
 
 The Islamic University – Gaza  غـــــــزة –الجامعة اإلسالمية 

 Research and Postgraduate Affairs عمادة الـــــــــــــــدراسات العليا

 Faculty of Arts كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

  Master of History قســــــــــــــــــــــــم التاريخ واآلثار

 
 

 

 -2000االعتداءات اإلسرائيلية على مدينة بيت حانون من عام 
 م، ودور المقاومة في التصدي لها2014

 

Israeli Attacks on Beit Hanoun City between 2000 

– 2014 ,and the Role of the Resistance in 

Confronting them 

 
 إعداد الباحث
 د عدوانزكريا عبد هللا محمو 

 

 إشراف

 األستاذ الدكتور 
 أكرم محمد محمود عدوان

 
 

الدراسة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التاريخ بكلية اآلداب  قدمت هذه
 في الجامعة اإلسالمية بغزة 

   ه1438رجب /  -م2017إبرايل/



 ب

 

 إقــــــــــــــرار

 العنوان: أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل

 -2000االعتداءات اإلسرائيلية على مدينة بيت حانون من عام 
 م، ودور المقاومة في التصدي لها2014

 

Israeli Attacks on Beit Hanoun City between 2000 – 2014 
,and the Role of the Resistance in Confronting them 

 

اج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نت
حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل اآلخرين لنيل درجة أو لقب 

 علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

Declaration 

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University’s 

policy on this.

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere 

for any other degree or qualification.

 

  

 :Student's name زكري عبد هللا محمود عدوان اسم الطالب:

 :Signature زكريا عبد هللا محمود عدوان التوقيع:

 :Date  التاريخ:





 ث

 

 ملخص الدراسة باللغة العربية:
 بعدد كبير منم قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي 2014 – 2000شهدت الفترة ما بين عامي 

دولية الخاصة بحقوق اإلنسان، االنتهاكات واالعتداءات الصارخة والمخالفة للمواثيق والشرائع ال
الذي لم يكن له مثيل منذ قطاع غزة، ومنه مدينة بيت حانون،  من خالل العدوان المتكرر على

م، وتمثل ذلك في القتل العمد، وتدمير الممتلكات 1967احتالل القطاع في حزيران )يونيو( 
 يثير على الوضع االقتصادالعامة والخاصة في المدينة، واعتقال المواطنين في المدينة، والتأ

 .فيها واالجتماعي
لي مدينة بيت حانون اسرائيلية ضد أهاإل تكمن أهمية الدراسة في إعداد دراسة شاملة لالعتداءات

 م".2014 – 2000أثناء فترة الدراسة "
 قسم الباحث دراسته إلى مقدمة، وفصل تمهيدي، وثالثة فصول، وخاتمة.

عن المدينة، وتناول الفصل األول: االعتداءات  تاريخية وجغرافية نبذةوقد تناول الفصل التمهيدي 
اإلسرائيلية على مدينة بيت حانون وانتهاك حق مواطنيها في الحياة، واالعتقاالت وتدمير 

م.، وبحث الفصل الثاني: االعتداءات 2006 – 2000 يبين عامما المنشآت العامة والخاصة 
انتهاك حق مواطنيها في الحياة، واالعتقاالت وتدمير اإلسرائيلية على مدينة بيت حانون و 

ر و م، بينما تناول الفصل الثالث: د2014 – 2007 يبين عامما المنشآت العامة والخاصة 
المقاومة في التصدي لالعتداءات اإلسرائيلية على المدينة، وشرعية المقاومة في التصدي 

 م.2014 – 2000 لالحتالل، وتطور المقاومة في المرحلة ما بين عامي
 أبرزها: ،وقد توصل الباحث في دراسته إلى مجموعة من النتائج

بيت حانون في الحياة، وانتهج االحتالل سياسة االعتداءات على الممتلكات  انتهاك حق مواطني
ومخالفة كافة القوانين الحقوقية والمواثيق الدولية، واستخدمت األسلحة الثقيلة و  ،الخاصة والعامة

تقديم المساعدة  بهدف منعالمؤسسات العامة والخاصة دوليًا، واستهداف العاملين في  ةالمحرم
ن البحث مدى الدمار الذي لحق بالمدينة من ، كما بي  العدوان اإلسرائيلي المتكررللمواطنين، أثناء 
 جميع النواحي.

لسطينية وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، منها: تشكيل لجنة حكومية وزارية ف
لتوثيق جرائم الحرب اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية؛ من أجل مالحقة 

وحدة الصف وتشكيل غرفة عمليات مشتركة و اإلسرائيليين في المحاكم الدولية، مجرمي الحرب 
 بين القوة الوطنية واإلسالمية في العمل العسكري.

 

 



 ج

 

Abstract 

Between 2000 and 2014, the Israeli occupation forces carried out several attacks and 

violations of international laws and covenants related to human rights. These attacks 

repeatedly targeted the Gaza Strip, including the city of Beit Hanoun. Severity of 

these attacks was unprecedented since the occupation of the Gaza Strip in June 1967. 

This included intentional murder, destruction of public and private property in the 

city, the arrest of citizens in the city, and targeting its economic and social situation. 

The importance of this study comes from its role in preparing a comprehensive study 

of the Israeli attacks against the residents of Beit Hanoun city during the study period 

expanding from 2000 to 2014. 

The researcher divided the study into an introduction, an introductory chapter, three 

chapters, and a conclusion. 

The introductory chapter presented a historical and geographical overview on the city 

of Beit Hanoun. The first chapter reviewed the Israeli attacks on the city of Beit 

Hanoun and the violation of the right of its citizens to life. The chapter also covered 

the Israeli arrests and destruction of public and private facilities between 2000 and 

2006. The second chapter discussed the Israeli attacks on Beit Hanoun and the 

violation of the right of its citizens to life. Similar to the previous chapter, chapter two 

also covered the Israeli arrests and destruction of public and private facilities between 

2007 and 2014. The third chapter presented the role of the resistance in confronting 

the Israeli attacks on the city, and the legitimacy of resistance in this regard. In this 

context, the chapter discussed the development of resistance capacity between 2000 

and 2014. 

The study reached a set of results, most importantly: 

The Israeli attacks on the city of Beit Hanoun had a clear agenda of the intentional 

violation of the right of the city citizens to life. This also included the policy of 

attacking the private and public property, which contradicts all the international laws 

and conventions. In these attacks, the occupation used heavy and internationally 

prohibited weapons, and targeted the employees of the public and private institutions 

to prevent assistance provision to citizens. The study also concluded that the 

destruction of the city as a result of these attacks was severe in all respects. 

The study reached a set of recommendations as well. This includes the need to 

formulate a Palestinian government committee to document the Israeli war crimes and 

their violation of human rights in the Palestinian Territories. This is essential to 

prosecute the Israeli war criminals in the international courts, and to form a joint 

operations room between the national and Islamic movements in the case of military 

events. 
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 إهـــــــــــــــداء


إلى روح والدي الغالي, وأخي الحبيب الشهيد / خالد عبد هللا عدوان أسال هللا أن يتغمدهما 

 ..بواسع رحمته, وأن يسكنهما الفردوس األعلى

 أطال هللا عمرها وأمدها بوافر الصحة والسالمة والعافية  ,ونبع العطاء والدتي الغاليةإلى نور عيني 

 )أم قيس( زوجتي الغالية.. ؛تحملت تعب السنينرفيقة دربي, التي  إلى من أشربت فؤادي باألمل

 األعزاءني وأخواتي خواوقدوتي إي الحياة فإلي سندي 

 أبنائيوشموع األمل وقناديل المستقبل  وسر سعادتي وقرة عيني  ,إلى رياحين فؤادي

 .قيس, عبد هللا, شذا, ديما, معاذ ..وبناتي

ً  أصدقائي لهم ما أتمني لنفسيإلى من أتمنى   وإخواني وفاًء واحتراما

 إلى أهل مدينة بيت حانون الصابرة الصامدة 

 إلي من رووا بدمائهم الطاهرة ثرى الوطن شهدائنا األبرار

 وار الظلم أسرانا البواسلإلي القابعين خلف أس

 إلى كل من قدر جهدي أهدي عملي المتواضع هذا
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 وتقدير شكر
 

الحمد هلل رب العالمين خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبر األرزاق واآلجال 
بالمقادير والحكم، سبحانه الذي عال فقهر، وملك فقدر، وعفا فغفر، وعلم وستر، وهزم ونصر، 

وصل  اللهم وسلم علي سيدنا محمد صاحب الكتاب األبقى، والقلب األتقى، والثوب  وخلق ونشر،
األنقى، وصاحب الشرع المحمود، الذي كشف الهم بالسجود، والشفيع في اليوم المشهود، وامتثااًل 
لقوله تعالى " ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه"، وعماًل بحديث رسولنا الكريم علية الصالة 

 الناس هلل تعالى أشكرهم للناس(.والسالم)أشكر 
يسعدني أن أفَي صاحب الحق حقه، وذا الفضل فضله وأشير بالبنان، وأزجي بجزيل 

ذاكرًا  ،الشكر والعرفان وخالص االمتنان إلي األستاذ الدكتور الفاضل/ أكرم محمد محمود عدوان
النافعة  هأسدى توجيهاتالذي أوالني وقته واهتمامه الكبير و  ،وشاكرًا فضله وجهوده وتوجيهاته

 بحثي النور.  رأىالمفيدة، ومنحني من فيض علمه الغزير حتى  هونصائح
مناقشة هذا البحث  لو بكما أتقدم بالشكر والتقدير لعضوي لجنة المناقشة اللذين تفضال بق

ثرائه بعلمهما   .الوفيروا 
 زكريا إبراهيم السنوار الدكتور/فضيلة 
 ساعاتيأحمد محمد ال الدكتور/فضيلة 

 حفظهما هللا تعالى وجزاهما عنا خير الجزاء. 
 أتشرفوالشكر موصول إلى الجامعة اإلسالمية، أدامها هللا قبة عالية فوق رؤوسنا 

خواني في كلية اآلدابوالتقدير والعمل فيها، والشكر  إليها باالنتماء  ممثلة بعميدها ،لزمالئي وا 
خص بالشكر هيئة أن األكاديمية واإلدارية، و وأعضاء الهيئتي أ.د. عبد الخالق محمد العف

د. محمد  التدريس في قسم التاريخ واآلثار،  والشكر موصول لبلدية بيت حانون ممثلة برئيسها
، ومؤسسات حقوق اإلنسان، ووزارة األوقاف، ووزارة األشغال، ووزارة والعاملين فيهانازك الكفارنة، 

 .االقتصاد، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة
أخي د. عماد عبد  بالذكركل من ساعدني في مسيرتي العلمية وأخص لشكر أتقدم بالو 

 أ. جهادأ. معاذ جمال عدوان،  أ. رانيا عمار حمد، و أ. ناريمان عماد عدوان، و هللا عدوان، و
لى كل من ساعدني في إنجاز هذه الرسالة. الكفارنة  محمد  وا 

 
 نعم المولى ونعم النصير. وما توفيقي إال باهلل عليه توكلُت وهو
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 تنويه
أسماء الشهداء والجرحى واألسرى 
وأصحاب األراضي المجرفة والمنازل 

التي تم ذكرها في الدراسة كانت  المدمرة
على سبيل المثال لتوضيح الجرائم 

انون؛ اإلسرائيلية ضد أهالي مدينة بيت ح
والجرحى  لذلك يعتذر الباحث للشهداء

ضي المجرفة واألسرى وأصحاب األرا
والمنازل المهدمة وذويهم الذين لم يرد 

ذكرهم في الدراسة وهم األكرم منا جميعًا؛ 
ألن المقام ال يتسع لذكر أسمائهم؛ لذلك 

 اقتضى التنويه.
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 المقدمة
 أواًل: أهمية الدراسة:

م، انتهكت 1967غزة في حزيران يونيو عام منذ اللحظة األولى الحتالل إسرائيل لقطاع 
قوات االحتالل اإلسرائيلي كل القيم اإلنسانية، ولم تولي المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان 

بحق  ،والمجازر ،واالنتهاكات ،بالعديد من االعتداءات حيث قامت قوات االحتالل أي اهتمام،
فلقد تعرضت المدينة  ،على وجه الخصوص ن أهالي مدينة بيت حانو ، و قطاع غزة عامةأهالي 

فيها قوات االحتالل االسرائيلي  ارتكبت (، والتيم 2014-2000) عامي بين ما لعدوان متكرر
انتهاك الحق في الحياة، مثل ذلك في سياسة تو ، حقوق اإلنسانوقوانين أبشع االنتهاكات لمواثيق 

  ،ا دون سابق إنذار، وتجريف األراضيوهدم البيوت على ساكنيه والقتل الجماعي للمواطنين،
، دون أي والبنى التحتية العامة والخاصة، وتدمير المؤسساتوالمنشآت التجارية والصناعية، 

كما انتهكت قوات االحتالل حق المواطنين في الحرية، وذلك من خالل  مراعاة للمواثيق الدولية.
  .االعتقاالت أثناء عمليات التوغل واالجتياح

لصلف االحتالل  دىتصبذل مجاهدي المدينة جهودًا مضنية؛ لل ذلك وفي ضوء
 .وعنجهيته، بإمكانياتهم المتواضعة، ضاربين بذلك أروع االمثلة في البذل والعطاء

، ومحطة هامة من نضال وصبر تمثل الدراسة مرحلة مهمة من مراحل الجهاد الفلسطيني و
مهمة حفرت في ذاكرة المدينة،  ألحداث توثق وتؤرخبيت حانون، كما  المواطنين في مدينة

ه على ته وتكتيكاته التي انتهجها في حربوتؤسس لمرحلة وعي وادراك الهم أساليب العدو وأدوا
 عدوانم(، وانتهت ب2000انتفاضة االقصى عام ) بدءالمدينة، في الفترة الممتدة التي بدأت مع 

 (. 2014العصف المأكول عام )
 من العناصر التالية:  وتكتسب الدراسة أهميتها

االطالع على الدراسات والمراجع التي تناولت الموضوع بالدراسة  فيتكمن أهمية الدراسة  -
 والبحث سعيًا ال ثراء المعرفة العلمية لدى الباحث.

 تعتبر معلومات واحصائيات الدراسة مرجعًا للباحثين والمهتمين. -
ئج وتوصيات علمية تم التوصل إليها، تبرز أهمية الدراسة من خالل ما تسفر عنه من نتا -

 لتستفيد منها الجهات المختصة.
 بيناالقتصادية واالجتماعية على مدينة بيت حانون  ،سرد وتوثيق االعتداءات اإلسرائيلية -

 (.م2014-2000ي)عام
طلبة الدراسات التاريخية لتضيف للمكتبات العربية موضوعًا من الموضوعات المهمة  -

 .توثيق جرائم االحتالل االسرائيليبلمشتغلين والمهتمين ول ية،والحقوق واإلنسانية
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 :ثانيًا: أهداف الدراسة
ـــى ا ـــة عـــن ســـؤالتهـــدف الدراســـة إل مـــاهي كشـــف وفضـــح هـــو: و  ين مهمـــينإلجاب

م، ومـا 2014 – 2000االعتداءات اإلسرائيلية علـى مدينـة بيـت حـانون مـن عـام 
 دور المقاومة في التصدي لها.هو 

 ذا الهدف البد من إنجاز األهداف الفرعية التالية:ومن أجل تحقيق ه
 وحضارة مدينة بيت حانون.وجغرافية التعرف على تاريخ  .1
إظهااار الصااورة الوحشااية للممارسااات اإلساارائيلية فااي مدينااة بياات حااانون خااالل  .2

باه مان اعتاداءات علاى الماواطنين والممتلكاات  قاماتفترة الدراسة فاي ضاوء ماا 
 الخاصة والعامة.

لمخالفات اإلسرائيلية لالتفاقيات الدولية بشكل عام، واتفاقية جنيف إظهار ا .3
المتعلقة بحماية السكان والمدنيين وممتلكاتهم رغم  ،الرابعة بشكل خاص

  توقيعها على تلك االتفاقيات.
في تدمير البنى التحتية التي اتبعتها قوات االحتالل اإلسرائيلي  واألساليب الوسائلإظهار  .4

 للمدينة.
از دور المقاومااة، وأدواتهااا فااي تصااديها لالعتااداءات اإلساارائيلية علااى مدينااة إباار  .5

 م.2014 -2000بيت حانون في فترة الدراسة من عام 

 ثالثًا: منهجية الدراسة:
المنهج  لباحثفقد استخدم اوبناًء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها، 

ل رصاد كاال الوقاائع واألحاداث التااي وقعات خاالل مرحلااة ، ماان خاال(الوصافي والتحليلاي)التااريخي 
تعرضااات لاااه مااان علاااى ماااا  اً شااااهدكاااان  احاااد ساااكان تلاااك المديناااة و كاااون الباحاااثالدراساااة، ماااع 

ثير من على الرواية الشفوية، والمصادر والوثائق الرسمية الصادرة عن الك اعتداءات، كذلك اعتمد
 غير حكومية.المؤسسات الحكومية و 

 بات التي واجهت الباحث:رابعًا: الصعو
صااعوبة الحصااول علااى المعلومااات والبيانااات خااالل فتاارة الدراسااة، نظاارًا لعاادم  .1

 توثيقها بشكل علمي من قبل المؤسسات الحكومية.
 .بالموضوع ات العالقةذمن قبل المؤسسات الحكومية  وددتعاون مح .2
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ماااان المقااااابالت مااااع  وللتلااااب علااااى تلااااك الصااااعوبات قااااام الباحااااث بااااإجراء عاااادد .3
 لمواطنين لعدم توفر معلومات توثيق ضمن مصادر محددة.ا

 : حدود الدراسة:خامساً 
انتفاضاة االقصاى عاام  ءمناذ باداالسارائيلية  االعتاداءاتتتناول الدراساة  الحدود الزمنية والمكانية:

 .م2014العصف المأكول عام عدوان م حتى 2000

  مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.الحدود المكانية: 

 سًا: الدراسات السابقة:ساد

 الدراسة: ات: تقسيمسابعاً 
 فصول، وخاتمة. ةقسم الباحث دراسته إلى مقدمة وفصل تمهيدي، وثالث

نبذة عن مدينة بيت حانون من الناحية التاريخية والجغرافية والعلمية تناول  الفصل التمهيدي:
 واالقتصادية واالجتماعية.

رائيلية على مدينة بيت حانون، وانتهاك حق مواطنيها في االعتداءات اإلستناول  الفصل األول:
مباحث، تناول المبحث األول دراسة  ةإلى أربعالفصل قسم و م، 2006 – 2000الحياة من عام 

انتهاك الحق في الحياة لدى المواطنين في بيت حانون، أما المبحث الثاني فدرس االعتقاالت 
الثالث ما قامت به قوات االحتالل المبحث ن، ودرس اإلسرائيلية للمواطنين في مدينة بيت حانو 

من استهداف للمنشآت العامة، وتناول المبحث الرابع، استهداف قوات االحتالل للممتلكات 
 الخاصة.

االعتداءات اإلسرائيلية على مدينة بيت حانون وانتهاك حق مواطنيها في ويوضح  الفصل الثاني:
درس المبحث األول انتهاك  ،الفصل إلى أربع مباحث م، وينقسم2014 – 2007الحياة من عام 

قوات االحتالل الحق في الحياة لمواطنين مدينة بيت حانون، وتناول المبحث الثاني عمليات 
عن المنشآت يتحدث  :االعتقال التي تقوم بها قوات االحتالل خالل الفترة نفسها، والمبحث الثالث

االحتالل، والمبحث الرابع  درس ما قامت به قوات العامة التي تم استهدافها من قبل قوات 
 االحتالل من قصف وتدمير للممتلكات الخاصة.

دور المقاومة في التصدي لالعتداءات اإلسرائيلية على مدينة بيت  وتناول الفصل الثالث:
أساليب المقاومة و حانون، حيث ينقسم الفصل إلى ثالث مباحث األول يعرف المقاومة وشرعيتها، 

لعمليات مراحل تطور المقاومة في قطاع غزة، والمبحث الثالث تناول ايدرس واتها، أما الثاني وأد



 ع

 

 – 2000بين عامي ة بيت حانون خالل مرحلتين المرحلة األولى ما العسكرية للمقاومة في مدين
 .م2014 – 2007ما بين عامي  الثانية حلةر مالم، و 2006

 وصيات.واختتمت الدراسة بعدد من النتائج والت
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 نبذة عن مدينة بيت حانون 
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 فصل تمهيدي
 نبذة عن مدينة بيت حانون 

 
 أواًل: مدينة بيت حانون من الناحية الجغرافية والتاريخية:

 مدينة بيت حانون: (1)موقع
 32 – 31 شرقًا، وخطي عرض 36 – 34تقع مدينة بيت حانون بين خطي طول 

 .(3)مترًا  50، وتأتي إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة، وترتفع عن سطح البحر (2)شماالً 
يحدها من الشرق والشمال الحدود الفاصلة بين قطاع غزة واألراضي الفلسطينية المحتلة  

 -مدخل المدينة   -دينة بيت الهيا، ومن الجنوب م، ويحدها من الغرب أراضي م1948عام 
 . (4)صالح الدين، الذي يتجه إلى معسكر جباليا ومدينة غزةشارع 

  مدينة بيت حانون: (5)موضع
  .التاليةالخصائص الّطبيعّية تتميز مدينة بيت حانون ب

التضاريس: يتميز المظهر العام لسطح المدينة بأنه سهلي منبسط، ينحدر انحدارًا  .1
ادي الحليب، وهو أحد روافد وادي الوديان: يوجد بالمدينة العديد من الوديان، منها: و 

الحسى، الذي ينبع من السفوح الجنوبية الغربية لجبال الخليل وشمال منطقة بئر 
كم من مصب الحسى يلتقي وادي بيت حانون من  8 – 7السبع، ومن مسافة 

الوادي  مترًا، ويقدر 11 -8عرضه من  ويبلغ  ،كم 8الجنوب، ويبلغ طول الوادي 

                                                 

أو  بإقليم المدينة أو ظهيرتها ( الموقع: يقصد به دراسة الظواهر الطبيعية المشار اليها للمنطقة التي تدعي1)
بصالت وثيقة بها، وذات تأثيرات متبادلة معها، ولها دورها في صقل  والتي ترتبطالمنطقة المحيطة بالمدينة، 

المدن الفلسطينية في حدود دولة فلسطين )األراضي المحتلة عام هذه المدينة، وكالة وفا: بيت حانون:  شخصاية
 وقع الموسوعة المدرسية )موقع إلكتروني(.للمزيد انظر م، (1967

 (؛ موقع بلدية بيت حانون )موقع إلكتروني(.29ص( الزعانين: بيت حانون تاريخ وحضارة، )2)
 (.1/281( الدباغ: بالدنا فلسطين: )ج3)
 (.93( عبد الدايم: التقييم الجغرافي لمدينة بيت حانون، )ص4)
انحدار االرض وتركيبها  الظواهر الطبيعية كالتضااريس ودرجاة( الموضع: يعرف الموضوع على انه دراسة 5)

إلخطار الفيضان واحتمال تعرضها للهزات األرضية والبراكين  الجيولوجي والمياه ومصاادرها والمنااطق المعرضاة
  . والمناخ لألرض التي تقوم عليها المدينة ومن ثم الطقاس

 لكتروني(.موقع الموسوعة المدرسية )موقع إ للمزيد انظر

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3272
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3272
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3272
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دونم من إجمالي  180%( بمساحة 0.9مة لبيت حانون )حسب الخارطة المنط
 . (1)مساحة المدينة

وكذلك وادي النزازة، فقد كان به نبع صغير في منطقة األحمر شرقي المدينة، وينتهي في 
منتصف شارع القرمان، ويصب في وادي بريدعة والقاضي، بالقرب من مسجد عمر، وفيها أيضًا 

م، وتمتاز أراضي بيت حانون بتربتها 1948تم احتاللهما عام  وادي الدوح، ووادي لسن، اللذين
  (2)الخصبة؛ نظرًا لكثرة الوديان التي تمر بها. 

 األراضي:
وذ دونم تقع ضمن نف 12100، منها دونمات 17603تبلغ مساحة أراضي بيت حانون 

والسكك  للطرق والوديان، دونمات 503،  و (3)مناطق حدودية دونم 5000بلدية بيت حانون و 
، ويوجد العديد من الطرق الترابية المفتوحة والمتقاطعة، حيث تربط المدينة بالمرافق (4)الحديدية

العامة، واألراضي الزراعية والحقول والبيارات ومعالم المدينة والجسور والوديان، وكان يمر في 
شمال، وبغداد المدينة سكة حديد تربط جنوب فلسطين، باللد وبيروت ودمشق واسطنبول في ال

 . (5)والكويت في الشرق والقاهرة في الجنوب، والمغرب العربي غرباً 

 وتقسم أراضي بيت حانون إلى ثالثة أقسام: 
، وهذه التربة (6)أراضي ذات تربة كركارية، وتوجد في بعض المناطق الشرقية للمدينة .1

البرتقال أو الزيتون ذات نفاذية عالية، وتحتاج إلى كمية كبيرة من المياه، ويمكن زراعة 
 . (7)فيها

، وتقع في المناطق الشرقية (8)أراضي ذات تربة طينية، وهي تمثل أغلبية أراضي المدينة .2
 . (9)من المدينة، وتستغل للزراعة بشكل كبير

                                                 

 (.107)ص ( عبد الدايم: التقييم الجغرافي لمدينة بيت حانون،1)
 (.35( الزعانين: بيت حانون تاريخ وحضارة، )ص2)

 (.3بلدية بيت حانون، التقرير التشخيصي لبلدية بيت حانون، )ص  (3)
 (.1/281ج( الدباغ: بالدنا فلسطين، )4)
 (.107ت حانون، )صعبد الدايم: التقييم الجغرافي لمدينة بي (5)
 (.38( الزعانين: بيت حانون تاريخ وحضارة، )ص6)
 (.97( عبد الدايم: التقييم الجغرافي لمدينة بيت حانون ، )ص7)
 (.38( الزعانين، بيت حانون تاريخ وحضارة، )ص8)
 (.97( عبد الدايم، التقييم الجغرافي لمدينة بيت حانون )ص9)
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 . (2)وتوجد في غرب المدينة (1)أراضي رملية، وهي موجودة في عزبة بيت حانون، .3

 المناخ: 
البحر األبيض المتوسط الرطب، وهو مناخ حار جاف مناخ بيت حانون هو مناخ 

 . (3)طر شتاًء اصيفًا، ودافئ م
  (4)تقسيمات وحارات بيت حانون: 

تنقسم مدينة بيت حانون إلى مجموعة من الحارات واألحياء، ويبلغ عدد هذه الحارات 
واألحياء ، وذلك حسب ما هو موضح على الخارطة الخاصة ببلدية بيت حانون اً حي 15واألحياء 

هي: حي الصناعية، وحي المغاير والقطبنية، وحي الزيتون، وحي القرمان، وحي باسل نعيم، 
وحي المصريين، وحي األمل، ، وحي السكة، وحي وعزبة بيت حانون، وحي دمرة، وحي النزاز، 

 . (5)وحي البلد القديم، وحي عبد الدايم ، وحي الفرطة، وحي البنات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح أحياء مدينة بيت حانون  (1 – 1)شكل 

                                                 

 (.38ارة، )ص( الزعانين، بيت حانون تاريخ وحض1)
 (.98( عبد الدايم، التقييم الجغرافي لمدينة بيت حانون، )ص2)
؛ الزعانين: بيت حانون تاريخ وحضارة، وفا )موقع إلكتروني( –مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ( موقع: 3)

 (. 32)ص 
 خارطة مناطق وأحياء مدينة بيت حانون. بلدية بيت حانون:( 4)

 .GISقسم  –الدائرة الهندسية بلدية بيت حانون:  (5)
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 السكان:
وتقدر نسبة الزيادة السنوية  نسمة، 52611ون ومنطقة العزبة يبلغ عدد سكان بيت حان

% وتوزع الكثافة السكانية في منطقة نفوذ المدينة بنسب 5م ب 2007حصائيات عام حسبت إ
لمدينة  حيث ال يوجد مختلفة من منطقة إلى أخرى، حيث تتركز الكثافة السكانية في مسطح ا

لذلك يمكن تقييم الواقع السكاني إلى نطاقين  ي؛تجانس في التوزيع السكاني على مساحة األراض
أحدهما يتميز بالتشتت والتبعثر السكاني، واآلخر بالتركز واالزدحام، ومنطقة امتدادية لكال 

 النطاقين:
ة الخارجية مثل منطقة مناطق التوزيع السكاني المبعثر: توجد في المناطق الحدودي .1

 .(إيرزبيت حانون ) الفرطة والنزاز والقطبانية ومنطقة الغزاالت بالقرب من معبر
ينة مناطق التوزيع السكاني المكثف: وتوجد في وسط المدينة وخاصة مسطح المد .2

  (2) .(1)ة في المدينةباإلضافة إلى الشوارع الرئيس

 معبر بيت حانون )ايرز(:
מעבר ארז :بالعبرية) ايرز)معبر  أو معبر بيت حانون معبر واحد، وهو:  يوجد في بيت حانون 

، وهو مخصص م1948األراضي المحتلة عام و  بين غزة قطاع غزة معبر يقع في أقصى شمال
حاليًا لنقل المرضى  الكاملة، ويستخدم (اإلسرائيلية)للمشاة والحموالت وهو تحت السيطرة 

 ون ، يعبر من خالله الدبلوماسيالضفة الغربية أو (إسرائيل)أو  األردن والمصابين للعالج في
ريح للعبور اوغيرهم ممن يملكون تص ون والعمال والتجار الفلسطيني ون والبعثات االجنبية والصحفي

  .(3)تغلقه السلطات اإلسرائيلية من فترة إلى اخرى  ،(إسرائيل)إلى 

 ون:نبذة عن  تاريخ بيت حان
  أصل التسمية:

في بالد الشام وفلسطين العديد من القرى التي تبدأ بلفظة "بيت"، ولعلهم كانوا يعنون 
بالبيت "القصر"؛ نسبة لصاحبه، أو للمعبود، وحانون بمعنى "حنون"؛ أي صاحب النعم، وهو اسم 

رة الحناء، ،  ويقال: حانون من جذور، حنن وحنون زه(4)ملك أو زعيم من زعماء غزة ونواحيها

                                                 

 (.5 – 4بلدية بيت حانون: التقرير التشخيصي لبلدية بيت حانون، )ص  (1)
 ( مناطق وأحياء مدينة بيت حانون.1انظر خارطة رقم ) (2)
 ( موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة: معبر بيت حانون، )موقع إلكتروني(.3)
 (.83معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية، )ص  ،ب(؛ شرا1/281بالدنا فلسطين، )ج ،( الدباغ4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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وحانون المال ح اليمني الذي يقود المراكب في البحر األحمر حول أفريقيا حتى يدخل البحر 
 . (1)المتوسط إلى ليبيا حسب قول المؤرخ هيرودوت

ولقد ٌذكر أن بيت حانون قرية قديمة؛ ولقد اشتهرت بوجود نبي فيها اسمه حانون، وهذا 
نه هو الذي وضع تغالت بالسر الثالث األشوري غير صحيح؛ ألن حانون ملك وثني، وقيل: إ

 . (2)ق.م في قصره تمثااًل له أثناء حمالته على فلسطين 722 – 745
، بجيوشه إلى جنوب فلسطين؛ (3)ق. م، تحرك سرجون الثاني 720و في سنه 

فأخضعها وغلب ملك مصر، وأسر حانون ملك "غزة" في موقعة جرت في رفح، وقيل: إن الملك 
 . (4)القرن السابع، كان يعد قرية بيت حانون مصيفًا له حانون في

م ببيت حانون، وتمك ن 1240ها/  637وقعت حرب بين الفرنجة والمسلمين في سنة 
المسلمون بقيادة شمس الدين سنقر أحد القادة األيوبيين من هزيمة الفرنجة، كما تذكر البالطة 

 (6)حانون الذي ُبني تخليدًا لذكرى الموقعة، في بيت  (5)المثبتة فوق )مسجد النصر(التي كانت 
وكتب على اللوحة )إنما يعمر مساجد هللا( )أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك األمير" 

ازي المجاهد المرابط" شمس الدين سنقر المماثل للركاب الملكي األجل الكبير الغ (7)سفهلسالر"
بيت حانون يوم األحد النصف من ربيع  خذلهم هللا في –الكاملي العادلي عند كسره اإلفرنج 

عة، عم ره موقها، وسماه مسجد النصر، وعنده من استشهد من أصحابه في ال637األخر سنة 

                                                 

 (.69 /1( محمود: أسماء أراضي فلسطين المعاني والدالالت، )ج1)
 (.1/281( الدباغ: بالدنا فلسطين، )ج2)
ق.م . وهو ابن تغلث فالسر الثالث وخليفة أخيه  705 - 722 عام من حكم أشور ملك ( سرجون الثاني3)

ق.م. حقق سرجون انتصارات في كل مكان، فخضعت له كلن من سوريا  710شلمنأسر الخامس، وفى 
وفلسطين ومعظم سلسلة جبال زاجروس، للمزيد انظر: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة: سرجون الثاني)موقع 

 إلكتروني(.
 (.2/347ع: اتحاف األعزة في تاريخ غزة، )مج ( الطبا4)

باجتياح مدينة بيت حانون وقامت بمحاصرة مجموعة  2006لقد قامت قوات االحتالل االسرائيل في عام  (5)
من المقاومين داخل المسجد وفي محيطة، وأثناء ذلك قامت هذه القوات بتدمير المسجد األثري الوحيد في المدينة 

 ور العبادة، ) الباحث(.دونا مراعة لحرمة د
 (.185معجم بلدان فلسطين، )ص ( شراب: 6)
من ألقاب األمير الكبير المقدم الخاص بالملك في عهد الدولة األيوبية والجركسية قال في صبح األعشى ( 7)

طباع: وصورة ما يكتب في ألقاب مقدم العسكر بغزة ومن في رتبته الجانب العالي األميري الكبير، للمزيد انظر ال
 (.376اتحاف األعزة في تاريخ غزة، )ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%88%D8%B1
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من قرأه ودعا له بالرحمة والمغفرة ولجميع المسلمين، ولكاتبه الفقير رحمة هللا  –ابتغاء وجه هللا 
 . (1)إلى هللا محمد بن أحمد"

، وُأسر منهم ملوكهم وأكنادهم وثمانون فارسًا 1800عة من الفرنج وقد ُقتل في تلك الموق
. وقام االحتالل "اإلسرائيلي" بهدم (2)ومائتان وخمسون رجاًل، ولم ُيقتل من المسلمين غير عشرة

 م عندما قامت قواته باجتياح المدينة.2006نوفمبر  6المسجد في 
ر هذا المسجد، مثل:" جسر السكة ويوجد العديد من األماكن األثرية في المدينة غي  

، و مقبرة بيت 2003الحديد، الذي يعود للحقبة العثمانية، وقد دم ره االحتالل اإلسرائيلي عام 
دونمات ونصف، و دفن فيها شهداء المعركة  6حانون، تقع بجوار مسجد النصر وتبلغ مساحتها 

أموات المدينة عبر التاريخ ، ودفن  ه،ا كما دفن فيها637التي وقعت بين األيوبيين والفرنجة عام 
فيها معظم شهداء بيت حانون الذين قتلهم االحتالل " اإلسرائيلي"، أما قبة أم  النصر فتقع في 
الشمال الغربي للبلدة، وقد بنيت بعد انتصار األيوبيين على الفرنجة، وخربة زيتا تقع في شرقي 

 . (3)البلدة وتحتوي على خزن شقف فخارية

 األوضاع االقتصادية واالجتماعية لمدينة بيت حانون:: ثانياً 
 الوضع االقتصادي:

يعمل غالبية سكان مدينة بيت حانون في الزراعة والبناء والصناعة وكذلك بعض 
 الوظائف الحكومية، و يعتمد أهل المدينة في حياتهم المعيشية على موردين رئيسين هما:

،  وتصل نسبة العاملين في هذا القطاع (4)أهل المدينة فهي العنصر الرئيسي لدخل أواًل: الزراعة:
، ويبلغ إجمالي األراضي المزروعة في المدينة (5)% من مجموعة القوة العاملة فيها70إلى حوالي 
 . (6)% من أراضي المدينة59.7دونم، أي ما يعادل  10500

ا النوع من ذهيها بيات، حيث قدر ما زرع من أرضزراعة للحمض وكانت تعد من أكثر المدن غزة
دونمًا، كما زرع في المدينة أشجار أخرى كالتين والعنب والتفاح  2765األشجار بحوالي 
 . (2)، ويوجد بها العديد من األراضي الزراعية إلنتاج الخضار(1)واللوزيات وغيرها

                                                 

 (.376، )ص تحاف األعزة في تاريخ غزةإ الطباع،( 1)
 (.281 /1ج ، )بالدنا فلسطين الدباغ، (2)
 (.286 – 285تاريخ حضارة ومقاومة، )ص( عدوان: 3)
 (.4( عدوان: االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون، )ص 4)
 5يونيو حتى  29لحقوق اإلنسان: االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بين حانون، من  ( المركز الفلسطيني5)

 (.8، )ص 2004أغسطس 
 (.7ص  ( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، )6)
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مر بها نظرًا لسوء األوضاع االقتصادية التي  :م1948ثانيًا: العمل داخل األراضي المحتلة عام 
 الزراعة و، في م1948عام  السكان؛ اضطر عدد منهم بالتوجه للعمل داخل األراضي المحتلة

 . (3)الصناعة والبناء
الذين كانوا يعملون  -تعد الزراعة قطاعًا رئيسًا لالقتصاد الفلسطيني، لذلك قام معظم الفلسطينيين

باستثمار أموالهم في  -األخيرة  ، ولم يعد يسمح لهم بمواصلة العمل في السنوات(إسرائيل)في 
قامة الدفيئات وشبكات الري الحديثة.   (4)مزارع عائالتهم وا 

ونظرًا لما عاناه المزارعون وأصحاب األراضي في مدينة بيت حانون من فقدان لمصدر رزقهم 
وذلك من خالل االعتداءات المتكررة لقوات االحتالل وقيامها بتجريف أراضيهم قبل حصاد 

م، ويعد تجريف األراضي الزراعية من أشد المضاعفات على االقتصاد الفلسطيني؛ ألن محاصيله
  (5)المزارع يحتاج إلى سنوات عديدة لزراعة ما جرف ة االحتالل. 

( 6) 1992متوسطة أُسست عام  ،مدخل المدينةشرق جنوب  يوجد في المدينة منطقة صناعية

فقط، ومن أهم هذه المصانع مصانع النسيج  مصنعاً  67مصنعًا، ويعمل منها  77أقيم عليها 
  (7) ة، وغيرها،....والخرسانة، والبالستك، واألدوي

عامل، كما يوجد في  200دونما ويعمل بها ما يقارب  261وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 
  (8)المدينة العديد من ورش الحدادة والتجارة الخاصة، وهي ورش تقدم أعمااًل يومية داخل المدينة.

نوا يعملوا في األراضي المحتلة في الداخل أن هناك عدد كبير من المواطنين كا يالحظ
الفلسطيني، وكانت هناك حركة اقتصادية نشطة خالل تلك الفترة، ومع بداية انتفاضة األقصى 

نسبة البطالة وزادات نسبة  ، فارتفعتم1948واطنين من العمل داخل أراضي عام منع معظم الم
مما اضطر المواطنين للبحث عن أعمال داخل قطاع غزة  الذي يعاني من ظرف  الفقر؛

 اقتصادي صعب.

 
                                                                                                                                            

 (.185(؛ شراب: معجم بلدان فلسطين، )ص 282، ص 1( الدباغ: بالدنا فلسطين، )ج1)
 (.42( نعيم: تعال معي إلى غزة، )ص 2)
 (.4وان، االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون، )ص ( عد3)
 5يونيو حتى  29( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بين حانون من 4)

 (.59، )ص 2004أغسطس 
 (.61 – 60( المصدر السابق، )ص 5)
 (.42( نعيم: تعال معي إلى غزة، )ص 6)
 لصناعات، بلدية بيت حانون.( قسم الحرف و ا7)
 ( دون مؤلف، كي ال ننسى  مدينة بيت حانون ،)على االنتر نت()موقع الثورة اإلخباري( 8)
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 : األوضاع االجتماعية:ثالثاً 
يمتاز أهل مدينة بيت حانون بالنسيج االجتماعي الخاص، الذي يتمحور حول التركيبة 

تغلب عليها االجتماعية الخاصة بهم، حيث أن المدينة تتكون من مجموعة من العائالت التي 
  (1)القبلية العائلية، وتربطهم عالقة قوية، ومتناسقة من نسب وقرابة وجوار. 

وتحكم المدينة مجموعة من العادات واألعراف والتقاليد، فقد سيطر العرف العشائري على 
جميع القضايا، ويعود الدور الكبير للمخاتير وأصحاب الدواوين في حل المشاكل التي تحدث في 

، حيث يوجد لكل عائلة أو حمولة مختار تفوض إليه أمور العائلة وحل مشاكلها دون المدينة
وتشمل ) السبع،  عائلة الكفارنة (2)اللجوء للقضاء، ومن أهم هذه العائالت والحمائل في المدينة: 

، والزعانين، وتشمل )االخروات، القرمان(،  ، وحمدالبع، عاشور، شتات، طه، قاسم، عبيد(
نعيم، وأبو عودة، والمصري، واليازجي، والعفيفي، وأبو حسنين، والشنباري، ونشوان، وحمدان، و 

، وأبو هربيد، وشبات، ) أبو سلمان، والبتي(وتشمل وناصر، وأبو عمشة، والعثامنة، والبسيوني
وفياض، وسحويل، وسعادات، وعدوان، ونصير، وحمدين، والبياري، وأبو ستة، وعبد الدايم، وأبو 

  (3)يدي، وحويحي، ونصار، وسويلم، و وهدان، والشنطي، والطناني. جراد، وزو 
من المالحظ أن المجتمع في مدينة بيت حانون قوى ومتماسك، فهناك الكثير من 

والجود، والترابط األسري،  رمالعادات والتقاليد اإليجابية التي الزالت حاضرة في المدينة، فالك
 في المدينة. العائالتلت منتشرة بيت ، صفات الزا وعيادة المرضىوالتزاور، 

 بيت حانون:  األوضاع التعليمية والصحية في: ثالثاً 
 في بيت حانون: األوضاع التعلمية

مر  التعليم في المدينة بعدد من المراحل، فكان في البداية يعتمد على الكتاتيب، والحلقات 
ة من أهل المدينة، منهم الشيخ العلمية و كان هناك عدد من المشايخ تتلمذ على أيديهم مجموع

وقد كانت لديه معرفة واسعة في أصول العقيدة والفقه  ،يونس عبد الرحمن الصاوي من بلدة التينة
والتفسير والنحو واإلمالء والتاريخ ، والشيخ إبراهيم ثابت من سكان المسمية ودر س اللغة العربية 

حسن الحوراني من سكان المسمية، وفي تلك والتربية اإلسالمية والحساب، والشيخ محمد عبد الم
الفترة بدأ التعليم يأخذ منحى أخر فأصبح التدريس حتى الصف الخامس االبتدائي قبل هجرة 

  (4)م. 1948
                                                 

 (.4( عدوان: االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون،) ص 1)
 (.287( عدوان: تاريخ حضارة ومقاومة، )ص 2)
 (.287( المرجع نفسه، )ص 3)
 (.238 – 237تاريخي للتعليم في مدينة بيت حانون، )ص ( نشوان: التطور ال4)
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( طالبًا موزعين 155، وبلغ عدد طالبها )1935ُأسست أول مدرسة في بيت حانون في عام 
، والثالث م الحكومة القرية أجرة اثنين منهمعلى خمسة فصول، وكان يعلمهم ثالثة معلمين، تدفع 

  (1)رجاًل يعرفون القراءة والكتابة.  252وكان في القرية 
ل التعليم سمة أساسية من سمات المدينة ولقي التعليم اهتماما كبيرًا من سكان  ،شكَّ

سة حيث دخل التعليم في بيت حانون مرحلة جديدة كفلته وكالة الغوث بإنشاء مدر  (2)المدنية،
ذكور ابتدائية وا عدادية بين بيارة جميل الشوا ومساكن آل نشوان، وتم إنشاء مدرسة ابتدائية 

ثم إنشاء مدرسة ابتدائية وا عدادية للبنات في الجهة الشمالية من و مشتركة في منطقة قاع البير، 
ثانوية الزراعية، مدرسة الذكور االبتدائية واإلعدادية، كما قامت اإلدارة المصرية بإنشاء المدرسة ال

التي كانت منارة علم لجميع طالب القطاع في هذا المجال، تعد مزارًا ومنتزهًا أخضر لجميع 
  (3)رحالت القطاع. 

ومع زيادة السكان باتت مسئولية تقديم خدمة التعليم ألهالي بيت حانون تقع على وزارة 
حيث يوجد في  ،الجئين الفلسطينيينالتربية والتعليم العالي الفلسطيني ووكالة الغوث لتشغيل ال

مدارس ثانوية تابعة لوزارة التربية والتعليم الحكومية، وتضم ما يقارب  4مدرسة، منها  11المدينة 
مدرسًا ما بين  114طالبًا ويقوم على تدريسهم  1530طالبة  481طالبًا وطالبة، منهم  2011

داريين كما يوجد في المدينة مدارس ابتدائية وا عدادية تابعة لوكالة  7 نظار ومعلمين ومعلمات وا 
طالبة  ويقوم على  4600طالب،  3779طالبًا وطالبة منهم  8379الغوث، وتضم حوالي 

كما يوجد في  (4). مدرسًا ، فضاًل عن وجود كلية الزراعة التابعة لجامعة األزهر 215تدريسهم 
خيرية، ومنها ما هو تابع للقطاع المدينة حوالي عشرة رياض أطفال منها ما هو تابع لجمعيات 

  (5)الخاص. 
علم، حيث بلغ عدد الطالب في مختلف مدارس تكلما زاد عدد السكان زاد اإلقبال على ال

طالبًا وطالبة لجميع المراحل من االبتدائية  11772حوالي  2013 – 2012بيت حانون لعام 

                                                 

 (.282 /1ج( الدباغ: بالدي فلسطين، )1)
، )موقع (1967المدنالفلسطينيةفيحدوددولةفلسطين)األراضيالمحتلةعام( وكالة وفا: بيت حانون: 2)

 إلكتروني(.
 (.132( نصار: واقع التعليم في بيت حانون "الماضي والحاضر واستشراق المستقبل، )ص 3)
 5يونيو حتى  24المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون من  (4)

 (.5 – 4(؛ عدوان: االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون، )ص 8، )ص 2004 سأغسط
، )موقع (1967المدن الفلسطينية في حدود دولة فلسطين )األراضي المحتلة عام ( وكالة وفا: بيت حانون: 5)

 إلكتروني(.

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3272
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3272
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طالبًا  2358لمدارس الحكومية حتى الثانوية، بينما بلغ عدد طالب المرحلة الثانوية في ا
  (1)وطالبة.

وال زال سكان المدينة يحثون أبنائهم على الدراسة، وااللتحاق بالكليات والجامعات، فتجد 
أن نسبة المتعلمين في المدينة هي من أعلى النسب على مستوى الوطن، فهناك العديد من أبناء 

 ت متعددة.المدينة الذين تقلدوا مراكز وظيفية متقدمة في مجاال

 األوضاع الصحية في مدينة بيت حانون:
حيث بغيرها، مقارنة  ،ياً بالخدمات الصحية الموجودة في مدينة بيت حانون متدنية نس

تقدم خدمات للسكان منها ما هو تابع للوكالة وخدماتها  ،(2)عيادات طبية 4يوجد في المدينة 
وام صباحي فقط، ويوجد فيها مركز شهداء محدودة؛ ألنها مستوصفات تعمل ستة أيام أسبوعيًا بد

بيت حانون الطبي التابع لوزارة الصحة وهو مخصص للرعاية األولية، وعيادة عزبة بيت حانون، 
يقوم بتقديم بعض ، و وكذلك عيادة تتبع التحاد لجان العمل الصحي )مركز القدس الطبي(

مستشفى و  2006انون عام هما مستشفى بيت ح ،الخدمات الصحية، كما تم افتتاح مستشفيين
عسكري )بلسم( التابع للخدمة الطبية العسكرية حيث يقدم خدمات للعاملين في األجهزة األمنية 

كما يوجد في المدينة مركز اجتماعي تابع لالتحاد النسائي، ومركز ، (3)الفلسطينية وعائالتهم
 . (4)لرعاية األطفال تابع لوكالة الغوث
، تعرضت لعدد كبير من االجتياحات محاذية للشريط الحدودي، نظرًا ألن المدينة منطقة

كان البد ي مناطق القطاع، عن باق وألن بيت حانون منطقة بعيدة والعدوان الصهيوني المتكرر،
 صحية تتمكن من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في أصعب الظروف. مؤسساتمن توفر 

  

                                                 

 (.163 – 162( نصار: واقع التعليم في بيت حانون الماضي والحاضر، )ص 1)
 5يونيو حتى  24ني لحقوق اإلنسان، االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون من ( المركز الفلسطي2)

 (8، )ص 2004 سأغسط
 (.8( عدوان: االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون، )ص3)
 (.42( نعيم: تعال معي إلى غزة، )ص 4)
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 الفصل األول 
االعتداءات اإلسرائيلية على مدينة بيت حانون، وانتهاك حق مواطنيها في الحياة 

 م.2006 – 2000ما بين عامي 
 

 :تمهيد
لعقيدة واألهداف إن عدم احترام حقوق اإلنسان قضية جذورها ممتدة في عمق ا

حركة استيطانية عنصرية عملت على استقطاب اليهود من  أنهاالصهيونية منذ نشأتها، حيث 
 جميع أنحاء العالم إلى فلسطين، وأعدت قوة مسلحة مدعومة من القوى الكبرى في العالم.

 تعرف على مبادئ، البد أن الولمعرفة الخلفية التاريخية في انتهاك حقوق الفلسطينيين  
 :تتمثل فيوالتي  ،العقيدة العسكرية الصهيونية

 العنف المطلق، وينتج عنه التدمير والقسوة والوحشية. .1
 وجوب القتال على كل قادر.و الحرب الجماعية،  .2
 . (1)قواعد الحرب، والتي ينبثق عنها أساليب القتال، وتكتيكاتها .3

رن التاسع عشر، والزال بدأ اإلرهاب مع بداية التواجد الصهيوني في فلسطين، أواخر الق
 . (2)باستمرار االحتالل تواصالً م

م، بل استمر في 1948"دولة إسرائيل" عام  ةامإقولم يتوقف اإلرهاب الصهيوني عند 
ممارسته ضد الشعب الفلسطيني بأشكال مختلفة، مثل: استخدام القصف البري، والبحري، 

لتدمير، والقتل؛ من أجل اقتالع الشعب والجوي، والخطف، واالعتقال، والنفي، وأعمال النسف وا
سكات صوت هذا الشعب؛ لكي ينسى قضيته، ويتوقف عن  الفلسطيني من أرضه ودياره، وا 

 . (3)المطالبة بحقوقه الوطنية، ويرضى بالتشرد والشتات
 . (4)وال زالت قوات االحتالل تمارس تلك األساليب اُلمخل ة بكل القوانين واألعراف والحقوق 

 

                                                 

 (370 /6)ج  سرائيلية الموسوعة الفلسطينية،سويد: االستراتيجية العسكرية اإل (1)
 (.47ص االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، )أبو عامر:  (2)
 (21نزار: القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، )ص  (3)
 (52 -51، )ص االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيين أبو عامر: (4)
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مجهودًا في تطوير قواعد وأحكام القانون  (1)لت اللجنة الدولية للصليب األحمرولقد عم
من أجل حماية االشخاص  ، التي عقدت(2)بصياغة اتفاقية جنيف ،الدولي اإلنساني، فقامت

  (3)م في جنيف. 1949/آب أغسطس عام 2المدنيين في أوقات الحرب وذلك في 
 ومن أبرز عناصر اتفاقية جنيف ما يلي:

  (4)تضمن االتفاقية المبادئ اإلنسانية السامية، التي تسعى إلى تأمين كرامة اإلنسان. ت .1
 تنظيم العالقة بين قوى االحتالل الحربي، وبين السكان المدنيين. .2
وحماية السكان المدنيين وحقوقهم فقد راعت قدر اإلمكان ضبط التصرفات، لصالح  .3

ريس أكبر قدر من القواعد والقوانين، حقوق السكان الخاضعين لالحتالل، من خالل تك
  (5)التي تكفل ضمانات تهتم بالحقوق والحريات. 

ويترتب على إسرائيل االلتزام واحترام حقوق اإلنسان وحمايتها بموجب معاهدات األمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها وهي تتضمن اتفاقية مناهضة التعذيب 

والعهد الدولي  ،العقوبة القاسية الالإنسانية أو المهينةوغيرها من أشكال المعاملة و 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهذه المعاهدة التي قدمت إسرائيل بمحض إرادتها 

رسميا بالتمسك بها، تتضمن عدة مواد ال يمكن وقف العمل بها حتى في حالة  اً تعهد
 .(6)الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة 

م 28/9/2000بتاريخ  (1)اقتحام أرئيل شارون  م بعد2000 عام(7)ق انتفاضة األقصىومع انطال
المسجد األقصى ودنسه تحت حماية جيش االحتالل، اسُتفز الفلسطينيون وبدأت المواجهة بين 

                                                 

ضمن الحماية والمساعدة في المجال اإلنساني لضحايا النازاعات اللجنة الدولية منظمة مستقلة ومحايدة ت (1)
وتعزز في الوقت ذاته احترام القانون  ،المسلحة وحاالت العنف األخرى، وتتخذ إجراءات لمواجهة حاالت الطوارئ 

دراجه في القوانين الوطنية، للمزيد انظر:   )موقع،ICRCاللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي اإلنساني وا 
 إلكتروني(.

 (21) ص ،نزار: القانون الدولي اإلنساني(2) 
 .(1) ص ،الصليب األحمر اتفاقية جنيف (3)
 .)موقع إلكتروني( ،األسطل: ندوى حول اتفاقية جنيف (4)
 .(18)ص  االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، أبو عامر: (5)

(6) Amnesty International: The heavy price of Israeli incursions 12/4/2002,(p6). 
عندما قام رئيس حزب الليكود اإلسرائيلي المعارض  2000أيلول عام  28( انتفاضة األقصى:" بدأت في 7)

من القوات اإلسرائيلية التي تم نشرها  مئاتآنذاك أريئيل شارون بزيارة استفزازية للمسجد األقصى تحت حماية 
القدس، أدت االشتباكات الناتجة عن الزيارة االستفزازية إلى استشهاد خمسة حول وداخل البلدة القديمة في 

في الضفة  لالنتفاضةآخرين فقط في أول يومين من االنتفاضة، ما أدى إلى انتشار سريع  200فلسطينيين وجرح 
 ) للمزيد انظر: وقع الكيبيدي الموسوعة الحرة(. الغربية وقطاع غزة
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 اً جندي 13ن، وأصيب مواطنًا واستشهد سبعة آخرو  250يب المصلين وجنود االحتالل، وأص
انتفاضة األقصى  وحملت اسمامتدت، المواجهة في جميع أرجاء فلسطين  " وسرعان مااً "إسرائيلي

 وبذلك بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني.  (2)
ولقد قام االحتالل اإلسرائيلي في هذه المرحلة بالعديد من العمليات العسكرية ضد أهالي قطاع 

وتدمير البنية التحتية، وتجريف األراضي  غزة، مثل القتل واالغتياالت واستهداف المقرات األمنية،
الزراعية، وتوسيع المناطق العازلة؛ مما أدى إلى زيادة عدد الشهداء والجرحى في صفوف 

  (3)المواطنين.
واتضح ذلك من خالل تصريح أرييل شارون، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أثناء حديثه للصحافة في 

 ،وعلينا إلحاق الخسائر بهم ،نيين ضرب موجعاً م قال:" يجب ضرب الفلسطي5/3/2002تاريخ 
يقاع الضحايا  .(4)وا بفداحة الثمن" ر كي يشع ؛وا 

 
 

                                                                                                                                            

التي -ل صموئيل مردخاي شرايبر )أرييل شارون( في قرية ميالن الفلسطينية ( أرييل شارون: ولد أريي1)
أرييل شارون  وارتبط اسم ألسرة من أصول بولندية، 1928عام  -أصبحت فيما بعد تسمى مستوطنة كفار مالل

سرائيل بدءًا من عام  ن ، إضافة إلى مسؤوليته ع1982حتى عام  1948بكل الحروب التي اندلعت بين العرب وا 
ومحاوالت قمع انتفاضة األقصى التي كان سببا في اندالع  1982وصبرا وشاتيال عام  1953مجزرتي قبية عام 
 م، )للمزيد انظر: الجزيرة نت(، )موقع إلكتروني(.2000شرارتها األولى عام 

 .)موقع إلكتروني( ،انتفاضة األقصى خمس عشر عامًا من الصمود نت: الجزيرة (2)
 – 2000مليات العسكرية اإلسرائيلية: ينظر: إسبوزيتو، العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد غزة مزيد عن الع (3)

 (.191(؛ العمليات العسكرية الخسائر الهجمات االستشهادية واالغتياالت، )ص 12 – 1)  2008
(4) Amnesty International: The heavy price of Israeli incursions 12/4/2002,(p1). 
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 : (1)المبحث األول: انتهاك الحق في الحياة 
والخاصة  ،م1949عام آب/ أغسطس  12اتفاقية جنيف الرابعة، الصادرة في  حظرت

مة البدنية، وأعمال القتل بجميع بحماية المدنيين زمان الحرب، االعتداء على الحياة والسال
 ،أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب ضد األشخاص المحميين بموجب تلك االتفاقية

ة في ر من حقوق اإلنسان المقر  حياة والحرية واألمان الشخصي حق أساسيكما يعتبر الحق في ال
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على  القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وتانص المادة الثالثة من

كما تنص المادة السابعة من  ،: لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي األماان على شخصههأن
الحق في الحياة حق مالزم لكل " العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن

 .(2)" ان حياته بشكل تعسفيوال يجوز حرمان أحد م ،إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق
استخدمت قوات االحتالل )اإلسرائيلي( سياسة ممنهجة في قمع الشعب الفلسطيني، حيث 

وذلك من خالل قتل المواطنين الفلسطينيين أثناء المظاهرات والمسيرات السلمية التي ينظمها 
لمواطنين أمام الفلسطينيون احتجاجًا على جرائم االحتالل، فالمظاهرات التي ينظمها بعض ا

 . (3)المواقع العسكرية المحصنة، يقابلها االحتالل بإطالق النار الكثيف عليهم من خلف السواتر
علمًا بأن المظاهرات لم تكن تشكل أي خطر على االحتالل؛ نظرًا لشدة تحصين المواقع  

طة في تفريق ، ورغم ذلك فقد كانت ردة فعل جنود االحتالل باستخدام القوة المفر (4) العسكرية
الجزء العلوي  على قريبة مسافة منالمتظاهرين، المتمثلة بإطالق الرصاص الحي والمطاطي

مما أدى إلى  ؛، وقد أصيب اآلالف في تلك المواجهات(5)للجسم، دون مراعاة ألبسط حقوقهم
عبر على م (6)المظاهرات ة لبعضهم، واستشهاد العشرات منهم، وقد تركزاتإعاقات دائمة أو جزئي

.ل المدينة بالقرب من مفترق حمودةومدخ ،بيت حانون )إيرز(

                                                 

الحق في الحياة هنا يعني: عدم جواز القيام بأي عمل يمس روح اإلنسان أو جسده، ويشمل ذلك الطفل (1) 
(، فإن  استهداف قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي 38( من المادة )4الذي أشارت له على وجه الخصوص الفقرة )

طفال، موقع وفا: واقع الطفل لألطفال، وتعمدهم قتل أكبر عدد ممكن منهم يشكل مساسًا خطيرًا بحقوق األ
 الفلسطيني في ظل اتفاقية حقوق الطفل، صالح عبد العاطي،)موقع إلكتروني(.

 29المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: االعتداءات االسرائيل على بلدة بيت حانون، تقرير يغطي الفترة من ( 2)
 (.29م، )ص 2004أغسطس  5يونيو حتى 

 (.24، )ص 2004ق اإلنسان التقرير السنوي لعام المركز الفلسطيني لحقو  (3)
 (.124م، )ص1998منظمة العفو الدولية: تقرير عام  (4)

(5) Btselem.rigger Mappy, march 2002.(p 16). 
ارع (6) ، ونصر  ا،)لتعبر عن رأيها في قضية م؛ تعريف المظاهرة: هي خروج الناس إلى الش  لقول كلمة حق ٍّ

حقاق الحق   المظلومين، ومطالبة ال  ) للمزيد الشاملة، موقع إلكتروني(.حاكم برفع الظلم، وا 
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أدى إلى استشهاد  الذي األمر وكذلك تقوم قوات االحتالل بعمليات القصف والتدمير؛
صابة العشرات،  قوات االحتالل  ولم تقف إلى هذا الحد بل قامتالعشرات من المواطنين، وا 

تجاه المزارعين سلحتها الرشاشة أنيران  قبإطالسرائيلي بالقرب من الشريط الحدودي اإل
أصحاب تلك  فيتعرض؛ حالة من الرعب والهلع لدى سكان المنطقة خلقن أجل م ؛الفلسطينيين

 ،المواطنين ضداألراضي لالعتداءات اليومية، ولقد سجل الباحث العديد من ممارسات االحتالل 
  منها:
(1)في المناطق العازلة .1

على  وتجريفها، ،االحتالل بسلبها منهم راض للمواطنين قامأهي و 
ثم توسعت تدريجيًا، وأعلنت قيادة قوات االحتالل اإلسرائيلي عن  متر 300مسافة 

م " مناطق موت" حيث 1948المناطق القريبة من الحدود مع األراضي المحتلة عام 
أعطت تعليمات دائمة لقوات االحتالل بفتح النار في تلك المناطق حتى لو كانت 

ولقد ارتكبت قوات االحتالل  ،(2)حركات السكان ال تشكل خطرًا على قوات االحتاللت
مع بداية انتفاضة األقصى تبعت وتلك المنطقة، من الجرائم بحق المواطنين في  اً عدد

قوات االحتالل اإلسرائيلي سياسة االقتحام المفاجئ للمناطق السكنية، وخصوصًا في 
، حيث تعرضت بيت حانون (3)الخوف بين المدنيين  أوقات متأخرة من الليل، ونشرت

لعدة اجتياحات وتوغالت، استخدم فيها االحتالل العديد من اآلليات والوسائل القتالية، 
أبرزها: الطائرات الحربية، والدبابات، والجارفات، التي تقوم بإطالق النار بشكل عشوائي 

يتم اجتياحها، وتمنع دخول وخروج  لتغطية دخولها للمدينة، وكانت تحاصر المناطق التي
اإلمدادات، واألدوية، وسيارات اإلسعاف، واألطقم الطبية، وأصبح قصف الطائرات 

طالق النار أمرًا اعتياديًا قبل كل اجتياح   .(4)للمناطق، وا 
م و 2000ولقد تعرضت المدينة إلى العديد من االجتياحات خالل الفترة ما بين عامي  .2

م، الذي بدأ بتاريخ2004االجتياحات اجتياح عام م ومن أهم تلك 2006

م، واطلق عليه العدو عملية )عش الدبابير(، 5/8/2004واستمر حتى  ،م29/6/2004
                                                 

( المنطقة العازلة: هي منطقة عسكرية مغلقة تمتد على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة مع 1)
، في داخل المناطق الفلسطينية، وفي البحر، وال تعرف على وجه الدقة المناطق م1948األراضي المحتلة عام 

لتي تصنفها إسرائيل كا "مناطق عازلة،" ولكن قوات االحتالل اإلسرائيلي تفرض قيودًا على الوصول إلى تلك ا
العازلة في قطاع  ،المناطق من خالل إطالق النار، للمزيد انظر، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، المناطق

 (.1، )ص 2011غزة، حقائق وأرقام، أكتوبر 
 (.2سرائيلية تجاه قطاع غزة )عبري( )صكلر، السياسات اإل( 2)

 (.27)ص ، 2003مركز غزة للحق والقانون: التقرير السنوي  (3)
 (4الميزان لحقوق اإلنسان: االنتفاضة تدخل عامها الخامس، )ص  (4)
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وأطلقت عليه المقاومة في بيت حانون )معركة أهل  ،(1)2006عام  غيوم الخريفوعملية 
  (2)الجنة( 

وقعت  ل في قتل الفلسطينيينالوسائل المختلفة التي استخدمها االحتالخالل تلك من و 
 منها:القتل ضد المواطنين في المدينة،  العديد من جرائم

 م:2000أواًل: عام 
بإطالق النار  7:30م في تمام الساعة 28/12/2000قامت قوات االحتالل بتاريخ 

مما أدى إلى استشهاد المواطن: )محمود علي  مدفعية باتجاه موقع لألمن الوطني؛والقذائف ال
  (3)عامًا( بعد إصابته بشكل مباشر 33ود نصير محم

 م:2001ثانيًا: عام 
صباحًا، حيث انطلقت مظاهرة من مدينة  8م عند الساعة 29/3/2001خروج مظاهرة بتاريخ 

بيت حانون، وبيت الهيا، وجباليا باتجاه معبر بيت حانون )إيرز(، وذلك استنكارًا لما تقوم به 
ف للمؤسسات ومراكز الشرطة واألمن الوطني، حيث دارت قوات االحتالل من اعتداء وقص

مواجهة مع قوات االحتالل المتمركزة خلف ثكناتها العسكرية في المنطقة الصناعية، فأطلقت 
 16مما أدى إلى استشهاد الطفل)محمود خالد أبو شحادة  النار بشكل مباشر على المتظاهرين؛

أغلبهم من  مواطناً  17، كما أصيب (5)عامًا(18و الفتى )محمد سلمان أبو شملة  ،(4)عامًا( 
 .  (6)الفتية واألطفال

                                                 

هي العملية   (Mivtza Ananei Stav )סתיו ענני מבצע :بالعبرية(عملية غيوم الخريف: 1)
لهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون على بعد العديد من ا 2006نوفمبر  1التي بدأت في  اإلسرائيلية العسكرية

بيت  مما أدى إلى أعمال قتال متفرقة بالقرب من قطاع غزة اع اإلسرائيليجيش الدف جنوب إسرائيل، عندما دخل
هذه العملية هي أكبر محاولة عسكرية يقوم بها الجيش اإلسرائيلي منذ عملية "أمطار الصيف" في صيف  .حانون 
( لقراءة المزيد انظر: بدأت العملية لوقف الهجمات الصاروخية الفلسطينية على إسرائيل، موقع وكيبيديا؛ .2006

  .سر تسمية أسماء الحمالت العسكرية الصهيونية، )موقع إلكتروني(المركز الفلسطيني لإلعالم: ما 
معركة أهل الجنة: أطلقت عليها المقاومة معركة أهل الجنة في المدينة وذلك بسبب خروج الشباب  (2)

الباحث من سكان )المحاصرين من أمام المدرعات والدبابات اإلسرائيلية دون شعور االحتالل بهم أو رؤيتهم، 
 .(ة وهو على علم سبب هذه التسميةالمدين

،  2001 /3/1 – 28/12/2000( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، التقرير األسبوعي يغطي الفترة من 3)
 (6)ص 

 ( موقع المنظار: الوقاحة لسياسات االحتالل اإلسرائيلي، )موقع إلكتروني(.4)
 (.8 – 2م، )ص2001مارس  22-29يغطي الفترة  ،المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير األسبوعي( 5)
 (.245م، )ص2006 – 2000( أسماء المصابين ما بين 2ملحق رقم )( 6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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ذكرى يوم األرض بتاريخ اليوم التالي الذي يمثل كما خرجت مظاهرة في 
م، انطلقت باتجاه معبر بيت حانون )إيرز(، ودارت مواجهة بين الشبان وقوات 30/3/2001

، (1)ألعيرة النارية والمعدنية وقنابل الغازاالحتالل في محيط المعبر،  فأطلقت قوات االحتالل ا
  .(2)شخصًا  11مما أدى إلى إصابة 

 300صباحًا، توجه خاللها نحو  7:30عند الساعة  5/4/2001وتبعتها مظاهرة بتاريخ 
بالقرب من بوابة المنطقة الصناعية بيت حانون )إيرز(،  طالب من مدرسة بيت حانون للتظاهر

عامًا،  16هم: رامي محمد الزعانين ( مواطنين 5ر؛ مما أدى إلى إصابة )الجنود بإطالق النا فرد  
عامًا،  15عامًا، وبالل قاسم أبو ستة  17عامًا،  ومحمد محمود أبو جراد  16وخالد أحمد زهد 

 .(3)عامًا  15وبالل عبد القادر البسيوني 
، نتيجة إلصابته م17/4/2001كما استشهد احد أفراد األمن الوطني يوم الثالثاء بتاريخ 
 . (4)عامًا( 23بقذيفة مدفعية بشكل مباشر وهو: )محمد رمضان نمر المصري 

صباحًا، نحو معبر  7:30م في تمام الساعة 29/9/2001كما خرجت مظاهرة بتاريخ 
بيت حانون )إيرز( وكان أغلب المتظاهرين من طلبة المدارس االبتدائية واإلعدادية، وبدأت قوات 

ق النار واألعيرة المعدنية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين، واستمرت االحتالل بإطال
  .(6)متظاهرًا  22، مما أدى إلى إصابة (5)بعد الظهر 3:30المواجهة حتى الساعة 

 – 13أن معظم الشهداء من األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين يالحظ مما سبق 
االحتالل وعنجهيته، فهو يقتل دون مراعاة  ى صلفمًا وهذا داللة واضحة علعا 18

 لالتفاقيات التي تكفل حق األطفال في الحياة.  
هو حق ثابت لكل فقد نصت اتفاقية حقوق الطفل، على أن حق الطفل في الحياة 

( من اتفاقية حقوق الطفل 1( فقرة )6إنسان سواء كان كبيرًا أم صغيرًا، فقد نصت المادة )

                                                 

م، )ص 2001إبريل 4مارس/  29المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير األسبوعي، يغطي الفترة ( 1)
25.) 
 (.246 م، )ص2006 – 2000( أسماء المصابين ما بين 2ملحق رقم ) (2)
 (. 3م، )ص 2001/ إبرايل 12 – 5المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير األسبوعي يغطي الفترة ( 3)
م، )موقع 2001إبريل  18 – 12المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، التقرير األسبوعي يغطي الفترة من ( 4)

 إلكتروني(.
م، 2001أكتوبر/  3 –سبتمبر  27عي يغطي الفترة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير األسبو ( 5)

  (. 8)ص 
 (247م، )ص 2006 – 2000( أسماء المصابين ما بين 2ملحق رقم ) (6)
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( 2الدول األطراف بأّن لكل طفل حقًا أصياًل في الحياة"، فيما نصت الفقرة ) على أن: "تعترف
 (.1) من المادة نفسها على أّن: "تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه

اقتحام قوات االحتالل مدينة بيت حانون من الناحية الشمالية الغربية القريبة من معبر 
مساًء من شارع السكة  7 الساعة تمام وذلك في م،14/9/2001 تاريخببيت حانون )إيرز(،

ما أدى م عية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة؛بالقرب من محطة المياه العادمة، وبغطاء من المدف
 28عامًا، ورمزي أحمد أبو عودة 23هم: محمد رمضان الكفارنة إلى إصابة أربعة مواطنين 

كانت إصابة الشاب و  عامًا، 20ى عزام عامًا، وسمير عيس 27عامًا، وبالل عبد الجبار حمد 
 . (2)واستشهد على إثرها بعد يومين  ،محمد رمضان الكفارنة خطيرة في الرأس

بو أعبد زايد حسن ) :كان المواطنم، 8/10/2001خالل الساعات األولى من صباح 
شرق المدينة بالقرب من  ن نصب شبكتهأبعد و  ،سرتهأ إلعالةالطيور  بصيديقوم  (،عاماً 30شرخ 

 س؛بعيار ناري في الرأ بإصابتهقوات االحتالل قامت دون أي مبرر بو  ،متر 500الحدود بمسافة 
 . (3)م 26/10/2001بتاريخ  ،ثرهاإاستشهد على  ،خطيرة إصابةصابته إ إلىدى أا مم

فيو   الواحدة بعد منتصف الليل، الساعة تمام وفي ،م15/12/2001 السبت يوم
بات وجرافات آلية عسكرية، ما بين دبا 37المكونة منحت قوات االحتالل اإلسرائيلية تااج

المدينة من ثالثة محاور، تحت وابل من نيران األسلحة الرشاشة،  وجيبات عسكرية وحاصرت،
 32مما أدى إلى استشهاد المواطن)أحمد محمود البسيوني  ؛وفرضت حظر التجوال على المدينة

صابة الشهيد لم تكن خطيرة، طني، وأفادت المصادر الطبية بأن إألمن الو عامًا( من رجال ا
 . (5)مواطنًا آخرين  12، كما أصيب (4)ولكنه ترك لساعات ينزف حتى ارتقى شهيداً 

قامت قوت االحتالل  حيث صباحاً  10الساعة  م30/12/2001بتاريخ ما حدث 
 منهأ ،سرائيليجيش اإللالناطق الرسمي لعلن أ و  المدينة، مدفعية شرق ال ائفقذوالنار ال بإطالق

 21سعد مهنا أ يعل، و)ايلاجبمن  (عاماً  19محمد محمود صالح ) هم: ،مواطنين 3بقتل  واقام
كانوا  ،االيمن معسكر جب (عاماً  31بو القمصان أحمد أسماعيل ، و)إ(6) من بيت الهيا (عاماً 

                                                 

 (.3، )ص 2- 1بند  6اتفاق حقوق الطفل، مادة  (1)
 (.6، )ص 19/9/2001 -13المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، تقرير األسبوعي يغطي الفترة من ( 2)
 (.4م، )ص  2001أكتوبر  31 - 25  ركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير األسبوعي يغطي الفترة( الم3)
جريحًا في بيت حانون، )موقع إلكتروني(؛ موقع وفا: انتفاضة األقصى  75( موقع الجزيرة: أربعة شهداء و4)

 ، تقرير األحداث، )موقع إلكتروني(.2000
 (.247 م، )ص2006 – 2000ا بين (: أسماء المصابين م2ملحق رقم ) (5)
 – 27/12/2001المركز الفلسطيني لحقوق إلنسان التقرير األسبوعي يغطي الفترة: من إلى. ( 6)
 (.4م، )ص 2/1/2002
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ن جثث الشهداء مصابة بعدة أبية بالمصادر الط تفادأسرائيل، و إيحاولون التسلل إلى داخل 
 . (1)نحاء مختلفة من الجسمأشظايا وأعيرة نارية في 

 م:2002ثالثًا: عام 
ى م، قام عدد من األطفال بإلقاء الحجارة عل13/2/2002في يوم األربعاء الموافق  

وات قامت قب من معبر بيت حانون )إيرز(، فقعها العسكري بالقر قوات االحتالل المتمركزة في مو 
االحتالل بإطالق النار واألعيرة المعدنية والمطاطية والقنابل المسيلة للدموع تجاه األطفال، وأثناء 

عامًا(، وهو من رجال األمن الوقائي بعد  30هذه المواجهة استشهد) سالم موسى أبو شنار 
 . (2)اشتباك مسلح دار مع قوات االحتالل 

مقاومين وقوات االحتالل بالقرب الك بين عقب اشتباو  ،م12/4/2002يوم الجمعة وفي 
سلحتها أنتقامية قامت قوات االحتالل بفتح نيران اوفي خطوة  (،يرز)إ بيت حانون  من معبر

إلى دى أما م ؛المنطقة الصناعية إلىتجاه مجموعة من العمال الذين كانوا في طريقهم للدخول اب
صابةينة غزة الزيتون و من سكان مد (عاماً  27نظمي حمدان ) :استشهاد المواطن عمال  5 ا 

 . (3)أخرين
يوم األحد  قامت قوات االحتالل، قوات االحتالل نطاق جرائم القتل العمد من فيو 

سامي أحمد عبدربه ) :المواطن على بدم باردبإطالق النار  4:30في تمام الساعة م 9/6/2002
خروج  وذلك أثناء انتظاره ها،أثر  على واستشهد بالرأس، إصابته إلى أدى مما (،عاماً  27مصلح 

 . (4)يرز" لنقلهم بسيارتهإ" من معبر بيت حانون  العمال الفلسطينيين
 صباحاً  7في تمام الساعة  م22/6/2002قامت قوات االحتالل يوم الجمعة بتاريخ كما 

وذلك في أثناء قيام  (،يرز)إ بيت حانون  على معبر وجودهمثناء أ مال،النار على الع بإطالق
 في المنطقة الصناعيةعامًا( بتنفيذ عملية استشهادية  27اوم الشهيد: )حاتم محمود نصير المق

                                                 

الستشهاد المؤسس  14( الموقع الرسمي: حركة المقاومة الشعبية كتائب الناصر صالح الدين، الذكري 1)
 ني(.إسماعيل أبو القمصان )موقع إلكترو 

 . )موقع إلكتروني(. 2006( موقع شباب فلسطين: في زمن عز فيه الرجال الرجال، تاريخ النشر 2)
( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 3)

 (.11 – 10م، )ص 2002 إبريل 17 -11المحتلة 
،)موقع 9/6/2002 ها الموافق م1423ربيع األول  28 ئب الشهيد عز الدين القسام:( بيان عسكري عن كتا4)

 .إلكتروني(
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 عامًا( من سكان التفاح27عاملين، هما: )وائل عدوان صالح عجور استشهاد إلى دى أما م ،(1)
 . (2) من مخيم جباليا (عاماً  33، و)إسماعيل خميس جبريل الشرافي بغزة

 م:2003رابعًا: عام 
عامًا( نتيجة تنفيذ عملية استشهادية على  22د المجاهد )مصعب عبد هللا السبع استشه

م، وعلى أثر ذلك اجتاحت قوات االحتالل المدينة 11/2/2003 بتاريخمعبر بيت حانون )إيرز(
عامًا(  47من أجل هدم منزله، فكان والده الشهيد )عبد هللا محمد السبع  ،م13/2/2003بتاريخ 

ساعات، ثم قامت  7ي سرايا القدس ينتظر االحتالل في منزله واشتبك معهم لمدة وهو قائد ف (3)
 . (4)مما أدى إلى استشهاده  ؛قوات االحتالل بقصف المنزل وهو بداخله

مما أدى إلى  م؛23/2/2003 وتبع ذلك اجتياح االحتالل اإلسرائيلي للمدينة بتاريخ  
 هبالقرب من منزل عليه نارالجراء إطالق  (عاماً  15براء فايز أحمد العفيفي )استشهاد الطفل: 

  .(5) تون يفي منطقة الز 
فجرًا،  2:30م لتسلل قوات خاصة الساعة 27/3/2003وتعرضت بيت حانون بتاريخ 

حيث قامت بإطالق النار على موقع األمن الوطني، مما أدى إلى استشهاد كل من: )إيهاب 
عامًا(، أثناء محاولة االحتالل اعتقال  35ياض عامًا(، و)إياد خليل ف 21سعدي محمود جرس 

تسلل من محيط موقع عسكري بالالقوة الخاصة بعض المقاومين في منطقة الزيتون، وقامت 
لقوات األمن  وعلى الفور حاصرت موقعاً  ،يرز( باتجاه المدينةإإسرائيلي قرب معبر بيت حانون )

                                                 

)موقع ،( موقع سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد اإلسالمي: الشهيد المجاهد" حاتم محمود نصير1)
 إلكتروني(.

