
 
 
 

املنازل والوحدات تواصل قصف االحتالل  طائرات حبق املدنينيمحاية: يف طور جرائمه 
 ةضد قطاع غز خطرييف تصعيد  املدنية السكنية

قطاع  المدنية في لمنازل المواطنينقصفها  لليوم الثاني على التوالي اصل طائرات االحتالل اإلسرائيليتو  
المدنيين في القطاع، عقب قيام المقاومة ضد  االحتالل اإلسرائيلي من عدوانها صعدت قواتحيث ، غزة

ق محافظة التسلل شر  أول أمس مجموعة خاصة من قوات االحتالل حاولتالفلسطينية بالتصدي ل
  .خانيونس جنوب قطاع غزة

مدنية،  منازلعشرات الصواريخ تجاه أطلقت منذ مساء أمس طائرات االحتالل الحربية إلى أن  يشار 
 " مواطن12"تسبب بمقتل ، ما في كافة محافظات القطاع للزوراق الحربية اإلسرائيليةبالتوازي مع قصف 

 المدنية.المنازل عدد من  وتضرر تدمير، فضاًل عن وقوع وإصابة العشرات
حالة من الهدوء النسبي المتوافق عليه بين االحتالل في ظل  أن هذا التصعيد الخطير جاء الجدير ذكره

 .وفصائل المقاومة الفلسطينية برعاية مصرية قطرية
أطلقت طائرات االحتالل  ،اإلثنينمساء يوم أمس  فمنذ، ووفقًا لمتابعة مركز حماية لحقوق اإلنسان

مدنية، شملت كافة  ووحدات سكنية منازلاإلسرائيلي الحربية، بضربات متالحقة عدد من الصورايخ تجاه 
المستهدفه وطبيعة الضرر في كل المنازل والوحدات السكنية دناه يوضح عدد ، الجدول أقطاعمحافظات ال

 منها:
عدد الوحدات السكنية  المحافظة .م

 المدمرة كلياً 
 الوحدات السكنية المدمرةعدد

 جزئياً 
سكنية عدد الوحدات ال

 المتضررة
 60 4 5 رفح  .1
 100 7 10 خانيونس .2
 30 0 0 الوسطى .3
 650 36 60 غزة .4
 60 3 5 الشمال .5

منزل  "1130"المجموع الكلي للوحدات السكنية والمنازل المستهدفه في محافظات القطاع منذ األمس
 ووحدة سكنية



 
 
 

الخطير والغير مسبوق منذ العام د يدين بأشد العبارات موجة التصعي مركز حماية لحقوق اإلنسان 
وعلى وجه ، وبدوره وإزاء هذه االنتهاكات الخطيرة المخالفة لقواعد القانون الدولي اإلنساني 2014

، يدعو المجتمع الدولي جنيف الرابعة الخاصة بحماية الممتلكات واالعيان المدنية ةالخصوص إتفافقي
والموقعة للتحرك الفوري لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وبأسرع وقت، ويطالب الدول المتعاقدة 

على اتفاقية جنيف الرابعة بتحديد موقفها من جرائم االحتالل التي جاءت دون مبرر، ويطالبها بوضع آلية 
لمحاسبة ومالحقة مجرمي الحرب، كما ويطالب األمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، بالوقوف في وجه 

 .االحتالل اإلسرائيلي وإدانة عدوانه المتصاعد على قطاع غزة
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