
 31/12/2003 إلى 1/10ي يغطي الفترة من تقرير دور............ ................................................مركز الميزان لحقوق اإلنسان

 31/12/2003  غزة -جرائم قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينة المحتلة 

                                            
 
 

  ::تقـرير حــولتقـرير حــول
  

جـــرائم قــوات االحتالل اإلسرائيلي بحــــــق السكـان المدنيين جـــرائم قــوات االحتالل اإلسرائيلي بحــــــق السكـان المدنيين 
  وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينية المحتلـةوممتلكاتهم في األراضي الفلسطينية المحتلـة

  ))محافظات غـزةمحافظات غـزة((
 
 

 
 
 

 محافظات غزة
31/12/2003

  



 31/12/2003 إلى 1/10ي يغطي الفترة من تقرير دور............ ................................................مركز الميزان لحقوق اإلنسان

 31/12/2003  غزة -جرائم قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينة المحتلة 

 
 
 

 فهرس المحتويات
 
 

 3.........................................................................................................تقديم

 4.........................................التوغل في األراضي الخاضعة لوالية السلطة الفلسطينية

 9................................................................................استهداف األعيان المدنية

 9.............................................................................استهداف المنازل السكنية

 22..............................................................:استهداف المنشآت الخاصة والعامة

 23..........................................................اعية والتجاريةاستهداف المنشآت الصن

 23.........................................................................:تدمير مصادر عيش السكان

 29....................................................................................:تدمير آبار المياه

 29........................................................................................:ير المركباتتدم

 29..................................................................................:استخدام القوة المميتة

 30..............................................................عمليات االغتيال والتصفية الجسدية

 36.................................................................................النفي واإلبعاد القسري

 38......................................................................................الحصار واإلغالق

 39..................................................................................................الخالصة

 40............................................................................................ملحق التقرير

 



 31/12/2003 إلى 1/10ي يغطي الفترة من تقرير دور............ ................................................مركز الميزان لحقوق اإلنسان

 31/12/2003  غزة -جرائم قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينة المحتلة 

 تقديم
 

 مـا قامـت بـه    يوثق، 2003 خالل العام ره مركز الميزان لحقوق اإلنسان  هذا التقرير هو الرابع من نوعه، الذي يصد             
تعاملها مـع السـكان المـدنيين فـي األراضـي           قوات االحتالل اإلسرائيلي من جرائم حرب وانتهاكات لحقوق اإلنسان، في           

، وعليـه   2003 أحـداث العـام       توثيق وفي الوقت نفسه يشكل خاتمة    . 2003الفلسطينية المحتلة خالل الربع األخير من العام        
 . المحتلسيتضمن هذا التقرير خالصة إحصائية لألضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة

 

، بتصعيد قوات االحتالل لجرائمها وشكل الحدث األبرز في هذه الفترة  توغـل              2003من العام   األخير  الربع  مطلع  تميز       
الفلسـطينيين عـن   السكان المدنيين ، وما نجم عنه من تهجير قسري آلالف  2003قوات االحتالل في رفح خالل شهر أكتوبر        

ولم تقف آثار تدمير المنازل عند حـدود التهجيـر          . لسكنية تدميراً كلياً  منازلهم، بعد أن دمرت قوات االحتالل مئات المنازل ا        
 . في مدينة رفحىالقسري، بل تجاوزته لتخلق ظاهرة فاقدي المأو

 

كما مثلت المجزرة التي ارتكبتها تلك القوات في مخيم النصيرات لالجئين في محافظة الوسطى، عالمة بارزة في سلسلة                       
 بحيـاة  ، على سيارة مدنيـة    إسرائيلية حيث أودى القصف الجوي، الذي شنته طائرات مروحية          .المتالحقةالجرائم اإلسرائيلية   

 تبريـر قـوات االحـتالل       وكـان  .هاباستثناء اثنين كانا يستقالن    - جميعهم من المارة وطواقم اإلسعاف       - من المدنيين  )12(
وأثار حجم الضـحايا الكبيـر      .  شهود العيان المشفوعة بالقسم     وفقاً لتحقيقات المركز وتصريحات    ،هذه الجريمة زائفة  الرتكاب  

 أشارت إلى استخدام قوات االحتالل      مصادر إسرائيلية تساؤالت حول نوعية الصواريخ المستخدمة، وهو ما عززته تصريحات          
 .دولياًألنواع من الذخائر المحظورة 

 

ث أنها العملية األبرز من هذا النوع، بعد عملية النفـي والنقـل              عشر فلسطينياً عالمة مميزة أيضاً، حي      ثمانيةوكان إبعاد        
 عشـر  ثمانيـة حيث أجبرت نتلك القـوات    . 2002الجبري، التي نفذتها قوات االحتالل بحق محاصري كنيسة المهد في مايو            

 .الغربيةفلسطينياً من المعتقلين اإلداريين إلى االنتقال قسرياً إلى غزة، رغم كونهم جميعاً من سكان الضفة 
 

السالم في الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، حيث      دعاة  من قبل   ملموساً  يذكر أن الفترة التي يغطيها التقرير، شهدت نشاطاً              
 دولـي  في سويسراً في ظل دعـم     غير رسمية   مبادرة جنيف، التي انتهت بالتوقيع على وثيقة        وصوالً إلى   نشطت المبادرات،   

 إال أن المعطيـات علـى       .كما كثرت التصريحات الحكومية اإلسرائيلية حول السـالم       . نسيبة أيالون متصاعد، وكذلك مبادرة    
 .األرض تشير إلى مواصلة قوات االحتالل لجرائمها

 

للخسائر واألضرار التي لحقت بالسـكان      مركز الميزان    لحصيلة توثيق     في نشره  وينفرد هذا التقرير عن التقارير السابقة          
، جراء االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان، واالنتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون           المحتل ممتلكاتهم في قطاع غزة   المدنيين و 

 .الدولي اإلنساني، السيما اتفاقية جنيف الرابعة
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 التوغل في األراضي الخاضعة لوالية السلطة الفلسطينية
 هـذه   ضـمنت  وت . منهـا  لسطينية، السيما المناطق المكتظة بالسكان    واصلت قوات االحتالل عمليات اقتحام األراضي الف           

أعمال قتل وتدمير اتسمت بالعشوائية، واستهدفت السكان المدنيين وممتلكاتهم، باإلضـافة إلـى أعمـال               ممارسة   االقتحامات
 . اءالتخريب التي تطال البنية التحتية، كتجريف الطرق، وتدمير وتخريب شبكات المياه والهاتف والكهرب

،  أن هذه الممارسـات   قوات االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة،       ه المنظم لنشاطات    ويرى المركز من خالل رصد         
، وما ينجم عنها من خسائر، تندرج في سياق الهجمـات           ، والوسائل التي تستخدمها   التي تنفذها خالل عمليات التوغل واالقتحام     

 .انالعشوائية والعقاب الجماعي للسك
 

 1حماية السكان المدنيين : 51المــادة 
 يتمتع السكان المدنيون واألشخاص المدنيون بحماية عامة ضد األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، إلضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة                     -1

 .القواعد التالية دوماً باإلضافة إلى القواعد الدولية األخرى القابلة للتطبيق
وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث          .  ال يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا األشخاص المدنيون محالً للهجوم             -2 

 .الذعر بين السكان المدنيين
العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خالله بهذا  يتمتع األشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في األعمال -3 

 .الدور
 : تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية -4 
 تلك التي ال توجه إلى هدف عسكري محدد،) أ  
 أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد،) ب
 أو وسيلة للقتال ال يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا اللحقأو تلك التي تستخدم طريقة ) ج 
 .، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، األهداف العسكرية واألشخاص المدنيين أو األعيان المدنية دون تمييز"البروتوكول"
 :هجمات عشوائية  تعتبر األنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة -5 
الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من األهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض اآلخر والواقعة ) أ  

 عسكري واحد،في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو األعيان المدنية، على أنها هدف 
والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً باألعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً مـن هـذه                          ) ب

 .الخسائر واألضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة
 .ردع ضد السكان المدنيين أو األشخاص المدنيين تحظر هجمات ال-6 
 ال يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو األشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية والسـيما فـي             -7 

وال يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين . كريةمحاولة درء الهجوم عن األهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العس
 ال يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع -8 .أو األشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن األهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية

 .57بما في ذلك االلتزام باتخاذ اإلجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين واألشخاص المدنيين 
 

 خالل الربع األخير من قطاع غزة لقوات االحتالل في توغالً) 29( محافظات غزة كافة، الموزعين على المركز وثق باحثو
 :، يورد التقرير أبرزها على النحو التاليني اإلنساعلى انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدوليجميعها ، انطونت 2004العام 
 1/10/2003 -رفح

قوة قدر توغلت حيث  ،1/10/2003األربعاء الموافق  يوم فجر 1:30قوات االحتالل مدينة رفح، عند حوالي الساعة اقتحمت 
 جنوب معبر رفحموقع عسكري قريب من  آلية عسكرية من منطقة تل زعرب جنوب غرب رفح، ومن 30حوالي قوامها ب
وطائرات استطالع في   شاركت طائرات مروحية.رفح، عبر الشريط الحدودي، ووصلت إلى منطقة يبنا في مخيم رفحشرق 

                                                 
 .ضحايا المنازعات الدولية، والمتعلق بحماية 1949أغسطس /  آب12من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفلقيات جنيف المعقودة في  1
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 ، ما أسفر عن تدميرالرصاص والقذائف المدفعية بشكل مكثف وعشوائيأطلقت قوات االحتالل و.  لالجتياحالتغطية الجوية
ثالثة فلسطينيين بجراح مختلفة، قبل أن تنسحب تلك  وإصابةفي مسجد التوحيد، أضرار جزئية وإلحاق اثنين وعشرين منزالًَ، 

 .2/10/2003القوات عند حوالي الساعة الرابعة من فجر الخميس الموافق 
 10/10/2003 -رفح 

 آليـة   خمـس وثالثـين   لي  حيث توغلت حوا  ،  10/10/2003 منتصف ليل اجتاحت قوات االحتالل مدينة رفح، عند حوالي        
واتجهت إلى حي تل السـلطان،      ) بني عتصمونا ( شمال غرب مدينة رفح، القريبة من مستوطنة          من منطقة عرّيبه   عسكرية

 من محيط معبر رفـح       أخرى  آلية 50 كما توغلت حوالي     .مخيم، عبر الشريط الحدودي   اللتواصل تقدمها باتجاه الشرق نحو      
وواصلت تلك القوات إطالق الرصاص     .  التغطية الجوية  ت تح مخيم،الألجزاء الجنوبية من     ا تصراجنوب شرق المدينة، وح   

بعد أقـل مـن      اإلصابات وجثث الشهداء إلى مستشفى أبو يوسف النجار          ، لتصل والقذائف المدفعية بشكل مكثف وعشوائي    
 وفتحت الطـائرات العموديـة   .منعت الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف من الوصول إلى المنطقةو. ساعة من بدء االجتياح  

 فجراً صاروخاً تجاه منازل السكان المـدنيين فـي          3:30  نيران رشاشاتها بشكل عشوائي كما أطلقت، عند حوالي الساعة        
وشنت قوات االحتالل    .منطقة يبنا من المخيم، ما أدى إلصابة عدد من المدنيين بجروح وصفتها المصادر الطبية بالخطيرة              

نية المرتفعة، حيث زجت بسكانها في غرفة من غرف المنزل، واحتلت أسطحها            حملة مداهمة واقتحام لعدد من البنايات السك      
يوم االثنـين    رفح في الساعات األولى من فجر        وانسحبت تلك القوات من مخيم    . وحولتها إلى أبراج مراقبة تطلق النار منها      

 344 منزالً سكنياً تقطنها     192دمرت  أن تلك القوات    إلى  وتشير نتائج التوثيق التي قام بها المركز،         .13/10/2003الموافق  
 منزالً تعرضت ألضرار جزئية     99 منزالً جرى تدميرها كلياً، و       93 فرداً، من بينها     1952أسرة، يبلغ مجموع عدد أفرادها      

وجرفت وخربت الطرق الرئيسة داخل المخيم، وشـبكات الميـاه           .جسيمة، فيما تعرضت عشرات المنازل ألضرار طفيفة      
تلـك   برصـاص    وبلغ عدد الجرحى الذين سقطوا    . واستهدفت المركبات الخاصة، واألراضي الزراعية    . رباءوالهاتف والكه 

  . فلسطينيينثمانية في حين قتلت تلك القوات .جريحاً واحد وثمانينجتياح اال  هذاقوات وشظايا صواريخها، خاللال

 14/10/2003 -رفح 
 وأربع جرافـات  عسكرية   آلية   أربعونحوالي  اجتاحت  ،  14/10/2003ق  من فجر الثالثاء المواف    02:15عند حوالي الساعة    

، من معبر رفح عبر الشريط الحدودي الفاصل بين مصر واألراضي الفلسـطينية المحتلـة             ، منطلقة   حي السالم في مدينة رفح    
استشـهاد   إلى أدىين ما   دبابات تجاه منازل المواطن   القذائف   الثقيلة و  هارشاشات نيران وفتحت   .وحيةطائرات المر التحت غطاء   

مـن الحـي    يذكر أن تلك القوات كانت انسحبت       . كما اعتقلت أربعة فلسطينيين   . أربعة بجراح مختلفة  ثالثة فلسطينيين وإصابة    
 . تجاه معبر رفح15/10/2003 يوم األربعاء الموافق فجرمن  04:10لساعة عند ا

 

 
 15/10/2003 –رفح 

في مدينة رفـح،    ) البرازيل(، حي النخلة    15/10/2003نتصف ليل األربعاء الموافق     اجتاحت قوات االحتالل اإلسرائيلي، م    
 قبـل أن   حصاراً مشدداً على الحي،      ة بالطائرات المروحية، وضربت    آلية عسكرية مختلفة، معزز    60بقوة قدر قوامها بنحو     

الطرق، واستهدفت شبكات الميـاه     وشرعت بحملة تدمير للبنية التحتية، حيث جرفت        . نظام حظر التجوال على سكانه     تفرض
والكهرباء، األمر الذي أدى إلى نقص حاد في مياه الشرب، والمواد الغذائية واألدوية والمستلزمات الطبية، كما حـال حظـر                    

يذكر أن وكالـة الغـوث الدوليـة،        .  لكل ما يتحرك   ها، في ظل استهداف    البعض التجوال دون قدرة السكان على غوث بعضهم      
، إدخال صهريج مياه عذبـة، وذلـك بعـد أن           17/10/2003 مساء يوم الجمعة الموافق      5:30 الساعة   اليحاولت عند حو  

 وانسحبت تلك القـوات  . ما أدى إلى تراجعهم موظفي الوكالةإال أن قوات االحتالل فتحت النيران تجاه     الموافقة،   حصلت على 
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 دمـرت    منـزالً  12 منزالً سكنياً، من بينهـا       51ير  التوغل عن تدم  هذا  وأسفر  . 18/10/2003صباح يوم السبت الموافق     
 .بالكامل، فيما قتلت تلك القوات فلسطينياً وأوقعت خمسة جرحى

 
 23/10/2003 -خانيونس 

 10قوات االحتالل، بقوة قدر قوامهـا بنحـو         توغلت   ،  23/10/2003 الخميس الموافق    من فجر  1:15عند حوالي الساعة    
منطلقـة  ،  كيلو متر تقدر بحوالي   مسافة  لفي منطقة القرارة والسطر الغربي      ،  بات العسكرية  جرافات وعدد من الجي    4دبابات و 

 بـإطالق تمركزت دبابتان في شارع صالح الدين الرئيسي وشـرعت          و . شمال غرب خانيونس   )نيتسر حزاني (من مستوطنة   
تجريف مساحات واسعة من األراضـي    وشرعت الجرافات ب   . الطريق بين خانيونس والقرارة    قطعما أدى إلى     . العشوائي النار

 . اليوم نفسهصباح من  6:00وانسحبت عند حوالي الساعة . الزراعية وهدمت ثالث أسوار لمنازل المواطنين
 

 25/10/2003 -غزة، مدينة الزهراء 
نايـات  بلل  عنيـف  ، شرعت الدبابات اإلسرائيلية بقصف    25/10/2003عند حوالي الساعة السابعة من مساء السبت الموافق         

بحـوالي خمـس    حيث قصفتها   .  في مدينة الزهراء السكنية جنوبي مدينة غزة       )نتساريم(مستوطنة  ل ةمقابلال،   الثالث سكنيةال
 دبابة وآلية عسكرية لتحاصر المنطقة وتغلق الطريق        )30( تحركت حوالي    ومباشرة عقب هذا القصف   . عشرة قذيفة مدفعية  

، بعد أن أغلقت تلك القوات طريق صالح الدين أمام          بعضاً محافظات غزة ببعضها  الساحلي، وهو الطريق الوحيد الذي يربط       
 . حركة المركبات والمارة

 مركز شرطة الزهراء بالمتفجرات، ثم أمرت سكان         من مساء اليوم نفسه،    8:40 عند حوالي الساعة     ،ونسفت قوات االحتالل  
ينة الزهـراء   ويقدر عدد الشقق المأهولة التي أخليت في مد       . صيراتالمدينة بمغادرة منازلهم، والتوجه جنوباً باتجاه مخيم الن       

