500 رفح كامل خليل شعتمحمد  .71

 18/05/2004 تجريف 9000 رفح محمد العبد عطية شعت .72

 18/05/2004 تجريف 5000 رفح نافز محمود اسماعيل شعت .73

 18/05/2004 تجريف 1000 رفح اماني جميل محمود أبو رزق .74

 18/05/2004 تجريف 5000 رفح ابراهيم محمد سليمان شعت .75

 18/05/2004 تجريف 2000 رفح سلمان خليل صالح شعت .76

 18/05/2004 تجريف 6000 رفح معين علي سليمان شعت .77
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 18/05/2004 تجريف 12000 رفح علي سليمان صالح شعت .78

 18/05/2004 تجريف 4000 رفح خليل شحاتة خليل شعت .79

 18/05/2004 تجريف 17000 رفح عوني عبد السيد شعت .80

 18/05/2004 تجريف 15500 رفح فريح عثمان السيد شعت .81

 18/05/2004 تجريف 12000 رفح مروان مسعد سليم شعت واخونة .82

 18/05/2004 تجريف 1000 رفح فايز محمد عمر أبو رزق .83

 18/05/2004 تجريف 1500 رفح محمد مصباح سليم شعت .84

 18/05/2004 تجريف 55000 رفح كامل محمد اسماعيل .85

 18/05/2004 تجريف 1000 رفح سلمان رزق سالم العطار .86

 18/05/2004 تجريف 2000 رفح سن عاشورمحمود حسان ح .87

 18/05/2004 تجريف 500 رفح عطا اهللا خليل حمدان شعت .88

 18/05/2004 تجريف 3500 رفح مدحت عجاج سليم شعت واخوانه .89

 18/05/2004 تجريف 1000 رفح عبد السالم خليل السيد شعت .90

 18/05/2004 تجريف 3500 رفح اسامة عبد الرازق خليل شعت .91

 18/05/2004 تجريف 6000 رفح  عاشورمسعود عايش حسان .92

 18/05/2004 تجريف 1000 رفح سعيد مصطفى خليل شعت .93

 18/05/2004 تجريف 3000 رفح حسين محسن حسن بريخ .94

 18/05/2004 تجريف 2000 رفح فوزي موسى ابراهيم أبو سنيمة .95

 18/05/2004 تجريف 1500 رفح عطا ديب حسن عاشور .96

 18/05/2004 تجريف 1000 رفح محسن عبد الكريم سليم شعت .97

 18/05/2004 تجريف 1500 رفح هاني ديب حسن عاشور .98

 18/05/2004 تجريف 1500 رفح محمد ديب حسن عاشور .99

 18/05/2004 تجريف 3000 رفح صالح مضيوف عبد شعت .100

 18/05/2004 تجريف 2000 رفح عطا عبد اهللا سليم أبو جزر .101

 18/05/2004 تجريف 11000 رفح عبد الحيلم خليل السيد شعت .102

 18/05/2004 تجريف 10500 رفح السيد محمود السيد شعت .103

 18/05/2004 تجريف 1000 رفح احمد رزق سالم العطار .104

 18/05/2004 تجريف 6000 رفح عايش حسان حسن عاشور .105

 18/05/2004 تجريف 1000 رفح فريد رزيق سالم العطار .106

 18/05/2004 تجريف 2500 رفح حرب ديب حسن عاشور .107

 18/05/2004 تجريف 2000 رفح عادل محمد حسان عاشور .108

 19/05/2004 تجريف 1500 رفح خليل محمد محمود دهليز .109

 19/05/2004 تجريف 1500 رفح نظير حمتو حسين دهليز .110

 19/05/2004 تجريف 2500 رفح عبد اللطيف حسين حسن فوجه .111

 19/05/2004 تجريف 1500 رفح عطايا عبدالكريم محمد حجازي .112

 19/05/2004 تجريف 1500 رفح نعمان عبد الكريم محمد حجازي .113

 19/05/2004 تجريف 2500 رفح فايز حمد عطية بريكة .114

 19/05/2004 تجريف 2500 رفح ابراهيم محمد عطوة زعرب واخوانه .115

 19/05/2004 تجريف 2000 رفح محمد عمر حسن فوجو .116

 19/05/2004 تجريف 2000 رفح جهاد حسن حسين فوجو .117

 19/05/2004 تجريف 3000 رفح محمد حلمي حسين فوجو .118
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 19/05/2004 تجريف 34000 رفح عرفات نصار منصور أبو حالوة .119

