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  مقدمة

شنته قوات االحتالل  في قسوته ودمويته، الذيمسبوق الاإلسرائيلي غير يحاول التقرير أن يؤرخ ليوميات العدوان 

ي بموجب القانون الدولي اإلنساني وأظهرت قوات االحتالل تحلالً واضحاً من أي التزام قانون. على نحو مفاجئ

من صباح يوم  11:30حملة جوية مكثفة عند حوالي الساعة بدأ بقد وكان العدوان . منذ اللحظة األولى للعدوان

وفقاً لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية اليت نشرت صباح التاسع ( طائرة حربية) 80(، شاركت فيه 2008) ديسمبر(كانون األول  27السبت 

: لرابطوالعشرين من كانون األول معلومات عن اهلجمات اجلوية والطائرات املشاركة، وملزيد من التفاصيل يرجى مراجعة موقع يدعوت أحرينوت على ا

3646673,00.html‐http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L(  استهدفت فيه غالبية مراكز الشرطة واألجهزة

من بينهم  ،وشهيدة اًشهيد) 322(وسقط في اليوم األول للعدوان  .ي أنحاء قطاع غزة كافةاألمنية وأهداف أخرى ف

ساحة التدريب في عسكري ب من أفراد األمن والشرطة الذين قتلوا داخل مقراتهم وبعضهم كان في طابور) 129(

 .جرائه ر عام الشرطة في قطاع غزة اللواء توفيق جبرمدينة عرفات للشرطة، كما قتل مدي

  

بحق  الضوء على النماذج األكثر قسوة من جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي التقرير لقيوي

فيما يرصد التقرير معظم الهجمات  ،من خالل شهادات الضحايا وشهود العيان السكان المدنيين في قطاع غزة،

 .لألحداث التاريخينية فيما يشبه التوثيق متسلسلة زم على صورة إخباريات ،فرت عن وقوع ضحاياالتي أس

شاركت الطائرات فيها القوات واألسلحة المختلفة حيث  شاركتالمكثفة، التي اإلسرائيلية الهجمات  تواصلويرصد 

واستخدم الطيران الحربي أنواع مختلفة من ) أو استطالع مراقبة –عمودية  –نفاثة (الحربية بأنواعها المختلفة 

 وكذلك األمر فيما يتعلق بالقوات البرية حيث شاركت الدبابات بأنواعها وناقالت الجند. وخيةالقذائف الصار

واألمر نفسه يتعلق بسالح البحرية حيث شاركت أنواع مختلفة من ، المتمركزة على حدود الفصل ومدفعية الميدان

  .الزوارق والبوارج الحربية

  

 وأمعنت في تجريف المنازل ،المناطق التي توغلت فيها برياًكما أشركت قوات االحتالل الجرافات الضخمة في 

التي  والهاتف، 2، وشبكات الكهرباء والمياهكالطرق المرصوفة :1والبنية التحتية السكنية والمنشآت المدنية المختلفة

يع جرفت بطريقة كان من الصعب على ضحايا هدم المنازل التعرف على أماكن منازلهم التي جرى تجريفها وتجم

ى من هم األرض بطريقة تجعل من الصعب علوأحياناً جرى دفن الركام في باطن  ،ركامها في أماكن بعيدة نسبياً

كما أن تلك القوات أوقفت حال المدنيين ومنعتهم من  .يصدقوا حجم التدمير الذي وقع ليسوا من سكان المكان أن

حيث أعلنت  ،يوماً )23(على مدى تواصل الذي  العدوانطيلة فترة  3التمتع بحياتهم، أو التوجه إلى أماكن عملهم

  .2009) يناير(كانون الثاني  18حد الساعة الثانية من فجر األوقفاً أحادي الجانب إلطالق النار عند حوالي 

  

                                                            
على ) 2009يناير /آانون ثاني 18 – 2008ديسمبر /آانون أول 27(' عملية الرصاص المصبوب'لمزيد من المعلومات حول أثر العدوان اإلسرائيلي  1

  :خدمات الصرف الصحي في قطاع غزة، راجع الرابط
 http://www.mezan.org/ar/details.php?id=8610&ddname=gazadestruction&id_dept=24&id2=9&p=center  
  :راجع الرابط, لمزيد من المعلومات حول أثر العدوان اإلسرائيلي على الحق في المياه في قطاع غزة 2
 struction&id_dept=24&id2=9&p=centerhttp://www.mezan.org/ar/details.php?id=2382&ddname=gazade  
وهو تقرير حول االنتهاآات والجرائم اإلسرائيلية الموجهة , الحقيقة والعدالة المغيبة: لمزيد من المعلومات حول انتهاك الحق في العمل، راجع تقرير 3

  :، على الرابط18/01/2009إلى  27/12/2008الفترة من , )الرصاص المصبوب(حرية العمل الصحفي خالل العدوان اإلسرائيلي  ضد
 http://www.mezan.org/ar/details.php?id=8563&ddname=gazadestruction&id_dept=24&id2=9&p=center 
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 ،بكونها انتهكت قواعد القانون الدولي اإلنساني كافة إلى جانب قسوتها، تميزت الهجمات الحربية اإلسرائيليةهذا 

، والبروتوكول اإلضافي )1949(الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب السيما مواد اتفاقية جنيف الرابعة و

  . ، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحةةالملحق باتفاقيات جنيف األربع) 1997(األول 

  

النتهاكات جسيمة ومنظمة ترقى لمستوى والتقرير ال يضيف جديداً فيما يتعلق بإثبات ارتكاب قوات االحتالل 

تحقيقات مركز الميزان وغيره من  هأثبتت أمر إذ أنه، خالل عدوانها الجرائم ضد اإلنسانيةو الحرب جرائم

إلى القطاع للتحقيق في ممارسات قوات االحتالل  قدمتمؤسسات حقوق اإلنسان المحلية ولجان التحقيق التي 

 من خالل إبرازأثناء حملة الرصاص المصبوب، استهداف المدنيين يركز على  إال أنه ،خالل العدوان على غزة

  . من قبل الحديث عن معاناتهم شهادات جديدة لضحايا جدد لم يجرِب أحداث مهمة وفقاً لعناوين خاصة، ويدعم ذلك

  

 .ي محيطهاربها وفأو ق .تواجدهم داخل منازلهم السكنية قتل المدنيين أثناء قوات االحتالل تعمديبرز التقرير 

بعدما  ،همامحاولتهم الفرار من مناطق سكن بل واستهدافهم أثناء .القصفوتهجيرهم قسرياً عن منازلهم تحت وطأة 

لثالث من الموافق لشرعت في عملية التوغل البري التي بدأت بتسلل القوات الخاصة الراجلة ليل السبت األحد 

  . 2009) يناير(كانون الثاني 

. لتقرير حاالت اغتيال وقتل خارج نطاق القضاء نفذتها قوات االحتالل بحق المدنيين خالل العدوانيبرز اكما 

ويتطرق إلى استهداف المدنيين الذين حاولوا إنقاذ وإسعاف ونقل الجرحى والقتلى من أقاربهم أو جيرانهم أو 

   .ا أثناء تواجدهم في المرافق العامةكذلك يلقي الضوء على المدنيين الذين استهدفو .معارفهم في مناطق سكناهم

  

ممن أجبرتهم آلتها الحربية  -  المهجرينقوات االحتالل الحقت ت تظهر كيف اداهش بين طياته ويورد التقرير

داخل مراكز اإليواء نفسها وفي محيطها، فقصفت  - وجرائمها على مغادرة منازلهم واللجوء إلى مراكز إيواء

، على )أونروا(التي افتتحتها وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ثالثة من مراكز اإليواء 

ل بإحداثيات تحدد مواقع رغم أن هذه المراكز مدارس تتبع للمنظمة الدولية وسبق لألخيرة أن زودت قوات االحتال

كما استهدفت . أسطح مبانيهاترفع علم األمم المتحدة وترسم العلم نفسه بحجم كبير على وهي منشآت . منشآتها

قوات االحتالل المصلين وهم داخل المساجد أو عند مداخلها، ومارست أعمال قتل منظم ضد السكان المدنيين، كما 

واستخدمت المدنيين دروعاً بشرية، حيث . حدث في جرائم قتل عشرات األسر بكاملها أو عدد كبير من أفرادها

تهم في أعمال تفتيش للمنازل السكنية وفي بعض الحاالت للتفاوض مع أجبرت بعضهم على مرافقتها واستخدم

  .عناصر المقاومة الفلسطينية معرضة بذلك حياتهم للخطر

  

ومن ثم حسب  ،ويسرد التقرير الوقائع واألحداث التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين مصنفة حسب الموضوع

وترد األحداث كأخبار . سل الزمني لوقوع تلك األحداثحسب التسلثم  -في معظم العناوين -المنطقة الجغرافية

متسلسلة، فيما يجري التركيز على حالة على األقل تشكل نموذجاً للجرائم اإلسرائيلية في قسوتها ودمويتها حول 

  . تدعمها مشفوعة بالقسممن خالل إيراد إفادات الموضوع في كل منطقة جغرافية، 
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تبرز أعداد الضحايا وحجم الخسائر التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، كما يورد التقرير جداول إحصائية 

ن في حملته لرصد قام بها باحثوا المركز والمتطوعي التي والتوثيق الميدانيوالتي تستند إلى عمليات الرصد 

في التعبير  لغة الصورةالتقرير ، كما يستخدم )الرصاص المصبوب(وتوثيق الخسائر خالل العدوان اإلسرائيلي 

  .عن األحداث التي ألمت بسكان القطاع
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  توطئة قانونية

سهل على القارئ العادي ألن من شأنها أن تتثنائية في تقرير من هذا النوع، تشكل التوطئة القانونية أهمية اس

، كما يمكنه نسان وخاصة اتفاقية جنيف الرابعةقواعد القانون الدولي اإللمحاكمة سلوك قوات االحتالل باالستناد 

فهم األسباب التي تدفع بمؤسسات حقوق اإلنسان المحلية والدولية ولجان التحقيق إلى اتهام قوات االحتالل من 

  .اإلسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خالل عدوانها على قطاع غزة
  

 اإلنساني الدولي القانون

ما شهدته البشرية من مآسي إنسانية،  برزت الحاجة الماسة لوجود قانون يحكم سلوك القوات المتحاربة، بعد

تلك الحروب أن أخذت شكالً كونياً من خالل حربين عالميتين  تنجمت عن الحروب الثنائية بين الدول، ثم ما فتئ

   .شهدهما العالم

 مما دفع باتجاه وضع أسس ومبادئ لقوانين 4،دمار شديد وجرائم ال قبل لإلنسانية بهاالحربين العالميتين  ونتج عن

لقد مر القانون . تحكم سلوك القوات المتحاربة، بما يضمن التخفيف من وطأة المعاناة التي تسببها هذه الحروب

 المؤرخةكان آخرها اتفاقيات جنيف األربع  –في سياق تطوره التاريخي  -الدولي اإلنساني في محطات مختلفة 

هما المؤتمر الدبلوماسي، بعد انعقاد أربع ، والملحقين األول والثاني اللذين وضع19495آب أغسطس  12في 

  1977.6إلى عام  1974دورات من عام 
  

 الزمني تطبيقه ونطاق الدولي القانون هدف

منازل سكنية، مزارع، (يهدف القانون الدولي اإلنساني إلى حماية األشخاص واألموال والممتلكات المدنية الخاصة 

، وتكون أحكامه سارية المفعول في زمن الحرب، )ور عبادة،،، الخمستشفيات، مدارس، د(والعامة ) مصانع،، الخ

  .أو بتعبير آخر، أثناء نشوب نزاع مسلح

                                                            
. 1918و 1914قامت في أوروبا ثم امتدت لباقي دول العالم خالل أعوام ما بين  حربولى تسمى كذلك الحرب العظمى هي الحرب العالمية األ 4

لنمسا وزوجته من قبل طالب صربي أثناء إثر حادثة اغتيال ولي عهد ا صربيابغزو مملكة  إمبراطورية النمسا والمجربدأت الحرب حينما قامت 

وشهدت . التاريخفي الحرب العالمية األولى كما تم قصف المدنيين من السماء ألول مرة في  األسلحة الكيميائيةاستعملت ألول مرة . لسراييفوزيارتهما 

، قدرت الحمالت الصليبيةوالتي يعود منشأها إلى  أوروباضحايا بشرية لم يشهدها التاريخ من قبل وسقطت السالالت الحاكمة والمهيمنة على  الحرب

 المحاصيل الزراعيةقتيل وأتلفت  8,538,315مليون جندي بين قتيل وجريح وأسير ومفقود من بينهم بـ  37خسائر الحرب العالمية األولى بحوالي  

وبمناجم الفحم التي غمرها هذا  بالسكك الحديديةإضافة إلى األضرار التي لحقت  المصانعوقضي على المواشي ودمرت مئات آالف المنازل وآالف 

  .الطرف أو ذاك بالماء لمنع استغاللها من قبل العدو

. اليابانباستسالم  1945 وانتهى في عام أوروبافي  1939 سبتمبر 1و آسيافي  1937 يوليو 7الحرب العالمية الثانية نزاع دولي مسلح مدمر بدأ في 

تعد الحرب العالمية الثانية من الحروب الشمولية، وأكثرها كُلفة في .وأرضية وبحرية جويةشاركت في معارك  حوالي سبعين دولةمن  قوات مسلحة

عديدة  دوالًمليون جندي، فكانت أطراف النزاع  100والجبهات، شارك فيها أكثر من  المعاركوتعدد مسارح  الحربتاريخ البشريةً التساع بقعة 

تكبد المدنيون خسائر في األرواح .ومدني عسكريبين  بشريةنفسٍ  مليون 70والخسائر في األرواح بالغة، وقد أزهقت الحرب العالمية الثانية زهاء 

مما  النازيالذي ابتدعه الجيش  والقرى المدنإبان الحرب العالمية الثانية أكثر من أي حرب عبر التاريخ، ويعزى السبب للقصف الجوي الكثيف على 

الصينيبحق الشّعبين  اليابانيبالمثل، فسقط من المدنيين من سقط من كال الطرفين، أضف إلى ذلك المذابح التي ارتكبها الجيش  استدعى الحلفاء الرد 

من تعداد سكان العالم في تلك % 2مليون قتيل، أي ما يعادل  51الضحايا المدنيين ليرتفع عدد الضحايا األبرياء والجنود إلى  إلى قائمة والكوري

  .الفترة
  .1951صادقت إسرائيل على اتفاقيات جنيف في العام   5

  .وتطبيقها على األراضي الفلسطينية المحتلة، 1949عبد الرحمن أبو النصر، اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام . راجع د  6
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يختلف القانون الدولي اإلنساني، في نطاق تطبيقه الزمني، عن قانون حقوق اإلنسان، الذي يتمثل في كافة العهود 

أما من حيث نطاق التطبيق الزمني، . قوق اإلنسانواالتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية وتعزيز واحترام ح

أما فيما يتعلق . هي زمن السلم -من الناحية الزمنية  –فالبيئة الطبيعية لنطاق تطبيق قانون حقوق اإلنسان 

أما من حيث . هي زمن الحرب –الناحية الزمنية  -بالقانون الدولي اإلنساني فإن البيئة الطبيعية لنطاق تطبيقه من 

، حيث يهدفان إلى حماية اإلنسان واحترام نالتطبيق الموضوعي فهناك اتفاق في نطاق التطبيق بين القانونينطاق 

  .كرامته اإلنسانية

يجب أن تكون ) المباني والممتلكات المدنية(أن األعيان المدنية  اإلنسانيمن القواعد األساسية للقانون الدولي 

محتلة، ويحظر تماماً التعرض لها، ويجب أن تتوفر لها الحماية بمنأى عن أي استهداف من جانب القوات ال

كما وأن هناك قيود صارمة وتحريم كامل الستخدام وسائل قتالية وأسلحة معينة في العمليات الحربية . الكاملة

ن ل يجب أن يراعي مبدأين أساسييإن استخدام القوة من جانب قوة االحتال. وبالتأكيد في حالة احتالل األراضي

  :هما
  

  : مبدأ الضرورة العسكرية

يجيز القانون الدولي للقوات المتحاربة التحلل من بعض االلتزامات المفروضة على تلك القوات، ولكن هذا التحلل 

  . ليس مطلقاً، وهو محكوم بمجموعة من القيود، وهي عبارة عن شروط ضرورية للتحلل من االلتزام

لضرورة العسكرية يعني كل اإلجراءات الضرورية، التي تحقق هدفاً عسكرياً أجمع مفسرو االتفاقية على أن مبدأ ا

تقتضيه العمليات الحربية على األرض، واالقتضاء هنا يعني أن تحقيق الهدف من الحرب ال يمكن أن يتأتى دون 

الهدف من  نتحلل من بعض القيود، على أن ال يكو) في بعض األحيان(كما يعني االقتضاء . القيام بهذا العمل

  7.التحلل هو أن يتخذ التدمير كعقوبة جماعية أو كرادع فقط
  

 :والتمييز التناسب مبدأ

يأتي مبدأ التناسب والتمييز كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حيث أن وجود الضرورة الحربية ال ينفي ضرورة، أن 

قى محظورة تلك األعمال، التي قد ينتج تتناسب األعمال العسكرية مع الهدف المرجو تحقيقه، لذا فإنه يجب أن تب

كما يجب على . عنها خسائر في األرواح أو في الممتلكات، وليس لها عالقة بالعمليات أو النتائج المتوقع تحقيقها

أن تميز بين األهداف المدنية وغيرها من األهداف،  - في سياق تنفيذها للعمليات الحربية  –القوات المتحاربة 

ي استخدام وسائل القوة من حيث األساليب أو األسلحة المستخدمة، بما يضمن إحداث أقل أضرار وكذلك التمييز ف

  .ومعاناة ممكنة
  

  اتفاقية جنيف الرابعة وانطباقها على األراضي الفلسطينية 

يلية التي بذل فقهاء القانون اإلسرائيليون جهداً كبيراً في وضع التفسيرات القانونية، التي تؤكد وجهة النظر اإلسرائ

ترفض انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من توقيعها ومصادقتها عليها، 

وعلى الرغم من اعتراف إسرائيل في انطباق اتفاقية جنيف على األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث نصت المادة 

اليوم األول الحتالل إسرائيل ألراضي ( 1967من حزيران  من البالغ العسكري الثالث الصادر في السابع 35

                                                            
يست غاية في حد ينطلق تقييد وتحديد نطاق مبدأ الضرورة الحربية، من الفهم السائد والمتفق عليه من هدف الحرب نفسها، حيث أن الحرب والتدمير والقتل ل  7

  .اسيًا أم اقتصاديًاذاتها بل الغاية هي تحقيق هدف األطراف المتحاربة المراد تحقيقه أيًا آان سي
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على ضرورة تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وإذا وجد تعارض ) الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة

  8.بين األحكام والقوانين اإلسرائيلية، تكون األفضلية ألحكام اتفاقية جنيف

ن اعترافها هذا إال أن المجتمع الدولي رفض المبررات اإلسرائيلية في على الرغم من تراجع قوات االحتالل ع

هذا الصدد، وعبر المجتمع الدولي عن موقف واضح بصدد انطباق اتفاقية جنيف على األراضي المحتلة، وإدانة 

  .الممارسات اإلسرائيلية المخالفة التفاقية جنيف، وانتهاك حقوق اإلنسان

امة لألمم المتحدة، ومجلس األمن، والمجلس االقتصادي واالجتماعي ولجنة حقوق من خالل قرارات الجمعية الع

اإلنسان، وغيرها من المؤتمرات، مما يؤكد مشروعية محاكمة ممارسات قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي وفقاً 

  . 9التفاقية جنيف

ضي الفلسطينية المحتلة، حيث أي جدال حول الوضع القانوني لألرا ايوقطعت محكمة العدل الدولية في اله

رأيها االستشاري في قانونية إقامة دولة االحتالل اإلسرائيلي لجدار الفصل  9/7/2004أصدرت المحكمة بتاريخ  

 .العنصري على األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية

احتالل، األمر الذي رفضته  أكدت المحكمة على وضع األراضي الفلسطينية كأراض محتلة، وأن إسرائيل هي قوة

دولة االحتالل اإلسرائيلية، وتحللت من التزامها بقواعد القانون الدولي، السيما اتفاقية جنيف الرابع، رغم تأكيد 

 .مؤتمر األطراف السامية، الموقعة على اتفاقية جنيف، الدائم بانطباقها على األراضي الفلسطينية المحتلة
  

  الرابعة جنيف اتفاقية

 وممتلكاتهم واألعيان المدنية بمنأى عن أي 10ت اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة أن يبقى المدنيونأكد

تحظر األطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها "على ) 32(المادة  تنصاستهداف، حيث 

وال يقتصر هذا الحظر علي القتل . اأن تسبب معاناة بدنية أو إبادة لألشخاص المحميين الموجودين تحت سلطته

والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي ال تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي 

  ."وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري، سواء قام بها وكالء مدنيون أو وكالء عسكريون

. يقترفها هو شخصيا ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم"قية على أنه من االتفا )33(المادة  كما تؤكد

تحظر تدابير االقتصاص من . السلب محظور. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب

  ."األشخاص المحميين وممتلكاتهم
  

يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي "لى أنه من االتفاقية تدمير الممتلكات حيث تنص ع 53وتحظر المادة 

ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعية 

  ."أو التعاونية، إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير
  

ارتكاب قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي إلى انتهاكات جسيمة  إن الحقائق الموضوعية على األرض تشير إلى

حيث استهدفت تلك القوات المدنيين وممتلكاتهم بالقصف والتدمير والتجريف بشكل غير  53، و33لنص المادتين 

                                                            
  5مصدر سابق ص  –راجع، رجا شحادة   8
، وقدم راجع، قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي، في أربع مجلدات، صادرة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت  9

  .عصمت عبد المجيد. للمجلدات األربعة د
األول في اتفاقيات جنيف، آما يرد في نص المادة الرابعة من ) البروتوآول(من الملحق  50، 43في نصوص المواد  يرد تعريف األشخاص المدنيين  10

  ) 1949أغسطس / آب 12اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في (االتفاقية الثالثة 
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الذي  األمر الذي يبرزه حجم التدمير. مسبوق، كما قامت باتخاذ كل تدبير من شأنه أن يمثل عقاباً جماعياً للسكان

  .11لحق بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينية المحتلة

هذا وال تكتفي االتفاقية في حظر العقاب الجماعي أو منع اإلمدادات بل هي تفرض على دولة االحتالل أن تزود 

كل سكان  إذا كان"على أنه ) 59(المادة وفي هذا السياق تنص . السكان بحاجاتهم وأن ال تسمح بحدوث نقص

األراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب علي دولة االحتالل أن تسمح بعمليات اإلغاثة 

  ".سهيالت بقدر ما تسمح به وسائلهالمصلحة هؤالء السكان وتوفر لها الت

  
  

ال يجوز لدولة " ها من اتفاقية جنيف نقل سكان الدولة المحتلة إلى األراضي التي تحتل )49(كما تحرم المادة 

  ".االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها
  

من االتفاقية، حيث اعتمدت سياسة إقامة  49ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي مخالفة جسيمة لنص المادة 

السكان  ه السياسة آثار مدمرة علىالمستوطنات بشكل ممنهج، دأبت عليه حكومات إسرائيل كافة، وكان لهذ

  .حيث يمثل االستيطان انتهاكاً جسيماً، ومسبباً النتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين األصليين من الفلسطينيين،

أكد على أن المستوطنات اليهودية في األراضي الفلسطينية هي جريمة حرب  12يذكر أن السيد رينيه كوسيرنيك

نساني، مؤكداً أن هذا األمر ينطبق على ضم إسرائيل للقدس الشرقية بعد احتاللها عام بموجب القانون الدولي اإل

وأكد كوسيرنيك أن نقل وتوطين سكان من جانب قوة االحتالل في المناطق المحتلة، عمالً غير مشروع . 1967

 .13ويوصف باالنتهاك الجسيم لالتفاقية
  

موادها بالنظر إلى أنهما تحددان مجموعة من الجرائم كانتهاكات من االتفاقية من أهم  147و 146وتعتبر المادتان 

جسيمة لالتفاقية وهي ما تعتبر جرائم حرب، يجب مالحقة مقترفيها وتقديمهم للمحاكمة في محاكم أي طرف من 

ترفت أحد األفعال التالية إذا اق" على أن االنتهاكات الجسيمة لالتفاقية تشمل 147تنص المادة . األطراف السامية

القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بما في ذلك : ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية

التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفي 

ه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة والنقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكرا

المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية، 

ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير  هوأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو ال تبرر

  .وعة وتعسفيةمشر

تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لغرض فرض "فتنص على  )146(أما المادة 

إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية عقوبات جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف 

يلتزم كل طرف متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافها، وبتقديمهم … 

وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا ألحكام تشريعه، أن يسلمه إلى طرف متعاقد . إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتهم

  .ة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاصهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلمعنى آخر لمحاكمت

                                                            
من المرآز حيث يتوفر قاعدة بيانات محوسبة لمختلف الجرائم التي ارتكبتها قوات لمزيد من التفاصيل راجع تقارير الميزان الشهرية، أو أطلب المعلومات   11

  .االحتالل، آما يتوفر حصر وتوثيق للمتضررين من المدنيين الفلسطينيين
ب األحمر هي الراعي يذآر أن اللجنة الدولية للصلي. 17/5/2001رئيس وفد لجنة الصليب األحمر الدولي، خالل مؤتمر صحفي نظِّم في القدس بتاريخ   12

  .الرسمي لتطبيق اتفاقيات جنيف األربعة
  .18/5/2001راجع الصحف الفلسطينية المحلية الصادرة في   13
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  :البروتوكوالن الملحقان باتفاقيات جنيف

) بروتوكولين(ضمن سياق التطور التاريخي للقانون الدولي، تمكنت األطراف السامية من وضع ملحقين و 

 لملحق األول تحت عنوان السكان المدنيون،التفاقيات جنيف، حيث يورد الفصل األول من الباب الرابع من ا

  .القاعدة األساسية ومجال التطبيق

تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين األعيان المدنية : قاعدة أساسية )48(المادة 

ن أجل تامين احترام واألهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد األهداف العسكرية دون غيرها، وذلك م

  .وحماية السكان المدنيون واألعيان المدنية
  

حماية ) 51(المادة  وفي الفصل الثاني من الملحق األول تحت عنوان، األشخاص المدنيون والسكّان المدنيون

  :السكان المدنيين

ات العسكرية ويجب، يتمتع السكّان المدنيون واألشخاص المدنيون بحماية عامة ضد األخطار الناجمة عن العملي •

  .إلضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً باإلضافة إلى القواعد الدولية األخرى القابلة للتطبيق

وتحظر أعمال العنف أو . ال يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا األشخاص المدنيون محالً للهجوم •

 .إلى بث الذعر بين السكان المدنيينالتهديد به الرامية أساساً 

يتمتع األشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في األعمال العدائية وعلى  •

 .مدى الوقت الذين يقومون خالله بهذا الدور

 وتعتبر هجمات عشوائية؛. تحظر الهجمات العشوائية •

  حددتلك التي ال توجه إلى هدف عسكري م  . أ

 أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن أ، توجه إلى هدف عسكري محدد  . ب

أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا اللحق   . ت

ص المدنيين أو ، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، األهداف العسكرية واألشخا"البروتوكول"

 .األعيان المدنية دون تمييز

  :تعتبر األنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية •

الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من األهداف العسكرية الواضحة التباعد   . أ

في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم مركزاً من المدنيين أو والتميز بعضها عن البعض اآلخر والواقعة 

 األعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد

والهجوم الذي ممكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو إضراراً باألعيان   . ب

ط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر واألضرار، يفر

 .ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

  .تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو األشخاص المدنيين •

ال يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو األشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد  •

ما في محاولة درء الهجوم عن األهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العمليات العسكرية وال سي

وال يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو األشخاص المدنيين بقصد محاولة درء . العسكرية

 .الهجمات عن األهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية
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ورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين واألشخاص المدنيين ال يعفي خرق هذه المحظ •

 .57بما في ذلك االلتزام باتخاذ اإلجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 
  

الحماية العامة لألعيان  )52(المادة في  وفي الفصل الثالث يورد الملحق نفسه تحت عنوان، األعيان المدنية

 :لمدنيةا

واألعيان المدنية هي كافة األعيان التي ليست أهدافاً . ال تكون األعيان المدنية محالً للهجوم أو لهجمات الردع .1

  عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة الثانية

تقصر الهجمات على األهداف العسكرية فحسب، وتنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق باألعيان على تلك التي  .2

همة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تسهم مسا

 .تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة

ثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر إذا ثار شك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادةً ألغراض مدنية م .3

 .أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها ال تستخدم كذلك

  

  جرائم االغتيال والضحايا المدنيين
حاكمـات خـالل   والقتـل دون م  أو القتل خارج نطاق القانون واصلت قوات االحتالل عمليات االغتيال والتصفية الجسدية

أعلى المستويات السياسية، لدرجة  ومندولة االحتالل بشكل رسمي  وهذا الشكل من الجرائم التي تتبناها. العدوان على غزة

في القدرة على قتل المستهدفين دون أي اكتراث بعدد الضحايا الكبير الـذين يسـقطون فـي     14بلغت حد التفاخر والمباهاة

   .وكذلك األمر بالنسبة للخسائر المادية التي تلحق بهم -ي ذلك األطفال وأفراد الطواقم الطبية بما ف -صفوف السكان المدنيين

هذا النوع من الجرائم انتهاكاً جسيما لقواعد القانون الدولي، ومخالفا للمعايير الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان كافـة،  ويشكل 

ويمكن محاكمـة هـذا   . نتقاص تحت أي من الظروفسي غير قابل لالالتي كفلت الحق في الحياة والسالمة البدنية كحق أسا

من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخـة فـي    147، النوع من الجرائم بالعودة إلى نص المادة

عـدام  عمليات اإل، وإلى المبدأ األول من مبادئ األمم المتحدة الخاصة بالمنع والتقصي الفعالين ل1949أغسطس / آب 12

من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقـوانين  ) 23(، و نص المادة 15خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة

التي تسـتند إليهـا دولـة    ) الهاي ( 1907تشرين األول / وأعراف الحرب الموقعة في الهاي في الثامن عشر من أكتوبر

  . تعاملها مع الفلسطينيين كما تدعي االحتالل الحربي قانونياً في

                                                            
ج في يعتبر تصريح أرئيل شارون، الذي آان يشغل منصب رئيس الوزراء في دولة االحتالل، إثر قيام قوات االحتالل بقصف منطقة سكنية في حي الدر 14

من أوضح النماذج على مدى عدم اآتراث قوات االحتالل بحياة المدنيين واألطفال، بل ومدى الدعم الذي تحظى به هذا  22/07/2002اريخ مدينة غزة، بت
  .عمليات االغتيال والتصفية الجسدية أو القتل خارج نطاق القضاء

التعسفي واإلعدام دون محاآمة اعتمدها المجلس االقتصادي واالجتماعي  في مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام  خارج نطاق القانون واإلعدام  15
آانون  15المؤرخ  44/163آما اعتمدت ونشرت علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  1989مايو /آيار 24المؤرخ في  65/1989قراره 
  . 1989ديسمبر /األول
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  تعمد استهداف المدنيين

 لمدنيين أحد أبرز سمات عدوانها على غزة خالل شهري كانون األولل قوات االحتالل اإلسرائيلي شكل استهداف

). الرصاص المصـبوب (، وهو العدوان الذي أطلقت عليه اسم 2009 )يناير( وكانون الثاني 2008 )ديسمبر(

تعمد تلك القوات استهداف المدنيين سالكة لـذلك الغـرض أسـاليب    يقف على حقيقة لمجريات األحداث  والمتتبع

متنوعة ومستخدمة أسلحة شديدة الفتك بما في ذلك الهجمات العشوائية وباستخدام أسلحة يحظر القـانون الـدولي   

  .استخدامها في المناطق السكنية

ل العدوان على غزة يجد المركز من المهم توضيح تعريف القانون وقبل الخوض في أشكال استهداف المدنيين خال

أي شخص ال ينتمي إلى فئة من فئات األشخاص المشـار  ""الدولي اإلنساني للمدنيين حيث يعرف المدني على أنه 

 43والمـادة   16من المادة الرابعة من االتفاقية الثالثة) أ(إليها في البنود األول والثاني والثالث والسادس من الفقرة 

ر مدني فإن ذلك الشخص يعد وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غي". البروتوكول"من هذا اللحق 

ال يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود و -المدنيين كافة األشخاص المدنيين يندرج في السكانو -مدنياً

  ".17أفراد بينهم ال يسري عليهم تعريف المدنيين

وتشير مصادر الرصد والتوثيق في مركز الميزان لحقوق اإلنسان إلى أن قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي قتلـت     

 45(شخصاً ممن يتجـاوزون  ) 176(سيدة ومن بين الضحايا ) 111(طفالً و) 355(فلسطينياً من بينهم ) 1411(

فقط ) 238(عليهم وصف المدني المشار إليه  من العمر، كما بلغ عدد المقاتلين أو المسلحين ممن ال ينطبق) عاماً

  .من بين المستهدفين

إن أي قراءة تحليلية ألعداد الضحايا وطبيعتهم تعزز اإلدعاء بتعمد استهداف المدنيين، وأن سقوط هـذا العـدد    

التي  كما أن القدرات التقنية العالية. بشكل منظم جرت ممارستهالكبير في صفوفهم هو نتاج طبيعي لسلوك متعمد 

تتمتع بها قوات االحتالل خاصة في مجال المراقبة والقدرة على الرؤيا الليلية والتطور التكنولوجي الفـائق الـذي   

  .تتميز به األسلحة التي تستخدمها من شأنها أن يقضي على شكوك حول أسباب سقوط هذه األعداد

النتهاكـات جسـيمة    يظهر ارتكاب تلك القوات إن ارتكاب هذا العدد الكبير من جرائم القتل المنظم بحق المدنيين

ال حـو  على نفيما يتعلق بتعمد استهداف المدنيين  قواعد القانون الدولي اإلنساني ومعايير حقوق اإلنسانومنظمة ل

يفند حاالت وأشكال استهداف المدنيين الفلسطينيين وفقاً لعناوين أدرج فيها توثيق المركـز   والتقرير. يمكن تبريره

سوم توضيحية ن الحاالت البارزة، مدعوم بعضها بإفادات مشفوعة بالقسم من الضحايا، وجداول وأرقام ورلعدد م

  : نبدأ بتفصيل محتوى هذه العناوين كاآلتي .18ومدى تكرارها االنتهاكات لحجم هذه

                                                            
/ آب  12من المادة الرابعة من االتفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في ) أ(والسادس من الفقرة  وتنص البنود األول والثاني والثالث 16

أفراد القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي ) 1"على أن المدنيين من هم ليسوا من الفئات اآلتية  1949أغسطس 
أفراد المليشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى، بمن فيهم أعضاء حرآات المقاومة المنظمة، الذين ) 2ه القوات المسلحة، تشكل جزءًا من هذ

لمليشيات أو ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو آان هذا اإلقليم محتًال، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه ا
أن تكون لها شارة مميزة محددة  -أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه، ب -أ : دات المتطوعة، بما فيها حرآات المقاومة المنظمة المذآورة الوح

لذين يعلنون أفراد القوات المسلحة النظامية ا) 3. أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها -أن تحمل األسلحة جهرًا، د  - يمكن تمييزها من بعد، ج
األشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءًا منها، آاألشخاص ) 4. والءهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولة الحاجزة

لخدمات المختصة بالترفيه عن المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو ا
سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم ) 6العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها، 

ة أن يحملوا السالح جهرًا وأن يراعوا قوانين عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريط
  .الحرب وعاداتها

أغسطس / آب  12األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في " البروتوآول"تعريف األشخاص المدنيين والسكان المدنيين، الملحق :  50المــادة  17
  .المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة1949

دة المشفوعة بالقسم الواردة في التقرير استقاها من الضحايا وحررها باحثو المرآز، أما األرقام والجداول الواردة فيه فهي مأخوذة من قاع اإلفادات 18
ر عن عببيانات المرآز المتنوعة، والمستندة إلى رصد وتوثيق المرآز، والصور معظمها التقطه باحثو المرآز والبعض اآلخر استعان به المرآز آي ي

  .حجم االنتهاآات التي اقترفتها قوات االحتالل
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  استهداف المدنيين داخل منازلهم السكنية

ال برز استهداف السكان المدنيين داخل منازلهم كأحد أشك

استهداف المدنيين التي مارستها قوات االحتالل بشكل منظم 

 27خالل الفترة من خالل عدوانها الذي شنته على قطاع غزة 

من كانون الثاني  18وحتى  2008) ديسمبر(كانون األول 

  .19)الرصاص المصبوب عمليةوالمسمى ب( 2009) يناير(

الحتالل وتشير المعطيات الميدانية على األرض إلى أن قوات ا

كانت تقصف المنازل السكنية بشكل متعمد ودونما إتباع 

خطوات من شأنها أن تحذر السكان أو تخطرهم بأن مساكنهم 

ر السكان وسيلة لخداعهم وتضليلهم بل وعلى العكس من ذلك اتخذت تلك القوات من تحذي. ستكون محالً للهجوم

ات االحتالل إلى االتصال على السكان عبر الهواتف وفي هذا السياق عمدت قو. وأسهمت في مزيد من ترويعهم

لمساكنهم بشكل عشوائي وكان التحذير في الغالب بأن المنزل سيستهدف كوسيلة لحرمان المقاتلين من  األرضية 

كما ألقت الطائرات الحربية عشرات آالف المنشورات الورقية من الجو تأمر السكان بالتوجه إلى . مالذ آمن

ن مناطقهم ومساكنهم ستستهدف وفي الوقت نفسه كانت تلقي المنشورات نفسها على أواسط المدن أواسط المدن أل

  . ما ضاعف من قلق المدنيين وخوفهم
  

واستخدمت قوات االحتالل في استهداف المدنيين داخل منازلهم أسلحة وذخائر متنوعة، فقصفت المنازل من الجو 

كما استخدمت قذائف ) أو االستطالع المراقبة –العمودية  –النفاثة (بية باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات الحر

واستخدمت صواريخ األرض أرض التي تطلق من منصات أرضية متمركزة في . صاروخية بأحجام متنوعة

كما استخدمت قذائف . لتصيب أهدافهاتوجه من الجو و حدود القطاع  المواقع العسكرية المنتشرة على طول

يدان ومدفعية الدبابات في قصف السكان داخل منازلهم، دون سابق إنذار أو تحذير يسمح للسكان مدفعية الم

وشاركت الزوارق الحربية التي استخدمت مختلف أنواع األسلحة في قصف البنايات السكنية . بالفرار من المنزل

  .العالية
  

ن داخل منازلهم في ساعات متأخرة من الليل والحظ المركز تعمد قوات االحتالل تكثيف استهدافها للسكان المدني

من األحيان استخدمت آلية التنبيه بإطالق  السكان نيام، وفي كثير يكون أو في ساعات الفجر المبكرة، حيث

في كثير من الحاالت لم ينتبه سكان المنزل أو  صواريخ محدودة الحجم من خالل طائرات المراقبة أو االستطالع

  .و تسببت في قتل المدنيين اآلمنين داخل منازلهم في بعض الحاالتأ 20،جيرانهم لسقوطها
  

وتشير مصادر الرصد والتوثيق في مركز الميزان لحقوق اإلنسان إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي هدمت 

منزال لحقت بها أضرار ) 3598(منزالً دمرت تدميراً كلياً و) 2657(منزالً سكنياً، من بينها ) 11162(ودمرت 

                                                            
 -وئلللتعرف على جهد مرآز الميزان في التصدي الستهداف المنازل السكنية والمدنيين أثناء العدوان، راجع  تحرك المرآز والتحالف الدولي للم 19

  :الحاجة إلى محكمة خاصة، الرابط, غزة آجرائم حرب استهداف المنازل والمدنيين في: دعوة للعدالة في تقديم - شبكة حقوق األرض والسكن
 http://www.mezan.org/ar/details.php?id=2383&ddname=gazadestruction&id_dept=26&id2=9&p=center  

نون الشقق د الحقًا عدد من الحاالت من بينه حالة عامر أبو عيشة الذي قتل وأفراد أسرته آافة داخل شقته ولم يتنبه أحد من أفراد عائلته ممن يسكسير 20
 .األخرى للصاروخ الصغير الذي أصاب السطح وآذا األمر فيما يتعلق بجيرانهم من عائلة طومان
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وتعزز هذه األرقام ما ذهب إليه مركز الميزان من . منزالً لحقت بها أضراراً طفيفة) 4907(جزئية جسيمة، و

  .21وجود تعمد واستهداف منظم وليس سلوك فردي أو خطأ
 

يستعرض التقرير أهم االنتهاكات التي تعرض لها المدنيين الفلسطينيين جراء استهدافهم داخل منازلهم في مناطق و

ويسرد التقرير األحداث على شكل إخباريات متسلسلة زمنياً وجغرافياً، ويركز على عدد من . المختلفة القطاع

   :على النحو اآلتي .22الحاالت التي تميزت بقسوتها

  

  :شمال غزةمحافظة 

من مساء يوم االثنين الموافق  18:00 بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة حتالل النفاثة،طائرات االقصفت  .1

جباليا شمال من مخيم ) 6(صيام، الكائن في شارع الهوجا ببلوك  حسين :منزل المواطن ،29/12/2008

 أصدقائه أحد إلى بينما كان متجهاً -)اًعام 16(عفانة  محمد ياسر طارق :لاطفاأل عن مقتل أسفرما غزة، 

 :صابة الطفلإ وعن. )اًعام 17( ماضي محمود باسل ومحمد -الرأس في بشظايا حيث أصيب المنطقة، في

 العربية مصر جمهورية مستشفيات فيللعالج  نقل، الرأس في بشظايا ،)أعوام 7( ثائر شاكر شعبان قرموط

من مساء يوم األحد الموافق  16:10 عند حوالي الساعة وأعلن وفاته متأثراً بجراحه نظراً لخطورة حالته،

4/1/.2009.    