 للبحث عن   - بعضهم اضطر للسير على األقدام     - على وجوههم    حيث هام مئات المواطنين وأطفالهم      شقة سكنية،  400بنحو  
 .مأوى، حيث تنعدم الفنادق في المنطقة

ـ    نسفت قوات االحتالل     ،26/10/2003فق   من فجر األحد الموا    2:35 انسحابها، عند حوالي الساعة      وقبيل  ثالثالبنايـات ال
 جزئية فـي سـبعة   ًأ أضرارألحق، و بالكاملها، ما أسفر عن تدمير، تتكون من ست وخمسين شقة سكنية      بالمتفجرات سكنية

 فلسـطينيين كما أسفر إطالق النار العشوائي عـن إصـابة          . منازل أرضية مجاورة، وتحطُم نوافذ عشرات الشقق السكنية       
 .بجراح

 7/11/2003 -دير البلح 
 مـن فجـر   12:15عند حوالي الساعة  ، من قوات االحتالل اإلسرائيلياً فردخمس عشرة خاصة قدر قوامها بنحو  قوة تسللت

 وتبـع هـذه   . من مستوطنة كفار داروم منطلقة محيط مخيم المغازي من الناحية الجنوبية،     في ،7/11/2003الجمعة الموافق   
 بالقرب من المقبـرة الواقعـة وسـط قريـة           ، جنوب مخيم المغازي   اًمتر 600 علي بعد حوالي     كرية توقفت عس جيبات   القوة

 انطالقـا مـن     ، دبابات وأربعن  اتوغلت جرافت و. هماشتبكت مع فمجموعة من المقاومين الفلسطينيين     وفوجئت القوة ب   .المصدر
لي المكان باشرت بـإطالق القـذائف والنيـران بشـكل            إ ها وصول فور و .ها طائرة عمودية  دسانت المكان،طريق كسوفيم نحو    

، كما  اتدبابالقذائف  ب منزلهم   قصفأفراد من أسرة واحدة نتيجة       خمسة   جرحت، و  واحد فلسطينيفقتلت   عشوائي تجاه المنطقة،  
 .القصفجزئي جراء بشكل ومصنع  منازل ستةتضررت 

 
  10/11/2003 -رفح
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 آلية وأربـع جرافـات      30حيث توغلت حوالي    ،  10/11/2003الموافق  نين  االث ظهر رفح،   مخيماقتحمت قوات االحتالل    
 من منطقة تل زعرب جنوب غرب رفح، ومن موقع عسكري قريب من معبر رفح جنوب شرق رفـح،                   ، منطلقة عسكرية

في أعمال القتل والتدمير فـي صـفوف        تلك القوات   وشرعت   . مخيم الالجئين   في " O "عبر الشريط الحدودي، تجاه بلوك    
 أربـع  منـزالً و   ثالثـين  توهدم،  آخرين بجراح مختلفة   خمسة   قتلت فلسطينياً وأصابت  لسكان المدنيين وممتلكاتهم، حيث     ا

 . تجاريةتالمح

 16/11/2003 -رفح
، في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح منطلقـة مـن   16/11/2003 آلية عسكرية، فجر يوم األحد الموافق      12توغلت حوالي   

وواصلت تلـك القـوات إطـالق الرصـاص         .  تحت غطاء المروحيات    كم عن المنطقة،     1.5حوالي  معبر رفح، الذي يبعد     
 ونسف منزل مكون من طبقتين كما ألحق أضـراراً          فلسطيني استشهاد   إلىأدى  ما  . والقذائف المدفعية بشكل مكثف وعشوائي    

 .نين مجاوريمنزلفي 

 18/11/2003 -رفح

 آلية عسكرية،   25حيث توغلت حوالي    ،  18/11/2003 فجر الثالثاء الموافق      في رفح،  اقتحمت قوات االحتالل حي السالم    
وفتحت نيران رشاشـاتها     مخيم الالجئين، في   "O"ومن موقع عسكري قريب من معبر رفح جنوب شرق رفح، تجاه بلوك             

لكـاتهم، حيـث    وشرعت في أعمال القتل والتدمير في صفوف السكان المدنيين وممت          .وقذائفها المدفعية، تحت غطاء جوي    
 . منزالً عشرةثماني توهدم، قتلت فلسطينياً وأصابت خمسة آخرين بجراح

 11/12/2003 –رفح 

، بقوة قدر   11/12/2003 الموافق    الخميس يومفجر   3:00  عند حوالي الساعة   اقتحمت قوات االحتالل حي السالم في رفح،      
 . المدينـة ، ومن الشريط الحـدودي جنـوب  حيط معبر رفح لقت تلك القوات من م    وانط.  آلية عسكرية  ثالثينقوامها بحوالي   

وشرعت في أعمال القتل والتـدمير       .وفتحت نيران رشاشاتها وقذائفها المدفعية، تحت غطاء جوي من الطائرات المروحية          
 جريحاً في صفوفهم، ودمـرت      ة عشر فلسطينيين وأصابت ثماني   خمسة   قتلتفي صفوف السكان المدنيين وممتلكاتهم، حيث       

 . من صباح اليوم نفسه11:00 وانسحبت تلك القوات عند حوالي الساعة .الي أربعة عشر منزالًحو

 23/12/2003 -رفح

، بقوة  23/12/2003 الموافق   الثالثاء فجر يوم    2:20عند حوالي الساعة    ،  مخيم رفح  في "N"بلوك  اقتحمت قوات االحتالل    
توغلت عبر بوابة حديدية أقامتها قوات االحتالل مقابل المخيم فـي           قدر قوامها بنحو ثالثين آلية عسكرية وأربع جرافات،         

  عشـوائياً  وفتحت نيران رشاشاتها وقذائفها المدفعية     .الطائرات المروحية ، ترافقها   جدار الفصل الحديدي المقام جنوب رفح     
مائة وخمسة   توهدم .هم في صفوف  المصابينن وأوقعت عشرات     فلسطينيي تسعةقتلت  ، حيث   تجاه السكان المدنيين ومنازلهم   

 .منازل سكنية

 
 25/12/2003  -خانيونس 

 قوات االحتالل، في مخيم خانيونس، الواقع في      توغلت 15/12/2003من فجر يوم االثنين الموافق       12:30عند حوالي الساعة    
كثيـف  ال طالق النار  غطاء من إ    تحت ،   طائرات عمودية  هاساندعسكرية، ت آلية  خمسة عشر    الجهة الغربية من المدينة، بنحو    

وأسفرت أعمال الهدم والتـدمير      . المجاورة )نفيه دكاليم (مستوطنة  ، الذي شاركت فيه مواقع االحتالل العسكرية في         عشوائيالو
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عند حوالي  قوات االحنالل    وانسحبت   . فرداً 236 عائلة مكونة من     تسع وعشرين  ، تأوي   منزالً هدماً كلياً   تسع عشرة    هدمعن  
 . اليوم نفسهفجر من 2:30الساعة 
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 استهداف األعيان المدنية
، فاستهدفت المنازل السكنية والمدارسواصلت قوات االحتالل استهداف األعيان المدنية في األراضي الفلسطينية المحتلة،      

بب في وتسلذلك، ما ألحق أضرار جسيمة بهذه األعيان، حربية ضرورة  تمييز، ودون أن تتوفر والمؤسسات األهلية، دون
  .للسكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلةانتهاك حقوق أساسية 

 
 2الحماية العامة لألعيان المدنية : 52المــادة 

 .ة الثانيةواألعيان المدنية هي كافة األعيان التي ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لما حددته الفقر.  ال تكون األعيان المدنية محالً للهجوم أو لهجمات الردع-1
وتنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق باألعيان على تلك التي تسهم مسـاهمة فعالـة فـي العمـل                  .  تقصر الهجمات على األهداف العسكرية فحسب      -2 

يها أو تعطيلها في الظروف العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء عل
 .السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة

 إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادةً ألغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تسـتخدم فـي                       -3 
 .لكتقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها ال تستخدم كذ

 

 :يستعرض التقرير األضرار التي لحقت باألعيان المدنية على النحو التاليو

 استهداف المنازل السكنية
احتاللهـا  ت االحتالل اإلسرائيلي، منـذ      وامباشراً لهجمات ق  هدفاً   شكلت المنازل السكنية في األراضي الفلسطينية المحتلة           

إال أن الربع األخير مـن      . سياسة منظمة منذ اندالع انتفاضة األقصى     لألراضي الفلسطينية، وتصاعدت هذه الممارسات لتشكل       
حيث اجتاحت قوات االحتالل األجزاء الجنوبيـة مـن         . ر واألشد ضراوة على هذا الصعيد     خط، شهد التصعيد األ   2003العام  

وشـبكات  ق المرصوفة ترافقت مع تخريب وتدمير منظم للطرللمنازل السكنية، واسعة وقامت بعمليات هدم وتدمير     مخيم رفح   
 .المياه والهاتف والكهرباء

 بدأ صوت الدبابات يعلو وبدأنا نشـعر فـي األرض           10/10/2003 من فجر الجمعة الموافق      12:30عند حوالي الساعة    "... 
كـان صـوت الرصـاص      ... فال يعلو   كنا نرتعد وكان صراخ األط    ... أيقظنا األطفال وبدأنا نزحف     ... تهتز تحت وطأتها    

فجأة انقطـع التيـار     ... تجمعنا في غرفة مسقوفة بالباطون في الناحية الجنوبية من منزلنا           ... فتحت  انهة  ائف وكأن جب  والقذ
أخبرونا أن قـوات    ...  فجراً سمعت الجيران ينادوننا      3:00وعند الساعة   ... الكهربائي وتواصل صوت الرصاص والقذائف      
عندما خرجنا من الباب الخلفي للمنزل، وجدنا الشارع مكتظ بالسكان، وهم           ... االحتالل أمرت سكان المنطقة بإخالء منازلهم       

حاولنـا جاهـدين    ... لشباب يسقطون برصاص قوات االحتالل      بقينا في العراء حتى الصباح، وكنا نشاهد ا       ... ا  جميعاً جيرانن 
ننتقل من منزل إلى منزل حتى السـاعة        وبقينا نهرب من مكان و    ... إخراج األطفال من المخيم، حيث تم نقلهم من بيت لبيت           

شـيئ مـن    عدنا إلى منزلنا لنجده كومة من التراب، ولم نعثر علـى            ...  من مساء السبت حيث بدأوا في االنسحاب         10:00
 3..." ومنذ ذلك اليوم توزعت عائلتي على ثالث منازل ألقربائنا وأنسبائنا وأصبحنا مشتتين... محتوياته 

 
 4 )33(المــادة 

                                                 
 .البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفلقيات جنيف، مصدر سابق  2
، وهي واحدة مـن     15/10/2003، بتاريخ   مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم، صرحت بها للمركز آمنة مصطفى جمعة السبع، من سكان مخيم رفح                3

 .التي تنتهجها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق السكان في األراضي الفلسطينية المحتلةعشرات اإلفادات التي تصور سياسة التهجير القسري 
4 1949أغسطس /آب12اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في    
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 .تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب. جوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياًال ي
 .السلب محظور

 .تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين وممتلكاتهم

 
 مبرزاً حجم الضرر    2003  األخير من العام   ويبرز الجدول التالي عدد المنازل التي تعرضت للتدمير والتجريف، خالل الربع          

 .وتاريخه
  التي تعرضت للتدمير حسب العنوان وحجم الضرر والتاريخنيةالمنازل السكجدول يوضح          

 تاريخ التدمير نوع الضرر العنوان االســــــــــم رقم
 01/10/2003 كلي رفح يونس محمد سالم العرجا .1

 01/10/2003 ليك رفح صبحية صباح سلمان العرجا .2

 01/10/2003 كلي رفح خالد علي خالد نصر .3

 02/10/2003 جزئي دير البلح عبد العزيز ناصر حسين اللوح .4

 02/10/2003 جزئي دير البلح مصطفى محمد عريف أبو منيفي .5

 02/10/2003 كلي دير البلح محمد عبداهللا حماد أبو مغصيب .6

 02/10/2003 جزئي دير البلح فارس أحمد عبداهللا حسونة .7

 05/10/2003 جزئي دير البلح موسى إبراهيم عبدالحميد الخالدي .8

 05/10/2003 جزئي دير البلح ماجد محمد علي كرون .9

 05/10/2003 جزئي دير البلح غانم إبراهيم محمود شاهين .10

 05/10/2003 جزئي دير البلح محمد أحمد محمد شاهين .11

 05/10/2003 جزئي دير البلح مرشد محمد أمين شاهين .12

 05/10/2003 جزئي دير البلح بداهللا سلمي أبو عريبانخالد ع .13

 10/10/2003 كلي رفح محمود عبد اهللا أحمد أبو طقية .14

 10/10/2003 كلي رفح حامد محمد عبد الغني السبع .15

 10/10/2003 جزئي رفح سفيان محمد عبد الغني السبع .16

 10/10/2003 جزئي رفح حسام محمد عبد الغني السبع .17

 10/10/2003 جزئي رفح حإسماعيل نجيب أحمد صال .18

 10/10/2003 كلي رفح حسن أحمد حسين دبوس .19

 10/10/2003 كلي رفح طالل نجيب أحمد صالح .20

 10/10/2003 كلي رفح زكية خالد عبد اهللا الطويل .21

 10/10/2003 كلي رفح انشراح ديب عودة المغير .22

 10/10/2003 جزئي رفح جمال علي عبد العزيز يوسف .23

 10/10/2003 كلي رفح فوزي علي عبد العزيز يوسف .24

 10/10/2003 كلي رفح فاطمة عبد اهللا خليفة عواجة .25

 10/10/2003 كلي رفح عبد الفتاح سميح عبد الحميد أبو غالي .26

 10/10/2003 جزئي رفح جمال سميح عبد الحميد أبو غالي .27

 10/10/2003 جزئي رفح وصفية عبد الكريم مصطفى يوسف .28

 10/10/2003 جزئي رفح إسماعيل إبراهيم محمود يوسف .29

 10/10/2003 كلي رفح إسماعيل عبد اله علي أبو مطر .30

 10/10/2003 كلي رفح سميرمحمود عبد الطيف الرنتيسي .31

 10/10/2003 جزئي رفح رأفت إبراهيم طه الرنتيسي .32
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 10/10/2003 جزئي رفح طه إبراهيم طه الرنتيسي .33

 10/10/2003 كلي رفح إبراهيم طه إبراهيم الرنتيسي .34

 10/10/2003 كلي رفح واويعلي حسين محمود ال .35

 10/10/2003 جزئي رفح يوسف محمد العبد أبو زيادة .36

 10/10/2003 كلي رفح ماجد محمد أحمد اآلغا .37

 10/10/2003 كلي رفح عاشور محمد أحمد اآلغا .38

 10/10/2003 كلي رفح محمد سليمان حسين رضوان .39

 10/10/2003 جزئي رفح أنس خليل محمد حجاج .40

 10/10/2003 كلي رفح يوسف سليمان يوسف أبو جزر .41

 10/10/2003 كلي رفح مازن رشاد رشيد الغندور .42

 10/10/2003 كلي رفح موسى يونس موسى أبو جزر .43

 10/10/2003 كلي رفح رفقة محمد حربي رصرص .44

 10/10/2003 كلي رفح يونس موسى على أبو جزر .45

 10/10/2003 جزئي رفح رجائي أحمد فراج رصرص .46

 10/10/2003 كلي رفح محمد أحمد فراج رصرص .47

 10/10/2003 كلي رفح عزمي صالح عبد العزيز البوجي .48

 10/10/2003 كلي رفح ياسر مصطفى سليمان أبو طه .49

 10/10/2003 جزئي رفح رزق عبد العزيز علي العبسي .50

 10/10/2003 كلي رفح ناجي يوسف عبد الفتاح سويلم .51

 10/10/2003 جزئي رفح يوسف عبد الفتاح خليل أبو سويلم .52

 10/10/2003 جزئي رفح دة بدرهمحمود وجيه حمو .53

 10/10/2003 كلي رفح خالد علي خالد نصر .54

 10/10/2003 كلي رفح محمود عبد الحميد سالمة أبو غالي .55

 10/10/2003 جزئي رفح سامي عاصي إبراهيم الطويل .56

 10/10/2003 جزئي رفح فايق عاصي إبراهيم الطويل .57

 10/10/2003 جزئي رفح يوسف عاصي إبراهيم الطويل .58

 10/10/2003 جزئي رفح عاصي إبراهيم الطويلفتحي  .59

 10/10/2003 جزئي رفح عماد عاصي إبراهيم الطويل .60

 10/10/2003 كلي رفح علي إسماعيل سليمان أبو جزر .61

 10/10/2003 جزئي رفح مريم موسى علي أبو جزر .62

 10/10/2003 جزئي رفح إبراهيم محمد أحمد برهوم .63

 10/10/2003 جزئي رفح خضرة سليمان حسين أبو جزر .64

 10/10/2003 جزئي رفح فاروق حرب محمد عاشور .65

 10/10/2003 جزئي رفح إبراهيم موسى علي أبو جزر .66

 10/10/2003 جزئي رفح جمعة محمد علي برهوم .67

 10/10/2003 جزئي رفح حمدان جمعة محمد برهوم .68

 10/10/2003 كلي رفح سمير سليمان منصور برهوم .69

 10/10/2003 جزئي رفح كايد علي سالمة برهوم .70

 10/10/2003 كلي رفح شوقي حميد شحدة برهوم .71

 10/10/2003 كلي رفح شريف حمدي شحدة برهوم .72

 10/10/2003 كلي رفح حمد أحمد سليم برهوم .73

 10/10/2003 كلي رفح سالم نصر اهللا حماد برهوم .74
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 10/10/2003 كلي رفح بسام سالم نصر اهللا برهوم .75