 19/05/2004 تجريف 6000 رفح علي حمدان محمد حجازي واخوانه .120

 19/05/2004 تجريف 1500 رفح نادي محمد حماد دهليز .121

 19/05/2004 تجريف 12000 رفح محمود سليمان محمد حجازي .122

 19/05/2004 تجريف 10000 رفح محمد سالم سالمة حجازي واخونه .123

 19/05/2004 تجريف 2000 رفح خضر محمد محمود دهليز .124

 19/05/2004 تجريف 1000 رفح بشير خضر محمد دهليز .125

 19/05/2004 تجريف 1000 رفح محمد سليمان محمد عقلة .126

 19/05/2004 تجريف 1000 رفح محمد سلمان حمد عقلة .127

 19/05/2004 تجريف 38000 رفح عيد سلمان عيد حجازي واخوانه .128

 19/05/2004 تجريف 4400 رفح امة حسين حجازي حجازي و اخونهاس .129

 19/05/2004 تجريف 1000 رفح فرحان حمدان سليمان حجازي .130

 19/05/2004 تجريف 9000 رفح نشأت مصطفى سالمة حجازي .131

 19/05/2004 تجريف 4400 رفح عودة عبد اهللا عودة حجازي .132

 19/05/2004 فتجري 1000 رفح حمدان محمود عبد الكريم حجازي واخوانه .133

 19/05/2004 تجريف 2000 رفح عبد اهللا ابراهيم تركي طباسي .134

 19/05/2004 تجريف 1500 رفح فوزي حمد حسين دهليز .135

 19/05/2004 تجريف 3000 رفح محمد عبد محمد فوجو .136

 19/05/2004 تجريف 1000 رفح خالد حماد احمد دهليز .137

 19/05/2004 تجريف 9000 رفح صبحي حمتو حسين دهليز .138

 19/05/2004 تجريف 6500 رفح  حمد حسين دهليزفايق .139

 19/05/2004 تجريف 2000 رفح تركي ابراهيم تركي طباسي .140

 19/05/2004 تجريف 3000 رفح حسين سعيد حسين فوجو .141

 19/05/2004 تجريف 2000 رفح شحدة ابراهيم تركي طباسي .142

 19/05/2004 تجريف 1500 رفح ابراهيم تركي حمودة طباسي .143

 19/05/2004 تجريف 7000 رفح عمر حسن حسين فوجو .144

 20/05/2004 تجريف 1500 رفح حمد شحدة سليمان عقلة .145

 20/05/2004 تجريف 12000 رفح حمدان ابراهيم محمد قشطة .146

 20/05/2004 تجريف 1000 رفح عبد الهادي عبد ربه عبد الهادي قشطة .147

 20/05/2004 تجريف 2000 رفح محمد زيدان نصر اهللا قشطة .148

 20/05/2004 تجريف 1500 رفح ةمحمود مسلم محمد قشط .149

 20/05/2004 تجريف 1500 رفح احمد مسلم محمد قشطة .150

 20/05/2004 تجريف 2000 رفح فتحي سلمان محمد قشطة .151

 20/05/2004 تجريف 2000 رفح احمد سلمان محمد قشطة .152

 20/05/2004 تجريف 2000 رفح حميدان سلمان محمد قشطة .153

 20/05/2004 تجريف 1500 رفح فرحانة سلمان عيد قشطة .154

 20/05/2004 تجريف 6000 رفح محمد ابراهيم برهم قشطة .155

 20/05/2004 تجريف 2500 رفح كمال محمد ابراهيم قشطة .156

 20/05/2004 تجريف 2000 رفح يوسف محمود محمد قشطة .157

 20/05/2004 تجريف 1500 رفح غازي محمود ابراهيم قشطة .158

 20/05/2004 تجريف 2000 رفح ياسر ربحي حمتو دهليز .159
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 20/05/2004 تجريف 3000 رفح حدة سليمان عقلةخضر ش .160

 20/05/2004 تجريف 1000 رفح محمد ابراهيم احمد طباسي .161

 20/05/2004 تجريف 1000 رفح عبد الكريم ابراهيم احمد طباسي .162

 20/05/2004 تجريف 2000 رفح فايز سالم عيد الجبالي .163

 20/05/2004 تجريف 1500 رفح شريف سعيد محمد بريكة .164

 20/05/2004 تجريف 1500 رفح ود دهليزسليم محمد محم .165

 20/05/2004 تجريف 1000 رفح عايش محمد محمود دهليز .166

 20/05/2004 تجريف 1500 رفح محمد محمود محمد أبو حماد .167

 20/05/2004 تجريف 500 رفح اشرف كمال ابراهيم نعنع .168

 20/05/2004 تجريف 1000 رفح حمدان ابراهيم احمد طباسي .169

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح يوسف محمد موسى زعرب .170

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح محمد موسى محمد زعرب .171

 21/05/2004 تجريف 2000 رفح محمد عودة اله موسى زعرب .172

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح صالح محمد موسى زعرب .173

 21/05/2004 تجريف 1500 رفح يونس محمد موسى زعرب .174

 21/05/2004 تجريف 1250 رفح محمد رزق موسى زعرب .175

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح وائل عيسى محمد زعرب .176

 21/05/2004 تجريف 2000 رفح محمود عودة اهللا موسى زعرب .177

 21/05/2004 تجريف 2500 رفح فتحي حسن طلبة فوجو .178

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح محمد فاروق حسين فوجو .179

 21/05/2004 تجريف 1500 رفح يوسف نصار حسين دهليز .180

 21/05/2004 تجريف 2000 رفح  زعربحمدي عودة اهللا موسى .181

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح شادي سعدي رزق زعرب .182

 21/05/2004 تجريف 1250 رفح نافز موسى رزق زعرب .183

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح محمود عواد حمدان أبو زهري .184

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح سعيد محمود عواد أبو زهري .185

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح جالل حمدان عواد أبو زهري .186

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح عيسى محمد موسى زعرب .187

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح عبد الحميد عيد حسين فوجو .188

 21/05/2004 تجريف 2000 رفح سعدية عليان حسن بريكة .189

 21/05/2004 تجريف 2000 رفح عيسى حسن طلبة فوجو .190

 21/05/2004 تجريف 2000 رفح احمد زكي محمد فوجو .191

 21/05/2004 تجريف 3000 رفح امي محمد طلبة فوجوس .192

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح عامر عبد الرازق حمد دهليز .193

 21/05/2004 تجريف 5000 رفح عوض عبد الرازق حمد دهليز .194

 21/05/2004 تجريف 5000 رفح احمد عبد الرازق حمد دهليز .195

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح يوسف حسن طلبة فوجو .196

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح حمدان أبو زهريحمدان عواد  .197

 21/05/2004 تجريف 500 رفح عامر عبد الرحمن حمدان بريكة .198

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح عبد الرحمن نصار حسين دهليز .199

 21/05/2004 تجريف 4000 رفح بديع محمود عواد زهري .200
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 21/05/2004 تجريف 1000 رفح جمال حمدان عواد أبو زهري .201

 21/05/2004 تجريف 4000 رفح عواد أبو زهريزياد محمود  .202

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح يوسف حمدان عواد أبو زهري .203

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح فؤاد محمود عواد زهري .204

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح اسعد محمود عواد أبو زهري .205

