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 لألسبوع الثالث على التوالي، وفي ظل مؤامرة صمت دولية مريبة
  قوات االحتالل تواصل استباحة قطاع غزة، وتمارس أعلى درجات إرهاب الدولة، وتبيد عائالت بأآملها

  النسبة األآبر من الضحايا هم من المدنيين العزل
  نية شاملة بكافة المعاييرخراب ودمار غير مسبوق في الممتلكات العامة والخاصة، وآارثة إنسا

امرأة، 76 طفًال، و230 منهم  من المدنيين العزل، من بينهم 698 قتيًال، 1042ارتفاع عدد القتلى منذ بداية العدوان إلى 
  وسبعة من أفراد الطواقم الطبية، وثالثة صحفيين، واثنين من طواقم الخدمات اإلنسانية

   
  تى صدور هذا التقرير منذ بداية العدوان على قطاع غزة وح*** 

   مواطنًا فلسطينيًا منذ بداية العدوان 1042ـ مقتل  
   امرأة  76 طفًال، و230 من الشرطة المدنية، 166 مدنيًا، و698 من بين القتلى -
    
   القذائف المدفعية تدك منازل المواطنين وتسقط عائالت بأآملها ما بين قتيل وجريح-
ا الرصاص، وصعوبة                    قوات االحتالل تستهدف الطواق    - ق عليه دني وتطل دفاع الم نهم، وطواقم وال م الطبية، وتقتل سبعة م

  .بالغة في انتشال الجثث والجرحى من تحت أنقاض منازلهم
  ـ استهداف سيارات وآالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، ومقتل سائق إحداها 

  
   امرأة 552طفل، و) 1101(ين العزل، من بينهم  مواطن فلسطيني، معظمهم من المدني) 3901(ـ إصابة حوالي 

  
ا                       343 تدمير   - ي وجزئي لقربه ار آل ين دم ا ب  منزًال سكنيًا تم استهدافها بشكل مباشر، ومئات المنازل والشقق السكنية م

  من المناطق المستهدفة
     مقرًا أمنيًا وموقع تدريب عسكريًا76 منشأة صناعية؛ و46 مسجدًا، 20 تدمير -
شريعي،    41ر   تدمي -  ر الرئيسي للت  مبنى حكوميًا وغير حكومي، من بينها مقرات للوزارات والمحافظات والبلديات والمق

  ومؤسسات تعليمية، ومقرات للدفاع المدني
  ـ استهداف مقرين صحفييِن ومقر للخدمات الطبية 

  ساعةـ قوات االحتالل تواصل القيام بأعمال التجريف والتدمير والتهجير على مدار ال
  
ارات             - راء الغ سطينيين، ج دنيين الفل فوف الم ي ص سبوق ف ر الم سري غي ر الق اعي والتهجي زوح الجم ن الن ة م  حال

  المتواصلة على الشريط الحدودي مع إسرائيل، والشريط الحدودي مع مصر
  
والماء على محافظتي غزة     صعوبة بالغة في وصول اإلمدادات الغذائية وإرساليات الدواء اإلغاثية، انقطاع تام للكهرباء              -

  . والشمال وانقطاع جزئي على باقي مدن وبلدات القطاع
  
  

  في االنتهاآات اليومية*** 
  ـ مقتل ثالثة مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفل، في الضفة الغربية

  ـ الطفل قتل على أيدي مستوطن  
  فال أصيبوا على أيدي المستوطنين  مدنيًا فلسطينيًا، من بينهم سبعة أطفال، ثالثة من األط33ـ إصابة 

   
  عملية توغل في الضفة الغربية ) 15(قوات االحتالل تنفذ  * 
    مواطنًا، من بينهم ثالثة أطفال) 23( اعتقال      -
   

   قوات االحتالل تواصل حصارها المفروض على الضفة الغربية، وتواصل عزل القطاع نهائيًا عن العالم الخارجي * 
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  :ملخص 
سطينيين         أسبوعه الثالث، وسط استمرار شالل من      ل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة     دخ دنيين الفل الدماء في صفوف الم

ضحايا               شمال      .العزل، وبخاصة األطفال والنساء منهم، والذين باتوا يشكلون أآثر من نصف ال ا غزة وال  وال زالت محافظت
اتهم             تشهدان أعنف الهجمات الجوية والبرية والبحرية        سطينيين ومتلك دنيين الفل وات االحتالل ضد الم د  .  التي تنفذها ق وتؤآ

اتهم             واطنين وممتلك ازل الم يالً     تحقيقات المرآز أن تلك القوات تواصل قصف من سانية         األخرى ل ة إن ارًا، في ظل أزم ونه
نهم           ة ع ة إ        .حادة ترافقت مع انقطاع الماء والكهرباء والمواد التمويني ذا وتضرب حكوم ايير         ه سرائيل بعرض الحائط المع

دنيين العزل                   .  اإلنسانية والقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني آافة، غير آبهة بسقوط المزيد من الضحايا في صفوف الم
ة الموافق                 سطينية       9/1/2009وعلى الرغم من صدور قرار من مجلس األمن الدولي فجر يوم الجمع  بتوقيت األراضي الفل

دد                   المحتلة، ي  ل وته ى القطاع، ب د مضيها في عدوانها المتواصل عل قضي بوقف إطالق النار في غزة، إال أن إسرائيل تؤآ
د من              سبوقة بحق           بتوسيعه، األمر الذي يخشى معه المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان اقتراف المزي ر الم جرائم الحرب غي

دنيين سكان الم ة  .  ال تهداف وعرقل تالل اس وات االح ة  وتواصل ق رق اإلغاث دني وف دفاع الم واقم ال ة وط رق الطبي ل الف عم
ضاً                 . اإلنسانية ر استهداف وسائل اإلعالم أي ل في        .  وآان الالفت خالل الفترة التي يغطيها هذا التقري اع الهائ د االرتف ويؤآ

أوامر من    تعمد، وبشكل عدد الضحايا المدنيين والخسائر في الممتلكات العامة والخاصة على أن قوات االحتالل           واضح، وب
دنيين    أعلى المستويات السياسية والعسكرية إلى إيقاع أآبر عدد ممكن         من الضحايا البشرية والخسائر المادية في صفوف الم

 .الفلسطينيين وممتلكاتهم
  

ا                سطينيين ولممتلك انهم   المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يرى في تلك الحرب المعلنة استهدافًا واضحًا للمدنيين الفل تهم وأعي
ة ة     .المدني ذر بكارث رائيل تن ي إس سكرية ف سياسية والع ستويات ال ى الم ن أعل صدر م ي ت ة الت صريحات المتتالي ا أن الت  آم

ستويات  ع الم ى جمي ا عل وادة فيه سانية وحرب ال ه التحرك    .إن ت مضى ب ن أي وق ر م ب اآلن أآث دولي مطال ع ال  المجتم
ذا    .  خطر منذ بدء االحتالل لقطاع غزةالفوري والعاجل لوقف هذا العدوان األ   ة له رات الممكن يجدد المرآز إدانته بكل التعبي

دنيين            ة الم ة الخاصة بحماي العدوان، ويناشد المجتمع الدولي، وبخاصة األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابع
دخل العاجل من أجل            1949وقت الحرب لعام     ة للت ك               ، وآذلك المنظمات الدولي ذها تل ي تنف اعي الت ل الجم ال القت  وقف أعم

سانية               قوات، وللعمل الفوري على وضع حد لهذا التدهور الخطير وغير المسبوق في أوضاع حقوق اإلنسان واألوضاع اإلن
    .في قطاع غزة

  
الي   ر الح ا التقري ي يغطيه رة الت الل الفت رائيلي خ تالل اإلس وات االح تمرت ق صل، اس ياق مت ي س  ـ      8/1/2009(وف

ع               ) 14/1/2009 وات إغالق جمي ك الق ى قطاع غزة، حيث تواصل تل في فرض المزيد من إجراءات حصارها المشدد عل
اة   ات الحي دد مكون ات يه ذي ب ر ال والي، األم ى الت اني عل شهر الث راد لل ة األف ابر المخصصة لحرآ ة والمع ابر التجاري المع

د من االنتهاآات الخطرة والجسيمة في         وفضًال عن ذلك، تواصل      .األساسية للسكان المدنيين   ا لمزي قوات االحتالل اقترافه
ساني     دولي اإلن انون ال ك    .الضفة الغربية، والتي يرتقي العديد منها لمستوى جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي والق ًا لتل  والحق

ي   دنيين ف سكان الم ى ال ات عل ن العقوب د م تالل تفرض المزي وات االح زال ق رائم، ال ت اعي الج اب الجم ة العق ار سياس  إط
صالح                 تيطانية، ول شاريعها االس صالح م د من األراضي ل ا تواصل قضم المزي المخالفة لكل القوانين الدولية واإلنسانية، فيم
ة القدس                                   د مدين ستمرة في تهوي تها الم ة، فضًال عن سياس ضفة الغربي ين أراضي ال ضم الفاصل ب أعمال البناء في جدار ال

    . تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة االحتالل على اقتراف المزيد منها تأتي .المحتلة
  

  :وآانت االنتهاآات التي تم توثيقها خالل الفترة التي يغطيها التقرير الحالي على النحو التالي
   

  :العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة** 
وات االحتالل   تواصل العدوان اإلسرائيلي على قطاع    غزة لألسبوع الثالث على التوالي، وسط تصعيد غير مسبوق، آثفت ق

اءهم                   ستبيحة دم سطينيين، م من خالله استهدافها للمنشات المدنية والمساجد والمنازل السكنية، غير آبهة بأرواح المدنيين الفل
ة األخرى      انهم المدني شآت والم      .وأمالآهم وأعي ك المن دعي إسرائيل أن تل ة        وت راد من حرآ ل ألف ازل هي معاق ساجد والمن

ة       ة، وأن غالبي سلحة المميت وة الم تخدامها للق ي اس ت ف سلطات أفرط ك ال د أن تل ز تؤآ ات المرآ اس، إال أن تحقيق حم
دنيون                           المنشآت ه الم ات مع ذي ب اء سكنية مكتظة، األمر ال المستهدفة هي منشآت مدنية عامة وأمالك خاصة تقع وسط أحي

دفعون زل ي اتهم الع م وممتلك ن أرواحه ًا م ه باهظ دميره، .   ثمن تم ت زل ي ر أن أي من ن صعوبة األم د م ا يزي اق  ومم أو إلح
ذي سيؤدى                          ه، األمر ال اؤه أو ترميم اد بن ارص أن يع أضرار به ال يمكن في ظل ظروف الحصار الخانق وأجواء الشتاء الق

م                 أوى له وفر م سطينية وعدم ت ات األسر الفل شريد مئ ا              من ج  .  إلى ت وات االحتالل، وبواسطة طيرانه انب آخر واصلت ق
سطينية في قطاع غزة من وزارات                     ة الفل ة للحكوم ار التابع ا تبقى من المق دمير م ة، قصف وت ا العمودي الحربي وطائراته

د                        .  ومباٍن ومقار محافظات   ك فق واطنين، فضال عن ذل دم خدمات لجمهور الم وزارات تق يشار إلى أن جميع هذه المقار وال
  .لحقت أضرار جسيمة ودمار شامل في العديد من المنازل والمنشات المدنية المجاورة لتلك المقار
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شكل    27/12/2008وخالل األسبوع الثالث من العدوان الذي بدأته بتاريخ   ي اإلسرائيلي، وب ، صّعدت قوات االحتالل الحرب
ي تقت ا الت رائم حربه رة ج ا للقطاع، من وتي ذ احتالله سبوق من ر م اتهم، ضاربة غي سطينيين وممتلك دنيين الفل ا ضد الم رفه

اتهم في وقت الحرب                     دنيين وممتلك ة الم ضمانة لحماي وفر ال ي ت دولي الت انون ال د، قواعد الق شكل متعم .  بعرض الحائط، وب
اطق  ويؤآد عدد الضحايا الذين يتساقطون يوميًا بالعشرات بين قتيل وجريح، والممتلكات التي يتم قصفها عمدًا، بما         فيها المن

ي                      ا الحرب وات احتالله ة إسرائيل وق ة، أن حكوم المحمية ودور العبادة وأماآن االستشفاء وأطقم اإلسعاف والمراآز التعليمي
شأن                          ة ب ة جنيف الرابع ين من اتفاقي سادسة واألربع ادة ال تقترف جرائم حرب تستوجب محاآمة منفذيها وقادتهم بموجب الم

  .، والموقعة من قبل تلك الحكومة1949ب لعام حماية المدنيين في وقت الحر
  

رط                    نهم، واالستخدام المف ساء م ال والن دنيين العزل، وبخاصة األطف ضحايا من الم اع المتواصل في أعداد ال ويشير االرتف
اتهم              دنيين وممتلك د من الخسائر في أرواح الم  وباتت  . لوسائل القتال إلى أن قوات االحتالل تهدف من عملياتها إيقاع المزي

ل عدة أعوام                       ان قب ي اقترفت في لبن ى     .  مشاهد الضحايا تعيد إلى األذهان مجازر صبرا وشاتيال وقانا الت شير المرآز إل وي
ر              سكانية األآث نحو خاص بأن تحقيقاته الميدانية تؤآد استخدام إسرائيل ألنواع من األسلحة غير المعهودة باتجاه التجمعات ال

ة،                 آثافة في جميع مناطق القط     ًا بالغ اع، من بينها قذائف تنفجر قبل وصولها لألرض ويتناثر منها شظايا ملتهبة تسبب حروق
ة                         ه رائحة آريه ا دخان ابيض آثيف ول ل ينبعث منه ضًا قناب تصل للعظام وتؤدى إلى بتر في األطراف، فيما استخدمت أي

ا ط    .  يؤدي إلى حاالت إختناق وغيبوبة     ي يجريه دء في        وتفيد بعض التحقيقات الت ذ الب وات االحتالل ومن أن ق ز، ب اقم المرآ
اهرة،                     سانية ق هجومها البري على القطاع، تستولي على العديد من المنازل السكنية، وتحتجز سكانها في ظل ظروف غير إن
ذا فضًال عن                 ا، ه ة عنه حيث تمنع عنهم الماء والطعام، وتستخدمهم في بعض األحيان آدروع بشرية لصد هجمات المقاوم

ازل أو                    ت اطق سواًء من ك المن ى تجريف مساحات واسعة من تل خريب منازلهم والعبث فيها وسرقة محتوياتها، باإلضافة إل
  .أراضي زراعية أو ممتلكات خاصة

  
ة في                             رق والطواقم الطبي سانية والف ة اإلن ة انتهاآات جسيمة ضد طواقم اإلغاث وات المحتل وخالل هذا العدوان، مارست الق

ووفقًا .  ة الثابتة والميدانية، بما فيها عربات إسعاف ونقل القتلى والجرحى والمرضى، وعربات الدفاع المدني  المنشآت الطبي 
يهم رجال          ان، بمن ف د من شهود العي احثوه من العدي ا ب ي جمعه ادات الت سان، واإلف وق اإلن سطيني لحق ق المرآز الفل لتوثي

ام      المهمات الطبية والجرحى وأفراد أسرهم، ارتكبت الق  ة لع ة جنيف الرابع وات الحربية المحتلة، وفي انتهاك واضح التفاقي
ة                    1949 راد الطواقم الطبي   .، وبخاصة لنطاق الحماية التي توفرها لهم، انتهاآات جسيمة ترتقي لكونها جرائم حرب ضد أف

لقوات الحربية المحتلة  وحتى لحظة صدور هذا التقرير، قتلت ا 27/12/2008ومنذ بدء العدوان على سكان قطاع غزة، في         
ى وتطبيب الجرحى والمصابين                       ل القتل إخالء ونق امهم ب نهم خالل قي ة، وأصابت العشرات م سبعة أفراد من الطواقم الطبي

يارات اإلسعاف                     .والمرضى ة، وس شآت الطبي د من المن ري والبحري والجوي العدي صفها الب  واستهدفت القوات المحتلة بق
 وقد مثلت تلك االعتداءات      .ملة في القطاع، ومنعتها من الوصول إلى الضحايا من القتلى والجرحى          التابعة للفرق الطبية العا   

ى       ضحايا من القتل الصارخة تقويضًا لعمل رجال الطواقم الطبية وفرق اإلسعاف، وحالت دون وصولهم إلى العشرات من ال
   .طاع التي تعرضت لألعمال العسكرية العدوانيةوالجرحى، وخاصة في صفوف السكان المدنيين، في العديد من مناطق الق

  
ارات                           ات الغ ر مئ ذا التقري ى لحظة صدور ه ى غزة وحت ة عدوانها عل ذ بداي ي اإلسرائيلي من وشنت قوات االحتالل الحرب

ة ضد أهداف في قطاع غزة         ) 2300(وذآرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن طائراتها الحربية نفذت         .  الجوية ضربة جوي
شات              .  14/1/2009ية العدوان وحتى صباح يوم األربعاء الموافق         منذ بدا  سكنية والمن ازل ال ا المن د استهدفت من خالله وق

ة، ورش الحدادة، عشرات                  اني الحكومي ين، المب شغيل الالجئ المدنية والمساجد والجمعيات الخيرية، مدارس وآالة غوث وت
ئ ال  سكرية، مراف دريب الع ع الت ة ومواق ع األمني ادات  المواق ن العي د م ديات، العدي رات البل صرافة، مق صيادين، محالت ال

ى                         . الطبية، المؤسسات التعليمية   ى البن دة أن تقضى عل ستبيحه إسرائيل، وتحاول جاه م ت اك أي شيء ل بمعنى انه لم يبَق هن
ه وعنا                          ع مكونات ان آمن في قطاع غزة وأصبح القطاع بجمي اك مك صره تحت مرمى    التحتية والخدماتية، بحيث لم يعد هن

  .النيران
  . األرقام الواردة في أعلى التقرير الحالي تعطي صورة واضحة عن تلك المنشات:  مالحظة

  
ى وجرحى، فضًال عن                         ين قتل وجراء تلك الغارات المتواصلة والمكثفة على تلك األهداف، فقد سقط العديد من الضحايا ما ب

ك األهداف           الدمار الكلي والجزئي الذي لحق بالمنازل والمن       ع في محيط تل ي تق ة الت    وجراء  .شات المدنية والمقار الخدماتي
سطينية                ي الفل ين األراض ا ب دودي م شريط الح ول ال ى ط رائيلي عل ي اإلس ران الحرب نها الطي ي ش ة الت ارات الجوي الغ

م                   سرًا، حيث ت ا ق واؤهم   والمصرية، جنوبي مدينة رفح، فإن عشرات األسر ترآت منازله دا      إي ة      في الم ة لوآال رس التابع
ارص                     رد ق ة ووسط ب سطينيين، في ظل ظروف صعبة للغاي ين الفل ة      .غوث وتشغيل الالجئ ا أن القصف ألهداف معين  آم

وسط األحياء السكنية، أو التهديد بقصفها خلق أزمة إنسانية بكل المعاني، ففضًال عن حالة الرعب والخوف وخصوصًا في               
ى    صفوف األطفال فإن عشرات العائالت     سرًا إل ًا وق ا طوع ًا، األمر          ترآت منازله ر أمن ا أآث ي تظن أنه ارب الت وت األق  بي

  .الذي سبب اآتظاظ جديد داخل المنازل في ظل ظروف بيئية وصحية وغذائية غاية في الخطورة
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ى والجرحى   واستنادًا لتوثيق المرآز، وما استطاع باحثوه من رصده خالل هذا العدوان المتواصل، فقد آانت حصيلة القت              ل

  :منذ بداية العدوان وحتى لحظة صدور هذا التقرير على  النحو التالي
) 3901( وبلغ عدد المصابين   . امرأة76 طفًال، و229 منهم من المدنيين العزل، من بينهم        698 قتيًال،   1042عدد القتلى   

نهم   ن بي زل، م دنيين الع ن الم م م ريح، معظمه ل، و) 1101(ج رأة552طف شار إ.   ام ى  ي ن القتل دنيين م دد الم ى أن ع ل
وم األول من                         واقعهم جراء القصف المباغت في الي المذآور أعاله، لم يشمل أفراد الشرطة المدنية الذين سقطوا داخل م

و   ددهم بنح در ع دوان، ويق م    165الع ى رأس عمله انوا عل ال وآ ة قت ي حال وا ف م يكون ؤالء ل صًا، وه ضحايا  . شخ  وال
  :يموزعون على النحو التال

  
نهم          309 قتيًال،   353بلغ عدد القتلى في محافظة الشمال       : محافظة الشمال *  زل، من بي دنيين الع رأة،   30 منهم من الم  ام

  .  طفًال) 576(امرأة ) 223(، من بينهم حوالي )1843(وبلغ عدد المصابين نحو 
  
وبلغ .    امرأة35دنيين العزل، من بينهم   منهم من الم251 قتيًال، 434بلغ عدد القتلى في محافظة غزة    : محافظة غزة * 

  .طفًال) 150(امرأة، و) 80(جريحًا، معظمهم من المدنيين العزل، من بينهم ) 850(عدد المصابين نحو 
  
نهم           58 قتيًال،   139 بلغ عدد القتلى في محافظة الوسطى         :محافظة الوسطى *  زل، من بي دنيين الع نهم من الم ساء   5 م  ن

  .وطفًال) 113(امرأة، ) 77(جريحًا، معظمهم من المدنيين العزل، من بينهم ) 391( نحو وبلغ عدد المصابين
  
ونس               : محافظة خان يونس  *  ى في محافظة خان ي غ عدد القتل يًال،    76بل نهم            55 قت زل، من بي دنيين الع نهم من الم  5 م

  .طفًال) 171(امرأة، و) 95(ينهم جريحًا، معظمهم من المدنيين العزل، من ب) 369(وبلغ عدد المصابين نحو .  نساء
  
رأة واحدة      25 قتيًال،   40بلغ عدد القتلى في محافظة رفح       : محافظة رفح *  نهم  ام غ  .  منهم من المدنيين العزل، من بي وبل

  .طفًال) 91(امرأة، و) 77(جريحًا، معظمهم من المدنيين العزل، من بينهم ) 448(عدد المصابين نحو 
  

    ر والقصف األخرىأعمال القتل وإطالق النا
دنيين                 ن الم ين م ر اثن ذا التقري ه ه ذي يغطي بوع ال الل األس رائيلي خ تالل اإلس وات االح ت ق ة، قتل ضفة الغربي ي ال وف

ال ومصور      .  الفلسطينيين، بينما قتل طفل على يد أحد المستوطنين        وأصابت تلك القوات ثالثين مواطنًا، من بينهم سبعة أطف
  .   وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى ثالثة، والمصابين إلى ثالثة وثالثين.  فال على أيدي المستوطنينصحفي، فيما أصيب ثالثة أط

وات االحتالل                   8/1/2009 ففي ساعات صباح يوم الخميس الموافق          ة، قتلت ق سلحة المميت وة الم رط للق ، وفي استخدام مف
يم  "االسرائيلي مواطنًا فلسطينيًا بالقرب من محطة محروقات مستوطنة          ة          "شور أدوم شرقية المحتل ة القدس ال .  ؛ شرقي مدين

ة                                 ي الرواي د أو نف ي لتأآي وفر شاهد محل م يت ه ل ود، إال أن ادعت تلك القوات أن الفلسطيني حاول إشعال النار في محطة الوق
  . اإلسرائيلية

اعات ظه   ي س رائيلي ف تالل اإلس وات االح ت ق ارد، قتل دم ب ل ب رائم القت ن ج دة م ة جدي ي جريم ق وف اء المواف وم الثالث ر ي
ل      13/1/2009 د       .  ، مدنيًا فلسطينيًا في بلدة إذنا، شمالي غرب محافظة الخلي ان، فق شهود العي ات المرآز ول تنادًا لتحقيق واس

ة             المذآورتعرض المواطن    ى جه اده إل ه، واقتي ل اعتقال دة ساعات قب ل لع  لالعتداء عليه بالضرب المبرح، وتعريضه للتنكي
  . تصفيتهغير معلومة، و

وم                  ساء ي ل أحد المستوطنين في ساعات م سطينيين، قت دنيين الفل ا المستوطنون ضد الم ي يقترفه وفي إطار جرائم القتل الت
ين آخرين                      13/1/2009الثالثاء الموافق    ة، وأصاب طفل ة قلقيلي دة عزون، شرقي مدين وفي  .  ، طفًال فلسطينيًا من سكان بل

ل         أعقاب ذلك وصلت إلى المكان قوة عسك       وذآر  .  رية إسرائيلية، واعتقلت الطفلين المصابين، واحتجزت جثمان الطفل القتي
   .شهود عيان أن النار أطلقت على األطفال من مسافة ال تزيد عن عشرة أمتار، ما يشير إلى أن المستوطن تعمد قتلهم

دنيون ال              ا الم ي نظمه سلمية الت دوان اإلسرائيلي     وفي إطار استخدامها القوة المسلحة ضد المسيرات ال دًا بالع سطينيون تنديي فل
على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، أصابت قوات االحتالل خالل هذا األسبوع اثني عشر مدنيًا في الضفة                  

ة اريخ .  الغربي ي ت ابته    8/1/2009فف ل وصفت إص دهما طف سطينيين، أح واطنين الفل ن الم ين م وات اثن ك الق ، أصابت تل
  .طيرة، في مخيم الفوار لالجئين الفلسطينيين، جنوبي محافظة الخليلبالخ

اه                         9/1/2009 وفي تاريخ    ار تج ا الن تح أفراده دما ف ل، عن نهم طف سطينيين، من بي دنيين الفل ، أصابت قوات االحتالل ستة م
ة ا                ة اآلخرون في مدين ل، واألربع ة الخلي ل متظاهرين، اثنان منهم في بلدة بيت أمر، شمالي مدين د وصفت جراح    .  لخلي وق

  .     أحدهم بالخطرة
سطينيون          دنيون الفل ا الم ي ينظمه سلمية الت اج ال سيرات االحتج د م ي ض رط ومنهج شكل مف وة ب تخدام الق ار اس ي إط  وف
ضم، استخدمت                  والمتضامنون اإلسرائيليون واألجانب المدافعون عن حقوق اإلنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار ال

ة عشر     .الحتالل القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار قوات ا   ما أسفر عن إصابة ثماني
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اق           مواطنًا فلسطينيًا، من بينهم أربعة أطفال ومصور صحفي، بجراح، فضًال عن إصابة عشرات المتظاهرين بحاالت اختن
  .  جراء استنشاقهم الغاز

ة                   9/1/2009الجمعة الموافق   وفي ساعات صباح يوم      يلو، شمال شرقي مدين ًا من مستوطنة ش اجم مستوطنون، إنطالق ، ه
ين               رام اهللا، طفلين فلسطينيين من قرية قريوت، جنوب شرقي مدينة نابلس، وأطلق أحدهم النار تجاههما، فأصاب أحد الطفل

  .  بعيار ناري في اليد
  

  : أعمال التوغل
دثًا               واصلت قوات االحتالل اإلسرائ    يلي أعمال التوغل اليومية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والتي باتت تشكل ح

سم                                   ال، والتي تت ك األعم ي تقترف خالل تل ه بغض النظر عن الجرائم الت ايش مع دولي التع ي وال يوميًا بدا المجتمع المحل
ة  معظمها بعمليات اعتقال واسعة النطاق، وإطالق نار عشوائي وتخريب في الم       ا      .متلكات المدني ي يغطيه رة الت  وخالل الفت

وات         ك الق ة، اعتقلت                        ) 15(هذا التقرير، نفذت تل ضفة الغربي دات ومخيمات ال ل في معظم مدن وبل ى األق ة توغل عل عملي
دة  وخالل هذا األسبوع، حولت قوات االحتالل منزلين سكنيين في ب    .  مواطنًا فلسطينيًا، من بينهم ثالثة أطفال     ) 23(خاللها   ل

  .    بيت أمر، شمالي مدينة الخليل، إلى ثكنتين عسكريتين بعدما طردت سكانهما منهما
  

  : الحصار والقيود على حرية الحرآة
دء انتفاضة                        ذ ب ة من سطينية المحتل ى األراضي الفل واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة عل

ى                  األقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع       اني عل شهر الث ع لل  غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي، حيث تمن
 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن      1,5 األمر الذي وضع نحو       .التوالي وصول إمدادات الوقود وإرساليات الغذاء والدواء      

    .ي ظل هذا الحصار إلى شلل في آافة مناحي الحياة وبات القطاع على شفا آارثة إنسانية وبيئية ف جماعي، وأدى
ين                ر مسبوق للحواجز العسكرية، ب شار غي انق، وانت من جانب آخر، ال تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خ

  .المدن والقرى والمخيمات، األمر الذي حول معظم مناطق الضفة إلى آانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض
   

  : ومن ابرز مظاهر الحصار المفروض على
   

  قطاع غزة 
د خلف الحصار المفروض                 امين، وق د عن ع ا يزي ذ م تواصل قوات االحتالل إغالق آافة المعابر الحدودية لقطاع غزة من

ران   / على قطاع غزة، والذي شددت قوات االحتالل من إجراءاته من شهر يونيو            ى األوضاع         2007حزي ة عل ارًا آارثي ، آث
  . اإلنسانية واالقتصادية في القطاع

ة،                   1.5 يحرم نحو            - شية مالئم  مليون فلسطيني من حقوقهم األساسية، بما فيها حرية الحرآة، والحق في ظروف معي
  . والحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في التعليم

ت       27/12/2008 على القطاع بتاريخ      وتزامن مع العدوان اإلسرائيلي    ر اعاله، اس ام   والمذآورة جرائمه في التقري مرار إحك
ر من       ذ أآث ة للقطاع         18الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة من ابر الحدودي ة المع ك إغالق آاف ا في ذل   . شهرًا، بم

ى                                درتها عل ة من عدم ق ة األولي شفيات ومراآز الرعاي ا المست ا فيه ة، بم شآت الطبي ة المن وجراء ذلك عانت، وال تزال، آاف
ديم الخدمات     الوفاء باحتياجات السكان المدنيين     وتوفير الرعاية الصحية الجسدية والعقلية، وانعكس ذلك على قدرتها على تق

درتهم            .الطبية لسكان القطاع   م في الصحة، سواء في ق سكان بحقه  آما انعكست حالة الخوف والرعب على مستوى تمتع ال
ى           على الوصول إلى تلك المنشآت بسبب خطورة األوضاع األمنية، أو بسبب النقص ال              ة عل شآت الطبي درات المن شديد في ق

زة، ومصادر                .االستجابة لحاجات مئات القتلى والجرحى، وآالف المرضى       ة في وزارة الصحة بغ  وأفادت المصادر الطبي
  :مستشفى الشفاء الطبي، الذي يعتبر المرآز الرئيسي للعالج في القطاع، بما يلي

ى والجرحى       يعاني القطاع نقصًا خطيرًا في عدد األسرة             · غ عدد    .في المستشفيات الستقبال مئات الضحايا من القتل  ويبل
ا    1200األسرة في القطاع نحو     شفى    530 سريرًا، من بينه ا      سريرًا في مست شفاء، من بينه ة  135ال ة األولي د   . للرعاي  وق

 األعداد الكبيرة التي آانت     عجزت الطواقم الطبية في المستشفيات والعيادات عن توفير أسرة لعالج وتطبيب الجرحى بسبب            
شافي     .تصل في أعقاب عمليات القصف الجوي للقوات الحربية المحتلة  ى الم يًال ونحو   319 فقد وصل إل ًا  1000 قت  جريح

ة                        .خالل خمسة أيام   ستلزمات الطبي ة والم شديد في األدوي نقص ال داواة هؤالء في ظل ال رق        . ويتم عالج وم د الف ا تكاب  آم
  . ة بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المشفىالطبية مشقة آبير

 ال تزال األقسام المختلفة من مستشفى الشفاء والمستشفيات األخرى في القطاع تعاني من عدم قدرتها على تقديم العالج                   ·
و    ة لنح دمات الطبي سبب        390والخ ك ب ة، وذل ة المحتل وات الحربي سكرية للق ة الع ى العملي ن جرح ًا م وفر   جريح دم ت ع

م  ة لعالجه ة الالزم زة الطبي ة واألجه ات المادي و    .اإلمكاني ى نح ارج عل ي الخ الج ف ويلهم للع ؤالء الجرحى تح اج ه  ويحت
راحهم   اباتهم وج ورة إص رًا لخط سرعة نظ و     .ال ل نح ن تحوي وزارة م ت ال د تمكن شفيات   60 وق ى المست نهم إل ًا م  جريح

  . المصرية خالل اليومين الماضيين
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ة                 أدت     ·  عمليات القصف الجوي المتواصل إلى خلق حالة من اإلرباك والخوف والهلع بين صفوف الفرق والطواقم الطبي
 وتفاقمت خطورة األوضاع األمنية في المستشفى بعد تعرضه ألضرار جسيمة نجمت عن  .العاملة في مستشفى الشفاء بغزة    

ه           و المجاور ل د تحطم زجاج         .القصف الجوي لمسجد البورن ا                وق اني الحروق، الجراحة واإلدارة، فيم ذ في مب ة النواف آاف
م                              ى رق شفى في مبن ة في المست ات الجراحي سم العملي اه ق ا دمرت خطوط شبكة مي ك        .8تحطمت أبوابها، آم د خلف ذل  وق

  . صعوبة بالغة في فرق وطواقم المستشفى
ي وزارة     · صيانة ف ة و ال دير الهندس ارين، م سام الحم دس ب اد المهن ستمر عن   أف شكل م اء ب اع الكهرب صحة، أن انقط  ال

د قلصت من                               ة ق دات الطبي زة والمع د من األجه ة للعدي ار الالزم ستمر، ونقص قطع الغي مستشفيات القطاع، وبشكل شبه م
  :  وأضاف أن ذلك أدى إلى .آفاءة وعمل العديد من تلك األجهزة

ا               محطة من محطات األآسجي       17 تعطل وضعف آفاءة عمل              - شفيات القطاع، ومن بينه ة لمست ة التابع  3ن المرآزي
  .محطات في مستشفى الشفاء، وتغذي أقسام الباطنة، األمراض الصدرية وقسم غسيل الكلى فيها

  .تعطلت مضخات آبار المياه في مستشفى الشفاء بعد تعرضها ألضرار بالغة          -
ك مع        يعاني أفراد الطواقم والفرق الطبية نق                - زامن ذل دان، ويت وجههم للمي لكية خالل ت صًا في وسائل االتصال الالس

  .انقطاع شبكة االتصال الفلسطينية جوال، ما يزيد من خطورة عمل فرق اإلسعاف ويعيق عملهم
ار الك          - ستمر للتي اع الم سبب االنقط التلف ب ددة ب ة مه واد الغذائي ات والم ة والتطعيم ن األدوي د م ت العدي ائي،  بات هرب

  .ونظرًا لعدم آفاية المولدات التي تعمل على تعويض الكهرباء بالمحروقات
شفى                        - اني من        . تعاني مستشفى الشفاء من استمرار تعطل جهاز قسطرة القلب، وهو الجهاز الوحيد في المست ا تع  آم

