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  مقدمة
  

 *الفلسطينيةاملدنية املواقع السكان املدنيين و الكثير منالذي طال  إلسرائيليا الهجوميف ظل 
 بشكل متعمد؛ حسب إعتراف املسؤولين اإلسرائيليين،و اإلحتالل، قامت قوات )أنظر نهاية التقرير(

يف بعض  على من فيها من املصلين، ثقيلة صواريخ وقنابليف قطاع غزة ب بيوت العبادةبقصف 
 .ضد قطاع غزة شاملةيف إطار حربها ال ،احلاالت

 
  املساجد املدمرة ومواقعق أسماء يوثت

  
املساجد التي تم تدميرها من من ) 27(وعشرين  سبعأسماء ومواقع  نوثق يف اإلحصائية التالية

) ديسمبر(كانون األول  27منذ بدء احلرب على قطاع غزة بتاريخ  قوات اإلحتالل اإلسرائيليقبل 
 :)ناكا من قبل الفلسطينيين هنسوق األسماء كما هو متعارف عليه(، 2008

 
يف حمافظة شمال قطاع لالجئين الفلسطينيين يقع يف خميم جباليا  :مسجد الشهيد عماد عقل. 1

م له، إىل انهيار منزل متاخ 28/12/2008من قبل الطائرات اإلسرائيلية يف  قصفهأدى ، غزة
شقيقات من عائلة واحدة وإصابة عدد من املواطنين الذي خمس  5وفاة  نتج عنهاألمر الذي 

  .على مقربة منهطنون يق
مع خالل القصف اجلوي اإلسرائيلي جمل 28/12/2008يف  بشكل كاملُدمر  :مسجد السرايا. 2

  .هغزمدينة يف وسط احلكومي السرايا 
 يف مدينة غزةاجملاور  مركز شرطة العباسوكذلك  مسجد العباساإلحتالل  تطائرا استهدفت. 3

 .جراء القصفاملسجد  ر كبيرة يفاما أدى إىل إحلاق أضر 28/12/2008 بتاريخ
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من  كثيرالله بداخ ، وكان28/12/2008تم قصفه من اجلو بتاريخ  :)البورنو( مسجد الشفاء. 4
يقع بالقرب من جممع الشفاء الطبى بمدينة غزة،  .أربعة تويف منهم املواطنين من ذوي املرضى

رق والطواقم الطبية العاملة بين صفوف الفحالة من اإلرباك إيجاد القصف إىل ة أدت عمليحيث 
أحلقت شظايا حيث  كبيرة املستشفى بعد تعرضه ألضرار املصاعب يفوتفاقمت ، ستشفىامليف 

املكتظ بمئات اجلرحى  ستشفىاملأضراراً جسيمة فى مبنى بيخ وقطع احلجارة واإلسمنت الصوا
وأحدث  .ة من ركامإىل كومسجد املحولت الصواريخ اإلسرائيلية وقد  .والقتلى وحتطمت نوافذه

، بة املسجد املكون من طبقة واحدة، حفرتين كبيرتينالصاروخان اللذان أصابا مباشرة ق
وحمال جتارية مالصقة دمرت وتطايرت حجارة وأعمدة املسجد فى الطرقات وفى عدة منازل 

 .أيضاً
طائرات  أطلقتيقع يف بلدة بيت حانون أقصى شمال قطاع غزة، حيث  :مسجد أبو بكر الصديق .5

جرى  وقد. كلياً تدميره ، ما أدى إىل29/12/2008يف عدة صواريخ جتاه املسجد االحتالل 
  .من حتت األنقاضواجلرحى  قتلىانتشال ال

يف عبسان  مسجد الشهيد عز الدين القسام اإلسرائيليةالطائرات قصفت  29/12/2008بتاريخ . 6
اإلدارة اإلسرائيلية ألرض، دون أن تذكر با تهحيث عملت على تسوي بخانيونس جنوب قطاع غزة،

  .لقصفاً لسبب
من قبل قوات اإلحتالل ما أدى إىل قصف مسجد الرباط يف رفح تم  29/12/2008بتاريخ . 7

  .اطفال 3بينهم  من السكان 7وفاة 
 بتاريخ جنوب قطاع غزة مسجد األبرار قي مدينة رفح احلربيةطائرات ال قصفت. 8

، حيث تم تدميره بشكل كامل وتسويته 15/1/2009تاريخ ومرة أخرى ب 29/12/2008
  .باألرض