 21/05/2004 تجريف 500 رفح اياد ابراهيم حمدان بريكة .206

 21/05/2004 تجريف 3000 رفح جومحمد صبري محمد فو .207

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح زهير صبري رجب بريكة .208

 21/05/2004 تجريف 1500 رفح حرب رزق موسى زعرب .209

 21/05/2004 تجريف 3000 رفح هشام نصار حسين دهليز .210

 21/05/2004 تجريف 2000 رفح رفعت حمد محمود بريكة .211

 21/05/2004 تجريف 3000 رفح يوسف صبري محمد فوجو .212

 21/05/2004 تجريف 2000 رفح رياض صبري محمد فوجو .213

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح ممدوح محمد موسى زعرب .214

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح مختار محمد موسى زعرب .215

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح سعدي محمد موسى زعرب .216

 21/05/2004 تجريف 2000 رفح سعدي رزق موسى زعرب .217

 21/05/2004 تجريف 1250 رفح حبيب رزق موسى زعرب .218

 21/05/2004 تجريف 1300 رفح سعيد رزق موسى زعرب .219

 21/05/2004 تجريف 1250 رفح محمود رزق موسى زعرب .220

 21/05/2004 تجريف 1500 رفح موسى رزق موسى زعرب .221

 21/05/2004 تجريف 1000 رفح منير صبري محمد فوجو .222

 22/05/2004 تجريف 3000 رفح نبيل محمود حمدان ماضي .223

 22/05/2004 تجريف 3000 رفح ي سالمة مرزوق ماضيرام .224

 22/05/2004 تجريف 2000 رفح اسماعيل احمد عيد ماضي .225

 22/05/2004 تجريف 1500 رفح ابراهيم احمد عيد ماضي .226

 22/05/2004 تجريف 2500 رفح محمد احمد عيد ماضي .227

 22/05/2004 تجريف 3000 رفح نهاد مرزوق عوض ماضي .228

 22/05/2004 تجريف 3000 رفح سامي مرزوق عوض ماضي .229

 22/05/2004 تجريف 3000 رفح رجاء سالمة مرزوق ماضي .230

 22/05/2004 تجريف 3000 رفح خالد مرزوق عوض ماضي .231

 22/05/2004 تجريف 5500 رفح كامل حمدان سليم حجازي و اخوانه .232

 22/05/2004 تجريف 5000 رفح ناجح نافع سلمي أبو عدوان .233

 22/05/2004 يفتجر 3000 رفح اياد مرزوق عوض ماضي .234

 22/05/2004 تجريف 5000 رفح نعمان محمد حمدان ماضي .235

 22/05/2004 تجريف 12000 رفح امين احمد محمد ماضي .236

 22/05/2004 تجريف 7000 رفح عالء احمد حسين عبد العال .237

 22/05/2004 تجريف 12000 رفح محمد احمد البردويل .238

 22/05/2004 تجريف 1500 رفح امنه حمد موسى حجازي .239

 22/05/2004 تجريف 550 رفح  عيادة عواد أبو زهريصالح .240

 22/05/2004 تجريف 5500 رفح سعدي عودة سليمان حجازي واخوانه .241
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 22/05/2004 تجريف 10000 رفح رمضان فريح حمدان الهسي .242

 23/05/2004 تجريف 3000 رفح ناجي عيد سليم عوكل واخوانه .243

 23/05/2004 تجريف 1500 رفح وحيد سالم سالمة حجازي .244

 23/05/2004 تجريف 1000 رفح دان مصطفى سالمة حجازيحم .245

 23/05/2004 تجريف 1000 رفح ايمن حمدان مصطفى حجازي .246

 23/05/2004 تجريف 2000 رفح احمد سليمان حماد حجازي .247

 23/05/2004 تجريف 1000 رفح يوسف حسن طلبة فوجو .248

 23/05/2004 تجريف 1000 رفح عيسى حسن طلبة فوجو .249

 23/05/2004 تجريف 1000 رفح زيتركية سالم سالمة حجا .250

 23/05/2004 تجريف 1000 رفح احمد سليمان موسى حجازي .251

 23/05/2004 تجريف 3000 رفح خالد محمود سليمان حجازي و اخوانه .252

 23/05/2004 تجريف 1000 رفح حمدان عبد الكريم محمد حجازي .253

 23/05/2004 تجريف 1000 رفح موسى محمد موسى حجازي .254

 23/05/2004 تجريف 1500 رفح ازيخالد سالم سالمة حج .255

 23/05/2004 تجريف 1000 رفح حجازي عبد الكريم محمد حجازي .256

 23/05/2004 تجريف 500 رفح محمد عبد الكريم محمد حجازي .257

 23/05/2004 تجريف 2000 رفح وسام محمد عبد الكريم حجازي واخوانه .258

 23/05/2004 تجريف 3000 رفح حامد مصطفى سالمة عوكل .259

 23/05/2004 تجريف 2000 رفح المة حجازيحسن مصطفى س .260

 23/05/2004 تجريف 1500 رفح حربية حمدان موسى حجازي .261

 23/05/2004 تجريف 1500 رفح ايمن مطر محمد حجازي .262

 23/05/2004 تجريف 1500 رفح سالم صالح سالم حجازي .263

 23/05/2004 تجريف 1500 رفح محمد فضل سالم حجازي .264

 23/05/2004 تجريف 1000 رفح محمد سليمان موسى حجازي .265

 23/05/2004 تجريف 1600 رفح لؤي محمود مصطفى حجازي و اخوانه .266

 23/05/2004 تجريف 2000 رفح مجدي مصطفى سالمة حجازي .267

 23/05/2004 تجريف 1000 رفح سليمان محمد موسى حجازي .268

 28/05/2004 تجريف 3000 غزة فضل صابر مصطفى أبو غنيمة واخوانه .269

 28/05/2004 تجريف 6000 غزة ةحسين موسى سلميان الزوارع .270

 04/06/2004 تجريف 5000 دير البلح حسين سليمان حسين السميري .271

 09/06/2004 تجريف 500 دير البلح حسن علي حسن بن سعيد .272

 10/06/2004 تجريف 3000 شمال غزة عبد الحكيم عبد المحسن احمد حمودة .273

 10/06/2004 تجريف 9000 شمال غزة محمد علي رمضان ياسين مرتجى .274

 10/06/2004 تجريف 5000 شمال غزة  محمد محمد أبو خاطرإبراهيم .275

 10/06/2004 تجريف 9000 شمال غزة "ورثة " وإخوانهمسلم حمدي ياسين درويش مرتجى  .276

 11/06/2004 تجريف 3000 شمال غزة سعيد فهمي صالح أبو صالح .277

 11/06/2004 تجريف 15000 شمال غزة "واخوانه" جمال محمد سليمان القرا .278

 11/06/2004 تجريف 2000 شمال غزة  اليازجيإسماعيلامد بكير ح .279

 18/06/2004 تجريف 30000 شمال غزة وليد يوسف أحمد شراب .280

 18/06/2004 تجريف 2000 شمال غزة بركات رمضان محمود البع .281

 18/06/2004 تجريف 2500 شمال غزة جميل رمضان محمود البع .282
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 18/06/2004 تجريف 2000 شمال غزة عبد الحكيم رمضان محمود البع .283