من فجر يوم الخميس الموافق  5:20د حوالي الساعة قصفت طائرة حربية نفاثة، بصاروخ واحد، عن .2

فاطمة صالح إسماعيل صالح، المكون من طابق واحد، والكائن غرب مركز : ، منزل المواطنة1/1/2009

متراً، وتعيش فيه أسرتين تتكونان من سبعة أفراد، ما أسفر  180شرطة مخيم جباليا، ويتربع على مساحة 

ميسرة : ، وتدمير المنزل بشكل كلي، كما أصيب جراء الحادث)عاماً 41(لعمر عن مقتل المالكة البالغة من ا

، ووصفت مصادر طبية )عاماً 17(، بشظية في الرأس، وأمل إسماعيل صالح )سنوات 8(أحمد صالح 

   .إصابتها بالمتوسطة

ق من مساء يوم الخميس المواف 14:40قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، عند حوالي الساعة  .3

إبراهيم صالح، وعبد الهادي أبو الجبين، : ، وبخمسة صواريخ ثقيلة، منازل المواطنين01/01/2009

، بعد أن أطلقت ثالثة صواريخ بواسطة طائرات 23نزار ريان: ومنزل القيادي في حركة حماس الشيخ

لخلفاء الراشدين االستطالع قبل دقائق، وتقع هذه المنازل في منطقة الترك المكتظة بالسكان، قرب مسجد ا

/ مدنياً، هم عائلة نزار ريان، والشهداء هم) 16(وأسفر القصف عن مقتل . في مخيم جباليا شمال غزة

                                                            
العدوان في أرقام، وهو تقرير إحصائي أصدره مرآز : ملة في عملية الرصاص المصبوب، راجع تقريرواألرقام الكا اإلحصاءاتللتعرف على  21

، على 18/1/2009 -27/12/2008وممتلكاتهم في قطاع غزة بسبب العدوان اإلسرائيلي  الميزان حول حصيلة الخسائر واألضرار التي لحقت بالسكان
  :الرابط

 http://www.mezan.org/ar/details.php?id=8839&ddname=Gazadestruction&id_dept=22&id2=9&p=center  
خاصة تلك التي يسعى لمالحقة اإلسرائيليين آمجرمي وثق مرآز الميزان لحقوق اإلنسان آافة االنتهاآات، وأولى عناية خاصة بالجرائم الفظة منها  22

ودعم  حرب على ما ارتكبوه من جرائم وبموجب وآاالت قانونية من الضحايا وذويهم، إال أن ما يبرزه هنا فقط حاالت محدودة لغرض فضح االنتهاآات
  .على غزة الخالصة التي تفيد بارتكاب قوات االحتالل لسلسلة منظمة من جرائم الحرب في عدوانها

شقق  5من ست طبقات، تضم  ةمكون بناية، مع عائلته في )عاماً 50(يعيش الدكتور نزار عبد القادر محمد ريان : مالحظة المرآز 23

، ونوال إسماعيل الكحلوت )عاماً 45(هيام عبد الرحمن ريان / أربع نساء هن وهو متزوج منكتاب،  6000سكنية، ومكتبة عامة، تضم 

 16(، إبراهيم )عاماً 25(بالل / ، وأوالده من هيام هم)عاماً 25(، شيرين سمير كساب )عاماً 45(وإيمان خليل عدوان ، )عاماً 40(

 5(حليمة : ، أوالده من إيمان)عاماً 12(، وعبد القادر )عاماً 16(، غسان )عاماً 17(، والء )عاماً 21(، محمد )عاماً 23(، براء )عاماً

، ويعيش جميعهم في المنزل عدا بالل وعائلته، وبراء )عاماًن ونصف(، وأسامة بن زيد )سنوات 4(ريم : ين، وأوالده من شير)سنوات

  .))وعائلته، ومحمد وعائلته، ووالء مع زوجها 
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، هيام )عاماً 40(نوال إسماعيل ريان : ، وزوجاته األربعة)عاماً 49(نزار عبد القادر محمد ريان، : الشيخ

وأطفاله ). عاماً 25(وشيرين سعيد ريان ) اًعام 45(، إيمان خليل ريان )عاماً 46(عبد الرحمن ريان 

 5(، حليمة )سنوات 4(، ريم )سنوات 3(، عائشة )سنوات 3(، أسامة بن زيد )عامين(أسعد : وهم) 11(ال

 15(، زينب )عاماً 12(، آية )عاماً 12(، عبد القادر )سنوات 6(، عبد الرحمن )سنوات 5(، مريم )سنوات

انتشلت طواقم الدفاع المدني جثتي الطفلين غسان وعائشة، من تحت ، حيث )عاماً 16(، وغسان )عاماً

.  األنقاض صباح اليوم التالي، في حين وجدت جثة الشيخ وبقية أفراد عائلته في محيط المنزل بعيد القصف

منازل سكنية تدميراً كلياً، وألحق أضراراً بالغة في عشرات المنازل ) 5(كما تسبب القصف في تدمير 

. أطفال وسيدة) 5(شخصاً آخرين بجراح من بينهم ) 12(كما تسبب القصف في إصابة . المجاورةالسكنية 

للمركز، ) عاماً 24(قادر ريان براء نزار عبد ال: وحول ظروف مقتل عائلته داخل منزلهم، صرح المواطن

  :بإفادة نورد مقتطفات منها على النحو اآلتي
"، א

، א א א א א א ، א א
א..א א

א א.....א
א א א..א

، א..א א
א א ..א

א)(: א..א
،א..א..

א א..א
א א ، א ، ....א..א..א

א.. א..א..، א א..א
א..א ،:−–א ..:א

א א ، א א אא ، א א א א
א: ، אא א א..א ، א

א א א א ، א:א/..א ، ،:א
:، ،/א ، ، ، ، א ، ، ، א..א

א/ א א א א א..، א..،אא
א אא..، אא א 11:00א

א א א2/1/2009א ،..2 4". 
  

المتمركزة على حدود الفصل شرق بيت حانون، منازل السكان المدنيين في  ة اإلسرائيليةالمدفعي قصفت .4

مساء من  19:30 ، عند حوالي الساعةحارقة فسفورية ائفقذ العطاطرة والسالطين غرب بيت الهيا، بعدة

حياتهم، وبحثاً ما دفع العديد من األسر إلى مغادرة منازلهم السكنية فراراً ب ،3/1/2009يوم السبت الموافق 

أصابتهم  ،بيت الهيابعائلة أبو خضير منزلهم الكائن في منطقة العطاطرة عن مكان آمن، وأثناء مغادرة 

                                                            
  .3/1/2009حسين حماد، بتاريخ : إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني شمال غزة األستاذ 24
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، )اًعام 13(أحمد شاهر فايق أبو خضير  :أسفر عن إصابة الطفلما إحدى قذائف االحتالل المتعاقبة، 

عاد به  -كونها تحتاج لتنسيق - ل للمنطقةبشظايا في الرأس،ونظراً لعدم تمكن سيارات اإلسعاف من الوصو

أيام من  ةثالث مرور بعد والده إلى المنزل، وهناك حاولت العائلة عبثاً إسعافه، حتى توفي متأثراً بجراحه

  .إصابته

اإلسرائيلي المتوغلة في محيط المدرسة األمريكية، غرب بيت الهيا، نيران أسلحتها  االحتالل اتدباب أطلقت .5

السكان المدنيين منازل تجاه ، 3/1/2009من فجر يوم السبت الموافق  2:00حوالي الساعة عند  بكثافة،

) اًعام 17" (سماحة أبو" صابرين محمد عزارة :الطفلة ابةصالقريبة الواقعة جنوب المدرسة، ما أسفر عن إ

قوات ة، رفضت عند إبالغ سيارات اإلسعاف بالحادثمنزلها، و داخل بعيار ناري في الصدر، أثناء وجودها

منطقة تحت ذريعة أن ال األحمر، لصليبالمنطقة، رغم تدخل اللجنة الدولية ل سياراتال دخول هذه االحتالل

 نقلها العائلة أفراد استطاع 7/1/2009 وبتاريخ فاكتفت عائلتها بتقديم اإلسعافات األولية لها، مغلقة، عسكرية

، فقد توفيت متأثرة بجراحها أثناء جثة هامدة ها كانت، ولكنكارو عربة كمال عدوان بواسطة مستشفي إلى

 .عملية نقلها

صباح قصفت طائرات االحتالل النفاثة، أكثر من مرة،  .6

 جوار زراعية أرضاً ،4/1/2009 يوم األحد الموافق

منازل السكان المدنيين في شارع عسلية شرق جباليا، ما 

فال أسفر عن تعرض المدنيين للخوف والهلع، السيما األط

محمود سامي : والنساء منهم، ونتيجة لذلك أصيب الطفل

والهلع، وتغيرت  من الخوف عسلية، بعالمات واضحة

فطلب ذويه سيارة إسعاف، ولكنه توفي  حالته الصحية،

 6:00قبيل وصوله المستشفى، عند حوالي الساعة 

تعرضه  هو الوفاة سبب أن األطباء صباحاً، وهناك أقر

 .القصف جةنتي القلبية للسكتة

قذيفة مدفعية،  - خالل حملة الرصاص المصبوب -أطلقت دبابات االحتالل المتوغلة في منطقة العطاطرة .7

، تجاه منازل السكان في شارع 4/1/2009من صباح يوم الجمعة الموافق  10:00عند حوالي الساعة 

أيمن : خلت منازل األخوينالجمعية، ضربت بأحد أعمدة شبكات توصيل التيار الكهربائي، وتفرقت شظايا، د

وديع : شعبان عمر، المجاورة لبعضها البعض، ما أسفر عن إصابة األطفال: وأمين عمر عمر، وقريبهم

 - توفي متأثراً بها بعد وصوله المستشفى -، بجراح خطيرة في الرأس)أعوام 3(أمين عمر، البالغ من العمر 

بهاء الدين، : يده اليسرى، وشقيقه) إصبع(بتر بنصر ، حيث )أعوام 7(ويوسف أيمن عمر، البالغ من العمر 

 17(، وأصيب بجراح في يده اليمنى، وإيمان شعبان عمر، البالغة من العمر )أعوام 4(البالغ من العمر 

، )عاماً 16(مصطفى، البالغ من العمر : ، وأشقائها)عاماً 13(نجوان، البالغة من العمر : ، وشقيقتها)عاماً

، كذلك أتبعتها تلك الدبابات بقذيفة ثانية، أصابت المكان نفسه، فأصيب )عاماً 15(العمر  وتامر، البالغ من

، بجراح بالغة في ساقه اليمنى، تسببت في بترها )عاماً 14(معاذ يوسف أبو ربيع، البالغ من العمر : الطفل

 . فيما بعد
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هيا، منازل السكان المدنيين قصفت دبابات االحتالل المتوغلة في منطقة العطاطرة، شمال غرب بيت ال .8

، سقطت على تجمع 4/1/2009من مساء يوم األحد الموافق  15:30بالقذائف المدفعية، عند حوالي الساعة 

: من األطفال، وسيدتين، وهم) 7(مواطنين من بينهم ) 10(لمنازل من عائلة أبو حليمة، ما أسفر عن مقتل 

 10(، زيد )عاماً 11(، عبد الرحيم )عاماً 17(مطر : وأطفاله، )عاماً 45(سعد اهللا مطر مسعود أبو حليمة 

 65(غنيمة مسعود نمر أبو حليمة : ، وعمته المسنّة)عاماً ونصف فقط(، وشهد )أعوام 7(، حمزة )أعوام

) 12(، أ كما جرح )عاماً 16(، محمد حكمت مطر أبو حليمة )عاماً 17(لؤي يحيى سلمان أبو حليمة ). عاماً

وفي وقت الحق، . هذا وتضررت ثالثة منازل بشكل بالغ. سيدات) 3(من األطفال، و) 3(بينهم مواطناً، من 

غادة رياض رجب أبو حليمة : ، أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن وفاة المواطنة29/3/2009وبتاريخ 

تل أقاربه وحول ظروف مق. ، متأثرة بجراحها على سرير العالج بإحدى المستشفيات المصرية)عاماً 25(

 :للمركز، بما يأتي) عاماً 30(نزار غازي مطر أبو حليمة، : في العطاطرة ببيت الهيا، صرح المواطن
א" א15:30א א ،.4/1/2009א א א

א)40( ، א ،:
א ، אא א، ،، ، א

א ، א ،، א
، א א ، א ,א

א, ، א א א ،,א א
، א ، ، א ، א

א,א א א א:,א
א א,א א,א

א:א ، א א...א
א א א ، א(א ،:،)א א א ،
א ، א(17א−א ،)...א ، א

א א)(א ،,، א
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א)15(א א)18(:، ،,א ، א א
א א−−א א א א ، א א א

א ، א א .א16:30אא
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א א−:א א ،,א−א א ،
2א 5.

  

المتمركزين في أحد المنازل السكنية  االحتاللقناصة  فتح .9

ء، جنوب التي حولوها إلى ثكنة عسكرية في حي اإلسرا

 الساعة ، عند حواليان أسلحتهمرني غرب بيت الهيا،

تجاه  ،4/1/2009 من مساء يوم األحد الموافق 16:30

 بينما كان ،)أعوام 7( أدهم نعيم عبد المالك مطير :الطفل

ما أسفر ، نفسه حيالعلى سطح منزله، الكائن في  يتواجد

عند إبالغ سيارات وعن إصابته بعيار ناري في الرأس، 

 دخول هذه قوات االحتاللاإلسعاف بالحادثة، رفضت 

ما  مغلقة، منطقة عسكريةتحت ذريعة أن ال األحمر، لصليبالمنطقة، رغم تدخل اللجنة الدولية ل سياراتال

وه نقلشمال غزة، ومن هناك  ، حتى وصلوا به إلى دوار التوامألقداممشياً على ا هنقلاضطر عائلته إلى 

 اليوم التالي الموافقوتوفي متأثراً بجراحه صباح  الشفاء بمدينة غزة، فىمستشبسيارة مدنية إلى 

5/1/2009. 

من مساء يوم األحد الموافق  20:00قصفت قوات االحتالل بعدة قذائف مدفعية، عند حوالي الساعة  .10

زهير رزق : ، منطقة الشيماء الواقعة شمال بيت الهيا، أصابت قذيفة منها منزل المواطن4/1/2009

 ).عاماً 17. (محمود زاهر رزق طنطيش، وابن عمه )عاماً 12(حمزة : طيش، ما أسفر عن مقتل طفلهطن

منطقة سكن الضباط، الكائنة شمال منطقة الداعور، شمالي بيت الهيا،  توغلت قوات االحتالل الراجلة في .11

كمال : واطن، واقتحمت منزل الم4/1/2009حد الموافق من مساء يوم األ 21:00عند حوالي الساعة 

يران، ما أسفر عن إصابة مالك المنزل، وزوجته، نصبحي عواجا، الكائن في المنطقة، وسط إطالق كثيف لل

من الحادثة،  أيام) 4( ، ولم تتمكن العائلة من مغادرة المنزل إال بعد مرور)أعوام 9( إبراهيم :ومقتل طفله

 .عدوان كمال مستشفي إلى خرجواو ، حيث حملوا الطفل القتيلحصان هاجركارو ي عربة مستقلين

قصفت قوات االحتالل بقذائف المدفعية، منزل تعود ملكيته لعائلة الجطلي، الواقع في سكنة الغزالت، قرب  .12

، ما أسفر عن 5/1/2009من مساء يوم االثنين الموافق  15:15معبر بيت حانون، وذلك عند حوالي الساعة 

، )أعوام 4(، حمزة )أعوام 9(، وإصابة أطفاله، اسالم، )عاماً 35(موسى محمد الجطلي : مقتل رب األسرة

 . ، وتضرر المنزل بشكل بالغ)عامين اثنين(وعبد الرحمن 

من  16:00نيران قذائفها المدفعية، عند حوالي الساعة  المتوغلة شمال بيت حانون، االحتالل دباباتأطلقت  .13

شمال  البلدة،شارع السكة في نهاية واطنين الكائنة في ، تجاه منازل الم5/1/2009مساء يوم االثنين الموافق 

 بينهم ةالعائل أفراد من )6( صابة، وإ)أعوام 3( وئام جمال محمود الكفارنة :ةالطفل مقتلأسفر عن ما غزة، 

ومنعت قوات االحتالل الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف من  ، وذلك أثناء تواجدهم داخل منزلهم، هذااألم

، حيث نقلت القتيلة والجرحى من منزل لمنزل حتى ابتعدوا عن المنطقة، ثم إلى مستشفى كانالوصول للم

 .بيت حانون

                                                            
  .5/2/2009غريب السنوار، بتاريخ : حررها باحث المرآز الميداني األستاذ إفادة مشفوعة بالقسم، 25
  



  
  
 

19 
 

المكتظ  -)6(عبد اهللا قدورة صالح، الكائن في بلوك : قصفت طائرات االحتالل النفاثة، منزل المواطن .14

، ما أسفر 6/1/2009وافق من فجر يوم الثالثاء الم 00:30في مخيم جباليا، عند حوالي الساعة  -بالسكان

 45(محضية صالح : ، وزوجته)عاماً 55(عبد اهللا صالح : مالك المنزل/ من سكانه، هم) 4(عن مقتل 

، كما )عاماً 21(سامية فتحي صالح : ، وزوجة ابنه ابراهيم)عاماً 12(رنين عبد اهللا صالح : ، وطفلته)عاماً

ازل المجاورة، من بينهم ثالثة أطفال، كما دمر تسبب القصف في إصابة عشرة من سكان المنزل والمن

  . المنزل بالكامل، وتضررت خمسة منازل مجاورة بشكل بالغ، وعشرات المنازل القريبة بشكل جزئي

المكتظ  -)2(منار الكردي، الكائن في بلوك : قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، منزل المواطن .15

، ما تسبب 6/1/2009من فجر يوم الثالثاء الموافق  4:37لساعة في مخيم جباليا، عند حوالي ا -بالسكان

) 4(، وإصابة )عاماً 60(هاجر إسماعيل إنصيوى : ، والمسنة)أعوام 3(آدم مأمون الكردي : في مقتل الطفل

من سكان المنزل بجراح، كان من بينهم طفلة، كما تكرر القصف مرة ثانية في وجود سيارات اإلسعاف التي 

مسعفين منهم بجراح متفاوتة، كما أسفر القصف عن تدمير ) 10(الجرحى، ما أدى إلى إصابة جاءت لنقل 

  . المنزل بالكامل، وتضرر خمسة منازل مجاورة بشكل بالغ، وثالثة سيارات إسعاف بشكل جزئي

ا، في كمال خالد الكحلوت، الكائن شرق مقبرة الفالوج: قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، منزل المواطن .16

، ما تسبب في تدمير 6/1/2009من فجر يوم الثالثاء الموافق  4:45مخيم جباليا، عند حوالي الساعة 

، )عاما22ً(، وطارق محمود حسين )عاماً 17(حذيفة جهاد خالد الكحلوت، : المنزل بالكامل، ومقتل الطفل

ألحق القصف أضراراً جسيمة كما . مواطنين بجراح متفاوتة) 6(، وإصابة )عاماً 52(وعماد محمد شعلق 

وحول ظروف مقتل شقيقه طارق حسين، صرح . منازل مجاورة، ودمر محل تجاري بشكل كلي) 3(في 

  :، للمركز بما يلي)عاماً 25" (فرج اهللا"تامر محمود يوسف حسين :  الشاب
א א5:456/1/2009א א א א، ، א

، א א ، א ، א א א ،
، א א ، א ، א
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א−א א−א א א−א −א
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، منزل 7/1/2009اء من يوم األربع 20:00قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، عند حوالي الساعة  .17

 10(محمد : ما تسبب في قتل مالك المنزل، وطفله) عاما42ً(تيسير محمد عبد العزيز زملط : المواطن

كما وتسبب القصف في تدمير المنزل المكون من طبقتين ). عاماً 80(خديجة : ، ووالدته المسنة)أعوام

  . القريبة بشكل جزئي ات المنازلرمنازل مجاورة بشكل بالغ، وعش) 3(بالكامل، وتضرر 

المتمركزة على حدود الفصل شرق بيت حانون، منازل السكان المدنيين في  المدفعية اإلسرائيلية قصفت .18

 ,8/1/2009الموافق  الخميس من منتصف يوم 12:00عند حوالي الساعة فدعوس ببيت الهيا، سكنة منطقة 

 5(ديما  :عن إصابة طفلتهأسفر  ما سكنة،ال في الكائن ،حمد الرحلسعيد أ: منزل المواطن إحداها أصابت

 جمهورية مستشفيات إلى حولت ثم ومن كمال عدوان، مستشفى ثرها إلىإ على ، نقلتخطيرة حبجرا )أعوام

 - فلسطين مستشفى فيمتأثرة بجراحها على سرير العالج  تتوفي حيث ، نظراً لخطورة حالتها،العربية مصر

  .3/3/2009 بتاريخ -المصري

المتوغلة في منطقة العطاطرة غرب بيت الهيا، منازل السكان المدنيين في منطقة  االحتالل اتقو قصفت .19

 ، بعدة8/1/2009من مساء يوم الخميس الموافق  18:00عند حوالي الساعة  ,الشيماء، شمال بيت الهيا

 مقتل عن أسفر ما ,الجمعية شارع أصابت إحداها منزل المواطن معتز الدحنون، الكائن في مدفعية، قذائف

 .منزله ، أثناء تواجده داخل)أعوام 8( عبد اهللا :طفله

من فجر يوم الجمعة الموافق  3:30قصفت طائرة حربية نفاثة، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .20

متراً، والذي تعيش فيه  180فايز نور صالحة، المكون من طبقتين، ومساحته : ، منزل المواطن9/1/2009

أفراد، ويقع قرب مسجد الرباط، غرب مؤسسة السالمة الخيرية، في الجزء ) 8(ة من ثالث عائلة مكون

مواطنين، جميعهم من األطفال والنساء، وهم ربة ) 6(الشرقي من مشروع بيت الهيا، ما أسفر عن مقتل 

هاء الدين ب ،)عاماً 14(ضياء الدين فايز نور صالحة  :، وأبنائها)عاماً 33(رندة فايز محمد صالحة : األسرة

كذلك  ،)عاماً واحد(، روال فايز نور صالحة )عاماً 12( رنا فايز نور صالحة ،)عاماً 4.5(فايز نور صالحة 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن طائرات  .، التي كانت في ضيافتها)عاماً 22( فاطمة فايز محمد الحو: شقيقتها

ائق من وقوع الحادث، فاستيقظ أهله وقرروا الخروج االستطالع أطلقت صاروخاً تجاه المنزل قبل عشرة دق

من المنزل بعد االتصال برب األسرة الذي تواجد في عمله ببرنامج الطوارئ بوكالة الغوث الدولية، وبعد 

خروج الدفعة األولى من سكانه بدقائق، وأثناء وجود بقية من تواجد في المنزل على ساللمه وفي المدخل 

هذا وقد دمر المنزل بفعل القصف كلياً، كذلك . اثة فقتل جميعهم وتحولوا أشالء ممزقةقصفته الطائرات النف

وحول ظروف مقتل شقيقتي  .محالين تجاريين أسفله، كما تضرر خمسة منازل سكنية مجاورة بشكل بالغ

 22(فاطمة أحمد محمد الحو : زوجها وأبناء إحداهما، جراء قصف منزل فايز صالحة، صرحت السيدة

  :زوجة شقيق ربة المنزل، للمركز بما يلي) اًعام
א א א:א/،3/1/2009א א ،

، ، א ، ،/א א/א א ،21
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  :للمركز بما يلي) عاماً 30(شادي سعيد محمد أبو ناجي : وحول قصف منزل جاره فايز صالحة، صرح المواطن
א א3:20א א −א9/1/2009א

א א א ، א−א
،)א( א ، א ،א א א ، א
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2א 8.
 

، قصفت قوات االحتالل المتوغلة 9/1/2009من صباح يوم الجمعة الموافق  9:00الساعة  عند حوالي .21

محمد : شرق جباليا، منزل السكان المدنيين في شارع فؤاد أبو الفتح ببلدة جباليا، ما أسفر عن مقتل الطفل

 .القصف ، بينما كان يجلس أمام منزله، فيما أصيب آخرون جراء)عاماً 13(عاطف محمد أبو الحسنى 

نيران رشاشاتها الثقيلة، عند  المتوغلة في محيط مدرسة الزراعة شمال بيت حانون، ت االحتاللفتحت دبابا .22

في حي  المدنيين ن، تجاه منازل السكا9/1/2009فق من مساء يوم الجمعة الموا 18:30حوالي الساعة 
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، نتيجة )اًعام 16( الكريم أبو عودة ناريمان أحمد عبد :أسفر عن مقتل الطفلةما ، شمال شرق البلدةاألمل 

  .خترق جدار منزلهافي الصدر، وصل لها بعدما اإصابتها بعيار ناري 

، منزل المواطن 10/1/2009من صباح السبت  7:40قصفت طائرات حربية إسرائيلية حوالي الساعة  .23

) 3(ما أسفر عن مقتل إبراهيم محمد حميدان، الكائن في شارع السكة في تل الزعتر، والمكون من طابقين، 

، )عاما37ً(داوود غانم فرج عسلية : آخرين، بينهم طفلين وسيدة، والشهداء هم) 5(مواطنين، وإصابة 

 ).عاما60ً(إبراهيم محمد أبو حميدان : ، ومالك المنزل)عاما40ً(إبراهيم غانم فرج عسلية 

لمدنيين السكنية في شارع البراوي، قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المتوغلة غرب بيت الهيا، منازل ا .24

، أصابت إحدى 10/1/2009من مساء يوم السبت الموافق  12:15الكائن وسط البلدة، عند حوالي الساعة 

 30(أنعام عبد درويش بابا : ما أسفر عن مقتل المواطنة القذائف منزالً لعائلة بابا، قرب مسجد األنصاري،

 ، الذي أعلن عن وفاته متأثراً بجراحه بتاريخ)عاماً 12(د بابا محمد يحيى سعي: ، وإصابة طفلها)عاماً

  .بجمهورية مصر العربية زايد الشيخ مستشفى في ،26/1/2009

من مساء يوم األحد الموافق  12:00عند حوالي الساعة  .25

أطلقت دبابة تابعة لقوات االحتالل قذيفة  11/1/2009

الكائن  مدفعية تجاه منزل المواطن ياسر جابر الرفاتي،

 مقتلفي شارع مسعود في جباليا شمال غزة، أسفر عن 

أبنته الطفلة تسنيم ياسر جابر الرفاتي، البالغة من العمر 

الرفاتي، البالغة  ديب جبر عام، وإصابة الطفلة هديل) 1(

أعوام، التي فارقت الحياة بتاريخ ) 9(من العمر 

13/1/2009 . 