 10/10/2003 كلي رفح سليمان نصر اهللا حماد برهوم .76

 10/10/2003 كلي رفح ماد أحمد سليمان برهومح .77

 10/10/2003 جزئي رفح عليان أحمد سليمان برهوم .78

 10/10/2003 جزئي رفح عوض أحمد جمعة برهوم .79

 10/10/2003 كلي رفح سعيد محمد حماد برهوم .80

 10/10/2003 جزئي رفح رشاد سعيد محمد برهوم .81

 10/10/2003 كلي رفح محمود جمعة أحمد برهوم .82

 10/10/2003 كلي رفح د جمعة برهومأمين محمو .83

 10/10/2003 كلي رفح فرج محمود جمعة برهوم .84

 10/10/2003 جزئي رفح حمد محمد علي برهوم .85

 10/10/2003 جزئي رفح فيصل جمعة محمد برهوم .86

 10/10/2003 كلي رفح أحمد حمدان موسى برهوم .87

 10/10/2003 كلي رفح شحدة خليل علي برهوم .88

 10/10/2003 جزئي حرف علي أحمد سليمان برهوم .89

 10/10/2003 جزئي رفح عمر أحمد حمدان برهوم .90

 10/10/2003 جزئي رفح عوض أحمد جمعة برهوم .91

 10/10/2003 جزئي رفح عطية عوض أحمد برهوم .92

 10/10/2003 جزئي رفح كايد عوض أحمد برهوم .93

 10/10/2003 جزئي رفح عادل عوض أحمد برهوم .94

 10/10/2003 يكل رفح ناريمان محمود عبد الكريم برهوم .95

 10/10/2003 كلي رفح )يونس محمود حمدان برهوم(المرحوم محمود حمدان حماد برهوم  .96

 10/10/2003 جزئي رفح سلمية سليمان سالمة برهوم .97

 10/10/2003 جزئي رفح خيري عبد شريقي برهوم .98

 10/10/2003 جزئي رفح فتحي حسين سالمة برهوم .99

 10/10/2003 جزئي رفح جمعة محمد أحمد برهوم .100

 10/10/2003 جزئي رفح موسى إسماعيل محمد برهوم .101

 10/10/2003 جزئي رفح صالح محمد عوض برهوم .102

 10/10/2003 كلي رفح حمد أحمد سليم برهوم .103

 10/10/2003 جزئي رفح أشرف حميد شحدة برهوم .104

 10/10/2003 كلي رفح تيسير حميد شحدة برهوم .105

 10/10/2003 كلي رفح زياد حمدي شحدة برهوم .106

 10/10/2003 جزئي رفح سى أحمد برهومإبراهيم مو .107

 10/10/2003 كلي رفح عطا نمر محمد برهوم .108

 10/10/2003 كلي رفح إبراهيم نمر محمد برهوم .109

 10/10/2003 جزئي رفح فتحي حسين سالمة برهوم .110

 10/10/2003 جزئي رفح طارق مصطفى أبو هاشم .111

 10/10/2003 كلي رفح عصمت عبد الرحمن محمد الرنتيسي .112

 10/10/2003 جزئي رفح حامد الزطمة .113

 10/10/2003 كلي رفح علي أحمد حسن عثمان .114

 10/10/2003 كلي رفح سامي علي أحمد عثمان .115

 10/10/2003 كلي رفح أحمد علي أحمد عثمان .116
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 10/10/2003 كلي رفح حيدر خليل يوسف المغير .117

 10/10/2003 كلي رفح هشام عادل محمد ربيع .118

 10/10/2003 كلي رفح عبد الحميد عبد اهللا طافش .119

 10/10/2003 كلي رفح عمر طالب عبد ربه الزطمة .120

 10/10/2003 كلي رفح محسن شعت .121

 10/10/2003 جزئي رفح أحمد خليل محمد أبو هالل .122

 10/10/2003 كلي رفح أحمد حسن عبد الحميد الهمص .123

 10/10/2003 كلي رفح أحمد خليل محمد أبو هالل .124

 10/10/2003 كلي رفح أحمد حسن عبد الحميد الهمص .125

 10/10/2003 جزئي رفح ن سالمة حسين الهمصحسي .126

 10/10/2003 كلي رفح جهاد فاروق محمد الهمص .127

 10/10/2003 جزئي رفح فتحي أحمد حسن الهمص .128

 10/10/2003 جزئي رفح عز الدين صبحي علي الهمص .129

 10/10/2003 كلي رفح صالح الدين أحمد عبد الواحد النجمي .130

 10/10/2003 كلي رفح حسين محمد حسن عثمان .131

 10/10/2003 كلي رفح جهاد عبد السالم أحمد فسيفس .132

 10/10/2003 كلي رفح زينب محمد محمد فسيفس .133

 10/10/2003 كلي رفح أحمد محمد رضوان رضوان .134

 10/10/2003 جزئي رفح رمزي أحمد رضوان .135

 10/10/2003 جزئي رفح محمد حسن يحيى الزوم .136

 10/10/2003 كلي رفح محمد حسين مصطفى الحبيبي .137

 10/10/2003 كلي رفح لجبار مصطفى القططيمحمد عبد ا .138

 10/10/2003 جزئي رفح محمد محي الدين عبد الفتاح الصعيدي .139

 10/10/2003 كلي رفح محي الدين محمد محي الدين الصعيدي .140

 10/10/2003 كلي رفح محمد صالح إسماعيل عمر .141

 10/10/2003 كلي رفح نبيل صالح إسماعيل عمر .142

 10/10/2003 ليك رفح فوزي علي عبد العزيز يوسف .143

 10/10/2003 كلي رفح ناجح خليل محمد أبو فخر .144

 10/10/2003 جزئي رفح عصام محمود أبو عبيد .145

 10/10/2003 جزئي رفح باسل حسين مصطفى أبو عون .146

 10/10/2003 جزئي رفح سعدي حسن عبد العزيز أبو الفول .147

 10/10/2003 كلي رفح أحمد محمد عبدو عوض .148

 10/10/2003 كلي رفح جمال أحمد محمد عوض .149

 10/10/2003 جزئي رفح فايق أحمد عبدو البنا .150

 10/10/2003 جزئي رفح فايز أحمد عبدو البنا .151

 10/10/2003 جزئي رفح سعيد أحمد عبد البنا .152

 10/10/2003 جزئي رفح محمد سعد أحمد البنا .153

 10/10/2003 جزئي رفح زكي أحمد عبدو البنا .154

 10/10/2003 جزئي رفح خميني سعد أحمد البنا .155

 10/10/2003 جزئي رفح ى مصطفى أحمد الصرفنديموس .156

 10/10/2003 جزئي رفح نبيل أحمد محمد سالمة .157

 10/10/2003 جزئي رفح يوسف أحمد محمد سالمة .158
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 10/10/2003 كلي رفح حمدان حمدان أبو صيام .159

 10/10/2003 كلي رفح تركي محمود عودة الشاعر .160

 10/10/2003 كلي رفح يوسف خليل أحمد الشاعر .161

 10/10/2003 جزئي رفح  خليل أبو زهريمحمد برهم .162

 10/10/2003 جزئي رفح محمد عادل محمد ربيع .163

 10/10/2003 جزئي رفح يوسف عادل محمد ربيع .164

 10/10/2003 جزئي رفح محمد سعيد عادل ربيع .165

 10/10/2003 جزئي رفح عصام عبد اهللا أبو هاشم .166

 10/10/2003 جزئي رفح أمل فرج القريناوي .167

 10/10/2003 جزئي رفح همجدي عايش محمد أبو ط .168

 10/10/2003 جزئي رفح يوسف علي يوسف أبو مطر .169

 10/10/2003 كلي رفح ناجح خليل محمد أبو فخر .170

 10/10/2003 كلي رفح إبراهيم مبارك مبروك المصري .171

 10/10/2003 كلي رفح عبد الوهاب يوسف أحمد الجوراني .172

 10/10/2003 كلي رفح عبد الرحمن محمد أبو ليلة .173

 10/10/2003 جزئي رفح حمد الكرزونمهدي خميس م .174

 10/10/2003 جزئي رفح يوسف مصطفى حسن الكلش .175

 10/10/2003 جزئي رفح محمود وجيه حمودة بدره .176

 10/10/2003 جزئي رفح رباب خليفة عبد العزيز سالمة .177

 10/10/2003 جزئي رفح مجدي عبد اهللا موسى سالمة .178

 10/10/2003 جزئي رفح حامد صبحي علي الهمص .179

 10/10/2003 كلي رفح ل محمد حجاجياسر خلي .180

 10/10/2003 كلي رفح محمد محمود مصطفى شقفة .181

 10/10/2003 جزئي رفح ناصر عبد الوهاب سليمان عطوة .182

 10/10/2003 جزئي رفح حامد عبد الحميد سليمان الهمص .183

 10/10/2003 كلي رفح علي عبد الحميد شاكر محمد .184

 10/10/2003 جزئي رفح محمد حسن محمد منصور .185

 10/10/2003 كلي رفح  حسن سليمان رضوانعلي .186

 10/10/2003 كلي رفح إسماعيل سليمان محمد رضوان .187

 10/10/2003 كلي رفح حسن سلمان محمد رضوان .188

 10/10/2003 جزئي رفح محمود محمد رضوان رضوان .189

 10/10/2003 جزئي رفح تمام عطية محمد رضوان .190

 10/10/2003 كلي رفح ناصر عبد الوهاب سليمان عطوة .191

 10/10/2003 جزئي رفح د علي عبد الحميد أبو جيابأحم .192

 10/10/2003 جزئي رفح جمال يوسف حسين حسنين .193

 10/10/2003 كلي رفح سعد اهللا علي سالمة .194

 10/10/2003 كلي رفح محمود درويش حسن جزرية .195

 10/10/2003 جزئي رفح نعامة أحمد موسى أبو جزر .196

 10/10/2003 جزئي رفح عادل محمد سالمة أبو جزر .197

 10/10/2003 جزئي رفح يمان حمدان محمد أبو جزرسل .198

 10/10/2003 جزئي رفح يوسف حمدان محمد أبو جزر .199

 10/10/2003 جزئي رفح حسن إسماعيل سلمان أبو جزر .200
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 10/10/2003 جزئي رفح نزهة جمعة أحمد أبو جزر .201

 10/10/2003 جزئي رفح عمر عبد القادر علي وهبة .202

 10/10/2003 جزئي رفح سعدي حسن حسن عواجة .203

 10/10/2003 جزئي رفح عايش محمد أحمد أبو طه .204

 10/10/2003 كلي رفح زكريا عبد الرحمن دياب الصبابي .205

 11/10/2003 كلي خانيونس جمعة حمدان يوسف المصري .206

 11/10/2003 كلي خانيونس سامي محمد حمدان المصري .207

 12/10/2003 جزئي دير البلح يحيى عبد الرحمن حسين بشير .208

 12/10/2003 جزئي دير البلح بو منيفيشفيع سليمان علي أ .209

 12/10/2003 جزئي دير البلح إبراهيم عبد الرحمن حسين بشير .210

 12/10/2003 جزئي دير البلح علي محمد علي أبو قاسم .211

 12/10/2003 جزئي دير البلح محمد سليمان أبو منيفي .212

 12/10/2003 جزئي دير البلح مريم سليمان علي أبو منيفي .213

 14/10/2003 جزئي دير البلح  أبو معمرعدنان عبداهللا محمد .214

 14/10/2003 كلي دير البلح إبراهيم عبد الرحمن حسين بشير .215

 14/10/2003 جزئي دير البلح سمير صبري محمد أبو صبرة .216

 14/10/2003 جزئي دير البلح نواف عبد العظيم جابر أبو عويمر .217

 14/10/2003 جزئي دير البلح أحمد محمود علي الزريعي .218

 14/10/2003 كلي دير البلح لكريم سليمان األطرشساهر عبد ا .219

 14/10/2003 جزئي دير البلح عالء يونس خليل أبو الخير .220

 14/10/2003 كلي دير البلح صبحية عطية حسن أبو منيفي .221

 14/10/2003 جزئي رفح زياد نعيم خليل حسان .222

 14/10/2003 جزئي رفح باسمة جميل صالح أبو السعود .223

 14/10/2003 جزئي رفح زياد محمد حسن حسان .224

 14/10/2003 جزئي رفح جهاد مرزوق عواد الشاعر .225

 14/10/2003 جزئي رفح صالح مرزوق عواد الشاعر .226

 14/10/2003 جزئي رفح سالم سليمان عواد الشاعر .227

 14/10/2003 جزئي رفح سامي سليمان شكري أبو طه .228

 14/10/2003 جزئي رفح كايد محمد عبد الرحمن العكر .229

 14/10/2003 جزئي رفح ن العكرخليل محمد عبد الرحم .230

 14/10/2003 جزئي رفح حسين محمد حسن السدودي .231

 15/10/2003 كلي رفح عطية علي احمد فسيفس .232

 15/10/2003 كلي رفح عبد الفتاح احمد محمود فسيفس .233

 15/10/2003 كلي رفح عايش عواد مرزوق الشاعر .234

 15/10/2003 كلي رفح موسى عبد الفتاح محمد غريز .235

 15/10/2003 كلي رفح بيع السطريسليمان موسى ر .236

 15/10/2003 كلي رفح سليمان محمد العبد ابو بركة .237

 16/10/2003 كلي رفح إبراهيم خليل إبراهيم بربخ .238

 16/10/2003 جزئي رفح عزات محمد عواد زنون .239

 16/10/2003 جزئي رفح رائد خليل سليم الجمل .240

 16/10/2003 جزئي رفح منير خليل سليم الجمل .241

 16/10/2003 جزئي رفح  إبراهيم الفينضال محي الدي .242
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 16/10/2003 جزئي رفح أمجد عبد العزيز عبد الهادي عويضة .243

 16/10/2003 جزئي رفح أنور عبد العزيز عبد الهادي عويضة .244

 16/10/2003 جزئي رفح زهير محمد عبد حماد .245

 16/10/2003 جزئي رفح أحمد محمد عبد حماد .246

 16/10/2003 كلي رفح توفيق خليل إبراهيم بربخ .247

 16/10/2003 كلي رفح خضر خالد محمد موسى .248

 16/10/2003 جزئي رفح محمد خليل سليم الجمل .249

 16/10/2003 جزئي رفح محمود عطااهللا حمدان أبو طه .250

 16/10/2003 جزئي رفح سارة محمد حسن موسى .251

 16/10/2003 جزئي رفح عاطف عطاهللا حمدان أبو طه .252

 16/10/2003 كلي رفح خالد إبراهيم خليل بربخ .253

 16/10/2003 جزئي رفح خليل سليم مصطفى الجمل .254

 16/10/2003 كلي رفح خليل إبراهيم خليل بربخ .255

 16/10/2003 جزئي رفح عماد هاشم أحمد الجمل .256

 16/10/2003 جزئي رفح عبد القادر يوسف عيسى الشاعر .257

 16/10/2003 جزئي رفح عبد الحميد خالد محمد موسى .258

 16/10/2003 جزئي رفح فريد محمد جبر القصير .259

 16/10/2003 جزئي رفح وهيب محمود محمد سند .260

 16/10/2003 جزئي رفح زكي محمد عواد زنون .261

 16/10/2003 جزئي رفح إسماعيل حماد سليم االخرس .262

 16/10/2003 جزئي رفح احمد حماد سليم االخرس .263

 16/10/2003 جزئي رفح هشام نصر احمد الجمل .264

 16/10/2003 جزئي رفح برجس فايز محمد ابو طه .265

 16/10/2003 جزئي رفح ود داوود عبد الرازق العبسيمحم .266

 16/10/2003 جزئي رفح محمد فايز محمد ابو طه .267

 16/10/2003 جزئي رفح جمعة سالم عبد الرحمن الجعفري .268

 16/10/2003 جزئي رفح عدنان سعيد محمد البشيتي .269

 16/10/2003 جزئي رفح صالح سعيد محمد البشيتي .270

 16/10/2003 جزئي رفح إسماعيل عبد اهللا احمد ابو مطير .271

 16/10/2003 جزئي رفح عبد القادر إسماعيل محمد البشيتي .272

 16/10/2003 جزئي رفح فؤاد يوسف علي ابو طه .273

 16/10/2003 جزئي رفح عيسى محمد عواد زنون .274

 16/10/2003 كلي رفح سهيل محمود مفلح المغاري .275

 16/10/2003 كلي رفح محمود مفلح مصطفى المغاري .276

 16/10/2003 كلي رفح )عقل(دالهادي جابر عزيزة عبداهللا عب .277

 16/10/2003 جزئي رفح لطفي حماد احمد ابو طه .278

 16/10/2003 كلي رفح رائد محمود مفلح المغاري .279

 16/10/2003 كلي رفح محمد محمود مفلح المغاري .280

 16/10/2003 جزئي رفح أمين عقل أحمد جابر .281

 16/10/2003 كلي رفح )2(صبحي سليمان محمد أبو نعمة .282

 16/10/2003 كلي رفح )1(ي سليمان محمد أبو نعمةصبح .283

 16/10/2003 كلي رفح حسين محمد علي ابو علوان .284
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 16/10/2003 كلي رفح كوثر محمد سليمان أبو علوان .285