 18/06/2004 تجريف 200 شمال غزة اياد عبد اهللا توفيق وهدان .284

 19/06/2004 تجريف 5000 شمال غزة محمد ابراهيم محمد يوسف الخطيب .285

 20/06/2004 تجريف 4000 شمال غزة عبد اهللا احمد المصري .286

 22/06/2004 تجريف 3500 شمال غزة ماجد عبد العزيز عبد الرحمن وهدان .287

 22/06/2004 تجريف 1000 شمال غزة هللا توفيق عبد الرحمن وهدانعبد ا .288

 22/06/2004 تجريف 3000 شمال غزة عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن وهدان .289

 22/06/2004 تجريف 180000 شمال غزة محمود عطا هاشم الشوا .290

 22/06/2004 تجريف 500 شمال غزة توفيق عبد الرحمن وهدان .291

 22/06/2004 تجريف 10000 شمال غزة يوسف محمد عرب الصفدي .292

 22/06/2004 تجريف 5000 شمال غزة جمال حسن عبد اهللا المصري .293

 22/06/2004 تجريف 6000 شمال غزة حسن عبد اهللا عبد اهللا المصري .294

 22/06/2004 تجريف 4000 شمال غزة هدى عبد العزيز عبد الرحمن وهدان .295

 22/06/2004 يفتجر 1000 شمال غزة شحدة توفيق عبد الرحمن وهدان .296

 22/06/2004 تجريف 650000 شمال غزة ورثة احمد حلمي عبد الباقي باشا .297

 22/06/2004 تجريف 3000 شمال غزة ناجي عبد العزيز عبد الرحمن وهدان .298

 23/06/2004 تجريف 2978 شمال غزة محمد محمد محمد أبو عودة .299

 23/06/2004 تجريف 6956 شمال غزة زياد محمد محمد أبو عودة .300

 23/06/2004 تجريف 2678 شمال غزة د محمد محمد أبو عودةمحمو .301

 23/06/2004 تجريف 2000 شمال غزة عبد القادر عبد الكريم محمد أبو عودة .302

 23/06/2004 تجريف 2000 شمال غزة شعبان عبد الكريم محمد أبو عودة .303

 23/06/2004 تجريف 1000 شمال غزة جمال عبد الكريم محمد أبو عودة .304

 23/06/2004 تجريف 2000 شمال غزة م محمد أبو عودةمحمد عبد الكري .305

 23/06/2004 تجريف 7000 شمال غزة "واخوانة" سلمان محمد حسن أبو عودة  .306

 23/06/2004 تجريف 2478 شمال غزة ابراهيم محمد محمد أبو عودة .307

 23/06/2004 تجريف 2000 شمال غزة اكرم عبد الكريم محمد أبو عودة .308

 28/06/2004 تجريف 200  غزةشمال طلعت غازي بعد وهدان .309

 29/06/2004 تجريف 2000 شمال غزة موسى عايش عيد رزق جنيد .310

 29/06/2004 تجريف 1000 شمال غزة علي ذياب علي جنيد .311

 29/06/2004 تجريف 8000 شمال غزة منير محمود درويش حمدونة .312

 29/06/2004 تجريف 7838 شمال غزة حسين يوسف ياسين خضر .313

 29/06/2004 تجريف 2000 شمال غزة وجته زينبمحمد علي داود جنيد وز .314

 29/06/2004 تجريف 30000 شمال غزة ورثة حسن عمر أبو رحمة .315

 29/06/2004 تجريف 3000 شمال غزة سعدي فرج رزق جنيد .316

 29/06/2004 تجريف 3000 شمال غزة أديب فرج رزق جنيد .317

 29/06/2004 تجريف 20000 شمال غزة فدوى نمر رمضان جرادة .318

 29/06/2004 تجريف 30000 شمال غزة النخالةورثة حمدي  .319

 29/06/2004 تجريف 13000 شمال غزة ورثة عبد الكريم عبد اهللا عبد الرحمن أبو عودة .320

 29/06/2004 تجريف 24000 شمال غزة عمر حسين محمد علي .321

 29/06/2004 تجريف 6000 شمال غزة عبد الخالق علي محمد علي حسين عيد .322

 29/06/2004 تجريف 15000 شمال غزة ىمحمد صالح عبد الرحمن مرتج .323
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 29/06/2004 تجريف 1334 شمال غزة كرامة دياب علي جنيد .324