قصفت الطائرات احلربية اإلسرائيلية مسجد رياض الصاحلين شمال  29/12/2008بتاريخ . 9
  .ما أدى إىل وقوع أضرار بالغة قطاع غزة

 ، قصفت طائرات30/12/2008فق حوايل الساعة الثانية فجر يوم الثالثاء، املوا يف. 10
 تهدمرو ة،طاب يف خميم البريج وسط قطاع غزعمر بن اخلوق مسجد الفارة تالل احلربياالح

أسفر القصف عن تدمير كافة حمتويات عيادة البريج احلكومية املالصقة للمسجد، ، حيث بالكامل
كون من خمسة طوابق ويشمل مسجد هذا املركز كان يت .يف اخمليم اآلالف من السكانًوالتي تخدم 
  ".مشروع خيري"طة حتليه للمياه وروضة وحم

حيث استهدف بأربعة ، غرب مدينة غزةجنوب  يقع يف تل الهوى :مسجد أبو حنيفة النعمان. 11
بجراح  خمس نساء وإصابةما أدى إىل تدميره بشكل كامل ، 31/12/2008 بتاريخ صواريخ
 .من املنازل اجملاورةتضّرر عدد و خمتلفة

مسجد خليل الرحمن يف  أدى إىل تضرر اصاروخت اإلحتالل أطلقت قوا 1/1/2009بتاريخ . 12
  .منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس

يف بلدة بيت حانون  األثريالنصر مسجد قصف إسرائيلي استهدف  2/1/2009بتاريخ . 13
  .م 736إىل عام  ء هذا املسجد، يرجع بناما أدى إىل تدميره زةشمال قطاع غ

استهدفت الطائرات اإلسرائيلية مسجد اخللفاء الراشدين يف خميم جباليا  2/1/2009بتاريخ . 14
وأدى ذلك  من الصواريخ ودمرته نحوه عدداً ، حيث أطلقتجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزةلال

  .إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح بعد أن تضررت منازلهم القريبة من املسجدإىل 
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يف بيت حانون ما جد عمر بن عبد العزيز مساإلسرائيلية  قصفت القوات 2/1/2009بتاريخ . 15
  .أدى إىل ضرر كبير يف مبانيه

مسجد الشهيد  "16أف "النفاثة من طراز قصفت الطائرات اإلسرائيلية  3/1/2008بتاريخ . 16
 500تزن كبيرة قنبلة عليه ألقت  الهيا أقصى شمال القطاع، حيث يف بلدة بيت إبراهيم املقادمة

ست ، راح ضحيتها جمزرةوقوع ، ما أسفر عن فيه أداء عشرات املصلين صالة املغرباء أثن كغم
  .وعشرات اجلرحىمن املواطنين  16عشر 

لبنا بحي الزيتون امسجد حسن  6/1/2009فجر يف ساعات اإلسرائيلية قصفت الطائرات . 17
اطنين بجروح خمتلفة إىل إصابة عدد من املوالقصف أدى قد و .شمايل قطاع غزة ودمرته بالكامل

 .واشتعال النيران بعدد من املنازل اجملاورة
قصفت طائرات االحتالل مسجد التقوى يف حي الشيخ  7/1/2009يف التاسعة من مساء  .18

من املواطنين أربعة  مقتلما أسفر عن ، وأعادت قصفه بعد أربع ساعات شمال مدينة غزة رضوان
 10ن أربعة طوابق ونحو صف يف تدمير املسجد املكون مفلسطينين وإصابة آخرين، وتسبب القال

  .يف حميطهمنازل 
قصفت طائرات االحتالل مسجد  7/1/2009من قبل ظهر يوم  11:50يف حوايل الساعة . 19

فاة وجرح وو ، ما أدى إىل تدميره بالكاملالكائن يف شارع اجلالء يف مدينة غزةالنور احملمدي، 
  .حلاق أضرار يف املنازل اجملاورةإكذلك ، والفلسطينيينعدد من 

فجراً، قصفت الطائرات اإلسرائيلية مقر شرطة  2:00يف حوايل الساعة  7/1/2009بتاريخ . 20
 نبني سهيال، شرق خان يونس، ما أدى إىل تدميره وإحلاق أضرار يف عدد من املباين اجملاورة، كا

