
 
 
 

 

 

 االحتالل االسرائيليملوقف أمريكي واحنياز عربي رمسي ودعم صمت  ظليف "محاية" 

 وتدمير بنايات سكنية وممتلكات عامة وخاصة( شهيد 25و)غارة  290أكثر من 

 ع غزة، بلغت في مجموعهاقطا ، غارات مكثفة على مناطق مختلفة منرائيليةائرات الحربية اإلسشنت الط
، وقذيفة ( صاروخا  325أكثر من ) فيها، استخدمت إضافة للمدفعية والبوارج البحرية ( غارة295) حوالي
 وطبية ت إعالميةبنايات سكنية ومساجد وورش حدادة ومحاًل  تجارية ومؤسسا ت من خاللهااستهدف
 ، ومواقع أمنية، وسيارات مدنية.وأراٍض ودفيئات زراعية ومدنية
أخرى ومحيطها  منازل( 4ت )بنايات سكنية، واستهدف (7) بتدميرطائرات اًلحتالل الحربية  قامتحيث 

 باإلضافة إلى، ورش حدادة وخراطة (3، كما قامت بتدمير )(المصطفى)مسجد  تبالصواريخ، وقصف
مؤسسات  (5، هذا واستهدفت الطائرات الحربية بصواريخها )الصيد على شاطي غزةموانئ  استهداف

 ودراجة نارية بشكل مباشر، تكتكسيارة و و  ( مؤسسات مدنية10مرافق طبية و) (4)باإلضافة إلى، إعالمية
  .أرض زراعية (30)أكثر من و ( موقع أمني 38) كما استهدفت طائرات اًلحتالل

موافق مساء الجمعة الماضي ال عدوانها على القطاع منذإلى أن قوات اًلحتالل بدأت  اإلشارةتجدر و هذا 
سيرات السلمية تعمد جنود اًلحتالل اطالق النار صوب المدنيين المشاركين في الم، حيث 3/5/2019
 ذلك ادعاء اًلحتالل إصابة  رق غزة األمر الذي تسبب في مقتل مواطنين اثنين وإصابة العشرات، أعقبش

أحد مواقع فصائل المقاومة  ، فقامت بقصفإلطالق نار من الجانب الفلسطيني  نتيجة تعرضهما جنديين
لقيام المقاومة باستخدام حقها المشرع في الدفاع عن ذلك  ، أدىمما تسبب في قتل اثنين في الموقع

قيام قوات اًلحتالل ي قطاع غزة، تبعه نفسها، األمر الذي قاد لتصعيد همجي منظم ضد المدنيين ف
أغلقت جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، كما حظرت النشاط  حيثلى قطاع غزة إغالقا  شامال  ع بفرض

 البحري قبالة شواطئ القطاع.
 
 
 



 
 
 

 

( آخرين 160) حوالي ، وإصابةمواطن( 25في مقتل )تسببت  الهجمات الحربية اإلسرائيلية يذكر أن
 هم : ، والشهداءبجراح مختلفة

 عام شمال قطاع غزة. 22. الشهيد عماد محمد نصير 1
 ونصف شرق غزة. . الشهيدة الرضيعة صبا محمود ابو عرار سنة2
 عام شرق غزة. 37. الشهيدة فلسطين صالح ابو عرار 3
 . الشهيد الجنين "عبد هللا ابو عرار " استشهد في احشاء امه الشهيدة فلسطين ابو عرار.4
 عام شمال قطاع غزة 25. الشهيد خالد محمد ابو قليق 5
 عام في المنطقة الوسطى. 26.محمود صبحي عيسى 6
 عام في المنطقة الوسطى. 24.فوزي عبد الحميد بوادي 7
 عام من غزة 29.الشهيد بالل محمد عبد البنا8
 عام من غزة. 21. الشهيد عبدهللا نوفل محمد ابو العطا9

 عام من غزة 34. الشهيد حامد احمد عبد الخضري 10
 عام من البريج. 30. الشهيد محمد عبد النبي أبو عرمانة 11
 عام من البريج. 27لشهيد محمود سمير أبو عرمانة . ا12
 عام من شمال قطاع غزة. 22. الشهيد عبدهللا عبدالرحيم المدهون 13
 عام من شمال قطاع غزة. 31. الشهيد فادي راغب بدران 14
 عام من شمال قطاع غزة. 33. الشهيدة أماني المدهون )أبوالعمرين( 15
 شهور إستشهد في أحشاء والدته أماني من شمال قطاع غزة. 9. الشهيد الجنين أيمن المدهون 16
 عام من رفح. 24. الشهيد موسى حسين معمر 17
 عام من رفح. 51. علي احمد علي عبدالجواد 18
 شهور من شمال قطاع غزة. 4. الشهيدة الرضيعة ماريا احمد رمضان الغزالي 19
 عام من شمال قطاع غزة. 31د رمضان رجب الغزالي . الشهيد احم20
 عام من شمال قطاع غزة. 30. الشهيدة ايمان عبد هللا موسى الغزالي "اصرف" 21
 عام. من شمال قطاع غزة. 61.عبد الرحيم مصطفى طه المدهون 22
 عام. 12. الشهيد الطفل عبد الرحمن طالل عطية ابوالجديان 23



 
 
 

 

 عام من المغازي. 34 الشريحي . الشهيد إياد عبد هللا24
 عام من رفح. 37. الشهيد هاني حمدان ابو شعر 25

 
من القطاع  في وقت يعاني فيهأتي يالذي  اإلسرائيلي للعدوان يجدد إدانتهإذ  لحقوق اإلنسانحماية مركز 

 واًلنحيازدعم الدولي و العربي و الصمت إزاء سياسة ال يأسف فإنه، أزمات حادة في مختلف مجاًلت الحياة
الدول المتعاقدة والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحديد يطالب وبدوره  ،اإلسرائيليلالحتالل  األمريكي

، ة ومالحقة مجرمي الحربآلية لمحاسب لوضع ويدعوها موقفها من جرائم اًلحتالل التي جاءت دون مبرر
المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على حصار ال تكفل انهاء خطواتاتخاذ ب كما يطالبها

جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والمنظمات الرديفة لها المركز  يطالبو  هذا، التوالي
السلطة الوطنية الفلسطينية إلحالة ملف  وبدوره يدعوبإتخاذ موقف حقيقي وجاد إزاء سياسة اًلحتالل، 

  .جرائم اًلحتالل بحق المدنيين الفلسطينيين للقضاء الدولي 
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