 سرائيلية في األراضي الفلسطينيةاألسبوعي حول االنتهاكات اإل ( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير2)
 (.11)ص  26/06/2002-20المحتلة، 

م. حيث ينتمي ألسرة ١٩٥٣/ ٣/  ٢٩( الشيخ المجاهد القائد: عبد هللا محمد محمود السبع من مواليد عام 3)
م، واستقرت في بيت حانون، وهو أب لثمانية ١٩٤٨في األراضي المحتلة منذ العام قريتها  مقاومة هج رت من

أبناء، استشهد أكبرهم "مصعب" في عملية استشهادية لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي قبل 
يومين من استشهاده، وبقي القائد عبد هللا السبع في المنزل رغم معرفته بقدوم االحتالل على المنزل واشتبك معهم 

 دس والجهاد اإلسالمية، للمزيد انظر )موقع سرايا القدسساعات ثم استشهد، وهو قائد كبير في سرايا الق 7لمدة 
 اإللكتروني(.

مجاهد " و" مقاتل " و " شهيد " .. األشقاء الثالثة يحملون صفات والدهم في بيت  "دنيا الوطن:  (4)
 حانون)موقع إلكتروني(. 

 سرائيلية، )موقع إلكتروني(.( بيتسلم: فلسطينيون لم يشتركوا في القتال في أثناء قتلهم بيد قوات األمن اإل5)
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دبابات وسيارات جيب وناقالت جند وبدأت بإطالق النار قبل أن تتقدم عدة  نالفلسطيني
 . (1)لمساندتها

حيث  بيت حانون،م باجتياح 9/4/2003كما قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ 
قامت بإغالق الطرق الرئيسة المؤدية إلى المدينة، وكانت تقوم بإطالق النار على المارة، 

عامًا(، خارجًا 36ين المشيرفي )علي حس ع صالح الدين، وعند مرور المواطنوبالقرب من شار 
مما أدى إلى استشهاده  ون، أطلقت عليه النار بشكل مباشر؛من المدينة باتجاه عزبة بيت حان

 . (2)على الفور
دورون )نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الجنرال و 

لمنع إطالق صواريخ القسام  ؛األيام المقبلةإن وحداته ستبقى في بيت حانون في " :قوله (إلموغ
أن الجيش اإلسرائيلي بدأ  اً عسكري اً وذكر مصدر ، (مدينة سديروت في جنوبي إسرائيل)على 

تستهدف الناشطين الفلسطينيين المطلوبين في بيت حانون وبيت  ،واسعة واعتقاالتعملية دهم 
 . (3) الهيا ومخيم جباليا

م تمركزت على مدخل 9/4/2003بتاريخ  ائيلية المدينةوعندما اجتاحت القوات اإلسر 
يث تصدى لها بعض الصبية بالحجارة، فأطلق المدينة، بالقرب من محطة حمودة للوقود، ح
يه استشهاد اثنين من المتظاهرين، الذي ترتب علالجنود الصهاينة النار باتجاه المواطنين األمر 

 .(4)عامًا( 21( والشاب )عماد عدنان الهندي عاماً 16هما)أحمد رشاد عبد هللا أبو القمصان 
بتاريخ  ،وفي جريمة جديدة ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي في حق األطفال الفلسطينيين

م بالقرب من محطة حمودة للوقود، قامت قوات االحتالل بإغالق الطريق الرئيس 15/5/2003
ستشهاد الطفل )زهير خالد أبو مما أدى إلى ا وأطلقت الرصاص الحي تجاه األطفال؛ للمدينة،
صابة  (6) عامًا( 17والطفل )عبد القادر علي أبو الكاس  (5)عامًا(14جراد  أطفال آخرين  8وا 

(7). 
                                                 

م، )موقع إلكتروني(؛ 2/4/2003 -27/3المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، التقرير األسبوعي يغطي فترة ( 1)
 جريحًا )موقع إلكتروني(. 15موقع الجزيرة اإلخباري: االحتالل يجتاح بيت حانون مخلفًا شهيدين و

 (. 7م، )ص 9/4/2003 – 3ير األسبوعي بغطي فترة المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، التقر ( 2)
سرائيل تعيد احتالل بيت حانون، ) موقع إلكتروني(.3)  ( موقع الجزيرة اإلخباري: خمسة شهداء وا 
، )موقع إلكتروني(؛ المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 2003شهر نيسان إبريل تقرير األحداث وفا: ( موقع 4)

 (.9، )ص 09/04/2003-03فترة التقرير األسبوعي يغطي ال
 ، )موقع إلكتروني(.م2003مايو  21 – 15( مركز فلسطين لحقوق اإلنسان تقرير األسبوعي، يغطي الفترة 5)
 إسرائيل تعيد احتالل بيت حانون، )موقع إلكتروني(.موقع البوابة:  (6)
 (250م، )ص 2006 – 2000(: أسماء المصابين ما بين 2ملحق رقم )( 7)
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م اجتاحت قوات االحتالل بعشرات اآلليات الثقيلة 15/5/2003وفي يوم الخميس 
طال ق نار والجرافات منطقة الزيتون جنوب غرب بيت حانون، تحت غطاء قصف مدفعي، وا 

م، فارتكبت في هذا االجتياح 20/5/2003بمساندة من الطائرات الحربية، واستمر االجتياح حتى 
جرائم حرب من قتل وتدمير وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، أدى إلى استشهاد سبعة 

عامًا(، 33عامًا(، و)خليل محمد قرموط  14مواطنين، وهم: )محمد نبيل محمد الزعانين 
عامًا(، و)عبد القادر علي أبو  15عامًا(، و )زهير خالد أبو جراد  24حمد إكريم و)نضال م

وعشرات من  (1)عامًا( 14عامًا(، و)زياد خالد نصير  25عامًا(، و)خالد إبراهيم الزق  17الكاس 
 .(2)الجرحى 

ين م استهدفت قوات االحتالل، األطفال الذ18/5/2003وفي المكان نفسه وبتاريخ 
 .(3)عامًا(14مما أدى إلى استشهاد الطفل)زياد خالد نصر  جارة بالرصاص القاتل؛يلقون الح

تجاه قامت قوات االحتالل بفتح النار  ظهراً  2في تمام الساعة  م26/5/2003و بتاريخ 
للتسلل داخل األراضي  ؛السلك الفاصل بالقرب من المدينةشمال  إلى اتوجه مواطنيناثنين من ال

من الشريط رصد جنود االحتالل  هماقتراباوعند ، حصول على العملجل الالمحتلة، من أ
 ؛بشكل مباشر االنار عليهم بإطالق فقاموا ،حركتهما (يرز)إ بيت حانون  في معبر ون المتمركز 

 ه:وصديق (عاماً  21ش نجميعان البإرفيق ) األمر الذي أدى إلى استشهادهما على الفور، وهما:
  . (4) من سكان عزبة بيت حانون  (اماً ع 20طارق شحدة عباد البحيري )

مساًء، أطلقت قوات االحتالل النار  6م الساعة 1/6/2003و في يوم األحد بتاريخ 
ين، المتمركزين عند مدخل المدينة؛ مما أدى إلى إصابة مواطنين تجاه مجموعة من المواطن

 .(5)عامًا  20لؤي خليل حمدان  أعوام، و 7أكرم أبو هربيدهما: أحمد بجروح 
كما قامت قوات االحتالل المحاصرة للمدينة منذ أربعة أسالبيع بإطالق النار تجاه  

مما  مساًء؛ 6:30م الساعة 7/6/2003ريخ مجموعة من المتظاهرين على مدخل المدينة بتا
 . (6)عامًا وصفت حالته بالمتوسطة  17أدى إلى إصابة الطفل إبراهيم محمد عوض 

                                                 

تقرير حجم الخساائر التي لحقت بالمدنيين و ممتلكاتهم جراء اجتياح قوات  كز الميزان لحقوق اإلنسان:مر ( 1)
 م،)موقع إلكتروني(.20/5/2003إلى  15االحتالل لبيت حانون، خالل الفترة الممتدة بين 

 (.247 م، )ص2006 – 2000(: أسماء المصابين ما بين 2ملحق رقم ) (2)
 (.6م، )ص2003مايو  21-15ن لحقوق االنسان: التقرير األسبوعي يغطي الفترة، فلسطيالمركز ال ( 3)
، )موقع 2003مايو  28 – 22( المركز الفلسطيني للحقوق اإلنسان: تقرير األسبوعي يغطي الفترة من 4)

 إلكتروني(.
 (.7، )ص2003 يونيو 4مايو/  29المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير األسبوعي يغطي الفترة،  (5)
 (.8م، )ص 2003يونيو  11 – 5المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير األسبوعي يغطي الفترة،  (6)
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م في جريمة 15/6/2003خاصة بتاريخ  بوحدات المدينة إلى االحتالل قوات دخلت 
جديدة من جرائم القتل المتعمد الناتج عن استخدام القوة المفرطة، حيث قامت بإطالق النار على 

صابته بطلق ناري،  30المواطن: )رأفت أحمد الزعانين  عامًا(، أثناء وقوفه على باب منزله وا 
ونظرًا  ، لكنه أصيب بعيار ناري في يده؛المنزلعامًا سحبه داخل  23حاول شقيقه محمد 

للحصار المفروض على المنطقة لم يتمكن أهله من إسعافه، رغم أن إصابته كانت في فخده، 
 .(1)وبقي ينزف حتى استشهد

قوات االحتالل في  قامت ،المفرط للقوة واالستخدام االحتالل جريمة جديدة من جرائمفي و 
النار على مجموعة من صيادي العصافير جنوب شرق  طالقبإ م27/10/2003 االثنينيوم 

صابةو  (،عاماً  26كريم عليان حسن الكفارنة ) :استشهادإلى دى أا مم ؛مدينةال  ،خرينآاثنين  ا 
 . (2)من جنود االحتالل جلةاثناء توغل مجموعة ر أوذلك  ،غيرهمربعة أ واعتقال

مساًء  11النار الساعة  بإطالق م7/11/2003بتاريخ  يوم الجمعة قامت قوات االحتاللكما 
 ،البحث عن العمل أجلمن  ،م1948األراضي المحتلى عام  إلى لتسللوال ااح ينعلى شخص

ن أسعاف كد سائق سيارة اإلأو  ،متر من السلك الفاصل 100هما على بعد تيحيث عثر على جث
من  (عاماً  15وب شادي رفيق سعيد حب) :والشهيدان هما ،ن كانا يلبسان مالبس مدنيةيالشهيد

   .(3)من شرق بيت الهيا  ًا(عام 17بو شكل أبراهم عمر حسن )إالشهيد ، و شرق بيت الهيا
ويتضح مما سبق أن قوات االحتالل تتعمد قتل العمال؛ من أجل التضييق عليهم في 

من  حتى قيام صيادي الطيورأرزاقهم، ومنعهم من االقتراب من أراضيهم، أو العمل فيها، أو 
.للرزق  طلباً شباكهم  نصب

 م:2004: عام خامساً 
 بتاريخقامت قوات االحتالل باجتياح منطقة أبراج الندى في عزبة بيت حانون 

عامًا( من  18معتصم رفيق نصير)هم:  ،ربعة مواطنينأد استشهمما أدى إلى ا ؛م21/4/2004
( عاماً  15الطنانة  محمد ابراهيم)عامًا( من بيت الهيا، و 21 خلدون أبو جراد)وبيت حانون، 

                                                 

 (.7م، )ص2003يونيو  18- 12المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير األسبوعي يغطي الفترة من  (1)
النتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية ( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير األسبوعي حول ا2)

؛ وكالة األنباء الكويتية )كونا(: استشهاد شاب فلسطيني برصاص االحتالل 2003أكتوبر  29 -23المحتلة،
 م )موقع إلكتروني(.27/10/2003شرق غزة، بتاريخ 

هدم منازل وتهديد  :عد( موقع فلسطين المسلمة: الشؤون الفلسطينية، اإلرهاب الصهيوني متواصل ومتصا3)
 للسكان وقتل متعم د للمدنيين، )موقع إلكتروني(.
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 آخرون  37وأصيب  (1) ( من مخيم جبالياعاماً  18 براهيم بشير ريان)إمن مشروع بيت الهيا و

نها أربعة في حالة خطيرة، والباقون وصفت حالتهم بأو  ،حدهم بحالة موت سريري أبجروح، 
  . (2) طالق النار والقنابل المسيلة للدموعإوحاالت اختناق جراء  ،متوسطة

شادي مازن م قامت قوات االحتالل بإطالق النار باتجاه  الشاب )29/5/2004يخ وبتار 
استشهد على الفور، أثناء تواجده  ؛مما أدى إلى أصابته بعيار ناري في الرأس ؛(عاماً  25نصير 

   (3)شمال الكلية الزراعية.
م بعد 1/7/2004عامًا(، يوم الجمعة  15حسن حبوش  استشهد الطفل )حمزة ناهض

ابته بعيار ناري في الصدر، وذلك أثناء المواجهات التي كانت دائرة على مدخل مدينة بيت إص
 .(4)حانون في اليوم السابق بالقرب من محطة حمودة للوقود

ظهرًا وفي جريمة  12:30م، الساعة 3/7/2004وبعد يومين من الشهر نفسه وبتاريخ 
االحتالل بإغالق مدخل بيت حانون هي األكثر بشاعة منذ انطالق االنتفاضة قامت قوات 

طالق النار بشكل فتجمع عدد من المواطنين دون حدوث مواجهة، فقامت قوات االحتالل بإ
، وذلك (5)أعوام(  9مما أدى إلى استشهاد الطفل ) إيهاب عبد الكريم شتات  مفاجئ  باتجاههم؛

 المقابلة، ووفقًا لما َذكر عند محاولته قطع الشارع لشراء حاجيات له من سوبر ماركت في الجهة
 موجوداً الذي كان  (جواد بدير)تابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني السعاف اإلسائق سيارة 
 100بعد حوالي  ىبأنه شاهد طفلين يقطعان الشارع، فيما كانت الدبابات متوقفة عل"في المكان، 

 المواطنينجمهر عدد من ت ى متر شمال الشارع، ولم تكن أي مواجهات في تلك اللحظة سو 
هد بعدها أحد الطفلين و وبشكل مفاجئ سمع صوت عدة طلقات نارية، ش ،معظمهم من األطفال

باتجاههما  تتقدم ،فيما يجلس الطفل الثاني بجواره -وسط الشارع -األرض ىينحني ويجلس عل
رق الحياة العودة، حيث فا لمستشفىبنقله فقمت بعيار ناري في صدره،  اً أحدهما مصاب تفوجد

                                                 

جريحا في  37شهداء و  4 "( صحيفة األيام: توغل واستمرار أعمال التجريف وتسوية الرمال قرب "أبراج الندى1)
 بيت حانون )موقع إلكتروني(.

 (.251 م، )ص2006 – 2000(: أسماء المصابين ما بين 2ملحق رقم )( 2)
موقع وفا: التعرف على هوية ؛ ( موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: سجيل الخالدين: شهداء شادي نصير3)

 شهيد بيت حانون. )موقع إلكتروني(.
 شهداء في القطاع واجتماع فلسطيني إسرائيلي بواشنطن لبحث االنسحاب من غزة، 4( موقع البواب أخبار: 4)

 ()موقع إلكتروني
 مصرع مستوطن. ؛ جريدة القبس،4/7/2004يام: خمسة شهداء بينهم طفالن في الضفة وغزة، ( جريدة األ5)

طالق ثالثة صواريخ   شهداء بينهم طفالن في الضفة والقطاع، )موقع إلكتروني(. 7 «قسام»وا 
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مساًء من اليوم نفسه قامت  6لمستشفى العودة، وفي حوالي الساعة  بعد لحظات من وصوله
مما أدى إلى إصابة  وعة من األطفال على مدخل المدينة؛قوات االحتالل بإطالق نار تجاه مجم

 .(1)عامًا 14الطفل: أدهم أحمد أبو حسان 

على أن: "تتخذ الدول  تنص   الطفل ( من اتفاقية حقوق 4( فقرة )38المادة )في يذكر 
األطراف، وفقًا اللتزاماتها بمقتضى القانون اإلنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في 

لكي تضمن حماية ورعاية األطفال المتأثرين  ؛المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عملياً 
 . (2) "بنزاع مسلح

وقتل عدد  للقوة المفرطة التي ترتب عليها إصابة الكيان اإلسرائيلي ويالحظ استخدام
( من اتفاقية األطفال المذكورة 4( فقرة )38كبير من األطفال مخالفة بذلك ما جاء في المادة )

 هذه االتفاقية على أطفال فلسطين. يطبقأعاله، حيث لم 
رائيلي( وأثار ستيفن مايل: الخبير في أعمال الشرطة عن قتل المتظاهرين: إن الرد )اإلس

الصارم ليس له ما يبرره، إذ أنه من بين من قتلتهم القوات اإلسرائيلية متظاهرون شبان ال يمثلون 
 . (3) أي تهديد

في هذا األمر داللة واضحة على أن قوات االحتالل ال زالت تمارس قتل المتظاهرين، 
فة القوانين واستهداف األطراف من أجل إصابتهم بإعاقة دائمة ضاربين بعرض الحائط كا

 والوثائق الدولية.
م وبتصعيد غير مسبوق  قامت قوات االحتالل 29/6/2004وفي يوم الخميس الموافق 

التي استمرت حتى ق عليها االحتالل )عش الدبابير( باجتياح مدينة بيت حانون، في عملية أطل
المدينة م فرض االحتالل خاللها حصارًا مشددًا منعت بسببه حركة السكان في 8/8/2004

واستهدفت البنية التحتية مما زاد من معاناة السكان منذ اللحظة األولى لالجتياح، وقامت بعملية 
 .(4) تجريف واسعة لألراضي والبيوت، والمؤسسات، والبنية التحتية

كما استهدفت قوات سالح الجو اإلسرائيلي بصاروخ جو أرض مجموعة من رجال 
مما أدى إلى استشهاد: )فادي فريد الزعانين  م؛2/10/2004شرق شارع زمو، بتاريخ المقاومة 

صابة اثنين آخرين، وقد أعلنت ال ،عامًا( 23 )لؤي جمال  مصادر الطبية عن استشهاد المقاوموا 

                                                 

 (7، )ص 2004يوليو  07 - 01مركز فلسطين لحقوق اإلنسان تقرير األسبوعي، يغطي الفترة ( 1)
 (.13، )ص 4، بند 38قوق الطفل، مادة اتفاق ح (2)

 (.79القاسم، انتفاضة األقصى واحتماالت المستقبل، )ص (3) 
 (.15م، )ص28/8/2004م إلى 29/6/2004مركز فلسطين لحقوق اإلنسان: تقرير يغطي فترة ما بين ( 4)
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عامًا( بعد استهدافه بصاروخ من سالح الجو اإلسرائيلي بالقرب من منطقة زمو داخل  22حمد 
 . (1)م 3/10/2004وذلك بتاريخ  ،المدينة

م عن استشهاد المقاوم: )أحمد زكي 11/10/2004وأعلنت المصادر الطبية بتاريخ 
عامًا( بعد أن قامت قوات االحتالل بإطالق صاروخ أرض جو باتجاه مجموعة 22رمضان حمد 

من المواطنين الذين تجمعوا داخل المدينة بالقرب من مسجد عمر، وذلك بتاريخ 
 . (2)م 10/10/2004

 م:2005: عام سادساً 
الشريط  باتجاهشابان  توجه ،م4/2/2005يوم الجمعة  مساءً من  9:30الساعة وفي 

نظرًا للضائقة المالية  ؛عن عمل اً للتسلل للطرف اآلخر بحث ؛الحدودي بالقرب من بيت حانون 
دى أما م ل بإطالق قذيفة مدفعية باتجاههما؛التي يمر بها أهل القطاع، فقامت قوات االحتال

 . (3)(عاماً  29 فبو شلو أعماد جمعة )و (عاماً  19محمد شحدة البحري ، وهما: )ستشهادهماال
م، كان محدود المواجهات واالجتياحات، ويفرد الباحث ذلك إلى 200يتضح أن عام 

االنسحاب اإلسرائيلي األحادي الجانب من قطاع غزة في ذلك العام، تحت ضربات المقاومة 
 رتها لمواصلة هجماتها ضد الكيان الصهيوني.الفلسطينية، ورغبة منه في عدم إثا

   م:2006: عام سابعاً 
حتالل قرب م قامت مجموعة من المقاومين باالشتباك مع قوات اال9/2/2006وبتاريخ 

 ،من مخيم جباليا (عاماً  19 عمار مروان) ى استشهادمما أدى إل معبر بيت حانون )إيرز(؛
طارق )المواطن  كما استشهد ،جنوب غزة امنطقة تل الهو  من (عاماً  21 محمد رمضان)و
 ،وصفت بالخطيرة صيب مواطن بجروحأو  ،بيت حانون  مدينةمن ) عاماً  21 بو هربيدأق اسحإ

 . (4)المدينة  تجاههما شرق ا صهيونيةطلقتها دبابة أجراء قذيفة مسمارية وذلك 
الجمعة  وفي جريمة جديدة قامت قوات االحتالل باستهداف مجموعة من المقاومين يوم

ت مجموعة ، فقامة أحدهمب، بصاروخ أرض أرض شرق المدينة؛ مما أدى إلى إصام9/6/2006
قامت طائرة  ،زلهمانقله إلى المستشفى العودة، و أثناء عودة المسعفين إلى منمن المواطنين ب

وهم: )خالد يوسف  ،مما أدى إلى استشهاد ثالثة هيونية بقصف السيارة التي أقلتهم؛استطالع ص

                                                 

 روني(.( الجزيرة صحيفة سعودية: بالل أبو دقة، ثالجات الموتى تكتظ بالشهداء )موقع إلكت1)
 ( موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: سجل الخالدين، أحمد زكي القرمان حمد )موقع إلكتروني(. 2)
 (7، )ص2005فبراير  09 - 03( مركز فلسطين لحقوق اإلنسان: التقرير األسبوعي يغطي الفترة من 3)
توليد الكهرباء بالقطاع، )موقع  ( صحيفة األيام: ثالثة شهداء في غزة وقوات االحتالل تهدد بتدمير محطة4)

 إلكتروني(
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عامًا(، و)أحمد عطا زايد  26عامًا(، والشقيقان: )باسل عطا زايد الزعانين 41أحمد الزعانين 
 . (1) عامًا(22الزعانين 

م قامت 3/7/2006كم من السياج الفاصل، وأثناء اجتياح المدينة بتاريخ  2وعلى بعد 
منطقة الفرطة  ومة فيطائرة استطالع إسرائيلية بإطالق صاروخ باتجاه مجموعة من رجال المقا

عامًا( بعد إصابته بشظايا في  30مما أدى إلى استشهاد: )عبد الرحمن جابر درج  شرق المدينة؛
، أطلقت طائرات االستطالع من اليوم نفسه 11:55حوالي الساعة  ، وفي(2) صدره ورقبته

قة البورة ن في منطنهاية شارع المصرييفي اإلسرائيلية صاروخًا واحدًا تجاه مجموعة من الشبان 
قرب  وجودهأثناء  ،(عاماً 29سماعيل راتب المصري )إما أسفر عن استشهاد: م ؛شرق بيت حانون 

 . (3)وهو أحد أفراد األمن الوطني منزله، 
ن عدد من كا م،10/7/2006ثنين الموافق من يوم اإل 7:50في حوالي الساعة و 

لك أطلق مقاومون ذ ، وأثناءينةالمداألطفال يلعبون كرة القدم بالقرب من مدرسة الزراعة في 
 ،سرائيليةإوعلى الفور قامت طائرة استطالع  ،سرائيليةفلسطينيون صاروخ باتجاه البلدات اإل
حمد فتحي عودة )أ :هم ،منهم 3استشهاد إلى مما أدى  ؛بإطالق صاروخ واحد باتجاه األطفال

 15ريد محمود نصير محفوظ ف)، و(عاماً 16أحمد غالب نمر أبو عمشة )و ،(عاماً  16شبات 
م 13/7/2006استشهد على أثاره بتاريخ  بجروح مختلفة في الجسم مواطن أخرصابة ا  و  (،عاماً 

  .(5)(4) عامًا( 16وهو )راجي عمر جابر ضيف هللا 
لياًل  12الساعة  16/7/2006حانون، بتاريخ  بيت مدينة في االحتالل قوات توغلتكما

محورين )الشرقي والشمالي( وسط إطالق نار كثيف، الالق متر، وتم إغ 2000مسافة تقدر بنحو 
وتم قصف المدينة بالطائرات والمدفعية، واحتالل بعض المنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، 

صباحًا قامت قوات االحتالل بإطالق صاروخ باتجاه مجموعة من  5:30وفي تمام الساعة 
                                                 

 ( صحيفة األيام: استشهاد ثالثة مواطنين في بيت الهيا، وعشرات الجرحى في اعتداءات "الجمعة الحمراء1)
الشهر  350فلسطينيًا، واعتقلت  53)موقع إلكتروني(؛ موقع اإلسالم اليوم: إسرائيل قتلت  2006-06-10

( 46اإلنسان: قوات االحتالل ترتكب مجزرة جديدة، ذهب ضحيتها حوالي ) الماضي؛ مركز الميزان لحقوق 
 .2006-06-09شخصًا بين قتيل وجريح، 

الجمعية الوطنية الديمقراطية والقانون: ناشد أصدقاء الديمقراطية في العالم التدخل لحماية السكان  (2)
 .الفلسطينيين المدنيين )موقع إلكتروني(

 اإلنسان: قوات االحتالل تقتل فلسطينيًا شرق بيت حانون) موقع إلكتروني( ( مركز الميزان لحقوق 3)
، قوات االحتالل أخبار، األطفال في النزاعات المسلحة( الحركة العالمية للدفاع عن األطفال: فرع فلسطين، 4)

 اع غزة، )موقع إلكتروني(.اإلسرائيلي ترتكب جرائم حرب في قط
 .تقرير، األطفال الفلسطينيون الشهداء )موقع إلكتروني( (أخبار موقع العرب:  5)

http://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/theme/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://arabic.dci-palestine.org/~dcipal/category/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyy8aIgqvPAhWFOBQKHY42AQAQFggpMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.alarab.com%2FArticle%2F2841&usg=AFQjCNE8G-wUW1ARhLC2SCv0UjfRLkOiog
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هم: أدى إلى استشهاد ثالثة مقاومين،  مما ؛شارع أبو عودة بالقرب من المقبرةالمقاومين في 
 24عامًا(، و)شحادة زهير الكفارنة  25عامًا(، و)عبد الكريم يوسف حمد 23)معاذ حمزة عدوان 

صابة (1) عامًا(  .  (2)آخرين من سكان المنطقة  16، وا 
ومن خالل استخدام سالح القناصة قامت قوات االحتالل المتوغلة في المدينة بتاريخ 

مما أدى إلى استشهاد المواطن: )محمد  اطنين العزل؛م باستهداف عدد من المو 17/7/2006
 26عامًا(، و)محمد صبحي أبو عودة  18عامًا(، و)مهنا سعد مصلح  21محمود الكفارنة 

 . (3)عامًا( أثناء تواجدهم أمام منازلهم
على طول  م، أطلقت قوات االحتالل المتمركزة21/7/2006بتاريخ  1:25وفي الساعة 

الشريط الحدود شرق المنطقة الشمالية، عدة قذائف مدفعية باتجاه منطقة أبراج العودة في عزبة 
عيادة بالقرب من  10القذائف على بوابة البرج رقم  انون غرب المدينة، وسقطت إحدىبيت ح

مًا(، عا 14هم: )صالح إبراهيم ناصر مواطنين مما أدى إلى استشهاد ثالثة،  عزبة بيت حانون؛
 .  (4) عامًا( 28عامًا(، و)سعدي أحمد نعيم 33و)صادق عبد الرؤوف ناصر 

تجاه األحياء السكنية قامت قوات االحتالل بتاريخ  ًا لسياسة القصف المدفعيواستمرار 
مما أدى إلى استشهاد الشقيقتين )نهى  ؛من أبراج الندى 12م بقصف البرج رقم 24/7/2006

 .(5)عامًا(، عندما توجهتا لمحل البقالة لشراء بعض الحاجيات11 و10وختام محمد ربحي تايه 
م باتجاه الطفل: 31/7/2006كما قامت قوات االحتالل بإطالق قذيفة مدفعية بتاريخ 

مما أدى  عودته إلى منزله في منطقة الفرطة؛عامًا(، أثناء  16)ناهض محمد فوزي الشنباري 
 . (6) إلى استشهاده على الفور

 (عاماً 52 وزهير الكفارنة) عامًا( 52الكفارنة  عثمانم قام )14/8/2006وبتاريخ 
إلزالة منصات وذلك  ،شمال مدينة بيت حانون  زليهماإلى المدرسة الزراعية القريبة من منبالتوجه 

 ،الصواريخ على البلدات اإلسرائيليةبعض مقاومون إلطالق الصواريخ التي كان قد استخدمها ال
                                                 

( مركز الميزان لحقوق اإلنسان: بيانات صحفية، يستنكر تصعيد قوات االحتالل استهدافها للمدنيين والمنشآت 1)
 المدنية، )موقع إلكتروني(.

 (251م، )ص 2006 – 2000(: أسماء المصابين ما بين 2ملحق رقم )( 2)
( الشبكة العربية للمعلومات حقوق اإلنسان: مركز الميزان، قوات االحتالل تتعمد قتل المدنيين وتدمير 3)

 المنشآت المدنية )موقع إلكتروني(.
 (.9، )ص 2006يوليو  26-20المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير أسبوعي، يغطي الفترة من ( 4)
شهداء بينهم طفالن ومسنة وحفيدها إثر قصف مدفعي على بيت حانون  ستة :( صحيفة األيام: خليل الشيخ5)

 م، )موقع إلكتروني(. 25-07-2006وبيت الهيا
 .7/11/2016( مقابلة عم الشهيد: أمين فوزي الشنباري، قابلة: زكريا عدوان، 6)
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، ا؛فقامت الطائرات اإلسرائيلية باستهدافهم ،أطفالهممنازلهم و بعاد الخطر عن في محاولة منهم إل
  .(1) ) عاماً  16 أحمد يوسف الكفارنة) :الذي أدى إلى استشهادهما إضافة إلىاألمر 

م قامت قوات خاصة بالتسلل والتوغل داخل المدينة 2/9/2006وفي يوم السبت الموافق 
من أجل اعتقال  يتة؛منزل المواطن: ناصر صبحي أبو الف فجرًا، حيث اقتحمت 2:30الساعة 

أحد أبناءه، وقامت بإطالق النار عليه، مما أدى إلى إصابته، وظل ينزف ساعات طويلة، وبدأت 
، وفي الجوار أطلقت قوات االحتالل النار بشكل مباشر على (2)بالتحقيق معه وهو مصاب

ثناء خروجه من منزله لمعرفة ما يدور في عامًا( أ 53المواطن:)محمد إسماعيل أبو عودة 
لده، وخرجت بنات امما أدى إلى استشهاده، واستشهد انبه إسماعيل عند خروجه لتفقد و  ؛المنطقة

 16 – 17الشهيد لرؤية والدهن وأخيهن، فأطلق االحتالل األعيرة النارية باتجاه )حنان وأزهار 
إلى الداخل، فأرسل جنود  الطفلتينمن سحب  تمكن سكان المنزلبجروح خطيرة و  فأصيبتا عامًا(،

درعًا بشريًا أثناء  عاماً 21 ةساري أبو الفيت :المواطن التي استخدمت االحتالل أفراد القوة الخاصة
وتش أن هذه الممارسات ولقد قالت منظمة حقوق اإلنسان الدولي هيومن رايتس و  ،اقتحام المنازل

الدولي اإلنساني، كما أنها تنتهك التزام إسرائيل باحترام من مبادئ القانون  اً أساسي تنتهك مبداً 
، وذكرة المنظمة أنه يجب 27وحماية األشخاص المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المادة 

وبعد نحو ساعتين من النزيف  ،(3)على الجيش اإلسرائيلي التوقف فورًا عن هذه الممارسات"
ف الفلسطينية من الوصول للمنطقة، بعد إجراء تنسيق اإلسعاالطبية و طواقم الالحاد، تمكنت 

 . (4)الشديد رخطال ةونقل الطفلتين إلى مستشفى كمال عدوان في بيت الهيا، وهما في حال ،منيأ
أن ما ارتكبته قوات االحتالل من جرائم حرب خالل االجتياحات يتضح مما سبق، 

الخاصة  ةجنيف الرابع يةدولي، وخصوصًا اتفاقللمدينة يعد انتهاكًا صريحًا لنظم وقواعد القانون ال
المدنيين زمن الحرب، حيث انها تمنع استهداف المدنيين، ولكن األحداث التي دارت في  بحماية
 المدنيين هدفًا مباشرًا لالستهداف والقتل.  جعلتالمدينة 

                                                 

زة ) موقع غشهيدا خالل انتفاضة األقصى  14عائلة قدمت  :( جريدة الحياة الجديدة: يحيى المدهون 1)
 إلكتروني(.

 م.13/10/2016ناصر صبحي أبو الفيته، قابلة زكريا عدوان،  (2)
(3) Human Rights Watch: In A dark hour: The use of civilians During IDF Arrest 
Operations, April 2002,(p2). 

)موقع  خاصة في بلدة بيت حانون  عملية توغل نفذتها وحدات إسرائيليةالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: ( 4)
 إلكتروني(.
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 أن ما قامت به قوات االحتالل من توغل واعتالء المنازل، واستخدام مما سبق يتضح
ة المواطنين العزل بدون أي سبب أو مبرر، يدل على همجي لة والخفيفة ضدلألسلحة الثقي

 صارم لكل القوانين واألعراف والمواثيق الدولية. االحتالل ووحشيته، وفي ذلك تحد  
م توغلت وحدات خاصة جنوب 23/10/2006وفي صبيحة أول أيام عيد الفطر بتاريخ 

: رياض ر في وسط بيارة زمو، وكان األخوانعتالء بيت مهجو وقامت با ،شرق مدينة بيت حانون 
وعدنان كمال الشنباري متجهين إلى بيوتهم في شارع البنات، قامت القوة الخاصة بإطالق النار 

مما أدى إلى إصابة رياض الشنباري الذي استشهد في اليوم التالي، فقام عدد من أفراد  ؛عليهما
خاصة، وأخذوا يطلقون النار م إلى البيت الذي كانت فيه القوة العائلة الشنباري بالتوجه بأسلحته

الدكتورسعيدجودة،مديرمستشفىالشهيدمما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص، وقد ذكر عليهم؛

كمالعدوان،أنالشهداءالستةهم
عامًا(، و)خالد كمال الشنباري  32: )عطا كمال الشنباري (1)

 17عامًا(، و)إبراهيم فؤاد عبد اللطيف الشنباري  29مال الشنباري عامًا(، و)كمال عدنان ك 36
 (2)المدينة عامًا( من سكان 52عامًا(، و) نعمة حسن عدوان  23عامًا( و)رامي موسى حمدان 

 بتاريخ  كما استهدفت مجموعة من المقاومين في شارع العجوز بالقرب من مسجد عمر 
سهيل  :قام المواطن صباحاً  8:30الساعة في تمام  ،م26/10/2006يوم الخميس وفي 

رض زراعية شمال أجل صيد العصافير في أعبد الرازق المجدالوي بنصب شبكة الصيد من 
 ،  حيث(3)براج المراقبةأمن  عليه النار بإطالقودون أي مبرر  ،قامت قوات االحتالل، مدينةال

 المجدالوي  الرازق  عبد )سهيل طن:الموا أن ،الصحة وزارة في والطوارئ  اإلسعاف عام مدير أفاد،
 . (4)نارية  أعيرة بثالثة إصابته إثر استشهد عامًا( 35

م اجتاحت قوات االحتالل المدينة، وصعدت تلك القوات من 1/11/2006وبتاريخ 
أعمال القتل العمد والقتل خارج إطار القانون واإلفراط في استخدام القوة المسلحة ضد المدنيين 

ستهدفوا األماكن المكتظة بالسكان دون مراعاة للشرائع والقوانين الدولية في عملية العزل، ، كما ا
، حيث بدأت العملية فجر يوم األربعاء بتاريخ  (5)أطلق عليها االحتالل )عملية غيوم الخريف(

                                                 

م، 2006نوفمبر  1 –أكتوبر  19المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير أسبوعي يغطي الفترة من ( 1)
 .(9)ص

 ( موقع وفا: ارتفاع عدد شهداء مجزرة بيت حانون إلى ستة )موقع إلكتروني(.2)
 (.6م، )ص 2003/ أكتوبر 29 -23سبوعي يغطي الفترة من ( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير األ3)
 ( المركز الفلسطيني لإلعالم: االحتالل افتتح عيدهم بالدم وأنهاه به.) موقع إلكتروني(4)
على شمال قطاع غزة؛ مما أسفر عن  2006عملية غيوم الخريف": بدأت في مطلع نوفمبر/ تشرين ثانٍّ  (5)

مواطنا  18ة بيت حانون، وفق إحصائيات رسمية فلسطينية، من بين القتلى في بلد 42مواطنا، منهم  78مقتل 
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آلية عسكرية مع تغطية ومساندة من الطائرات الحربية، وأغلقت  70بما يقارب  1/11/2006
 2:00الساعة  وفي ،(1)وحاصرت المدينة من جميع الجهات بيت حانون ئيسين في المحورين الر 

 استشهاد العديد من المواطنين وهم،مما أدى إلى  ؛فجرًا انطلقت العملية العسكرية اإلسرائيلية
وذلك من خالل قصف بصاروخ  ،عامًا( من قوات األمن الوطني25)فايز محمد زويدي 

عامًا(، وأصيب بعدد من األعيرة النارية في مختلف أنحاء  23استطالع، و)أحمد يوسف سعدات 
الجسم،  أنحاء عامًا( أصيب بعدة أعيرة نارية في مختلف 25جسمه، و)حسام محمد أبو هربيد 

 17عامًا( الذي استشهد نتيجة عيار ناري، و)أحمد زهير عدوان  22و)محمد صالح المصري 
 . (2)عامًا( بعيار ناري في الرأس 21د عامًا( بعدة أعيرة نارية، و)خليل ناصر حم

   .(3) (عاماً  25طارق مصطفى ناصر ) المجاهد استشهادإلى ا أدى مم م1/11/2006
يالحظ أن ما تقوم به قوات االحتالل من سياسة قصف وتدمير ضد المدنيين يتنافي مع 

أن يكون السكان  ( على أنه:" ال يجوز51ما جاء في القانون الدولي اإلنساني، في نص المادة )
المدنيون بوصفهم هذا، وال األشخاص المدنيون محاًل للهجوم، وتحظر أعمال العنف، أو التهديد 

 به، الرامية أساسًا إلى بث الخوف والذعر بين السكان المدنيين".  
م قامت قوات االحتالل بإطالق النار على عدد 2/11/2006وفي اليوم الثاني بتاريخ 

عامًا( أصيب بعيار ناري في  57هو: )ذياب أحمد البسيوني بينهم رجل مسن المواطنين من  من
 23استشهد: )يوسف روحي عقل و  ؛ مما أدى إلى استشهاده،الرأس أثناء وقوفه على شرفة بيته

عامًا( بعيار ناري في الرأس  29نتيجة عيار ناري في الصدر، و)عصام أحمد أبو عودة  ؛عامًا(
نتيجة عيار ناري في الصدر، و)محمد  ؛عامًا( 21)باسم محمد الجمال فوق منزله، وعندما كان 

                                                                                                                                            

من عائلة واحدة )العثامنة( لقراءة المزيد انظر: المركز الفلسطيني لإلعالم: ما سر تسمية أسماء الحمالت 
  .العسكرية الصهيونية، )موقع إلكتروني(

(1) providing humanitarian assistance to Palestine refugees since 1950 Beit Hanoun 

Flash Appeal , The Assault on Beit Hanoun November 2006. (p2) 

 .(326(؛ عدوان: تاريخ حضارة ومقاومة،)ص17
مصابا، )موقع إلكتروني(؛ مركز الميزان لحقوق  180أكثر من  - 37( موقع دنيا الوطن: أسماء الشهداء ال ا2)

 ان اإلسرائيلي على بيت حانون يخلف ستة شهداء، )موقع إلكتروني(.اإلنسان: شريط أخبار: العدو 
موقع كتائب الشهيد عز الدين القساام: بيان عسكري معركاااة وفااااااء األحاااارار استشهاد المجاهد القسامي طارق  (3)

 .ناصر)موقع إلكتروني(
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سيارات عامًا( بنوبة قلبية حادة ، وكذلك أصيب عدد من المواطنين، ومنعت 49محمود فياض 
 . (1)نظرًا للحصار المفروض على المدينة ؛اإلسعاف من الوصول إلى المكان

قدم مسجد في المدينة، حيث كان وقامت قوات االحتالل بمحاصرة مسجد النصر، وهو أ
عامًا( 22يتحصن فيه عدد من المقاومين، مما أدى إلى استشهاد المقاوم، )صهيب رفيق عدوان 

عرضن إلطالق النار، وأصيب عن المسجد؛ ف لفك الحصار،  ولقد تحركت نساء بيت حانون (2)
هيا، لمؤازرة نساء عدد منهن ولقد رافق ذلك وصول عدد من النساء من منطقة جباليا وبيت ال

، وعند وصولهن مشارف المدينة بالقرب لمساهمة في فك الحصار عن المقاومينوا ،بيت حانون 
الحتالل بإطالق النار صوب النساء؛ مما أدى إلى استشهاد من مدخل العزبة، قامت قوات ا

ان مخيم عامًا من سك 44عامًا( و)ابتسام يوسف مسعود  48: )روضة إبراهيم جابر اثنتين وهما
عامًا (  22: )حسن صالح أحمد صالح المواطنانواستشهد في هذا اليوم  ، كما(3)جباليا(

صابة باقي  4والطفل:)رياض محمد فياض  أعوام( بعد قيام قوات االحتالل بقصف منزل عائلته وا 
 . (4)األسرة

ها وكل ما وهنا يظهر الدور الجهادي والنضالي للمرأة الفلسطينية التي تقدم زوجها وأبناء
لمجاهدين، ولقد كان نفسهن شهيدات نصرة للوطن وحماية لتملك من أجل فلسطين، حيث قدمن أ

للمرأة الفلسطينية في بيت حانون دور خاص في هذه المعركة حيث عملت على حماية الشباب 
خراجه من الطوق الذي ضربه االحتالل حول مسجد النصر   .بمن فيه من المقاومينالمقاوم وا 

ون بالقرب من مسجد عبد هللا قامت قوات االحتالل بقصف منطقة عزبة بيت حانكما 
) حمزة محمد عامًا(، و 15)أحمد سحويل هم: ا أدى إلى وقوع عدد من الشهداء، مم عزام؛

 عامًا(21عامًا(، و)محمود أحمد صباح  16عامًا(، و)حمدي رمضان عبد الدايم  12كرسوع 

                                                 

قتياًل وجريحًا في اجتياح  95فة االتحاد:( موقع معًا اإلخباري: غيوم الخريف" تمطر نيرانها على غزة ؛ صحي1)
 ، )موقع إلكتروني(2006 نوفمبر 03 غيوم الخريف، عالء المشهراوي، تاريخ النشر: الجمعة

الشهيد صهيب عدوان. قدم روحه فداًء إلخوانه المحاصرين )موقع  ويكبيديا اإلخوان المسلمين:( موقع 2)
 إلكتروني(.

مون واألهالي صمدوا في البلدة؛ مجلة الغيداء، مركز شؤون المرأة غزة، بيت ( موقع فلسطين المسلمة: المقاو 3)
 (.10حانون تستقبل الموت بالحياة )ص 

 (.7، )ص 2006نوفمبر  8 – 2مركز فلسطين لحقوق اإلنسان تقرير أسبوعي يغطي الفترة من ( 4)
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 حمودة محطة من بالقربوات االحتالل مجموعة من الشباب، وفي اليوم نفسه استهدفت ق(1)
 . (2)عامًا( من مخيم جباليا 26مما أدى إلى استشهاد المقاوم:)إياد صبري أبو الجديان  ؛للوقود

 عامًا(، بعد أن 46م استشهد المواطن: )مروان محمد أبو هربيد 4/11/2006وبتاريخ 
استشهد الطفل )محمد إبراهيم رون بجروح، كما يتهم. وأصيب ثالثة آخلبالمنزل المجاور  قصف

وأطلقت قوات عامًا(،  32و)رائد حليم صيام عامًا( على مدخل عزبة بيت حانون،  17بعلوشة 
مما  ت حانون على مجموعة من المواطنين؛االحتالل النار بشكل مكثف على مدخل عزبة بي

عامًا(  21عمر : )عمار رزق نالمواط، وكانت حالة (3)أشخاص 8أدى إلى إصابة ما يزيد عن 
 . (4) رهاخطيرة استشهد على إث

عامًا( بطلق ناري في  13قامت قوات االحتالل بقتل الطفلة )إسراء طالل ناصر كما 
الرأس داخل منزلها في منطقة حي األمل، وذلك أثناء وقوف الطفلة على نافذة منزلها، حيث 

 . (5)بهكانت الجرافات تدمر المنازل المحيطة 
وهذا دليل على مدى عنجهية االحتالل، ومخالفته للقوانين الدولية، فما حدث في هذا 
اليوم يعد من أكثر األمور بشاعة في حق اإلنسانية، بعد أن تم اعتقال المواطن: )مازن هاني 

عامًا(، من قبل قوات االحتالل، وبعد انتهاء التحقيق معه قامت قوات االحتالل، 21شبات 
مما أدى إلى استشهاده  ؛حقدها منزله، أطلقت عليه القناصة نيران وأثناء عودته إلىبإخالء سبيله 

   .(6)على الفور
بشأن معاملة أسرى الحرب في المادة  نيفاتفاقية جي هذا مخالف لما نصت عليهو 

يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع األوقات، ويحظر أن تقترف الدولة  (:"13)
يعتبر انتهاكا جسيما مما يسبب موت أسير في عهدتها،  ،ي فعل أو اهمال غير مشروعالحاجزة أ

  (7) لهذه االتفاقية".

                                                 

 (.8)ص  نفس المصدر:( 1)
 الشهيد )موقع إلكتروني(.موقع لجان المقاومة الشعبية الرسمي: تبني ( 2)
 م، )ص (.2006 – 2000(: أسماء المصابين ما بين 2ملحق رقم ) (3)
 قوات االحتالل تستهدف الطواقم الطبية )موقع إلكتروني(.مركز الميزان لحقوق اإلنسان: ( 4)
اد شابين ( موقع إيالف، مقتل فلسطينيين وطفلة في بيت حانون؛ وكالة األنباء الكويتية )كونا(، استشه5)

 فلسطينيين وطفلة بعد إصابتها برصاصة في رأسها )موقع إلكتروني(.
 15غيوم الخريف" تمطر صواريخ وقذائف، تاريخ النشر اإلثنين "( صحيفة الرياض: أبو عويمر، الريماوي: 6)

 ، )موقع إلكتروني(.  14014العدد  -م 2006نوفمبر 6 - ها 1427شوال 
 ين عوض، األسرى في القانون الدولي اإلنساني، ) موقع إلكتروني(.موقع الحوار المتمدن: حس( 7)
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طلقت قوات االحتالل النار تجاه م، أ5/11/2006مس لالجتياح بتاريخ وفي اليوم الخا
مما أدى إلى استشهاده بعد إصابته بطلق  عامًا(؛ 23دي محمد خالد الحمادين المواطن: )مه

عامًا(، وهو من  27اري في الصدر، وفي اليوم نفسه وجدت جثة المواطن: )حسام محمد عبيد ن
رجال األمن الوطني من مخيم الشاطئ ملقاة فوق كومة رمل عند مدخل شارع الواد غرب 

 . (1) االستشهادالمدنية، علمًا بأنه كان مصابًا وبقي ينزف حتى 
ب، ضد المدنيين العزل، استهدفت قوات الحرو  في جرائموفي جريمة تعتبر من أبشع 

منازل ، م8/11/2006يوم األربعاء الموافق من فجر  5:40االحتالل اإلسرائيلي الساعة 
عبد وجيرانهم  ،وأشرف عبد هللا العثامنة ،وحسين وأحمد، ،وسعد ،ألشقاء مسعودالمواطنين ا

وتقع هذه المنازل في نهاية وصقر محمد عدوان،  ،وجمال قاسم الكفارنة ،الهادي قاسم الكفارنة
( شخصًا من 18القصف إلى استشهاد )هذا وقد أدى المدينة، في الجزء الغربي من  شارع حمد

، حدثت (2)( أنثى12)و ،( طفالً 25( جريحًا، من بينهم )53( إناث، و)8( أطفال و )7بينهم )
وأثناء خروج المواطنين  بعد يوم واحد من االنسحابقوات االحتالل االنتشار، الجريمة بعد إعادة 

 : (3)من منازلهم قامت قوات االحتالل بقصفهم، وهم خارج منازلهم في وسط الشارع والشهداء هم 
حمد أنعمة ( (، وعاماً  30حمد العثامنةأ سناء) (، وعاماً  80حمد العثامنةأاطمة )ف
 (،عاماً  45العثامنةصباح محمد (، و )عاماً  55مسعود عبد هللا العثامنة(، و )عاماً  60العثامنة

عرفات سعد (، و)عاماً  18فاطمة مسعود العثامنة(، و) عاماً  26سمير مسعود العثامنةو)
سعد  ((، وعاماً  16محمد سعد العثامنةو)  (،عاماً  17مهدي سعد العثامنة(، و)عاماً  20العثامنة

(، و انعام ثامنةمرام رامز الع ((، وعاماً  12محمود امجد العثامنة) (، وأعوام 8مجدي العثامنة
محمد رمضان ) (، وعاماً  33نهاد محمد العثامنة(، و )شهور  6ميساء رامز العثامنة)

مًا(، و عا 45 صقر محمد عدوان) (، وعاماً  26منال محمد العثامنة(، و)عاماً  28العثامنة
 .(4) عامًا( 40باسل عبد الهادي الكفارنة )

                                                 

بيان صحفي، يستنكر العدوان اإلسرائيلي المتصاعد على بلدة بيت حانون مركز الميزان لحقوق اإلنسان: ( 1)
 )موقع إلكتروني(.

حانون )موقع  بيان صحفي، قوات االحتالل ترتكب مجزرة جديدة في بيت مركز الميزان لحقوق اإلنسان:( 2)
 إلكتروني(.

 (.11- 10، )ص 2006نوفمبر  8 – 2مركز فلسطين لحقوق اإلنسان تقرير أسبوعي يغطي الفترة من ال( 3)
قاصرون فلسطينيون قتلوا بأيدي قوات األمن اإلسرائيلية داخل األراضي المحتلة، منذ بداية موقع بتسيلم: ( 4)

 .)موقع إلكتروني( الرصاص المصبوب""اإلسرائيلية االنتفاضة الثانية وحتى العملية العسكرية 
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متأثرًا  18/11/2006 امًا( بتاريخع 25كما استشهد المواطن: )شادي جمال الشريف 
 2/11/2006بجراحه التي أصيب بها خالل اجتياح مدنية بيت حانون يوم الخميس الموافق 

 . (1)وذلك من خالل استهدافه بصاروخ من قبل طائرات االحتالل اإلسرائيلي داخل المدينة 
و خبير عسكري وفي تعليق على العمليات العسكرية واجتياح المدن، قال ديفيد هولي وه

مستقل ويعمل لصالح منظمة العفو الدولية: " يبدو أن العمليات العسكرية التي اجرينا تحريات 
لحاق  ذاللهم وتخويفهم وا  حولها، لم تنفذ ألغراض عسكرية، بل لمضايقة السكان الفلسطينيين وا 

أو أنه أمر بأن  األذى بهم، فإما أن يكون الجيش اإلسرائيلي يفتقر إلى االنضباط إلى أقصى حد،
 .(2)يقوم بأفعال تنتهك قوانين الحرب" 

يالحظ من قراءة األحداث السابقة بأن هناك جرح عميق أحدثه االحتالل اإلسرائيلي من 
خالل استهداف البيوت الوادعة األمنة، في شارع حمد حيث قصفت منازل المواطنين من عائلة 

حرب حقيقية على المنطقة برز فيها ظلم ، وخيمت أجواء الشهداء والجرحىالعثامنة فسقط 
 .صغير أبو كبير مرأة أو رجلاالحتالل وعدوانه دون تفريق بين 

 23/11/2006من يوم الخميس   5:20قامت قوات االحتالل في تمام الساعة كما 
كان يستقلها ثالثة مقاومين من لجان  ،بإطالق صاروخ باتجاه سيارة من نوع سوبارو بيضاء اللون 

مما أدى إلى  يت حانون؛مة الشعبية بالقرب من مدرسة أحمد الشقيري في عزبة بالمقاو 
عامًا( من مخيم جباليا، و)أحمد درويش أبو  42استشهادهم، وهم: )فائق أحمد أبو القمصان 

عامًا( من بيت  32عامًا( من مخيم جباليا، و)محمود جمعة سليمان البسيوني  35القمصان 
 . (3)حانون 

م2006-2000: عدد الشهداء والمصابين في الفترة ما بين (1 -1) جدول
(4)

 

 ون المصاب الشهداء العام م
1 2000 2 1 
2 2001 13 88 
3 2002 13 22 
4 2003 23 26 

                                                 

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: بيان عسكري تبني الشهيد، معركاااة وفااااااء األحاااارار )موقع إلكتروني(.(1) 
(2) Amnesty International: The heavy price of Israeli Incursions 12/4/2002,(p2). 

 بارية: اغتيال قائد ألوية الناصر في شمال غزة ونائبه في غارة إسرائيلية )موقع إلكتروني(.( وكالة معا اإلخ3)
الجدول من إعداد الطالب حيث استعان بعدد من المؤسسات منها: "وزارة الصحة، مركز فلسطين لحقوق ( 4)

 .اإلنسان، مركز الميزان، بعض المواقع االلكترونية(
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5 2004 31 58 
6 2005 2 0 
7 2006 101 128 

 323 185 المجموع
 

 إلى أخرى وذلك حسب سنةختلف من جرحى الجدول أن أعداد الشهداء واليتضح من ا
 األشهر األخيرةم مع بداية االنتفاضة وفي 2000سرائيلية في المدينة، ففي عام االعتداءات اإل

، ومع بداية العام الجديد من االنتفاضة وأثناء توجه المتظاهرين بالقرب من مناطق ذلك العاممن 
ء والجرحى، أما في فترة ما بين عامي م زاد عدد الشهدا2002 – 2001االحتكاك في عامي 

يق2004 – 2003 اع م فقد بدأت قوات االحتالل عمليات التوغل واالجتياح للمدينة بشكل كبير وا 
م انسحبت 2005صفوف المواطنين والشهداء، وفي عام  أكبر عدد ممكن من اإلصابات بين

م  تعرضت المدينة 2006وفي عام قوات االحتالل من قطاع غزة فلم يكن هناك أحداث تذكر، 
أنواع القمع والقتل والترهيب، حيث معركة اهل الجنة وسقوط عدد كبير من الشهداء  عبشأل

 نتيجة آلة البطش اإلسرائيلية الفتاكة.  ؛والمصابين
 
 
  



39 

 

بين عامي ما في مدينة بيت حانون: للمواطنين المبحث الثاني: االعتقاالت اإلسرائيلية 
 م:2006 – 2000
 تمهيد:

لى مدار السنوات قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي، وأجهزته األمنية بمالحقة المدنيين ع
الفلسطينيين، فقامت باعتقال الكثير منهم، ومارست أبشع صور التعذيب والتنكيل اتجاههم، ولم 
تقتصر االعتقاالت على فئة عمرية معينة؛ بل شملت كل الفئات للحصول على اعترافات منهم، 

عرضهم على محكمة عسكرية؛ يترأسها قاضٍّ واحد أو ثالثة يتم تعيينهم من الجيش، و كما يتم 
لم تراع  المحكمة العسكرية أصول المحاكمة العادلة، المنصوص عليها في القوانين الدولية التي 

تقوم قوات خاصة ، إن عمليات االعتقال تتم بطرق مختلفة من خالل (1)تحفظ لألسرى حقوقهم
يد من الفلسطينيين المطلوبين لها، حيث تتنكر تلك الوحدات بمالبس عربية، اعتقال العدب
 . (2)ل إلى القطاع، وتقوم باختطاف الفلسطينيين المطلوبين، واقتيادهم إلى السجنو دخالو 

حيث كانت تتم عمليات االعتقال  االجتياح والتوغل والدخول بشكل مفاجئ،أو من خالل 
ى المعابر، أو على ومنها ما يتم عن طريق االعتقال عل (3)انفي جو من الخوف والترويع للسك
 السلك الفاصل، ومن هذه الحاالت:

 م:2001واًل: عام أ
بالقرب من الشريط الحدودي شرق  يينفلسطين ةفتي ةقوات االحتالل باعتقال ثالث تقام

 ،عاماً 15هم: كامل جبريل محمد المصري ، م15/6/2001 األحد بتاريخ يوم في حانون بيت
وتم  ،عاماً  16وعبدالكريم عرفات عطا هللا المصري  عامًا، 15 كرم محمد المصري أسهيل و 

 . (4)( يرزمعبر بيت حانون )إحجزهم في 

 م:2002ثانيًا: عام 
من الجهة الشرقية حتى وصلت شارع القرمان بيت حانون قامت قوات خاصة باقتحام 

المواطن: زكريا محمد  ت منزلحاصر  12:30م، وفي تمام الساعة 11/9/2002 بتاريخ
قوات االحتالل  قامتدقائق،  10بعد دخول المواطن زكريا الكفارنة منزله بحوالي الكفارنة، 

                                                 

 (.31الفلسطيني في سجون االحتالل، )ص أبو هالل: معاناة األسير ( 1)
 (.12مركز الميزان: من يوقف المجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية الثانية لالنتفاضة،)ص ( 2)
 (.225،) ص 2005الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، التقرير السنوي الحادي عشر سنة ( 3)
 (.9م،)ص 2001/ يونيو 20 – 14ير األسبوعي يغطي الفترة من المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقر ( 4)
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خراج جميع أفراد األسرة منه، واعتقال المواطن: زكريا وأخيه هاني الكفارنة مداهمةب  ،المنزل وا 
 . (1)سنوات 3والذي حكم عليه بالسجن 

م، مدعومة بقوات خاصة، وتحت غطاء 30/10/2002ل بتاريخ كما قامت قوات االحتال
الشرقية من المدينة، وسيطرت على عدة منازل في المنطقة  الطائرات المروحية، باقتحام المنطقة

أصيب أحد المواطنين إصابة  وقدبتفتيشها، وترويع ساكنيها، ومن ثم تفجيرها جزئيًا،  وقامت
عامًا، كما تم  21ه أكرم عامًا، واعتقل أخو  25البسيوني  سماعيلبالغة داخل منزله، وهو ماهر إ

 : (2) همالمنازل،  شخصًا من أصحاب هذه 16اعتقال 
 .عاماً  25ماهر اسماعيل محمد البسيوني  -1
 .عاماً  21أكرم اسماعيل محمد البسيوني  -2
  .عاماً  42كرم محمد محمود عدوان أ -3
  ًا.عام 40محمود محمد محمود عدوان  -4
 .عاماً  37ود عدوان سامة محمد محمأ -5
  .عاماً  36علي محمد محمود عدوان  -6
 .عاماً   33مين محمد محمود عدوان أ -7
 .عاماً  27نور محمد محمود عدوان أ -8
  .عاماً  17سامة محمد محمود عدوان أمحمد  -9
 ًا.عام 36حمد عبد ربه الكفارنة أزكريا  -10
  عامًا. 40هاني أحمد عبد ربه الكفارنة   -11
  .عاماً  24نة حمد عبد ربه الكفار أزياد  -12
  .عاماً  22حمد عبد ربه الكفارنة أزاهر  -13
 ًا.عام 45حمد زويدي أبراهيم إ -14
 ًا.عام 20براهيم زويدي إرامي  -15
 . (3)ًا عام 18براهيم احمد زويدي إمحمد  -16

 
 

                                                 

 .3:46م، س 16/11/2016مقابلة: زوجة األسير، صباح فيزان قاسم، المقابل: زكريا عدوان ( 1)
 (.7 -6م، )ص 30/10/2002 – 24مركز فلسطين لحقوق اإلنسان: التقرير األسبوعي يغطي الفترة من ( 2)
نسان: قوات االحتالل اإلسرائيلي تواصل جرائمها في األراضي الفلسطينية المحتلة ( مركز الميزان لحقوق اإل3)

 وتنسف منزلين وتعتقل ستة عشر فلسطينيًا في بيت حانون، وتهدم سبعة منازل في رفح، )موقع إلكتروني(.
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 م:2003ثالثًا: عام 
م، قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بالتوغل في شارع حمد شمال 23/2/2003بتاريخ 

عامًا، وقامت بهدم  30تحمت منزل المواطن: عماد محمد عبد هللا حسين العثامنة المدينة واق
 . (1)حاصرت المنزل، وألقت القبض عليه واعتقلتهالسور الخارجي للمنزل باستخدام الدبابات و 

 االثنينيوم  ،عاماً  35هللا شبات  تيسير حسن عبدكما اعتقلت قوات االحتالل المواطن: 
واقتادتهم إلى عمق رضه أثناء عمله داخل أ ،ظهراً  1:30الساعة  م14/4/2003الموافق 

 . (2)م1948المناطق الفلسطينية المحتلة عام 
قتحام منطقة الزيتون امن  إسرائيلية تمكنت وحدات خاصة م،27/4/2003وبتاريخ 

غطاء تحت  ،ليات العسكرية الثقيلة إلى المنطقةمن اآل صاحبها توغل عدد ،المدينةجنوب غرب 
سفرت العملية عن استشهاد اثنين من أ ، وقدعنيفوالعشوائي القصف وال ،طائرات المروحيةالمن 

سماعيل إ :ينمنازل تعود للمواطن 3 بعد مداهمة ،عتقال عدد من المواطنينا و  ،من الوطنيفراد األأ
القوات بتفتيش  تلكوقامت  ؛وحسن محمد نصير ،ويوسف عبدالقادر البسيوني ،جاسر فياض

  ثة وهم:عتقال المواطنين الثالا  مزل بدقة وقبل الخروج منها تالمنا
 . عاماً  23سماعيل جاسر فياض إحسن  -1
  ًا.عام 20محمد يوسف عبدالقادر البسيوني  -2
 .(3) (فراد االمن الوطنيمن أ) عاماً  32حامد حسن محمود نصير  -3

 
لك الفاصل بالقرب من الس أشخاص ةثالث م13/7/2003عتقلت قوات االحتالل بتاريخ ا و 

عبر الشريط الفاصل بحثًا عن  خرللطرف األثناء محاولتهم التسلل أوذلك  ،شرق بيت حانون 
ياد ا  و  ًا،عام 16بو حشيش أبراهيم محمد عيد ا  و  ًا،عام 16بو حشيش أد سالمة بهم: عو  عمل،

 . (4) اليوم التالي في مفراج عنهوتم اإل ،عاماً  15ة يبو سلمأناصر جابر 
 االثنين يوم وذلكالجنوبية الشرقية من المدينة، في المنطقة حتاللتوغلت قوات اال

يقومون كانوا شخاص مجموعة من األ صباحًا، واعتقلت 8:20الساعة م في تمام27/10/2003

                                                 

 م.9/11/2016مقابلة: سعيد محمد العثامنة، قابله: زكريا عدوان، ( 1)
 (.4م،)ص 16/04/2003-10قوق اإلنسان: التقرير األسبوعي يغطي الفترة من، المركز الفلسطيني لح (2)
 : األسير حسن إسماعيل جاسر فياض، )موقع إلكتروني(48( موقع أسرى 3)
م، 2003/ يوليو 23 – 10( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير األسبوعي يغطي الفترة من، 4)

 (.8)ص
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ًا، عام 19بو جراد أمهنا محمد سلمان ًا، و عام 18بو عودة أمحمد مروان  بالصيد، عرف منهم:
 . (1) اً عام 18الرحمن جابر على درج  عبدًا، و معا 17بو جراد أشكري محمد سلمان و 

 م:2004رابعًا: عام 
شرق  من الجيش اإلسرائيلي جلةاتقدمت قوة ر  ظهراً  1الساعة م 20/1/2004بتاريخ و 

طالق النار في بالتزامن مع إ ، وذلكغنامرعاة األمجموعة من عتقال اب وقامت ،مدينة بيت حانون 
وموسى صبحي رشيد  ،عاماً  41بو لفتية أحمد سلمي أ ا:همو  ،لقاء القبض عليهمإقبل  ،الهواء

 .(2)واقتادتهم إلى  عمق المناطق الفلسطينية المحتلة عاماً  38السواركى 
بالدخول إلى مدينة بيت حانون بقوة  27/1/2004كما قامت قوات االحتالل بتاريخ 

ت منزل المواطن: وحاصر  ،وتوغلت في منطقة النصب التذكاري  ،خاصة من الجيش اإلسرائيلي
بعد أن  ،ثنين من أبنائهاعتقلت ا و  ،عبد هللا أبو عودة، ووضعت عبوة على مدخل المنزل، وفجرته

 م1948األراضي المحتلة عام وتوجهت بهما إلى داخل  ،ربطت أيديهم وعصبت أعينهم
  .(3) (عاماً 21عامًا( وشقيقه عبد الرحيم )23عودة ) والمعتقالن هما: أحمد عبد هللا أبو

 م:2006خامسًا: عام 
منطقة حي  إلىقامت قوات االحتالل بالدخول بوحدات خاصة م 1/9/2006بتاريخ و 

وأطلقت  ة،يفبو لأناصر صبيح  :منزل المواطن تحيث حاصر  ،مل شمال شرق بيت حانون األ
وبقي ينزف لساعات طويلة والتحقيق معه مستمر  ،النار عليه، مما تسبب بإصابته في خاصرته

ودار اشتباك بين قوات االحتالل، ويونس أبو  ،يونسي هذه الحالة لمعرفة مكان نجله وهو ف
 . (4)بعد عدة ساعات  الفيتة وزميله محمود الترابين، وانتهت االشتباكات باعتقالهما،

م في نهاية 18/8/2006كما توغلت قوات االحتالل شرق مدينة بيت حانون بتاريخ 
أبو غزال مساًء، واقتحمت منزل المواطن: عطية موسى  3شارع البنات في تمام الساعة 

جميع الشباب في المنزل  تلثم اعتق، بتفتيشهمجت جميع أفراد العائلة من المنزل، وقامت وأخر 

                                                 

(؛ 8م، )ص 2003أكتوبر 29-23اإلنسان: تقرير األسبوعي يغطي الفترة من: ( المركز الفلسطيني لحقوق 1)
 وكالة األنباء الكويتية: كونا: استشهاد شاب فلسطيني برصاص االحتالل شرق غزة، )موقع إلكتروني(.

 (.11م،)ص 2004يناير  12 – 15المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير األسبوعي يغطي الفترة من (2) 
 إلكتروني(. حانون،)موقع بيت شرق  مواطنين اعتقال الفلسطينية: والمعلومات األنباء وكالة وفا(3) 

 .13/10/2016مقابلة مع ولد األسير يونس أبو الفيتة، قابله: زكريا عدوان، ( 4)
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وأخذهم إلى معبر بيت حانون )إيرز( ثم أطلقوا سراحهم عدا: مصطفى عطية موسى أبو غزال 
 .  (1) بقي في المعتقلالذي 

م، قامت قوات االحتالل باعتقال 1/11/2006ة بيت حانون بتاريخ وفي اجتياح مدين
عامًا، حيث تم النداء على  45 – 17عدد كبير من سكان المدينة، وكانت أعمارهم ما بين 

منهم، وتم تحويل  راعة، وأفرج فيما بعد عن عددوالتوجه إلى منطقة مدرسة الز  ،السكان بالخروج
حانون)إيرز( ومن هؤالء األسرى: صالح عودة شحادة  عدد آخر إلى التحقيق في معبر بيت

حمد، وهاني عطا أحمد الزعانين، ورامي زكي إبراهيم المصري، وفريد حماد عبد الحميد أبو فريا، 
وحسن محمد حسن الكفارنة، وحامد أحمد محمد إسماعيل، وتامر خضر أحمد الزعانين، ورامي 

، وسهيل حسن (2) و عودة، ولؤي فريد أحمد الزعانينموسى أب فريد أحمد الزعانين، وسعيد عطاهللا
عبد هللا نعيم، ويزيد عبد الرحمن محمد حويحي، وأسامة موسى أحمد نعيم، وعالء عبد الرحمن 

سماعيل عبد هللا إسماعيل العثامنة، ومحمد صالح عيسى أبو عمشة   . (3)جيب الكفارنة، وا 
عامًا، وبعد انتهاء  21شبات  اعتقل المواطن: مازن هاني ،م4/11/2006وبتاريخ 

التحقيق معه أخلي سبيله، وفي أثناء عودته إلى منزله قامت قناصة االحتالل بإطالق النار 
، وتعد هذه الحالة من أبشع عمليات القتل العمد بحق (4)مما أدى إلى استشهاده على الفور ؛عليه

ين الدولية الخاصة بحماية ودليل آخر على مدى عنجهية االحتالل ومخالفته للقوان ،األسرى 
 األسرى.

بتاريخ  يد الزعانين في شارع القرمان،وداهمت قوات االحتالل منزل المواطن: فر 
وتم م، واعتقلت نجليه: رامي ولؤي فريد الزعانين وزوج ابنته تامر الزعانين، 5/11/2006

سرى، بأن قوات بشرية عند تنقلهم من منزل إلى أخر، ولقد ذكرت والدة األ اً دروعاستخدامهم 
االحتالل قامت بضربهم وتعذيبهم وكانت تسمع صراخهم وهي في منزل آخر، علمًا بأن ابنها 

، في السجن لؤي كانت يده مكسورة  ورامي كان مصابًا في قدمه، ولقد ذكرت بأنها بعد زيارتهم
 .  (5)قاال لها بأنهما تمنوا الموت في تلك اللحظات من شدة التعذيب 

                                                 

 .3:51م، س 16/11/2016: زكريا عدوان، همقابلة: أخ األسير: رمضان عطية موسى أبو غزال، قابل( 1)
 .2014 – 2000وزارة األسرى والمحررين: كشف األسرى والمحررين بيت حانون ( 2)
 .2014 – 2000جمعية واعد لألسر والمحررين، كشف األسرى والمحررين بيت حانون ( 3)
غيوم الخريف" تمطر صواريخ وقذائف، تاريخ "صحيفة الرياض: مها أبو عويمر، عبد السالم الريماوي:  (4)

 .  14014العدد  -م 2006نوفمبر 6 - ها 1427وال ش 15النشر االثنين 
 م.19/10/2016مقابلة أم رامي الزعانين، المقابل: زكريا عدوان ( 5)
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أن قوات االحتالل اعتمدت سياسة االعتقال التعسفي لوسائل  مكن مالحظةمما سبق، ي
ن ما تقوم به قوات االحتاللمتعدد ، مخالف لما جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في ة، وا 

 والتي تنص: "على أنه ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". ،(9المادة )
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 م:2006 – 2000بين عامي ما  العامة المنشآتاستهداف  الثالث:لمبحث ا

 أواًل: المؤسسات العامة والحكومية:
قامت قوات االحتالل باستهداف جميع المؤسسات العامة والحكومية في بيت حانون، 

تعليم، ودور العبادة، والمؤسسات الخيرية، ومراكز الشرطة، والمؤسسات الصحية، المثل: مراكز 
 المواثيق والقوانين الدولية. مخالفة بذلك كل

 1:30في تمام الساعة  ،م11/9/2002تاريخ اجتاحت القوات اإلسرائيلية المدينة ب
سناد من الطائرات المروحية، وبعد أن أحكمت سيطرتها قامت ا  ليات العسكرية الثقيلة و بعشرات اآل

وشبكة  ،كة الكهرباءشب رتدمو  ،بمداهمة المنازل السكنية وأماكن العبادة والجمعيات الخيرية
ولقد ساق الباحث في هذا الجزء من  (1)جسيمة ضرار التي تعرضت جميعًا أل ،العامة اتالخدم

 الدراسة بعض األمثلة الستهداف المنشآت العامة على النحو التالي: 
الباب ، وتدمير مسجد عمر بن عبد العزيزل وهدم السور الجنوبي الرئيس،تم تدمير الباب 

 كما تم تدمير بوابة مسجد التوبة وما به من محتويات داخلية، ،د أبو بكر الصديقسجلم الرئيس
ت المسجد الداخلية، كما تم استهداف عدد من الجمعيات محتوياو  مسجد الرحمنوتدمير بوابة 

وتخريب ما بداخلها من أجهزة  ةالرئيس تدمير البوابةتم  مؤسسة الطاهر الخيريةمنها:  ،ةيالخير 
 .(2)ها هدم السور الخارجي لتم الجمعية اإلسالمية الخيرية كذلك و  ،ومحتويات

يعود  بيت حانون م، دمرت قوات االحتالل مصنع بالط في 15/5/2003وفي تاريخ 
نع البالط في قطاع غزة، حيث جرى تحطيم كمية هائلة العائلة أبو غليون، وهو من أكبر مص

ضخمة ومتطورة لصنع البالط، وهدم بعض اإلسمنت، و تدمير آالت  أكياسمن البالط وتمزيق 
 .(3)الجدران في المصنع 
م، وفي اليوم نفسه تم 30/6/2004ذنة مسجد عمر بن عبد العزيز بتاريخ كما دمرت مئ

 . (4)إطالق النار باتجاههما باستهداف المسجد العجمي الجديد 

                                                 

 (.11(، )ص 11/9/2002-5( مركز فلسطين لحقوق اإلنسان: تقرير أسبوعي يغطي الفترة من، 1)
رية المصدر، وتقتحم بيت حانون مركز الميزان بيانات صحفية: قوات االحتالل تتوغل في بيت الهيا وق (2)

 ومساجدها ) موقع إلكتروني(.
(3) Amnesty International: House demolition and destruction of land and property.(p 
25). 

تقرير االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون وأثرها على الحقوق ( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: 4)
 (.50ة واالجتماعية، )صاالقتصادي
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 م قامت قوات االحتالل بمحاصرة5/8/2004 -28/6/2004في الفترة ما بين و 
المدينة، وقامت باستهداف العديد من المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية، حيث فتح بعض 

م، وفي اليوم نفسه تم تدمير جزء من 29/6/2004الثغرات في مدرسة البنات الثانوية بتاريخ 
مما أدى  ؛سور روضة الفرسان وبعض األلعاب، وفي اليوم التالي تم استهداف روضة المستقبل

 م،1/7/2004بتاريخ ل دمير بعض الغرف وسور المؤسسة، كما قامت قوات االحتالإلى ت
مما أدى إلى تدميرها بشكل جزئي، وذلك من خالل وضع  باستهداف مؤسسة التغريد الجديدة؛

 . (1)المتفجرات وتكسير نوافذها
 امت قوات االحتاللق ،مساءً  3حوالي الساعة  م،20/7/2004وفي يوم الثالثاء الموافق

 منهابتجريف مساحات واسعة من األراضي الزراعية  ،في شارع السكة غرب المدينة المتمركزة
وكانت الخسائر  عاماًل، 20يعمل فيها  تحاد لجان العمل الزراعيامشروع زراعي يعود لمؤسسة 

 كالتالي: 
ومحطة تبريد ور، طيمن ال (700)وبها مربعاً  اً متر  (750)مزرعة دواجن تبلغ مساحتها 

وحمام  ،كبير كهربائيمولد و  ،وثالث ثالجات عرض ،متر (200)م ثالجة كبير مساحتها تض
وصالة ومنافعها  انوغرفت ،لف شتلة حمضياتأ (22)و ،مربعاً  متر (1000)زراعي مساحته 

ومخزن زراعي  ،وثالث فرزات عسل ،خلية نحل (100)ومنحل به  ،اً مترًا مربع (80)مساحة 
 . (2)اً مربع اً متر  50 ا تبلغ مساحتهامحتوياتهب

هي: جمعية ، بتدمير جزئي لثالث جمعيات م5/8/2004 كما قامت قوات االحتالل بتاريخ
 . (3)غسان كنفاني، وروضة أطفال، ووحدة المرأة، وفي اليوم نفسه تم تدمير سور جمعية العطاء 

كتب م أغارت طائرات االحتالل علىفجرًا  3وفي تمام الساعة  ،م25/9/2005بتاريخ و 
وعدد من  ،مما تسبب بأضرار بالغة بالمؤسسة ؛مقر جمعية التغريد الثقافيةو تابع للجبهة الشعبية 
 . (4) المباني المحيطة بها

                                                 

تقرير االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون وأثرها على الحقوق ( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: 1)
 (.49االقتصادية واالجتماعية، )ص

 م.15/1/2017مقابلة مع جهاد الكفارنة مدير المؤسسة، قابلة زكريا عبد هللا عدوان ( 2)
تقرير االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون وأثرها على الحقوق لحقوق اإلنسان:  المركز الفلسطيني (3)

 (.50االقتصادية واالجتماعية، )ص
المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: جرائم الحرب اإلسرائيلية تتواصل في قطاع غزة بعد أسبوعين على  (4)

 تسع غارات جوية إسرائيلية)موقع إلكتروني(.جريح، واستهداف منشآت مدنية في  24إخالئه شهيدان و
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فجرًا مقر حركة  1في تمام الساعة ، م25/10/2005يوم الثالثاء  استهدف الطائرات
  . (1)من طابقين مما ألحق أضرارًا بالغة بالمبني المكون  ؛فتح في المدينة

مما  ي؛قامت قوات االحتالل باجتياح المدينة ليومين على التوالم 17/7/2006بتاريخ و 
 اً ، ألحقت أضرار التحتية لبنيةفي الممتلكات العامة وا بإلحاق أضرار بالغة، ودمار شاملتسبب 

 رتدمير أسواوكذلك  ،مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية (4)هدم أسوار مادية كبيرة، حيث تم 
كما   ،ضرار في المباني والفصول الدراسيةأو  ،ومدرسة بنات بيت حانون  ،مدرسة الزراعة الثانوية

حداث ،سور مستشفى بيت حانون من الناحية الغربية هدمت ضرار بعيادة القدس الطبية وسط أ وا 
  . (2)المدينة

دور و  ،يةبل قامت باستهداف المؤسسات العلم ؛هذا الحد عند ولم تتوقف قوات االحتالل
بتاريخ  (مسجد النصر) أقدم مساجد المدينة وهدمت ،تحفيظ القرآن الكريمومراكز  ،العبادة

ولم ، م1239والذي بني عام  (،متر مربع 400)التاريخي الذي تقدر مساحته  م،1/11/2006
راعية وكلية الز  ،أو غير الحكومية التابعة للوكالة ،سواء الحكومية كذلك المؤسسات التعليمية سلمت

  . (3) والخراب رمن الدما
سبق أن قوات االحتالل تقوم باستهداف جميع المؤسسات دون مراعاة  ،يتضح مما

وفي ذلك خرق لما  ،الصحية ، أوأو دور العبادة ،للقوانين الدولية أو احترام للمؤسسات العلمية
 جاء في اللوائح والمواثيق الدولية.