 16/10/2003 جزئي رفح احمد عليان سليمان ابو رياش .286

 16/10/2003 جزئي رفح عادل محمد عواد زنون .287

 16/10/2003 جزئي رفح حامد عقل أحمد جابر .288

 16/10/2003 جزئي رفح انور محمد سالم صيام .289

 18/10/2003 جزئي رفح حامد يوسف حامد بهلول .290

 20/10/2003 كلي رفح محروس الدباس .291

 20/10/2003 كلي رفح عبدربه سلمان سليم برهوم .292

 20/10/2003 جزئي غزة حامد حسن موسى الجمال .293

 25/10/2003 جزئي غزة محمد محمود عثمان الجمل .294

 25/10/2003 جزئي غزة  أحمد عيسىعيسى فرج اهللا .295

 25/10/2003 جزئي غزة عبد الرازق وديع زكي الشوا .296

 25/10/2003 جزئي غزة رائد بسام إسماعيل طافش .297

 25/10/2003 جزئي غزة أيمن إبراهيم حسين أبو شمالة .298

 25/10/2003 جزئي غزة محمد عثمان علي النجار .299

 25/10/2003 جزئي غزة كمال خميس قدورة كريزم .300

 25/10/2003 جزئي غزة ح ذيب عامر عامرسمي .301

 26/10/2003 كلي غزة  شقة52، يتكون من )1(برج رقم  .302

 26/10/2003 كلي غزة  شقة52 يتكون من )2(برج رقم  .303

 26/10/2003 كلي غزة  شقة52 يتكون من )3(برج رقم  .304

 26/10/2003 جزئي غزة وتينرزق سعيد محمد سعيد الحا .305

 07/11/2003 جزئي بلحدير ال محمد حسين عبداهللا قنديل .306

 07/11/2003 جزئي دير البلح سالمة موسى سالم الرجودي .307

 07/11/2003 جزئي دير البلح علي محمد علي أبو شحادة .308

 07/11/2003 جزئي دير البلح علي موسى سالم الرجودي .309

 07/11/2003 جزئي دير البلح اهللا أبو شحادة محمود عابد عبد .310

 07/11/2003 جزئي دير البلح هدى عباس خضر داوود .311

 07/11/2003 جزئي دير البلح مهاجر إبراهيم عبيد المصدر .312

 10/11/2003 جزئي رفح مصطفى سعيد محمود جبر .313

 10/11/2003 كلي رفح هللا حمدان أبو طه اعاطف عطا .314

 10/11/2003 كلي رفح رباح عبد الحي رشيد أبو لبدة .315

 10/11/2003 كلي رفح جميلة محمد عبد الهادي حماد .316

 10/11/2003 كلي رفح بر القططيزياد نايف جا .317

 10/11/2003 كلي رفح حسن أحمد محمد داوود .318

 10/11/2003 كلي رفح سعيد أحمد سليمان أبو جزر .319

 10/11/2003 جزئي رفح حاتم علي عبدالجليل الغول .320

 10/11/2003 كلي رفح جابر حامد جابر القططي .321

 10/11/2003 كلي رفح بسام حسن عبداهللا المغير .322

 10/11/2003 كلي رفح ي نوفلحمزة إسماعيل عل .323

 10/11/2003 كلي رفح حسن محمود أحمد أبو شاويش .324

 10/11/2003 كلي رفح جابر دياب عبد الهادي عويضة .325

 10/11/2003 جزئي رفح هاني مصطفى سعيد جبر .326
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 10/11/2003 كلي رفح مازن ديب حسين المالحي .327

 10/11/2003 جزئي رفح وائل نايف جابر القططي .328

 10/11/2003 كلي رفح المغيرفتحي حسن عبداهللا  .329

 10/11/2003 جزئي رفح يحيى نايف جابر القططي .330

 10/11/2003 كلي رفح محسن عبد الكريم شعت .331

 10/11/2003 كلي رفح فتحي عبد الجليل محمد الغول .332

 10/11/2003 كلي رفح محمد نايف جابر القططي .333

 10/11/2003 جزئي رفح عادل نايف جابر القططي .334

 10/11/2003 كلي رفح فل نوإسماعيلحلمي حمزة  .335

 10/11/2003 كلي رفح نصر الدين سعد محمد زيارة .336

 10/11/2003 كلي رفح أشرف عثمان أحمد الشاعر .337

 10/11/2003 جزئي رفح فوزية عبدالرحيم جبر أبو لبدة .338

 10/11/2003 كلي رفح سامي علي عبد الجليل الغول .339

 10/11/2003 كلي رفح يحيى سعيد محمود جبر .340

 10/11/2003 كلي رفح  أبو طهغازي حماد حمدان .341

 10/11/2003 جزئي رفح عبد الكريم سعيد إبراهيم حماد .342

 10/11/2003 كلي رفح عطا حمدان حسنين أبو لبدة .343

 10/11/2003 جزئي رفح عادل نايف جابر القططي .344

 16/11/2003 كلي رفح بسام محمود حمزة أبو لبدة .345

 16/11/2003 جزئي رفح محمد سالم حماد البريكات .346

 16/11/2003 جزئي رفح حمود حمزة أبو لبدةأشرف م .347

 18/11/2003 كلي رفح سمحان حمدان موسى منصور .348

 18/11/2003 جزئي رفح محمد يوسف سليمان أبو طه .349

 18/11/2003 جزئي رفح عبداهللا عبد الجليل عبدالحفيظ القصاص .350

 18/11/2003 جزئي رفح وداد محمد عبدالعزيز أبو عنزة .351

 18/11/2003 جزئي رفح هالجواد أبو ط يوسف محمد عبد .352

 18/11/2003 جزئي رفح العال عبدالعال عبدالمنعم علي عبد .353

 18/11/2003 كلي رفح نعيم خليل عثمان أبو عنزة .354

 18/11/2003 جزئي رفح عطا حمدان حسنين أبو لبدة .355

 18/11/2003 كلي رفح مجدي حمزة إسماعيل نوفل .356

 18/11/2003 كلي رفح محمد عمر محمود عمر .357

 18/11/2003 جزئي رفح مد أبو طهمحمد سعيد مح .358

 18/11/2003 جزئي رفح عواد حسن عبد الرحمن صيدم .359

 18/11/2003 جزئي رفح الهام محمد عبدالفتاح شقفة .360

 18/11/2003 كلي رفح محمد سعيد عبدالحميد أبو طه .361

 18/11/2003 كلي رفح عصام إبراهيم رشيد أبو لبدة .362

 18/11/2003 كلي رفح محمد عبد الكريم محمود أبو طه .363

 18/11/2003 كلي رفح ناجي كمال كامل أبو طه .364

 18/11/2003 كلي رفح حامد حماد أحمد أبو طه .365

 24/11/2003 كلي دير البلح شعبان عبد الكريم احمد السلقاوي .366

 29/11/2003 جزئي رفح رشاد سعيد برهوم .367

 29/11/2003 كلي رفح اكتمال حسن برهوم .368
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 29/11/2003 كلي رفح عوض حامد برهوم .369

 29/11/2003 كلي رفح مد برهوممحمد مح .370

 11/12/2003 كلي رفح عبد اهللا حسن عبد اهللا القاضي .371

 11/12/2003 كلي رفح عطية سليم ضيف اهللا الترابين .372

 11/12/2003 كلي رفح إسماعيل سليمان صبح القاضي .373

 11/12/2003 كلي رفح سليمان جمعة صباح القاضي .374

 11/12/2003 كلي رفح يحيى سليمان جمعة القاضي .375

 11/12/2003 كلي رفح مان صباح عيد سلطانسل .376

 11/12/2003 كلي رفح خالد حسن عبد اهللا القاضي .377

 11/12/2003 كلي رفح ماجد مطر صباح القاضي .378

 11/12/2003 كلي رفح حسن عبد اهللا سالم القاضي .379

 11/12/2003 كلي رفح حيدر حسن عبد اهللا القاضي .380

 11/12/2003 كلي رفح فاطمة محمود هويمل القاضي .381

 11/12/2003 كلي رفح اد حسن عبد اهللا القاضيفؤ .382

 11/12/2003 كلي رفح مطر صباح عبد اهللا القاضي .383

 11/12/2003 كلي رفح انور حسن عبد اهللا القاضي .384

 14/12/2003 جزئي رفح تيسير عبد اهللا موسى المغربي .385

 15/12/2003 كلي خانيونس رمضان محمد إبراهيم ابو سيف .386

 15/12/2003 كلي خانيونس ابو عرقوب" احمد عيسى"حمزة عبد الرحمن  .387

 15/12/2003 كلي خانيونس فتحي عبد سليم ابو امونة .388

 15/12/2003 كلي خانيونس عادل محمد إبراهيم ابو سيف .389

 15/12/2003 كلي خانيونس زياد علي محمود ابو شقير .390

 15/12/2003 كلي خانيونس محمد عبد الرحمن حسن سالمة .391

 15/12/2003 زئيج خانيونس رائد شعبان محمد الطبش .392

 15/12/2003 كلي خانيونس محمد إبراهيم عطية ابو ناموس .393

 15/12/2003 كلي خانيونس نايف خليل عطية ابو ناموس .394

 15/12/2003 كلي خانيونس تيسير محمد سليم ابو امونة .395

 15/12/2003 كلي خانيونس نضال حمزة عبد الرحمن ابو عرقوب .396

 15/12/2003 كلي خانيونس محمود علي محمود ابو شقير .397

 15/12/2003 كلي خانيونس مروان مصطفى محمد مقداد .398

 15/12/2003 كلي خانيونس سليمان حسين زايد ابو مخيمر .399

 15/12/2003 كلي خانيونس نبيل علي محمود ابو شقير .400

 15/12/2003 كلي خانيونس إبراهيم عطية جمعة ابو ناموس .401

 15/12/2003 كلي خانيونس خضر عبد سليم ابو امونة .402

 15/12/2003 كلي خانيونس  علي حسن ابو عودةعوض اهللا .403

 15/12/2003 كلي خانيونس توفيق علي حسن ابو عودة .404

 15/12/2003 كلي خانيونس جهاد علي حسن ابو عودة .405

 21/12/2003 كلي رفح محمد محي الدين عبد الفتاح الصعيدي .406

 21/12/2003 كلي رفح يوسف محمد العبد أبو زيادة .407

 21/12/2003 كلي رفح رزق عبد العزيز علي العبسي .408

 21/12/2003 كلي رفح يوسف عبد الفتاح خليل أبو سويلم .409

 21/12/2003 كلي رفح عدنان جمعة حسن ابو عرمانة .410
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 21/12/2003 كلي رفح علي حسين محمود الواوي .411

 22/12/2003 جزئي دير البلح عوض عايش رزق السميري .412
 22/12/2003 جزئي دير البلح انور سليمان عايش السميري .413

 22/12/2003 كلي دير البلح مة حسن عبد الكريم الزرسال .414

 22/12/2003 كلي دير البلح سهام سلمان عبد الكريم ابو سليسل .415

 22/12/2003 جزئي دير البلح منال عطية محمد السميري .416

 22/12/2003 جزئي دير البلح مريم مرزوق عيد جمعة السميري .417

 22/12/2003 جزئي دير البلح سالم عطوة سالم خطاب .418

 22/12/2003 كلي دير البلح ائل حسين عبد الكريم الزرو .419

 23/12/2003 كلي دير البلح إبراهيم احمد إبراهيم السميري .420

 23/12/2003 كلي دير البلح رامي سلمان عايش السميري .421

 23/12/2003 جزئي دير البلح محمد سالمة عايش السميري .422

 23/12/2003 جزئي دير البلح فاطمة احمد سليمان السميري .423

 24/12/2003 كلي دير البلح معة محمد حمدان اللوحج .424

 24/12/2003 كلي رفح محمود خميس مححمود زنون .425
 24/12/2003 كلي رفح محمد علي محمود األطرش .426
 24/12/2003 كلي رفح رائد محمد حسين المالحي .427
 24/12/2003 كلي رفح مريم محمود محمد أبو نجا .428
 24/12/2003 كلي رفح أنور عودة اهللا محمود أبو جزر .429
 24/12/2003 كلي رفح جمال محمد محمد أبو علوان .430
 24/12/2003 كلي رفح مريم عبد الرحمن عبد الحافظ أبو علوان .431
 24/12/2003 كلي رفح آمنة محمد موسى أبو جزر .432
 24/12/2003 كلي رفح محمود سعيد إبراهيم حماد .433
 24/12/2003 كلي رفح أحمد عبد اهللا أحمد الغول .434
 24/12/2003 كلي رفح الغولأشرف محمد عبد الفتاح  .435
 24/12/2003 كلي رفح إبراهيم حسين جبر زنون .436
 24/12/2003 كلي رفح حسنين محمد حسنين زنون .437
 24/12/2003 كلي رفح طالل سليمان عايش زنون .438
 24/12/2003 كلي رفح خضر محمد مرزوق زنون .439
 24/12/2003 كلي رفح عزمي شكري حسين جودة .440
 24/12/2003 كلي رفح ناجي سعيد محمد أبو قمر .441
 24/12/2003 كلي رفح كمال محمد سليمان الحمارنة .442
 24/12/2003 كلي رفح إبراهيم عبد الكريم أحمد أبو ندى .443
 24/12/2003 كلي رفح عماد عبد الكريم أحمد أبو ندى .444
 24/12/2003 كلي رفح ناصر عبد الكريم أحمد أبو ندى .445
 24/12/2003 كلي رفح حليمة إبراهيم برهم زنون .446
 24/12/2003 كلي رفح الرحمن محمد أبو قمرخالد عبد  .447
 24/12/2003 كلي رفح لطيفة خليل حماد جزرية .448
 24/12/2003 كلي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: عبد الفتاح سميح عبد الحميد أبو غالي، المالك .449
 24/12/2003 كلي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: فاروق إبراهيم عبد العزيز، المالك .450
 24/12/2003 كلي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: د محمود محمد رضوان، المالكمحم .451
 24/12/2003 كلي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: مروان مصلح أبو لبدة، المالك .452
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 24/12/2003 كلي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: أحمد محمد إسماعيل مطر، المالك .453
 24/12/2003 كلي رفح و طهعطا اهللا صالح عبد الجواد أب .454
 24/12/2003 كلي رفح انفراج صالح عبد الجواد األسطل .455
 24/12/2003 كلي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: خالد سعيد أبو السعود، المالك .456
 24/12/2003 كلي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: سامي عابد، المالك .457
 24/12/2003 كلي رفح د محمد أبو طهصالح عبد الجوا: المالك حسام مسعود أبو طه .458
 24/12/2003 كلي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: محمد سعيد أبو طه، المالك .459
 24/12/2003 كلي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: فضية نمر برهوم، المالك .460
 24/12/2003 كلي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: عبد الفتاح سعيد جودة، المالك .461
 24/12/2003 كلي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: ئفة عبد الرؤوف حسين صبح، المالكرا .462
 24/12/2003 كلي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: سارة سعيد أبو طه، المالك .463
 24/12/2003 جزئي رفح عودة إبراهيم معزي أبو طيور .464
 24/12/2003 جزئي رفح عبد السالم حسين موسى زنون .465
 24/12/2003 جزئي رفح موسى زنونياسر حسين  .466
 24/12/2003 جزئي رفح صابر فرهود جبر زنون .467
 24/12/2003 جزئي رفح محمد عودة إبراهيم أبو طيور .468
 24/12/2003 جزئي رفح سعيد أحمد حسين أبو نجا .469
 24/12/2003 جزئي رفح هدى عبد العزيز عبد الرحمن المالحي .470
 24/12/2003 جزئي رفح رمزي سعيد خليل المالحي .471
 24/12/2003 جزئي رفح حسني عبد اهللا محمد المالحي .472
 24/12/2003 جزئي رفح محضية حسن محمد سالمة .473
 24/12/2003 جزئي رفح إسماعيل حسين أحمد المالحي .474
 24/12/2003 جزئي رفح كامل جميل محمد الشخريت .475
 24/12/2003 جزئي رفح حليمة إبراهيم حسين حماد .476
 24/12/2003 جزئي رفح إبراهيم أحمد حسين أبو نجا .477
 24/12/2003 جزئي رفح محمد أحمد حسين أبو نجا .478
 24/12/2003 جزئي رفح سليمان أحمد حسين أبو  نجا .479
 24/12/2003 جزئي رفح حسن أحمد حسين أبو نجا .480
 24/12/2003 جزئي رفح أسامة عبد الحكيم عبد العزيز أبو عنزة .481
 24/12/2003 جزئي رفح خالد عبد الحكيم عبد العزيز أبو عنزة .482
 24/12/2003 جزئي رفح وليد عبد الحكيم عبد العزيز أبو عنزة .483
 24/12/2003 جزئي رفح محمد عبد الحكيم عبد العزيز أبو عنزة .484
 24/12/2003 جزئي رفح عدلي محمود خميس زنون .485
 24/12/2003 جزئي رفح عبد الرؤوف محمود خميس زنون .486
 24/12/2003 جزئي رفح روحي محمود خميس زنون .487
 24/12/2003 جزئي رفح  زنونعادل محمود خميس .488
 24/12/2003 جزئي رفح كمال محمود خميس زنون .489
 24/12/2003 جزئي رفح عدنان محمود خميس زنون .490
 24/12/2003 جزئي رفح حبيب محمود خميس زنون .491
 24/12/2003 جزئي رفح خالد محمد حسين زنون .492
 24/12/2003 جزئي رفح كمال سليمان عايش زنون .493
 24/12/2003 جزئي حرف جمال سليمان عايش زنون .494



