
 
 
 

 
 دولي عاجل لوقف العدوان على غزة لتدخل يدعو حماية:

 " شهيد وعشرات اإلصابات، واالحتالل يواصل عدوانه ضد القطاع13"
 

 طائرات االحتالل، حيث تواصل ضد قطاع غزةالمنظم والممنهج عدوانها قوات االحتالل اإلسرائيلي  تواصل
تسبب الذي  القطاع، األمركافة محافظات  للمباني والمؤسسات والمواقع فيقصفها  منذ مساء أمس الحربية

 المبانيتدمير عدد من ، فضاًل عن العشراتوإصابة  ،مواطن حتى لحظة تصدير هذا البيان "13"في مقتل 
والمباني المجاروة لمواقع أضرار مادية كبيرة في األراضي المدنية، ووقوع  والوحدات السكنية والمؤسسات
 االستهداف.

شرق الفلسطينية  لألراضيقوة خاصة تابعة لجيش االحتالل  تسللأن هذا التصعيد اإلجرامي جاء عقب يذكر 
 األمر الذي أدى لمقتل سبعة مواطنين، وهم:محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، 

 .عام 37المواطن/ نور الدين محمد سالمة بركة  .1

 .عام 23المواطن/ محمد ماجد موسى القرا  . 2

 .عام 29المواطن/ خالد محمد علي قويدر  .3

 .عام 21المواطن/ مصطفى حسن محمد أبو عودة  .4

 .عام 25المواطن/ محمود عطا هللا مصبح  .5

 .عام 19المواطن/ عالء الدين فوزي محمد فسيفس  .6

 عام. 21المواطن/ عمر ناجي مسلم أبو خاطر  .7
 

فإن هذا التصعيد الهمجي المستمر لليوم الثاني على التوالي، ، ووفقًا لمتابعة مركز حماية لحقوق اإلنسان
 :وهم أخرين " مدنيين6" مقتل منذ مساء أمس فيتسبب 

لمجموعة  جراء استهداف طائرة حربية ، شمال قطاع غزة،عام 27 ،محمد زكريا إسماعيل التتري  المواطن/ .1
 مدنيين.

لمجموعة  جراء استهداف طائرة حربيةشمال قطاع غزة،  ،عام 22 ،محمد زهدي حسن عودةالمواطن/  .2
 مدنيين.



 
 
 

 جراء استهداف طائرة حربية ،، جنوب قطاع غزةعام 23 ،الشهيد حمد محمد موسى النحال المواطن/ .3
 لمجموعة مدنيين.

لمجموعة  جراء استهداف طائرة حربية ،جنوب قطاع غزة ،عام 22العال موسى اياد علي عبد /لمواطن .4
 مدنيين.

 زراعية.، شمال قطاع غزة، جراء استهداف طائرة حربية ألرض عام 26 ،طانالسلخالد رياض المواطن/  .5
 زراعية.جراء استهداف طائرة حربية ألرض  غزة، محافظة عام، 20،حواسسعيد مصعب المواطن/  .6

 " مواطن.30حوالي "كما أصيب جراء القصف وتناثر الشظايا والركام 
ة، أطلقت طائرات االحتالل اإلسرائيلي الحربي اإلثنين،مساء يوم أمس  منذو وفي السياق يشير المركز إلى أنه 

، الجدول مدنية، شملت كافة محافظات القطاع ووحدات سكنية منازلبضربات متالحقة عدد من الصورايخ تجاه 
 المستهدفه وطبيعة الضرر في كل منها:المنازل والوحدات السكنية أدناه يوضح عدد 

عدد الوحدات السكنية المدمرة  المحافظة م.
 كلياً 

عددالوحدات السكنية المدمرة 
 جزئياً 

عدد الوحدات السكنية 
 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 ووحدة  "1130"المجموع الكلي للوحدات السكنية والمنازل المستهدفه في محافظات القطاع منذ األمس
 .سكنية

، فإنه يؤكد أن  ة منذ سنواتالخطير والغير مسبوقموجة التصعيد ل إذ يجدد إدانته مركز حماية لحقوق اإلنسان
لقواعد القانون  ومخالفات واضحه خطيرة  يعد انتهاكات ما تقترفه قوات االحتالل بحق المدنيين في قطاع غزة

ف العدوان اإلسرائيلي الفوري لوق بالتحركالمجتمع الدولي يطالب   وبدوره ،قد ترتقي لجرائم حرب،الدولي اإلنساني 
على قطاع غزة وبأسرع وقت، ويطالب الدول المتعاقدة والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحديد موقفها من 

كما ويدعو ، جرائم االحتالل التي جاءت دون مبرر، ويطالبها بوضع آلية لمحاسبة ومالحقة مجرمي الحرب
 .سيما إلى محكمة الجنايات الدوليةإلحالة هذه الجرائم للقضاء الدولي ال لوطنية الفلسطينيةالسلطة ا

 "انتهى"
13/11/2018 