  . الوالدةتعطل أجهزة التعقيم المرآزة وأجهزة بسترة وتعقيم حليب األطفال الخدج حديثي
ا                              - اد الكامل عليه آما تشهد آافة مستشفيات القطاع نقصًا في قطع غيار المولدات الكهربائية، خاصة في ظل االعتم

ر                 .بسبب انقطاع الكهرباء   وت، فالت ر الزي  وال يتوفر لدائرة الصيانة في الوزارة العديد من قطع غيارها آفالتر الهواء، فالت
  .يوت الخاصة بهافصل الكيروسين والز

سيارات اإلسعاف والطوارئ، وتعمل نحو           - ار ل د من قطع الغي وزارة من تقص العدي اني ال شكل % 50تع ا ب منه
  .استثنائي بسبب خطورة األوضاع الصحية، رغم عدم توفر تلك النواقص

دم، وهو           30و  تعاني المختبرات المرآزية في المستشفيات نقصًا خطيرًا، من بينها نح                    -  جهازًا تستخدم في فحص ال
صابين    ى والم دم للجرح ل ال ات نق ق عملي ا يعي راء       . م ه دون إج ة نقل ي حال دم ف وث ال ن تل ؤالء م اة ه ى حي شى عل ويخ

  .الفحوصات الالزمة للتأآد من سالمته
ا، وم           - ات فيه ي غرف العملي ة ف ستهلكات الطبي واع الم ي أن صًا ف شفيات نق اني المست ات، تع شافات عملي ا آ ن بينه

  . طاوالت عمليات، أجهزة مختبرات، أجهزة أشعة وأجهزة عناية مكثفة
ا                                   - ة، ومن بينه صًا في األدوي اني نق ة الصحية في القطاع تع  أصنافًا من     105 ال تزال المستشفيات ومراآز الرعاي

بينها معظم أدوية مرضى السرطان، و أدوية لعالج نحو            صنفًا من المستهلكات الطبية، من       255قائمة األدوية األساسية، و     
  . طفًال يعانون من اإلصابة بمرض التليف الحوصلي، وما يزال وضعهم الصحي مهدد بشكل خطير80

م من                            - ة، وه ة والثانوي ة، اإلعدادي ا االبتدائي ة مراحله دارس، بكاف ة الم بات أآثر من نصف مليون فلسطيني من طلب
ال، م هماألطف ى مدارس ن الوصول إل ون م ن  .حروم ر م د أصيب أآث سية أو 5000 وق ًا بحاالت صدمات نف ة وطالب  طالب

بجراح خالل اليوم األول لبدء الغارات الجوية العشوائية، بينما آانوا يجلسون على مقاعدهم الدراسية، أو آانوا في طريقهم                     
سائية هم الم ى مدارس ال محرومين .إل زال هؤالء األطف سبب  وال ي م ب سية لعالجه صحة النف ى خدمات ال ن الحصول عل  م

  .النقص الشديد في تلك الخدمات
ذين                         .  ويقول د          - اء األمور ال ر في عدد أولي اع آبي ه سجل ارتف سي، أن نفس واألخصائي النف سمير قوته، أستاذ علم ال

اجم عن            توجهوا لمراآز الصحة النفسية في القطاع لالستفسار عن آيفية معالجة أعرا           الهم، الن دى أطف سي ل دهور النف ض الت
قوته األعراض النفسية التي ظهرت على أطفال غزة جراء           .  ووصف د   .أصوات اإلنفجارات الهائلة التي هزت قطاع غزة      

الإرادي، قضم األظافر والخوف من                            ول ال ل في التب ذي يتمث اجم عن القصف المتواصل، ال الشعور بالرعب والخوف الن
ى ا ل، عل اء       اللي سبب، والبك ة ال ر معروف سمية غي ة وآالم ج ة المخيف وابيس الليلي زع، والك وف والف صدر الخ ه م ار أن عتب
وع من             . وتوقع د  . واالنطواء ار ن ل أظه سي، مث دهور النف د من مظاهر الت سطينيين المزي ال الفل دى األطف قوته أن يتطور ل

ى ال             درة عل ستواهم التعليمي       العنف في التعامل مع زمالئهم، فضًال عن عدم الق دهور م ز، وت ى أن     . وأشار د    . ترآي ه إل قوت
د                 ه يفق الطفل الفلسطيني، الذي يتعرض للتجارب الصادمة من خالل عمليات القصف يصبح أقل طاعة لوالديه، إلى جانب أن

  . ف اإلسرائيليقوته أن تتفاقم أوضاع األطفال في غزة جراء عمليات القص. وتوقع د. القدرة على التعامل معهما بانفتاح
   

  الضفة الغربية * 
ة             ا مدين ا فيه ة، بم ضفة الغربي تواصل قوات االحتالل فرض قيود مشددة على حرآة المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء ال
ة وقطاع غزة من الوصول                        ضفة الغربي القدس الشرقية المحتلة، آما تواصل سلطات االحتالل منع آالف الفلسطينيين من ال

  .نة القدسإلى مدي
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ول                 - ى دخ شددة عل ودًا م رض قي ا، وتف دس ومحيطه ة الق ل مدين ي داخ واجز ف ة الح تالل إقام وات االح  تواصل ق
  . الفلسطينيين للمدينة، آما يمنع المدنيون الفلسطينيون بشكل متكرر من الصالة في المسجد األقصى

الجنود، و    93نهم  حاجزًا يعيق حرآة الفلسطينيين، من ضم      630 هناك           - ززًا ب ًا   537 حاجًزا عسكرًيا مع  حاجزًا مادي
اراً " حاجزًا  80-60 وإلى جانب ذلك، هنالك حوالي   ).آتل ترابية، آتل إسمنتية، جدران، الخ     ( وات    " طي صبها ق ًا تن أو مؤقت

  . االحتالل في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية آل أسبوع
ى   724م غير القانوني في الضفة الغربية فإن طوله سيبلغ           عند استكمال بناء جدار الض             -  آيلومترًا، وهو ما سيؤدي إل

اء      . فرض المزيد من إجراءات العزل على السكان الفلسطينيين        ى اآلن بن م حت ا     350وقد ت ومترًا من الجدار، منه % 99 آيل
  . نية للمصادرةعلى األراضي الضفة الغربية نفسها، وهو ما يعرض المزيد من األراضي الفلسطي

ة أو  18من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية والتي تؤدي إلى % 65 هنالك ما يقارب            -  تجمعًا سكانيًا فلسطينيًا مغلق
  ). طريقًا72 من أصل 47(مسيطر عليها من قبل حواجز قوات االحتالل اإلسرائيلي 

ى    . ور على الفلسطينيين استخدامها في الضفة الغربية       آيلومتر من الطرق المحظ    500 هنالك ما مجموعه             - عالوة عل
ة، دون الحصول                      شرقية المحتل ا القدس ال ا فيه ذلك، ال يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، بم

  . على تصاريح تصدرها قوات االحتالل، وهو أمر غاية في الصعوبة
  . العتداء على المتظاهرين الذين ينظمون احتجاجات سلمية ضد بناء جدار الضم تواصل قوات االحتالل ا        -
وقيفهم                                      - ك ت ا في ذل ة، بم ضفة الغربي سطينيين في القدس وفي مختلف أنحاء ال  تواصل قوات االحتالل مضايقة الفل

   .وتفتيشهم في الشوارع
   

ي يغط رة الت ا خالل الفت م توثيقه ي ت ات الت الي وآانت االنتهاآ ر الح ا التقري ى النحو ) 14/1/2009 ـ    8/1/2009(يه عل
  :التالي

   
  : العدوان على قطاع غزة: أوًال

انوني        دخل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الثالث        دوره األخالقي والق دولي ب ام المجتمع ال على التوالي دون قي
ي ا      وات االحتالل الحرب سطينيين         بوقف العدوان، أو على األقل لجم ق دنيين الفل ِل من الم ا للكف عن الَنيِّ إلسرائيلي وإلزامه

سلحة ضدهم   وة الم رط للق تخدامها المف ن اس د م اتهم، والح ع   .وممتلك سان أن المجتم وق اإلن سطيني لحق ز الفل د المرآ  يعتق
م   تعمد التصرف بطريق) مجلس األمن الدولي  (الدولي، ممثًال بهيئته المخولة بحفظ األمن في العالم          ة األم ة مخالفة لميثاق هيئ

سطينية   ا المفتوحة ضد األراضي الفل ًا إضافيًا لمواصلة حربه رائيلي وقت ي اإلس لطات االحتالل الحرب دة إلعطاء س المتح
ا               نهم عائالت بأآمله دنيين، من بي ات الم ة      . المحتلة في قطاع غزة، وُيَمكِّنها من إزهاق أرواح مئ ات الميداني ًا للتحقيق ووفق

ري             التي   وم من عدوانها الب ة الماضية وفجر الي يجريها طاقم المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان فإن إسرائيل تجاوزت الليل
دك    آل الخطوط، واستباحت المزيد من أرواح المدنيين األبرياء وهم داخل منازلهم،          ا ل  وجيَّرت آل قوتها العسكرية وعتاده

ل  مناطق سكنية مأهولة ومكتظة بدون أي مبرر،         ذا وفضًال عن سقوط       حيث سقطت عائالت بأآملها ما بين قتي  وجريح، ه
ال                               ية، وخصوصًا حليب األطف ة األساس واد الغذائي اد في الم انون من نقص ح دنيين يع الضحايا فإن ما تبقى من السكان الم

ذي                اء، األمر ال اء والم ام للكهرب ًا شبه ت ه انقطاع ة      والخبز، واألدوية، فيما يشهد القطاع بأآمل ه القطاع يعيش آارث ات مع  ب
  .إنسانية بكل المعايير

  
  :وفيما يلي أبرز الجرائم التي اقترفتها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي في عدوانها المتواصل على القطاع

   
  :محافظة شمال قطاع غزة

  :آانت الجرائم في محافظة شمال غزة على النحو التالي
د   قصفت طائرات االحتالل بصاروخ منزل المواطن طارق   ،8/1/2009وافق  يوم الخميس الم  في ساعات صباح    **  محم

  . في بيت حانون ما أدى لمقتله عامًا،22نمر أبو عمشة، 
واطن         *  ل الم صباح، قت سام قوطة،   وفي ساعات ال ًا، 32ب القرب من محطة          عام ود االحتالل ب د إصابته برصاص جن  بع

شرآة                     .احمودة على طريق صالح الدين في بلدة جبالي        ة ل شاحنات التابع ذآور هو سائق إحدى ال واطن الم  يشار إلى أن الم
ر            ة عب ي تصل للوآال ة الت واد اإلغاثي ل الم ين لنق شغيل الالجئ ة غوث وت دة مع وآال سة المتعاق شرآة الرئي شحيبر، وهي ال

ة لوآا                ".معبر آرم أبو سالم   " ة تابع واطن قوطة ضمن قافل ا الم روا،       وآانت الشاحنة التي يقوده م االن ا عل ة الغوث وعليه ل
  .حيث أطلقت النار وبشكل آثيف ومتعمد على القافلة

سام               9:40وفي حوالي الساعة    *  سون قرب مسجد الق انوا يجل واطنين آ  صباحًا، قصفت طائرات االحتالل مجموعة من الم
دي،       :  والقتلى هم   .في بيت الهيا وهم بمالبس مدنية، ما أدى لمقتل ثالثة منهم، وهم من أفراد المقاومة               ذ ديب الهن د ناف  محم

وفي حوالي   .  وإصابة عدد آخر بجراح عامًا، 23 عامًا؛ عبد الناصر عبد الغفار عودة، 24 عامًا؛ أنور جبر أبو سالم،     25
واطن             1:00الساعة   د،      بعد الظهر، أعلنت المصادر الطبية عن وفاة أحد الجرحى وهو الم د لب ًا؛ 19أسامة سعيد محم   عام

  . فع عدد القتلى إلى أربعةليرت
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ى بيت  *  ابق عل ي قصف س أثرين بإصابتهما ف رأة مت ل وام اة طف ة عن وف صباح، أعلنت المصادر الطبي اعات ال ي س وف
 وآان أصيب جراء قصف استهدف بيت عزاء المسعف               عامًا، 16إسالم جابر عبد الدائم،     الطفل  : والقتيالن، هما .  حانون

  . عامًا23وفاء نبيل أبو جراد، م؛ وعرفة عبد الدايم قبل عدة أيا
ا             بعد الظهر، قصفت قوات االحتالل     12:45وفي حوالي الساعة    *   ا، م بقذائف المدفعية مدينة الشيخ زايد، شرقي بيت الهي

  .جراء إصابتها بشظايا لدى تواجدها بالقرب من منزلها أعوام، 5بسمة ياسر الجيالوي، أسفر عن مقتل الطفلة 
ا،                وفي نفس التو  *  ع في شارع الهوج و اسخيلة الواق د أب واطن محم زل الم ة من وات االحتالل بطائرة حربي قيت، قصفت ق

  . مواطنًا وتدمير المنزل بالكامل وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة14وسط مخيم جباليا، مما أدى إلى إصابة 
شغيل        بعد الظهر، قصفت قوات االحتالل بقذائف مدفعية       1:00وفي حوالي الساعة    *  ة غوث وت ة لوآال دارس تابع  محيط م

  . مواطنين4الالجئين في مخيم جباليا، مما أسفر عن إصابة 
ساعة *  والي ال ي ح ران   2:30وف انون ني ت ح ي شرق بي ل ف ي حي األم ة ف تالل المتوغل وات االح ت ق ر، أطلق د الظه  بع

واطن                  ل الم ى مقت ا أدى إل واطنين، م ازل الم ال   أسلحتها الرشاشة تجاه من شوان،       جم د حسن ن ًا،  34أحم  حيث أصيب      عام
  . بعيار ناري في الصدر أثناء تواجده داخل منزله

ة              4:00وفي حوالي الساعة    *  سيق مع اللجن سطيني بالتن ة الهالل األحمر الفل ة لجمعي  مساًء، تمكنت طواقم اإلسعاف التابع
ة،        الدولية للصليب األحمر من انتشال أربعة جثامين من منطقة العطاطرة بال      فيان الثانوي ي س ن أب ة ب قرب من مدرسة معاوي

ة،         ) 2 عامًا؛   17محمد حكمت أبو حليمة،     ) 1: تعود لمواطنين آانوا قد قتلوا في وقت سابق، وهم         و حليم مطر سعد مطر أب
  .جثة مجهولة الهوية) 4شهد سعد مطر أبو حليمة، عام ونصف؛ ) 3 عامًا؛ 17
ة           16ئرة حربية من نوع أف       مساًء، قصفت طا   5:20وفي حوالي الساعة    *  ة عزب  منزل المواطن أحمد يوسف لُوا في منطق

  .عبد ربه شرق جباليا، مما أدى إلى تدمير المنزل وإحداث أضرار في المنازل المجاورة
يم                 9:20وفي حوالي الساعة    *   مساًء، قصفت طائرة حربية منزًال يعود للمواطن مسلم أبو سلعة في شارع العجارمة في مخ

  .ا، مما أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار في المنازل المجاورةجبالي
ا               9:50وفي حوالي الساعة    *   سطين في جبالي القرب من بنك فل  مساًء، قصفت طائرة حربية منزل المواطن أحمد البطش ب

  . طبقات بالكامل وإصابة منازل مجاورة بأضرار3البلد، مما أدى إلى تدمير المنزل المكون من 
و صفية،                        10:10ي حوالي الساعة    وف*  د اهللا أب راهيم عب ر إب واطن جب زل الم ة من ًا،   43 مساًء، قصفت طائرات حربي  عام

  .مكون من طابقين ويقع بالقرب من مقبرة بيت الهيا، مما أسفر عن تدمير المنزل وإحداث أضرار بالمنازل المجاورة
واطن                  مساًء، قصفت طائرة حربية منز     10:30وفي حوالي الساعة    *  ود للم ة يع ين في نفس المنطق ًا من طبقت ًال آخرًا مكون

  .صالح البطش
  

ساعة     **  ة الموافق        فجر    1:00وفي حوالي ال وم الجمع واطن        ،9/1/2009ي اء الم ود ألبن زًال يع ة من  قصفت طائرة حربي
ه          ابقين ويقطن ان والمكون من ط ع  32محمد مصطفى يوسف علي ردًا، ويق وى ف       ف القرب من مسجد التق ي مشروع بيت    ب

  .الهيا، مما أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة
ا                 16وفي نفس التوقيت، قصفت طائرة أف        *  اد اهللا، مم ة ج ود لعائل زل يع ا بجوار من يم جبالي ع شرق مخ  أرضًا فارغة تق

  .خل منزلهاجراء إصابتها بشظية وهي دا عامًا، 11فاطمة رزق جاد اهللا، أسفر عن مقتل الطفلة 
 4 فجرًا، قصفت طائرة حربية منزل المواطن عبد الرحمن عبد الرحيم ديب أحمد والمكون من                3:30وفي حوالي الساعة    * 

زل بالكامل      25 عائالت مكونة من 5طبقات تقطنه   دمير المن ى ت ا أدى إل  فردًا ويقع بالقرب من مرآز شرطة بيت الهيا، مم
  .اورةوإحداث أضرار جسيمة بالمنازل المج

ابقين              4:30وفي حوالي الساعة    *  د صالحة، وهو مكون من ط ايز محم واطن ف  فجرًا، قصفت الطائرات الحربية منزل الم
زل                            رار من المن م يحاولون الف ة وه بالقرب من مسجد الرباط في مشروع بيت الهيا، مما أدى إلى مقتل ستة أفراد من العائل

زل بصاروخ من طائرة أف           6ريًا قبل   بعد أن أطلقت طائرة استطالع صاروخًا تحذي       ضحايا   .16 دقائق من قصف المن  وال
ن ل م م آ دة صالحة، :ه ه رن ا33 زوجت ًا؛ وأطفاله دين :  عام ا، 14ضياء ال ًا؛ رن دين، 12 عام اء ال ًا؛ به وام 4 عام  أع

  . عامًا22ونصف؛ روال، عام واحد؛ وشقيقة زوجته فاطمة الحو، 
ا في شارع                 صباحاً 10:00وفي حوالي الساعة    *  ، سقطت عدة قذائف مدفعية أطلقتها دبابات االحتالل المتوغلة شرق جبالي

ة  ل الطفل ى مقت ا أدى إل ا، مم وب جبالي ديم جن ابر، غزة الق د فتحي ج ًا،12آالء أحم ن 7 وإصابة  عام القرب م واطنين ب  م
  .منزلها

اهض      في وقت متزامن أطلقت عدة قذائف في شارع غزة القديم على منزلين يعود            *  و الحسنى ون دين أب ان للمواطنين عز ال
  .  آخرين10، وإصابة  عامًا15محمد عاطف أبو الحسنى، أبو الحسنى أسفر عن مقتل الطفل 

ى                 11:00وفي حوالي الساعة    *  ا أدى إل ا، مم دة جبالي وب بل ديم جن ة في شارع غزة الق ذائف مدفعي  صباحًا، سقطت عدة ق
  .لدى مروره في الشارع المذآورعامًا،  22هشام سعيد منصور، مقتل المواطن 

ائن   16 ظهرًا، قصفت طائرات االحتالل من طراز إف   12:00وفي حوالي الساعة    *  انين، الك ، منزل المواطن حسين الزع
  .في شارع خليل الوزير، في بلدة بيت حانون، وهو مكون من طابقين، ما أدى إلى تدميره
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ابقين في         16ل من طراز إف     وفي نفس التوقيت، قصفت طائرات االحتال     *  انين المكون من ط اد الزع ، منزل المواطن عم
 .نفس المنطقة

ساعة  *  والي ال ي ح ي     12:40 وف واطنين ف ازل الم ة من ذائف المدفعي رائيلي بق تالل اإلس وات االح صفت ق ر، ق د الظه  بع
ل                   ى مقت ا أدى إل ه، وإصابة أحد          المنطقة القريبة من مقر التربية والتعليم في منطقة بيت الهيا، مم سطيني وزوجت واطن فل م

   . عامًا60 عامًا؛ وزوجته حليمة صالح، 60محمد مبارك صالح،  :والقتيالن هما.  أبنائهما بجراح
د      16 بعد الظهر، قصفت طائرات االحتالل من طراز إف      1:00وفي حوالي الساعة    *  د عب واطن موسى محم زل الم ، من

 .ت حانون، والمكون من ثالث طبقات، ما أدى إلى تدميره، وإصابة أحد أبنائهالكريم حمد، الكائن في شارع خمد في بي
دى                      بعد الظهر،  2:00وفي حوالي الساعة    *  راج الن ة الحاووز، قرب أب اه منطق ة باتج ذائف مدفعي أطلقت قوات االحتالل ق

دى مروره في         من سكان    عامًا، 18أحمد إبراهيم أبو قليق،     شرق بيت الهيا، مما أدى إلى مقتل المواطن          ة، ل ة البدوي  القري
  .المنطقة

ى                  مساًء،   4:30وفي حوالي الساعة    *  ا أدى إل ا، مم يم جبالي أطلقت الطائرات الحربية النار باتجاه دوار الشهداء، غرب مخ
  . جراء إصابته بعيار ناري بالصدر عامًا،35تامر جمال محمود أبو هليل،  مقتل المواطن

ة           مس 7:25وفي حوالي الساعة    *  اًء، قصفت طائرات االحتالل بقنابل حارقة منطقة سكنية في شارع عبد ربه قرب المحكم
ازل  ة من ي أربع ران ف دالع الني ى ان ا أدى إل ا، م اء  .  شرق جبالي ة إطف عاف بمحاول دني واإلس دفاع الم واقم ال ام ط دى قي ول

وات االحتالل الم                 ار من ق ة في            الحرائق وإنقاذ مصابين محتملين تعرضت إلطالق الن ازل المحتل وق أسطح المن زة ف تمرآ
  .عزبة عبد ربه المقابلة للمنطقة من الناحية الشرقية

واطنين            *  اة الم ة عن وف اد شلحة،        :وفي ساعات المساء، أعلنت المصادر الطبي راء إي در،         أعوام؛  6ب د ب  20وأسامة العب
اريخ   من سكان مشروع بيت الهيا، متأثرين بجراح أصيبا بها في قصف من    عامًا،  طائرة حربية لمجموعة من المواطنين بت

  . بالقرب من مسجد القسام في مشروع بيت الهيا8/1/2009
ا في                   عاماً 25أحمد جابر أبو عطية     آما أعلن عن وفاة المواطن      *  ي أصيب به أثرًا بجراحه الت ا، مت يم جبالي  من سكان مخ

  . قتيًال16 عدد ضحايا العدوان على المسجد إلى ، ليرتفع3/1/2009قصف مسجد الشهيد إبراهيم المقادمة بتاريخ 
ا                    8:00وفي حوالي الساعة    *  القرب من مسجد الفالح في جبالي  مساًء، قصفت طائرات االحتالل مجموعة من المواطنين ب

 .النزلة ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح
ز  16 مساًء، قصفت طائرات االحتالل من طراز إف              9:00وفي حوالي الساعة    *  ع في           ، من ان الواق د ري واطن محم ل الم

 .منطقة تل الزعتر شرق جباليا، وهو مكون ثالث طبقات، ما أدى إلى تدميره
 مساًء، قصفت طائرات االحتالل مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد الخلفاء الراشدين        11:00وفي حوالي الساعة    * 

ى إلحاق                  أصاب أحد الصواريخ منزل المواطن عبد ا      .  في مخيم جباليا   ا أدى إل ستي م لكريم أبو مطر المكون من طابق أسب
 .أضرار به

ة،    وصل إلى مستشفى آمال عدوان في بيت الهيا، جثمان المقاوم  وفي نفس التوقيت، *  د جمع د أحم ًا،  30أسامة محم  عام
  . من سكان جباليا، وآان قد أصيب في اشتباك مسلح في منطقة السالطين غرب بيت الهيا

  
 قصفت طائرات االحتالل، منزًال قيد اإلنشاء بجوار         ،10/1/2009يوم السبت الموافق     فجر   2:00الي الساعة   وفي حو ** 

 .مسجد أبو الخير قرب دوار الجرن في بلدة جباليا، ما أدى إلى إلحاق دمار جزئي فيه
واطن حسن الكردي المكون من طابق واحد                *  زل الم ائق، قصفت طائرات االحتالل من وك    وبعد عشر دق ع في بل  2 ويق

 .جنوب شرق مخيم جباليا ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة
ع                  *  ات، ويق شة، المكون من ثالث طبق و عم وفي نفس التوقيت، قصفت طائرات االحتالل منزل المواطن زهدي خميس أب

 . المنازل المجاورة مواطنًا من سكان18أسفر ذلك عن إصابة .  في شارع غزة وسط بلدة بيت حانون
ا أدى  16 فجرًا، قصفت طائرات االحتالل سوق مشروع بيت الهيا بصاروخ من طائرة اف         3:30وفي حوالي الساعة    *   م

 .إلى تدمير عدد من المحال التجارية وإلحاق أضرار بالغة بالعديد من المنازل
المواطن خالد محمد عبد الحليم حماد المكون من  صباحًا، قصفت طائرات االحتالل منزل أبناء       7:30وفي حوالي الساعة    * 
 . طبقات في مشروع بيت الهيا ما أدى إلى تدميره بالكامل، وتدمير منزل مجاور يعود للمواطن فضل حسن صافي6
ساعة      *  ى                          9:00وفي حوالي ال ا أدى إل ا، مم يم جبالي سكة شرق مخ ة شارع ال ة اإلسرائيلية منطق  صباحًا، قصفت المدفعي
رح عسلية،       ) 2 عامًا؛   37داوود غانم فرح عسلية،     ) 1:ثة مواطنين، وهم  مقتل ثال   ًا؛ و 40وشقيقه إبراهيم غانم ف ) 3 عام

  . عامًا60 إبراهيم محمد أبو حميدان، 
ان        تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثمان الطفل          وفي نفس التوقيت،    *  د علي ابر محم ًا،    16محمد ج من تحت     عام

  .ي تعرض للقصف فجر اليوم السابقأنقاض منزله الذ
ا               11:00وفي حوالي الساعة    *   صباحًا، قصفت دبابات االحتالل بقذائف المدفعية منطقة دوار القرم جنوب شرقي بلدة جبالي

 . من سكان جباليا عامًا،30أحمد محمد عودة الكرد، ما أدى لمقتل المواطن 
ار        11:30وفي حوالي الساعة    *  م إطالق الن ل    صباحًا، ت ل            من قب ا، فقت ه، شرق جبالي د رب وات االحتالل في شارع عب  ق

  .، بعد إصابته بعدة أعيرة نارية في الرأس والصدر عامًا19محمد مصطفى حسين عيد، المواطن 
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ساعة     *  ا                    11:45وفي حوالي ال ة جبالي ل محكم واطنين مقاب ازل الم ة من ذائف المدفعي ات االحتالل بق .   صباحًا، قصفت دباب
الن      سقطت إحد  نهم طف ى القذائف على منزل المواطن جودة عبد ربه ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين من عائلة عبد ربه، من بي

سري  ) 2 عامًا؛ 17حامد محفوظ عبد ربه، ) 1: والقتلى هم.  وشقيقان، ومقتل مواطن آخر من عائلة حسين، وإصابة آخر     ي
ه،       ) 3 عامًا؛   16محمود عبد ربه،     د رب ًا؛    38رامز جمال عب ًا؛    18مصطفى ربحي حسين،       ) 4عام د    ) 5 عام سامي محم
   عامًا 47سفيان عبد الحي عبد ربه، ) 7 عامًا؛ و45رندة جمال عبد ربه، ) 6 عامًا؛ 25صالح عبد ربه، 

القرب                12:00وفي حوالي الساعة    *  ا، ب اد باب واطن عم زل الم ى من ة سقطت عل  ظهرًا، أطلقت قوات االحتالل قذيفة مدفعي
  . وإصابة ثالثة آخرين، بجراح عامًا،30أنعام عبد بابا،  سعد األنصاري في بيت الهيا، ما أدى لمقتل المواطنة من مسجد

سالطين،                  2:05وفي حوالي الساعة    *  ة ال ة في منطق  بعد الظهر، وجراء القصف العشوائي من قبل قوات االحتالل المتوغل
ان،      غرب بيت الهيا، قتل المواطن       راهيم نبه ًا،  65وسام إب اري في الصدر خالل تواجده داخل                    عام ار ن د إصابته بعي  بع

  .منزله في المنطقة
ة         *  و عودة،           وفي نفس التوقيت، أعلنت المصادر الطبية، عن وفاة المواطن ريم أب د الك د عب ان أحم اً 18 ناريم أثرة   عام ، مت

  .ألمل شرق بيت حانونبإصابتها قبل يومين بعيار ناري في الصدر أثناء تواجدها داخل منزلها في حي ا
ام                  4:20وفي حوالي الساعة    *  شارع الع واطنين في ال ازل الم  مساًء، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية، صاروخًا باتجاه من

ًا أن                                اقيهما، علم ر س رة، وبت واطنتين بجروح خطي ى إصابة م ا أدى إل ود، م راوي للوق في بيت الهيا بالقرب من محطة الب
اقها؛       40وفاء المصري،   : والمصابتان هما .   التاسع إحداهما حامل في الشهر    رت س شهر التاسع وبت  عامًا وهي حامل في ال

  . عامًا، وتم بتر إحدى ساقيها24وغادة المصري، 
سكني المكون من       4:45وفي حوالي الساعة    *  سلطان ال القرب   12 مساًء، قصفت طائرة استطالع إسرائيلية برج ال ًا ب  طابق

ق صاروخ     .  رع الشهيد صالح دروانة في جباليا البلد      من بنك فلسطين في شا     وأثناء محاولة المواطنين الهرب من البرج أطل
قيقان                     الن ش نهم طف واطنين بي ة م ل ثالث ى مقت م   .  آخر بالقرب من بوابة البرج ما أدى إل ى ه د،       : والقتل  27شادي فتحي جني

 . عامًا15 عامًا؛ وعامل آمال الندر، 12عامًا؛ علي آمال الندر، 
ساعة      *  و                         6:00وفي حوالي ال د الحل ذ محم واطن ناف زل الم اه من ساًء، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا باتج  م

دعوس ة ف ي عزب ع ف ا.  الواق اة، وهم ا فت ذآور، بينهم واطن الم ي الم ل نجل زل، وأدى لمقت ة المن ام بواب صاروخ أم : سقط ال
 .الثة آخرين من العائلة بجروح وإصابة ث عامًا،22 عامًا، ومحمد، 18أمينة، 

اومين في           *  ا        وفي ساعات المساء، قصفت قوات االحتالل بالمدفعية اثنين من المق ا، مم سالطين، غرب بيت الهي ة ال منطق
د    آما أسفر القصف عن مقتل المواطن . عامًا24 عامًا، واحمد إبراهيم جمعة، 19عمر جمعة،   : أدى إلى مقتلهما، وهما    عب

  . أثناء تواجده داخل منزله في نفس المنطقة عامًا،51لسلطان، الحكيم خضر ا
ا        6:45وفي حوالي الساعة    *   مساًء، قصفت طائرات االحتالل متنزهًا يقع بالقرب من دوار الشيخ زايد، وسط بيت الهيا، م

  .أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في المنتزه والمنازل المجاورة
ازلهم                 مساًء، قص  7:20وفي حوالي الساعة    *  ام من سون أم انوا يجل واطنين آ فت طائرة استطالع إسرائيلية مجموعة من الم

ة واحدة، وإصابة ستة آخرين بجروح               واطنين من عائل ة م . في منطقة الخراب، غرب مقبرة بيت الهيا مما أدى لمقتل ثالث
 . عامًا35 عمر سلمان،  عامًا؛ وسامي24 عامًا؛ رامي جمال سلمان، 20عبد المعطي راتب سلمان، : والقتلى، هم

ة           10:00وفي حوالي الساعة    *  القرب من مسجد التوب ع ب  مساًء، قصفت طائرات االحتالل منزل المواطن وحيد أحمد الواق
  . فرادًا14وسط مخيم جباليا ما أدى إلى تدميره، وهو مكون من طابق واحد وتقطنه عائلتان قوامها 

  
ساعة **  ي حوالي ال د فجر 2:00وف وم األح اه ،11/1/2009 الموافق ي ائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا تج  أطلقت ط

واطنين              ازل الم القرب من من سقط ب ة، ف ازلهم، أطلقت                .  منطقة أبراج الكرام واطنين من من دى خروج مجموعة من الم ول
سنة                         ة م ا، ومواطن ه ونجلهم واطن وزوجت نهم م نهم، من بي ة م ل أربع م   والق. صاروخًا آخر، مما أدى إلى مقت ى، ه عالء  : تل

شير،      40 عامًا؛ وزوجته لميا حسن بشير،       40فتحي بشير،    ا صهيب عالء ب ًا؛ ونجلهم ة    18 عام ة جميل ًا؛ والمواطن  عام
 . عامًا75حسن زيادة، 

واطن          *  ل الم ة، قت راهيم عايش سليمان،    وجراء القصف العشوائي من طائرة حربي ًا، 25إب ة      عام اء تواجده في منطق  أثن
  .في بيت الهياأبراج الكرامة 

ادة                   3:00وفي حوالي الساعة    *  القرب من عي د خلف ب  فجرًا، قصفت قوات االحتالل بقذائف المدفعية، منزل المواطن محم
د إخالء                              ة بجروح، وبع ة واحدة، وإصابة آخرين من نفس العائل حجازي غرب جباليا، ما أدى إلى مقتل مواطنين من عائل

  .  عامًا19 عامًا؛ وبالل يحيى محمد خلف، 35إبراهيم محمد خلف، : لقتيالن، هماوا.  المنزل قامت الجرافات بتجريفه
ساعة  *  والي ال ي ح ا        4:20وف ت الهي رطة بي ر ش اور لمق ة المج ن والحماي ر األم تالل مق ائرات االح صفت ط رًا، ق  فج

وع أ             .  بصاروخ، ما أدى إلى تدميره     سبب بوق شرطة وت ر ال ى مق ر     آما سقط صاروخ آخر لم ينفجر عل ة في مق ضرار بالغ
  .بلدية بيت الهيا، المقابل من الناحية الغربية إلى جانب أضرار في منازل مجاورة

ة طوابق                          4:30وفي حوالي الساعة    *  و صقر المكون من أربع د أب واطن محم زل الم  فجرًا، قصفت طائرات االحتالل من
سام           26وتقطنه أربع عائالت قوامها      القرب من مسجد الق ع ب شكل                   فردًا، ويق دميره ب ى ت ا أدى إل ا، م  في مشروع بيت الهي

 .آامل، وإلحاق أضرار في المنازل المجاورة
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ازلهم            9:30وفي حوالي الساعة    *  اء تواجدهم في محيط من واطنين أثن  صباحًا، قصفت طائرات االحتالل مجموعة من الم
ا،                  زم في بيت الهي ي الع ائلتين،              بالقرب من منازلهم في منطقة الغبون، محيط مسجد أول ال من ع ل خمسة أطف ا أدى لمقت  م