 31/12/2003 إلى 1/10ي يغطي الفترة من تقرير دور............ ................................................مركز الميزان لحقوق اإلنسان

 31/12/2003  غزة -جرائم قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينة المحتلة 

 24/12/2003 جزئي رفح طالل سليمان عايش زنون .495
 24/12/2003 جزئي رفح طلعت سليمان عايش زنون .496
 24/12/2003 جزئي رفح سليمان كمال سليمان زنون .497
 24/12/2003 جزئي رفح كامل جمال سليمان زنون .498
 24/12/2003 جزئي رفح عائشة مرزق محمد زنون .499
 24/12/2003 ئيجز رفح كنعان صبحي علي الهمص .500
 24/12/2003 جزئي رفح عماد كنعان صبحي الهمص .501
 24/12/2003 جزئي رفح روحي صبحي علي الهمص .502
 24/12/2003 جزئي رفح خميس عبد الخالق عبد الكريم حماد .503
 24/12/2003 جزئي رفح عبد اهللا جمعة شحادة أبو غالي .504
 24/12/2003 جزئي رفح نعيم إبراهيم محمود أبو سليمان .505
 24/12/2003 جزئي رفح  حسن أبو شبيكةمحمد أحمد .506
 24/12/2003 جزئي رفح عبد العزيز حسين عبد العزيز أبو زايد .507
 24/12/2003 جزئي رفح تيسير عبد اهللا موسى المغربي .508
 24/12/2003 جزئي رفح ناصر عودة أحمد أبو عاذرة .509
 24/12/2003 جزئي رفح جمال إبراهيم خليل موسى .510
 24/12/2003 يجزئ رفح بسام صابر محمد الطويل .511
 24/12/2003 جزئي رفح زهير أحمد حسين الطويل .512
 24/12/2003 جزئي رفح فايز خليل محمد أبو هاشم .513
 24/12/2003 جزئي رفح تهاني حامد عبد الرازق أبو عبيد .514
 24/12/2003 جزئي رفح عبد الوهاب أحمد شحادة زنون .515
 24/12/2003 جزئي رفح جمال محمد عيد .516
 24/12/2003 جزئي رفح زهرة عبد الحفيظ عبد الحميد عيد: مجدي عبد اهللا موسى المغربي، المالك .517
 24/12/2003 جزئي رفح محمد عبد الجواد أبو طه .518
 24/12/2003 جزئي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: رائقة سليمان عيادة شعت، المالك .519
 24/12/2003 جزئي رفح مد أبو طهصالح عبد الجواد مح: فريد علي موسى صيدم، المالك .520
 24/12/2003 جزئي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: عبد اهللا مصباح حسن موافي، المالك .521
 24/12/2003 جزئي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: نافز نمر السحو، المالك .522
 24/12/2003 جزئي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: إسماعيل سليمان محمد رضوان، المالك .523
 24/12/2003 جزئي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: خالد محمود أحمد رضوان، المالك .524
 24/12/2003 جزئي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: تغريد أبو طه، المالك .525
 24/12/2003 جزئي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: سامي صبحي علي الهمص، المالك .526
 24/12/2003 جزئي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه:  زبيدة، المالكموسى محمود خليل أبو .527
 24/12/2003 جزئي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: بسام العيلة، المالك .528
 24/12/2003 جزئي رفح صالح عبد الجواد محمد أبو طه: محمود خميس عبد اهللا عويضة، المالك .529
 26/12/2003 جزئي دير البلح حسين محمد حسين أبو مغصيب .530

 :العامةالخاصة واستهداف المنشآت 
. واصلت قوات االحتالل استهداف المنشآت العامة كالمدارس والمراكز الصحية ودور العبادة والمؤسسات والدوائر الحكومية

دأي التمييز ويأتي استهداف المنشآت العامة كحلقة في سلسلة استهداف األعيان المدنية، وجعلها محالً للهجوم، في انتهاك لمب
يذكر أن آثار استهداف المدارس . بغض النظر عن طبيعتهاالمنشآت المدنية وتستهدف تلك القوات . والتناسب، والضرورة
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حدث القصف اإلسرائيلي توتراً نفسياً  قيمة الخسائر المادية، لتنال من العملية التعليمية برمتها، حيث ُي آثارهبالقصف، تتجاوز
والجدول التالي . ، وينطبق األثر ذاته على الخدمات الصحية وغيرهاما يربك سير العملية التعليميةمم، لدى األطفال ومدرسيه

 5.يوثق حصيلة ما رصده المركز من استهداف للمنشآت المدنية في محافظات غزة، خالل الفترة التي يغطيها التقرير
 

 6)53(المــادة 
خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعية أو يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات 

 .التعاونية، إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير
 

 جدول يوضح المنشآت الخاصة والعامة التي تعرضت ألضرار خالل الفترة التي يغطيها التقرير
 حجم الضرر تاريخ اإلعتداء المحافظة-العنوان نوع المنشأة لمنشأةاسم ا

 جزئي 5/10/2003 دير البلح روضة )ب(روضة أطفال البريج 

 جزئي 2/10/2003 دير البلح روضة روضة شهداء دير البلح

 جزئي 2/10/2003 دير البلح مدرسة مدرسة شهداء دير البلح الثانوية لالناث

 جزئي 25/10/2003 غزة صحيمركز  ءعيادة الزهرا

 كلي 24/10/2003 غزة مركز شرطة مركز شرطة الزهراء

 جزئي 22/10/2003 دير البلح أخرى شركة الكهرباء

 جزئي 24/10/2003 دير البلح مدرسة مدرسة ذكور دير البلح لالجئين

 استهداف المنشآت الصناعية والتجارية
والتجارية، كحلقة في سلسلة استهدافها للمنشآت المدنية، في سياق تواصل قوات االحتالل قصف وتدمير المنشآت الصناعية 

 .سياسة العقاب الجماعي، التي تواصلها قوات االحتالل بحق السكان المدنيين
سهم في توسيع دائرة البطالة والفقر يرة في االقتصاد الفلسطيني، كما يويلحق تدمير المنشآت الصناعية التجارية أضراراً كب

في األراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب كونها من االنتهاكات الجسيمة التفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين بين السكان 
 .في ومن الحرب

 .والجدول التالي يوضح المنشآت التي تعرضت للتدمير خالل الفترة التي يغطيها التقرير
 

 جدول يوضح المنشآت الصناعية والتجارية التي تعرضت للتدمير
 حجم الضرر تاريخ االعتداء العنوان نوع المنشأة اسم مالك المنشأة

 جزئي 05/10/2003 دير البلح محل تجاري غانم ابراهيم محمود شاهين

 جزئي 05/10/2003 دير البلح منشأة فخري عبد الحميد حماد الخالدي

 جزئي 07/11/2003 دير البلح  جمال محمد كامل البوبلي

 :نتدمير مصادر عيش السكا
ـ جر، تصعيد قوات االحتالل لسياسة تجريف األراضي الزراعية، حيـث           2003هر الثالث األخيرة من العام      شهدت األش   ت ف

الجدير بالـذكر أن    و. للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة    حوالي ستمائة وتسع وخمسين دونماً من األراضي الزراعية المملوكة          
 قطاع غزة، واستهدفت المناطق المحاذية للمستوطنات، كما هو الحال فـي          عمليات التجريف تركزت في مناطق وسط وجنوب      

                                                 
 2003 راجع ملحق التقرير، الذي يبرز عدد المنشآت العامة، التي تعرضت للتدمير خالل العام  5
 1949أغسطس /آب12اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  6
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محيط مستوطنة موراج في رفح وخانيونس، ومحيط مستوطنة كفار داروم في دير البلح، أو المحاذية للطرق االستيطانية فـي                   
 .القرارة ووادي السلقا

تلك  ئهاوتهدف من ورا  . اندالع االنتفاضة الفلسطينية  يذكر أن سياسة تجريف األراضي الزراعية متواصلة بشكل متصاعد منذ           
ي لنظيـره   تكريس تبعية االقتصاد الفلسطين   و  مختلفة منها، إيقاع العقاب الجماعي بالسكان المدنيين،        غايات  إلى تحقيق   القوات  

 .مصادر المياهاألراضي واالستيالء على اإلسرائيلي و
 7غنى عنها لبقاء السكان المدنيينحماية األعيان والمواد التي ال  : 54لمــادة 

 . يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب-1
 يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي             -2 

ياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتهـا                   تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق م    
 .الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم ألي باعث آخر

 . ال تكون هذه األعيان والمواد محالً لهجمات الردع-4
ة للمتطلبات الحيوية ألي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الحظر الوارد  يسمح، مراعا-5 

 .في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك اإلقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة
 

 السكان، حيث توسع من دائرة ظاهرتي الفقر والبطالة بين السكان           ةيشعموتمس سياسة تجريف األراضي الزراعية بمستويات       
، األمر الذي يؤكد ما ذهب إليه التقريـر مـن أن            أبعادها الفلسطينيين، وهي نتائج طبيعية لهذه السياسة وتدرك قوات االحتالل        

ل أسـماء أصـحاب األراضـي      ويوضح الجدو  . إيقاع العقاب الجماعي بالسكان وتدمير مصادر عيشهم       هدف هذه السياسة هو   
 .المجرفة، ومساحة التجريف وتاريخه وعنوانه

 
 والمساحة والتاريخ المجرَّفة حسب الموقعجدول يوضح أسماء أصحاب األراضي المزروعة 

 التاريخ المساحة التجمع المحافظة االسم رقم
 02/10/2003 4500 دير البلح دير البلح درويش عودة عريف أبو منيفي .1

 02/10/2003 4000 دير البلح دير البلح عريف أبو منيفيعريف عودة  .2

 02/10/2003 8500 خانيونس خانيونس "واخوانه"سليمان مصطفى عليان األسطل  .3

 02/10/2003 2000 خانيونس خانيونس محمود أحمد محمد األسطل .4

 05/10/2003 8000 رفح رفح قزاية محمد علي ظهير .5

 05/10/2003 4000 رفح رفح زياد محمد عمر ابو رزق .6

 05/10/2003 3000 رفح رفح علي عبد ربه علي ظهير .7

 05/10/2003 4000 رفح رفح زايد محمد عمر ابو رزق .8

 06/10/2003 1200 ميراج خانيونس زياد محمد محمود شعت .9

 06/10/2003 1200 ميراج خانيونس عطا محمود شعت .10

 06/10/2003 1600 ميراج خانيونس عبد اهللا محمود شعت .11

 06/10/2003 1300 ميراج خانيونس خليل محمود شعت .12

 06/10/2003 1000 ميراج خانيونس أحمد محمود شعت .13

 06/10/2003 2000 ميراج خانيونس باسم عايش حميد شعت .14

 06/10/2003 2000 ميراج خانيونس نائل عايش حميد شعت .15

 06/10/2003 2000 ميراج خانيونس غسان عايش حميد شعت .16

 06/10/2003 2000 ميراج خانيونس بسام عايش حميد شعت .17

                                                 
 . البروتوكول اإلضافي األول، مصدر سابق 7
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 06/10/2003 1800 ميراج رفح شحادة عبد مضيوف شعت .18

 06/10/2003 2500 ميراج رفح مطاوع خليل شعت .19

 06/10/2003 2500 ميراج رفح عطا اهللا خليل شعت .20

 06/10/2003 2500 ميراج رفح عطوة خليل شعت .21

 06/10/2003 1500 ميراج رفح محمد منصور شعت .22

 06/10/2003 500 ميراج رفح سامي سالمة المصري .23

 06/10/2003 500 ميراج رفح سالم سالمة المصري .24

 06/10/2003 10000 ميراج رفح أكرم أحمد علي شعت .25

 06/10/2003 1500 ميراج رفح أحمد محمد حمدان كوارع .26

 06/10/2003 2500 ميراج رفح عماد حمدان رايق المصري .27

 06/10/2003 2000 ميراج رفح لطيفة أحمد صبح .28

 06/10/2003 3000 ميراج رفح  مراحيل أبو سنيمةعبد الكريم جمعة .29

 06/10/2003 7000 ميراج رفح كامل يوسف حسين أبو جزر .30

 06/10/2003 500 ميراج رفح فايز محمد حمدان أبو غرارة .31

 06/10/2003 2000 ميراج رفح محمد حماد ناصر ضهير .32

 06/10/2003 1500 ميراج رفح مروان عبد ربه علي ضهير .33

 06/10/2003 2000 ميراج رفح ضهيرإمام إبراهيم علي  .34

 06/10/2003 2000 ميراج رفح عطا عبد اهللا سليم أبو جزر .35

 06/10/2003 2000 ميراج رفح محمد أحمد عمر أبو رزق .36

 06/10/2003 1000 ميراج رفح ماهر صابر محمود أبو محفوظ .37

 06/10/2003 1000 ميراج رفح حمدان محمد حمدان العطار .38

 06/10/2003 3000 ميراج رفح سنيمةسليمان محمد سليمان أبو  .39

 06/10/2003 500 ميراج رفح سامي سلمان جمعة أبو سنيمة .40

 06/10/2003 3000 ميراج رفح عيد سلمان جمعة أبو سنيمة .41

 06/10/2003 500 ميراج رفح سالمة سلمان جمعة أبو سنيمة .42

 06/10/2003 2000 ميراج رفح سالمة نصر المصري .43

 06/10/2003 2000 ميراج رفح عبد حمدان المصري .44

 06/10/2003 2000 ميراج رفح محمد رزق سالم العطار .45

 06/10/2003 5000 ميراج رفح خالد جمعة مراحيل أبو سنيمة .46

 06/10/2003 3000 ميراج رفح عربي سليمان حميدان كوارع .47

 06/10/2003 2000 ميراج رفح محمد سلمي أبو سنيمة .48

 06/10/2003 1500 ميراج رفح محمد سليمان أبو سنيمة .49

 06/10/2003 1000 ميراج رفح عبد الكريم أبو سنيمة .50

 06/10/2003 3000 ميراج رفح عبد الحميد حمدان سلطان ضهير .51

 06/10/2003 2000 ميراج رفح عبد السالم سيد ضهير .52

 06/10/2003 2000 ميراج رفح ابراهيم محمد ضهير .53

 06/10/2003 6000 ميراج رفح محمد حماد ضهير .54

 06/10/2003 5000 ميراج رفح أيوب محمود ضهير .55

 06/10/2003 5000 ميراج رفح حمد محمود ضهير .56

 06/10/2003 5000 ميراج رفح رمضان محمود ضهير .57

 06/10/2003 5000 ميراج رفح أحمد محمود ضهير .58

 06/10/2003 4000 ميراج رفح عزت مصطفى ضهير .59
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 06/10/2003 5000 ميراج رفح عبد مصطفى ضهير .60

 06/10/2003 4000 ميراج رفح منير مصطفى ضهير .61

 06/10/2003 4000 ميراج رفح أنور مصطفى ضهير .62

 06/10/2003 2000 ميراج رفح مضيوف مزيد ضهير .63

 06/10/2003 6000 ميراج رفح حسان مضيوف ضهير .64

 06/10/2003 4000 ميراج رفح عبد العزيز فريح ضهير .65

 06/10/2003 4000 ميراج رفح عبد السالم عبد الشكلي ضهير .66

 06/10/2003 2000 ميراج رفح يرخالد حمدان ضه .67

 06/10/2003 2000 ميراج رفح محمد حمدان سلطان ضهير .68

 06/10/2003 3000 ميراج رفح هشام سعيد ضهير .69

 06/10/2003 3000 ميراج رفح عبد الحميد حمدان ضهير .70

 06/10/2003 4000 ميراج رفح حمدان خميس محمد ضهير .71

 06/10/2003 40000 ميراج رفح محمد إبراهيم اشتيوي ضهير .72

 06/10/2003 1000 ميراج رفح زياد مزيد ضهير .73

 06/10/2003 3000 ميراج رفح فضل مزيد ضهير .74

 06/10/2003 3000 ميراج رفح مازن رمضان ضهير .75

 06/10/2003 4000 ميراج رفح عبد العزيز سليم ضهير .76

 06/10/2003 1000 ميراج رفح فؤاد هليل ضهير .77

 06/10/2003 1000 ميراج رفح زكي هليل ضهير .78

 06/10/2003 2000 ميراج رفح محمد سليمان ضهير .79

 06/10/2003 1000 ميراج رفح عبد الفتاح سليمان ضهير .80

 06/10/2003 2000 ميراج رفح محمد سليم ضهير .81

 06/10/2003 3000 ميراج رفح مسعود فرحان حمدان ضهير .82

 06/10/2003 3000 ميراج رفح عبد السالم محمد حمدان ضهير .83

 07/10/2003 12000 النصر رفح ثعوني عبد السيد شع .84

 08/10/2003 2250 النصر رفح ابراهيم محمد سليمان شعت .85

 08/10/2003 20000 النصر رفح عطية خليل مطاوع شعت .86

 09/10/2003 2500 خانيونس خانيونس افهيد خميس منصور شعت .87

 09/10/2003 3000 القرارة خانيونس محمد جميل خالد االغا .88

 09/10/2003 5000 النصر حرف عدنان خليل خالد االغا .89

 09/10/2003 2500 خانيونس خانيونس شكرية عبد مضيوف شعت .90

 09/10/2003 200  النصر-خانيونس  خانيونس سعيد مصطفى سعيد شعت .91

 10/10/2003 3250 خان يونس خانيونس طلعت حجاج سليم شعث" ورثة عجاج سليم شعث القائم فيها  .92