 29/06/2004 تجريف 15000 شمال غزة عايش عيد رزق جنيد .325

 29/06/2004 تجريف 2000 شمال غزة امال عاشور علي جنيد .326

 29/06/2004 تجريف 3000 شمال غزة عبد الكريم عبد العزيز عبد الرحمن وهدان .327

 29/06/2004 تجريف 35000 شمال غزة صبحي محمد اسماعيل اليازجي .328

 29/06/2004 تجريف 2500 شمال غزة محمد هاشم حمودة درويش دردونة .329

 29/06/2004 تجريف 1500 شمال غزة كريمة ذياب علي جنيد واختها مكرم .330

 29/06/2004 تجريف 4000 شمال غزة أكرم ذياب علي جنيد .331

 29/06/2004 تجريف 2000 شمال غزة )2(ابراهيم خليل علي جنيد .332

 29/06/2004 تجريف 5000 شمال غزة يحيى كامل رمضان خضر .333

 29/06/2004 تجريف 20000 شمال غزة عالء الدين نظمي محمد دلول .334

 29/06/2004 تجريف 8500 شمال غزة محمد عيد رزق جنيد .335

 29/06/2004 تجريف 4500 شمال غزة سعيد رزق عيد جنيد واخوانه .336

 29/06/2004 تجريف 2200 شمال غزة ين محمد الزعانيناسماعيل حس .337

 29/06/2004 تجريف 8000 شمال غزة احمد صالح بدوي صالح .338

 29/06/2004 تجريف 24268 شمال غزة ايهاب خالد يوسف شراب .339

 29/06/2004 تجريف 2000 شمال غزة محمد حسن محمد الزعانين .340

 29/06/2004 تجريف 2000 شمال غزة جميل حسن محمد الزعانين .341

 29/06/2004 احتالل 10000 شمال غزة نبيل خليل قدورة عايش .342

 29/06/2004 تجريف 1000 شمال غزة نسيم محمود حسن الزعانين .343

 29/06/2004 تجريف 6000 شمال غزة حكمت سليمان علي جنيد .344

 29/06/2004 تجريف 1100 شمال غزة حسن حسين محمد الزعانين .345

 29/06/2004 تجريف 10500 شمال غزة أحمد محمد حسن الزعانين .346

 29/06/2004 تجريف 42000 شمال غزة عاهد فائق عاطف بسيسو .347

 29/06/2004 تجريف 8000 شمال غزة عبد الرحمن عبد القادر المطوق .348

 29/06/2004 تجريف 6000 شمال غزة زوجته سمية اسماعيل محمود الجمل+محمد أحمد الجمل) محمد حامد( .349

 29/06/2004 تجريف 30000 شمال غزة نبيل هاشم عبد السقا .350

 29/06/2004 تجريف 39357 شمال غزة محمد سليمان سالم الشامي .351

 30/06/2004 تجريف 1000 شمال غزة اسماعيل حسين محمد الزعانين .352

 30/06/2004 تجريف 30005 شمال غزة حسن يوسف سليم شراب .353

 30/06/2004 تجريف 2500 شمال غزة يوسف محمد يوسف جنيد .354

 30/06/2004 تجريف 500 شمال غزة ماهر محمد احمد الكفارنة .355

 30/06/2004 تجريف 2000 شمال غزة ديب موسى خليل الزين .356

 30/06/2004 تجريف 750 شمال غزة مريم يوسف ياسين جنيد .357

 30/06/2004 تجريف 8000 شمال غزة محمد احمد طه الكفارنة .358

 30/06/2004 تجريف 4000 شمال غزة امنة علي عبد الكريم جنيد .359

 30/06/2004 تجريف 22000 شمال غزة الشواخالد هاشم عطا  .360

 30/06/2004 تجريف 43000 شمال غزة هاشم عطا هاشم الشوا .361

 30/06/2004 تجريف 64000 شمال غزة امين عطا هاشم الشوا .362

 30/06/2004 تجريف 58000 شمال غزة انتصار عطا هاشم الشوا .363

 30/06/2004 تجريف 8500 شمال غزة "محمدين" محمد عطية علي عوض  .364
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 30/06/2004 تجريف 14500 شمال غزة يلى عطا هاشم الشوال .365

 30/06/2004 تجريف 10000 شمال غزة صالح جميل محمد هاشم الشوا .366

 30/06/2004 تجريف 4000 شمال غزة ورثة عبد العزيز عبد الرحمن وهدان .367

 30/06/2004 تجريف 10000 شمال غزة محمود محمد يوسف جنيد .368
 

 

  آبار المياه المدمرة)4(ملحق 
  المدمرةآبار المياهجدول يوضح أسماء أصحاب 

 تاريخ اإلعتداء المحافظة  مالك البئرسما رقم
 8/4/2004 رفح حسين عودة حمدان ماضي وشركاه .1

 3/5/2004 غزة محمود شعبان سعيد الحلو .2

 19/5/2004 رفح عصام عطايا عبد الكريم حجازي .3

 19/5/2004 رفح حسن سليمان محمد حجازي .4

 21/5/2004 رفح عبد العالضياء احمد حسين  .5

 21/5/2004 رفح محمود عواد حمدان أبو زهري .6

 23/5/2004 شمال غزة ورثة عبد الكريم محمد علي أبو عودة .7

 28/5/2004 خان يونس محمد عبد الرحمن الشيبي و شركاه .8

 29/5/2004 شمال غزة عايش عيد رزق جنيد .9

 29/5/2004 ةشمال غز  عبد الرحمن أبو عودةورثة عبد الكريم عبد اهللا .10

 30/5/2004 شمال غزة ورثة عطية علي عوض محمدين .11

 

  المنشآت الصناعيةالمدمرة)5(ملحق 
 المنشآت الصناعية التي جرى تدميرها على أيدي قوات االحتالل خالل الفترة التي يغطيها التقرير

 حجم الضرر تاريخ اإلعتداء نوع الصناعة المحافظة اسم صاحب المنشأة رقم
 جزئي 11/05/2004  غزة محمد اسماعيلعدنان حسن  .1
 كلي 11/05/2004 صناعات معدنية غزة اسماعيل مصطفى محمد الزرد .2

 جزئي 11/05/2004 صناعات معدنية غزة محمد عيسى محمد مراد .3

 جزئي 11/05/2004 صناعات معدنية غزة علي صالح سعيد العيماوي وشركاه .4

 جزئي 11/05/2004 صناعات معدنية غزة خليل ياسين خليل أبو شعبان .5

 جزئي 11/05/2004 صناعات خشبية غزة سبيتة سعدي حامد السموني .6

 كلي 11/05/2004 صناعات معدنية غزة خضر محمد توفيق أبو شمال .7

 كلي 11/05/2004 صناعات كيماوية غزة ياسين موسى ابراهيم شتيوي .8

 كلي 11/05/2004 صناعات معدنية غزة خميس جاسر عبد اهللا حسب اهللا .9

 كلي 11/05/2004 صناعات معدنية غزة  محمد الدايةمحمد عطا .10

 كلي 11/05/2004 صناعات معدنية غزة در محمود محمد عيسى دولة .11

 جزئي 11/05/2004 صناعات معدنية غزة ابراهيم عبدالكريم أحمد الزيتاني .12

 جزئي 11/05/2004 صناعات معدنية غزة عبد السالم جمعة محمد أبو عبادي .13

 كلي 12/05/2004 صناعات بناء غزة رجهاد حسن خليل أبو منصو .14

 جزئي 12/05/2004 صناعات معدنية غزة إيهاب أسعد رشدي حتو .15
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 جزئي 12/05/2004 صناعات خشبية غزة ماهر عمر فهمي كردية .16