قيقتان، وإصابة     ا ش ة غبن   7بينهم واطنين آخرين من عائل م  .   م ى ه روف،   : والقتل ثم ياسر مع د   12هي ة محم ًا؛ فاطم  عام
ًا؛ وجيهان     14 عامًا؛ وشقيقتها سحر أحمد رمضان غبن،          16 عامًا؛ خولة أحمد رمضان غبن،       16رشدي معروف،     عام

 .امًا ع16ياسر معروف، 
ساعة   *  واطن      11:50وفي حوالي ال ود للم زل يع ى من ة عل ة مدفعي د،    صباحًا، سقطت قذيف د عاب اء خال ًا، 25به ي  عام  ف

  . عامًا، بجروح20منطقة الجرن، وسط بلدة جباليا، مما أدى إلى مقتله، وإصابة شقيقته، شهيدة، 
واطنين في شارع            ظهرًا، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلي     12:00وفي حوالي الساعة    *  ة صاروخًا باتجاه مجموعة من الم

شيتاري،                د ال د خال واطن محم البنات، شرقي بيت حانون، ما أدى إلى إصابة ثالثة مواطنين أحدهم بجروح خطيرة، وهو الم
  . عامًا21
ل   مساًء، وجراء القصف المدفعي من قبل دبابات االحتالل على منطقة الجرن، شرق            1:10وفي حوالي الساعة    *  جباليا، قت

  . عامًا40حسين نظمي أبو سلطان، المواطن 
الن                3:35وفي حوالي الساعة    *  ل الطف ة قت مصعب   مساًء، وجراء قصف مدفعي من قبل دبابات االحتالل على نفس المنطق

  . عامًا15 عامًا، وأمل نجيب علوش، 12عبد المحسن خضر، 
ان، شرق بيت     وفي نفس التوقيت، وجراء قصف مدفعي من قبل دبابات ا         *  الحتالل تجاه منازل المواطنين في شارع القرم

  . عامًا، بجراح وصفت بالخطيرة23حانون أصيبت المواطنة إيمان سامي أحمد نصير، 
و                *  د أب د محم ة فري ة دالي وفي نفس التوقيت، وجراء قصف مماثل على منطقة حي األمل، شرق بيت حانون، أصيبت الطفل

 .سطة عامًا، بجروح متو12عودة، 
و،               3:50وفي حوالي الساعة    *  واطنين في شارع زم ازل الم اه من ة تج ة وحارق  مساًء، أطلقت قوات االحتالل قذائف دخاني

  .شرقي بيت حانون، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المنازل وإصابة خمسة مواطنين بحاالت اختناق
ة بيت         وفي وقت الحق طلبت قوات االحتالل، وعبر االتصال بعد       *  ى وسط مدين ازلهم والتوجه إل ازل، إخالء من د من المن

  .حانون
وع اف             7:00وفي حوالي الساعة    *  ة من ن د،        16 مساًء، قصفت طائرات االحتالل الحربي د لب راهيم أحم واطن إب زل الم  من

  .بعدد من المنازل طبقات ما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق دمار آبير 5 عامًا، في مشروع بيت الهيا، المكون من 60
، من سكان جباليا داخل منزله في شارع يافا، جراء   عامًا19محمد عبد المعطي خضر،  وفي نفس التوقيت، قتل المواطن      * 

  .قصف مدفعي من قبل دبابات االحتالل
شنباري،     وفي نفس التوقيت أيضاً، أعلنت المصادر الطبية عن وفاة المواطن           *  ًا،  22فتحي شيبوب أحمد ال من سكان    عام

ه طائرة استطالع إسرائيلية                              وم جراء قصف نفذت حي األمل في بيت حانون، متأثرًا  بإصابته في وقت سابق من نفس الي
  .غرب جباليا

  
ين الموافق       فجر   3:20وفي حوالي الساعة    **  ة من طراز اف              ،12/1/2009يوم االثن  قصفت طائرات االحتالل الحربي
دميره وإصابة          30ي،   منزل المواطن زياد حمدي المصر     16 ى ت ا أدى إل ا، م  عامًا، المكون من طابقين في منطقة بيت الهي

  .ثالثة مواطنين من أفراد العائلة
ساعة      *  واطن         5:00وفي حوالي ال اة الم ة عن وف ود العمري،     فجرًا، أعلنت المصادر الطبي اً 33سعيد محم أثرًا   عام ، مت

  7/1/2009بإصابته في قصف مدرسة الفاخورة بتاريخ 
ل                     5:30وفي حوالي الساعة    *  ل في ت ي عقي واطن عل زل الم اه من  فجرًا، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخين باتج

  .الزعتر، شرق جباليا ما ألحق به أضرار
رة بيت                     16 فجرًا، قصفت طائرة اف         5:36وفي حوالي الساعة    *  و مطر، غرب مقب د أب ؤاد محم ود ف شهيد محم زل ال  من

  . إلى تدميره وإلحاق أضرار في المنازل المجاورةالهيا، مما أدى
ا أدى       7:20وفي حوالي الساعة    *  ة في شمال غزة، م  صباحًا، قصفت قوات االحتالل بقذائف المدفعية، مقر وزارة الداخلي

  .إلى إلحاق دمار آبير به، وإصابة مواطن من عائلة جنيد بجروح خطيرة
صف مدفعي على منزل لعائلة جمعة بالقرب من مسجد طه في منطقة التوام،              صباحًا، وجراء ق   7:30وفي حوالي الساعة    * 

  . وأصيب ثالثة من أطفالها، بجراح عامًا،34عفاف حسن جمعة، قتلت المواطنة 
دهون،    صباحًا، تم التعرف على جثة المواطنة      8:00وفي حوالي الساعة    *  اً 22أمل أحمد ياسين الم ، من سكان بيت     عام

ى      . 9/1/2009نت قد  قتلت جراء إطالق نار استهدف منزلها يوم الجمعة الموافق             الهيا، بعد أن آا    شفى عل ونقلت إلى المست
  . أنها مصابة، ونظرا لمحاصرة المنطقة، لم يعرف أهلها مصيرها إال اليوم

ساعة      *  ل              9:30وفي حوالي ال ان الطف ى جثم ور عل م العث ة غبن      صباحًا، ت د عطي رحمن محم د ال القرب من م   عب سجد ، ب
  .البرآة في بيت الهيا جراء إصابته بقصف من طائرة استطالع إسرائيلية صباح اليوم السابق

ة            *  اة الطفل اتي،     وفي وقت متزامن، أعلنت المصادر الطبية عن وف سنيم ياسر الرف ام ونصف، من شارع مسعود في             ت  ع
  . مساء اليوم السابق5:00ساعة جباليا، جراء قصف نفذته طائرة استطالع إسرائيلية استهدف منزل والدها ال
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ا أسفر عن             9:30وفي حوالي الساعة  *  ا، مم دة جبالي ديم في بل  صباحًا، قصفت طائرة استطالع بصاروخ شارع غزة الق
  . حيث تم نقل جثة إلى مستشفى آمال عدوان عامًا،32 إياد زياد جابر، مقتل المواطن

بير،           ظهرًا، أطلقت طائرة استط    12:05وفي حوالي الساعة    *  ًا   30الع إسرائيلية، صاروخًا استهدف المواطن ياسر ش  عام
  . في مدينة الشيخ زايد ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة3عندما آان يسير بالقرب من برج رقم 

واطنين في شارع                   1:00وفي حوالي الساعة    *  ازل الم اه من ات االحتالل تج دفعي من دباب  بعد الظهر، وجراء القصف الم
  .يت حانون، أصيب اثنان من المواطنين، أحدهما طفل بجروحزمو شرق ب

واطن           2:00وفي حوالي الساعة    *  د،        بعد الظهر، عثرت الطواقم الطبية على جثة الم د حسن العاب ًا    20خال من سكان     عام
تباآات ف    ل جراء االش ا، حيث قت سالطين غرب بيت الهي ة ال ي منطق ة، ف راد المقاوم شيخ رضوان، وهو احد أف ي حي ال

  .المنطقة
 مساًء، أطلقت طائرة استطالع صاروخًا تجاه سيارة من نوع فولكس واجن في مشروع العلمي               3:05وفي حوالي الساعة    * 

بجباليا، ما أدى إلى مقتل ثالثة مدنيين، هم سائق السيارة، وطفالن، آانا يتواجدان في  محيط المنطقة، وإصابة ثالثة آخرين                   
ان ن  : والقتلى، هم . بجروح ر منصور،     عن ري،                42م د الفي شات رائ سيارة؛ ن ًا، وهو سائق ال اد       11 عام ًا؛ وفضل عم  عام

 .النجار، عامان
ساعة     *  انون، وسط قصف                            3:30وفي حوالي ال ل بيت ح اه حي الغزاالت مقاب ات عسكرية، باتج دمت عدة  آلي ساًء، تق  م

  .عشوائي باتجاه منازل المواطنين دون اإلبالغ عن وقوع إصابات
ى           وبعد  *  ا أدى إل وام م ة الت خمس دقائق، قصفت طائرة استطالع إسرائيلية بصاروخ محيط مسجد إبراهيم الخليل في منطق

  .إصابة مواطن بجروح خطيرة
ة                 3:40وفي حوالي الساعة    *  د ياسين بمنطق  مساًء، قصفت طائرات االحتالل الحربية منطقة زراعية في شارع الشيخ أحم

  .ثالثة أطفال بجروح متوسطةالصفطاوي، ما أدى إلى إصابة 
ا          4:17وفي حوالي الساعة    *  اء بجبالي ة الزرق ودة في منطق  مساًء، قصفت دبابات االحتالل بقذائف المدفعية عمارة البنا حم

ة                         ة الطواقم الطبي ان، وخالل محاول يارة إسعاف للمك ور س ى الف وع عدد من اإلصابات  توجهت عل ى وق البلد، ما أدى عل
ل              إخالء الجرحى عا   ى مقت ا أدى إل رحيم صالح،           دت قوات االحتالل لتطلق قذيفة ثانية، م د ال دآتور عيسى عب ًا،  32ال   عام

اه                       ة باتج ة ثالث م أطلقت قذيف وهو أحد العاملين في الخدمات الطبية، عندما آان متجهًا إلى العمارة، إلخالء الجرحى، ومن ث
ة   دآتور               .  نفس المنطق ل ال د نجم عن القصف إضافة لمقت ة                وق قيقتان، وإصابة أربع نهم ش واطنين، بي ة م ل ثالث صالح، مقت

ا،     20مصطفى جمعة الباشا،  : والقتلى هم.  آخرين بجروح بينهم احد رجال الدفاع المدني    ال البن ات آم ًا؛ آي ًا؛  18 عام  عام
 . عامًا21فريال آمال البنا، 

ة بالقرب من محطة البراوي، في بيت الهيا، ما       مساًء، قصفت طائرات االحتالل منطقة زراعي      8:40وفي حوالي الساعة    * 
  .أدى على إصابة ثالثة مواطنين بشظايا لدى مرورهم في المنطقة

ساعة  *  والي ال ي ح ة    9:30وف ة، محط ر النعج اطق بئ ة، من ه البحري ه وزوارق تالل ودبابات ائرات االح صفت ط ساًء، ق  م
  .ق في عشرات المنازل وترحيل سكانها قصرًاالخزندار، أصالن، غرب بيت الهيا، ما أدى إلى اشتعال حرائ

ساعة    *  وب غرب            10:05وفي حوالي ال ة جن دلس في منطق رج األن ة صواريخ ب ة بثالث ساًء، قصفت الطائرات الحربي  م
  .جباليا، ما أدى إلى اشتعال النيران في البرج وهو غير مأهول بالسكان

  
ساعة  **  والي ال ي ح ر 2:00وف ق   فج اء المواف وم الثالث ة   ، 13/1/2009ي ة الكرام اه منطق تالل باتج وات االح دمت ق تق

ى         ة، استمرت حت تباآات مع رجال المقاوم دفعي واش ار وقصف م ا، وسط إطالق ن وب غرب جبالي امر، جن ومشروع ع
م       13أسفرت تلك االشتباآات عن مقتل      .  الساعة الثامنة صباحاً   ة، وه راد المقاوم ر،         :  من أف و زم د أب ًا؛   22حسن محم  عام

ي،         20د خليل إبراهيم أبو ليلة،      محم ود عل ل محم ابش،      25 عامًا؛ نائ راهيم إسماعيل دب ًا؛ إب د    22 عام ًا؛ أسامة أحم  عام
شرباصي،     22 عامًا؛ آامل جميل السرحي،      25 عامًا؛ حمد حسن البراوي،      24العبسي،   د ال ًا؛  27 عامًا؛ يوسف محم  عام

اً  2 عامًا؛ خالد سعدي العابد،      23يوسف عمر لبد،     د،         عام اني،     24؛ أسعد سعدي احم ي الطن ًا؛ عل د   26 عام ًا؛ وأحم  عام
 . عامًا27آمال الدلو، 

ع،     ظهرًا، وصل إلى مستشفى آمال عدوان جثة المسن         12:00وفي حوالي الساعة    *  د الجرابي ل عي ًا، 92مقب  وآانت   عام
ناه ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول   متحللة، حيث تبين أنه آان قد أصيب في أول يوم لالجتياح اإلسرائيلي لمنطقة سك             

ة                                ده راي ان في ي ه، شمال قطاع غزة، وآ د رب ة عب إليه طوال الفترة الماضية، وعثر على جثته في منطقة المغسلة في عزب
 .بيضاء

اً  17مصطفى محمد توفيق العشي،       ظهرًا، قتل الطفل     12:00في حوالي الساعة    *  امر، حيث            عام ، من سكان مشروع ع
  .بعيار ناري في الصدر، بينما آان يتواجد فوق سطح منزلهأصيب 

دي ،           12:45وفي حوالي الساعة    *  زل مكون من         61 ظهرًا، تم قصف منزل المواطن أمين محمد حسن الزوي ًا، المن  3 عام
   .أسفر القصف عن تدمير المنزل وإلحاق أضرار بعشرة منازل مجاورة.  طوابق في شارع القدس، وسط بلدة بيت حانون
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 صاروخا تجاه منزل شقيقه المواطن زويدي 16وبعد حوالي ساعة من الحادث السابق، أطلقت طائرة حربية من نوع اف      * 
زل مكون من         45محمد حسن الزويدي،     ى            3، عامًا، والمن انون، أدى القصف إل دة بيت ح ات في شارع القدس في بل  طبق

  .تدمير المنزل، وإلحاق أضرارا في منازل مجاورة 
ساعة وف*  والي ال ارع   3:10ي ح ي ش ال ف ن األطف ة م اه مجموع رائيلية صاروخا تج تطالع إس ائرة اس ت ط ساًء، أطلق  م

ا             يالن هم ة، والقت ين، وإصابة ثالث بجراح بالغ ل اثن راهيم توفيق     : السكة، شرق مخيم جباليا، أدى إلى مقت رحمن إب د ال عب
  . عامًا13 عامًا؛ ومحمود محمد جاب اهللا، 12جاب اهللا، 

ة إسرائيلية من طراز اف                3:15وفي حوالي الساعة    *   صاروخًا سقط في ارض مفتوحة          16 مساًء،  أطلقت طائرة حربي
ا                      ارو يجره خلف مقر شرآة االتصاالت في منطقة الفالوجا، غرب جباليا، مما أدى إلى مقتل مواطنين آانا يستقالن عربة آ

ي مطر           20محمد عادل مطر األشقر،   : الن هما والقتي.  حصان، حيث آانا يمران بالصدفة في المنطقة       دين عل ًا؛ وعز ال  عام
  .وأحدث القصف أضرارًا جزئية في منازل محيطة في منطقة القصف.  عامًا35األشقر، 

القرب من                      3:30وفي حوالي الساعة    *  واطنين ب اه مجموعة من الم ة إسرائيلية صاروخين تج  مساًء، أطلقت طائرة حربي
 مواطنين، بجراح،  10وية للبنات، في بلدة بيت الهيا أدى القصف إلى مقتل خمسة مواطنين وإصابة  مدرسة تل الزعتر الثان   

درة،         21احمد محمد أيوب خله،   : والقتلى هم .  من بينهم طفلة   د اهللا          30 عامًا؛ رامي محمود رجب الق ًا؛ امجد فضل عب  عام
 . عامًا27مراد رزق جميل البنا،  عامًا؛ و24 عامًا؛ هاني محمد عبد اهللا أبو ريان، 27أبو ريان، 

سيرون                     4:20وفي حوالي الساعة    *  انوا ي واطنين آ اه مجموعة من الم ة صاروخا تج  مساء، أطلقت طائرة استطالع حربي
  .في منطقة التوام، غرب جباليا، مما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجراح) 17ألـ (في الشارع، بالقرب من مقر 

ساعة   *  والي ال ي ح انوا         5:00وف ال، آ ن األطف ة م اه مجموع اروخا تج رائيلية ص تطالع إس ائرة اس ت ط ساًء،  أطلق  م
رة                                    القرب من مقب زل ب ع المن ابق، و يق م قصفه في وقت س د ت ان ق ة صالح، آ يتواجدون بالقرب من رآام منزل يعود لعائل

الن              .  الفالوجا، غرب مخيم جباليا    نهم طف واطنين، من بي م   أسفر ذلك عن مقتل ثالثة م قيقان، وه د        : ش ل سليم عب صدام جمي
  . أعوام4 عامًا؛ وقاسم طلعت جميل عبد النبي، 11 عامًا؛ باسم طلعت جميل عبد النبي، 18النبي، 

وع اف     5:50وفي حوالي الساعة    * ة إسرائيلية من ن ن       16 مساء، أطلقت طائرة حربي القرب من مسجد عمر ب  صاروخًا ب
ر من           عبد العزيز في حي تل الزعتر شمال جبا      ة في عدد آبي ين وإحداث أضرار بالغ واطنين اثن ليا، مما أدى إلى إصابة م

  .المنازل المجاورة
ى                          9:50وفي حوالي الساعة    *  ا أدى إل ا، مم ازل غرب بيت الهي ة عدة من ل الحارق ة االحتالل بالقناب  مساء، قصفت مدفعي

  .غ عن إصابات حيث أن أصحاب المنازل فروا منهااشتعال النيران بداخلها،  واألراضي الزراعية في المنطقة، ولم يبل
  

اء الموافق     فجر   4:00وفي حوالي الساعة    **  وم األربع ة مشروع       ،14/1/2009ي اه منطق دفعي باتج  تواصل القصف الم
م            واطنين، وه ة م ل ثالث ى مقت ا أدى إل ا، مم و القمصان،    : عامر وأبراج الكرامة، جنوب غرب بلدة جبالي ثم أب ًا؛  19هي  عام

 . عامًا27 عامًا؛ وإياد المقوسي، 27ي فريد أبو حمادة، حمد
ساعة     *  وك                    6:00وفي حوالي ال واطنين في بل ازل الم ة من ذائف الحارق ة االحتالل بالق يم   2 صباحًا، قصفت مدفعي  في مخ

  .جباليا، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد منها
ي         صباحًا، تواصل القصف على منط     7:30وفي حوالي الساعة    *  ة الت ذائف الحارق ا بالق دة بيت الهي قة بئر النعجة غرب بل

واطنين بحاالت   د من الم ازل وإصابة العدي دد من المن ي ع ران ف تعال الني ى اش يض، أدى القصف إل ا دخان اب ينبعث منه
  .اختناق

ز     16 صباحاًَ، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من نوع اف          10:30وفي حوالي الساعة    *  اه من ايز      صاروخا تج واطن ف ل الم
  .المصري، غرب بلدة بيت الهيا، المنزل مكون من طابقين، أدى القصف إلى تدمير المنزل

وب       11:10وفي حوالي الساعة    *  ة، جن  ظهرًا، قصفت مدفعية االحتالل اإلسرائيلي منازل المواطنين في شارع غزة القديم
د سمير خضر،        جباليا سقطت إحدى القذائف بالقرب من  منزل المواطن عماد خض         ل احم ى إصابة الطف ا أدى إل  14ر، مم

  .عامًا بجراح بالغة، وإلحاق أضرار بالمنزل
ساعة *  ي حوالي ال ارع 11:25وف ي ش سلطان ف رج ال القرب من ب واطنين ب ازل الم ة االحتالل من  صباحًا، قصفت مدفعي

واطنتين                   ل الم ى مقت ا أدى القصف إل دة جبالي ة، في بل ا   : الشهيد صالح دردون د المطوق،     آف ان شعبان       35محم ًا؛ وحن  عام
 5وإصابة طفلتها عائشة إبراهيم النجار، عام ونصف العام، بجراح بالغة الخطورة، باإلضافة إلى إصابة          عامًا،   40النجار،  

 .مواطنين من بينهما طفالن، بجراح
القرب من دوار              12:25وفي حوالي الساعة    *  ى اصابة           ظهرًا،  اطلقت طائرة استطالع اسرائيلية ب وام ادى القصف ال  الت

  .مواطن بجراح بالغة
ى      1:05وفي تحوالي الساعة    *  سابقة ادى القصف ال ة ال  ظهرًا، اطلقت طائرة استطالع اسرائيلية صاروخًا في نفس المنطق

  . عامًا بجراح بالغة وبتر في ساقيه17اصابة المواطن  عمر محمد المرنخ، 
ساعة    *  رًا، واص 1:25وفي حوالي ال ة         ظه ة في منطق ن حارث د ب القرب من مدرسة زي صفها ب ة االسرائيلية ق لت المدفعي

نهم     6 واصابة   . عاماً 35رجا محمد غبن،    أدى القصف الى مقتل المواطنة      .  الغبون في بيت الهيا     3 مواطنين آخرين من بي
  .اطفال وسيدة ووصفت اصابة اثنين منهم بالغة الخطورة
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 أطلقت طائرة حربية اسرائيلية صاروخا باتجاه سيارة مدنية بالقرب من دوار التوام مما    ظهرًا، 1:50وفي حوالي الساعة    * 
  .، من سكان المنطقة تصادق مروره في المكان عامًا20سيف الدين محمد ابراهيم الفيراني، ادى الى مقتل المواطن 

القرب      بعد الظهر، قصفت مدفعية االحتالل منزل المواطن سا2:20وفي حوالي الساعة  *  ابقين ب لم الناعوق المكون من ط
  .من المسجد العمري وسط بلدة جباليا مما ادى الى الحاق اضرار في المنزل

وفي نفس التوقيت، قصفت قوات االحتالل بقذائف المدفعية لمنازل المواطنين في منطقة الشيماء شمال بلدة بيت الهيا مما       * 
ا حال من           ادى الى اندالع حرائف في عدة منازل ولدى قي  شكل مباشر مم ار ب دني تعرضت الطالق الن دفاع الم ام طواقم ال

  .تمكنه من السيطرة واطفاء الحرائق التي امتدت الى العديد من المنازل
 ظهرًا، قصفت مدفعية االحتالل منطقة وسط بلدة جباليا سقطت قذيفة على منزل المواطن بشير      2:45وفي حوالي الساعة    * 

زل مكون      زل واصابة       3 من  عبد ربه المن ات الحقت اضرار في المن ة        4 طبق نهم الطفل زل من بي واطنين من سكان المن  م
  . سنوات اصيبت بشظايا في الراس وصفت حالتها ببالغة الخطورة5اميمية اياد عبد ربه، 

العطاطرة  في منطقة   * بعد الظهر، عثرت الطواقم الطبية بالقرب من مدرسة عمر بن الخطاب             3:00وفي حوالي الساعة    * 
م                        ه، وه ة من ابنائ ود الب وثالث ة تع ازل متحلل ام احد المن و    : غرب بيت الهيا على اربع جثامين تحت رآ سعد اهللا مطر اب

  .  أعوام8 أعوام، وعبد، 10 عامًا؛ حمزة، 12عبد، :  عامًا؛ وأطفاله42حليمة، 
رة          قصفت طائرة حربية استهدفت تجمع للمواطنين بال       3:20وفي حوالي الساعة    *  قرب من جمعية بيتنا في منطقة التوام للم

  . واصابة ثالثة اخرين بجراح عامًا23محمد سعيد نصر، الثانية مما ادى الى مقتل المواطن 
، قصفت طائرة حربية اسرائيلية تجمعا للمواطنين بالقرب من جمعية بتنا في منطقة التوام غرب           4:10في حوالي الساعة    * 

  . أطفال3 مواطنين من بينهم 9ة جباليا، مما ادى الى اصاب
المواطن سمير رشيد محمد حمد،  مساًء، عثرت الطواقم الطبية في عزبة عبد ربه على جثمان          4:50وفي حوالي الساعة    * 
  .، داخل منزله وهو يعمل موظف في وآالة الغوث5/1/2009، وآان قد قتل بتاريخ  عامًا46
ساعة     *  وات      5:00وفي حوالي ال ساًء، قصفت ق ا             م ا وشرق وغرب جبالي دة بيت الهي اطق في غرب بل االحتالل عدة من

اق               ازل وحاالت اختن ق داخل المن ومنطقة السودانية بقذائف مدفعية دخانية، باتجاه منازل المواطنين تسبب في احداث حرائ
  .ويذآر بان العديد من هذه المنازل اضطر سكانها الى هجرها قسرًا.  للمواطنين

ة خالل االسبوع     8:30عة وفي حوالي السا  *  رة الثاني  مساًء، عادت قوات االحتالل بقصف منزل المواطن احمد البطش للم
  . ويقع بالقرب من بنك فلسطين وسط بلدة جباليا16من طائرة اف 

ا اسفر القصف عن                     5:45وفي حوالي الساعة    *  واطنين شرق جبالي ازل الم  مساًء، قصفت مدفعية االحتالل االسرائيلي من
   اصابات4 وقوع

ساعة    *  وك           7:25وفي حوالي ال ا بل يم جبالي واطنين في مخ ازل الم ة االحتالل االسرائيلي من ساًء، قصفت مدفعي  أدى 2 م
  . عاما17بالل جمال ابو عواد، القصف الى مقتل الطفل 

وع اف            10:30وفي حوالي الساعة    *  ة اب          16 قصفت طائرة حربية اسرائيلية من ن ود لعائل زل يع و عواد في      بصاروخ من
ازل         4 أدى القصف الى تدمير المنزل والمكون من  2معسكر جباليا بلوك      طوابق اسفر القصف عن الحاق اضرار في من

 .محيطة
  . عامًا26محمد إبراهيم أبو جحجوح، وجراء القصف بقذائف المدفعية في منطقة الكرامة، في بلدة جباليا، قتل المواطن * 
أثرًا        عامًا، 30زايد محمد جنيد،    مصادر الطبية عن وفاة المواطن      وفي ساعات المساء، أعلنت ال    *   من سكان جباليا البلد، مت

  . بجراحه التي أصيب بها في اليوم السابق
  مدينة غزة وضواحيها

  :وآانت الجرائم في مدينة غزة وضواحيها على النحو التالي
قصفت طائرات االحتالل، مقر األمن والحماية في    ،8/1/2009يوم الخميس الموافق  فجر 12:30في حوالي الساعة  ** 

  .المنتدى سابقًا غرب غزة والذي سبق أن تعرض للقصف عدة مرات
واري،         2:00وفي حوالي الساعة    *  د مصطفى اله ود محم واطن محم زل الم ًا  53 فجرًا، قصفت طائرات االحتالل من  عام

ى      ا أدى إل دم  المكون من طابقين، والواقع في مدينة غزة، م واطن    ت ل الم ًا؛ 22عمر خضر رجب،    يره ومقت زل    عام  في من
  .مجاور

ة                     *  اة المواطن دس، عن وف شفى الق ة في مست ة رجب عوض،       وفي ساعات الصباح، أعلنت المصادر الطبي ًا   30راوي  عام
  .متأثرة بإصابتها في قصف سابق

   الذي  عامًا، 21أحمد حسن أبو زور،       بعد الظهر، عثرت الطواقم الطبية على جثمان المواطن        2:00وفي حوالي الساعة    * 
  . أمام منزله3/1/2009أصيب بتاريخ 

ساعة    *  واطن ماجد عدنان دادر،           4:00وفي حوالي ال زل الم ة من ذائف مدفعي وات االحتالل بق ساًء، قصفت ق ًا،  33 م  عام
ا      300المكون من طابق واحد على مساحة      ون، م صديق في حي الزيت  6 أسفر عن إصابة    م، الواقع خلف مسجد أبو بكر ال

  .أفراد من العائلة، أحدهم في حالة خطر
ا أسفر عن              5:30وفي حوالي الساعة    *  صديق، م و بكر ال  مساًء، أطلقت قوات االحتالل قذيفة سقطت بالقرب من مسجد أب

  . بينما آان يسير بالقرب من المكان عامًا،16أشرف حسن آالي، مقتل الطفل 
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ساعة     *  ساءً  6:00وفي حوالي ال و                    م ر أب سنغال، جب دى ال سابق ل سفير ال ود لل ة اإلسرائيلية شقة سكنية تع ، قصفت المدفعي
ه  :  عامًا، الواقع في الطابق السابع في برج األطباء في حي تل الهوى وأدى ذلك إلى مقتل آل من                 55النجا،   و   زوجت ة أب رقي
اً 50النجا،   سطين        عام ون فل ه المصور الصحفي في تلفزي دي،   إيهاب ج ، وزوج ابنت ال الوحي اً 34م ه     . عام وأصيبت ابنت

  . عامًا، بجراح بالغة الخطورة30إحسان جبر أبو النجا، 
 مساًء، قصفت قوات االحتالل المتمرآزة شرق حي الشجاعية منازل المواطنين في منطقة حي              8:30وفي حوالي الساعة    * 

  . عامًا19عالء محمد ظهير، ) 2؛ و عامًا20باسل محمد ظهير ) 1: الشجاعية، مما أدى إلى مقتل المواطنين
  . مساًء، قصفت طائرات حربية منزًال مهجورًا بجوار مستشفى الشفاء9:00وفي حوالي الساعة * 
شعف                    9:50وفي حوالي الساعة    *  واطنين في حي ال ازل الم ة من ذائف المدفعي  مساًء، قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي بق

ل             ى مقت ا أدى إل ة     شرقي مدينة غزة، مم ة األوآراني ر الجرو،       المواطن را فالديمي ًا،  36ألبي ا   عام الغ من     وطفله يوسف الب
ام ًا ونصف الع ر عام رو،  العم رحمن الج د ال وني عب ب ع ا الطبي ا أصيب زوجه د 36، فيم ران عب ا اآلخ ًا، وطفالهم  عام

  . عامًا، بجراح بالغة الخطورة13 عامًا، وياسمين، 14الرحيم، 
ساعة  *  اومين 10:30وفي حوالي ال ل مق ى مقت ا أدى إل ون، م ة حي الزيت وات االحتالل بطائرات حربي ساًء، قصفت ق  م

  . عامًا36 عامًا؛ وأسعد محمد الجملة، 22 بهاء زآي عنتر سليم، :وهما
ى    جثامين مجهولة الهوية،3وفي ساعات المساء، وصلت إلى مستشفى الشفاء ومستشفى القدس   *   إصابة  31 باإلضافة إل

  . أطفال6 سيدة و11من بينهم 
واطنين            *  اني الم زة جثم شفاء بغ شفى ال ى مست ضًا، وصلت إل ا،     وفي ساعات المساء أي د جح ين العب راهيم مع ًا،  15إب  عام

اد،   ود عي د محم ازم خال ًا،27وح وق      عام ن س القرب م ع ب ة تق ن منطق شالهما م ن انت عاف م واقم اإلس ت ط د أن تمكن  بع
ة                     وح  .السيارات جنوب شرق حي الزيتون     ري لمدين اح الب وم األول لالجتي تال في الي د ق ا ق ا آان ا فإنهم ره ذووهم سب ما ذآ

  .غزة
  

ساعة  **  والي ال ي ح ر 12:45وف ق   فج ة المواف وم الجمع وع أف   ،9/1/2009ي ن ن ة م ائرة حربي صفت ط زل 16 ق  من
دميره      6المواطن جمال إسماعيل عبد اهللا الجراح الواقع في شارع العيون في حي النصر مكون من         ى ت ا أدى إل ق، مم طواب

  .وإحداث أضرار بالمنازل المجاورة
ًا،  53سعيد سليمان سعيد الروضي،        المواطن    بعد الظهر، قتل   1:00وفي حوالي الساعة    *  القرب من          عام اء تواجده ب  أثن

  .مسجد الرباط، شرق حي الزيتون، جراء إطالق قذيفة مدفعية باتجاه المنطقة
د يوسف     16مساًء، قصفت طائرات االحتالل بصاروخ من طائرة أف                4:30وفي حوالي الساعة    *  واطن محم زل الم  من

زل بالكامل            عامًا، في حي الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة،           80يعقوب دبابش،    دمير المن ى ت ا أدى إل زل مكون    .  مم المن
  . فردا30، ويقطن فيه 2 م375من أربعة طوابق ومساحته 

شرطة          ًء، مسا 5:00وفي حوالي الساعة    *  ل        )الجوازات (قصفت طائرات االحتالل مقر مدنية عرفات لل ى مقت ا أدى إل ، مم
ًا،  22شعبان محمد شعبان مشتهى،     المواطن   ر وهو يعمل شرطياً                عام اء تواجده داخل المق د تعرض      .   أثن ر ق ان المق وآ

  . للقصف عدة مرات خالل هذا العدوان، وهو مدمر
ا7:00وفي حوالي  *  ساًء، قصفت ط ان يتواجد    م ة في شارع الجالء حيث آ ة الجوهرة، الواقع ئرة إسرائيلية سطح بناي

لولة،           .  مجموعة من الصحفيين التابعين لشرآة ميديا جروب       ليل ش ار ش ى إصابة من شظية في    25وأدى القصف إل ًا، ب  عام
   .الرأس، وهو منتج أخبار لقناة اإلخبارية السعودية، ووصفت مصادر طبية إصابته بالطفيفة

سكان   ( منزًال يعود لعائلة نصار 16 مساًء، قصفت طائرة أف 7:30وفي حوالي الساعة   *  أهول بال ر م مكون من   ) وهو غي
  .طابقين، ويقع بالقرب من مسجد عباد الرحمن في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

ال،       قتل المواطن     مساًء، 8:20وفي حوالي الساعة    *  ار سليم الكي اً  35عم ال،       ، في قصف من       عام د الع ة عب ود لعائل زل يع
  .شرق حي التفاح المجاور لمنزله، بعد استهدافه بقذيفة مدفعية

سعود،                  مساًء، 8:30وفي حوالي الساعة    *  و ال د أب واطن محم ود للم ع     30قصفت طائرة إسرائيلية شقة سكنية تع ًا، وتق  عام
ة غزة              11الشقة في الطابق     شقة      في برج السوسي، في شارع الصناعة، وسط مدين ساحة ال ى      2م130وم ، وأدي القصف إل

  .إصابة أبو السعود بجراح متوسطة
ًا،    29رامز محمد أبو الخير،     المواطن    مساًء، قتل    10:00وفي حوالي الساعة    *  ع في شارع             عام ه الواق القرب من منزل ب

  .منطقةالمنطار، شرق حي الشجاعية، وذلك نتيجة قصف مدفعى من قبل قوات االحتالل المتمرآزة في ال
ت،* ي نفس التوقي واطن  وف ل الم ى، قت اد مرتج ًا26عالء حم و  عام راق  وه ة صوت الب ي إذاع ل صحفي ف ر مراس ، اث