 ثانيًا: البنية التحتية:
العديد  جرفت حيث  م19/9/2001 الجمعة يوم مدينةالقتحام ااالحتالل ب قامت قوات

حداث إ ىلإ ىدأ ،مضخة المياه العادمة بقذيفة مدفعية فتاستهدو  واألراضي الزراعية المنشآتمن 
 . (4)جزئيًا فيها تدميراً 

جتاحت أعداد كبيرة من قوات االحتالل منطقة الزيتون جنوب غرب بيت حانون كما ا

طالق نار كثيف من م،15/5/2003 خبتاري  ارتكبتحيث  ،الطائرات والدبابات وسط قصف وا 
تدمير جزء كبير من الطرق العامة حق الممتلكات العامة والخاصة، وقامت بالعديد من الجرائم ب

 طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباءالفي شبكة الخدمة العامة و  شامالً  وألحقت دماراً 

                                                 

،)موقع إلكتروني(؛ موقع مفتاح: طيران والمدفعية الجزيرة نت: طيران اإلسرائيلي يواصل غاراته على غزة( 1)
 اإلسرائيلية يقصفان عدة مواقع مدنية في بيت الهيا وبيت حانون )موقع إلكتروني(.

 (.11دة بيت حانون، )ص عدوان، االعتداءات اإلسرائيلية على بل (2)
 (.328عدوان:  تاريخ وحضارة ومقاومة، )ص  (3)

 (.8م، )ص2001سبتمبر  13/19مركز فلسطين لحقوق اإلنسان، تقرير بين فترة (4) 
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وقامت  ،مرة أخرى لت قوات االحتالل المدينة دخ م20/5/2003يوم الثالثاء اح ، وفي صب(1)
 . (2)الشوارع الفرعية، و كاملةً  للطرق الرئيسية ريف كاملجتو  غالق المدخل الرئيس للمدينة،إب

من  االجتياح ذلك ويعدون نجتاحات قوات االحتالل مدينة بيت حام ا29/6/2004وبتاريخ 
 استمر أي أنهم و 5/8/2004انتهى بتاريخ  قدو  ،المدينة اتعرضت له جتياحات التيأكبر اال

طالته آلة  إالولم يبق شيء في المدينة  ،يومًا من الحصار والدمار والتجريف والتخريب (37)
 حيث كانت خسائر البنية التحتية خالل التوغل على النحو التالي: حرب،ال

 محاور. ةثاللوزير( من ثخليل اشارع أضرار في الشارع الرئيس للمدينة ) -1
قدر بما ي (الشهيد باسل نعيم وشارع (فايز حمد)شارع  ينتجريف طبقة اإلسفلت ما ب -2

 .اً متر  (250با)
إلى مما أدى  (؛شارع حمدفي )في شبكة الصرف الصحي  اً خرساني منهالً  (15)تالف إ -3

 فيضان المياه العادمة.
 .شان (4) قطرها (ملحي األ)تالف شبكة خط المياه في إ -4
من شبكة الصرف الصحي في الجزء الشمالي من  اً خرساني اً مجمع (14)تالف ا  تحطيم و  -5

 . (3) في المنطقة صرف الصحيمما أدى الي فيضان مياه ال ؛شارع السكة
 (شارع الواد(، و)شارع السكة)شمال  ى خر شبكة أو  ،تالف شبكة الكهرباء بالكاملا  قطع و  -6

في قطع الكهرباء ذلك تسبب  ، و(ح الدينشارع صالو) ،(ان عبد الحميدطالسل)شارع و
ومياه الصرف  ،بار مياه الشربآو  ،مضخة الصرف الصحي عنو  ،المواطنين عن

 .الصحي
 .(السلطان عبد الحميد)شارع و (السكة ةمنطق)تالف شبكة المياه الفرعية في إ -7
 منطقة المغاير.في تدمير شبكة المياه  -8
ريف شارع السكة تج (،حي األمل)، و(السكة)عمدته في، أ تالف شبكة الهاتف و ا  تدمير و  -9

 مناطق. بشكل عرضي في خمس
 . (1) حاوية قمامة سعة كوب (40)تالف إ -10

                                                 

 موقع الجبة الشعبية الرسمي، )موقع إلكتروني(. (1)
الموافق  -ها  1424/3/20ء الجزيرة نت: قوات االحتالل تجتاح طولكرم وتنسحب من بيت حانون، الثالثا (2)
ساعة على االنسحاب: توغ ل جديد في بلدة بيت حانون،  24م؛ فلسطين في أسبوع، بعد أقل من 20/5/2003

 ( )موقع إلكتروني(.14)ص 
مركز الميزان لحقوق اإلنسان: تقرير إخباري حول حصار قوات االحتالل لبلدة بيت حانون،  (3)
 (.4م، )ص 29/7/2004
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(، F16)قامت طائرات االحتالل من طراز  2:30الساعة  م27/9/2005يوم الثالثاءوفي 
 ه بشكلتدمير  ىلإمما أدى  ؛صواريخ تجاه جسر السكة جنوب غرب بيت حانون  ةثالث بإطالق

 .(2)يجزئ
 تجاهبا (F16)صاروخ  بإطالققامت قوات االحتالل م 28/9/2005يوم األربعاء وفي 

انقطاع التيار الكهربائي بالكامل  ىلإ ىدأمما  ؛مود الضغط العالي"امحول الكهرباء الرئيس "ع
 . (3) الشمال من ةجزاء واسعأعن 

 الساعة تمام م في27/10/2005 بتاريخعدة غارات جوية (F16)نفذت طائرات كما 
 ىدأمما  المدينة،حدى هذه الغارات قد استهدفت جسر السكة الواقع جنوب إفكانت  فجراً  4:30

 . (4) ضرار بالغة في الجسر وقطع الطريقأحداث إ ىلإ
المدنية رات استهدفت جسر السكة الواقع جنوب غرب اغ شنب (F16)قامت طائرات و 

أحدثت حفرًا كبيرة و  ،ضرار بالغة بالجسرأق لحاإ ىلإمما أدى  م؛18/12/2005 األحد يوم
تقاطع شارع  :منع الحركة والتنقل عليها، مثلو  ،وعميقة عند تقاطعات الطرق والشوارع الرئيسة
تم  م19/12/2005بتاريخ (، وفي اليوم التالي خليل الوزير مع طريق صالح الدين )الكف

 . (5) تحويله إلى أثر بعد عينمما أدى إلى تدميره بشكل نهائي، و  ؛استهداف جسر السكة
  ؛م26/12/2005 بتاريخ(F16)القصف من قبل طائرات  ىلإ السكة تعرض جسر كما

والهدف من تدميره  ،مدينةلل ةثثالال المداخل أحدهذا الجسر ، و تدميره بشكل كامل ىلإ ىدأمما 
 . (6)هو عزل المدينة عن محيطها

تجاه اصاروخ ب بإطالق (F16)ئرات قامت طافجرًا  3 الساعة م9/7/2006 وبتاريخ
تدميره وعزل المدينة  ىلإمما أدى )الكف(؛مدخل الجنوبي للمدينةالجسر بيت حانون الواقع على 

هذا  وتعرض ،نقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن محافظة الشمالوا ،عن محيطها الخارجي

                                                                                                                                            

تقرير االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون وأثرها على الحقوق الفلسطيني لحقوق اإلنسان: المركز  (1)
 (.46االقتصادية واالجتماعية، )ص

مركز الميزان: بيانات صحفية، قوات االحتالل تواصل هجماتها الجوية على قطاع غزة وتواصل محاصرة (2) 
 وا غالق القطاع، ) موقع إلكتروني(.

م، )موقع 2005-9-28ع وفا: فتح تدين العدوان اإلسرائيلي وحملة االعتقاالت المستمرة تاريخ النشر موق (3)
 إلكتروني(.

 (.4م،)ص 2005نوفمبر  09 -أكتوبر 27 مركز فلسطين لحقوق اإلنسان، تقرير يغطي الفترة من(4) 
ل لعدوانها ويطالب المجتمع الدولي مركز الميزان: بيانات صحفية مركز الميزان يستنكر تصعيد قوات االحتال(5) 

 بالتدخل الفوري لحماية المدنيين. ) موقع إلكتروني(.
 (.7م، )ص 2005ديسمبر  28 - 22مركز فلسطين لحقوق اإلنسان، تقرير يغطي الفترة من  (6)
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مولد الاستهدف تم  م30/6/2006بتاريخ ، و (1)نتفاضة األقصىاالجسر عدة مرات للقصف خالل 
خر للكهرباء شمال آاستهداف محول و  ،الكهربائي الرئيس الواقع بالقرب من منطقة الجمارك

 . (2)لمدينة بالكهرباءل المغذي هو( F16طائرات )المدينة ب
جسور أن قوات االحتالل كانت تركز في قصفها للبنى التحتية على الويتبين مما سبق، 

دخول أو خروج   لمنعل المدينة عن باقي المناطق المحيطة بها، وكذلك من أجل فص والكهرباء؛
 المقاومة.

 ،نتفاضة األقصىاجتياحات من بداية الالعديد من ا ىلإمدينة بيت حانون  تعرضت
 ى يوملإ م واستمر1/11/2006 يوم مدينة في االجتياح الذي بدءالما تعرضت له ولكن 

معركة أهل المقاومة )وأسمته  (،م الخريفاسم )غيو ل طلق عليه االحتالوالذي أ م،8/11/2006
 . (3) التي تعرضت لها المدينةجتياحات الكان من أصعب ا (الجنة

 
نشر فيها العدو اإلسرائيلي الخراب والدمار في كل  ،أيام متتالية (8)جتياح الاستمر هذا ا
 الرئيسة والفرعيةق الطر و البنية التحتية  ؛(4)كل شيء ارحيث طال الدم ،مكان في المدينة

 ،عن بعضها البعض المدينة حياءأ كما تم عزلوجرافات االحتالل، هدفًا لدبابات  فأصبحت
مما أدى  ،وعزل المدينة عن المدن المحيطة بها، كما قامت بتحطيم أعمدة الكهرباء والهواتف

بلدية بيت حانون قدر رئيس  وقد ،واالتصاالت عن المدينة بالكامل ،انقطاع التيار الكهربائي ىلإ
 فماليين ونص ةالثث تأن الخسائر التي لحقت بقطاع الطرق بلغ (د. محمد نازك الكفارنة)

ونين ونصف المليون ينارة بحوالي ملإلكما قدر خسائر شبكة الكهرباء وا ،مريكيأالمليون دوالر 
  . (5) المليون دوالر فتصاالت بحوالي مليون ونصوخسائر اال ،دوالر

و منظمة العفو الدولية الذين شاهدوا أثار االجتياحات، ووصفوا المشاهد وذكر مندوب
بقولهم:" تم هدم المنازل والحوانيت والبنية التحتية، وألحقوا الضرر بها، وجرى العبث بمحتويات 

                                                 

العسكري  في أحداث التصعيد الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان: عائلة فلسطينية ما بين قتيل وجريح(1) 
 اإلسرائيلي في القطاع، ) موقع إلكتروني(.

موقع وفا: إصابة طفلة بشظايا صواريخ الطائرات الحربية اإلسرائيلية في شمال قطاع غزة، بيت حانون (2) 
 أصيبت طفلة،)موقع االنترنت(. -وفا 30-6-2006
 (.325عمر: تاريخ حضارة ومقاومة، )ص و عدوان،  (3)
 (.35اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون، )ص  عدوان: االعتداءات (4)

 (.36المرجع السابق: االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون،)ص (5) 
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الشقق ونهبها، وتحطيم السيارات وأعمدة الكهرباء والجدران وواجهات المتاجر والمحالت، وأسالك 
 .(1)نابيب المياه، وبقي العديد من المناطق دون كهرباء أو ماء" الهواتف، وأ
 

 

                                                 

(1) Amnesty International: The heavy price of Israeli incursions 12/4/2002,(p2), 



52 

 

 م:2006 – 2000بين عامي ما  استهداف الممتلكات الخاصة الرابع:المبحث 

 :هدم المنازل السكنيةأواًل: 
لمجاورة )عزبة بيت استهدف االحتالل المنازل السكنية في مدينة بيت حانون والمناطق ا

ت تجريف وقصف ونسف المنازل السكنية على مدار الفترة كلها، وقد عمليا حانون(، وواصل
، دون إنذار مسبق، فسلطات االحتالل ال المنازل السكنية ونسفها وتجريفهاتمت عمليات هدم 

تمنح السكان فرصة إلخالء منازلهم من األثاث والمقتنيات، وقد أصيب العديد من السكان أثناء 
، وبذلك (1)، حيث يستخدم االحتالل وسائل تتسم بالقسوة الشديدة محاوالتهم الخروج من المنازل

صبح وأكانت المدينة ساحة للهدم والتدمير، فمنذ بدء االنتفاضة هدمت إسرائيل مئات البيوت، 
ما  منزالً  170،  وبلغ عدد المنازل المدمرة في هذه المرحلة (2)نتيجة لذلك آالف السكان بال مأوى 

   .(3)بين هدم كلي وجزئي
 
 م:2001أواًل: عام 

الرشاشة من العيار الثقيل والمتوسط تجاه  اقامت قوات االحتالل بإطالق نيران أسلحته
في منطقة حي األمل والمنازل الواقعة في بساتين الحمضيات شرق  نيةعدد من المنازل السك

ل بإطالق قامت قوات االحتال مساًء، 7:30 الساعة تمام في م،17/3/2001 السبت يومالمدينة 
وهم  ،منازل المواطنينعدد من ضرار جسيمة في أق الحإ ىلإ ىدأمما  ؛دقيقة 75النار لمدة 

والمواطن عرفات عطا هللا المصري، والمواطن توفيق  ،المواطن أسعد وسعيد فهمي أبو صالح
 .(5) (4)جمال أحمد حسين نشوان، والمواطن مصلح الترابين :والمواطن ،عبد الرحمن وهدان

طالق النار من األسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه إي اليوم التالي قامت قوات االحتالل بوف
جمال وكمال وأحمد  :خوةجسيمة تعود ملكيتها لإل اً ضرار ألحق بها أمما عدد من منازل المواطنين

 . (6) ومحمد حسين سويلم وجارهم أحمد الزعانين

                                                 

على بلدة بيت حانون وأثرها على الحقوق تقرير االعتداءات اإلسرائيلية ( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: 1)
 (.36االقتصادية واالجتماعية، )ص

)2) Btselem: policy of destruction: House demolitions and destruction of Sgricuitural 
land in the gaza strip,February 2002,(p5). 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان. (3)
 م.13/10/2016بين قابلة: زكريا عبد هللا عدوان بتاريخ مقابلة مع فوزي الترا (4)
 .(258، ) ص م2006 -2000(، أسماء أصحاب المنازل المتضررة خالل الفترة 4ملحق رقم ) ينظر (5)

 م.23/10/2016مقابلة مع كمال سويلم، قابلة: زكريا عبد هللا عدوان بتاريخ  (6)
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بإطالق النار من األسلحة الثقيلة  نتفاضة األقصى بدأت قوات االحتاللامع بداية و 
قامت قوات االحتالل المتمركزة جنوب  حيث ،وذلك من المواقع العسكرية ،باتجاه المباني السكنية

 ،الشمال الغربي من المدينة ىلإالمنطقة الصناعية )ايرز( باستهداف المباني السكنية الواقعة 
إصابة بعض المباني  مما أدى إلىمساًء،  7:30 الساعة تمام في 5/4/2001 وذلك بتاريخ

هم: عوني يوسف قاسم، و محمد محمد ، بأضرار بالغة تعود هذه المنازل لعدد من المواطنين
عدوان، وأبو العز يوسف قاسم، ويوسف محمد قاسم، واألخوة، عبد المعطي، وعبد الهادي، 

أشرف محمد وجمال عبد المجيد قاسم، وحاتم يوسف قاسم، وأحمد عبد هللا العثامنة، و 
  .  (2()1)عدوان

 ؛من المنازل اً في ساعات المساء عدد 12/4/2001قوات االحتالل بتاريخ  صفتكما ق
صالح وناصر  :خوينوهم األ ،لمواطنينلالتي تعود  المنازل، تلكمما تسبب بأضرار بالغة في 

وفي  16/4/2001وبتاريخ  ،رزق شحادة حمدانو  ،وولدهم شحادة سعيد حمدان ،شحادة حمدان
المنطقة  في اتمتر  كيلو 3قوات االحتالل نحو  توغلتيل لمنتصف المن  12حوالي الساعة 

وتعود هذه  ،خرين بشكل جزئيآومنزلين  ،بشكل كامل اً سكني منزالً  15قامت بهدم و  ،الشرقية
 . (4) (3)المنازل لعدد من المواطنين

ات االحتالل المتمركزة قامت قو  ،فجراً  2 الساعة تمام في 5/5/2001 السبت يوم وفي
شارع السكة غرب بيت حانون  في بقصف عدد من المنازل "ايرز"في محيط المنطقة الصناعية 
حدهما يعود أخسائر مادية في منزلين  ىلإأدى  مما؛والرشاشات ،مستخدمة القذائف المدفعية

جبر  :اطنومنزل المو  ،ضرار بالغة في سيارته الخاصة، وأجمال محمود الكفارنة :للمواطن
 .(5) عبدالمجيد أبو عودة

قوات االحتالل المتمركزة على  أطلقت ،مساءً  6الساعة  تمام وفي م27/8/2001وبتاريخ
 ي  زللعيار الثقيل والمتوسط باتجاه منشرق المدينة نيران أسلحتها الرشاشة من ا ،الشريط الحدودي

  . (6) لمنزلينبالغة في ا بأضرارمما تسبب  ؛سعد وسعيد فهمي صالح األخوين:
قامت قوات  م،14/9/2001بتاريخ  من المدينة الغربيةق لمناطلوخالل عملية اقتحام 
األراضي الزراعية في وتجريف  فجرًا بتدمير المنازل السكنية 2:30االحتالل في تمام الساعة 

                                                 

 م.2004شف مزارعين بيت حانون المتضررين لغاية ابريل/( الجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون: ك1)
 .(.258، ) صم2006 -2000(، أسماء أصحاب المنازل المتضررة خالل الفترة 4ملحق رقم ) ينظر (2)

 م.23/10/2016مقابلة مع صالح حمدان، قابلة زكريا عبد هللا عدوان، بتاريخ  (3)
 .(259، ) ص م2006 -2000متضررة خالل الفترة (، أسماء أصحاب المنازل ال4ملحق رقم ) ينظر (4)

 م.24/10/2016مقابلة مع جمال محمود الكفارنة، قابلة: زكريا عبد هللا عدوان، بتاريخ  (5)
 م.21/10/2016مقابلة مع أسعد فهي أبو صالح، قابلة: زكريا عبد هللا عدوان، بتاريخ  (6)
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المدنية بعد تعرضها للقصف  والمنشآتجسيمة بعدد من المنازل  اً ضرار ألحقت أ ،المنطقة
  . (2) (1)مدفعيال

 الساعة عند م25/9/2001 بتاريخن اقتحمت قوات االحتالل منطقة معبر بيت حانو كما 
 ،محمد حسن ،المواطنينيلة تجاه منازل ثقالرشاشة وال األسلحةمن  حيث أطلقت نيرانها صباحاً  7
  .(3)تالف أجزاء منهامما تسبب في إ ؛و محمد أحمد أبو جري  ،عبد الحميد أبو غزالةو 

 بتاريخ (ايرز)جنوب منطقة  ةقوات االحتالل المتمركزة في المواقع العسكري أطلقتكما 
 ؛نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه منازل المواطنينمساًء  6 الساعة تمام في، م9/10/2001

م 15/12/2001 السبت الموافق يوم فيو ، (5) (4)بالغة في عدد من المنازل بأضرارمما تسبب 
قصف منزل القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس الشيخ: صالح ت االحتالل بقامت قوا

 . (7)مما أدى إلى تدميره بالكامل ؛(6)مصطفى شحادة
 بتاريخ، (ايرز)قامت قوات االحتالل المتمركزة في معبر بيت حانون كما 

عيار الثقيل بإطالق نيران أسلحتها الرشاشة من المساًء  10:30 الساعة عند ،م15/3/2001
 بإلحاقمما تسبب  ؛دقيقة 30فجرًا لمدة  2:00دقيقة، ثم استؤنف إطالق النار الساعة  45لمدة 

                                                 

 م.2001سبتمبر  19-13يغطي الفترة من،  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير أسبوعي (1)
 .(259، ) ص م2006 -2000(، أسماء أصحاب المنازل المتضررة خالل الفترة 4ملحق رقم ) ينظر( 2)

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: عدد خاص من الذكرة السنوية األولى النتفاضة األقصى، تقرير أسبوعي  (3)
 م.2001سبتمبر  26-20يغطي الفترة من، 

 (.4م،)ص 2001/ أكتوبر 10 – 4المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير أسبوعي يغطي الفترة من  (4)
 م.2006 -2000(، أسماء أصحاب المنازل المتضررة خالل الفترة 4ملحق رقم ) ينظر (5)
من وهو  ،يافا ةه األصليت، بلدم2/4/1953 مواليدمن ( الشيخ القائد المجاهد: صالح مصطفى محمد شحادة، 6)

متزوج، وعندما دخل السجن كان لديه ستُّ بنات،  "أبو مصطفى" والمجاهد .قطاع غزة مواليد بيت حانون شمال
ر أكبرهن عشر سنوات، وخرج و  في مدرستي فلسطين ويافا ، و له ستة أحفاد، تعلم في مدارس بيت حانون ُعم 

العربية، بدأ العمل في  مصر بكالوريوس في الخدمة االجتماعية من جمهورية وحصل على ،غزة الثانوية بمدينة
، وعمل في الشئون االجتماعية، وانتقل للعمل في دائرة شئون الطالب مصر عودته منفور  اإلسالم الدعوة إلى

في  هلاوقضى في المعتقل عامين، كما تم اعتق م1984في الجامعة اإلسالمية، اعتقلته سلطات االحتالل في عام 
صدار أوامر باختطاف  حماس ، واتهم بمسئوليته عن الجهاز العسكري لحركةم/18/81988 وا 

، ويعتبر م/14/52000)سبورتس، وسعدون(، وُحك م عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، أفرج عنه بتاريخ  الجنديين
، والذي عرف باسم )المجاهدون الفلسطينيون( حماس األول لحركة المقاومة اإلسالمية المؤسس للجهاز العسكري 

يد انظر، موقع إخوان .)للمز غزة مع زوجته وابنته إيمان في مجزرة م2002 يوليو 23وتم اغتياله واسُتشهد بتاريخ 
ن الين: الشهيد صالح شحادة(.  وا 

 الباحث من أهل المدينة وقد تم مشاهدة المنزل بعد استهدافه.( 7)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1984
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1988
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1988
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=2000
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=2000
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=2002
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=2002
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 :خوةمترًا عن السلك الفاصل وتعود لإل 350ضرار جسيمة في منازل المواطنين التي تبعد أ
 .(1) عطا حسن سويلم :بن عمهماو  ،أحمد، ومحمد، وكمال، ويوسف محمد حسين سويلمو جمال، 

 م:2002ثانيًا: عام 
في تمام  26/9/2002يوم الخميس  ما حدث ومن أكثر عمليات هدم المنازل وحشية

متر شرق المدينة منطقة  2000توغلت قوات االحتالل لمسافة  عندما ؛صباحاً  11الساعة 
حيث  قامت بمحاصرة  ،قامت بعملية تجريف واسعة النطاق لألراضي الزراعيةحيث  ،)القطبانية(

منه مغادرة المنزل مع جميع أفراد  توطلب ،الهادي الزعانين مد عبدحناصر أ :زل المواطنمن
 .                          (2) ثاثأما به من ممتلكات و  ىثم قامت بتجريف المنزل عل ،سرتهأ

 م:2003ثالثًا: عام 
يات فجرًا توغلت عشرات اآلل 2:30الساعة  ،م15/5/2003وفي يوم الخميس الموافق 

حيث تمت  ،في منطقة الزيتون جنوب غرب المدينة اً متر  كيلو 2فات العسكرية مسافة اوالجر 
وفي تمام  ،ليات والطائرات العسكريةآلعملية االجتياح تحت غطاء من القصف المدفعي من ا

وتضررت عشرات ، منازل بالكامل خمسةفجرًا قامت قوات االحتالل بتدمير  4:45الساعة 
 . (4) (3)حيث تعود ملكية هذه المنازل لعدد من المواطنين ،طة بالمكانالمنازل المحي
واصلت قوات  مساًء، 7 الساعة تمام في ،م18/5/2003 الموافق األحد يوم وفي

في عزبة  المواطنين قامت بمداهمة منازلو  ،وشددت حصارها للمدينةاالحتالل أعمال التجريف
سكان تحت تهديد السالح بإخالئها دون الأجبرت و  ،بيت حانون غرب شارع صالح الدين

د مأحو  ،(5)مصطفى الزعانين :المواطنوتعود ملكية هذه المنازل ، مقتنياتهمإعطائهم فرصة ألخذ 
مصطفى ، و الزعانيننسيم محمود حسن محمد حسن الزعانين، و خليل و  ،محمد حسن الزعانين
  . (6)حسن محمد الزعانين 

وفي ساعات  م9/6/2003ت قوات االحتالل بتاريخ قام ،العقاب الجماعي طائلةوتحت 
بتنفيذ عملية  (موسى سحويل) مجاهدبعد قيام ال ،الصباح األولى بالتوغل في عزبة بيت حانون 

                                                 

 م.23/10/2016مقابلة مع كمال سويلم، قابلة: زكريا عبد هللا عدوان بتاريخ  (1)
 (.4م، )ص2002/ 2/10-9/ 26( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، تقرير أسبوعي يغطي الفترة من 2)
: قوات االحتالل اإلسرائيلي تنسحب من بلدة بيت حانون بعد احتالل دام خمسة أيام )موقع 48موقع عرب  (3)

 إلكتروني(.
 .(259، ) ص م2006 -2000(، أسماء أصحاب المنازل المتضررة خالل الفترة 4انظر ملحق رقم ) (4)

 (.5م، )ص21/5/2003- 15سبوعي يغطي الفترة من المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، تقرير أ(5) 
 الجمعية الزراعية التعاونية كشف بالمنازل المهدمة. (6)
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منازل مالصقة  ةثماني ، حيث جرفت قوات االحتاللشمال المدينة (يرز)إموقع في  استشهادية
 . (2) (1)شكل جزئيمن المنازل ب اً عدد تودمر  ،لمنزل الشهيد بشكل كلي

 م:2004: عام رابعاً 
 بتاريخمنازل بشكل جزئي ةقامت قوات االحتالل أثناء حصار بيت حانون بهدم ستكما 

 سهيل راجح عثمان أبوو خليل محمد عبد الفتاح المصري،  للمواطنين:وهي تعود  م2/7/2004
 و ،وزي رمضان الشنباري محمد فو خوانه، ا  حسين عبد الجواد محمد أبو زريق الكفارنة و و هربيد، 
  . (3) وجميعهم من المنطقة الشرقية في المدينة ،نيس العماوي أورامي  ،نيس سالم العماوي أ،رشدي

هدمت قوات االحتالل منزاًل سكنيًا  ،فجراً  1 الساعة حوالي في م7/7/2004 وبتاريخ
 ظهرًا   11ة الساع م،8/7/2004سيميوم الخي، وفي خميس المجدالوي بشكل كل: لمواطنليعود 
كما  ،مساءً  1بشكل كلي الساعة  دموه الواقع في شارع زمو منزله،محمد جمعة الزعانين  أخلى

حد وقامت قوات االحتالل يوم األ ،الواقع بجوارهمحمد جمعة الزعانين بنه باسل اهدمت منزل 
طريق  على ،أحمد حسن أبو كلوب :فجرًا بهدم منزل المواطن 3في تمام الساعة  م11/7/2004

قامت قوات االحتالل بهدم  عصراً  4الساعة  نفسه وفي اليوم ،صالح الدين بالقرب من الجمارك
 :ينللمواطن ، وهدمت منزلين أخرين هدمًا جزئيًا يعودانرزق الزعانين بشكل كامل نلمواطلمنزل 

  . (4)خيري حسن المصري ، و عزام عايش حمد
 الجمعة يومة تجريف واسع بأعمال المدينةة غرب في شارع السك موجودةباشرت قوات االحتالل ال

من المنازل بشكل جزئي وكلي  اً دمرت خاللها عدد مساءً  2:30 الساعة ،م16/7/2004 بتاريخ
 :منزل المواطنو ، والذي دمر بيته تدميرًا كلياً  ،هم: إبراهيم السواركة ،تعود لعدد من المواطنين

 .(5)بشكل جزئي اهمزالدومر من نيفضل وخليل البسيو  القادر نعيم، ومنزال عبد
 مفجرًا بهد 5في تمام الساعة  م،19/7/2004ثنين كما قامت قوات االحتالل يوم اإل

، منير عبد الرحمن أبو عودة بشكل كاملو  ،*(عودة ناهض عبد الرحمن أبو) :منزل األخوين
في شارع  لتوغمساًء قامت قوات االحتالل بال 6في تمام الساعة و  م،21/7/2004وبتاريخ  

 .(6)هدم منزل تيسير الحويحى علمًا بأن المنزل غير مأهولو  ،السكة
                                                 

 موقع إسالم ويب: االحتالل يدمر منازل في غزة، وحماس تبحث العودة للحوار، )موقع إلكتروني(. (1)
 .(.260، )ص م2006 -2000(، أسماء أصحاب المنازل المتضررة خالل الفترة 4ملحق رقم ) ينظر( 2)

 (.5م، )ص29/7/2004تقرير مركز الميزان لحقوق اإلنسان: حصار قوات االحتالل لبلدة بيت حانون،  (3)
 (.9– 7م،)ص29/7/2004تقرير مركز الميزان لحقوق اإلنسان: حصار قوات االحتالل لبلدة بيت حانون، (4) 

 (15) ص نفس المرجع: حصار قوات االحتالل لبلدة بيت حانون، ( 5)
 (.11نفس المرجع، ) ص ( 6)
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 :منزل المواطن مساًء من 7د حوالي الساعة قوات االحتالل عناقتحمت  نفسه وفي اليوم
قامت هذه القوات بتدمير ثم  ،حدةافي غرفة و  وحجزته هو وأبنائه ،عارف عبد الهادي الزعانين

مساًء هدمت  4وفي تمام الساعة  م22/7/2004م التالي بتاريخ و اليوفي ، أجزاء من المنزل
أكرم عبد العزيز أبو عودة في منطقة شارع  :وبشكل جزئي منزل المواطن ،قوات االحتالل

 .(1)السكة
 بهدم منزل مساء 7:40 الساعة ،م28/7/2004 األربعاء يومقامت قوات االحتالل كما 

 .(2)فوزي أبو جراد بشكل كلي  المواطن:

 م:2006خامسًا: عام 
أيام في عملية أطلق  8م المدينة لمدة 1/11/2006واجتاحت قوات االحتالل بتاريخ 

بلغ يد من المنازل بشكل جزء وكلي، و عليها االحتالل غيوم الخريف، حيث هدمت خاللها العد
لي فبلغ أما المنازل التي تم تدميرها بشكل ك ،منزالً  33عدد المنازل المتضررة بشكل جزئي 

 . (4) (3)منزاًل  13عددها 
كن أغراضًا وأشارت )هيومن رايتس ووتش( في تحقيقاتها أن األعيان المدنية المدمرة لم ت

 . (5)لذلك يعد استهدافها انتهاكًا للقانون الدولي اإلنساني  عسكرية وقت استهدافها؛
يخ المنازل بعبوات أن قوات االحتالل تستخدم الجرافات العسكرية، وتفخويتضح مما سبق 
المنظم للمنازل السكنية يعتبر  يبدو أن الهدف من وراء االستهداف توضع داخل المنازل، وفيما

عقوبات جماعية، منافية كليًا لألعراف والمواثيق الدولية، وهو عقوبة جماعية للمواطنين نتيجة 
 احتضانهم ودعمهم وتأييدهم للعمل المقاوم.

 

                                                 

 (.13م،)ص29/7/2004تقرير مركز الميزان لحقوق اإلنسان: حصار قوات االحتالل لبلدة بيت حانون،  (1)
 م.2006( بلدية بيت حانون، كشف المتضررين في بيت حانون عام 2)
 إحصائية من وزارة األشغال الفلسطينية.( 3)
 (260م، )ص 2006 – 2000المتضررة ما بين عامي (: المنال 5ينظر ملحق رقم ) ( 4)

)5) For more information see, Human Rights Watch, I Lost Everything (p – 110 – 
120). 
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 - 2000 من الفترة خالل( جزئي أو كلي) بشكل استهدافها تم التي المنازل:(2 -1)جدول 

م2006
(1)

 

 المجموع 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة 
 156 45 0 22 33 0 56 0 عدد المنازل

 
وباألخص  ،للمنازل اً هو األكثر استهداف 2001يتضح من خالل الجدول بأن عام 

القريبة من الحدود من أجل عمل حزام أمني، أما المنازل التي تم استهدافها بعد ذلك من للمنازل 
م فكانت غالبيتها منازل قد استهدفت أثناء االجتياحات المتكررة على 2006 – 2003عام 
 .المدينة

 :األراضي الزراعية :ثانياً 
 انتفاضة نطالقا معالمدن والقرى الفلسطينية ضداالعتداءات اإلسرائيلية  تتزايد

استخدام جميع أنواع  ىلإوعمدت  ،خسائر فادحة الحقت بهأحيث  م،29/9/2000 األقصى
تجريف األراضي عملت على  كما، واآلليات العسكرية، لقصف وتدمير األحياء السكنية األسلحة
 ، واتضح أن االحتالل لم يقم بأي تحذير مسبقوالمنشآت االقتصادية ،وآبار المياه ،الزراعية

للسكان الفلسطينيين قبل أن يقصف مناطق سكناهم، بل قام بتدمير وتخريب العديد من 
الممتلكات األساسية للمواطنين الفلسطينيين، مثل المحاصيل الزراعية والتموين والمواشي 

، ورغم وضوح تحريم استهدافها في القانون الدولي اإلنساني، (2)والدواجن، وخزانات مياه الشرب 
( من اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الملحقين باتفاقيات جنيف، خاصة 53مادة )السيما ال
( من البروتوكول األول، فاألراضي الزراعية تشكل مصدرًا إلعاشة السكان المدنيين، 54المادة )

كان لمدينة بيت حانون النصيب األكبر من تلك ، و (3)كما تشكل مجااًل لتشغيل األيدي العاملة 
، بلغ (4) العديد من االجتياحات واالعتداءات الواسعة والجزئية إلىحيث تعرضت  ،داءاتاالعت

م، وبلغت مساحة 2006 - 2000ي ما بين عام اً مواطن 6020عدد المتضررين من المزارعين 

                                                 

الجدول من إعداد الباحث باالستعانة بعدد من المؤسسات: ) وزارة األشغال، بلدية بيت حانون، المركز ( 1)
 لميزان، وبعد المقابالت(.الفلسطيني لحقوق اإلنسان، مركز ا

)2) Amnesty International: Children in the line of fire 30/9/2002, (p3). 
تقرير االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون وأثرها على الحقوق ( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: 3)

 (.33االقتصادية واالجتماعية، )ص
 (.8سرائيلية على بلدة بيت حانون، )ص ( عدوان: االعتداءات اإل4)
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ما  ماء، بئر 31خلية نحل، و 4570، كما تضرر ألف دونم 8950األراضي التي تم تجريفها 
 . (1)بين هدم كلي وجزئي 

 م:2000أواًل: عام 
سياسة تجريف األراضي الزراعية جزء من استراتيجية الدفاع والهجوم أن إسرائيل  ترى 

 .(2)الجرافة  هو سالح استراتيجي هنا"أن "  2002حيث قال رئيس األركان اإلسرائيلي عام 
 بالقرب ،راضي المزارعين شمال غرب المدينةألقامت قوات االحتالل بأعمال تجريف و 

عود ملكيتها ت (دونماً  16)حيث تم تجريف  م،28/11/2000 بتاريخ ،من معبر بيت حانون 
  .(4) (3) وني وسويلميالبس تيللعائ

قامت قوات االحتالل بتجريف األراضي  ،مساءً  8م الساعة 28/12/2000وبتاريخ 
 لعائالتلكيتها تعود مالتي ، قريبة من الشريط الحدوديالالزراعية الواقعة شمال شرق بيت حانون 

مساحة األراضي  بلغت ، حيث(5) خوانه، وعيد، وسويلما  بسيوني و و  ،خوانها  حسين حمدان و 
 . (6) دونماً  115 المجرفة

 م:2001ثانيًا: عام 
قامت قوات االحتالل  ظهرًا، 12:30وفي حوالي الساعة  م18/3/2001بتاريخ و 

 6ي الزراعية واستمرت حتى الساعة ألراضاوبدأت بأعمال تجريف  المدينة،بالتوغل شمال شرق 
محمد  :تعود ملكيتها للمواطن دونماً  13مساحتها  تبلغرض أحيث تم تجريف قطعة  ،مساءً 

يوسف  :للمواطن ملكيتهاقطعة أرض تعود و حسين سويلم والمزروعة بالحمضيات والزيتون، 
رض تعود أقطعة و  ،مزروعة بالحمضيات والزيتون  دونماً  15عبدالنبي أبو عيدة وتبلغ مساحتها 

دونمات  6رض مساحتها أدونمًا، وقطعة  16محمود سويلم وتبلغ مساحتها  :ملكيتها للمواطن
 .(7) محمود عبدالعزيز زويدي :تعود للمواطن

                                                 

 كشوفات المتضررين، وزارة الزراعة. (1)
(2) Btselem: policy of destruction: house demolitions and destruction of agricultural 
land in the Gaza strip, February 2002,(p2). 

 (.301عدوان، عمر: تاريخ حضارة ومقاومة،)ص (3) 
 .(261، )ص م2006 -2000(، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل الفترة 3ملحق رقم ) انظر( 4)

 (.11م، )ص 1/3/2001-28/12/2000مركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، تقرير يغطي الفترة من  (5)
  .(261، |)م2006 -2000(، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل الفترة 3انظر ملحق رقم ) (6)

( و تقتل ضابطًا 17ز الميزان: بيانات صحفية: قوات االحتالل اإلسرائيلي تقصف موقعًا لقوات ال )مرك(7) 
 فلسطينيًا )موقع إلكتروني(.
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دونم من األراضي الزراعية في  50ومن ذلك يتبين أن قوات االحتالل قامت بتجريف 
   يوم واحد.

 يةمنطقة الحدودفي الا دبابات مفقهان تر اسكريتاقتحمت جرافتان ع نفسه وفي الشهر
ت قام صباحًا؛ 10 الساعة تمام في م،20/3/2001 وذلك بتاريخشمال شرق بيت حانون،

ة للسلك الفاصل ذيالماضية لألراضي المحا في األيامبدأت بها  باستكمال أعمال التجريف التي
 الدونماتوبلغ عدد  ،(1)مساءً  7 ت عمليات التجريف حتى الساعةر استمو  ،وتدمير شبكات الري 
 40تم تجريف فقد ، لعدد من المواطنين ملكيتها دونمًا تعود 104اليوم  ذلكالتي تم تجريفها في 

 أرضوقطعة  ،الداعورتعود للمواطن: صقر محمد دونمًا مزروعة بأشجار الحمضيات وبئر مياه 
دونمات تعود  3رض أقطعة و  ،زياد وهاني وصالح سويلم لإلخوة:دونمات تعود  5مساحتها 

دونمات  4أمين محمد زويدي، و :دونمًا للمواطن 12ملكيتها للمواطن محمد حسين سويلم، و
دونمات  8و رفيق عبدالعزيز زويدي، :دونمات للمواطن 8و ،محمود عبدالعزيز زويدي :للمواطن
دي، وقطعة دونمات للمواطن يزن عماد زوي 4عطا هللا عبدالعزيز محمد زويدي، و :للمواطن

أيوب  :دونمات للمواطن 4و ،فريد عبد العزيز زويدي :دونما تعود للمواطن 3.5رض مساحتها أ
دونمات تعود  4خليل محمد حسين زويدي، و :تعود للمواطن دونماً  2.5و ،حسين زويدي

وجميع هذه  ،سعيد رجب زويدي :دونمات تعود للمواطن 6و ،زويدي محمد زويدي :للمواطن
 . (3) (2)ت مزروعة بالحمضياتاألراضي كان

 المحاذيةفي المناطق الحدودية شرق المدينة لتجريف األراضي  توغلت قوات االحتالل
أسعد فهمي  :ذكر المواطن رًا،ظه 12 الساعة تمام في 25/3/2001 بتاريخلشريط الحدوديل

دونمًا وكذلك  35مساحتها  ةالبالغبتجريف أرضهم  االحتاللصالح أنه في هذا اليوم قامت قوات 
واستهداف األرض  ،ومخزن األدوات الزراعية ،لرشاوماتور  ،وماتور المياه ،تدمير بئر المياه
 . (4)المدفعية بعدد من القذائف

ا هبتجريف عدد من األراضي تعود ملكيت نفسه اليوم فيكما قامت قوات االحتالل 
دونمات تعود  5ة أرض مساحتها وقطع ،دونماً  16مساحتها  ،الكريم خروات عزات عبد :للمواطن
خليل  :دونمًا تعود ملكيتها للمواطن 4.5ناصر عزات الكفارنة، وقطعة أرض مساحتها  :للمواطن

 .(5) ناصر ناصر مزروعة بالحمضيات والزيتون 
                                                 

 (.9م، )ص 21/3/2001- 15مركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، تقرير أسبوعي يغطي الفترة من  (1)
  م.2004المتضررين لغاية ابريل /الجمعية الزراعية بيت حانون: كشف مزارعين بيت حانون  (2)
 (.261م، )ص 2006 -2000(، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل الفترة 3ملحق رقم ) ينظر (3)

 م.21/10/2016مقابلة أسعد فهمي صالح، قابلة: زكريا عبد هللا عدوان بتاريخ  (4)
 م.2004المتضررين لغاية ابريل/الجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون: كشف مزارعين بيت حانون  (5)
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 المدينةواصلت قوات االحتالل أعمال التجريف شرق  م27/3/2001يوم الثالثاء  فيو 
قطعة أرض  منها تعود هذه األراضي لعدد من المواطنين،و  ،وديلشريط الحدل المحاذيةلألراضي 
دونمات تعود  3عودة، وأرض مساحتها  بوأمحمد حسن  :دونمًا تعود للمواطن 16مساحتها 
عثمان قاسم  :ثة المرحومر عود لو ت دونماً  30حتها اصابر الكفارنة، وقطعة أرض مس :للمواطن

 دونماً  15قطعة أرض مساحتها و عزات قاسم الكفارنة،  :دونما تعود لورثة المرحوم 30الكفارنة و
 . (1) الزيتون و وعة بالحمضيات ر مصباح إسماعيل الكفارنة وجميعها مز  :تعود للمواطن

استأنفت قوات االحتالل تجريف  صباحاً  9 الساعة تمام وفي 29/3/2001 وبتاريخ
لشريط ل المحاذيةضي وبالذات األرا شرق المدينة األراضي الزراعية الواقعة شمال جنوب

كما قامت هذه القوات  (3) (2)ملكيتها لعدد من المواطنين دونمًا تعود 64 وتم تجريف ،الحدودي
ما أ ،إبراهيم محمد حويحي :ومزرعة تعود للمواطن ،ة مياهومضخ ،بتدمير بركة مياه بالستيكية

زياد  :عود للمواطنرض تأتجريف قطعة بقامت  نفسه اليوممن المدينة وفي في الجنوب الشرقي 
شوقي محمد عبدالرحمن حويحي،  :يوسف وتدمير غرفة مخزن ومضخة مياه تعود للمواطن

رض أ، وقطعة دونماً  3.5مساحتها  ،سعيد أحمد المطوق  وتجريف قطعة أرض تعود للمواطن
 :رض تعود ملكيتها للمواطنأقطعة و  ،أحمد محمد المطوق  :دونمًا تعود للمواطن 1.5مساحتها 

تعود  دونماً  65رض مساحتها أواستكملت تجريف  ،دونما 1.5أبو الحسني والبالغة  طاهر
قامت قوات  من اليوم نفسهصباحًا  8الساعة  ، وفي تمامصقر محمد الداعور :ملكيتها للمواطن

دونمًا تعود لعدد من  107 تهابلغت مساحو  االحتالل بتجريف أراضي شمال بيت حانون 
 . (5) (4)المواطنين
وذلك للضغط على السكان والتأثير  ،ت قوات االحتالل باستهداف مصادر الرزق قام 

على الحياة االقتصادية، ومنع المقاومة من االقتراب من الشريط المحاذي لتنفيذ عملياتهم، حيث 
 منها:  ،ة الحيوانيةو قامت قوات االحتالل بالعديد من عمليات استهداف الثر 

رانب أبتجريف مزرعة  م29/3/2001ميس في يوم الخ قامت قوات االحتالل
 إلى مما أدى ؛إبراهيم محمد عبد الرحمن حويحي :تعود ملكيتها للمواطنمربعًا  تراً م 80مساحتها
 . (6)كاملبشكل تدميرها 

                                                 

 كشوفات المتضررين في وزارة الزراعة.  (1)
 (.13م، )ص 2001إبرايل  4مارس  29مركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، تقرير يغطي الفترة من  (2)
 .(262، ) صم2006 -2000(، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل الفترة 3ملحق رقم ) ينظر (3)

 م.2004تعاونية الزراعية بيت حانون: كشف مزارعين بيت حانون المتضررين لغاية ابريل/الجمعية ال (4)
 .(262) ص م2006 -2000(، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل الفترة 3ملحق رقم ) ينظر (5)

 (.13م، )ص4/2001-4/ 3-29 المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير أسبوعي يغطي الفترة من: (6)
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 واآلبار، ،قامت قوات االحتالل بتجريف العديد من األراضي الزراعية وشبكات الري كما 
 ،التي تقع في الشمال الشرقي لمدينة بيت حانون  م،17/4/2001-16 بتاريخوغرف زراعية

عودة، وأبو  دونمًا تعود ملكياتها لعائلة الكفارنة، وأبو 299خالل اليومين  هاحيث بلغ مجموع
كما تم تدمير غرفة ، وأبو رمضان، وأبو طه، وخيال ،السعيد، والشوا، وشراب، وأبو عيدة، وسويلم

حسام  :تعود ملكيتها للمواطن ،لحمامات الزراعيةلظيم الري وجهاز كمبيوتر لتن اً متر  16مساحتها 
  . (2) (1) يوسف عبدالنبي أبو عيد :هدم بئر ماء يعود للمواطن ىلإ باإلضافةأحمد سليم شراب، 
عياد عبدالرازق  :يعود للمواطن هايقامت قوات االحتالل بتدمير ماتور م نفسه وفي اليوم
أكرم عاهد  األرض: منزل حارس ، وهمميس حسن خليليعود للمواطن خ ياهأبو طه، وبئر م

صالح محمد  :وكذلك هدم بئر مياه يعود للمواطن ،ماهر سفيان قرموط :والحارس ،الشنطي
 .(3)نفسها  صالح أبو عمشة في المنطقة

من  المنطقة الشمالية الشرقيةالقوات اإلسرائيلية   اقتحمت م،4/2001/ 17-16بتاريخ و 
وتدمير مزرعة دواجن تبلغ  ،مزارع الحيوانية فيهاالو  ،من األراضي الزراعية اً عدد تجرفو  المدينة،

 ذاته اليوم وفي ،الهادي الكفارنة صبحي زكي عبد :تعود للمواطنمربعًا مترًا  650مساحتها 
إبراهيم عبدهللا أبو  :غنام تعود ملكيتها للمواطنأ يرة حظقامت قوات االحتالل بتدمير  نفسه والمكان
 . (4) السعيد

  
 ة بتاريخراضي المواطنين شرق المدينواصلت قوات االحتالل عمليات التجريف ألوقد 

والمخازن الزراعية  اآلباروبعض  ،وشبكات الري  ،زراعينمأراضي الفقد تم تجريف  م1/5/2001
 30.5األراضي التي تم تجريفها  وبلغت مساحة ،متر 500طول الشريط الحدودي بعمق  ىعل

هدم مخزن زراعي وبئر كما تم د ملكيتها لعائالت مرتجي، وزويدي، وشراب، وعكاشة، تعو  ،دونماً 
 . (6) (5) خليل محمد زويدي طن:تعود للموا ،ومضخة مياه ،مياه

ف قطعة أرض يجر بت قوات االحتالل قامت م2/5/2001في اليوم التالي بتاريخ و 
رض أزياد أحمد الكفارنة وقطعة  :لمواطنلمزروعة باألشجار تعود ملكيتها  دونماً  12مساحتها 

                                                 

 (11م، )ص 18/4/2001 -12المركز  الفلسطيني لحقوق اإلنسان، تقرير أسبوعي يغطي التفرة من  (1)
 .(263)ص  م2006 -2000(، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل الفترة 3ملحق رقم ) ينظر (2)

 (12م، )ص 18/4/2001 -12المركز  الفلسطيني لحقوق اإلنسان، تقرير أسبوعي يغطي التفرة من (3) 
 (.3م، )ص 2004الجمعية الزراعية بيت حانون: كشف مزارعين بيت حانون المتضررين لغاية ابريل/(4) 
 الزراعية بيت حانون: كشف باآلبار المتضررة. التعاونية الجمعية (5)
 .(263، )ص م2006 -2000(، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل الفترة 3ملحق رقم ) ينظر (6)
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خالد محمد عكاشة  :دونمًا مزروعة بأشجار الحمضيات تعود ملكيتها لورثة المرحوم 12مساحتها 
  . (1) شرق بيت حانون 

، بدأ تجريف األراضي الذي صباحاً  10في تمام الساعة م، 6/5/2001يوم األحد  وفي
دونمًا تعود ملكيتها  27المجرفة  األراضي مساحة توبلغ ،مساءً  6الساعة  ىحتاستمر 
صقر محمد الداعور من أشجار  :لمواطندونمات ل 7، وراغب عبد الرحمن مرتجى :ينللمواطن

صباحًا تم استئناف أعمال  4وفي تمام الساعة  م8/5/2001وفي يوم الثالثاء ، الحمضيات
واستمرت عمليات  ،دينةالتجريف التي قامت بها قوات االحتالل سابقًا لألراضي الواقعة شرق الم

دونمًا تعود ملكيتها  19مساحة األراضي المجرفة  توبلغ ،مساءً  6التجريف حتى الساعة 
، كما دونمينعلي النخالة  يوأب ،دونماً  70وصقر محمد الداعور  ، راغب مرتجى :للمواطنين

 7غ محمود نافع وتبل :رض تعود للمواطنأتم تجريف و  نفسها استمر التجريف في المنطقة
ي المزروعة عشوقي الشاف :تعود ملكيتها للمواطن دونماً  15و ،دونمات مزروعة بأشجار الزيتون 

  . (2) بحبوب القمح
 ىلسلك الفاصل عللة ذيواصلت قوات االحتالل عمليات التجريف لألراضي المحاكما 

 10عرض و الخنادق بأنفق الحفر ما يشبه م، و 18/6/2001 بتاريخمدينة الشرق  اً متر  50عمق 
  . (3) رعيناز مضي الأراأمتار وعمق مترين داخل 

ويتضح بأن االحتالل يهدف من هذا األمر عمل أخدود أو حفرة عميقة تمنع المزارعين 
والمواطنين والمقاومة من الوصول إليها، وكشفهم قبل الوصول إلى السلك الفاصل أو المنطقة 

 دود. العازلة، وكذلك تهدف إلى عمل حزام أمن حول الح
 بأعمالوقامت  ،اقتحمت قوات االحتالل المدينة م14/9/2001بتاريخ  نفسه وفي العام

 واحد رض مساحتها  دونمأحيث تم تجريف قطعة  ،ألراضي الزراعيةاتجريف و  ،لمنازللتدمير 
  . (4)مزروعة بالحمضياتكانت  ،محمد حسين سويلم :تعود ملكيتها للمواطن

بتجريف وتدمير استراحة ومخزن لألدوات  نفسه اليومكما قامت قوات االحتالل في 
 200مساحتها تبلغنايف محمد عيد عباد و  :الزراعية وبئر مياه بشكل كامل تعود ملكيتها للمواطن

ستراحة ومخزن لألدوات امتر، وتم تدمير وتجريف  200 نحوتبعد عن السلك الفاصل مربعًا  متراً 
عيد وفضل )خوة تعود ملكيتها لإل 2م450ش مساحته الزراعية وبئر مياه بشكل كامل داخل حو 

                                                 

م، )ص 2001مايو  2أبريل  26لسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير األسبوعي يغطي الفترة من المركز الف (1)
15.) 
 كشوفات أضرار وزارة الزراعة. (2)
 (.8م،) ص2001يونيو  20 – 14المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير األسبوعي يغطي الفترة من  (3)
 م.24/10/2016 عدوان مقابلة: كمال سويلم، قابلة: زكريا عبد هللا( 4)
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حداهما إقذائف المدفعية سقطت من  اً عدد ولقد أطلقت قوات االحتالل، (وعبدهللا وخضر البسيوني
 . (1) بالكامل احتراقها ىلإمما أدى  ؛دونمات مزروعة بقصب السكر 5رض مساحتها أفي 

قامت قوات االحتالل  ،ظهراً  3:30الساعة  م عند11/11/2001يوم األحد وفي 
الشريط الحدودي على بعد  بقر وشبكات الري شمال المدينة  األراضي الزراعية عدد من بتجريف 

 (2) دونمًا تعود لعدد من المواطنين 39حيث بلغت مساحة األراضي التي تم تجريفها  ،متراً  350
(3). 

 م:2002ثالثًا: عام 
 م9/4/2002 الثالثاء يومل شرق المدينةمتر شما 1500توغلت قوات االحتالل لمسافة 

جرافات بأعمال تجريف واسعة واستمر التجريف حتى الساعة  4حيث قامت  صباحًا، 9 الساعة
تعود لعدد  (دونماً  87)عدد األراضي التي تم تجريفها  ت مساحةبلغو  ،من اليوم التالي اً صباح 3

توفيق عبد الرحمن وهدان  :للمواطن خلية نحل تعود 300وقد تم تدمير  (5) (4) من المواطنين
  . (6) هللا توفيق وهدان ياد عبد: إللمواطن تعودخلية  250

قامت قوات االحتالل بأعمال تجريف صباحًا  9م الساعة 13/4/2002وبتاريخ 
حانون بيت متر جنوب معبر  1200لألراضي الزراعية الواقعة شمال غرب المدينة وعلى بعد 

حيث بلغت مساحة األراضي  ،من بعد الظهر 2:15حتى الساعة  فالتجري )إيرز( واستمر
 .(8) (7). تعود ملكيتها لعدد من المواطنين دونماً  87المجرفة 
خر بالقرب من الشريط الحدودي جنوب آبالتزامن مع هذا التوغل كان هناك توغل و 

النبي  يوسف عبد :دونمًا تعود ملكيتها للمواطن 20المدينة حيث عملت هذه القوات على تجريف 
 . (9)خوانه ا  أبو عيدة و 

                                                 

ااد من جرائمهااا، )موقع إلكتروني(.1)  ( مركز الميزان: بيانات صحفية: قااوات االحتااالل تصع 
 (.10 – 9ص  م، )14/11/2001 – 8المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير يغطي الفترة من ( 2)
 .(264، )ص م2006 -2000فترة (، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل ال3ملحق رقم ) ينظر( 3)
 م، )موقع إلكتروني(.2002إبريل  10-4( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير يغطي الفترة من، 4)
 .(264، ) ص م2006 -2000(، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل الفترة 3ملحق رقم ) ينظر( 5)
 المتضررة. ( الجمعية الزراعية بيت حانون: كشف أصحاب المناحل6)
 (.13 – 12عدوان: االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون، )ص  (7)
 .(265، ) صم2006 -2000(، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل الفترة 3انظر ملحق رقم ) (8)
 كشوفات أضرار وزارة الزراعة.( 9)
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توغلت قوات االحتالل برفقتها  م،12/5/2002وفي ساعات ما بعد ظهر يوم األحد 
داخل األراضي الزراعية شرق المدينة والمعروفة بمنطقة  مترً  400مجموعة من الجرفات لمسافة 

حتى ساعات ظهر يوم واستمر التجريف  ،دونماً  46حيث طالت عملية التجريف  ،"القطبانية"
 . (2) (1)م 13/5/2002األثنين 

قامت قوات االحتالل بعملية تجريف واسعة  م،27/6/2002وفي صباح يوم الخميس 
شارع صالح الدين غربًا مقابل المنطقة  نرب المدينة "الواقعة بيغالنطاق لألراضي الزراعية 

واستمر التجريف  " الحميد شرقاً ، وشارع السلطان عبد (ايرز)الصناعية على معبر بيت حانون 
دونمًا تعود  85مساحة األراضي التي تم تجريفها  تحيث بلغ م،30/6/2002حتى يوم األحد 

   .(4) (3)لعدد من المواطنين
المجاورة للسلك  "القطبانية"داخل منطقة  اً متر  350توغلت قوات االحتالل مسافة كما 

 اتفات بعملياوبدأت الجر  فجرًا، 2:30 ساعةال م11/8/2002 وبتاريخالفاصل شرق المدينة
واستمرت عملية  ،القرب من الشريط الحدوديب التجريف لألراضي الزراعية وشبكات الري الواقعة

 3رض مساحتها أتم تجريف قطعة  حيث ،م13/8/2002التجريف حتى صباح يوم الثالثاء 
دونمات تعود  3حتها محمد عبد الرحمن حويحي، وقطعة أرض مسا :دونمات تعود للمواطن

صقر أبو  :دونمًا تعود ملكيتها للمواطن 14رض مساحتها أعوض محمد حمد، و  :للمواطن
رض أمحمد محمد المصري وقطعة  :تعود للمواطن واحداً  رض مساحتها دونماً أعمشة، وقطعة 
 . (5)إسماعيل محمد حويحي :تعود ملكيتها للمواطنواحدًا مساحتها دونمًا 

صباحًا مسافة  11في تمام الساعة  م26/9/2002حتالل بتاريخ توغلت قوات االو 
حة األرض امس توقامت بأعمال تجريف واسعة بلغ "القطبانية"شرق المدينة منطقة  متر 2000

يعود  ياهكذلك تدمير بئر م، و (6)تعود ملكتيها لعدد من المواطنين متراً  167ودونمًا  76المجرفة 
 . (7)عبد القادر البسيوني :لورثة

                                                 

 (.16 – 15عدوان: االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون، ) ص ( 1)
 .(265، ) ص م2006 -2000(، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل الفترة 3ملحق رقم ) ينظر (2)
 (. 3م، )ص17/7/2002 –11المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير األسبوعي يغطي الفترة من( 3)
 .(265، )ص م2006 -2000(، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل الفترة 3ملحق رقم ) ينظر (4)
 م.2004( الجمعية الزراعية بيت حانون: كشف مزارعين بيت حانون المتضررين لغاية ابريل/5)
 .(266، )ص م2006 -2000(، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل الفترة 3ملحق رقم ) ينظر( 6)
 (.4–3م، )ص9/2/10/2002-26المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير األسبوعي يغطي الفترة من ( 7)
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 بتاريخ ة،المدين قامت قوات االحتالل بتجريف أراضي زراعية شمال شرق كما 
 ،مساءً  5واستمرت العملية حتى الساعة  ،متر 700تبعد عن السلك الفاصل  م،19/10/2002
على النحو  ملكيتها لعدد من المواطنين، تعود من أشجار الحمضيات دونمًا تعود 35تم تجريف و 

 :تعود للمواطنة يندونماو لول، عالء الدين نظمي دلمواطن: د ملكيتها لدونمًا تعو  30 التالي:
عبد هللا أحمد المصري، فضاًل عن تدمير  :دونمات تعود للمواطن 3إيمان إسماعيل شراب، و

 .(1)شبكات المياه
 9في تمام الساعة  م2/11/2002-1قامت قوات االحتالل خالل يومين متتاليين 

 ،وشبكات الري الواقعة شمال غربي للمدينة ،ة لألراضي الزراعيةسعاصباحًا بأعمال تجريف و 
رض مساحتها أقطعة  ،(2) لعدد من المواطنين ملكيتها تعود ،دونماً  244طالت هذه العملية و 

رض مساحتها نصف دونم تعود أقطعة و بسيوني محمد بسيوني،  :تعود للمواطن دونماً  72.5
محمد عبد  :المواطن ألبناءدونمًا تعود  30ض مساحتها ر أإبراهيم توفيق حمد، وقطعة  :للمواطن

 . (3) هللا العثامنة
شرق بيت  مترتوغلت قوات إسرائيلية مسافة كيلو  صباحاً  9الساعة  وعند اليوم نفسه وفي

 5الساعة  ىحت واستمرت االحتالل بتجريف األراضي الزراعية جرافاتحيث قامت  ،حانون 
 140طالت عملية التجريف حيث  ،ف عملية التجريفانئاستم توفي صباح اليوم التالي  ،مساءً 
خري خالد اليازجي فمحمد وهم:  عود ملكيتها لعدد من المواطنينتشبكات ري باإلضافة إلى  دونماً 
 20دونمًا، وأبناء أحمد نافع أبو عابد  68، أبناء صالح وصالح عبد الرحمن مرتجى دونماً  35

دونمات  6دونمات، ورثة المرحوم أحمد على باشا  8يل الشامي سلميان سالم خل: دونمًا والمواطن
 .(4) دونم 1دونمات، أحمد صالح بدوي صالح  4عبدالعزيز عبد الرحمن وهدان 

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي  9:30في تمام الساعة  م،4/11/2002وبتاريخ 
شعبان  :لعدد من المواطنين وهمدونمًا تعود ملكيتها  67 منها أعمال التجريف لألراضي الزراعية،

ويونس  ،أحمد وصبحي محمد اليازجيو ، دونماً  (15)عاهد فائق بسيسو و دونمات،  5محمد نعيم 
 كما دونمات 4سعيد صالح مرتجى و ، دونماً  (15) سقاسهيل هاشم الو ، اً دونم 18جميل اليازجي 

                                                 

(؛المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير 308 – 307عدوان، عمر: تاريخ حضارة ومقاومة،)ص ( 1)
 (.6م، )ص23/10/2002 – 17األسبوعي يغطي الفترة من 

 – 266، )ص م2006 -2000(، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل الفترة 3ملحق رقم ) ينظر (2)
267). 

 م.2004لجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون: كشف مزارعين بيت حانون المتضررين لغاية ابريل/( ا3)
 .م2005حتى  2000من عام  كشوفات األضرار بوزارة الزراعة( 4)



67 

 

حتى الساعة ة التجريف عمليواستمرت  ،تدمير شبكة الري، وغالبية األشجار من الحمضياتتم 
  . (1) مساءً  5

 م:2003رابعًا: عام 
 صباحًا توغلت قوات االحتالل 10في تمام الساعة  23/4/2003يوم األربعاء في و 

فات العسكرية وعلى الفور قامت بتجريف أراضي اليات والجر آلمدينة بيت حانون معززة با داخل
وكانت  ،مساءً  4مرت عملية التجريف حتى واست ،عين في المنطقة الشرقية من المدينةر زامال

 ،حسن يوسف شراب :تعود للمواطن ،دونماً  (30)رض مساحتها أحصيلة هذه العملية تجريف 
وقطعة أرض مساحتها  ،إيهاب خالد شراب :تعود للمواطن ،دونمات 4وقطعة أرض مساحتها 

حاتم  :تعود للمواطن حداً وا رض مساحة دونمأوقطعة ، محمد جرادة :للمواطنملكيتها دونمًا تعود 
  . (2) الري فيها اتمزروعة بالحمضيات كما تم تدمير شبك هاالنخالة وجميع

 الخميس يوم فيوذلك ،المنطقة الشرقية في اً متر  كيلو 2توغلت قوات االحتالل مسافة 
طالت مئات الدونمات  التي وباشرت أعمال التجريف صباحًا، 9 الساعة م،24/4/2003

ومخازن  ،بار المياهآشبكات الري وعدد من  ى تدميرلإ باإلضافة ،ألشجار المثمرةالمزروعة با
 . (3) م26/4/2003واستمرت عملية التجريف حتى يوم السبت  ،زراعية

وذلك مدينةالرب الشريط الحدودي شرق غمتر  800توغلت قوات االحتالل مسافة كما 
 التي بدأت عمليات التجريفو  الظهر، بعد 3 الساعة حوالي 9/5/2003 الموافق الجمعة يوم

 ، منهاتعود ملكيتها لعدد من المواطنين ،راضي المزروعة بالحمضياتاألدونمًا من  49طالت 
 :دونمات للمواطن 7و ،أحمد نافع أبو عايدة :دونمًا لورثة المرحوم 15مساحتها  أرض قطعة

جمال  :دونمات للمواطن 7و سليمان محمد الشامي، :دونما للمواطن 20و إبراهيم أحمد نافع ،
  . (4) محمد القرا
 السبت يومنفسها واصلت قوات االحتالل عمليات التجريف في المنطقة ثم

دونمًا تعود  14رض مساحتها أقامت بتجريف قطعة ف الظهر، بعد 2 الساعة م13/5/2003
ولم تتوقف ، صبحي محمد اليازجي :دونمات تعود للمواطن 6 ، وحامد بكير اليازجي :للمواطن

 6:30الساعة  هنفسمرة أخرى في اليوم  نفسها في المنطقة بالتوغلبل قامت  ،لي هذا الحدإ

                                                 

 م2004الجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون: كشف مزارعين بيت حانون المتضررين لغاية ابريل/ (1)
 د بالخليل واالحتالل يدمر تسعة منازل في غزة، )موقع إلكتروني(.الجزيرة نت: شهي (2)
 (.4 – 3م، )ص 30/4/2004-24المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان:  تقرير أسبوعي يغطي الفترة من ( 3)
 كشوفات األضرار بوزارة الزراعة.( 4)
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 80األراضي التي تم تجريفها  وبلغت مساحة ،وقامت بأعمال التجريف لألراضي الزراعية ،مساءً 
  .(2) (1) عدد من المواطنين ىلإ تهاتعود ملكي ،دونمًا مزروعة بأشجار الزيتون والحمضيات

ح اباجتي اً فجر  2:30في تمام الساعة  ،م15/5/2003 بتاريخقامت قوات االحتاللو 
في عمق منطقة الزيتون جنوب  اً كيلو متر  2فات مسافة اليات والجر آلمدينة بيت حانون بعدد من ا

فات خالل اوقامت الجر  ،الطائرات المروحيةو  ،مدفعيالقصف من التحت غطاء  ،غرب المدينة
 (شارع زمو)أيام بعملية تجريف واسعة في األراضي الزراعية في  4 استمراح الذي فترة االجتي

دونمات المزروعة بالحمضيات والزيتون التي العشرات من الحيث طالت  (،شارع خليل الوزير)و
 . (4) (3)لعدد من المواطنين  تهاتعود ملكي
 ،متر 200سافة م 4:30تمام الساعة  ،م15/6/2003قوات االحتالل بتاريخ  توغلتو 

 ،رافتان عسكريتان في األرض الواقعة جنوب غرب الشريط الحدودي شرق المدينةجفقها اتر 
دونمًا مزروعة  39وطالت حوالي  ،أعمال التجريف لمدة يومين بشكل متقطعبباشرت هذه و 

 6 منهالعدد من المواطنين  تعود ملكية هذه األراضي ،شبكات الري  تودمر  ،بأشجار الحمضيات
 5و سليمان محمد أبو عودة، :دونمات للمواطن 6محمد محمد أبو عودة، و :نمات للمواطندو 

 الرازق محمد أبو عبد :دونمات للمواطن 6و ،عودة بوأعبداللطيف  :دونمات ونصف للمواطن
العزيز  عبد :للمواطن ،دونمات 5ومحمد حسن أبو عودة،  :دونمات للمواطن 5و ،عودة

 . (5)الزويدي
 الخميس يوم من صباحاً  9 الساعة تمام فيمدينة بالكاملالاالحتالل  قوات حاصرت

قامت ، حيث واسعة في المنطقة الصناعية جنوب المدينة وجرفت مساحات م،26/6/2003
مصطفى محمود  :دونمًا تعود للمواطن 6ومنها  ،دونمًا من األراضي الزراعية 15بتجريف نحو 

محمد أحمد  :نمان ونصف للمواطنو ود ،وات الزراعيةلألد 2م16التتري وغرفة مخزن مساحتها 
 . (6)زايد

تعود  صباحًا، 9 الساعة تمام في م26/6/2003 بتاريخ مزرعة دواجن دمرتكما 
 بنى مسقوف بالصفيح وتبلغ مساحتهوهي عبارة عن م ،أكرم مصطفى التتري  :ملكيتها للمواطن

                                                 

 .م2004 ررين لغاية ابريل/( الجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون: كشف مزارعين بيت حانون المتض1)
 .(269، )ص م2006 -2000(، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل الفترة 3ملحق رقم ) ينظر (2)
 (. 6م،)ص2003مايو  21-15المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير أسبوعي يغطي الفترة من ( 3)
 .(269، )ص م2006 -2000الفترة (، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل 3ملحق رقم ) ينظر (4)
 (.8م، )ص 18/6/2003-12المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان:  تقرير أسبوعي يغطي الفترة من  (5)
 وزارة الزراعة.( كشوفات أضرار ب6)
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يوم الجمعة  مساءً من  2:30عند حوالي الساعة ، و ها بشكل كلير تم تدمي ،متر 600
شارع السكة  التي وصلت إلىاالحتالل قامت قوات  ،وأثناء حصار المدينة م16/7/2003

 .(1) عيد السواركة :بتجريف مزرعة أغنام تعود ملكيتها للمواطن
 

 700مساًء بالتوغل مسافة  6الساعة  م28/8/2003كما قامت قوات االحتالل بتاريخ 
 مباشر وبشكلفاتاعدد من الجر  ،من معبر بيت حانون )ايرز( رب المدينة انطالقاً غمتر 

  . (3) (2)دونمًا تعود لعدد من المواطنين 90بأعمال تجريف واسعة طالت أكثر من 
مساًء  4:10في تمام الساعة و  م10/10/2003كما قامت قوات االحتالل بتاريخ 

 دونمًا، 45تبلغ مساحتها  أرض وقامت بتجريف ،غرب الشريط الحدودي شرق المدينة بالتوغل
  . (4)توفيق عبدالهادي حمد :بئر مياه تعود ملكيته لورثة المرحومو 

 م:2004خامسًا: عام 
م العديد من األعيرة النارية والقذائف المدفعية، 16/4/2006كما أطلقت قوات االحتالل بتاريخ 

مما أدى إلى نفوق  ؛ئلة عفانةباتجاه المنطقة الصناعية، استهدفت مزرعة أبقار تعود ملكياتها لعا
لحاق أضرار بالغة في المكان 46  . (5)رأس من العجول، وا 

م 24/4/2006وذلك بتاريخ  ،كما استهدفت مزرعة أبقار تعود للمواطن سليم أبو صفية
لحاق أضرار بالمزرعة.  ،مما أدى إلى نفوق رأسين ؛جنوب شرق المدينة   (6)وا 
 وذلك في،متر 200مسافة  ن عسكرتينيتبجراف اً بمصحو توغل القوات االحتالل وكررت 

ألراضي لبأعمال تجريف وقامت  صباحًا، 7 الساعة تمام في م،17/4/2004 السبت بتاريخ يوم
قطعة أرض  تولقد جرف ،صباحاً  11رت حتى الساعة مواست ،الواقعة شمال المدينة ةالزراعي

رض مساحتها دونمان أقطعة و  ،محمد حسن أبو سيدو :دونمات تعود للمواطن 4مساحتها 

                                                 

 (.11م،)ص 29/7/2004تقرير مركز الميزان لحقوق اإلنسان: حصار قوات االحتالل لبلدة بيت حانون، (1) 
 م.2004تعاونية الزراعية بيت حانون: كشف مزارعين بيت حانون المتضررين لغاية ابريل/( الجمعية ال2)
 .(270، )ص م2006 -2000(، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل الفترة 3ملحق رقم ) ينظر (3)
 (.5م، )ص 2003أكتوبر  15 – 9المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير أسبوعي يغطي الفترة من( 4)
 (.7م، )ص 2006/إبرايل 19 – 13المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير يغطي الفترة من ( 5)
 (.9م، )ص 2006إبرايل  26 – 20المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير يغطي الفترة من ( 6)
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مزرعة  ، ودمرتد أبو رمضانمسليم مح :مزروعة بأشجار الحمضيات تعود ملكيتها للمواطن
 . (1) 2م420 مساحتها للدواجن

 5في تمام الساعة م، 29/6/2004يوم الثالثاء المدينة  اجتاحت قوات االحتاللكما 
القوات  تلكباشرت و  ن عدة محاور،ها متلودخآلية عسكرية  20بقوة عسكرية مكونة من  فجراً 

لمدة  االجتياحواستمر هذا  ،والبنية التحتية ،واألراضي الزراعية ،لمنازلابعمليات تجريف وتدمير 
دونمات تعود ملكيتها لعائلة  10تجريف حوالي بالقوات  قامت تلكفي اليوم األول  اً يوم 37

  . (2) الزعانين على شارع صالح الدين
توغلت قوات االحتالل  16/7/2004عشر من أيام االجتياح بتاريخ  عالسابوفي اليوم 

 ،دونم تعود ملكيتها لعائلة البسيوني 100بتجريف  ، وشرعتعصراً  4الساعة داخل المدينة 
 . (3)المدينةرب غ في شارع السكة وذلك ،وعائلة نعيم

امت حًا قصبا 5:30وفي تمام الساعة  م،18/7/2004بتاريخ يليه  أما في اليوم الذي
 دونماً  15 "، منهازمو"منطقة في  وبالتحديد ،مدينةالزراعية شرق  أراضقوات االحتالل بتجريف 

خوانهشوقي أحمد خليل الزعانين  :تعود للمواطن دونمًا للمواطن حسن خليل الزعانين،  15، ووا 
خوانه دونمًا تعود للمواطن محمود خليل الزعانين  45و  .(4)وا 

هي من أكثر الفترات تجريف  2004حتى تاريخ  2001ن تاريخ وكانت الفترة ما بي
  .(5)لألراضي

 م:2005سادسًا: عام 
 (F16)قامت طائرات مساًء  10:40 الساعة م 29/6/2005 الموافق األربعاء يوم وفي
صبحي  :صاروخين باتجاه بئر للمياه شرق المدينة تعود ملكيته للمواطن بإطالقاإلسرائيلية 

                                                 

م، )موقع 2004إبريل  21-15المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير أسبوعي يغطي الفترة من  (1)
 إلكتروني(.

 (.4م،)ص 29/7/2004تقرير مركز الميزان لحقوق اإلنسان: حصار قوات االحتالل لبلدة بيت حانون،  (2)
 م.2004الجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون: كشف مزارعين بيت حانون المتضررين لغاية ابريل/(3) 
 (.4م،)ص 29/7/2004حتالل لبلدة بيت حانون، تقرير مركز الميزان لحقوق اإلنسان: حصار قوات اال(4) 

(5) OCHA, MAC House2 Beit Hanoun: Northeast Gaza Strip Satellite Image Analysis 

of Vegetation Loss 2001– 2004.(p1) 
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االحتالل  ، وفي اليوم نفسه قامت قوات(1)بشكل كاملتدمير البئر  إلى مما أدى ؛حسين الكفارنة
 .(2) مترً  500على بعد  يهمطالق النار علإحيث تم أرضيهم،  ىلإمن الوصول  المزارعينمنع ب

   م:2006سابعًا: عام 
أشجار  وهي، أهم المحاصيل الزراعية في المدينة بتجريفقامت قوات االحتالل 

 ،من مصادر رزقهم على مصدر أساس وأثر   ،معاناة المزارعينزاد من مر الذي األ ؛الحمضيات
م، وتنوعت األراضي 27/7/2006دونم من األراضي الزراعية بتاريخ  500حيث جرفات مساحة 

دونم،  300وحمضيات مزروعة حديثًا  ،دونماً  42حمضيات مثمرة المجرفة على النحو التالي: 
 .(3)دونمات 5دونمًا بينما الدفيئات الزراعية  50دونم، أشجار أخرى  100أشجار فاكهة وزيتون و 

أيام  8ح مدينة بيت حانون لمدة اباجتي 1/11/2006لقد قامت قوات االحتالل بتاريخ و 
وقد طال مدينة، متتالية نشر فيها العدو اإلسرائيلي الخراب والدمار في كل ضواحي ومناطق ال

  . (4)باألراضي نصيب من هذا التخري
دونمًا  1450م، با 2006حيث بلغت مساحة األراضي التي تم تجريفها خالل عام 

 .(6) (5)خلية نحل وبئر ماء واحد  170زراعيًا، وحوالي 
ال يمكن إدراجها إال في إطار العقوبات  الواسعةمن الواضح أن علميات التجريف 

التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في  الجماعية واألعمال االنتقامية ضد المدنيين، تلك العقوبات
والتي تنص على أنه:" ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها  ،(33المادة )

أنهم مقاومين أو يشاركون . ويتضح من خالل التعامل مع عموم المواطنين على (7)هو شخصيًا" 
المواطنين بتجريف أراضيهم  ولذلك يتم معاقبة كافة الصهيوني، الكيان في عمل فدائي ضد

 الزراعية.
                                                 

( مركز الميزان لحقوق اإلنسان: بيانات صحفية: مركز الميزان يستنكر تصعيد قوات االحتالل لسياسة العقاب 1)
الجماعي ويطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة للسكان المدنيين السيما سكان منطقة المواصي، )موقع 

 إلكتروني(.
 م.)موقع إلكتروني(.29/6/2005-23المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير يغطي الفترة من:  (2)
 (.327عدوان، عمر: تاريخ حضارة ومقاومة،)ص  (3)
 (.327ع نفسه: )ص المرج (4)
 إحصائية من وزارة الزراعة بغزة.( 5)
 – 271، )ص م2006 -2000(، أسماء أصحاب األراضي المتضررة خالل الفترة 3ملحق رقم ) ينظر( 6)

277). 
تقرير االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون وأثرها على الحقوق ( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: 7)

 (.34واالجتماعية، )ص االقتصادية
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أن قوات االحتالل وكعادتها ال تحترم القوانين واللوائح واالتفاقيات يتضح مما سبق، 
الدولية، وأصبحت المنشآت واألراضي الزراعية مسرحًا للعمليات العسكرية اإلسرائيلية التي ألحقت 

بخسارة كبيرة للمزارع والتاجر والعامل  مما تسبب رة بجميع قطاعات اإلنتاج الزراعي؛أضرارا كبي
 واالقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وهذا الغرض الرئيس من عمليات التجريف.