 جزئي 12/05/2004 صناعات خشبية غزة محمد ابراهيم نمر صهيون .17

 جزئي 12/05/2004 صناعات معدنية غزة نعيم عبيد محمد دلول .18

 جزئي 12/05/2004 صناعات معدنية غزة أسعد رشدي حتوايهاب  .19

 كلي 12/05/2004 صناعات معدنية غزة عبد السالم عبد اهللا دلول .20

 جزئي 12/05/2004 صناعات معدنية غزة صبحي عبد العزيز صالح ساق اهللا .21

 جزئي 12/05/2004 صناعات معدنية غزة رفيق عبد محمد الحصري .22

 جزئي 12/05/2004 عات كهربائيةصنا غزة ناهض غازي محمد أبو عاصي .23

 جزئي 12/05/2004 صناعات معدنية غزة عثمان محمد حسين السرحي .24

 كلي 18/06/2004 صناعات معدنية غزة محمد عبد القادر محمد النصيح .25

 كلي 18/06/2004 صناعات معدنية غزة محمد موسى احمد شعبان .26

 كلي 28/06/2004 صناعات معدنية غزة اشرف محمد سعيد مصطفى لولو .27

 كلي 28/06/2004 صناعات بناء خان يونس سمير عبد القادر غيث أبو ستة .28

 كلي 28/06/2004 صناعات معدنية غزة محمد موسى احمد شعبان .29

 جزئي 29/06/2004 صناعات معدنية دير البلح طالل سليم فارس كويك .30
 

  المحال التجارية المدمرة)6(ملحق
 ها على أيدي قوات االحتالل خالل الفترة التي يغطيها التقريرالمحالت التجارية التي جرى تدميرجدول يوضح 

 حجم الضرر االعتداءتاريخ  المحافظة اسم صاحب المحل رقم
 جزئي 11/05/2004 غزة الفراوليد غازي جودت  .1
 جزئي 11/05/2004 غزة ناصر سعيد حسان عاشور .2
 جزئي 11/05/2004 غزة رمزي جمال محمد أبو شنار .3
 جزئي 11/05/2004 غزة شمحمد احمد محمد دباب .4
 جزئي 11/05/2004 غزة محمود خميس محمد عزام .5
 جزئي 11/05/2004 غزة داوود حسين مصطفى عاشور .6
 جزئي 11/05/2004 غزة كمال اسماعيل علي أبو حسنين .7
 جزئي 11/05/2004 غزة هاني محمد عطية خروف .8
 جزئي 11/05/2004 غزة سامي محمد شحادة شعفوط .9

 جزئي 12/05/2004 غزة ساق اهللاصبحي عبد العزيز صالح  .10
 جزئي 12/05/2004 غزة حامد حسن عمر طلبة .11
 جزئي 12/05/2004 غزة بسام رفيق محمد هنا .12
 جزئي 12/05/2004 غزة محمد عبد عمران عاشور .13
 جزئي 12/05/2004 غزة جهاد خميس رشيد السوافيري .14
 جزئي 12/05/2004 غزة صبحي عبد العزيز صالح ساق اهللا .15
 جزئي 12/05/2004 غزة  محمد دهانعوض اهللا زيدان .16
 جزئي 12/05/2004 غزة  هناإبراهيم إسماعيلخالد  .17
 كلي 12/05/2004 غزة ماهر عمر فهمي كردية .18
 جزئي 12/05/2004 غزة جهاد حسن ابراهيم فتوح .19
 جزئي 12/05/2004 غزة زهدي وزهير رشاد اسماعيل عاشور .20
 جزئي 18/05/2004 رفح الرحمن محمد العبد عدوان عبد .21
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 جزئي 18/05/2004 رفح سن علي مسلم صمصومح .22
 جزئي 18/05/2004 رفح ناظم خليل حسين القوقا .23
 جزئي 18/05/2004 رفح  يونسإبراهيمأحمد محمد  .24
 جزئي 20/05/2004 رفح عدنان حكمت محمود خلف .25
 جزئي 20/05/2004 رفح جمعة جبريل حمدان الشمالي .26
 كلي 20/05/2004 رفح  محمود محمد أبو شعرإبراهيم .27

 

  المرآبات المدمرة)7(ملحق 
  قوات االحتاللأيديرت على المركبات التي دّم

 االعتداءتاريخ  حجم الضرر المحافظة  مالك المرآبةسما رقم
 06/04/2004 جزئي دير البلح حسين محمد حمدان اللوح .1
 17/04/2004 كلي غزة عبد العزيز عبد الحفيظ علي الرنتيسي .2
 10/05/2004 كلي رفح محمد عيد عبد أبو طه .3
 11/05/2004 جزئي غزة  حمدي محي الدين عزامإبراهيم .4
 11/05/2004 جزئي غزة مظفر محمد عيسى دولة .5
 11/05/2004 كلي غزة سمير احمد محمد دولة .6
 11/05/2004 جزئي غزة در محمود محمد عيسى دولة .7
 11/05/2004 كلي غزة محمد شفيق عبد اهللا أبو زور .8
 11/05/2004 كلي غزة ايمحمد احمد عبد القادر أبو القرا .9