  . استهداف منزله، الواقع في شرق حي الزيتون بقذيفة مدفعية
اريخ    متأثرًا بجراحه التي أصيب ب  عامًا،22رشيد محمد ضهير،  مساًء، توفي المواطن   11:00وفي حوالي الساعة    *  ا بت ه
ة           .  نتيجة قصف منزله بحي الشجاعية، شرق مدينة غزة       8/1/2009 تال في الحادث قائه ق ين من أش ره أن اثن من الجدير ذآ

  .المذآورة
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 عامًا 18أيمن جميل محمد ياسين،  توفي المواطن ،10/1/2009يوم السبت الموافق    فجر   12:30وفي حوالي الساعة    ** 
ة غزة،            8/1/2009 بتاريخ متأثرا بجراحه التي أصيب بها   ون شرق مدين صديق، بحي الزيت و بكر ال القرب من مسجد أب  ب

  .جراء القصف المدفعي لمنازل المواطنين
ساعة *  والي ال ي ح د   1:00وف واطن عب ه للم ود ملكيت اء، تع د وأدوات البن ًا للحدي تالل مخزن ائرات االح صفت ط رًا، ق  فج

  .، ويقع في شارع العيون بحي النصر 2م200ومساحته  عامًا، 40الباسط عبد الفتاح عبد العال، 
 عامًا، بقذيفة مدفعية، وهو يعمل  39منزل المواطن سمير سعد خليفة،        صباحًا، قصفت قوات االحتالل    6:00وفي حوالي   * 

ا            مراسًال لتلفزيون السودان   زل خمس عائالت قوامه ق، وتقطن في المن ه طواب ة من أربع ة مكون  40، حيث يقطن في بناي
  .شخصًا، ولم يصب أحد بأذى

واطن           7:00وفي حوالي الساعة    *  زل الم و مطر،      صباحًا، قصفت طائرات االحتالل من د أب اً 51سعيد محم ؛ المكون   عام
ساحته  ابقين وم ن ط زة  2 م300م ة غ مال مدين شيخ رضوان، ش ي حي ال ع ف واطن  . ، ويق ل الم ى مقت صف إل و أدى الق أب

  . من أفراد األسرة، من بينهم طفلةاثنين آخرينبة  وإصا عامًا،26مازن، ونجله  مطر؛
شاطئ،        عاماً 22شمس عمر عمر،    آما نقلت إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة جثتا المواطنين            * يم ال وجواد  ، ويقطن مخ

  . ، حيث استشهدا في قصف منطقة السودانية، شمالي مدينة غزة)لم يتضح بعد مكان سكناه ( عامًا35محمود الهسي، 
ع في الطابق التاسع في              3:00 وفي حوالي الساعة     *  اه شقة تق  بعد الظهر، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخا تج

  . 2م130 في منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة، وهي شقة غير مأهولة بالسكان ومساحتها 2برج المخابرات رقم 
ت       5:15وفي حوالي الساعة    *  القرب من جسر                 مساًء، قصفت طائرات االح اء سيرهما ب سام، أثن ين من عناصر الق الل اثن

ا                   ا، وهم ى مقتلهم ا أدى إل ة غزة، مم د صبحي أهل،       الشيخ رضوان، شمال مدين د،       21أحم د حم ونس محم ًا،  وي  19 عام
  . عامًا

ا بحي ا    عامًا،22دعاء هشام العشي،  مساًء، ُقتلت المواطنة  6:00وفي حوالي الساعة    *  شيخ رضوان    وهي داخل منزله ل
  . جراء قصف طائرات االحتالل للمنطقة

ل       *  اة الطف دورة     وفي ساعات المساء، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء في غزة عن وف سام ق راهيم ب ادر إب  15ن
  .متأثرا بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق خالل هذا العدوانعامًا، 

اء تواجدهما    عامًا،25 عامًا، وعاهد آامل بنر، 25سامي بشير سعد،  من  مساًء، ُقتل آل   10:30وفي حوالي الساعة    *   أثن
  .بالقرب من منزلهما بحي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، بعدما أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخًا باتجاه المنطقة

وم األمنية، وهي جمعية  أآاديمية فلسطين للعل16 مساًء، قصفت طائرة إسرائيلية من نوع إف  11:00وفي حوالي الساعة    * 
  .أسفر القصف عن دمار آامل للمبنى.  الجريح الفلسطيني سابقًا في حي النصر، شمال مدينة غزة

ا،        مساًء،  أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخًا باتجاه المقاوم           11:30وفي حوالي الساعة    *  و العط رامي محمد سعيد أب
اً  23طارق إبراهيم أبو طبيخ،      شرق غزة، فهرع نحوه المواطن        أثناء تواجده في حي الشجاعية،      عامًا، 27 اذه، إال     عام  إلنق

  . أن الطائرة أطلقت صاروخًا آخر باتجاههما، مما أدى إلى مقتلهما
  

ة  ،11/1/2009يوم األحد الموافق    فجر   12:15وفي حوالي الساعة    **   قصفت اآلليات الحربية اإلسرائيلية بقذائف المدفعي
ه، احدهما                             منزل المواطن  ين من أنجال ل اثن ى مقت ا أدى إل ة غزة، مم وبي مدين ل الهوى، جن  طلعت حمودة الكائن في حي ت

  . عامًا22فارس، عام ونصف العام ، ومحمد طفل رضيع، وهما 
ة،             1:40وفي حوالي الساعة    *  زة االتصاالت الخلوي ع أجه  فجرًا، اطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا على محل لبي
ة غزة،            2 م 30 عامًا ومساحته    53لكه المواطن خميس زآريا الدان،      يم ، ويقع في شارع العيون في حي النصر، شمال مدين

  . مما أدى الى تدميره بشكل آامل
ساعة *  والي ال ي ح ين،  2:00وف شيخ عجل تالل بحي ال وات االح ة وق ين عناصر المقاوم ة ب تباآات عنيف رًا، دارت اش  فج

ل أحد عشر من رجال         .  ى، جنوب مدينة غزةامتدادًا لحي تل الهو   ا أسفر عن مقت امتدت االشتباآات الى ساعات الفجر، م
م ة، وه صور سعدة، : المقاوم د من ق الكاشف، 21محم رحمن توفي د ال ًا؛ عب دان، 21 عام راهيم يوسف حم ًا؛ إب  18 عام

ًا؛ عصام إ  23 عامًا؛ علي اسحاق شملخ،        37عامًا؛ عبد اهللا عرفات شملخ،       د    22سحاق شملخ،    عام ود أحم ًا؛ محم  عام
اجي،       28 عامًا؛ محمد خليل التتر،      21شملخ،   ة،        21 عامًا؛ مهند مازن الن و غنيم ع أب ًا؛ رمزي راف ا   23 عام ًا؛ وعط  عام

  . عامًا19الدحدوح، 
د م        16 فجرًا ، قصفت طائرات أف     5:15وفي حوالي الساعة    *  واطن محم ود للم ة طوابق يع ًا من أربع زًال مكون ود   من حم

  .  شخصًا، ويقع بحي الشيخ رضوان، مما أدى إلى تدميره بشكل آامل50 ويقطنه 2م400عوض اهللا، والمقام على مساحة 
ل الهوى،                  6:00وفي حوالي الساعة    *   صباحًا، أطلقت قوات االحتالل قذيفة مدفعية على منزل يعود لعائلة الجلب في حي ت

   . عامًا70جلب،  محمود طاهر المما ادى إلى مقتل المواطن
القرب       16 مساًء، قصفت طائرات االحتالل من طراز اف      7:00وفي حوالي الساعة    *  ال ب زًال مهجورًا في حي الرم ، من

  .من مقر السرايا بغزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق دمار في المنازل المجاورة
ة من          *  شجاعية،               وفي نفس التوقيت، قصفت دبابات االحتالل بقذائف المدفعي شتهى، في حي ال د وصفي م واطن أحم زل الم

ة             .   وهو داخل المنزل    عاماً 24وجيه،  شرق غزة، ما أسفر عن مقتل نجله         اذ العائل ران إلنق ولدى إسراع مجموعة من الجي
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 34 عامًا و  20محمد ومنذر محمود الجندي،     : أطلقت طائرات االحتالل صاروخًا آخرًا ما أدى لمقتل مواطنين شقيقين، هما          
  . على التواليعامًا

الن،         وفي ساعات المساء، وثق باحثو المرآز وفاة    *  نهم طف رة، من بي ام األخي سطينيين خالل األي دنيين فل أثرين  ستة م مت
ويحتفظ .  بإصابتهم في أوقات سابقة، ولم يتم توثيقهم سابقًا بسبب حالة االرتباك في عمل المستشفيات وتزايد أعداد الضحايا                

ذا                     المرآز بتفا  وات االحتالل خالل ه دي ق ى أي ذين سقطوا عل ضحايا ال ة لل ى األعداد الكلي صيل الضحايا وقد تم إضافتهم إل
 . العدوان

اوم                      *  ان المق ة غزة جثم شفاء في مدين شفى ال ى مست ادة،     وفي ساعات المساء، أحضر إل د حم ود محم ًا، 23محم د   عام  بع
  .   قي مدينة غزة التي تعرضت لها المنطقة من توغل في وقت سابقانتشاله من منطقة جبل الريس، شرقي حي التفاح، شر

ساعة     *  واطن هاشم القطاطي، في حي                         11:00وفي حوالي ال زل الم ة من ذائف المدفعي ات االحتالل بق ساًء، قصفت دباب  م
 . عامًا42دالل عاشور القطاطي، الزيتون بالقرب من مصنع الشفاء شرق مدينة غزة، ما أدى لمقتل زوجته 

  
ين الموافق        صباح   8:00وفي حوالي الساعة    *  وم االثن شجاعية        ،12/1/2009ي ة شرق ال وات االحتالل المتوغل  أطلقت ق

ة،           راد المقاوم ين من أف انين الثن اولتهم سحب جثم قذيفة مدفعية تجاه مجموعة من المواطنين شرق حي الشجاعية خالل مح
جبر حسين ) 1: لى مقتل اثنين من هؤالء المواطنين، أحدهما طفل، وهماأدى ذلك إ .  قتال في االشتباآات مع قوات االحتالل     

ا        .  عاماً 17محمد جمال محمدين،    ) 2 عامًا، و  52حبيب،   ة هم راد المقاوم صار،        :والقتيالن من أف ال ن د جم ًا،   22 محم  عام
  . عامًا30وعيد الشندي، 

اوم         صباحًا، وجراء اشتباآات مع أفراد المقاو8:30وفي حوالي الساعة  *  ل المق ون، شرق غزة، قت أيمن  مة في حي الزيت
  . عامًا35فرج شلدان، 

ول،        صباحًا، أعلنت المصادر الطبية عن وفاة        8:45وفي حوالي الساعة    *  ًا، 16الطفل جهاد رشاد دل أثرًا بإصابته    عام  مت
 . في حي الزيتون بغزة3/1/2009بتاريخ 

ساعة *  ي حوالي ال واطن  صباحًا، وجراء القصف ا10:00وف ل الم ون، شرق غزة، قت ة حي الزيت دفعي لمنطق د لم محم
  . بالقرب من منزله عامًا،19عدنان الحداد، 

 والذي  عامًا،14محمد عالء السوافيري   ظهرًا، أطلقت قوات االحتالل صاروخا تجاه الطفل         12:30وفي حوالي الساعة    * 
  .مدينة غزة، ما أدى إلى مقتلهآان متواجدًا أمام منزله في شارع البرهان، بحي الزيتون شرق 

رة،       :  بعد الظهر، قتل اثنان من أفراد المقاومة في قصف بالطيران، وهما           1:00وفي حوالي الساعة    *  ازن الغ داهللا م  30عب
  . في حي الصبرة، بالقرب من منزله عامًا،28وشعبان عبد المولى الغرة  في حي الزيتون، شرق مدينة غزة؛ عامًا،

م    2:00عة  وفي حوالي السا  *  رج الظافر رق  بعد الظهر، أطلقت طائرات االحتالل عدة أعيرة نارية باتجاه شقق سكنية في ب
كنية 5 ع شقق س ي أرب ق ف دالع حري ى ان ا أدى إل وب غزة، مم وى، جن ل اله ي حي ت ا . "  ف ماء مالكيه ز بأس تفظ المرآ يح

  .الشقق مخالة". والتفاصيل عنها
اومين              بعد الظهر  3:00وفي حوالي الساعة    *  ، أطلقت قوات االحتالل صاروخًا من طائرة استطالع اتجاه مجموعة من المق

م          نهم ، وه ة م ل ثالث ى مقت ا أدى إل ل  : أثناء تواجدهم بالقرب من مسجد شعبان، في ميدان فلسطين، وسط مدينة غزة، مم خلي
  . عامًا23 عامًا؛ وشريف سامي أبو الخير، 29 عامًا؛ طارق فضل جعفر، 22أحمد أبو الخير، 

اوم    5:00وفي حوالي الساعة    *  اه المق صيفي،     مساًء، أطلقت طائرة استطالع حربية صاروخًا اتج و ال اً 20أسامة أب ،  عام
  .أثناء تواجده شرق حي الزيتون،مما أدى إلى مقتله

ساعة  *  والي ال ي ح ر   8:00وف ة، ش ن عناصر المقاوم ين م اه اثن تالل صاروخًا اتج ائرات االح ت ط ساًء، أطلق ي  م ق ح
  .   ما أدى مقتلهما عامًا،31 عامًا؛ واحسان فوزي النديم، 24راجي رشدي دلول، : الزيتون وهما

  
ساعة   **  اء   فجر  1:00وفي حوالي ال وم الثالث ائرة من طراز إف    ،13/1/2009ي زل  16 أطلقت ط اه من  صاروخًا باتج

ازل   المواطن هاني آايد أبو جياب، في حي الشيخ رضوان، شمال غزة، مما أد            ى إلى تدميره، وإلحاق خسائر فادحة في المن
  . فردًا50، ويقطن فيه 2م25 طوابق على مساحة 4المنزل مكون من .  المجاورة

دحاديح              1:30وفي حوالي الساعة    *  ة ال  فجرًا، اندلعت اشتباآات عنيفة بين قوات االحتالل التي تقدمت في توغلها إلى منطق
ة      وهي المنطقة الفاصلة بين حي الزي   تباآات مع عناصر المقاوم ل     .  تون وحي تل الهوى، وآانت االش ك عن مقت وأسفر ذل

ي،        17محمد نادر أبو شعبان،     : ثمانية من رجال المقاومة، وهم     و دف،          18 عامًا؛ فتحي يوسف المزين اتم ديب أب ًا؛ ح  عام
ة،     23 د ديب الل محم ًا؛ ب شافعي،      19 عام د ال ذر عب ًا؛ عالء من ود أ  37 عام ًا؛ محم ا،    عام د جح د   19حم ًا؛ سعد محم  عام

  . عامًا20 عامًا؛ محمد حازم أبو لباد، 21حسان، 
 صاروخين، استهدفا فندقين سياحيين بالقرب من 16 فجرًا، أطلقت طائرة حربية من طراز اف 4:00وفي حوالي الساعة * 

ا                    ا ألحق أضرارًا جسيمة فيهم ة غزة، مم دق   .  الميناء على شاطئ البحر، غرب مدين ود         الفن رة، وتع دق الجزي األول هو فن
والفندق الثاني .  ، ويضم قاعات للمناسبات  2م700ملكيته للمواطن عامر سعيد سلمي، ومكون من ثالثة طوابق على مساحة            

ساحة             ى م ة طوابق عل ضم قاعات   2م700هو شهاب بالس وتعود ملكيته للمواطن فريد هاشم شهاب، ومكون من  ثالث ، وي
  .للمناسبات أيضًا
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اوم            5:00في حوالي الساعة    و*  ى المق سقا،      صباحًا، أطلقت طائرات االحتالل صاروخًا عل ًا،  21هشام ال ة    عام  في منطق
  .السودانية شمال غزة مما أدى إلى مقتله

ين                 9:00وفي حوالي الساعة    *  ى اثن ة عل ار بكثاف ون الن  صباحًا،  أطلقت قوات االحتالل المتمرآزة على أطراف حي الزيت
ا                   من المدني  ا، وهم ى  : ين من عائلة عياد أثناء ذهابهما إلى منزلهما الواقع بالقرب من سوق السيارات مما أدى إلى مقتلهم يحي

  . عامًا23 عامًا؛ أشرف حمدي عياد، 30جميل عياد، 
ي حرز اهللا،          صباحًا، أطلقت قوات االحتالل صاروخًا تجاه المقاوم         10:00وفي حوالي الساعة    *   23محمد ماهر محمد عل

  .اثناء تواجده شرق حي الزيتون، مما أدى إلى مقتلهعامًا، 
أثرين                   *  سطينيين، مت دنيين الفل ين من الم اة اثن آما أعلنت المصادر الطبية صباح اليوم في مستشفى الشفاء في غزة عن وف

ة غزة؛          عامًا،68حسن محمد اشتيوي، : بحراح سابقة، وهما  ون، شرق مدين د أصيب في حي الزيت د   وم آان ق مدوح ولي
  . أصيب في حي الصبرة سابقًا عامًا،18شحيبر، 

القرب         1:30وفي حوالي   *  انوا يتواجدون ب ا آ واطنين، بينم اه مجموعة من الم  ظهرًا، أطلقت طائرة حربية صاروخًا باتج
نهم، م                     نهم   من منازلهم في منطقة أرض وادي العرايس، شرقي حي الزيتون، شرقي مدينة غزة، أدى إلى مقتل أربعة م ن بي

د فرحات،     15يوسف محمد فرحات،   : والقتلى هم .  ثالثة أطفال  د محم ًا؛ احم اد فضل سعد،     13 عام ًا؛ جه ًا؛  25 عام  عام
 . عامًا15وماجد ناهض سليم، 

القرب من مسجد مصعب                  4:00وفي حوالي الساعة    *   مساًء، أطلقت طائرة حربية صاروخا على طفلين، أثناء تواجدهما ب
و سمرة ،         17نبيل آمال أبو سمرة،     :  الزيتون شرق غزة أدى إلى مقتلهما، وهما       بن عمير،  في حي     ايز أب راس ف  عامًا؛ وف

 . عامًا17
ون،      7:00وفي حوالي الساعة  * ة في حي الزيت  مساًء، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخا باتجاه احد عناصر المقاوم

   . عامًا25فيق أبو الخير،  إبراهيم ر:شرق مدينة غزة، مما أدى إلى مقتله، وهو
ساعة     *  ة                 8:00وفي حوالي ال القرب من آلي ًا ب ة استهدف مقاوم وات االحتالل صاروخا من طائرة حربي ساًء، أطلقت ق م

  . عامًا20رائد احمد الصفدي، المجتمع في حي الصبرة، مما أدى إلى مقتله، وهو 
د اهللا              مساًء، أطلقت قوات االحتالل اإلس     8:30وفي حوالي الساعة    *  د عب واطن خضر محم زل الم رائيلية صاروخا تجاه من

ساحة      3المنزل مكون من      .   عامًا، في حي الشيخ رضوان، شمال غزة       56أبو القرع،    ى م ه     2م200 طوابق عل  30، و يقطن
  .فردًا، مما أدى إلى تدمير المنزل بشكل آلي، وإلحاق أضرار في منازل مجاورة

واطن سعيد شحادة عمرون،          وفي نفس التوقيت، سقط صاروخ آخ     *  ود للم ًا، وهو مكون    54ر على منزل مجاور، يع  عام
  . فردًا، مما أدى إلى إلحاق  أضرار بالغة في المنزل22 ويقطنه 2م200 طوابق على مساحة 3من 
وع اف        11:30وفي حوالي الساعة    *  ة إسرائيلية من ن د      16 ليال، أطلقت طائرة حربي واطن احم زل الم اه من  صاروخا تج

ا     30م ويقطنه   200 طبقات على مساحة     4 عامًا، والمنزل مكون من      60محمد الساعاتي،    شيخ رضوان، مم  فردًا في حي ال
  .أدى على تدميره بالكامل

اني،      هذا وأعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء عن وفاة المواطن           *  ين الكتن ًا،  25محمد مع شعف،        عام  من سكان ال
اة         .  ، في مقر الجوازات   27/12/2008ن قد أصيب بها بتاريخ      متأثرا بالجراح، التي آا    ن عن وف ا أعل ا،     آم يم عط د نع محم

 . متأثرا بجراحه التي أصيب بها في نفس الحادث، وقد آان آالهما يتلقيان العالج في إحدى المستشفيات المصرية عامًا،25
  

اء الموافق      فجر   1:00وفي حوالي الساعة    **  وع اف       ، 14/1/2009يوم األربع ة إسرائيلية من ن  16أطلقت طائرة حربي
صبرة في غزة، والمكون من              شار، من سكان حي ال ساحته   4صاروخًا تجاه منزل عائلة الن ات وم د أدى  2م350 طبق ، وق

  .القصف إلى تدمير المنزل
وع اف                 2:00وفي حوالي الساعة    *  ة إسرائيلية من ن زل ع       16 فجرًا، أطلقت طائرة حربي اه من ان،      صاروخا تج ة علي ائل

  . فردا، ويقع المنزل يقع في شارع الشفاء20 عائالت قوامها 3، ويقطنه 2م200 طبقات ومساحته 3المنزل مكون من 
ا يتواجدان في                3:00وفي حوالي الساعة    *  ة، آان راد المقاوم ين من أف  فجرًا، أطلقت طائرة حربية صاروخًا، استهدف  اثن

ا    حي الصبرة في مدينة غزة،  مما أدى          ا، وهم ديري،       : إلى مقتلهم ر الزعموط،          27توفيق صالح ال ود بك ًا؛ ومحم  20 عام
 .عاما

أثرًا   عامًا، 34حسن نعيم أبو حصيرة، وأعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بغزة هذا اليوم، عن وفاة المواطن          *  مت
  . غزة، آان يعالج في المستشفيات المصريةبالجراح التي أصيب بها في وقت سابق، جراء أعمال القصف العشوائي  لمدينة

وع اف               3:30وفي حوالي الساعة    *  ة إسرائيلية من ن واطن           16 فجرًا، أطلقت طائرة حربي ة الم زل ورث اه من  صاروخا تج
 طبقات مساحته 4محمود عبد الرحمن الكردي، في حي الشيخ رضوان،  بالقرب من مفترق أبو األمين، والمنزل مكون من                  

ا          50ه  ، يقطن 2م200 اب،     :  فردًا، مما أدى إلى مقتل مواطنين من سكان المنطقة، وهم و جي د أب د   45أسامة آاي ًا؛ وأحم  عام
  . وأدى القصف إلى تدمير المنزل، وإلحاق أضرار في منازل مجاورة. عامًا81مصطفى مقداد،

ار      صباحًا، قصفت طائرات االحتالل مقبرة الشيخ رضوان، شمال غ         7:00وفي حوالي الساعة    *  ى إلحاق دم زة، ما أدى إل
  .فيها وتهدم قبور جديدة وقديمة وخروج رفات الموتى منها
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رؤوف          1:00وفي حوالي الساعة    *  د ال اد يوسف عب واطن عم شى بقصف شقة الم  ظهرًا، قامت طائرة حربية من نوع ابات
  .بي بمدينة غزة عامًا، الواقعة في الطابق التاسع من برج عروس البحر في منطقة النصر الغر38رجب، 

ومي،                      4:00وفي حوالي الساعة    *  واطن نضال البي شى شقة الم وع ابات ساًء، قصفت طائرة من ن ة في    47 م ًا، الواقع  عام
  .وقد ادى القصف الى اصابة زوجته بجراح.   في ابراج الفيروز شمال غرب مدينة غزة2 من برج رقم 9الطابق 

واطن         مساًء، قصف طائرة     4:00وفي حوالي الساعة    *  ارس شحادة،       من نوع اباتشى شقة الم ًا،  57توفيق ف ة    عام  الواقع
  .وقد ادى القصف الى مقتل صاحب الشقة.   من ابراج الفيروز، شمال غربي مدينة غزة3 من برج 12في الطابق 

واطن مح             5:00وفي حوالي الساعة    *  زل الم د آامل    مساًء، قامت المدفعية االسرائيلية باستهداف أرض فارغة بجانب من م
ل      .  سقاط، الواقع في سكنة الزرقا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة           اط،     أدى ذلك الى مقتل الطف د آامل مق  17سمير محم

  . بعد اصابته بشظايا في رأسهعامًا،
 17همام محمد الخضري،    مساًء، قامت طائرة استطالع اسرائيلية باستهداف آل من المواطنين          5:00وفي حوالي الساعة    * 
ا        عامًا،17مًا؛ وسامح محمد أبو عصر،      عا شجاعية، مم زاز شرق حي ال  أثناء سيرهما قرب منازليهما في نهاية شارع الن

  .أدى إلى مقتلهما
ساعة      *  واطن                6:00وفي حوالي ال شى بقصف شقة الم ساًء، قامت طائرة ابات ابر،        م د ج ل العب ة في     63خلي ا، الواقع عام

ابق  م  11الط رج رق ن ب راج 1 م ي اب زة  ف ة  غ رب مدين مال غ ي ش شقة   .  المقوس ل صاحب ال ى مقت صف ال د أدى الق وق
  .50باالضافة الى مقتل زوجته شادية احمد حسن ، 

م        6:10وفي حوالي الساعة    *  رج رق سابع من ب  مساًء، قصف طائرة اباتشى شقة المواطن جمال طه، الواقعة في الطابق ال
ة غزة            10 شقة وعدد من                  و.   من ابراج المقوسي شمال غرب مدين راق ال شقة واحت ى اصابة صاحب ال د ادى القصف ال ق

  .8/9الشقق في الطابق 
راج المقوسي         7:00وفي حوالي الساعة    *  ع قرب اب دني في حي النصر الواق دفاع الم .   مساًء، قصف طائرة اباتشى مقر ال

  . من العاملين داخل المقر6وأدى ذلك القصف الى اصابة 
ع خلف ملعب اليرموك من              16 مساًء، قصف طائرة من نوع اف        8:00وفي حوالي الساعة    *   سوق اليرموك الشعبي الواق

  .الناحية الشرقية في حي اليرموك وسط مدينة غزة دون وقوع اصابات
د موسى،    مساًء، قامت طائرة استطالع اسرائيلية باستهداف منزل المواطن          9:00وفي حوالي الساعة    *   48عز الدين وحي

ه                     الواقع عامًا، ى زوجت زل باالضافة ال ل صاحب المن ى مقت ا ادى ال ة غزة، مم وب مدين مسيرة   قرب صيدلية الصبرة، جن
د،    28وحيد عز الدين،    :  وأبنائه  عامًا؛ 48عفيف موسى،    ًا؛ أحم د،   27 عام ًا؛ محم ور،   22 عام ًا؛ ون ًا، 15 عام اء   عام  اثن

  .تواجدهم في صالون المنزل
ساعة  *  والي ال ي ح ساًء أ10:45وف شغيل      م وث وت ة غ ة لوآال يارة تابع اه س دا تج تطالع صاروخا واح ائرة اس ت ط طلق

الالجئين في منطقة تل الهوا غرب مدينة غزة وذلك عندما آان سائق السيارة يهم بالصعود اليها وهو ايضا احد العاملين في               
شفى ا            ه لتلقي العالج داخل المست سيارة باضرار      الوآالة مما ادى الى اصابته بجراح متوسطة وتم نقل د اصيبت ال ي وق الهل

  .بالغة
 مساًء قصفت طائرة استطالع اسرائيلية سيارة مدنية قرب منتدى برشلونة بحي تل الهوا ادى               10:15وفي حوالي الساعة    * 

  . عامًا32 عامًا؛ ومازن الصفاش، 32 عامًا؛ وليد الزعبوط، 22رياض الراعي، : ذلك لمقتل ثالثة مواطنين، وهم
ا في شرق حي                     عامًا، 25حسن الشاعر،   اقم االسعاف على جثة المواطن      وعثرت طو *  ر عليه ح  عث ة رف  من سكان مدين

 .الشجاعية وهو احد افراد المقاومة
دولي من                         *   صليب األحمر ال ة لل ة الدولي سطيني واللجن وفي ساعات المساء، تمكنت أطقم تابعة لجمعية الهالل األخمر الفل

امين   موني في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، وانتشال          الوصول إلى منزل عائلة الس     يًال،  22جث سعة        قت نهم ت  من بي
ذآورة،                        .  أطفال وخمس نساء   ة الم ى من العائل ال، لقتل ة أطف نهم ثالث يشار إلى أنه سبق وأن تم انتشال خمسة جثامين، من بي

  .   طفًال وست نساء12من بينهم ليرتفع بذلك عدد القتلى من عائلة السموني إلى سبعة وعشرين قتيًال، 
واطنين،                  *  ازل الم ة من ذائف المدفعي زة، بق وفي ساعات الليل، قصفت قوات االحتالل المنطقة الشرقية في حي الشجاعية بغ

ار،     23مازن حسن حسنية،   : مما أدى إلى مقتل ثالثة مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفل،  وهم       ل به د خلي ًا، ومحم  12 عام
  . عامًا45د شحادة احمد، عامًا، ومحم

  
  محافظة الوسطى ومخيماتها

  :آانت الجرائم في محافظة الوسطى ومخيماتها على النحو التالي
وم الخميس الموافق        فجر   2:30في حوالي الساعة    **  ة               ،8/1/2009ي ة في منطق ة خالي  قصفت طائرات االحتالل منطق

زًال آخر، وإصابة             السوارحة الغربية بخمسة صواريخ ما أدى إلى تدمير منز         لين بشكل آلي وإلحاق دمار جزئي بعشرين من
  . أطفال وامرأتان5 مواطنًا بجروح، من بينهم 15
ى                4:00وفي حوالي الساعة    *  ا أدى إل بلح، م ر ال ع وسط دي بلح الواق ر ال  فجرًا، قصفت طائرات االحتالل مرآز شرطة دي

  .علمًا أنه تعرض للقصف سابقًا. جاورةتدمير الجزء الشرقي من المرآز، وإلحاق دمار بمنازل م



 No.02/2009  الفلسطينية المحتلة التقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي
  2009يناير  14 – 08

 

   اإلنسانالمركز الفلسطيني لحقوق 
 org.pchrgaza.www://http  

20 

واطن       10:15وفي حوالي الساعة    *  شفى شهداء األقصى الم ى مست و مغصيب،      صباحًا، وصل إل اد أب ًا،  20عمر حم  عام
ازل                        .جثة هامدة  اه من ة باتج ذائف مدفعي سه، وأطلقت ق وم نف  وآانت قوات االحتالل قد توغلت في قرية وادي السلقا فجر الي

  .مسجد عباد الرحمن مما أدى إلى مقتله داخل منزلهالمواطنين و
ة،        ظهرًا، أعلنت المصادر الطبية عن وفاة الطفل         12:00وفي حوالي الساعة    *  د        أعوام،  8أنس عارف برآ ان ق ذي آ  وال

  . بقرية وادي السلقا4/1/2009نقل إلى إحدى المستشفيات المصرية إثر إصابته بعيار ناري في الرأس بتاريخ 
ا          5:00والي الساعة   وفي ح *  ريج، مم يم الب شل في مخ و هوي ليمان أب  مساًء، قصفت طائرات حربية منزل المواطن خالد س

  .أدى إلى تدمير المنزل بالكامل وإلحاق أضرار في منازل مجاورة
بلح              2:45وفي حوالي الساعة    *  ر ال شفى شهداء األقصى في دي راهيم بعلوشة،       مساًء، وصل إلى مست ل عامر إب  10 الطف

  . أعوام من منطقة الزهراء، مصابًا في بعيار ناري بالرأس
 مساًء، قصفت طائرة حربية مجموعة من المقاومين في المخيم الجديد غرب مخيم النصيرات،               8:00وفي حوالي الساعة    * 

  . آخرين4 وإصابة  عامًا،20عمر محمد نصار، مما أدى إلى مقتل المواطن 
شفى شهداء األقصى       وفي ساعات النهار، وصل إلى م     *  نهم   12ست ا الزهراء       6 إصابة، م ة منه اطق متفرق ال، من من  أطف

  .وقرية وادي السلقا والنصيرات وقرية وادي غزة
  

ساعة   **  والي ال ي ح ر  1:30وف ق    فج ة المواف وم الجمع ازل     ،9/1/2009ي ة من ائرات الحربي زوارق والط صفت ال  ق
دة        دة الزواي واطنين وإصابة         المواطنين في منطقة القرعان غرب بل ل سبعة م ى مقت ا أدى إل ة، م ذائف مدفعي  آخرين،  23 بق

الخطيرة    3 نساء، ووصفت جراح       5 أطفال و  4منهم   نهم ب م     . م ى ه راهيم القرعان،       ) 1: والقتل د إب ًا؛    60محم وداد ) 2 عام
ان  د القرع ًا؛ 25محم ان ) 3 عام ى القرع اض يحي ًا؛ 26ري ان ) 4 عام د حسين القرع ًا؛ 30محم راهيم ح) 5 عام سام إب

   . عامًا27إياد صابر نصار ) 7 عامًا؛ و22باسم إبراهيم نصار ) 6 عامًا؛ 21نصار 
واطنين من                      7:00وفي حوالي الساعة    *  ة صواريخ مجموعة من الم ة اإلسرائيلية بثالث  صباحًا، قصفت الطائرات الحربي

ل الم       ى مقت در،    واطنعائلة قويدر بالقرب من منزلهم في مخيم البريج، مما أدى إل راهيم رشيد قوي ًا، 23 إب  6 وإصابة   عام
  .آخرين من بينهم طفالن وامرأة

بلح            7:15وفي حوالي الساعة    *  راج،        صباحًا، وصل إلى مستشفى شهداء األقصى في دير ال و الع وزي أب ًا،  22ف ة    عام  جث
   .هامدة وقد قتل في منطقة وادي السلقا

م آل                 وعثرت الطواقم الطبية التابعة للهالل االح     *  ة، وه مر في وقت سابق على ثالثة جثامين ألب وطفليه في قرية المغراق
  . عامًا13حسن، عامان؛ وفريد عطا حسن عزام، :  عامًا، نجاله46عطا حسن عارف عزام، : من
ة حكر               11:40في حوالي الساعة    *  ان في منطق اه مسجد الفرق  ظهرًا، أطلقت طائرة استطالع حربية قذيفة صاروخية باتج
  .جامع بدير البلح، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في المسجدال

واطن رمضان سالمة            16أطلقت طائرة حربية من نوع إف         مساًء، 6:30وفي حوالي الساعة    *  زل الم اه من  صاروخًا باتج
ساحة   4 عامًا الواقع في مخيم النصيرات، والمكون من        47البلبيسي،  ى م ه  2م300 طبقات عل تكون من   عائالت ت 5، وتقطن

ال و 6 مواطنًا من بينهم 23أسفر القصف عن إصابة    . فرداً 30 دمير عدد         4 أطف ًا، وت زل آلي دمير المن ساء، فضًال عن ت  ن
  .من المنازل المجاورة جزئيا، وإلحاق دمار جزئي بمسجد الفاروق المجاور