 11/10/2003 3000 خان يونس خانيونس جبر خميس منصور شعث .93

 11/10/2003 1500 خانيونس خانيونس فتحي خميس منصور شعث .94

 11/10/2003 7000 خانيونس خانيونس عمر سلمان موسى شعث .95

 11/10/2003 6500 خانيونس خانيونس عدنان حميدان علي شعت .96

 11/10/2003 3000 خانيونس خانيونس احمد محمد حمدان كوارع .97

 11/10/2003 1200 خانيونس خانيونس عبد اهللا محمود شعث شعث .98

 11/10/2003 4000 خانيونس خانيونس انعام احمد محمد ابو سنمية .99

 11/10/2003 12000 خانيونس خانيونس عبيد مضيوف حمدان شعث .100

 11/10/2003 2000 خانيونس خانيونس فرج سلمي سليمان ابو سنمية .101
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 11/10/2003 4000 البرازيل رفح رياض عليان حميعان ابو سنمية .102

 11/10/2003 2000 خان يونس خانيونس ن سعيد سليم شعثمروا .103

 11/10/2003 1500 خانيونس خانيونس حمد شعت محمود شعت .104

 11/10/2003 12000 خان يونس خانيونس ابراهيم محمد حمدان ابو جزر .105

 11/10/2003 1500 خان يونس خانيونس فايز جابر حمدان الشمالي .106

 11/10/2003 1500 خان يونس خانيونس جمعة حمدان يوسف المصري .107

 11/10/2003 2000 رفح العطاطرة رفح عمر محمد عمر ابو رزق .108

 14/10/2003 10000 خانيونس خانيونس عيد اسماعيل طاهر االغا واوالده .109

 14/10/2003 1000 دير البلح دير البلح علي محمد علي أبو قاسم .110

 14/10/2003 3000 دير البلح دير البلح محمود عودة احمد ابو سمرة .111

 14/10/2003 1000 دير البلح دير البلح مي فايز عاشور واديعز .112

 14/10/2003 2000 دير البلح دير البلح يوسف محمد عبدالعزيز شاهين .113

 14/10/2003 500 دير البلح دير البلح يحيى عبدالرحمن حسين بشير .114

 14/10/2003 150 خانيونس خانيونس عبد الرحمن خليل شعت .115

 14/10/2003 500 نيونسخا خانيونس م شعتلعماد سعد سا .116

 14/10/2003 500 رفح رفح اسامة عبد الرازق خليل شعت .117

 14/10/2003 2500 دير البلح دير البلح عريف عودة عريف أبو منيفي .118

 14/10/2003 1000 خانيونس خانيونس عبد الحليم خليل السيد شعت .119

 15/10/2003 2000 خانيونس خانيونس حسن رزق محمد عاشور .120

 15/10/2003 3600 خانيونس خانيونس د عاشورمحمد اسماعيل محم .121

 15/10/2003 13500 خانيونس خانيونس محمد اسماعيل عاشور وشريكة محمود .122

 15/10/2003 1200 خانيونس خانيونس علي حافظ جاسر عاشور .123

 15/10/2003 1500 خانيونس خانيونس محمود اسماعيل محمد عاشور .124

 15/10/2003 800 خانيونس سخانيون عبد الحافظ عبد ربه سليمان ابو الخير .125

 15/10/2003 1800 خانيونس خانيونس سليمان رزق محمد عاشور .126

 15/10/2003 1250 خانيونس خانيونس جمعة سالم سليمان الفقعاوي .127

 23/10/2003 1000 القرارة خانيونس عادل احمد علي االسطل .128

 23/10/2003 5000 القراراة خانيونس طارق يوسف علي االسطل .129

 23/10/2003 1000 القراراة خانيونس عيد عثمان العبادلةعبد الكريم س .130

 23/10/2003 10000 القرارة خانيونس "واخوانه" مصطفى احمد مجد االسطل  .131

 23/10/2003 9000 القرارة خانيونس عبد الحميد محمد عثمان العبادلة .132

 23/10/2003 2000 القرارة خانيونس احمد محمد احمد االسطل .133

 23/10/2003 2000 القرارة خانيونس " اخوانهو"طل محمد احمد سليمان االس .134

 23/10/2003 2000 القرارة خانيونس عبد ربه علي ضاهر االسطل .135

 23/10/2003 1500 القرارة خانيونس يوسف سلمان مصطفى االسطل .136

 23/10/2003 4000 القرارة خانيونس نعيم علي محمد االسطل .137

 23/10/2003 3000 القرارة خانيونس حمدي علي محمد االسطل .138

 23/10/2003 4000 القرارة خانيونس عبد الكريم علي محمد االسطل .139

 23/10/2003 3000 القرارة خانيونس عيد كامل سليمان االسطل .140

 23/10/2003 4000 القرارة خانيونس "واخوانه" محمد حمدي مالحي االغا .141

 14/11/2003 8000 البريج دير البلح ةمحمود سلمان عواد العواود .142

 14/11/2003 1000 البريج دير البلح  عبد الكريم ابو جاللاسماعيل عمر .143
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 14/11/2003 1000 البريج دير البلح مسعود محمد عبد الكريم ابو جالل .144

 14/11/2003 1000 البريج دير البلح عبد اللطيف عمر عبد الكريم ابو جالل .145

 14/11/2003 1000 البريج دير البلح صقر عمر عبد الكريم ابو جالل .146

 14/11/2003 4200 البريج دير البلح  سلمي العواودةعواد محمد .147
 14/11/2003 200 البريج دير البلح سلمان محمد سلمي العواودة .148
 14/11/2003 1600 البريج دير البلح جهاد خالد سلمان العواودة .149
 14/11/2003 2400 البريج دير البلح عطية محمد سلمي العواودة .150
 14/11/2003 5000 لبريجا دير البلح جبر سليمان محمد ابو خوصة .151
 21/12/2003 5000 وادي السلقا دير البلح علي سالمة علي السميري .152
 21/12/2003 5000 وادي السلقا دير البلح حسين سلمان حسين السميري .153
 22/12/2003 4000 وادي السلقا دير البلح راجي مرزوق عيد السميري .154
 23/12/2003 5000 وادي السلقا دير البلح تمام عبد الكريم سالمة السميري .155
 23/12/2003 5000 وادي السلقا دير البلح سليمان عايش رزق السميري .156
 23/12/2003 8000 وادي السلقا دير البلح عيد جمعة عيد السميري .157
 23/12/2003 2000 وادي السلقا دير البلح مريم مرزوق عيد السميري .158
 23/12/2003 3000 وادي السلقا دير البلح عبد الرحيم أحمد العطار .159
 24/12/2003 1000 دير البلح دير البلح حماد محمد خليل العزب .160
 24/12/2003 2000 دير البلح دير البلح فاطمة احمد خليل العزب .161

 24/12/2003 15000 دير البلح دير البلح عماد سالم سليمان ابو رزق .162

 24/12/2003 300 دير البلح دير البلح "ابو الشيخ " محمد حسين محمد بشير  .163

 24/12/2003 20000 دير البلح دير البلح قادر مطير حسين أبو هولي وإخوانهعبد ال .164
 27/12/2003 6000 البريج دير البلح سامي شحدة عبد اهللا أبو خوصة .165
 27/12/2003 15000 البريج دير البلح إسماعيل عبد الكريم يوسف السلفيتي .166
 27/12/2003 50000 البريج دير البلح عبيد محمد أبو جالل .167
 27/12/2003 1500 البريج  دير البلح مر عبد الكريم أبو جالل جالل ع .168
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 : آبار المياهتدمير
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي تدمير آبار المياه الجوفية، السيما تلك المخصصة لألغراض الزراعية، حيث وثق المركز                

ري، ليصل بذلك عدد اآلبار التـي جرفتهـا تلـك           لبئرين الستخراج المياه الجوفية، يستخدمان ألغراض ال      تدمير هذه القوات    
وتسهم عمليات تدمير وتجريف آبار المياه في إلحاق مزيد من األذى بالمزارعين الفلسـطينيين،              . القوات إلى سبع عشرة بئراً    

مسـاحات  زراعية أكبر من تلك القطعة التي يتواجد فيها البئر نفسه، ما يوقف زراعة هـذه ال               آبار المياه مساحات    تغذي  حيث  
 .والجدول التالي يوضح بيانات هذين البئرينويجعل من عملية استغاللها وزراعتها أمراً مستحيالً، 

 

 جدول يوضح آبار المياه التي تعرضت للتدمير خالل الفترة التي يغطيها التقرير
 تاريخ الضرر المحافظة اسم المالك رقم

 10/10/2003 شمال غزة  وإخوانهعبد الرحمن توفيق عبد الهادي حمد .1
 14/10/2003 دير البلح العزيز شاهين يوسف محمد عبد .2

 :تدمير المركبات
وفي معرض استهدافها للمدنيين وممتلكاتهم، دأبت قوات االحتالل على تدمير المركبات بأنواعها المختلفة، وبأشكال متعـددة،                

تدمر خاللها المركبات التي تكون متوقفـة       لتقرير، ف  أشار إليها ا   حيث تستهدف المركبات خالل عمليات التوغل واالقتحام، التي       
كما تؤدي عمليات االغتيال والتصفية الجسدية إلى تدمير المركبات، سواء المستهدفة أو غيرهـا ممـن                . الطرقجوانب  على  

 .كتراث بحياة السكانااليترافق مرورهن أو توقفهن على الطريق مع عملية القصف، التي تتسم بالعشوائية وعدم 
 

 دول يوضح المركبات التي تعرضت للتدمير حالل الفترة التي يغطيها التقريرج
 تاريخ اإلعتداء حجم الضرر المحافظة  مالك المركبةإسم رقم

 02/10/2003 جزئي دير البلح مصطفى محمد عريف أبو منيفي .1

 02/10/2003 جزئي دير البلح تيسير سلمان ابراهيم أبوعمرة .2

 02/10/2003 جزئي ر البلحدي محمد يوسف ناصر أبو عمرة .3

 05/10/2003 جزئي دير البلح مرشد محمد أمين شاهين .4

 05/10/2003 جزئي دير البلح محود شعبان مصطفى النمروطي .5

 05/10/2003 جزئي دير البلح خالد عبداهللا سلمي أبو عريبان .6

 06/10/2003 جزئي رفح سيارة اسعاف تابعة لمستشفى ابو يوسف النجار .7

 14/10/2003 جزئي دير البلح بو منيفيعريف عودة عريف أ .8

 20/10/2003 كلي غزة خالد غازي المصري .9
 31/12/2003 جزئي شمال غزة سعيد محمد الجراح .10

 

 :استخدام القوة المميتة
واصلت قوات االحتالل استخدام القوة المميتة، في تعاملها مع السكان المدنيين في األراضي الفلسـطينية المحتلـة، وتـؤدي                   

المكثف للنيـران    اإلطالق العشوائي    الفلسطينيين، جراء عدد كبير من     واالقتحام للمناطق الفلسطينية إلى قتل       8توغلعمليات ال 

                                                 
 . راجع فقرة توغالت قوات االحتالل في بداية التقرير 8



 31/12/2003 إلى 1/10ي يغطي الفترة من تقرير دور............ ................................................مركز الميزان لحقوق اإلنسان

 31/12/2003  غزة -جرائم قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينة المحتلة 

 أسفر عـن إصـابة      10/10/2004 بتااريخ يذكر أن اجتياح رفح      .، التي تطلقها الدبابات والطائرات العمودية     وقذائف مدفعية 
 وكذلك يسقط  .مميتةتخدام قوة مفرطة و   ة القصف واس  يساعات، ما يؤكد عشوائ   فلسطينياً ومقتل ثمانية آخرين خالل بضع       ) 56(

 الذي تواصله أبراج المراقبة العسكرية المنتشرة على طـول الشـريط            يكثير من الفلسطينيين قتلى جراء إطالق النيران اليوم       
 األكبـر  يذكر أن العدد. 9ع العسكرية الحدودي الفاصل بين مصر واألراضي الفلسطينية، أو تلك المحيطة بالمستوطنات والمواق          

وتثبت تحقيقات المركز الميدانية، أن     . ازلهم، أو بالقرب منها، أو أثناء تجولهم في المدن الفلسطينية         من الشهداء يسقطون في من    
القصـف   قوات االحتالل التميز بين أهدافها، كما أنها التستخدم قوة متناسبة، وأن أغلب الشهداء الفلسطينيين سـقطوا جـراء                 

 .إيقاع أكبر قدر من القتلى في صفوف السكان المدنيين تلك القوات تعمداألمر الذي يؤكد ، العشوائي
 

 10)32(المــادة    
تحظر األطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة لألشخاص المحميين الموجودين تحت 

يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي ال تقتضيها المعالجة الطبية للشخص وال . سلطتها
 .المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون

 عمليات االغتيال والتصفية الجسدية
ل عمليات االغتيال والتصفية الجسدية، التي تنفذها قوات االحتالل بحق مدنيين ممن تدعي أنهم من نشطاء المقاومة، شكالً                  تمث

ـ  ،آخر من أشكال استخدام القوة المميتة وغير المتناسبة، حيث تودي تلك العمليات بحيـاة عشـرات الفلسـطينيين                  ن غيـر    م
وتؤكد مصادر البحث الميداني في المركز، أن كـل         .  وعسكرية في دولة االحتالل    ت مصادر سياسية  عترافامستهدفين وفقاً ال  ال

ة بممتلكاتهم ومنازلهم السكنية، السيما     ، وألحقت أضراراً متفاوت   11عمليات االغتيال أودت بحياة فلسطينيين من غير المستهدفين       
 .عمليات القصف الجوي

 : االغتيال والتصفية الجسدية في قطاع غزة على النحو التاليويستعرض التقرير عمليات القصف الجوي التي نفذت بغرض
  الشجاعية-غزة 
، منزالً قيد اإلنشاء 20/10/2003 من صباح االثنين الموافق 8:20الطائرات الحربية اإلسرائيلية، عند حوالي الساعة  قصفت

 مدنياً بجراح من بينهم 21 إصابةوفي منطقة الشعف في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أدى القصف إلى تدمير المنزل 
 .سبعة أطفال وأربع سيدات

وقال شهود . العاشرة والنصف من مساء االثنين نفسه، عادت المروحيات اإلسرائيلية لتقصف المنزل نفسه وعند حوالي الساعة
ـًا واحًدا  عيان الهجوم إلى إصابة أحد  وأدى.  أصاب المبنى الذي تمت مهاجمته صباح اليوم نفسه- على األقل -أن صاروخ

 . عشر شخصاً بجروح
  الجالء-غزة 

مدنية بينما كانت تسير على شارع الجالء، وسط   صباحاً، هاجمت مروحيات إسرائيلية سيارة10:50وعند حوالي الساعة الـ
وإياد فايق الحلو،  عاماً، 23 خالد غازي المصري، :ن كانا بداخلها وهما اثن،فلسطينيين مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل ثالثة

                                                 
الفلسطينية المكتظفة في السكان جنوب مدينة رفح، كما أقامت برجـاً   أقامت قوات االحتالل خمسة أبراج مراقبة عسكرية مرتفعة تطل على المناطق  9

 .آخر على طريق البحر في منطقة الشيخ عجلين في مدينة غزة، باإلضافة إلى عشرات األبراج المقامة سابقاً
10 .، مصدر سابقاتفاقية جنيف الرابعة   

ت إدانتهم بأي عمل، وتجري تصفيتهم على خلفية شـكوك، ودون محاكمـات    تجدر المالحظة هنا أن المستهدفين بالقصف هم عادة أشخاص لم تثب 11
 .األمر الذي يحظره القانون الدولي، فال يوجد ما يبرر القتل دون محاكمات أياً كان التبرير
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وأوقع .  عاماً، بينما كان يقود سيارته بالقرب من السيارة المستهدفة34 عاماً، فيما استشهد مروان عبد الكريم الخطيب، 28
 . عشر مصاباً، وألحق أضراراً جسيمة بعدد من السيارات والمباني المجاورةةالقصف ثماني

ت الطائرات المروحية اإلسرائيلية، غرفة صغيرة في أرض زراعية، تقع  من ظهر االثنين، قصف12:20وعند حوالي الساعة 
 .جنوب شرق حي التفاح في مدينة غزة، ما أدى القصف إلى تدمير الغرفة، ولم يكن بداخلها أي شخص