  .من ضمنها مسجد حمزة، دون وقوع إصابات
قذائف مدفعية باجتاه منازل املواطنين ومسجد قوات اإلحتالل أطلقت  8/1/2009بتاريخ . 21

  .قرية وادي السلقايف  عباد الرحمن
  .  خان يونسالرباط يف  مسجددمرت قوات اإلحتالل  2009/ 9/1بتاريخ . 22
ىل ما أدى إبية مسجد الصفا يف خميم البريج، قصفت الطائرات احلر 10/1/2009بتاريخ . 23

 يعود للمواطن حممد العسكريجماور سقطت إحدى الشظايا على منزل قد و. كل جزئيتدميره بش
أعوام،  8 أعوام، ومصعب 6 وطفليه أيمن ،ًعاما 28العسكري  أدى إىل إصابة زوجته هبةاألمر الذي 

  .بجروح
 16فجراً، قصفت طائرات االحتالل من طراز اف  3:00عند الساعة  11/1/2009بتاريخ . 24

مدرسة ابتدائية كذلك دار الفضيلة لأليتام، والتي تضم ويتبع ليخ مسجد دار الفضيلة بعدة صوار
، وتقع يف شارع طه حسين يف حي للعلوم اإلنسانية، ومركز حاسوب خاصة، وكلية دار الدعوة

 .بشكل كاملاملسجد والدار  س، شمال شرقي رفح، ما أدى لتدميرخربة العد
يف األسبوع األول من احلرب على  مر بشكل كامل، دُ غزةوب مسجد بالل بن رباح يف رفح جن. 25

غزة، وقد عُرضت صور الدمار الذي حلق بهذا املسجد يف الكثير من وسائل اإلعالم يف أرجاء 
  .املعمورة

، ما أدى إىل وقوع مسجد السالطين يف جبالياقوات اإلحتالل  تقصف 14/1/2009بتاريخ . 26
 .أضرار فيه
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بشكل كبير جراء قصف  يف مدينة رفح مسجد االستقامةتضرر  28/12/2008بتاريخ . 27
يف حي سكني مكتظ بالسكان ما أدى إىل دمار عشرات املنازل املسجد يقع ، وحميطه بالطائرات

  .بجوار املسجد
  

ومن املؤسف أن العشرات من املساجد األخرى قد تضررت بدرجة أقل عندما استهدفت قوات 
  .و مؤسسات مدنية جماورة للجوامع يف قطاع غزةاإلحتالل بقصفها بيوتاً أ

واجلمعيات لوزارات الصغيرة املقامة داخل مباين اوكذلك فقد هدمت الكثير من املصليات 
والنوادي الرياضية ومقار الشرطة املدنية وغيرها من املؤسسات املدنية التي أقدمت القوات 

 .اإلسرائيلية على قصفها وتدميرها
 
 

  
  

  
  دور املساجد يف قطاع غزة

  
  

وذلك ألنها أمكنة  تمتاز اجلوامع يف الدين اإلسالمي بقدسية بالغة، حيث تعتبر بيوتاً لله تعاىل
بالنسبة للمسلمين، وال يجوز بحال املساس بها وبدورها، ويتسابق املسلمون على التبرع  للعبادة

من يمنع الصالة فيها يقوم بظلم فادح ويعتبرون أن . من أجل بنائها وصيانتها واحملافظة عليها
وللمرء أن يتخيل مدى الغضب الذي يلم باملسلمين عندما تقوم . بحقهم وبحق الدين اإلسالمي

قوات اإلحتالل اإلسرائيلي بهدم املساجد وتسويتها باألرض وقتل من فيها من املصلين يف 
  .حاالت

  
ظل اإلحتالل واحلصار املفروض  وقد ساهمت املساجد بأدوار خاصة يف قطاع غزة خاصة يف

 . على السكان، خاصة يف جمال الرعاية اإلجتماعية وتوزيع املواد اإلغاثية فيها
وشكلت اجلوامع أماكن هامة اللتقاء الغزيين واإلعالن عن مناسباتهم اإلجتماعية فيها وكذلك 

  .اعيةوحل املشاكل اإلجتم إصالح ذات البين يف املساجديتم و. إقامة بعضها هناك
قوية دروس تيف هذه املساجد طلبة املدارس  يتلقىوإىل جانب التعليم الديني الذي يجري فيها، 

  .د الدراسية النظاميةيف خمتلف املوا
املنازل  الستئجار املواطنين يتهافتونو تتواجد يف أماكن مأهولة بالسكان،ن مساجد قطاع غزة إ