 11/05/2004 جزئي غزة  داوود حسن عاشورإسماعيل .10
 11/05/2004 جزئي غزة عزمي سعيد عثمان عزام .11
 11/05/2004 كلي غزة صبحي جمال صبحي ساق اهللا .12
 11/05/2004 جزئي غزة سعد اهللا شفيق عبد اهللا أبو زور .13
 11/05/2004 جزئي غزة رائد حمدي محي الدين عزام .14
 11/05/2004 جزئي غزة  الدحبورإسماعيلمازن سعيد  .15
 11/05/2004 كلي غزة مصطفى صبحي رضوان عويضة .16
 11/05/2004 كلي غزة حمدي محي الدين عودة عزام .17
 11/05/2004 كلي غزة محمود درويش مصطفى القصاص .18
 11/05/2004 جزئي غزة عبدالكريم فهمي خليل عوض .19
 11/05/2004 جزئي غزة جميل حمد العبد البرديني .20
 11/05/2004 جزئي غزة عد محمد العبد البردينيأس .21
 12/05/2004 جزئي غزة هشام محمود هاشم يونس .22
 12/05/2004 كلي غزة رافي محمد سعيد كشكو .23
 12/05/2004 جزئي غزة جميل محمد عبد البرديني .24
 12/05/2004 جزئي غزة عزمي سعيد عثمان عزام .25
 12/05/2004 كلي غزة طاهر سلمان عثمان السرحي .26
 12/05/2004 جزئي غزة د الرحمن محمد الدحدوحرزق عب .27
 12/05/2004 جزئي غزة جهاد حسن خليل أبو منصور .28
 12/05/2004 كلي غزة اياد زهدي رشاد عاشور .29
 12/05/2004 جزئي غزة ايمن زهدي رشاد عاشور .30
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 12/05/2004 كلي غزة حسام عبد الرحمن يوسف محمود أبو زور .31
 12/05/2004 جزئي غزة شحادة محمود شحادة طافش .32
 12/05/2004 جزئي غزة محمد اسعد محمد البرديني .33
 12/05/2004 كلي غزة حسن عمران حسن عاشور .34
 12/05/2004 كلي غزة حبيب حمدي حسن عاشور .35
 12/05/2004 جزئي غزة جمال حمدي حسن عاشور .36
 12/05/2004 جزئي غزة اسعد حاتم اسعد طافش .37
 12/05/2004 جزئي غزة بسام رفيق محمد هنا .38
 12/05/2004 كلي غزة ضل سلمان حجيسلمان ف .39
 12/05/2004 جزئي غزة ناصر فايز عبد الرحيم طافش .40
 12/05/2004 جزئي غزة اسعد محمد عبد الرديني .41
 18/05/2004 جزئي رفح هشام خميس محمد الكرزون .42
 18/05/2004 كلي رفح شفيق عمر محمد يوسف .43
 18/05/2004 جزئي رفح شوقي حسن عبد الرحيم جودة .44
 18/05/2004 جزئي رفح  محمد علي مطرعبد الفتاح .45
 18/05/2004 جزئي رفح  عليان عيدإبراهيمعماد  .46
 18/05/2004 جزئي رفح محمد رزق سالم العطار .47
 18/05/2004 كلي رفح الفتاح النواجحة سميح صقر عبد .48
 18/05/2004 كلي رفح محمد محمد علي البطران .49
 18/05/2004 جزئي رفح سعيد محمود احمد دهليز .50
 18/05/2004 جزئي رفح راهيم عليان عيديوسف اب .51
 18/05/2004 كلي رفح حسن درويش حسن ابوجزر .52
 18/05/2004 جزئي رفح اكرم محمود محمد أبو محسن .53
 18/05/2004 جزئي رفح رائد أحمد سعيد مشعل .54
 18/05/2004 جزئي رفح فايزة سالمة سليمان المشوخي .55
 18/05/2004 جزئي رفح علي اسماعيل أحمد عابد .56
 19/05/2004 جزئي رفح حسن عبد الرحيم جودةمحمود  .57
 19/05/2004 كلي رفح محمود ياسين عوض اهللا الشيخ .58
 19/05/2004 كلي رفح صبحي عبد الفتاح علي العفيفي .59
 19/05/2004 جزئي رفح علي عبدالحميد حسين ابو العيش .60
 19/05/2004 جزئي رفح عبداهللا محمود عبداهللا أبو رحمة .61
 19/05/2004 كلي رفح زكي خميس محمد أبو حالوة .62
 19/05/2004 كلي رفح محمود سليم محمود أبو هالل .63
 19/05/2004 كلي رفح ابراهيم ياسين عوض اهللا الشيخ .64
 19/05/2004 كلي رفح حسن عبد الرحمن حسين أبو غالي .65
 19/05/2004 كلي غزة جمال سليم أحمد النواتي .66
 19/05/2004 كلي رفح شحدة محمد محمد بدوان .67
 19/05/2004 جزئي رفح من حسن الكرديسهيل عبد الحر .68
 19/05/2004 كلي رفح محمد محمود محمد أبو هالل .69
 19/05/2004 كلي رفح فريد عمر أحمد النجار .70
 20/05/2004 جزئي رفح "1"توفيق محمد حسن قشطة  .71
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 20/05/2004 جزئي رفح عبد الكريم محمد احمد جربوع .72
 20/05/2004 كلي رفح  محمود عبد الهادي منصورإبراهيم .73
 20/05/2004 جزئي رفح علي حامد حسن أبو حمرة .74
 20/05/2004 كلي رفح  محمد صالح أبو سليمانإبراهيم .75
 20/05/2004 كلي رفح اكرم محمد يوسف عيد .76
 20/05/2004 كلي رفح "2"توفيق محمد حسن قشطة .77
 20/05/2004 كلي رفح سامي عبد اهللا ديب يونس .78
 20/05/2004 كلي رفح محمد منصور احمد منصور .79
 22/05/2004 كلي رفح رائد حسن علي أبو حالوة .80
 22/05/2004 جزئي رفح تيسير صالح رزق شيخ العيد .81
 22/05/2004 كلي رفح حمدان عبد القادر عبد الهادي قشطة .82
 22/05/2004 كلي رفح *رفعت يوسف رزق شيخ العيد .83
 22/05/2004 جزئي رفح *عالء حسن محمد عبد العال  .84
 23/05/2004 ليك رفح عاطف علي محمد أبو علي .85
 28/06/2004 كلي خان يونس بركة عايش حمد مصلح .86
 28/06/2004 كلي غزة رشاد علي محمد ياسين .87
 28/06/2004 كلي رفح مصلح سالم داوود عبد العال .88
 29/06/2004 جزئي شمال غزة  عبد الكريم عبد اهللا أبو عودةأمين .89