 ،صاروخ واحدب اإلسرائيلية، ستطالعاال قصفت طائرات .26

ب علوش، نجي :منزل المواطن ،11/1/2009حد الموافق من مساء يوم األ 13:30عند حوالي الساعة 

 المعلنة من جانب قوات )التهدئة(خالل فترة وقف إطالق النار  -الكائن في شارع مسعود بجباليا شمال غزة

 ،)عاماً 13(آمال : مقتل طفلته  أسفر عنما  -مساء 16:00حتى  13:00االحتالل اإلسرائيلي من الساعة 

جثة  بعد وقت ليس بالقصير، ولكن كانت قد أمست مستشفى كمال عدوانونجحت العائلة في نقلها إلى 

 .هامدة

من مساء يوم األحد  15:35عند حوالي الساعة بصاروخ واحد، قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية،  .27

هة الشمالية، من الج بداية شارع يافاسن خضر، الكائن عبد المح: ، منزل المواطن11/1/2009الموافق 

االحتالل اإلسرائيلي من  المعلنة من جانب قوات )التهدئة(خالل فترة وقف إطالق النار  -بجباليا، شمال غزة

  ).عاماً 13(مصعب : ما أسفر عن مقتل طفله -مساء 16:00حتى  13:00الساعة 

من مساء يوم  16:00عند حوالي الساعة  المدفعية، قذائفها ليا،المتوغلة شرق جبا االحتالل دباباتأطلقت  .28

ان المدنيين في شارعي الغباري وغزة القديم ببلدة جباليا، منازل السك، تجاه 12/1/2009االثنين الموافق 

كمال  :شقة المواطن وأصابت إحداهاشارع الغباري،  ة فيحمودة الكائن أصاب عدد من هذه القذائف بناية

، )اًعام 24( فريال :، وشقيقتها)اًعام 12(آيات  :أسفر عن مقتل طفلتهما ، بشكل مباشر، بنامحمود ال

وإصابة عدد من سكان البناية، وبعد هدوء القصف المدفعي، وصلت األطقم الطبية المكان، بهدف نقل 
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نفسها، ما أسفر  الجرحى والقتلى إلى المستشفى، وأثناء عملية النقل، عاودت قوات االحتالل قصفها للبناية

، )عاماً 31(أحمد أبو فول : ، وإصابة المسعف)عاماً 28(عيسى عبد الرحيم محمد صالح : عن مقتل الطبيب

  .وكالهما يتبع أطقم الدفاع المدني

من مساء يوم الثالثاء  13:00أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً،  عند حوالي الساعة  .29

محمد ناصر العشي، الكائن في مشروع عامر، غرب جباليا، أثناء : منزل المواطن، تجاه 13/1/2009

الجدير ذكره أن . على سطح المنزل نفسه، ما أسفر عن مقتله على الفور) عاماً 17(مصطفى : تواجد طفله

 .قوات االحتالل كانت تتوغل في مناطق حي اإلسراء وحي عنان شمال وغرب منطقة سكن الطفل

، عند حوالي )فسفورية(مدفعية وحارقة بعدة قذائف  المتمركزة على حدود الفصل، االحتالل مدفعيةقصفت  .30

وبينما ، منطقة الرباط شرق مشروع بيت الهيا، 14/1/2009يوم الخميس الموافق  من فجر 3:00الساعة 

 10( المنيعيمد عصام أح هالة :كان السكان المدنيين نيام في منازلهم السكنية، ما أدى إلى استنشاق الطفلة

، عدوان كمال ، لغازات ودخان القذائف المدفعية، وتأخر حالتها الصحية، وبعد أن نقلت إلى مستشفى)شهور

 صباح المالئم، ولكنها توفيت متأثرة بالحادثة العالج لتلقي لألطفال التخصصي مستشفى النصر حولت إلى

 .-15/1/2009الجمعة الموافق  -يالتال اليوم

، عدة قذائف، 14/1/2009من صباح يوم األربعاء  11:25االحتالل، عند حوالي الساعة  قصفت مدفعية .31

، )عاما35ً(كفا محمد المطوق، : تجاه منازل السكان المدنيين في منطقة النذر بجباليا البلد، ما أسفر عن مقتل

، ووصفت المصادر )فعاماً ونص(عائشة إبراهيم النجار، وابنتها ، )عاما40ً" (جنيد"وحنان شعبان النجار 

. مواطنين آخرين بجراح متنوعة بينهم طفلين) 6(الطبية جراحها بالخطيرة، كما أصيب أيضاً جراء القصف 

  .منازل سكنية بشكل جزئي) 10(كما تضرر نتيجة لذلك حوالي 

الطين، المتمركزين في أحد المنازل السكنية التي حولوها إلى ثكنة عسكرية في حي الس االحتاللقناصة  فتح .32

من مساء يوم األربعاء الموافق  13:45 ، عند حوالي الساعةان أسلحتهمرني جنوب غرب بيت الهيا،

 ،، وذلك خالل تواجده على سطح منزله)عاماً 16(السيد جواد محمد السكسك : ، تجاه الطفل14/1/2009

إلى  هنقلي في الصدر، وبعد ، ما أسفر عن إصابته بعيار نارجباليابفي منطقة التوام  ،الكائن قرب مسجد طه

 .ساعةمرور  بعد الشفاء بمدينة غزة، توفي متأثراً بجراحه الخطيرة مستشفى

من صباح يوم الخميس  8:30قصفت مدفعية قوات االحتالل اإلسرائيلي، بقذيفة واحدة، عند حوالي الساعة  .33

يفي المدمر، والكائن غرب مدينة ، عائلة الرميالت، أثناء تواجدها بين ركام منزلها الر15/1/2009الموافق 

من أفراد العائلة، من بينهم ) 5(الشيخ زايد، جنوبي جامعة القدس المفتوحة، شمال غزة، ما أسفر عن مقتل 

، أمل عياد عودة )عاماً 70" (الرميالت"عائشة عياد عيد البحري : المسنة: أطفال، وسيدتين اثنتين، وهم) 3(

، أريج )شهراً 13(براء : ، وشقيقتيها)عاماً 14(عطا حسن الرميالت  ، وصابرين)عاماً 30(الرميالت 

وحول  ).عاماً 20(منال علي حسن الرميالت : كما جرح نتيجة القصف سيدة واحدة، هي). شهرين اثنين(

، )عاماً 35(عطا حسن حسني الرميالت : ظروف مقتل عائلته المكونة من خمسة أفراد، صرح المواطن

  :للمركز بما يلي
א,27/12/2008 ,,11:50א

א.., א,א א א
א א ،,א ، א א א

א א א א..، א13:30א א ,15/1/2009א
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أطلقت الدبابات المتوغلة في عزبة عبد ربه، قذيفة  .34

من مساء يوم  16:00اعة مدفعية، عند حوالي الس

عز : ، تجاه منزل الدكتور16/1/2009الجمعة الموافق 

الدين أبو العيش، الكائن في شمال مقر جمعية الهالل 

األحمر، بمنطقة زمو، شرق جباليا، ما أسفر عن مقتل 

، وآية )عاما15ً(، ميار )عاما21ً(بيسان : بناته الثالث

أبو العيش  نور شهاب الدين: ، وابنة أخيه)عاما14ً(

من أفراد ) 3(، كما أسفر القصف عن إصابة )عاما17ً(

 .العائلة بجراح، بينهم طفلين، وتضرر المنزل جزئياً

من مساء يوم  14:00عند حوالي الساعة  المدفعية، قذائفها المتوغلة شرق جباليا، االحتالل دباباتأطلقت  .35

ن في شارع الغباري ببلدة جباليا، أصابت إحداها ان المدنييمنازل السك، تجاه 17/1/2009االثنين الموافق 

  .)اًعام 14( أنوار :طفلتهأسفر عن شحادة، ما  فايق مروان :منزل المواطن

من مساء يوم  16:00عند حوالي الساعة  المدفعية، قذائفها المتوغلة شرق جباليا، االحتالل دباباتأطلقت  .36

مدنيين في منطقة الجرن ببلدة جباليا، أصابت إحداها ان المنازل السك، تجاه 17/1/2009االثنين الموافق 

  .)أعوام 4( فوزيةو، )أعوام 5( أحمد :مقتل طفليهأسفر عن ما  ،صالح فواز أحمد: منزل المواطن

من مساء يوم السبت الموافق  18:30، عند حوالي الساعة واحد صاروخب ،الحربية االحتالل طائراتقصفت  .37

بيت  شمال شرق منير مطر الكفارنة، الكائن في حي األمل :نزل المواطنممياه، يجاور  ، بئر17/1/2009

ما أدى إلى تدمير البئر، وتضرر المنزل بشكل بالغ، كذلك فقد انتشر الدخان والغبار الناجمين عن  حانون،

ين عام(أسيل منير مطر الكفارنة  :المعوقة الطفلة انفجار الصاروخ في المكان بكثافة، ما أدى إلى استنشاق

   .هذه المواد، وتسبب في وفاتها على الفور ،)اثنين

  

  

  :محافظة غزة

                                                            
  .8/2/2009حسين حماد، بتاريخ : إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني شمال غزة األستاذ 29
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من صباح يوم السبت الموافق  11:30حد، عند حوالي الساعة بصاروخ وا قصفت طائرات االحتالل النفاثة، .1

تدمير في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى الكائن ، حمدي حميد: ، منزل المواطن2008/ 27/12

جابر جبر  :كل كلي، وتضرر المنازل المجاورة بشكل بالغ، كما أسفر القصف عن مقتل المواطنالمنزل بش

أثناء  ،)أعوام 6(، وأحمد )عاماً 18(محمد : أبو حويج، مالك المنزل المجاور، واثنين من أطفاله، هما

  .تواجدهم في منزلهم

من مساء يوم األحد الموافق  19:00 قصفت طائرات االحتالل النفاثة، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة .2

طبقات، والذي يقع في حي  3، المكون من )عاما55ً(عبد اهللا توفيق كشكو : ، منزل المواطن28/12/2008

، )سنوات 8(ابتهال عبد اهللا كشكو : الطفلة ومقتلالزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، 

   ).ماًعا 22(ميساء منير كشكو : شقيقتهاو

من مساء يوم الجمعة  23:30 عند حوالي الساعة ،بصاروخ واحد االحتالل العمودية، اتقصفت طائر .3

سجود  :تهما أسفر عن مقتل طفل ،حمدي جمعة محمود الدردساوي :منزل المواطن ،2/1/2009الموافق 

  .إلى تدمير المنزل بالكاملو ،)عاماً 14(

 10:00وغلة شرق غزة، عدة قذائف مدفعية، عند حوالي الساعة قصفت دبابات االحتالل اإلسرائيلي، المت .4

، منازل السكان المدنيين في منطقة الشعف، شرق حي التفاح، 8/1/2009من صباح يوم الجمعة الموافق 

عوني عبد الرحيم الجرو، ما أسفر عن مقتل زوجته األوكرانية : شرق غزة، أصابت إحداها منزل الطبيب

وحول  .، وإصابته وطفليه اآلخرين بجراح مختلفة)عام ونصف(يوسف : ، وطفله)ماًعا 37(ألبينا : األصل

عاماً، للمركز، بما  37عوني عبد الرحيم محمد الجرو، البالغ من العمر: ما جرى له ولعائلته، صرح الطبيب

 :يلي
א א9:00א א א3/1/2009א א א، א

، א א א א א א א א א ، א
א א א א א א אא א ،

א א א ، א א א א א אא
، א אא א ، א א

א1:00 א א8/1/2009א א ، א א א ،
، א א א א، ، 10א

א א א ، א א א ،
א ، ،א א א א ،

، ، א א
א א א אא א ، א

א א א א א א ، א.א
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 بصاروخ واحد، االستطالع اإلسرائيلية، قصفت طائرات .5

 الموافق األحد يوم  صباح من 10:30 الساعة حوالي عند

مجموعة من األطفال الذين تواجدوا أعلى  ،4/1/2009

الكائن  المشهراوي، عليان خالد :سطح منزل المواطن

قرب مسجد شهداء األقصى، بشارع الوحدة، في مدينة 

، وطفل )عاماً 13(محمود : غزة، ما أسفر عن مقتل طفله

صبيح، كان في زيارة للمنزل، البعيد عن  عائلة آخر من

   .مناطق األحداث

من مساء يوم األحد الموافق  17:15قصفت طائرة استطالع، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .6

زياد رمضان النمر في حي الزيتون  مقابل محطة أبو جبة للوقود : ، سطح منزل المواطن4/1/2009

 تجمع أفراد أربعة مواطنين، حيث وقع القصف عندما مقتلجنوب شرق مدينة غزة، وقد أدى القصف إلى 

 من البالغ ،عفانة محمد محمد أيمن: المنزل، والشهداء هم سطح على عفانة عائلة من وأقاربهم النمر عائلة

البالغ من  النمر، رمضان زياد رفح، إبراهيم سكان من وهو ألقاربه زيارة في كان والذي عاماً، 27 العمر

  .عاماً 14 العمر من البالغ الكريم زياد رمضان النمر، وعبد عاماً، 20 العمر
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 17:30لي الساعة عند حواقصفت دبابات االحتالل اإلسرائيلي، المتوغلة شرق غزة، عدة قذائف مدفعية،  .7

تجاه منازل المدنيين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، أصابت ، 4/1/2009من مساء يوم األحد الموافق 

وإلحاق  ه،أطفال، وأحد المنزل مالك ما أسفر عن مقتل ،)اًعام 55(فؤاد محمود الحلو  :منزل المواطنإحداها 

  .أضرار جزئية بالمنزل

من مساء يوم األحد الموافق  17:30د، عند حوالي الساعة قصفت طائرة استطالع بصاروخ واح .8

 مقتل إلى  أدى قصي محمد الهباش، في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما: سطح منزل المواطن 4/1/2009

، وذلك عندما )عاماً 11(العبد الهباش  شذى :عمتها ابنة ومعها ،)عاماً 13(الهباش  إسراء قصي الطفلة

 .المنزلكانتا تلهوان على سطح 

من فجر يوم االثنين الموافق  1:30قصفت طائرات االحتالل النفاثة، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .9

رزق صابر أبو عيشة الكائن في شارع المشتل الجديد، بحي النصر في مدينة : ، منزل المواطن5/1/2009

رزق أبو عيشة، وزوجته  عامر: ابن صاحب المنزل مقتلغزة، والمكون من ثالث طبقات، ما أسفر عن 

ت الشقة ولحقت أضرار جسيمة في وثالثة من أطفاله، كما أصيب عدد آخر من سكان المنزل، وقد دمر

 39رشاد رزق صابر أبو عيشة، البالغ من العمر : وحول هذه الحادثة صرح المواطن. البناية السكنية

  : عاماً، للمركز، بما يلي
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من صباح يوم االثنين الموافق  7:00قصفت قوات االحتالل بثالثة قذائف مدفعية عند حوالي الساعة  .10

حي الزيتون شرق مدينة غزة وهو مكون من طابق ، منزل المواطن وائل فارس السموني في 5/1/2009

متر مربع، وذلك بعد أن جمعت المواطنين من نفس العائلة والذين  200أرضي من الباطون على مساحة 

، إلى أن وصل 4/1/2009يقطنون بالمنازل المجاورة داخل المنزل، وذلك منذ صباح اليوم السابق الموافق 

عدد من المواطنين وإصابة آخرين ولكن قوات  مقتلأدى القصف إلى فرد، وقد  100عددهم لما يزيد عن 

االحتالل عمدت على استهداف المنزل أكثر من مرة خالل اليوم نفسه ما أدى إلى سقوطه فوق رؤوس من 

 40شهيداً ، أما الجرحى فزاد عددهم عن ال) 29(بداخله، ما ضاعف من عدد الشهداء، حيث وصل إلى 

 45ض له أفراد عائلته، صرح المواطن إبراهيم حلمي السموني، البالغ من العمر وحول ما تعر. مصاباً

  :عاماً، للمركز بما يلي
א א א ،10א א א

א א א10:00، א ،3/1/2009א
א א א א א א א

א07:00 א א א א،4/1/2009א אא א א
א،אאא

                                                            
  .20/2/2009يامن المدهون، بتاريخ : ينة غزة األستاذإفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني بمد 30
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، 5/1/2009من بعد ظهر يوم االثنين  12:50اعة قصفت قوات االحتالل بقذيفة مدفعية، عند حوالي الس .11

منزل لعائلة الملح شرق حي الزيتون خلف المسلخ القديم بمدينة غزة، وقد أسفر ذلك عن مقتل سيدتين، 

  .)عاماً 25(عاماً، لبنى فؤاد الملح  80خضرة الملح : ووقوع عدد من اإلصابات، والسيدتين هما

، منزل 5/1/2009من مساء يوم االثنين  14:15عند حوالي الساعة قصفت قوات االحتالل بقذيفة مدفعية،  .12

سمير المشهراوي، ما أسفر عن مقتل طفلين كانا يلهوان فوق سطح : عائلة عالو، بحي التفاح جوار منزل

 .)عاماً 11(، وشقيقه مؤمن )عاماً 12(محمد محمود طالل عالو : منزلهما، والطفلين هما

، أصابت 5/1/2009من مساء االثنين  15:00مدفعية، عند حوالي الساعة قصفت قوات االحتالل بقذيفة  .13

نافذ عليوة، في حي الشجاعية، الكائن في منطقة الجديدة، ما أسفر عن مقتل أم وأربعة من : منزل المواطن

 .أطفالها، وجميعهم األطفال دون سن الخامسة عشرة

، منزل 5/1/2009من مساء يوم االثنين  15:30قصفت قوات االحتالل بقذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة  .14

العرايس قرب جامع الصديقين بحي الزيتون، ما  وادييعود للمواطن فتحي الحرازين، الواقع في شارع 

، أحمد )عاماً 20(عالء إبراهيم الحرازين : أسفر عن مقتل اثنين ووقوع عدد من اإلصابات، الشهداء هم

 .)عاماً 21(فتحي الحرازين 

، 5/1/2009من مساء يوم االثنين الموافق  16:00وات االحتالل بقذيفة مدفعية، عند حوالي الساعة قصفت ق .15

سنوات، من  5آية السرساوي : وتسبب القصف في قتل الطفلةمنزل عائلة السرساوي شرق حي الزيتون، 

   .سكان المنزل، كما ألحق أضرار جسيمة في المنزل

                                                            
  .25/1/2009يامن المدهون، بتاريخ : إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني بمدينة غزة األستاذ 31
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عند حوالي  عدة صواريخ،قصفت طائرات االحتالل العمودية، ب .16

، تجمع 5/1/2009من مساء يوم االثنين الموافق  18:10الساعة 

أصاب في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، الكائنة أبراج السعادة 

أسفر عن ما  )اًعام 50(المواطن فايز يوسف حسن  شقة هاأحد

  .من سكانه ، وإصابة اثنين آخرينمقتله

، المتوغلة شرق غزة، عدة قذائف قصفت دبابات االحتالل اإلسرائيلي .17

من فجر يوم الثالثاء الموافق  00:05عند حوالي الساعة مدفعية، 

تجاه منازل المدنيين في حي الزيتون، بمدينة غزة، ، 6/1/2009

، )اًعام50(عوني عبد الفتاح جدوع  :منزل المواطنأصابت إحداها 

  .وإصابة عدد من أفراد المنزلمقتله، الكائن بالقرب من منزل الشيخ أحمد ياسين، ما أسفر عن 

من  6:00عند حوالي الساعة قصفت دبابات االحتالل اإلسرائيلي، المتوغلة شرق غزة، عدة قذائف مدفعية،  .18

أصابت  بمدينة غزة، منازل المواطنين شرق حي الزيتونتجاه ، 6/1/2009صباح يوم الثالثاء الموافق 

بالقرب من محطة أبو جبة  ، والكائن)اًعام 52(حسين حسنين عبد الوهاب أحمد  :منزل المواطن إحداها

  .، وإلحاق أضرار بالغة بالمنزل، ما أسفر عن مقتلهللوقود

، 6/1/2009من صباح يوم الثالثاء الموافق  6:00قصفت طائرات االحتالل النفاثة، عند حوالي الساعة  .19

عة طبقات، والكائن في حي الزيتون شرق ، والمكون من أرب)عاما60ً(فايز مصباح الداية : منزل المواطن

سكانه وجميعهم  من اًفرد )22(مدينة غزة، ما أسفر عن تدمير المنزل بالكامل فوق رؤوس ساكنيه، ومقتل 

 .من عائلة الداية

 يوم صباح من 8:00 الساعة حوالي عند مدفعيتين، قذيفتين اإلسرائيلي المتوغلة، االحتالل دبابات أطلقت .20

 الكائن عزام، عارف حسن عطا :منزل المواطن مسمارية، تجاه إحداهما كانت ،7/1/2009 فقالموا الثالثاء

عزام  عطا حسن عارف: مقتل رب المنزل عن أسفر السقا، ما  مسجد قرب المغراقة بمدينة غزة، منطقة في

 ). عاماً 13(، ومحمد )عام ونصف( حسن :وأطفاله) عاماً 46(

من  8:00عند حوالي الساعة لي، المتوغلة شرق غزة، عدة قذائف مدفعية، قصفت دبابات االحتالل اإلسرائي .21

أصابت حي الزيتون شرق مدينة غزة،  ، تجاه منازل المدنيين7/1/2009الموافق  ءصباح يوم األربعا

عبد و ،)اًعام 12(رضوان محمد عاشور : يهمحمد عاشور، ما أسفر عن مقتل طفل: منزل المواطنإحداها 

  .)اًعام 11(اشور الرحمن محمد ع

من فجر يوم الخميس الموافق  2:00عند حوالي الساعة  ،بصاروخ واحدات االحتالل النفاثة، قصفت طائر .22

مقابل مسجد األمام  ،الكائن في حي الزيتون، محمود محمد مصطفي الهواري :منزل المواطن ،8/1/2009

عمر  :المواطن ومقتل نازل المجاورة،أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار جزئية في الم ماالشافعي، 

  .ح مختلفةمواطنين آخرين بجرا وإصابة ، الذي يقطن المنزل المجاور،)عاماً 22(خضر رجب 

من  2:00عند حوالي الساعة قصفت دبابات االحتالل اإلسرائيلي، المتوغلة شرق غزة، عدة قذائف مدفعية،  .23

أصابت إحداها حي الزيتون شرق مدينة غزة،  دنيين، تجاه منازل الم8/1/2009الموافق  الخميسيوم  فجر

 ،وإلحاق أضرار بالغة في منزلهاما أسفر عن مقتلها،  ،)عاماً 50(فدوى خليل كحيل  :منزل المواطنة

  .جزئية في المنازل المجاورة ضراروأ
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من مساء يوم الخميس  17:20قصفت طائرات االحتالل العمودية، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .24

عاماً، ) 60(جبر إبراهيم أبو النجا : شقة السفير الفلسطيني السابق لدى دولة السنغال 8/1/2009الموافق 

المصور  مقتلفي حي تل الهوا غرب غزة، ما أسفر عن ) 2(الكائن في الطابق السابع من برج األطباء رقم 

رقية : ة السفير، وزوجة السفيروهو زوج ابن) عاماً 34(إيهاب جمال الوحيدي : الصحفي لتلفزيون فلسطين

. عاماً، كما أصيب ثالثة مواطنين في الحادث، منهم زوجة المصور الصحفي بجراح بالغة) 54(أبو النجا 

  :جبر إبراهيم أبو النجا، للمركز، بما يلي: وحول الحادثة وما جرى لعائلته، صرح السيد
א א17:15א א ،8/1/2009א א א א א ،

א א א،27אא56א א א ،32א
א،17אא א ،א א א אא

א א ،،،א ،אא
א א א א ، ،א א ،

، א ، א ، א ،:א
א א א ، א אא ،

א ،، א ،א א אא ،
א א א ، ، אא א

، א،א א 3א 2.
 

من  8:30قصفت دبابات االحتالل اإلسرائيلي، المتوغلة شرق غزة، عدة قذائف مدفعية، عند حوالي الساعة  .25

أصابت شرق مدينة غزة،  ، تجاه منازل المدنيين حي الزيتون9/1/2009الموافق  ءصباح يوم األربعا

، الصحفي سفر عن مقتلالكائن في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أ ،عالء مرتجي: منزل الصحفيإحداها 

  .ح خطيرةوإصابة والدته بجرا

من صباح يوم السبت  7:00عند حوالي الساعة  ،بصاروخ واحد االحتالل العمودية، قصفت طائرات .26

شارع الثاني من حي الفي  ، الكائن)عاماً 50( عيد محمد مطرس :منزل المواطن ،10/1/2009الموافق 

  .وإصابة اثنين من أبناءه سفر عن مقتل مالك المنزل،أ ماالشيخ رضوان بمدينة غزة، 

من  2:00عند حوالي الساعة قصفت دبابات االحتالل اإلسرائيلي، المتوغلة شرق غزة، عدة قذائف مدفعية،  .27

أصابت إحداها حي الزيتون شرق مدينة غزة،  ، تجاه منازل المدنيين11/1/2009الموافق  األحدصباح يوم 

إصابة صاحب  ما أسفر عنمدينة غزة،  غربفي حي تل الهوا  ، الكائنحمودةأسعد طلعت  :منزل المواطن

، كما لحق دماراً كبيراً في )عاما22ً(، ومحمد )عامين ونصف(فارس : إبنيه الطفل مقتلو ،المنزل وزوجته

 . المنزل

  :، للمركز، بما يلي)عاماً 23(إيهاب طلعت حمودة : وحول ما جرى لعائلته، صرح المواطن
א א11:00א א א،10/1/2009א א

א א אאא א א، א
،א אא א

، א א אא א ، א א1:45א א א א א

                                                            
  .20/3/2009يامن المدهون، بتاريخ : إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني بمدينة غزة األستاذ 32
 



  
  
 

32 
 

א11/1/2009 א א א א ،
א ،א א א

א א א ، א א א א א ،
א א א א ، א א

א א א א א א א א
א א א א א א א אא

א אא א א א אא
א א א א ، א א

א א א א א א، א
א א א א א א

א א א א א אא א א
אא א ، א"א:"א א א ،

א א א אא א
א א א ، א א

א א אא א ،
، א א ،

א א אא א א
א א א א א ،

א ،.א א א
א א א א א א

א א..א..א:"א א א"א א א
א א א א ، א א א א.א א

א א א5:00، א א:"א
א א א"א

אא
א.א א א7:30א ،

א א א א א א א א.א א
א א א א א א א א א א א א א א

אא א א א א א
א א ، א א א א א א א אא א

א200א500אא א א א
א א א א א א א א א

א א א א א א א ، א אא
א א .33א

                                                            
 .4/2/2009يامن المدهون، بتاريخ : إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني بمدينة غزة األستاذ 33



  
  
 

33 
 

 23:00عند حوالي الساعة المتوغلة شرق غزة، عدة قذائف مدفعية، قصفت دبابات االحتالل اإلسرائيلي،  .28

أصابت حي الزيتون شرق مدينة غزة،  ، تجاه منازل المدنيين11/1/2009الموافق  األحديوم  مساءمن 

زوجة صاحب  سفر عن مقتلما أ ،قرب سوق السيارات ، الكائنهشام القطاطي :منزل المواطنإحداها 

  .)اًعام 42(طاطي دالل عاشور الق :المنزل

من فجر يوم االثنين الموافق  3:30 عند حوالي الساعة واحد، بصاروخ ات االحتالل النفاثة،قصفت طائر .29

قع في حي الشيخ طبقات، والوا 4، المكون من محمود عبد الرحمن الكردي :منزل المواطن ،14/1/2009

بالمنازل  بالغةامل، وإلحاق أضرار أدى إلى تدمير المنزل بشكل ك ما ،مفترق أبو األمين رضوان قرب

 45( أسامة كايد أبو جياب، )عاماً 80(أحمد مصطفي مقداد  :ين همانواطم وقتل جراء القصف ،المجاورة

 .)عاماً

من مساء يوم االثنين  16:00عند حوالي الساعة  ،بصاروخ واحد قصفت طائرات االحتالل العمودية، .30

من برج رقم  12 ة البقالكائنة في الط) عاماً 57(فارس شحادة  توفيق :شقة الموطن ،14/1/2009الموافق 

 ،الشقة مالك إلى مقتل القصف أدىوقد  ،في منطقة الشمالي غرب مدينة غزةالواقعة من أبراج الفيروز  3

  .بالكامل  هاوتدمير

قصفت طائرات االحتالل العمودية، بصاروخ واحد عند  .31

ن الموافق من مساء يوم االثني 18:10حوالي الساعة 

خليل العبد جابر، البالغ من : ، شقة المواطن14/1/2009

عشر من  ديعاماً، الواقعة في الطابق الحا) 63(العمر 

من أبراج المقوسي، شمال غرب مدينة  11برج رقم 

صاحب المنزل وزوجته التي  مقتلغزة، ما أدى إلي 

عاماً، ) 50(من العمر  ةشادية أحمد حسن، البالغ: تدعى

قصفت طائرات االحتالل العمودية، بصاروخ واحد، عند وفي التوقيت نفسه  .مرت الشقة بشكل كاملوقد د

شقة الموطن جمال طه مغامز، البالغ من  14/1/2009من مساء يوم االثنين الموافق  18:10حوالي الساعة 

شمال غرب مدينة  في أبراج المقوسي 14عاماً الطابق الواقعة في الطابق السابع من برج رقم  47العمر 

  .صاحب الشقة وإلحاق تدمير كامل للمنزل مقتلغزة، ما أدى إلى 

من مساء يوم األربعاء الموافق  21:00قصفت طائرات االحتالل النفاثة، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .32

برة عاماً، والكائن في حي الص 48وحيد موسى، البالغ من العمر  نعز الدي: منزل المواطن 14/1/2009

مواطنين، منهم طفل واحد، والشهداء ) 6( مقتلبالقرب من صيدلية الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى 

 52سميرة عفيف موسى، البالغة من العمر: عاماً، وزوجته 55عز الدين وحيد موسى، البالغ من العمر: هم

 22عاماً، محمد البالغ من العمر  27مر عاماً، أحمد البالغ من الع 28وحيد، البالغ من العمر : عاماً، وأبنائه

هاني وحيد سالمة : وحول ما جرى لعائلة شقيقه، صرح المواطن. عاماً 15عاماً، ونور البالغة من العمر 

 :موسى، من سكان حي الصبرة بمدينة غزة، للمركز بما يلي
،:א ،א א א،

א א20:30، א ،،14/1/2009א אא
، אא ، א אא א א
א א ،א א، א א א ، ،
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، 15/1/2009من فجر يوم الخميس الموافق  3:00أطلقت قوات االحتالل قذيفة مدفعية عند حوالي الساعة  .33

فريد شعبان، الكائن في حي الصبرة بالقرب من مسجد الرحمة بمدينة غزة، ما أدى : منزل المواطنتجاه 

  .عاماً 20عاماً، وبالل مزين شعبان  22أحمد مزين شعبان : األخوين مقتلإلى 

من صباح يوم الخميس الموافق  10:00أطلقت قوات االحتالل قذيفة مدفعية عند حوالي الساعة  .34

عادل الجدبة، الكائن في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، ما أدى إلى : منزل المواطن ، تجاه15/1/2009

عاماً، شيماء عادل  15أسماء عادل الجدبة : خمسة مواطنين أربعة منهم من عائلة الجدبة، والشهداء هم مقتل

، ودياب رجب مقاط عاماً 45عاماً، خضر عبد الغفار الجدبة  27عاماً، عبد العظيم عادل الجدبة  12الجدبة 

  .عاماً 50

من بعد ظهر يوم الخميس  14:00قصفت طائرات االحتالل العمودية بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .35

من أبراج المقوسي، وقد أدى القصف  3علي حسين في البرج رقم : ، شقة المواطن15/1/2009الموافق 

  .عاماً 18اجد علي حسين عاماً، محمد م 19ثائر سهيل علي حسين : كل من  مقتلإلى 

  

  ):الوسطى(محافظة دير البلح 

قصفت دبابات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  .1

، منزل 3/1/2009من مساء السبت الموافق  22:00

حسين عودة العايدي، الواقع علي طريق : المواطن

أسفرتا عن    .بقذيفتين مدفعيتين) نتساريم -كارنى (

لمنزل بجراح، هم امرأتان، إصابة خمسة من سكان ا

وثالثة أطفال، فيما لحقت أضرار بالغة في المنزل 

واستمر تواجد السكان فيه، ولم يتمكنوا من مغادرته 

لخطورة المنطقة جراء استمرار إطالق كثيف للنيران 

 . والقذائف

والي الساعة عند ح ،قذائف مدفعيةعدة  ،بالقرب من مفترق الشهداءالمتمركزة  االحتالل مدفعيةقصفت  .2

من مخيم ) 4(بلوك  ، تجاه منازل السكان المدنيين في05/01/2009الموافق  االثنينمساء يوم  من 21:40

ه، قتلم أسفر عنما  ،)عاماً 53(جهاد علي أبو جبارة  :المواطن منزل وسط القطاع، أصابت إحداها البريج
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 -سكان المنطقةقتل طفلين مب القصف في ، كما تسب)عاماً 21(وأسامة  ،)عاماً 29(باسل  :نجليهومقتل 

كما أوقع القصف ). عاماً 17(وإبراهيم روحي عقل  ،)عاماً 16(ناجي نضال الحمالوي  :هما -الجيران

 . أطفال) 4(من بينهم  ،جرحى) 10(

منزل وورشة , 7/1/2009من مساء األربعاء  19:30قصفت طائرات االحتالل النفاثة، عند حوالي الساعة  .3

من مخيم البريج، ما ) 3(عبد الحميد أحمد حسن فاضل، يقعان في بلوك : ، تعود ملكيتهما للمواطنللحدادة

) 10(منازل مجاورة بشكل كلي، و) 3(أسفر عن تدمير المنزل المكون من أربع طبقات بالكامل، وتدمير 

حمد يوسف وأ، )عاماً 27(همام محمد خميس عيسى : المواطنين مقتلمنازل أخرى بشكل جزئي، كذلك 

  ).عاماً 22(محمد حسين 

، ثالثة 9/1/2009من صباح اليوم الجمعة الموافق  7:00قصفت الطائرات اإلسرائيلية، عند حوالي الساعة  .4

 23(إبراهيم رشيد أبو قويدر، : مقتلصواريخ، سقطت في محيط منازل لعائلة أبو قويدر، ما تسبب في 

 . فلين وامرأةأشخاص آخرين من بينهم ط) 6(، وإصابة )عاماً

منزل  م،9/1/2009من مساء الجمعة الموافق  18:30قصفت طائرات االحتالل، عند حوالي الساعة  .5

طبقات، المتربع  4عاماً، الكائن في مخيم النصيرات، والمكون من ) 47( رمضان سالمة البلبيسي: المواطن

مواطناً من ) 23(ر عن إصابة أسف  ما  .فرداً 30عائالت تتكون من 5، والذي تقطنه 2م300على مساحة 

نساء، فضالً عن تدمير المنزل كلياً، وتدمير عدد من المنازل المجاورة جزئياً، ) 4(أطفال و) 6(بينهم 

  .وإلحاق دمار جزئي بمسجد الفاروق المجاور

مساء يوم السبت من  21:30احداً، عند حوالي الساعة قصفت طائرات االحتالل النفاثة، صاروخاً و .6

محمد فاطمة : المسنة مقتل، تجاه أرض زراعية تقع غرب المخيم الجديد بالنصيرات، ما أدى 10/1/2009

 .عاماً، وهي داخل منزلها )80(أحمد طبيل 

 16/01/2009من مساء الجمعة الموافق  17:00اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة  االحتاللقصفت طائرات  .7

وخ واحد، استهدف الطبقة الثانية من المنزل المكون من عيسى عبد الهادي البطران، بصار: منزل المواطن

: ، وأطفالها)عاماً 30( "البطران"منال الشعراوي / األم: أم وأطفالها الخمسة، وهم مقتلطبقتين، ما أسفر عن 

 11(، إحسان )سنوات 10(، إيمان )سنوات 7(، بالل )سنوات 3(عز الدين عيسى عبد الهادي البطران 

من مخيم البريج لالجئين في المحافظة ) 4(ويقع المنزل المستهدف في بلوك ). عاماً 15(وإسالم ) عاماً

. ودمر القصف الطبقة الثانية من المنزل، كما ألحق أضراراً جزئية في عدد من المنازل المجاورة. الوسطى

عاماً ،  26سامح محمد عبد الهادي البطران، البالغ من العمر : وحول ما حدث لعائلته، صرح المواطن

   :للمركز، بما يلي
، א א א)4(א ، א א)7(، א ، א
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 :خان يونسمحافظة 

من مساء يوم الخميس الموافق  19:45قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة  .1

قع إلى الشمال من مجمع األجهزة األمنية بخان يونس، ما ، منزل تعود ملكيته لعائلة األسطل، ي8/1/2009

، تمكنت طواقم 9/1/2009من مساء يوم الجمعة الموافق  22:00أدى إلى تدميره، وعند حوالي الساعة 

، سليمان )عاماً 22(أحمد محمد االسطل  :اإلسعاف من انتشال جثمانين لمواطنين من تحت األنقاض، هما

  ).عاماً 25(فهمي األسطل 

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على طول الشريط الحدودي الفاصل شرق خان يونس عند  .2

، عشرات القذائف وبعض هذه القذائف 10/1/2009من مساء يوم السبت الموافق  10:00حوالي الساعة 

للون يحجب ينفجر في الهواء وينتشر منه كتل من اللهب تنتشر شظايا وينبعث منها دخان كثيف أبيض ا

ما أسفر عنه إصابة العشرات من سكان  -فسفور -الرؤية ويؤدي على حالة اختناق واحتقان وغيبوبة

المنطقة بحاالت اختناق وجراح متفاوتة، كما سقطت إحدى القذائف في منزل مكتظ بالسكان، ما أدى إلى 

الجزء العلوي من الجسم، ، بجراح وحروق في عاماً) 41(، "النجار"حنان فتحي قديح إصابة المواطنة 

آخرين من سكان المنزل  10فارقت الحياة إثر ذلك، وأصيب ثالثة من أطفالها، إضافة إلى إصابة حوالي 

وأصيب عدد من . بحاالت اختناق، كما أسفر القصف عن اشتعال النيران في عدد من المنازل المجاورة

نطقة أيضاًُ بحاالت اختناق، وتم إجالءهم لمستشفى المسعفين ورجال الدفاع المدني الذين حاولوا الوصول للم

ماجد فتحي عبد العزيز النجار، البالغ من : وحول ما جرى في منطقتهم، صرح المواطن .ناصر بخان يونس

  :عاماً، للمركز بما يلي) 45(العمر 
، ،3/1/2009.אא380אא

א ،א א א אא אא א
א ،،א،א א אא ،א א א

، א א א ،א אא
א،4/1/2009 א ، א ، 10:00א
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א א אא،،10/1/2009א א
א אא ، א،א אא

א،אא אאא ، א א
، א אאא

א ،،، א א ،א
،، אא ، א ،א

،، ، א
،א א א ،אאא א אא

،אא،
א א א ، א א ،، א א

، א،)27(אא ،، א
،.،א ،א א אא א

א א א،א א א،אא
، א א א א א

א 3א 6.
 

عشرات  13/1/2009من ظهر يوم الثالثاء الموافق  13:30أطلقت دبابات االحتالل عند حوالي الساعة  .3

المواطن  مقتلالقذائف المدفعية تجاه بلدة عبسان الكبيرة، سقطت إحداها في منزل لعائلة قبالن ما أسفر عن 

 .، وإصابة عدد من المواطنين بجراحعاماً) 20(احمد زكي أبو طير 

  

                                                            
  .11/2/2009غريب السنوار، بتاريخ : إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني بخان يونس األستاذ 36
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 :محافظة رفح

يوم االثنين الموافق  من فجر 1:00عند حوالي الساعة  صاروخاً، ،حتالل العموديةطائرات االأطلقت  .1

 ،)2م210(مساحته  تبلغ, سبستوسباأل عود ملكيته لعائلة العبسي، وهو مسقوفمنزل ت تجاه ،29/12/2008

 آخرين ثالثة أطفال من العائلة، وإصابة ستة مقتلأسفر عن ما مخيم رفح، في منطقة يبنا ب Mفي بلوك  ويقع

البالغة من العمر , عفاف محمد العبسي :صفت إصابة األمأطفال، حيث و) 4(بينهم  نفسها، من أفراد العائلة

وحول ما جرى لعائلته، صرح  .يةمصرالمستشفيات الجرى تحويلها للعالج في و بالخطيرة، عاماً،) 42(

  :عاماً، للمركز، بما يلي) 45(زياد محمود يوسف العبسي، البالغ من العمر : المواطن
א אא22:30א א,29/12/2008א אא אא

א, א ،א אא א א א,א א
א,אא,אא א23:50א ,א
א,א ،אא,א،

، אא א אא אא א,א א
،א,א,א500א אא א ,א

א−א א ،−29/12/2008א אא א
,، ،א א אא א10:00א א א א

א א،א4אא:،א,א ،11א
א א,אא،12א א ,.א
،א א א,,א

א א,א,15א ,,א
א א:,א א،2א א,אא א

א,א،15 א א،19א ,א،20א
א א א,א ،42א

א،א,א20א,
3אאא,א 7.
 

 2009،/3/1من مساء يوم السبت الموافق  19:00ي الساعة توغلت اآلليات الحربية اإلسرائيلية، عند حوال .2

 تجاه المناطق السكنية، تحت غطاء من طائرات االستطالع، مطلقة نيران رشاشاتها الثقيلة، وقذائفها المدفعية

شريف عبد  :طفلال مقتلما أسفر عن  برفح، وذلك جنوب شرق بلدة الشوكة في محيط مطار غزة الدولي،

ما حذا بسكان تلك المنطقة  ،مواطنين) 10(، وإصابة عاماً) 16(رميالت، البالغ من العمر لالمعطي سليمان ا

أيام من  ةبعد ثالث منهاانسحبت بقيت قوات االحتالل بالمنطقة حتى مغادرتها خوفاً على حياتهم، و إلى

ن العمر يونس عبد المعطي سليمان ارميالت، البالغ م: ، صرح المواطنألخيهوحول ما جرى  .توغلها

  :عاماً، للمركز، بما يلي) 24(
א,א  א−)302(א
אא،)40(אא)16(א א,א ,א,א

                                                            
  .3/2/2009محمد عبد اهللا، بتاريخ : إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني برفح األستاذ 37
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א,א א:אא ,)5(,)12(,א
א א,אא א19:00א ,3/1/2009אא

)5(א,א,אא،
א ,אאא،א,א

א א:,א א,א א,)14(א
א א,א ،)15(,,,)12(א

,א)5(,א،
א א א א,,א

אא א,א א,א)4(,א א
א,,,א,א א,)16(א א א

،3 8.
 