 -2000: األراضي واآلبار وخاليا النحل التي تم استهدافها خالل الفترة (3 -1)جدول 

م2006
(1)

 

 العام م
مساحة األراضي 

 بالدونم المجرفة
األبار 
 المدمرة

 نحل

1 2000 147 0 

4400 

2 2001 1012.5 7 

3 2002 694.5 4 

4 2003 1430.5 11 

5 2004 2738.65 3 

6 2005 0 0 

7 2006 1450 1 170 

 4570 26 7473.15 المجموع

بداية انتفاضة األقصى عام  منذسياسة التجريف  واصلتيتضح من الجدول أن قوات االحتالل 
م، بدأت عمليات التجريف تزداد شيئًا 2001استخدام المقاومة للصواريخ في عام  ومع، 2000

من باقي األعوام  األكثر تجريفًا لألراضي الزراعية العامينم 2004 – 2003 فشيئًا، وكان عاما
م فم تكن هناك أي عملية لقوات االحتالل وذلك بسبب انسحاب قوات 2005أما عام األخرى، 

عاد االحتالل للتجريف مرة أخرى في عام مستوطنات المحيطة بالقطاع، ثم الحتالل من ال
أيام تم خاللها تجريف عدد من األراضي  8 ( الذي استمرأهل الجنة)م، حيث اجتياح 2006

 الزراعية.
ومنعه من  ،يتبين مما سبق بأن االحتالل يعمل على محاربة العامل الفلسطيني في رزقه

 ون ذنب، وفي هذا األمر مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.القيام بعمله ومعاقبته د

                                                 

الجدول من إعداد الباحث: باالستعانة بعدد من المؤسسات ) وزارة الزراعة، الجمعية التعاونية الزراعية،  (1)
 المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، مركز الميزان(.
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 المصانع والمحالت التجارية:: ثالثاً 
شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي باستهداف الصناعة والمنشآت التجارية، حيث يعد هذا 

دت المحظورة وفقًا لقواعد القانون اإلنساني الدولي، حيث تعم المنظم ةنموذجًا صارخًا للهجمات 
تعد  التيقوات االحتالل قصف عدد كبير من المصانع، والمنشآت الصناعية داخل المدينة، 

مصدر رزق كثير من العائالت، وبلغ عدد المنشآت التجارية والمصانع المدمرة ما بين عامي 
ما بين هدم كلي  مصنعًا، 20منشأة تجارية، و 53(، وتضررت 157) م،2006 – 2000

 .  (1)يرزإمحاًل تجاريًا بالقرب من معبر  84 تدميروجزئي، كما تم 
 

تجريف العديد بمساًء  4الساعة  ،م15/5/2003الخميس وقامت قوات االحتالل في يوم 
واستمرت أعمال  ،من األراضي الزراعية والمنشآت المدنية شرق شارع صالح الدين غرب المدينة

حصار بفرض قوات االحتالل قامت  م23/5/2003بتاريخ و  ،مساءً  7التجريف حتى الساعة 
 2000مقام على مساحة قامت بتدمير مصنع البيت العصري للطوب ال، و على مدينة بيت حانون 

على مساحة  اً مقام اً مصنع، ودمرت د جابر ضيف هللامجابر مح :يعود للمواطن مربعاً  ترم
بالغة  اً ضرار أ وألحقت ،سمير محمود حسن مصلح :تعود ملكيته لورثة المرحوممربعًا  رمت 1500

، كما دمر مصنع للوثرة نفسهم الذي تعود ملكيته، المصنع اآللي الواقع بجواربمعمل الطوب 
 . (2)أبو جراد الذي يعود للمواطن: موسى خليل أبو جراد حجارة

قوات االحتالل  واصلت ،صباحاً  9 الساعة وفي ،م26/6/2003 الخميس يوم ففي
حيث طالت أعمال  ،المنطقة الصناعية جنوب المدينة فيعملية التجريف بدأت  ،أعمال التجريف

 18000أبو غليون للبالط الذي تبلغ مساحته  :منها مصنع ،قتصاديةاالتجريف ثالث منشآت 
حيث قامت بتدميره، كما تم تدمير  ،على حسن أبو غليون  :وتعود ملكيته للمواطن ،مربع متر

الخاصة  واآلالتتدمير عدد من األجهزة  وكذلك ،عبارة عن طابقين وهي ،مغسلة لبد للمالبس
 كما ،متر 600بالغ مساحتها تالقادر لبد و عبد سفيان إسماعيل  :بالمغسلة التي تعود للمواطن

 :عود ملكيته للمواطنت مربع، متر 1500ومواد البناء تبلغ مساحته  ،للمواد الخام اً ندمر مخز 
  . (3) جهاد طه صالح أبو زور

قامت قوات االحتالل ظهرًا  2 وعند الساعة ،م27/2/2004 يخبتار  ،الجمعة يوم وفي
 تهدف التي االحتالل جرائم من جريمة وفي،يرزإمحاًل تجاريًا بالقرب من معبر  84بتدمير 

                                                 

 كشوفات األضرار بوزارة االقتصاد الفلسطيني. (1)
 وزارة االقتصاد الفلسطيني.( كشوف أضرار 2)
 (.3م،)ص 2003يوليو  2 –يونيو 26المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير أٍّسبوعي يغطي الفترة من  ( 3)
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 ةحيث بدأت تلك القوات بمداهمة المحالت التجارية الواقع الفلسطيني، االقتصاد على للقضاء
صباحًا   6وعند الساعة  حالت وبدأت بالتفتيش،الم أبواب تكسر  ،على جانب ممر المعبر

واستمرت عملية  ،خالئهاإلمحالت دون أن تعطي أصحابها فرصة اهدم بباشرت تلك القوات 
يعيلون عشرات  اً شخص 250 تحتضن هذه المحالت علمًا بأن ،مساءً  9الهدم حتى الساعة 
 . (1) لغذائيةوكانت هذه المحالت مخصصة لبيع المواد ا ،العائالت الفلسطينية

في تمام  م7/7/2004كما قامت قوات االحتالل المحاصرة للمدينة في يوم األربعاء 
تعود  الذيعلى شارع صالح الدين بهدم مصنع أبو عودة للباطون  وجودةوالم ،ليالً  1الساعة 

 .(2) بشكل جزئي صبحي عبد اللطيف أبو عودة :ملكيته للمواطن
قامت قوات االحتالل بهدم أربع منشآت مساًء  3 الساعة م،14/7/2004 وبتاريخ

ح غرب لمحمود مص :وهو مصنع للطوب تعود ملكيته للمواطن هما بشكل كليا دإحصناعية 
علمًا بأن هذا  عودة الباطون  مصنع أبو :هي ،مصانع أخرى بشكل جزئي ةوثالث ،المدينة

 ،ع أبو غليون للبالطومصن ،لصبحي أبو عودة تهوتعود ملكي المصنع تم استهدافه قبل أسبوع
  . (3) وجميعها تقع على شارع صالح الدين ،وكذلك ورشة العصار للبناشر

 بتاريخطقة الصناعيةنث دبابات وجرافة شرق المثال توضمن حصار المدينة توجه
للطوب يعود  اً دمرت مصنعف ،عمال التجريفأ باشرت  مساءً  2 الساعة تمام في ،م16/7/2004

جابر ضيف هللا بشكل  :طوب تعود ملكيته للمواطن ،ومصنع ،بشكل كليأحمد مصلح  :للمواطن
  . (4)ومصنع طوب تعود ملكيته للمواطن: أحمد محمد  البسيوني  جزئي

ما بين تدمير كلي  ًا،منشأة تجارية ومصنع 36م دمرت قوات االحتالل 2006في عام و 
ل نعيم، ومحل لصيانة الكمبيوتر ل لبيع مواد الغذائية يعود للمواطن، محمد جالمنها: محي، ئوجز 

يعود للمواطن أمجد عبد الستار إسماعيل، وعيادة طبية تعود للمواطن حسن عبد هللا العثامنة، 
ل بقالة كبير يعود للمواطن واطن عبد الحكيم رمضان البع، ومحومحل لبيع المالبس يعود للم

يق، محل لتأجير الخشب ودعم أيمن زكي عدوان، وبقالة تعود للمواطنة فتحية عبد الجواد زر 
 . (5)على سبل المثال وليس الحصروذلك الحديد تعود للمواطن رمزي إبراهيم الكفارنة، 

                                                 

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: بيانات صحفية: قوات االحتالل تدمر عشرات المحال التجارية، وتستولي  (1)
 على مئات الدونمات، وتواصل سياسة اإلبعاد.

 (7م،)ص29/7/2004يزان لحقوق اإلنسان: حصار قوات االحتالل لبلدة بيت حانون، ( تقرير مركز الم2)
 (.10( نفس المصدر: تقرير مركز الميزان لحقوق اإلنسان، )ص 3)
 وزارة االقتصاد، قسم الصناعات.( 4)

 (5) Beit Hanoun: A People’s Will vs. an Army’s Arsenal By Rami Almeghari 

PalestineChronicle.com,(p2) 
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مساًء، قامت قوات االحتالل  8م وعند الساعة 2/10/2006وفي يوم االثنين الموافق 
صنع حبوب بإطالق النار من رشاشاتها الثقيلة باتجاه المنطقة الصناعة؛ مما أدى إلى إصابة م

للنسيج )الشركة الوطنية للنسيج(، والتي تعود للمواطن: نايف سعيد إبراهيم حبوب، األمر الذي 
 اً أدى إلى اشتعال النيران في الجزء الشمالي من المخزن الخاص باألقمشة والخيوط، وألحق أضرار 

  . (1)توالمعدات واآلالبالغة بالمبنى 
 - 2000 الفترة خالل استهدافها تم التي والمصانع التجارية المنشآت يوضح:(4 -1)جدول 

م2006
(2)

 

 المجموع 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 العام

المصانع والمنشآت 
 التجارية

0 0 0 15 102 4 36 157 

 
لم تستهداف المنشآت  ىيتضح من الجدول بأن قوات االحتالل في سنوات الثالث األول

م وذلك من أجل الضغط على 2003لتجارية والصناعية في المدينة، حيث بدأ االستهداف عام ا
للمواطنين حيث  اً م فكانت السنة األكثر ضرر 2004المواطنين في لقمة عيشهم، أما في عام 

محاًل،  84والبالغ عددها  ،قامت باستهداف المحال التجارية المتواجدة بالقرب من معبر )إيرز(
يجاد منطقة أمنية عازلة للحفاظ على أمن الكيان، وفي والهدف م حاربة المواطنين في أرزاقهم، وا 

نسحاب العدو من قطاع ًا، وذلك بسبب ام كان استهداف المنشآت والمتاجر محدود2005عام 
م ركز االحتالل مجددًا على المنشآت التجارية والصناعية لنفس 2006غزة، ولكن في عام 
ضعاف الوضع االقتصادي لدى المواطنين في الهدف وهو الضغط عل ى المواطنين في رزقهم وا 

 المدينة. 
 

أن قوات االحتالل عمدت إلى تدمير البنى التحتية وتدمير المؤسسات يتضح مما سبق، 
والتأثير سلبًا على الوضع  ،في مدينة بيت حانون  والمحالت التجارية لضرب االقتصادالصناعية 

اء أو وعدم توفير الغط ،في المدينة، وللضغط عليهم؛ لنبذ المقاومة يننللمواط يالنفسي والمعيش
  .الحاضنة الشعبية الالزمة لها

                                                 

م، 2006أكتوبر  4 -سبتمبر 28المركز الفلسطيني للحقوق اإلنسان: تقرير أسبوعي يغطي الفترة من ( 1)
 (.11)ص

الجدول من إعداد الطالب: باالستعانة ببعض المؤسسات )وزارة االقتصاد، بلدية بيت حانون، مركز فلسطين ( 2)
 لحقوق اإلنسان، مركز الميزان(.
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االعتداءات اإلسرائيلية على مدينة 
 وانتهاك حق  ،بيت حانون 

عامي  ما بينمواطنيها في الحياة 
 م.2014 – 2007
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 الفصل الثاني 
على مدينة بيت حانون وانتهاك حقهم في الحياة من عام  االعتداءات اإلسرائيلية

 م.2014 –م2007
 م:2014 – 2007المبحث األول: القتل والجرح من عامي 

تعرض  ففيهاعن المرحلة السابقة  اً كلي اً جسيمة وكبيرة، تختلف اختالف اً شهدت هذه المرحلة، أحداث
هي ة حروب إسرائيلية، تعرضها لثالثقطاع غزة بالكامل ألحداث لم يسبق لها مثيل، تمثلت في 

حرب العصف المأكول عام م، 2012حجارة السجيل عام  م، وحرب2008حرب الفرقان عام 
ب إلى أبشع و تعرضت بيت حانون خالل هذه الحر وقد  م، التي كانت أكثر دموية،2014

افي المحاذي نظرًا لموقعها الجغر  دمير في مبانيها وبنيتها التحتية؛المجازر، والكثير من الت
تعرضت في األرواح والمباني أضعاف ما  هاخسائر  وكانت من الشمال والشرق. للشريط الحدودي

 ر وقتل وتشريد في هذه المرحلةتعرضت له من تدميما  له باقي مناطق قطاع غزة، كما فاق
 م،2007عام  ذمنذه المرحلة مع بداية هت له المدينة في المراحل السابقة، و ما تعرضأكثر م

نظرًا النسحاب  ؛انخفضت حدة المواجهات المباشرة بين المواطنين وقوات االحتالل اإلسرائيلي
، وأصبح االحتكاك بين المواطنين وقوات االحتالل م2005عام  القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة

العام على توجه بعض المتظاهرين  لحدودية، واقتصرت األحداث، في ذلكيقتصر على المناطق ا
 قوات االحتاللمسالمين، إلى المناطق الحدودية، وبالرغم من سلمية تلك المظاهرات، إال أن ال

واالحتجاجات  المتمركزة والمتمترسة في مواقعها على الحدود، كانت تتعامل مع تلك المظاهرات،
د من باإلضافة إلى ذلك تعرضت المدينة للعديبالقوة المفرطة، رغم عدم تعرضها للخطر، 

صابة  ادشه، تسببت في استقوات االحتالل ت واالجتياحات منالتوغال عدد من المواطنين وا 
في عمليات القتل باستخدام األسلحة الثقيلة في  الجيش )اإلسرائيلي(تنوعت سياسة آخرين، حيث 

كما (، F16القصف، مثل: القذائف المدفعية، أو طائرات االستطالع، أو الطائرات الحربية )
العديد من المواطنين لمنعهم من الوصول ألراضيهم، أو صيدهم  الحتاللقوات ا اتتهدفاس

ق عليهم في أرزاقهم، حيث تعرض الكثير من ياب المواطنين والتضيالطيور، من أجل إره
قوات االحتالل التي المزارعين والعمال، والصيادين، في المدينة للعديد من االعتداءات من قبل 

ق النار على كل من طالعامل معهم، كما تقوم قوات االحتالل بإمفرطة في التة التستخدم القو 
يقترب من المناطق الحدودية العازلة، حيث يقوم االحتالل بدون سابق إنذار بإطالق النار بشكل 

وقعت الكثير من الحوادث، التي استهدفت  ل من يتحرك في تلك المنطقة، وهنامباشر، على ك
يقاع العديد من الشهداء والجرحى قةالمواطنين العزل، داخل هذه المنط  .وا 
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 م:2007أواًل: عام 
والعديد من  ،قذائف المدفعيةالعدد من  بإطالق م،14/1/2007حتالل بتاريخ القامت قوات ا فقد
مما أدى  ،من السلك الفاصل ببالقر  المدينةمن رجال المقاومة شمال  ينتجاه اثناعيرة النارية األ

 (عاماً  18كمال معين خضر  )بيت الهيا و (عاماً  22رموط موسى محمد ق) إلى استشهاد:
 . (1)بالياج

م قذيفة مدفعية تجاه مقاومين على بعد نحو 14/1/2007بتاريخ أطلقت قوات االحتالل، 
: يط الحدودي شمال مدينة بيت حانون؛ مما أدى إلى استشهادهما وهما( مترًا من الشر 20)

عامًا( من  18بيت الهيا، و)كمال معين حضر  عامًا(، من سكان 22)موسى محمد قرموط 
 . (2)مخيم جباليا

مجموعة من المقاومين بالقرب من  م،4/4/2007بتاريخ  حتاللالقوات ا الحقتكما 
 فأطلقت ،شرق بيت حانون  (منطقة القطبنية)في  قتاليةالسلك الفاصل عند محاولتهم القيام بمهمة 

 24رامز عوض هللا الزعانين ) :استشهاد إلى دىأما م ،مجموعةالبشكل عشوائي تجاه و نار ال
صابة عدد من المزارعين( و عاماً   . (3) ا 

صباحًا توجهت مجموعة من المتظاهرين،  11:55عند الساعة ، 16/5/2007بتاريخ و 
حياء ذكرى النكبة، وبمجرد وصول المتظاهرين إلى ة معبر بيت حانون )إيرز(؛ إلإلى منطق

كما أطلقت القذائف المدفعية  ن أسلحتها الثقيلة عليهمل، بإطالق نيراالمعبر، قامت قوات االحتال
كن الباحث من الحصول على لم يتمو األمر الذي أدى إلى استشهاد أحد المتظاهرين،  ؛تجاههم

صابة  .(4)عدد آخر منهم أسمه، وا 

                                                 

حركة المقاومة الشعبية كتائب الناصر صالح الدين، ألوية الناصر صالح الدين تزف  ( الموقع الرسمي:1)
 أثناء قيامهما بمهمة جهادية شرق بيت حانون، )موقع إلكتروني(.  للحور العين اثنين من فرسانها

الميزان ( المركز الفلسطيني لإلعالم: شهيدان من "ألوية الناصر" برصاص االحتالل شمالي قطاع غزة؛ مركز 2)
 لحقوق اإلنسان: شهيدان فلسطينيان في اشتباك مع قوات االحتالل اإلسرائيلية، )موقع إلكتروني(.

وتعدم  ( الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان: قوات االحتالل تتوغل مرتين في محافظة شمال غزة،3)
 فلسطينيًا وتصيب مزارعًا وتعتقل ثالث، )موقع إلكتروني(.

يا الوطن: جمعية المعاقين حركيًا تدين االعتداء اإلسرائئيلي على المظاهرات السلمية، )موقع موقع دن (4)
 إلكتروني(.
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 بتاريخ باتجاه مجموعة من رعاة األغنام اً اطلقت قوات االحتالل صاروخ
، ًا(عام 19 سمير عبد الفتاح مطيع) ثالثة مواطنين:استشهاد إلى دى أا مم ؛م19/5/2007

 . (1)ًا( عام 15بو حشيش أماهر محمد )، وًا(عام 16 عبد الفتاح مطيع محمد)وشقيقه 
م،  18/6/2007وحدث اشتباك بين قوات االحتالل، ومجموعة من المقاومين بتاريخ 

مواطنًا بالقرب من معبر )إيرز(،  250تواجد حوالي كانوا يستقلون درجات نارية، تزامن ذلك مع 
صابة آخرين  . (2) مما أدى إلى استشهاد المواطن: )جهاد عبدالكريم المدهون( وا 

تجاه م، بإطالق صاروخ أرض أرض 22/7/2007كما قامت قوات االحتالل بتاريخ 
ى إلى استشهاد: مما أد بنات( جنوب شرقي مدينة بيت حانون؛أفراد من المقاومة في )شارع ال

 .(3)عامًا( من جباليا  22عامًا( و )محمد هشام أبو سيف  21)عبد الرحمن جميل الكفارنة 
انفجر جسم مشبوه من مخلفات االحتالل في أرض مهجورة وسط حي سكني في )عزبة 

 7مما أدى إلى استشهاد الطفلة )هال وائل مصطفى الكفارنة  ؛ م7/8/2007 بتاريخبيت حانون(
   .(4) ( وشقيقها )وسام وائل مصطفى الكفارنة عامًا(أعوام

م، بإطالق النار على 8/8/2007وفي جريمة أخرى، قامت قوات االحتالل بتاريخ 
عامًا(، مما أدى إلى استشهاده، متأثرًا بجراحه التي  2الشرطي: )إكرامي غالب أبو عمشة )

 .(5)فته في حفظ األمن على المعبرأصيب بها في الصدر والساق، وذلك أثناء تأديته لمهام وظي
صاروخ أرض أرض تجاه مجموعة من األطفال بالقرب  قد أطلقتقوات االحتالل وكانت 

عبد ): مما أدى إلى استشهاد م؛21/8/2007 بتاريخمن المدرسة الزراعية شمال بيت حانون 
 .(6) (عاماً  12فادي منصور الكفارنة )و (،عاماً  12القادر يوسف عاشور

                                                 

من عائلة واحة في العدوان المتواصل على قطاع  4جريحا بينهم  15( جريدة الحياة الجديدة: اربعة شهداء و 1)
 (2نة  الثانية عشر )صالس 4156ها، العدد  1428جماد األولى  3 20/5/2007غزة، األحد 

( مركز الميزان لحقوق اإلنسان: قوات االحتالل اإلسرائيلي تفتح النار تجاه المواطنين المتواجدين داخل معبر 2)
 بيت حانون أكثر من مرة، )موقع إلكتروني(.

 ( مركز الميزان لحقوق اإلنسان: استشهاد فلسطينيان في قصف إسرائيلي جنوب شرق بيت حانون، )موقع3)
 .إلكتروني(

 (.23 -1)ص ،صحيفة فلسطين: مقتل طفلين جراء انفجار غامض في بيت حانون شمال غزة (4)
( موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام الرسمي: القسام تزف شهيدها المجاهد إكرامي أبو عمشة الذي استشهد 5)

 نون، )موقع إلكتروني(.برصاص قوات االحتالل أثناء عمله في القوة التنفيذية قرب حاجز بيت حا
صحيفة فلسطين: العدوان طال القرارة وبيت حانون ونابلس: ستة شهداء برصاص وقذائف االحتالل في  (6)

 .(23 -1)ص ، الضفة والقطاع
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مت قوات م،  قا29/8/2007بتاريخ  يمة من جرائم القتل العمد  ضد )األطفال(جر وفي 
نطقة الصناعية عند مدخل رعي األغنام في الم على  ، اعتادوااالحتالل بقتل ثالثة أطفال

 8عامًا(، و)محمود موسى حسان أبو غزالة  12هم: )يحيى رمضان عطية أبو غزالة المدينة، 
 . (1)أعوام(  9هللا أبو غزالة  أعوام(، و)سارة سليمان عبد

( 60م، معززة بحوالي )26/9/2007في يوم األربعاء  المدنية اجتاحت قوات االحتالل 
من محورين الشرقي )المنطقة  تلحت غطاء من الطائرات الحربية، ودخآلية عسكرية ت

ن مع إطالق واصلت اآلليات تقدمها بالتزامو الصناعية(، والشمالي )شرق المدينة منطقة شراب(، 
اه تجمع مساًء قامت قوات االحتالل بإطالق قذيفة مدفعية باتج 5النار الكثيف، وفي تمام الساعة 

هم: )يوسف طالل ى إلى استشهاد عدد من المواطنين، مما أد للمواطنين في حي الزيتون؛
و)  عامًا(، 17عامًا(، و)أحمد أسامة عدوان  26عامًا(، و)خيري موسى حمدان  17البسيوني 

 . (3) (2) بجراحه وكان هناك العديد من اإلصابات اً عامًا( متأثر  22ثائر عبد الوهاب البسيوني 
نتيجة تطور المقاومة، وتغير جتياح الكامل لمدينة بيت حانون، ومع انتهاء ظاهرة اال

المعادلة في قوة الردع، أصحبت الوسائل المستخدمة في هذه المرحلة تختلف تمامًا عن الفترة 
( متر من مركز 1000السابقة، أصبح يتركز االجتياح على أطراف المدينة، لمسافة تقدر با )

تحصن فيها، مستخدمين المؤسسات الموجودة على األطراف للالمدينة، حيث استخدموا المنازل و 
 القوة الصاروخية والمدفعية والطائرات في قتل المواطنين وتدمير منازلهم.

 رجال منصاروخًا باتجاه مجموعة  ،م27/9/2007بتاريخ  ليةأطلقت طائرة إسرائيقد ف
راجي نبيل حمدان ) استشهاد مما أدى إلى  ؛الجنوبي مدينةلاعلى مدخل المتواجدين  المقاومة،

 .(4) من سكان جباليا (،عاماً  21محمد شعبان أبو ركبةو) ،من سكان بيت حانون  (،عاماً  23
صاروخ أرض  ، واطلقتربية في اليوم نفسهمن الجهة الغتوغلت قوات االحتالل كما 

 25سعد حويحي أحسام )استشهاد المقاوم: أسفر عنه الامقاومين،  من أرض باتجاه مجموعة
 .(5)(عاماً 

                                                 

موقع إذاعة صوت األقصى: شريط فيديو يظهر اطفال عائلة أبو غزالة يلعبون قبل الجريمة، )موقع  (1)
حصائيات، قاصرون فلسطينيون قتلوا بأيدي قوات االمن االسرائيلية. إلكتروني(؛ بتسيلم: معطيات  وا 

( جريحًا، 26قصف مدفعي إسرائيلي يودي بحياة أربعة فلسطينيين ويوقع )مركز الميزان لحقوق اإلنسان، ( 2)
 )موقع إلكتروني(.

 .(289، )ص م2014 – 2007( يوضح أسماء المصابين خالل القترة 10ملحق رقم ) ينظر( 3)
المركز يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف التهديدات اإلسرائيلية المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: ( 4)

 باجتياح القطاع، ) موقع إلكتروني(.
 ، )موقع إلكتروني(.مواطنين في بيت حانون  4موقع صحيفة األيام: كتب خليل الشيخ: قوات االحتالل تقتل  (5)
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باستهداف  ،م13/10/2007 بتاريخ قامت قوات االحتاللوفي ثاني أيام عيد الفطر 
؛ أرض( -، بصاروخ )أرض(شارع دمرة)مجموعة من المقاومين بالقرب من مدرسة الزراعة في 

صابة عدد من المقاومين (عاماً  22حسن خضر نعيم )استشهاد المقاوم: إلى ما أدى م لم  وا 
  .(1)هميتمكن الباحث من الحصول على أسمائ

ت وتحت غطاء من إطالق النار الكثيف والمعززة بعدد من اآلليات والطائرات قامت قوا
صباحًا بدخول المدينة، وتمركزت في  5:30الساعة في تمام م، 29/10/2007االحتالل بتاريخ 

صباحًا ومع  7:00مبنى الكلية الزراعية التابعة لجامعة األزهر، والمدرسة الزراعية، وعند الساعة 
مما  شاف القوة الخاصة ودارات مواجهات؛تواجد طالب المدرسة الثانوية في مدارسهم، تم اكت

صباحًا قامت قوات  7:45، وفي تمام الساعة بةسقوط عدد من اإلصابات بين الطلأدى إلى 
عامًا(، وهو يعاني من إعاقة  44االحتالل بإطالق النار على المواطن: )فريد إبراهيم أبو عودة 

في الحركة مما أدى إلى استشهاده على الفور، كما تم إطالق صاروخ باتجاه مجموعة من 
 (2)كالة الغوث فأصيب عدد من المواطنينالمقاومين بالقرب من المدرسة اإلعدادية التابعة لو 

 . (3) عامًا( 28واستشهد المقاوم: )محمد يوسف حمد 
و بين أ ينمدنيالأن قوات االحتالل لم تراع حرمات، ولم تفرق بين  ،يتضح مما سبق

 .سسات دولية خاصة أو عامةمؤسسات تعليم ومؤ 
رب من محيط محطة بالق م15/11/2007مجموعة من المقاومين بتاريخ  كما استهدفت

عائد إبراهيم محمد ) :المقاومينمما أدى إلى استشهاد  (؛أرض -)أرضبصاروخ  ،حمودة للوقود
  .(4) (عاماً 23محمد سامي زكي القيشاوي )، و(عاماً  22البياري 

مما  قذيفتي مدفعية؛م، بإطالق 23/11/2007وفي جريمة جديدة قامت قوات االحتالل بتاريخ 
عامًا(، و)رأفت سالمة عبد هللا  46لشقيقين: )طالل سالمة عبدهللا أبو شغيبة أدى إلى استشهاد ا

                                                 

كتائب القسام تزف شهيدها المجاهد حسن نعيم؛ صوت  :ز الدين القساام: بيان عسكري ( كتائب الشهيد ع1)
 غزة: استشهاد مقاوم من كتائب القسام في قصف صهيوني على بيت حانون)موقع إلكتروني(.   –األقصى 

 .(310 – 289) ص  م2014 – 2007( يوضح أسماء المصابين خالل القترة 10ملحق رقم ) ينظر( 2)
صابة  ع وفا:موق( 3)  آخرين في العدوان اإلسرائيلي على بيت حانون، )موقع إلكتروني(. 25استشهاد مواطنين وا 
، صحيفة فلسطين: شهيدان في يقصف إسرائيلي شمال غزة واالحتالل يعتقل خمسة مواطنين في بيت لحم( 4)

 (1)ص
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فقد أكد سائق اإلسعاف  (1)عامًا(، في منطقة الغزالت قرب )المنطقة الصناعية( ، 45أبو شغيبة 
 .(2)بالشظايا  اإلى المستشفى، أن جثتيهما امتألت االذي نقلهم

تجاه أرض(  -ل صاروخ )أرض وات االحتالم، أطلقت ق25/11/2007وبتاريخ 
مما أدى إلى  حمد الشقيري( غرب عزبة بيت حانون؛مجموعة من المقاومين بالقرب من مدرسة )أ

 . (3)عامًا(، وأصيب آخر إصابة خطيرة 24استشهاد المقاوم: )مصعب عبد الكريم الجعبير 
وعة من أفراد تجاه مجمأرض(  –اليوم نفسه قامت قوات االحتالل بإطالق صاروخ )أرض وفي

مما أدى إلى استشهاد  ماعيل أبو جراد قرب منطقة )ايرز(؛المقاومة بالقرب من منزل: محمد إس
 . (4)عامًا( 23المقاوم: )غسان خضر العيلة 

م، 11/12/2007أثناء توجه مجموعة من المقاومين باتجاه مدرسة الزراعة بتاريخ و 
مما أدى إلى  ؛اروخ تجاه المقاومينأطلقت قوة خاصة إسرائيلية متحصنة في المنطقة ص

صابة ثالثة آخرين ، (5)عامًا( 26استشهاد)حسام زكي نشوان   . (6)وا 

 م:2008ثانيًا: عام 
م، 4/1/2008وذلك بتاريخ  ،توغلت قوات االحتالل في المنطقة الشمالية الشرقية للمدينة

إطالق النار باتجاه مقاومين فجرًا، تمركزت القوات في أحد المنازل، وقامت ب 2وفي تمام الساعة 
مما أدى إلى  ؛عامًا( 26عامًا(، و)أحمد نصر عبيد الكفارنة  25)محمد عوض حسين الكفارنة 

 . (7)استشهادهما على الفور

                                                 

نون؛ المركز الفلسطيني لإلعالمي: ( مجلة البيادر السياسية: استشهاد شقيقين بقصف اسرائيلي على بيت حا1)
 استشهاد شقيقين برصاص قوات االحتالل في بيت حانون، )موقع إلكتروني(.

 (.2م، )ص 2007نوفمبر  28 – 22المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، التقرير األسبوعي يغطي الفترة ( 2)
ها  1428ذي القعدة  16الثنين ا بيان عسكري صادر عن كتائب القسام،( موقع كتائب القسام الرسمي: 3)

 ، )موقع إلكتروني(.م26/11/2007الموافق 
ذو  18، األربعاء 208( صحيفة فلسطين: استشهاد مقاومين شمال وجنوب القطاع بنيران االحتالل، العدد 4)

 (.23 -2، ) ص 2007نوفمبر/تشرين الثاني  28ه  1428القعدة 
ة فلسطينيين في قصف مدفعي اسرائيلي؛ موقع وفا: استشهاد مواطن ( وكالة األنباء السعودية: استشهاد ثالث5)

صابة ثالثة آخرين في قصف إسرائيلي على بيت حانون، )موقع إلكتروني(.  وا 
 .(310 – 289، ) ص م2014 – 2007( يوضح أسماء المصابين خالل القترة 10ملحق رقم ) ينظر (6)
أراضٍّ زراعية خالل توغل لقوات االحتالل اإلسرائيلي شرق  ( مركز الميزان: قتل فلسطينيين اثنين وتجري ف7)

 بيت حانون، )موقع إلكتروني(.
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م، قامت قوات االحتالل بإطالق 5/1/2008 بتاريخ مساءً  8:50في تمام الساعة و 
الزراعية شمال المدينة ما  قرب منالمقاومة بال أرض( على مجموعة من أفراد -صاروخ )أرض

 . (1)عامًا( 32نتج عنه استشهاد المقاوم: )محمد أحمد أبو عودة 
تجاه  (أرض –أرض )بإطالق صاروخ  ؛م9/1/2008قامت قوات االحتالل بتاريخ كما 

، (عاماً 45خضرة وهدان ): المواطنة استشهادإلى أدى  (،بورة جميل)مجموعة من الموطنين في 
صابة ستة آخرين  ،(2) (عاماً 26محمد ماهر الكفارنة ) المواطن:و  أحدهم بجروح بالغة  صيبأوا 

   . (3) وخمسة آخرين بجروح متوسطة
 –، بإطالق صاروخ )أرضم قامت قوات االحتالل15/1/2008 الثالثاء يوم وفي مساء

ستشهاد تجاه مجموعة من أفراد المقاومة في )شارع زمو( جنوب شرق المدينة، أدى إلى اأرض(، 
م 17/1/2008عامًا( بعد يومين من إصابته بتاريخ  25المقاوم: )إياد خضر أبو طاقية 

وكالهما من مخيم  21/1/2008عامًا( بتاريخ  24واستشهد المقاوم: )إمام حسن أحمد 
 . (4)جباليا

تجاه أرض(،  -م، بإطالق صاروخ )أرض7/2/2008كما قامت قوات االحتالل، بتاريخ 
شمال المدينة، حيث سقط الصاروخ في ساحة قاومين بالقرب من الزراعة عة من الممجمو 

مما أدى إلى استشهاد األستاذ:  قبل لحظات من دخول الطالب للصفوف؛المدرسة الزراعية 
عامًا،  17عامًا(، وجرح العديد من الطالب، وهم عماد ماهر قاسم  41)هاني شعبان نعيم 
 .(5)عامًا  17قاسم  عامًا، ثائر رشاد 17نضال مدحت قاسم 

م، قامت قوات االحتالل بإطالق 5/1/2008 بتاريخ مساءً  8:50في تمام الساعة و 
الزراعية شمال المدينة ما  المقاومة بالقرب من أرض( على مجموعة من أفراد -صاروخ )أرض

 . (6)عامًا( 32نتج عنه استشهاد المقاوم: )محمد أحمد أبو عودة 

                                                 

 ( موقع وفا األخبار: التعرُّف على ُهوي ة شهيد القصف اإلسرائيلي على بيت حانون. )موقع إلكتروني(1)
جرحى  9شهداء و 3صحيفة الحياة: ؛ موقع وفا: حركة فتح تنعى اثنين من شهدائها سقطا في بيت حانون  (2)

 في غارتين على بيت الهيا وبيت حانون )موقع إلكتروني(.
 .(310 – 289، ) ص م2014 – 2007( يوضح أسماء المصابين خالل القترة 10انظر ملحق رقم ) (3)
( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: المصادر الطبية في مستشفى الشفاء تعلن وفاة مواطنًا متأثرًا بجراحه 4)

 ، )موقع إلكتروني(.ل غزةشما
مركز الميزان )موقع إلكتروني(؛  جماهير بيت حانون تشيع جثمان الشهيد المدرس هاني نعيم، موقع وفا:( 5)

 لحقوق اإلنسان: شريط إخباري، قوات االحتالل اإلسرائيلي تقصف المدرسة الزراعية الثانوية، )موقع إلكتروني(.
 ى ُهوي ة شهيد القصف اإلسرائيلي على بيت حانون. )موقع إلكتروني(( موقع وفا األخبار: التعرُّف عل6)
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تجاه  (أرض –أرض )بإطالق صاروخ  ؛م9/1/2008تاريخ قامت قوات االحتالل بكما 
، (عاماً 45خضرة وهدان ): المواطنة استشهادإلى أدى  (،بورة جميل)مجموعة من الموطنين في 

صابة ستة آخرين  ،(1) (عاماً 26محمد ماهر الكفارنة ) المواطن:و  أحدهم بجروح بالغة  صيبأوا 
   . (2) وخمسة آخرين بجروح متوسطة

، بإطالق صاروخ )أرض م قامت قوات االحتالل15/1/2008 الثالثاء يوم وفي مساء
تجاه مجموعة من أفراد المقاومة في )شارع زمو( جنوب شرق المدينة، أدى إلى أرض(،  –

عامًا( بعد يومين من إصابته بتاريخ  25استشهاد المقاوم: )إياد خضر أبو طاقية 
وكالهما  21/1/2008عامًا( بتاريخ  24د م واستشهد المقاوم: )إمام حسن أحم17/1/2008

 . (3)من مخيم جباليا 
تجاه أرض(،  -م، بإطالق صاروخ )أرض7/2/2008كما قامت قوات االحتالل، بتاريخ 

شمال المدينة، حيث سقط الصاروخ في ساحة عة من المقاومين بالقرب من الزراعة مجمو 
مما أدى إلى استشهاد األستاذ:  قبل لحظات من دخول الطالب للصفوف؛المدرسة الزراعية 

عامًا،  17عامًا(، وجرح العديد من الطالب، وهم عماد ماهر قاسم  41)هاني شعبان نعيم 
 .(4)عامًا  17عامًا، ثائر رشاد قاسم  17نضال مدحت قاسم 

يتضح مما سبق أن قوات االحتالل، ال تبالي وال تميز في قصفها بين مقاومين أو 
 .وفي ذلك خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية سمدنيين، أو طالب مدار 

  م23/2/2008 وبتاريخوفي تكرار لنفس النهج التعسفي لقوات االحتالل اإلسرائيلي
تجاه مجموعة من الشباب المدنيين الذين أرض(  -حتالل بإطالق صاروخ )أرضقامت قوات اال

األمر الذي نتج  دودي شرق المدينة؛لحكانوا في نزهة ألحد الحقول الزراعية القريبة من الشريط ا
عامًا( من سكان بيت حانون، و)محمد  20عنه استشهادهم جميعًا وهم: )محمد طالل الزعانين 

عامًا( من بيت حانون،  20عامًا(، من سكان جباليا، و)إبراهيم زيدان أبو جراد  22حسن حسنين 
يلي في تصريح صحفي لصحيفة وبعد هذا القتل المتعمد ادعى الناطق باسم الجيش اإلسرائ

                                                 

جرحى  9شهداء و 3صحيفة الحياة: ؛ موقع وفا: حركة فتح تنعى اثنين من شهدائها سقطا في بيت حانون  (1)
 في غارتين على بيت الهيا وبيت حانون )موقع إلكتروني(.

 .(310 – 289، ) ص م2014 – 2007القترة ( يوضح أسماء المصابين خالل 10انظر ملحق رقم ) (2)
( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: المصادر الطبية في مستشفى الشفاء تعلن وفاة مواطنًا متأثرًا بجراحه 3)

 ، )موقع إلكتروني(.شمال غزة
ميزان مركز ال)موقع إلكتروني(؛  جماهير بيت حانون تشيع جثمان الشهيد المدرس هاني نعيم، موقع وفا:( 4)

 لحقوق اإلنسان: شريط إخباري، قوات االحتالل اإلسرائيلي تقصف المدرسة الزراعية الثانوية، )موقع إلكتروني(.
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ف مقاتلين ولكن التحقيقات أظهرت )يديعوت أحرونوت(: على الموقع اإللكتروني" إنه تم استهدا
 .(1) أن الثالثة كانوا في رحلة للشواء

ستهداف مجموعة من المقاومين اب م28/2/2008 بتاريخقامت قوات االحتاللكما 
 وم:ا أدى إلى استشهاد المقامموسط المدينة،  (شاع دمرة)بصاروخ من طائرات االستطالع في 

 .(2) (عاماً  22عبد هللا الزويدي )
في غارة إسرائيلية  (،عاماً  17محمد أبو حجر ) :استشهد المقاومم 4/3/2008بتاريخ و 

 .(3)شمال قطاع غزة  (عزبة بيت حانون )على مفترق  ،المقاومة رجال على مجموعة من
وغل في منطقة المصريين شرق المدينة يوم االثنين كما قامت القوات الخاصة بالت

صباحًا، واعتلت بعض المنازل واعتقلت ساكنيها، وتقدمت  6:00م الساعة 21/4/2008
مجموعة من اآلليات والدبابات تجاه المنطقة لتغطي انسحاب القوة الخاصة، وأثناء ذلك قامت 

مما أدى إلى استشهاد  النعايمة؛ ة من المقاومين في شارعطائرات االحتالل باستهداف مجموع
 . (4)عامًا(  23المقاوم:)عكرمة منير أبو عودة 

 54الكفارنة م، منزل المواطن: )داود 24/4/2008استهدفت قوات االحتالل بتاريخ كما 
أدى إلى  مما ؛بعد منتصف الليل ،عامًا(، بصاروخ من طائرة استطالع إسرائيلية بشكل مفاجئ

 . (5)استشهاده  على الفور
( 20م، توغلت أكثر من )28/4/2008بتاريخ جريمة جديدة من جرائم االحتالل  وفي

آلية عسكرية داخل المدينة وتمركزت في )منطقة الحاووز( مقابل أبراج الندى، و)شارع السلطان 
تجاه مجموعة من رجال با اً عبد الحميد( غرب المدينة، أطلقت الطائرات الحربية صاروخ

، ثم استهدفت (6) عامًا( 20دى إلى استشهاد المقاوم:)إبراهيم سالم سليمان حجوج مما أ المقاومة؛

                                                 

شهداء جراء قصف بري إسرائيلي؛ صحيفة الحياة الجديد:  3( موقع صحيفة األيام: خليل الشيخ: بيت حانون: 1)
 (.9حانون )ص استشهاد ثالثة مواطنين في قصف إسرائيلي على بلدة بيت

 عبد المجاهد شهيدها تزف القسام كتائب سيرته الذاتية ،عسكري  بيان القساام: الدين عز الشهيد كتائب موقع (2)
 إلكتروني(. )موقع الزويدي، هللا
 (.27، )ص صحيفة فلسطين: جيش االحتالل يتقهقر عن شمال غزة وتواصل ارتقاء الشهداء جراء العدوان( 3)
: استشهاد أربعة مقاومين وجرح أخرين في غارتين وتوغل شرق بيت حانون، العدد  صحيفة فلسطين( 4)

؛ مركز الميزان لحقوق اإلنسان: قوات االحتالل تتوغل شرق بيت حانون 351(، عدد 23، )ص 22/4/2008
 وتقتل فلسطيني وتحتجز العشرات، )موقع إلكتروني(.

 إلى مثواه األخير في بيت حانون، )موقع إلكتروني(. ( موقع وفا: تشييع جثمان الشهيد داود الكفارنة5)
مقتل أم وأطفالها األربعة خالل قصف إسرائيلي على منزلهم  ،بيانات صحفيةمركز فلسطين لحقوق اإلنسان: ( 6)

 ع إلكتروني(.في بيت حانون، )موق

http://pchrgaza.org/ar/?cat=52
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؛ الطائرات المكان بصاروخين جديدين سقطا بجوار منزل المواطن: أحمد عيد حسين أبو معتق
هم: )مسعد أحمد عيد أبو معتق عام واحد(، أشقاء من عائلة أبو معتق، أطفال  4 فاستشهد

أعوام(، و)ردينة أحمد  5أعوام(، و)صالح أحمد عيد أبو معتق  3عتق و)هنا أحمد عيد أبو م
، إضافة إلى نفسها العائلة طفالن آخران بجراح متوسطة من وأصيب (1) أعوام( 4عيد أبو معتق 

 . (2)إصابة عدد أخر من المارين في المنطقة
 20 األخرس عيد محمد )معاذ المقاوم: برصد اإلسرائيلية القناصة قامت نفسه اليوم وفي

طالق (،عاماً    .(3) الفور على استشهاده إلى أدى مما مباشر؛ بشكل عليه النار وا 
م، تعرضت مدينة بيت حانون كباقي 27/12/2008بتاريخ  (4)معركة الفرقان ومع بداء

قامت قوات االحتالل بقصف مجموعة من فقد المناطق في قطاع غزة إلى القصف والدمار، 
مما أدى إلى  ؛م3/1/2009بتاريخ  ليالً  11:30باسل نعيم( الساعة المواطنين في شارع )

عامًا( والمواطن:  18إصابة تسعة مدنيين استشهد منهم المواطن: )أحمد سميح أحمد الكفارنة 
 . (5) عامًا( 19)محمد أكرم محمد أبو هربيد 

لة تجاه ثالثة أطفال أشقاء من عائم، أطلق صاروخ 30/12/2008ثالثاء وفي يوم ال
حمدان بالقرب من منزلهم في شارع حمد، مما أدى إلى استشهادهم، وهم: )لمياء طالل حمدان 

أعوام( متأثرًا  5عامًا(، وشقيقهن )إسماعيل طالل حمدان  11أعوام( و)هيا طالل حمدان 4
 . (6)بجراحه في نفس اليوم

                                                 

الشريط االخباري: قوات االحتالل اإلسرائيلي تقتل أم وأطفالها األربعة؛ موقع وفا: بيان مركز الميزان: ( 1)
صحفي: الضمير تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين الفلسطينيين خاصة األطفال والنساء، )موقع 

 إلكتروني(.
 .(310 – 289، ) ص م2014 – 2007ن خالل القترة ( يوضح أسماء المصابي10ملحق رقم ) ينظر( 2)
 معاذ القسامي المجاهد استشهاد الذاتية وسيرته عسكري، بيان القساام: الدين عز الشهيد كتائب موقع( 3)

 .إلكتروني( )موقع األخرس،
لمقاومة معركة الفرقان: هي الهجوم على غزة أو بقعة الزيت الالهب أو معركة الفرقان كما تطلق عليها ا (4)

مڤتسع عوفرت  יצוקה עופרת מבצעالفلسطينية أو الحرب على غزة، أو عملية الرصاص المصبوب )بالعبرية: 
ل بعد إذابته وصبه( كما يطلق عليها جيش  اإلسرائيلي،  االحتالليتسوكه؛ حرفيًا: عملية رصاص مسبوك/ُمشكَّ

 2008كانون األول  27في فلسطين من يوم هي عملية عسكرية ممتدة شنها الجيش اإلسرائيلي على قطاع غزة 
م، للمزيد انظر موقع وكالة فلسطين حرة، )الحرب على غزة حرب الفرقان 2009كانون الثاني  18إلى 

 ( )موقع إلكتروني(.2008/2009
موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: شهداء القسام في معركة الفرقان شامة فخر في غرة الزمان، )موقع ( 5)

 تروني(.إلك
 (91السحار: يوميات حربين على غزة الفرقان وحجارة السجيل، )ص ( 6)
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 م:2009ثالثًا: عام 
م، مع إطالق 4/1/2009بتاريخ توغلت قوات االحتالل في شارع السكة غرب المدينة 

مما أدى الستشهاد  زل المواطن: جمال محمود الكفارنة؛نار كثيف وقذائف مدفعية باتجاه من
صابة جميع أفراد األسرة  3: )وئام جمال الكفارنة تهطفل  . (1)أعوام(، وا 

مما أدى إلى  م؛3/1/2009بتاريخ كانت قوات االحتالل قد استهدفت سيارة إسعاف
وفي يوم  (2)عامًا(، من عزبة بيت حانون، 35المسعف: )عرفة عرفات عبد الدايم  استشهاد
حتالل باستهداف بيت صباحًا، قامت قوات اال 10:00م، وفي تمام الساعة 4/1/2009األحد 

عامًا(،  30مما أدى إلى استشهاد خمسة من أقاربه وهم: )ماهر يونس عبد الدايم   عزاء الشهيد؛
عامًا(، و)إسالم جابر عبد  26عامًا(، و)ناف جمال عبد الدايم  28 يملداو)سعيد جمال عبد ا

عامًا(، وهذا  23عامًا(، و)وفاء نبيل أبو جراد  13عامًا(، و)عرفات محمد عبد الديم  16الدايم 
( 20التي تنص في المادة )، تجرؤ من قوات االحتالل على ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة

على أنها دولة إرهابية، تعمل على ترويع المدنيين  -واحترامهم، وهذا يؤكد  على حماية المسعفين
 .(3)وعدم االلتزام بأي أخالقيات أو اتفاقيات دولية 

استهدفت قوات االحتالل المتمركزة في بيارة أبو رحمة نهاية شارع حمد، يوم االثنين 
مدفعية؛ مما أدى إلى  راد بقذيفةم، منزل المواطن: رمضان عبد الكريم أبو ج5/1/2009

عامًا(، و)سيف اإلسالم أحمد محمد عدوان 22هما: )أكرم محمد أبو جراد استشهاد مقاومين، 
لحاق أضرار كبيرة في المنزل.  (5)، ووقوع إصابة أخرى (4) عامًا( 21  وا 

 مساءً  3:45م، وفي تمام الساعة 6/1/2009بتاريخ  قوات االحتالل كما قامت
من  بالقرب كان يستقلها مجموعة من رجال المقاومة حيث بصاروخين يةسيارة مدن باستهداف

رامز )مما أدى إلى استشهاد المواطن:  ؛بيت حانون  مدنيةفي  (مسجد عمر بن عبد العزيز)
صابة أربعة آخرين بينهم ثالثة من ركاب السيارة(عاماً  19مصطفى ناصر لم يتمكن   ،، وا 

  .(6)الباحث من الحصول على أسمائهم

                                                 

 .23/10/2016جمال محمود الكفارنة، قابله، زكريا عدوان،  ( 1)
 ( موقع المركز الفلسطيني لإلعالم، استهداف سيارات اإلسعاف والمسعفين، )موقع إلكتروني(.2)
 (.116ل، ص)يوحجارة السجالسحار: يوميات حربين على غزة الفرقان ( 3)
 (. 11م، )ص 7/1/2009 – 1( مركز فلسطين لحقوق اإلنسان التقرير األسبوعي يغطي الفترة من4)
 .(310 – 289، ) ص م2014 – 2007( يوضح أسماء المصابين خالل القترة 10انظر ملحق رقم ) (5)
صابة  6نيًا بينهم فلسطي 18المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: بيانات صحفية، سقوط  (6) آخرين  68أطفال، وا 

 . )موقع إلكتروني(.ساعة األخيرة 24في غضون الا 
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نتيجة استهداف منزله  ؛عامًا(22كما استشهد المواطن: )طارق نمر محمد أبو عمشة  

 . (1)قوات االحتالل  من  م8/1/2009يوم الخميس 
قامت قوات االحتالل المتوغلة في )حي األمل( شرق بيت حانون  نفسه وفي اليوم 

لمواطن: )جمال أحمد نتج عنه استشهاد ا ،بإطالق النار بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين
صابة الفتاة: ناريمان أحمد عبد الكريم أبو عودة (2)عامًا(  40حسن نشوان  عامًا بعيار  16، وا 

على أثارها يوم السبت الموافق  ي الصدر أثناء وجودها في منزلها استشهدتناري ف
ًا( من )حي عام22م، كما استشهد المواطن: )فتحي شيبيوب أحمد الشنباري 10/1/2009

من طائرة استطالع تجاه جراء إطالق االحتالل صاروخ التي أصيب بها  األمل( متأثرًا بجراحه
  .(3)المواطنين
عامًا(، بعد  قيام قوات االحتالل بإطالق قذائف  30استشهد المواطن )حميد السواركة و 

، وفي جريمة جديدة تسجل في تاريخ (4) 16/1/2009مدفعية شرق المدينة يوم الخميس 
حتالل األسود وفي صورة من أبشع صور عمليات قتل األطفال فجر يوم السبت اال
م قامت قوات االحتالل، بقصف بئر مياه تابع لبلدية بيت حانون في )حي أبو 17/1/2009

مما أدى إلى استشهاد الطفلة: )أسيل منير الكفارنة عام ونصف( وهي  غزالة( شرق بيت حانون؛
 . (5)والطفلة معاقة عقليًا  داخل منزلها بشظايا في رأسها

ًا تجاه مجموعة من م، أطلقت طائرة استطالع صاروخ18/1/2009وفي يوم األحد 
عامًا(  11مما أدى إلى إصابة أم وطفلتها واستشهاد المواطنة )أنغام رأفت المصري  المواطنين؛

 . (6) متأثرة بجراحها التي أصيبت بها

                                                 

 موقع سرايا القدس الرسمي: بيان صادر عن سرايا القدس سرايا القدس تزف أحد قادتها الميدانيين. (1)
 موقع إلكتروني(.)م، 14/1/2009 – 8مركز فلسلطين لحقوق اإلنسان، التقرير األسبوعي يغطي الفترة من ( 2)
 والد الشهيدة ناريمان، )موقع إلكتروني(.( موقع وكالة معًا اإلخبارية: 3)
( موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان: قوات االحتالل تواصل قصف المنازل على رؤوس ساكنيها 4)

 ومالحقة المهجرين داخل مراكز اإليواء، )موقع إلكتروني(.
تقرير، مديون بال حماية، يوثق العدوان اإلسرائيلي ) الرصاص المصبوب( وق اإلنسان، مركز الميزان لحق( 5)

 (.24، )ص2009كانون الثاني  18حتى  2008كانون األول  27من الفترة خالل 
)موقع  (،21/1/2009ا  15/1/2009( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، التقرير األسبوعي يغطي الفترة )6)

 إلكتروني(.
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عامًا( متأثرًا بجراح أصيب بها  35نصير كما استشهد المواطن: )أدهم خميس محمد 
 م. 29/1/2009بتاريخ  الفرقانخالل معركة 

م، 19/6/2009مترًا من السلك الفاصل قامت قوات االحتالل بتاريخ  50على بعد 
بإطالق النار على المواطن: ) أحمد سالمة أبو حشيش( ، مما أدى استشهاده حيث تم العثور 

 . (1)على جثته متحللة
بإطالق النار على  حتاللاال قامت قوات م4/9/2009 الموافق وم الجمعةيوفي 

 اً متر  (550)والتي تبعد  المواطن: ماهر غازي الزعانين وأبنائه وذلك أثناء توجههم إلى أرضهم
عامًا(، والذي  14أصيب على أثرها الطفل: )غازي ماهر الزعانين  ،عن الشريط الحدودي

 . (2) جراحهم متأثر ب5/9/2009استشهد في 
في ساعات مبكرة من يوم السبت  أطلقت الناروفي استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة 

قتربوا من االنار على مجموعة من المواطنين  بإطالقشمال بيت حانون  م،26/12/2009
مروحية  طائراتكما قامت  ،عشرين دقيقةمن طالق النار ما يقرب إ استمرط الحدودي و يالشر 

بشير ) وهم: ،مواطنين ثالثةستشهاد ا إلى دىأا مم ،لعديد من الطلقات اتجاه المواطنينا بإطالق
 (عاماً  19حة تمحمود جمعة إبراهيم الشرا، و)من القرية البدوية (عاماً  20ل يسليمان موسى دح
  . (3)من منطقة الغزاالت ًا(عام 20بو غزال أهاني سالم ابراهيم ، و)من القرية البدوية

 م:2010عام رابعًا: 
م 20/7/2010يوم األربعاء  قة الشمالية الشرقية المدينةتوغلت قوات االحتالل في المنط

ظهرًا، وأطلقت قذيفة مسمارية على مجموعة من المقاومين أصيب على  12:15في تمام الساعة 
عامًا(، و)قاسم محمد  23د كل من: )محمد حاتم صبري الكفارنة واستشه (4)أشخاص 8أثرها  

                                                 

موقع لجان المقاومة الشعبية، ودراعها العسكرية ألوي الناصر صالح الدين: أخبار، العثور على جثة شهيد  (1)
 ملقاة منذ شهرين شرق بين حانون شمال القطاع، )موقع إلكتروني(.

( مؤسسة مشكاة للتنمية والعدالة فلسطين ا غزة، تقرير، حالة حقوق اإلنسان في فلسطين خالل شهر أيلول/ 2)
(؛ وكالة معًا اإلخبارية: غازي الزعانين آخر الشهداء 2، )ص7/10/2009، تاريخ النشر، 2009بتمبر س

 ضحايا نزهة في ارض بور شرقي بيت حانون، )موقع إلكتروني(.
 10 -27/12/2009( صحيفة الحياة الجديد: اغتيار األمن واالستقرار: ستة شهداء في الضفة وغزة، األحد 3)

 (.1السنة الخامسة عشر، )ص5083د ، العد1431محرم 
 .(310 – 289، ) ص م2014 – 2007( يوضح أسماء المصابين خالل القترة 10انظر ملحق رقم ) (4)



90 

 

ت االحتالل ثالث قذائف مسمارية الوقت نفسه أطلقت قوا، وفي(1)عامًا(  20ال الشنباري كم
مما أدى إلى وقوع العديد من  )مسجد أبو بكر( في شارع المصريين؛تجاه المواطنين بالقرب من 

 . (2)اإلصابات 
وم ي أطلقت ،حتالل ضد أفراد المقاومةالقوات ا اقترفتهاالتي  طار جرائم الحربإفي و 
للمقاومة  اً عدة قذائف مسمارية استهدفت تجمع ظهراً  12:15الساعة  م20/7/2010األربعاء 

من  (عاماً  23محمد حاتم صبري الكفارنة ): المقاوميندى إلى استشهاد أمما  )حي األمل(؛في 
 . (3)من سكان منطقة البورة حي األمل (عاماً  20قاسم محمد كمال الشنباري و)منطقة الفرطة 
 ،حتاللالقامت قوات ا م،12/9/2010 الموافق حديوم األمن  مساءً  4:45 الساعةوفي 

 (بو عيدة)أرض أداخل  ،ورعاة الغنم ،مجموعة من المزارعين اتجاهخمس قذائف مدفعية  قطالبإ
إبراهيم عبدهللا ) :مسنعلى أثرها الاستشهد  ،يام عيد الفطرأثالث  ، وذلكشمال شرق بيت حانون 

 16حسام خالد ابراهيم ابو سعيد ) طفالن:المن مخيم جباليا و   (عاماً  91د سليمان ابو سعي
من بيت حانون حي  (عاماً  17بو عودة أسماعيل وليد محمد ، و)إمن مخيم جباليا (عاماً 
 . (4)األمل

مساًء تم استهداف عدد من المواطنين  4:55م، الساعة 12/9/2010وفي يوم األحد 
، وفالحة أرضهم، مما أدى إلى استشهادهم وهم: )إبراهيم عبدهللا أثناء قيامهم برعي اغنامهم

عامًا( من مخيم جباليا  16عامًا(، وحفيده) حسام خالد إبراهيم أبو سعيد  91سليمان أبو سعيد 
 . (5)عامًا( من بيت حانون  19و)إسماعيل وليد محمد أبو عودة 

 

 
                                                 

سمارية و أخفق ناهض منصور، مركزان حقوقيان: االحتالل الصهيوني استخدم قذائف م :اسالم تايمز ( موقع1)
 بتحقيقات حرب غزة.، )موقع إلكتروني(.

( مركز الميزان لحقوق اإلنسان: بيان صحفي، الهجوم ينتهك القانون الدولي واستخدام قذائف مسمارية، )موقع 2)
 إلكتروني(.

كزان حقوقيان: االحتالل الصهيوني استخدم قذائف مسمارية و أخفق : ناهض منصور، مر إسالم تايمز ( موقع3)
 بتحقيقات حرب غزة، )موقع إلكتروني(.

شوال  4، 1189شهداء جراء قصف إسرائيلي لبيت حانون ثالث أيام العيد، العدد  3( صحيفة فلسطين: 4)
 (.27، )ص 2010سبتمبر/ أيلول 13ها  1431

شوال  4، 1189صف إسرائيلي لبيت حانون ثالث أيام العيد، العدد شهداء جراء ق 3صحيفة فلسطين:  (5)
 (.27، )ص 2010سبتمبر/ أيلول 13ها  1431

http://www.islamtimes.org/ar/
http://www.islamtimes.org/ar/
http://www.islamtimes.org/ar/
http://www.islamtimes.org/ar/
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 م:2011خامسًا: عام 
م، تجاه 10/1/2011حتالل النار يوم االثنين وفي جريمة جديدة، أطلقت قوات اال

مجموعة من المزارعين أثناء تواجدهم في منطقة الزراعية الواقعة شمال)مدرسة الزراعية( التابعة 
عامًا(، متأثرًا  64لجامعة األزهر، مما أدى إلى استشهاد المسن: )شعبان محمد شاكر قرموط

 . (1)بجراحه التي أصيب بها
 ظهراً  2 الساعة تمام في 18/1/2011 الثالثاء يوم فيحتاللالقامت قوات اكما 

الواقعة في محيط النصب التذكاري على بعد  (رض سعادة)أطالق سبع قذائف مدفعية داخل إب
 18الزعانين  أمجد سامي أحمد) :استشهاد مما أدى إلى ؛جنوب شرق شارع زمو ،متر (600)

صابة عدد من عمال الحصمةو  ًا(،عام  . (2) ا 
تضح مما سبق أن إسرائيل قامت باستهداف المواطنين ومنعهم من العمل أو الوصول ي

( متر، ولقد 300إلى أراضيهم المحاذية للشريط الحدود، ومنعت الصيادين من الدخول أكثر من )
في الجزء الثالث من  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدولي الخاص وثيقةالجاء في 
 تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص: )(6المادة )

تدابير  سب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذكمن حق في أن تتاح له إمكانية 
 . (3)(مناسبة لصون هذا الحق

 م:2012سادسًا: عام 
صباحًا، 11:05 الساعة تمام وفي م18/1/2012 األربعاء يوم أطلقت قوات االحتالل

من  ينشخص اتجاهجنوب موقع النصب التذكاري شرقي مدينة بيت حانون  مدفعية قذائف 8
صابةحدهما و أاستشهاد  ، مما أدى إلىالمقاومة على أثرها في نفس  يتوف ،خطيرة إصابةخر اآل ا 

 18الزعانين أحمد خالد محمد )و (،عاماً  22بو عودة أمحمد شاكر أحمد ، والشهداء هم: )اليوم
 دفعها للتراجعمما التي أرادت إسعافهما  اإلسعاف سيارة تجاهقذيفتي مدفعية  كما أطلقت (،عاماً 

علنت قوات وأ حتالل لسيارات اإلسعاف بأخذ الجثث، االسمح  ظهراً  12:25الساعة في و  ، (4)
                                                 

-1( مركز الميزان لحقوق اإلنسان: تقرير ميداني حول انتهاكات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية يغطي الفترة من 1)
 (.8-7، )ص 2011كانون الثاني )يناير(  13
وق اإلنسان: بيانات صحفية: قوات االحتالل تستهدف عمال جمع الحصى فتقتل احدهم ( مركز الميزان لحق2)

 وتصيب أثنين، )موقع إلكتروني(. 
 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، )موقع إلكتروني(.للمزيد انظر: ( 3)
صابة جراء استهداف مجموعة من المواطنين شرق بيت حانون،  :مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان( 4) قتيالن وا 

 )موقع إلكتروني(.

http://arabicweb.aldameer.org/ar/?author=1


92 

 

سلك على ال حاولت زرع عبوة ناسفة فلسطينيينلمجموعة  استهدافهاعن  االحتالل كذباً 
 . (1)الفاصل

قاومين بالقرب من ممجموعة من ال م18/1/2012 األربعاء يومكما استهدف االحتالل
ستشهاد ا إلى دىأما م ،بالقرب من النصب التذكاري  ،بيت حانون  شرق السلك الفاصل جنوب 

 . (2)(عاماً  18حمد الزعانين أأحمد خالد (، و)عاماً 22بو عودة أمحمد شاكر أحمد ) المقاومين:

لهم ، حيث قاب30/3/2012عدد من الشباب إلى معبر بيت حانون )ايرز( بتاريخ  توجه
( 19مما أدى إلى استشهاد الشاب، )محمد يحيى زقوت  االحتالل بإطالق الرصاص الحي؛
صابة      (3)آخرين كان من بينهم العديد من األطفال.  35عامًا، من سكان بيت الهيا، وا 
غيرت بعد خروج االحتالل، وانسحابه من قطاع غزة وانتهاء ومن المالحظ أن المعادلة ت

من الحجر إلى  انتقال المقاومةالمواقع العسكرية، حيث قل عدد المظاهرات والمواجهات، ومع 
 السالح لم يبق سوى المظاهرات التضامنية.

كانت هذه المظاهرات تهدف إلى التضامن مع المزارعين الذين ال يستطيعون الوصول إلى 
( مظاهرة، ولقد 20المظاهرات ) ، وقد بلغ عدد تلكالجدار الفاصلواحتجاجًا على  اضيهم،أر 

 .(4)تركزت بالقرب من الحدود
 10:30م وفي تمام الساعة 17/6/2012قامت طائرة استطالع إسرائيلية يوم األحد كما 

الزراعة  درسةم وذلك بالقرب من منطقة ،تجاه اثنين من رجال المقاومةابإطالق صاروخ صباحًا، 
إلى ما أدى م ،دراجة نارية حيث كان يستقال ،التابعة لجامعة األزهر شمال مدينة بيت حانون 

                                                 

 19-01-2012غزة: شهيدان في قصف إسرائيلي على بيت حانون  :( صحيفة األيام: كتب خليل الشيخ1)
 )موقع إلكتروني(.

صابة جراء استهداف مجموعة من المواطنين شرق بيت حانون ( مؤسسة الضمين لحقوق اإلنسان: قتيالن 2) وا 
شمال قطاع غزة مؤسسة المين لحقوق اإلنسان تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الجرائم اإلسرائيلية 

 المتصاعدة، )موقع إلكتروني(.
دى الشرطة العسكرية )موقع موقع بيسيلم: الشرطة العسكرية ونيابة الشؤون الميدانية، طلبًا فتح تحقيق ل (3)

 إلكتروني(.
 . (282، )ص م2014 – 2007( جدول بالمظاهرات السلمية التضامنية خالل فترة 8ملحق رقم ) ينظر( 4)
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أبو سماعيل محمد عبدهللا )إو (عاماً  25محمد رفيق أحمد شبات )هما: و  المقاوميناستشهاد 
 . (1)( عاماً  20 عودة

ق قذيفة مدفعية بإطالقامت قوات االحتالل  م،6/9/2012 يوم الخميس صباح فيو 
طالق نار كثيف اتجاه مجموعة من المقاومين، مما أدى إلى استشهاد ثالثة مقاومين، وهم:  وا 

 (،عاماً  26سامي أحمد الزعانين  إيهاب)وشقيقه  (،عاماً  21أكرم سامي أحمد الزعانين )
ها، حيث (، الذي استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بعاماً  22طارق سهيل إبراهيم الكفارنة و)

أكد الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي أنه تم استهداف المقاومين الثالثة أثناء محاولتهم زرع عبوة 
 . (2)ناسفة 

متر من منطقة وادي الدوح، استهدفت  200وبالقرب من السياج الفاصل وعلى بعد 
 صباحًا، حيث أطلقت 2:50م، في تمام الساعة 6/9/2012 بتاريخمجموعة من المقاومين

أكرم سامي أحمد الزعانين العديد من قذائف المدفعية باتجاههم، مما أدى إلى استشهادهم وهم: )
( عاماً  22طارق سهيل الكفارنة ) (، وعاماً  26إيهاب سامي أحمد الزعانين (، وأخيه: )عاماً  21

 .(3)متأثرًا بجراحه التي أصيب بها 
يقترب من السلك الفاصل دون  ويظهر مما سبق بأن قوات االحتالل تقوم بقتل كل من

جبن االحتالل، يطلق النار  اديًا، وفي هذا داللة على مدىتمييز سواء كان مقاومًا أو مواطنًا ع
دون سابق انذار أو تحذير رغم أن بإمكانهم إبعادهم من خالل إطالق النار دون قتلهم، ولكن 

 القتل سمى من سماتهم.
 بإطالق 9:30 وفي تمام الساعة م22/10/2012 وبتاريخستطالع اقامت طائرة 

والتي كانت تقوم بإحدى المهمات القتالية داخل بيارة  ،تجاه مجموعة من رجال المقاومةاصاروخ 
 :استشهادإلى ا أدى مم ،عبد الحميد شمال غرب بيت حانون  (،شارع السلطان)شقر في نهاية األ

                                                 

( مركز الميزان لحقوق اإلنسان: شريط اخبار: قوات االحتالل اإلسرائيلي تقصف شمال بيت حانون فتقتل 1)
؛ دنيا الوطن: قوات االحتالل تصعد من عدوانها على غزة و  2012-06-18شابين كانا يستقالن دراجة نارية

 (.1مركز الميزان يستنكر ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل، )ص
وحدة استيطانية جنوب القدس واقتحام  940شهداء في غزة واقرار مخطط لبناء   3( صحيفة الحياة الجديدة:2)

بيت حانون: استشهاد ثالثة شبان بقصف ونيران إسرائيلية  :خ(؛ صحيفة األيام: كتب خليل الشي1"األقصى، )ص
 . ، )موقع إلكتروني(7/9/2012قرب الجدار الحدودي

( دنيا الوطن: الميزان يستنكر التصعيد اإلسرائيلي ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والوفاء بالتزاماته 3)
االحتالل اإلسرائيلي تقتل ثالثة فلسطينيين في المنطقة  (؛ مركز الميزان لحقوق اإلنسان: قوات2القانونية، )ص

 )موقع إلكتروني(.  الحدودية شمال شرق بيت حانون،
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عامًا( بعد  29ل عوض الكفارنة ، و)خليمن شعشاعة جباليا (عاماً  31ياسر خالد الترابين )
 . (1) إصابته إصابة خطيرة
 :المرحوم ألبناءزراعية تعود  رضٍّ أ م10/11/2012 بتاريخطائرات حربية كما قصفت

 إلى أدى مما مدينة بيت حانون لمن الناحية الشرقية  ي(الواد)سماعيل محمد شبات بالقرب من إ
 8فارس أحمد ذياب البسيوني )و (،عاماً  15ي جمال عبدالكريم ناصر دع) لين:ستشهاد الطفا

 . (3)، كما كان هناك عدد من اإلصابات (2) (أعوام
 م:2013: عام سابعاً 

بدون سابق إنذار أطلقت قوات االحتالل النار وبشكل مباشر يوم الجمعة 
بعد الظهر باتجاه مواطنين في منطقة النفايات شمال  3:00م، في تمام الساعة 20/12/2013

صابة شقيقه: رداد 22الزراعة، مما أدى إلى استشهاد:)عودة جهاد عودة حمد مدرسة  عامًا(، وا 
  . (4)عامًا  27جهاد عودة حمد 

 م:2014: عام ثامناً 
 تمام في م،22/1/2014 الموافق األربعاء يوملاالحتالقوات  قامت جديدة ةميوفي جر 

" بصاروخ استطالع، مما أدى ينسيارة مدنية من نوع "سترو  باستهداف فجرًا، 12:05 الساعة
محمد يوسف )وابن عمه  (عاماً  21أحمد محمد جمعة خليل الزعانين ين: )المواطن إلى استشهاد

 . (5)( عاماً  22أحمد الزعانين 

                                                 

صيادين قبالة  4مواطنين في غارتين على بيت حانون وبيت الهيا واعتقال  3( الحياة الجديدة: استشهاد 1)
 (.6، )ص ٦٠٩٨العاادد   –م٢٠١٢ /١٠ /٢٣شواطئ غزة الثالثاااء 

( تقرير صادر عن المرصد األورومتوسطي حقوق اإلنسان حو قتل األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة على 2)
(؛ 23-20، )ص 2012نوفمبر  21إلى  14أيدي قوات االحتالل االسرائيلي خالل عملية عامود السحاب، 

وا مجرد أرقام من طفال استشهدوا في عدوان غزة االخير: حتى ال يصبح 41 موقع الحزب الشوعي لبناني:
 (.3هيفاء زعيتر، )ص -السفير   Friday, 28 December 2012 09:13 | Written byفلسطين، 

 م.2014 – 2007( يوضح أسماء المصابين خالل القترة 6انظر ملحق رقم ) (3)
بوة، )موقع ( وكالة معًا اإلخبارية: شيعته غزة اليوم.. رصاص االحتالل منع الشهيد حمد من تحقيق حلمه باأل4)

إلكتروني(؛ وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم: عمر عوض، جماهير الشمال تشي ع جثمان الشهيد حمد، )موقع 
 إلكتروني(.

-01-22( مركز الميزان لحقوق اإلنسان: قوات االحتالل االسرائيلي تستهدف شابين في بيت حانون، 5)
قوات االحتالل تصعد من جرائم القتل خارج نطاق  ، )موقع إلكتروني(؛ أمد لإلعالم: مركز حقوقي:2014
 (.1، )ص 22/01/2014  القانون 
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م في 3/3/2014صاروخ من طائرة استطالع، يوم اإلثنين  حتاللالقوات ا كما أطلقت
 (،شارع السلطان عبد الحمي)المقاومين في  مجموعة من صباحًا باستهداف 7:50تمام الساعة 

شريف يوسف أحمد )و(، عاماً  21مصعب موسى صابر حسن الزعانين ) :استشهادإلى ما أدى م
 . (1)متأثرًا بجراحه التي أصيب بها  (عاماً  21ناصر 

ستنكاره اعن  وفي تعليق لمركز الميزان لحقوق اإلنسان على هذه الجرائم عبر المركز
أن عمليات القتل العمد خارج نطاق  حيث أكدتداءات اإلسرائيلية المتصاعدة، عالشديد لال

تفاقية جنيف الرابعة التي تدرج جرائم ا( من 147القانون، تشكل جرائم حرب واضحة وفقًا للمادة )
تفاقية، وهو األمر الذي أكد عليه ميثاق روما اللنتهاكات الجسيمة المن بين ا دالقتل العم

حيث يؤكد على أن القتل العمد هو من بين   (8)ة الجنائية الدولية في المادة المؤسس للمحكم
كما تنتهك مبادئ المنع  ،ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةاجرائم الحرب التي تدخل ضمن 

واإلعدام دون محاكمة،  ،واإلعدام التعسفي ،لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون  الوالتقصي الفع
ستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب أو البند األول، وال تجيز التذرع بالحاالت اتحظر في ال حيث

وال يجوز تنفيذ عمليات اإلعدام هذه  م،التهديد بالحرب، أو عدم االستقرار، لتبرير عمليات اإلعدا
 . (2) "كانت الظروف أياً 

وضمن مسلسل المجازر في مدينة بيت حانون قامت قوات االحتالل بتاريخ 
على قطاع غزة بارتكاب العديد من المجازر ضد سكان  2014م، وأثناء حرب عام 9/7/2014

من  بثالثة صواريخ المدينة، من هذه المجازر استهداف منزل عائلة حمد في )شارع حمد(،
 والشهداء هم: ستة مواطنين من بينهم نساء وأطفالطائرات االستطالع، مما أدى إلى استشهاد 

حمد  حمد سهى)وزوجته   ًا(،عام 62فوزية خليل حمد )وأمه  ،( 3)ًا( عام 30حافظ محمد حمد )
  ًا(،عام 46مهدي محمد حمد )و  ًا(،عام 26راهيم محمد حمد )إبوكل من شقيقيه  (،عام 25
لى مجمع إكنان حمد و نور الدين حمد  الن:نقل الطفو فيما  ًا(،عام 16دنيا مهدي حمد ) تهوابن

 . (4)مصابتهإالشفاء الطبي بعد 

                                                 

، )موقع 2014( مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا: االنتهاكات اإلسرائيلية خالل شهر آذار/ مارس 1)
 إلكتروني( 

 (2انون. )ص ( أمد لإلعالم: مركز حقوقي: قوات االحتالل تصعد من جرائم القتل خارج نطاق الق2)
وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية: أخبار، الشهيد حافظ حمد: قائد صنديد عةمل بصمت وأوجع المحتل، )موقع  (3)

 إلكتروني(.
موقع دنيا الوطن: محمد الخالدي، في نفس الحي ارتكبت اسرائيل مجزرة العثامنة: فاجعة عائلة "حمد"، (4) 

عاًما، من سكان بيت حانون، يتحد ث عن  75، محمد صباح:  محمد حمد، افادات)موقع إلكتروني(؛ بيتسليم: 
 مقتل أبناء عائلته، )موقع إلكتروني(.

http://www.btselem.org/arabic/testimonies
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أطلقت قوات االحتالل صاروخ تجاه مجموعة من المواطنين داخل مزرعتهم في كما 
هاني صالح محمد ) :استشهاد المواطن مما أدى إلى م،9/7/2014 األربعاء يوم (شارع زمو)

هاني صالح  أسماء)وابنته  (،عاماً  19 هاني صالح محمد حمد إبراهيم)ونجله  (،عاماً  58حمد 
ستطالع استهدفت طائرة ا ،صباحاً  11:55وفي نفس اليوم الساعة  ، (1) (ماً عا 26 محمد حمد

سحر ) :استشهاد المواطنةإلى ما أدى م ،كانوا أمام منازلهم ،مدينةالمجموعة من المواطنين في 
أسيل إبراهيم )و (،عاماً  15محمد إبراهيم المصري )وطفليها  (،عاماً  35حسن المصري 

 . (2) (عاماً  24أمجد زاهر حمدان ) هايقوابن شق (،عاماً  16المصري 

 2:05 الساعة تمام وفي 11/7/2014 بتاريخ ة حمودة يوم الجمعةطبالقرب من محو 
 إلى ما أدىم ،تجاه مجموعة من المواطنيناطالق صاروخ إحتالل بالقامت قوات ا ظهراً 

 . (3)( عاماً  64محمود ربيع ابو حميدان )الحاج  :استشهاد
الساعة في تمام  م13/7/2014يوم األحد  لطائرات الحربية اإلسرائيلية،اكما قامت قوات 

فراد المقاومة شرق بيت أتجاه مجموعة من ا من طائرة استطالع، صاروخٍّ  قطالبإ 12:30
 . (4)( عاماً  24قاسم طالل حمدان ) :استشهاد المواطنإلى ما أدى محانون 

قامت قوات االحتاللًء، مسا 9 الساعة تمام في م18/7/2014 الجمعة يوم فيو 

إلى دى مما أ ،محمود حسين نصير شمال بيت حانون  :قذيفة مدفعية على منزل المواطنبإطالق 
 (،عاماً  31 محمود حسين نصير كرم)و (،عاماً  32 محمود حسين نصير مينس) أبنائه: استشهاد

صابةو  طلقت قوات أًا صباح 11:50في تمام الساعة و في نفس اليوم و  ،فراد العائلةأعدد من  ا 
بو أنعيم محمد  :تجاه المدينة وسقط منها قذيفة على شقة المواطناحتالل عدد من القذائف الا

والء ًا(، و) عام 15محمد نعيم محمد مسلم ) طفاله وهم:أمن  ةثالث استشهاد ىلإدى أا مم ،مسلم
 . (5)ًا( عام 11أحمد نعيم مسلم  ًا(، و)عام 14نعيم محمد مسلم 

أطلقت دبابات حيث  ،حتاللالمجزرة جديدة من مجازر ا يوم حدثتوفي نفس ال
بناء أقذيفتان على منزل  تسقطفمدينة التجاه امن القذائف  عدداً  8االحتالل في تمام الساعة 

                                                 

 (2- 1كشف مستشفى بيت حانون، قسم خدمات المرضى، )ص  (1)
 تروني(.)موقع إلكم، 2014موقع وفا: يوميات الحرب على غزة  (2)

جريًحا، )موقع  1084شهيدًا و  163، حصيلة العدوان على غزة: األخبارموقع راديو طريق المحبة:   (3)
 إلكتروني(

موقع دنيا الوطن: استشهاد المواطن قاسم طالل حمدان باستهدافه بصاروخ من طائرة استطالع، )موقع  (4)
 إلكتروني(.