 
  مخيم النصيرات–دير البلح 

، سيارة مدنية، بالقرب 20/10/2003 من مساء أمس االثنين الموافق 9:15  قصفت مروحيات إسرائيلية، عند حوالي الساعة 
الميدانية، فإن السيارة كانت قادمة من طريق المركز ووفقاً لتحقيقات  .من مدخل مخيم النصيرات على طريق صالح الدين

 متراً من شارع أبو بكر، حين قصفتها الطائرات بصاروخ، ما أدى إلصابة 150بنحو  صالح الدين، وقطعت مسافة تقدر 
وفور سماع صوت القصف هرع سكان المنطقة والمارة، وأفراد الطواقم الطبية، . ا، فيما الذ الثالث بالفراراثنين من ركابه

إلنقاذ المصابين وإطفاء السيارة المحترقة، إال أن المروحيات عادت لتقصف المكان من جديد، ما أوقع اثني عشر شهيدا 
وتشير تحقيقات المركز إلى استخدام قوات االحتالل لنوع جديد من .  مصاباً بين المدنيين وأفراد الطواقم الطبية65وحوالي 
 . في هذه العمليةالصواريخ

  جباليا-شمال غزة 
أخرى، م اقترفت قوات االحتالل اإلسرائيلي جريمة 25/12/2003 من مساء يوم الخميس 5:45وعند حوالي الساعة 

 على شارع الصفطاوي في حي عباد الرحمن المكتظ ء سيرهاأثناباستهدافها سيارة مدنية من نوع سبارو بيضاء اللون، 
غالبيتهم من المارة، استشهاد خمسة فلسطينيين و  تحطيم زجاج نوافذ عدد من المنازل وإصابة العشراتبالسكان، ما أسفر عن

 :همو
 وهو من ركاب –ت من مخيم النصيرا)  عاماً 28( من مخيم جباليا، نبيل حسن الشريحي )  عاماً 40( مقلد حميد حميد 

 .) عاماً 32 ( ، سعيد عواد أبو ركاب) عاماً 19( ، أشرف حسن رضوان ) عاماً 25( السيارة، وائل محمد الدقران 
  الجالء-غزة 

 صغيرة، ، سيارة31/12/2003قصفت المروحيات اإلسرائيلية، عند حوالي الساعة السابعة من مساء يوم األربعاء الموافق 
 من هذه ركاب السيارةشارع الجالء، ما أسفر عن إصابة ثالثة عشر مواطناً بجروح طفيفة، وقد نجا أثناء مرورها على 

 الجدير بالذكر أن هناك صاروخاً قد أخطأ .وقد أحدث هذا القصف أضراراً ببعض المنازل والمنشآت المحيطة بالمكان. عمليةال
  .أضراراً بالسيارة وإصابة من بداخلها من المدنيينهدفه فأصاب سيارة أخرى من نوع فيات أونو بيضاء، مما سبب 

 
تحظر الحكومات، بموجب القانون، جميع عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة، وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم 

ال يجوز التذرع بالحاالت االستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، و. بموجب قوانينها الجنائية، يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها
وال يجوز تنفيذ عمليات اإلعدام هذه أياً كانت الظروف، . أو عدم االستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، لتبرير عمليات اإلعدام هذه

 ال على سبيل الحصر، حاالت النزاع المسلح الداخلي، وحاالت استخدام القوة بصورة مفرطة أو مخالفة للقانون                 حتى في الظروف التي تضم على سبيل المثال       
من جانب موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، أو من جانب شخص يعمل بتحريض أو بموافقة صريحة أو ضمنية منه، وحاالت الوفـاة          

 .12ر أقوى في مفعوله من المراسيم التي تصدرها السلطة الحكوميةويكون هذا الحظ. أثناء االحتجاز

 
 

                                                 
ى بها المجلس االقتصادي أوص. مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمات 12 

 .1989مايو /  أيار24 المؤرخ في 65/1989واالجتماعي في قراره 
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 جدول يوضح أسماء من قتلوا على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي
 تاريخ اإلستشهاد العمر المحافظة اسم الشهيد رقم

 01/10/2003 19 رفح مبروك محمد ديب جودة .1

 01/10/2003 13 غزة حسين سمير حسين عالوي .2

 01/10/2003 22 عبسان الكبيرة برهم أبو دقةرباح ابراهيم  .3

 2/10/2003 60 رفح سليم محمد سليم البيومي .4
 04/10/2003 1 خان يونس مصطفى عبد القادر اسماعيل البدرساوي .5

 05/10/2003 28 رفح سعيد حسين جربيع أبو عزوم .6

 10/10/2003 21 رفح محمد أحمد يونس عبد الوهاب .7

 10/10/2003 8 رفح ابراهيم أحمد القريناوي .8

 10/10/2003 18 رفح عالء نعمان كامل منصور .9

 10/10/2003 15 رفح سامي طالل نجيب صالح .10

 10/10/2003 17 رفح عطوة يوسف عطوة أبو محسن .11

 11/10/2003 19 رفح زكي يحيى زكي الشريف .12

 12/10/2003 34 خان يونس سمير ابراهيم محمد البيوك .13

 16/10/2003 23 رفح وليد حسين محمد عبد العال .14

 16/10/2003 37 رفح وليد محمد يونس عبد الوهاب .15

 16/10/2003 17 رفح شادي خليل اسماعيل صقر .16

 18/10/2003 33 رفح وداد كامل العجرمي .17
 18/10/2003 39 رفح طارق أبو الحصين .18
 18/10/2003 22 رفح حسام عمر المغير .19
 19/10/2003 18 رفح شادي نبيل محمود أبو علوان .20

 20/10/2003 24 رفح عياش هابي سلمان .21

 20/10/2003 21 رفح طه علي مصطفى أبو .22

 20/10/2003 23 النصيرات عبد الحليم محمد العبد طبازة .23

 20/10/2003 11 النصيرات محمد زياد محمود بارود .24

 20/10/2003 18 النصيرات مهدي اسماعيل أحمد أبو جربوع .25

 20/10/2003 19 النصيرات عطية يوسف عطية مونس .26

 20/10/2003 49 النصيرات ةأحمد عيد السيد خليف .27

 20/10/2003 30 المغازي زين العابدين محمد محمود شاهين .28

 20/10/2003 28 غزة خالد غازي داوود المصري .29

 20/10/2003 34 غزة مروان عبد الكريم الخطيب .30

 20/10/2003 27 النصيرات محمد اشتيوي محمد المصري .31

 20/10/2003 30 غزة مؤيد فايز حسن الحلو .32

 22/10/2003 20 النصيرات أيوب الملكح صباأيوب م .33

 23/10/2003 35 بيت الهيا هعبد رب عابد عبدا هللا إسماعيل .34

 24/10/2003 18 النصيرات ابراهيم جمعة العبد طبازة .35

 24/10/2003 10 وادي السلقا محمد اسماعيل عليان الحمايدة .36

 24/10/2003 23 النصيرات محمد توفيق محمود حتحت .37

 24/10/2003 18 دير البلح ابو حمودةبالل سعيد عبد الحميد  .38

 24/10/2003 22 جباليا سمير محمد حامد فودة .39
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 25/10/2003 31 الزوايدة سعود علي حمدان عياش .40

 26/10/2003 18 غزة أكرم حامد محمود بكرون .41

 27/10/2003 26 بيت حانون كريم عليان حسين الكفارنة .42

 29/10/2003 25 غزة محمد صبحي حسن عوض .43

 29/10/2003 16 النصيرات د الغفار حسين أسعدصالح الدين عب .44

 6/11/2003 29 خزاعة نظمي فوزي إبراهيم النجار .45
 6/11/2003 19 خزاعة محمد توفيق سلمان النجار .46
 6/11/2003 62 خانيونس صبحي صالح عيسى شرير .47
 07/11/2003 20 المغازي مؤمن عمر احمد المغاري .48

 7/11/2003 19 بيت الهيا شادي رفيق سعيد حبوب .49
 7/11/2003 19 بيت الهيا محمود عمر حسن أبو شكل .50
 11/11/2003 14 رفح شادي نعيم خليل أبو عنزة .51

 12/11/2003 42 معسكر جباليا ناهض محمد حسين كتكت .52

 16/11/2003 55 رفح يوسف زيادة أبو ختلة .53
 21/11/2003 22 دير البلح محمد سليمان خليل صرصور .54

 24/11/2003 59 رفح محمد أحمد الصرفندي .55
 26/11/2003 36 وادي السلقا خالد احمد ابراهيم السميري .56

 26/11/2003 31 وادي السلقا اسامة سليمان عايش السميري .57

 26/11/2003 33 وادي السلقا ابراهيم موسى محمود السميري .58

 28/11/2003 32 بيت الهيا سيد صالح سالم ابو صفرة .59

 02/12/2003  22 معسكر جباليا هند سليمان ابراهيم الشراتحة .60

 5/12/2003 17 رفح األخرس جهاد موسى .61
 5/12/2003 22 غزة أشرف عبد السالم اسماعيل الحية .62
 5/12/2003 19 غزة عبد الكريم محمد عرفات سكر .63
 11/12/2003 28 رفح ناصر محمد أبو نجا .64
 11/12/2003 22 رفح صبري أحمد محمد أبو لولي .65
 11/12/2003 28 رفح عمر فوزي أبو محسن .66
 11/12/2003 55 رفح همومعياد محمد الم .67
 11/12/2003 27 رفح محمد رجب زينو .68
 11/12/2003 17 رفح األخرس سلمان محمد .69
 15/12/2003 28 مشروع عامر )البالي ( يونس مراحيل السواركة  .70
 15/12/2003 27 جباليا وائل صقر دحروج ابو دحروج .71
 17/12/2003 18 رفح الهمص مصطفى عبد الحميد .72
 22/12/2003 28 دير البلح طّيأسعد إبراهيم محمد الع .73
 22/12/2003 26 غزة محمد سعود محمد مصطفى .74
 23/12/2003 50 رفح خليل محمد القصاص .75
 23/12/2003 22 رفح علي حسن النجار .76
 23/12/2003 21 رفح خميس أنور الراعي .77
 23/12/2003 27 رفح محمد كامل منصور .78
 23/12/2003 34 رفح عائد أحمد عبد الهادي النجار  .79
 23/12/2003 21 رفح )حسنين(عزمي الحاج أحمدرامي  .80
 23/12/2003 26 رفح  وئام رزق موسى .81
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 23/12/2003 32 بني سهيال أحمد العبد النجار .82
 25/12/2003 40 مخيم جباليا مقلد حميد حميد .83
 25/12/2003 28 النصيرات )الشريحي(نبيل حسن سالم أبو جبر  .84
 25/12/2003 32 غزة سعيد عواد أبو ركاب .85
 25/12/2003 25  عباد الرحمن–جباليا مد الدقرانوائل مح .86
 25/12/2003 19  عباد الرحمن-جباليا أشرف حسن رضوان .87
 25/12/2003 22 خانيونس محمد أكرم الدسوقي .88
 25/12/2003 27 خانيونس ابوجويعد عدنان عبد الرحمن .89
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 استهداف الطواقم الطبية
ارات اإلسعاف، وقد أخذ استهدافها أشكاالً متعددة، منها االستهداف المباشر،  أفراد الطواقم الطبية وسيت قوات االحتاللاستهدف

 - على الرغم من وضوح الشارة الممّيزة ألفراد تلك الطواقم-بإطالقها النار عمداً، على سيارات اإلسعاف وسائقيها والمسعفين
، ومنع وصول سيارات اإلسعاف أو إعاقة وصول سيارات اإلسعاف، التي تحمل مرضى أو مصابين إلى المستشفيات

 .والمسعفين إلى مناطق، يوجد فيها مصابين أو مرضى
، السـيما   األوروبـي غزة   وصول المرضى الى مستشفى       دون ،6/10/2003، يوم االثنين الموافق     حالت قوات االحتالل  فقد  

ما استدعى نقلهـم الـى      ،  رفحوس  خانيونالشرقي الذي يربط بين محافظتي      طريق  لل  تلك القوات   اغالق ، جراء حاالت الوالدة 
 . ال يتوفر فيه قسم للوالدة الذيمستشفى أبو يوسف النجار واستدعاء المستشفى أطباء من خارج المستشفى

المصـابين  ات االسعاف التي حاولت نقـل        صوب سيار  ،10/10/2003، يوم الجمعة الموافق     نيران اسلحتها الرشاشة  فتحت  و
 الطواقم  أفرادكما أصيب جراء عمليات إطالق الرصاص والقصف أحد         . احها لمخيم رفح  برصاص قوات االحتالل، خالل اجتي    

، )ُمسـعف (سيارة اإلسعاف التابعة لجمعية دار الكتاب والسنة حيث يعمل ضابط إسعاف       ى  لإ كان يقوم بنقل جريح      بينماالطبية  
 .عام، عيار ناري في الظهر30رجاء صالح عمر : رة وهويبجروح خط

ف، أنه بينما توجه إلى حي  سائق سيارة إسعا، وهوأدلى به للمركز، أفاد عدنان النواجحةشفوع بالقسم مفي تصريح و
من تعرضت سيارتهم إلطالق نار مكثف  ، 18/10/2003يل برفقة المسعف مريد الكرنب لنقل حالتين مرضيتين يوم البراز

 لنقل والنجاة بأنفسهم، ولم يتمكنوا من دخول المنطقةما دفعهم للهرب دبابة إسرائيلية كانت ترابط على جانب الطريق، 
فقة من قوات وحسب إفادة النواجحة فإن توجهه إلى حي البرازيل كان بعد أن حصل الجانب الفلسطيني على موا. المرضى

 .رة اإلسعاف بالدخول إلى المنطقةاالحتالل للسماح لسيا
 منزله 7/11/2003ات االحتالل قصفت يوم الخميس الموافق  أحد سكان جنوبي مخيم النصيرات، أن قو13)ق. م(وأفاد 

وحسب إفادته فقد أجرى اتصاالً بطواقم اإلسعاف في . بقذائف مدفعية، ما أدى إلى إصابته وأربعة من أوالده بشظايا القذائف
 .هداء األقصىالمنطقة، إال أنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه إال بعد نحو خمس ساعات، حيث تم نقله إلى مستشفى ش

 
 )18(المــادة 

ال يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع 
 .....األوقات
 )20(المـادة 

ظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم األشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منت
يجب احترام وحماية جميع الموظفين اآلخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة  ... والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم

 ....ع كما هو مذكور أعاله وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائفالذرا
 )21(المــادة 

يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو في البحر 
  ......18 مخصصة لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة بواسطة سفن

 )23(المــادة 
على كل طرف من األطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رساالت األدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد 

وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رساالت من األغذية الضرورية، والمالبس، والمقويات المخصصة لألطفال دون الخامسة عشرة من . نيين، حتى لو كان خصماًآخر المد
 14 . ..العمر، والنساء الحوامل أو النفاس

                                                 
 . تم حجب االسم بناء على طلب المدلي بالتصريح، خوفًا من تعرضه لعقاب قوات االحتالل، سواء خالل تنقله ومروره عن الحوادجز اإلسرائيلية 13
 .، مصدر سابقاتفاقية جنيف الرابعة 14
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 النفي واإلبعاد القسري
نفي وإبعاد سكان األراضي المحتلـة ونقلهـم        المتعلقة بمنع   نساني،  واصلت قوات االحتالل انتهاكها لقواعد القانون الدولي اإل       

، بإبعاد خمسة عشر    14/10/2003 يوم الثالثاء الموافق      في المنطقة الوسطى   وفي هذا السياق أمر قائد قوات االحتالل      . قسرياً
 ساعة عند معبر بيت حانون      48لمدة  زهم  احتجيتم ا معتقالً إدارياً فلسطينياً من سكان الضفة الغربية، إلى قطاع غزة، على أن             

 وفيما بعد أضيف إلى العدد ثالثة آخرين ليصبع عـددهم ثمانيـة             . القرار  هذا  االستئناف ضد  من ممارسة حق  لتمكينهم  ) إيرز(
 .عشر فلسطينياً

مـاكن  ريجي ومـن أ   ، بشكل تد  6/12/2003 إلى غزة منذ      على االنتقال  إجبار الموقوفين يذكر أن قوات االحتالل شرعت في       
ثير الرأي العام الدولي، واختارت أوقات العطالت الرسمية، بحيث تضمن عدم فعالية أي نشاط يهدف إلـى                 مختلفة، بشكل ال ي   

 .31/12/2003، بحيث وصل أخر مبعد إلى غزة مساء فضح هذه الممارسة وتسليط الضوء عليها
 

 

 15)49(المــادة 
 المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي أي دولة أخرى، يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص(

 ......)محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه

 

 .ويوضح الجدول التالي أسماء الفلسطينيين ممن أجبروا على االنتقال إلى غزة، خالل الفترة التي يغطيها التقرير
 

 أسماء من أجبرتهم على االنتقال قسرياً إلى غزةجدول يوضح قائمة ب
 مدة اإلبعاد تاريخ النقل مكان السكن العمر االسم م. رقم