، عدة  4/1/2009الموافق  من مساء يوم األحد 17:00عند حوالي الساعة قصفت المدفعية اإلسرائيلية،  .3

وتسبب  .شرق بلدة الشوكة شرقي رفح) اليهودية(لسكنية في منطقة النهضة منازل االتجاه قذائف مدفعية 

، بعد إصابته بشظايا في عاماً) 15(عيل عبد اهللا أبو سنيمة، البالغ من العمر إسما: الطفل القصف في قتل

أعوام، بشظايا في الرأس ) 3(كما أصيب الطفل رذاذ ماهر أبو سنيمة . أنحاء الجسم، أثناء وجوده بمنزله

 .وصفت المصادر الطبية إصابته بالخطيرة

حوالي أطلقت المدفعية اإلسرائيلية، قذائفها المدفعية، عند  .4

 5/1/2009الموافق  االثنينمن مساء يوم  14:00الساعة 

أسفر عن ما تجاه منازل المدنين في بلدة الشوكة في رفح، 

) 4(حية أيمن الدباري، البالغ من العمر تف :الطفلة مقتل

حيث دمرت القذائف الجدار فسقطت خزانة ، فقط شهور

  .المالبس فوق الطفلة ما تسبب في وفاتها

ائرات الحربية اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً، أطلقت الط .5

األربعاء الموافق من صباح يوم  10:26عند حوالي الساعة 
تجاه منزل عائلة البنش، الكائن قرب مسجد  7/1/2009

سالم حرب البنش، البالغ : المسن مقتلالشريط الحدودي في رفح، ما أسفر عن  المرابطين في حي السالم قرب

اً، وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشاله من تحت أنقاض منزله بعد مرور حوالي عام) 60(من العمر 

من  10:15دقيقة، يذكر ان المنزل سبق استهدافه بصاروخ من طائرة استطالع عند حوالي الساعة ) 40(

  .صباح اليوم ذاته

مساء يوم الجمعة  من 16:00أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، نيران مدفعيتها، عند حوالي الساعة  .6

، تجاه منازل المواطنين الكائنة على شارع صالح الدين في منطقة الحصينات في بلدة 16/1/2009الموافق 

عطية طلب أبو الحصين، البالغ من : النصر، أصابت بعضها منزل لعائلة أبو الحصين، فأصيب مالك المنزل

عاماً، وبقوا ينزفون في ) 20(لخ، البالغ من العمر أنور صالح أبو تي: عاماً، وأحد أنسابه، وهو) 40(العمر 

                                                            
  .10/2/2009محمد عبد اهللا، بتاريخ : مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني برفح األستاذ إفادة 38
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المكان دون تمكن الطواقم الطبية من الوصول إليهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العالج، رغم المحاوالت 

المتكررة لتلك الطواقم الحصول على تنسيق، إال أن قوات االحتالل رفضت تلك المحاوالت، وعند حوالي 

، تمكنت تلك الطواقم من الوصول للمنزل ونقلت 17/1/2009السبت الموافق من صباح يوم  11:30الساعة 

 .الجريحين جثتين هامدتين
  

 حسب المحافظة الذين قتلوا داخل منازلهم واألطفال والنساء منهم المدنيينعدد جدول يوضح 

 األطفال منهم النساء منهم عدد الشهداء المحافظة
 2 1 5 خانيونس
 12 1 18 دير البلح
 8 0 16 رفح

 88 43 184 شمال غزة
 80 33 180 غزة

 190 78 403 المجموع
  

  حسب المحافظة مصنفة الذين قتلوا داخل منازلهم واألطفال والنساء منهم المدنيينعدد يوضح  شكل

  
  

  

                                                            
). الرصاص المصبوب(العدوان في أرقام، تقرير إحصائي حول حصيلة األضرار التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم في قطاع غزة بسبب العدوان اإلسرائيلي  39

 .مصدر سبق ذآره

 المجموع
 39جدول يوضح السكان المقيمين في المنازل السكنية المتضررة حسب حجم ضرر المنزل والمحافظة

 حجم الضرر  ظةالمحاف

  كلي مقيمين جزئي  مقيمين إجمالي المقيمين

 شمال غزة 890 8073 2427 24549 3317 32622

 غزة 904 7982 4992 53764 5896 61746

  ديرالبلح 174 1277 294 2540 468 3817

 يونس خان 246 1693 243 1891 489 3584

 رفح 418 3028 566 4092 984 7120

 المجموع 2632 22053 8522 86836 11154 108889
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 جدول يوضح عدد المنازل المدمرة والمقيمين فيها

 

  

  40توزيع المنازل السكنية المتضررة حسب نوع رب األسرة وعدد األطفالجدول يوضح 

  

  

                                                            
). الرصاص المصبوب(ام، تقرير إحصائي حول حصيلة األضرار التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم في قطاع غزة بسبب العدوان اإلسرائيلي العدوان في أرق 40

  .مصدر سبق ذآره

  عدد األطفال المقيمين 
 في المنزل

  

المنازل السكنية حسب 
 الجنسين

  

إقامة  المقيمينعدد السكان 
 ازلدائمة في المن

  

  عدد المنازل السكنية 
 المحافظة  حسب نوع رب األسرة

  ذآور إناث

 شمال غزة 3111 204 32411 3315 15565

 غزة 5487 409 60583 5896 30634

 دير البلح 422 46 3817 468 1801

 يونس خان 444 45 3584 489 1834

 رفح 924 60 7114 984 3441

 لمجموعا 10388 764 107509 11152 53275
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  :أو بالقرب منها في محيط منازلهماستهداف المدنيين 

وكان استهداف المدنيين في . تنوع استهداف قوات االحتالل للمدنيين من حيث الشكل كما هو من حيث األسلحة

قسوة مدى ال علىهذا الشكل  ويؤكد .أحد أشكال استهدافها للسكان المدنيين أو بالقرب منها، محيط منازلهم السكنية

، حيث بدت قوات االحتالل متحللة من المسمى بالرصاص المصبوب والدموية التي تميز بها العدوان اإلسرائيلي

استهدفت بالقتل مدنيين عند خروجهم لتفقد جيرانهم بعد تعرضهم أبسط القيم األخالقية والواجبات القانونية، بحيث 

ء وفي أحيان استهدفت أطفاالً حاولوا طلب النجدة بعد أن قصف لقصف، أو أثناء محاولتهم التزود بالمياه أو بالغذا

  .والدهم بجانب المنزل

ومن نافلة القول أن الطريقة التي تعاملت فيها قوات االحتالل مع السكان المدنيين، خاصة في المناطق التي شهدت 

هربائي للمنازل واستهدفت خزانات توغالً برياً لتلك القوات، فقد استهدفت قوات االحتالل شبكات توصيل التيار الك

  .المياه البالستيكية التي توضع على أسطح المنازل مما يجبر السكان على الخروج للتزود بالمواد الضرورية

هذا باإلضافة إلى أن جو الخوف والترويع الذي وضعت فيه قوات االحتالل السكان من حيث استهدافها المنظم 

نية وفي ظل انقطاع التيار وعدم قدرة الطواقم اإلنسانية على الحركة يجبر للمنازل في مناطق ذات كثافة سكا

  .السكان على الخروج لمساعدة جيرانهم ومحاولة إخالء الجرحى فيتحولون هم أيضاً إلى أهداف

الرصاص (يستعرض التقرير أبرز االنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات االحتالل خالل العدوان على غزة 

حسب التسلسل الزمني والنطاق الجغرافي مع إيراد بعض الشهادات كنماذج تعزز ما ذهب إليه مركز ) بالمصبو

الميزان من ارتكاب قوات االحتالل اإلسرائيلية جرائم حرب بشكل منظم وعلى نطاق واسع وغير مسبوق، 

  :ويستعرض التقرير الحاالت على النحو اآلتي

  

 :شمال غزةمحافظة 

حتالل العمودية، صاروخاً واحداً، عند قصفت طائرات اال .1

من مساء الخميس الموافق  15:10حوالي الساعة 

، تجمعاً للمواطنين واألطفال الذين تواجدوا 1/1/2009

شمال ) البورة(أمام محل للبقالة في منطقة حي األمل 

شرق بلدة بيت حانون، وتصادف القصف مع خروج 

عدد  المصلين من مسجد قريب، ما تسبب في زيادة

شخصاً، من بينهم ) 12(الجرحى، حيث أصيب حوالي 

ووصفت المصادر الطبية جراح ثالثة . أطفال وسيدة) 5(

فادي ناصر موسى : منهم بالخطيرة جداً، حيث توفي

أيمن محمد أبو عمشة : متأثراً بجراحه مساء اليوم التالي، وعرف من بين األطفال الجرحى) عاماً 24(شبات 

  .أعوام) 5(باري أعوام، ورامي الشم) 8(د ضيف اهللا ب ببتور في يده اليمنى، وبهاء محمعاماً، وأصي) 13(

من مساء الخميس الموافق  15:30قصفت طائرات االحتالل النفاثة، ثالثة صواريخ، عند حوالي الساعة  .2

رت شظايا ، المقابلة ألبراج حي الندى، في عزبة بيت حانون، وتطاي)النصر(، تجاه تلة الحاووز 1/1/2009

 6(عيون جهاد نصلة : الصواريخ إلى داخل الوحدات السكنية في األبراج، ما أسفر عن مقتل الطفلين

، أثناء تواجدهم داخل شقتهم السكنية باألبراج، كما تسبب القصف )عامين(المعز لدين اهللا : ، وشقيقها)سنوات
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) 5(طفالً و) 27(ألبراج، من بينهم شخصاً كانوا قرب منازلهم السكنية في العزبة وا) 40(في إصابة 

  .سيدات

قصفت قوات االحتالل المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، بعدة قذائف مدفعية، وصواريخ األرض  .3

أرض، محيط منازل السكان البدو من عائالت العر والعطاونة، الذين يقطنون جوار مقبرة الشهداء اإلسالمية 

، استهدف قوات االحتالل 3/1/2009من مساء يوم السبت الموافق  17:15شرق جباليا، عند حوالي الساعة 

 يجرها حمار، عائلة العر أثناء محاولتهم الفرار من المكان على عربة كارو41،بصاروخ أرض أرض

، )عاماً 45(محمد موسى العر : رب األسرة: يملكونها، ما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد العائلة، هم

إيمان نمر : ناهض: ، وزوجة نجله البكر)أعوام 4(، راكان )عاماً 12(، ابراهيم )ماًعا 17(فداء : وأطفاله

هذا وترك الجرحى . ، كما أصيب جراء القصف زوجته، وثالثة من أبنائه، وابن أخيه)عاماً 25(سلمان العر 

صول إليهم، ينزفون لمدة أربعة أيام، كانت كفيلة بوفاة خمسة منهم، دون أن تستطيع سيارات اإلسعاف الو

بسبب توغل قوات االحتالل مساء السبت نفسه في محيط المنطقة ومناطق حي السالم وعزبة عبد ربه 

وحول ما جرى . الواقعة غرب المقبرة، وعدم موافقة االحتالل على تنسيق دخول سيارات اإلسعاف بسرعة

 :ي، للمركز بما يل)عاماً 26(ناهض محمد موسى العر : لعائلته، صرح المواطن
א א א א א א א,، ،,

,)40(א:،)25(א:.א
).17(א,)א4(א,)12(א,)(,)14(,)16(,)21(א–א–

,، אא.א א
א,א ,א,1000א
א א,א א.,א א ,27/12/2008א

א א א א,א א.א א א א א א
א א ،,3/1/2009א אא א אא א א ،

א א ، א.א א17:00א א א,3/1/2009א )א(א
א א−א−א,א,א ، א

א א–א−א ،,
א ،,א א א א,א ، א
א א א:,א א א א,،

א–−א א א,א א א א
א א א ، ،7א,א17:15א א א ،!!

א,א א,,א,א,,א א
א, ،,א,א א
,א,,،,א,א

א: א,א,א א,א:,א א
אא, א.א ، ,א

                                                            
صاروخ األرض أرض، صاروخ يطلق من قاذفة أرضية، ويأخذ شكل القوس، ويسقط أرضًا، وهو يوجه للهدف من خالل لوحة : حسب خبراء ومختصون 41

 .إليكترونية في مؤخرته
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א−א א.,א−א א א–א א–א
א,א:,אא1000 א,א א ,א
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من مساء يوم السبت  21:30حوالي الساعة  ، بصاروخ واحد، عندسرائيليةإلاستطالع اال قصفت طائرات .4

، مجموعة من المواطنين، معظمهم من األطفال، كانوا يتواجدون قرب منازلهم، وسط 3/1/2009الموافق 

آخرين، توفي أحدهم متأثراً بجراحه في ) 6(بلدة بيت حانون، ما أسفر عن مقتل أحدهم على الفور، وإصابة 

 ).عاماً 17(أكرم أبو هربيد  أحمد، )عاماً 17(محمد سميح الكفارنة : والقتيلين هما. فى الشفاءمستش

من مساء يوم األحد  19:20قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة  .5

ضر فراشاً إليواء قريب ، بينما كان يح)عاماً 47(سمير عيادة الشرافي : ، تجاه المواطن4/1/2009الموافق 

ناقالً الفراش من مخزن منزله، الكائن في تل الزعتر،  ،له حّل ضيفاً عليه، وذلك عند وصوله باب منزله

قرب صالة خاطر، ما تسبب في مقتله على الفور، كما تسبب في إلحاق أضرار جزئية بمنزله والمنازل 

 .المجاورة

عرفة عبد الدايم، المسعف المتطوع في مستشفى : اء الشهيدقصفت قوات االحتالل بالقذائف المدفعية، عز .6

، ، والمقام أمام بيت والده، 5/1/2009من صباح يوم االثنين الموافق  8:45العودة، عند حوالي الساعة 

عرفات محمد : الطفلين: من أفراد  العائلة، هم) 5(الواقع على شارع عزبة بيت حانون، ما أسفر عن مقتل 

 28(، وسعيد جمال سعيد عبد الدايم )عاماً 17(، اسالم جابر عرفات عبد الدايم )عاماً 13(يم عرفات عبد الدا

كما أصيب جراء القصف ). عاماً 33(، ماهر يونس رمضان عبد الدايم )عاماً 22(نافذ : ، وشقيقه)عاماً

 . مواطنين آخرين، وصفت جراح ثالثة منهم بالخطيرة) 10(

من صباح يوم  10:00عند حوالي الساعة  دية، نيران رشاشاتها الثقيلة،االحتالل العمو ت طائراتفتح .7

 ، المكتظ دائماً بالمارة والمدنيين، والكائن قرب سوق مخيمترنسال تجاه مفترق ،5/1/2009االثنين الموافق 

بعيار ناري في ) عاماً 17( شهد نظمي حسين سلطان :، ما أسفر عن إصابة الطفلةشمال غزةجباليا، 

القريب ) 4(الذي جلس مع عدد من أصدقائه، على شارع بلوك  الدهاو بالقرب من كانت تلهو ، بينماالصدر

                                                            
  .6/2/2009حسين حماد، بتاريخ : إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني شمال غزة األستاذ 42
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نقلت الطفلة إلى مستشفى كمال عدوان، حولت إلى مستشفى الشفاء بمدينة  من الترنس، أمام منزلهم، وبعد أن

راحها مساء اليوم التالي غزة نظراً لخطورة حالتها، وهناك أعلنت المصادر الطبية عن وفاتها متأثرة بج

   .6/1/2009الموافق 

قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخين اثنين،  .8

من صباح يوم الخميس  09:30عند حوالي الساعة 

، مجموعة من المواطنين الذين 8/1/2009الموافق 

تواجدوا قرب منازلهم، الكائنة بالقرب من مستشفى كمال 

) 6(ما أسفر عن مقتل  عدوان في مشروع بيت الهيا،

محمد نافذ ديب الهندي : مواطنين، من بينهم طفلين، وهم

، )عاماً 24(، وأنور جبر عبد الحفيظ أبو سالم )عاماً 25(

: واألطفال، )عاماً 27(وعبد الناصر عبد الغفار عودة 

، كما أسفر )امأعو 6(وبراء اياد شلحة  ،)عاماً 17(أسامة سعيد محمد لبد  ،)عاما12ً(بيان خالد حنيف 

 . القصف عن إصابة اثنين من المارة بجراح

من صباح يوم السبت  11:45قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، بصاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  .9

 ، مجموعة من المواطنين الذين كانوا يجلسون أمام إحدى محالت البقالة، القريبة من10/1/2009الموافق 
الواقع قبالة مقر محكمة الصلح بجباليا، ما أسفر عن مقتل  -المحكمة -في شارع عبد ربهالكائنة  منازلهم،

، رامز )عاماً 20(، ويسري محمود عبد ربه )عاماً 17(محفوظ عبد ربه  صامد: الطفلين: مواطنين، هم) 7(

، )عاماً 47( ، سفيان عبد الحي عبد ربه)عاماً 25(، سامي محمد صالح عبد ربه )عاماً 38(جمال عبد ربه 

، كما أصيب ثالثة مواطنين )عاماً 18(مصطفى ربحي حسين ، و)عاماً 45(رندا جمال عبد ربه : والسيدة

  .آخرين بجراح جراء الحادث

من مساء يوم  17:15عند حوالي الساعة  ،مدفعية ائفقذعدة  المتوغلة شرق جباليا، االحتالل دباباتأطلقت  .10

 جباليا شمال غزة،ب في شارع الشهيد فايز الندر نازل السكان المدنيينتجاه م ،10/1/2009السبت الموافق 

حيث تصادف  ،)اًعام 11( علي :، وشقيقه)عاماً 16( الندر علي كمال عامر :عن مقتل الطفلين أسفر ما

 .المغرب صالةداء أل المسجد إلى توجههم القصف مع موعد

من مساء يوم السبت  19:20، عند حوالي الساعة أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً .11

، تجاه مجموعة من المواطنين الذين كانوا يجلسون أمام منزل سكني تعود ملكيته 10/1/2009الموافق 

آخرين ) 6(منهم، وإصابة ) 3(لعائلة سلمان، قرب مسجد سليم أبو مسلم، في بيت الهيا، ما أسفر عن مقتل 

، رامي )عاماً 20(عبد المعطي راتب سلمان : العمر شهرين، والشهداء هم بجراح، من بينهم طفل يبلغ من

  ).عاماً 35(، وسامي عمر سلمان )عاماً 21(جمال سلمان 

من مساء يوم  20:00عند حوالي الساعة  المدفعية، قذائفها المتوغلة شرق جباليا، االحتالل دباباتأطلقت  .12

ما جباليا شمال غزة، ن المدنيين في شارع غزة القديم، بامنازل السك، تجاه 10/1/2009االثنين الموافق 

حيث تصادف القصف مع . ، على الفور)اًعام 11(حالوة  محمد فوزي سلطان غنيمة :الطفلةمقتل أسفر عن 

  .  من البقالة المجاورة لمنزلها -الشبس -حاجيات لها لشراءذهابها 
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من مساء يوم الثالثاء الموافق  17:00عة أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، عند حوالي السا .13

، صاروخاً واحداً، تجاه ثالثة أطفال كانوا يلعبون في مزرعة مجاورة لمنزلهم، قرب ركام 13/1/2009

منزل عائلة صالح الذي دمرته قوات االحتالل قبل أيام، والواقع غرب مقبرة الفالوجة بجباليا، ما أسفر عن 

 ،)عاماً 11(، باسم طلعت جميل عبد النبي )عاماً 17(ليم عبد النبي، صدام جميل س: وهم ثالثتهممقتل 

  .منازل مجاورة بشكل جزئي خمسةكما تضررت  )أعوام 4(وشقيقه قاسم 

من صباح يوم الخميس  11:00قصفت طائرات االحتالل العمودية، صاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  .14

ن كانوا يتسامرون أمام منزلهم، الواقع بالقرب من مفترق ، مجموعة من المواطنين الذي15/1/2009الموافق 

، عبد )عاماً 38(سميح محمد الناعوق، : الجرن في جباليا، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم على الفور، وهم

محمد أحمد : ، وضيفهم)عاماً 72(، محمد محمد سالم الناعوق، )عاماً 55(اللطيف محمد محمد الناعوق، 

، متأثراً بجراحه )عاماً 24(فادي تيسير مصطفى عبد اهللا : ، بينما توفي المواطن)عاماً 60(عبد اهللا صالح، 

في حين أسفر الحادث عن إصابة خمسة مواطنين آخرين بجراح من بينهم . في المشافي المصرية بعد أيام

 .سيدة

عند حوالي الرشاشة،  ونيران أسلحتها المدفعية، قذائفها المتوغلة شرق جباليا، االحتالل دباباتأطلقت  .15

شارع غزة ان المدنيين في منازل السك، تجاه 16/1/2009يوم االثنين الموافق  صباحمن  10:00الساعة 

منذ الساعة  االحتالل قبل قوات المعلنة من )ةتهدئال(وقف إطالق النار أثناء  -بجباليا شمال غزةالقديم 

 7( النجار مهدي محمد إسماعيل روان :لطفلةا مقتلما أسفر عن  -مساء 13:00وحتى الساعة  10:00

  .لشراء الحلوى حيث تصادف القصف مع خروجها من منزلها وذهابها لمحل البقالة القريب ،)أعوام

قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً  .16

من مساء يوم  15:00واحداً، عند حوالي الساعة 

 ، مجموعة من األطفال16/1/2009الجمعة الموافق 

والسيدات الذين تواجدوا أمام منزلهم الكائن في حي 

الهوابر، غرب منطقة الفاخورة، غرب مخيم جباليا، ما 

 60(زكية عبد الحي أبو عيطة، : أسفر عن مقتل السيدة

 6(أنور سلمان رشدي أبو عيطة : واألطفال، )عاماً

، كما أسفر الحادث )عامان ونصف(ملك : ، وشقيقته)عاماً 16(أحمد سالمة عبد الحي أبو عيطة ، و)أعوام

  .عن إصابة ستة آخرين بجراح مختلفة

أيهم كرم عيد، البالغ من العمر : الطفل الرضيع مقتلأكدت المصادر الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية،  .17

، متأثراً بجراح 16/4/2009من مساء يوم الخميس الموافق  17:00أشهر فقط، عند حوالي الساعة ) 4(

 - 27/12/2008شنتها قوات االحتالل في الفترة من  ا خالل حملة الرصاص المصبوب، التيأصيب به

حيث تفيد التحقيقات الميدانية أن طائرات االحتالل قصفت منطقة خالية جوار منزل عائلة . 18/1/2009

خرت حالتها، الرضيع عيد، الكائن في شارع النزهة بجباليا البلد، بينما كانت والدته تحمله في بطنها، فتأ

فولدته بشكل مفاجئ في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وبعد أن الحظ األطباء أن الجنين كان في وضع غير 

 .طبيعي، حول إلى مستشفى المقاصد في القدس، وتلقى العالج حتى أعلن عن وفاته
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 :غزةمحافظة 

 الموافق األحد يوم  صباح من 9:00 الساعة حوالي قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، عند .1

 التفاح مجموعة من المواطنين الذين تواجدوا جنوب مسجد قباء، بشارع غزة القديم، في حي ،4/1/2009

منزل  ذهابه لزيارة أثناء ،)عاماً 16(حسونة  إسماعيل فرج محمد :ما أسفر عن مقتل الطفل بمدينة غزة،

الء، كما أصيب عدة مواطنين آخرين جراء حيث مزق جسد الطفل أش شقيقته الكائن في المنطقة نفسها،

 .الحادث

من مساء يوم الثالثاء  13:30قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .2

، طفلين كانا يتواجدا قرب منزلهما، الكائن في شارع فرعي قرب عيادة أصدقاء 6/1/2009الموافق 

، )عاماً 14(أمجد مجدي البايض : ة، ما أسفر عن مقتلهما، وهماالمريض، بحي الرمال وسط مدينة غز

  ).عاماً 15(ورفيق عبد الباسط الخضري 

قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، بصاروخ واحد،  .3

 األربعاء يوم صباح من 9:00 الساعة عند

المواطنين الذين كانوا  من مجموعة ،7/1/2009الموافق

 الشيخ بحي لكائنالتقوى، ا مسجد يتواجدون قرب

 عبد :ما أسفر عن مقتل الطفل رضوان، في مدينة غزة،

 في إصابته بشظايا بعد ،)عاماً 15( جودة حسين جهاد اهللا

عن إصابة  الحادث والبطن، كما وأسفر والعينين الوجه

 .مواطناً بجراح 30 حوالي

من مساء يوم األربعاء  20:00 قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بالقذائف المدفعية، عند حوالي الساعة .4

، شابان كانا في طريق عودتهما إلى منزلهما الكائن في قرب مسجد مصعب بن عمير 7/1/2009الموافق 

، وعبد )عاماً 19(محمد ماهر قاسم : في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتلهما، و هما

  ).عاماً 25(الرحمن جميل بدوي 

 االثنين يوم مساء من 13:00 الساعة حوالي إلسرائيلية، بصاروخ واحد، عندقصفت طائرات االحتالل ا .5

 حي قرب مسجد الشافعي، الكائن في يتواجدون الذين كانوا األطفال من مجموعة ،12/1/2009 الموافق

، الذي توفي متأثراً )عاماً 15(فالح السوافيري  عالء محمد: أسفر عن إصابة الطفل الزيتون بمدينة غزة، ما

شعبان عبد المولى الغرة، : وأسفر الحادث عن مقتل ثالثة مواطنين آخرين، هم بجراحه في اليوم التالي،

مواطنين آخرين  سبعة كذلك أسفر الحادث عن إصابة وسعد محمد عبد اهللا حسان، ومحمود أحمد جحا،

   .بجراح

 الثالثاء من مساء يوم 16:00 الساعة حوالي عند اإلسرائيلية، بصاروخ واحد، طائرات االستطالع قصفت .6

الزيتون  بحي في منطقة وادي العرايس، يلعبون كانوا األطفال الذين من مجموعة ،13/1/2009 الموافق

، وثالثة آخرين كانوا )عاماً 15" (البسوس"محمد مدحت اسليم : في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل الطفل

 .مواطن بجراح وإصابة رفقته،

من مساء يوم الثالثاء  23:00ع اإلسرائيلية، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة قصفت طائرات االستطال .7

، مجموعة من المواطنين الذين تواجدوا قرب منازلهم في منطقة وادى العرايس بحي 13/1/2009الموافق 
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أحمد محمد فرحات : أطفال، وهم) 3(منهم، من بينهم ) 4(الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 

  ).عاماً 25( ، وعماد فضل سعد )عاماً 14(، مجدي ناهض اسليم )عاماً 14(، وشقيقه يوسف )عاماً 15(

من مساء يوم الجمعة  15:00قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .8

محطة بحي التفاح ، مواطن وطفل كانا يتواجدان قرب منزليهما الكائنين في شارع ال16/1/2009الموافق 

 21(، وأحمد منصور حسونة )عاماً 15(علي كمال البراوي : شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتلهما، وهما

  ).عاماً

 يوم األحد مساءمن  19:30 الساعة الثقيلة، عند حوالي أسلحتها نيران مروحية،ال طائرات االحتالل أطلقت .9

 أبو في حي منزلهم السكني، محيط في تواجدوا لذينا المواطنين من مجموعة ، تجاه4/1/2009 الموافق

 55" (مدين أبو" فريح أحمد سامي أحمد :مقتل رب األسرة عن ما أسفر الزهراء بغزة، مدينة غرب مدين

كما عاودت قوات  ،)عاماً 19( بسام :ونجله ،)عاماً 50( مدين أبو فريح علي مريم: زوجته وإصابة ،)عاماً

. بالمنزل جزئية أضرار ما تسبب في وقوع االستطالع طائرات ه بصاروخ منقصف المنزل نفس االحتالل

، للمركز، بما )عاما19ً(بسام أحمد سامي أحمد أبو مدين : وحول ما جرى ألسرته، وله، صرح المواطن

  :يلي
א א19:30א א א4/1/2009א א א ،، א

، א ، א א ، א א ، א א א א
، א ، א א، ، א

א ، א ، א א ، א א
א ، א ، א א ، ،א

، א ، א ، ، א ، א א ، א א ، א
א ، א ، א א ،א א ، א א

א ، א ، א א ، א
א א ، ، א א ،، א ، א א

א א ، 4א 3.
  

  ):الوسطى(محافظة دير البلح 

صباح الثالثاء الموافق  9:00أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة  .1

عاماً، بينما كان يقف أمام منزله ) 26(د اهللا أبو شعر، البالغ من العمرمحمود عب: ، تجاه المواطن6/1/2009

فداء : الواقع في قرية وادي السلقا شرق دير البلح، ما أسفر عن مقتله علي الفور، وحينما خرجت زوجته

لبالغ تامر، ا: عاماً، من المنزل، وهي تحمل على يديها طفلهم الوحيد) 23(فريد أبو شعر، البالغة من العمر 

، أطلقت الطائرات نفسها، صاروخا آخر، أسفر عن مقتلها، محوالً جسدها إلى )تسعة شهور(من العمر 

حماد عبد : وحول ما حدث لعائلة أبو شعر، صرح المواطن. أشالء، فيما أصيب الطفل الرضيع بجراح

  :44عاماً، للمركز، بما يلي) 47(الرازق عطيوة أبو شعر 
א א9:00א א ،6/1/2009א א א א א ،
א200א−،)26(א:.א א

                                                            
  .4/3/2009باسم أبو جري، بتاريخ : إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني وسط غزة األستاذ 43
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א−א ، א(، ،)א א ،
א ، א א א ، ، ،:، א

،:א ، א א ، ، ، א:، א
، ،30، א ، א ، א

،، א ، ، א ، ، א א א،
א ، ،18(א:، ،:

א א.א ، א ، א ،
א א)101(، א ، א א ،
א ، א ،א א .א50،

    

، منزل 6/1/2009مساء الثالثاء الموافق  13:50قصفت طائرات االحتالل النفاثة، عند حوالي الساعة  .2

والمكون من طابقين، مما أدى إلى  ،  شمال مخيم النصيرات،)عاماً 50(المواطن صالح محمد فهمي كردية 

أعوام، وإصابة طفل آخر بجراح، بينما كانا يلهوان في ) 5(زكريا يحيى الطويل : الطفل مقتلتدميره، و

 .الشارع

قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، عند حوالي الساعة  .3

، بعدة 9/1/2009فجر يوم الجمعة الموافق من  1:30

ب الزوايدة، ما تسبب في صواريخ، منطقة القرعان غر

كانوا يتواجدون قرب منازلهم السكنية،  مواطنين) 8( مقتل

، آخرين مواطناً) 23(جرح من بينهم طفلين شقيقين، كما 

صهيب : هم نساء، والقتلى) 5(، وأطفال) 4(من بينهم 

عاماً، ) 16(، البالغ من العمرالقرعان إبراهيممحمد 

) 56(، البالغ من العمر محمد إبراهيم خليل القرعان :ووالدهمعاماً، )17(، البالغة من العمر دادشقيقته وو

حسام إبراهيم مطير نصار عاماً، ) 22(، البالغ من العمرمحمد القرعان ىرياض يحي: كذلك. عاماً

) 26(، البالغ من العمر )القرعان(نصار  باسم إبراهيم حسين نصرعاماً، ) 23( ، البالغ من العمر)القرعان(

، البالغ محمد حسين نصر القرعانعاماً، ) 33(، البالغ من العمر )القرعان(إياد صابر حسن نصار ، عاماً

عاماً، وتفيد التحقيقات الميدانية للمركز أن القصف جاء في محيط المنازل السكنية، ما أسفر ) 41(من العمر

لق تجاههم صاروخ ثانٍ، أسفر أب واثنين من أطفاله، وحينما تجمع أقاربه من سكان المنطقة أط مقتلعن 

أربعة آخرين، تزامن ذلك مع إطالق البوارج الحربية النار تجاه الطريق الساحلي، ما عرقل  مقتلعن 

وصول سيارات اإلسعاف للمكان، وفي حادثة الحقة وصل أحد أفراد العائلة للمنطقة بهدف إسعاف الجرحى، 

 .همقتلأدي لفقصفته الطائرات التي لم تغادر األجواء بصاروخ 

مساء يوم األربعاء من  15:40أطلقت طائرة االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة  .4

محمود خضر : ، تجاه منازل المواطنين في منطقة المغراقة، ما أسفر عن مقتل الطفل14/1/2009الموافق 

  .قرب منازلهم السكنيةعاماً، وعن إصابة أحد أقاربه، خالل تواجدهما  )13(أبو كميل 

 السبت يوم صباح 9:00 الساعة حوالي فتحت قوات االحتالل المتوغلة في منطقة المغراقة، بمدينة غزة، عند .5

محمد عبد اهللا  :الطفل منازل السكان المدنيين في مخيم النصيرات، ما أسفر عن مقتل  17/1/2009 الموافق



  
  
 

50 
 

السبيل، قرب منزله،  بينما كان يعبر القلب، في ناري يارجراء إصابته بع ،)عاماً 17(عطيوي  أبو سالمة

  .متراً تقريباً، من مكان التوغل 1000 بعد يقدر بـ على

  

 :خان يونسمحافظة 

من صباح يوم األحد الموافق  9:00أطلقت طائرات االحتالل الحربية، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة  .1

ين كانوا يمرحون داخل أحد الحقول الزراعية في منطقة ، تجاه مجموعة من األطفال الذ28/12/2008

، وإصابة طفل آخر )عاماً 14(نبيل خليل أبو طعيمة : خزاعة شرق خان يونس، ما أسفر عن مقتل الطفل

 .من العائلة نفسها بجراح خطيرة

قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة  .2

، 28/12/2008من مساء يوم األحد الموافق  21:15

بصاروخ واحد، تجمعاً للمواطنين في منطقة القرارة 

أحمد : ما أسفر عن مقتل المواطن شرق خان يونس،

، وإصابة مواطن آخر بجراح )عاماً 22(سعد فياض أ

 .متوسطة

قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي  .3

اطنين الذين تواجدهم بالقرب من ، مجموعة من المو29/12/2008من مساء يوم االثنين الموافق  14:30

ياسر أبو طير، الكائن في منطقة عبسان الكبيرة، قرب مسجد خليل الرحمن، ما أسفر عن : منزل المواطن

مقتل خمسة مواطنين أربعة منهم من عائلة واحدة، وبينهم طفل، فيما أصيب خمسة آخرون بجراح، إحداهما 

عاما، ) 28(عاماً، وشقيقه زياد ) 32(اماً، ياسر العبد أبو طير ع) 22(محمد العبد القرا : والقتلى هم. طفلة

أحمد شحدة  :أما المصابين، فهم. أعوام) 6(معاذ ياسر أبو طير : عاما، والطفل) 19(محمد جالل أبو طير 

زينب : عاماً، والطفلة) 25(فضل العبد أبو طير     عاماً،) 25(عاماً، محمد محمود أبو طير ) 40(أبو طير 

  .أعوام) 5(أبو طير  ياسر

من مساء يوم األربعاء  15:10قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .4

، عربة كارو يجرها حمار، بينما تسير كانت قرب منزل تعود ملكيته لعائلة أبو 31/12/2008الموافق 

 23(، ومحمد إسماعيل أبو دقة )عاماً 21(نافذ كمال أبو سبت : سبت، ما أسفر عن مقتل مواطنين، هما

  ).عاماً

من مساء يوم الجمعة  14:50قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .5

، ثالثة أطفال كانوا يلهون في شارع فرعي قرب منازلهم، الكائنة في منطقة زراعية 2/1/2009الموافق 

ما أسفر عن مقتل ثالثتهم، بعد أن مزقت  -"العمدة"تعرف باسم  -سشرق بلدة القرارة شرقي خان يون

 9(، وشقيقه عبد ربه )عاماً 12(محمد إياد عبد ربه األسطل، البالغ من العمر : أجسادهم إلى أشالء، وهم

وحول ما جرى لألطفال الثالثة،  .، الذي فصل رأسه عن جسده)أعوام 8(، وعبد الستار وليد األسطل )أعوام

 :، للمركز بإفادة مشفوعة بالقسم جاء فيها)عاماً 28(سطل محمد حسن موسى األ: لمواطنصرح ا

  
א א14:15א א א2/1/2009א א−، א

)2()5(، א א ،−، :א
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،)9(א א:،)11(א ، א:א א ،)11(א
א א.א50،)5(א

، א א ،!א א א א א ، א ، א
א א א ، א א−א−،، ،

، א א ، ، א
، א ، א א ، א א ، ،א א א

א ، א א ، ، א א
א ، א ، א א2א א ،א א

، א ، א א 4א 5. 
 