جريًحا، )موقع  6000شهيًدا و  1049مركز مدينة القدس للدراسات واألبحاث: حصيلة العدوان: (5) 
 إلكتروني(.

http://www.tmfm.net/news/palestine
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بو جراد أعبدالرحمن موسى خليل ) وهم: 8 استشهاد ىلإدى أما م ،ادر بو جأخليل على  :المرحوم
عبدالرحمن  موسى)وطفليهما (، عاماً  28ن خليل ابو جراد رجاء عليا)زوجته (، و عاماً  32

وشقيق (، ونصف عاماً  عبدالرحمن موسى أبو جراد هنية)و (،أشهر 8 موسى أبو جراد
 اً عام عبدالرحمن نعيم أبو جراد سميح)وطفلة (، عاماً  23عبدالرحمن نعيم موسى ابو جراد )

بو جراد أسمر موسى (، و)عاماً  16 بو جرادأموسى  عبدالرحمن أحالم)وشقيقتيهما (، ونصف
  . (1)ًا( عام 19

م، بقصف مدفعي استهدف 19/7/2014كما قامت قوات االحتالل في يوم السبت 
و  ،(عاماً  25محمود عبد الحميد زويدي ) هم: مواطنين 4عائلة الزويدي مما أدى إلى استشهاد 

رؤيا محمود الزويدي و )، (ي عاماننغم محمود الزويد) تانالطفلو  ،(عاماً  35داليا عبد الحميد )
استشهاد إلى دى مما أ ،ىندسقطت قذيفة مدفعية على شقة في أبراج ال أعوام(، وفي نفس اليوم 3

 . (2)( عاماً 39حمد محمود حسين عزيز )أ :المواطن

طائرة  طالق صاروخ منإب االحتالل قامت قوات م،21/7/2014 االثنينيوم  وفي
: طالل حسن المصري الواقع وسط )شارع المصريين( شرق اطنالمو  زلتطالع اتجاه مناس

  .(3) (عاماً  23 طالل حسين المصري  كمال) المدينة مما أدى إلى استشهاد نجله:
 :زل المواطننم اتجاهطالق قذيفة إب م،22/7/2014 بتاريخحتاللالقامت قوات اثم 

 26 عودة سعدات هللا محمد عطا) طن:استشهاد المواإلى دى أمما  ،محمد عودة سعدات
 . (4)(عاماً 

عددًا من القذائف المدفعية  م،23/7/2014 األربعاء يومسرائيلية أطلقت المدفعية اإلو 
يمن )أ :استشهاد الطفلإلى دى أا مم ،مدينةالللبترول على مدخل  (محطة حمودة)محيط  على

 . (5)(أعوام 10دهم الحاج أحمد أ

                                                 

 جريًحا،)موقع إلكتروني(. 2270شهيدًا و  316للحرب على غزة:  13جمعية رواد للتنمية المجتمعية: لليوم  (1)
.) موقع إلكتروني(؛ مستشفى 19/7حصيلة الشهداء في ( شبكة فراس: الحرب على غزة .. لحظة بلحظة .. 2)

 (.8 - 7بيت حانون: قسم خدمات المرضى، ) ص 
(؛ أمد لإلعالم: وصلنا األن، استشهاد المواطن 10( مستشفى بيت حانون: قسم خدمات المرضى، ) ص3)

 عام في بيت حانون.)موقع إلكتروني( 22كمال طالل حسن المصري 
شهيدًا )موقع إلكتروني(؛  341على العدوان والحصيلة  13شهيدًا في اليوم الا   44وقع قناة المنار:م( 4)

 (8مستشفى بيت حانون: قسم خدمات المرضى، ) ص
 جريًحا، )موقع إلكتروني(. 6000شهيًدا و  1049مركز مدينة القدس للدراسات واالبحاث، صيلة العدوان: (5) 
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لمجزرة، ضد سكان المدينة الذين خرجوا من والزال االحتالل يرتكب المجزة تلوى ا
لغوث ولكن قوات منازلهم خوفًا على أرواحهم متوجهين إلى مراكز اإليواء التابعة لوكالة ا

ستهداف با  م24/7/2014 الخميس أي قوانين أو مواثيق، حيث قامت يوم االحتالل لم تراع
بمنطقة قاع  ةالواقع ،عة لوكالة الغوثمدرسة بيت حانون االبتدائية المشتركة )مدرسة إيواء( التاب

عوض : )هم  ، (1) طفال وامرأتانأ (6)مواطنًا من بينهم  (11)استشهاد  إلى دىأما ، مالبير
عبد ربه (، و)عاماً  21بالل أحمد توفيق الشنباري (، و)عاماً  39بو عودة أعبد المجيد حسن 

محمد أكرم عبد (، و)عامانسهى عبدربه محمد مصلح (، و)عاماً  17جمال أيوب الشنباري 
عبدربه ) :نجالها الثالثةأو  (عاماً 45فاطمة محمد أيوب الشنباري (، و)عاماً  15العزيز الكفارنة 

شيبوب  علي)و(، عاماً  11 شيبوب أحمد الشنباري  مريم)و (،عاماً  16حمد الشنباري أشيبوب 
علنت المصادر أ و ذا (، هعاماً  40ين حسين حسن الشنباري طفلس)و (عوامأ  9 أحمد الشنباري 

في وقت الحق  (عاماً  59حسن عبدهللا مصطفى العثامنة ) :الطبية عن استشهاد المواطن
 . (2) امرأة (31)طفاًل و (55)من بينهم ن مواط( 110) إصابة ىلإباإلضافة 

الرحمن حمد  تمام محمد عبد) :المواطنةمنزل ستطالع استهدفت طائرة افي نفس الوقت و 
 .( 3) استشهادها على الفورإلى دى ما أم (،عاماً 66

م، وفي 26/7/2014قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي في ليلة الخميس وبعد يومين 
أثناء الحرب بضرب المدينة بقوة مستخدمة جميع أنواع األسلحة الفتاكة، لم يبقى مكان في المدين 

خاصة بين المقاومين  إلى وتعرض للدمار، مما أدى إلى سقوط  العديد من الشهداء والجرحى،
الذين استبسلوا في تلك الليلة، وأوقعوا العديد من القتلى والجرحى في صفوف العدو، وهذا ما دفع 
قوات االحتالل اإلسرائيلي لالنتقام من المدينة، وفي هذه الليلة استشهد مجموعتان من المقاومين، 

ى في شارع النعايمة شرق المدينة، واحدة في منطقة أبو عودة بالقرب من مدرسة الزراعة، واألخر 
طالل عبدالكريم  تامر)، وشقيقه: (عاماً  33منذر طالل عبد الكريم ناصر ): والشهداء هم

طاهر اسماعيل عبد الرحمن و)، (عاماً  25عالء عبد الرحمن محمد ناصر )، (عاماً  24ناصر
مة محمد حسن أبو نعو) عامًا(،20وشقيقه )هادي اسماعيل عبدالرحمن ناصر  ،(عاماً 18ناصر 
دعاء سامي )، والطفلة: (عاماً  67فوزي أحمد أحمد أبو عمشة )، وزوجها: (عاماً 63عمشة 

                                                 

(، استمرار العدوان 6/8/2014إلى  24/7يغطي الفترة )من  ( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير1)
 (5الدموي اإلسرائيلي على قطاع غزة لليوم السابع عشر، )ص

 (1( دنيا الوطن: تقرير، مجزرة دموية جديدة في مركز إيواء لألنروا في بيت حانون، ) ص2)
ل المتالحق لجرائمها وتعمد قصف ( موقع دنيا الوطن: تقرير، مركز الميزان يستنكر تصعيد قوات االحتال3)

 (.4مراكز إيواء المهجرين، )ص 
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يهاب سعدي محمد و )إ، (عاماً  30محمد ابراهيم أحمد الزويديو)، (عاماً 11ابراهيم سعادة
 21اليازجي  عالء خالد نجيبو )، (عاماً  25محمد الحمدين ف رفيقيشر و)، (عاماً 21ناصر
عدوان  ودخالد عبد هللا محمو)، (عاماً  23عبد الرحمن يوسف أحمد سعادات و)، (اً عام
(، عاماً 19مؤمن مصطفى محمود عكاشة و)، (عاماً  20أسامة محمد نصر الكفارنةو)، (عاماً 30

، (عاماً  28محمد أبو عودة  إياس أحمدو)، عامًا( 21وشقيقه )مصعب مصطفى محمود عكاشة 
، (عاماً  19محمد حسين حسن المصري و)، (عاماً  29قاسم  نادر مجدي عبد الرحمنو)
 . (1)( عاماً  20براهيم أبو جراد إمحمد ماهر و)، (عاماً 19نضال خالد محمد خليل "الزعانين" و)

التي  منازلهم ىلإ وااستهدفت طائرة بدون طيار مجموعة من األطفال الذين توجه وفي نفس اليوم
مطر  جهاد سليم )محمدوهم:  ،طفالأ ةاستشهاد ثالثإلى أدى  مام نزحوا منها في شارع القرمان،

دعاء رائد يوسف )و (،سنوات 10 جهاد سليم مطر "الكفارنة" منة)آوشقيقته  (عاماً  12 "الكفارنة"
 . (2)( أعوام 10أبو عودة 

متأثرة  م27/7/2014إكرام أحمد توفيق الشنباري بتاريخ  :المواطنة استشهدتكما 
ستهداف مدرسة اإليواء في المدينة بتاريخ اثناء أ في بها تيبصأبجراحها التي 

 . (3)م24/7/2014

وفي جريمة مخالفة لكل األعراف والقوانين الدولية قامت قوات االحتالل يوم الجمعة 
، جثته متحللة تحيث وجد ،عاماً   37باسل زياد أحمد البسيوني  :المواطن م بقتل1/8/2014

 . (4) ومريض نفسياً  بأن هذا الشهيد معاق علماً 
ضد المواطنين، بحيث   أبشع عمليات القتلجرائم االحتالل، من خالل ارتكاب تكررت 
صابةو ( 4) ستشهادا ى إلىدأا مم ،ستهداف منزل من طابقيناب  م3/8/2014قامت بتاريخ   ا 

سنيورة دياب (، و)عاماً  28جميلة جمال محمود وهدان : )والشهداء هم ،خرين بجروحآ (12)

                                                 

( موقع دنيا لوطن: مركز جقوقي: تواصل جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع 1)
 (3 – 2غزة، )ص

المتالحق مركز الميزان لحقوق اإلنسان: بيانات صحفية: مركز الميزان يستنكر تصعيد قوات االحتالل  (2)
 لجرائمها وتعمد قصف مراكز إيواء المهجرين، )موقع إلكتروني(.

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: بيان صحفي، في اليوم العشرين للعدوان: وبعد دخول الهدنة االنسانية ( 3)
 (4) ص، لحيز التنفيذ، وصول الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني إلى المناطق المنكوبة في قطاع غزة

 جريحا. )موقع إلكتروني( 11100شهيدا و  2137( وكالة قدس نت لألنباء: إرتفاع حصيلة العدوان 4)
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نور بهجت )الطفلة (، و عاماً  52حاتم زكي عبدالرحمن وهدان (، و)عاماً  22دالكريم وهدان عب
 . (1)( حاتم وهدان عامان

ثث متحللة لعائلة وهدان بعد أن تم هدم جثمانية ، نتشلتمن ا الطواقم الطبيةتمكنت و 
ي عبدالرحمن زك) والشهداء هم: م،4/8/2014 االثنينيوم  عليهم من قبل قوات االحتالل منزلهم
(، عاماً  51بغداد أحمد حسين وهدان (، و)عاماً  65سعاد اسماعيل وهدان (، و)عاماً   67وهدان 

غنى بشير )وطفلتها (، عاماً  28صمود حاتم وهدان )شقيقتها و  (،عاماً  13زينب حاتم وهدان و)
 . (2) (عوامأ  9حسن حاتم زكي وهدان )و (،عاماً  13أحمد حاتم زكي وهدان (، و)صقر عاماً 

استهدفات قوات االحتالل طاقم من قسم المياه التابعة للبلدة والذين كانوا يعملون على 
 األحد إيصال مياه الشرب لمنازل المواطنين بعدما الدمار الذي طال المدينة وذلك يوم

 (،عاماً  43أنور أحمد مصطفى  الزعانين ) :المواطن إلى استشهاد دىأا مم م، 10/8/2014
صابة اثن   . (3)ين آخرينوا 

استهدفت سيارة تابعة لشركة الكهرباء  لم يقف األمر عند استهداف أطقم البلدية، بل  
م، 26/8/2014 وذلك أثناء قيامهم بإصالح خطوط الكهرباء التي دمرها االحتالل، وذلك بتاريخ

 . (4)سكان ب يت َحاُنون من ، ًا(عام 24تامر مدحت حسن حمدمما أدى إلى استشهاد المواطن: )
م"، 2014لقد ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل حربها على قطاع غزة في عام 

أبشع المجاز خاصة ضد المواطنين العزل، فقتلت ودمرت وحرقت، كل شيء الحجر، والبشر 
والحيوانات وكان لمدينة بيت حانون النصيب األكبر من عمليات القتل والتدمير، فقد إرتكب في 

العديد من المذابح الجماعية ضد المواطنين العزل، ودمرت المدينة بالكامل، كأنها هذه الحرب، 
ضربت بقنبلة ذرية، وفي اعتقادي، أن سبب قيام إسرائيل بهذه المجازر وبعمليات التدمير، يعود 

                                                 

 28شهيدًا باليوم 124موقع المشرق نيوز: االحتالل يواصل مجازر العائالت بالغارات الجوية ويوقع ( 1)
 (.1للعدوان،)ص

هم بيد قوات األمن اإلسرائيلي) ال يشمل الذين كانوا هدف ( بيتسيلم: فلسطينيون لم يشتركوا في القتال أثناء قتل2)
الرصاص المصبوب، في قطاع غزة.؛ منظمة التحرير  –علميات االغتيال"بعد العملية العسكرية اإلسرائيلية 

الفلسطينية: دائرة شئون المفاوضات، مجموعة الرقابة الفلسطينية، تقرير الموقف اليومي الخاص باألحداث في 
 (.12 – 11م، )ص 5/8/2014صباحًا ليوم  8حتى س  4/8/2014صباحًا ليوم  8الوطن من س محافظات 

( وكالة معًا اإلخبارية: الميزان" يستنكر استهداف موظفه الزعانين وطاقم المياه في بيت حانون، )موقع 3)
 إلكتروني(.

ن اإلسرائيلي) ال يشمل الذين كانوا هدف بيتسيلم: فلسطينيون لم يشتركوا في القتال أثناء قتلهم بيد قوات األم (4)
 الرصاص المصبوب، في قطاع غزة، )موقع إلكتروني(. –علميات االغتيال " بعد العملية العسكرية اإلسرائيلية 
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للمقاومة الشديدة التي أو قعت في جيشها الكثير من الخسائر المادية والمعنوية لهذا أرادت أن 
 من سكان مدينة بيت حانون، بقتلهم وتدمير منازلهم ومزارعهم. تنتقم

 
  

 (1)م2014 - 2007: أعداد الشهداء والجرحى خالل الفترة ما بين عامي (1 -2)جدول 
 الجرحى الشهداء العام م

1 2007 1 58 

2 2008 22 106 

3 2009 13 142 

4 2010 5 42 

5 2011 2 8 

6 2012 12 1 

7 2013 2 0 

8 2014 100 448 

 805 157 المجموعة

 2014، و2012، و2008أن أعداد الشهداء والجرحى في األعوام  السابق ويتضح من الجدول
كانت أكبر من السنوات األخرى وذلك ألنه في هذه األعوام تعرض قطاع غزة إلى ثالثة حروب 

لة والفتاكة وارتكاب المجاز بحق المدنيين واستهداف شرسة أستخدم فيها االحتالل األسلحة الثقي
 منازلهم وأراضيهم دون مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية. 

 
 (2)م2014 – 2007عدد التوغالت خالل الفترة  :(2 -2)جدول 

 عدد التوغالت سنة التوغل م.
1. 2007 3 
2. 2008  4 
3. 2009 8 
4. 2010 2 
5. 2012 6 
6. 2013 3 

                                                 

، بالرجوع إلى بعض المصادر ) مستشفى بيت حانون، مركز الميزان، المركز الفلسطيني الباحثإعداد ( 1)
 ع المختلفة(. لحقوق اإلنسان، وبعد المواق

الجدول من عمل الطالب، باالستعانة بعدد من المصادر) مركز الميزان، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،  (2)
 بلدية بيت حانون، وغيرها من الواقع االلكترونية(.
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7. 2014 5 
 31 المجموع

م تراوحت 2007/2009ل السابق أن التوغالت ما بين عامي يالحظ من خالل الجدو 
م  تراوحت المسافة ما 2010/2014متر، وفي الفترة ما بين عامي  1000إلى  500ما بين 

م إلى مسافات كبيرة، متر، ويعود السبب إلى خشية االحتالل من التقد 400إلى  150بين 
ونتيجة لتطور وسائل المقاومة، واقتصر التوغل على تسوية األراضي و إعادة تجريف األراضي 

 المجرفة.
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 –2007المبحث الثاني: االعتقاالت واالعتداءات على الحرية الشخصية بين عامي :
 م2014
 تمهيد:

ة لعمليات التوغل يمكن القول أن مدينة بيت حانون، من أكثر مدن قطاع غزة، عرض
م، بحيث تدخل قوات 2014حتى نهاية حرب عام  – 2000واالجتياح منذ انتفاضة األقصى 

االحتالل اإلسرائيلي، لياًل أو نهارًا، مستخدمة األسلحة الخفيفة والثقيلة، وذلك للسيطرة على 
من تشتبه به من المدينة بالكامل، أو على أجزاء منها، وتقوم بأعمال التجريف والتدمير، وتعتقل 

العتقال، أثناء التوغل السكان، سواء رجال كبار أو صغار وحتى النساء ومن عمليات ا
من أهم الوسائل التي يعتمد عليها االحتالل في عملية التي تعد القوات الخاصة ، و واالجتياح

، على أمنهم وذلك بحجة الحفاظ، االعتقال وخصوصًا في المناطق المحاذية للشريط الحدودي
من أبرز حاالت االعتقال ما منعهم من الوصول إلى تلك المنطقة، و إرهاب المواطنين و والقيام ب

كان يتم من خالل المعبر والذي يعتبر بمثابة شبكة صيد لكل من يريد الذهاب إلى الضفة أو 
ير إلى إسرائيل من أجل العالج أو من أجل التجارة أو التعليم، ويتم ابتزاز المواطنين وبطرق غ

االقتصادية و  الصحيةو  اإلنسانية أخالقية، من خالل مساومتهم للعمل معهم، مستغلين الظروف
 لسكان قطاع غزة. 

 م:2007أواًل: عام 
الساعة  في تمام م،28/5/2007 اإلثنين يوم فجرداهمت قوة إسرائيلية خاصةحيث 

 السلكمتر من  (200)بعد تقع على  ، التيثالثة منازل سكنية تعود ملكيتها لعائلة سويلم 3:00
وحولتها  ت أسطح المنازلعتلوا شمال غرب بيت حانون،  (إيرز) بيت حانون  الفصل، شرق معبر

ها ينكحتجزت ساا ثم تجاه كل ما يتحرك في محيط المكان،االنار  وأطلقتثكنات عسكرية،  إلى
جمال محمد  :واطنينالم واعتقل فردًا، معظمهم من األطفال في أحد المنازل،  (30)البالغ عددهم
محمد حسين  عامًا، وصبحي 44محمد حسين سويلم عامًا، وشقيقيه كمال 46 حسين سويلم

صبحي محمد  عامًا، ومحمد17صبحي محمد سويلم  عامًا، وأبنائه األطفال: عماد36سويلم 
في محيط المكان منذ الساعة  كانت قد توغلت حتاللالالجدير ذكره أن قوات او عامًا، 12 سويلم
 . (1)م 17/5/2007من يوم الخميس الموافق  7:30

 
 

                                                 

خمسة ( مركز الميزان لحقوق اإلنسان: قوات االحتالل تداهم المنازل السكنية شمال غرب بيت حانون وتعتقل 1)
 مواطنين بينهم ثالثة أطفال، )موقع إلكتروني(.
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 م:2008ثانيًا: عام 
م، منزلي 25/3/2008 قوة خاصة إسرائيلية بتاريخ وفي ساعات الليل األولى حصرت

عامًا، في منطقة  22عامًا، و زامل عابد سالم شلوف  26األسيرين: راتب فوزي جمعة أبو عقل 
دي، وتم اعتقال من في البيت من الشباب ثم أطلق جن 500البورة أرض شراب بما يقارب من 

 . (1)سراحهم في وقت الحق عدا األسيرين: راتب أبو عقل، وزامل شلوف 
وفي موضع أخر تحركت قوة خاصة تحت غطاء من طائرات االستطالع بتاريخ  

وقامت بمحاصرة منزل المواطن دفاع نايف أحمد أبو  ليالً  1 الساعة تمام م في2/4/2008
رة في حي األمل أرض الباشا شمال شرق بيت حانون، وأخرجت جميع سكان المنزل، وتم عاذ

اعتقال: دفاع نايف أحمد أبو عاذرة، وأخيه مصطفى أبو عاذرة، و محمد وهدان، ثم إفراج عنهم 
 . (2)في اليوم التالي عدا دفاع بقي في األسر
 فجرًا، 1 الساعة تمام في م،21/4/2008 االثنين يوموفي عملية جديدة للقوات اإلسرائيلية

( متر، في )منطقة المصريين( شرق مدينة بيت حانون، داهمت 1500تقدمت قوة راجلة لمسافة )
( شخصًا، أفرج عنهم فيما بعد 27خاللها عددًا من المنازل، واحتجزت سكان المنازل، واعتقل )

  عدا ثالثة منهم وهم:
  .عاماً  22المصري  مكر أسهيل  .1
  ًا.عام20المصري مصعب خليل  .2
 . (3) عاماً  22صالح جبريل المصري  .3

من المالحظ في اآلونة األخيرة، أن عمليات االعتقال من قبل القوات الخاصة انحسرت 
 بشكل كبير، نتيجة النتشار نقاط رباط المقاومة على طول الشريط الحدودي.

ة بيت حانون بالتوغل في مدين م19/3/2008 األربعاء يوم فيحتاللالقامت قوات ا
وشقيقه سعيد  ،عاماً  45سعد فهمي صالح أ :قتحمت منزل المواطنوا شرقًا، متر (800)لمسافة 

سعد أ :همؤ بناأعاله و أ  ون باء المذكور وهم اآل ،فراد هذه العائلةأمن  7عتقال وقامت با ،عاماً  42
 ًا،معا 18 فهمي أبو صالح وصالح ،عاماً  21 أسعد أبو صالح فهمي اؤهبنأبو صالح و أ

                                                 

 مساًء. 4م، س 16/11/2016: ولد االسير: فوزي جمعة أبو عقل، قابلة: زكريا عدوان، ( مقابلة 1)
 مساًء. 4:30م، س 16/11/2006: ولد األسير: نايف أحمد أبو عاذرة، قابلة: زكريا عدوان، ( مقابلة2)
 (.10م، )ص 23/4/2008-17اإلنسان: تقرير يغطي الفترة من المركز الفلسطيني لحقوق ( 3)
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 وغسان ،عاماً  22 سعيد صالح ه عيدناؤ بأوسعيد صالح و  ،عاماً  19 فهمي أبو صالح ومحمد
  . (1) اً عام 18 سعيد صالح

 م:2009عام  ثالثًا: 
( متر من السلك الفاصل، 900م وعلى بعد )5/1/2009وفي حرب الفرقان وبتاريخ 

حمد( تحت غطاء من الطائرات ( منزاًل تعود ملكيتها لعائلة حمد في نهاية )شارع 16حوصر )
طالق نار كثيف، حيث تم النداء عليهم بالخروج من منازلهم، وتم تجميعهم في  والدبابات، وا 

( شخص وتم 20أرض أبو رحمة، وأجبروهم على خلع مالبسهم، وبلغ عددهم ما يقارب )
، (2)نة غزة تجمعيهم بعد ذلك في مسجد النعيم بالقرب من المنطقة، وطلب منهم التوجه إلى مدي

طلق سراحهم، وبقي في األسر كل من: شادي عصام حمد   30عامًا، ويوسف عصام حمد 32وا 
 25عامًا، وياسر أحمد العثامنة 30عامًا، و وائل ماجد العثامنة 18عامًا، وعصام ماهر حمد
عامًا، علمًا بأنه مصابًا في قدمه، 35عامًا، وعمار يوسف حمد  33عامًا، و عماد يوسف حمد

قد ذكر األسير عمار حمد موقفًا يدلل على مدى استهتار االحتالل بأرواح المواطنين، بعد أن ول
عامًا(، واإلفراج عنه، وهو في طريق عودته إلى  32تم التحقيق مع ابن أخيه )شادي عصام حمد

 . (3)البيت أطلقت عليه قوات االحتالل نيران حقدها فأردته قتيالً 
، قد لمدينة بيت حانون  تقال عن طريق التوغل واالجتياحيمكن القول أن عمليات االع

بدأت التوغالت واالجتياحات تنخفض و ، 2008انتهت في هذه المرحلة، خاصة بعد حرب عام 
 وتيرتها نتيجة شراسة المقاومة وتحسن إمكانياتها.

 
تقدمت قوة خاصة   11:30 في تمام الساعة  م10/12/2009يوم الخميسأنه وفي 

محمود  :طفلينال واعتقلت ،مجموعة من عمال الحصمة جنديًا حاصرة 60قدر بنحو إسرائيلية ت
ثناء قيامهم بجمع ، أعاماً  16محمد حاتم يوسف الكفارنة ، و عاماً  16ازجي اليميل حسن ج

 من الشريط الحدودي واطلقوا عليهم متر 500على بعد  ،البيوت المدمرةمن والحديد  ،الحجارة
بقوهم بدون مالبس على أطلبوا منهم خلع مالبسهم و و  البقاء في أماكنهم،فاضطر األطفال  ،النار

                                                 

 12مواطنًا في الضفة وغزة وهدم ستة منازل في الخليل، الخميس  14( صحيفة فلسطين: االحتالل يعتقل 1)
  (.23، )ص 318مار/ آذار، العدد 20ها 1429ربيع اول 

 م.7/11/2016وان، مقابلة: األسير عماد يوسف حمد، المقابل: زكريا عبد هللا عد( 2)
 م.7/11/2016مقابلة: األسير عمار يوسف حمد، المقابل: زكريا عبد هللا عدوان، ( 3)
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 وبقى محمد حاتم الكفارنة في نفس اليوم ثم أخلت سبيل المواطن: ، (1) ساعات 3 لمدة رضاأل
 .  (2) خر معتقلاآل المواطن

 م:2010رابعًا: عام 
مساًء،  2:30ة م، الساع20/3/2010 بتاريختحركت قوة راجلة من الجيش اإلسرائيلي

متر، اعتقلت مجموعة من عمال الحصمة والحجارة، البالغ  900شمال بيت حانون، وعلى بعد 
 :( عمال من بينهم أربعة أطفال، والمعتقلون هم10( عاماًل، اعتقل منهم )17عددهم )
  ًا.عام 19عالء هشام المصري  -1
  ًا.عام 20دياب محمد الكفارنة  -2
  .اً عام 11مهند محمد الكفارنة  -3
  ًا.عام 14خالد فهمي حمادية  -4
  ًا.عام 13سماعيل فهمي حمادية إ -5
  ًا.عام 16براهيم فهمي حمادية إ -6
  ًا.عام 25عطاف رفيق حمد  -7
  ًا.عام 51نور محمد حمد أ -8
   ًا.عام 22محمد سيد البسيوني  -9
 . (3)ًا عام 23علي جمال خروات  -10

يوني، وفي موضع أخر وأثناء أفرج عنهم جميعًا فيما بعد، عدا المواطن: محمد سيد البس
 م، تم اعتقالهم وهم:28/9/2012الجمعة  يوممحاولة ثالث شباب التسلل إلى الطرف األخر

بو جراد أحمد سلميان أل الوب ًا،عام 13كرم محمد عيد أو  ًا،عام 17بو شباب أصقر زاهر عيد 
 . (4) من عزبة بيت حانون  اً عام 16

 م:2011خامسًا: عام 
حمد أياد شعبان إ :عتقال المواطناب م،24/11/2011 الخميس يومتاللحالقامت قوات ا

بن عمه افقه اوكان ير  ،عالج داخل مستشفى المقاصد في القدسه للتحويل ًا، أثناءعام 39دواس 
                                                 

 م.12/11/2016محمد حاتم الكفارنة، قابلة: زكريا عدوان ( 1)
 م.12/11/2016محمد حاتم الكفارنة، قابلة: زكريا عدوان ( 2)
موجز حول انتهاكات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية يغطي ( مركز الميزان لحقوق اإلنسان: تقرير ميداني شهري 3)

 (.13، )ص 2010شهر آذار )مارس(  31 -1الفترة من 
مركز الميزان لحقوق اإلنسان: شريط اخبار: قوات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل ثالثة أطفال اقتربوا من حدود  (4)

 الفصل الشمالية ثم تفرج عن أصغرهم بعد أيام، )موقع إلكتروني(.
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رحلة العالجية ال انتهاءوبعد  م،26/10/2011القطاع بتاريخ  احيث غادر  ،محمد محمد دواس
بن عمه اح أطلق سراو  ،ياد دواسإحجز المواطن  م تم27/11/2011ي طريق العودة بتاريخ فو 

 . (1) محمد
 م:2012سادسًا: عام 

 (،يرز)إعلى معبر  ىحتالل المرضاالرغم المرض والضعف الجسدي لم تحترم قوات 
من مخيم  عاماً  23كامل الترامسي  :المواطن م،19/2/2012حد الموافق م األو ي اعتقلت كما
وبعد حصوله على تحويلة للعالج لمستشفى المقاصد  ،بالسرطان مريضه نأب علماً  اليا،ج

أجبراه المريض إلى غرفة التفتيش و ساق جنديان نتظار اوبعد  ،توجه هو ووالدته للمعبر ،بالقدس
 ،سرائيليةاإلالصواريخ على المدن إطالق تهمة ووجهة له  ه،التحقيق معوتم  ،خلع مالبسهعلى 

 كامل ،مغادرة المعبر والعودة إلى قطاع وبقى عاماً  58الترامسي والدته فريدة سعيد  وطلبوا من
 . (2).مساءً  9الساعة  ىحت صباحاً  9معتقل من الساعة 

 ،عاماً  40وائل كامل محمد الطويل  مع المواطن: م،8/7/2012حد يوم األوتكرر ذلك 
قاصد حصل على تحويلة لمستشفى الم ،عصابإلى عملية جراحية في األ والذي كان بحاجة
 م،5/7/2012يوم الخميس  ثم اجريت معه مقابلة في المعبر م،19/7/2012بالقدس بتاريخ 

وقام  م،8/7/2012حد يوم األ وتوجه إلى المعبر مساءً  6حتى  صباحاً  8من الساعة  ظلو 
  . (3)عتقالهاب االحتالل

حتالالحيث قامت قوات ا ويستمر األلم واالبتزاز على معبر الموت،  حداأل يوم فيل
بعد حصوله على تحويلة  ،عاماً  43روحي فؤاد حسين قرقز  :عتقال المواطنبا م،15/7/2012
 . (4)وقد تم تحويله لسجن عسقالن ،جراء عملية في الركبةإلمستشفى المقاصد بالقدس ل
 

 م:2013سابعًا: عام 

                                                 

( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان:  المركز يخشى من تعرضهما للتعذيب: قوات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل 1)
 ، بينات صحفية، )موقع إلكتروني(.2011ديسمبر  5اثنين من المرضى على معبر بيت حانون، 

 ) موقع إلكتروني(.موقع وفا: االحتالل يعتقل مواطنا على معبر بيت حانون أثناء توجهه للعالج،(2) 
فتح في المحافظات الجنوبية: تؤكد أن ( حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( مفوضية العالقات الوطنية، 3)

 ، )موقع إلكتروني(.اليوم هو موعد اإلفراج عن األسير وائل الطويل
فلسطينيين عن حاجز بيت حانون خالل العام  7سطين للدراسات: تقرير االحتالل اختطف ( مركز أسرى فل4)

 الجاري، )موقع إلكتروني(.

http://www.fatehwatan.ps/page-40936-ar.html
http://www.fatehwatan.ps/page-40936-ar.html
http://www.fatehwatan.ps/page-40936-ar.html
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من  ًا،عام 38هربيد  بوأرفيق عايش محمود  :المواطن م1/1/2013 اعتقال بتاريخ
 . (1)عند ذهابه للعالج في الضفة الغربية ،ان بيت حانون سك

وظلت سياسة االعتقال عبر المعبر مستمرة عل  االحتالل يحصل على معلومات عن 
قوة القبضة معه، نتيجة ضعف مصادره األمنية بسبب  مقاومين أو يبتز المرض للتعاون والعمل

 الحديدة من حكومة غزة والمقاومة على العمالء.
للمواطن: محمد صابر محمد أبو عمشة من  منها اعتقال أخرى  عمليات اعتقالوتمت 

م، كما تم اعتقال 4/12/2013سكان بيت حانون  أثناء توجهه إلى رام هللا لعالج عينه بتاريخ 
 . (2)أخيه من األسير: خالد صابر محمود أبو عمشة، في أثناء توجهه للعالج على معبر إيرز

 محمدو  ،رامي رياض محمد الطيب األخوين: م5/2/2013الثالثاءيوم  واعتقال االحتالل
 . (3)رياض محمد الطيب أثناء زيارتهم لوالدتهم في رام هللا

ويالحظ أن عمليات االعتقال والحجز والتحقيق ال تفرق بين مريض أو طالب علم أو 
ذلك جليًا  تاجر فالكل كان يستدعى ويحقق معه، لعل االحتالل يجد ضالته في أحدهم ونالحظ

و  عامًا، 47 الصياغ إسماعيل إبراهيم كمالجرين: اتال تم اعتقال م،5/5/2013حد يوم األفي 
رض المحتلة عبر معبر بيت حانون إلى األا ثناء توجههأ عاماً  50 معروف على يوسف زهير
 .  (4)عمال الخاصة بالتجارةنهاء بعض األإجل أمن  (، وذلكيرز)إ

لمرض والمرافقين فقد تم اعتقال المواطن: محمود عبدالقادر محمد وبالعودة إلى ابتزاز ا 
حصوله على ، من معبر )إيرز( وذلك بعد 14/7/2013عامًا وذلك يوم األحد  42شملخ 

  . (5)ساعات 3تحويلة عالجية لزوجته حيث تم التحقيق معه لمدة 
مع  هتوجهد عنوذلك  ،ريحان علي نعمان :المواطن م،15/10/2013بتاريخ  اعتقل كما

 . (1)لعالجللدته او 

                                                 

فلسطينيين منذ بداية العام عبر معبر بيت  5( مركز أسرى فلسطين للدراسات: االحتالل يعتقل 1)
 )موقع إلكتروني(. حانون، 

م. س 16/11/2016شة، نسرين محمد إٍّسماعيل أبو عمشة، مقابلة: مع أخ األسير: محمد صابر أبو عم( 2)
 مساًء. 5
 .نفس المرجع، مركز أسرى فلسطين للدراسات، )موقع إلكتروني(( 3)

طفاًل منذ بداية العام، )موقع  30مواطنًا غزيًا بينهم  62اعتقال  غزة – الحربي اإلعالم القدس: سرايا(4) 
 إلكتروني(.

ان: بيانات صحفية قوات االحتالل تصعد من اعتقال المرضى ومرافقيهم ومن ( مركز فلسطين لحقوق اإلنس5)
 استخدام معبر بيت حانون كمصيدة والميزان يطالب بالتدخل، )موقع إلكتروني(.
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نما وصلت بهم الجرأة  إن قوات االحتالل ال تكتفي فقط بالتحقيق مع المرض أو ذويهم وا 
بتاريخ  عاماً  24 عاذرةبو أحمد عودة أعبدهللا  :المواطن العتقال المرض حيث اعتقال

ن أب علماً  ،وذلك بعد حصوله على تصريح للعالج (،يرز)إمعبر على  م،14/11/2013
 . (2)عملية إلىضطراب بالسمع وهو بحاجة االمريض يعاني من 

وعلى الرغم من اختالف الفترات الزمنية إال أن منهجية االحتالل هي نفسها تتكرر في 
 :المواطن م اعتقلت17/12/2013يوم الثالثاء  حتاللالقوات اعمليات االعتقال فنالحظ أن 

جل الذهاب أعد حصوله على تصريح دخول من ب (،يرز)إبو شماس على معبر أمحمود سالم 
توفي والده  و ،عملية الكلى إجراءإلى  ةحيث كان بحاج ،بن شقيقهاوالده الذي كان يعالج  إلى

 . (3)بعد يوم من اعتقاله

 م:2014ثامنًا: عام 
وخاصة  ،لسفر إلى الضفة الغربيةلالنقطة الوحيدة لسكان القطاع  (يرز)إيعتبر معبر 

 إليذاءحتالل المعبر الوتستغل قوات ا ،م عالج في مشافي غزةهال يتوفر ل المرضى الذين
أبو  براهيمإيوسف خلف  :المواطن م تم اعتقال6/1/2014 بتاريخفي حالة جديدة و المواطنين 

لدة اوذكرت و  ،في العين ينةل زرع قر أجتصريح للعالج من  بعد حصوله على عاماً  28 الجديان
خذ أوبعد التفتيش من قبل العدو تم  ،جل الدخول معهأ نم ابنهانها توجهت مع أالمعتقل ب

 وأخبرها بأنه ال  ،حد الجنودأه لها جوبعد ساعة تو  ،وطلبوا منها البقاء في الخارج ،يوسف
ساعات في الجانب الفلسطيني ثم  5خرجت وجلست لمدة فوطلب منها العودة  ،ريح لهاصت

 ،يوسف معتقل إبنها نألها ب اوقالو  ،بنهااقام باعتقال حتالل الن اأإلى المنزل وقد علمت ب تعاد
 . (4) إلى سجن المجدل هوتم تحويل

                                                                                                                                            

ى مفوضية األسرى والمحررين المحافظات الجنوبية، أثناء مرافقته لوالدته المريضة وفي أول أيام عيد األضح (1)
 اعتقال لألنباء: نت قدس وكالةحتالل تعتقل المواطن نعمان ريحان، )موقع إلكتروني(، المبارك سلطات اال

  إلكتروني(. )موقع حانون، بيت معبر في مواطن
 موقع مكتب إعالم األسرى: اعتقال مريض على معبر بيت حانون، )موقع إلكتروني(. (2)

 الهادي عبد  الوطن: دنيا (؛9 )ص ،2014 ثاني كانون  ميداني تقرير والتوثيق الرصد دائرة الحق: مؤسسة )3(
 بيت معبر على العالج رحلة في سيرافقه كان الذي نجله اعتقال من يومين بعد شماس أبو المواطن وفاة مسلم:
 إلكتروني(. )موقع حانون،

، )موقع )وكالة نباء اإلخبارية المستقلة: استمرار سياسة اعتقال مرضى القطاع على معبر بيت حانون)إيرز (4)
 إلكتروني(.
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نتهاك صارخ للقانون اإلنساني اهو  ،عتقال المرضىاحتالل اإلسرائيلي باالستمرار ا إنَ "
ستمرار الحصار غير القانوني المفروض على القطاع، والذي يزيد من اسيما في ظل ال الدولي، 
 . (1) "عإمكانات عالجهم داخل مستشفيات القطالديهم المرضى الذين ال تتوافر معاناة 

ويالحظ مما سبق أن قوات االحتالل تبتز المواطنين، وتعتقلهم دون سبب، وأصبحت 
هي الوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها االحتالل في اسقاط المواطنين في وحل العمالة أو من 

 ن المقاومة ووسائلها ومدى جاهزيتها.أجل الحصول على أي معلومة ع
  

                                                 

( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان:  المركز يخشى من تعرضهما للتعذيب: قوات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل 1)
 ، بينات صحفية، )موقع إلكتروني(.2011ديسمبر  5اثنين من المرضى على معبر بيت حانون، 
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 – 2007في مدينة بيت حانون من عام  العامة المنشآتاستهداف  الثالث:لمبحث ا

 م:2014

 المؤسسات العامة والحكومية: -أوالً 
م قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باستهداف أعداد كبيرة 2014 – 2007ما بين عامي 

مستخدمة جميع األسلحة الثقيلة من قذائف مدفعية أو طائرات من المؤسسات الحكومية والعامة، 
حربية، وبشكل عشوائي دون مراعاة لوجودها بين األحياء السكنية وتأثيرها المباشر عليهم ومن 

 األمثلة الحية على ذلك ما يلي:
ركزت قوات االحتالل على المواقع األمنية المحاية للشريط الحدودي ليتسنى لها الدخول 

بقصف موقع قوات األمن الوطني القريب  م،27/12/2008 بتاريخدنى مقاومة حيث قامتدون أ
   .(1)معبر بيت حانون  ىمن مفترق الجمارك المؤدي إل

كذلك أرادت قوات االحتالل استهداف المؤسسات التي تعزز صمود المواطنين، حيث 
 مساءً  9:15 الساعة تمام في م،1/1/2009 الخميس قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية يوم
شارع )منزل المواطن: نايف المصري بداية  أسفلجمعية أبناء البلد الخيرية، الموجودة 

لحاق أضرار بالغة في المنازل المجاورة  ىمما أدى إل (،المصرين    .(2)تدمير الجمعية وا 
عر ولم تسلم دور العبادة وهي أماكن تجمع المواطنين، ووجود الناس في المساجد يس

المواطنين باألمن لذلك أرادت بث الخوف والرعب ليبقى المواطنين حبيسي منازلهم فقصف 
 وقوع ما أدى إلىممسجد عمر بن عبد العزيز في بيت حانون  2/1/2009بتاريخ االحتالل 

 ( 3) .ضرر كبير في مبانيهأ
 إن االحتالل ال يتورع عن قصف المؤسسات دون النظر لحرمة هذه المؤسسات فلقد

محيط مدرسة الزراعة وكلية الزراعة التابعة لجامعة  م،3/1/2009 قصفت قوات االحتالل بتاريخ
 .(4)األزهر

                                                 

 (.98)ص السحار: يوميات حربين على غزة، الفرقان وحجارة السجيل  (1)
 م، ) موقع إلكتروني(.7/1/2009 – 1المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، تقرير أسبوعي يغطي الفترة من (2) 
أصدقاء اإلنسان تصدر تقريرًا موسعًا عن استباحة االحتالل لبيوت العبادة في قطاع موقع فلسطين اليوم: (3) 
 ، ) موقع إلكتروني(.غزة
 (.112غزة، الفرقان وحجارة السجيل، )ص  ( السحار: يوميات حربين على4)
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وفي وقت ال حق أعادت قوات االحتالل الكره على مسجد عمر بن عبد العزيز، حيث  
، مما أدى مساءً  11:15 الساعة تمام وفي م،4/1/2009 األحد يوم(F16طائرات )قصفت ب

لحاقو  ،ه بشكل كليتدمير  ىإل   .(1)له ضرار مادية بعدة منازل مجاورةأ ا 
 م،15/1/2009الخميس  قامت قوات االحتالل يوم وفي اليوم العشرين من حرب الفرقان

مما  ،شرق المدينة من خالل قصف مدفعي (حي األمل)استهداف جمعية غسان كنفاني في ب
  .(2)أدى إلى وقوع أضرار جزئية في المبنى 

 فجراً  10:40 الساعة تمام في م،21/5/2010 الجمعة يوم(F16ت طائرات )قامكما 
بإطالق صاروخ اتجاه موقع تدريب لكتائب القسام وسط المدينة بالقرب من مسجد عمر بن عبد 

وتتمثل  للنادي،مما أدى إلى العديد من األضرار المادية  ،العزيز، ونادي بيت حانون الرياضي
وتصدع  ،ختراق الشظايا كونتينراجدار النادي الجنوبي الشرقي، و سقوط جزء من  في األضرار

وتمزق خزان مياه سعة  ،الجدار الشرقي، وتمزق شادر المسبح الموجود في بركة السباحة
  .(3)واألبواب الخشبية  ،وتحطيم زجاج  نوافذ اإلدارة ،لتر (5000)

بإطالق  فجراً  1:50 الساعة تمام في م،26/5/2010 وبتاريخ(F16قامت طائرات )
تجاه موقع تابع لكتائب القسام بجوار مسجد عمر بن عبدالعزيز وسط المدينة، مما أدى  ،صاروخ

صابة عدد من المواطني ،إلى تدمير محتويات الموقع بشكل كامل  ن من أهالي المنازل المجاورةوا 
 ،حيثر ذلك لحقت أضرار بالغة في عدد من المنشآت منها: مستوصف القدس الصأوعلى 

تحاد لجان العمل الصحي، كما لحقت أضرار بنادي بيت حانون الرياضي الوالمجتمعي التابع 
مما أدى إلى وقوع أضرار بمبنى  ،المالصق للموقع من الناحية الشمالية الغربية من الموقع

اإلدارة، هذا وقد تضرر مبنى بلدية بيت حانون إثر هذا القصف، باإلضافة إلى قطع التيار 
بسبب تقطع بعض األسالك الكهربائية، وكذلك قطع بعض أسالك  ،ائي في المنطقةالكهرب

 .(4)الهواتف 

                                                 

 م.2009بلدية بيت حانون، أضرار المؤسسات األهلية والحكومية الناتجة عن اجتياح للمدينة (1) 
 (.181( السحار: يوميات حربين على غزة، الفرقان وحجارة السجيل، )ص 2)

ائيلي تقصف بيت حانون، )موقع مركز الميزان لحقوق اإلنسان: شريط اخبار: طائرات االحتالل اإلسر  (3)
 إلكتروني(.

م؛ مركز الميزان 2009بلدية بيت حانون، أضرار المؤسسات األهلية والحكومية الناتجة عن اجتياح للمدينة  (4)
عد من عدوانها على غزة فتهاجم رفح وبيت حانون.) موقع  لحقوق اإلنسان: بيانات صحفية: قوات االحتالل تص ٍّ

 إلكتروني(
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 االثنين وبعد بناء مسجد عمر بن عبد العزيز للمرة الثالثة أغارت الطائرات الحربية يوم
، والذي تم تدميره من قبل في حرب اليل منتصف بعد 12:5 الساعة تمام في م،25/8/2012

  .(1)وتم تدميره في حرب العصف المأكول بشكل كلي م،2008الفرقان عام 
 ةطائر  ولم يسلم من القصف اإلسرائيلي المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية حيث أطلقت

بإطالق صاروخ واحد  صباحاً  7:15 الساعة حوالي في 24/10/2012 بتاريخسرائيليةإ يةحرب
متر جنوب معبر بيت  (1700)يبعد حوالي  ( الذي44تجاه البوابة الجنوبية لحاجز الجمارك )ا

 إضافة إلى عامًا،  25حسن حرب صالح أبو حبل  ي:شرطال، مما أدى إلى إصابة (إيرز)حانون 
   .(2)في مكاتب األجهزة األمنية بالغة أضرار 

يوم الخميس  أغارت الطائرة الحربية وفي اليوم الثاني من معركة حجارة السجيل
 ،غارات على مقر شرطة بيت حانون ( 4) اب ،ت ما قبل الظهرم، وفي ساعا15/11/2012

  .(3) لبشكل كام فدمرته
إن القصف الهمجي االسرائيلي لم يترك مؤسسة قائمة إال وهاجمها حتى أماكن الترفيهية 

 وبتاريخقامت قوات االحتاللالتي يتجمع فيها الشباب لتفريغ طاقاتهم والترفيه عن أنفسهم حيث 
بشن عدة غارات على نادي بيت حانون  مساءً  4:30 الساعة تمام وفي م،17/11/2012

وتدميرها بشكل جزئي وتضرر بعض المنازل المحيطة  ،والمسبح التابعة له الثالثة،الرياضي للمرة 
 .(4)هب

كما أن الموتى في قبورهم كانون ضمن بنك أهداف العدو الصهيوني حيث استهدفت 
مما أدى  مقبرة المدينة، مساءً  7 الساعة تمام وفي م،19/11/2012 االثنين يومقوات االحتالل

  .(5) تناثر رفات الموتى في المكان إلى
تعرضت المستشفيات والطواقم الطبية لقصف االحتالل وذلك لخلق حالة من الخوف بين 
 4صفوف المواطنين على أمل أن ينزح المواطنين مع المدينة خوفًا على حياتهم حيث أصيب 

، أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني في 19/11/2012نتيجة استهداف سيارتهم بتاريخ مسعفين 

                                                 

 م.2009بيت حانون، أضرار المؤسسات األهلية والحكومية الناتجة عن اجتياح للمدينة  بلدية (1)
 )موقع إلكتروني(؛  بخانيونس إصابة واحدة في بيت حانون وقصف منطقة الحاووزموقع أقصى برس: (2) 

ريط اخبار: قوات االحتالل اإلسرائيلي تقصف بوابة معبر بيت حانون )موقع مركز الميزان لحقوق اإلنسان: ش
 إلكتروني(.

 (.325( السحار: يوميات حربين على غزة، الفرقان وحجارة السجيل، )ص 3)
 (.349( السحار: يوميات حربين على غزة، الفرقان وحجارة السجيل، )ص 4)
اليوم السادس  21/11/2012إلى  14/11/2012يوميات الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة ( موقع وفا: 5)

 م، )موقع إلكتروني(.19/11/2012

https://iyrere.wordpress.com/2012/10/24/%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad/
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=8726
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 م،21/11/2012 األربعاء ، وأطلقت قوات االحتالل قذيفتين مدفعيتين يوم(1)إسعاف المصابن
أصابتا مستشفى بيت حانون الحكومي وسط المدينة، حيث سقطت إحداهما  فجراً  1:15 الساعة

شمالي، واألخرى في الجهة الشمالية من سطح المبنى الطبي الذي يضم قسم في ساحة المدخل ال
  .(2) ترتب عليه إلحاق ضرر بالغ في المبنى  ،والعناية المركزة ،والعمليات ،الطوارئ 

فجرًا عواد االحتالل قصف  4:20 الساعة تمام وفي م10/7/2014 الخميس وفي يوم
 .(3)إلى تدميره بشكل شبه كلي مما أدى  ،صواريخ (3( با )44حاجز الجمار)

قامت قوات االحتالل يوم األربعاء وفي جريمة جديدة باتجاه المؤسسات الصحية 
عصرًا بإطالق قذيفتين أصابت الطابق الثاني بمستشفى  3:10م وفي تمام الساعة 16/7/2014

ى إلحاق مما أدى إل ،بلسم التابع للخدمات الطبية العسكرية التي تقع غرب عزبة بيت حانون 
  .(4)أضرار بالغة في الطابق 

يوم الخميس قام االحتالل باستهداف المؤسسات التعليمة مرة أخرى وذلك 
مساًء بإطالق قذيفة مدفعية على مدرسة هايل عبد الحميد  7م، في تمام الساعة 17/7/2014

لحاق أضرا ،شتعال النيران في الطابق الثالثافي منطقة الزراعة، مما أدى إلى  ر جسيمة في وا 
 .(5)المبنى

بعد الظهر  2:30وفي تمام الساعة  ،م18/7/2014يوم الجمعة قامت قوات االحتالل
قسم األطفال  و ،الطابق الثاني من مبنى اإلدارة في مستشفى بيت حانون الحكومية باستهداف

  .(6)مما أدى إلى تدميره بشكل جزئي  طيار، بدون ةطائر بصاروخ من 
 مساءً  10:35 الساعة تمام في م،20/7/2014االحد يومة اإلسرائيليةقامت المدفعيكما 

، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة (خليل الوزير)باستهداف مبنى بلدية بيت حانون الواقع بشارع 
من بعد الظهر نجا  2وفي نفس اليوم وفي تمام الساعة   (7)شتعال النيران فيه، افي المبنى بعد 

                                                 

( جمعية الهالل األحمر الفلسطيني: إصابة أربعة من مسعفي جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في قصف 1)
 موقع إلكتروني(.اسرائيلي استهدف بيت حانون، )

 (.410السحار: يوميات حربين على غزة، الفرقان وحجارة السجيل، )ص  (2)
 (.46يوم من معركة العصف المأكول، )ص  51السحار: يوميات (3) 
مركز الميزان لحقوق اإلنسان: بيانات صحفية: قوات االحتالل تصع د من جرائمها وتبدأ عمليات برية، (4) 

 )موقع إلكتروني(.
 م، )موقع إلكتروني(.23/7/2014-17المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، تقرير يغطي الفترة من (5) 
 (.176يوم من معركة العصف المأكول، )ص 51السحار: يوميات  (6)
 بلدية بيت حانون، كشف أضرار حرب العصف المأكول.( 7)
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في محيط  وجودهأثناء  وذلك ،طالق نار كثيفإدفاع المدني من عملية طاقم تابع لجهاز ال
 .(1)جمعية غسان كنفاني في البورة 

يوم  وذلك الطواقم الطبية واإلسعافاستهدفت  بل، الحد ولم يتوقف األمر عند هذا
قذيفة مدفعية اتجاه  من خالل إطالق ،فجراً  12:30م، وفي تمام الساعة 21/7/2014 االثنين
شارع )وذلك أثناء قيامهم بإحدى المهمات وسط  ،اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر سيارة

   .(2) المدينةشرق  (المصرين
في فجرًا  1:30في تمام الساعة فم، 22/7/2014تكرر استهداف المسعفين بتاريخ و 

من القذائف عدد  ، أطلقتف الشرقية للمنطقة الصناعيةاعلى األطر  لمهماتأثناء قيامهم بإحدى ا
فجرًا قصفت المدفعية اإلسرائيلية  2:30الساعة  تماموفي نفس اليوم في  ،تجاه سيارات اإلسعافا

بأكثر من قذيفة حديقة مستشفى بيت حانون الحكومي الواقع في الناحية الغربية، مما أدى إلى 
الطوارئ، وفي ستقبال و الأثناء وجوده داخل قسم ا عاماً  34إصابة المواطن: بالل محمد السبع 

ثارة حالة إمما أدى إلى  مرى اخرى، حديقة المستشفىقصفت بعد الظهر،  2:35حوالي الساعة 
  .(3)من الخوف والهلع لدى المرضى والعاملين داخل المستشفى 

التي ينظر إليها الناس، على أنها أماكن أمنة،  لمؤسساتبالم تكترث قوات االحتالل 
بعدد من  ،م24/7/2014بتاريخ ت حانون االبتدائية المشتركة فقصفت بشكل عشوائي، مدرسة بي

 (11)واستشهاد  مجزرةمما أدى إلى حدوث  أثناء تواجد العائالت النازحة إليها،القذائف المدفعية 
  .(5) (4)أطفال  (6)منهم  اً مواطن

 هابقيام تبل تماد ،المؤسسات الحكومية والخاصة باستهدافلم تكتف قوات االحتالل 
م، طاقم العاملين 10/8/2014بتاريخ  حيث استهدفتهداف العاملين في هذه المؤسسات، باس

                                                 

 م، )موقع إلكتروني(.23/7/2014-17المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، تقرير يغطي الفترة من (1) 
مركز الميزان لحقوق اإلنسان: بيانات صحفية: قوات االحتالل تقصف المستشفيات بشكل مباشر وتواصل  (2)

 استهداف الطواقم الطبية، )موقع إلكتروني(.
ف بشكل موقع دنيا الوطن: المركز يدين استهداف قوات االحتالل االسرائيلي للمنشآت الطبية وطواقم االسعا (3)

 مباشر، )موقع إلكتروني(.
جريح في قصف مدرسة لالونروا ببيت حانون، ) موقع  200شهيدا و 16 -وكالة معا اإلخبارية: مذبحة (4)

 إلكتروني(
 م، ) (.2014 – 2007( أسماء شهداء مدينة بيت حانون من عام 5أنظر ملحق رقم ) (5)
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مما أدى إلى إصابة عاملين  ،أثناء قيامهم بإصالح بعض خطوط المياه في بلدية بيت حانون،
  .(1) (عاماً  43أنور أحمد الزعانين )واستشهاد المواطن: 

لمساجد في المدينة دون مراعاة لحرمتها كما قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باستهداف ا
ومكانتها الدينية، ويعد هذا مخالفًا لكل األعراف والوثائق والقوانين الدولية، حيث تم استهداف 

 ( مسجدًا في حرب العصف المأكول ما بين هدم كلي وجزئي ومن هذه المساجد ما يلي:15)
 م 2014المأكول جدول يوضح المساجد التي تم استهدافها خالل حرب العصف 

 (2)م2014: المساجد التي تم استهدافها خالل حرب العصف المأكول (3 -2)جدول 
 المنطقة اسم المسجد م.

تاريخ 
 االستهداف

 الضرر

 جزئي 12/07/2014 بيت حانون أمية الشوا 1

 جزئي 15/07/2014 بيت حانن عزبة الريان 2

 جزئي 18/07/2014 حانون بيت بالل بن رباح  3

 جزئي 20/07/2014 بيت حانون صالح الدين  4

 جزئي 21/07/2014 بيت حانون النصر  5

 جزئي 23/07/2014 بيت حانون التوبة  6

 جزئي 25/07/2014 بيت حانون الفاروق 7

 جزئي 26/07/2014 بيت حانون التقوى 8

 جزئي 27/07/2014 بيت حانون العجمي 9

 جزئي 03/08/2014 بيت حانون ر الصديق أبو بك 10

 جزئي 14/08/2014 بيت حانون نور الشهداء  11

 جزئي 15/08/2014 بيت حانون الهداية 12

 هدم كلي 17/08/2014 بيت حانون عزبة التوحيد  13

 عبد هللا بن مسعود 14
بيت حانون 

 جزئي 22/08/2014 الصناعية

 هدم كلي 24/08/2014 بيت حانون عمر بن عبد العزيز 15

 
يتضح مما سبق بأن قوات االحتالل لم تترك مكانًا في المدينة إال استهدفته، وهذا داللة على عدم 
احترام االحتالل ألي حق من حقوق اإلنسان، حتى مدارس الوكالة )هيئة االمم المتحدة( تم 

س العديد من المواطنين استهدافها وباألسلحة الثقيلة والمحرمة دوليًا، وقد قتل في هذه المدار 
العزل، الذين لجأوا إلى هذه المدارس بناء على طلب من الوكالة كونها أماكن آمنة وهذا مؤشر 

مال األماكن فهو عدو اعتاد على هذه األع أن االحتالل اإلسرائيلي لم يراع حرمة جديد، على
نها مدعومة من كل قوى فوق القانون أل فهو كيانة أو محاسبة العدوانية، دون رادع ودون مسائل

 الشر على األرض. 
                                                 

ف موظفه الزعانين وطاقم المياه في بلدية بيت حانون موقع دنيا الوطن: مركز الميزان يستنكر استهدا (1)
 ويطالب بالتحقيق في الجريمة، )موقع إلكتروني(.

 وزارة األوقاف والشئون الدينية، مديرية أوقاف الشمال، المساجد المدمرة كليًا  وجزئيًا في محافظة شمال.( 2)



117 

 

 البنى التحتية: ثانيًا: 
م استهدف االحتالل عدد من الطرق 2009/ 2008مع بداية معركة الفرقان عامي 

المعبدة، والطرق الزراعية، ودمر بعض شبكات الصرف الصحي، مثل مضخة السلطان " 
ما تم تدميره بمبلغ إجمالي  إضرار تللصرف الصحي، وشبكات مياه الشرب، وآبار المياه، وقدر 

م، 1/1/2009 الموافق يوم الخميسحيث قامت قوات االحتالل   (1)( دوالر،1.110.000)
أحدثت أضرارًا  ،باستهداف الحاووز الخاص بمياه الشرب شمال أبراج الندى ،مساءً  9الساعة 
  .(2)بالغة فيه

نقطاع التيار الى إوالخدمات سفر العدوان المستمر واستهداف البنية التحتية أكما 
كان و  ،مياه الشربلمر بالنسبة ألوفي بعض المناطق لعدة أيام، وكذلك ا ،الكهربائي لفترات طويلة

تعطلت شبكة الهواتف الخلوية و ينذر بكارثة صحية، كان ما منقلها الى المنازل  في صعوبةهناك 
  .(3)للشركة  رسال التابعةإلجوال( بسبب االستهداف المتكرر ألبراج اال)

 انون دمار كبير لم يبقم فقد نال بيت ح2014أما في معركة العصف المأكول عام 
اء وهواتف، إلى وقد أصيبت طريق أو شارع، أو بئر ماء، أو مضخة مياه صحية، أو أعمدة كهرب

 ت.أو دمر 
(، وتجريف F16طائرات )صواريخ تعرضت الطرق والشوارع لعدد من قذائف المدفعية، و 

ا بالجرافات، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية، وشبكة الصرف الصحي وهي من مواسير بعضه
االسبست القديمة، وتدمير األرصفة االسفلتية وبالط االنترلوك وغيرها، ومن هذه الشوارع، شارع 
السلطان عبد الحميد، وشارع السكة، وشارع الشهيد باسل نعيم، وشارع المصرين، وشارع حمد، 

المنطقة الصناعية، وشارع أبو رحمة، وشارع خليل الوزير، وشارع القدس، وشارع دمرة وشارع 
(4) . 

كما تم استهداف شبكة المياه الرئيسية والفرعية واآلبار والخزانات حيث تعرضت إلى 
أضرار جسيمة مباشرة في مناطق متفرقة ومنها: بئر مياه الندى، وبئر مياه خديجة، وبئر مياه 

ئر مياه عايدة، والخزان الغربي في المدينة، وبئر المنطقة الصناعية، أما ما يخص االوقاف، وب
الطاقة الكهربائية فلقد تعرضت شبكة الضغط العالي الرئيسية وشبكة الضغط المنخفض، واعمدة 

 .(5)الضغط العالي والمنخفض، كذلك تم تدمير الشبكات الهوائية واألرضية بشكل جزئي بالغ 
                                                 

 كشف أضرار البنية التحتية حرب الفرقان.( بلدية بيت حانون: 1)
 م، ) موقع إلكتروني(.7/1/2009 – 1( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، تقرير أسبوعي يغطي الفترة من 2)
 ( موقع أمد لإلعالم: الميزان: دمار هائل وعدد الشهداء يرتفع، )موقع إلكتروني(3)

 م.2014بلدية بيت حانون، كشف حصر أضرار مدينة بيت حانون حرب  (4)
 المصدر نفسه. (5)



118 

 

 م:2014 – 2007بين عامي  استهداف الممتلكات الخاصة ع:الرابالمبحث 

 م:2014- 2007المنشآت السكنية من عام هدم أواًل: 
من أبشع الوسائل التي تقوم بها قوات االحتالل استهداف المنازل السكنية وتدميرها على 

منزل ما بين  4000 ساكنيها، حيث بلغ عدد المنازل التي تم تدميرها خالل الفترة المذكورة أعاله 
(1)هدم كلي وجزئي

 وهي على النحو التالي: 

 :م2007أواًل: عام 

 حيث أن هذا العام لم يسجل أي أحداث تذكر. 

 م:2008ثانيًا: عام 

 فجراً  5 الساعة م،15/2/2008 الجمعة الموافق يومقامت قوات االحتالل اإلسرائيلية
 (400) تهمساح وسين كلوب حسن ح :لمواطناتجاه منزل ا (أرض -أرض)بإطالق صاروخ 

 .(2)جزئياً  هفي عزبة بيت حانون، مما أدى إلى تدمير ، متر

 م:2009ثالثًا: عام 
، مناطق قطاع غزة من هدم وتدمير للمنازلطال ما في حرب الفرقان ولقد طال المدينة 

منازل المواطنين: إبراهيم استهدفت قوات االحتالل م، 2/1/2009 الموافق ففي يوم الجمعة
مواطنين بجروح ( 6)شرق المدينة مما أدى إلى إصابة  (شارع النزاز)وعالء البس في  ،رخانط

  .(3)كما ألحق أضرار بالغة بالمنازل المجاورة  ،نتيجة القصف الصاروخي
 ملكيتهابهدم عدد من المنازل تعود  م،3/1/2009 الموافق السبت يومقامتثم 
يوسف  ، وبساميوسف عبدالكريم حمد صيام، و يوسف عبدالكريم حمد : عصامللمواطنين

يوسف  ، وعماديوسف عبدالكريم حمد ، وعمارم يوسف عبدالكريم حمد، وحساعبدالكريم حمد
المواطن:  اعتقلوا المذكورين أعاله، ثم أعدموا ، وعزام يوسف عبد الكريم حمد ، كماعبدالكريم حمد

   .(4) موضوع سابق من الدارسة ه كما بينا فيبعد إطالق سراح عامًا، 33 شادي عصام حمد

                                                 

 احصائية من وزارة األشغال، وتجميع الباحث. (1)
 (6م، )ص2008/فبراير 20-14المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير يغطي الفترة من  (2)
 (.98( السحار: يوميات حربين على غزة، الفرقان وحجارة السجيل، )ص 3)
 مقابلة: عمار حمد.( 4)
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 قصف منزل مساءً  9:30 الساعة تمام في م،5/1/2009 الموافق االثنين وفي يوم
دون سابق إنذار مما أدى إلى تدمير  (شارع حمد)المواطن: رمضان عبد الكريم أبو جراد في 

  .(1)جزئياً  المنزل
 12 الساعة م،10/1/2009 الموافق الجمعة يوم (F16طائرات من طراز )أطلقت 

تم تدميره بشكل و ، (شارع خليل الوزير)منزل المواطن: حسين الزعانين في صاروخ باتجاه  ظهراً 
بالقرب من النادي الرياضي في  ،منزل المواطن: عمار الزعانين ، وفي نفس الوقت استهدفكامل

تالل من طراز ، وبعد ساعة من هذا القصف قامت طائرات االحدمر على أثاره كلياً ، (شارع غزة)
(F16باستهداف منزل المواطن: موسى محمد حمد الكائن في )( شارع حمد)  وقد تم تدميره

  .(2)بالكامل 
باستهداف منزل  م،10/1/2009 يوم السبت،(F16قامت الطائرات الحربية من طراز )و 

 هتدمير  إلىمما أدى  ،وسط المدينة (شارع غزة)المواطن: زهدي خميس أبو عمشة والذي يقع في 
  .(4) (3)من المنازل المجاورة  اً مواطن (18)صابة ا  و 

 12:45 الساعة تمام في 13/1/2009 الموافق الثالثاء يوم(F16قامت طائرات )و  
مما أدى إلى  (،شارع القدس)باستهداف منزل المواطن: أمين محمد حسن زويدي في ظهرًا 
لحاق أضرار بعشر و  هتدمير  ستهدف، وبعد حوالي ساعة من قصف منازل محيطة بالمنزل الم ةا 
مما أدى إلى تدميره  (،شارع القدس )تم قصف منزل أخيه: زويدي محمد حسن زويدي في همنزل

 .(5)وقد تضرر عدد من المنازل المحيطة به  ،بشكل كامل
من المالحظ أن االحتالل اإلسرائيلي دك منازل المواطنين بسالح الطيران الفتاك والذي 

ت األمنين المدنيين بحجة إيواء المقاومين وهذا داللة على كذب االحتالل كان يستهدف بيو 
 ، وأطفال(.ءفالغالبية العظمى من الشهداء هم مدنين )رجال، ونسا

 

 
                                                 

 (121)ص  ،رة السجيلان وحجارقالسحار: يوميات حربين على غزة، الف(1)
 .(151( السحار: يوميات حربين على غزة، الفران وحجارة السجيل )ص 2)

مركز الميزان لحقوق اإلنسان: بيانات صحفية: قوات االحتالل تواصل استهداف هدم المنازل فوق رؤوس  (3)
 ساكنيها، )موقع إلكتروني(.

 .(310 – 289، ) ص م2014 – 2007رة ( يوضح أسماء المصابين خالل القت10انظر ملحق رقم )(4) 
مركز الميزان لحقوق اإلنسان: بيانات صحفية: قوات االحتالل تواصل استهداف هدم المنازل فوق رؤوس  (5)

 ساكنيها، )موقع إلكتروني(.
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 م:2010رابعًا: 
واستمر قصف البيوت األمنة باألسلحة الثقيلة فها هو سالح الدبابات يقذف حممه على 

منطقة )تعود ملكيته للمواطن: أحمد إسماعيل شبات في  أفراد ستةمنزل سكني يقطنه عائلة من 
يوم األربعاء الموافق  بالمنزل حدوث أضرار جزئية إلىمما أدى  ،المدينة ق شر  (الفرطة
 .(1) م27/10/2010

 :م2011: عام خامساً 

 حيث أن هذا العام لم يسجل أي أحداث تذكر. 

 م:2012سادسًا: عام 
 6:50 الساعة تمام وفي م،17/11/2012 بت الموافقالس يوم وتعاود الطائرات الحربية

مما أدى إلى تدميره  (،شارع غزة) في استهداف منزل المواطن: إسماعيل محمود عدوانب مساًء،
بشكل جزئي، كما أنه وفي نفس  (15)بشكل بالغ و مجاوره له منازل( 5ت )ضرر ، وتبالكامل

ثم دمر  صواريخ من طائرات االستطالع اليوم تم استهداف منزل المواطن: ماهر عدوان بخمسة 
 .(2) ( بشكل كاملF16بطائرات )
فجرًا استهدف منزل  5:20م وفي تمام الساعة 19/11/2012 االثنينفي يوم و 

 كامل وتسبب هذا القصف بإلحاق أضرارفدمر بال ،المواطن: محمد أحمد عبد الهادي حمد
 .(3) بهمنازل محيطة  بثمانية

رائيلي في جمع المعلومات من الجو على طائرات االستطالع، اعتمد سالح الجو اإلس
التي طورها فيما بعد وأصبح يستخدمها كسالح فعال لتتبع حركت المقاومين والتجمعات وقصفها 

  وأحيانًا يعتمد عليها في قصف المنازل السكنية.
 السابعة الساعة تمام وفي م،20/11/2012 الثالثاء الموافق  يومقامت طائرة استطالع إسرائيلية

مما أدى إلى تدميرها  ،بإطالق صاروخ اتجاه شقة سكنة في عزبة بيت حانون وأبراج الندى
صابة مواطن شمال شرق المدينة     .(4)وا 

 

                                                 

م، )موقع 27/10/2010-21/10/2010المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير يغطي الفترة من: (1)
 إلكتروني(.

 (.349السحار: يوميات حربين على غزة، الفرقان وحجارة السجيل، )ص ( 2)
 ( وكالة الرأي الفلسطينية اإلعالمية: عدوان األيام الثمانية... اليوم السادس لحظة بلحظة، )موقع إلكتروني(.3)
 (.397( السحار: يوميات حربين على غزة، الفرقان وحجارة السجيل، )ص 4)
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 :م2013: عام سابعاً 

 حيث أن هذا العام لم تسجل أي أحداث تذكر. 

 :م2014: عام ثامناً 
وال تذر، فكان لبيت حانون نصيب  ئاً التي لم تبق شي حرب العصف المأكول اندالعومع 

األسد في هذه الحرب التي تركت خسائر فادحة في األرواح، والمباني وال يسعني ذكر جميع 
  المنازل التي تم تدميرها سوف أذكر بعضًا منها، والبعض اآلخر في مالحق نهاية الدراسة.

 6:55 الساعة تمام في م،9/7/1420 الموافق األربعاء صاروخًا يومأطلقت الطائرات الحربية 
 أدى إلى، مما (شارع زمو)تجاه منزل المواطن: هاني صالح حمد الكائن في نهاية مساءًا ا

 26هاني صالح حمد أسماءو) ،عامًا( 19 هاني صالح حمد إبراهيم)ستشهاد رب العائلة ونجله: ا
  .(1) التي أصيبت بهامتأثرة بجراحها  ،عامًا(

 1:25 الساعة حوالي وفي م،10/7/2014 الخميس يومالعقامت طائرات االستطكما 
وبعد  (شارع العجوز)تجاه منزل المواطن: إياد أحمد الشنباري في ا تحذيري بإطالق صاروخ  فجراً 
مما أدى إلى تدميره بشكل  ،( بإطالق صاروخ على المنزلF16دقائق قامت الطائرات ) ةعشر 
  .(2) كامل

 2:30 الساعة م،12/7/2014 صاروخين بتاريخ ة طائرات االحتالل الحربي وأطلقت
بشكل  تدميرهمامما أدى إلى  (،شارع القرمان)تجاه منزل الشقيقين: زاهر ونور حمدان في ا فجراً 

ستهداف استطالع بالقامت طائرات ا ،صباحاً  7:50الساعة  تمامكامل، وفي نفس اليوم وفي 
تم تدميره   ومن ثمصباحًا،  8:05لساعة حد في تمام اادهم زويدي بصاروخ و أمنزل المواطن: 

   .(3) بشكل كامل
 الساعة حوالي وفي م،13/7/2014 بتاريخ األحد يومستطالع الا اتطائر كما أطلقت 

اروخ اتجاه منزل المواطن: طالل جمعة الشنباري شرق المدينة وبعد عدة دقائق ص مساءً  2:55
  .(4)بشكل كامل هتدمير  ىلمما أدى إ ،(F16) طائرة منالمنزل بصاروخ  استهدف

                                                 

اإلنسان: بيانات صحفية: قوات االحتالل تواصل جرائمها وتكثف استهداف المدنيين مركز الميزان لحقوق  (1)
 والمنازل السكنية، ) موقع إلكتروني(.

 (.48يومًا من الحرب اإلجرامية على قطاع غزة، )ص  51السحار:  (2)
؛ إلكتروني( )موقعم، 17/7/2014-10المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير أسبوعي يغطي الفترة من  (3)

 موقع راديو طريق المحبة: أخر تطورات العدوان على قطاع غزة )موقع إلكتروني(.
 (.99يومًا من الحرب اإلجرامية على قطاع غزة، )ص  51السحار:  (4)
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ومن األسلحة التي بدأ االعتماد عليها يتراجع في حرب األخيرة على قطاع غزة، مثل  
الطائرات المروحية خوفًا من استهدافها بسالح المقاومة ومن المرأت التي دخل فيها الطيران 

 م،14/7/2014 يخبتار  االثنين يومقامت طائرة مروحية إسرائيليةالمروحي أجواء بيت حانون، 
أبراج الندى غرب مدينة بيت  فيتجاه شقة سكنية خالية ابإطالق صاروخ  مساءً  3:10 الساعة

مساًء استهدفت طائرة استطالع منزل المواطن: موسى أبو جراد  7:45الساعة  تمامحانون، وفي 
على طائرة حربية صاروخ  أطلقتمساًء  7:55في عزبة بيت حانون، وفي نفس اليوم الساعة 

  .(1) مما أدى إلى تدميره بشكل كامل منزلال
بتاريخ واستمرارًا الرتكاب المجازر بحق المدنيين، قامت المدفعية اإلسرائيلية 

منزل أبناء: خليل  على بإطالق عدد من القذائف مساءً  9:25م، وفي تمام الساعة 19/7/2014
  .(2) مما أدى إلى أحداث أضرار كبيرة في المنزلأبو جراد 

على منزل  ،مساءً  7م، الساعة 17/7/2014 الموافق يوم الخميس كما أطلقت قذائفها
 41أمال خضر إبراهيم دبور )المواطن: عبد الناصر محمد دبور، مما أدى إلى استشهاد زوجته 

  .(3)باإلضافة إلى  أضرار بالغة ألحقت بالمنزل، (عاماً 
قذيفة مدفعية  أطلقت 1 لساعةا تمام في م،18/7/2014 الموافق الجمعة يوموفجر

  .(4)همما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة ب ،تجاه منزل المواطن: محمود حسين نصيرا
منين من المواطنين وفي تمام  لجرائم االحتالل بحق اآل اً واستمرار  ،وفي نفس اليوم

 اإحداهأطلقت دبابات االحتالل عددًا من القذائف اتجاه المدينة سقطت  ،صباحاً  11 :الساعة
  .(5)إلحاق أضرار بالغة بالمنزلمما أدى إلى  ،على شقة المواطن: نعيم محمد أبو مسلم

استهداف العديد من المنازل  صباحاً  11:55 الساعة تمام وفيم،20/7/2014 بتاريخو
قامت طائرات استطالع بإطالق صاروخ على منزل: جميل البسيوني في  ،في أماكن مختلفة

ستطالع باستهداف امن بعد الظهر قامت طائرة  1:50وفي تمام الساعة عزبة بيت حانون، 

                                                 

 (.182)ص  نفس المصدر: (1)
ع إلكتروني(؛ مركز موقع فراس برس: عائلة "أبو جراد".. وجع من قسوة المجزرة الدامية ومرارة التشرد )موق (2)

الميزان لحقوق اإلنسان: بيانات صحفية: قوات االحتالل تصع د من جرائمها وتبدأ عمليات برية، )موقع 
 إلكتروني(.