ساعة *  ي حوالي ال اه مجموعة8:30وف رائيلية صاروخًا تج ائرة إس ساًء، أطلقت ط ي  م اء تواجدهم ف اومين، أثن  من المق
اوم                   ل المق ود وشاح،       شارع أبو مراحيل بجوار مرآز العلم والثقافة في مخيم النصيرات، مما أدى إلى مقت راهيم محم  32إب

صاروخ األول، أطلقت طائرة أف              .  وإصابة آخر بجراح متوسطة    عامًا،  صاروخًا آخر في أرض        16وبعد لحظات من ال
  . من عائلة أبو فياض في نفس الشارع، ولم يبلغ عن وقوع إصاباتخالية تعود لمواطن

د أصيبوا جراء     4 إصابات من بينهم     8وفي ساعات المساء، وصلت إلى مستشفى شهداء األقصى         *  انوا ق  أطفال وامرأة، آ
  .منطقة الوسطىإطالق النار من قبل دبابات االحتالل، التي توغلت في مناطق المغراقة وجحر الديك، شمال ال

اطق من                16وخالل ساعات الليل، أطلقت طائرات حربية من طراز اف          *  ة في عدة من  عدة صواريخ باتجاه أراضي خالي
واطن من                            يم النصيرات، وآخر في أرض الم اني في مخ واطن داوود الحرت المحافظة الوسطى، سقط إحداها في أرض الم

  . تعائلة أبو سليم في البريج، وثالث غرب النصيرا
  

ة اإلسرائيلية مسجد          ،10/1/2009يوم السبت الموافق     بعد ظهر    12:30وفي حوالي الساعة    **   قصفت الطائرات الحربي
د        واطن محم ود للم زل يع ى من شظايا عل دى ال قطت إح ي، وس شكل جزئ دميره ب ى ت ا أدى إل ريج، مم يم الب ي مخ صفا ف ال

  . أعوام، بجروح8 أعوام، ومصعب، 6يه أيمن،  عامًا وطفل28العسكري، مما أدى إلى إصابة زوجته هبة، 
 صاروخين باتجاه ارض زراعية تعود لعائلة المصدر، جنوب 16وفي نفس التوقيت، أطلقت طائرة حربية من طراز اف         * 

  .مخيم المغازي، مما أدى إلى تدمير بئر للمياه
د،    قصفت طائرة استطالع إسرائيلية منزل     ، بعد الظهر  12:45وفي حوالي الساعة    *  د حم ًا،  75 المواطن إبراهيم محم  عام

ا         ان، قوامهم ه عائلت ات وتقطن راد 8الواقع في مخيم البريج، والمكون من ثالث طبق ة في      .   أف ألحق القصف أضرارًا جزئي
  .المنزل ما تسبب بإصابة ثالثة مواطنين، أحدهم طفل
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واط                *  زل الم ت، قصفت طائرات االحتالل االستطالعية، من سبب              وفي نفس التوقي ا ت ر يوسف دويك  بصاروخ، م ن مني
  .بوقوع أضرار جزئية وإصابة مواطنين، إحداهما امرأة

يم         12:50وفي حوالي الساعة    *  وي، في مخ رج الن اه ب ة باتج ذائف مدفعي  ظهرًا، أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالث ق
ل        ل الطف رش،     النصيرات، مما أدى إلى مقت ي الب دين عل ًا، 16عز ال د،    وإص  عام قيقه مجاه اء    12ابة ش ًا بجروح، أثن  عام

 .تواجدهما داخل شقتهما في البرج، فضًال عن إلحاق أضرارا بالغة في البرج
اء تواجده في شارع              2:00وفي حوالي الساعة    *  ة، أثن راد المقاوم اه أحد أف  مساًء، أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخًا باتج

 . عامًا24حسن محمد حرب، ، ويدعى السكة في مخيم البريج، مما أدى إلى مقتله
وع                  *  وفي نفس التوقيت، قصفت طائرات االحتالل االستطالعية منزل المواطن منير يوسف دويك بصاروخ، ما تسبب بوق

  .أضرار جزئية وإصابة مواطنين إحداهما امرأة
ساعة  *  ائرة إسرائيلية من طراز إف 9:30وفي حوالي ال ساًء، قصفت ط اه أ16 م ي غرب  صاروخًا تج ي ف رض المغن

ل،       النصيرات ما أدى لمقتل المواطنة المسنة        د طبي ًا،  85فاطمة محمد أحم د حوالي           عام ذي يبع ا ال  400 وهي داخل منزله
  .متر جراء تناثر الشظايا

ب،              11:30وفي حوالي الساعة    *  رحيم شاآر الخطي د ال ع   55 ليًال، قصفت طائرات االحتالل منزل المواطن عب ًا الواق  عام
ساحة               في   ى م ابقين عل ه  2 م130مخيم النصيرات، بجوار المقبرة، وهو مكون من ط دمير     5 ويقطن ى  ت ا أدى إل راد، مم  أف

ازل األخرى، وإصابة               دد من المن ة بع ي، وإلحاق أضرار جزئي شكل آل ازل مجاورة ب المنزل بشكل آلي، وتدمير ثالثة من
  . نساء4عشرة مدنيين فلسطينيين،من بينهم ثالثة أطفال و

و                        12:00وفي حوالي الساعة    *  ونس أب ة المرحوم فرهود ي زل ورث ة من ل، قصفت طائرات االحتالل الحربي  منتصف اللي
ا    ائالت قوامه الث ع ه ث ات وتقطن الث طبق ن ث ون م زة، المك زلين   25خبي ع من ل م شكل آام دميره ب ى ت ا أدى إل ردًا، م  ف

  .مجاورين، وإحداث أضرار في عدد من المنازل المجاورة
  

 16قصفت طائرات االحتالل الحربية من طراز إف          ،  11/1/2009يوم األحد الموافق     فجر   2:40وفي حوالي الساعة    ** 
شكل                  زل ب دمير المن ى ت ا أدى إل ازي، م يم المغ ع في مخ منزل المواطن محمد حسين موسى شاهين، المكون من طابقين ويق

  .آلي وإلحاق أضرار في منازل مجاورة، وإصابة ثالثة مواطنين
ة من طراز إف              12:00وفي حوالي الساعة    *   ة فارغة،           16 ظهرًا، أطلقت طائرة حربي ة صواريخ أراضي زراعي  بثالث

  .شمال غربي الزوايدة
ساعة *  ي حوالي ال ة 3:00وف ي قري واطنين ف ازل الم اه من ات االحتالل تج ل دباب دفعي من قب ساًء، وجراء القصف الم  م

ة            .   مواطنان إحداهما امرأة، بجراح    المغراقة شمال مخيم النصيرات، أصيب     اه المنطق ة تج واستمر القصف بصورة متقطع
  .حتى فجر اليوم التالي

ة              *  ذائف المدفعي ي النصيرات بالق وب غرب سواحرة، جن ة ال ة اإلسرائيلية منطق وفي نفس التوقيت، قصفت الزوارق البحري
  .عند منتصف الليل واستمر حتى فجر اليوم التاليوتكرر القصف .  واألسلحة الرشاشة دون اإلبالغ عن وقوع إصابات

  
ين الموافق    مساء 4:30وفي حوالي الساعة   *  ى        12/1/2009يوم االثن ات االحتالل عل ا دباب ة أطلقته ة مدفعي  سقطت قذيق

ساحة               ى م ابقين عل ى إحداث أضرار       2م200منزل المواطن خليل رشدي وشاح، المكون من ط ريج، أدت إل يم الب  في مخ
  .ي المنزلبالغة ف

ازل الحي                     5:00وفي حوالي الساعة    *  ددًا من من ة ع زة في حي المغراق  مساًء، استهدفت مدفعية دبابات االحتالل المتمرآ
و                     ائالت أب ود لع داخلها، وتع ق ب ازل، وإحداث حرائ بالقذائف المدفعية، مما أدى إلى إحداث أضرار جزئية في عدد من المن

  .دحروج، وأبو عطوي وأبو حجير
 عامًا، 21ناجي رمزي ميط، في نفس التوقيت، أعلنت المصادر الطبية في أحد المستشفيات المصرية عن وفاة المواطن       و* 

  . بقصف منزل يعود لعائلة مصلح في مخيم البريج6/1/2009من سكان البريج، وآان قد أصيب بتاريخ 
إسالم إسماعيل سليمان  البلح جثمان المواطنة  مساًء، وصل إلى مستشفى شهداء األقصى بدير       8:30وفي حوالي الساعة    * 

 في  6/1/2009يشار إلى أن المواطنة المذآورة آانت قد أصيبت بتاريخ  .  قادمة من جمهورية مصر    عامًا   26عبد الجواد،   
  .قصف منزل المواطن صالح العايدي في مخيم المغازي

بلح               *  ر ال الن             4 وفي ساعات المساء، وصل إلى مستشفى شهداء األقصى في دي نهم طف واطنين مصابين بجراح، من بي  م
زة شمال                       ات االحتالل المتمرآ ار من دباب دفعي  وإطالق ن جميعهم أصيبوا داخل منازلهم في مدينة الزهراء  في قصف م

  .مدينة الزهراء باتجاه منازل المواطنين
ساعة     *  واطن موس              11:15وفي حوالي ال زل الم ساًء، قصفت طائرة استطالع بصاروخ من شنطي،    م د ال ًا  48ى أحم  عام

ق  .   فردًا ، ويقع في مخيم المغازي11 عائالت، قوامها      3  تقطنه    2م430والمكون من طبقتين على مساحة       وبعد دقائق أطل
  .صاروخ باتجاه المنزل مما أدى إلى تدميره بالكامل، وإحداث أضرار بالغة  في المنازل المجاورة
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وب   ،13/1/2009الثالثاء الموافق يوم  فجر 1:40وفي حوالي الساعة    **  سوارحة، جن  قصفت الزوارق الحربية منطقة ال
ال                              واطنين، خاصة األطف ع في صفوف الم ازل وهل غرب مخيم النصيرات، مما أدى إلى إحداث أضرار في عدد من المن

  .يشار إلى أن هذه المنطقة تتعرض بصورة يومية للقصف من قبل الزوارق الحربية.  والنساء
يم النصيرات،           16 فجرًا، قصفت طائرة حربية من طراز أف         3:00حوالي الساعة   وفي  *  ي في مخ ادي األهل  بصاروخ الن

  .مما أدى إلى تدميره بالكامل وإحداث أضرار بالمنازل المجاورة
يم النصيرات          1:30وفي حوالي الساعة    *  وب غرب مخ سوارحة، جن .   ظهر بعد الظهر، قصفت الزوارق الحربية منطقة ال
وع اف         و ة إسرائيلية من ن د حوالي نصف ساعة أطلقت طائرة حربي ة في نفس     16بع  صاروخًا، سقط في ارض زراعي

  .وقد أسفر القصف عن إلحاق أضرار في الدفيئات الزراعية، وتدمير مضخات مياه.  المنطقة
 في محيط مسجد الدعوة شمال        بعد الظهر، أطلقت قوات االحتالل قذيفتين مدفعيتين مسماريتين        2:00وفي حوالي الساعة    * 

  . أطفال5 مواطنًا، منهم 18أدى القصف إلى إصابة .  النصيرات، وشمال شرق مخيم البريج
ساعة *  والي ال ي ح ساعة 5:30وف ى ال ساًء وحت وع اف  9:00 م ن ن رائيلية م ة إس ائرات حربي ت ط ساء، أطلق دة 16 م  ع

ور ف  و ناصر وعاش ود آلل أب ة، تع اه أراض زراعي بلحصواريخ تج ر ال ن  .  ي دي د م دمير العدي فر القصف عن ت د أس وق
 . الدفيئات الزراعية والمنازل المجاورة

  
اء الموافق        صباح    11:00وفي حوالي الساعة    **  وم األربع  أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا           ،14/1/2009ي

ة، شمال النصيرات، مم                  اومين            تجاه مجموعة من عناصر المقاومة في محيط محطة الطاق ين من المق ى إصابة اثن ا أدى إل
  .بجراح خطيرة، وبتر في أطرافهما السفلية

ذائف          1 مساًء، قصفت مدفعية االحتالل منازل المواطنين في بلوك        7:00وفي حوالي الساعة    *  سقطت ق ريج، ف يم الب  في مخ
ا أسفر       . على منزلين، ما أدى إلى إلحاق أضرار بهما        سفورية م ات   15عن إصابة   آما جرى إطالق قنابل ف واطن باختناق  م

  . نساء5 أطفال و3منهم 
ذي أصيب    عامًا،25رمزي روحي عوض،  ظهرًا، أعلنت المصادر الطبية عن وفاة المقاوم         2:00وفي حوالي الساعة    *   ال

  . ساعات في محيط محطة الطاقة شمال النصيرات3قبل 
ة         مساًء، أطلقت طائرة استطالع إسرائ     3:40وفي حوالي الساعة    *  ة المغراق واطنين في منطق ازل الم يلية صاروخا تجاه من

 .، وإصابة احد أقاربه خالل تواجدهما أمام منزل احدهما عامًا13محمود خضر أبو آميل، أدى القصف إلى مقتل الطفل 
  

   مدينة خان يونس وضواحيها** 
  :وآانت الجرائم مدينة خان يونس وضواحيها على النحو التالي

ي            ،8/1/2009يوم الخميس الموافق       فجر   12:30اعة  في حوالي الس  **  ة غرب اطق الواقع ة المن زوارق البحري  قصفت ال
  .خان يونس، ولم يبلغ عن وقوع إصابات

وع                        1:15وفي حوالي الساعة    *  ونس، دون وق ة مفتوحة غرب خان ي ة اإلسرائيلية منطق  فجرًا، قصفت الطائرات الحربي
  .إصابات

وب                 فجر 1:30وفي حوالي الساعة    *  زان النجار، جن ًا، قصفت طائرات االحتالل الساحة الخلفية لمسجد النور في منطقة قي
ات                      .  خان يونس، ما أدى إلى إلحاق دمار بها        ع المصلون عن الصالة في المسجد خشية تعرضه للقصف في أوق وقد امتن

  .الحقة، ألنهم يعتقدون ان الصاروخ الذي أطلق إنما هو صاروخ تحذيري
ى            2:00ي الساعة   وفي حوال *  ا أدى إل ونس، م ي سهيال، شرق خان ي ر شرطة بن  فجرًا، قصفت الطائرات اإلسرائيلية مق

  .تدميره وإلحاق أضرار في عدد من المباني المجاورة، آان من ضمنها مسجد حمزة، دون وقوع إصابات
ساعة *  والي ال ي ح د 4:00وف واطن محم ة الم زل عائل تالل من ائرات االح صفت ط رًا، ق ب  فج ي آتائ ادي ف سنوار، القي  ال

وك   ي بل ع ف سام، والواق وع      (G)الق ن وق الغ ع دميره دون اإلب ى ت ا أدى إل ابقين، م ن ط ون م و مك انيونس، وه يم خ  بمخ
  .إصابات

داد                            * ى امت رارة، وتمرآزت عل ات العسكرية، بالتوغل شرقي الق ززة باآللي وات االحتالل، مع دأت ق ت، ب وفي نفس التوقي
  . متر عن الشريط الحدودي600 السكنية التي تبعد نحو آيسوفيم واألحياء

ي                      *  ائالت الت واء عشرات الع سان إلي رارة وعب ين مدرستين في الق شغيل الالجئ ة الغوث وت وخالل هذا اليوم، فتحت وآال
  .نزحت عن منطقة سكناها في المنطقة الشرقية جراء القصف المدفعي اإلسرائيلي والخوف من التوغل

ة التوغل في                       11:30لساعة  وفي حوالي ا  *  ي ترافق عملي ران األسلحة الرشاشة الت ذائف وني  صباحًا، وجراء القصف بالق
شفى ناصر           ى مست م إل م نقله القرارة شرق خان يونس، قتل ثالثة مواطنين بينهم مسن وامرأتان، تحولت أجسادهم ألشالء، ت

فاتن ) 3 عامًا؛ و23مآثر محمد زنيد، ) 2 عامًا؛ 60، عطوة عواد أبو مضيفالمسن المواطن ) 1: بخان يونس، والقتلى هم  
  . عامًا33عبد العزيز زنيد، 

ذائفها  2:30وعند حوالي الساعة  *   مساًء، قصفت دبابات االحتالل المتمرآزة داخل الشريط الحدودي شرقي خان يونس، بق
التزامن مع قص                     ك ب رة، وذل سان الكبي ة في عب ازل واألراضي الزراعي ه طائرات استطالع إسرائيلية         المدفعية المن ف نفذت

 وذلك عندما آانا يتواجدان  عامًا،12 عامًا، وإبراهيم أآرم أبو دقة، 14محمد، أسفر ذلك عن مقتل الطفلين الشقيقين      .  أيضًا
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رة                     سان الكبي راحين بعب ة الف ة الرياضي في منطق ادي الكرام واطن       . في أرضهم الزراعية بالقرب من ن ا الم وأصيب معهم
  . مساًء متأثرًا بإصابته10:00 بجروح خطيرة، حيث أعلن عن وفاته عند الساعة  عامًا،50اهيم محمد أبو طير، إبر
  . مساًء، قصفت طائرات االحتالل منطقة مفتوحة شرق عبسان الكبيرة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات4:40وعند الساعة * 
سام، ومكون من     مساًء، قصفت طائرات االحتالل منزل 4:54وعند الساعة   *  المواطن نور برآة وهو قيادي في آتائب الق

ة                    ائق قليل د دق طابقين في بني سهيال شرق خان يونس، حيث أطلقت في البداية صاروخ تحذيري من طائرة استطالع، وبع
واطنين وسكان ا   54 ما أدى إلى تدمير المنزل بشكل آامل وإصابة   16أطلقت صاروخًا ثانيًا من طائرة اف      ازل   من الم لمن

  .المجاورة
  . مساًء، قصفت طائرات االحتالل منطقة مفتوحة شرق عبسان الكبيرة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات7:14وعند الساعة * 
ة بخان                     7:45وعند الساعة   *  زة األمني شمال من مجمع األجه  مساًء، قصفت طائرات االحتالل، مبنى لعائلة األسطل إلى ال

سام  "ر الحديث عن مقتل اثنين من عناصر       يونس ما أدى إلى تدميره، ويدو      ا . تحت األنقاض  " آتائب الق د   : وهم د محم أحم
 . عامًا23 عامًا، وسلمان فهمي األسطل، 24األسطل، 

ساعة *  د ال سام    8:35وعن ب الق ي آتائ ادي ف و قي ات ماضي، وه واطن عرف زل الم تالل من ائرات االح صفت ط ساًء، ق  م
  .ما أدى إلى تدميره وإلحاق دمار آبير بعدد من المنازل المجاورةومكون من طابقين في مخيم خان يونس، 

سام        9:00وفي حوالي الساعة    *   مساًء، قصفت طائرات االحتالل منزل المواطن زآي الدرديسي، وهو ناشط في آتائب الق
  .في منطقة ارميضة بين بني سهيال ومنطقة معن شرق خان يونس، ما أدى إلى تدميره

ائق *  د عشر دق سام، وبع ي آتائب الق واطن إسماعيل األسطل، وهو ناشط ف زل الم ًا، قصفت طائرات االحتالل من تقريب
دميره                    ى ت ا أدى إل ونس، م ة بخان ي د الحسن الثانوي ل مدرسة خال ي سهيال مقاب ة دوار بن المكون من طابقين ويقع في منطق

  . وإلحاق دمار بمنازل مجاورة
  

  . انسحبت قوات االحتالل التي آانت متوغلة شرق القرارة،9/1/2009لموافق يوم الجمعة ا فجر 1:00وعند الساعة * 
رة شرق                      فجرًا، 2:00وعند الساعة   **  سان الكبي ة عب اد اإلسالمي، في منطق ة الجه ًا لحرآ قصفت طائرات االحتالل مكتب

  .خان يونس ما إدى إلى تدميره وإلحاق دمار بمنازل مجاورة
رارة         وفي ساعات الصباح، انسحبت قو    *  ة شرقي الق سحاب        .ات االحتالل التي آانت متوغل د ان صباح وبع  وفي ساعات ال

دفعي                   سابق جراء القصف الم وم ال قوات االحتالل من المنطقة، تم العثور على جثامين ثالثة مواطنين، آانوا قد قتلوا في الي
ضا  وباألسلحة الرشاشة من قوات االحتالل، وقد آان شقيق أحدهما قتل في اليوم نف             وات االحتالل نحو          .  سه أي ا دمرت ق آم

ة         20 ديرات أولي م   .   منزًال خالل توغلها، وفق تق ى، ه سميري،          )1: والقتل دين ال د محي ال ًا؛    54حام ارك     )2 عام د مب أحم
  . ، باإلضافة إلى تدمير مسجد الزهيري بشكل آلي عامًا55جهاد عواد أبو مضيف،  )3 عامًا؛ و65الشريحي، 

ى        8:00عة  وفي حوالي السا  *  ا أدى إل  صباحًا، قصفت طائرات االحتالل حقًال زراعيًا في منطقة أبو ريدة شرق خزاعة، م
  .وقوع أضرار بالغة في العديد من المنازل

ل زراعي     12:30وفي حوالي الساعة  *   ظهرًا، أطلقت طائرات االحتالل صاروخًا تجاه محيط مدرسة شهداء خزاعة وحق
 .بة مواطنتين آانتا تسيران في الشارع بجروح طفيفةفي المنطقة ما أدى إلى إصا

  .وفي نفس التوقيت، قصفت طائرات االحتالل منطقة مفتوحة شرق عبسان الجديدة، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح* 
 مساًء، قصفت طائرات االحتالل دفيئات زراعية بالقرب من مدرسة شهداء خزاعة شرق خان               6:00وفي حوالي الساعة    * 
 .نس دون وقوع إصاباتيو
القرارة شرق     2 مساء، قصفت طائرات االحتالل مجموعة من رجال المقاومة في شارع رقم             8:13وفي حوالي الساعة    *   ب

 . وإصابة ثالثة آخرين بجروح طفيفة عامًا،24جهاد حسين السميري، خان يونس، ما أدى إلى مقتل أحدهم ويدعى 
ابقًا مصنعًا للخياطة             مساًء، قصفت طائ   10:40وعند الساعة   *  و رزق    "رات االحتالل مبنى آان يستخدم س ى  " مصنع أب إل

د       .  ساعة 24الشمال من مجمع األجهزة األمنية بخان يونس، وسط خان يونس، للمرة الثانية خالل               مما أدى إلى إلحاق المزي
  .من التدمير به، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات

  
ساعة  **  والي ال ي ح و 8:30وف باح ي ق  م  ص سبت المواف شمالي    ،10/1/2009ال دار ال تالل، الج ائرات االح صفت ط  ق

اه      ار بالجدار، وإلحاق أضرار بخط المي ى إلحاق دم ك إل ا أدى ذل ونس، م وب شرقي خان ي ي جن شفى غزة األوروب لمست
ذي                سببه للمرضى   الرئيس وشبكة الكهرباء، وخزانات السوالر، وإصابة أحد الموظفين بحالة صدمة، فضًال عن الرعب ال ت

 .في المستشفى
ي، شمالي                     1:00وفي حوالي الساعة    *  سطر الغرب ة ال ي منطق ة مفتوحة غرب  بعد الظهر، قصفت طائرات االحتالل، منطق

  . مساًء دون اإلبالغ عن وقوع إصابات4:00وتكرر القصف عند الساعة .  خان يونس
  .شير تحذر المواطنين من نيتها تصعيد عملياتها مساًء، ألقت طائرات االحتالل منا1:30وفي حوالي الساعة  * 
ي سهيال،               10:00وفي حوالي الساعة    *  ة في بن راهيم برآ  مساًء، قصفت طائرات االحتالل االستطالعية منزل المواطن إب

ى                  16وبعد عشر دقائق قصفت طائرة من طراز اف             .  بصاروخ ا أدى إل ة طوابق بصاروخين م زل المكون من ثالث  المن
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ا                         تدميره وإ  ي يملكه وات االحتالل سبق أن قصفت ورشة الحدادة الت ًا أن ق ازل المجاورة، علم د من المن ار بالعدي لحاق دم
  .27/12/2008المواطن المذآور في محيط منزله بتاريخ 

ضابطة                           *  القرب من ال وارع ب واطن مهدي آ زل الم ًا، قصفت طائرات االحتالل االستطالعية من وفي نفس التوقيت تقريب
ونس، بصاروخ      الجمرآ ائق قصفت طائرة من طراز اف         .  ية، شرق خان ي د عشر دق دميره     16وبع ى ت ا أدى إل زل م  المن

  .بشكل آامل، وإلحاق دمار بعدد من المنازل المجاورة
واطنين،      *  ازل الم اه من وفي نفس التوقيت أيضًا، بدأت قوات االحتالل المتمرآزة داخل الشريط الحدودي بإطالق قذائف تج

ا، حيث آانت                        .  لدة خزاعة، شرقي خان يونس    شرقي ب  م وأن تعرضوا لمثله سبق له م ي ه ل ز، أن سكان لباحث المرآ اد ال وأف
ى        ؤدي عل ة وي القذائف عبارة عن آتل من اللهب تنفجر وتنشر شظايا، وينبعث منها دخان آثيف أبيض اللون، يحجب الرؤي

ل         سقطت إحدى القذائف داخل     .  حالة اختناق واحتقان وغيبوبة    ى مقت ا أدى إل سكان، م تظ بال منزل المواطن أحمد قديح، المك
ًا، 41،  "النجار"حنان فتحي قديح    ابنة أخيه المواطنة     ى حوالي         عام ا، إضافة إل ة من أطفاله  آخرين من   10 وإصابة ثالث

شريط الحدو                 ى   سكان المنزل بحاالت اختناق، علمًا، أنها آانت غادرت منزلها في حي النجار، القريب من ال دي، ولجأت إل
ل خطراً                   ه أق ا أن ديح بخزاعة باعتقاده ي       .  منزل يعود لعمها ووالدها في حي آل ق ذائف األخرى الت د من الق وسقطت العدي

ا اشتعلت                       شنج وبعض الجروح والحروق، فيم اق وت سقطت على منازل المواطنين موقعة عشرات اإلصابات بحاالت اختن
ة     منزًال وفق تقد   15النيران في أآثر من      واطنين األولي ذين                .  يرات الم دني ال دفاع الم وأصيب عدد من المسعفين ورجال ال

  .حاولوا الوصول للمنطقة أيضاًُ بحاالت اختناق، وتم إجالؤهم لمستشفى ناصر بخان يونس
  

ساعة     *  وم األحد الموافق        فجر    5:00وفي حوالي ال و         ،11/1/2009ي وات االحتالل بالتوغل في حي النجار وأب دأت ق  ب
  .طعيمة شرقي خزاعة وسط استمرار القصف المدفعي وإطالق القذائف التي تنفجر في الجو وتتناثر إلى شظايا حارقة

 صباحًا، أطلقت طائرة استطالع صاروخًا تجاه مجموعة من رجال المقاومة خالل محاولتهم التصدي              6:00وعند الساعة   * 
  . عامًا24 نور محمد عميش، : والقتيل، هو آخرين،4لقوات االحتالل ما أدى لمقتل أحدهم وإصابة 

شفى نحو           9:00وفي حوالي الساعة    *  ى المست ال مصابون            10 صباحًا، وصلت إل نهم أطف ساء وبي البيتهم من الن  حاالت غ
صباح                ل وال  إصابة  90بحاالت اختناق، وبذلك تكون حصيلة الجرحى واإلصابات التي وصلت من المنطقة في ساعات اللي

ددًا من        .  مسنين 7 طفًال و  11 امرأة و  18دنيين، من بينهم بينهم     جميعهم من الم   ز، أن ع وأفاد أطباء في المشفى لباحث المرآ
رق      .  المصابين وصلوا للمشفى وهم يعانون من اختناق وضيق في التنفس وحرقان في العينين وآان هناك رائحة فسفور محت

ر      وأفاد عدد من المواطنين الذين ألقيت على منازلهم قناب       ه رائحة غي ل من النوع المذآور أنه آان ينبعث منها دخان آثيف ل
سببها في          شفى، فضًال عن ت محتملة ويسبب االحتقان واالختناق وأدت إلى إغماء بعضهم حيث أفاقوا على أنفسهم في المست

 عامًا، بحروق في  40 وأصيب أحد المواطنين على األقل، وهو المواطن أمين إسماعيل صبح،   .  اشتعال النيران في المنازل   
  .يده اليمنى بعد أن أصابته بإحدى القذائف وهو داخل منزله

سطر           16 صباحًا، قصفت طائرات إف      10:17وفي حوالي الساعة    *  ة ال  منطقة مفتوحة بالقرب من مسجد األمين في منطق
 .الغربي في خان يونس، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح

ة شرق خزاعة، شرق                 12:00وفي حوالي الساعة    *  ات االحتالل المتوغل ل دباب رًا، وجراء القصف العشوائي من قب  ظه
ة،         خان يونس، قتل الطفل      و رجيل ًا،  17أسامة خالد حسين أب قيقه سامي،         عام ر إصابتها      15 وأصيب ش ًا بجروح، إث  عام

دهما،     يب وال ة، وأص رة ناري شظايا وأعي دمة 43ب ة ص ًا بحال ث .   عام ون لباح اد مواطن ز أن وأف ة   المرآ ة خزاع مدرس
ا   " األنروا" التابعة لوآالة الغوث وتشغيل الالجئين       االبتدائية سفورية داخله احترقت بصورة شبه آاملة نتيجة سقوط قذائف ف

  .خالل عملية القصف والتوغل
شريط الحدودي مع إسرائ                1:00وفي حوالي الساعة    *  ذائف    بعد الظهر، قصفت دبابات االحتالل المتمرآزة داخل ال يل، بق

ونس               ر من ثالث              .  المدفعية منازل المواطنين في منطقة الزنة وبني سهيال، شرق خان ي شكل متقطع أآث استمر القصف ب
ال                           .  ساعات ة أطف نهم ثالث واطنين آخرين بجروح، بي ي سهيال، وإصابة ستة م .  أسفر ذلك عن مقتل مواطنين من سكان بن

 . عامًا20 عامُا، ومحمد يونس أبو جامع، 20 عالء حامد أبو جامع،) 1: والقتيالن، هما
ي حي                     6:00وفي حوالي الساعة    *  د شمال غرب ة مفتوحة قرب الحي اإلسكاني الجدي  مساًء، قصفت قوات االحتالل منطق

 .  األمل بخان يونس، ولم يبلغ عن وقوع إصابات
د أن ج             11:00وعند الساعة   *  ازل ومساحات من        مساًء، انسحبت قوات االحتالل من شرق خزاعة بع ددًا من المن رفت ع

 .األراضي الزراعية التي لم يتم تحديد مساحتها
  

ددًا شرق خزاعة وسط                 ،12/1/2009يوم االثنين الموافق      فجر   3:00وعند الساعة   *  وات االحتالل لتتوغل مج  عادت ق
ة  سكنية واألراضي الزراعي ازل ال اه المن ف تج دفعي عني واطنين م.  قصف م الء واضطر آالف الم ة إلخ كان خزاع ن س

 .منازلهم في البلدة خوفًا من القصف اإلسرائيلي
  

ساعة    *  ساندة من الطائرات           12:00في حوالي ال ات وبم دبابات والجراف ززة بال وات االحتالل مع ل عادت ق  منتصف اللي
ة والدخاني            ذائف الحارق راد من    .  ةالحربية، لتتوغل مجددًا شرق خزاعة، وسط قصف عنيف بما في ذلك إطالق الق تحم أف اق
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ات عسكرية  ى ثكن ا إل ازل وحولوه ن المن ددًا م وات ع ك الق ي ظل  .  تل ازلهم ف واطنين إلخالء من ن الم ات م واضطر المئ
 . القصف وقبله فيما احتجز آخرون في منازلهم في ظل القصف العنيف

  
ل، الطابق   ، قصفت طائرات االحت،13/1/2009 الثالثاء الموافق  صباح يوم7:0وعند الساعة  *  الل بصاروخين على األق

 المكون من ثالثة طوابق، ما أدى إلى مقتله وإصابة سبعة  عامًا،75خليل حمدان أحمد النجار، األرضي من منزل المواطن     
  .على األقل من أفراد أسرته، من بينهم  ثالثة من أحفاده الصغار، ووالدة اثنين منهم

وم، وصل إ       10:00وحتى الساعة   *  ذ                       صباح الي ستمر من ونس جراء القصف العشوائي الم شفى ناصر في خان ي ى مست ل
ساء  5 أطفال و  5 مصابًا بعضهم أصيبوا بحروق بالغة نتيجة القنابل الحارقة، من  بينهم             18منتصف الليل، على المنطقة،      .   ن

ار،      هذا وقد أفاد سكان بالمنطقة لباحث المرآز بمقتل المواطنة           اً  ع45روحية أحمد سليمان النج ا الهرب    ام  خالل محاولته
ن اإلصابات داخل    دد م ود ع دور الحديث عن وج ر، حيث ي داد التقري ى إع شفى، حت ا للمست صل جثته م ت ة ول ن المنطق م
ال                                 ين وأعم دور الحديث عن وجود عدد من المعتقل ا ي رار من القصف العشوائي، فيم اولتهم الف المنطقة سقطوا خالل مح

ازل              .  ضي الزراعية تجريف واسعة في المنازل واألرا     دم المن ويدور الحديث في المنطقة على أن قوات االحتالل تواصل ه
رتهم بالرصاص          روج، أمط اولتهم الخ اء مح ا وأثن ة، إال أنه إخالء المنطق ذرتهم ب بق وح ث س اآنيها، حي وق رؤوس س ف

  .فاضطروا للعودة إلى منازلهم
ساعة      *  ساًء، قصفت طائرات االحتالل          5:30وفي حوالي ال ن، وهو            م ة مع ستار النجار في منطق د ال واطن عب زل الم من

  .عضو في آتائب القسام، بعد إنذار سكانه ما أدى إلى تدمير المنزل بشكل آامل وإلحاق أضرار بمنازل مجاورة
ساعة      *  ل                   1:00وفي حوالي ال ونس، قت ة التوغل بخزاعة، شرق خان ي ر، وجراء القصف العشوائي في منطق د الظه  بع

  . جراء إصابته بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم عامًا،55مود سليمان محمود النجار، محالمواطن 
ا أدى        1:30وعند الساعة   *   بعد الظهر، قصفت طائرات االحتالل منزل خالد النجار، في منطقة خزاعة، بثالثة صواريخ م

  .إلى تدميره
ريط الحدودي، وفي منطقة التوغل بخزاعة، شرقي خان        وفي نفس التوقيت، قصفت دبابات االحتالل المتمرآزة داخل الش        * 

دة خزاعة                ة من بل اطق القريب ذائف في     .  يونس، منازل المواطنين في منطقة عبسان الكبيرة، وتحديدًا المن سقطت إحدى الق
ة ي المنطق بالن ف ة ق زل لعائل اودت .  من ك ع ران، وخالل ذل اء الني ساعدة وإطف ديم الم واطنين لتق دد من الم ع ع وات تجم ق