من صباح يوم  11:20أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي عشرات القذائف المدفعية، عند حوالي الساعة  .6

يونس، ما أسفر عن إصابة طفلين بجراح، ، تجاه األحياء السكنية شرق خان 6/1/2009الثالثاء الموافق 

، )أعوام 5(مروان حسن قديح : أثناء تواجدهما بالقرب من منزلهم الكائن في منطقة عبسان الكبيرة، وهما

، وبعد مرور نصف ساعة من زمن وصولهما إلى مستشفى ناصر بخان يونس، )عاماً 13(لما : وشقيقته

 . وصفت حالة شقيقته بالمتوسطة مروان، متأثرا بجراحه، بينما: توفي الطفل

، إلى األحياء 8/1/2009صباح يوم الخميس الموافق  5:00تسللت قوة راجلة إسرائيلية، عند حوالي الساعة  .7

السكنية المحاذية للشريط الحدودي الفاصل شرق بلدة القرارة ومحيط مدرسة المعري، ثم اقتحمت عدد من 

صباحاً،  6:00في محيط المنازل السكنية، وعند حوالي الساعة المنازل وحولتها لثكنات عسكرية وتمركزت 

أطلقت مجموعة من جنود االحتالل كانت تكمن بين أشجار زيتون في محيط منازل تعود لعائلة الشريحي 

عاماً، بعد خروجه من منزله ) 65(أحمد مبارك الشريحي : بالقرب من مدرسة المعري النار تجاه المواطن

وحول . بنائه الكائن في المنطقة نفسها، ما أسفر عن إصابته بجراح سقط على أثرها أرضاًباتجاه منزل احد أ

  :، للمركز بما يلي)عاماً 34(مبارك أحمد مبارك الشريحي : ما جرى لوالده، صرح المواطن
א א6:30א א א8/1/2009א ، א א، א א א

א א ، א)72(א:א ، ، ،
א א ، א ، ،، א א ، א א

، א א ، א ، א א א
א ،،

، א ، א א א ، א א
א א א ، א ، ،א א ، א

، ،3א א ،
، א א א، א

، א ، א ، ، א א ، א
א א ، א א ،، א ، ،

א ، א א א:א א א ،50

، א א א ، א אא א א א ، א א
א א ،20، א א ، א א א ،
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א א א אא א ،−א−،
א א א א.א ، א א

א א، א א א.א א1:00א
א9/1/2009 ، א א א3، א ، א

، אא ، א א ، א ، א
، א א א א ،،

، אא ، ، א
א ، א א ،

א א ، א א ،7:00א
א א ، א

א ، א ،
א א 4א 6. 

    

قصفت دبابات االحتالل المتمركزة داخل الشريط الحدودي  .8

مساء يوم  2:30شرق خان يونس، عند حوالي الساعة 

ي الزراعية في عبسان الكبيرة، تزامن ذلك مع ، بقذائفها المدفعية المنازل واألراض8/1/2009الخميس 

 14محمد أكرم أبو دقة  : أسفر ذلك عن استشهاد طفلين هما. قصف نفذته طائرات استطالع إسرائيلية أيضاً

عاماً، وذلك عندما كان يتواجدان في أرضهم الزراعية بالقرب من نادي الكرامة  12عاماً، وشقيقه وإبراهيم، 

عاماً  50راحين بعبسان الكبيرة، وأصيب معهما المواطن إبراهيم محمد أبو طير، الرياضي في منطقة الف

  .مساء متأثراً بإصابته 10:00بجروح خطيرة، حيث أعلن عن وفاته عند الساعة 
א/א א)58(א א א א אא

א א.، א2:00א א ،8/1/2009א
א ، א א א א א א،)50(א א

، א א30א ، א
א א70א א، א

א א ، א א א א
، א א אא א

א א א א א א ، א א א אא
א א א א אא א 15א

א13، א א א א א א א ، א ،
. 

 

، 11/1/2009من فجر يوم األحد الموافق  5:00ة توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساع .9

تحت غطاء مكثف من الطائرات، في حيي النجار، وأبو طعيمة، شرق خزاعة، وسط قصف مدفعي مكثف، 

صباحاً، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية، صاروخاً واحداً، تجاه مجموعة من  6:00وعند حوالي الساعة 

في بلدة خزاعة، قرب من منطقة التوغل، ما أسفر عن مقتل المواطنين الذين تجمعوا قرب منازلهم 

                                                            
  .23/2/2009غريب السنوار، بتاريخ : إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني بخان يونس األستاذ 46
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مواطنين آخرين بجراح، وعند ) 4(عاماً، وإصابة ) 24(نور محمد عميش، البالغ من العمر : المواطن

من صباح اليوم نفسه، أطلقت الطائرات ذاتها، صاروخاً ثانياً، تجاه مجموعة أخرى  8:00حوالي الساعة 

  .منهم بجراح، من بينهم سيدة) 5(عن إصابة من المواطنين، ما أسفر 

من منتصف يوم  12:00أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، عدداً من الصواريخ، عند حوالي الساعة  .10

، تجاه 11/1/2009األحد الموافق 

مجموعة من المواطنين الذين كانوا في 

طريقهم إلى أرضهم الزراعية القريبة 

يضة، من منازلهم في منطقة الرم

جنوب بلدة بني سهيال، ما أسفر عن 

أسامة خالد أبو رجيلة، : المواطنمقتل 

عاماً، وإصابة ) 19(البالغ من العمر 

 .مواطن آخر بجراح

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي،  .11

عشرات القذائف المدفعية، عند حوالي 

السكنية في مناطق مختلفة من  ، تجاه األحياء11/1/2009من بعد ظهر يوم األحد الموافق  12:30الساعة 

مدينة خان يونس، أطلق عدد منها تجاه تجمع للمواطنين في منطقة الزنة شمال بلدة بني سهيال، وتواصل 

عالء حامد أبو : القصف بشكل متقطع لفترة زمنية تجاوزت الثالث ساعات، ما أسفر عن مقتل المواطنين

عاماً، وإصابة ) 17(مد يونس أبو جامع، البالغ من العمر مح: الطفلعاماً، و) 22(جامع، البالغ من العمر 

من  15:30كما عاودت دبابات االحتالل قصفها المدفعي عند حوالي الساعة . عدد من المواطنين بجراح

، تجاه بلدتي بني سهيال وعبسان الجديدة شرق خان يونس، ما أسفر 13/1/2007مساء يوم الثالثاء الموافق 

عاماً، جراء ) 22(مؤمن أحمد السميري : عاماً، وزوج شقيقتها) 21(أحمد أبو جامع  رشا: عن مقتل كل من

عربة كارو يجرها حمار في بلدة بني سهيال، كما أصيب  إصابتهما بشظايا إحدى القذائف، بينما كانا يستقالن

 .مواطنين آخرين بجراح) 7(جراء الحادث 

  

 :محافظة رفح

من صباح يوم األحد  9:30ة، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلي .1

خالل تواجدهم أمام منزلهم  -من عائلة بربخ -، تجاه مجموعة من السكان المدنين4/1/2009الموافق 

عبد حسن بربخ، : الكائن في بلدة الشوكة شرق رفح، ما أسفر عن مقتل خمسة منهم، من بينهم طفلين وهم

) 16(عاماً، ومحمد، البالغ من العمر ) 22(مهدي، البالغ من العمر : عاماً، وأبنائه) 43(البالغ من العمر 

) 18(موسى يوسف بربخ، البالغ من العمر : أعوام، وأحد أقاربه) 10(عاماً، ويوسف، البالغ من العمر 

 .عاماً

من مساء يوم األحد الموافق  13:20صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة النفاثة  طائرات اإلسرائيليةالأطلقت  .2

سليمان حمدان مرازيق أبو خماش، : ، تجاه بلدة النصر شمال رفح، ما أسفر عن مقتل المواطن4/1/2009

 .عاماً، حينما كان يسير في شارع مجاور لمنزله) 40(البالغ من العمر 
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من مساء يوم األحد الموافق  13:20، عند حوالي الساعة صاروخاً واحداًالنفاثة  طائرات اإلسرائيليةالأطلقت  .3

زياد محمد سلمي أبو سنيمة، البالغ من : ، تجاه بلدة النصر شمال رفح، أسفر عن مقتل الطفل4/1/2009

 .أعوام، خالل سيره في شارع ميراج القريب من مدرسة المسمية االبتدائية) 10(العمر 

  
 الذين قتلوا بالقرب من منازلهم السكان المدنيينعدد جدول يوضح 

 حسب المحافظة مصنفة األطفال والنساء منهمعدد و
 األطفال منهم النساء منهم عدد الشهداء المحافظة
 5 1 41 شمال غزة
 5 0 21 غزة

 2 1 10 دير البلح
 7 1 22 يونس خان

 2 0 5 رفح
 21 3 99 المجموع

  

  

  حسب المحافظة الذين قتلوا بالقرب من منازلهم المدنيينتوزيع شكل يوضح 
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  :إجبار المدنيين على ترك منازلهم وتهجيرهم قسرياً

من خـالل األوامـر التـي كانـت     أجبرت قوات االحتالل اإلسرائيلي السكان المدنيين على ترك منازلهم، سواء 

بسبب حرمانهم مـن  مكبرات صوت، أو بعد أن استهدفتهم داخل منازلهم وفي محيطها، أو عبر  ةمباشرتصدرها 

   .الحصار الذي كانت تفرضه على المناطق السكنية التي كانت تتوغل فيها بسبب ،وسائل العيش

نقطاع التيار الكهربائي طيلـة فتـرة   اومياه االستخدام المنزلي والغذاء واستمرار  مياه الشربزون مخيدفع نفاذ و

  .منازلهم في بعض المناطق وألسبوعين على األقل في مناطق غزة وشمالها كافة السكان إلى مغادرة العملية

كما تسهم أجواء الترويع والخوف التي عايشها سكان هذه المناطق الذين عزلوا عن العالم الخارجي ،وسط انقطاع 

، في إجبار السكان على مغادرة منازلهم  وكانوا في البداية المحمولة خدمة الهاتف ونفاذ بطاريات وسائل اتصالهم

 .اإليواء التي افتتحتها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسـطينيين  اكزلجئوا إلى مر إلى األقارب وفيما بعد ئونلجي

وتكررت الحوادث التي قتل فيها الجئون في منازل أقاربهم بعد أن استهدفت هي األخرى شـأنها شـأن مراكـز    

العـدوان  وقدر مركز الميزان لحقوق اإلنسان أعداد المهجرين قسرياً خالل  .اإليواء التابعة لوكالة الغوث الدولية

مهجر داخل مراكز إيواءها بعد وقـف  ) 50,000(مهجر، وأقرت وكالة الغوث ببقاء ) 300,000(بأنها أكثر من 

  .بأيام قوات االحتالل لعدوانها

 27/12/2008خالل الفترة من  عليه يستعرض التقرير أبرز الحاالت التي أجبر فيها المدنيون على ترك منازلهم

  :النحو اآلتي على .زةفي قطاع غ 18/1/2009وحتى 

  

عامر : أجبرت قوات االحتالل اإلسرائيلي عائلة المواطن .4

فرداً، والقاطنة بالقرب من ) 30(مقاط، المكونة من 

المدرسة األمريكية الدولية في بيت الهيا، على إخالء 

من مساء األحد  21:30منزلها عند حوالي الساعة 

العسكرية ، بعد أن توغلت اآلليات 04/1/2009الموافق 

اإلسرائيلية في محيط منطقة سكنهم، ولجئوا إلى أحد 

مراكز اإليواء التي افتتحتها وكالة الغوث الدولية في مخيم 

جباليا، وهناك أبلغوا باحث المركز الميداني عن وجود 

جثث لعدة أشخاص، وعدد آخر من الجرحى، قرب 

فرت العديد من العائالت التي تقطن غرب وكذلك . منزلهم، ولم تستطع سيارات اإلسعاف الوصول إليهم

 -كعائالت العطار والسلطان ومعروف وغبن وأبو حليمة -بيت الهيا بحياة أبنائها، تحت وطأة إطالق النار

 .إلى مراكز اإليواء أيضاً

 21:50قصفت قوات االحتالل المتمركزة على حدود الفصل الشرقية، بالقذائف المدفعية، عند حوالي الساعة  .5

بيارة مسعود، تقع شرق مسجد : -سبق تجريفها -، أرضاً خالية04/1/2009مساء يوم األحد الموافق من 

ما دفع عدد من العائالت التي . البشير، في تل الزعتر بجباليا، جوار المنازل السكنية، دون وقوع إصابات

ة إطالق القذائف، واللجوء تقطن بمحاذاة البيارة إلى ترك منازلهم بعد تضررها والنجاة بحياتهم، تحت وطأ

إلى مراكز اإليواء التي افتتحتها وكالة الغوث الدولية في مخيم جباليا، أو لدى أقارب لهم في مناطق أكثر 

  .أمناً
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تقدمت اآلليات العسكرية اإلسرائيلية المتمركزة عند  .6

إلى ) إيرز(مفترق الجمارك قرب معبر بيت حانون 

شارعي السكة وحمد، الشرق من بيارة أبو رحمة ونهاية 

من صباح يوم االثنين الموافق  6:00عند حوالي الساعة 

، وبعد أن تمركزت في المنطقة، قامت 5/1/2009

أتبعته بقصف  -بإطالق النار بشكل كثيف وعشوائي

تجاه منازل السكان المدنيين القريبة من مناطق  -مدفعي

توغلها، ثم أمرت السكان عبر مكبرات الصوت بإخالء 

لهم، وذلك مع استمرار إطالق النار والقذائف المدفعية، وتحت وطأة ذلك الموقف، تركت عشرات مناز

العائالت منازلها فراراً بحياتها، وذهبت إلى مراكز اإليواء التي افتتحتها وكالة الغوث الدولية في مدارس 

  . بيت حانون

من مساء  21:00ا، عند حوالي الساعة قصفت قوات االحتالل المتوغلة في منطقة العطاطرة غرب بيت الهي .7

، منازل السكان المدنيين بوابل من األعيرة النارية والقذائف المدفعية، ما دفع 5/1/2009يوم االثنين الموافق 

مواطن إلى الخروج من منازلهم والفرار بحياتهم من القصف المتواصل للقذائف المدفعية ) 100(حوالي 

في العراء عند مفترق الصفطاوي لمدة تزيد عن الساعتين، طالبين المساعدة، واألعيرة النارية، وقد مكثوا 

وبعد تواصل ما بين باحث المركز الميداني وعمليات وكالة الغوث الدولية، واللجنة الدولية للصليب األحمر، 

  . لهم تم استيعابهم في نادي شباب جباليا النزلة الرياضي القريب، الذي افتتحته األنروا كمركز إيواء

أطلقت دبابات قوات االحتالل المتوغلة أعلى جبل  .8

الكاشف، عدد من القذائف المدفعية، وبشكل عشوائي 

تجاه منازل السكان المدنيين في تل الزعتر، عند حوالي 

من صباح يوم االثنين الموافق  8:00الساعة 

، ما تسبب في وقوع أضرار جزئية في 5/1/2009

جاسر، وأشرف صالحة موسى أبو : منازل المواطنين

وعبد الرؤوف المبحوح وزكي الكحلوت، وأحمد 

عوض، خميس أبو دية، عطية عفانة، على عفانة، خليل 

الشيخ، ناصر شامية، درويش شقورة، صبري سلمان، 

سرحان، عصام فلفل، زكي سويلم، عبد الرحمن موسى محيسن، سرحان محمد ومحمود العطل، وأحمد 

ات، ما دفع بعض سكان هذه المنازل إلى تركها والذهاب إلى مراكز اإليواء حماد، دون وقوع إصابمحمد 

حفاظاً على حياتهم، كما أصيب جراء الحادثة خمسة من السكان المدنيين، قتل أحدهم متأثراً بجراحه بعد 

، بعد إصابته بشظايا قذيفة )عاماً 56(صبري محمد سلمان : انتهاء عملية رصاص مصبوب، وهو المواطن

  . عية أصابت منزله مباشرةمدف

 15:15أطلقت قوات االحتالل المتوغلة شمال بيت حانون، عدد من القذائف المدفعية، عند حوالي الساعة  .9

، تجاه منازل السكان المدنيين في سكنة الغزاالت، الكائنة قرب 5/1/2009من مساء يوم االثنين الموافق 

ئف منزل سكني تعود ملكيته لعائلة الجطلي، ما أسفر عن ، أصابت إحدى هذه القذا)إيرز(معبر بيت حانون 
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، )أعوام 4(، حمزة )أعوام 9(، وإصابة أطفاله، اسالم، )عاماً 35(موسى محمد الجطلي : مقتل رب األسرة

ما دفع بقية سكان المنطقة إلى ترك منازلهم، . ، وتضرر المنزل بشكل بالغ)عامين اثنين(وعبد الرحمن 

حت وطأة إطالق النار والقذائف المدفعية، واللجوء إلى مراكز اإليواء التي افتتحتها والفرار بحياتهم، ت

  . األنروا

قصفت قوات االحتالل بالقذائف المدفعية الحارقة  .10

من مساء يوم  22:00، عند حوالي الساعة )الفسفورية(

، بشكل عشوائي، منطقة 5/1/2009االثنين الموافق 

جباليا، مما تسبب في  السكة وشارع العجارمة في مخيم

 -من المخيم) 5(اشتعال النيران في حي بأكمله في بلو 

أسفر عن احتراق خمسة منازل بشكل  -شارع العجارمة

ما دفع . من السكان بجراح متفاوتة) 5(بالغ، وإصابة 

بقية سكان المنطقة إلى ترك منازلهم، والفرار بحياتهم، 

 . لحارقة، واللجوء إلى مراكز اإليواء التي افتتحتها وكالة الغوثتحت وطأة القذائف المدفعية والفسفورية ا

قصفت قوات االحتالل المتوغلة في منطقة عزبة عبد ربه وجبل الكاشف شرق جباليا، عند حوالي الساعة  .11

، منازل السكان المدنيين في سكنة الجمول، الواقعة شرق 5/1/2009من يوم االثنين الموافق  23:40

ة سابقاً، ما دفع عشرات األسر من عائلة الجمل، التي تقطن المنطقة إلى ترك منازلهم والفرار اإلدارة المدني

بحياتهم، تحت وطأة إطالق النار والقذائف المدفعية، حيث رصد باحث المركز الميداني إطالق قوات 

نازل السكان وفي قذيفة مدفعية تجاه م) 30(االحتالل المتوغلة أعلى جبل الكاشف المجاور للمنطقة حوالي 

منازل سكنية، وأسفر عن إصابة أحدهم بجراح، ولجأ السكان إلى ) 10(محيطها، ما ألحق أضراراً بالغة في 

مراكز اإليواء التي افتتحتها وكالة الغوث الدولية في مخيم جباليا، وقد بلغ عدد السكان المهجرين من 

  .نسمة) 100(الجمول حوالي 

، 13/1/2009من فجر يوم الثالثاء الموافق  1:00رائيلي، عند حوالي الساعة توغلت قوات االحتالل اإلس .12

شرق بلدة خزاعة، وسط قصف عنيف، وإطالق عشرات القذائف الفسفورية الحارقة، كما اقتحم أفراد من 

تلك القوات عدد من المنازل وحولوها إلى ثكنات عسكرية، ومن ثم أجبروا السكان المدنيين في حي النجار 

ى الخروج من منازلهم، حيث شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي بتجريف عدد من المنازل في حي عزاته عل

شمال شرق بلدة خزاعة، وأمرت عبر مكبرات الصوت سكان الحي بالخروج والتوجه إلى مركز البلدة، 

الحتالل باحتجاز في باحة أحد المنازل قامت قوات ا -ومعظمهم من النساء واألطفال - وبعد أن تجمع السكان

صباح  6:00فلسطينيين، وأمرت الباقين، عند حوالي الساعة  7الرجال في ساحة قريبة من الحي، وعددهم 

عن المنطقة سيراً على األقدام، وفي  -النساء -اليوم نفسه بمغادرة المنطقة، وأثناء عملية جالء المواطنين

منازل السكنية، النار تجاههن ما أسفر عن إصابة شارع عزاته، أطلقت قوة راجلة كانت تتمركز في أحد ال

، بعيار ناري في الرأس، علما بأنهن كانن يحملن رايات )عاماً 37(روحية أحمد سلمان النجار : المواطنة

كما . بيضاء، وحاولت إحدى الفتيات من أقاربها أن تقوم بإسعافها، ولكن جنود االحتالل أطلقوا النار تجاهها

تالل سيارات اإلسعاف ولم تسمح لها بالوصول إلى المنطقة إال بعد انسحابها الكامل اعترضت قوات االح

بأن : وقد أفاد أحد سائقي سيارات اإلسعاف لباحث المركز. من مساء اليوم نفسه 8:00عند حوالي الساعة 
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لقاة في شارع جنود االحتالل أطلقوا النار عليه بشكل مباشر عند اقترابه من السيدة المصابة، التي كانت م

فرعي في بلدة خزاعة، ما أجبره على التوقف في أحد الشوارع، بينما واصلت قوات االحتالل إطالق النار 

بشكل كثيف بالقرب من السيارة، األمر الذي دفعه على ترك السيارة واللجوء إلى أحد المنازل المجاورة، 

لمنزل للقيام بواجبه، حيث احتجز المسعف ولم تفلح اتصاالت المسعف بجهات مختلفة لتسهيل خروجه من ا

إلى أن انسحبت قوات االحتالل من بلدة خزاعة، وتمكن هذا المسعف من الوصول للسيدة التي كانت قد 

 15وتفيد التحقيقات الميدانية للمركز أن قوات االحتالل قد استهدفت المنطقة بحوالي . فارقت الحياة

مواطنين، بخالف السيدة ) 8(بلدة خزاعة، وأسفر ذلك عن مقتل  صاروخاً، سقطت في عدة مناطق سكنية في

آخرين بجراح متفاوتة، والقتلى ) 30(أطفال ومسن،  كذلك عن إصابة نحو ) 4(روحية النجار، من بينهم 

عاماً، محمد جميل قديح ) 14(آالء خالد النجار : عاماً، واألطفال) 75(خليل حمدان النجار : المسن: هم

غسان إبراهيم أبو زر . عاماً) 18(عاماً، ونضال محمد أبو ريدة ) 17(مدوح مساعد قديح عاماً، م)15(

) 25(عاماً، محمود سليمان النجار ) 21(عاماً، سلمان جمعة عميش ) 22(عاماً، عالء أحمد أبو ريدة ) 25(

، أعلنت المصادر 15/1/2009وبتاريخ . عاماً) 35(عاماً، ياسر منسي قديح ) 25(عاماً، أحمد جمعة النجار 

 مطر محمد عاماً، أكرم )22( روك، أبو لطفي ممدوح: الطبية عن وفاة مصابان متأثران بجراحهما، وهما

منزالً بين هدم كلي وجزئي،  40بـ: هذا وتقدر األضرار خالل عملية التوغل هذه. عاماً )54( السيقلي،

كما . حات واسعة من األراضي الزراعيةوتضرر عدد من المحالت التجارية في بلدة خزاعة، وتجريف مسا

وحول ما حل . مواطنين من سكان البلدة 8واعتقلت قوات االحتالل وفق المعلومات المتوفرة لدى المركز 

، )عاماً 33(نهى ابراهيم حمدان النجار : بالمنطقة، وما جرى للسيدة روحية النجار، صرحت المواطنة

 :للمركز، بما يلي

  
א א23:00א א ،12/1/2009א א א ، א ،

א ، א:א ، א א)14(:א ،
א، ، ، א ، א א א א א א

א א א א א ، א א א א א ، א א אא
، א א א ، א ، א א ، ،א א

א א ، א א א א ، ، א א אא א
א א א ، ،−א א א−א20א א א

א. א א6:00א א−א א −13/1/2009א
، א א ، א א (:א

،)א א א א א، א
א ، א א א א ، א ، א

א א א.א אא א ،
،א א א א ، א א ، א א

א א א ، א−אא 30א

אא ، א א:، א א ، א
א ، א אא א .א:א

،:، ، א
، א،)21(א:א ، א ،



  
  
 

59 
 

א ، א ، א ، א
א(א א)א ،، א א א א א א ، א

א א ، א א א ، א ، א א א
אא א، א א ، א א א א א

.، ، א א ، א א א
א א12:00א א א א א א א א ، א
4א 7.
مساء  18:00توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بالدبابات واآلليات العسكرية، عند حوالي الساعة  .13

ئي عنيف بقذائف المدفعية، في منطقة الفخّاري، ، وسط قصف عشوا14/1/2009يوم األربعاء الموافق 

جنوب شرق خان يونس، إنطالقاً من محور معبر صوفا، وذلك بالتزامن مع توغل مماثل في المنطقة 

داهمت تلك القوات خالل التوغل عدد من منازل السكان المدنيين، . الواقعة في محيط المعبر من جهة رفح

فيما واصلت تلك القوات طوال ساعات الليل قصف المنطقة بقذائف  وأجبرت العشرات منهم على إخالئها،

كما أطلقت الطائرات  .المدفعية

اإلسرائيلية عدة صواريخ تجاه 

أراضي زراعية مفتوحة في 

المنطقة، وهذه االنتهاكات 

مجتمعة دفعت المواطنين إلى 

الفرار بحياتهم من منازلهم 

  .السكنية، تحت وطأة إطالق النار

ات االحتالل النفاثة، قصفت طائر .14

عدة صواريخ عند حوالي الساعة 

من مساء الخميس  20:00

، تجاه 15/1/2009الموافق 

منطقة زراعية مفتوحة، في قرية 

صباح  5:30وادي السلقا جنوب شرق مدينة دير البلح، وعاود الطيران قصف المنطقة عند حوالي الساعة 

وعند حوالي . سبب في اإلضرار بعشرات المنازل السكنية، األمر الذي ت16/1/2009يوم الجمعة الموافق 

من صباح الجمعة استهدفت اآلليات المتمركزة شرق القرية المنطقة بعدة قذائف مدفعية حارقة  8:00الساعة 

، وهو األمر الذي أجبر العشرات من سكان القرية على الفرار بحياتهم تحت وطأة إطالق )فسفورية(

فعية، تاركين منازلهم وممتلكاتهم، الجئين إلى مركز اإليواء التي افتتحته وكالة الصواريخ والقذائف المد

  . الغوث الدولية في مدرسة المزرعة شرق دير البلح

مواطن من سكان منطقة الشريط الحدودي الفاصل مع ) 40.000(هذا وأجبرت قوات االحتالل اإلسرائيلي حوالي 

انية المرتفعة، بعد أن أمرت قوات االحتالل سكان المنطقة بمغادرتها جمهورية مصر العربية، ذات الكثافة السك

من مساء  14:00وكانت الطائرات اإلسرائيلية ألقت عند حوالي الساعة . من خالل منشورات ألقتها من الطائرات

منشورات على أنحاء متفرقة من رفح، أمرت فيها سكان المنازل الواقعة  28/12/2008يوم األحد الموافق 
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، بإخالء المنطقة تمهيداً لقصفها ما خلق حالة )الشارع الرئيس وسط محافظة رفح(جنوب شارع أبو بكر الصديق 

وتلمس . من الذعر والخوف بين المدنيين، ودفعهم لمغادرة منازلهم واالنتقال إلى مناطق أكثر أمناً في المحافظة

على قصف مكثف للمنطقة المحاذية  –من التحذير  بعد ساعات -السكان الخطر بعد أن أقدمت الطائرات الحربية 

للشريط الحدودي مع مصر مستخدمة قنابل ارتجاجية، شعر بها سكان المحافظة جميعهم ما ضاعف من حالة 

غارة ألقت خاللها ) 450(وحسب رصد باحثوا المركز فقد تعرضت المنطقة الحدودية لحوالي . الخوف والهلع

ولجأ السكان إلى مراكز اإليواء التي افتتحتها وكالة غوث . لقنابل والصواريخالطائرات اإلسرائيلية مئات ا

أن قصفت الطائرات اإلسرائيلية، بصاروخ واحد، عند حوالي وتشغيل الالجئين، والتي لم تكن أكثر أمناً، بعد 

ائن في شارع الك) النجمة(، قاعة متنزه الشهداء 31/12/2008من مساء يوم األربعاء الموافق  23:23الساعة 

ذكور رفح وتبعد مدرسة  .بالل بحي الشابورة في رفح، المجاور لمدارس الوكالة التي حولتها إلى مراكز إيواء

هذا وأسفر القصف عن تدمير القاعة، . عن مكان القصف) متر 50(حوالي ) مركز إيواء( لالجئين) أ(اإلعدادية 

كلي وجزئي، ولجأ سكانها بدورهم والمقدر عددهم بحوالي منزل بين تدمير ) 100(وإلحاق دمار كبير في حوالي 

  . عائلة، إلى مراكز اإليواء) 100(
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  الفرار بحياتهمالخروج من منازلهم واستهداف المدنيين أثناء محاولتهم 

تحت وطأة إطالق  استعرض التقرير كيف سعت قوات االحتالل إلى إجبار السكان المدنيين على إخالء منازلهم

أن تصور األمر على أنه سلوك هدف إلى حماية أرواح  -في تصريحات مسئوليها -دولة االحتالل تحاول، والنار

المدنيين، وهو أمر سبق وأن دحضه التقرير باستعراض األشكال المستخدمة في إجبار السكان على إخالء 

  . منازلهم

ل بحق مدنيين عزل بينما كانوا يحاولون بورد التقرير مجموعة من الحقائق حول جرائم ارتكبتها قوات االحتال

وهذه الحقائق إذ تقدم أدلة . بناء على أوامر الجيش وتحت تهديده ،مغادرة منازلهم والفرار من مناطقهم السكنية

جديدة على ارتكاب قوات االحتالل لجرائم حرب فإنها تشكل أدلة واضحة تدحض إدعاءات سلطات االحتالل بأنها 

  .نون الدولي وأرسلت تحذيرات للسكان طالبتهم بمغادرة مناطقهماحترمت معايير القا

وكما هو الحال في العناوين السابقة فإن ما يورده المركز هنا ال يمثل سوى نماذج بارزة ولكنها ليست حصرية، 

نحو مرتبة زمنياً وجغرافياً على ال يعرضها التقريرو ،للجرائم التي ارتكبتها قوات االحتالل على هذا الصعيد

  :التالي

  
  :شمال غزةمحافظة 

، في مناطق السيفا والعطاطرة، غرب بيت 3/1/2009توغلت قوات االحتالل مساء يوم السبت الموافق  .1

الهيا، وسط إطالق نار كثيف لألعيرة النارية والقذائف المدفعية والصورايخ، تجاه منازل السكان 

رضوان نعيم مرضي، الكائن منزله : واطنالمدنيين أو في محيطها، وفي ظل تواصل القصف قرر الم

في منطقة السيفا شمال العطاطرة، ترك منزله والفرار بحياة عائلته إلى مكان آمن، صبيحة يوم االثنين 

ة االحتالل المتمركزين في أحد قناصأحد  طلق، وأثناء خروجهم من المنزل أ5/1/2009الموافق 

نيرانه تجاه العائلة، ما أسفر عن  -إلى ثكنات عسكرية التي حولتها قوات االحتالل -المنازل السكنية

ي الداخل، فأسرع ف ليستقر ، اخترق المؤخرةالرأس في ناري بعيار ،)سنوات 7( ندى :طفلته إصابة

بمدينة  الشفاء مستشفي ليإ حولت حالتها ونظراً لخطورة ،عدوان كمال مستشفيوالدها في نقلها إلى 

 .خولها قسم العناية المركزة، توفيت متأثرة بجراحهابعد مرور وقت قصير من دو غزة،

وتحديداً تلك المتمركزة على  -أطلق دبابات االحتالل المتوغلة في منطقة العطاطرة غرب بيت الهيا .2

من بعد ظهر يوم  12:30 الساعة عدة قذائف مدفعية، عند حوالي -دوار العطاطرة، جوار بئر المياه

كانوا قد تركوا منازلهم  -معظمهم من األطفال -جموعة من المواطنينتجاه م 4/1/2009األحد الموافق 

ما أسفر  -القريبة من مناطق التوغل، وسلكوا أحد الطرق الفرعية المؤدية إلى دوار بيت الهيا الغربي

عن إصابة عدد منهم بجراح، ومع تواصل قصف االحتالل للشارع تفرق الجرحى، فبعضهم دخل 

ة، وبعضهم بقي جوار جدران هذه المنازل، وعندما وصلت سيارة إسعاف منازل السكان في المنطق

 تابعة لمستشفى العودة، بدأت بنقل عدد من الجرحى، وأثناء ذلك استهدفت دبابات االحتالل سيارة

المسعفين  إصابة مباشر، ما أسفر عن اإلسعاف، بأكثر من قذيفة، أصابت واحدة منها السيارة بشكل
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، بجراح )عاماً 22(سرحان  ، وعالء أسامة عبد الكريم)عاماً 33(الدايم  عبد نيعرفة ها :المتطوعين

علي موسى سمير : جرحى كانوا داخل أو قرب سيارة اإلسعاف، هم، الطفل أربعةخطرة، ومقتل 

، ومحمد معين عطية أبو )عاماً 16(القطناني 

 19(ومحمد حمدونة ، )عاماً 19(الجديان 

األطفال الذين كما أصيب عدد من ، )عاماً

غسان علي علي : تواجدوا قرب السيارة، هم

، والطفل ثائر حامد )عاماً 22(أبو العمرين 

وبعد وقت قصير نقلوا  ).عاماً 17(األخرس 

 إلى أخرى إسعاف جميعاً بواسطة سيارات

عدوان والعودة، وقد توفي  كمال مستشفيي

وحول ما جرى معه  .علي القطناني: طنمتأثراً بجراحه كل من المسعف عرفة عبد الدايم، والموا

، للمركز، بما )عاماً 17(يوسف معين عطية أبو الجديان : وشقيقه وأصدقائهم وجيرانهم، صرح الطفل

  :يلي
א א א.א א א א א א א

א א א,3/1/2009א א א א א א ،
א א، א א א א א אא

א א א.א א8:00א א ,4/1/2009א
,، א א א אא
א א א,א א9:30א א:א ،

א,،: ,א
א א א א א א א א א א ، ,אא

،:א א ، א ،א
، א א א א א א,א ،:א א א

א א א −−א
א:א א,א50אא، :א
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א א א א,א א ، א א א
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، א א,א ، א א א,א
א א א א א א ، ، א ، ،,

א א א ،א א ، א ،
א א א,א א א,א א

א. א
א, ، א10، ، א א

א ، ، ،א א ، א ، א ،
، א א א א א ، א א א ،

א א,، א א,א
، ، א א ،:

א ، ،א .א א
א ، א ، א א א א א ،א

א אא א  .א

من مساء يوم  14:00قصفت دبابات االحتالل المتوغلة شرق جباليا، بعدة قذائف، عند حوالي الساعة  .3

، منازل السكان المدنيين شرق عزبة عبد ربه شرقي جباليا، وعندما خرج 5/1/2009االثنين الموافق 

الطرفاوي وأبو سليمة والعر من منازلهم بحثاً عن مكان أكثر أمناً، بعض السكان البدو من عائالت 

 ).أعوام 5(محمد سالم عواد الطرفاوي : استهدفتهم قوات االحتالل بالقصف، ما أسفر عن مقتل الطفل

محمود يوسف لبد، الكائن قرب مركز الشرطة : قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، منزل المواطن .4

من مساء يوم  20:00في مخيم جباليا، وذلك عند حوالي الساعة  -المكتظ بالسكان -)12(وسط بلوك 

. منازل سكنية مجاورة بشكل بالغ) 6(، ما أسفر عن تدميره كلياً، وتضرر 5/1/2009االثنين الموافق 

، أثناء مروره بأزقة الحي جراء القصف، حيث )عاماً 40(باسل عبد الحميد أبو غبن : كما قتل المواطن

وأفاد المواطنون أن أبو غبن كان ينادي عليهم كي . جدت جثته صباح اليوم التالي تحت األنقاضو

  . يخرجوا من منازلهم بعد قصف طائرات االستطالع المنزل بصاروخ لم يحدث صوتاً قبيل تدميره

ء، غرب سالمة وادي، الكائن مقابل مسجد الشهدا: قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، منزل المواطن .5

، 6/1/2009من فجر يوم الثالثاء الموافق  2:30بركة أبو راشد في مخيم جباليا، عند حوالي الساعة 

مواطنين بجراح، وتدمير المنزل بالكامل، باإلضافة إلى تدمير ) 7(حيث أسفر القصف عن إصابة 

مد يوسف حماد، حا: عبد الرحيم حماد، وابن شقيقه: منزلين مالصقين بشكل كلي، يعودان للمواطنين

والعائدة  -وقبيل آذان الظهر بدأ سكان المنازل المجاورة. كما تضرر أربعة منازل مجاورة بشكل بالغ

بنقل ما تبقى من أثاث المنزل وبعض األغراض الالزمة لهم، في مراكز اإليواء التي  -لعائلة حماد

طائرات االستطالع اإلسرائيلية، لجأوا إليها، عاونهم في ذلك معارفهم وأنسبائهم، ووسط ذلك أطلقت 

من مساء اليوم نفسه، أثناء تواجدهم  12:30صاروخاً واحداً، تجاه مجموعة منهم، عند حوالي الساعة 

: ، ووالد زوجته)عاماً 33(حمدي يوسف حماد : حامد حماد، ما أسفر عن مقتل شقيقه: فوق ركام منزل

بجراح خطيرة تسببت في بتر يده اليمنى، كما ، وإصابة حامد نفسه )عاماً 50(إسماعيل أبو ناصر 

: ، وابن أخته)عاماً 12(أحمد : ، وطفله)عاماً 17(أنس : ، وشقيقه)عاماً 55(يوسف حماد : أصيب والده
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، حيث فقد قرنية )عاماً 36(ماجد اسماعيل أبو ناصر : ، وشقيق زوجته)سنوات 9(ابراهيم عطا النجار 

وحول ظروف .، بجراح متفاوتة)عاماً 28(بد الباسط الشبراوي ع: عينه اليسرى، كذلك أصيب جارهم