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، واستباحة الدم الفلسطيني في (3) 
 وقع إلكتروني(.(، )م3، )ص اليوم الحادي عشر للعدوان

 شهيدًا في اليوم االول من العدوان البري وارتفاع عدد الشهداء،) موقع إلكتروني(. 58شبكة الحرية لإلعالم: (4)
جريدة الحياة الجديدة: العدوان االسرائيلي البري.. عشرات الشهداء والجرحى والمنازل المهدمة، )موقع  (5)

 إلكتروني(.
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، كما تم استهداف منزل المواطن: (بشارع زمو) عامًا( 25راسم خليل عدوان)منزل الشهيد: 
  .(1) أدى إلى إصابة عدد من أفراد األسرة ، ممابقذيفة مدفعية (شارع السكة)محمود الزعانين في 

على  فجراً  2:30 الساعة م،21/7/2014 االثنين يوم سقطت ثالث قذائف مدفعيةو 
من  (7)مما أدى إلى إصابة  ،وسط المدينة (شارع خليل الوزير)منزل المواطن: هاني فياض في 

في تمام قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بدون طيار بصاروخ واحد على األقل و أفراد العائلة، 
في  (شارع المصريين)وسط  ،طن: طالل حسن المصري تجاه منزل الموا ،صباحاً  6:00الساعة 

   .(2)تضرر المنزل بشكل بالغ  أدى إلىما م ،بيت حانون 
( بإطالق F16صباحًا قامت طائرات حربية من طراز ) 11:15وفي نفس اليوم الساعة 

مما أدى إلى تدميره بشكل  ،منزل المواطن: خالد أبو حجر في عزبة بيت حانون  نحوصاروخ 
صباحًا سقطت قذيفة على منزل عائلة: أبو جديان في عزبة  11:20الساعة  تمامفي ، و املك

ظهرًا  1:50بالغة في المنزل، وفي تمام الساعة  أدى إلى حدوث أضرارمما  ،بيت حانون 
  .(3) ضرار بالغة فيهأ أدى إلى حدوثسقطت قذيفة مدفعية على منزل يعود لعائلة: شاهين مما 

 الساعة حوالي وفي م،22/7/2014 الموافق الثالثاء يومسرائيليةقصفت المدفعية اإلكما 
إلى  ، مما أدىمن عزبة بيت حانون  واتاخر إمنزل المواطن: رامي عادل أحمد  صباحًا، 11:50
عام رامي عادل إخراوات  مني)وطفلته  ،(عاماً  23وات اخر إسهي نعيم )زوجته  استشهاد
صابة ،(ونصف   .(4) ر بالغة في المنزلأعوام، واضرا5طفله فادي  وا 

 الساعة حوالي وفي م،20/8/2014 الموافق األربعاء يومستطالعالطائرات ا كما أطلقت
منزل المواطن: عبد هللا السبيعي من عزبة بيت حانون مما أدى إلى  نحوصاروخ  مساءً  5:50

جاه منزل تاإلحاق أضرار بالغة بالمنزل وفي نفس الوقت قامت طائرات حربية بإطالق صاروخ 
لحاق  ،المواطن: محمد شحادة في منطقة البورة شمال المدينة مما أدى إلى تدميره بالكامل وا 

مساًء قامت طائرات حربية بإطالق  9:45وفي تمام الساعة  ،أضرار بعدد من المنازل المحيطة

                                                 

 (.5الحتالل تواصل مجازرها بحق المدنيين، )صموقع دنيا الوطن: قوات ا (1)
أمد لإلعالم: الميزان يستنكر تصاعد الجرائم اإلسرائيلية ويستهجن عجز المجتمع الدولي عن وقف (2) 

 (.2،)ص العدوان
في اليوم السادس عشر للعدوان استمرار القصف المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: بيانات صحفية:  (3)

 م.2014يوليو  23 والبحر بشكل عنيف أعمال قصف جوي جديدة، المدفعي من البر
 

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: بيان صحفي: في اليوم السادس عشر للعدوان استمرار القصف (4) 
( 152( من بينهم )597المدفعي؛ دنيا الوطن: قوات االحتالل تواصل مجازرها بحق المدنيين عدد الشهداء )

 (، )موقع إلكتروني(.12 – 11، )( سيدة82طفاًل و)
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 دمره ،شرق المدينة (شارع النعايمة)منزل المواطن: محمد أحمد حمادين في  نحو صاروخٍّ 
 .(1)الكامل ب

ولقد استهدف منزل مدير مركز شرطة بيت حانون المواطن: ماهر عدوان بطائرة 
وبعد دقائق قامت الطائرات الحربية من  مساًء، 2:10 م، الساعة21/8/2014 استطالع بتاريخ

في تمام الساعة و مما أدى إلى تدميره بالكامل وفي نفس اليوم  ،ستهداف المنزلا( بF16طراز )
على منزل المواطن: لطفي حمد  تحذيري ًء قامت طائرة استطالع بإطالق صاروخ مسا 5:05

تدميره  إلىمما أدى  ،وبعد دقائق قامت طائرة حربية إسرائيلية بإطالق صاروخ اتجاه المنزل نفسه
   .(2)بالكامل 

 مساءً  7:30 الساعة تمام وفي م،23/8/2014 السبت يومقامت طائرة استطالع كما 
تجاه منزل المواطن: رمضان موسى شبات وبعد عدة دقائق قامت طائرة حربية اخ بإطالق صارو 

جزء من أوتسبب في إلحاق األضرار في  املمما أدى إلى تدميره بشكل ك ،باستهداف المنزل
  .(3)المنازل المحيط به 

يتضح من خالل ما سبق بأن قوات االحتالل تستخدم قذائف المدفعية وصواريخ 
ية في قصف المنازل، وهذا يدلل على تغيير االحتالل من سياسته في هدم الطائرات الحرب

، هالمنازل حيث كانت في السابق يقوم بتجريف المنازل، أو وضع المتفجرات داخل المنزل وهدم
وذلك نتيجة لتغيير المعادلة العسكرية، ووجود الرادع لدى المقاومة، كما تعد هذه الوسيلة من 

نازل تهدم على رؤوس ساكنيها، فتقضي على عائالت بأكملها في بعض أخطر الوسائل ألن الم
األحيان، وسيعرض الباحث في ها الجزء من الدراسة أعداد المنازل، التي هدمت هدمًا كليًا أو 

 م.2014 – 2007جزئيًا في الفترة الواقعة بين عامي 
  

                                                 

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: بيان صحفي: العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يتواصل وسط تهديدات  (1)
دنيا الوطن: مركز الميزان يستنكر استمرار قوات االحتالل في تعمد قتل المدنيين ، ) موقع إلكتروني(؛ بتصعيده

 ف عن صمته، ) موقع إلكتروني(.ويطالب المجتمع الدولي بالك
 الباحث قريب صاحب المنزل وهو من سكان المدينة وشاهد األمر بنفسه. (2)
 م.2014كشف وزارة األشغال أضرار  (3)
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 (1) م2014 - 2007افها خالل الفترة ما بين : المنازل التي تم استهد(4 -2)جدول 

 الهدم الجزئي الهدم الكلي العام م

1 2007 0 0 

2 2008 190 
 

2285 

3 2009 

4 2010 
 

1 

5 2011 0 0 

6 2012 0 20 

7 2013 0 0 

8 2014 1705 3000 

 5306 1895 المجموع

الفترات الزمنية التي شن فيها واضح من الجدول السابق أن عدد المنازل المستهدفة تتركز في 
االحتالل على قطاع غزة حرب شرسة وهي تتركز في ثالث حروب وهي: حرب الفرقان عام 

أيام، أما  8رات ، والتي استمم2012، وحرب حجارة السجيل اً يوم 21والتي استمارات  ،م2008
سة وتدميرًا، كانت األكثر عنفًا وشرا ،اً يوم 51م والتي استمرت 2014حرب العصف المأكول 

 فنجد أن هناك عدد كبير من المنازل دمر تدميرًا كليًا أو جزئيًا.

 

                                                 

، بالرجوع إلى بعض المصادر، ) وزارة األشغال، بلدية بيت حانون، المركز الفلسطيني لحقوق الباحثإعداد ( 1)
 اإلنسان(. 
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 واآلبار:تجريف األراضي الزراعية : نياً ثا
تعتبر منطقة بيت حانون منطقة زراعة دخل السكان فيها على الزراعة فكانت بيت 

وعذوبة ماءها الذي حانون تعتبر بمثابة سلة غذائية لقطاع غزة، فلقد تميزت ارضها بالخصوبة 
كان يساعد في نجاح المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها، لكن االحتالل اإلسرائيلي أبى إال أن 
يجرف هذه البيئة الخضراء ليعاقب سكان بوابة الشمال وخط الدفاع األول عن القطاع، وال تزال 

لسابق تقوم قوات االحتالل تعمل على ضرب وتجريف األراضي الزراعية، حيث كانت في ا
الجرافات بتجريف األراضي، ونظرًا لتغير معادلة المقاومة أصبحت قوات االحتالل اليوم تستهدف 

( بهدف التخريب والتدمير، حيث كانت F16األراضي من خالل القصف المدفعي، وطائرات )
بلغت تتوغل بعض الجرافات في أطراف المدينة من أجل إعادة تجريفه ما تم تجريفه سابقًا، حيث 

( 25000م، مساحة )2014 – 2007مساحة األراضي التي تم تجريفها خالل الفترة ما بين 
 ،(2) (1)( بئر207كما بلغ عدد اآلبار التي تم تدميرها ) دونمًا ما بين تجريف، وقصف لألراضي،

 :بعض أمثلة األراضي التي جرفت على سبيل المثال ال الحصروسوف نذكر 

 :م2007: عام أوالً 

 أن هذا العام لم تسجل أي أحداث تذكر. حيث 

 :م2008: عام ثانياً 
 مساحةبالتوغل  مساءً  3 الساعة تمام وفي م،4/4/2008 بتاريخقامت قوات االحتالل

للمدينة، حيث باشرت هذه القوات بأعمال تجريف في  يةمنطقة الشرقالداخل  تقريباً  متر (500)
دونمًا  (40)حيث طالت هذه العملية نحو  ،اليالمنطقة واستمرت حتى ساعات مساء اليوم الت

  .(3) واتاخر ا  : شبات، وحمد، والكفارنة، و لعائلة تهاتعود ملكي ،جميعها مزروعة بالحمضيات
 قامت ليات،آصباحًا توغلت قوات االحتالل معززة بعدة  7 :وفي نفس اليوم وعند الساعة

دونمًا من األراضي  (17) تجريفحيث طال الواستمرت حتى ساعات المساًء،  ،بأعمال تجريف
والتي تعود ملكيتها لعائالت: حويحي، وسعادة، وأبو هربيد، وأبو عودة، والزعانين،  ،الزراعية
   .(4)ونعيم 

                                                 

 اعة كشوفات األضرار.وزارة الزر ( 1)
 (.615، ) صم2014- 2007التي تم استهدافها خالل فترة  اآلبار( 15انظر ملحق رقم ) (2)
 (.7م، )ص 2008إبريل  3-9المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير أسبوعي يغطي الفترة من  (3)
 (.8م، )ص 2008بريل إ 3-9المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير أسبوعي يغطي الفترة من (4)
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في منطقة الفرطة شرق المدينة م، 29/5/2008 الخميس يومقوات خاصة توغلت 
كرية مساندة للقوات فجرًا وصلت تعزيزات عس 3وعند الساعة  تقريبًا، متر (700مساحة )
 :لعائلة ملكيتها تعود دونماً  (50)وقامت بأعمال تجريف لألراضي الزراعية والتي بلغت الخاصة، 

  .(1)المصري، والكفارنة، وأبو عودة 

 :م2009: عام ثالثاً 
تسبب  (حي األمل)بقصف بيارة الباشا في   م،3/1/2009 وبتاريخقامت قوات االحتالل

  .(2)ن من المارة إصابة ثالثة مواطنيب
بل طال األمر أصحابها،  ،ولم يتوقف األمر عند استهداف األراضي الزراعية وتدميرها

طالق النارالحيث قامت قوات االحتالل با توغلت قوات االحتالل حيث  تجاههم، عتداء عليهم وا 
في  ،صباحاً  10:00م، الساعة 9/9/2009الموافق  األربعاءيوم  ( متر تقريباً 700) مساحة

في  الموجودينمنطقة الشوبكي خلف مدرسة الزراعية، وقامت بإطالق النار اتجاه المزارعين 
  .(3)أراضيهم، مما اضطرهم للهروب حفاظًا على حياتهم 

 :م2010: عام رابعاً 

 حيث أن هذا العام لم تسجل أي أحداث تذكر. 

 :م2011: عام خامساً 
بإطالق صاروخ واحد تجاه أرض م 30/10/2011قامت قوات االحتالل يوم األحد 

كما  إحداث أضرار بالغة فيها،شرق المدينة، مما أدى إلى  (شارع القرمان )زراعية تقع في نهاية
، تعود مليكتها لكل من المواطن: موسى توفيق (شارع غزة)سقط صاروخين في أرض زراعية في 

فس المنطقة تم استهداف وفي ن أحدث أضرارًا بالغة، ًا،متر  (1250)حمد وتبلغ مساحة أرضه 
للمواطن: عبد العزيز مصطفى  تعود ،اإلضرار بهامما أدى إلى  ،متر (3500)أرض مساحتها 

 على متر( 500) مساحتها بالخضار مزروعة زراعية حمامات تضررتعبد الرحمن حمد ، كما
  .(4)دحم الرحمن عبد مصطفى إسماعيل: للمواطن ملكيتها وتعود القصف من الجنوبية الناحية

                                                 

 (.5م، )ص 4/6/2008 -29/5المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير أسبوعي يغطي الفترة من  (1)
 (.111( السحار: يوميات حربين على غزة، الفرقان وحجارة السجيل، )ص 2)

انون بشكل محدود مركز الميزان لحقوق اإلنسان: شريط اخبار: قوات االحتالل تتوغل بآلياتها شمال بيت ح(3) 
 ، ) موقع إلكتروني(.ثم تنسحب

 (.16 – 15م، )ص 11/2011-2/ 10-27المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير يغطي الفترة من ( 4)
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 :م2012: عام سادساً 
وذلك يوم في منطقة موقع اإلرسال  يوممترًا  (400)مساحة قامت قوات االحتاللتوغلت 

بالقرب من لموجودة ، وعملت على تجريف األراضي امساءً  6 الساعة م،19/8/2012 األحد
في  ينالموجودحيث قامت بإطالق النار على المزارعين  ،منطقة البورة شمال شرقي المدينة

  .(1)مما دفعهم للهرب خوفًا على حياتهم ، أراضيهم
قامت قوات االحتالل   م،15/11/2012 الخميس الموافق وفي ساعات الليل األولى يوم

على في مدينة بيت حانون  (3)منها في جباليا و (3)غارات من الطائرات الحربية  (6)بشن 
(2)فارنة، وزموالمصري، والك :لعائلة ملكيتها زراعية تعود أراضي

. 

 11:م، الساعة 19/11/2012 االثنينوفي اليوم السادس من حرب حجارة السجيل يوم 
عدد وقصفت ضي زراعية اغارات شرق المدينة على أر  (4)صباحًا قامت قوات االحتالل بشن 

ترتب عليه حفر ضخمة  ،تعود آلل الزعانين قرب السكةعلى أراضي من القذائف المدفعية 
  .(3) ة الري والمزروعاتوتدمير شبك
المتمركزة قامت قوات االحتالل  مساءً  3:20 الساعة م،24/11/2012 السبت يوموفي

بإطالق النار  (شارع زمو)، و(شارع المصريين)، و(شارع النعايمة)على الشريط الحدودي شرق 
طالق بعض القنابل الغازية  ،من أسلحتها الرشاشة وبشكل متقطع  الموجودينتجاه المزارعين اوا 

من المنطقة  المزارعين هروبإلى  مما أدى ،ة للشريط الحدوديفي أراضيهم الزراعية المحايدُ 
  .(4)على أنفسهم  اً خوف

 :م2013: عام سابعاً 

 حيث أن هذا العام لم تسجل أي أحداث تذكر. 

 :م2014: عام ثامناً 
إلى  2014 تسبب العدوان األخير على مدينة بيت حانون في حرب العصف المأكول

دمار واسع على نطاق القطاع الزراعي، وخاصة األراضي الزراعية، والمنشآت الزراعية التي 
تعرضت إلى عمليات قصف وتدمير عبر المئات من الغارات الجوية والبرية التي استهدفت طيلة 

                                                 

 م، )موقع إلكتروني(.29/8/2012 - 16المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير يغطي الفترة من ( 1)
 (.329، الفرقان وحجارة السجيل، )ص ( السحار: يوميات حربين على غزة2)
 (.374( السحار: يوميات حربين على غزة، الفرقان وحجارة السجيل، )ص 3)

 (.25م،)ص 28/2012-22المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: تقرير أسبوعي يغطي الفترة من:  (4)



129 

 

للحاج:  ملكيتها تعود والتي دونمات (6)ومن هذه األراضي أرض تبلغ مساحتها   ،(1)فترة العدوان
للمواطن: عبد الرحيم محمود عدوان حيث تم  ملكيتها دونمات تعود (6و)محمد محمود عدوان، 

  .(2) واإلضرار بشبكة الري  ا بالكاملمتجريفه
لعدد من المواطنين ومن هذه  ملكيتها العديد من األراضي والتي تعودما جرفت ك
  :األراضي

طنة: جميلة ادونمات للمو  (5)محمد مصطفى، و حمدأللمواطن: محمد  ملكيتها دونمات تعود (5)
دونمات  (5)سلعه، و براهيم سالمة أبوإمل أ :دونمات للمواطنة (5)احمد عبد الهادي حمد، و

حمد عبد الهادى  حمد، أدونمات للمواطن: حمد  (5)للمواطن: عيد بسيونى محمد بسيونى، و
دونمات للمواطن: خضر  (5)، ودونمات للمواطن: صبحى  زكى  عبد الهادى  الكفارنة (5)و

دونمات  (5)دونمات للمواطن: محمد محمد عبد الرحمن حويحي، و (5)بسيوني محمد حسان، و
 .(3)للمواطن: أدهم احمد عبد الكريم أبو عودة 

حيث تبعد أرضه عن الحدود أكثر من  ،تم تجريف أرض المواطن: علي الكفارنة 
 كان قتراب من أرضهالوالخوخ. كلما حاول ا ،يتون والز  ،متر كانت مزروعة بالبرتقال( 400)

  .(4)يتعرض إلطالق نار من قبل الجيش االسرائيلي 
ويتضح مما سبق بأن االحتالل ال زال يمارس سياسة تجريف األراضي والتخويف والترهيب، 

 لك لضغط على المواطنين وتأزيم الوضع االقتصادي.ذو 

 المنشآت التجارية والصناعية:ثالثًا: 
دت العمليات الحربية التي استهدفت القطاع الصناعي في مدينة بيت حانون إلى تدمير أ

تنفيذ ل ،البنية األساسية للقطاع الصناعي، حيث عمدت إلى قصف عدد كبير من المصانع
، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية القائمة على تدمير البنى التحتية واالقتصادية للمدينةسياسته 

 (5) ( منشأة617) م2014- 2007ي تم استهدافها خالل فترة ما بين عام والصناعية الت

 وسيتطرق الباحث لبعض المنشآت التي استهدفها االحتالل على سبيل المثال ال الحصر ومنها:

                                                 

 (.87، ) ص 2014المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: التقرير السنوي ( 1)
 عود األرض ألعمام الباحث وتم مشاهدة األمر بنفسه وهو من سكان المدينة.ت( 2)
 م.2014الجمعية التعاونية الزراعية كشف أضرار ( 3)
موقع الكرامة برس: تقارير وتحقيقات: في أرض بيت حانون... ال يسمع إال أصوات الرصاص ونعيق ( 4)

 ، ) موقع إلكتروني(.الغربان
 سطيني، كشف المتضررين.وزارة االقتصاد الفل( 5)
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دكتور: جمال عبد الكريم الستهداف عيادة خاصة باب 2007قامت قوات االحتالل في عام قيام 
 .في هذا العام الحالة الوحيدة يأبو عودة وه

منجرة  م،3/3/2008 بتاريخأثناء توغلها في المدينةفي قوات االحتالل و  ولقد قصفت
بما تحتويه من  تعود للمواطن: محمد يوسف أحمد شبات، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل

  .(1)ماكينات
يوسف رباح رشيد  :مصنع كرفنات يعود للمواطن م،10/3/2008 بتاريخكما استهدف

  .(2)مما أدى إلى إلحاق أضرار جزئية بالمصنع  ،فشر 
تعرضت مدينة بيت حانون  2009 -2008ومع انطالق حرب الفرقان ما بين عامي 

إلى االستهداف، والقصف كباقي مدن غزة، حيث قامت قوات االحتالل باستهداف عدد من 
ة ينشآت التجار عدد من الم استهدفم، 27/12/2008 المنشآت الصناعية والتجارية فبتاريخ

مصنع الشرق األوسط لألدوية والذي تعود ملكيته للمواطن: مروان أحمد  :والصناعية منها
األسطل في المنطقة الصناعية، ومصنع لألحذية يعود للمواطن: محمد سالم عبد الهادي صالح 

 (4) (شارع حمد)ومينى ماركت يعود للمواطن: عصام يوسف عبد الكريم حمد الواقع نهاية  ،(3)
  .(5)كما تم استهداف عدد من المنشآت والمصانع والتي تعود لعدد من المواطنين

مما  ،موقع القسام بعدد من الصواريخ م،26/5/2010 بتاريخاالحتاللاستهدفت قوات 
ومنها: محل مالبس  اأدى إلى إحداث أضرار بعدد كبير من المنشآت التجارية المحيطة به

تصار حمد، ومحل للعطور يعود للمواطن: محمد سمير صبابة، ومحل فير يعود للمواطنة: اناوكو 
للحالقة يعود للمواطن: أحمد محمد عدوان، وصيدلية تعود للمواطن: محمد عبد اللطيف طه، 

  .(6)تصوير يعود للمواطن: رمضان شاهين حمد  واستديو
منها: مصنع عدد من المنشآت والمصانع و  م2012قامت قوات االحتالل عام  استهدفات كما

لتعبئة المواد  (لين فود)نع صفي المنطقة الصناعية يعود للمواطن: حسين سرور، وم البالستيك
  .(7)الغذائية، ومصنع معروف للباطون 

                                                 

  م12/11/20016 مقابلة صاحب المنجرة محمد يوسف شبات، قابلة: زكريا عبد هللا عدوان بتاريخ( 1)
 وزارة االقتصاد الفلسطيني، كشف المتضررين. (2)
 وزارة االقتصاد الفلسطيني، كشف المتضررين. (3)
 م.7/11/2016 بتاريخمقابلة عمار يوسف حمد، قابلة: زكريا عبد هللا عدوان،  (4)
 م.2014 – 2000ملحق رقم ) ( أصحاب المصانع والمنشآت التجارية التي تم استهدافها عام  ينظر (5)
 الباحث من المدينة وقد حضر هذا الحدث وهو صحيح. (6)

  م.2012وزارة االقتصاد الفلسطيني، كشف المتضررين (7) 
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م في حرب العصف المأكول ضد القطاع 2014لهجمة شرسة عام  مدينةالتعرضت فقد 
 (46والمصانع )  ( منشأة،456رة) االقتصادي والتجاري، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية المدم

، ولم يتمكن الباحث من الحصول على كشوفات تفصيلية بهذا جزئيو بين هدم كلي  مصنع
  التي تعرضت للتدمير:والصناعية ومن أهم المنشآت ، (1) الخصوص

م، يعود للمواطن: حسين 1000تبلغ مساحته مصنع الصناعة والتجارة البالستيكية 
، حيث يعد من أكبر مصانع إنتاج المواد البالستيكية في القطاعل كامل، سرور، والذي دمر بشك

مما أدى  في مخازنه،صنفًا كان يحتوي على أطنان من المواد  والبضائع  (40)وينتج أكثر من 
المصنع  ويعتبر ،مصنع الشرق األوسط لألدويةكما تعرض للقصف  ،إلى احتراقه بشكل كامل

مصانع للمواد الغذائية والعصائر والبسكويت، وعددٍّ من مزارع الوحيد في قطاع غزة، إضافة ل
 .( 2) التي مثلت مورد أساسي لبعض الصناعات الغذائية في القطاعاألبقار والعجول 

  .(3) أن الخسائر المادية للشركة بلغت مليون دوالر (المدير العام)أشار مروان األسطل ولقدي 
والتي كانت تعد من أكبر  ،المحال التجاريةالعديد من  استهداف تم أثناء الحربو  

ومن هذه المتاجر: بقالة المواطن:  خسائر التجار فادحةوكانت  ،المحال التجارية في المدينة
بشكل كامل، ومحل للمالبس يعود للمواطنة: رقية محمد حسن  هاتم تدمير  ،أيمن زكي عدوان

  .(4) حيث تم تدميره بشكل كامل شبات
حتالل بتدمير مصنع النخلة للتجارة والصناعة الذي يعود للمواطن: كما قامت قوات اال

 ةعمل في ستتو  ،دونمات (3)حيث تبلغ مساحة المصنع  تدميره بشكل كاملناهض حمادة، إثر 
مجاالت وهي: العصير، والبسكويت، والدفاتر واألوراق، باإلضافة لثالثة مصانع إلنتاج 

 .(5)أصبحوا عاطلين بال عملعامل  (100)البطاريات، والتي يعمل بها نحو 
المنشآت الصناعية منها شركة اسفنج الرائد تعود  بعض كذلك دمرات قوات االحتالل

محددة مجمع بيت حانون والتي تعود: للمواطن كامل حسين و عودة،  للمواطن: رائد عزات أبو
 بشكل جزئي ، حيث تم تدميرهملك مصنع المواطن محمد محمود الشنباري ذأحمد الكفارنة، وك

(6).  
                                                 

 م.2014ب العصف المأكول، ( وزارة االقتصاد الفلسطيني، المتضررين في حر 1)
 الرسالة نت: صناعية بيت حانون .. أثرا بعد عين. (2)
ض قدرة القطاعين الصناعي والتجاري، )موقع 3) ( صحيفة األيام: كتبها: سعد هللا: عدم صرف التعويضات يقو 

 إلكتروني(.
 م.2014وزارة االقتصاد الفلسطيني، المتضررين في حرب العصف المأكول ( 4)
 رسالة نت: صناعية بيت حانون .. أثرا بعد عين، )موقع إلكتروني(.ال (5)
 م.2014( وزارة االقتصاد الفلسطيني، المتضررين في حرب العصف المأكول، 6)
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والتي تعود للمواطن: عماد  مهذا وقامت قوات االحتالل باستهداف شركة عفانة للمواشي واللحو 
ذلك دم ر االحتالل مخازن ل إضافةعجول، الرأس من  (500)مما أدى إلى مقتل أكثر من ، عفانة

لتخزين المجمدات لجلود المواشي المعدة للبيع والتصدير، إضافًة لعشرات الثالجات المستخدمة 
 .( 1)بأنواعها 
استهداف شركة سليم للتجارة والصناعة والتي تعود للمواطن: أحمد سليم، بعدد من و 

حتراق وتدمير المصنع امما أدى إلى  ،اإلسفنج والفرشات لتصنيع شركة، وهي القذائف المدفعية
 .(2)ين محتويات حيث  تعرض المصنع للقصف ثالث مرات خالل الحربين السابقت لبك
تعرض مصنع خراطيم المياه البالستيكية الذي يعود للمواطن: ياسر الرمالوي الذي يقع في و 
  .(3)مليون دوالر أميركي  (3.3)بنحو  وقدرت خسائرهفي بيت حانون،  (المنطقة الصناعية)

 ةيمن حمادأ :مثل: مصنع (الصناعية ةالمنطق)قوات االحتالل عشرات المصانع  في  دمرتكما 
سليم إ :للصناعات الغذائية، ومصنع ةحمدان حماد :نتاج المعلبات، ومصنعا  و  ةغذائيالمواد لل

التي يعمل للفرشات، ومصانع رخام، وغيرها من المصانع الحيوية التي توفر حاجات قطاع غزة و 
   .(4)فيها مئات من األيدي العاملة

. تعرض مصنع 2014في صيف و خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة 
 لتدميرلفي بيت حانون  (المنطقة الصناعية)البالط الذي يعود للمواطن: جميل أبو غليون في 

بأكثر من مليون ونصف المليون دوالر، واآلالت معطلة وأرضية المصنع  خسائرهوالذي قدرت 
  .(5)غير صالحة لالستخدام 

 بشكل تدميره إلى أدى مما شبات، راتب للمواطن: يعود كسسواراتا محل استهداف تم
  .(6) كاملالب هدمه تم الذي منزله في كان محله بأن علماً  كامل

                                                 

 الرسالة نت: صناعية بيت حانون .. أثرا بعد عين، )موقع إلكتروني( (1)
تصادية المدمرة: تدمير مصانعنا جاء تنفيذًا الحدث صحيفة اقتصادية ثقافية اجتماعية: مالكو المنشآت االق (2)

 .)موقع إلكتروني(لقرار صدر عن مستويات عليا في حكومة االحتالل
ض قدرة القطاعين الصناعي والتجاري، )موقع 3) ( صحيفة األيام: كتبها: سعد هللا: عدم صرف التعويضات يقو 

 إلكتروني(.
و المنشآت االقتصادية المدمرة: تدمير مصانعنا جاء تنفيذًا الحدث صحيفة اقتصادية ثقافية اجتماعية: مالك( 4)

 ، )موقع إلكتروني(.لقرار صدر عن مستويات عليا في حكومة االحتالل
ض قدرة القطاعين الصناعي والتجاري، )موقع 5) ( صحيفة األيام: كتبها: سعد هللا: عدم صرف التعويضات يقو 

 إلكتروني(.
 ول وفد االتحاد العام للصناعات لدى تفقد المصانع، ) موقع إلكتروني(.ذه :( موقع سما اإلخباري: خبر6)
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 حمادة حمدان: للمواطن تعود والتيشركة بيونير لصناعة وتعليب األغذية  ت،كما تعرض
بنحو مليون دوالر  حيث قدرت الخسائر ،لدمار كبير في بيت حانون  (المنطقة الصناعية) وسط

  .(2)ديد من المنشآت التجارية والمصانع للقصف والدمار كما تعرض الع (1)
إن الهدف الرئيس من تدمير المصانع والمنشآت التجارية هو القضاء على االقتصاد 

 الفلسطيني، وزيادة البطالة، وتأليب المواطنين على المقاومة.
ي الفترة ما التجارية والصناعية التي تم استهدافها ف المنشآتيوضح أعداد الجدول التالي 

 م.2014 – 2007بين عامي 
 (3)م2014- 2007 عام من والصناعية التجارية المنشآت عدد :(5 -2) جدول

 المجموع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 العام
 660 521 0 8 0 20 37 73 1 والمصانع المنشآت عدد

 
 تضرراً  األكثر هي غزة على الحروب فيها اندلعت التي األعوام بأن السابق الجدول من يتضح

 األكثر هي م2014 المأكول العصف حرب األخيرة الحرب ولكن والصناعية، التجارية للمنشآت
 المدينة. في والمصانع التجارية للمنشآت واستهدافاً  دماراً 

 

  

                                                 

ض قدرة القطاعين الصناعي والتجاري، )موقع 1) ( صحيفة األيام: كتبها: سعد هللا: عدم صرف التعويضات يقو 
 إلكتروني(.

 م.2014 – 2000ملحق رقم ) ( أصحاب المصانع والمنشأت التجارية التي تم استهدافها عام  ينظر (2)
الجدول من تجميع الباحث بالعودة إلى )وزارة االقتصاد، بلدية بيت حانون، مركز الميزان، المركز الفلسطيني ( 3)

 لحقوق اإلنسان، وبعض المواقع اإلخبارية واالقتصادية(.
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 الفصل الثالث
دور المقاومة في التصدي لالعتداءات اإلسرائيلية على مدينة بيت حانون من عام 

 م2014 – 2000
  تمهيد:

 الحقوق الطبيعية للشعبمصادرة  االحتالل يحاول أجنبي،حتالل اشعب تحت  وجود
ة هذه الشعوب دار في إ متمثلةتأتي المقاومة هنا و  ،(1)عليها السيطرةلنهب ثرواته و ، على أرضه

لالعتداءات هي ردة فعل طبيعية  إنما اعتباطافالمقاومة ال تأتي  ،(2)واالستقاللالتواقة للحرية 
وهي حركة ال يمكن إيقافها أوكبح  ،عدوان خارجي على أي ورد طبيعيوهي  األجنبية
ن نيتجزء من الفطرة الكونية واإلنسانية، وسنة من س ال اً ، وبذلك تكون المقاومة جزء(3)جماحها

 ى،عتداء شعوب على أخر ا فقد سجل التاريخ البشري العديد من حاالت  ،(4) الحياة والتاريخ
 ،حقوقه في الدفاع عن نفسهالمحتل المقهور هذا الشعب  فيمارس ،سكانهار حتالل أرضها وقهال
 ،وأساليبها ،وطرقها ،وأشكالها ،صورها اختلفتن ا  و  ،لذلك المقاومة النتيجة المنطقيةحيث ُتعدُّ و 
  .(5)وسائلها وأدواتهاو 

 المبحث األول: أساليب المقاومة وأدواتها:

 :المقاومة المسلحةأواًل: 
بما فيها قوة السالح من أجل إزالة  مشروعة، الوسائل المتاحة أن كلَّ المقاومة تعتبر  
بحركات  ،عراف والقوانين الدوليةوهو ما يتفق مع األ، الظلمورفع  االستقرار،وتحقيق  ،االحتالل

 .(6)التحرر الشعبية والوطنية وحقها في النضال والمقاومة 
ينتمون إلى أفراد القوات  مجموعة من األفراد ال : بأنهاالمقاومة المسلحةولقد عرفت   

دفاع عن المصالح العلى عاتقهم القيام بعمليات القتال و  ون ولكن يأخذ ،المسلحة النظامية
  .(7)والقومية ضد القوات المحتلة ،الوطنية

                                                 

هوم المقاومة، شبكة فلسطين للحوار: مف(؛ 339وسائل المقاومة القتالية ومراحل تطورها االستراتيجي، )ص  :جودة (1)
 )موقع إلكتروني(.

 مدونة الدكتور خضر عباس، مفهوم المقاومة الفلسطينية، )موقع إلكتروني(؛: هواش (2)
 (.136المقاومة الفلسطينية مراحل التطور وآفاق المستقبل، )ص  :( شلهوب3)
 مدونة الدكتور خضر عباس،  مفهوم المقاومة الفلسطينية، )موقع إلكتروني(. :هواش (4)
 .(3المقاومة المسلحة في القانون الدولي، )ص  :جمال (5)
 (.5)ص  نفس المرجع:( 6)
 خضر عباس، مفهوم المقاومة الفلسطينية، )موقع إلكتروني(. مدونة الدكتور :هواش (7)
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  :المقاومة الشعبية -ثانياً 
حيث  ،عكس المقاومة المسلحة على (عنفللال )على مبدأ المقاومة الشعبية تعتمد 

 ،على بعض األساليب والتكتيكات وتعتمد ،جميع أطياف الشعب المقاومة الشعبيةيشترك في 
حياء ا  والعصيان المدني و  ،واإلضراب عن الطعام ،عتصاماتالوا ،لميةالمسيرات الس :مثل

، ومن أشكال المقاومة الشعبية التي حققة نجاحات في تاريخ القضية (1)الذكريات الشعبية 
من أشكال  شكالً  (، والتي تعتبرنتفاضة الحجارة)ا م،1987نتفاضة األولى الاالفلسطينية 

 .(2)سات االحتالل حتجاج العفوي الشعبي على ممار الا
وتتنوع أشكال المقاومة الشعبية ما بين  ،حققت المقاومة الشعبية الصمود للشعبكما 

ل يوتشك ،ستيطانالواالعتصام بمناطق ا ة االحتالل،وتوثيق االعتداءات ومقاطع ،رصد
  .(3)ستغالل كافة الطاقات البشرية او  ،والمزارعين ،مجموعات لحراسة المساجد
المقهورة استخدام كافة الوسائل التي تعينها على مواجهة االحتالل من حق الشعوب 

الغاشم وبكافة األساليب المستخدمة في مواجهة االحتالل، باختالف الظروف والمتغيرات المحلية 
واإلقليمية والعربية، فنرى تارة حراك شعبي يشارك فيه كل المواطنين صغارًا، وكبارًا، شيوخًا، 

أخرى تركز المقاومة على المقاومة المسلحة وخصوصًا أن المقاومة الشعبية  وشبابًا، وفي مراحل
مكلفة وغير مؤذية لالحتالل، لذلك تلجأ المقاومة إلى المقاومة المسلحة التي تعتبر أعلى تكلفة 

 وأكثر إيالمًا لهذا العدو.

 مشروعية المقاومة:ثالثًا: 
نما هي ر  د فعل طبيعي وشرعي على جرائم لم تأت المقاومة الفلسطينية من فراغ، وا 

االحتالل، وتأتي مشروعيتها وحقها في االستمرار، من استمرار االحتالل بارتكاب الجرائم الدائمة 
 .(4)كما أنها حق مشروع تكفلة الشرائع السماوية، كما يكفلها القانون الدولي والمواثيق اإلنسانية 

أو مجاهدة  ،على مقاومة العدو يطلق الجهاد في النصوص اإلسالمية بمعناه العامو 
"بذل  :هو ،الفقهاء بمعناه الخاص وفي اصطالحوالنهي عن المنكر  ،أو األمر بالمعروف ،النفس

واللسان بهدف نصرة اإلسالم والمسلمين  ،والمال ،الوسع والطاقة في القتال في سبيل هللا بالنفس
                                                 

  موقع دنيا الوطن: أبو حبله، مفهوم المقاومة الشعبية ؟؟؟ لمقاومة ومناهضة االحتالل، )موقع إلكتروني (1)
المقاومة الشعبية السلمية... بين جدوى التحرير وال تغيير، )موقع صالحة: مركز الدراسات العالمية:  (2)

 إلكتروني(.
 ( موقع إيالف: منور: المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة.. بين التكامل والتضاد،)موقع إلكتروني(.3)
 Bait Hanoun: A People’s؛ (136)ص  ،ستقبلالمقاومة الفلسطينية مراحل التطور وآفاق الم :لهوبش (4)

Will vs. an Army’s Arsenal By Rami Almeghari PalestineChronicle.com,(p3) 
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خراجهمأي قتل من قاتل المسلمين و  من أجل ردع المعتدين ودفع العدوان من ديارهم أو القتال  ا 
خراجهمالواقع عليهم،  من أراضي المسلمين أو القتال دفاعًا عن النفس والمال والعرض وكل  وا 
نفس الرفع ظلمه وعدوانه عن لجنبي مقاومة االحتالل األ فإنفي سبيل هللا، وبهذا  اً هذا يعد جهاد

ومن هنا تكون الشريعة اإلسالمية قد  ،(1) جهاد في سبيل هللا ، وتلبية لنداء هللا هوالممتلكاتو 
شرعية  ىتفاقيات توضح وتحدد مداو  ،تم وضع قوانين كما ،قررت حق المقاومة المشروعة

 منها: ،المقاومة

 م:1907-1899تفاقية مؤتمر الهاى إ -أوالً 
يجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية ،تخفيف ويالت الحروبجاءت هذه المؤتمرات ل  ،وا 

فقد  ،بقانونية المقاومة الوطنية ضد العدوان هذين المؤتمرينالصادرة عن  االتفاقيةعترفت ا ولقد 
"الشعب القائم أو المنتفض في إلى  م،1907الهاى عام  اتفاقيةالئحة من المادة الثانية  تذكر 

 ،مجموعة المواطنين من السكان في األرض المحتلة الذين يحملون السالح هو: ،وجه العدو"
مون لقتل العدو سواء أكان ذلك بأمر من حكومتهم، أو بدافع من وطنيتهم، تنطبق عليهم ويتقد

  .(2)والتقيد بقوانين الحرب ،صفة المحاربين بشرط حمل السالح علناً 

 :ميثاق األمم المتحدة -ثانياً 
الدفاع عن أنفسها في حال في  ،والجماعات ،الشعوب ةمدى أحقي تبين (51)المادة  

يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدولة ما جاء فيها " ليس في الميثاق التي و  ،ليهماالعتداء ع
  .(3)قوة مسلحة" عليهم أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت  ىفراد

حق الشعب في تقرير مصيره وحقه في  أولقد أعطى القانون الدولي أهمية كبيرة لمبد
  .(4)وكرامة والحق في العيش بحرية  ،الدفاع عن نفسه

المادة األولي والفقرة الثانية من ميثاق األمم المتحدة والذي ينص على" أن العالقة  يفف
وبأن  ،المبدأ الذي يقضى بالتسوية في الحقوق بين الشعوب احترامالودية بين األمم على أساس 

حقوق  احترام يكون لكل منها تقرير مصيره" كما جاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة " تعزيز
وال تفريق  ،أو الدين ،أو اللغة ،اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعًا بال تمييز بسب الجنس

نسان في المادة األولى " الناس كما جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإل (5)،بين الرجال والنساء
                                                 

 (.5( وثيقة مفهوم األرهاب والمقاومة، مركز دراسات الشرق األوسط، )1)
 ( مجاالت نت: ديب: حق المقاومة في القانون الدولي، )موقع إلكتروني(.2)
 (.20ق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العمل الدولية، لألمم المتحدة ونيويورك، )ص ( ميثا3)
 ( موقع البنا: الحسنين، المقاومة في القانون الدولى، )موقع إلكتروني(.4)
 (.20( ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العمل الدولية، لألمم المتحدة ونيويورك، )ص 5)
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يعاملوا بعضهم أن ًا وعليهم والحقوق وقد وهبوا عقاًل وضمير  ،يولدون أحرارًا متساوين في الكرامة
  .(1)بعضًا بروح اإلخاء" 
كانون األول/  14 الصادر في (1514)رقم  العامة لألمم المتحدة قرار الجمعيةكما جاء 

للبلدان  االستقاللمم المتحددة في إعالنها منح ن الجمعية العامة لألأ م،1960ديسمبر/ 
الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير  على ضرورة تساوي جميعتؤكد والشعوب المستعمرة، 

 ،قتصاديالتحقيق إنمائها او تحديد حرية مركزها السياسي  يتم هذا الحق وبمقتضىمصيرها، 
، والسيادة الوطنية واإلقليمية واإلسراع في منح االستقالل للبلدان (2)والثقافي واالجتماعي،

 .(3)إلنسان والشعوب باعتبارها من ضروريات التمتع الكامل بجميع حقوق ا
ما سبق بأن المقاومة هي حق شرعي وقانوني من أجل التحرر وتحقيق ميتضح 

وهو حق منحته كل المواثيق والمعاهدات والقوانين للشعوب المستعمرة أو المحتلة  االستقالل
الدولية، وكفلته كل الشرائع السماوية، لهذا فمن حق الشعب الفلسطيني، استخدام كل الوسائل 

 ديه، للحصول على االستقالل وتحقيق المصير، أمام هذا العدو المحتل البغيض.المتاحة ل
  

                                                 

 قع البنا: الحسنين، المقاومة في القانون الدولى، )موقع إلكتروني(.( مو 1)
نهاء االستعمار إعالن فتح االستقالل في للبلدان والشعوب المستعمرة بموجب قرار الجمعية 2) ( االمم المتحدة وا 

 www.un.orglar/devobonization )موقع إلكتروني(1514العامة 
، موقع وفا وكالة األنباء والمعلومات 41/101لجمعية العامة" القرار حق الشعوب في تقرير المصير "قرار ا

 الفلسطينية، )موقع إلكتروني(.
( موقع وفا وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية: حق الشعوب في تقرير المصير "قرار الجمعية العامة" القرار، 3)

 )موقع إلكتروني(.
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 مراحل تطور المقاومة في قطاع غزة:المبحث الثاني: 

المقاومة الفلسطينية في مواجهاتها على ما  م اعتمدت1948عام  منذ احتالل فلسطين
حيث تدرجت  ،األقصى ةانتفاضبدأت  م،2000تمتلكه من مقومات القتال البسيطة، وفي عام 

ن وصلت إلى الصاروخ فلقد تطورت بشكل سريع رغم قلة اإلمكانيات أالمقاومة من الحجر إلى 
الحصار  من رغمبالو  ،(1)سلحتها ووسائلها القتالية أعملت المقاومة على تطوير  حيث وضعفها

در عالي من إال أنها تحاول دائمًا ابتكار وسائل جديدة على قمنه المقاومة  يالذي تعان
 .(2)الفعالية

 ومنها:  ،المقاومة في أربع مراحل أساسية تتطور  أواًل:
  :م1987 – 1967من عام  المرحلة األولى

مراحل متقدمة  وحتىالحجر والمقالع والمولوتوف، والسكاكين كالقتال باألدوات البسيطة 
وة اإلرادة لدى وق ،، وهي مرحلة توضح شح اإلمكانياتم1987 األولى االنتفاضةمن عمر 

  .(3)الشعب الفلسطيني 
  :م1994 – 1987من عام  المرحلة الثانية

وتنفيذ عدد  ،الحصول على بعض األسلحة من تمكنت المقاومة استنزاف حيثحرب  
  .(4)من العمليات الفدائية ضد أهداف عسكرية ثابتة ومتحركة 

 :م2000 – 1994من عام  المرحلة الثالثة
ستطاعت اوفي هذه المرحلة  ،حزمة الناسفةستشهادية وتصنيع األالمرحلة العمليات ا 
نتقلت االخسائر البشرية بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي، و  أن تقلص الفجوة في حجمالمقاومة 

 مقابل إسرائيلي واحد فلسطينيين (3)ليصبح  مقابل إسرائيلي واحد، فلسطينيين (10)النسبة من 
  في أداء الفصائل المقاومة.عن الجرأة والتطور  هذه المرحلة رعب  في االنتفاضة الثانية تُ 

 :م2014 – 2000من عام  المرحلة الرابعة
ن كان  ،تصنيع العسكري ال االعتماد على الذات في بعض عملياتاستطاعت المقاومة  وا 

ع أولية غير متطورة إلى أنها قفزت في وقت قليل إلى مستويات مؤثرة، فتم تصني ئلذلك بوسا

                                                 

 (.346تطورها، )ص  ( جودة: وسائل المقاومة القتالية ومراحل1)
 : الهريش: أسلحة المقاومة الفلسطينية "الحاجة أم االختراع، )موقع إلكتروني(.22( موقع رصيف 2)
 (.145لهوب: المقاومة الفلسطينية مراحل التطور وآفاق المستقبل، )ص ش( 3)
 (.339جودة: وسائل المقاومة القتالية ومراحل تطورها، ) (4)
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والصواريخ إلخ .... وتحسنت   RPGوقاذفات األربي جي  اليدوي، والقنابل ،لعبوات الناسفةا
صابة أهدافها بدقة أكبر  .(1)قدرتها على زيادة العدد وا 

 م:2014 – 2000ثانيًا: وسائل وأدوات المقاومة في الفترة ما بين عامي 
 :م2014حتى  2000ضة األولى منذ انطالقة االنتفا القذائف والعبواتو  الصواريخأواًل: 

من الصواريخ المصنوعة محليًا وبمسافات  مختلفةً  اً تمتلك المقاومة الفلسطينية أنواع
من تمكنت المقاومة الفلسطينية حيث  ،(2)كم خارج القطاع  (160)كم إلى  (1)مختلقة من 

 4) اهمدو م 2001اتجاه المستوطنات المحادية لقطاع غزة عام ( 1قسام ) طالق أول صاروخإ
نت2002وفي عام  ،(3)كم(  9-8)بلغ مداه حيث و  2)قسام  ج صاروخام تم تطوير الصاروخ وا 
مداه  بلغ( والذي 3نتجت المقاومة طرازًا ثالثًا من صواريخ ) القسام أم 2005وفي عام  ،(4)كم(
 (17)مداه إلى  بلغ ( والذي4نتاج صاروخ )قسام إتم  م2006وفي عام  ،كم (12-10)إلى 

 .(5)مك
في  تمكنت المقاومةواستمر العمل على قدم وساق في إطار تطوير الصواريخ حيث 

وبدأت المقاومة بإجراء تجربة  (كم 60)من تطوير صواريخها إلى أن وصلت إلى  م،2009عام
 (،كم 75)ه ا م، فكانت التجربة لصاروخ مد12/11/2009بتاريخ على صاروخ بعيد المدى 

 (M75)صاروخ وهو  2014سرائيلي على قطاع غزة عام إلعدوان اخالل ال ذلك الصاروخ وظهر
وكذلك صاروخ  (كم 75)إيراني الصنع ومداه  (5فجر)إبراهيم المقادمة وصاروخ  :نسبة للدكتور

  .(6)المضاد للدبابات روسية الصنع  (كورنيت)
ولم يقتصر تطوير الصواريخ على القسام، ولكن كان هناك محاوالت جادة لعدد من  

 ،لجناح العسكري للجهاد اإلسالميا صاروخ القدس، التابع لسرايا القدس،صائل المقاومة منها ف
الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني  -كتائب شهداء األقصىل التابعقصى ألوصاروخ ا
( 1، وصاروخ من طراز )صمود فتح، وصاروخ ناصر كتائب المقاومة الشعبية -الفلسطيني

  .(7)( كم تابع لكتائب أبو علي مصطفى 10ى )والذي بلغ مداه إل
                                                 

 (.146لسطينية مراحل التطور وآفاق المستقبل، ) ص لهوب: المقاومة الفش (1)
 (.485( دلول: الجغرافيا العسكرية لقطاع غزة على مستقبل المقاومة الفلسطينية، )ص 2)
 ( الهريش: تطور سالح المقاومة الفلسطينية الحاجة أم االختراع، ) موقع إلكتروني(.3)
 لسطينية يثير رعب )إسرائيل(، )موقع إلكتروني(.( موقع الجزيرة نت: نزار، تطور سالح المقاومة الف4)
 ( موقع األناضول: حبوش: االنفاق والهاون والصواريخ، وثالثية أسلحته تطورها المقاومة، )موقع إلكتروني(.5)
، تحرج جرف إسرائيل. J80، وR160، وM75( صواريخ المقاومة، 2014( موقع المصرية اليوم: كساب)6)

 )موقع إلكتروني(.
 لمكتب اإلعالمي: لكتائب أبو علي مصطفى، بيت حانون.ا (7)
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على غزة حيث  ،م2014لقد ظهر تطور المقاومة جليًا في العدوان )اإلسرائيلي( عام 
المقاومة صواريخ أكثر تطورًا كان لها دور كبير في تغيير الموازين لصالح المقاومة  استخدمت

 نسبة ،(80)وصاروخ جي كم،  (55)وصل مداه الذي سجيل(  55)س  حيث استخدمت صاروخ
القائد عبد )يرمز للدكتور و  (160R)وصاروخ  ،كم (80)وصل مداه إلى  (أحمد الجعبري )للقائد 

 ،كم(  70)، وصل مداه إلى (70)وصاروخ براق  ،كم (160)وصل مداه إلى  (العزيز الرنتيسي
 .(1)كم ( 100)ويصل مداه إلى  (100)وبراق 

والتي تمثلت بدقتها في إصابة المصنوعة محليًا  المقاومة قذائف الهاون  واستخدمت
ملم، وعيار  (80)ملم، وعيار( 60)فمنها ما هو عيار  وتنوعت قائفهاوقوتها التدميرية  ،األهداف
 ،م18/11/2000أول قذيفة هاون بتاريخ  وأطلقت من التصنيع المحلي،  ملم،( 120)ثقيل 

 .(2)م 29/12/2002بتاريخ  RPGوكذلك أول قذيفة 
 انيًا: القذائف و العبوات المضادة للدروع:ث

البتار حيث تم استخدام هذا  :مثل ،كما قامت المقاومة بتطوير قذائف مضادة للدروع
شارع صالح الدين  فيم باتجاه دبابة متوغلة 24/1/2003النوع من قبل كتائب القسام بتاريخ

وألول مرة  ،م3/8/2009اريخ بت قامت المقاومة الفلسطينيةعلى مدخل مدينة بيت حانون، كما 
اتجاه ناقلة جند  (أحمد ياسين)سميت نسبة للشيخ  والتي مضاد للدروعال (ياسين)قذيفة  بإطالق

  .(3)حانون  في مدينة بيت
 صناعتها اعتبرت تيقذيفة البتار الأسلحة جديدة كبدأت العقول الفلسطينية بابتكار لقد 

. كما قامت المقاومة  باستخدام صاروخ مك( 1)ه نقلة نوعية في تطوير سالح المقاومة ومدا 
(p29)  في شهر يناير عام  ،(4)بل الريس في مدينة غزة جألول مرة في حرب الفرقان على

الخامس من شهر يناير  ولقد أطلقت المقاومة في وتفاجئ العدو،والزالت المقاومة تبدع  ،م2009
جند شرق جباليا، كما قامت بتصنيع  لتيناقعلى  (5)(اندوم)تقذائف من نوع  (3)م، 2009عام 

                                                 

-440حبوش: تطور مدي وأثر صواريخ القسام من خالل بالغات كتائب القسام عز الدين القسام )ص  (1)
441.) 

 (.441( حبوش: تطور مدي وأثر صواريخ القسام من خالل بالغات كتائب القسام عز الدين القسام، )ص2)
 (.485لعسكرية لقطاع غزة وأثرها على مستقبل المقاومة الفلسطينية، )ص ( دلول: الجغرافيا ا3)
 (441( حبوش: تطور مدي وأثر صواريخ القسام من خالل بالغات كتائب القسام عز الدين القسام )ص 4)

التاندوم: هو عبارة عن سالح روسي مضاد للدروع من نوع "ار بي جي" مزود برؤوس "التاندوم"، وهو عبوة  (5)
سفة أو قذيفة برأسين لديها مرحلتين أو أكثر من مراحل التفجير. وفعالة ضد الدروع التي صممت لحماية نا

مترا، موقع فلسطين والين: كتائب القسام" تكشف عن تطوير قذيفة "التاندوم"  500العربات المدرعة ومداها الفعال 
 الروسية، )موقع إلكتروني(.
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براج والحصون أل"شواظ" تستخدم لتفجير ا اسم طلقت المقاومة عليهاأ االنفجارعبوة ناسفة شديدة 
 مضاد للدروع ، (1)(ساغر)من نوع  اً صاروخ امتلكتكما أن المقاومة  والجرافات،والدبابات 

، كما تم تصنيع عبوة (2)م ( 500)دنى ألوالمدى ا ( م8000)قصى إلى والذي يصل مداه األ
ًا مضادة كيلوجرام 150تزن التي  (2 مصطفى)عبوة  و ( مضادة لألفراد1 مصطفى)

 . (3)للدبابات
البالستيك والحديد  :منها ،المقاومة على تصنيع قنابل يدوية من عدة أنواع تكما عمل

لعمل على تطوير قاذف لهذه كما تم ا (فلوتو المو )وهي أقوي من قنابل  انفجارهاتمتاز بقوة حيث 
 .(4)مترًا على األقل (150)للقنبلة  هالقنابل والذي يصل مدى قذف

 :االستراتيجيةنقاق المقاومة ثالثًا: أ

ولعدم قدرة  األسلحة، نتيجة اختالل توازن القوة بين المقاومة الفلسطينية واالحتالل المدجج باعتي
واجهة مباشرة لجأت المقاومة إلى االنفاق كوسيلة المقاومة على مواجهة آلة الحرب الصهيونية م

نفاق خالل األ تمكنت المقاومة منحيث ، لالنتقال األمن والمباغت والبعد عن المواجهة المباشرة
عملية تدمير موقع ترميد العسكري بحفر نفق  منها:م 2005تنفيذ عدد من العمليات قبل عام 

وعملية تدمير  ًا،متر  (200)حفر نفق ببينا رفح  متر، وتدمير برج المراقبة في منطقة ( 150)
ار العسكري شرق ط، وتدمير موقع المناً متر  (500)حفر نفق طوله بموقع المطاحن )محفوظة( 

 . (5) اً متر  (600)نفق طوله  بحفرغزة، وتدمير موقع عسكري قرب رفح 
أما  ،رةن المسافات التي كانت تستخدم لتنفيذ بعض العمليات هي مسافة قصيأيتضح ب

أكثر،  بشكل طول واستخدمتأومسافات  بشكل أكبرنفاق في المرحلة الحالية فأصبح استخدام األ
حيث كشفت قوات االحتالل نفق على  ،متراً  (50)إلى  (15)أصبح عمق النفق يتراوح ما بين و 

                                                 

مالوتيكا ولكن  ع، ينتمي لفئة صواريخ الجيل األول، الصاروخ يسمىساغر: صاروخ موجه، مضاد للدرو  (1)
عن طريق عصا الكترونية عن بعد  يتم التحكم به ، وهو موجه أسمه األصلي )ساجر أو ساغر( روسي الصنع

الموصولة بعصا التحكم، السالح سهل االستعمال مع أمكانية  بواسطة جهاز السلكي بين الصاروخ وبين قاعدته
حقيبة محمولة و بطريقة سلسة و يمكن اطلقه عن بعد، منتدى أحالم الحب، موضوع: موسوعة االسلحة نقله ب

 م، )موقع إلكتروني(.2011أكتوبر  16الحربية ) صواريخ مضادة للدروع(، األحد 
 (، )موقع إلكتروني(2010( تطور سالح الدروع الذي تمتلكه كتائب القسام )2)

 الشهيد أبو علي مصطفى، بيت حانون. المكتب اإلعالمي لكتائب (3)
 (.345وسائل المقاومة القتالية ومراحل تطورها االستراتيجي، )ص  :( جودة4)
 (.347( المرجع السابق، )5)
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يصل إلى نحو  الماضيبريل إكما عثر االحتالل على نفق في شهر ، متراً  (28بعمق) حدود غزة
  .(1)متراً  (40)

تجاه األراضي المحتلة من خالل اطالق الصواريخ إ :منها ولإلنفاق استخدامات متعددة،
المواقع العسكرية  واقتحام، المتقدمة داخل المدنمنصات جاهزة، أو اصطياد اآلليات العسكرية 

  .(2)إليقاع باآلليات العسكرية داخل هذه الكمائنلنفاق ألالجنود وتفخيخ ا واختطاف
، بل عملت على التطور في جميع المجاالت ،ولم تتوقف المقاومة إلى هذا الحد من التطور

عسكرية، وأخرها  الل اإلسرائيلي، في أكثر من مواجهالدفاعية والهجومية األمر الذي فاجأ االحت
 م.2014مفاجأة حرب العصف المأكول عام 

 التكنولوجيا: رابعًأ:
ة األمر وسائلها التكنولوجي تطوير البسيطة من إمكانياتهابالمقاومة الفلسطينية  استطاعت

ومن هذه  ،عمليات القتالية التي خاضتها مع العدوالفي سير  والتأثير يريتغالمن  الذي مكنها
، حيث قامت مجموعة م2003عام تصنيعها الوسائل طائرات دون طيار والتي حاولت المقاومة 

ادئ األمر من محاولة تصنيع طائرة بدون طيار وأثناء من كتائب الشهيد عز الدين القسام في ب
 وأصبح ، (3)من عناصر كتائب القسام  (5)واستشهدالعمل فيها حدث خلل مما أدى إلى انفجارها 

طلق عليها أأنواع من الطائرات و  ةنتاج ثالثإوتم  ،م2014حقيقة واقعية في حرب عام األمر 
ذات  (AIC)ذات مهام هجومية، وطائرة أبابيل  (AIB)، واستطالعيةذات مهام ( AIA)بابيل أ

ر بالمقاومة إلى أسلوب جديد من المقاومة وهو حرب الساي انتقلتثم  ،(4) وانتحاريةمهام هجومية 
تمكنت من  يثح ،وتمكنت المقاومة من تطوير قدراتها اإللكترونية ،حرب اإللكترونيةالأو 

 واخترقت ،حساسة في مؤسسات دولة االحتاللالسيطرة على العديد من المواقع اإللكترونية ال
بث أهم  واخترقت ،من الرسائل لجنود االحتالل اآلالفعشرات بحسابات بعض قادة الجيش 

 .(5)سرائيلية" القنوات الفضائية " اإل

                                                 

 (.487( دلول: الجغرافيا العسكرية لقطاع غزة وأثرها على مستقبل المقاومة الفلسطينية، )ص 1)
 (.221اوم في فلسطين خالل الحروب الثالثة، )ص القدرة: تطور أداء العمل المقو  :( وشاح2)
 (.351وسائل المقاومة القتالية ومراحل تطورها االستراتيجي، )ص  :جودة (3)
( وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم: القسام يعلن رسميًا تصنيع طائرات بدون طيار وقيامها بطلعات، )موقع 4)

 إلكتروني(.
ة: سالح المقاومة الفلسطينية في غزة: فخر الصناعة المحلية، )موقع ( موقع العربي الجديد: أبو حمد5)

 إلكتروني(.
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من  دُّ عو تُ  ،والحرب النفسية ،عالميةفنون الحرب اإل في استخدام المقاومة أبدعت كما
وزرع الفرقة  ،وقتل الروح المعنوية ،النيل من الخصمو  الهزيمة،روح التي تبث  ،أهم الوسائل

 .(1)وتؤثر على مشاعرهم وأفكارهم 
الذي أثر إيجابًا األمر  العدو، وهذام في فضح انتهاكات مهالمقاوم دور  لإلعالمكما أصبح 

 ء المعركةأهمية ودور الحرب اإلعالمية المقاومة في أثنا وتبرز ،مسرح العمليات القتالية على
 :على االتي

 سرائيلية في مجال حقوق اإلنسان.اإل االنتهاكاتفضح  .1
 .اإلسرائيليينبث الرعب في صفوف المواطنين  .2
لدى لزيادة الرعب  ،وبث رسائل إعالمية ،الهواتف والقنوات التلفزيونية واإلذاعات اختراق .3

 .االحتالل
  .(2)ح المعنوية العمل على تثبيت الجبهة الداخلية الفلسطينية ورفع الرو  .4

 
 

                                                 

 (.355وسائل المقاومة القتالية ومراحل تطورها االستراتيجي، )ص  :( جودة1)
 (357وسائل المقاومة القتالية ومراحل تطورها االستراتيجي، )ص  :( جودة2)
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-2000عامي ما بين : العمليات العسكرية للمقاومة في بيت حانون المبحث الثالث
 م:2014

 تمهيد:
كان للمقاومة الفلسطينية دور كبير في التصدي لقوات االحتالل، والدفاع عن األرض، 

دي للعديد واألهل، والعرض بكل ما تملك، فالمقاومة في مدينة بيت حانون، لها دور في التص
من االجتياحات والتوغالت اإلسرائيلية، لم تطأ قدم االحتالل منطقة في المدينة؛ إال ووجد 
المقاومة له بالمرصاد، ولقد سجلت المقاومة تاريخًا ناصعًا من خالل ما قدمته من شهداء 
وجرحى، وأسرى والذين بذلوا الروح والمهج من أجل الدفاع عن األرض والعرض والمقدسات، 
ومن هنا كان ألبد من ذكر بعضٍّ من العمليات التي قامت بها المقاومة في المدينة ضد 

 خالل المرحلتين التاليتين: االحتالل وقواته

 م:2006 – 2000أواًل: العمليات العسكرية للمقاومة في بيت حانون ما بين عامي 
ا يظهر التطور بدأت العمليات العسكرية ضد االحتالل مع انطالق انتفاضة األقصى وهن

أطالق العسكري من خالل ما قامت به المقاومة حيث كان من أول هذه العمليات في المدينة، 
 مدينة بيت حانون شرق  من األسلحة الرشاشة الخفيفة نارال كتائب الشهيد عز الدين القسام،

ي وقد شارك فصابة مباشرة، و إصابتهم ا  على مجموعة من حرس الحدود و م، 1/2/2001بتاريخ 
  .(1)(ممدوح أبو هربيد) :الشهيد العملية

نار على جيب الطالق وفي نفس اليوم قامت مجموعة أخرى من كتائب القسام، بإ
صالح ) :المجاهدالقائد بتعليمات من الشيخ  المدينة وذلكعسكري في منطقة القطبنية شرق 

 . (2) صابة مباشرةإ وأصيب، (شحادة
ى، عملية استشهادية، وأثناء اإلعداد والتجهيز جهزت مجموعة من كتائب شهداء األقص

 .(3)م، حدث خلل مما أدى إلى استشهاد المقاوم شادي أبو هربيد12/2/2001بتاريخ 
وقامت مجموعة من م، 13/2/2001تاريخ ب كما اجتاحت قامت قوات االحتالل المدينة

ودارت في المدينة،  بالقرب من السوق المركزي جمعية التغريد قوات االحتالل بالتسلل لمبنى 
على أثر بالرشاشات واألسلحة الخفيفة، و اشتباكات بين الجنود ورجال المقاومة من كل الفصائل 

 .(4)( أبن كتائب شهداء األقصىأمجد ياسر حمد) المقاومذلك استشهد 
                                                 

 .المكتب اإلعالمي لكتائب القسام بيت حانون  (1)
 نفس المصدر، المكتب اإلعالمي.(2) 

 المكتب اإلعالمي كتائب شهداء األقصى وحدة نضال العامودي، بيت حانون.( 3)
 .نفس المصدر ( 4)
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عربة مفخخة  ،م10/3/2001كما نفذت مجموعة من عناصر كتائب القسام، بتاريخ 
 . (1) لكن دون وقوع إصابات منطقة "نتساريم"، وتم تفجيرهافي يش وتوجيها نحو نقطة تفت

بتنفيذ عملية  ،م2/4/2001كما قامت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بتاريخ 
 عامًا( 20 محمود موسى صالح)استشهادية في معبر بيت حانون )إيرز( نفذها االستشهادي: 

 . (2)والعد اعترافجنود حسب  ةالعدو بمقتل ثالث اعترفحيث 
سقطت  ،هاون الفع امدب م،22/8/2001 وقصف مجموعة من عناصر القسام، بتاريخ

 . (3)بمقتل جندي صهيونيأثرها  على العدو واعترف، المدينةشمال  (التصاريح)في منطقة 
بالهجوم على نقطة مراقبة  م،14/9/2001 قامت مجموعة من سرايا القدس بتاريخ

ون)إيرز(، وذلك باستخدام األسلحة الرشاشة، مما أدى إلى للجيش الصهيوني قرب معبر بيت حان
 . (4)آخرين 3صابة ا  مقتل جنديين صهيونيين و 

بتاريخ  أشرف أبو لبدة كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أحد مقاومي تمكنكما 
حيث تم  ة،من استهداف جندي صهيوني بالقرب من السلك الفاصل شرق المدين ،م15/9/2001

 . (5)ل الجنديالهدف ومقت ةإصاب
وأثناء ذلك قامت مدينة ال باجتياحقامت قوات االحتالل  م،17/9/2001تاريخ وب

 المجاهد دااستشهمجموعة من كتائب شهداء األقصى، باالشتباك مع هذه القوات مما أدى إلى 
  (6)( بعد إصابته بقذيفة مدفعية.محمد رمضان المصري )

دبأشرف أبو ل) :دكما تمكن قناص كتائب أبو علي مصطفى الشهي  وبتاريخ(
 . (7) من قنص جندي صهيوني أخر شرق المدينة )القطبانية( 27/9/2001

بتاريخ الكتائب  قامت ،األمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى اغتيالوردًا على 
حانون) إيرز( نفذها  تتنفيذ عملية استشهادية بسيارة مفخخة في معبر بيب م،27/11/2001

  .(8) (مهند إسماعيل مهدي) :ادياالستشه

                                                 

 المكتب اإلعالمي: لكتائب الشهيد عز الدين القسام، بيت حانون. (1)
 .الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: محمود موسى صالح(2) 
 لمكتب اإلعالمي.المصدر السابق: ا (3)
 المكتب اإلعالمي الحربي لسرايا القدس شمال غزة. (4)
 المكتب اإلعالمي لكتائب أبو علي مصطفى، بيت حانون. (5)
 المكتب اإلعالمي: لكتائب شهداء األقصى، وحدة نضال العامودي، بيت حانون. (6)
 المكتب اإلعالمي لكتائب أبو علي مصطفى، بيت حانون.(7)

 نت: كتائب أبو علي تتبنى عملية السيارة المفخخة في غزة، )موقع إلكتروني(الجزيرة (8) 
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تسللت قوات خاصة شرق المدينة بالقرب من مسجد الحامدين م 15/12/2001تاريخ وب
فتمكنت مجموعة من كتائب شهداء األقصى، من رصد هذه القوات واالشتباك معها بسالح 

 . (1) عامًا( 32 أحمد محمود البسيوني)د ااستشهخفيف )كالشن( مما أدى إلى 
عامًا( أحد عناصر سرايا القدس، في يوم  19 حاتم طالل أبو القمبزشهيد: )تمكن ال

ية على حاجز )إيرز(، مما أدى إلى مقتل استشهاد م، بتنفيذ عملية12/4/2002الجمعة 
صابة ستة آخرين  .(2)صهيوني وا 

عامًا( أحد مجاهدي سرايا القدس يوم  29كما قام المجاهد:)حاتم محمود محمد نصير 
م، بإلقاء قنبلة يدوية اتجاه مجموعة من قوات االحتالل داخل المعبر، مما 21/6/2002الجمعة 

 . (3)أدى إلى استشهاده نتيجة إطالق الرصاص عليه
 (ميركافاه)تفجير دبابة  استطاع عناصر من كتائب القسام من م1/8/2002وبتاريخ

 . (4)(بو صفية)أ بالكامل في منطقة
م، بعد أن 10/8/2002استشهادية وذلك يوم السبت  كما نفذ عناصر من القسام عملية

من اجتياز الحدود الفاصلة واقتحام منطقة  عامًا(، 25 محمد بكر المصري تمكن المجاهد )
من االشتباك مع القوات الصهيونية المتواجدة في  )النصب التذكاري(، حيث تمكن االستشهادي

 .  (5)المكان
مدينة بيت  اجتياحأثناء  ،م11/9/2002بتاريخع الواد في شار  (ميركافاه) وفجر القسام دبابة

 . (6)صاباتد من اإلالعدو بعد واعترف، ضخماً  حانون، وكان التفجير
 المجاهد "سيد عبود حسنين" )مصري الجنسية( من سرايا القدس يستشهادتمكن اال

سة م، وتسلق إحدى غرف جنود الحرا5/11/2002 باقتحام معبر بيت حانون )إيرز( بتاريخ
( وفجر نفسه في الجنود المتواجدين فأوقع T.N.T( كجم من مادة )7وكان يحمل عبوة تزن )

 .  (7)العديد من القتلى والجرحى في صفوف العدو

                                                 

 المكتب اإلعالمي الحربي لسرايا القدس شمال غزة. (1)
موقع سرايا القدس: الشهيد المجاهد "حاتم طالل أبو القمبز": بطل عملية معبر ايرز البطولية، )موقع (2) 

 إلكتروني(.
 ء الجند: الشهيد المجاهد" حاتم محمود نصير": الباحث عن الشهادةموقع سرايا القدس: الشهدا(3) 
 المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام، بيت حانون. (4)
 بال غ عسكري صادي عن كتائب الشهيد عز الدين القسام، تنفيذ عملية استشهادية، )موقع إلكتروني(. (5)
 دين القسام، بيت حانون.المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد عز ال (6)

 موقع سرايا القدس: الشهداء الجنود: االستشهادي المجاهد "سيد عبود حسنين": ابن مصر الكنانة.(7) 



148 

 

م في معبر بيت حانون )إيرز( وأوقعت 21/2/2003نفذت عملية استشهادية بتاريخ 
مصعب عبد هللا ) لية الشهيد:عدد من القتلى والجرحى في صفوف االحتالل، واستشهد منفذ العم

عامًا( من سرايا القدس، وبعد يوم من تنفيذ العملية االستشهادية قامت قوات االحتالل  19 السبع
باجتياح المدينة من أجل هدم منزل االستشهادي )مصعب( وقد كان والده قائد سرايا القدس في 

عهم لعدد من الساعات، ثم قصف بيت حانون )عبد هللا السبع( في انتظارهم، وقام باالشتباك م
  . (1) المنزل وهو بداخله، مما أدى إلى استشهاده

 من اً صباح 9:10 الساعة تمام وفي ،م23/2/2003 األحد يوم القسام مجاهدي تمكن
 بن عمر) مسجد قرب العام، الشارع في صهيونية دبابة في للدروع مضادة جانبية عبوة تفجير
 ،(2) مباشرة إصابة الدبابة إصابة المجاهدون  أكد وقد لمدينة،ل احهااجتي خالل وذلك (،العزيز عبد
 تفجير من القسام كتائب من مجموعة تمكنت ًا،ظهر  12:40 الساعة تمام في اليوم نفس وفي

 ون مجاهدال تمكن ظهرًا،12:45 الساعة تمام وفي ،(الواد) شارع في أرضية بعبوة الثالثة الدبابة
 الصهاينة حاول وقد ،الزراعة مدرسة من بالقرب الرابعة الدبابة في أخرى  أرضية عبوة تفجير من
 معهم فأشتبك ،الدبابة تفجير بعد والجرحى القتلى ألنقاذ ،دباباتهم من النزول (الواد) منطقة في
 .(3) مجاهدون ال
، باجتياح المدينة فقامت مجموعة من م23/2/2003كما قامت قوات االحتالل بتاريخ   

تم مشاهدة عيان الشهود حسب و  بشكل كاملتدمير ناقلة جند عز الدين القسام، ب كتائب الشهيد
  .(4)خرى أأكياس سوداء تم تحميلها في دبابة  (5)

 ،م27/3/2003 الخميس يوم ،القسام الدين عز الشهيد كتائب  من مجموعة قامتو 
 شارع في توغلتا صهيونيتين دبابتين باستهداف صباحاً  6:30 الساعةو  5:45 الساعة تمام وفي
 .(5) مباشرة إصابة تانالدباب وأصيبت نجانبيتي بعبوتين (السكة)

م، في معبر )إيرز( حيث 29/3/2003كما نفذت سرايا القدس عملية استشهادية بتاريخ 
تم االشتباك مع قوات االحتالل، وتم إيقاع عدد من  القتلى والجرحى في صفوفهم، ونفذ هذه 

                                                 

موقع سرايا القدس: ملف خاص: الشهيد القائد عبد هللا السبع: ذكراه حية في قلوب المجاهدين، )موقع (1) 
 إلكتروني(.