 عام ونصف مستوطنة نتساريم الخليل 34 طه رمضان راتب دويك .1
 عام ونصف مستوطنة نتساريم بيت لحم 31 كمال محمد حسين ادريس .2
 عامين بيت حانونمعبر  قلقيلية 27 حسام عبد اهللا عبد القادر عودة .3
 ستة شهور معبر بيت حانون الخليل 24 منذر محمد يونس الجعبة .4
 عامين معبر بيت حانون بيت لحم 31 رجا عطا اهللا محمد حرز اهللا .5
 عامين معبر بيت حانون قلقيلية 29 لؤي محمد ربحي فريج داوود .6
 عامين مستوطنة دوغيت بالطة 38 غانم توفيق سوالمة .7
 عامين توطنة دوغيتمس جنين 21 سامي الصوص .8
 عامين مستوطنة دوغيت نابلس 26 راسم خطاب حسن مصطفى .9

 عامين مستوطنة دوغيت رام اهللا 34 رامي فواز حسن حجيجي .10
 عامين مستوطنة دوغيت نابلس 28 عالء فؤاد إبراهيم حسونة .11
 عامين مستوطنة نتساريم سلفيت 32 سامي إسماعيل عباس .12
 عام مستوطنة نتساريم ليلالخ 27 سامر عبد الغني فياض أبو زينة .13
 عامين مستوطنة نتساريم الخليل 36 هاني حمدي حامد الرجبي .14
 عامين مستوطنة نتساريم بيت لحم 29 ناصر يوسف جمعة سالمة .15
 عامين مستوطنة نتساريم جنين 27 أحمد حسين محمد مشقاح .16
 عامين مستوطنة نتساريم  الخليل-يطا 27 سامر صبحي محمد بدر .17

                                                 
 .، مصدر سابقجنيف الرابعةاتفاقية  15

 



 31/12/2003 إلى 1/10ي يغطي الفترة من تقرير دور............ ................................................مركز الميزان لحقوق اإلنسان

 31/12/2003  غزة -جرائم قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينة المحتلة 

 عام ونصف معبر بيت حانون جنين 40 عابدمصطفى حسين محمد  

      

 16حظر الترحيل القسري للمدنيين : 17المــادة 
وإذا مـا  .  ال يجوز األمر بترحيل السكان المدنيين، ألسباب تتصل بالنزاع، ما لم يتطلب ذلك أمن األشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة            -1

يل، يجب اتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة الستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى واألوضاع                اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترح     
 .الصحية الوقائية والعالجية والسالمة والتغذية

 . ال يجوز إرغام األفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم ألسباب تتصل بالنزاع-2 

 
 في سياق سلسلة من جرائم النفي واإلبعاد التي واصلت قوات االحتالل ارتكابها منذ احتاللها                النقل الجبري الجديدة   جرائموتأتي   

منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية، عندما نفت ثالثة عشر فلسـطينياً إلـى جزيـرة              لألراضي الفلسطينية، وشرعت في تصعيدها      
 . 10/5/2002ة الموافق  ست وعشرين آخرين على االنتقال إلى غزة، يوم الجمعترقبرص، وإجب

، هم من المعتقلين اإلداريين، الذين لم تثبـت بحقهـم أي             المشار لهم في الجدول أعاله     جدير بالذكر أن جميع المنقولين إلى غزة      
 .قواعد القانون الدولي ومعايير حقوق اإلنسانل انتهاكاحتجازهم األمر يجعل من مجرد إدانة لدى قوات االحتالل، 

 
 

                                                 
 .1949أغسطس /  آب12 البروتوكول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في  16
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 غالقالحصار واإل

ـ 2000 مساء التاسع من أكتوبر عام     األراضي الفلسطينية المحتلة   إغالق    قوات االحتالل  فرضت   حصـارها رض، وتواصل ف
منطقتي السيفا في شمال غزة، والمواصي في رفـح         عزل  ي الوقت الذي تواصل فيه تلك القوات        فو. هذا التقرير حتى صدور   
 الحصار بين الحين واآلخر، فتغلق المعابر والطرق بشكل تام، ثم تعـود     إجراءاتتواصل قوات االحتالل تشديد     ،  17وخانيونس

 .، وبشرط الحصول على تصريح خاص بذلكلتسمح بحركة جزئية عليها في أوقات أخرى
يـوم االثنـين الموافـق      مـن مسـاء      عند حـوالي السـاعة الثالثـة      واستمرت حاالت إغالق الحواجز العسرية بين المدن، ف       

حاجزي المطاحن وأبو هولي، وتجمع مئات الفلسطينيين، العائدين        عند   ،18قوات االحتالل طريق الحكر   ، أغلقت   22/12/2003
وال تكتفي قوات االحتالل بإعاقة حرية مرور السكان وتنقلهم، بل في كثير             .من أماكن عملهم، من الجنوب إلى غزة وبالعكس       

كنت عائداً من ...  ":رشاشة تجاههم، حيث جاء في إفادة محمد عابد     من األحيان تفتح أبراج المراقبة العسكرية نيران أسلحتها ال        
وجدنا الحاجز مغلقاً والمنطقـة مكتظـة بالسـيارات    ... حيث كنا في زيارة لبعض أقاربنا ... مدينة غزة وبرفقتي ابنتي نهلة    

 المـارة  ، حـين بـدأ بعـض         مسـاءً   الساعة الثالثة والنصف، حتى الساعة السادسة والنصف       ذبقينا ننتظر من  ... والشاحنات  
رابط طوال الوقت علـى مـدخل الطريـق         توكانت دبابة وجيبان عسكريان     ... يتحركون ليقطعوا الطريق سيراً على األقدام       

وفجاً رأيـت شـباناً     ... سمعنا صوت إطالق متقطع للنيران      وعند حوالي الساعة السابعة     .... بجانب برج المراقبة العسكري     
..  وسـمعت طلقـات أخـرى        ...الطريق أمامهم   ن ويهرولون، وأخرون كانوا يطلقون صيحات إلفساح        يحملون ثالثة مصابي  

بقينـا  ...لم أتمكن من مشاهدة سوى ثالثة مصابين، غير أن الناس أكدوا وجـود سـتة                ... وصيحات تطالب بإفساح الطريق     
ات قوية شرقي الحاجز في منطقة أبو العجين        حيث شاهدنا قصفاً بقذائف تحدث أصو     ... ننتظر في ظل البرد والخوف الشديد       

وعند حوالي الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه جائنا صوت الجندي عبر مكبر الصـوت يأمرنـا بركـوب السـيارات              ... 
 .."للتحرك

 جدول يبين أيام فتح وإغالق المعابر والحواجز العسكرية في قطاع غزة
 عدد أيام اإلغالق المعبر

 4 ةالمنطقة الصناعي
 31 ايرز–معبر بيت حانون 

 3  رفح-معبر العودة 
 4  كارني–معبر المنطار 
 62 معبر صوفا

 90 خانيونس الغربية–رفح 
 4  خانيونس الشرقية–رفح 

 4 )المطاحن-الحكر(خان يونس-الوسطى
 85 )أبو العجين(خان يونس-الوسطى

 84 )مفترق الشهداء(الوسطى-غزة
 13 )طريق البحر(الوسطى-غزة

 

                                                 
 . لمعرفة تفاصيل حصار منطقتي السيفا في شمال غزة، والمواصي في رفح وخانيونس، يرجى مراجعة تقارير المرآز التوثيقية السابقة 17
 .2000 يستخدمها السكان، في ظل استمرار إغالق طريق صالح الدين، منذ اندالع االنتفاضة عام طريق الحكر، وهي طريق فرعي  18
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 صةالخال
 

، والمستندة إلى حصيلة أعمال الرصد والتوثيق الميداني، المتسم بالحياد والدقة، حقيقـة ارتكـاب                أعاله تبرز الحقائق الواردة  
 ومعايير حقوق اإلنسـان،      العام، والقانون الدولي اإلنساني،    قوات االحتالل اإلسرائيلي النتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي       

  تردي حالة حقوق األنسان في األراضي الفلسطينية عموماً وفي محافظات غزة على وجـه الخصـوص                األمر الذي أسهم في   
 .خالل فترة هذا التقرير

األمر الذي . ة والثقافية واالجتماعية واالقتصادي، والسياسيةةو تمس الممارسات اإلسرائيلية، بجملة حقوق اإلنسان بشقيها المدني
اضي الفلسطينية رالبطالة وتوسيع دائرة الفقراء والعاطلين عن العمل بنسب كبيرة لم تشهدها األأسهم في اسشراء ظاهرتي الفقر و

من السكان،  %62 تقارير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون االنسانية أن ما يناهز مليوني فلسطيني، أي وتورد .من قبلالمحتلة 
، 2002آب عام /وفي أغسطس. ومأوى وخدمات صحية هم من غذاءألنهم ال يحصلون على ما يكفي" معرضين للخطر"يعتبرون 

النمو أو  الدولية أن سوء التغذية واألنيميا بين األطفال الفلسطينيين، الذين يعانون من بطؤ ذكرت دراسة للوكالة األمريكية للمعونة
 .19 شبه الصحراوية في أفريقياالمناطق عادة بحاالت الطوارئ في مقارنتهاالجسم الهزيل، قد ازدادت الى مستويات يتم 

 

ويرى المركز أن أحد العوامل الرئيسة التي أدت إلى استمرار وتصاعد العدوان اإلسرائيلي والجرائم المرتكبة بحـق السـكان                   
غياب الدور الفاعل للمجتمع الدولي، السيما الدول األطراف الموقعـة علـى            هو  وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينية المحتلة،      

كما تشكل الحملة   . ء القانون الدولي اإلنساني   يلقيام بواجبها في وقف انتهاكات قوات االحتالل لمباد       في ا قية جنيف الرابعة،    اتفا
 اإلرهاب، ومحاولة دولة االحتالل ربط ما تقوم به مـن جـرائم ضـد                ما تسميه  التي تقودها الواليات المتحدة األمريكية على     

 في كثيـر مـن      -ب مسئولون في اإلدارة األمريكية       يعقّ حيث   هذه الجرائم،    ،ر، بل وتشجيع  االحتالل بهذه الحملة، في استمرا    
هذه التبريـرات، األمـر الـذي       عدم صحة   الجرائم، على الرغم من     ارتكاب   عن تفهمهم لدوافع إسرائيل وراء هذه        –األحيان  

لزمة بمراعاة التزاماتها التـي يوجبهـا القـانون         ويشير المركز إلى أن إسرائيل م      .يؤكده سلوك تلك القوات وجرائمها اليومية     
عليه يطالب المركز المجتمـع الـدولي، السـيما         . الدولي كقوة احتالل، حتى في األوقات التي تدعي فيها الحفاظ على األمن           

حـتالل   لحماية المدنيين في زمن الحرب، على ضمان احترام دولة االقعة على اتفاقية جنيف المخصصةاألطراف السامية المو  
على اتفاقية جنيف المتعاقبـة، أكـدت علـى      إللتزاماتها وفقاً التفاقية جنيف، السيما وأن مؤتمرات األطراف السامية المتعاقدة           

 .انطباق االتفاقية على األراضي الفلسطينية المحتلة
 

طـراف السـامية علـى عقـد        كما يؤكد المركز أن تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة التفاقية جنيف، يجب أن يدفع األ             
مراقبـة  مؤتمرها الخاص في األراضي المحتلة، للنظر في اإلجراءات الواجب اتخاذها، كجزء من واجب هذه األطراف على                 

عيـل دور   وفي الوقت نفسه يجد المركز أن أي تحرك لتف        . ول األطراف لها في كل األحوال     ترام االتفاقية وضمان احترام الد    اح
توفير الحماية الدولية العاجلة للسكان المدنيين، ووقف العدوان اإلسرائيلي المتواصل على           ب أن يعمل على     المجتمع الدولي، يج  

 .األراضي الفلسطينية المحتلة
 

اإلسرائيلية المتواصلة، والتي تطال أوجه حياة الفلسطينيين المختلفة، أدت إلى تدهور حالـة             ويؤكد المركز على أن االنتهاكات      
 حدوث لى كما أسهمت في استشراء ظاهرتي الفقر والبطالة بين السكان، األمر الذي يفضي في حال استمراره إ               حقوق اإلنسان، 
  بتخصيص مزيـداً مـن الـدعم       - على المدى القصير   -سسات األهلية والدول المانحة   يطالب المركز المؤ  عليه  . كارثة إنسانية 
في حين يبقى التأكيد علـى       .في مستويات المعبيشة  المتواصل  تدهور  ، بهدف الحفاظ على ايستمرار الحياة ووقف ال       للفلسطينيين

                                                 
 . راجع نداءات الوآالة الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين العاجلة 19



 31/12/2003 إلى 1/10ي يغطي الفترة من تقرير دور............ ................................................مركز الميزان لحقوق اإلنسان

 31/12/2003  غزة -جرائم قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينة المحتلة 

 لحقوق المدنيين الفلسطينيين، لتمكينهم من تحسين أوجـه         هاوقف انتهاكات إنها احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية، و     ضرورة  
 .جوهر موقف القانون الدوليهو وحياتهم المختلفة بكرامة وعزة، 

 
 

 انتهى
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 ملحق التقرير
 خالل فترة التقريردول يوضح عدد الشهداء في قطاع غزة حسب المحافظةج

 عدد الشهداء اإلقامةعنوان 
 1 أمريكا

 1 بريطانيا

 35 خان يونس

 74 دير البلح

 69 رفح

 89 شمال غزة

 118 غزة

 387 المجموع
 

  خالل فترة التقريرجدول يوضح المنازل المتضررة حسب حجم الضرر والمحافظة
 األسرةعدد أفراد  عدد المنازل حجم الضرر )المحافظة (اإلقامةعنوان 
 770 112 كلي خانيونس

 954 147 جزئي خانيونس

 467 60 كلي دير البلح

 678 89 جزئي دير البلح

 2606 491 كلي رفح

 2983 429 جزئي رفح

 442 48 كلي شمال غزة

 2035 231 جزئي شمال غزة

 184 29 كلي غزة

 1546 182 جزئي غزة

 
 خالل فترة التقرير  المنشآت المتضررة حسب حجم الضرر والمحافظةجدول يوضح

 حجم الضرر العدد العنوان المنشأة رقم
 جزئي 1 خان يونس مدرسة .1

 جزئي 1 خان يونس روضة .2

 جزئي 1 خان يونس مسجد .3

 جزئي 2 دير البلح روضة .4

 جزئي 2 دير البلح أخرى .5

 جزئي 1 دير البلح مدرسة .6

 جزئي 2 رفح مركز تابع لوزارة .7

 جزئي 4 رفح درسةم .8

 جزئي 2 رفح استراحة .9

 جزئي 2 رفح مؤسسة أهلية .10

 كلي 2 رفح مركز تابع لوزارة .11

 كلي 2 رفح استراحة .12
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 كلي 1 رفح مسجد .13

 كلي 1 شمال غزة أخرى .14

 جزئي 1 شمال غزة مدرسة .15

 جزئي 3 شمال غزة مركز تابع لوزارة .16

 جزئي 1 شمال غزة استراحة .17

 جزئي 1 شمال غزة مسجد .18

 جزئي 1 غزة كنيسة .19

 كلي 1 غزة خرىأ .20

 جزئي 1 غزة مخزن صناعي .21

 جزئي 2 غزة شركة .22

 جزئي 1 غزة مركز تابع لوزارة .23

 جزئي 3 غزة مسجد .24

 جزئي 4 غزة مدرسة .25

 كلي 1 غزة مركز شرطة .26

 
 خالل فترة التقرير جدول يوضح مساحة األراضي المتضرر بالمتر المربع حسب المحافظة

 "متر مربع"ة  المتضرراألرضمساحة  عنوان ال
 1013957 ونسخاني

 415316 دير البلح

 428213 رفح

 3588568 شمال غزة

 24400 غزة

 
 خالل فترة التقرير جدول يوضح اآلبار المتضررة حسب المحافظة

 عدد اآلبار المحافظة
 1 خان يونس
 3 دير البلح

 5 رفح
 7 شمال غزة

 1 غزة

 
 فترة التقريرخالل   المتضررة حسب حجم الضرر والمحافظةتجاريةال جدول يوضح المحال

 حجم الضرر حجم الضرر المحافظة-عنوان اإلقامة
 8 جزئي خان يونس

 10 كلي خان يونس

 3 جزئي دير البلح

 2 كلي دير البلح

 9 جزئي رفح

 7 كلي رفح

 16 جزئي شمال غزة
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 8 كلي شمال غزة

 37 جزئي غزة

 73 كلي غزة

 
 خالل فترة التقرير ة المتضررة حسب حجم الضرر والمحافظالمنشآت الصناعيةجدول يوضح 

 حجم الضرر عدد المصانع المحافظة-عنوان اإلقامة
 جزئي 5 خان يونس

 كلي 9 خان يونس

 جزئي 3 دير البلح

 جزئي 17 شمال غزة

 كلي 8 شمال غزة

 جزئي 14 غزة

 كلي 21 غزة

 
 خالل فترة التقرير  المتضررة حسب حجم الضرر والمحافظةالمركباتجدول يوضح 

 عدد المركبات رحجم الضر المحافظة
 6 جزئي خان يونس

 8 كلي خان يونس

 16 جزئي دير البلح

 6 كلي دير البلح

 6 جزئي رفح

 6 كلي رفح

 16 جزئي شمال غزة

 5 كلي شمال غزة

 50 جزئي غزة

 14 كلي غزة

 