 

  المعتقلين)8(ملحق 
  من توثيقهمالمعتقلين الذين اعتقلوا وتمكن المركز

  مناالعتقالتم  االعتقالتاريخ  المحافظة  المعتقلسما رقم
 المنزل 02/04/2004 رفح روحي علي سليمان أبو غالي .1

 معبر دولية 05/04/2004 دير البلح محمود شحدة عيسى أبو عيشة .2

 معبر دولية 05/04/2004 دير البلح علي محمود علي الحاج .3

 أخرى 07/04/2004 مال غزةش عبد الكريم محمد ابراهيم أبو حبل .4

 أخرى 07/04/2004 شمال غزة احمد كامل محمد حميد .5

 أخرى 08/04/2004 شمال غزة احمد خالد عبد اهللا أبو شكيان .6

 أخرى 10/04/2004 شمال غزة شادي ابراهيم صبري أبو شماس .7

 أخرى 10/04/2004 شمال غزة محمد خليل محمد شقورة .8

 أخرى 10/04/2004 شمال غزة عطا عطية شعبان العطل .9

 أخرى 10/04/2004 شمال غزة محمود نعيم ذيب أبو الطرابيش .10

 أخرى 11/04/2004 شمال غزة احمد فتحي عبد الفتاح أبو جاسر .11

 أخرى 15/04/2004 شمال غزة احمد جمال محمد عبيد .12

 حاجز عسكري 15/04/2004 دير البلح يوسف سعيد سليمان أبو سليسل .13

 أخرى 15/04/2004 شمال غزة ابراهيم عطا محمود حويلة .14

 أخرى 15/04/2004 شمال غزة محمود حامد حسن طبيل .15

 أخرى 17/04/2004 شمال غزة محمد احمد اسعد الناطور .16

 المنزل 18/04/2004 دير البلح جمال محمد مسلم أبو هداف .17

 المنزل 18/04/2004 دير البلح سليمان محمد مسلم أبو هداف .18
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 أخرى 18/04/2004 دير البلح عزمي محمد مسلم أبو هداف .19

 أخرى 18/04/2004 شمال غزة ابراهيم مصطفى ابراهيم المقيد .20

 حاجز عسكري 25/04/2004 رفح مدحت عبد العزيز فراج أبو مر .21

 حاجز عسكري 25/04/2004 رفح فهد ابراهيم علي أبو حسين .22

 حاجز عسكري 29/04/2004 رفح محمد حرب رزق زعرب .23

 المنزل 03/05/2004 دير البلح مروان سالم عبد الكريم أبو عيد .24

 حاجز عسكري 04/05/2004 دير البلح محمد عبد الحليم فوزي بوادي .25

 أخرى 05/05/2004 شمال غزة عوض محمد عوض زيادة .26

 أخرى 05/05/2004 شمال غزة محمود جاسر عواد العطاونة .27

 أخرى 05/05/2004 شمال غزة عبد الكريم محمد ابراهيم أبو حبل .28

 أخرى 05/05/2004 مال غزةش محمد عبد اهللا عبد الرحمن مقداد .29

 معبر دولية 09/05/2004 دير البلح اسماعيل سالم عبد المجيد أبو معيلق .30

 المنزل 11/05/2004 غزة عامر عليان عمران عاشور .31

 المنزل 18/05/2004 رفح جمال حسني أحمد البيومي .32
 المنزل 18/05/2004 رفح أيمن خميس محمد الكرزون .33

 المنزل 18/05/2004 رفح هاشم خميس محمد الكرزون .34

 المنزل 19/05/2004 رفح يخصالح محمد حمد المشو .35

 المنزل 18/05/2004 رفح جمال حسني أحمد البيومي .36

 المنزل 19/05/2004 رفح وائل عبدالستار عبدالحميد أبو غالي .37

 المنزل 19/05/2004 رفح عاطف عبدالستار عبدالحميد أبو غالي .38

 المنزل 19/05/2004 رفح أحمد ياسين عوض اهللا الشيخ .39

 حاجز عسكري 19/05/2004 رفح وائل عمر محمد أبو علوان .40

 المنزل 21/05/2004 رفح أدهم علي محمد حسن .41

 معبر دولية 02/06/2004 رفح انور محمد محمد أبو سليمان .42

 معبر دولية 05/06/2004 شمال غزة )أبو الجديان(بالل جميل محمد ادعيس  .43

 معبر دولية 05/06/2004 ةشمال غز )أبو الجديان(جميل محمد مطر ادعيس  .44

 معبر دولية 05/06/2004 شمال غزة سعيد محمد مطر أبو الجديان .45

 المنزل 15/06/2004 دير البلح ادهم يوسف عبد الكريم العايدي .46

 المنزل 15/06/2004 غزة ادهم يوسف عبد الكريم العايدي .47

 المنزل 16/06/2004 دير البلح عبد اهللا توفيق حسن الكرد .48

 المنزل 16/06/2004 دير البلح  توفيق الكردعبد الرحمن حسن .49

 معبر دولية 17/06/2004 رفح ايمن علي مصطفى أبو سليمة .50

 المنزل 22/06/2004 دير البلح رامي صالح محمد أبو مساعد .51

 المنزل 22/06/2004 دير البلح زهير خميس مساعد أبو مساع .52

 المنزل 22/06/2004 دير البلح حامد مساعد خميس أبو مساعد .53

 المنزل 22/06/2004 دير البلح خميس اسماعيل الحناجرةقدر  .54

 المنزل 24/06/2004 دير البلح ياسر نصير محمد الشاوي .55

 المنزل 24/06/2004 دير البلح سامي سالم محمد أبو مغصيب .56

 المنزل 24/06/2004 دير البلح هاني نصير محمد الشاوي .57

 المنزل 24/06/2004 دير البلح سالم نصير محمد الشاوي .58
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