للمركز، بما ) عاماً 38(حامد يوسف إبراهيم حماد : إصابته ومقتل شقيقه ووالد زوجته، صرح المواطن

  :يلي
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من مساء يوم األربعاء  22:30عند حوالي الساعة  ،بصاروخ واحد االحتالل العمودية، طائراتقصفت  .6

، مجموعة من المواطنين الذين خرجوا من منازلهم تحت وطأة القصف، في حي 7/1/2009الموافق 

 فصلوقد ، )اًعام 12( حسام رائد رجب صبح :الطفل ر عن مقتلببيت الهيا، ما أسف - الغبون -األمل

  .أطفال) 3( أصيب خالل الحادثكما . جراء القصف جسده رأسه عن 

محمد منيب : أطلقت دبابات االحتالل المتوغلة في عزبة عبد ربه، قذيفة مدفعية تجاه منزل المواطن .7

ات االحتالل في باحته، عند حوالي الساعة فرج عبد ربه، المكون من أربعة طبقات، والذي تمركزت آلي

، ثم أمروا سكان المنزل بإخالئه، وعند نزول 7/1/2009من صباح يوم األربعاء الموافق  11:45

صاحب المنزل وزوجته وابنه خالد وأفراد عائلته، ووقوفهم أمام باب المنزل قبالة الدبابات المتمركزة 

طلباً لألذن بالخروج واالبتعاد عن  - كز غرب المنزل مباشرةدبابة تتمر -أو على بعد أمتار من إحداها

المنزل، فاجئ أحد الجنود الذين يعتلون هذه الدبابة السكان، بفتحه النار تجاههم بشكل مباشر، ما أسفر 

أعوام، وسمر خالد محمد ) 7(سعاد خالد محمد منيب عبد ربه، البالغة من العمر : عن مقتل الطفلتين

                                                            
  .25/1/2009حسين حماد، بتاريخ : إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني شمال غزة األستاذ 48
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أعوام، ) 3(أمل، البالغة من العمر : أعوام، وإصابة شقيقتهن) 4(لبالغة من العمر منيب عبد ربه، ا

وبعد وقت سمح ألفراد العائلة بحمل قتالهم وجرحاهم وقطع مسافة تزيد عن الكيلو . وجدتهن، بجراح

وبعد مغادرتهم المنطقة، هدمت قوات االحتالل . متر مشياً على األقدام، بمساعدة أقرباء وجيران لهم

محمد "خالد : رح المواطنوحول ما جرى لعائلته، وطفالته، ص. منزلهم والمنازل المجاورة بالكامل

  :نوري عبد ربه، للمركز، بما يلي" منيب
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من  10:00مدفعية، عند حوالي الساعة  ائفقذعدة ب لة شرق جباليا،المتوغ االحتالل قصفت دبابات .8

مجموعة من المواطنين الذين خرجوا من منازلهم الكائنة في  9/1/2009صباح يوم الجمعة الموافق 

 آالء أحمد فتحي جابر :الطفلة مقتلأسفر عن  ، بحثاً عن مكان أكثر أمناً، ماجبالياب شارع غزة القديم

  .مواطنين آخرين بجراح) 6(صابة ، وإ)اًعام 12(

أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً  .9

من مساء يوم  16:45واحداً، عند حوالي الساعة 

، تجاه مدخل برج 10/1/2009السبت الموافق 

السلطان، الكائن قرب محطة أبو شباك للبترول، في 

جباليا البلد، ما دفع سكان البرج إلى إخالئه، وبعد 

البرج الفرار منه، سكان محاولة قصير، وأثناء وقت 

أمام وتجمعهم  -واستكشاف الطريق بهدف الخروج

ة شرق أطلقت دبابات االحتالل المتوغل -مدخل البرج

: وهم ،مواطنين، من بينهم طفلين) 3(بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل  هماستهدفت ،قذيفة مدفعية ،جباليا

، كما )عاماً 27(، وشادي فتحي جنيد )عاماً 15(عامر كمال النذر : قه، وشقي)اًعام12(علي كمال النذر 

 .مواطناً بجراح مختلفة من بينهم طفل) 11(أصيب 

المتوغلة في منطقة العطاطرة غرب بيت الهيا، منازل السكان المدنيين في  االحتالل قوات قصفت .10

يوم السبت الموافق  من مساء 18:00عند حوالي الساعة  ,منطقة الشيماء، شمال بيت الهيا

من  نافذ محمد الحلو، :أفراد عائلة المواطن ع كثافة القصف وعشوائيته، خرجوم ،10/1/2009

 ، أسفرت عنقذيفة مدفعيةب قوات االحتالل باغتتهم منزلهم، بحثاً عن مكان أكثر أمناً، وأثناء خروجهم

، وإصابة عاماً) 19(البالغ من العمر  ، وشقيقها محمد،)اًعام 14( أمينة نافذ محمد الحلو :مقتل الطفلة

  .بقية أفراد العائلة

من صباح يوم األحد  9:30أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة  .11

، تجاه مجموعة من األطفال الذين تواجدوا قرب مسجد أولو العزم، الكائن في 11/1/2009الموافق 

: ، وشقيقته)عاماً 12(هيثم ياسر معروف : الهيا، ما أسفر عن مقتل ستة، وهم منطقة الغبون شمال بيت

                                                            
  .21/1/2009حسين حماد، بتاريخ : شمال غزة األستاذ إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني 49
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، )عاماً 17(، سحر أحمد رمضان غبن )عاماً 16(، فاطمة محمد رشدي معروف )عاماً 16(مها 

، وتفيد التحقيقات الميدانية أن )عاما15ً(، عبد الرحمن محمد عطية غبن )عاماً 15(وشقيقتها خولة 

مهجرين الذين يستقرون في مركز إيواء مدرسة الفاخورة، وقد ذهبوا إلى منازلهم األطفال من ال

 .إلحضار أغراض وألعاب تخصهم، وكانوا يستقلون عربة كارو

قصفت طائرة حربية إسرائيلية، عند حوالي الساعة  .12

من مساء يوم الثالثاء الموافق  15:15

، أرضاً خالية، تقع قرب شركة 13/1/2009

فلسطينية، في محيط مسجد حطين، االتصاالت ال

غرب مخيم جباليا،  كان يسير جوارها عدد من 

المواطنين الذين فروا من منازلهم خوفاً على حياتهم، 

وكانوا في طريقهم إلى مركز إيواء مدرسة الفالوجا 

الذي افتتحته وكالة الغوث الدولية، ما أسفر عن مقتل 

، )ماًعا 30(محمد عادل مطر األشقر، : المواطنين

، اللذان كانا يستقالن عربة يجرها حصان، ويسيران في )عاماً 25(وعز الدين علي مطر األشقر، 

  .مواطنين آخرين، وعن مقتل الحصان) 4(المنطقة، وقد أسفر القصف أيضاً عن إصابة 

من مساء يوم الثالثاء الموافق  15:25أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، عند حوالي الساعة  .13

، صاروخين اثنين بشكل متوالي، تجاه مجموعة من المواطنين الذين تواجدوا على طريق 13/1/2009

رامي : منهم، هم) 5(بيت الهيا الغربي، قرب مدرسة تلك الزعتر الثانوية للبنات، ما أسفر عن مقتل 

أبو ريان، ، أحمد فضل عبد اهللا )عاماً 21(، أحمد محمد أيوب خلة، )عاماً 30(محمود رجب القدرة، 

، وإصابة )عاماً 27(، مراد رزق جميل البنا، )عاماً 21(، هاني محمد عبد اهللا أبو ريان، )عاماً 27(

 من سكان سكنة أصالن، غرب بيت الهيا، وتفيد التحقيقات الميدانية أن المواطنين .مواطنين آخرين) 5(

فراراً بحياتهم من  كالة الغوث الدولية،طريقهم إلى مركز إيواء مدرسة الفالوجا الذي افتتحته وكانوا في 

 .خطر القصف اإلسرائيلي المتواصل، لمنازلهم السكنية القريبة من منطقة التوغل في السالطين

من مساء يوم السبت الموافق  17:00، عند حوالي الساعة قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلية .14

 :أسفر عن إصابة الطفلة ين بجباليا، ما، منزل سكني يعود لعائلة األزرق في عزبة مل17/1/2009ّ

، حيث خطيرة حبجرا ،سلطان أبو اهللا عبد حنان :والدتهاو، )أعوام 4( سلطان أبو حسن سعيد سندس

 بالقصف، وأثناء مغادرتهم -األزرق -العائلة قد خرجت من منزلها بعد تهديد منزل جيرانهم كانت

الطفلة  حولتى مستشفى كمال عدوان، لإ يحتانالجر نقلتوبعد أن . المنزل قصف المنزل المجاور

 في حيث أصيبت -لخطورة حالتها ، نظراًالعربية مصر بجمهورية األهلي مستشفيسندس إلى ال

أعلنت المصادر  ،28/1/2009من مساء يوم األربعاء الموافق  16:14 وعند حوالي الساعة -الرأس

  .ية عن وفاتها متأثرة بجراحهامصرالالطبية 
 
 

  :غزة محافظة
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قرب منطقة البيدر  االحتالل المتوغلة دباباتقصفت  .1

بنيران  ،غرب مدينة غزة ، جنوبفي الشيخ عجلين

من  14:45 ، عند حوالي الساعةأسلحتها الرشاشة

، سيارة مدنية 4/1/2009مساء يوم األحد الموافق 

كانت تسير على الطريق الساحلي في المنطقة قادمة 

 مقتلأسفر عن  ما، باًجنومتجهة إلى  من شمال غزة

، وتفيد )اًعام 17(جهاد كمال حسين أحمد  :الطفلة

التحقيقات الميدانية أن الطفلة وعائلتها خرجوا من 

منزلهم السكني الكائن قرب مدرسة أبو عبيدة الجراح 

ببيت الهيا شمال غزة، نظراً لقربه من أماكن توغل االحتالل غرب بيت الهيا، وذهبوا إلى منزل 

 .لهم جنوب غزة أقرباء

من صباح يوم  7:15قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، بصاروخين متتاليين، عند حوالي الساعة  .2

، مجموعة من المواطنين كانوا يسيرون قرب المجمع اإلسالمي، الكائن 15/1/2009الخميس الموافق 

م من عائلة العالول، في منطقة الصبرة بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل خمسة مواطنين أربعة منه

، محمد )عاماً 35(، رمضان عبد الحميد العالول )عاماً 46(زهير عبد الحميد العالول : والقتلى هم

، وماهر )عاماً 24(، محمود زهير العالول )عاماً 19(، أحمد زهير العالول )عاماً 28(زهير العالول 

بأن المواطنين كانوا في طريقهم من منزلهم  وتفيد التحقيقات الميدانية للمركز) عاماً 27(البيك خالد 

فراراً بحياتهم من القصف العشوائي للقوات المتوغلة في منطقة تل الهوى  -الكائن في المنطقة نفسها

إلى أحد منازل أقاربهم األكثر أمناً، بعد أن قاموا بنقل بعض األمتعة  -القريبة لمنازلهم السكنية

: وحول ما جرى في الحادثة، صرح المواطن. من منزلهم -ابقالتي تركوها في وقت س - والحاجيات

  :، للمركز، بما يلي)عاماً 42(محمد عبد الهادي العالول 
א א00:00א א ،:،15/1/2009א א

،، א א א א א א
א ، א ، א א .א

،א א א א ، א א א ، א א א
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א א ، א א א א א
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،א א א ، א ،
، א א:א ، א:א א ، ،א

، ، א א א א ، א א א א א
א א א א ، א א א
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א א.، א א

א::א א)(، א א ،
א ، 5א 0.

يوم  من بعد ظهر 14:00عند حوالي الساعة  ،بصاروخ واحد اإلسرائيلية، ستطالعاال قصفت طائرات .3

حي تل  إلحدى بنايات سارحذي يعمل كال فضل البطران،: ، المواطن15/1/2009الخميس الموافق 

ا يحاوالن الفرار من كان، بينما )سنوات 9(حنين : رب مدينة غزة، وكانت ترافقه طفلتهالهوى غ

  .ما أسفر عن إصابته ومقتل الطفلة، قوات االحتالل فيها توغلالمنطقة، بسبب 

  

 :الوسطىمحافظة 

، الواقعة جنوب شرق )جحر الديك(دي غزة المتوغلة في قرية وا أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي .1

األحد الموافق يوم صباح من  11:15عند حوالي الساعة  ،بكثافةمدينة غزة، نيران أسلحتها 

، وتركوا منازلهم السكنية تحت بيضاءالذين رفعوا رايات مجموعة من المواطنين  تجاه، 4/1/2009

ريا سالمة أبو :المسنة :مقتل أسفر ذلك عنما  وفروا بحياتهم، وطأة القصف المتواصل لمنطقة سكناهم،

، بعدما تركن ينزفن على األرض، )عاماً 36(ماجدة عبد الكريم أبو حجاج : بنتهاوا ،)عاماً 65(حجاج 

وتم العثور على جثتيهن بعد انسحاب قوات  ،دون أن تتمكن سيارات اإلسعاف من الوصول إليهن

قوات االحتالل وبعد إخالء السكان المدنيين منازلهم باشرت  .18/1/2009من المنطقة بتاريخ  االحتالل

رسم جنود االحتالل عدد من الكلمات باألحرف وكثكنات عسكرية،  بعضها، كما استخدمت بهدمها

وكتب بعضهم اسمه هناك في  ،أبو حجاج على الجدران الداخلية لمنزل المسنةالعبرية واإلنجليزية، 

وحول ما جرى للمسنة ريا أبو حجاج، وسكان منطقة . إنسانيتهم تصرف يؤكد تحلل تلك القوات من

 :، للمركز، بما يلي)عاماً 60(محمد العبد هاشم الصفدي : جحر الديك، صرح المواطن
אא.אא،،)א(א א

א ،א אאאאא ،א א
אא17:00אא،א ،،3/1/2009א 5:00אאא
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، ،א א אא،)24(:א
، ،7:00אאא ،א א،)16(א

،א،)13(:א،א150א א
)36(:א،)65(:אא،אאא،א
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،אאא א ،11:15אאא א

                                                            
  .27/2/2009يامن المدهون، بتاريخ : إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني بمدينة غزة األستاذ 50
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من مساء  14:00أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، قذيفتين مدفعيتين مسماريتين، عند حوالي الساعة  .2

لدعوة، ، تجاه مجموعة من المواطنين الذين تواجدوا شرق مسجد ا13/1/2009يوم الثالثاء الموافق 

) 5(مواطناً، من بينهم ) 18(على طريق صالح الدين، شمال مخيم النصيرات، ما أدى إلى إصابة 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن الضحايا كانوا في طريقهم إلى مراكز إيواء وكالة . أطفال، من عائلة اللوح

قرب جسر وادي  ت االحتاللالغوث الدولية، فراراً من منازلهم السكنية القريبة من أماكن توغل قوا

 .غزة

  

 :خان يونسمحافظة 

، انطالقا 8/1/2009فجر يوم الخميس  1:15عند حوالي الساعة  اإلسرائيلي، توغلت قوات االحتالل .1

إلى األحياء السكنية المحاذية للشريط الحدودي الفاصل  في خان يونس، من موقع كيسوفيم شرق القرارة

وعند حوالي . القذائف المدفعيةان ورللني كثيف ، وسط إطالقومحيط مدرسة المعريالبلدة، شرق 

صباح يوم الخميس نفسه، أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخين اثنين،  11:30الساعة 

تجاه مجموعة من النساء كن يسرن على أقدامهن في شارع فرعي بحي أبو حليب، الكائن في المنطقة، 

حياتهن، وكن في طريقهن إلى وسط بلدة القرارة األكثر أمناً، ما أسفر عن بعدما تركن منازلهن فراراً ب

عاماً، بعد أن تحولت ) 33(عاماً، وفاتن عبد العزيز زنيد، ) 23(مآثر محمد زنيد، : مقتل السيدتان

  .أجسادهن إلى أشالء ممزقة نتيجة القصف

  

عدد و سبيلال ونعبريالذين قتلوا وهم  المدنيينعدد جدول يوضح 
 حسب المحافظة مصنفة األطفال والنساء منهم

 األطفال منهم النساء منهم عدد الشهداء المحافظة

                                                            
  .25/1/2009باسم أبو جري، بتاريخ : إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني وسط غزة األستاذ 51
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 0 5 42 شمال غزة
 1 1 40 غزة

 0 0 4 دير البلح
 0 2 9 خانيونس
 0 0 14 رفح

 1 8 109 المجموع
  

  

  حسب المحافظة ماألطفال والنساء منهعدد و سبيلال ونعبريالذين قتلوا وهم  المدنيينعدد شكل يوضح 
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  استهداف مراكز إيواء المدنيين المهجرين ومحيطها

السكان المدنيين على ترك منازلهم، أو باستهدافهم داخل  حتالل الحربي اإلسرائيلي بإجبارقوات اال لم تكتف

الة الغوث التي أقامتها وك إلى مراكز اإليواء ها واللجوءمنازلهم وفي محيطها، أو أثناء محاولتهم الخروج من

، أو إلى مناطق أكثر أمناً، بل تعدت ذلك باستهدافها مراكز اإليواء نفسها بالقصف سواء من الدبابات أو من الدولية

  . المدفعية أو من الطائرات

في جريمة تعبر عن قسوة ودموية قوات االحتالل ومدى ، قتلى وجرحى في صفوف هؤالء المشردين وأوقعت

وهو في الوقت نفسه يعبر عن عجز المجتمع الدولي الذي . وجب القانون الدولي اإلنسانيتحللها من التزاماتها بم

  . يصل إلى حد التواطؤ

التي استهدفت فيها قوات االحتالل المهجرين قسرياً من المدنيين داخل مراكز األحداث  أبرز يظهر التقرير

لتي ترفع علم المنظمة األممية والتي تتوفر لتلك ولم يشفع للمدنيين لجوئهم إلى منشآت األمم المتحدة ا. اإليواء

ما يمكنها  التكنولوجيا وسائلكما أن قوات االحتالل تمتلك من . القوات معلومات دقيقة حول مواقعها وإحداثياتها

من التحقق من طبيعة األهداف التي تهاجمها وعليه فإن قوات االحتالل ليس مسموحاً لها أن تبرر جرائمها 

  :على النحو اآلتييورد التقرير أبرز الجرائم على هذا الصعيد وفقاً لتسلسلها الزمني  .طاءبارتكاب أخ
 

قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتوغلة في منطقة  .1

 ،السالطين والعطاطرة، غرب بيت الهيا، بخمسة قذائف

من مساء يوم الثالثاء الموافق  15:35عند حوالي الساعة 

، والتابعة ة الفاخورة لالجئين، محيط مدرس06/01/2009

من مخيم " 8"لوكالة الغوث الدولية، الكائنة في بلوك 

جباليا، المحاذية لمشروع بيت الهيا، والتي تبعد عن 

متراً جهة الشرق،  1300مناطق التوغل مسافة تقدر بـ

 وقد حولت إلى مركز إليواء سكان المناطق المتوغل فيها،

ساحة المقابلة للجهة الجنوبية سقطت ثالثة قذائف منها في ال

الغربية للمدرسة، في أماكن متقاربة في وقت كانت الساحة تعج فيه بالمواطنين، والرابعة سقطت في منزل 

متراً غربي المدرسة، أما الخامسة فقد سقطت في مزرعة  50معين وسمير ديب، الواقع على بعد : األخوين

ة، حدث القصف في توقيت متزامن، ما أسفر عن سقوط من تواجدوا مجاورة لمنزل عائلة ديب من الجهة الشمالي

شخصاً، ) 37(وأسفرت الحادثة بمجملها عن مقتل . في مدخل منزل عائلة ديب، وفي الساحة، ما بين قتيل وجريح
. سيدات) 10(طفالً، و) 15(مواطناً، بينهم ) 50(سيدات، وعن إصابة حوالي ) 5(طفالً، و) 12(من بينهم 

، )عاماً 67(شمة : ، ووالدته)عاماً 44(سمير شفيق عبد الحميد ديب : ، وهم)11(ء من عائلة ديب، عددهم والشهدا

آمال مطر صالح ديب : ، وزوجة أخيه معين)عاماً 14(، عصام )عاماً 22(، فاطمة )عاماً 24(محمد : وأبنائه

، ونور )سنوات 10(، أسيل )عاماً 14( ، مصطفى)عاماً 17(، محمد )عاماً 20(آالء : ، وأبناء معين)عاماً 37(

، لينا )سنوات 9(محمد باسم شقورة : شخصاً، هم) 20(والشهداء من سكان المنطقة أو محيطها كانوا ). عاماً 3.5(

، إسماعيل عدنان )عاماً 14(، بشار سمير ناجي )عاماً 14(، عاهد إياد قداس )سنوات 10(عبد المنعم حسن السيد 

وعطية حسن ). عاماً 40(خضر أحمد زيدان : ، المعاق عقلياً)عاماً 54(وأنور حسن لبد ). عاماً 16(حويلة 
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 20(خالد : ، وأبناء شقيقه محمد)عاماً 31(ورأفت فؤاد أبو عسكر ). عاماً 34(زياد : ، وابنه)عاماً 60(المدهون 

 21(، أسامة جمال عبيد )ماًعا 18(، بالل حمزة عبيد )عاماً 20(وإياد جابر أمن ). عاماً 14(، وعماد )عاماً

، وخضرة )عاماً 33(، سعيد محمود العمري )عاماً 38(، مفيد فتحي أبو سعدة )عاماً 30(، عبد محمد قداس )عاماً

) 6(والشهداء من الجئي المدرسة ). عاماً 46(، رحاب عبد المنعم عوض )عاماً 40(عبد العزيز عوض 

، محمد رمضان الدبس )عاماً 24(، عبد الرحيم يوسف الدبس )عاماً 15(ابراهيم أحمد معروف : أشخاص، هم

). عاماً 25(، محمد عايش أبو النصر )عاماً 11(، عبد اهللا شفيق عبد اهللا )عاماً 24(، أمين عيد خضر )عاماً 27(

، )عاماً 20(فضل سمير شفيق ديب : وحول ظروف مقتل وجرح أفراد عائلته داخل منزلهم، صرح الشاب

 :يليللمركز، بما 
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باسم أحمد محمود / محمد، في حادثة الفاخورة بمخيم جباليا، صرح المواطن: وحول ظروف مقتل ابنه الطفل

 :، للمركز، بما يلي)عاماً 42(شقورة 
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، א ، א א ، ، ، א
א ، א א ، א ، א א א א

א.א א א ، א א 5א 3.
  

عند حوالي  االستطالع، صاروخاً واحداً، طائراتقصفت  .2

، 6/1/2009يوم الثالثاء الموافق من فجر  1:00الساعة 

مدرسة أسماء  مجموعة من المواطنين المهجرين، داخل

وكالة الغوث التي حولتها بنت أبي بكر االبتدائية المشتركة، 

من إلى مركزاً إليواء المشردين الفارين بحياتهم  الدولية

مناطق السالطين والعطاطرة في بيت الهيا شمال غزة، 

والذين تواجدوا في جئين، شرقي مخيم الشاطئ لال ةعوالواق

ما أسفر دورات المياه،  ، قربالناحية الشرقية من المدرسة

، )عاما23ً( ، حسين محمود السلطان)عاما27ً(روحي جمال السلطان : عن مقتل ثالثة شبان من عائلة واحدة، هم

 ). عاما19ً(عبد سمير السلطان 

من مساء يوم الجمعة الموافق  20:30فتحت طائرات االحتالل العمودية، نيران رشاشاتها، عند حوالي الساعة  .3

، تجاه منازل المواطنين في مشروع بيت الهيا، وتجاه مدرسة ذكور بيت الهيا االبتدائية المشتركة 16/1/2009

وع، والتي تستغلها وكالة الغوث الدولية كمركز إليواء السكان المهجرين من لالجئين، الكائنة جوار سوق المشر

عاماً، بعيار ) 13(فلسطين محمد جميل طنبورة، البالغة من العمر : منازلهم قسراً، ما أسفر عن إصابة الطفلة

الواقع في  ناري ثقيل في ساقها اليسرى، أثناء تواجدها في إحدى غرف المركز، وهي التي هجرت عن منزلها

القرعة الخامسة، ببيت الهيا، نظراً لقرب قوات االحتالل المتوغلة من منطقة سكناها، هذا وقد بذل / السالطين

وحول ما جرى لها، صرحت  .األطباء جهود كبيرة لعدم بتر ساق الطفلة، التي ما زالت تعاني منها، حتى اللحظة

 :ليالطفلة فلسطين محمد جميل طنبورة، للمركز، بما ي
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، بعدد من 17/01/2009لموافق من صباح يوم السبت ا 6:30قصفت مدفعية االحتالل، عند حوالي الساعة  .4

القذائف الحارقة منازل السكان المدنيين في مشروع بيت الهيا 

شمال غزة، واستهدفت خالل هذا القصف مدرسة بيت الهيا 

والتي (االبتدائية المشتركة لالجئين، التابعة لوكالة الغوث الدولية 

حولتها إلى مركزاً إليواء المهجرين من مناطق التوغل في بيت 

، والكائنة جوار سوق مشروع بيت الهيا، بثالث قذائف )الهيا

 -، وواحدة متفجرة)فسفورية(كانت اثنتان منها حارقة  - مدفعية

حيث سقطت القذيفة المتفجرة على سطح أحد الفصول الدراسية التي ينام فيها الالجئين، في الطبقة الثانية من 

كز شمال غزة، فقد اخترقت القذيفة سطح الممر الموصل لجميع وحسب معاينة باحث المر. المبنى الغربي للمدرسة

بالل محمد شحدة األشقر : غرف الطبقة، وتطايرت شظاياها داخل الفصول المدرسية، ما أسفر عن مقتل الطفلين

 25(نجود شعبان نصر األشقر : ، فيما أصيبت والدتهما)أعوام 4(، وشقيقه محمد محمد شحدة األشقر )أعوام 5(

إصابات بالغة تسببت في بتر أجزاء من أصابع يدها اليمنى،  )عاماً

وبجراح في ساقها اليسرى، ومواطنة أخرى من الالجئات بالغرفة 

بترت ساقها ، حيث )عاماً 18(شقر مني صالح األ: هي نفسها

ثم عاودت قوات االحتالل قصفها المدفعي بقذيفة رابعة . اليسري

اخل المدرسة نفسها، سقطت د) الفوسفور(من النوع الحارق 

) 6(شخصاً من الالجئين، من بينهم ) 14(وتسببت في إصابة 

وقد أدت هذه الهجمات إلى فرار الالجئين هرباً من القصف، حيث لجأوا إلى المنازل السكنية المجاورة . أطفال
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لغوث مركزاً ثم فتحت لهم وكالة ا. للمدرسة، وبعضهم ذهب إلى مستشفى كمال عدوان القريب من مقر المدرسة

) 320(ويضم الملجأ المستهدف . جديداً لإليواء، حيث نقلتهم إلى مدرسة أسامة بن زيد في منطقة جباليا النزلة

وأسفر القصف عن تضرر المدرسة بشكل بالغ، حيث احترق فصلين من . فرداً) 1863(عائلة، يبلغ عدد أفرادها 

كذلك تضررت عدة منازل سكنية . نتا تصطفان داخل المدرسةفصولها الدراسية، ومركبتين تتبعان وكالة الغوث كا

وحول حادثة قصف مركز إيواء مدرسة بيت الهيا االبتدائية . ومحال تجارية مجاورة جراء الحادث نفسه

أزهار : طفلين داخلها، ومعاناتها وأطفالها، صرحت السيدة مقتلالمشتركة التابعة لوكالة الغوث الدولية، و

  :للمركز، بما يلي, اسعدي محمد البنّ
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  استخدام المدنيين كدروع بشرية

طفال وبصورة منظمة واستخدامهم كدروع بشرية جرائم يشكل تعريض حياة المدنيين للخطر من رجال ونساء وأ

وعلى الرغم من أن . ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وفقا للقانون الدولي اإلنساني

المحكمة العليا اإلسرائيلية حظرت هذه الممارسة بعد أن لجأت منظمات حقوق اإلنسان إليها للنظر في هذه 

ا إجراء الجار، إال أن قوات االحتالل واصلت رفض تطبيق أوامر هيئاتها القضائية العليا الممارسات بما فيه

  .56 )الرصاص المصبوب(واستخدمت المدنيين كدروع بشرية وشكل ممارسة رئيسة خالل عدوانها على غزة 

وتحقيقات ويعتمد التقرير على معطيات . يسلط التقرير الضوء على جريمة استخدام المدنيين كدروع بشرية

  .االحتالل للمدنيين كدروع بشرية ميدانية استندت إلى روايات ضحايا وشهود تثبت استخدام قوات

وتظهر الوقائع التي يوردها التقرير مواصلة قوات االحتالل التحلل من التزاماتها الواضحة كسلطة محتلة وفقاً 

إن هذه الممارسات وشيوع ثقافة . إلسرائيلي نفسهللقانون الدولي اإلنساني كما هو الحال فيما يتعلق بالقانون ا

اإلفالت من العقاب في النظام العسكري اإلسرائيلي تجبران المجتمع الدولي وخاصة األطراف السامية المتعاقدة 

التي استخدمت فيها قوات حاالت يستعرض التقرير عدد من ال .على اتفاقية جنيف الرابعة على التحرك الفوري

     :اآلتيعلى النحو ين فلسطينيين كدروع بشرية خالل عدوانها على قطاع غزة االحتالل مدني

  

توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي في منطقة العطاطرة غربي بيت الهيا، فجر يوم السبت الموافق  .1

، وسط قصف مدفعي مكثف، وغطاء جوي من الطائرات، ثم انتشرت القوات اإلسرائيلية 3/1/2009

زل السكان المدنيين، واقتحمتها، وجعلت بعضها ثكنات عسكرية، ثم أمرت سكان الراجلة بين منا

المنطقة بإخالئها، واعتقلت عدداً من الذكور، من بينهم أطفاالً، جعلت منهم دروعاً بشرية احتمت بها، 

ا، ثم اقتادتهم إلى مكان أعدته مسبقاً، في أرض العكلوك الخالية والمنخفضة عن األراضي التي تحيط به

الواقعة جنوب المدرسة العربية األمريكية، الكائنة غرب المنطقة، حيث صنعت حولها تالالً رملية، 

وضعت أعالها األسالك الشائكة، وجهزت المكان كمعتقل مؤقت، جلبت إليه المعتقلين رجاالً وشيوخاً 

. العمودي، التوام وأطفاالً وبعض النساء، من مناطق العطاطرة، السالطين، األمريكية، حي اإلسراء،

أما الذين استخدموا كدروع بشرية . وبعد أيام من االحتجاز، اعتقلت بعض السكان وأفرجت عن البقية

محمد علي العطار، حسين سمير / وفادي نافذ وعالء وعلي: األطفال: ممن اعتقلوا في هذا المعتقل، فهم

د طالل ذياب العطار، وعباس أحمد علي العطار، وسمير علي العطار، حبيب عبد اهللا العطار، ومحم

. ابراهيم حالوة، وألن ما تعرضوا له كان بارزاً، سوف نعرض روايات بعض منهم في هذا العنوان

عاماً، ) 16(عالء محمد علي العطار، البالغ من العمر : حول استخدامه كدرع بشري، صرح الطفلف

  :57للمركز، بما يلي
א ،,א א ، א :א

א.)15(:,)16(,)17( א א,א ، א
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 2009 )أبريل( نيسانفي شهر وهو تقرير محدث : ء خلف المدنييناالحتما: لمزيد من المعلومات حول استخدام المدنيين آدروع بشرية، راجع تقرير 56

وات االحتالل اإلسرائيلية، استخدام المدنيين الفلسطينيين آدروع بشرية من قبل ق صادر عن الميزان حول
  =Crimes&id_dept=22&id2=9&p=centerhttp://www.mezan.org/ar/details.php?id=9202&ddname:رابط
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عباس أحمد : من ثم ظروف اعتقاله، صرح المواطن المسن والمريض بالربووحول اتخاذه كدرع بشري و

  :، للمركز بما يلي)عاماً 60(ابراهيم حالوة 
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توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي في مناطق عزبة عبد ربه، وحي السالم، وجبل الكاشف، شرق  .2

وغطاء جوي من الطائرات، ، وسط قصف مدفعي مكثف، 3/1/2009جباليا، فجر يوم السبت الموافق 

ثم انتشرت القوات اإلسرائيلية الراجلة بين منازل السكان المدنيين، واقتحمتها، وجعلت بعضها ثكنات 

عسكرية، ثم أمرت سكان المنطقة بإخالئها، واعتقلت عدداً من المواطنين الذين جعلت منهم دروعاً 

الكريم مصطفى عبد ربه، أمين عبد الكريم  مجدي العبد عبد ربه، عبد: بشرية احتمت بها، ومن هؤالء

وللتعريف . عبد ربه، حامد فرج عبد ربه، أكرم عايش عبد ربه، محمد شفيق ظاهر، جمال توفيق حمد

وحول استخدام قوات االحتالل له درعاً بشرياً، ومفاوضاً ما . أكثر بمعاناتهم، نورد لكم بعض رواياتهم

  : 60، للمركز، بما يلي)عاماً 40(مجدي العبد أحمد عبد ربه : اطنبينهم وبين أفراد المقاومة، صرح المو
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نسان، حول استخدام المدنيين ، صادر عن الميزان لحقوق اإل2009إفادة مشفوعة بالقسم، وردت في تقرير االحتماء خلف المدنيين،  تقرير محدث، نيسان  60
 .الفلسطينيين آدروع بشرية من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية
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عاماً، يروي لنا ما جرى معه، ) 42(العمر  عبد الكريم مصطفي صالح، البالغ من: وفي إفادة أخرى، للمواطن

  :خالل استخدامه من قبل قوات االحتالل كدرع بشري، في عزبة عبد ربه، على النحو التالي

א א15:30א א א4/1/2009א א ، א א א ،،
، א ، א ، א א

א ، א א ، א :،:א
א ،)16(، א א א ، א ، ،:
א א א ،...، ،א א ،...

א ، א ، ، א:א−א−א
، ،א:א א ، א א א ،:

، א:א ،...א א ، א א:א ، א א
،א א ، א−−א ، א ، א

، א א:א א א א ، א ...)15(א
א א ، ، א ، א א א ،א א
، א א ، ، א ، א א ، א אא א...א

، ، א א א ، אא א
، אא ، ، א

، א א א ، א ، אא ،
،:א א א ، ، א א ،:، א ،

א:،: א، א א:، ،א א
א ، ، ، א א:א ، ،

:، א ، ،)17(:א ،:א א א א
א א ، א א ، ،א

א ،، א:א ، א
א א:، ، א א:،

א א...א:، א ، א א א א
א א ، ، א א א א،

א א א ، א ، א ، אא א
، א ، א א ، א א:אא א ، א א

، א א ، ،:א א:א ،
א א ،.אא א:،:א

،:،:، א א ، א א ، אא
א א א א:א ، א א ، א א ، ، א
، ،200א א ،:א אא א ، א

א א א ، ، א א א א א א...، א
א1:00 א−א א א−5/1/2009א א ، א...א

                                                                                                                                                                               
 



  
  
 

85 
 

، א150א א ،:א א,א ,א,א
א א3:00א ، ، א א:א، ،
، א:,:,، א א,א א :,א

א... א8:00א ، א א ، א:א ، א א −א200א،
א−א ،:א ، א אא א...א 10:00א

، א ، א א ، ,אא
א ، א אא ، א א א א א א ،
א א א ، א,א א א א ،6:00,20א

אא א א.א א7:00א ، :א
א א ، ،:، א,א ، ...א

א א א ، ،19:00א א ، א א
א א ،−150−א א

،7/1/2009، א א ، א א12/1/2009א
5/7/2009א,אא

6א 2.