 10 وإصابة    عامًا، 25أحمد زآي أبو طير،     أسفر ذلك عن مقتل المواطن      . االحتالل قصف نفس المنطقة بالمزيد من القذائف      
  .آخرين بجروح

اه أرجاء    15 مساًء، أطلقت طائرات االحتالل نحو   5:00 وحتى الساعة 2:00وخالل الفترة ما بين الساعة      *   صاروخًا تج
هدفة الشوارع والحقول الزراعية، داخل ومحيط منطقة التوغل، بالتزامن مع القصف العشوائي              متفرقة من بلدة خزاعة مست    

ين                . من الدبابات بقذائف المدفعية والرشاشات     أسفر ذلك عن مقتل ثمانية مواطنين من بينهم طفالن وعم أحدهما، وآان من ب
م  .   آخرين بجروح  12 عن إصابة القتلى أحد رجال المقاومة، تم انتشال جثته صباح اليوم التالي، فضالً         ى ه ممدوح  : والقتل

راهيم عميش،     25 عامًا؛ عالء محمد عبد الرحمن أبو ريدة،        17مساعد محمد النجار،     ة إب ًا؛  19 عامًا؛ سليمان جمع  عام
و زر،            18أحمد جمعة محمود النجار،      ود أب راهيم محم ديح،             25 عامًا؛ غسان إب د اهللا ق ل عب د جمي ًا، محم اً  15 عام ؛  عام

 وهو أحد أفراد المقاومة من آتائب القسام وتم انتشال جثته           عامًا، 18 عامًا؛ ونضال محمد أبو ريدة،       35ياسر منسي قديح،    
 .14/1/2009صباح يوم األربعاء الموافق 

ى                     3:30وفي حوالي الساعة    *  ا أدى إل ونس، م ة، شرق خان ي ة الزن ة منطق ذائف المدفعي  مساًء، قصفت قوات االحتالل بق
ًا،  21رشا أحمد خليل أبو جامع،       مقتل المواطنة    ا     عام سميري،      وشقيق زوجه د ال ًا، 22مؤمن احم ى     عام ا عل دما آان  عن

  . عربة آارو، وإصابة سبعة آخرين، بجراح
  متأثرة بإصابتها في  عامًا،15آالء خالد خليل النجار،  مساًء، أعلنت المصادر الطبية عن وفاة الطفلة 6:00وعند الساعة  * 

 .قصف منزل عائلتها في منطقة التوغل بخزاعة صباح اليوم
 مساًء، احتجز السكان في منطقة التوغل بمنازلهم وسط حالة شديدة  8:00وخالل فترة التوغل التي استمرت حتى الساعة    * 

ة والتي طالت                         ال التجريف الواسعة في المنطق ازل وفي ظل أعم ك المن ا  من الخوف في ظل القصف العنيف محيط تل  م
شكل                               50يقارب   تمكن طواقم المرآز من حصرها ب م ت ي ل ة، الت دونمات الزراعي ي، وعشرات ال ي وجزئ ين آل  منزًال ما ب

  .هذا فضًال عن اعتقال ثمانية مواطنين ونقلهم لجهة غير معلومة. نهائي نتيجة خطورة الوضع في المنطقة
ي   وأفاد سائق اإلسعاف مروان أبو ريدة، لباحث المرآز أنه توجه          للمنطقة من أجل إجالء جثمان المواطنة روحية النجار الت

زي                                  دي ال ه يرت يارة اإلسعاف ورغم أن ه من س دى نزول صباح، ول ين في ساعات ال ابق، وجرحى محتمل قتلت في وقت س
ز                                  ى اللجوء لمن ة إل ان القتيل ى مك ه عل ه ليدل ان برفقت ذي آ ة ال ا اضطره وأحد سكان المنطق ل المميز تعرض إلطالق نار م

.  المواطن يوسف إبراهيم النجار، حيث بقوا محتجزين فيه في ظل أجواء من الرعب والخوف حتى انسحاب قوات االحتالل                  
ر من            ا أآث  10وبعدها قام بنقل جثة القتيلة التي آانت مصابة بعيار ناري في الرأس وملقاة في الشارع حيث بقيت في مكانه

  . ساعات
ة   وأفاد الباحث الميداني الذي است     طاع زيارة المنطقة، بأن هناك حالة نزوح جماعي لمئات األسر من بلدة خزاعة باتجاه مدين

  .خان يونس
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ساعة    *  وك،         8:00وفي حوالي ال ة البي سير في منطق وع سوبارو، آانت ت يارة من ن ساًء، قصفت طائرات االحتالل س  م
ل                 دميرها ومقت ى ت واطن     جنوب خان يونس، بصاروخ أصابها بشكل مباشر وأدى إل ائقها الم شاعر،       س ود سعيد ال  46محم

  .المستهدف هو تاجر وصراف.   عامًا، الذي آان برفقته بجروح خطيرة12وإصابة نجله عبد الرحمن، عامًا، 
  

اء الموافق        صباح    8:00وفي حوالي الساعة    **  وم األربع ان             ،14/1/2009ي ة آ  قصفت طائرات االحتالل، دراجة ناري
شكل مباشر وإصابة     50ف أبو دقة، يقودها المواطن محمد شري     عامًا في شارع الفجم في بني سهيال، ما أدى إلى إصابتها ب

  .المواطن المذآور بجروح خطيرة
ساعة     *  ات العسكرية، وسط قصف عشوائي                      6:00وفي حوالي ال دبابات واآللي ززة بال وات االحتالل مع ساًء، توغلت ق  م

ر                 عنيف بقذائف المدفعية والقذائف الحارقة وال      ًا من محور معب انيونس، انطالق دخانية في منطقة الفخاري، جنوب شرقي خ
ح                    ة رف ر من جه ع محيط المعب ازل،          .  صوفا، وذلك بالتزامن مع توغل مماثل في المنطقة الواق وات عدة من ك الق داهمت تل

ل قصف ال    اعات اللي وال س وات ط ك الق ا واصلت تل ازلهم، فيم ن من واطنين م ن الم شرات م ذائف وأخرجت الع ة بق منطق
  .آما أطلقت الطائرات اإلسرائيلية عدة صواريخ تجاه أراضي زراعية مفتوحة في المنطقة.  المدفعية

ساعة   *  ة     6:30وفي حوالي ال ي منطق سام ف د النجار من آتائب الق واطن خال زل الم ساًء، قصفت طائرات االحتالل من  م
 .يد من الدمار به، علمًا أنه تعرض في وقت سابق للقصفخزاعة شرق خان يونس، بصاروخين، ما أدى إلى إلحاق المز

ساعة *  ي حوالي ال ى  6:40وف سيران عل ا ي ل وشاب آان اه طف رائيلية، صاروخين تج ائرة استطالع إس ساًء، أطلقت ط  م
ل                     5دراجتين هوائيتين يسيران في شارع رقم        ل الطف ى مقت ا أدى إل رارة، م ة الق عز   المتفرع جنوبًا من شارع رقم في منطق

را،        عامًا، 13الدين عادل خالد الفرا،      د الف ود خال رة   18 وإصابة ابن عمه عبد الغني محم ًا بجروح خطي ارب   .  عام اد أق وأف
ائرة    ل الط ن قب تهدافهما م دما جرى اس ت ن شراء أغراض للبي اور ل اري مج ا لمحل تج ي طريقهم ا ف ا آان ضحيتين أنهم لل

  .اإلسرائيلية
ساعة  *  والي ال ي ح ساًء8:20وف ة،   م تالل الحربي ائرات االح صفت ط ة ، ق داء اإلعالمي ة أص ونس،  مدين ان ي رب خ ، غ

  .بصاروخين ما أدى إلى إلحاق أضرار داخلها
وب                 10:40وفي حوالي الساعة    *  زان النجار جن  مساًء، قصفت طائرات االحتالل الحربية موقع آتائب القسام في منطقة قي

ع سبق أن تعرض         . ع بصورة متقطع حتى منتصف الليل     خان يونس، بعدة صواريخ حيث استمر قصف الموق        علمًا أن الموق
  .للقصف عدة مرات

  
  مدينة رفح ومخيماتها

  :آانت الجرائم على النحو التالي
واطن        8/1/2009يوم الخميس الموافق     فجر   4:20في حوالي الساعة    **  ، قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية منزل الم

ي          أحمد خليل المدلل، وهو من       شكل آل دميره ب ى ت ا أدى إل ح، م وب غرب رف   .قادة الجهاد اإلسالمي، في حي األنصار، جن
  . أفراد10المنزل مكون من طابق واحد، وتقطنه عائلة قوامها 

دمير                   6:20وفي حوالي الساعة    *  ى ت ا أدى إل ح، م ة رف درجات ملعب بلدي  صباحًا، قصف الطائرات الحربية اإلسرائيلية م
  .  ومكاتب تابعة لوزارة الشباب والرياضةجزء من المدرجات

  . ظهرًا، قصفت طائرات االحتالل الشريط الحدودي مع مصر بهدف تدمير أنفاق12:00وفي حوالي الساعة * 
دين،     4:00وفي حوالي الساعة    *   مساًء، قصفت طائرات االحتالل منزل المواطن شادي قشطة، بالقرب من بوابة صالح ال

  .ع مصر جنوب رفح، ما أدى إلى تدميرهعلى الشريط الحدودي م
وارع،                        4:10وفي حوالي الساعة    *  ليمان آ د س واطن خال اه الم ساًء، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا تج  41 م

ر                       رة وبت عامًا، من آتائب القسام، عندما آان يتواجد في شارع النصر، شمالي مدينة رفح، ما أدى إلى إصابته بجروح خطي
  . مواطنين آخرين3 وإصابة في ساقيه،

  . مساًء، قصفت طائرات االحتالل مناطق زراعية في قرية النصر شمال رفح5:05وفي حوالي الساعة * 
ح،                     8:55وفي حوالي الساعة    *  سلطان غرب رف ل ال  مساًء، قصفت طائرات االحتالل منزل المواطن زياد آدش في حي ت

ائق طائرة اف        بصاروخ من طائرة استطالع وأعادت قصفه بعد نح        ر              16و عشرة دق ار آبي دميره وإلحاق دم ى ت ا أدى إل  م
  .بالعديد من المنازل المجاورة

  
ة الموافق       فجر   1:48وفي حوالي الساعة    **  ة في        ،9/1/2009يوم الجمع ر األمن والحماي  قصفت طائرات االحتالل مق

  .شارع أبو بكر الصديق ما أدى إلى تدميره
ساعة     *  ار في حي                       ص  11:15وفي حوالي ال ات األمت ة، مئ ات العسكرية الثقيل ززة باآللي وات االحتالل مع باحًا، توغلت ق

و        13وتحت غطاء من القصف جرفت تلك القوات حوالي         .  الشوآة شرق رفح، محيط معبر صوفا      ائلتي معمر وأب  منزًال لع
  . مساًء4:30سنيمة، وتم االنسحاب عند الساعة 

ار في شارع طه           مساًء،  11:17وفي حوالي الساعة    *  ر الطي ة بجوار مسجد جعف قصفت طائرات االحتالل أرضًا زراعي
  . مساًء7:30؛ و6:40؛ و6:05وتكرر القصف عند الساعة .  حسين، شمال غربي رفح
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ساعة      *  شاعر وهي                         4:40وفي حوالي ال واطن سعد ال ود للم ارة سكنية تع ساًء، قصفت طائرة استطالع إسرائيلية، عم  م
  .، وتقع في حي البرازيل، جنوب رفح"مستأجرين" فردًا  25 عائالت قوامها 8ابق تسكنها مكونة من خمسة طو

  . مساًء، قصفت طائرات االحتالل الشريط الحدودي مع مصر جنوب رفح مستهدفة األنفاق5:00وعند الساعة * 
راز     6:30وفي حوالي الساعة    *  واطن عاطف تم ود للم وب      مساًء، قصفت طائرات مخزنًا لألعالف يع سالم جن  في حي ال
  .رفح

ساعة   *  د ال ة شمال         7:49وعن و يوسف النجار حي الجنين ة في شارع أب ساًء، قصفت طائرات االحتالل أرضًا زراعي  م
  .شرقي رفح

  
شيخ              ،10/1/2009يوم السبت الموافق     فجر   12:12وعند الساعة   **  وفي ال ة المت زل الداعي  قصفت طائرات االحتالل من

  .لمكون من طابق اسبستي في حي السالم، جنوب رفح، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيهاسعيد أبو جليدان، ا
ساعة     *  ة، وهو              8:17وفي حوالي ال رحيم فروان د ال م عب واطن أده زل الم  صباحًا، قصفت طائرة استطالع إسرائيلية، من

ع  27 عائالت قوامها 4ق وتؤوي   ، ومكونة من أربعة طواب    )الجناح المسلح لحرآة حماس   (ناشط في آتائب القسام       فردًا، وتق
  . ما أدى لتدميره بشكل آامل16وبعد عشرة دقائق عاودت قصفه بصاروخ من طائرة اف .  في حي السالم جنوب رفح

ع           1:00وفي حوالي الساعة    *  سام   ( ظهرًا، قصفت طائرات االحتالل بصاروخين موق ة شمال        ) آتائب الق ة عريب في منطق
  . مساء4:00القصف عند الساعة وتكرر .  غربي رفح

ة العدس شمال شرق                    3:00وفي حوالي الساعة    *   مساًء، قصفت طائرة استطالع إسرائيلية شارع طه حسين في حي خرب
  .أثناء سيره في الشارع المذآور) آتائب القسام( من  عامًا،23أحمد جمعة الشاعر، أسفر ذلك عن مقتل المواطن .  رفح

  . مساًء، قصفت طائرات االحتالل، الشريط الحدودي مع مصر جنوب رفح4:50وفي حوالي الساعة * 
ح            5:00وفي حوالي الساعة    *  ة، في رف .   مساًء، قصفت طائرات االحتالل شارع مستشفى أبو يوسف النجار في حي الجنين

  .أسفر ذلك عن إحداث حفر آبيرة في الشارع وإلحاق أضرار في المنازل والمستشفى
 مساًء، قصفت طائرات االحتالل أراٍض زراعية في حي السالم المجاور للشريط الحدودي مع               7:50عة  وفي حوالي السا  * 

  .مصر جنوب رفح
دين           8:20وفي حوالي الساعة    *  ة قرب شارع صالح ال  مساًء، أطلقت مروحيات إسرائيلية صاروخين تجاه أراٍض زراعي

  .شمال شرقي رفح
د شلوف، وهو           مساًء، قصفت طا   8:50وفي حوالي الساعة    *  واطن سامي محم ئرات االحتالل، بثالثة صواريخ، منزل الم

ار              دميره وإلحاق دم ى ت ا أدى إل ستوس، م عضو في آتائب القسام، ويقع في حي السالم جنوب رفح، ومكون من طابق أسب
  .بعدد آبير من المنازل وإصابة مواطنين

  .اٍض زراعية في حي خربة العدس شمال شرقي رفح مساًء، قصفت طائرات االحتالل أر8:55وفي حوالي الساعة * 
ع في                     9:00وفي حوالي الساعة    *  شاعر، الواق د ال د محم واطن أحم زل الم صواريخ من  مساًء، قصفت طائرات االحتالل بال

  . فردًا، ما أدى إلى تدميره12 عائالت قوامها 4حي السالم جنوب رفح، وهو مكون من طابق أسبستوس، تقطنه 
  

ساعة  وفي حوالي  **  وم األحد الموافق     فجر  12:30 ال ة قرب       ،11/1/2009ي قصفت طائرات االحتالل أراٍض زراعي
  .مسجد جعفر الطيار في شارع طه حسين شمال غربي رفح، وتكرر القصف مرتين خالل نصف ساعة

تام، والتي تضم    بعدة صواريخ دار الفضيلة لألي     16 فجرًا، قصفت طائرات االحتالل من طرازف اف         3:00وعند الساعة   * 
ع في شارع طه                                ضيلة، وتق سانية، ومرآز حاسوب، ومسجد دار الف وم اإلن دعوة للعل ة دار ال ة خاصة، وآلي مدرسة ابتدائي

 .حسين في حي خربة العدس شمال شرقي رفح، ما أدى لتدميره بشكل آامل
ة صالح       فجرًا، قصفت طائرات االحتالل منزل المواطن محمود حمد        3:20وفي حوالي الساعة    *  ى بواب ع عل  قشطة، الواق

دميره    8الدين على الحدود مع مصر جنوب رفح، وهو مكون من ثالثة طوابق وتقطنه أربع عائالت قوامها   ا أدى لت راد م  أف
 .وتدمير منزل مجاور بالكامل وإلحاق أضرار في منازل أخرى

ة ف             7:00وفي حوالي الساعة    *  ة العدس،              صباحًا، قصفت طائرات االحتالل أراض زراعي ي شارع طه حسين في خرب
 .شمال شرقي رفح

وع                       1:00وفي حوالي الساعة    *  ة من ن يارة مدني اه س  بعد الظهر، أطلقت طائرات االحتالل االستطالعية صاروخين باتج
رفح   ة ب سير في حي الجنين ون، آانت ت ف، صفراء الل اب  . جول ة من رآ ى إصابة ثالث سيارة وأدى إل صاروخ ال أصاب ال

  .خالل محاولتهم الهرب منها، فيما أصيب رابع آان يمر في المكانالسيارة، 
يم      16 مساًء، قصفت طائرات حربية من طراز إف   2:30وفي حوالي الساعة   *  ة والتعل ى التربي ة خلف مبن  أراٍض زراعي

  .في مخيم الشابورة، ما أحدث به أضرارًا، إلى جانب أضرار في عدد من المنازل المجاورة
ة              3:05لساعة  وفي حوالي ا  *  القرب من شارع طه حسين في خرب  مساًء، أطلقت طائرة استطالع إسرائيلية صاروخًا، ب

واطن         ل الم شاعر،    العدس شمال شرق رفح، أسفر ذلك عن مقت د اهللا ال د عب ًا، 24محم ود       عام ه وهو محم ق ل  وإصابة رفي
 . عامًا، عندما تصادف مرورهما في المكان24محمد أبو لولي، 
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وك  3:10ي الساعة  وفي حوال *   (J) مساًء، قصفت طائرات االحتالل منطقة الشريط الحدودي مع مصر، جنوب رفح في بل
ك                 .  ومخيم يبنا وبوابة صالح الدين     أسفر ذلك عن اهتزازات في المباني ومنازل المواطنين وإلحاق أضرار في عدد من تل

 .المنازل وإصابة مواطنين بجروح متوسطة
  

ى  ،12/1/2009يوم االثنين الموافق   صباح11:00 وفي حوالي الساعة **   نفذت الطائرات الحربية ست غارات جوية عل
منطقة الشريط الحدودي مع مصر، بمحاذاة مخيم يبنا، وبوابة صالح الدين، مما أدى إلى اشتعال النيران في خزانات للوقود           

  .تعود للمواطنين في المكان
 بعدة صواريخ منطقة الشريط الحدودي مع مصر في محيط             16 طائرات إف     ظهرًا، قصفت  12:00وفي حوالي الساعة    * 

  .معبر رفح وحي السالم، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة في عدد من المنازل
 مساًء، شهد محيط الشريط الحدودي مع مصر، قصف مكثف وعنيف من               7:00 مساًء وحتى الساعة     6:00ومن الساعة   * 

ة صالح           وبالقنابل اال  16طائرات اف    ا  وبواب يم يبن سكنية في مخ رتجاجية، األمر الذي أدى إلى تدمير العديد من المنازل ال
 .الدين، ومحيط معبر رفح

سام             6:25وفي حوالي الساعة    *  اح العسكري    " مساًء، قصفت الزوارق الحربية بقذائف المدفعية موقعًا تابعًا لكتائب الق الجن
 . عن وقوع إصابات في األرواح، غرب حي تل السلطان، ولم يبلغ"لحماس

ساعة *  ي حوالي ال ائرات اف 6:30وف ساًء، قصفت ط ى 16 م شابورة، خلف مبن يم ال ي مخ ة  ف صاروخ أرضًا زراعي  ب
 .التربية والتعليم، ولم يبلغ عن وقوع إصابات

ساعة    *  والي ال ي ح راد ال       6:055وف ن أف ة م اه مجموع اروخًا باتج رائيلية ص ائرة إس ت ط ساًء، أطلق انوا   م ة، آ مقاوم
ح                 ة رف ودة، وسط مدين القرب من دوار الع صديق، ب راد        .  يتواجدون في شارع ابو بكر ال ين من أف ل اثن ك عن مقت أسفر ذل

ة، وإصابة  ساء 13المجموع الث ن الن وث نهم طف ن بي زل، م دنيين الع ن الم نهم م ا، عشرة م ا.  مواطن يالن هم د : والقت احم
 . عامًا22في الهور،  عامًا، ومحمد لط23إبراهيم ابوجزر، 

ي                 7:25وفي حوالي الساعة    *  ام عل  مساًء، أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخًا باتجاه شارع أبو بكر الصديق أمام مسجد اإلم
 .بن أبي طالب، أسفر عن إصابة مدني فلسطيني أثناء مروره من الشارع

ساعة      *  ساًء، قصفت طائرة من طراز إف           8:55وفي حوالي ال ح، دون        ارضا زرا 16 م شوآة، شرق رف دة ال ة في بل عي
 .وقوع إصابات

الي، قصفت طائرات إف      1:40 مساًء وحتى الساعة     10:10ومن الساعة   *  شريط الحدودي مع مصر     16 فجر اليوم الت  ال
 .بعدة صواريخ، مما أدى إلى إلحاق أضرار في العديد من المنازل السكنية

ساعة *  ي حوالي ال وات ا10:45وف ساًء، قصفت ق ائرة إف  م رائيلي من ط د 16الحتالل اإلس ا عب واطن زآري زل الم  من
ه                 ة طوابق يقطن ا      4العال، في حي السالم، جنوب رفح، المنزل مكون من أربع رداً  25 عائالت قوامه ى     .   ف أدى القصف إل

 .المنزل آان مخلى. تدمير المنزل بالكامل، وإلحاق أضرار في المنازل المجاورة
ساعة *  والي ال ي ح ائرات إف 10:55وف صفت ط ساًء، ق ي حي   16 م ين، ف و قرش د اللطيف أب اد عب واطن عم زل الم  من

ا    ان قوامهم ه عائلت اطون، يقطن ابق ارضي ب ن ط ون م ح، و مك وب رف سالم، جن زل  13ال دمير المن ى ت ا أدى إل ردا، مم  ف
 .بالكامل، وإلحاق أضرارا بالمنازل المجاورة

ي *  ائرات إف 11:15وف صفت ط يًال، ق ح،    م16 ل مال رف صر، ش ة الن ي قري وارع، ف و آ ليمان أب اد س واطن عم زل الم ن
زل بالكامل وإلحاق                6، تقطنه عائلة من     2م18المنزل مكون من طابق ارضي على مساحة         دمير المن ى ت ا أدى إل راد، مم  أف

  .أضرار بالمنازل المجاورة
ين، غرب رفح، مما أدى إلى اشتعال النيران في  ليًال، قصفت الزوارق الحربية، ميناء الصياد11:24وفي حوالي الساعة    * 

 .عدة قوارب للصيد آانت متوقفة على الشاطئ وفي الميناء
  

ر   **  اعات فج ذ س ق  ومن اء المواف وم الثالث تالل   ،13/1/2009ي وات االح صفت ق اآر، ق صباح الب اعات ال ى س  وحت
  .ي مع مصر والقنابل االرتجاحية منطقة الشريط الحدود16بالصواريخ من طائرات اف 

ساعة *  والي ال ي ح ن طراز اف 11:20وف ائرة م صفت ط ة  16 صباحًا، ق ن بواب القرب م اد شعت ب واطن عم زل الم  من
ه                   ابقين يقطن زل مكون من ط صالح الدين على الشريط الحدودي مع مصر، جنوب رفح، مما أدى إلى تدميره بالكامل، المن

  . أفراد5عائلة واحدة قوامها 
ساعة   *  ساعة        12:55 وفي حوالي ال ى ال رًا، وحت اء الموافق          12:20 ظه ل األربع وات     14/1/2009 منتصف لي ، أطلقت ق

ى                   16االحتالل اإلسرائيلية من نوع اف       ح شرقًا وحت ر رف دءًا من معب  صواريخ وقنابل ارتجاجية باتجاه الشريط الحدودي ب
وع    .  ميدان زعرب غرباً   دنيين، وإلحاق      10وآان القصف عنيفًا وشبه متواصل مما أسفر عن وق ين صفوف الم  إصابات ب

  .أضرار بعدد آبير من المنازل
ة             7:00وفي حوالي الساعة    *  اه مجموعة من عناصر المقاوم مساًء، أطلقت طائرة استطالع حربية إسرائيلية صاروخا تج

نهم،    التابعة أللوية الناصر صالح الدين في بلدة الشوآة، قرب شارع صالح الدين، شرق رفح، مما أسفر عن                  ين م ل اثن  مقت
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ا في حوالي           .   عاماً 23 عامًا؛ ومنير عبد العزيز أبو سنيمة،        28محمد عبد المعطي أبو سنيمة،      : وهما ى جثتهم ر عل وقد عث
  . من صباح اليوم التالي7:00الساعة 

ادة الو ى إغالق عي ين إل شغيل الالجئ ة غوث وت شريط الحدودي، اضطرت وآال ال القصف المتواصل لل ة وجراء أعم آال
ى                           شكل خطورة عل ا ي ك م واطنين، ولكن في ذل ى سالمة الم التابعة لها، والواقعة إلى الشمال من الشريط المذآور خوفًا عل

  .هذا فضًال عن فتح المزيد من مراآز اإليواء الستيعاب اآبر قدر ممكن من النازحين عن بيوتهم.  وضعهم الصحي
  

ساعة *  والي ال ي ح ر 12:00وف اء ظه وم األربع ق ي ائرات اف 14/1/2008 المواف ن ط ة م م قصف ارض زراعي  16 ت
  .بالقرب من شارع صالح الدين شرق رفح

ة                     12:30وفي حوالي الساعة     *  سلطان غرب مدين ل ال اطق المحررات غرب ت  ظهرًا، تم قصف من الزوارق البحرية لمن
  .رفح 

ساعة   2:00وفي حوالي الساعة   *  ى ال ساءًا  قصفت ا  6:00 مساءًا وحت شكل متقطع عدة        م ة اإلسرائيلية ب لطائرات الحربي
ا                 يم يبن دان زعرب ومخ اطق مي شريط الحدودي في من ازل        .  مناطق ال سيطة في المن والجدير  .  وألحق القصف أضرارًا ب

  .بالذآر ان المنازل تم إخالؤها في وقت سابق
د          5:00وفي حوالي الساعة    *  وات االحتالل اإلسرائيلي في بل ساءاًَ، توغلت ق دفعي        م ح وسط قصف م شوآة شرق رف ة ال

ة، سقطوا           .  عنيف والتزال في المنطقة حتى هذه اللحظة       نهم من المقاوم ة م واطنين، ثالث ة م ل أربع وأسفر القصف عن مقت
ردي، : والقتلى هم.  في قرية النصر التي تبعد عن بلدة الشوآة حوالي آيلومتر  إلى الغرب من البلدة               21يوسف مصطفى الك

د           23 عامًا؛ وعثمان أبو سنيمة،      33س محمد عابدين،    عامًا، فار  د محم  عامًا، وثالثتهم عناصر المقاومة، والمواطن احم
 . عام42البلبيسي،

يدتان وال   9وجراء أعمال القصف العشوائي وصل إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح        ال وس  مصابين من بينهم ثالثة أطف
 .تزال أعمال القصف مستمرة حتى اللحظة

  
ًا دنيين          : ثاني ى الم داءات عل ن اعت ا م ا رافقه ة، وم ضفة الغربي ي ال ة ف ار اليومي الق الن صف وإط ل والق ال التوغ أعم

   الفلسطينيين
   

   8/1/2009الخميس 
ساعة     *  ة                       2:00في حوالي ال ات عسكرية إسرائيلية، في مدين دة آلي ززة بع وات االحتالل اإلسرائيلي، مع  فجرًا، توغلت ق

تحم                             سيَّرت.  الخليل صوتية، واق ل ال ة والقناب رة الناري ة وسط إطالق آثيف من األعي ا في شوارع المدين  تلك القوات آلياته
ا                يش وعبث بمحتوياته ال تفت سكنية وأجروا أعم ين        .  أفرادها العديد من المنازل ال وات طفل ك الق سحابها، اعتقلت تل ل ان وقب

  . عامًا15 عامًا؛ وأحمد محمد رفعت أبو نجمة  17 محمد، :والمعتقالن هما.  شقيقين، واقتادتهما معها
  

ات           القرب من محطة محروق سطينيًا ب وفي استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات االحتالل االسرائيلي مواطنًا فل
ة         "شور أدوميم "مستوطنة   شرقية المحتل ة القدس ال سطيني حاول إشعال الن       .  ؛ شرقي مدين وات أن الفل ك الق ار في  ادعت تل

  .  محطة الوقود
واطن              8/1/2009واستنادًا لتحقيقات المرآز، ففي صباح يوم الخميس الموافق          اه الم ار تج ود االحتالل الن تح جن راهيم  ، ف إب

ات مستوطنة                 عامًا، 22عبد الكريم شمالوي،      من سكان بلدة حارس، شمال غربي مدينة سلفيت، بالقرب من محطة محروق
ور                 .  ة القدس الشرقية المحتلة   ، شرقي مدين  "شور أدوميم " ى الف ه عل رأس، ومقتل اري في ال ار ن ك عن إصابته بعي .  أسفر ذل

ة                         ي الرواي د أو نف ادعت تلك القوات أن المذآور حاول إشعال النار في محطة المحروقات، إال أنه لم يتوفر شاهد محلي لتأآي
ذلك          وذآر ذووه لباحثة المرآز أنهم ال يعلمون بمقتل         .  اإلسرائيلية وا ب م علم ه، وإنه ابنهم آون قوات االحتالل تحتجز جثمان

حيث يدرس في آلية الشريعة فيها، بتبليغهم أنه ترك هويته في السكن، ولم يعد     ) أبو ديس (بعد قيام زمالئه في جامعة القدس       
اط االسرائيلي           .  إليه دوره باالرتب س     .  أبلغ أهله االرتباط الفلسطيني الذي اتصل ب ين    3:00اعة  وفي حوالي ال وم االثن  فجر ي

ا                      12/1/2009الموافق   شمالوي، محضرة معه ة ال زل عائل ة حارس، ودهمت من ، اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي قري
  . صورًا لجثته فتعرف أهله عليها، وال تزال الجثة محتجزة لدى قوات االحتالل حتى صدور هذا التقرير

  
ساعة *  ي حوالي ال رًا، نظم ع12:00وف وبي  ظه سطينيين، جن ين الفل وار لالجئ يم الف ي مخ سطينيين ف دنيين الفل شرات الم

ود االحتالل    .  محافظة الخليل، مسيرة سلمية للتنديد بالحرب المفتوحة التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة           ق جن أطل
از تج                    ل الغ ة من المطاط وقناب ة رقيق ة بطبق ة المغلف ك عن إصابة     .  اههم مباشرة األعيرة النارية واألعيرة المعدني أسفر ذل

  :مواطنين، أحدهما طفل، بجراح، وهما
 وأصيب بعيار ناري اخترق منطقة البطن وهشم عموده الفقري، ووصفت إصابته             عامًا، 12يعقوب فايق جميل نصار،     )  1

  .بالخطيرة
  . وأصيب بعيار معدني في الوجه عامًا،22سامي الذيبة، ) 2 
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   1/2009 /9الجمعة 

ا    1:45ي حوالي الساعة   ف*  دة مادم  فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية إسرائيلية، في بل
ل                        .  جنوب غربي مدينة نابلس    ة والقناب رة الناري دة وسط إطالق آثيف من األعي ا في شوارع البل وات آلياته ك الق سيَّرت تل

ا           الصوتية، واقتحم أفرادها العديد من المنا      يش وعبث بمحتوياته ال تفت سحابها في حوالي        .  زل السكنية وأجروا أعم ل ان وقب
ا            4:00الساعة   ادتهم معه واطنين واقت ة م م   .   فجرًا، اعتقلت تلك القوات ثالث ون ه ادة،        :والمعتقل د غسان زي ًا؛  18 محم  عام

  . عامًا18 عامًا؛ وعلي عصام مصطفى زيادة، 19أيهم عمر عبد الرحيم القط، 
  

ي*  ساعة وف ابلس2:00 حوالي ال ة ن ي مدين ات عسكرية، ف دة آلي ززة بع رائيلي، مع وات االحتالل اإلس رًا، توغلت ق .   فج
د      .  سيَّرت تلك القوات آلياتها في أحياء المدينة، وسط إطالق آثيف من األعيرة النارية والقنابل الصوتية               ا العدي تحم أفراده اق

يش       ا   من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفت ساعة      .   وعبث بمحتوياته سحابها في حوالي ال ل ان  صباحًا، اعتقلت   4:30وقب
  . من البلدة القديمة في المدينة، واقتادته معها عامًا؛25منير أآرم المحروم، قوات االحتالل المواطن 

  
 بلدة قباطية، جنوب     فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في          2:30وفي حوالي الساعة    * 

ين  ة جن رقي محافظ ل      .  ش ة والقناب رة الناري ن األعي ف م ط إطالق آثي دة، وس وارع البل ي ش ا ف وات آلياته ك الق يَّرت تل س
ا            .  الصوتية سحابها في ساعات        .  اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته ل ان وقب

 . واقتادته معها عامًا،26محمد محمود محمد نزال،  قوات االحتالل المواطن الصباح األولى، اعتقلت
  

ة                    12:30وفي حوالي الساعة    *  امود، في مدين سطينيين في حي رأس الع ة الفل ال والفتي  بعد الظهر، تجمهر عشرات األطف
ى قطاع                     نها عل ي تواصل إسرائيل ش شرطة    .  غزة القدس الشرقية، وتظاهروا للتنديد بالحرب المفتوحة الت وات ال أطلقت ق

ة من                            ة رقيق ة بطبق ة المغلف رة المعدني از واألعي ل الغ صوتية وقناب ل ال ستعربين، القناب وحرس الحدود والخيالة ووحدات الم
لوان    دة س ة بل ل أزق تهم داخ اههم، والحق اط تج ة     .  المط ة نتيج اهرين برضوض متفاوت ن المتظ د م ابة العدي ى إص أدى ال

 .على أيدي عناصر الوحدات الخاصة اإلسرائيليةتعرضهم للضرب المبرح 
 

 بعد الظهر، تجمهر عشرات األطفال والفتية الفلسطينيين في بلدة العيسوية، شرقي مدينة القدس              3:00وفي حوالي الساعة    * 
ى قطاع غزة                نها عل وات االحتالل ا      .  الشرقية، وتظاهروا للتنديد بالحرب المفتوحة التي تواصل إسرائيل ش ل  أطلقت ق لقناب