 .أو إقامتها بالقرب منها
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  واستباحة بيوت العبادةئيلي اإلسرااإلحتالل 

  
  

 ادعتو .قامت قيادة قوات اإلحتال بالدعاية املسبقة ضد املساجد يف قطاع غزة تمهيدا لتدميرها
معاينة اآلثار الناجتة عن ، إال أن املقاومة الفلسطينية أن تلك ااملساجد هي معاقل ألفراد من

يف إدعائاتها وال أساس السلطات أفرطت تؤكد أن تلك عمليات تدمير املساجد وشهود العيان، كلها 
  .لها من الصحة

إن استباحة هذه القوات املارقة للمساجد يف قطاع غزة يعد مؤشراً على أنها تعتبر نفسها فوق 
احملاسبة بسبب الدعم الالحمدود الذي تتلقاه قوات اإلحتالل من الواليات املتحدة األمريكية 

  .والكثير من دول اإلحتاد األوروبي
بخصوص  11/1/2009سوق هنا خبرا يتضمن إعالناً صادراُ عن اجليش اإلسرائيلي بتاريخ ن

  :قصف املساجد يف قطاع غزة
، أن احلكومة طلبت من ى أفيتال ليبوفيتش اليوم االثنينأعلنت املتحدثة باسم اجليش اإلسرائيل

نشائها خالل العامين اجليش القضاء على البنية التحتية حلركة حماس، والتى تمكنت احلركة من إ
 .املاضيين

وقالت ليبوفيتش، إن اجليش اإلسرائيلى سيقوم خالل املرحلة الثالثة للعملية العسكرية على قطاع  
غزة، باستهداف املئات من مستودعات الذخيرة واملتفجرات وصواريخ جراد اخملبأة فى املساجد 

ل مرحلة جديدة يتابع من خاللها وغيرها من األماكن، مشيرة إىل أن اجليش اإلسرائيلى يدخ
  .حتقيق أهدافه الرئيسية، وحتقيق وضع آمن ومستقر لدولة إسرائيل

  
يف إلقاء القنابل الثقيلة على دور العبادة متذرعة بأن املقاومين اإلسرائيلية ومل تتردد الطائرات 

قط بعد قصف عدة الفلسطينيين يختبئون داخلها مع أسلحتهم، لكن أياً من أولئك املقاومين مل يس
 .مساجد، بل كان هدمها وقتل من جلؤوا إليها من العائالت هي األهداف التي أصيبت فيها

  
  

  من تدمير اإلحتالل للمساجد" أصدقاء اإلنسان"موقف 
  

  
واألماكن املدنية دور العبادة ات اإلسرائيلية على املدنيين والهجم" أصدقاء اإلنسان" تدين*

 أن استهداف املساجد وتعتبر، الصواريخ من الطائرات احلربية عليهااملدفعية ووإطالق قذائف 
 حلرمة املساجد ودور العبادةكبير  االحتالل انتهاك من قبل قواتواملؤسسات املدنية األخرى 

ذلك ليس بغريب على قوات االحتالل التي ترتكب جرائم حرب يومية بحق أن وواملؤسسات املدنية 
هدف بطائراتها وأسلحتها الثقيلة األطفال والنساء والشيوخ واملنازل الشعب الفلسطيني، حيث تست

  .الفلسطينييناآلمنة يف حربها ضد 
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ته مليشياته يف األراضي الفلسطينية داخل اليوم يتوافق تماما مع ما فعل اإلحتاللإن ما يفعله *
وت العبادة أربعينيات القرن املاضي حيث دمرت اآلالف من بيثالثينيات واخلط األحضر يف 
ت الصربية املارقة يف ات تتماثل كذلك مع أفعال املليشيامثل هذه العملين إو. واألماكن املقدسة

وتدميرها لبيوت العبادة  إبان حربها ضد شعب البوسنة والهرسك يف تسعينيات القرن املاضي
 ". هناك

 
 يمثلو .نب دور العبادةال يقرها شرع وال دين وال قانون وأن األصل جت هدم املساجدن جرائم إ*

  .داتحرية األديان والعبا دليل على عدم صحة ما يدعيه االحتالل بأنه يراعي ذلك
 
ووفقاً  .األحوال يين الفلسطينيين يف جميعمل إسرائيل املسئولية الكاملة عن حماية املدنحت*