 
، 5/1/2009من مساء يوم االثنين الموافق  16:30اقتحمت قوات االحتالل الراجلة عند حوالي الساعة  .3

عزبة عبد ربه، وحولته ثكنة رشيد محمد محمد، الكائن مقابل مسجد صالح الدين، في : منزل المواطن

سمير رشيد : عسكرية، فتحت من خاللها النار تجاه كل ما يتحرك في محيط المكان، ثم قتلت المواطن

: ، بعد أن استخدمته كدرع بشري احتمت به أمام نوافذ المنزل، وأصابت شقيقه)عاماً 44(محمد محمد 

بعد أيام من احتالله، ورفضت تسليم جثمان  ، ثم أخرجت قوات االحتالل سكان المنزل)عاماً 42(منير 

مرات، بالوصول ) 3(سمير أو السماح لإلسعاف الفلسطيني أو لوكالة الغوث، التي يعمل الضحية لديها 

إلى المكان إلخالء جثته، كما فتحت النار تجاه السيارات التي كانت تحاول الوصول إلخالء الجثمان 

وحول . 14/1/2009الة الغوث واإلسعاف الفلسطيني بتاريخ رغم وجود تنسيق مسبق، حتى سلمته لوك

 42(منير رشيد محمد محمد : ، صرح الموطن)الموظف في وكالة الغوث(ظروف مقتل شقيقه سمير 

  :، بما يلي)عاماً
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  :خارج نطاق القضاء المدنيين قتل

منذ بداية االنتفاضة أقر أعضاء في الحكومة اإلسرائيلية بأن القتل خارج نطاق القضاء يشكل سياسة مقصـودة،  

. 65قتل هذه مبـررة كما أن النائب العام اإلسرائيلي أوضح بنفسه أن أعمال ال. 64ويتم تنفيذها بأوامر من الحكومة

مع و. منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية وتنفذ قوات االحتالل عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكٍل منظم،

االحـتالل رفضـت   سـلطات  أن التصريحات واإليضاحات السابقة تشكل اعتراف بهذه الممارسة كسياسة رسمية إال أن 

 الوقائع والمعطيات الميدانية إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي تتبع سياسةوتشير . 66االعتراف بأنها تشكل سياسة

أعلن رئيس فرع القـانون الـدولي فـي    و. بشكٍل واضح" االغتيال والتصفية الجسدية" القتل خارج نطاق القضاء

  .200067 في نوفمبر من العام" تصفية"الجيش اإلسرائيلي، الكولونيل دانييل ريسنر، على المأل وجود سياسة 

واصلت قوات االحتالل عمليات القتل خارج نطاق القضاء أو ما اصطلح على تسميته بعمليات االغتيال والتصفية 

وكانت الجريمة األبرز على هذا الصعيد جريمـة  ) الرصاص المصبوب(الجسدية خالل العدوان على قطاع غزة 
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ا جيش الدفاع اإلسرائيلي في منطقة بيت ساحور، قامت طائرتين عموديتين من سالح أثناء عملية قاده: "، ذآر مكتب الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي2000نوفمبر  9في أعقاب اغتيال حسين عبيات في مدينة بيت ساحور، بتاريخ  64

 2000ها دولة إسرائيل، نوفمبر سياسة االغتياالت التي تنتهج"أنظر ..."تم قتل الناشط، بينما أصيب مساعده الذي آان بصحبته . وقد أبلغ الطيارون عن إصابات دقيقة لهدفهم. الجو بإطالق صاروخين على مرآبة ناشط رفيع في تنظيم فتح

آسياسة مقبولة على " اعتراض اإلرهابيين"التي تتطلب " الدفاع الفعال"ناقش المجلس الوزاري األمني اإلسرائيلي هذه السياسة، وأعلن عن سياسة  2001يوليو  4، بتاريخ PCATI)( ، اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب2002يناير  –

  .الدفاع الوقائي عن النفس التي أقرها المجلس الوزاري األمني"يقع في نطاق سياسة " استهداف اإلرهابيين"، أعلن نفس المجلس أن 2001أآتوبر  3وفي تاريخ  .المجلس الوزاري األمني

يضر بصورة إسرائيل، وأنه من األفضل استعمال مصطلح ) التصفية(النائب العام أن مصطلح  وأضاف: "للكاتب جدعون آلون" القتل الهادف"،  مقال دعم روبنشتين لسياسة جيش الدفاع 2001ديسمبر  2أنظر صحيفة هآرتس،   65

  .يتم تنفيذ الضربات بموجب أوامر مفصلة ُتنشر عبر مكتب مدعي عام الجيش، وهي تتم وفقًا للقانون الدولي، قال روبنشتين. لوصف هذه السياسة) عمليات القتل الهادفة(

" والملثمين الفلسطينيين" المطلوبين"عمليات الوحدات اإلسرائيلية المتخفية ضد : رخصة للقتل"، Middle East Watchأنظر أيضًا تقرير . 1992اط الوحدات المتخفية في األراضي الفلسطينية المحتلة، مايو نظر تقرير بتسيلم، نش  66

  .1993يوليو 

  .2000نوفمبر  15دولي في جيش الدفاع اإلسرائيلي، الفرع القانوني، القدس، في موجز صحفي للكولونيل دانييل ريسنر، رئيس فرع القانون ال  67
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ورصـد  . حايا في صفوف المدنيين وممتلكـاتهم وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام وما رافقها من ضاغتيال 

والتقرير يوسع من المفهوم حيث يتناول أبرز الحاالت  .ات االحتالل لعمليات القتل العمدمركز الميزان تكثيف قو

وعلى الرغم . استهدافهم بالقصف المباشر من الطائرات وخاصة طائرات االستطالعالتي قتل فيها مدنيين جراء 

ت تفتقر للمعايير التي يعتمدها مركز الميزان في تصنيفه لعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو من أن هذه الحاال

االغتيال السياسي، حيث تشترط معايير المركز أن تكون إسرائيل خططت ودبرت لقتل شخص بعينـه وسـعت   

كز الظـروف المحيطـة   للتنفيذ، وعليه فإنه وحتى في العمليات التي فشلت فيها في النيل من المطلوب وثق المر

  .بالحادث للضحايا الذين تصادف وجودهم في المكان على أنه تواجد في مكان اغتيال

بمـا فيهـا    يستعرض التقرير أبرز الجرائم التي ارتكبتها قوات االحتالل خالل الفترة التي يغطيها التقريـر عليه 

ت للمركز أن ليس لهم أي نشاط سياسـي  عمليات االستهداف التي طالت أشخاص مدنيين ثبت في كثير من الحاال

  :، كاآلتيأو عسكري ويستبعد تماماً أن يكون هناك دافع أو تخطيط مسبق لقتلهم

  

 :شمال غزةمحافظة 

من صباح يوم األحد  9:30أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة  .1

ال الذين كانوا يجمعون الحطب، من مزرعة حمضيات في ، تجاه مجموعة من األطف29/12/2009الموافق 

، )عاماً 14(عماد جمال شحدة أبو خاطر : شارع مسعود بجباليا شمال غزة، ما أسفر عن مقتل الطفل

  .وإصابة اثنين من رفاقه

 االثنينمن مساء يوم  15:30، عند حوالي الساعة بصاروخ واحد قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية .2

، في عماد احمد عبد اهللا سمور، مجموعة من المدنيين الذين هبوا لمساعدة صديقهم 29/12/2008 الموافق

والكائنة في شارع السكة، شرق جباليا البلد، بعد أن لحق بالورشة والده إخالء ورشة الحدادة التي يستأجرها 

ووضعها على متن شاحنة وأثناء عملية إخالء الورشة من محتوياتها . أضرار جراء قصف منزل مجاور لها

وتسبب  نصف نقل قصفت قوات االحتالل الشاحنة وكان على متنها عدد من األشخاص وحولها أيضا،

وادعت قوات االحتالل . ، وإصابة ثالثة كانوا رفقتهممقتل ثمانية أشخاص من بينهم ثالث أطفال القصف في

في حينه بعد أن ذهب باحثوه إلى  أنها قصفت شاحنة تحمل صواريخ محلية وهو إدعاء دحضه الميزان

  .المكان وصوروا مخلفات القصف وجمعوا إفادات من الشهود

، صفراء اللون، كانت تقل ثالثة )سكودا(قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، سيارة مدنية من نوع  .3

سير في شارع ، بينما كانت ت6/1/2009من صباح يوم الثالثاء الموافق  8:00مدنيين، عند حوالي الساعة 

األبراج شمال بيت الهيا، وتسبب القصف في إصابة 

، حيث بترت )عاماً 24(السائق جالل عادل عفانة، 

 . ساقه، كما أصيب الراكبين اآلخرين بجراح متفاوتة

قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخين  .4

من مساء يوم  18:00اثنين، عند حوالي الساعة 

، تجاه سيارة مدنية من 7/1/2009األربعاء الموافق 
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، بيضاء اللون، كانت تسير في شارع مشروع بيت الهيا، قبالة منزل أبو الجديان، قرب )أوبل(نوع 

) 44(خالد إسماعيل أحمد الكحلوت، البالغ من العمر : مستشفى كمال عدوان، ما أسفر عن مقتل سائقها

، )أعوام 10(، وتوفيق )عاماً 12(حبيب : عوق حركياً، والطفل الم)عاماً 15(محمد : عاماً، وأبنائه األطفال

كما أصيب اثنين من المارة، ودمرت . عاماً) 20(حسن خليل أحمد الكحلوت، البالغ من العمر : وابن عمه

الجدير ذكره أن الكحلوت كان في طريقه لخبز عجين منزله في مكان عمله . السيارة بالكامل جراء الحادث

 . - مضخة تل الزعتر الكائنة بمنطقة العلمي -اءالذي تتوفر فيه الكهرب

مساء يوم الخميس من  13:30، عند حوالي الساعة اًواحد اًصاروخ اإلسرائيلية، ستطالعاال أطلقت طائرات .5

 مقتلشمال غزة، ما أسفر عن  السكنية الشيخ زايد مجموعة من المارة في مدينة ،8/1/2009الموافق 

 .حخرين بجراآ ومواطنينوالدتها،  وإصابة ،)أعوام 6( يالويبسمة ياسر عبد ربه الج :الطفلة

مساء يوم السبت  16:20أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة  .6

مفترق حبوب، مقابل محطة البراوي للبترول، في  عند، تجاه سيدتين منقبتين تواجدتا 10/1/2009الموافق 

، والحامل في الشهر التاسع، )عاما40ً(وفاء المصري : عام، ما أسفر عن إصابة السيدةشارع بيت الهيا ال

بجراح ) عام24(حيث بترت ساقها، وحولت إلى مستشفى الشفاء للوالدة، كما أصيبت السيدة غادة المصري 

ة، بيد أن في الساقين، وتفيد التحقيقات الميدانية أن المصري كانت في طريقها للوالدة في مستشفى العود

قوات االحتالل فاجأتها وأختها بصاروخ، دخلت على إثره في غيبوبة لم تفق منها إال بعد شهرين في 

 .المستشفيات المصرية، وقد أنجبت مولوداً ذكراً

قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، عند حوالي  .7

من مساء يوم االثنين الموافق  15:05الساعة 

ن نوع فولكس فاجن، ، سيارة مدنية م12/1/2009

كانت يوقفها سائقها أمام منزل أقارب له، مقابل مسجد 

الخلفاء الراشدين من الجهة الشمالية، ما أسفر عن 

، )عاما44ً(، "عفانة"عنان نمر منصور : مقتل سائقها

، وفضل اهللا )عاما11ً(نشأت رائد الفيري، : والطفلين

الشارع  ، بينما كانا يمران)عامين اثنين(عماد النجار، 

هذا وعاودت . القريب من منزليهما، كما أصيب ثالثة مواطنين آخرين بجراح، ودمرت السيارة بالكامل

الطائرات نفسها قصف سيارة ثانية من نوع فولكس فاجن أيضاً، كانت تصطف قرب السيارة األولى، بعد 

 .كلياً دون وقوع إصابات وقت قصير من االستهداف األول، ويملكها أحد الجيران، ما تسبب في تدميرها

من مساء يوم الثالثاء  22:10 ، عند حوالي الساعةاًواحد اًصاروخ اإلسرائيلية، ستطالعاال أطلقت طائرات .8

بينما كان يسير في شارع  ،)اًعام 16( أبو عيدة جبر محمد عيسى :، تجاه الطفل13/1/2009الموافق 

ته بشظايا باصبمخيم جباليا شمال غزة، ما أدى إلى إالفالوجا الدوار الغربي، قرب مقر شركة االتصاالت 

نظراً  غزةمدينة مستشفى الشفاء ب حول إلىمستشفى كمال عدوان، وبعد وصوله ، هجسمفي جميع أنحاء 

  .15/1/2009عن وفاته متأثر بجراحه بتاريخ  لخطورة حالته، وهناك أعلن

من مساء يوم األحد  22:00ند حوالي الساعة ، عاًواحد اًصاروخ اإلسرائيلية، ستطالعاال أطلقت طائرات .9

بيت ين في في شارع المصرييسيرون مجموعة من النساء واألطفال بينما كانوا تجاه  ،18/1/2009الموافق 
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وإصابة سيدة ، )عاماً 11( أنعام رأفت عطا اهللا المصري :الطفلة ما أسفر عن مقتلحانون شمال غزة، 

صف جاء بعد إعالن الحكومة اإلسرائيلية وقف العمليات العسكرية في أن الق هذكركانت ترافقها، الجدير 

  .وانسحابها من المناطق المتوغل فيها قطاع غزة
 

 :غزةمحافظة 

من مساء يوم الثالثاء  18:30قصفت طائرات استطالع اإلسرائيلية، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .1

تواجدون في منطقة جبل الريس شمال شرق مدينة ، مجموعة من المواطنين كانوا ي30/12/2008الموافق 

 .، وإصابة آخر بجراح)عاما21ً(توفيق رياض قنن : غزة، ما أدى إلى مقتل المواطن

من ظهر يوم الخميس  12:10قصفت طائرات استطالع اإلسرائيلية، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .2

ن مفترق الشعبية، بشارع الوحدة، في مدينة سيارة من نوع جيب، كانت تسير بالقرب م 1/1/2009الموافق 

عاماً، وإصابة ثالثة  27جميل علي الدردساوي، الذي يبلغ من العمر : غزة، ما أسفر عن مقتل المواطن

  . آخرين بجراح متفاوتة

من فجر يوم السبت  1:30قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .3

بينما كان يسير في منطقة تل الهوى ) عاماً 35(ممدوح عمر موسي الجمال : ، المواطن3/1/2009الموافق 

 .غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتله

من صباح يوم الخميس  7:00قصفت طائرات استطالع اإلسرائيلية، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .4

اماً، بينما يسير بالقرب من مقر المجمع ع 25هيثم عبد الحافظ عبد العال : ، المواطن15/1/2009الموافق 

  .اإلسالمي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتله

قصفت طائرات استطالع اإلسرائيلية، بصاروخ واحد،  .5

من مساء يوم الخميس  13:00عند حوالي الساعة 

، سيارة مدنية من نوع جولف، 15/1/2009الموافق 

مواطنين من عائلة الحداد، رمادية اللون، كانت تقل أربعة 

كانوا ينوون الفرار من منطقة تل الهوى المتوغل فيها، 

حيث كانت سيارتهم تتوقف بالقرب من برج الصالح في 

حي تل الهوى غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 

عاماً، إحسان  50عدي سالمة الحداد : أربعتهم، وهم

  .عاماً 15آية عدي سالمة الحداد : عاماً، والطفلة 21 عاماً، حاتم عدي سالمة الحداد 45محمد الحداد 

من مساء يوم الخميس  16:10قصفت طائرات االحتالل النفاثة، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .6

عاماً، والكائن في حي اليرموك وسط مدينة  35إياد محمد صيام : ، منزل المواطن15/1/2009الموافق 

سعيد محمد صيام، وقد دمر : يق صاحب المنزل وهو وزير الداخليةغزة، وكان المستهدف من القصف شق

مواطنين، من بينهم وزير الداخلية وأربعة ) 10(المنزل بشكل كلي على رؤوس قاطنيه، مسفراً عن مقتل 

من أفراد عائلته، وخمسة مواطنين من عائلة اسليم الذين يقطنون في منزل مجاور للمنزل المستهدف، كما 

عالء محمد شعبان صيام : وحول الحادثة صرح المواطن. آخرين بجراح مختلفة) 13(دث أصيب في الحا

 :عاماً وهو شقيق وزير الداخلية للمركز بما يلي 29
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  ):الوسطى(محافظة دير البلح 

 األحد يوم مساء من 20:00 الساعة حوالي ند، عاًواحد اًصاروخ اإلسرائيلية، ستطالعاال أطلقت طائرات .1

 أبي بن علي شارع في كانت تتوقف ،)504( بيجو نوع من مدنية سيارة ، تجاه28/12/2008 الموافق

 14(خبيزة  فرهود أبو عارف ضياء :الطفل مقتل عن أسفر ما ،وسط غزةالنصيرات  روضة مقابل، طالب

 .، حيث تصادف تواجدهم في موقع القصفخبيزة أبو ومحمد ،خبيزة أبو يونس :عمه أبناءو ،)عاماً

 13:00أطلقت دبابات االحتالل المتوغلة شرق حي الزيتون بمدينة غزة، نيران أسلحتها، عند حوالي الساعة  .2

، )عاماً 12(عبد الرحمن أحمد عبد ربه العطاونة : ، تجاه الطفل10/1/2009من مساء يوم السبت الموافق 

                                                            
  .24/1/2009يامن المدهون، بتاريخ : إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني بمدينة غزة األستاذ 68
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يارات الكائن في المنطقة، ما أسفر عن مقتله، وقد ترك في المكان حتى انسحاب أثناء سيره قرب سوق الس

وتفيد . ، دون أن تتمكن سيارات اإلسعاف من الوصول إليه18/1/2009قوات االحتالل من المنطقة بتاريخ 

منطقة  يسكنون -خالته -التحقيقات الميدانية أن العطاونة من سكان مخيم جباليا، وكان في زيارة ألقارب له

سوق السيارات، وعندما سمع عن فترة تهدئة أعلنتها قوات االحتالل إبان العدوان، قرر العودة إلى منزله 

 .ن أطلقت النار عليه، فاصابته، وترك ينزف حتى الموت\بجباليا، وأثناء وصوله تجمعاً لدبابات االحتالل

  

 :خان يونسمحافظة 

داخل أحد المنازل التي حولتها ثكنة عسكرية  تتمركزكانت  فتحت وحدة عسكرية راجلة من جنود االحتالل .1

سيارة تجاه ، 16/1/2009من صباح يوم الجمعة الموافق  11:00عند حوالي الساعة  في بلدة الفخاري النار،

عاماً، ونجليه ) 60(محمد كساب شراب، البالغ من العمر : يستقلها المواطناللون، كان  اءحمر ،جيبمدنية 

، ولم يستطيعوا الخروج من تلك المنطقة، ما أدى إلى إصابتهم. عاماً )18(، وإبراهيم اماًع) 28(كساب 

واحتجزوا داخل السيارة، بينما منعت قوات االحتالل وصول سيارات اإلسعاف إليهم، وقد أجرى الضحايا 

أطلقوا العديد من اتصاالت عديدة باللجنة الدولية للصليب األحمر ووسائل اإلعالم لكي يحاولوا إنقاذهم، و

 وعند .المناشدات للحصول على المساعدة، ولكن قوات االحتالل لم تسمح ألي جهة بأن تصل إلى المصابين

وبعد تنسيق ساعة،  24، أي بعد نحو 17/1/2009من صباح يوم السبت الموافق  10:30عة احوالي الس

ح اث تم العثور على األب مصاب بجرخاص سمح لسيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة بالدخول للمنطقة، حي

محمد : وحول ما جرى له ولنجليه، صرح السيد .حتى الموتنجليه نزف بينما  ته،، داخل سيارمتوسطة

  :كساب شراب، للمركز، بما يلي
،20، א א ، ، א ، א א א א،
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أطلقت طائرات استطالع االستطالع اإلسرائيلية، عند  .2

بعد ظهر السبت الموافق  12:40حوالي الساعة 

، صاروخاً، تجاه سيارة من نوع سوبارو، كانت 3/1/2009

السطر  تقل مواطنين اثنين وتسير في شارع السكة بمنطقة

الغربي، أصابها بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل أحد 

ركابها، فيما تمكن اآلخر من الفرار، أتبعته الطائرات نفسها 

. بصاروخ ثانٍ، تجاه الناجي ما أدى إلى مقتله أيضاً

عاماً، ) 28(شادي عايش الشوربجي : والقتيالن هما

 . عاماً) 25(ومحمود عدنان معروف 

الل، صاروخاً، عند حوالي الساعة أطلقت طائرات االحت .3

، تجاه مواطنين كانا يسيران في شارع المدرسة بحي األمل في خان 4/1/2009صباح يوم األحد  7:30

  .عاماً)22(محمد عبد الرازق الحيلة : والقتيل هو. يونس، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة اآلخر بجراح

، مواطنين اثنين 7/1/2009مساء األربعاء الموافق  11:05قصفت طائرات االحتالل، عند حوالي الساعة  .4

كانا يتواجدان في الشارع الواصل بين حي األمل ومخيم خان يونس، قبالة مصنع الترتوري للباطون، ما أدى 

عاماً، وحسن راتب سمعان ) 24(سالم أحمد أبو موسى : والقتيالن هما. إلى مقتلهما، وإصابة اثنين من المارة

 .عاماً) 23(

من مساء يوم الخميس الموافق  20:35قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، عند حوالي الساعة  .5

في بلدة القرارة شرق ) 2(، بصاروخ، مجموعة من المواطنين الذين تواجدوا وسط شارع رقم 8/1/2009

: ن مقتل المواطنخان يونس، أتبعته بصاروخ ثانٍ بعد دقائق من إطالق األول، تجاه المكان نفسه، ما أسفر ع

 .عاماً، وإصابة ثالثة أشخاص آخرين بجراح، من بينهم سيدة) 22(جمال حسين السميري، البالغ من العمر 

من مساء يوم الثالثاء الموافق  19:50قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، بصاروخ، عند حوالي الساعة  .6

البيوك وسط مدينة خان يونس، ما أسفر  ، سيارة مدنية من نوع سوبارو، كانت تسير في حي13/1/2009

                                                            
  .2/2/2009بتاريخ غريب السنوار، : إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني بخان يونس األستاذ 69
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عاماً، وإصابة اثنين آخرين ) 46(محمود سعيد الشاعر : عن تدميرها واشتعال النيران فيها، ومقتل المواطن

  . عاماً) 12(عبد الرحمن محمود الشاعر : بجراح بالغة، من بينهم طفل القتيل

من مساء يوم األربعاء  18:40الي الساعة أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، بصاروخين، عند حو .7

في منطقة القرارة،  5، تجاه طفلين كانا يستقالن دراجتين هوائيتين، في شارع رقم 14/1/2009الموافق 

عبد الغني : عاماً، وإصابة ابن عمه) 13(عز الدين عادل خالد الفرا : بخان يونس، ما أدى إلى مقتل الطفل

وحسب المعلومات التي جمعها . بجراح وصفتها المصادر الطبية بالخطيرة عاماً،) 18(محمود خالد الفرا 

  .المركز فقد كانا في طريقهما لشراء احتياجات منزلية من محل تجاري مجاور

 الموافق الجمعة يوم من مساء 16:10 الساعة حوالي اإلسرائيلية، بصاروخ، عند االستطالع طائرات قصفت .8

إلى مقتل  أدى ما يونس، خان شرق جنوب الفخاري منطقة سير فيكانت ت نارية دراجة ،16/1/2009

  .من المارة بجراح آخرين ثالثة وإصابة عاماً، )26(دقة أبو علي محمد حسام :سائقها
 الموافق الجمعة من مساء يوم 17:10 الساعة حوالي اإلسرائيلية، بصاروخ، عند االستطالع طائرات قصفت .9

 :إلى مقتل سائقها أدى ما يونس، خان شرق سهيال بني منطقة في يرنارية كانت تس دراجة ،16/1/2009

  .عاماً )47 (العال  أبو حمدان خليل رأفت

  

  :رفحمحافظة 

أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً  .1

من مساء يوم  15:50واحداً، عند حوالي الساعة 

، تجاه مواطن يسير 4/1/2009األحد الموافق 

في الشارع الرئيس لخربة العدس بدراجته النارية 

محمد إبراهيم : في رفح، ما أسفر عن مقتله، وهو

 .عاماً) 25(أبو شعر، البالغ من العمر 

أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً  .2

مساء يوم األحد  15:04واحداً، عند حوالي الساعة 

بة العدس في رفح، ما أسفر عن تجاه مواطن يستقل دراجته النارية، في خر 11/1/2009الموافق 

محمد عبد اهللا : إصابته بجراح خطرة، تسببت في مقتله بعد وصوله مستشفى أبو يوسف النجار، وهو

محمود محمد أبو لولي، : عاماً، كذلك أصيب جراء الحادثة المواطن) 23(الشاعر، البالغ من العمر 

 .فت المصادر الطبية حالته بالخطيرةعاماً، بشظايا في أنحاء جسمه، وص) 24(البالغ من العمر 

من  20:07أطلقت دبابات االحتالل المتوغلة في بلدة الشوكة برفح، قذائفها المدفعية، عند حوالي الساعة  .3

، تجاه مجموعة من المواطنين الذين تواجدوا في محيط 14/1/2009مساء يوم األربعاء الموافق 

أحمد محمد عبد ربه البلبيسي، : ما أسفر عن مقتلمدرسة غسان كنفاني في بلدة النصر شمال رفح، 

 .عاماً) 42(البالغ من العمر 

من صباح يوم  7:35أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة  .4

عاماً،  بينما ) 30(شحدة فتحي الكرد، البالغ من العمر : ، تجاه المواطن15/1/2009الخميس الموافق 

 .سير على األقدام في منطقة يبنا برفح، ما أسفر عن مقتله على الفوركان ي
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من صباح يوم  8:30أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخين اثنين، عند حوالي الساعة  .5

، تجاه طفلين كانا يجمعان الحطب من أرض تعود ملكيتها ألقارب لهم، 16/1/2009الجمعة الموافق 

عيسى محمد : لبترول، في حي الجنينة برفح، ما أسفر عن مقتل أحدهما، وهوتقع خلف محطة عكيلة ل

عاماً، وإصابة اآلخر بجراح، وحسب المعلومات التي ) 14(، البالغ من العمر )الرميالت(أبو جراد 

جمعها المركز فإن الشهيد من سكان بلدة الشوكة، غادر برفقة عائلته ضمن عشرات المواطنين الذين 

  .صف المدفعي المتكرر على بلدة الشوكة، ليلجئوا لدى أقارب لهم في مناطق أكثر أمناًفروا من الق

  

و تواجدوا في أغتيال الذين تعرضوا لال المدنيينعدد جدول يوضح 
 حسب المحافظة مصنفة ن اغتيال واألطفال والنساء منهممكا

 األطفال منهم النساء منهم عدد الشهداء المحافظة
 5 0 8 شمال غزة
 2 0 8 غزة

 0 0 0 دير البلح
 1 0 7 يونس خان

 0 0 5 رفح
 8 0 28 المجموع

  

  ن اغتيال واألطفال والنساء منهمو تواجدوا في مكاأغتيال الذين تعرضوا لال المدنيينعدد شكل يوضح 
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  استهداف المدنيين أثناء محاولتهم إسعاف الجرحى

 -ع غزةخالل عدوانها على قطا استهدفت قوات االحتالل

الطواقم الطبية  -المسمى بعملية الرصاص المصبوب

من الدخول إلى  هامنعتو ،وسيارات اإلسعاف بشكل منظم

قوات االحتالل  تورفض .المناطق التي أعلنتها عسكرية مغلقة

تلك السماح بدخول الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف إلى 

حمر في تدخل اللجنة الدولية للصليب األمن رغم بالالمناطق 

إلى ن السكان المدنيو وهو األمر الذي دفع .كثير من األحيان

، للقصفوجيرانهم الذين تعرضوا  مساعدة أقربائهم محاولة

  . لنيرانهامباشراً فاً جعلت من المدنيين هدولكن قوات االحتالل 

مركز الميزان يشدد على االستهداف المباشر للمدنيين ممن 

ات للجرحى ألن قوات االحتالل لديها اإلمكانيات كافة للتحقق من أهدافها قبل القصف كانوا يحاولون تقديم اإلسعاف

  . وفي حاالت كثيرة كانت الطائرات تنتظر أن يتجمع السكان في مكان تعرض للقصف لتعاود قصفها من جديد

هذا النمط جراء  حىقتلى وجرالذين سقطوا المدنيين يبرز التقرير أبرز الحاالت في هذا السياق وأعداد الضحايا 

تطرق إلى استهداف األطقم الطبية نفسها خالل العدوان، وذلك ألن وتجدر اإلشارة إلى أن التقرير ال ي، من الجرائم

مرتبة التقرير هذه الحاالت  ويورد. -70انتهاء العدوان بعد الطبية قمواطخاصاً باستهداف الالمركز أصدر تقريراً 

   :كاآلتيزمنياً، 

  

من صباح يوم السبت الموافق  11:50ات الحربية اإلسرائيلية عند حوالي الساعة قصفت الطائر .1

، بصاروخ نقطة حراسة في مستوطنة نتسر حزاني، غرب خان يونس، ما أدى الى 27/12/2008

. استشهاد اثنين من المدنيين، أحدهما من العاملين في الضابطة الزراعية، والثاني طفل كان يمر بالمكان

، الطفل خالد سامي ةعاماً ويعمل في الضابطة الزراعي) 45(حمادة قاسم صافي، : هما والشهيدان،

كما اسفر القصف عن اصابة . عاماً، والذي كان يسير في المنطقة على دراجته الهوائية) 14(األسطل، 

ن، عاماً، تصادف مروره في المكان وكان يحاول إسعاف المصابي) 34(المواطن حماد عودة أبو الفيتة، 

مساء يوم الجمعة  6:00بجروح بالغة الخطورة توفي على اثرها عند حوالي الساعة 

كما استهدفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي سيارة من نوع هاي لوكس بيضاء . 2/1/2009الموافق

اللون تابعة لشركة توزيع الكهرباء لدى مرورها من مكان الحادث ما أدى إلى تدمير السيارة بشكل 

عاماً فيما )30(صابة احد الموظفين بجراح متوسطة وهو زهير فرحان أبو دقة البالغ من العمر كامل وإ

 .تمكن سائق السيارة من الفرار من مكان الحادث

من مساء يوم السبت الموافق  17:00قصفت طائرات االحتالل النفاثة، عند حوالي الساعة  .2

الواقعة  -طبقتين، والواقع في منطقة السيفاصالح الغول، المكون من : ، منزل المواطن03/01/2009

شمال غرب بلدة بيت الهيا، ما أسفر عن تدميره بالكامل، ومقتل شخصين  -قرب حدود الفصل الشمالية
                                                            

لمزيد من المعلومات حول استهداف قوات االحتالل لألطقم الطبية خالل عملية الرصاص المصبوب،راجع تقرير استهداف المراآز الطبية وفرق  70
  :، رابط)2009يناير /آانون ثاني 18 –2008ديسمبر /آانون أول 27(على قطاع غزة  اإلسعاف وأطقم الدفاع المدني خالل العدوان اإلسرائيلي

  http://www.mezan.org/ar/details.php?id=8524&ddname=gazadestruction&id_dept=24&id2=9&p=center   
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، )عاماً 40(، وأكرم فارس الغول )عاماً 17(محمود صالح الغول : في باحته، هما الطفليجلسان كانا 

بسياراتهم في محاولة إلخالء القتلى من  -هم سكان المنطقةمن أقربائ -وعلى الفور توجه المدنيون

المنزل المستهدف، فهاجمتهم طائرات االستطالع اإلسرائيلية بصاروخ، ما تسبب في تدمير سيارة جيب 

 . بجراح متفاوتة أشخاص من الذين حاولوا اإلسعاف) 6(من نوع الندروفر، بيضاء اللون، وإصابة 

، وشمال بيت حانون، نيران )إيرز(لة في محيط معبر بيت حانون فتحت قوات االحتالل المتوغ .3

من  20:00رشاشاتها الثقيلة، تجاه أبراج حي الندى وأبراج العودة شمال غزة، عند حوالي الساعة 

، ما أوقع إصابات في صفوف المدنيين الذين تواجدوا في شققهم 4/1/2009مساء يوم األحد الموافق 

ران إلنقاذ الجرحى، عاودت تلك القوات قصف المكان بالقذائف المدفعية السكنية، وعند خروج الجي

، أثناء تواجده أمام إحدى البنايات )عاماً 17(إياد نبيل صالح : وبإطالق النار، ما تسبب في مقتل الطفل

يذكر أنه وبعد هذا . التي يوجد فيها جرحى، حيث خرج من شقته بهدف المساعدة في إنقاذ الجرحى

جبر السكان على ترك منازلهم وشققهم السكنية نتيجة القصف المتكرر لألبراج ولجئوا إلى الحادث أ

مدرسة خليل عويضة التابعة لوكالة الغوث الدولية، الكائنة جوار األبراج في منطقة عزبة بيت حانون، 

 .والتي أصبحت مركزاً مؤقتاً إليوائهم في حينه

منازل السكان المدنيين في عزبة عبد ربه، نيران أسلحتها،  فتحت قوات االحتالل المتمركزة في عدد من .4

، تجاه عربة كارو يجرها 7/1/2009من مساء يوم األربعاء الموافق  15:30عند حوالي الساعة 

حصان، كانت تقل ثالثة مواطنين، قرب مفترق زمو، شرق جباليا، كانوا في طريقهم إلسعاف عدد من 

ارع القدس إلى الغرب، حيث مفترق زمو، وذلك قبل أن يصلوهم، الجرحى الذين كانوا يسيرون على ش

، بجراح خطيرة، توفي على إثرها )عاماً 37(أدهم خميس محمد نصير : ما أسفر عن إصابة المواطن

موسى : ، وطفله)عاماً 61(زكريا سليمان خليل نصير : في وقت الحق، وأصيب أيضاً كل من المواطن

متراً فقط  200لم تستطع سيارات اإلسعاف التي كانت تتوقف على بعد و. بجراح متفاوتة) عاماً 17(

وحول ما جرى لهم، صرح . من الوصول إليهم، نظراً لتواصل إطالق النار من أماكن غير معلومة

 :زكريا خليل سليمان نصير، للمركز، بما يلي: المواطن
א5/1/2009 א א א، ،

א, א ، א א א13:00א א ,7/1/2009א
א א א א א16:00א13:00א א ، א

א,:א, א)37(א א,:א,، )17(א
،/، א ، א א ، א

א א א,א א,א א א ، א א15:18א
אא, א ، א ، א,א ، א

א א ، א ،15:25א א ، א א
א−א א א א,א
א− א)9(−א ، א א ،

، ، א ، ،
א ، א א,، א,א ، א

،א א א א ، ، ,10א
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א ، א,א א ، א ، ، א :א,א
א, א ، ، א א ، א,א

א א ، ، ، ، ، −א
א א−א א א ، א –א

א א א–א ، א,א א −א−א
א א א ،,א ، א ، ،

،−א− ، א א، ،
א ، א א−−א ، ,א

א−א ,,−א
א,:א, ، א א−א

א א א ، א אא א ،10/1/2009א
א א א29/1/2009א א ،−، א א א א

א ، א א אא ، ، ،
7 1. 

أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً  .5

من فجر يوم األحد  2:00واحداً، عند حوالي الساعة 

، تجاه مجموعة من المواطنين 11/1/2009الموافق 

لسكنية في منطقة الذين تواجدوا جوار المباني ا

الكرامة، غرب جباليا، شمال غزة، ما أسفر عن 

، )عاما25ً(إبراهيم عايش سليمان : مقتل الشاب

وعند محاولة سكان البناية المجاورة مساعدة 

الجرحى، أطلقت الطائرات نفسها صاروخاً ثانياً 

عالء فتحي بشير : تجاههم، ما أسفر عن مقتل

، وفي محاولة )عاما18ً(صهيب : ، وابنه)عاما40ً(

ألقربائهم هذه  -إنقاذ ثانية من نساء العائلة نفسها

أطلقت الطائرات صاروخاً ثالثاً أدى لمقتل  -المرة

: ، والمسنة)عاما40ً(لمياء حسن بشير : المواطنة

هذا وأصيب جراء الحادث أربعة . ، وهن زوجة ووالدة عالء بشير)عاما75ً(جميلة حسن زيادة 

 .مواطنين آخرين

اء يوم األحد الموافق من مس 19:00عند حوالي الساعة  ،ت الدبابات اإلسرائيلية بقذيفة مدفعيةقصف .6

بمدينة  والكائن شرق حي الشجاعية ،)عاماً 55( أحمد وصفي مشتهى: منزل المواطن ،11/1/2009

محمد محمود  :كل من وعند ذهاب، )عاماً 24( وجيه أحمد مشتهى: نجله مقتلغزة، ما أسفر عن 

                                                            
  .26/1/2009حسين حماد، بتاريخ : آز الميداني شمال غزة األستاذإفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المر 71
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 قصفتهم، إلى المنزل المقصوف بغية إسعاف الجرحى) عاما34ً(منذر،  :وأخيه ،)عاما20ً(جندي، ال

 .على الفور هماأدى إلى مقتل ،بصاروخ إسرائيلية، طائرة استطالع

من فجر يوم االثنين  14:00عند حوالي الساعة  ،بصاروخ واحد إسرائيلية، استطالع قصفت طائرات .7

ما ، بمدينة غزة شرق حي الشجاعية الذين تواجدوا من المواطنين مجموعة ،12/1/2009الموافق 

التقدم لمكان القصف بغية إسعاف الجرحى  المواطنينة عدد من حاولوعند م، منهم نينأسفر عن مقتل اث

كل من  مقتلما أدى إلى  بصاروخ واحد، إسرائيلية، طائرة استطالع وإخالء القتلى، استهدفتهم

البالغ من  ،محمد جمال محمدين :والطفل اً،عام 52البالغ من العمر ،بجبر حسين حبي :المواطن

 .، وهما من سكان المنطقة نفسهااًعام 17العمر

من مساء يوم  21:00عند حوالي الساعة  ،بصاروخ واحد إسرائيلية، استطالع قصفت طائرات .8

بينما كان يتوقف بباب  ،)اًعام 42(فتحي داوود عبد القرم  :المواطن، 14/1/2009األربعاء الموافق 

 11(عالء  :يهطفل خروج  مقتله، وعندأدى إلى  ماحي الصبرة جنوب مدينة غزة، منزله الكائن في 

 اإلسرائيلية، ستطالعاال ئراتطا طلباً لإلسعاف، استهدفتهممن المنزل  ،)اًعام 15(عصمت و، )اًعام

وحول ما جرى ). اًعام 14(ي القرم أميرة فتح :الطفلة شقيقتهم، وإصابة أسفر عن مقتلهما بصاروخ،

 :صرحت الطفلة أميرة فتحي داوود القرم، للمركز، بما يليلها وعائلتها، 
א א20:00א א א:،14/1/2009א א

א−א א−א א א
، א ، א א א א:،

א، ،21:00א א ، א ، ، א
א: ، א ، א א ، א

، ، א ، א ، א−א א −א
،:، א ، ، א א

א ، א ، א ، ، א א ،−
א א ،:−א א ،

א א ، א א א ، א ، −א
−، א א א ، א ، א א ، א

א א ،7:00، ، א א א
א600 ، א א ، ،א

، ، א א א ، א א
، ، ، א א א ، א ، א א

א א ، א א ، א ، ، ، א א
א10:00 א א17/1/2009א ، א א ، ، א ،:،

א א ، א ،7 2.
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الذين قتلوا اثناء محاولتهم اسعاف  المدنيينعدد جدول يوضح 
 جرحى واألطفال والنساء منهم، حسب المحافظة

 األطفال منهم النساء منهم عدد الشهداء المحافظة
 6 0 8 غزةشمال 
 2 0 17 غزة

 0 0 0 دير البلح
 1 0 1 خانيونس
 0 0 0 رفح

 9 0 26 المجموع
  

  

  

  الذين قتلوا اثناء محاولتهم اسعاف جرحى واألطفال والنساء منهم، حسب المحافظة مدنيينعدد الشكل يوضح 
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  استهداف المدنيين في المرافق العامة أو في محيطها

المساجد،  -ل الحربي اإلسرائيلي السكان المدنيين أثناء تواجدهم في المرافق العامةاستهدفت قوات االحتال

استهدفهم قصف ب -، المتنزهات، الساحات العامةالمدارس، المقرات األمنية، المقرات الحكومية، المستشفيات

  .73، أو عند قصفها تلك المرافقةمباشر

ن الهجمات استهدفت مقرات األمن والشرطة على نحو وظهر هذا الشكل في اللحظات األولى للعدوان حيث أ

مفاجئ، ما تسبب في قتل العشرات من أفراد الشرطة المدنية والمستخدمين المدنيين وبعض المدنيين ممن 

. تصادف تواجدهم في المكان لحل مشكالتهم أو بسبب استدعاءات شرطية سابقة، أو لغرض إجراء أعمال صيانة

  .اإلصالح تصادف وجودهم للمساعدة في حل مشكالت ناجمة عن شجارات عائليةوقد قتل أعضاء من لجان 

ويعتبر استهداف المنشآت والمرافق العامة على هذا النحو واحد من الشواهد األكثر فظاظة على تحلل قوات 

مد قوات وهي سلوك أظهر بما ال يدع مجاالً للبس تع. االحتالل من التزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني

كما أن تلك القوات لم تكلف نفسها عناء . االحتالل استهداف األعيان المدينة وعدم اكتراثها بحياة السكان المدنيين

يبرره خاصة وأن العدوان جاء على نحو مفاجئ وبعد أكثر من ستة شهور على  شيءتبرير هذا السلوك، ألن ال 

  .المقاومة الفلسطينية وبين دولة االحتاللالتهدئة التي كانت قائمة بين حركة حماس وفصائل 

مختلف مناطق القطاع، تلك المرافق في أهم األحداث التي وقعت بحق المدنيين الفلسطينيين في التقرير يستعرض 

  :، وفقاً لما يليوجغرافياً مرتبة زمنياً

  

  :شمال غزةمحافظة 

حيث موقع لألمن  -إلدارة المدنية سابقاًقصفت الطائرات اإلسرائيلية النفاثة، بعدة صورايخ ثقيلة، مقر ا .1

 11:30عند حوالي الساعة  -الوطني في غزة، وموقع لكتائب القسام، ومقسم لشركة االتصاالت الفلسطينية

، ما أدى إلى تدمير المواقع السابقة كلياً، وتطاير ركامها 27/12/2009من صباح يوم السبت الموافق 

مواطنين، ) 7(المدنيين الذين يقطنون غرب المكان، ما أسفر عن مقتل  وشظايا الصواريخ إلى منازل السكان

سارة عيد الحواجري، التي كانت في طريقها إلى سوق مخيم جباليا غرباً، وثالثة من : من بينهم السيدة

موظفي شركة االتصاالت الفلسطينية، وثالثة شبان تواجدوا في المواقع األمنية، كذلك أصيب جراء القصف 

منزالً ) 20(مواطناً بجراح مختلفة، بينهم نساء وأطفال، كما تسبب القصف في تضرر حوالي ) 15( حوالي

: وحول ما حدث للمدنيين أثناء قصف مقر اإلدارة المدنية سابقاً، صرح المواطن. سكنياً بشكل جزئي وبالغ

 :للمركز، بما يلي) عاماً 32(محيي الدين محمود أحمد يحيى 
אא א א א א א27/12/2008א א א11:30،

א א ، א א א)א(، א ،
، א א א א ،)، ،/א ،

، א)/א א א ، א א א −א
א−אא ،700א א ، א א،

א ، ، א א א א אא
:، א ، א ، א

                                                            
  :المرافق التعليمية، راجع الرابطلمزيد من المعلومات حول آثار العدوان اإلسرائيلي في قطاع غزة على العملية التعليمية، واستهداف  73
 http://www.mezan.org/ar/details.php?id=8525&ddname=gazadestruction&id_dept=24&id2=9&p=center  



  
  
 

102 
 

، א ، א א א ،א א
א א :א،−א−،

א א ، א ، א ، ، ،א א
א א א א א א א א ، ،، א

، א ،א א א
א ، א א ، א א
، א א ، א ،، א

א א א ، א ، א א א ، אא
א א א א ، אא א א ،

א א א/א אא א א א א א ، ،
א א א א א א אא א/، א א

א א ، א א ، א
، אא א א ، א א

א ،، א א א א א א א א א
א א א א 7א 4. 

  

قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي النفاثة، عدة  .2

األمن الوطني إيرز، (صواريخ، عدداً من المقرات األمنية 

مواقع  -الشرطة البحرية -موقع عبد العزيز الرنتيسي

 - كتائب القسام في بيت الهيا والشيخ زايد وتل الزعتر

مركز  -مركز شرطة جباليا - إلدارة المدنية سابقاًموقع ا

مركز حفظ النظام والتدخل في بيت  -شرطة جباليا البلد

من صباح يوم  11:30، وذلك عند حوالي الساعة )الهيا

) 20(، ما أسفر عن مقتل 27/12/2008السبت الموافق 

 .من المدنيين من سكان محافظة شمال غزة

، 28/12/2008من مساء يوم األحد الموافق  23:50، عند حوالي الساعة قصفت طائرات االحتالل النفاثة .3

من مخيم جباليا لالجئين، ما أدى إلى ) 4(مسجد الشهيد عماد عقل، الواقع شرق منطقة الترنس، في بلوك 

تدمير المسجد بشكل كلي، واشتعال نار بعدد من المحال التجارية والمنازل المجاورة، كما دمرت ثالثة 

سكنية مجاورة بشكل كامل، إضافة إلى تضرر عشرات المنازل السكنية والمحالت التجارية القريبة منازل 

أنور خليل بعلوشة، حيث تهاوت جدرانه : بشكل بالغ وجزئي، ومن المنازل التي دمرت كلياً منزل المواطن

جواهر : تل أطفالهوسقط سقفه األسبستي على رؤوس ساكنيه، ودفنت األسرة تحت األنقاض، ما تسبب في مق

: ، وأصيبت شقيقتهن)عاماً 17(، وتحرير )عاماً 14(، إكرام )عاماً 12(، سحر )أعوام 8(، دينا )أعوام 4(

، )الذي لم يتجاوز العام الثاني من عمره(محمد : ، وشقيقهن)التي لم يتجاوز عمرها األسبوعين(براء 

كما . أصيب رب األسرة وزوجته بجراح متفاوتة، كما )عاماً 16(، وإيمان )عاماً 11(سماح : وشقيقتيهن

في مخيم جباليا ) 4(جريحاً آخرين من السكان المدنيين، والمعروف أن منطقة بلوك ) 24(أوقع القصف 

                                                            
  .5/6/2009حسين حماد، بتاريخ : ، حررها باحث المرآز الميداني شمال غزة األستاذإفادة مشفوعة بالقسم 74
  



  
  
 

103 
 

منطقة مكتظة بالسكان، منازلها بيوت وكالة متواضعة مسقوفة باإلسبستوس، تطايرت أسطحها وانهارت 

 .جدرانها بسبب شدة القصف

صباحا من يوم االثنين  10:30 عند حوالي الساعة ة، صاروخاً واحداً،اإلسرائيلي االستطالعت أطلقت طائرا .4

عدد من األطفال الذين كانوا يلعبون في منطقة مفتوحة، قرب مقر الجمعية  تجاه ،29/12/2008الموافق 

غبن  رمضان يوسف شادي :الطفل مقتلأسفر عن ما الهيا،  بيتب -الغبون -اإلسالمية الكائنة في حي األمل

  .، وإصابة طفلين آخرين)عاماً 13(

من مساء يوم الخميس  21:25عند حوالي الساعة  اثنين، بصاروخين قصفت طائرات االحتالل العمودية، .5

 مدينة بيت حانون،لواقعة في مدخل شارع المصريين ب، مقر جمعية أبناء البلد الخيرية، ا1/1/2009الموافق 

 نايف :منزل المواطنر عن تدمير المقر بالكامل، الواقع في الطبقة األولى من أسف ما مقابل مدارس الوكالة،

الذي تضرر بشكل بالغ، كما أسفر القصف عن إصابة مواطنين اثنين بجراح  -المؤجر -محمد المصري

 .متفاوتة

الموافق من مساء يوم الخميس  23:15قصفت طائرات االحتالل النفاثة، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .6

، مسجد الخلفاء الراشدين، الكائن في منطقة الترك بمخيم جباليا، ما أدى إلى تدميره بشكل كلي، 1/1/2009

جاء هذا القصف بعد . وتضرر عشرات المنازل المحيطة بشكل جزئي، وإصابة مواطنين بجراح طفيفة

 .منزلهم ساعات من قصف الحي المجاور للمسجد، وقتل الشيخ نزار ريان وعائلته في

عند حوالي الساعة  ،نفاثةال قصفت طائرات االحتالل .7

، 3/1/2009 الموافق من صباح يوم السبت 7:40

الواقعة شمال غرب بيت  ،األمريكية العربية المدرسة

سالم : حارسها مقتلو ،أدى إلى تدميرها بالكاملما الهيا، 

من سكان  آخر ، وإصابة مواطن)اًعام24(يق محمد أبو قل

بينما كان يمر بها، كما تضرر عدد من المنازل  ةالمنطق

  .السكنية القريبة والمجاورة بشكل جزئي

من  17:15قصفت طائرات االحتالل، عند حوالي الساعة  .8

، مدخل مسجد الشهيد 03/01/2009مساء السبت الموافق 

اروخ واحد، بينما من مخيم جباليا، قرب مستشفى كمال عدوان، بص) 8(إبراهيم المقادمة، الكائن في بلوك 

مواطناً من ) 15(كان المصلون يهمون بمغادرة المسجد بعد انتهائهم من صالة المغرب ما تسبب في مقتل 

، عمر عبد الحافظ )عاماً 45(إبراهيم موسى عيسى السيالوي : آخرين، والقتلى هم) 25(المصلين، وإصابة 

 10(، هاني محمد موسى السيالوي )عاماً 21( ، أحمد اسماعيل موسى السيالوي)عاماً 28(موسى السيالوي 

، )عاماً 47(، عبد الرحمن محمد قطيفان المسامحة )عاماً 12(، محمد موسى اسماعيل السيالوي )سنوات

، وأحمد )عاماً 16(حسن نسيم عامر حجو : ، والطفلين)عاماً 21(رائد عبد الرحمن محمد المسامحة : وابنه

، )عاماً 18(، راجح ناهض راجح زيادة )عاماً 20(ء بسام حسن األشقر ، بها)عاماً 16(أسعد ذيب طبيل 

 25(عيطة  أبو حسن حامد ، أحمد)عاماً 24(زقوت  أحمد زياد ، يوسف)عاماً 22(سعيد صالح سعيد بطاح 

وحول ظروف مقتل ابنه وبعض أفراد عائلته، صرح ). عاماً 21(، ومهند ابراهيم عطا الطناني )عاماً

  :للمركز، بما يلي) عاماً 54(عيل موسى عيسى السيالوي إسما: المواطن
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نسيم عامر عبد الحميد : وحول ظروف مقتل ابنه خالل قصف مسجد المقادمة بمخيم جباليا، صرح المواطن

  :للمركز بما يلي) عاماً 47(حجو 

א א4:45א א א:،3/1/2009א א ،
א ، א א..)8(א אא א א

א א א א א ، א..א ، א א
א.. ، אא ، א
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قصفت مدفعية االحتالل، بقذيفة واحدة، سيارة شرطة من نوع ماغنوم، زرقاء اللون، كانت تتوقف في مرآب  .9

 13:40مستشفى العودة، التابع التحاد لجان العمل الصحي، الكائن في تل الزعتر بجباليا، عند حوالي الساعة 

                                                            
  .3/2/2009حسين حماد، بتاريخ : إفادة مشفوعة بالقسم، حررها باحث المرآز الميداني شمال غزة األستاذ 75
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، ما أسفر عن تدمير السيارة بالكامل، وإلحاق أضرراً بالغة في مبنى 5/1/2009من مساء يوم االثنين 

الحارس / المستشفى ومعداته، كما أصيب عدد من المواطنين الذين تواجدوا في باحة المستشفى حينذاك، وهم

: جالل السيد، والموظف في فضائية األقصى: جبر الشعراوي، المتطوع في الهالل األحمر: في المستشفى

 . أكرم أحمد حماد، وقد وصفت جراحهم بالطفيفة: لمان، الشرطيعلي س

قصفت طائرات االحتالل النفاثة، مبنى مقر مؤسسة دار القرآن الكريم والسنة، الواقع جوار مركز الميزان  .10

، ما 6/1/2009من فجر يوم الثالثاء الموافق  1:45لحقوق اإلنسان، وسط مخيم جباليا، عند حوالي الساعة 

تدمير الطبقتين الرابعة والخامسة من المبنى المكون من خمسة طبقات، وتضرر عدد من المنازل  أسفر عن

كما تضرر عدد من المحال التجارية  السكنية المجاورة بشكل بالغ، كذلك تضرر مكتب المركز بشكل جزئي،

في سوق المخيم المجاور بشكل جزئي، وأسفر القصف 

  . متفاوتة مواطنين بجراح) 6(أيضاً عن إصابة 

أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، عند حوالي  .11

من مساء يوم الثالثاء الموافق  15:05الساعة 

 ، صاروخاً واحداً، تجاه تجمع للمواطنين13/1/2009

عند تقاطع شارع الترنس مع شارع  في ساحة عامة،

عبد : السكة في مخيم جباليا، ما أسفر عن مقتل الطفلين

، ومحمد جاب اهللا، )عاما12ً(ب اهللا، الرحمن توفيق جا

، وجرح مواطن ثالث وصفت مصادر طبية )عاماً 15(

  .إصابته بالخطيرة
 

  

 :غزةمحافظة 

من صباح يوم السبت  11:30، عند حوالي الساعة بصاروخين قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، .1

أو ما  -مقر األمم المتحدة ابل لبوابةالشارع المقتجمعاً للطلبة والمواطنين في ، 2008/ 27/12الموافق 

وانتظاراً  من المقر، -الصناعة -مركز تدريب الوكالةبمدينة غزة، أثناء خروج طلبة  -الصناعةيعرف ب

من طلبة الصناعة، من ) 10(مواطناً، من بينهم ) 12(مقتل ما أدى إلى  لحافالت تقلهم إلى أماكن سكناهم،

 .عدد آخر بجراح رفح، كما أصيب منهم من مدينة) 6(بينهم أنثيين، و

من صباح يوم السبت الموافق  11:30قصفت طائرات االحتالل النفاثة، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .2

، مقر مؤسسة واعد لألسرى والمحررين، الواقعة في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة 2008/ 27/12

 . ين بجراح مختلفة، كذلك دمر المقر بالكاملآخر) 15(مواطنين، وإصابة ) 6(غزة، ما أسفر عن مقتل 

من صباح يوم السبت  11:30قصفت طائرات االحتالل النفاثة نفسها، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .3

، مقر جمعية النور ألسر الشهداء، والواقعة في حي تل الهوا، غرب مدينة غزة، ما 2008/ 27/12الموافق 

 . مير المقر بالكاملمواطنين،  وتد) 4(أسفر عن مقتل 

األمن  -الجوازات( قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي النفاثة، عدة صواريخ، عدداً من المقرات األمنية  .4

، وذلك عند )مراكز الشرطة -الدفاع المدني –مواقع كتائب القسام  -الشرطة البحرية -الوطني، السرايا

من  العشرات ، ما أسفر عن مقتل27/12/2008من صباح يوم السبت الموافق  11:30حوالي الساعة 
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حيث قصفت طائرات االحتالل النفاثة، بعدة صواريخ، عند حوالي الساعة : ن من سكان محافظة غزةالمدنيي

الواقعة ) مقر الجوازات(، مدينة عرفات للشرطة 2008/ 27/12من صباح يوم السبت الموافق  11:30

شرطياً، كانوا يشاركون في حفل تكريم داخل ساحة ) 66(وسط مدينة غزة، ما أسفر القصف عن مقتل 

المقر، كما أصيب في الحادث ما يزيد عن ثالثين آخرين بجراح مختلفة، جدير ذكره أنه تم استهداف المقر 

 11:30وقصفت طائرات االحتالل النفاثة، بصاروخين اثنين، عند حوالي الساعة . مرة أخرى في وقت الحق

، مقر األمن  الوقائي، الواقع في حي تل الهوا، ما أسفر عن 2008/ 27/12وافق من صباح يوم السبت الم

 16(صفية وائل ضبان : من العاملين داخل المقر، باإلضافة إلى طفلتين، كانتا تمران جواره، هما) 6(مقتل 

كما أصيب  ، وهن طالبات في ثانوية بلقيس اليمن، الواقعة قرب المقر،)عاماً 17(ياسمين : ، وأختها)عاماً

جدير ذكره أن المقر تعرض للقصف أكثر من مرة في . مواطناً بجراح مختلفة) 20(جراء الحادث نحو 

نفاثة نفسها، وفي التوقيت نفسه، عدة مقرات أخرى، ما أسفر عن مقتل الكما قصفت الطائرات . أوقات الحقة

 18قتلى و 4(غرب مدينة غزة،  مقر المخابرات المعروف باسم المشتل في مخيم الشاطئ: مواطنين، مثل

 3( مقر الشرطة البحرية الواقعة في مقر أنصار لألجهزة األمنية). قتلى 8(مقر شرطة العباس،  .)جريحاً

 - الشرطة -قصفها مقر الجوازات حربيةال كما عاودت الطائرات .)قتلى 3( مقر شرطة الشجاعية). قتلى

 ما أسفر عن مقتل ،9/1/2009يوم الجمعة الموافق  من مساء 17:00عند حوالي الساعة  ،بعدة صواريخ

  .)اًعام 22(شعبان محمد مشتهى :المواطن

من مساء يوم االثنين  15:00قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .5

دينة غزة، وسط م) الساحة(مجموعة من المواطنين الذين تواجدوا في ميدان فلسطين  12/1/2009الموافق 

عاماً، طارق فضل جعفر، البالغ من ) 22(خليل أحمد أبو الخير، البالغ من العمر : كل من مقتلما أدى إلى 

 .عاماً) 23(عاماً، وشريف سامي أبو الخير، البالغ من العمر ) 24(العمر 

م الجمعة من مساء يو 18:15قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، بعدة صواريخ، عند حوالي الساعة  .6

، بيت عزاء يعود لعائلة بنر، في شارع المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما 16/1/2009الموافق 

استهدفت في نفس الوقت مجموعة من المدنيين كانوا يتواجدون أمام محل لبيع المواد الغذائية مقابل العزاء، 

، )عاماً 24(شادى  :وأبنائه ،)عاماً 48(نر عبد علي العبد ب: وقد أدى القصف إلي مقتل عشرة مواطنين هم

عالء  :وأيضاً ،)عاماً 35(أشرف ربحي بنر و، )عاماً 35(فايز علي العبد بنر : وأخيه، )عاماً 18( أحمدو

محمد ياسر القرم ، )عاماً 16(، مصعب محمد مودد )عاماً 38(، صبحي محمد مودد )عاماً 37(سعيد مودد 

 .آخرين من بينهم طفل مواطناً) 12(، كما أصيب في الحادثة )عاماً 50(ي فايز سعيد شمالو، )عاماً 22(

  :، للمركز، بما يلي)الزق(أدهم عبد علي بنر : بيت عزاء عائلة بنر، صرح المواطن قربوحول ما حدث 
א ، א א א א א אא 18:00א

א א א16/1/2009א א)19()24(:، ،:)46(،
א א:א א−)23(:، א−،15/1/2009א א א א

א א ، א ، א א ، א ،30א א א א
א א−א א−א ،، א

، א א ،)(א:א א ،
،א א ،:אא א א א ،

א ،،:א ،:א ،אא:، ،
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א10،)א(: א א א ،..
، א א ،:א ،

א: א ، א ،، ، ، א ،:א ،
א א א ، ، א א ،،

،)א(،:، א א ، ،
:، ،)א(א ،.، א א

א ، א ، אא ، א א א ، ، א ، א ،
 .א

  

 :الوسطىمحافظة 

 عند بعدة صواريخ، ،االحتالل النفاثة طائرات قصفت .1

 الموافق السبت يوم صباح من 11:30 الساعة حوالي

التابعة لشرطة  - الجنائية المباحث ، مقر27/12/2008

ما  شرق دير البلح، ،الكائن في منطقة المحطة - غزة

 رأفت :اً، وتدمير منزل المواطنكلي تدمير المقر عن أسفر

المقر مباشرة، ومقتل  خلف الواقع ،البرديني عطا اهللا

. إحدى بناتهو زوجته وإصابة ،)عاماً 13(كاميليا  :طفلته

 رجب الحكيم عبد :مواطنالكذلك قتل جراء الحادث 

، بينما )أعوام 6( عدي :هطفلو ،)اًعام 31( يمنس محمد

 .وأصيب عدد من المواطنين بجراح تواجدا قرب المقر،

صباح السبت  11:30وذلك عند حوالي الساعة  ،عدد من المقرات األمنية ،حتالل اإلسرائيليقصفت قوات اال .2

) 5( قتللوسطى، حيث من المدنيين من سكان المنطقة ا) 15( مقتلم، أسفر ذلك عن 27/12/2008الموافق 

، جراء قصف مقر شرطة )9( قتلمدنيين جراء قصف مقر المباحث الجنائية شرق مدينة دير البلح، كما 

 .طفل من مدينة الزهراء جراء قصف مقر الدفاع المدني وقتل .المعسكرات الوسطى
 

  

 :خان يونسمحافظة 

، من صباح يوم السبت الموافق 11:25قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحربية عند حوالي الساعة  .1

، بعدة صواريخ مقر إدارة الضابطة الزراعية، وهي هيئة مدنية تتبع وزارة الزراعة تشرف 27/12/2008

على الدفيئات الزراعية في المستوطنات، تقع فيما كانت تعرف باسم مستوطنة جديد سابقاً جنوب غربي خان 

) 33(هاشم فارس عويضة، : واستشهاد تسعة من الموظفين، هميونس ما أدى إلى تدمير المقر بالكامل، 

. عاماً) 55(يوسف مرشد النجار، . عاماً) 55(عاماً، إبراهيم محمد محفوظ، ) 40(عاماً، نبيل أحمد البيرم، 

محمد عبد الشفوق سعيد العبادلة، . عاماً) 22(إبراهيم عبد الرحمن زعرب، . عاماً) 25(أحمد خليل زعرب، 
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عاماً، وهو من سكان ) 40(عاماً، حسن عطا اهللا محمد عبد اهللا، ) 30(عمر سلمان دراوشة، . اًعام) 40(

عاماً، بجروح متوسطة وهو ) 38(رفح وجميع الشهداء من المدنيين، فيما أصيب حسن عبد الدايم الشاعر 

  .الناجي الوحيد من بين الموظفين
א/א א א ،)38(אא א א א ،

، א א א א א א א א א א א א א א אא א
א. א11:25א א ،27/12/2008א

، א א א א א אא
،)28(א א א ، א ، א

، א א א א א
א אא א א א א א 25א،

א א א א50، ، א א
א15 א א א א ، א

، א א א א אא
א אא א א ، ، א

א א א א א א א א א א אא
.

 

، 27/12/2008من صباح يوم السبت الموافق  11:30قصفت طائرات االحتالل الحربية عند حوالي الساعة  .2

مقر األمن الداخلي الواقع غرب خان يونس، بصاروخين ما أدى إلى تدميره، بشكل كامل ومقتل اثنين داخله، 

) 22(حمادة أحمد أبو دقة، : وهما .صيانة في المقر اء الجهاز، والثاني سباك كان يجريأحده من أعض

 .وهو سباك) عاماً 22(شاكر فايز الزيني، عاماً، و

، 29/12/2008من مساء يوم االثنين الموافق  3:50أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي عند حوالي الساعة  .3

، في مخيم التابعة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين" د " صاروخاً باتجاه حارس مدرسة خان يونس اإلعدادية 

خان يونس، خالل تواجده على رأس عمله قرب المدرسة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وقد أعلن 

يحيى : والشهيد هو.. ، متأثراً بجراحه30/12/2008فجر اليوم الثالثاء لموافق  5:00عن وفاته عند الساعة 

 .عاماً، وأصيب بشظايا في الرجلين والبطن) 45(محمد أبو نمر، 

، 30/12/2008صباح يوم الثالثاء الموافق  9:05ت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، عند حوالي الساعة قصف .4

بصاروخ أطلقته طائرة استطالع مجموعة من المواطنين بالقرب من مقر شرطة القرارة الكائن على طريق 

أحمد أبو : ة، وهمصالح الدين، ما أسفر عن إصابة ثالثة مدنيين بجراح وصفت جراح اثنين منهم بالحرج

عاماً وأصيبا بجروح ) 23(عاماً وإبراهيم أبو سبت، ) 22(عاماً ، احمد محمد أبو حطب، ) 23(سبت، 

عاماً، من سكان مخيم خان )24(خطيرة توفي على أثرها المواطن احمد محمد أبو حطب البالغ من العمر 

  .5/1/2009افق يونس، وذلك في أحد المستشفيات المصرية مساء يوم االثنين المو
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، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخ تجاه 4/1/2009مساء يوم األحد  5:40عند حوالي الساعة  .5

، سقط في ساحة المدرسة وأسفر عن إصابة المواطن صالح )ج(مدرسة مصطفى حافظ اإلعدادية للبنات 

  . بجروح متوسطة عاماً، خالل تواجده على رأس عمله كحارس في المدرسة 50عامر أبو عامر، 
א/א א א)49(א ،)g(א ،
א ،)(א א א.א א5:40א א ،4/1/2009א

א א)(א א ، א א א
א ، א ، א ، א א ،א א

א ، א א א א א ، א א
א א א ، א א אא
، א א א א א ، א

، א
א א א א ، א ،

א ، א ،א
א .א

 ،16/1/2009 الموافق الجمعة يوم فجر 1:30 الساعة حوالي الحربية اإلسرائيلية عند الطائرات قصفت .6

 وإلحاق به، واسع دمار إلحاق إلى أدى ما يونس، خان وسط الرئيس، يونس خان شرطة مقر صواريخ بثالثة

 المنازل من وعدد يونس خان بلدية ومقر المجاور لصحةا لوزارة التابع األولية الرعاية بمركز أضرار

. الزجاج تناثر جراء طفيفة بجروح أعوام، )3( األسطل، أحمد ماجد محمد :الطفل إصابة عن فضالً السكنية،

 .منزله داخل وهو

  

 :رفحمحافظة 

 ،صواريخ عدة اإلسرائيلية، الحربية الطائرات قصفت .1

السبت  من صباح يوم 11:30 الساعة حوالي عند

( تجاه مجمع األجهزة األمنية  ,27/12/2008الموافق 

 شارع في  )والشرطة , واألمن الداخلي, األمن الوطني

وعدد من مواقع التدريب , رفح بمدينة الصديق بكر أبو

التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الواقعة في محيط 

نال . كلياً حي تل السلطان جنوب غربي المدينة ودمرتها

مركز الشرطة النصيب األكبر من عدد الضحايا، حيث 

التي تقع المدارس قرب مجمع األجهزة  -جاء القصف في وقت نشطت فيه حركة المواطنين و طلبة المدارس

تواجدوا داخل  ،من أفراد الشرطة) 4(و من المدنيين،) 9(بينهم  ،مواطناّ) 13( :ما أسفر عن مقتل -األمنية

 من مواطناً، )77(حوالي أصيب كما.  ممزقة أشالء إلى أجسادهم الصواريخ لتحو, المركز و في محيطه
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أيضاً عن تضرر مسجد  القصف أسفر كما ، خطيرة إلى متوسطة بين ما بجراح نساء، )3(و طفالّ )20(بينهم

والورش و السيارات و الدراجات النارية، التي تواجدت في  التجارية المحالت من المنازل و و عدد, بدر

 . محيط المقر

من مساء يوم األربعاء  23:23قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة  .2

الكائن في شارع بالل بحي الشابورة في رفح، ما ) النجمة(، قاعة منتزه الشهداء 31/12/2008الموافق 

قريب، بشكل جزئي وكلي، واستشهد منزل مجاور و) 60(أسفر عن تضررها، وإلحاق دمار كبير في حوالي 

) 15(طفالً، و) 15(مواطناً بجراح متفاوتة، بينهم ) 48(جراء القصف شخصين، من بينهم سيدة، كما أصيب 

يذكر أن المكان المستهدف يتوسط مخيم رفح لالجئين، ونتج عن ذلك تشريد . سيدة، كانوا يمرون بالمنتزه

  .عشرات السكان الذين تضررت منازلهم

من مساء يوم االثنين  18:54ت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، صاروخاً واحداً، عند حوالي الساعة أطلق .3

، تجاه مجموعة من الشبان الذين تواجدوا مقابل المركز التجاري التابع لبلدية رفح، في 12/1/2009الموافق 

من المارة، ) 10(كذلك أصيب  شارع أبو بكر الصديق بالمدينة، ما أسفر عن إصابتهم جميعاً بجراح خطرة،

بجراح متفاوتة، بينهم طفلين، وثالث نساء، نقلوا جميعاً إلى مستشفى أبو يوسف النجار، ولخطورة حالة 

أحمد إبراهيم أبو جزر، البالغ : بعضهم حولوا لمستشفى غزة األوروبي، حيث أعلن هناك عن مقتل كالً من

 .عاماً) 22(بالغ من العمر عاماً، ومحمد لطفي الهور، ال) 23(من العمر 
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الشرطة  القتلى من أفرادعدد جدول يوضح 
 المقرات األمنية جراء قصف

 عدد الشهداء المحافظة
 12 خانيونس
 51 دير البلح
 5 رفح

 37 شمال غزة
 3 غزة

 108 المجموع
  

  المقرات األمنية جراء قصفالشرطة  القتلى من أفرادعدد شكل يوضح 

  

 

  د المنشآت العامة المدمرة حسب حجم ونوع الضررجدول يوضح عد

 

  

  

  

  

  

  

 نوع الضرر
 حجم الضرر

 المجموع
 جزئي كلي

 7 5 2 حتاللا
 8 8 0 أخرى
 16 7 9 تجريف
 12 9 3 تحطيم
 571 426 145 قصف
 614 455 159 المجموع
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  خاتمه

أن الميزان لحقوق اإلنسان من  كزمرتعزز الحقائق والمعلومات الواردة في التقرير ما سبق وأن ذهب إليه 

تحقيقاته، وكذلك التحقيقات التي أجرتها مؤسسات دولية ووطنية، تؤكد وجود أدلة دامغة على وقوع عدد كبير من 

 .المنظمة للقانون الدولي اإلنسانياالنتهاكات الجسيمة و
 

تخذت كل الوسائل الممكنة لتجنب أن قواتها امن دولة االحتالل وتدحض المعطيات الواردة في التقرير إدعاءات 

وشدد التقرير على أن استهداف المدنيين من خالل تحذيرهم عبر الهاتف أو المنشورات التي تلقيها من الجو، 

آليات التحذير والطريقة التي مورست فيها أسهمت في ترويع المدنيين وفقدت قيمتها كونها ألقيت على كل مكان 

ويظهر التقرير أشكال استهداف . أمر فيها السكان بالتوجه إليها كأواسط المدنبما فيها األماكن التي كانت ت

  .المدنيين المختلفة

عملية (التي يوردها التقرير حول العدوان اإلسرائيلي على غزة، الذي أطلقت عليه قوات االحتالل اسم الحقائق  إن

مؤسسات حقوقية تقارير عن على نطاق واسع بعد صدور عشرات المعروفة أصبحت ، )الرصاص المصبوب

  . فلسطينية ودولية

حول ارتكاب  ما توصلت إليه بعثة جولدستون وأكدت عليه في تقريرها توافقت في خالصتها معتقارير  وهي

القانون الدولي قواعد لقانون الدولي لحقوق اإلنسان ومبادئ اخطيرة لقوات االحتالل اإلسرائيلي النتهاكات 

ارتكاب قوات االحتالل اإلسرائيلي لجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية خالل ، والتي شملت 76اإلنساني

وأشار التقرير في أكثر من موضع إلى إحصاءات وأرقام ألعداد الضحايا والخسائر التي لحقت . 77عدوانها

  . بالسكان المدنيين وممتلكاتهم

بتها إسرائيلي في وقت زمني قصير وهي أرقام تعزز هذه الخالصات وتفضح النطاق الواسع للجرائم التي ارتك

يوماً قتلت ودمرت خاللها قوات االحتالل أكثر من حصيلة ضحاياها في أربع سنوات ) 23(حيث استمرت العملية 

  .مجتمعة من سني االنتفاضة الفلسطينية الثانية

ل بعضها مستمراً وتشير األدلة المتوفرة على ارتكاب قوات االحتالل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، لم يز

حتى هذا اليوم، ما يؤدي إلى إيقاع أذى بالغ بالمدنيين وانتهاك حقوقهم األساسية بما يتناقض مع قواعد القانون 

  . الدولي

إن التدمير الذي لحق بقطاع غزة خالل عملية الرصاص المصبوب جاء بعد عقود من الجرائم المستمرة، والتي 

ففي . المضي قدماً في جرائمهم التي تحمي مرتكبيها وتشجعهم على كانت ترتكب تحت غطاء من الحصانة

طفالً فلسطينياً  600السنوات الثماني السابقة لعملية الرصاص المصبوب قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أكثر من 

الضفة  هذا وتستمر إسرائيل بتوسيع مستوطناتها غير القانونية في. منزالً في قطاع غزة 7500ودمرت أكثر من 

، مخالفةً بذلك قواعد آمرة للقانون الدولي وتضرب بعرض الحائط إرادة )بما في ذلك القدس الشرقية(الغربية 
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ة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي ال يمكن لها أن تشكل لإن هذه االنتهاكات الخطيرة والمتواص. المجتمع الدولي

  . ني والمجتمع الدولي برمتهقاعدة للسالم والعدالة التي ينشدها الشعب الفلسطي

وفي ظل استمرار دائرة االنتهاك والحصانة، وعدم تقديم مرتكبي مثل هذه االنتهاكات للعدالة، وفرض سيادة 

إن انتهاكات . القانون الغائبة منذ زمن طويل، فلن يجد الفلسطينيين أمامهم سوى انتظار العدوان اإلسرائيلي القادم

، وتضعف أي أمل لتحقيق تسوية عادلة ضرورية للتوصل إلى السالم والعدلشروط الالقانون الدولي تبدد كل ال

وفي األثناء، يبقى المدنيين الفلسطينيين يعانون من غياب أي إجراءات ذات . لهذا الصراع األزلي في المستقبل

 . قيمة لضمان حماية حقوقهم

مواصلة نشاطات التضامن مع الشعب الفلسطيني  ن في العالم إلىالمدافعين عن حقوق اإلنسايدعو مركز الميزان 

حكوماتها التخاذ مواقف من شأنها أن تعزز احترام حقوق اإلنسان في رؤساء دولهم وعلى وحمالت الضغط 

األراضي الفلسطينية المحتلة ومالحقة ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ومن أمروا 

  . بارتكابها

زان يعتقد أن هذا التقرير يقدم المزيد من الحقائق بعد مضي عام على وقف العدوان اإلسرائيلي على ومركز المي

قطاع غزة بغرض تذكير العالم بمعاناة المدنيين وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان المستمرة وكونها يشكل مادة 

يلة في المالحقة القضائية لمجرمي تساعد في الجهود التي يبذلها مركز الميزان ومؤسسات حقوق اإلنسان الزم

  . الحرب وهي جهود تتسق مع التوجهات العالمية لجعل القرن الواحد والعشرين قرن المحاسبة والمسائلة
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