ى إصابة العشرات بحاالت                                ا أدى إل ة من المطاط تجاههم، م ة رقيق ة بطبق ة المغلف رة المعدني الصوتية وقنابل الغاز واألعي
 .اختناق

  
ر         *  ام مسجد حوارة الكبي وفي أعقاب انتهاء صالة ظهر اليوم المذآور أعاله، وعلى إثر مسيرة سلمية نظمها المواطنون أم

ي ب رئيس ف شارع ال ى ال ي  عل ة الت ى الحرب المفتوح ة عل ات االحتجاجي ابلس، ضمن الفعالي وبي محافظة ن وارة، جن دة ح ل
ذآور   شارع الم ى ال زات عسكرية إل تالل تعزي وات االح زة، أحضرت ق ى قطاع غ نها عل رائيل ش ود .  تواصل إس ام جن ق

رة الناري                 إطالق األعي شروع ب م، وال سيرة والتصدي له از تجاههم         االحتالل بمالحقة المشارآين بالم ل الغ ة وقناب ة والمعدني
از              شاقهم الغ اق جراء استن نهم بحاالت اختن وات        .مباشرة، ما أسفر عن إصابة العيد م دة، اعتقلت ق سحابها من البل ل ان  وقب

شارآين في     عامًا، 20 عامًا؛ وأحمد خميس هودة،      21سامي جهاد مفوض حواري،     االحتالل المواطنين    ين الم  وآانا من ب
 .اقتادوتهما إلى جهة غير معلومةالمسيرة، و

  
ل،                       *  ر، شمالي محافظة الخلي دة بيت أم سطينيين في بل دنيين الفل ة، نظم عشرات الم وفي أعقاب انتهاء صالة ظهر الجمع

ى      .  مسيرة سلمية للتنديد بالحرب المفتوحة التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة       ود االحتالل المتمرآزون عل ام جن ق
ة                        البرج والحا  رة الناري سيرة، وسط إطالق األعي شارآين بالم ة الم دة، بمالحق شرقي للبل دخل ال جز العسكري المقام على الم

  :أسفر ذلك عن إصابة مواطنين بجراح، وهما.  والمعدنية وقنابل الغاز تجاههم مباشرة
رأ           عامًا، 24شادي حّماد العالمي،    )  1 ي          وأصيب بعيار معدني في منطقة الفك استقرت في ال ى مسشتفى األهل ل إل س، ونق

  .في مدينة الخليل، ونظرًا لخطورة إصابته جرى تحويله إلى مستشفى رام اهللا الحكومي
  . وأصيب بعيارين معدنيين في الرأس واليد اليسرى عامًا،21إبراهيم أحمد أبو عياش، ) 2
  

د         وفي وقت متزامن تقريبًا، نظم عشرات المدنيين الفلسطينيين في األجزاء ال          *  لمية للتندي جنوبية من مدينة الخليل، مسيرة س
راج         .  بالحرب المفتوحة التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة         وعلى الفور، أطلق جنود االحتالل المتمرآزون في األب

ة من المطاط              ة رقيق ة بطبق ة المغلف رة المعدني ة واألعي رة الناري ة األعي ة في المنطق ل  وعلى الحواجز العسكرية المقام  وقناب
  :والمصابون هم.  أسفر ذلك عن إصابة أربعة مواطنين، من بينهم طفل، بجراح.  الغاز تجاههم مباشرة
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ه         عامًا، 20هارون شريف العجلوني،     )1  وأصيب بعيار معدني اخترق الجبهه واستقر بين الجمجمه والدماغ، وجرى نقل
 .الى مستشفى رام اهللا الحكومي نظرًا لخطورة إصابته

 .  وأصيب بعيار معدني في الرأس عامًا،22ي االطرش، محمد شكر )2
 .  وأصيب بعيار معدني في الظهر عامًا،23محمد شريف العجلوني،  )3
 .   وأصيب بعيار ناري في القدم اليسرى عامًا،17احمد ياسر الزعاقيق،  )4
  

  10/1/2009السبت 
ساعة *  والي ال ي ح ز 2:00ف رائيلي، مع تالل اإلس وات االح ت ق رًا، توغل دة   فج ي بل رائيلية، ف سكرية إس ات ع دة آلي زة بع

ة      .  عزموط، شمال شرقي محافظة نابلس     رة الناري سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة، وسط إطالق آثيف من األعي
صوتية ل ال ا   .  والقناب ث بمحتوياته يش وعب ال تفت روا أعم سكنية، وأج ازل ال ن المن د م ا العدي تحم أفراده اعات .  اق ي س وف

 .الصباح األولى، انسحبت قوات االحتالل دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين
  
ل،                   1:00وفي حوالي الساعة    *  ة الخلي ي مدين وب غرب  بعد الظهر، نظم عشرات المدنيين الفلسطينيين في بلدة بيت عوا، جن

ة          .  غزة مسيرة سلمية للتنديد بالحرب المفتوحة التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع              رة الناري ود االحتالل األعي ق جن أطل
از تجاههم مباشرة              ل الغ ل     .  واألعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط وقناب ك عن إصابة الطف د   أسفر ذل د عب  أحم

   .بعيار ناري في الرقبة عامًا، 13الفتاح الشلش المسالمة، 
  

سيرة           مساًء، نظم عشرات المدنيي  4:00وفي حوالي الساعة    *  ل، م ة الخلي دة سعير، شمال شرقي مدين سطينيين في بل ن الفل
رة      .  سلمية للتنديد بالحرب المفتوحة التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة           أطلق جنود االحتالل األعيرة النارية واألعي

سطينيين بجراح        أسفر ذلك عن إصابة   .  المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط وقنابل الغاز تجاههم مباشرة          ة فل ة فتي .   ثالث
  : والمصابون هم

  .وأصيب بعيار ناري في الرآبة عامًا، 19ابراهيم جميل الفروخ، ) 1
  .وأصيب بعيار معدني في اليد اليمنى عامًا، 18عالء عيسى جرادات، ) 2
  .وأصيب بعيار معدني في القدم عامًا، 18بالل جميل الفروخ، ) 3
  

  11/1/2009األحد 
روش               1:00لي الساعة   في حوا *  ة بيت ال ات عسكرية، في قري دة آلي ززة بع  فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مع

ل    ة الخلي ي مدين وب غرب صى جن ا، أق ث      .  الفوق يش وعب ال تفت روا أعم سكنية، وأج ازل ال ن المن د م ا العدي تحم أفراده اق
ا ن .  بمحتوياته ل م ستهدفة آ ازل الم ن أصحاب المن سى  حسن ب: عرف م د عي ات؛ محم ه حريب سى ط ات؛ عي دوي حريب

االت في صفوف           .  حريبات؛ وشاهر حريبي   غ عن اعتق وات االحتالل دون أن يبل سحبت ق ى، ان وفي ساعات الصباح األول
 .المواطنين

   
د          2:00وفي حوالي الساعة    *  يم  فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في مخيم عسكر الق

ة          .  لالجئين، شمال شرقي مدينة نابلس   رة الناري يم وسط إطالق آثيف من األعي سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع المخ
ا       .  والقنابل الصوتية  يش وعبث بمحتوياته سحابها في    .  اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفت ل ان وقب

  . واقتادته معها عامًا،38أمجد محمد عطا وراد، ك القوات المواطن ساعات الصباح األولى، اعتقلت تل
  

   12/1/2009االثنين 
ساعة *  ي حوالي ال ر، 1:00ف دة بيت أم ي بل ات عسكرية، ف دة آلي ززة بع رائيلي، مع وات االحتالل اإلس رًا، توغلت ق  فج

صوتية   سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة  وسط إط         .  شمالي مدينة الخليل   ل ال .  الق آثيف من األعيرة النارية والقناب
ا          يش وعبث بمحتوياته ال تفت سكنية، وأجروا أعم ازل ال صباح      .  اقتحم أفرادها العديد من المن سحابها في ساعات ال ل ان وقب

ث،        األولى، اعتقلت تلك القوات المواطنين       ود ابريغي د محم ادي وراسنه،          32عمر محم د اله د عب ًا؛ وشوقي محم  37 عام
  .، واقتادتهما معهاعامًا

  
دة سعير، شمال       1:30وفي حوالي الساعة    *   فجرًا، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بل

صوتية   .  شرقي مدينة الخليل  ل ال ة والقناب .  سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة  وسط إطالق آثيف من األعيرة الناري
ا        اقتحم   يش وعبث بمحتوياته ال تفت سكنية، وأجروا أعم ازل ال صباح      .  أفرادها العديد من المن سحابها في ساعات ال ل ان وقب

  .واقتادته معها عامًا، 14حمزة جمال الفروخ، األولى، اعتقلت تلك القوات الطفل 
  

   13/1/2009الثالثاء 



 No.02/2009  الفلسطينية المحتلة التقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي
  2009يناير  14 – 08

 

   اإلنسانالمركز الفلسطيني لحقوق 
 org.pchrgaza.www://http  

32 

شرقية من         فجرًا، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائ  1:00في حوالي الساعة    *  ات عسكرية، األجزاء ال دة آلي ززة بع يلي، مع
ا        .  مدينة الخليل  دما أخرجوا سكانها منه دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها بع

ة في محيط مستوطنة                .  واحتجزوهم بالعراء  ازل الواقع ع   "شملت أعمال المداهمة عشرات المن ات أرب ل جوهر    وج" آري ب
ران        .   فجراً 4:00شرقي المدينة، واستمرت حتى الساعة       ذآرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن ثالثة من جنودها أصيبوا يني

  . مسلحين خالل تعرض سيارتهم إلطالق نار بينما آانوا في طريقهم إلى المستوطنة المذآورة
 

وات االحتالل اإلسر          1:30وفي حوالي الساعة    *  وب               فجرًا، اقتحمت ق دة دورا، جن ات عسكرية، بل دة آلي ززة بع ائيلي، مع
ل ة الخلي ي مدين وا  .  غرب دما أخرج ا بع يش وعبث بمحتوياته ال تفت سكنية، وأجروا أعم ازل ال ن المن د م ا العدي م أفراده ده

واودة،     وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطنين     .  سكانها منها واحتجزوهم بالعراء    ال حسين حسن الع ًا؛  30جم  عام
  . ، واقتادتهما معها عامًا26وطه محمد طه غنام، 

  
دة بيت اوال، شمال          1:45وفي حوالي الساعة    *   فجرًا، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، بل

ل ة الخلي ي مدين يش وعبث بمحتوياته .  غرب ال تفت سكنية، وأجروا أعم ازل ال ن المن د م ا العدي م أفراده وا ده دما أخرج ا بع
العراء ا واحتجزوهم ب كانها منه واطن .  س وات الم ك الق سحابها، اعتقلت تل ل ان ة، وقب ود العمل اح محم د الفت ًا،34عب   عام

  . واقتادته معها
  

سطينيًا في       *  دنيًا فل وم، م وفي جريمة جديدة من جرائم القتل بدم بارد، قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي في ساعات ظهر الي
   .ة إذنا، شمالي غرب محافظة الخليلبلد

واستنادًا لتحقيقات المرآز ولشهود العيان، ففي ساعات ظهر اليوم المذآور أعاله، قتلت قوة عسكرية إسرائيلية، من وحدات           
ة         عامًا، 35ياسر صقر إسماعيل جبران طميزي،      ، المواطن   "حرس الحدود " اء حراث ه أثن ذآورة، عقب توقيف دة الم  من البل

ة      أرضه ة "، الواقعة في منطق د      "المربي ى بع ه بالضرب                     500، عل داء علي د االعت دة، بع ي البل ضم، غرب ر شرق جدار ال  مت
ذآورة،                        وة العسكرية الم راد الق وم أف ل أن يق ين، قب المبرح، وتعريضه للتنكيل لعدة ساعات وهو مقيد اليدين ومعصوب العين

ه          ه ونقل سيارة   بإبعاد طفله، وسحب والده من أرضه، واعتقال ى         " جيب " ب ار عل إطالق الن ا، ب وم أحد أفراده م يق عسكرية، ث
ة اثرًا بجراحه البالغ ي وقت الحق مت اة ف ة الحي ا أسفر عن مفارق ة، م سافة قريب زي من م ضحية طمي ات .  ال ق تحقيق ووف

زي، لم                         ة الضحية طمي سليم جث وة عسكرية، بت ة ق ة وحماي ة إسعاف    المرآز، فان مرآبة إسعاف إسرائيلية، قامت برفق رآب
رق    د مفت سطينية، عن ة "فل بطن           "اللي رق ال اري، اخت ار ن ا، وهي مصابة بعي دة إذن شرقي لبل رئيس ال دخل ال القرب من الم ، ب
  . وآانت تبدوا آثار القيود على يدي الضحية طميزي. وخرج من أسفل الظهر

  : المرآز، بما يليوأفاد العديد من شهود العيان، ومنهم المواطن عامر طلب أحمد الجبارية، لباحث 
ع           13/1/2009 صباح يوم الثالثاء الموافق      10:00في حوالي الساعة    {{ ة مرعى مرتف ام في منطق ، توجهت لرعي األغن

ا                دة إذن المرحوم ياسر      .  قريب من أرض الضحية ياسر صقر طميزي، في منطقة المربية، عرب بل وفي الطريق التقيت ب
ى أرض المرعى     .  أعوام6البالغ من العمر " فراس"طميزي، وهو يحرث أرضة برفقة طفله        وبعد ساعة من صعودي إل

واطن ياسر                            ة ارض الم وا لقطع ود إسرائيليين من المشاة، دخل ة جن المرتفعة عن بقية األراضي المحيطه، شاهدت أربع
ة بإبع          ود األربع شرع الجن ل أن ي وده، قب ول وج ة ح شادة آالمي ه بم وا مع ه، دخل ردوا ب د أن انف زي، وبع ه طمي اد طفل

ه،             صيب عيني ه وتع د يدي ى األرض وتقيي ه عل ل، وإلقائ ل باألرج دي والرآ ضرب باألي ر بال ده ياس ى وال داء عل واالعت
ع       11:30وفي حوالي الساعة  .  واحتجازه والتنكيل به خالل ذلك     ل أرب ، حضر للمكان سيارة جيب عسكري إسرائيلي، يق

دي ومعصوب            جنود آخرين، شرعوا مع بقية زمالئهم، بسحب المواط        ن طميزي بالقوة من أرضه، وإدخاله وهو مقيد األي
راد                      ة أف ضم، حيث تمرآزت سيارة الجيب مع بقي ة جدار ال ى بواب العينين، إلى سيارة الجيب المذآورة، واقتياده معهم إل

و     1:45القوة، قبل أن تحضر في حوالي الساعة         ة الق ادر برفق ان، لتغ ة العسكرية   بعد الظهر، سيارة عسكرية أخرى للمك
  .}} آيلومتر شمالي البلدة2، على بعد حوالي "ترقوميا"المذآورة إلى معبر 

  
  14/1/2009األربعاء 

وب          1:00وفي حوالي الساعة    *   فجرًا، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، بلدة بيت عوا، جن
ل ة الخلي ي مدين از.  غرب ن المن د م ا العدي م أفراده وا ده دما أخرج ا بع يش وعبث بمحتوياته ال تفت سكنية، وأجروا أعم ل ال

العراء ا واحتجزوهم ب كانها منه ا .  س ادتهم معه واطنين واقت تة م وات س ك الق ت تل سحابها، اعتقل ل ان م.  وقب ون ه : والمعتقل
سويطي،    22 عامًا؛ معاذ حافظ السويطي،  20مصعب محمد السويطي،     د سعيد ال اً 21 عامًا؛ عبد احم د    عام ؛ عيسى محم

  .  عامًا22 عامًا؛ وسمير عيسى مسالمة، 20 عامًا؛ والشقيقين فارس، 23عيسى القاهوش، 
  

دة سعير، شمال             1:30وفي حوالي الساعة    *  ات عسكرية، بل دة آلي ززة بع وات االحتالل اإلسرائيلي، مع  فجرًا، اقتحمت ق
ل ة الخلي سكنية.  شرقي مدين ازل ال د من المن ا العدي م أفراده وا ده دما أخرج ا بع يش وعبث بمحتوياته ال تفت ، وأجروا أعم
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واطن         .  سكانها منها واحتجزوهم بالعراء    وات الم د العموري،       وقبل انسحابها، اعتقلت تلك الق ذر احم ًا،  19من ه    عام  واقتادت
  . معها

  
ل، شرقي        فجرًا، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية         2:30وفي حوالي الساعة    *  ، بلدة آفر قلي

ا              .  مدينة نابلس  دما أخرجوا سكانها منه ا بع دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته
  .  واقتادته معها عامًا،19محمد منصور، وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات المواطن .  واحتجزوهم بالعراء

  
  ل أراضي الضفة الغربية جدار الضم داخ: ثالثًا

  
  استخدام القوة المفرطة ضد مسيرات االحتجاج السلمي ** 

سطينيون        *  دنيون الفل ا الم ي ينظمه سلمية الت اج ال سيرات االحتج د م ي ض رط ومنهج شكل مف وة ب تخدام الق ار اس ي إط ف
ضم، استخدمت       والمتضامنون اإلسرائيليون واألجانب المدافعون عن حقوق اإلنسان، ضد استمرار أعمال ا           لبناء في جدار ال

ة عشر     .قوات االحتالل القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار    ما أسفر عن إصابة ثماني
اق           مواطنًا فلسطينيًا، من بينهم أربعة أطفال ومصور صحفي، بجراح، فضًال عن إصابة عشرات المتظاهرين بحاالت اختن

  .  شاقهم الغازجراء استن
  

لمية          8/1/2009ففي ساعات ظهر يوم الخميس الموافق   *  سيرة س ين، م ة بلع سطينيين من قري دنيين الفل ، نظم عشرات الم
ود            .  احتجاجًا على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة       اه الجن قوا الحجارة تج ضم، ورش   .توجه المتظاهرون نحو جدار ال

اه                 شرع جنود االحتالل بإطالق األعي     صوتية تج ل ال از والقناب ل الغ اء قناب ة من المطاط، وإلق رة المعدنية المغلفة بطبقة رقيق
  .  بعيار ناري في الفخذ عامًا،27عمرو هشام عبدالمجيد ناصر، أسفر ذلك عن إصابة ثالثة المواطن .  المتظاهرين

  
ة ال               *  سق اللجن ين،           واستنادًا للمعلومات التي حصلت عليها باحثة المرآز من من ة الجدار واالستيطان في بلع شعبية لمقاوم

دنيين    9/1/2009عبد اهللا محمود محمد أبو رحمة، ففي أعقاب انتهاء صالة ظهر يوم الجمعة الموافق    ، تجمهر عشرات الم
ى قطاع غزة               دوان اإلسرائيلي عل ى الع ًا عل لمية احتجاج سيرة س وا م ة    .  الفلسطينيين من قرية بلعين، ونطم و رحم اد أب وأف

ة           أن ة الثاني وذآر  .  المتظاهرين ارتدوا اللباس الذي ُفرض على اليهود المعتقلين في معسكرات االعتقال إبان الحرب العالمي
شعار            الم بال ذآير الع أن ذلك جاء تعبيرًا عن السخط العارم من خالل محاولتهم تذآير اليهود بمحرقتهم على أيدي النازية، وت

ذا                      الذي رفعه المجتمع الدولي عقب     ا يخرق ه رة أخرى بينم ة م رار المحرق  الحرب العالمية الثانية، والذي وعد فيه بعدم تك
سهم   ة أنف اد ضحايا النازي شعار أحف قوا    . ال ضم، ورش ك نحو جدار ال د ذل وا بع م توجه ة، ث جاب المتظاهرون شوارع القري

ة المغلف    .الحجارة تجاه الجنود   از         شرع جنود االحتالل بإطالق األعيرة المعدني ل الغ اء قناب ة من المطاط، وإلق ة رقيق ة بطبق
الن، بجراح، فضًال عن إصابة                       .  والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين    نهم طف واطنين، من بي ة م ك عن إصابة ثالث أسفر ذل

ل خمسة متظاهرين               .  عشرات المتظاهرين بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز       وات االحتالل اعتق ة أن ق وذآر أبو رحم
راهيم     عضو اللجنة الشعبية،     محمد الخطيب :  أما بقية المعتقلين فهم    آور وابنه، ينهم متضامنان إسرائيليان وهما     ب وأشرف إب

  .أبو رحمة، وسامر عبد عطايا
 :  والمصابون هم

  .وأصيب بقنبلة غاز في القدم عامًا، 15نشمي محمد أبراهيم أبو رحمة،   )1
 .ب بعيار معدني في اليدوأصي عامًا، 19ياسر ماهر ياسين اشعل،  )2
  .وأصيب بعيار ناري في الساق عامًا، 15محمد نبيل أحمد أبو رحمة،  )3

  
ة الجدار واالستيطان في         *  شعبية لمقاوم واستنادًا للمعلومات التي حصل عليها باحث المرآز من الناطق اإلعالمي للجنة ال

ة       9/1/2008نعلين، صالح الخواجا، ففي ساعات ظهر يوم الجمعة الموافق           سطينيين من قري ، تجمهر عشرات المدنيين الفل
وق        ن حق دافعين ع ن الم رائيليين م دوليين واإلس ضامنين ال شرات المت ة رام اهللا، وع ي مدين درس، ، غرب ة ب ين، وقري نعل

ال تجريف إلق                  .اإلنسان، وسط قرية نعلين    ة   توجه المشارآون بعد ذلك نحو المكان الذي تقوم فيه جرافات االحتالل بأعم ام
ا أدى                  .مقطع من الجدار على أراضي قرية نعلين       ا، م شارآين فيه سيرة وطاردوا الم  وعلى الفور، هاجم جنود االحتالل الم

 . على إصابة خمسة منهم، باألعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط
     :والمصابون هم

  . في الساقمن نعلين، وأصيب بعيار معدني عامًا 22محمد مصطفى الخواجا،  )1
 . من نعلين، وأصيب بعيار معدني في الكتف عامًا22محمد فهمي سرور،   )2
 . من نعلين، وأصيب بعيار معدني في الساق عامًا21محمد عميرة،   )3
 .من بدرس، وأصيب بعيار معدني في القدم عامًا 22حلمي شحادة راغب عوض،   )4
  . معدني في الفخد من بدرس،  وأصيب بعيار  عامًا20مصطفى يوسف مصطفى عوض،  )5
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ا،                 *  ة الجدار واالستيطان فيه واستنادًا للمعلومات التي حصلت عليها باحثة المرآز من بلدية جيوس واللجنة الشعبية لمقاوم

دوليين           9/1/2009ففي أعقاب انتهاء صالة ظهر يوم الجمعة الموافق          دافعين ال سطينيين والم دنيين الفل ، تجمهر عشرات الم
ك نحو        .  ي بلدة جيوس، شمال شرقي مدينة قلقيلية عن حقوق اإلنسان ف    د ذل وا بع م توجه دة، ث جاب المتظاهرون شوارع البل

وات                        ا ق ي تقترفه ى الجرائم الت ًا عل بوابة الجدار في المنطقة الجنوبية للعبور إلى أراضيهم المعزولة خلف الجدار، واحتجاج
ة من المطاط،             شرع جنود االحتالل بإطالق األعي      .االحتالل في قطاع غزة    رة النارية واألعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيق

الن                      نهم طف سطينيين، من بي واطنين فل سعة م ا أسفر عن إصابة ت اه المتظاهرين، م صوتية تج ل ال وإلقاء قنابل الغاز والقناب
   . ومصور صحفي، بجراح، فضًال عن إصابة عشرات المتظاهرين بحاالت اختناق جراء استنشاقهم للغاز

  : والمصابون هم
  .  وأصيب بعيارين نارين في ساقيه عامًا،20ساهر رشاد إبراهيم، ) 1
  . صحفي في وآالة معًا األخبارية، وأصيب بعيار ناري في البطنخليل رياش، )2
  . وأصيب بعيار معدني في البطن عامًا،19عماد ياسر سامي، ) 3
  .ي في اليد اليمنى وأصيب بعيار معدن عامًا،17يزن معزوز قدومي، )  4
  . وأصيب بعيار معدني في الرجل اليسرى عامًا،16عبد الرحيم ماجد خالد، ) 5
  . وأصيب بعيار ناري في الرجل عامًا،18محمد عامر حسن نوفل، ) 6
  . وأصيب بعيار معدني في الرجل عامًا،22محمد نظمي عبد شماسنه، ) 7
  .ر معدني في الصدروأصيب بعيا عامًا، 35راسم يوسف محمود خالد، ) 8
  .   اختناق غاز وهو بحالة حرجة عامًا،25صامد محمد حسن سليم، ) 9
  

  جرائم االستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم: رابعًا
   

  االعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم** 
ضفة الغ  ي أراضي ال اطنون ف ستوطنون الق تمر الم رائمهم   اس راف ج ي اقت دولي ف ساني ال انون اإلن ًا للق ة خالف ة المحتل ربي

وفر                  .المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم     ي ت  وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات االحتالل الت
س             دنيون الفل ا الم دم به ي يتق شكاوى الت ي ال ق ف ل التحقي ا تتجاه ا وإنه م، آم ة له ة دائم ن   حماي دين م د المعت طينيون ض

  :  وفيما يلي توثيق ألبرز تلك االعتداءات .المستوطنين
ة              9/1/2009ففي ساعات صباح يوم الجمعة الموافق       *  يلو، شمال شرقي مدين ، هاجم مستوطنون، إنطالقًا من مستوطنة ش

ين    رام اهللا، طفلين فلسطينيين من قرية قريوت، جنوب شرقي مدينة نابلس، وأطلق أحدهم الن           ار تجاههما، فأصاب أحد الطفل
  .  بعيار ناري في اليد

وزي موسى،         واستنادًا لتحقيقات المرآز، وللمعلومات التي حصل عليها باحثه من الضحية             ين ف ًا؛  17يوسف مع ي    عام  فف
ديل،            11:00حوالي الساعة    د ناصر قن ه محم ن عمت ه اب ل موسى وبرفقت ًا،   عا17 صباح اليوم المذآور أعاله، توجه الطف م

شرقية             ة ال ة الزجاجات،     .  لتعبئة زجاجات بالستيكية بالمياه من عين قريوت، على مدخل البلدة من الجه امهم بتعبئ اء قي وأثن
د حوالي                 ى بع فوجئ موسى وقنديل بخمسة إلى سبعة مستوطنين ينادونهم باللغة العبرية، فأيقنوا أنهم مستوطنون، وآانوا عل

ارآين الزجاجات،            حينما سمعهم مو  .   متر منهم  200 ل ت اه الجب ان باتج روا من المك وا، وف ا ارتعب سى وقنديل ينادون عليهم
راً         تهم              .  وتمكنوا من الفرار حوالي خمسين مت ا استمر المستوطنون بمالحق ى األرض، فيم دما سقط    .  سقط موسى عل وعن

ار      150على األرض، أطلق أحد المستوطنين النار عليه من مسافة           رًا، وأصابه بعي ى         مت ده اليمن اري في ي وقف موسى   .   ن
ة                ى القري د                  .  رغم إصابته وفر مرة أخرى وتمكن من الوصول ال زل الطبيب خال ى من ديل إل ور توجه موسى وقن ى الف عل

ور          ى الف شفى عل ى المست ه التوجه إل م طلب من ي، ث ه االسعاف األول دم ل ذي ق ر، ال ه   .  ناصر العك د موسى ونقل حضر وال
  .ى مستشفى الشيخ زايد في رام اهللا، وهنالك اجريت له العالجات الالزمة بواسطة سيارة مدنية إل

  
وم           *  ساء ي ل أحد المستوطنين في ساعات م وفي إطار جرائم القتل التي يقترفها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، قت

  .لية، وأصاب طفلين آخرين، طفًال فلسطينيًا من سكان بلدة عزون، شرقي مدينة قلقي13/1/2009الثالثاء الموافق 
دة         8:30واستنادًا لتحقيقات المرآز ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة          ال من بل  مساء اليوم المذآور أعاله، توجه عدة أطف

يارات               اه س ارة تج ق حج دف رش دة، به شرقية للبل دود ال ب الح ار بجان رئيس الم ة ال ابلس ـ قلقيلي ارع ن و ش زون، نح ع
ذآور     المستوطنين التي تمر     شارع الم ة تحمل                   .  بكثافة على ال يارة مدني ال برشق الحجارة، توقفت س شرع األطف ل أن ي وقب

ل  .  لوحة تسجيل إسرائيلية، وترجل من داخلها مستوطن، وفتح النار تجاههم      نصر مصطفى داوود   أسفر ذلك عن مقتل الطف
اري،        وإصابة الطفلين     عامًا، 16عودة ،    ًا؛ وأ   16محمد عيد عالء زم د اسماعيل صالح اسحق،       عام اً 16حم  وفي  .  عام

ل                وذآر  .  أعقاب ذلك وصلت إلى المكان قوة عسكرية إسرائيلية، واعتقلت الطفلين المصابين، واحتجزت جثمان الطفل القتي
ى أن المستوطن                                شير إل ا ي ار، م د عن عشرة أمت سافة التزي ال من م ى األطف شهود عيان لباحثة المرآز أن النار أطلقت عل

  . قتلهمتعمد
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    جرائم الحصار والقيود على حرية الحرآة: خامسًا

دء انتفاضة                        ذ ب ة من سطينية المحتل ى األراضي الفل واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة عل
ذي وضع نحو                           ه بالكامل عن محيطة الخارجي، األمر ال  1,5األقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلت

اعي        ر                       .مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جم شار غي انق، وانت اني من إجراءات حصار خ ة تع ضفة الغربي زال ال  وال ت
ات صغيرة                          ى آانتون ضفة إل اطق ال ذي حول معظم من مسبوق للحواجز العسكرية، بين المدن والقرى والمخيمات، األمر ال

  .معزولة عن بعضها البعض
أتي في            حتالل الحربي اإلسرائيلي إجراءات     ففي قطاع غزة، تواصل سلطات اال      الخنق والحصار على قطاع غزة، والتي ت

ك     وم تل ث تق نوات، حي دة س ذ ع سطينيين من دنيين الفل ى الم سلطات عل ك ال ذي تفرضه تل اعي ال اب الجم ة العق ار سياس إط
ذلك         السلطات منذ نحو عامين بإغالق آافة المعابر الحدودية لقطاع غزة ما بين اإلغالق ال              ة ب ي، منتهك كلي واإلغالق الجزئ

 وفي  .حق المدنيين الفلسطينيين في التنقل والسفر ، وحرمانهم من أبسط الحقوق اإلنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية            
وم            19/6/2008 ى أن تق ، توصل الطرفان اإلسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة إلى تهدئة مؤقتة لمدة ستة شهور عل
دات                   خال اه البل صواريخ باتج ل وقف إطالق ال راد، مقاب ة األف رز لحرآ لها سلطات االحتالل بفتح المعابر التجارية ومعبر إي

ي،                      .اإلسرائيلية شكل آل ابر ب ك المع تح تل داتها بف  وفي الوقت الذي التزمت فيه فصائل المقاومة بذلك، لم توف إسرائيل بتعه
ابر  تح بل خضع ذلك لمزاجية حربية، إال أن   ر     . سنًا طفيفًا قد طرأ على حرآة تلك المع ه التقري ذي يغطي   وخالل األسبوع ال

الي                        الحالي انتهت التهدئة ولم يتم تجديدها من الطرفين، األمر الذي أدى إلى شن عدوان غير مسبوق على قطاع غزة، وبالت
ه سلطات             شكل آامل منعت خالل ل نحو شهرين ب ود     زيادة الحصار، الذي آان قد فرض قب دادات الوق االحتالل وصول إم

اة                    احي الحي ة من ى شلل في آاف ا أدى إل دواء، مم ذاء وال ة          . وإرساليات الغ ة من المؤسسات الدولي داءات المتالحق وجراء الن
دواء  اليات ال ة وارس واد التمويني دخول بعض الم سماح ب م ال ي قطاع غزة، ت ة ف سانية العامل رم  واإلن ر آي ق معب  عن طري

، إال أن باقي المعابر لم يتم فتحها وخصوصًا معبر نحال عوز، المخصص لدخول المحروقات بجميع             "و سالم آرم أب " شالوم
ة غزة في ظالم                  اء مدين أشكالها، األمر الذي أدى توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل منذ يومين، حيث تغرق معظم أحي

ة ب                ة المرافق الصحية والخدماتي ى آاف ك عل سانية وخصوصًا في ظل انقطاع غاز         دامس، فيما اثر ذل ة إن دد بكارث شكل يه
  . وأجواء البرد القارص الطهي منذ نحو ثالثة شهور

العالج والحصول             وقد مست هذه اإلجراءات، قدرة السكان على الحصول على األغذية واالحتياجات األساسية الضرورية آ
دواء الال     ذاء وال دادات الغ ة، وإم صحية الالزم ة ال ى الرعاي ن      عل اتهم م ن احتياج ضًال ع دنيين، ف سكان الم يش ال ة لع زم
سياسة      .المحروقات، المواد الخام الالزمة للقطاعات االقتصادية المختلفة     ذه ال ي اإلسرائيلي ه  وتنفذ سلطات االحتالل الحرب
ات واإل      %80المبرمجة ضد مجتمع يسوده الفقر، وبنسبة تصل إلى أآثر من            ى المعون ه عل ة،   ، ويعتمد في غالبيت ة الدولي غاث

راد أسرهم،                        .التي تقدمها المنظمات اإلنسانية الدولية     م وألف دواء له اء وال ذاء والم وفير الغ ائالت مشاق ت اب الع د أرب  ويكاب
دم  (وتزداد أوضاعهم المعيشية سوءًا، لترفع من نسبة األطفال المصابين باألنيميا          ة          ) فقر ال ى معدالت آارثي ة إل وسوء التغذي

   .م وبقائهم على قيد الحياةتؤثر على نموه
انون                      ر بيت ح رز "من جانب آخر، ال تزال سلطات االحتالل اإلسرائيلي تواصل إغالق معب ل سكان        " اي ة وتنق ام حرآ أم

ة، وبعض                   املين في المنظمات الدولي ية، واألجانب الع ات الدبلوماس قطاع غزة، فيما تسمح وفي نطاق ضيق ألعضاء البعث
ة، وبعض المرضى من ذوي الحاالت                         الصحفيين األجانب، وعدد   املين في منظمات دولي سطينيين الع دا من الفل  محدود ج

ر      ان ذوي األسرى في قطاع                    . الخطيرة، بالتنقل والحرآة عبر المعب ا زالت سلطات االحتالل اإلسرائيلية تواصل حرم وم
سادس       شهر ال سجون اإلسرائيلية لل والي  عشر عل   غزة من زيارة أبنائهم المعتقلين في ال د     . ى الت وآانت سلطات االحتالل ق

اؤهم         900، أهالي نحو    6/6/2007منعت، منذ    ارة أبن  وفي آخر    . معتقال، موزعين على جميع السجون اإلسرائيلية، من زي
ليس هناك ما يلزمنا بالسماح لسكان قطاع غزة من    "، 27/10/2008تصريح ألحد المسئولين األمنيين اإلسرائيليين بتاريخ      