م تلك القوة ال يبرر على أي نحو كان استخدان الدويل فإن وجود مقاومة مسلحة لقواعد القانو
  .املفرطة

  
واستهداف بيوت  من سقوط املزيد من الضحايا يف صفوف املدنيين الفلسطينيين نظمةذر املحت*

، يف ظل التهديدات اإلسرائيلية التي تصدر من أعلى املستويات العبادة واملؤسسات املدنية األخرى
والتوسع  ضد سكان القطاعالسياسية والعسكرية يف حكومة إسرائيل بتوسيع العمليات العسكرية 

  :ا، فإنهيف استهداف بيوت العبادة
  

  
  مطالب منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية

  
  

عمليات اإلحتالل العسكرية ضد املدنيين إىل  بالغنظر بقلق تإذ  منظمة أصدقاء اإلنسان الدوليةإن 
  :ا، فإنهواملنشآت املدنية يف قطاع غزة

االحتالل قيادة اءات ادعبيوت العبادة، ونعتبر إن  تدميرو قصفيقاف إتؤكد على ضرورة . 1
من النساء من يلجأ إىل املساجد هم  ألن، داخل املساجد واهيةقاومين الفلسطينيين امل وجودب

  .وتهمبيلقصف االحتالل  بسبب واألطفال والشيوخ
سطيني إىل ضَرورة َدعم الشَعب الفلو قدسات،بيوت العبادة واملو ساجدو إىل حماية املدعت. 2

ممارسة على حق الشَعب الفلسطيني يف وتؤكد ، العدوان اإلحتاليلوالوقوف بجانبه يف مواجهة 
  .حقه الطبيعي يف ممارسة العبادة

 احملتلة من جرائم احلرب اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية املتعمدةاجلرائم  هذهؤكد أن ت. 3
أنها ةً ، معتبروأماكنه املقدسة لفلسطينييناملواطنين ا تلك القوات بأرواح خفافتعكس مدى است

للفلسطينيين خالفاً للمادة الثالثة والثالثين من اتفاقية جنيف  غير عادلأعمال انتقامية وعقاب 
  .بشأن حماية األشخاص املدنيين يف وقت احلرب 1949الرابعة لعام 

 ادد مطالبتهجتئم، ولوقف تلك اجلرا لعمل اجلاد والفاعلل كل أصحاب الضمائر احليةدعو ت. 4
لألطراف املتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة يف املادة األوىل من 
االتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن حتترم االتفاقية وأن تكفل احترامها يف جميع األحوال، كذلك 
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تهمين باقتراف خمالفات جسيمة من االتفاقية بمالحقة امل 146التزاماتها الواردة يف املادة 
من اتفاقية جنيف الرابعة  147لالتفاقية، علماً بأن هذه االنتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 

حلماية املدنيين وبموجب البروتوكول اإلضايف األول لالتفاقية يف ضمان حق احلماية للمدنيين 
  .الفلسطينيين يف األراضي احملتلة

  
  ة التي تستهدف من قبل قوات اإلحتاللاملواقع املدنية الفلسطينيالسكان املدنيين و*
وأفراد والصحافيين األطفال والنساء واملدنيين وكبار السن واملسعفين واألطباء واملصلين *

  .الشرطة املدنية وغيرهم
املدارس واجلامعات والعيادات وورياض األطفال وبيوت العبادة ارات عمالواملنازل السكنية *

والشاحنات ومقرات األمم املتحدة واملكاتب اإلعالمية ة ومستودعات األدوية واملستشفيات الطبي
والنوادي ودور األيتام والثقافية  يريةاخل معياتواجلوبيوت العزاء واملقابر ومستودعات األغذية 

دين ومقرات الشرطة املدنية وأجهزة الدفاع املالوزارات اخلدماتية وواملقرات البلدية الرياضية 
ومقرات املؤسسات اإلعالمية والقصور واملباين التاريخية  اجمللس التشريعي الفلسطينيومباين 

ة األخرى ارتجواللكمبيوتر وخدمات اإلنترنت اكز امروالصيرفة حمالت األسواق وو الفنادقو
والشوارع واجلسور وقوارب الصيد  واشيامل رعاومز دادةاحلوورش وحمطات توليد الكهرباء 

  .وغيرهاراضي الزراعية واألشجار واأل
  نهاية التقرير

 
 



 وال الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