يش          ".نائهم في سجوننا  زيارة أب   آما تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، عرقلة مرور عشرات المرضى، وتخضعهم للتفت
ضفة              شفيات ال م بحاجة ماسة للعالج في مست ات ممن ه والسير لمسافات طويلة قبل السماح لهم بالمرور، فيما حرمت المئ

ك             ج  بدون مبرر،   الغربية والمستشفيات اإلسرائيلية من السفر     ات للعالج في تل دمون بطلب ذين يتق دير بالذآر أن المرضى ال
ومنذ نحو  . المستشفيات يعانون أمراضا خطيرة، وبحاجة ماسة للعالج من أمراض ال يتوفر لها عالج في مستشفيات القطاع               

راد المن                      أربعة أسابيع  ات الدبلوماسية واألجانب وأف ى دخول البعث ود مشددة عل سانية     تضع سلطات االحتالل قي ظمات اإلن
  .واإلغاثية إلى قطاع غزة، بحيث لم يسمح إال لعدد محدود جدا منهم من الدخول إلى القطاع أو الخروج منه

ة                        ا والخدماتي صناعية منه ه ال ي للقطاع، وباتت معظم قطاعات صاد المحل ات االقت دمير مكون وقد أدى الحصار الشامل إلى ت
واردات    متوقفة عن العمل، بسبب الوقف شبه المست       سطينيين             .مر لحرآة الصادرات وال واطنين الفل د من الم ا قضى العدي آم

ويكرس فرض   . نحبهم سواًء على المعابر الحدودية بسبب إغالقها، أو داخل القطاع بسبب عدم السماح لهم للعالج بالخارج      
د عن          المزيد من إجراءات الخنق االقتصادي واالجتماعي لسكان القطاع واقعًا أشبه بسجن جماع            ا يزي  1.5ي آبير، يقطنه م

ة،    .مليون فلسطيني، ويحرمون من حرية التنقل والحرآة       سانية اليومي  آما يحرمون من الحصول على أبسط احتياجاتهم اإلن
ة                    بما فيها إمدادات الغذاء والدواء الالزمة لعيش السكان المدنيين، فضًال عن احتياجاتهم من المحروقات، المواد الخام الالزم

ة                   لل سياحة والفندق ل والمواصالت وقطاع ال اء، النق شاء والبن ة، اإلن د    .قطاعات االقتصادية المختلفة، الصناعية، الزراعي  وق



 No.02/2009  الفلسطينية المحتلة التقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي
  2009يناير  14 – 08

 

   اإلنسانالمركز الفلسطيني لحقوق 
 org.pchrgaza.www://http  

36 

دًا                      ك األوضاع ح انعكس ذلك على األوضاع المعيشية للسكان المدنيين، بحيث حرموا من وسائل عيشهم الخاصة، وبلغت تل
   .اعات المتضررة من هذا اإلغالق هو قطاع الصحةومن أهم القط .آارثيًا على آافة المستويات

اردة    *  وات بمط ك الق وم تل ث تق ة، حي اه اإلقليمي ال الجوي والمي ا بالمج تالل تحكمه وات االح رى، تواصل ق ة أخ ن جه م
ستخدم                    ة، وت ا الحربي الصيادين الفلسطينيين، وتحرمهم في الكثير من الحاالت من نزول البحر، وتطاردهم بواسطة زوارقه

ة  ه ات المراقب ي عملي ة ف وارب الحربي ة والق ة الهجومي ائرات المروحي وات الط دة، . ذه الق االت عدي ي ح وات  وف فتحت ق
ال              االحتالل نيران أسلحتها باتجاه الصيادين المدنيين إلجبارهم على البقاء ضمن المسافة المحددة للصيد والتي تبلغ تسعة أمي

     .حيان ال يتجاوزوهابحرية، على الرغم من أنهم في آثير من األ
رائيلي  دوان اإلس ع الع زامن م اريخ   وت اع بت ى القط ر، 27/12/2008 عل ذا التقري ه ه ذآورة جرائم ام   والم تمرار إحك  اس

ر من       ذ أآث ة للقطاع         18الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة من ابر الحدودي ة المع ك إغالق آاف ا في ذل   . شهرًا، بم
ى                           وجراء ذلك عانت، وال تزال     درتها عل ة من عدم ق ة األولي شفيات ومراآز الرعاي ا المست ا فيه ة، بم شآت الطبي ة المن ، آاف

ديم الخدمات         الوفاء باحتياجات السكان المدنيين وتوفير الرعاية الصحية الجسدية والعقلية، وانعكس ذلك على قدرتها على تق
درتهم         آما انعكست حالة الخوف والرعب على مستو    .الطبية لسكان القطاع   م في الصحة، سواء في ق سكان بحقه ى تمتع ال

ى                         ة عل شآت الطبي درات المن شديد في ق على الوصول إلى تلك المنشآت بسبب خطورة األوضاع األمنية، أو بسبب النقص ال
زة، ومصادر                .االستجابة لحاجات مئات القتلى والجرحى، وآالف المرضى       ة في وزارة الصحة بغ  وأفادت المصادر الطبي

  :فى الشفاء الطبي، الذي يعتبر المرآز الرئيسي للعالج في القطاع، بما يليمستش
ى والجرحى                  · غ عدد    . يعاني القطاع نقصًا خطيرًا في عدد األسرة في المستشفيات الستقبال مئات الضحايا من القتل  ويبل

ا    1200األسرة في القطاع نحو     شفى    530 سريرًا، من بينه شفاء، م    سريرًا في مست ا  ال ة  135ن بينه ة األولي د   . للرعاي  وق
عجزت الطواقم الطبية في المستشفيات والعيادات عن توفير أسرة لعالج وتطبيب الجرحى بسبب األعداد الكبيرة التي آانت                 

شافي     .تصل في أعقاب عمليات القصف الجوي للقوات الحربية المحتلة  ى الم يًال ونحو   319 فقد وصل إل ًا  1000 قت  جريح
ة                        .ة أيام خالل خمس  ستلزمات الطبي ة والم شديد في األدوي نقص ال داواة هؤالء في ظل ال رق        . ويتم عالج وم د الف ا تكاب  آم

  . الطبية مشقة آبيرة بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المشفى
 قدرتها على تقديم العالج   ال تزال األقسام المختلفة من مستشفى الشفاء والمستشفيات األخرى في القطاع تعاني من عدم                 ·

و    ة لنح دمات الطبي وفر          390والخ دم ت سبب ع ك ب ة، وذل ة المحتل وات الحربي سكرية للق ة الع ى العملي ن جرح ًا م  جريح
م  ة لعالجه ة الالزم زة الطبي ة واألجه ات المادي و    .اإلمكاني ى نح ارج عل ي الخ الج ف ويلهم للع ؤالء الجرحى تح اج ه  ويحت

ابا   ورة إص رًا لخط سرعة نظ راحهمال و     .تهم وج ل نح ن تحوي وزارة م ت ال د تمكن شفيات   60 وق ى المست نهم إل ًا م  جريح
  . المصرية خالل اليومين الماضيين

ة                     ·  أدت عمليات القصف الجوي المتواصل إلى خلق حالة من اإلرباك والخوف والهلع بين صفوف الفرق والطواقم الطبي
ورة األوضاع األمنية في المستشفى بعد تعرضه ألضرار جسيمة نجمت عن  وتفاقمت خط .العاملة في مستشفى الشفاء بغزة    

ه           و المجاور ل ا                       .القصف الجوي لمسجد البورن اني الحروق، الجراحة واإلدارة، فيم ذ في مب ة النواف د تحطم زجاج آاف  وق
م                              ى رق شفى في مبن ة في المست ات الجراحي سم العملي اه ق ا دمرت خطوط شبكة مي ك        .8تحطمت أبوابها، آم د خلف ذل  وق

  . صعوبة بالغة في فرق وطواقم المستشفى
ستمر عن       · شكل م اء ب اع الكهرب صحة، أن انقط ي وزارة ال صيانة ف ة و ال دير الهندس ارين، م سام الحم دس ب اد المهن  أف

د قلصت                            ة ق دات الطبي زة والمع د من األجه ة للعدي ار الالزم ستمر، ونقص قطع الغي  من   مستشفيات القطاع، وبشكل شبه م
  :  وأضاف أن ذلك أدى إلى .آفاءة وعمل العديد من تلك األجهزة

ا                     17 تعطل وضعف آفاءة عمل              - شفيات القطاع، ومن بينه ة لمست ة التابع  3 محطة من محطات األآسجين المرآزي
  .محطات في مستشفى الشفاء، وتغذي أقسام الباطنة، األمراض الصدرية وقسم غسيل الكلى فيها

  .تعطلت مضخات آبار المياه في مستشفى الشفاء بعد تعرضها ألضرار بالغة          -
ك مع                        - زامن ذل دان، ويت وجههم للمي لكية خالل ت يعاني أفراد الطواقم والفرق الطبية نقصًا في وسائل االتصال الالس

  .يق عملهمانقطاع شبكة االتصال الفلسطينية جوال، ما يزيد من خطورة عمل فرق اإلسعاف ويع
ائي،           - ار الكهرب ستمر للتي اع الم سبب االنقط التلف ب ددة ب ة مه واد الغذائي ات والم ة والتطعيم ن األدوي د م ت العدي  بات

  .ونظرًا لعدم آفاية المولدات التي تعمل على تعويض الكهرباء بالمحروقات
شفى       تعاني مستشفى الشفاء من استمرار تعطل جهاز قسطرة القلب،                   - اني من        .وهو الجهاز الوحيد في المست ا تع  آم

  .تعطل أجهزة التعقيم المرآزة وأجهزة بسترة وتعقيم حليب األطفال الخدج حديثي الوالدة
ا                              - اد الكامل عليه آما تشهد آافة مستشفيات القطاع نقصًا في قطع غيار المولدات الكهربائية، خاصة في ظل االعتم

ر                 .باءبسبب انقطاع الكهر   وت، فالت ر الزي  وال يتوفر لدائرة الصيانة في الوزارة العديد من قطع غيارها آفالتر الهواء، فالت
  .فصل الكيروسين والزيوت الخاصة بها

سيارات اإلسعاف والطوارئ، وتعمل نحو           - ار ل د من قطع الغي وزارة من تقص العدي اني ال شكل % 50تع ا ب منه
  .ألوضاع الصحية، رغم عدم توفر تلك النواقصاستثنائي بسبب خطورة ا
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دم، وهو           30تعاني المختبرات المرآزية في المستشفيات نقصًا خطيرًا، من بينها نحو                      -  جهازًا تستخدم في فحص ال
صابين    ى والم دم للجرح ل ال ات نق ق عملي ا يعي راء       . م ه دون إج ة نقل ي حال دم ف وث ال ن تل ؤالء م اة ه ى حي شى عل ويخ

  .وصات الالزمة للتأآد من سالمتهالفح
ات،            - شافات عملي ا آ ن بينه ا، وم ات فيه ي غرف العملي ة ف ستهلكات الطبي واع الم ي أن صًا ف شفيات نق اني المست تع

  . طاوالت عمليات، أجهزة مختبرات، أجهزة أشعة وأجهزة عناية مكثفة
ة الصحية في ا                    - ا                ال تزال المستشفيات ومراآز الرعاي ة، ومن بينه صًا في األدوي اني نق  أصنافًا من     105لقطاع تع

 صنفًا من المستهلكات الطبية، من بينها معظم أدوية مرضى السرطان، و أدوية لعالج نحو                 255قائمة األدوية األساسية، و     
  . طفًال يعانون من اإلصابة بمرض التليف الحوصلي، وما يزال وضعهم الصحي مهدد بشكل خطير80

م من                            - ة، وه ة والثانوي ة، اإلعدادي ا االبتدائي ة مراحله دارس، بكاف ة الم بات أآثر من نصف مليون فلسطيني من طلب
هم ى مدارس ن الوصول إل ون م ال، محروم ن  .األطف ر م د أصيب أآث سية أو 5000 وق ًا بحاالت صدمات نف ة وطالب  طالب

ة، بينما آانوا يجلسون على مقاعدهم الدراسية، أو آانوا في طريقهم             بجراح خالل اليوم األول لبدء الغارات الجوية العشوائي       
سائية هم الم ى مدارس سبب   .إل م ب سية لعالجه صحة النف ى خدمات ال ن الحصول عل ال محرومين م زال هؤالء األطف  وال ي

  .النقص الشديد في تلك الخدمات
سي،         .  ويقول د          - نفس واألخصائي النف ذين                سمير قوته، أستاذ علم ال اء األمور ال ر في عدد أولي اع آبي ه سجل ارتف  أن

اجم عن                       الهم، الن دى أطف سي ل دهور النف توجهوا لمراآز الصحة النفسية في القطاع لالستفسار عن آيفية معالجة أعراض الت
اء قوته األعراض النفسية التي ظهرت على أطفال غزة جر          .  ووصف د   .أصوات اإلنفجارات الهائلة التي هزت قطاع غزة      

الإرادي، قضم األظافر والخوف من                            ول ال ل في التب ذي يتمث اجم عن القصف المتواصل، ال الشعور بالرعب والخوف الن
اء         سبب، والبك ة ال ر معروف سمية غي ة وآالم ج ة المخيف وابيس الليلي زع، والك وف والف صدر الخ ه م ار أن ى اعتب ل، عل اللي

ال   . وتوقع د  . واالنطواء دى األطف وع من           قوته أن يتطور ل ار ن ل أظه سي، مث دهور النف د من مظاهر الت سطينيين المزي الفل
ستواهم التعليمي                    دهور م ز، وت ى الترآي درة عل ى أن     . وأشار د    . العنف في التعامل مع زمالئهم، فضًال عن عدم الق ه إل قوت

د    الطفل الفلسطيني، الذي يتعرض للتجارب الصادمة من خالل عمليات القصف يصبح أقل طاعة لوالدي             ه يفق ه، إلى جانب أن
  . قوته أن تتفاقم أوضاع األطفال في غزة جراء عمليات القصف اإلسرائيلي. وتوقع د. القدرة على التعامل معهما بانفتاح

 تقرير حرآة معبر رفح البري
 

  التفاصيل  التاريخ  اليوم
ادرة   م7/1/2009 األربعاء رائيلي  27مغ دوان اإلس حايا الع ن ض ّا م اع ,  جريح ى قط الج عل زة للع ي ,غ ف

رافقهم  شفيات المصرية ي ادرة 27المست اربهم و مغ واطنين 9 من أق واطنين .  م دوم م و ق
ا نقال للعالج في                        دوان اإلسرائيلي آان ي شهيدين من جرحى الع القين و جثت اثنين من الع

صرية شفيات الم ول ,المست ساعدات7و دخ احنات م ستلزمات , ش ة و الم ة باألدوي محمل
  .ات إسعاف  سيار3و,الطبية

شفيات   ,على قطاع غزة للعالج  ,  جرحى من ضحايا العدوان اإلسرائيلي 5مغادرة    م8/1/2009  الخميس في مست
اربهم     5الدول العربية يرافقهم     دوم   .  من أق القين و    4و ق واطنين من الع شهداء   3 م  جثث ل

شفيات المصرية و                    وا للعالج في المست انوا نقل  6دخول   من جرحى العدوان اإلسرائيلي آ
  . سيارات إسعاف3شاحنات مساعدات محملة باألدوية والمستلزمات الطبية و 

رائيلي  م9/1/2009  الجمعة دوان اإلس حايا الع ن ض د م ريح واح ادرة ج الج , مغ زة للع اع غ ى قط ي ,عل ف
و وفد حرآة حماس المكون من جمال أبو هاشم و       ,المستشفيات المصرية يرافقه أحد أقاربه    

دوم    .  أيمن طه   صالح البردويل و   ين من                11و ق واطنين اثن ة و م دول العربي  طبيب من ال
ة و         14و دخول   ,العالقين ستلزمات الطبي ة والم يارات  3 شاحنة مساعدات محملة باألدوي  س
  .إسعاف

ادرة   م10/1/2009  السبت رائيلي 17مغ دوان اإلس حايا الع ن ض ى م الج  ,  جرح زة للع اع غ ى قط ي ,عل ف
ة        13و قدوم   .  من أقاربهم    17هم  المستشفيات المصرية يرافق   ة جث دول العربي  من طبيب ال

شفيات المصرية        ل للعالج في المست و دخول  ,شهيد من جرحى العدوان اإلسرائيلي آان نق
  . سيارات إسعاف5 شاحنة مساعدات محملة باألدوية والمستلزمات الطبية و 14

ادرة   م11/1/2009  األحد را   41مغ دوان اإلس حايا الع ن ض ريح م الج   , ئيلي ج زة للع اع غ ى قط ي ,عل ف
رافقهم  صرية ي شفيات الم اربهم41المست ن أق دوم .  م ة و 14و ق دول العربي ن ال ب م  طبي

دوان اإلسرائيلي                  3و قدوم   , األجنبية ان شهيد من جرحى الع القين و جثم  مواطنين من الع
صرية  شفيات الم ي المست الج ف ل للع ان نق ول ,آ ساعدات 8و دخ احنات م ة ,  ش محمل

  . شاحنات مواد تموينية لألونروا  4 سيارات إسعاف و 3و , ألدويةبا
ادرة   م12/1/2009  االثنين رائيلي   25مغ دوان اإلس حايا الع ن ض ريح م الج   ,  ج زة للع اع غ ى قط ي ,عل ف
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ى                 25المستشفيات المصرية يرافقهم     يارات إسعاف مصرية وصلت إل اربهم في س  من أق
ص    ى م م إل ادت به زة و ع اع غ شفيات قط دوم . ر مست ة و  12و ق ن دول عربي ب م  طبي

ة       11 صحفيين و قدوم     4أجنبية و برلماني يوناني و       القين و جث  مواطن من المرضى و الع
صرية   شفيات الم ي المست الج ف ت للع ت نقل رائيلي آان دوان اإلس ن جرحى الع هيدة م و ,ش

  .محملة باألدوية,  شاحنة مساعدات 16دخول 
ادرة   م13/1/2009  الثالثاء رائيلي   29مغ دوان اإلس حايا الع ن ض ريح م الج   ,  ج زة للع اع غ ى قط ي ,عل ف

رافقهم  شفيات المصرية ي اربهم 29المست دوم .  من أق ة و 33و ق  4 طبيب من دول عربي
مواطنين من العالقين و جثتي شهيدين من جرحى العدوان اإلسرائيلي آانا نقال للعالج في       

 سيارة إسعاف   17محملة باألدوية و    , ت شاحنة مساعدا  14و دخول   ,المستشفيات المصرية 
.  

  
  تقرير حرآة معبر آيرم شالوم

  م13/1/2009م إلى 7/1/2009من 
  

روا    10  – دقيق لبرنامج الغذاء العالمي 10(  شاحنة   81دخول    م7/1/2008  األربعاء ق و حليب لألون  7– دقي
ة مساعدات مصرية    9 –مواد تموينية مساعدات أردنية     ة للصحة    أد2 – مواد تمويني وي

ا    4 – أدوية للصليب األحمر الدولي        1 – ق    15 – بطاط ات    6 – دقي  أعالف   14 – معلب
  )  . سوالر صناعي لمحطة توليد الطاقة 3 –

احنة 81دخول   م8/1/2009  الخميس المي 12(  ش ذاء الع امج الغ ق لبرن روا 15 - دقي ق لألون ة 3 – دقي  أدوي
صحة   وزارة ال ر   1 –ل الل األحم ة لله ة   7 – أدوي ساعدات أردني ة م واد تمويني  2 – م

  )  . أعالف 11 – دقيق 15 – ألبان 2 – حليب 6  – معلبات 7 –أدوية 
ول   م9/1/2009  الجمعة احنة 41دخ ق 21(  ش الف 11 – دقي ا 2 - أع ات 4 – بطاط زة 3 – معلب  أجه

  )  .آهربائية   
  .مغلق     م10/1/2009  السبت
ق و حليب و حرامات         29 – دقيق لبرنامج الغذاء العالمي      15( حنة   شا 89.5دخول    م11/1/2008  األحد  دقي

روا  ة و 5 –لألون سيف 2 أدوي اه لليوني دولي  3.5 – مي ر ال صليب األحم ة لل  14 - أدوي
  )  . ألبان 1 – معلبات 4 – بطاطا 2 - أعالف 14 –دقيق 

روا      31(  شاحنة   93دخول    م12/1/2008  االثنين ة         م  11 – دقيق وحليب لألون ة مساعدات أردني  -واد تمويني
 2 - حليب    2 – دقيق   10 – مياه لليونيسيف    2 – دقيق و زيت لبرنامج الغذاء العالمي      10

  )  . بطاطا 2 – مشتقات ألبان 12 – أعالف 10 – أدوات آهربائية 1 –صلصه 
ول   م13/1/2008  الثالثاء احنة 87دخ ة    11( ش ساعدات أردني ة م واد تمويني ق و ح15 – م ت   دقي ب و زي لي

روا  ة   4 –لألون ساعدات ترآي ة م واد تمويني امج   5 – م سكويت لبرن ت و ب ق و زي  دقي
ة      4 – أعالف   5 – دقيق   13 – أدوية   1  –الغذاء العالمي  دات آهربائي ا    2 – مول  – بطاط

  )  . حليب 4 – ألبان 7 – بسكويت 1 – مياه 1 – لحوم معلبة و صلصه 14
  
صادرة      ي  / حول الحصار، أنظر     ولمزيد من المعلومات والتفاصيل   " ات الصحفية ال ارير والبيان سطيني    التق عن المرآز الفل

  .على الصفحة االلكترونية للمرآز" لحقوق اإلنسان حول حالة المعابر الفلسطينية، وحالة الحصار على قطاع غزة
  

ضفة ا    ة،   وفي ال سطينيين                     لغربي دنيين الفل ل الم ة وتنق ة حرآ دها لحري وات االحتالل اإلسرائيلي حصارها وتقيي   .واصلت ق
دنيين                              ة الم ى حرآ ود مشددة عل وات االحتالل اإلسرائيلي في فرض قي ر، استمرت ق وخالل الفترة التي يغطيها هذا التقري

       .الفلسطينيين في الضفة الغربية
   

هر القيود التي تفرضها قوات االحتالل على الحرآة في الضفة الغربية خالل الفترة التي يغطيها التقرير     وفيما يلي أبرز مظا   
  :الحالي على النحو التالي

ا    : محافظة القدس *  استمرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير، في فرض المزيد من قيوده
ا        على حرآة المدنيين الفلسطي    ر             .نيين في مدينة القدس العربية المحتلة، وفي محيطه ذا التقري ا ه ي يغطيه رة الت  وشهدت الفت

ة      ى حرآ سفية عل ا التع ق إجراءاته ي تطبي تالل ف وات االح تمرت ق ة، واس ى المدين سفية عل ود التع راءات والقي شديد اإلج ت
ا  ن خارجه ة، وم كان المدين ن س سطينيين م دنيين الفل ضًال عن إتب .الم ابر   فف واجز والمع ى الح زين عل ا المتمرآ اع أفراده

د من             المحيطة بالمدينة إلجراءات تفتيش طويلة ومعقدة للمدنيين الفلسطينيين المسموح لهم بعبورها، أقامت تلك القوات العدي
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السياق، استمر  وفي هذا    .الحواجز الفجائية في أماآن عديدة تقع في محيط حدود المدينة، وفي شوارعها وطرقاتها الداخلية 
    .تشديد اإلجراءات التعسفية التي تنفذها تلك القوات على آافة مداخل المدينة

ا،          امًال عليه ًا ش فرضت قوات االحتالل حصارًا مشددًا على مدينة القدس العربية للجمعة الثانية على التوالي، وفرضت طوق
ة      وشددت من اجراءاتها على الحواجز المحيطة بها، وعلى بوابات ج           ضم المحيط بالمدين ا        .  دار ال ا شددت من إجراءاته آم

ا حرم              على البلدة القديمة في المدينة، ومنعت من هم أقل من الخمسين عاما من الدخول إليها، حتى وإن آانوا من سكانها، م
ا    إضافة إلى ذلك، فرضت قوات      .  المئات من سكان البلدة القديمة من الوصول إلى بيوتهم داخل أسوار القدس            االحتالل طوق

  .  مشددا على المسجد األقصى، ومنعت من أعمارهم أقل من الخمسين عاما من الدخول ألداء صالة الجمعة فيه
 ألف عنصر من وحدات الشرطة وحرس الحدود والقوات الخاصة          15وأفاد باحث المرآز أن قوات االحتالل نشرت حوالي         

شرت في          . تظاهرة قد تخرج تضامنا مع قطاع غزة      والخيالة في أرجاء المدينة لقمع أي اعتصام أو          وات انت ك الق وذآر أن تل
أزقة البلدة القديمة، وفي شوارع صالح الدين، والسلطان سليمان، والزهراء، وعلى جميع المفارق والتقاطعات الرئيسية في        

ة الخشية       آما وقامت بشن حملة اعتقاالت احترازية شملت عشرات المواطنين في مناطق مختل           .  المدينة فة من المدينة بذريع
 .من تنظيم تظاهرات احتجاجية في آل من العيسوية ورأس العامود وسلوان والمكبر ومخيم شعفاط لالجئين

ق   سبت المواف وم ال ي ي ة    10/12/2009وف ة المدين ف أزق ي مختل ة ف واجز الفجائي ن الح د م تالل العدي وات االح ت ق ، أقام
د         .  المحتلة ا وأقامت حاجزًا عن ائق                      آم دقيق في وث سيارات والت ا بتوقيف ال سوية، وشرع أفراده دة العي ي لبل دخل الغرب الم

تفزازيا، واحتجزت                   ا واس المواطنين المتوجهين إلى منازلهم في البلدة والمغادرين منها، وقامت بتفتيش مرآباتهم تفتيشا دقيق
ي    مساءً 5:00وفي حوالي الساعة    .  العديد من المواطنين في البرد الشديد      دخل الغرب ، أقدمت قوات االحتالل على إغالق الم

  .   لبلدة العيسوية بالكامل، ومنعت المواطنين من دخول البلدة أو مغادرتها
  
ابلس  *  سطينيين في                  : محافظة ن دنيين الفل ة الم ى حرآ ا المشددة عل وات االحتالل اإلسرائيلي في فرض قيوده استمرت ق

ة                       ففضًال عن اإلجراءات التع      .المحافظة داخل مدين ى م شرة عل ة المنت ى الحواجز الدائم وات عل ك الق ي تمارسها تل سفية الت
ين المحافظة                            سة الواصلة ب د من الطرق الرئي ى العدي ة عل ة الحواجز الفجائي ا في إقام نابلس، وفي محيطها، استمر أفراده

    .وقراها، وبينها وبين المحافظات األخرى
وم الخميس الموافق     ا      8/1/2009 ففي صباح ي وات االحتالل اإلسرائيلي من إجراءاته ى الحواجز     ، شددت ق سفية عل التع

ابلس ة ن شرة حول مدين سكرية المنت اع  .الع دوا إتب ك الحواجز تعم زين تل ود االحتالل المتمرآ ز أن جن  وذآر باحث المرآ
    .إجراءات تفتيش بطيئة للمواطنين وأمتعتهم الخاصة

ابلس،           10/1/2009وفي صباح يوم السبت الموافق       ة ن وبي مدين رة، جن ى حاجز زعت ، اتبعت قوات االحتالل المتمرآزة عل
ى           .إجراءات تفتيش بطيئة للمواطنين الفلسطينيين في مسلك الخروج         زين عل ود االحتالل المتمرآ ان أن جن اد شهود عي  وأف

واطنين، وإجر                  ة الم ات هوي ة في بطاق ا        الحاجز المذآور آانوا يتبعون إجراءات تدقيق بطيئ تهم، م دة ألمتع يش معق اءات تفت
  .  تسبب في تأخيرهم على الحاجز المذآور

ق  د المواف وم األح ي صباح ي ا 11/1/2009وف شديد إجراءاته ي ت رائيلي ف تالل اإلس وات االح تمرت ق ى  ، اس سفية عل التع
ى حاجز زعت                   .الحواجز العسكرية   زة عل وات االحتالل المتمرآ ان لباحث المرآز أن ق ة    وذآر شهود عي وبي مدين رة، جن

روج         سلك الخ ي م سطينيين ف واطنين الفل ة للم يش بطيئ راءات تفت ت إج ابلس، اتبع تالل    .  ن ود االح شهود أن جن ر ال وذآ
  .اتبعوا اإلجراءات ذاتها المتمرآزين على حاجزي حوارة وزعترة، جنوبي المدينة، وبيت ايبا على مدخلها الغربي،

رة،      12/1/2009الموافق وفي ساعات مبكرة من صباح يوم االثنين        ى حاجز زعت زة عل ، استمرت قوات االحتالل المتمرآ
سطينيين في مسلك الخروج              واطنين الفل ة للم يش البطيئ اع إجراءات التفت ابلس، في إتب ة ن وبي مدين ان    .جن اد شهود عي  وأف

د              ة        لباحث المرآز أن جنود االحتالل المتمرآزين على الحاجز المذآور آانوا يتبعون إجراءات ت ات هوي ة في بطاق قيق بطيئ
ذآور       ود     .  المواطنين، وإجراءات تفتيش معقدة ألمتعتهم، ما تسبب في تأخيرهم على الحاجز الم ان أن الجن وذآر شهود العي

  .المتواجدين على الحاجز تعمدوا تأخير المواطنين وأعاقوا حرآتهم
مختلف   تالل المزيد من إجراءاتها العسكرية عند، فرضت قوات االح13/1/2009وفي ساعات صباح يوم الثالثاء الموافق 

ى  د        الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، وأعاقت حرآة تنقل المواطنين القادمين إل ا وأقامت العدي ا، آم ادرين منه ة والمغ المدين
    . والمحافظات األخرى من الحواجز الفجائية بين المحافظة

وبي                 14/1/2009وفي ساعات صباح يوم األربعاء الموافق        رة، جن ى حاجز زعت زة عل وات االحتالل المتمرآ ، استمرت ق
ود           .مدينة نابلس، في إتباع إجراءات التفتيش البطيئة للمواطنين الفلسطينيين في مسلك الخروج              اد باحث المرآز أن جن  وأف

ة ال            ات هوي ة في بطاق دقيق بطيئ واطنين، وإجراءات   االحتالل المتمرآزين على الحاجز المذآور آانوا يتبعون إجراءات ت م
 .  تفتيش معقدة ألمتعتهم، ما تسبب في تأخيرهم على الحاجز المذآور

  
   مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي

ة                          .1 سئولياتها القانوني ة، تحمل م  يتوجب على األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمع
ة،           واألخالقية والوفاء بالتزاماته   سطينية المحتل ا في األراضي الفل ة وتطبيقه رام إسرائيل لالتفاقي ى ضمان احت ا، والعمل عل
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ى                  .بموجب المادة األولى من االتفاقية     شجع إسرائيل عل دولي ت ي يمارسها المجتمع ال  ويرى المرآز أن مؤامرة الصمت الت
 . ن الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانيالتصرف آدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من االنتهاآات للقانو

ة          .2 ة لحماي ة جنيف الرابع ى اتفاقي دة عل سامية المتعاق د لألطراف ال ؤتمر جدي د م ى عق ز إل دعو المرآ ذا، ي ى ه  وعل
سطينية المحتل                         ة في األراضي الفل رام إسرائيل لالتفاقي ضمان احت ة ل ورة خطوات عملي وفير   المدنيين وقت الحرب، لبل ة وت

  . الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين
ادة                      .3 واردة في الم ة ال ا القانوني اء بالتزاماته ة الوف ة جنيف الرابع ى اتفاقي  يدعو المرآز األطراف السامية المتعاقدة عل

  . ئيليين من االتفاقية بمالحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة لالتفاقية، أي جرائم حرب اإلسرا146
ق                            .4 ا يتعل ة، فيم دل الدولي ة الع صادر عن محكم شاري ال رأي االست وري لل ذ الف  يطالب المرآز المجتمع الدولي بالتنفي

  . بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة
ا        .5 ا منظم ا فيه ة بم دني الدولي ع الم ات المجتم ز منظم ان   ويوصي المرآ امين، ولج ات المح سان، نقاب وق اإلن ت حق

  . التضامن الدولية باالنخراط أآثر في مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاآمة
ي و             .6 اد األوروب ة                 / يدعو المرآز االتح ة من اتفاقي ادة الثاني ل الم ى تفعي ى العمل عل اد إل دول األعضاء في االتح أو ال
وق                     –لشراآة اإلسرائيلية   ا رام إسرائيل لحق ين الطرفين وضمان احت اون االقتصادي ب  األوروبية التي تشترط استمرار التع

ي                     .اإلنسان ك الت  ويناشد المرآز دول االتحاد األوروبي بوقف آل أشكال التعامل مع السلع والبضائع اإلسرائيلية، خاصة تل
  .  فوق األراضي الفلسطينية المحتلةتنتجها المستوطنات اإلسرائيلية المقامة

ا                    .7 ة أعوام في مكانه  يدعو المرآز المجتمع الدولي إلى وضع عملية االنفصال التي تمت في قطاع غزة قبل نحو ثالث
  . الصحيح، وهي أنها ليست إنهاء لالحتالل، بل إنها عامل تعزيز له، وتؤدي إلى تفاقم األزمة اإلنسانية في قطاع غزة

ك،                           .8 ا في ذل ة، بم سطينية المحتل شاطاتها في األراضي الفل  يدعو المرآز اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى تكثيف ن
  . العمل على تسهيل زيارة األهالي ألبنائهم المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل

ا في                        .9 دولي بم دني ال ذلها المجتمع الم ي يب ود الت ات المحامين              يقدر المرآز الجه سان ونقاب وق اإلن ك منظمات حق  ذل
ا من أجل                   ى حكوماته واالتحادات والمنظمات غير الحكومية، ولجان التضامن، ويحثها على مواصلة دورها في الضغط عل

  . احترام إسرائيل لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، ووضع حد لالعتداءات على المدنيين الفلسطينيين
ي                 يدعو الم      .10 ود الت ا من أجل وضع حد للقي وات احتالله ى إسرائيل وق ه لممارسة ضغوط عل جتمع الدولي وحكومات

  . األشخاص الدوليين والمنظمات الدولية إلى األراضي الفلسطينية المحتلة تفرضها على دخول
سطينيين         أخيرًا، يؤآد المرآز مرة أخرى، بأنه ال يمكن التضحية بحقوق اإلنسان بذريعة التوص                 .11 ين الفل ل إلى سالم ب

ادئ                            .واإلسرائيليين ساني ومب دولي اإلن انون ال ايير الق ار مع ين االعتب ستقبلية ال تأخذ بع سوية سياسية م ة ت د أن أي ا يؤآ  آم
د من                                  ى مزي ا ستؤدي إل ل إنه سطينية، ب ق حل عادل للقضية الفل ى تحقي ؤدي إل حقوق اإلنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن ت

انون                  .وعدم االستقرار المعاناة   سان والق وق اإلن دولي لحق انون ال رام الق ى احت ة سالم عل ة اتفاقي  وبناًء عليه يجب أن تقوم أي
      .الدولي اإلنساني

 
 