 اجتياحها أثناء األولي الصهيونية الدبابة تفجير القسام الدين عز دالشهي كتائب عن صادر عسكري  بيان( 2)
 .حانون  بيت لمدينة

 اجتياحها أثناء والرابعة الثالثة الدبابتين تفجير القسام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بيان (3)
 .حانون  بيت لمدينة
 انون.المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام، بيت ح (4)
 رفح في وجرافة حانون  بيت في دبابتين إعطاب القسام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بيان (5)
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 19 محمود المشهراوي )و عامًا( 17 النجارعلي محمود ) :ادييناالستشهالعملية كلَّ من 
 . (1)عامًا(

اتجاه آلية عسكرية  (R.B.G)قذيفة م، 26/4/2003كما ضربت سرايا القدس بتاريخ 
 . (2)، مما أدى إلى إصابتهاصهيونية متوغلة شمال بيت حانون 

 مجاهدو تمكن م18/5/2003  الموافق األحد يوم من صباحاً  7:15 الساعة تمام وفي
 شارع على صهيوني عسكري  جيب في جانبية عبوة تفجير من ،القسام الدين عز الشهيد كتائب

صابته المدينة مدخل (الدين صالح)  .(3) مباشرة إصابة وا 
ولقد كان هناك عمليات مشتركة مع تنظيمات أخرى حيث استطاعت كتائب األقصى  

حيث تسللت هذه  م،8/6/2003تاريخ ب إيرز، بتنفيذ عملية استشهادية على معبر بيت حانون 
المجموعة داخل المعبر من خالل )ماسورة( صرف صحي تدخل على المعبر مباشرة، وقام 

يقاع الخسائر فيهم، مما أدى إلى  صابة أكثر من  5مقتل المقاومون بمفاجأة العدو وا   10جنود وا 
 . (4)عامًا(؛ من بيت حانون  22ويل ، واستشهاد منفذ العملية وهو الشهيد )موسى إبراهيم سحجنود

باجتياح المدينة  م15/6/2003تاريخ وعلى أثر هذه العملية قامت قوات االحتالل ب
وخاصة منطقة عزبة بيت حانون، من أجل هدم منزل الشهيد )موسى إبراهيم سحويل(، وأثناء 

لشهيد )رأفت ذلك، توجهت مجموعة خاصة من قوات االحتالل في نفس المنطقة، باتجاه منزل ا
في معبر بيت حانون "إيرز"، حيث دار اشتباك  عمليةالعن  عامًا( وهو السؤل 29أحمد الزعانين 

 .(5)عنيف بينه وبين هذه القوة استشهد على أثرها بعد إصابته إصابة خطيرة 
كتائب االقصى بزرع مجموعة من قامت م، 22/6/2003وأثناء اجتياح المدينة بتاريخ 

ونظرًا لحدوث خلل أثناء اإلعداد  ،)الواد( ة فيريق الدبابات في منطقة السكعبوات ناسفة بط
محمد عبد الروؤف أبو )الشهيد: وانفجرت، مما أدى إلى استشهاد عناصر المجموعة، وهم: 

                                                 

 موقع سرايا القدس: الشهيد المجاهد "محمود علي النجار": فارس القرآن والبندقية، )موقع إلكتروني(.(1) 
 المكتب اإلعالمي الحربي لسرايا القدس شمال غزة.(2) 

 مدينة مدخل على صهيوني عسكري  جيب تفجير القسام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر سكري ع بيان( 3)
 .حانون  بيت
 عز الشهيد كتائب موقع حانون؛ بيت العامودي، نضال مجموعة األقصى، شهداء لكتائب اإلعالمي المكتب (4)
 القدس، سرايا ا القسام الدين عز الشهيد كتائب ا األقصى شهداء كتائب عن، صادر عسكري  بيان القسام: الدين
 إلكتروني(. )موقع
المكتب اإلعالمي لكتائب شهداء األقصى، مجموعة نضال العامودي، بيت حانون؛ موقع كتائب شهداء  (5)

 ، )موقع إلكتروني(الشهيد رأفت الزعانيناألقصى، لواء غزة الجناح العسكري لحركة فتح، المكتب اإلعالمي، 

https://iyrere.wordpress.com/2012/01/09/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af-%d8%b1%d8%a3%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b9%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
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( والشهيد : )رشدي أحمد خلدون الشنباري )والشهيد:  (،فاكر محمود الزعانين)والشهيد:  (،حمدان
 .(1)أبو علي مصطفىالزعانين( من كتائب 

 تنفيذ من القسام الدين عز الشهيد كتائب قامت ،االحتالل جرائم على الرد إطار وفي
 في صباحاً  10:30 الساعة تمام في ،م25/6/2003 األربعاء يوم وذلك ،استشهادية عملية
 بيت من (عاماً  23 المصر حمدي إياد) :االستشهادي تمكن حيث ،يرز(إ) حانون  بيت معبر
 على (R.P.G) قذيفة إطالق من جباليا، مخيم من (عاماً  20  محيسن الجواد عبد سيد)و ،الهيا
 بأسلحتهم (الصناعية) المنطقة في العسكرية الثكنة على انقضوا ثم ،صهيوني عسكري  جيب

 وقد وقتيل، جريح بين الجنود من العسكرية الثكنة وفي ،الجيب في كان من ليسقط الرشاشة،
 .(2)المكان من والقتلى الجرحى يخلي وهو ،المكان في مرات عدة يهبط سكري الع الطيران شوهد

إطالق من  ،م9/11/2003تاريخ تمكنت مجموعة من كتائب شهداء األقصى ب
" سقطتا في منزل، وأسفر هذا القصف عن وقوع سيدروت"صاروخين على منطقة غالف غزة 

 .(3)إصابتين في صفوف المستوطنين
 ،م18/11/2003 الثالثاء يوم القسام الدين عز الشهيد كتائب نم مجموعة تمكنت ولقد

 صهيونية جند ناقلة في موجهتين ناسفتين عبوتين تفجير من  صباحاً  6:45 الساعة وعند
 صهيونية عسكرية آليات المكان إلى وصلتو  تحترق، الناقلة شوهدت وقد ،المدينة في متوغلة
 .(4) التفجير مكان من جنوده ونقل ،العدو انسحاب لتغطية

تمكنت كتائب أبو علي مصطفى  م،2003جتياح قوات االحتالل للمدينة عام اوأثناء 
بالقرب من البلدية وتمت  (17)ال  موقع، بالقرب من (2 )باستهداف دبابة بعبوة مصطفى

 .(5) إصابتها بشكل مباشر
 على( 1صاروخ قسام ) ، بإطالقم23/12/2003كما قامت كتائب القسام بتاريخ 

صابة زوجين ا  العدو بسقوطه في منزل و المستوطنات المحيطة بمدينة بيت حانون، حيث اعترف 
 . (6) إصابة متوسطة

                                                 

 المكتب اإلعالمي لكتائب شهداء األقصى، مجموعة نضال العامودي(1) 
 ا الصناعية المنطقة في العسكرية الثكنة اقتحام القسام الدين عز الشهيد كتائب نع صادر عسكري  بيان( 2)

 .القواسمة هللا عبد الشهيد القائد اغتيال على الرد أول حانون، بيت
 المكتب اإلعالمي لكتائب شهداء األقصى، مجموعة نضال العامودي، بيت حانون. (3)
 في صهاينة جنود ناقلة في ناسفتين عبوتين تفجير القسام ينالد عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بيان (4)

 .حانون  بيت
 المكتب اإلعالمي لكتائب أبو علي مصطفى، بيت حانون. (5)
 المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام، بيت حانون. (6)
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في عملية  ،م8/6/2003كتائب القسام و شهداء األقصى وسرايا القدس بتاريخ  واشتركت
ركة وجرح أربعة آخرين وفي عملية مشت ،أدت إلى مقتل أربعة جنود صهاينة ،قرب معبر )إيرز(

ريم ) :ذها االستشهاديةيقامت بتنف   ،م14/1/2004وشهداء األقصى بتاريخ  ،لكتائب القسام
صابةأربعة جنود صهاينة و  ، مما أدى إلى مقتلعند معبر )إيرز( عامًا( 22 الرياشي عشرة  ا 
 .(1)آخرين

 معبر بيت حانون  قصى بشراء دكان داخل منطقة سوق قامت مجموعات من كتائب األ
تجهيز لعملية استشهادية عبر هذا الوتم  ،نفق من الدكان إلى داخل منطقة إيرز حفرتو  "،إيرز"

عديد وقوع الفرت عن استشهادية، أسبتنفيذ عملية  ومينالمقا قامم 26/2/2004تاريخ بو  ،النفق
أيمن ) االستشهاديوكان  منفذ هذه العملية  ،في صفوف قوات االحتالل والجرحى ىمن القتل

 .(2)( أشرف أحمد زقوت)االستشهادي و  (يوسف سحويل
م تمكنت المقاومة الفلسطينية، من 6/3/2004صباحًا، وبتاريخ  9:20وفي تمام الساعة 

تنفيذ عملية استشهادية مشتركة بين سرايا القدس، وكتائب الشهيد عز الدين القسام، وكتائب 
ظهر فيها مدى إبداع المقاومة شهداء األقصى، حيث ٌتعدُّ هذه العملية من العمليات النوعية التي 

في مواجهة االحتالل، فقد تم استهداف بوابة المنطقة الصناعية في "ايرز" من خالل سيارة باص 
مفخخة من نوع )فلوكس واجن(؛ ليفتح الطريق أمام الجيبات المصفحة وبداخلها مجموعة من 

ن بتفجير جيب بين عناصر المقاومة والدخول إلى الموقع العسكري، فقام أحد االستشهادي
مجموعة من الجنود فسقطوا ما بين جريح وقتيل، واستمر اآلخر بالتوغل واالشتباك مع قوة 
أخرى، وعاد عدد من المقاومين بعد انتهاء العملية سالمين، واستشهد في هذه العملية: )مقداد 

حسين  وعمر ، و)كتائب القساممن  (أبو دية جهاد محمد، و)سرايا القدس( من المبيض محمد
 .(3)، و)حاتم محمود طافش( من كتائب شهداء األقصى كتائب األقصى ( منسعيدأبو 

ويتضح مما سبق بأن العمليات المشتركة بين عناصر المقاومة كانت تخرج بنتائج مبهرة 
 .وقعت خسائر كبيرة في الطرف اآلخرأ

                                                 

م؛ المركز 27/9/2004إلى  28/9/2002من  ( موقع فلسطين المسلمة: أهم عمليات المقاومة ضد االحتالل1)
 الفلسطيني لإلعالم: في ذكراها العاشرة "ريم الرياشي" .. سيرة تستحق التأمل والتذكر )تقرير(،) موقع إلكتروني(.

 ( المكتب اإلعالمي لكتائب شهداء األقصى، مجموعة نضال العامودي، بيت حانون؛ 2)
شهداء في فلسطين وقوات االحتالل تحاصر مقر  5موقع البوابة: مصرع جندي في عملية لكتائب االقصى: 

 عرفات، )موقع إلكتروني(.
( دنيا الوطن: تفاصيل عملية معبر ايرز بجيبات اسرائيلية مصفحة،) موقع إلكتروني(؛ بيان عسكري صادر 3)

 لشهيد عز الدين القسام وكتائب شهداء األقصى وسرايا القدس، )موقع إلكتروني(.عن: كتائب ا

http://nedal.net/ar/index.php?ajax=preview&id=26106
http://nedal.net/ar/index.php?ajax=preview&id=26106
http://nedal.net/ar/index.php?ajax=preview&id=26106
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 شهداء كتائبو  ،القسام الدين عز الشهيد كتائب مجاهدي بين الوطنية لوحدةل اً ديوتجس
 العقبات تخطي من مشتركة مجموعة تمكنت غزة، قطاع شمال جريئة عملية فيو  األقصى
 اً جيب تهدفتاس ،موجهة ناسفة عبوة بزرع وقامت ،مدينةال شرق  الصهيونية العسكرية واألبراج
 مساءً  5:10 الساعة تمام في م9/4/2004 الجمعة يوم المجموعة نجحت وقد ،اً صهيوني اً عسكري

 النار فيه اشتعلت حيث مباشرة، بشكل صابتها  و  ،المقصود الهدف مرور عند العبوة تفجير من
 .(1) المصفحة الجيبات من أنه رغم منه أجزاء وتطايرت

 سمير أيمن) :الشهيد مجموعات األقصى شهداء كتائب بين مشتركة أخرى  عملية وفي
 ستشهادي:اال قام ،م17/4/2004 السبت يوم وفي ،القسام الدين عز الشهيد كتائب و (جودة

 (،إيرز)معبر في الصهاينة يقيمها التي التفتيش غرفة بتفجير  ،(عاماً  22 العامودي أحمد فادي)
 .(2) وجريح قتيل بين ما فيها المتواجدين الجنود وقوع إلى أدى مما

عسكري صهيوني شمال قطاع غزة  تفجر جيبٍّ ب م،21/4/2004سرايا القدس"ثم قامت "
 .ذي أدى إلى إصابة من بداخلهااألمر ال

م في منطقة بيارة الباشا، حيث 22/6/2004ولقد تسللت قوات خاصة إسرائيلية بتاريخ 
تمكنت مجموعة من كتائب شهداء األقصى من رصد هذه القوات، واشتبكت معها باألسلحة 

باري(، و الرشاشة الخفيفة، أدى إلى استشهاد عدد من مقاتلي الكتائب وهم: )خالد جمال الشن
 .(3))إبراهيم صالحة(، و)إبراهيم أبو سعدة( 

م اجتاحت قامت قوات االحتالل المدينة وفي مقدمتها قوات 08/07/2004 وبتاريخ
تصد لهم المجاهد في كتائب عز الدين القسام الشهيد:  خاصة تسللت نهاية شارع )النعايمة(،

وار منزله واالشتباك معها من ( نصب كمين لها داخل أرض بجناهض عبد الرحمن أبو عودة)
 .(4)مسافة قريبة جدًا، مما أدى إلى قتل ثالثة جنود أحدهم قائد القوة الخاصة 
م، حاولت 8/7/2004كما اجتاحت قوات االحتالل اإلسرائيلي مدينة بيت حانون، بتاريخ 

ائيلية مجموعة من كتائب شهداء األقصى التصدي لهذا االجتياح، إال ان القوات الخاصة اإلسر 

                                                 

 الشهيد مجموعات األقصى شهداء وكتائب القسام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر مشترك عسكري  بيان( 1)
 .حانون  بيت مدينة شرق  صهيوني جيب تفجير جودة أيمن

 أيمن الشهيد مجموعات األقصى شهداء وكتائب القسام ينالد عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بيان (2)
 .جودة سمير

 ( المكتب اإلعالمي لكتائب شهداء األقصى، مجموعة نضال العامودي، بيت حانون.3)
 الباحث من سكان المدينة وعاش هذه المرحلة؛ المكتب اإلعالمي لكتائب القسام، بيت حانون. (4)
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استطاع قنصهم من مسافة قريبة، مما أدى إلى استشهاد اثنين من المجموعة وهم: )نصر الدين 
 .(1)محمد أبو هربيد(، والقائد )زاهر راجح أبو هربيد( 

م، بإطالق عدد من الصواريخ 2/10/2004قامت مجموعة من سرايا القدس بتاريخ 
يام االحتالل بالتوغل في المدينة، قامت قوات اتجاه المغتصبات المحيطة بالمدينة وذلك أثناء ق

( مما أدى إلى استشهاده، بعد االنتهاء من فادي فريد الزعانين) االحتالل باستهداف المجاهد:
 . (2)عملية إطالق الصواريخ 

 كتائب عناصر استطاع  ظهراً  12:00 الساعة م20/07/2004 الثالثاء يوم في
 إصابتها تم وقد ،حانون  بيت مدينة في صهيونية جند ناقلة هباتجا ناسفة عبوة تفجير من القسام،
 اتجاه R.P.G)) قذيفة إطالق من ون المجاهد تمكن 3:00 الساعة تمام وفي مباشرة، إصابة
 .(3)مباشر بشكل الهدف أصابت وقد مدينة،ال في صهيونية جند ناقلة

وم الجمعة ي وكتائب شهداء األقصى ،تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسامكما 
على موقع  (البتار)إطالق صاروخ  من مساءً  6:30م، وفي تمام الساعة 01/01/2004

 . (4)حانون  في بيت (بيارة الباشا)أخر ( بئر القطاع )عسكري يقع في منطقة 
 الساعة تمام وفي م،6/1/2004األربعاء يوم القسام الدين عز الشهيد كتائب تمكنت

 إلى أدى مما (السكة) شارع في صهيونية دبابة في موجهة نيةجا عبوة تفجير من مساءً  11:30
  .(5)الدبابة إعطاب

من زراعة عبوة من طراز  ،م28/5/2004كتائب أبو علي مصطفى بتاريخ  واستطاعت
وأثناء ذلك تم استشهاد  (الشوبكي)خلف خطوط العدو شمال المدينة منطقة  (3)مصطفى 
  .(6)(شادي مازن نصير)الرفيق: 

بتاريخ و وسرايا القدس  ،رك بين كتائب الشهيد أبو علي مصطفىتشمالالعمل ار وفي إط
صابتها ا  للدروع و  ةبعبوة مضاد (شارع صالح الدين)دبابة عسكرية على استهدفوا ،م8/7/2004

  .(1)بشكل مباشر
                                                 

 ألقصى، مجموعة نضال العامودي، بيت حانون.( المكتب اإلعالمي لكتائب شهداء ا1)
 المكتب اإلعالمي الحربي لسرايا القدس شمال غزة.(2) 

 جند ناقلة باتجاه االنفجار شديدة ناسفة عبوة تفجير القسام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بيان( 3)
طالق صهيونية  صهيونية جند ناقلة باتجاه R.P.G قذيفة وا 

 عالمي لكتائب القسام، بيت حانون.المكتب اإل (4)
 جانية عبوة تفجير القسام الدين عز الشهيد كتائب القسام: الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ( 5)

 .حانون  بيت بمدينة السكة شارع في صهيونية دبابة في موجهة
 المكتب اإلعالمي لكتائب أبو علي مصطفى، بيت حانون. (6)
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لقوات االحتالل المتوغلة قامت مجموعة من كتائب أبو علي مصطفى بالتصدي  كما
وأثناء ذلك تم  ،مع قوات االحتالل واالشتباك ،م10/11/2004بتاريخ الزراعية بالقرب من الكلية 
 . (2) قائد وحدة الظل في كتائب أبو علي مصطفى (أحمد زكي القرمان)استشهد الرفيق: 

م، 5/1/2005وفي عملية مشتركة بين كتائب شهداء األقصى، وسرايا القدس وبتاريخ 
عامًا(، بالتوجه نحو  19عامًا(، و)فادي زعل أبو قمر 18ر قام االستشهاديين، )أمجد خالد النجا

أبراج المراقبة في منطقة إيرز، وقاما بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها داخل األبراج، ثم قاما بدخول 
دقيقة،  45المستوطنة، وهناك خاضا اشتباكات عنيفة مع جنود االحتالل استمرت ما يقرب من 

يات في المكان، بهدف إخالء القتلى والجرحى من قوات وقد شوهد هبوط العديد من المروح
  .(3)االحتالل اإلسرائيلي وانتهت العملية، باستشهاد المهاجمين

 وفي م،19/5/2005 الموافق األربعاء يوم القسام الدين عز الشهيد كتائب تمكنت كما
 (RPG) بقذيفة المدينة شرق  صهيونية جرافة برج استهداف من مساءً  3:35 الساعة تمام

   .(4) خطيرة منهم اثنين إصابة ،صهاينة ثالثة بإصابة الصهيوني العدو واعترف
شمال بيت  م،6/5/2006كما رصدت من سرايا القدس قوة صهيونية خاصة بتاريخ 

 . (5)إصابتين في صفوفها توقعأو وقامت باالشتباك معها بشكل مباشر  ،حانون 
 الشهيد كتائب تمكنت مساءً  3:00 عةالسا م28/6/2006 الموافق األربعاء يوم وفي

 بيت شرق  صهيوني عسكري  موقع تجاها (تار)ب صاروخي إطالق من القسام الدين عز
  .(6)حانون 

 وفي م2006 /05/07 الموافق األربعاء يوم القسام الدين عز الشهيد كتائب أطلقت ولقد
 البورة منطقة في غلةمتو  صهيونية جرافة برج على (ياسين) قذيفة مساءً  12:10 الساعة تمام
 .(7) مباشرة إصابة الجرافة بتيأص وقد حانون، بيت مدينة شرق 

                                                                                                                                            

 مي لكتائب أبو علي مصطفى، بيت حانون.المكتب اإلعال(1)
 الباحث من سكان المدينة ويذكر هذ الحدث، المكتب اإلعالمي لكتائب أبو علي مصطفى، بيت حانون. (2)
 عنصرًا من األمن الوطني وفرض إغالق محكم على المنطقة 15( موقع جريدة األيام: الشيخ: احتجاز 3)

   سكرية إسرائيلية في المعبر، )موقع إلكتروني(.بيت حانون: شهيدان في هجوم على مواقع ع
 م.19/1/2005، األربعاء القسام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بيان (4)

 المكتب اإلعالمي الحربي لسرايا القدس، الشمال. (5)
 تجاه بتار وخيصار  إطالق األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ( 6)

 .حانون  بيت شرق  صهيوني عسكري  موقع
 على ياسين" " قذيفة إطالق األحرار وفاء معركة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ( 7)

 حانون  بيت شرق  البورة منطقة في صهيونية جرافة برج
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مجموعة من قوات االحتالل  م رصدت مجموعة من سرايا القدس،6/7/2006وبتاريخ 
برصاص قناص من سرايا القدس شمال بيت  ،قتل جندي صهيوني وجرح ثالثة آخرينفتم 

  .(1)حانون 
، المدينة من منطقة الزراعة فقامت م16/7/2006بتاريخ  ولقد اجتاحت قوات االحتالل

مجموعات من كتائب الشهيد عز الدين القسام، بالتصدي لهذه القوات بما تملكه من سالح، 
صابتها  المدينةقذيفة ياسين على اآلليات المتوغلة قرب مدرسة الزراعة شمال  (13) فأطلقت وا 

 عامًا(، 26 عبدالكريم يوسف حمد) :الشهداءوشارك في هذه المهمة كل من ، إصابة مباشرة
 26محمد حسين الكفارنة)و عامًا(، 22 عدوان حمزة معاذ)و عامًا(، 22 الكفارنةزهير شحادة )و

مما في ناقلة جند؛  تفجير عبوة شواظعامًا(، وفي نفس اليوم  وبالقرب من مقبرة بيت حانون، تم 
صابة من فيهالى إأدى   من القسام كتائب وتمكنت ،(2)الجنودمن  إصابتها إصابة مباشرة وا 
 وذلك حانون، بيت شرق  المتوغلة الصهيوني االحتالل جرافات تجاها (ياسين)قذائف أربع إطالق

 قذيفتي المقاومين أطلق كما ،(3) صباحاً  03:55 والساعة صباحاً  03:30 الساعة تمام في
 الساعة تمام في وذلك حانون، بيت شرق  الزراعة منطقة في صهيونيتين جند ناقلتي تجاه "ياسين"
 إطالق من القسام الدين عز الشهيد كتائب مجاهدو تمكن نفسه اليوم وفي ًا،فجر  04:15

 في وذلك حانون، بيت في الزراعة كلية مبنى محيط في صهيونية جرافة برج تجاه (RPG) قذيفة
 في إصابات وقوع ن المجاهدو  أكد وقد احتراقها إلى أدى مما ًا،صباح 12:50 الساعة تمام

 .(4)االحتالل جنود صفوف
 االثنين يوم األحرار وفاء معركة في  القسام الدين عز الشهيد كتائب مجاهدو تمكن كما

 تعتليه مبنى تجاه ياسين قذيفة إطالق من 6:10 الساعة تمام وفي م،17/7/2006 الموافق
   .(5) مباشرة إصابة أصيب حيث الخاصة الصهيونية القوات

                                                 

 المكتب اإلعالمي الحربي لسرايا القدس، الشمال. (1)
معركااة وفاااء األحاارار، استشهاد ثالثة من  صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القساام،بيان عسكري (2) 

 مجاهدي كتائب القسام في قصف صهيوني، )موقع إلكتروني(؛ المكتب اإلعالمي لكتائب القسام، بيت حانون.
 "ياسين" قذائف أربع القإط األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (3)

 .حانون  بيت شرق  الصهيوني االحتالل جرافات تجاه
 تجاه RPG قذيفة إطالق األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (4)

  حانون. بيت في الزراعة كلية مبنى محيط في صهيونية جرافة برج
 تجاه ياسين قذيفة إطالق األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز لشهيدا كتائب عن صادر عسكري  بالغ (5)

 حانون  ببيت الخاصة الصهيونية القوات تعتليه مبنى
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 451: والساعة 301: الساعة بين ،م2006 /17/07 الموافق االثنين يوم طاعواواست
 حي في مدنية مؤسسة مبنى تعتلي كانت خاصة قوات على ياسين قذيفة إطالق من ،اً ظهر 
 منزل تعتلي كانت خاصة قوات تجاها أخرى  ياسين قذيفة إطالق تم كما حانون، بيت في ة(البور )

 كتائب مجاهدو تمكن نفسه اليوم وفي ،(1) بالمدينة (دمرة) ارعش في دبور ياسر أبو المواطن
 :المواطن منزل تعتلي كانت خاصة قوات على ياسين قذيفة إطالق من القسام الدين عز الشهيد
  اً ظهر  14:13 الساعة تمام في ذلك و حانون، بيت في (المقبرة) منطقة في الكفارنة قاسم عثمان
صابة  .(2)مباشر بشكل الهدف وا 

عناصر من كتائب القسام في منطقة به قوات االحتالل بمحاصرة منزل   أثناء قيامو 
كتائب أبو علي مصطفى بمشاركة عناصر القسام في  ولقد تحركتم، 12/9/2006بتاريخ  (البورة)

 .(3)ومحاولة إخراج المحاصرين ،التصدي للقوات المتوغلة في المنطقة
 السبت يوم ،المدينة في االحتالل واتق توغل أثناء ،األحرار وفاء معركة وفي

 في تفجيرهما تم بعبوتين صهيونية دبابة استهداف من القسام كتائب تمكنت ،م14/10/2006
 .(4) (البورة) منطقة

في  ،م23/10/2006مجموعة من كتائب أبو علي مصطفى بتاريخ  واستطاعت
حيث  ،عائلة الشنباري  ادأفر  من (6)قامت باغتيال  (زمو)التصدي لقوات  خاصة دخلت بيارة 

 .(5)عامًا(  22حمدانأحمد رامي )مما أدى إلى استشهاد:  ،مع هذه القوات باالشتباكقامت 
م، من مجموعة من 26/10/2006ورصدت مجموعة من سرايا القدس يوم الخميس 

الجنود وقنص أحد الجند المتمركز بالقرب من أحد المواقع العسكرية شمال شرق المدينة، حيث 
  .(6)ترفت المصادر اإلعالمية الصهيونية بالعملية زاعمة عدم وقوع إصابات اع

م، فقد تم اجتياح 1/11/2006ومن أخطر االجتياحات التي تعرضت لها المدينة بتاريخ 
 المدينة بالكامل وبأعداد كبير من الجنود، والمعدات الخفيفة والثقيلة.

                                                 

 قوات تعتليهما مبنيين قصف األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (1)
 .ياسينال بقذائف حانون  بيت في صهيونية خاصة

 الخاصة القوات استهداف األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ( 2)
 .ياسين بقذيفة حانون  بيت في المواطنين منازل أحد في المتواجدة الصهيونية

 المكتب اإلعالمي لكتائب أبو علي مصطفى، بيت حانون.( 3)
 دبابة في عبوتين تفجير األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد ئبكتا عن صادر عسكري  بالغ (4)

 .حانون  بيت في صهيونية
 المكتب اإلعالمي لكتائب أبو علي مصطفى، بيت حانون. (5)
 .بيان عسكري صادر عن سرايا القدس قنص جندي صهيوني شرق بلدة بيت حانون  (6)
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/ 1/11بتاريخ  عز الدين القسامت مجموعة من كتائب الشهيد قامفي ذلك التاريخ 
 (،حمد)لمدينة في آخر شارع ا إلى مع قوة صهيونية خاصة حاولت التسلل ، باالشتباكم2006

صابة آخرين (3)االحتالل بمقتل  واعترففتصدى لها مجاهدو القسام  وشارك في هذه  ،جنود وا 
قام (، وفي نفس الوقت (، والشهيد: )خالد عبد هللا عدوانأحمد يوسف سعدات) :العملية الشهيد
 اوأوقعوا فيه المجاهدون فتصدى لها  (،السكة)شارع  مع قوة أخرى في باالشتباكالمجاهدون 

وشارك في هذه العملية الشهيد: )صهيب  ،مكانالوشوهدت آثار الدماء في  ،القتلى والجرحى
على  (RBG) إطالق قذيفةب وفي نفس اليوم قامت مجموعة من كتائب القسام  (1)رفيق عدوان(، 

، شارك مما أدى إلصابتهم إصابة مباشرة (،غزة)منزل تحصنت فيه القوات الخاصة في شارع 
معركة وفاء  ، وفي اليوم نفسه من(2)في هذه العملية الشهيد: )عبد هللا محمد يحيى عدوان(

 تمكنت مجموعة من كتائب الشهيد عز الدين القسام منصباحًا 10:45 الساعةفي تمام  األحرار
طالق ،غرب المدينة بعبوة شواظ (السكة)استهداف جرافة صهيونية في شارع   (RBG) قذيفة وا 

 شديدة موجهة (شواظ )نوع من عبوة تفجير من القسام الدين عز الشهيد كتائب تمكنت كما ،(3)
 نصب كما ،(4)الواد من ةالقريب السكة منطقة في صهيونية دبابة في للدروع مضادة االنفجار
 من ون المجاهد تمكن حيث معها بطولية معارك ضاوخ ،القوات لهذه الكمائن من عدد القسام
 القوات مع ونصف ساعة من ألكثر بالرصاص االشتباك فكان ،الجهادية المهام من عدد تنفيذ

 لألفراد مضادة (RBG) قذيفة بإطالق قاموا كما ،(السكة) منطقة في عدة محاور على الخاصة
 مضادة "ياسين" قذائف بخمس وآلياته االحتالل جرافات تواستهدف الل،االحت لجنود تجمع على

طالق للدروع،  المنطقة في االحتالل آليات تجمع على ،ملم (60)عيار الهاون  قذائف من دفعة وا 
 جرافة استهداف من القسام كتائب من مجموعة تمكنت طويلة لفترة االجتياح الستمرار ونظراً  ،(5)

 إصابة هاإصابت إلى أدت (،شواظ) نوع من ناسفة بعبوة (العزيز عبد بن عمر) مسجد من بالقرب
                                                 

 التي دار فيها االشتباك.الباحث من سكان المدينة والمنطقة  (1)
 تجاه ياسين قذيفة إطالق األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (2)

 غزة شارع في الخاصة القوات تعتليه الذي حمد عائلة منزل
 صهيونية جرافة استهداف األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (3)

، والباحث شاهد على ذلك حيث أنه من سكان المنطقة وبذات السكة منطقة في " RPG" وقذيفة شواظ بعبوة
 شارع حمد والسكة.

 تتواصل.. عنيفة معارك األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (4)
 السكة منطقة في صهيونية دبابة في "شواظ" عبوة تفجير

 معارك تخوض القسام كتائب األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ(5)
 والهاون  الياسين قذائف إطالق الخاصة القوات مع ونصف ساعة من ألكثر االشتباك حانون  بيت في بطولية

 .RPG والا
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 في ودبابة جرافة اتجاه للدروع مضادتين (ياسين) قذيفتي إطالق تم اليوم نفس وفي ،(1) مباشرة
صابته المدينة شرق  (البورة) منطقة   ،(2) مباشرة إصابة اوا 

 (ياسين) طراز من قذيفة بإطالق القسام الدين عز الشهيد كتائب قامت اليوم ذات وفي  
 قتإطل كما ،(3)حانون  بيت شرق  (النعايمة) شارع في صهيونية دبابة اتجاه ،للدروع المضادة
 ،(التوبة) مسجد قرب صهيونية جند ناقلة على للدروع، المضادة (ياسين) طراز من قذيفتين

 قذيفتي إطالق و (شواظ) عبوة تفجير ،(4)عودة أبو منطقة في صهيونية جرافة واستهداف
 االشتباكات وبعد ،(5) حانون  بيت في (غزة) شارع في جند ناقلة و صهيونية دبابة على (ياسين)

 العسكرية اآلليات ضرب وبعد االحتالل، جنود مع القسام كتائب خاضتها التي الواسعة
 غاتالبال في عنها أعلن قد كان تيوال ،(الهاون )و (RBG) والا الياسين بقذائف الصهيونية
 مقتل عن ،الصهيوني العدو أعلن ،م01/11/2006 األربعاء يوم صباح المتتالية العسكرية

صابة صهيوني جندي  آليات مع الشرسة والمواجهة الضارية، االشتباكات هذه في آخرين وا 
 .(6) وجنوده االحتالل

ة من استهداف آلي ،تمكنت كتائب المقاومة الوطنية )مجموعة الشهيد جبر السبع( كما
 .(7)(السكة)في شارع  (B2ة )عسكرية بقذيف
 من مجموعة تمكنت ،م2/11/2006  بتاريخ (الجنة أهل) معركة من الثاني اليوم وفي

 سوبر) قرب صهيونية جند ناقلة تجاها (ياسين) قذيفة إطالق من القسام الدين عز الشهيد كتائب
 .(1))القدس( شارع في الجمعية (ماركت

                                                 

 صهيونية جرافة استهداف  األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (1)
 حانون. بيت في العزيز عبد بن عمر مسجد قرب "شواظ" بعبوة

 على ياسين قذيفتي إطالق األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ( 2)
صاب صهيونيتين ودبابة جرافة  .البورة منطقة في مباشرة تهماوا 

 على "ياسين" قذيفة إطالق األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (3)
 حانون  بيت شرق  النعايمة شارع في دبابة

 تجاه "ياسين" تيقذيف إطالق األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ( 4)
 حانون  بيت في صهيونيتين جند وناقلة جرافة

 في "شواظ" عبوة تفجير األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (5)
 .غزة شارع في ياسين بقذيفتي جند ناقلة استهداف و صهيونية دبابة

 جندياً  تقتل القسام كتائب األحاارار وفاااء معركااة القساام لدينا عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بيان (6)
 .حانون  بيت في االحتالل قوات مع خاضتها التي الواسعة االشتباكات في آخر ين وتصيب صهيونياً 

 دنيا الوطن: عمليات كتائب المقاومة الوطنية العسكرية خالل اجتياح بيت حانون. (7) 
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صابتها (RBG) بقذيف المدينة في متوغلة صهيونية جرافة تاستهدف اليوم ذات يوف  وا 
دخلت قوة خاصة منزل في شارع )حمد( وتمكن المجاهدون من رصد  كما ،(2) مباشرة إصابة

القوات أثناء دخولها المنزل فتم االشتباك معها بشكل مباشرة حيث قام الشهيد: )خالد عبد هللا 
 .  (3)ل وتم مشاهدة الدم في المكان داخل المنز   RBGعدوان( بإطالق قذيفة 

، تمكنت مجموعة من كتائب الشهيد عز الدين القسام كذلك وفي اليوم الثاني لالجتياح،  
صابة الهدف إصابة مباشرة  )القدس(من استهداف دبابة صهيونية في شارع  أيضاً  بعبوة شواظ وا 

قامت كتائب  حيثحتالل المقاومة في مدينة بيت حانون بالتصدي لقوات اال تواستمر ، (4)
بقذيفة  (العجمي)الشهيد عز الدين القسام باستهداف قوات صهيونية خاصة راجلة في منطقة 

(RBG) سرية أمير كان الذيو  (عدوان هللا عبد خالد) القائد: الشهيد قيادة تحت العملية وكانت 
 .(5)الوقت ذلك في

مع لواء  باالشتراكبر السبع( قصفت كتائب المقاومة الوطنية )مجموعات الشهيد جكما 
مستوطنة سديروت  م،2/11/2006يوم الخميس  الجهاد والمقاومة )كتائب شهداء األقصى(

إذاعة العدو بسقوط أحد الصواريخ في  اعترفتالواقعة شرق بيت حانون بصاروخين، وقد 
 .(6)المستوطنة

مع جنود  كو كتائب عز الدين القسام، باالشتبام قام مجاهد3/11/2006وبتاريخ 
 في منطقة )أبو عودة( مدينة بيت حانون  اجتياحصفر وبشكل مباشر خالل الاالحتالل من نقطة 

محمد حسين ) :أشرف على هذه العملية الشهيد ،وشوهدت أثار الدماء بعد انسحاب جنود العدو
عز تمكنت مجموعة من كتائب الشهيد  حيث ،مستمرة أهل الجنةوال زالت معركة  ،(7)( الكفارنة

                                                                                                                                            

 إطالق المعركة. تتواصل األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد بكتائ عن صادر عسكري  بالغ (1)
 .حانون  بيت في متوغلة صهيونية جند ناقلة تجاه "ياسين" قذيفة

 ..استهداف تتواصل المعركة األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (2)
 "RPG" بقذيفة حانون  بيت يف متوغلة صهيونية جرافة

 الباحث يسكن في نفس المنطق وهو شاهد على هذا الحدث.( 3)
 بدبابة شواظ عبوة تفجير األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (4)

 .الشبات شارع في صهيونية
 تتواصل المعركة  األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (5)

 .العجمي منطقة في "RPG" بقذيفة راجلة خاصة قوات ..استهداف
 ( دنيا الوطن: عمليات كتائب المقاومة الوطنية العسكرية خالل اجتياح بيت حانون.6)
 المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام، بيت حانون.( 7)
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استهداف ، و (1) (المصريين)في دبابة صهيونية في شارع  (شواظ)الدين القسام بتفجير عبوة 
اليوم  وفي، (2)م لم( 60)تجمع لآلليات الصهيونية قرب كلية الزراعة بثالث قذائف هاون عيار 

، في (هاون )باستهداف  تجمع آخر آلليات االحتالل بأربع قذائف  كتائب القسام  قامت هنفس
، كما أكد القسام أن مقاتليها قاموا باستهداف آلية (االستقامة)قرب مسجد  (الوادي)ع شار 

هرعت سيارات اإلسعاف العسكرية الصهيونية إليها حيث وعبوة شواظ،  (ياسين)صهيونية بقذيفة 
 ،وآلياته االحتالل جنود مع واالشتباك تحركات رصد من القسام مجاهدو تمكنو ، (3)لنقل الجرحى

 بقذيفة المدينة غرب الخاصة الصهيونية القوات من ومجموعة صهيونية جند ناقلة افاستهدو 
(RBG)(4). 

كما استهدفت كتائب المقاومة الوطنية )مجموعات الشهيد عصام شابط( ولواء الجهاد 
 بقذيفة (همر)من نوع  اً عسكري اً جيب  م3/11/2006 الجمعةوالمقاومة )كتائب شهداء األقصى(

( (B2(5) (صالح الدين)وغله في عزبة بيت حانون، شارع أثناء ت.  
م رصدت مجموعة من كتائب القسام مجموعة من قوات االحتالل 5/11/2006وبتاريخ 

أثناء دخولها لمنزل في منطقة )قاع البير( حيث قام الشهيد: )خالد عبد هللا عدوان( بمساعدة أحد 
 . (6)نزول القوات من ناقلة ( اتجاه المنزل أثناءRBGالمجاهدين بإطالق قذيفة )

من كتائب المقاومة الوطنية مجموعات وفي عمل مشترك بين فصائل العمل الوطني 
االثنين الموافق ، ولواء الجهاد والمقاومة )كتائب شهداء األقصى((عصام شابط)الشهيد 

صابته إصابة مباشر م6/11/2006  .(7) (السكة)قرب منطقة ة ، من قنص جندي صهيوني، وا 

                                                 

 تفجير .. تتواصل المعركة األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن رصاد عسكري  بيان( 1)
 .حانون  ببيت المصريين شارع في صهيونية بدبابة شواظ عبوة

 هاون  قذائف ثالث إطالق  األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (2)
 .حانون  ببيت الزراعة كلية قرب الصهيونية لآلليات تجمع تجاه
المركز الفلسطيني لإلعالم: أطلقت مقاتلو كتائب "الشهيد عز الدين القسام"، تسع قذائف "هاون" وقذائف  (3)

 أخرى محلية الصنع، باتجاه آليات االحتالل الصهيوني في مدينة بيت حانون.
 ..إطالق تتواصل المعركة األحاارار وفاااء معركااة ساامالق الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ( 4)

 الخاصة. القوات مع واالشتباك صهيونية جند ناقلة تجاه "RPG" قذيفة
 ( دنيا الوطن: عمليات كتائب المقاومة الوطنية العسكرية خالل اجتياح بيت حانون.5)
 الباحث من سكان المنطقة وقام بمشاهدة مكان الحدث.( 6)
 اإلعالمي لكتائب شهداء األقصى وحدات نضال العمودي، بيت حانون. المكتب( 7)
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 الدين عز كتائب قامت ،م7/11/2006 الموافق الثالثاء يوم الجنة( )أهل معركة يوف
 محطة قرب متوغلة صهيونية جند ناقلة تجاها للدروع مضادة (RBG) قذيفة بإطالق القسام
  .(1)مباشر بشكل إصابتها تمو  المدينة جنوب ،للوقود حمودة

م، وذلك في تمام الساعة 7/11/2006نفذت سرايا القدس عملية استشهادية بتاريخ 
من مخيم  (عاماً  19 مرفت أمين مسعودمن بعد العصر، حيث فجرت االستشهادية: ) 3:40
نفسها في شارع )غزة( داخل مدينة بيت حانون، فأوقعت عددًا من الجرحى في صفوف  جباليا

 جمعت وسط لألفراد مضادة عبوة تفجير من القدس سرايا من مجموعة واستطاعت، (2)االحتالل
طالق االحتالل، لجنود  مؤكدة ،االحتالل جنود فيه يتحصن كان منزل اتجاه (RBG) قذيفة وا 
 من القدس سرايا مجاهدي من مجموعة قامت نفسه اليوم وفي العدو في مباشرة إصابات وقوع

 شارع في ،االحتالل جنود من عدد بداخله يتحصن كان منزل تجاها (RBG) قذيفة إطالق
 صالح محمد) :المجاهد استشهاد إلى أدى مما ًا،صباح 10.00 الساعة تمام في (السكة)

  .(3) حانون  بيت من (اً عام23 المصري 

ولقد حاولت قوة خاصة التسلل إلى إحدى  المنازل القريبة  من منزل عائلة العثامنة 
منزل، وكانت هذه الاستهداف فقامت مجموعة من كتائب القسام ب ،م16/11/2006بتاريخ 
دى أ، مما (RBG) وقذيفة (ياسين)طالق قذيفتي إة بمثابة رد على المجزرة، حيث تم العملي

لمكان لنقل القتلى والجرحى، في اهبطت طائرة هيليوكبتر  وقد ،خرينآصابة ا  لمقتل جنديين و 
 . (4)(، والشهيد: )محمد يوسف حمد( محمد حسين الكفارنة) :شرف على هذه العملية الشهيدأو 

 قوات رصد من م20/11/2006 ثنينإلا يوم في القسام كتائب طيمراب استطاع كما
 (ياسين) قذيفة إطالق ثم القنابلو  النار فأطلقت ،(رحمة أبو) منطقةو  (،السكة) شارع في خاصة

  .(5)للتراجع اضطرهم مما ،باتجاههم

                                                 

 تجاه "RPG" قذيفة إطالق األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ( 1)
 .حانون  بيت جنوب للوقود حمودة محطة قرب صهيونية جند ناقلة

دية ميرفت تفجر نفسها وسط جنود االحتالل وتصيب أحدهم بجروح؛ بيت حانون : االستشهاصحيفة األيام: ( 2)
 الجزيرة نت: الجهاد تتبنى هجوم بيت حانون وبدء اجتماع عباس وهنية

  اليوم: فلسطين موقع( 3)
المكتب اإلعالمي لكتائب عز الدين القسام، بيت حانون، والباحث شاهد على الحدث وهو من سكان شارع ( 4)

 حمد.
 تشتبك القسام كتائب األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر كري عس بالغ (5)

 .السكة بشارع صهيونية خاصة قوات مع والقنابل بالرصاص
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م 22/11/2006تمكنت مجموعة من كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم األربعاء كما 
 فقصف المنزل، (شارع حمد)جمال الكفارنة في  :قوات خاصة في منزل المواطنمن رصد 

 القوات جنود بين إصابات بأربع العدو عترفا  وقد مباشر بشكل الهدف بيصا  و  (RBG) قذيفةب
 يوسف محمد)و ،(الكفارنة حسين محمد) :الشهيد من كل العملية هذه في شارك قدو  ،الخاصة

كتائب الشهيد مجموعة من تمكنت  نفسه اليوم وفي .(1) (عدوان يحيى محمد هللا عبد)و ،(حمد
بثالث  (السلطان عبد الحميد)دبابة ميركفاه صهيونية في شارع  من استهداف ،عز الدين القسام
 .(2)صابة الهدف بشكل مباشرا  عبوات شواظ و 

، وفي تمام م23/11/2006يوم االثنين  وفي مدينةالومع استمرار االعتداءات على 
قامت مجموعة من كتائب الشهيد عز الدين القسام باستهداف ناقلة جند  صباحًا، 8:55اعة الس

صابتها بشكل مباشر (شواظ)بعبوة  (الواد)صهيونية في شارع   توغلت كما .(3)مضادة للدروع وا 
 كتائب تمكنت نفسه، اليوم من ظهراً  2:30 الساعة تمام في (زمو) شارع في االحتالل قوات
 شارع في المتوغلين وجنوده الصهيوني االحتالل آليات استهداف من القسام لدينا عز الشهيد

 تعتليه منزل تجاها (ياسين) وقذيفة صهيونية جرافة تجاها (RBG) قذيفة إطالق خالل من (زمو)
 .(4)خاصة قوات

د قامت كتائب الشهي )أهل الجنة(ومعركة  (بيت حانون )المقاومة في مدينة  لتكتيكاتواستمرارًا 
بعبوة  (الواد)استهداف ناقة جند في شارع ب ،م24/11/2006عز الدين القسام يوم الجمعة 

صاب (شواظ) عترف ا تم مشاهدة ألسنة اللهب وهي تتصاعد منها، وقد حيث  ،بشكل مباشر تهاوا 
 .(5)العدو بإصابتين

                                                 

 على "RPG" قذيفة إطالق  األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (1)
 ، والباحث شهد على الحدث.حمد شارع في صهيونية اصةخ قوات تعتليه منزل

 بدبابة "3" شواظ عبوة تفجير األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (2)
 الحميد عبد السلطان شارع في صهيونية ميركفاه

 في "شواظ" عبوة تفجير  األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (3)
 حانون  ببيت الوادي شارع في صهيونية جند ناقلة

 صهيونية جر افة استهداف األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (4)
 زمو شارع في خاصة قوات تعتليه ومنزل

 يعترف الصهيوني العدو األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ( 5)
 .حانون  ببيت الواد شارع في جند لناقلة القسام كتائب استهداف جراء جنوده بين بإصابتين
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 رالناص وألوية القسام الدين عز الشهيد كتائب قامت الجنة أهل معركة استمرار ومع
 صهيونية دبابة استهدفت حيث م،25/11/2006 بتالس يوم مشترك بعمل الدين صالح

صابتها (شواظ) بعبوة (مركفاة)  .(1) (الكف) المدينة مدخل على من مباشرة إصابة وا 
م، بإطالق عدد من حمالت إطالق 2006عامقامت كتائب شهداء األقصى في 

وحملة أبابيل  ،خالل شهر واحد اً صاروخ 200طالقه وذلك بإ( 1الصواريخ سميت حملة أبابيل )
 خالل شهر واحد اً صاروخ 160وحملة سجيل  ،خالل شهر واحد اً صاروخ 90طالقه بإ( 2)

 .(2)وذلك ردًا على االجتياحات المتكررة على المدينة 

 :م2014 – 7200 عام بين حانون  بيت في للمقاومة العسكرية العمليات ثانيًا:
المدينة إلى ثالث حروب مدمرة استخدم العدو فيها أعتى أنواع في هذه المرحلة تعرضت 

األسلحة، لكن كان للمقاومة في المدينة كلمتها ووقفت لهم بالمرصاد، ومنعوهم من الدخول 
المدينة واستباحتها وفاجأت المقاومة االحتالل بما قدمته من تطور نوعي في التكتيكات العسكرية 

بتاريخ إلى حي األمل، فتمكنت كتائب أبو علي مصطفى  حاولت قوة صهيونية التسلل حيث
طالق النار و  من رصد قوة ،م4/1/2007  .(3)مما أدى على تراجع القوةبشكل كثيف عليها ا 

 التوغل استطاعت الخاصة القوات من مجموعة ترصد م29/1/2007 االثنين يوم وفي
 عناصر من مجموعة قبل من لألفراد مضادة RBG)) قذيفة عليهم، فأطلقت المدينة، داخل

 شمال الزراعية الكلية داخل ثغرة فتح القوة هذه محاولة أثناء (شواظ) عبوة تفجير تم كما القسام،
 .(4)مباشر بشكل الصهاينة الجنود من عدد إصابة ذلك عن نتج ةالمدين شرق 

 لقوات توغل محاولة إحباط م،07/04/2007 السبت يوم فجر من األولى الساعة في
 الرصد وحدة من إكتشافها بعد حانون، بيت مدينة شرق  الزراعة كلية منطقة في خاصة صهيونية
 بقذائف المنطقة قصف من والقناصة المدفعية وحدتي في القسام مجاهدو وقام ،للقسام التابعة

                                                 

 بين مشتركة عملية في األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (1)
 "شواظ" عبوة تفجير الدين صالح الناصر ألوية و القسام كتائب

( المكتب اإلعالمي لكتائب شهداء األقصى، مجموعات نضال العامودي، بيت حانون؛ دنيا الوطن: كتائب 2)
 صاروخ، )موقع إلكتروني(. 200االقصى تطلق حملة قصف المستوطنات با 

 المكتب اإلعالمي لكتائب أبو علي مصطفى، بيت حانون. (3)
 خاصة صهيونية قوة تجاه RPG قذيفة إطالق القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (4)

 حانون  بيت شرق  شمال الزراعية الكلية في ثغرة فتح تحاول كانت
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 كثيف غطاء تحت فوراً  القوات هذه تراجع إلى أدى مما والرصاص، ملم (60) عيار من الهاون 
 .(1)المروحية راتالطائ نيران من

 في،م19/5/2007 السبت يوم القسام الدين عز الشهيد كتائب من مجموعة تمكنت كما
 كما ،(RBG) بقذيفة المدينة شرق  متوغلة صهيونية جرافة استهداف من  3:45 الساعة تمام

 وفي المدينة، شرق  صهيونية جرافة تجاه مساءً  4:05 الساعة تمام في (ياسين) قذيفة أطلقت
 أعلن ،حيث(2)(ياسين) بقذيفة المدينة شرق  جند ناقلة استهداف تم مساءً  4:10 الساعة متما

 في والخطيرة ،المتوسطة بين بجراح األقل على جندي إصابة عن الصهيوني االحتالل جيش
 .(3) (ة)البور  منطقة حانون  بيت شرق  االحتالل آليات تجاه للدروع مضادة لقذائف إطالق عملية
 من ، القسام الدين عز الشهيد كتائب في الرصد وحدة تمكنت م29/5/2007 ثاءالثال يوم وفي

 قامت ثم ومن ،المدينة شمال المنازل أحد عتالءاب قامت صهيونية راجلة قوة تحرك تحديد
 بدقة القوة إصابة تمو  (RBG) بقذيفتي الخاصة القوات باستهداف القسام مجاهدي من مجموعة

 . (4) كبيرة
  الموافق السبت يوم وذلك ،المدينة شرق  شمال االحتالل واتق توغلت ولقد

 استهداف تم كما هاون، قذائف بتسع اآلليات تجمع قصفو  القسام لها فتصدى م،2/6/2007
  .(5) مباشرة إصابة إصابتها إلى أدى مما (،RBG) بقذيفة صهيونية آلية

 ،المدينة شرق  شمال األمتار مئات ،اآلليات من عدد تتوغل م3/6/2007 األحد يوم في
   .(6) (RBG) بقذيفتي (،البورة) منطقة في المنازل أحد في ،القسام كتائب من مجموعة استهدفتها

 الساعة تمام في،م8/6/2007 الجمعة يوم القسام  الدين عز الشهيد كتائب قامت حيث
 معبر قصف حيث ،المدينة في المتوغلة االحتالل قوات ضد المهمات من العديد تنفيذب 02:08

                                                 

 محاولة تفشل القسام كتائب األحاارار وفاااء معركة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بيان (1)
 الخاصة واتالق لتقدم

 السبت القسامي: اليوم" "منتصف حصاد القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (2)
 .م19/05/2007
 جندي بإصابة يعترف العدو األحاارار وفاااء معركااة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ( 3)

 .للدروع مضادة لقذائف القسام كتائب قإطال عملية في متوسطة بجراح األقل على صهيوني
 تعتلي صهيونية خاصة قوة تستهدف القسام كتائب القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ( 4)

 مباشرة إصابة الهدف وتصيب (RPG) بقذيفتي حانون  بيت شمال منزالً 
 لآلليات محدود لتوغل تتصدى امالقس كتائب القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (5)

 ."هاون" قذائف وتسع (RPG) قذيفة وتطلق حانون  بيت شرق  شمال الصهيونية
 قوة تجاه (RPG) قذيفتي تطلق القسام كتائب القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (6)

 .حانون  بيت شرق  شمال المنازل أحد في متمركزة خاصة صهيونية
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 قام صباحاً  2:45  الساعة تمام فيو  ملم، (90) عيار هاون  قذائف بخمس (يرز)إ حانون  بيت
طالق ،(ةالبور ) منطقة المدينة شرق  خاصة صهيونية قوات بمحاصرة ون،المجاهد  قذائف سبع وا 

 في مؤكدة إصابات تحقيق ون المجاهد وأكد الرصاص، من وزخات ،(RBG) وقذيفة ،(ياسين)
 ذلك أثر على العدو وأطلق اإلصابات، قلنل مروحية طائرة فترة بعد هبطت حيث ،لعدوا صفوف
 المجاهدون  قام 3:00 الساعة تمام وفي الجنود، انسحاب على للتغطية المنطقة في عشوائياً  النار
 .(1)المكان في صهيونية جند ناقلة تجاها (،ياسين) قذيفة بإطالق المنطقة نفس في

 في راجلة صهيونية قوة رصد من م،9/6/2007 السبت يومقسامال كتائب واستطاعت
 تم حيث لألفراد، مضادة ناسفة بعبوة القوات هذه استهداف ،المدينة شرق  شمال (شراب) بيارة

 بالقرب المكان إلى تهرع االنفجار بعد الصهيونية اإلسعاف طواقم مشاهدة تم وقد ،الهدف إصابة
 .(2) المدينة شرق  الحدودي السلك من

 قوة باستهداف م،5/7/2007 الخميس يوم القسام الدين عز الشهيد كتائب قامت كما
 RBG)) قذيفة إطالق تم حيث )السالم(، مسجد بجوار منزل داخل تمركزت خاصة، صهيونية
صابة  .(3)االحتالل جنود في إصابات وقوع دون  المنزل وا 

عز الدين القسام يوم  قامت الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيدوفي عملية أخرى 
( 80م، بقصف معبر بيت حانون )ايرز( بعشر قذائف هاون من عيار )15/8/2007األربعاء 
 .(4)العدو الصهيوني بوقوع إصابات  اعترفملم، ولقد 

 يوم فلسطين في اإلسالمي الجهاد لحركة العسكري  الجناح القدس سرايا مجاهدو تمك ن
 تزن  والتي (1)زلزال نوع منلألفراد مضادتين ناسفتين عبوتين تفجير من م،15/9/2007 السبت

 مكثف، بشكل وتابعتها هارصدت أن بعد ،حانون  بيت شمال راجلة صهيونية بقوة  كم، (30)
 . (5) الهدف إصابة مؤكدة

                                                 

 و"كيسوفيم" "ايريز" معبري  تقصف القسام كتائب القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر ري عسك بالغ( 1)
 من وزخات (RPG) وقذيفة "ياسين" قذائف (7ب) حانون  بيت شرق  خاصة لقوات وتتصدى هاون  قذيفة (12ب)

   صهيونية جند ناقلة على "ياسين" قذيفة وتطلق  الرصاص..
 لألفراد( )مضادة ناسفة عبوة تفجر القسام كتائب القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (2)

 .)شراب( بيارة في راجلة صهيونية قوة في
 خاصة قوات تجاه "ياسين" قذائف ثالث إطالق القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ( 3)

 المنطقة في جندي وقنص حانون  بيت شرق  راجلة
 "ايريز" حانون  بيت معبر تقصف القسام كتائب القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (4)

 هاون  قذائف بعشر الصهيوني
ر القدس "سرايا حانون، بيت لإلعالم: الفلسطيني المركز (5)  .راجلة صهيونية بقوة ناسفتين عبوتين تفج 
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غرب المدينة يوم األربعاء  (السكة)أثناء توغل قوات االحتالل في شارع و 
مضادتين للدروع وقذيفتي هاون  (RBG) ؛ قذيفتيقذائف أطلق القسام، أربعم، 26/9/2007
بالقرب من مدخل المدينة سرايا القدس تمكنت ، و (1)تجاه اآلليات المتوغلة املم  (60)عيار

 تمام وفي نفسه اليوم فيقامت، مما أدى إلى اصابتها، و ف جرافة صهيونية بعبوة ناسفةاستهدبا
صهيونية بقذيفة  (ميركافا)تهداف دبابة ألوية النصر صالح الدين باس مساءً  4:55 الساعة

(RBG)  رد االحتالل بقصف المجموعة  النيران فيها، الشتعالمما أدى  (،الزيتون )في منطقة
  .(2)عامًا( 27خيري حمدان ): استشهد على أثرها المجاهد ،المجاهدة بالقذائف

، م27/9/2007وفي عملية لكتائب األقصى، أطلقت خاللها عدد من الصواريخ بتاريخ 
مما أدى  (أرض أرض)بصاروخ تجاه البلدات الصهيونية، ولقد استهدف االحتالل المقاومين، 

 .(3)( حسام أسعد حويحي)استشهاد قائد المجموع : إلى 
 الدين عز الشهيد كتائب من مجموعة قامت ،ردًا على التوغالت الصهيونية المستمرةو 

 (06)عيار هاون  قذائف أربع أطلقت حيث ،ملياتالع من بالعديد م10/10/2007 وبتاريخالقسام
طالق حانون، بيت في الزراعة مدرسة قرب  المتوغلة اآلليات تجاها ملم  وقذيفة (RBG) قذيفة وا 
 ينمجاهدال وأكد ،الزراعة مدرسة قرب المتوغلة القوا من صهيوني جندي قنصو   كما ،(ياسين)

 . (4) مباشرة إصابة الجندي إصابة
  ،م11/10/2007يوم الخميس  القسامة من كتائب الشهيد عز الدين مجموع استهدفت

 (ياسين)بقذيفة  (زمو)دبابة صهيونية متوغلة شرق شارع  اعتالئهممن جنود االحتالل أثناء  عدد
،  كما قنص القسام جندي صهيوني أثناء (5)الجنود إصابة مباشرة  تم إصابةوقد  ،مضادة لألفراد

 .(6) قة الصناعيةتوغل االحتالل شرق المنط

                                                 

 تجاه هاون  وقذيفتي "RPG" قذائف ثالث قإطال القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (1)
 .حانون  بيت في متوغلة صهيونية دبابة
 دنيا الوطن: ألوية الناصر: إعطاب دبابة اسرائيلية بقذيفة بمنطقة الزيتون. (2)
 ( المكتب اإلعالمي لكتائب شهداء األقصى، مجموعة نضال العامودي، بيت حانون.3)
 حانون  بيت في للتوغل تتصدى القسام كتائب القساام الدين عز دالشهي كتائب عن صادر عسكري  بالغ( 4)

 صهيوني جندي وقنص RPG والا الهاون  بقذائف
 بيت شرق  دبابة يعتلون  صهاينة جنود استهداف القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (5)

 ."ياسين" بقذيفة حانون 
 12.حانون  بيت شرق  صهيوني جندي قنص القساام ينالد عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (6)
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بقوة مكونة  11:15م، الساعة 23/10/2007وفي توغل أخر لقوات االحتالل بتاريخ 
 باستهدافسرايا القدس ( آليات عسكرية شرق منطقة )بيارة الباشا( شمال المدينة، فقامت 6من )
 . (1) (RBG)بقذيفة عسكرية آلية 

 التي الخاصة الصهيونية قواتلل التصدي فيها جرى  التي "3األفاعي "صيد عملية وخالل
 تمكنت حيث م،29/10/2007 ثنيناإل يوم المدينة شمال الزراعة مدرسة  منطقة في توغلت
 تجاها (RBG) قذيفة إطالق من صباحاً  6:30 الساعة تمام وفي القسام الدين عز الشهيد كتائب

 الساعة تمام فيو  ،المدينة شمال -الزراعة مدرسة- في ثغرة فتح محاولتها أثناء صهيونية قوة
 بيت في المدرسة بجوار تواجدت ،صهيونية دبابة في (شواظ) ناسفة عبوة تفجر  صباحاً  7:00
 إلى دخلت التي الراجلة القوات استهداف تم 9:00 والساعة 8:00 الساعة تمام وفي ،حانون 
 متما في أما ،المكان في حريق نشوب إلى أدت (،(RBGفقذائ بثالث الزراعة مدرسة مبنى

 (60) عيار هاون  قذائف بسبع المكان نفس في الصهيونية القوات قصف تمف 09:00 الساعة
ص صهيوني جندي ومقتل ،(حمد يوسف محمد) القسامي: استشهاد المواجهة وأثناء ملم،  يبوا 

 .(2)عودة( أبو أحمد )محمد الشهيد: العملية على التغطية في شارك كما  ،بجراح آخرين ثنينا
م، جددت كتائب شهداء األقصى حملتها بإطالق العديد من 1/11/2007وبتاريخ 

 73م، بحيث أطلق ما يقرب من 1948الصواريخ، تجاه البلدات الفلسطينية المحتلة عام 
م، تجدد قصف الصواريخ للبلدات الفلسطينية المحتلة، حيث 15/11/2007صاروخ، وبتاريخ 

وخ، وعلى أثر ذلك، استهدف االحتالل صار  15حيث قامت كتائ األقصى بإطالق ما يقرب من 
أحد المجموعات الضاربة، بصاروخ )أرض أرض(، مما أدى إلى استشهاد قائد الوحدة 

عامًا(، والشهيد: )محمد  22الصاروخية من كتائب شهداء األقصى: )عائد إبراهيم البياري 
واريخ، تجاه عامًا(، وردًا على االستهداف، جددت كتائب األقصى إطالق الص 23القيشاوي 

 .(3)البلدات الفلسطينية المحتلة، حيث أطلقت ما يقرب من مائة صاروخ 

 لحركة العسكري  الجناح القدس سرايا قامت م،21/11/2007 وبتاريخ أخر موضع وفي
 .(4))إيرز( موقع اتجاه هاون  قذيفتي بإطالق اإلسالمية الجهاد

                                                 

 المكتب اإلعالمي الحربي لسرايا القدس شمال غزة.(1)
؛ والباحث شاهد "3 األفاعي صيد " عملية حصاد القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بيان (2)

 ، بيت حانون.على هذا الحدث حيث أنه من سكان المدينة؛ المكتب اإلعالمي لكتائب القسام
 ( المكتب اإلعالمي لكتائب شهداء األقصى، مجموعة نضال العامودي، بيت حانون.3)
 .هاون  بقذيفتي 'إيرز' حانون  بيت معبر تقصف القدس سرايا األقصى: صوت (4)
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تستمر في دك المواقع  القسامكتائب الشهيد عز الدين وال زالت الوحدة الصاروخية ل
ملم،  (80)عيار  ن(هاو )خمس قذائف  ،م23/11/2007يوم الجمعة  العسكرية حيث أطلقت

 . (1)شرق المدينة  (16)على موقع عسكري صهيوني غرب موقع 
الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم األربعاء  واستمرت

ملم، على موقع عسكري صهيوني (  80)عيار  ن هاو بإطالق خمس قذائف  ،م28/11/2007
 .(2) ( شرق المدينة16) غرب موقع

ومن خالل متابعة حركة العدو على السلك الفاصل رصدت قوات االحتالل من قبل 
والتي أطلقت النار من خالل قناصة، أعترف العدو على م، 3/12/2007تاريخ ب كتائب األقصى

  .(3)أثرها بإصابة جندي إصابة متوسطة 
قامت الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم الثالثاء 

 غرب (16) ملم، على موقع عسكري  (80)عيار  ن بإطالق خمس قذائف هاو  ،م4/12/2007
 .(4)المدينة، ردًا على االعتداءات الصهيونية المستمرة طوال العام

القوات الصهيونية المتوغلة  ، ُرصدتم11/12/2007وفي وقت الحق من يوم الثالثاء 
مما بعبوة مضادة لألفراد،  استهدفتهم كتائب القسامفجرًا،  2:00الساعة في تمام  شرق المدية

  .(5)هرعت الدبابات إلى المكانالجنود و إصابة الجنود مباشرة وسمع صراخ  أدى إلى
من كتائب الشهيد عز الدين القسام مجموعة من القوات  أخرى  رصدت مجموعةو 

اتهدفهم  ،فجراً  1:20الساعة  ،م27/12/2007في يوم الخميس وذلك  ،الصهيونية الخاصة
 .(6) لألفراد بتفجير عبوتين ناسفتين مضادتين المجاهدون 

                                                 

 التذكاري" "النصب موقع تقصف القسام كتائب القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (1)
 .هاون  قذائف بخمس حانون  بيت شرق 

 الصهيونية للجيبات تجمع تقصف القسام كتائب القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (2)
 هاون. قذائف بخمس حانون  بيت شرق  العسكري  "16" موقع غرب

 ( المكتب اإلعالمي لكتائب شهداء األقصى، مجموعة نضال العامودي، بيت حانون.3)
 حانون  بيت شرق  صهيوني عسكري  موقع قصف القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر كري عس بالغ( 4)

 هاون  قذائف بخمس
 شرق  متوغلة صهيونية راجلة قوة في عبوة تفجير القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (5)

 حانون  بيت
 صهيونية راجلة قوة في ناسفتين عبوتين يرتفج القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (6)

 حانون  بيت شرق 
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 ؛ في قامت مجموعة من كتائب االقصى بزراعة عبوه ناسفة على الحدودوبعد يومين 
 . (1) بة مباشرةمنطقة النصب التذكاري وتم تفجيرها في جرافة وكانت اإلصا

تمكنت  ا،ً فجر  1:00 الساعة في تمامم و 1/1/2008 وبتاريخ 2008وفي مطلع العام 
اتجاه جرافة صهيونية كانت تتمركز في ( RBG) من إطالق قذيفةمجموعة من سرايا القدس 

، وفي ذات اليوم فجرت (2)إصابة الهدف إصابة مباشرة  ون مجاهدالوقد أكد  (،البنات)شارع 
قوة ثالث عبوات استهدفت   ،ظهراً  11:00في تمام الساعة  شهيد عز الدين القسامكتائب ال

شرق المدينة فقامت المقاومة بتفجير ثالث عبوات ناسفة  (الباشا)صهيونية راجلة في بيارة 
 من أخرى  مجموعة، كما تمكنت (3)من المكانإنسحاب القوات  أدى إلىمما  ،فرادمضادة لأل

 ناقلة استهداف من  ،ظهراً  001: الساعة وعند نفسه يومال في القسام نالدي عز الشهيد كتائب
صابتها للدروع مضادة (RPG) بقذيفة بلديةال قرب المدينة في متوغلة صهيونية جند  بشكل وا 

 .(4)مباشر
من شرق المدينة  (الباشا)حاولت قوات خاصة إسرائيلية بالدخول في منطقة مزرعة ولقد   

الساعة  في تمامم 4/1/2008يوم الجمعة الموافق السابق وذلك يوم  ثالث أيام من التوغل
 كما .(5)من خالل تفجير عبوة ناسفة مضادة لألفراد  واستهدافهاالقوة القسام رصد ف ،فجراً  2:40
 أثناء ،مساءً  4:25 الساعة القدس، سرايا مقاومي من قنص عمليات خالل جنودمن ثالث أصيب
  .(6)المدينة شرق  (الباشا) أرض قرب دبابتهم من ترجلهم

  م،7/1/2008 بتاريخوبعد ثالث أيام أخرى، من التوغل السابق قامت سرايا القدس
عامًا( والشهيد: )باسل  19 ميساء أبو فنونة) ية نفذتها الشهيدة:استشهادبالتخطيط لتنفيذ عملية 

م المجاهدان عامًا(، عملية استشهادية عند السلك الفاصل حيث قا 20 أحمد أبو مصطفى
من  اً "أن جنود :الصهيونيةالثانية القناة بإطالق النار تجاه الجنود المتواجدين في الموقع، وذكرت 

                                                 

 ( المكتب اإلعالمي لكتائب شهداء األقصى، مجموعة نضال العامودي، بيت حانون.1)
باتجاه جرافة صهيونية في بلدة بيت حانون  R.B.G بيان عسكري صادر عن سرايا القدس: اطالق قذيفة (2)

 شمال.
 قوة في لإلفراد مضادة ناسفة عبوات ثالث تفجير القساام الدين عز لشهيدا كتائب عن صادر عسكري  بالغ (3)

 .حانون  بيت شرق  راجلة صهيونية
 متوغلة صهيونية جند ناقلة تستهدف القسام كتائب القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (4)

 .RPG بقذيفة حانون  بيت في
 صهيونية قوة في لألفراد مضادة عبوة تفجير القساام الدين زع الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (5)

 .حانون  بيت شرق  الباشا" "مزرعة في متوغلة خاصة
 حانون  بيت بلدة شرق  صهاينة جنود ثالثة قنص القدس سرايا عن صادر عسكري  بيان( 6)
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ودخلوا  ،وامرأة ،رجل :هما ،شمال القطاع (إيرز)لواء جوالني قتلوا مسلحين في منطقة 
موقع "والال" فأطلقوا النار عليهم وأصابوهم كل مباشر، وأكد ومن  يمنع الوصول إليها،منطقة
 ،التي تواجدت بجوار الجدار الفاصل (جوالني)ن الشابين أطلقا النار على قوات "إ :العبري 

  .(1) "وكانت المرأة تحمل عبوة ناسفة
وفي أخر يوم من شهر فبراير، أطلقت القسام عدد من الصواريخ من منطقة )الزراعة( 

هللا يحيى عدوان( من أبناء المدينة وبعد  ردًا على اغتيال عدد من مجاهدي القسام، ومنهم: )عبد
 انتهاء المجاهدين من مهمة إطالق الصواريخ قامت طائرات االستطالع باستهداف المجاهد:

 .(2)مما أدى إلى استشهاده على الفور  (،عبدهللا محمد الزويدي)
وبعد أن ساد الهدوء منطقة بيت حانون لمدة شهرين، عادت القوات الخاصة يوم السبت 

محاولة التوغل شمال المدينة، لكن علمهم  2:00الساعة  ،م29/3/2008يوم السبت  الموافق
المجاهدين من كتائب القسام وكانت لهم بالمرصاد، حيث تم استهدافهم بعبوتين، إضافة إلى 

 .(3)إطالق نار كثيف في المكان
 حيث حلياً م المصنعة باسلحتها وتباغتهن العدو حركة ترصد القسام كتائب تزال وال

 الساعة تمام في م،21/4/2008 االثنين يوم القسام الدين عز الشهيد كتائب من مجموعة تمكنت
طالق ،لألفراد مضادة الصنع محلية (ياسين) نوع من قذيفة إطالق من ،صباحاً  2:40  النار وا 
 .(4) ةالمدين شرق  فجراً  تسللت التي راجلةال صهيونيةال قوةال على

 ففي محدودة، فترة واألخرى  توغل أو تسلل محاولة كل بين الزمنية رةالفت أن المالح من
 على  ملم (80) عيار هاون  قذائف خمس القسام اطلق ،م24/4/2008 الموافق الخميس ويوم
 (RBG) قذيفة أطلقت كما المدينة، شمال (سويلم) منطقة في المتوغلة الصهيونية لآلليات تجمع

 تمكنت ياإلسرائيل التصعيد استمرار ومع ،(5)المدينة غرب (سكةال) شارع قرب متوغلة آلية تجاها
 استهداف من  ،ظهراً  1:30 الساعة تمام وفي نفسه اليوم وفي القسام الدين عز الشهيد كتائب

                                                 

ى، موقع والال العبري: ( شبكة فلسطين للحوار: اللحظات األخيرة للشهيدين ميساء أبو فنونة وباسم أبو مصطف1)
 فيديو العملية، )موقع إلكتروني(.

 المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام، بيت حانون.( 2)
طالق ناسفتين عبوتين تفجر القساام: الدين عز الشهيد كتائب عن صادر، عسكري  بالغ (3)  تجاه كثيف نار وا 

 .حانون  بيت شمال صهيونية خاصة قوات
 خاصة صهيونية قوة مع تشتبك القسام كتائب القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر سكري ع بالغ (4)

 حانون  بيت شرق  "ياسين" قذيفة تجاهها وتطلق
 حانون  بيت شمال المتوغلة اآلليات استهداف  القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (5)

  "RPG"  وقذيفة هاون  قذائف بخمس
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 صهيوني جندي قنص من ،استطاعت كما (1) (السكة) منطقة في متوغلة ونيةهيص جند ناقلة
صابته ةالمدين مالش ة(يماالنع) مسجد قرب  حمد شارع نهاية  .(2) مباشرة إصابة وا 

م، بالعديد من العمليات العسكرية ردًا على 28/4/2008 االثنينقامت سرايا القدس يوم 
في  مدينة بيت حانون ة المتوغلة في يقصف تجمع لآلليات الصهيونوذلك ب ،المجاز الصهيونية

لآلليات الصهيونية بقذيفتي  قصف تجمع وتمقذائف هاون ثالث صباحًا با 11:00 تمام الساعة 
 استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفةتم  ،ظهراً  12:35 ، وفي تمام الساعة(هاون )
(RBG)  أطلقت ،ظهراً  2:52 إصابة اآللية إصابة مباشرة، في تمام الساعةالمجاهدين وقد أكد 

آلياتهم  من ن كانوا يترجلو  اً صهيوني اً جندي (20)اتجاه تجمع ألكثر من أخرى  (RBG) قذيفة
 ،حد الجنود الصهاينةأالجيش الصهيوني بإصابة  اعترفوقد  (،الحاووز)ويتمركزون قرب منطقة 

، بسقوط جميع (حرنوتأيديعوت )لكتروني المصادر الصهيونية عبر موقعها اإل اعترفتوقد 
براهيم إ)الصواريخ على األماكن المستهدفة، والعدو يكتم ويخفي خسائره، كما استشهد المجاهد: 

عنيفة خاضها مع قوة صهيونية خاصة شرق  اشتباكاتثر أمن بيت حانون  (عاماً  23حجوح 
مجموعة من كتائب الشهيد تمكنت  مجازر، من االحتالل قوات به قامت ما على ، ورداً (3)المدينة

 :على النحو التاليوهي  (،RBG)بأربع قذائف  االحتاللاستهداف آليات من عز الدين القسام 
( RBG) بقذيفة (الجمارك)ناقلة جند صهيونية في منطقة  تاستهداف 11:55تمام الساعة في 

 (الحاووز)تم استهداف قوة صهيونية خاصة خلف  12:15الساعة  وفي تمام مضادة للدروع، 
تم استهداف  12:20في تمام الساعة و  مضادة لألفراد، (RBG) يبقذيفت (أبراج الندى)مقابل 

وفي اليوم نفسه ، (4)مضادة للدروع( RBG)بقذيفة (الجمارك)في منطقة برج جرافة صهيونية 
حيث  ،بعدد من المهام العسكرية ، القيامتوغلالوأثناء  ،كتائب القسام مجموعة أخرى من تمكنت

 (الجمارك وأبراج الندى)بالقرب من منطقة  يتم قنص جند ،صباحاً  9:45الساعة  في تمامنه إ

                                                 

 جند ناقلة في أرضية عبوة تفجر القسام كتائب القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (1)
  حانون  بيت في متوغلة صهيونية

 مسجد قرب صهيونياً  جندياً  تقنص القسام كتائب القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ( 2)
 حانون  بيت شرق  النعيم

ردا عي المجازر الصهيونية بحق  سرايا القدس حصاد سرايا القدس عن يوم اإلثنينبيان عسكري صادر عن  (3)
 أبناء شعبنا ومجاهدينا ارتقاء مجاهد

كتائب القسام تستهدف القوات الصهيونية  كتائب الشهيد عز الدين القساام: بالغ عسكري صادر عن (4)
 "RPG" المتوغلة في بيت حانون بأربع قذائف
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تمكن عناصر القسام من قنص جندي أخر في نفس  10:15ساعة ال في تمام، و المدينةغرب 
 .(1)المكان

 :قنص كانت على النحو التالي عدة عملياتنفذت كتائب القسام كما 
 .08:00قنص جندي صهيوني شمال بيت حانون الساعة  .1
 .08:20قنص جندي صهيوني شمال بيت حانون الساعة   .2
 .08:30قنص جندي صهيوني شمال بيت حانون الساعة  .3

.  (2) من جنوده في عمليات القنص القسامي اثنينوقد أعلن العدو الصهيوني عن إصابة 
 بيت غرب (الندى أبراج)و (الجمارك) من بالقرب صهيونية قوة توغلو في اليوم نفسه وأثناء 

 اليوم هذا في القدس لسرايا كان ولقد .(3) صهيونيين جنديين قنص من القسام تمكن ،حانون 
في تمام  (RBGمكنت إحدى مجموعات السرايا من استهداف آلية عسكرية بقذيفة )ت حيث بصمة

، كما اشتبكت مجموعة من مجاهدي السرايا مع القوات المتوغلة في (4)ظهراً  12:35الساعة 
عملية قرب معبر بيت الجنود صهاينة بجراح خالل  (3)إصابة المدينة، مما أدى إلى 

 . (5)(م سالم حجوجإبراهي) واستشهاد: ،)إيرز(حانون 
 

 توغلت قوات االحتالل نحو شارع حمد وذلك بتاريخ 2009وفي شهر يناير من العام 
تفجير م،  ولكن السواعد المتوضاة، لقنت العدو درسًا قاسيًا حيث استطاع القسام 2/1/2009

 . (6)(2وشواظ  1من صنع القسام وتطويرًا )لشواظ  (،3شواظ )بعبوة  (ميركافاه)دبابة 

                                                 

من جديد.. كتائب القسام تقنص جنديين  در عن كتائب الشهيد عز الدين القساام( بالغ عسكري صا1)
صهيونيين في بيت حانون؛ موقع مقاومتنا الفلسطينية، المقاومة، مجزرة صهيونية ورد قوي للمقاومة، )موقع 

 إلكتروني(.
مليات قنص شمال بيت كتائب الشهيد عز الدين القساام كتائب القسام تنفذ ثالث ع بالغ عسكري صادر عن( 2)

موقع مقاومتنا الفلسطينية، المقاومة، مجزرة صهيونية ورد قوي ؛ حانون والعدو يعترف بإصابة اثنين من جنوده
 للمقاومة، )موقع إلكتروني(.

 جنديين تقنص القسام كتائب جديد.. من القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (3)
 مصورة القنص عمليات .. حانون  بيت في صهيونيين

موقع بيان عسكري صادر عن سرايا القدس: استهداف آلية عسكرية صهيونية متوغلة شمال بيت حانون؛  (4)
 مقاومتنا الفلسطينية، المقاومة، مجزرة صهيونية ورد قوي للمقاومة، )موقع إلكتروني(.

نا الفلسطينية، المقاومة، مجزرة صهيونية موقع مقاومتالمكتب اإلعالم الحربي، لسرايا القدس، شمال غزة؛  (5)
 ورد قوي للمقاومة، )موقع إلكتروني(.

 المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام، بيت حانون. (6)



173 

 

وأثناء  ،تمكنت مجموعة من كتائب أبو علي مصطفىي اليوم التالي لالجتياح وف
من رصد وحدة من القوات الصهيونية الخاصة بالقرب من مسجد  ،م3/1/2009االجتياح بتاريخ 

 .(1) عبوة في أفراد القوة الخاصة ( وفجرتحمد)نهاية شارع  )النعايمة(
المدينة محاواًل أحداث أختراق عسكري،  والزال العدو ينتقل من منطقة إلى أخرى داخل

يكسر من خالله شوكة المقاومة إال أن القسام والمقاومة ال تزال صامدة ثابتة ضاغطة على 
بتفجير عبوة ناسفة أرضية بناقلة جند صهيونية  ،م5/1/2009 االثنينيوم الزناد فاستطاع القسام 
 .(2)إصابتها إصابة مباشرة تم و  ، متوغلة شرق المدينة

، مما أدى إلى ، اشتبكت سرايا القدس مع الجنود2009وفي منتصف يناير من عام  
 .إصابة العديد من جنود االحتالل

ولم يترك االحتالل وسيلة من وسائل الخبيثة التيتعتمد على القوة المفرطة إال وجربها في 
فستشهد م، 2/2009/ 9المواطنين في المدينة فها هو االحتالل يقصف المدينة بتاريخ

المجاهدان: )خالد الكفارنة( و)مقبل أبو عودة( من سرايا القدس، وذلك أثناء محاولتهم التسلل 
 . لتنفيذ عملية استشهادية شرق المدينة

وفي إطار وجدة الصف والعمل المشترك الي أثبت نجاعة حيث شاركت سرايا القدس، 
 اً فجر  1:35الساعة  م،2009 /29/4وكتائب شهداء األقصى مجموعات )أيمن جودة( بتاريخ 

من تفجير عبوة ناسفة بقوة صهيونية خاصة كانت تتسلل ألراضي المواطنين   مجموعةالتمكنت 
 .(3)وقوع إصابات مباشرة في القوة المستهدفة المجاهدون ، حيث أكد (إيرز)قرب معبر بيت حانون 

 هداءش كتائب و مصطفى علي أبو الشهيد كتائب من مشتركة مجموعة تمكنت كما
 الساعة تمام في ،م17/6/2009 األربعاء يوم  الشمالي الدين عز الشهيد مجموعة األقصى
طالق صهيونية هندسة وحدة من جنود قنص من ظهراً  2:17  بأعمال قيامها أثناء عليها، النار وا 

 .(4)المدينة شرق  الوزير بوابة شرق  (الفرطة) منطقة في الصيانة
 من القدس سرايا مجموعات إحدى تمكنت م،2009 لعامل سبتمبر شهر من الثاني وفي  

 شمال الزراعة كلية من بالقرب مساًء، 7:07 الساعة تمام في خاصة صهيونية قوة اكتشاف

                                                 

 المكتب اإلعالمي لكتائب أبو علي مصطفى، بيت حانون.( 1)
 القسام كتائب العاشر يومها في "الفرقان معركة "القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ( 2)

 حانون  بيت شرق  صهيونية جند بناقلة أرضية عبوة تفجر
بيان عسكري مشترك صادر عن سرايا القدس وكتائب األقصى: تفجير عبوة ناسفة بقوة صهيونية خاصة  (3)

 وتحقيق إصابات مؤكدة« إيرز»قرب معبر بيت حانون 
 حانون. بيت شرق  صهيونية هندسية وحدة تقنص المقاومة وكاالت: ا القسام( 4)
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 الا يقارب ما استمرت عنيفة اشتباكات وخاضوا ،الكثيفة النيران من بوابل وأمطروهم المدينة،
 . (1)والمقاومين المواطنين اتجاه العشوائي ارالن بإطالق العسكرية اآلليات وبدأت دقيقة، (20)

 ،م21/7/2010عداد لعملية مشتركة بتاريخ إلا وبعد عشر شهور من العملية السابقة تمو 
: مقاومالمجموعة واستشهد على أثرها ال استهدفت ،سرايا القدس وكتائب أبو علي مصطفى بين
 . (2) ق المدينةشر  (حي األمل)في منطقة عامًا(  19قاسم محمد الشنباري )

الساعة   وفي تمام ،م20/12/2010تمكنت كتائب أبو علي مصطفى  يوم األربعاء كما 
النار عليهم بشكل  فأطلقوافقام  ،على السلك الفاصل اً جندي (20)صباحًا من رصد  11:30

 . (3)بوا الهدف إصابة مباشرةابأنهم أص وهم، وأكد مقاتل(بكيس)مباشر بسالح متوسط من نوع 
الحمالت العسكرية على المدينة لم تفتر ولم تنخفض وتيرتها فلقد عانى سكان المدينة  إن

من الحجم الهائل للمحاوالت اليائسة للعدو لكسر شوكة المواطنين والمقاومة إال أن فصائل العمل 
 الوطني في المدينة ال زالت تلقن العدو الدروس والعبر.

ر جرافة يتفج من م،30/7/2011يخ حيث تمكنت مجموعة من سرايا القدس بتار 
صابتها  المدينةعسكرية صهيونية شمال   . (4) مباشر إصابةوا 

وألوية الناصر صالح الدين يوم السبت  ،قامت كتائب أبو علي مصطفىكما 
من إطالق عدد من الصواريخ اتجاه  ،مساءً  2:45م وفي تمام الساعة 26/3/2012

 . (5)المغتصبات
في اغتيال القائد  رافقها، وبعد الذي والتصعيد 2012عام ومع بداية حرب السجيل 

قصى بإطالق قذائف قامت مجموعة من كتائب األ (،أبو محمد الجعبري )كتائب القسام الشهيد: 
 ىمما أد ،سقطت القذائف داخل منزل ن(،نتيف هحستر )مستوطنة  باتجاه (80)هاون من عيار 

تجاه مستوطنات غالف قطاع امن الصواريخ ب دخرى بإطالق عدأقامت مجموعة كما  ه،إلى حرق
مجموعة أطلقت و  ،الصنع ةمحلى (107)بصواريخ من نوع  (،سيدروت)تحديد مدينة الغزة وب

                                                 

 شمال خاصة صهيونية قوة مع عنيفة اشتباكات تخوض القدس سرايا القدس: سرايا عن صادر عسكري  بالغ (1)
 .حانون  بيت
 .كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ملتقى النسر األحمر: بالغ عسكري صادر عن( 2)
 يت حانون.المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، ب( 3)
 مكتب اإلعالم الحربي، لسرايا القدس، شمال. ( 4)
 المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، بيت حانون. (5)
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وشارك في  ،مباشرة تهاصابإوكانت  (،بئر السبع)منطقة  باتجاه (غراد)خرى صاروخين من نوع أ
 .(1) زعانين )أبو شويش(محمد مجدي ال)الشهيد: ئد الوحدة الصاروخية قا هذه العملية



في تمام و  ،م22/4/2013م االثنين و تمكنت مجموعة من كتائب أبو علي مصطفى  ي
من رصد قوة صهيونية خاصة حاولت دخول المدينة فقامت مجموعة  ،صباحاً  11:45الساعة 

  .(2)من مقاتليها بالتصدي القوات ومنعها من الدخول إلى المدينة
ر ناقلة جند صهيونية يتفج من م،29/8/2013ا القدس بتاريخ كما تمكنت مجموعة من سراي

صابتها  المدينة،شمال   .(3)مباشر إصابةوا 
وتمكنت مجموعة من سرايا القدس من رصد قوة صهيونية خاصة بتاريخ 

مما أدى لمقتل القوة بإطالق النار، من األسلحة المتوسطة،  فاستهدا م، حيث تم 6/11/2013
صابة عدد من جنود ا  .(4) الحتاللوا 

كان للمقاومة في بيت حانون كلمتها، حيث  2014وخالل معركة العصف المأكول 
 قامت المقاومة بالعديد من المهام العسكرية، التي جاءت نتيجة واضحة لتطور المقاومة.

م، دبابتين صهيونيتين وناقلة جند 18/7/2014حيث استهدفت سرايا القدس بتاريخ 
خالل عبوات ناسفة، كما استهدفت قوة صهيونية خاصة بعبوة أفراد، شمال وشرق المدينة، من 

وتمكن مجاهدو السرايا من الحصول على الرشاش الخاص بالدبابة بعد تفجيرها، وقد اعترف 
بالقرب من مدرسة الزراعة في بيت توغل قوات خاصة . وأثناء (5)العدو بإصابة ثالثة جنود 

( اتجاههم مما أدى إلى RBG)ق قذيفتي طالبإ متمكنت مجموعة من كتائب القسا حانون،
اليوم نفسه توغل عدد من الدبابات بالقرب من شارع )حمد( في بيارة إصابتها بشكل مباشر، وفي

(؛ مما أدى إلى إصابتها إصابة RBG)أبو رحمة(، فقامت مجموعة من القسام بإطالق قذيفة)

                                                 

 المكتب اإلعالمي لكتائب شهداء األقصى، مجموعان نضال العامودي، بيت حانون. (1)
      المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، بيت حانون.      ( 2)
(؛ المكتب اإلعالمي الحربي، لسرايا 168يومًا من الحرب اإلجرامية على قطاع غزة، )ص  51( السحار: 3)

 القدس، شمال غزة. 
( المكتب اإلعالمي الحربي، لسرايا القدس، شمال غزة، سوى وكالة أنباء فلسطينية مستقلة: تغطية 4)

 جيش اإلسرائيلي في غزة، ) موقع إلكتروني(.".. المقاومة تواصل القصف وتمنع تقدم ال17مباشرة"
 ( وكالة فلسطين اليوم: سرايا القدس تنشر تفاصيل تفجير الدبابة في بيت حانون 5)
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رصد مجموعة من  سرايا القدس ة منكما تمكنت مجموع، (1)جنود 3مباشرة نتج عنها إصابة 
 (107)بصواريخ وتم استهدافها  المدينة،شمال  (الزراعة)لقوات الصهيونية المتوغلة بمنطقة ا

 . (2)الصهيونية المتوغلة  صفوف القوةفي وقوع إصابات  ، وأكد المجاهدون وقذائف الهاون 

بشكل مفاجئ وسريع  وفي اليوم نفسه قامت قوات االحتالل بالتوغل في منطقة أبو عودة
لم تتوقعه المقاومة وعند علمهم بذلك قامت المقاومة بتشكيل عدد من المجموعات وذلك من أجل 

ساعات، وأثناء ذلك تمكنت  5ترميم االختراق الذي حدث في المنطقة الذي استمر ما يقارب 
رم مجموعة من كتائب القسام من رصد مجموعة من القوات الخاصة في منزل المواطن أك

البحري )أبو عودة( قبل أذان المغرب بحوالي عشرة دقائق فقام المجاهد عبد الرحمن يوسف 
بوضع عبوة على شباك المنزل المتواجد في االحتالل وبعد تلقي األوامر من القيادة  (3)سعادات

قام بتفجيرها واشتبك المجاهدون مع قوات االحتالل من مسافة صفر باألسلحة الخفيفة والقنابل 
اليدوية، ولقد اكد المجاهدين سماع صراخ قوات االحتالل، حيث استمر االشتباك ساعة كاملة لم 

  (4)يتمكن االحتالل من التقديم لسحب جنوده من كثافة النيران.
مساًء قامت قوات خاصة  بالدخول إلى المنطقة ذاتها،  11وفي اليوم نفسه وعند الساعة 

خدم فيها االحتالل الزي الصحراوي الخاص بعناصر المقاومة ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة است
مع إطالق التكبيرات أثناء السير )هللا أكبر(، تمكن  عنصران من كتائب القسام من االقتراب من 

أمتار استطاع  5هذه المجموعة لمعرفة لمن تنتمي هذه المجموعة ومن مسافة ما يقارب 
ن معرفة أن هؤالء من القوات الخاصة اإلسرائيلية مجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسام م

وتوسع االشتباك معهم بشكل مباشر وجهًا لوجه من مسافة صفر واستمر ما يقارب الساعة حيث 
المقاومة األسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، وفي اليوم التالي توجه مجاهدي القسام  تاستخدم

دماء وأشالء وعتاد عسكري في المنطقة، تم  الذين اشتركوا في العملية للمكان وتم تصوير
عرضها على قناة األقصى، وأطلقت المقاومة على هذه العملية )عملية البالط األحمر(؛ وذلك 

 .    (5)لكثرة دماء قوات االحتالل في المنزل الذي تم استهداف المجموعة داخله 

                                                 

المكتب اإلعالمي لكتائب عز الدين (، 179يومًا من الحرب اإلجرامية على قطاع غزة، )ص  51( السحار: 1)
".. المقاومة تواصل القصف وتمنع 17ستقلة: تغطية مباشرة"سوى وكالة أنباء فلسطينية مالقسام، بيت حانون، 

 .تقدم الجيش اإلسرائيلي في غزة، )موقع إلكتروني(
 المكتب اإلعالمي الحربي، لسرايا القدس، شمال غزة.( 2)
 م.30/6/2017مقابلة )ع ع( قابلة زكريا عبد هللا عدوان بتاريخ  (3)
 م.30/6/2017ان بتاريخ مقابلة )ع ع( قابلة زكريا عبد هللا عدو  (4)
 م.30/6/2017مقابلة )ع ع( قابلة زكريا عبد هللا عدوان بتاريخ  (5)
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صهيونية متحصنة  قوة خاصة ،م19/7/2014وفي اليوم التالي استهدف القسام بتاريخ 
( وقد وهدت الدماء في المنزل بعد انسحاب RBG)بقذيفة  ة(دمر )سعيد البع شارع  :في منزل

أربعة جنود بالقرب من مدرسة الزراعة شمال مجاهدو القسام  وقنص قوات االحتالل منه،
  .(1)المدينة
 المجهز نفقال عبر ستنفذ العملية بأن القيادة من األوامر وصلت ،20/07/2014 وبتاريخ
 النخبة وحدة من االستشهاديون  وكان ،حانون  بيت مدينة شرق  العسكري  16 موقع لالقتحام
 الساعة وعند الليلة تلك وفي تامةٍّ، جهوزيةٍّ  على مجاهدًا، عشر اثنا عددهم يبلغ والذين القسامية
 النفق باتجاه تتحرك بدأت المشاة، وحدة من الصهيونية القوة بأن معلومات وردت فجرًا، الثانية
 العين، وفتح الفجر بزوغ ومع مباشرًة، الفجر صالة بعدو ،16 موقع إلى الحدود يخترق  الذي
 وبالفعل تقريبًا، ساعة بربع الثانية المجموعة تتبعها أن على بالخروج األولى المجموعة بدأت

 الثالث يقالطر  بين ما الصهيونية للقوة كمينٍّ  لنصب بالتحرك وأخذت األولى المجموعة خرجت
 وصلت األثناء هذه وفي والقيادة الثانية المجموعة مع مستمر تواصل على وبقيت والرابع،

 باتجاه مسارها غيرت قد النفق باتجاه المتقدمة الكبيرة الصهيونية القوة بأن للمجاهدين معلومات
 القرار فكان معها، التعامل الصعب من وأصبح حانون  بيت مدينة نحو وتوجهت ،(2)آخر

 موقع من العسكريان الجيبان تحرك الطريق هذا تسلك لدورية كمينٍّ  وتنفيذ البديلة للخطة باالنتقال
 الكمين إلى الدورية وصول وفور هجوميًة، مواقع المجاهدون  فاتخذ الثالث الطريق على "16"

 األول، الجيب باستهداف األولى المجموعة في الدروع مقاتل فقام كماشة، فكي بين أوقعوها
 عليه المجاهدون  وانقض الثاني الجيب توقف وعندها ، بدقة الهدف القذيفة أصابت وبالفعل
 وحاول الجيب نحو األولى المجموعة قائد تقدمو  جدًا، قريبةٍّ  مسافةٍّ  من بداخله من على وأجهزوا

 برتبة مقدم منهم قتلى 5 با العدو عترافا  قتلوا، قد جميعاً  وجدهم ولكنه الجنود أحد يسحب أن
 16 قلبة إلى "الباشا" قلبة من صهيونية، عسكريةٌ  قوةٌ  تحركت االثناء هذه في (كتيبة )قائد

 فاشتبكت بكثافة، المكان في االستطالع طائرات وانتشرت العملية، مكان على المسيطرة
 بالطائرات قصفهم بعد هأفراد يستشهد أن قبل ساعة، نصف لمدة القوة تلك مع األولى المجموعة
 . (3) الباقين استشهاد فيما النفق عين دخول في المجاهدين من اثنان فنجح ،واالستطالع الحربية

                                                 

المكتب اإلعالمي لكتائب عز الدين (؛ 188يومًا من الحرب اإلجرامية على قطاع غزة، )ص  51( السحار: 1)
 القسام، بيت حانون.

" شرق بيت 16قسام يكشف تفاصيل اقتحام "موقع ال: في الذكرى األولى للعمليةالوكالة الوطنية لإلعالم:  (2)
 ، )موقع إلكتروني(.حانون 

 العسكري. 16موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام: معارك وعمليات، اقتحام موقع  (3)
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، قامت كتائب م20/7/2014وأثناء توغل عدد من اآلليات في شارع )دمرة( بتاريخ 

مما أدى إلى إصاباتها إصابة مباشرة،  (؛p29)استهداف دبابة بقذيفة الشهيد عز الدين القسام ب
 (1)التصوير الصادر عن كتائب القسام. حسب ما جاء في 

في منزل في  تقوة صهيونية خاصة تمركز القسام  استهدفم، 21/7/2014 تاريخوفي
اليوم ، وفيصابة مباشرةإ اهتصابأدى إلى إمما  (؛RBG) ةبقذيف المدينةشرق  (المصرين)شارع 

لى إدى أمما  ؛راعةبالقرب من مدرسة الز  المدينةقنص جندي شمال نفسه تمكنت الكتائب من  
 .(3) ، كما قنص القسام جندي صهيوني أخر في نفس المنطقة(2)مقتله على الفور

من رصد مجموعة  ،تمكنت مجموعة من كتائب الشهيد عز الدين القسام وفي اليوم ذاته
 .(4)بشكل مباشر واستهدفتهامن القوات الخاصة 

جبهة الشعبية لتحرير فلسطين كما باغتت كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري لل  
، كما تم رصد مجموعة قوات االحتالل بإطالق النار على مجموعة راجلة مقابل أرض أبو رحمة

من القوات اإلسرائيلية في اليوم الثالث من االجتياح أثناء خروجهم من مدرسة الزراعة إلى إحدى 
  .(5)كثيفوتم إطالق النار عليهم بشكل  ،المنازل

 الشهيد كتائب من مجموعة استهدفت ،مدينةال على اإلسرائيلية االعتداءات استمرار ومع
 إصابتها وتم ((GBG بقذيفة المدينة شمال دبابة ،م22/7/2014 بتاريخ القسام الدين عز

 .(6) مباشرة ةإصاب

استهداف دبابة من  ،م22/7/2014كما تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام بتاريخ 
، وفي (7) النيران في اآللية فاشتعلت، شمال المدينةرب من مدرسة الزراعة بالق (p29)بقذيفة 

                                                 

 ، )موقع إلكتروني(.p29 فيديو يوتيوب: كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية في بيت حانون بقذيفة  (1)
 عالمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام، بيت حانون.المكتب اإل (2)
 والفصائل حانون  بيت شرق  تتوغل االحتالل قوات القسام: الدين عز الشهيد كتائب العسكري، اإلعالم دائرة( 3)

 )فيديو(. تتصدى الفلسطينية
يه قوة الخاصة، موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام دائرة اإلعالم العسكري، استهداف مبنى تتحصن ف(4) 
 م.21/7/2014
 المكتب اإلعالمي، لكتائب شهداء األقصى، مجموعان نضال العامودي، بيت حانون.( 5)
 والفصائل حانون  بيت شرق  تتوغل االحتالل قوات القسام: الدين عز الشهيد كتائب العسكري، اإلعالم دائرة (6)

 )فيديو(.تتصدى الفلسطينية
شمال بيت حانون،  RPG29 ام تستهدف دبابة " ميركافاه " صهيونية بقذيفةفيديو يوتيوب: كتائب القس (7)

 )موقع إلكتروني(.
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لى قطع كتفه إمما أدى  المدينة؛شمال  ة(دمر )في شارع  اً جندي نفسه قنصت كتائب القسام  اليوم
  (1). "ديمتري الفيناس"وأدت لمقتل قائد سرية في سالح المدرعات  ،صابته المباشرةإبعد 

 بيت شمال آخر مدرعات سرية قائد قنص من ،القسام قناصة تمكن التالي اليوم وفي
 )النعايمة( شارع نهاية يقع منزل في خاصة قوة ُرصدت ذاته اليوم وفي ة،قاتل برصاصة حانون 

 .(2)وأصابتها بشكل مباشر ( من كتائب القسامRBG) بقذيفة فاسُتهدف
عة من كتائب الشهيد مجمو  تمساًء تمكن 6الساعة  ،م23/7/2014يوم األربعاء وفي 

صاب (RPG)ي ترصد قوة خاصة في منزل فقامت باستهدافه بقذيف من عز الدين القسام  توا 
  .(3)الهدف بشكل مباشر

دبابة صهيونية بعبوة ناسفة أرضية بمنطقة  م، 23/7/2014بتاريخ  سرايا القدسفجر ت 
  .(4)شرق بيت حانون  (الثالجات)

من وعة من كتائب الشهيد عز الدين القسام تمكنت مجم ،م24/7/2014وفي تاريخ 
بإطالق ثالث  ون حيث قام المجاهد ،رصد مجموعتين من القوات الخاصة في منطقتين مختلفتين

 . (5)في صفوفهم ةمما أدى إلى وقوع إصابات محقق ؛وتفجير عبوة أفراد (RBG)قذائف 
ت الخاصة من رصد مجموعة من القوا كما تمكنت كتائب القسام في اليوم نفسه،

الصهيونية في إحدى المنازل في شارع )دمرة( يعود للمواطن بسام جاد هللا )الكفارنة( فتم االتفاق، 
مقاومًا، مع قيام  12بين مجموعتين من كتائب القسام بضرورة اقتحام المنزل بما يقارب 

أخرى من  المجموعة األخرى باإلسناد عند دخول المنزل وقبل التنفيذ بلحظات تم وصول مجموعة
وتمكن عناصر القسام ومن بينهم )الشهيد: يحيى  6القوات الخاصة باتجاه منزل يتواجد فيه 

إبراهيم أبو هربيد(، من رصد هذه المجموعة واالشتباك معهم من مسافة قريبة باألسلحة الخفيفة 
( ضمن والقنابل اليدوية، حيث كان قائد سرية قوات االحتالل )ملتسر( وضابط اإلشارة )ه عود

                                                 

؛ فيديو يوتيوب: العصف المأكول، (252يومًا من الحرب اإلجرامية على قطاع غزة، )ص  51( السحار: 1)
ز الدين القسام، قنص قائد سرية مدرعات شمال بيت حانون برصاصة قاتلة؛ المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد ع

 بيت حانون، )موقع إلكتروني(.
 والفصائل حانون  بيت شرق  تتوغل االحتالل قوات القسام: الدين عز الشهيد كتائب العسكري، اإلعالم دائرة (2)

 )فيديو(.تتصدى الفلسطينية
 تستهدف القسام كتائب"المأكول "العصف معركة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ )3(

  RPG بقذيفتي حانون  ببيت خاصة قوة فيه تتحصن منزالً 
 (.273يومًا من الحرب اإلجرامية على قطاع غزة، )ص  51( السحار: 4)
 صادر عسكري  بالغ( فيديو يوتيوب: العصف المأكول، اشتباك مع قوة صهيونية خاصة شمال بيت حانون، 5)

 قوات مع ضارية اشتباكات خاضوا مجاهدونا "المأكول ف"العص معركة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن
   محققة. إصاباتٍّ  فيها وأوقعوا حانون  بيت شمال االحتالل
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صابة ضابط اإلشارة، وذلك حسب  هذه المجموعة الخاصة؛ مما أدى إلى مقتل  قائد السرية  وا 
ما جاء في اعترافات قوات االحتالل من خالل ما بثته من تقرير نشرته وكالة شهاب لألنباء على 

م، وكذلك تصوير دمائهم على الجيب المدني في منطقة العملية كما كان 2015اليوتيوب عام 
، كما تمكنت المجموعة األخرى من المقاومين من (1)موضحًا في تقرير بثته قناة األقصى

، وكان (RBG)قذائف  بثالثو  ،بعبوة أفراداستهداف منزل جاد هللا المتحصنة به القوات الخاصة 
ًا باألسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، وأكد المجاهدون سماع صراخ تلك القوات، مباشر  االشتباك

 . (2)م تصوير االشتباك وعرضه على قناة األقصى وت
 مدينةالجنوب  (البنات)ين في شارع يقنص جندوفي اليوم نفسه تمكنت كتائب القسام من 

 (3)مما أدى إلى إصابتهما إصابة مباشرة
م، قهرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجيش 25/7/2014وفي يوم الجمعة الموافق 

فقد قامت  هر( على حد زعمه، من خالل عدد من العمليات النوعية،)األسطورة، الذي ال يق
في بورة  منزل مفخخ بعبوات أفراد ىقوة خاصة إل كتائب الشهيد عز الدين القسام باستدراج

اليوم والجرحى، وفي القتلى بهم ون وقع المجاهد، وأتم تفجير المنزلحيث  )جميل( شرق المدينة،
صابته إصاو قنص جندي نفسه تم   (،تاندوم)بقذيفتين  (ميركافا)وتم استهداف دبابة ، بة مباشرةا 

في آخر  المدينةشرق  إعطابهالى إدى أمما  ؛تم استهداف جرافة بقذيفة تاندوم ذاته وفي الوقت
 .(4)( ينيالمصر )شارع 

كما أن المقاومة أذاقت االحتالل ألوان العذاب، من خالل تنفيذ عدد من العمليات 
 المدينة،مع قوة خاصة تحصنت في منزل شرق  حيث اشتبكت ،م25/7/2014النوعية بتاريخ 

عبوة أفراد بقوة  ة، وفجرتمباشر  إصابةصابتهم أو  (RBG)تم تفجير عبوتي أفراد وثالثة قذائفو 
أوقعت العديد من الخسائر في القوات المتقدمة، وفي ، (أبو عودة)شارع  المدينةخاصة شمال 

إصابة  إصابتهم وتمت المدينة،قنص ثالثة جنود شرق ام من اليوم نفسه تمكنت كتائب القس
واستطاعت مجموعة من  (6)المدينة،شرق ( RBGبقذيفة )استهداف ناقلة جند ، وتم (5) مباشرة

 ،نقطة كمين محكم ىإل اً جندي (15)قوة صهيونية خاصة مكونة من  كتائب القسام استدراج
في شارع معهم بالسالح المتوسط  واشتبكت (،RBG)واستهدافهم بعبوات أفراد وعدة قذائف 

                                                 

 م.30/6/2017مقابلة )ش ع( قابلة زكريا عدوان بتاريخ  (1)
 م.30/6/2017مقابلة )ش ع( قابلة زكريا عدوان بتاريخ  (2)
 قسام، بيت حانون.المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد عز الدين ال( 3)
 (.299يومًا من الحرب اإلجرامية على قطاع غزة، )ص  51السحار:  (4)
 (.301)ص  المصدر نفس: (5)
 فيديو يوتيوب: شاهد اشتباكات مباشرة بين المقاومة والجيش االسرائيلي في بيت حانون، )موقع إلكتروني(.( 6)
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 (،شريف الحمدين)و (،محمد زويدي) يد قائد وحدة المدفعية:شارك في العملية الشه)النعايمة(، و 
كان رجال المقاومة  25وهي عبارة عن عمليتين متتاليتان في صباح يوم  (1)(عالء اليازجي)و

مكان، ولكن لم يتمكن الشباب من على ترقب في انتظار العدو حركة القوات الخاصة في ال
تحديد مكانهم وتم اقتحام بعض المنازل، ولكن لم يجدوا شيء، ومع الظهر توجه قائد النخبة 
الشهيد/ خالد عدوان إلى المنطقة وقام باالستفسار عما يدور في المنطقة من تحرك لقوات 

زل التي تم اقتحامها االحتالل؛ فأكد األخوة عدم وجود شيء، فسأل عن منزل يقع خلف المنا
وكان منزل في خط متأخر؛ يعود للمواطن جودة أبو زريق )الكفارنة( فقام قائد النخبة ومعه عبد 

في الغرفة  االرحمن سعادات وأحد المجاهدين باقتحام المنزل والبحث فيه غرفة غرفة ووجدو 
حتالل بفتحها، كان يوجد األخيرة المقابلة لمنزل أكرم البحري )أبو عودة( تم مشاهدة ثغرة قام اال

صوت بالعبري فكان واضحًا من الصوت أن هناك اجتماع أو ما شابه، فقررت المجموعة وضع 
عبوة على شباك الغرفة التي يخرج منها الصوت وتم إعطاء األمر لألخ عبد الرحمن سعدات 

هدين، وبعد بتفجير العبوة مع ضرورة أخذ االحتياطات األمنية الالزمة لعدم كشف مكان المجا
دقائق، وفي اليوم  5تفجير العبوة كان هناك صراخ كثيف من قوات االحتالل بعد االنفجار با 

نفسه اعترف العدو بمقتل جندي في هذه العملية فسجد القائد خالد عدوان هلل شكرًا على نجاح 
ذي تم تنفيذ العملية، وبعد االنتهاء من العملية نسي المجاهد عبد الرحمن إغالق باب المنزل ال

العملية فيه فبقي المجاهدون يترقبون المكان نفسه من ساعة الظهر  فقامت قوات االحتالل 
التابعة لوكالة الغوث وعند سماع الخبر،  وابمجزرة جديدة استهدفت النازحين إلى مدرسة األونر 

لساعة قرر الشباب ضرورة الرد على المجزرة، واستمروا في مراقبة قوات االحتالل، وعند ا
دقيقة بدأ الجنود يخرجون من أحد المنازل ومعهم كشاف، حيث كان هناك تنسيق بين  10:45

جميع المجموعات بعدم القيام بأي عمل إال بعد تلقي األوامر من القيادة فكان الشباب قد جهزوا 
ًا منهم عبوة أفراد مسبقًا في المكان فتقدم عدد من جنود االحتالل باتجاه العبوة بشكل مباشر ظن

عدم وجود مقاومة في المنطقة حيث تعتبر هذه الوحدة من وحدات )الهالة( وهي وحدة الهندسة؛ 
فقام الضابط بالتوجه نحو العبوة ثم تبعة ثالثة جنود أخرين، وقام بحمل العبوة من أجل فك 

أجل صاعق التفجير الخاص بالعبوة  فقام األخ عبد الرحمن بطلب اإلذن من قائد المجموعة من 
إعطائه األمر بالتفجير فقام بعملية التفجير فكان االنفجار كبير لم ُيَر له مثيل، وتقطعت أجساد 
األربعة جنود إلى أشالء فحاول عناصر المجموعة التقدم لسحب ولو جثة واحدة فلم يجدوا سوى 

ن ما أشالء، وتم االشتباك مع باقي القوات الخاصة والتي قدر عددها حسب ما ذكر المقاومو 
جنديًا، وكانت هذه القوة تحت مرمى نيران المقاومة في منطقة مفتوحة، وذلك  60يقارب 

                                                 

 المأكول من نقطة صفر، )موقع إلكتروني(. فيديو يوتيوب: اشباح بيت حانون خالل معركة العصف (1)
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دقيقة اعترف العدو  45باستخدام القنابل اليدوية واألسلحة الرشاشة واستمر االشتباك ما يقارب 
دقيقة من جهنم في بيت حانون كما ذكر الجنرال )كالعات مسترناك( الذي  17بأنهم واجهوا 

دقيقة، وذكر  45ب في تلك المعركة فهذه كانت البداية ولكن العملية استمرات حتى أصي
المجاهدون القساميون أنه ومع كل طلق ناري وقنبلة يدوية كان يسقط جنود على األرض وال 
يقوموا من أماكنهم ما بين قتيل وجريح وأكد قائد المجموعة التي نفذات العملية بأنهم قاموا 

قنبلة يدوية، وأثناء العملية قام أحد جنود االحتالل بإطالق النار باتجاه  25بضرب ما يقارب 
المقاومين من حمام منزل مجاور، لهم فقام أحدى المجاهدين بإلقاء قنبلة يدوية انتهى بعدها 
إطالق النار من هذا المكان، وقام جندي أخر ومعه مجموعة من قوات االحتالل بالدخول إلى 

منطقة، وكان له منور في األعلى فقام بإطالق النار منه باتجاه المقاومة، فتسلل كراج سيارة في ال
أحد المقاومين وقام، بإلقاء قنبلة داخل الكراج الذي كان بداخله عدد من الجنود وسيارة مدنية ومع 
قوة االنفجار خرج لهب كبير من المكان مع انفجار السيارة، وبدأ الصراخ والعويل من قبل الجنود 
الموجودين في تلك المنطقة، وبعد ذلك قامت المجموعة باالنسحاب من المنطقة بشكل تكتيكي؛ 
بسبب نفاذ الذخيرة مع المجاهدين، فتم التوجه إلى القائد خالد عدوان الطالعه على الوضع 
وتوقع المجاهدون عودة قوات االحتالل للمكان لتلملم أشالء جنودها، فطلبوا من القائد خالد 

فتم اختيار القسامي نضال الزعانين وهو متخصص في  RBGشخصًا ماهرًا في ضرب  عدوان
الدروع فتوجه، إلى منزل قريب من مكان العملية، وبقي في المكان يرصد تحركات العدو وبعد 

وأكد   TBG)جنود إلى مكان العملية فقام المجاهد نضال بإطالق قذيفة  ) 8فترة وجيزة تقدم  
صابتهم إصابة مباشرة. المجاهدون القريبو  ن من المكان أن جثث الجنود قد اشتعلت فيها النار وا 

(1)  
دقيقة تعرضت لقصف واستهداف  17ولقد صرح العدو "اإلسرائيلي" أن قواته خالل  

دقيقة من جهنم، ولقد قاد المعركة مع االحتالل في هذه المنطقة  17فأطلقوا على هذه الدقائق 
)خالد عبد هللا عدوان(، و مسؤول الفصيل الشهيد)إياس  :المدينة الشهيد قائد النخبة القسامية في

  .(2)أحمد أبو عودة(

                                                 

 مز28/6/2017مقابلة )ع ش( قابلة زكريا عدوان بتاريخ  (1)
دقيقة اشتباك عنيف في زقاق بيت حانون ومحاولة كتائب القسام أسر جندي إسرائيلي؛   17فيديو يوتيوب:( 2)

تيوب: كتائب القسام تكشف عن المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام، بيت حانون؛ فيديو يو 
 تفاصيل عملية نوعية في بيت حانون شمال قطاع غزة، )موقع إلكتروني(.
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 هبتفجير  واوقام ،حد المنازلأمجموعة من القوات الصهيونية الخاصة إلى القسام واستدراج 
صابة آخرين حسب اعتراف العدو و مما أدى إلى مقتل جنديين  ؛داخل المنزل زرعت عدة عبواتب ا 
(1). 

صابته في مقتل من  لقد كان يوم جمعة مبارك، تمكنت فيه المقاومة من إيالم العدو وا 
 ،االحتالل على أبناء الشعب الفلسطيني اعتداءاتومع استمرار خالل تنفيذ العمليات النوعية، 

استهداف جرافة صهيونية شرق المدينة بقذيفة ، كتائب الشهيد عز الدين القسام استطاعت
صا(تاندم)  .(2)بتها إصابة مباشرة ، وا 

 يوم الجمعة الموافقالقسام مجموعة من كتائب الشهيد عز الدين قامت كما 
صابته ،جنود شرق المدينة ةظهرًا بقنص ثالث 1:30وفي تمام الساعة  ،م25/7/2014  موا 

 .(3)إصابة مباشرة
ك من اتصلت قيادة كتائب القسام على المجاهدين المتواجدين في منطقة النعايمة؛ وذل

أجل تنفيذ كمين لقوة صهيونية خاصة  في منطقة بورة جميل ولكن نظرًا لظروف غامضة تم 
إلغاء العملية، ولكن قدر هللا غالب، حيث تقدمت مجموعة من جنود االحتالل في المنطقة 
المتواجد فيها عناصر المقاومة في منطقة شارع النعايمة، حيث كان هناك رتل مكون من دبابة 

ند وجرافة،  فكانت الجرافة تقوم بتجريف األراضي وعمل سواتر رملية، والدبابة تقوم وناقلة ج
بإطالق القذائف المدفعية باتجاه المنازل المجاورة، وكانت ناقالت الجند تقوم بإنزال عدد من 
الجنود للدخول في المنازل المحيطة بالمنطقة، فقامت المجموعة المكلفة من عناصر القسام منهم 

ئد: محمد إبراهيم زويدي، عالء اليازجي، شريف حمادين وآخرين بالتوجه إلى أقرب منطقة وتم القا
توزيعهم على مجموعتين لمحاصرة المنطقة من الجهتين الشرقية والغربية، فتم رصد مجموعة من 
القوات الخاصة وهي تدخل منزل المواطن زياد حسن المصري، وبعد أخذ األوامر من األخ 

فتم تكليف أحد األخوة المختصين قام بإطالق  RBGد زويد بضرب المنزل بقذيفة الشهيد محم
القذيفة على الجنود الموجودين على الشباك وتم االشتباك معهم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتم 
سماع صراخ جنود االحتالل، وبعد نصف ساعة قدمت مجموعة جديدة من الدبابات؛ لتساند 

واصابتها بشكل مباشر   RBGفقامت المقاومة باستهداف ناقلة الجند بقذيفة المجموعة القادمة، 
وزاد عدد أرتال االحتالل، وتم رصد مجموعة من جنود االحتالل يدخلون منزاًل أخر المنطقة، 

                                                 

 قوةً  يستدرج القسام "المأكول "العصف معركة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ( 1)
 إلكتروني(. ، )موقعوجريح قتيل بين ويوقعها عبوات بها ويفجر حانون  بيت شرق  لمنزل خاصةً 

 تستهدف القسام كتائب "المأكول "العصف معركة القساام الدين عز الشهيد كتائب عن صادر عسكري  بالغ (2)
 ، )موقع إلكتروني(.تاندم بقذيفة حانون  بيت شرق  صهيونية جرافة

 المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام، بيت حانون.( 3)
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جاءت فيهم بشكل مباشر، وأخذ الجنود  RBGوهم صاعدون على الدرج، فتم استهدافهم بقذيفة 
ر المقاومون ردة فعل االحتالل، وبعد عشرة دقائق جاء مسعفين لعدد يستغيثون ويصرخون، وانتظ

ومن ثم قام أحد المجاهدين   اً جندي (15من الجنود وقد قام المجاهدون بعدهم حيث كانوا )
مضادة لألفراد، وأصابتهم إصابة مباشرة ثم قامت باقي المجموعات  TBG (1))بإطالق قذيفة )

صابة وقتل العديد من قوات االحتالل، بإطالق النار من أسلحة متوسطة  وخفيفة باتجاه المكان وا 
وبعد إتمام المهمة قامت المجموعة المقاومة باالنسحاب من المنطقة، وأثناء ذلك تم استهدافهم 
من طائرات االستطالع؛ مما أدى إلى استشهاد ثالثة من المقاومين، هم: القائد/ محمد إبراهيم 

 .(3) (2)مادين، المجاهد: عالء اليازجي. زويدي، والمجاهد: شريف الح
وبالتزامن مع المجزرة التي ارتكبها االحتالل في الشجاعية ننن تتت أطلقت كتائب أبو 

ظهرًا بعد رصد تجمع  2تجاه الكلية الزراعية في تمام الساعة اب (RBG)قذيفة  علي مصطفى
نفذت سرايا وفي اليوم التالي ، مباشرةإصابة  مما أدى إلى إصابتها ؛كبير للجنود داخل الكلية

مجموعة من القوات القدس وكتائب أبو علي مصطفى عملية مشتركة استهدفت من خاللها 
 وعند اليوم نفسه،، وفي( ملم60صباحًا، بقذائف )هاون( عيار ) 6:00عند الساعة  اإلسرائيلية
( RBG)بقذيفة  سهانف تم استهداف مجموعة من قوات االحتالل في المنطقة ،ظهراً  12الساعة 

واالشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقامت مجموعة من كتائب الشهيد عز الدين القسام 
م، بتنفيذ عملية واشتباك مسلح، حيث اعترف العدو بأن اإلمداد تم قطعة 25/7/2014بتاريخ 

ب الشهيد أبو من قبل مجموعات من المقاومة، فكان من األدوار المهمة التي قام بها أبناء كتائ
 .(4)علي مصطفى، قطع اإلمداد لقوات االحتالل المتواجدة في شارع )أبو عودة( 

ر القسام دبابة ميركافا بعبوة  8م الساعة 26/7/2014وفي يوم السبت  صباحًا فج 
 .(5)برميلية مقابل أبراج الندى وأصابوها بشكل مباشر

ي المدينة من خالل ما أنجزته يتضح مما سبق أن المقاومة أبدعت وأوجعت االحتالل ف
من عمليات نوعية خالل انتفاضة األقصى، وصواًل إلى معركة العصف المأكول التي ظهر فيها 
التطور النوعي في األداء، الذي فاجأ العدو الصهيوني، بل العالم بأسره، كما تبين بأن المقاومة 

                                                 

 م.2/7/2017ا عبد هللا عدوان، بتاريخ مقابلة ) ص ش( قابلة زكري( 1)
 م.2/7/2017مقابلة ) ص ش( قابلة زكريا عبد هللا عدوان، بتاريخ  (2)
 كتائب عن صادر عسكري  بالغ(؛ 302يومًا من الحرب اإلجرامية على قطاع غزة، )ص  51السحار:  (3)

 مقتلة إلى حانون  بيت شمال خاصة ةقو  تستدرج القسام كتائب "المأكول "العصف معركة القساام الدين عز الشهيد
 ، )موقع إلكتروني(.جنود (10) على وتجهز

 المكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، بيت حانون.( 4)
 (.309يومًا من الحرب اإلجرامية على قطاع غزة، )ص  51( السحار: 5)
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بق على وسيلة أو آلية إال عملت على تطوير األسلحة حيث أن الحاجة أم االختراع، ولم تُ 
 واستخدمتها من أجل مواجهة االحتالل.
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 النتائج والتوصيات:
 أواًل: النتائج:

ارتكب االحتالل اإلسرائيلي، جرائم حرب منطمة ضد أهالي مدينة بيت حانون أدت إلى  .1
م، 2014 – 2000انتهاك حقهم في الحياة، حيث قتلت إسرائيل خالل الفترة بين عامي 

( شهيدًا، عبر استخدام أساليب وحشية من القتل العمد، والقصف المباشر للمنازل 342)
 والمؤسسات.

انتهج االحتالل اإلسرائيلي سياسة االعتداء على المؤسسات والطواقم العاملة في القطاع  .2
 الصحي وذلك لتعطيل دورهم في تقديم الخدمة ا لطبية للمواطنين والمقاومين.

ألراضي الزراعي في المدينة إلى استهداف من قبل جرافات أظهرت النتائج تعرض ا .3
 ( دونمًا.32473.15العدوان وطائرته، حيث جرف  خالل الفترة ما مساحته )

قبل العدو حيث دمر خالل الفترة  تعرضت منازل المواطنين إلى قصف وتدمير هائل من .4
كل بش دمر (5306)وهدم كلي  منزالً  (2052م ) 2014 – 2000ما بين عامي 

 جزئي.
االعيان المدنية التي استهدفت لم تكن تستخدم ألغراض عسكرية، لذا يعد استهدافها  .5

 انتهاكًا للقانون الدولي واإلنساني.
لى تدمير االقتصاد الفلسطيني في مدنية خالل الدراسة أن االحتالل يهدف إ تبين من .6

خالل الفترة ما  بيت حانون حيث بلغ عدد المنشأت التجارة والصناعية التي استهدفت
 ( منشأة ومصنع.817م )2014 – 2000بين عامي 

انتهكت قوات االحتالل حق الفلسطينيين في الحرية من خالل اعتقال أعداد كبيرة من  .7
تعرض للتعذيب، وأعدم  المواطنين عبر االجتياحات أو على معبر بيت حانون، بعضهم

 سبيلهم.  البعض بعد إخالء
ل اإلسرائيلي دمر البنية التحتية للمنشآت المدنية الخاصة أظهرت الدراسة أن االحتال .8

كز الشرطة، والمؤسسات اوالعامة حيث ألحق دمار هائل بالمساجد، والنوادي، ومر 
 التعليمية.

ة بالمدن على قصف الجسور الثالثة التي تربط المدين هركز االحتالل في معظم اجتياحات .9
ر لمحوالت الكهرباء وأبار المياه، للضغط استهداف مستم كأن هناالفلسطينية األخرى، 

 على الحاضنة الشعبية للمقاومة.
أظهرت النتائج بسالة المقاومة في بيت حانون ، كما بينت وجود ضعف في التنسيق بين  .10

 فصائل العمل الوطني واإلسالمي المقاوم.
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وجود ضعف واضح في أداء بعض فصائل العمل الوطني وجوهزيتها من حيث العدة  .11
 تاد.والع

تطور واضح في وسائل المقاومة عبر المراحل المختلفة، وبسالة المجاهدين في الميدان،  .12
 ووجود تطور نوعي في التكتيكات والمقاومة.

يالحظ التفاف المواطنين في بيت حانون حول المقاومة وتمترسهم في أراضهم على رغم  .13
 مصابهم الجلل وتدمير اقتصادهم ومؤسساته ومنازلهم وأراضيهم.

دور وسائل اإلعالم في نقل الحقائق المتعلقة بحجم الدمار  ضعف أظهرت النتائج .14
 واالنتهاكات التي تعرض لها المدنية على مدار السنوات السابقة. 

 
 ثانيًا: التوصيات:

، والعمل على خصوصاً  عامة ومدينة بيت حانون لقطاع غزة العمل على توفير حماية  .1
لزام )إسرائيل( كعضو توفير ضمانات لمنع تكرار العدوا ن اإلسرائيلي على المدينة، وا 

 موقع على االتفاقيات الدولية بتطبيق اتفاقيات جنيف على األراضي الفلسطينية المحتلة.
تنسيق الجهود بين الوزارت المختصة والمؤسسات الحقوقية، لتوفير قاعدة بيانات واحدة  .2

 ترصد وتوثق كافة االعتداءات اإلسرائيلية.
نة طوارئ تشارك فيها فصائل العمل الوطني واإلسالمي، ومؤسسات المجتمع تشكيل لج .3

المدني، والوزارات الحكومية لدراسة نقاط الضعف، وتحديد السنوريوهات المحتملة ألي 
 من األثار السلبية لهذه الحروب.والحد حرب قادمة، ووضع خطة طوارئ للتحقيق 

مساعدات وتعويضات للمنازل أو  تثبيت سكان المناطق الحدودية من خالل تقديم .4
ربهم وخروجهم تي جرفت لضمان بقاء الناس وعدم تسالمنشآت أو األراضي الزراعية ال

 من هذه المناطق.
تعزيز التنسيق بين مؤسسات المجتمع المحلي، لكي يتسنى لها تقديم الخدمات اإلغاثية  .5

 .عن الحزبية واألهواء والعشوائية اً واإلنسانية بشكل منظم بعيد
تسليط الضوء على حجم االنتهاكات واالعتداءات التي تمر بها المدينة عبر وسائل  .6

 اإلعالم المختلفة ووسائل التواصل االجتماعي.
بين فصائل العمل الوطني المقاوم لتحسين القدرة على التصدي لالحتالل  زيز التنسيقتع .7

 اإلسرائيلي.
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 المصادر:المراجع و 
 

 المراجع العربية:
  .2- 1بند  6اتفاق حقوق الطفل، مادة 

والخسائر والهجمات االستشهادية  العمليات العسكرية  م، صيف(.2005، ميشال ك. )إسبوزيتو
 .206 – 191(، ص 63، العدد )مجلة الدراسات الفلسطينيةواالغتياالت. 

القانون الدولي اإلنساني  لحقوق المواطن،الهيئة الفلسطينية المستقلة ( م2003) أيوب، نزار:
، سلسلة تقارير والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن

 (.32قانونية )
كتائب القسام تستهدف ناقلة جند بالغ عسكري صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القساام: 

 م.01/01/2008الثالثاء الموافق  RPG صهيونية متوغلة في بيت حانون بقذيفة
 .، غزة، بيت حانون GISقسم  –تقرير الدائرة الهندسية  (،م2014، )بلدية بيت حانون 
م، 2009 – 2008عام  كشف أضرار البنية التحتية حرب الفرقان (،م2009،)بلدية بيت حانون 

 .غزة، بيت حانون، بلدية بيت حانون 
سسات األهلية والحكومية الناتجة عن اجتياح للمدينة أضرار المؤ  (،م2009)بلدية بيت حانون،

 .، غزة، بيت حانون، بلدية بيتت حانون م2009
، بلدية ، غزة، بيت حانون التقرير التشخيصي لبلدية بيت حانون ( م2014)بلدية بيت حانون، 

 .بيت حانون 
لصناعية كشف بالمنشآت التجارة وا قسم الحرف والصناعاتتقري  (م 2015)،بلدية بيت حانون 
 .، غزة، بيت حانون، بلدية بيت حانون في المدينة

، غزة، بيت حانون، م2014 كشف أضرار حرب العصف المأكول (،م 2014)بلدية بيت حانون،
 .بلدية بيت حانون 

ردا عي المجازر  بيان عسكري صادر عن سرايا القدس حصاد سرايا القدس عن يوم اإلثنين
دينا ارتقاء مجاهد.. وقصف اهداف صهيونية محاذية الصهيونية بحق أبناء شعبنا ومجاه

 22االثنين   R.P.G صاروخًا قدسيا، وخمسة قذائف هاون، وثالث قذائف 21للقطاع با
 م28/4/2008ها،الموافق 1429ربيع آخر

 2000 كشف أصحاب المناحل المتضررة (،2014م ، )الزراعية بيت حانون التعاونية الجمعية 
 .ون، الجمعية التعاونية الزراعيةغزة، بيت حانم، 2014 –
، غزة، م  2009 كشف باآلبار المتضررة (،م 2009،)الزراعية بيت حانون  التعاونية الجمعية

 .الجمعية التعاونية الزراعيةبيت حانون، 



190 

 

كشف مزارعين بيت حانون المتضررين لغاية  (م 2004) الزراعية بيت حانون  التعاونية الجمعية
 .يت حانون، الجمعية التعاونية الزراعية، غزة، بم2004ابريل/

، م2014 الحرب األخيرة كشف أضرار بيت حانون، (،م 2014) ،الجمعية التعاونية الزراعية
 ..، الجمعية التعاونية الزراعيةغزة، بيت حانون 

 – 2000كشف األسرى والمحررين بيت حانون  (،م 2013) جمعية واعد لألسر والمحررين،
 جمعية واعد لألسرى والمحررين. ، غزة، غزة،م 2014

، م 2012 – 2008يوميات حربين على غزة الفرقان وحجارة السجل جميل عبد الرحيم السحار: 
 إشراف أ.د. خالد الخالدي، إصدار الثامن: مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني.

ا االستراتيجي منذ وسائل المقاومة القتالية ومراحل تطوره(  م 2016/ أكتوبر 5 – 4 ) ، وسام:جودة
، ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي السابعة لكلية اآلداب بالجامعة اإلسالمية " م2000العام 

 التحوالت الموضوعية في القضية الفلسطينية بعد أوسلو".
تطور مدي وأثر صواريخ القسام من خالل بالغات (، م 2016/ أكتوبر 5 – 4 ):، إسالمحبوش

، ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي السابعة لكلية اآلداب بالجامعة كتائب عز الدين القسام
 اإلسالمية " التحوالت الموضوعية في القضية الفلسطينية بعد أوسلو".

ط ا، غزة: المركز  ،أسماء أراضي فلسطين المعاني والدالالت (،م 2005) محمود:حسين، 
 القومي للدراسات والتوثيق.

 .، ط جديدة، الشام: دار الهدى كفر قرعبالدنا فلسطين(، م 1991، مصطفى مراد: )الدباغ
الجغرافيا العسكرية لقطاع غزة على مستقبل المقاومة  (م 2016/ أكتوبر 5 – 4 ) :، أحمددلول

ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي السابعة لكلية اآلداب بالجامعة اإلسالمية "  ،الفلسطينية
 سطينية بعد أوسلو".التحوالت الموضوعية في القضية الفل

، غزة: المركز القومي للدراسات 1ط  ،بيت حانون تاريخ وحضارة (،م 2009، محمود. )الزعانين
 والتوثيق.

طفال استشهدوا في عدوان غزة االخير: حتى  41 السفير الحزب الشوعي لبناني: :هيفاء ،زعيتر
 م.28/9/2012، تاريخ النشرال يصبحوا مجرد أرقام من فلسطين

،غزة: مركز التأريخ يوميات حربين على غزة الفرقان وحجارة السجيل (م 2014) :، جميلارالسح
 والتوثيق الفلسطيني.

 ، دمشق: دار المأمون للتراث.1ط  ،معجم بلدان فلسطين ،(م 1987) :، محمدشراب
وتفسير معانيها ومدلوالتها  معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية (،م 2002، محمد. )شراب
 لسياسية والحضارية.ا
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، مدير تحرير صحفية االردن ،المقاومة الفلسطينية مراحل التطور وآفاق المستقبل فرج:  شلهوب،
 .السبيل، مختص في الشئون الفلسطينية

تحقيق: عبد اللطيف زكي  ،اتحاف األعزة في تاريخ غزة (،م 1999، عثمان مصطفى: )الطباع
 .أبو هاشم. ط ا. غزة: مكتبة اليازجي

التقييم الجغرافي لمدينة بيت  ها(،1434 –م 2013نيسان/ابريل  11 – 10) :، باللعبد الدايم
ورقة مقدمة إلى  ،الواقع والطموح دراسة جغرافية باستخدام نظم المعلمات الجغرافية حانون 

 المؤتمر العلمي الثاني "بيت حانون .. الماضي والحاضر"، بيت حانون، بلدية بيت حانون.
خالل انتفاضة األقصى  االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون (، م 2009): كرم، أعدوان

، 17ة الدراسات اإلنسانية، مج م، مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسل2006 – 2000المبارك 
 (.2)ع
تاريخ حضارة ها(، 1434 –م 2013نيسان/ابريل  11 – 10)  :، أمانيعمرو  أكرم، عدوان،

مة إلى المؤتمر العلمي الثاني" بيت حانون.. الماضي والحاضر"، بيت ، ورقة مقدومقاومة
 .حانون، بلدية بيت حانون 

 ، دار افنان للطباعة.1، ط انتفاضة األقصى الحقائق في الوثائق(، م 2003)علقم، نبيل: 
 االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية في  (م 2004) أبو عامر، عدنان:

رسالة ماجستير غير منشورة، ،  م 1993 – 1987قطاع غزة خالل االنتفاضة األولى 
 الجامعة اإلسالمية غزة.

 
 كلر، السياسات اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة )عبري(.

 اتفاقية جنيف :ICRCاللجنة الدولية للصليب األحمر 
 -12رة من تقرير أسبوعي يغطي التف (،م2001)الفلسطيني لحقوق اإلنسان، المركز

 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م18/4/2001
 -12تقرير أسبوعي يغطي التفرة من  (،م2001)المركز  الفلسطيني لحقوق اإلنسان،

 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانم18/4/2001
ام عبر فلسطينيين منذ بداية الع 5االحتالل يعتقل  (،2013، ) مركز أسرى فلسطين للدراسات

 م.13/2/2013تاريخ النشر:  ، معبر بيت حانون 
، المركز ، غزةم2004التقرير السنوي لعام  (،م2004) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 الفلسطيني لحقوق اإلنسان
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المركز يخشى من تعرضهما للتعذيب: قوات  (م2011ن، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسا
، م2011ديسمبر  5ثنين من المرضى على معبر بيت حانون، االحتالل اإلسرائيلي تعتقل ا

 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
االعتداءات االسرائيل على بلدة بيت حانون،  (،م2004، )حقوق اإلنسانالمركز الفلسطيني ل

غزة، المركز الفلسطيني لحقوق  م،2004أغسطس  5يونيو حتى  29تقرير يغطي الفترة من 
 زة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.غ، اإلنسان

االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بين حانون، من  (،م2004) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.، م2004أغسطس  5يونيو حتى  29

دة بين حانون من االعتداءات اإلسرائيلية على بل(، م2004) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، م2004أغسطس  5يونيو حتى  29

التقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في  (،م2002) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
غزة، المركز الفلسطيني لحقوق  ،م2002 إبريل 17 -11األراضي الفلسطينية المحتلة 

 اإلنسان.
األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في  التقرير(، م2002) ز الفلسطيني لحقوق اإلنسانالمرك

غزة، المركز الفلسطيني لحقوق  ،26/06/2002-20مالمحتلة،  األراضي الفلسطينية
 اإلنسان.

التقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في  (،م2002) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق م16/04/2003-10ي الفلسطينية المحتلة األراض

 اإلنسان.
التقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في  (،م2002) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق م2002 إبريل 17 -11األراضي الفلسطينية المحتلة 
 اإلنسان.
التقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في  (،م2001) سطيني لحقوق اإلنسانالمركز الفل

غزة، المركز ،  2001مأكتوبر  31 - 25  األراضي الفلسطينية المحتلة، يغطي الفترة
 الفلسطيني لحقوق اإلنسان.

ئيلية في التقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرا (،م2001، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
، المركز غزة م26/6/2002 -20األراضي الفلسطينية المحتلة، يغطي الفترة من 

 الفلسطيني لحقوق اإلنسان.
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التقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في  (،م2001، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
لسطيني لحقوق ، غزة، المركز الفم2001نوفمبر  28 – 22األراضي الفلسطينية المحتلة،

 اإلنسان.
ا  15/1/2009التقرير األسبوعي يغطي الفترة ) (،م2009، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.(م21/1/2009
 18- 12التقرير األسبوعي يغطي الفترة من (، م2003) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 كز الفلسطيني لحقوق اإلنسانغزة، المر ، م2003يونيو 
/ 20 – 14التقرير األسبوعي يغطي الفترة من  (م2001، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان. ،م2001يونيو 
 12 – 15التقرير األسبوعي يغطي الفترة من ( م2004، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.، غزة، م2004يناير 
 20 – 14التقرير األسبوعي يغطي الفترة من  (،م2001،)المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م2001يونيو 
 2أبريل  26التقرير األسبوعي يغطي الفترة من  (،م2001، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م2001مايو 
-26التقرير األسبوعي يغطي الفترة من  (،م2002، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م9/2/10/2002
-10التقرير األسبوعي يغطي الفترة من، (، م2003، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.، م16/04/2003
/ 23 – 10التقرير األسبوعي يغطي الفترة من،  (،م2003، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م2003يوليو 
 –11التقرير األسبوعي يغطي الفترة من (،م2002) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان. ،م17/7/2002
 3 –سبتمبر  27التقرير األسبوعي يغطي الفترة،  (،م2001، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان. ،م2001أكتوبر/ 
 4مايو/  29التقرير األسبوعي يغطي الفترة،  (،م2003، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان..2003يونيو 
يونيو  11 – 5التقرير األسبوعي يغطي الفترة،  (،م2003، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان. ، غزة،م2003
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س/ مار  29التقرير األسبوعي، يغطي الفترة  (،م2001، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.، م2001إبريل 4

مارس  22-29، يغطي الفترة التقرير األسبوعي (،م2001، ) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان. ،م2001

/ إبرايل 12 – 5التقرير األسبوعي يغطي الفترة  (،م2001، )يني لحقوق اإلنسانالمركز الفلسط
 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م2001

، غزة، المركز الفلسطيني م2014التقرير السنوي  (،م2014) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 لحقوق اإلنسان.

المصادر الطبية في مستشفى الشفاء تعلن وفاة  (،م2008، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
، غزة، المركز الفلسطيني م19/1/2008حه شمال غزة، تاريخ النشر: مواطنًا متأثرًا بجرا
 لحقوق اإلنسان.

بيان صحفي، في اليوم العشرين للعدوان: وبعد  (،م2008)، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
دخول الهدنة االنسانية لحيز التنفيذ، وصول الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني إلى 

  ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.في قطاع غزةالمناطق المنكوبة 
 6فلسطينيًا بينهم  18بيانات صحفية، سقوط  (،م2008،)المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

، غزة، المركز الفلسطيني ساعة األخيرة 24آخرين في غضون الا  68أطفال، وا صابة 
 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.لحقوق اإلنسان

المركز يخشى من تعرضهما بينات صحفية:  (،م2011،)المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 5للتعذيب: قوات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل اثنين من المرضى على معبر بيت حانون، 

 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان. .م2011ديسمبر 
-10وعي يغطي الفترة من تقرير أسب (،م2014، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م17/7/2014
-12تقرير أسبوعي يغطي الفترة من  (،م2003، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.، م18/6/2003
مايو  21-15ة من تقرير أسبوعي يغطي الفتر  (،م2003، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 ، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.غزة، م2003
 1 –أكتوبر  19تقرير أسبوعي يغطي الفترة من  (،م2006، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.، م2006نوفمبر 
 -29/5ترة من تقرير أسبوعي يغطي الف (،م2008، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م4/6/2008
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إبريل  3-9تقرير أسبوعي يغطي الفترة من  (،م2008، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م2008

إبريل  3-9تقرير أسبوعي يغطي الفترة من  (،م2008، ) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م2008

-22تقرير أسبوعي يغطي الفترة من:  (،م2012، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م28/2012

 يوليو 26-20تقرير أسبوعي، يغطي الفترة من  (،م2006، )ي لحقوق اإلنسانالمركز الفلسطين
 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.، 2006

تقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في  (،م2003، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق م2003أكتوبر  29 -23 األراضي الفلسطينية المحتلة،

 اإلنسان.
رير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في تق (،م2003، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

، غزة، المركز م2003أكتوبر 29-23األراضي الفلسطينية المحتلة، يغطي الفترة من 
 الفلسطيني لحقوق اإلنسان.

/ 29 -23تقرير األسبوعي يغطي الفترة من  (،م2003، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 لحقوق اإلنسان. غزة، المركز الفلسطيني، م2003أكتوبر 

 29-23تقرير األسبوعي يغطي الفترة من:  (،م2003،)المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م2003أكتوبر

أكتوبر  31 - 25  تقرير األسبوعي يغطي الفترة (،م2001، )وق اإلنسانالمركز الفلسطيني لحق
 لحقوق اإلنسان. ، غزة، المركز الفلسطينيم 2001

تقرير االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت  (،م2004) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
غزة، المركز الفلسطيني لحقوق ، حانون وأثرها على الحقوق االقتصادية واالجتماعية

 اإلنسان.
إلى  24/7تقرير يغطي الفترة )من  (،م2014، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

، (، استمرار العدوان الدموي اإلسرائيلي على قطاع غزة لليوم السابع عشرم6/8/2014
 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.

إلى  24/7تقرير يغطي الفترة )من  (،م2014، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
شر على ع( استمرار العدوان الدموي اإلسرائيلي على قطاع غزة لليوم السابع م6/8/2014

 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.التوالي في ظل تشجيع دولي
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، م2008/فبراير 20-14تقرير يغطي الفترة من  (،م2008، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.

، م29/8/2012 - 16تقرير يغطي الفترة من  (،م2012، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.

-2/ 10-27تقرير يغطي الفترة من  (،م2011، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م11/2011

، م14/11/2001 – 8تقرير يغطي الفترة من  م(،2001، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 كز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.غزة، المر 

-21/10/2010تقرير يغطي الفترة من: (،م2010، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م27/10/2010

، م2002إبريل  10-4تقرير يغطي الفترة من،  (،م2002، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 قوق اإلنسان.غزة، المركز الفلسطيني لح

جرائم الحرب اإلسرائيلية تتواصل في قطاع غزة  (،م2004، )لمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانا
جريح، واستهداف منشآت مدنية في تسع غارات  24بعد أسبوعين على إخالئه شهيدان و

 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان. جوية إسرائيلية.
التقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في  (،م2002)، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق م21/08/2002-15فلسطينية المحتلة األراضي ال
 اإلنسان.

االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون من  (،م2004) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،
 م.2004أغسطي  5يونيو حتى  24
 – 3التقرير األسبوعي بغطي فترة  (،م2003) الفلسطيني لحقوق اإلنسان، المركز
 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.، م9/4/2003

التقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في  (،م2001)المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،
غزة،  ،م 2001 /3/1 – 28/12/2000ترة من األراضي الفلسطينية المحتلة ويغطي الف

 المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.
-03التقرير األسبوعي يغطي الفترة (، م2003)المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،

 م، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.09/04/2003
ر نوفمب 28 – 22التقرير األسبوعي يغطي الفترة  (،م2007) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،

 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م2007
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 18 – 12التقرير األسبوعي يغطي الفترة من  (،م2001) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،
 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م2001إبريل 

التقرير األسبوعي يغطي الفترة من  (م2000) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،
 م، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.2001 /3/1 – 28/12/2000

 -27/3التقرير األسبوعي يغطي فترة  (،م2003) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،
 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان. ،م2/4/2003

 1أكتوبر 19تقرير أسبوعي يغطي الفترة من   (،م2006) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،
 م، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.2006نوفمبر 

 – 1تقرير أسبوعي يغطي الفترة من  (،م2009) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،
 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م، 7/1/2009

 – 1تقرير أسبوعي يغطي الفترة من  (،م2009) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،
 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م7/1/2009

- 15تقرير أسبوعي يغطي الفترة من  (،م2001) مركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،ال
 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م21/3/2001

 -13تقرير األسبوعي يغطي الفترة من  (،م2001) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،
 ركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.غزة، المم، 19/9/2001

، م23/7/2014-17تقرير يغطي الفترة من  (،م2014) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،
 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.

-28/12/2000تقرير يغطي الفترة من  (،م2001) مركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،ال
 إلنسان.، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق ام1/3/2001

إبرايل  4مارس  29تقرير يغطي الفترة من  (،م2001) مركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،ال
 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م، 2001

التقرير األسبوعي يغطي الفترة: من إلى.  (،م2001، )المركز الفلسطيني لحقوق إلنسان
 حقوق اإلنسان.، غزة، المركز الفلسطيني لم2/1/2002 – 27/12/2001

بيانات صحفية مركز الميزان يستنكر تصعيد قوات  (،م2008، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان
( فلسطينيًا وجرح أكثر من  98االحتالل استهدافها للمدنيين والمنشآت المدنية، استشهاد )

 غزة، مركز الميزان لحقوق اإلنسان.، ( شخصًا منذ هجومها الشامل على قطاع غزة300)
من يوقف المجزرة تقرير خاص في الذكرى السنوية  (،م2002لحقوق اإلنسان، ) ركز الميزانم

 ، غزة، مركز الميزان لحقوق اإلنسان.الثانية لالنتفاضة
 م.2003مركز غزة للحق والقانون: التقرير السنوي 
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 – 1التقرير األسبوعي يغطي الفترة من (،م2009، )مركز فلسطين لحقوق اإلنسانال
 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م7/1/2009

نوفمبر  8 – 2التقرير األسبوعي يغطي الفترة من (،م2006، )مركز فلسطين لحقوق اإلنسانال
 م، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.2006

نوفمبر  8 – 2أسبوعي يغطي الفترة من  (،م2006، )مركز فلسطين لحقوق اإلنسان تقريرال
 ة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.غز ، 2006

يوليو  07 - 01تقرير األسبوعي، يغطي الفترة  (،م2004، )مركز فلسطين لحقوق اإلنسانال
 م، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.2004

مايو  21 – 15تقرير األسبوعي، يغطي الفترة  (،م2003، )مركز فلسطين لحقوق اإلنسانال
 الفلسطيني لحقوق اإلنسان. غزة، المركز، م2003

 09 - 03التقرير األسبوعي يغطي الفترة من  (،م2005، )مركز فلسطين لحقوق اإلنسانال
 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م، 2005فبراير 

 – 24التقرير األسبوعي يغطي الفترة من  (،م2002، )مركز فلسطين لحقوق اإلنسانال
 م30/10/2002

مايو  21-15التقرير األسبوعي يغطي الفترة،  (،م2003، )لحقوق االنسانمركز فلسطين ال
 ، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م2003

-5وعي يغطي الفترة من، تقرير أسب (،م2002، )اإلنسانمركز فلسطين لحقوق ال
 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.م، 11/9/2002

تقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في  (،م2003)، مركز فلسطين لحقوق اإلنسانال
غزة، المركز ، م2003مايو  28 – 22طي الفترة من األراضي الفلسطينية المحتلة، يغ

 الفلسطيني لحقوق اإلنسان.
ديسمبر  28 - 22تقرير يغطي الفترة من  (،م2005) مركز فلسطين لحقوق اإلنسان،ال

 لحقوق اإلنسان. غزة، المركز الفلسطيني ،م2005
نوفمبر  09 -أكتوبر 27 تقرير يغطي الفترة من (،م2005) مركز فلسطين لحقوق اإلنسان،ال

 غزة، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.، م2005
 – 8التقرير األسبوعي يغطي الفترة من  (،م2009) مركز فلسلطين لحقوق اإلنسان،ال

 إلنسان.، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق ام14/1/2009
 من،2014 – 2006كشوف الشهداء والجرحى ما بين عامي  (،م2014) مستشفى بيت حانون،

 ، غزة، مستشفى بيت حانون.قسم خدمات المرضى
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العمليات العسكرية خالل الفترة ما بين عامي (، م2015) المكتب اإلعالمي الحربي لسرايا القدس
 .دس، غزة، المكتب اإلعالمي لسرايا القم2014 – 2000

العمليات العسكرية  (،م2017) وحدة نضال العامودي المكتب اإلعالمي كتائب شهداء األقصى
، المكتب اإلعالمي كتائب شهداء ، بيت حانون م2014 – 2000خالل الفترة ما بين عامي 

 األقصى وحدة نضال العامودي.
عسكرية خالل الفترة العمليات ال(، م2017، )القسامالشهيد عز الدين المكتب اإلعالمي لكتائب 

، المكتب اإلعالمي لكتائب القسام، بيت بيت حانون  ، م2014 – 2000ما بين عامي 
 حانون.

العمليات العسكرية خالل الفترة ما بين (، م2017) المكتب اإلعالمي لكتائب أبو علي مصطفى
 ، المكتب اإلعالمي لكتائب أبو علي مصطفى، بيت حانون م2014 – 2000عامي 

 (م2014) ،دائرة شئون المفاوضات، مجموعة الرقابة الفلسطينية، لتحرير الفلسطينيامنظمة 
صباحاً ليوم  8تقرير الموقف اليومي الخاص باألحداث في محافظات الوطن من س 

 . م5/8/2014ليوم اصباحاً  8حتى س  4/8/2014

 م.2015اكتوبر  20تاريخ االطالع:  الموقع والموضع، (م2010) الموسوعة المدرسية
http://encysco.blogspot.com/ 

الستشهاد  14حركة المقاومة الشعبية كتائب الناصر صالح الدين، الذكري  الموقع الرسمي
، اومة الشعبية تجدد العهد والبيعةالمؤسس إسماعيل أبو القمصان ... سيرة قائد .. المق

 م.2016يناير  15تاريخ االطالع 
حصيلة الخسائر واألضرار  االنتفاضة تدخل عامها الخامس (،م2004) الميزان لحقوق اإلنسان

التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم جراء جرائم قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع 
م، غزة، مركز الميزان 29/9/2004 – م29/9/2000تقرير يغطي الفترة ما بين  غزة

 لحقوق اإلنسان.
 .م16/11/2016قابلة: زكريا عدوان، عقل، : ولد االسير: فوزي جمعة أبو مقابلة 

 .م21/10/2016مقابلة أسعد فهمي صالح، قابلة: زكريا عبد هللا عدوان بتاريخ 
 .م19/10/2016مقابلة أم رامي الزعانين، المقابل: زكريا عدوان 

  م.17/2/2017 مقابلة صاحب المنجرة محمد يوسف شبات، قابلة: زكريا عبد هللا عدوان بتاريخ
 7/11/2016لة عم الشهيد: أمين فوزي الشنباري، قابلة: زكريا عدوان، مقاب

 م.15/1/2017مقابلة مع جهاد الكفارنة مدير المؤسسة، قابلة زكريا عبد هللا عدوان 
 م.13/10/2016مقابلة مع ولد األسير يونس أبو الفيتة، قابله: زكريا عدوان، 
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 م.16/11/2016قابلة: زكريا عدوان،  مقابلة: أخ األسير: رمضان عطية موسى أبو غزال،
 م.7/11/2016مقابلة: األسير عماد يوسف حمد، المقابل: زكريا عبد هللا عدوان، 
 م.7/11/2016مقابلة: األسير عمار يوسف حمد، المقابل: زكريا عبد هللا عدوان، 

 .م16/11/2016زكريا عدوان  مقابلة: زوجة األسير، صباح فيزان قاسم، المقابل:
 .م9/11/2016لة: سعيد محمد العثامنة، قابله: زكريا عدوان، مقاب

 .م24/10/2016مقابلة: كمال سويلم، قابلة: زكريا عبد هللا عدوان 
 .م12/11/2016مقابلة: محمد حاتم الكفارنة، قابلة: زكريا عدوان 

أبو عمشة، مقابلة: مع أخ األسير: محمد صابر أبو عمشة، نسرين محمد إٍّسماعيل 
 .م16/11/2016
 م13/10/2016ناصر صبحي أبو الفيته، قابلة زكريا عدوان، مقابلة: 
 .م16/11/2006عدوان، : ولد األسير: نايف أحمد أبو عاذرة، قابلة: زكريا مقابلة

 م.28/6/2017بتاريخ  ،عدوانعبد هللا زكريا  ،مقابلة: )ع ش( قابلة
 م.30/6/2017زكريا عبد هللا عدوان، بتاريخ  ،مقابلة: ) ع ع( قابلة

 م.30/6/2017مقابلة: )ش ع( قابلة، زكريا عبد هللا عدوان، بتاريخ 
 م.2/7/2017يخ ر مقابلة: )ص ش( قابلة، زكريا عبدهللا عدوان، بتا

التطور التاريخي للتعليم في ها(، 1434 –م 2013نيسان/ابريل  11 – 10) : ، تيسيرنشوان
مي الثاني" بيت حانون.. الماضي ، ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمدينة بيت حانون 

 .والحاضر"، بيت حانون، بلدية بيت حانون 
 : المؤتمن للنشر والتوزيع.1الرياض، ط ،تعال معي إلى غزة (،م1999) :، عدناننعيم

بيروت،  ،1، ط معاناة األسير الفلسطيني في سجون االحتالل(، م2009): ، فارسأبو هالل
 مركز الزيتونة.
م، 2014 – 2000كشف األسرى والمحررين بيت حانون  (،م2014، )ررينوزارة األسرى والمح

 غزة، وزارة األسرى والمحررين.
 ، غزة، وزارة األشغال.م2014 حرب عام كشف أضرار (، م2014، )وزارة األشغال

، غزة، م2014المتضررين في حرب العصف المأكول،  (،م2014) وزارة االقتصاد الفلسطيني،
 لسطيني.وزارة االقتصاد الف

، ، غزة، وزارة االقتصاد م2012عام كشف المتضررين  (،م2012) وزارة االقتصاد الفلسطيني،
 الفلسطيني.

م، شمال غزة، وزارة 2014 – 2000من عام  كشوفات األضرار (، م2014) وزارة الزراعة
 الزراعة.
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على  وب الثالثة: تطور أداء العمل المقاوم في فلسطين خالل الحر ، مؤمنالقدرةغسان، و وشاح، 
م، ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي السابعة لكلية اآلداب بالجامعة 2014-م 2008غزة 

 اإلسالمية " التحوالت الموضوعية في القضية الفلسطينية بعد أوسلو".
الجزيرة نت: كتائب أبو علي تتبنى عملية السيارة المفخخة في غزة، تاريخ 

 م.2017مارس  7ع: يخ االطال، تار م27/11/2002النشر:
http://www.aljazeera.net 

التقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية في (، م2001، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق م10/5/2001 – 3لسطينية المحتلة، األراضي الف

 اإلنسان. 
بثالثة صواريخ من « إيرز»حانون  بيان عسكري صادر عن سراياا القدس قصف حاجز بيت

 11، تاريخ االطالع: م18/1/2005ها، 1425الحجة ذو  8الثالثاء « 1قدس»طراز 
 م.2017مارس 

 عسكري مشترك صادر عن سرايا القدس وكتائب األقصى: تفجير عبوة ناسفة بقوة صهيونية بيان
 جماد األول 4وتحقيق إصابات مؤكدة، األربعاء « إيرز»خاصة قرب معبر بيت حانون 

 م.2017مارس  12، تاريخ اإلطالع: م2009 -4-29ها الموافق 1430
https://saraya.ps 

 عسكري مشترك صادر عن سرايا القدس وكتائب األقصى: تفجير عبوة ناسفة بقوة صهيونية بيان
وتحقيق إصابات مؤكدة، تاريخ « إيرز»خاصة قرب معبر بيت حانون 

 م.2017مارس  18طالع: ، تاريخ االم29/4/2009النشر:
https://saraya.ps/statement  
دنيا الوطن: مركز الميزان يستنكر استمرار قوات االحتالل في تعمد قتل المدنيين ويطالب 

 14، تاريخ االطالع: .م21/8/2014المجتمع الدولي بالكف عن صمته،  تاريخ النشر: 
 م.2016إبرايل 

http://www.alwatanvoice.com 
 جريًحا، تاريخ 1084شهيدًا و  163ريق المحبة: األخبار، حصيلة العدوان على غزة: ط راديو

  م.2015يناير  13م، تاريخ اإلطالع: 13/7/2014ر: النش
http://www.tmfm.net/article/20797  

، عدم صرف التعويضات يقو ض قدرة القطاعين الصناعي  (م6/8/2016سعد هللا ، عيسى، )
 10، تاريخ االطالع: م، صحيفة األيام2014ن افي من تداعيات عدواوالتجاري على التع

 http://www.alayyam.psم.2016أكتوبر 
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قوات االحتالل تواصل هجماتها الجوية على ، (م27/9/2005، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان
 م.2016، ديسمبر 16تاريخ اإلطالع: ، قطاع غزة وتواصل محاصرة وا غالق القطاع

http://mezan.org/post/1013 
االستشهادية ميرفت تفجر نفسها وسط بيت حانون:  (،م7/11/2006) موقع فلسطين للحوار

 م.2017مارس  19، تاريخ االطالع:  جنود االحتالل وتصيب أحدهم بجروح
http://www.alayyam.ps 

االتحاد  قتيال وجريحًا في اجتياح غيوم الخريف، 95 (،م2006نوفمبر  3المشهراوي، عالء، )
 م.2017ينارير  10تاريخ االطالع: ، صحيفة يومية سياسية جامعة

http://www.alittihad.ae/details.php?id=78924&y=2006&article=full 
نهاء االستعمار إعالن فتح االستقالل في  (،م1960كانون األول/ديسمبر  14) االمم المتحدة وا 

فبراير  2، تاريخ االطالع: 1514معية العامة بموجب قرار الج للبلدان والشعوب المستعمرة
  www.un.orglar/devobonizationم.2017

، تاريخ البناءموقع ، المقاومة في القانون الدولى(، م2015مارس  – 25الحسنين، عصام، ) 
-http://www.al م.2016ديسمبر  11االطالع: 

binaa.com/archives/article/33565 
مارس  18، تاريخ االطالع:،: محمود موسى صالح( م2002 (، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 http://pflp.ps/arم.2017
، جريحا 15االحتالل يجتاح بيت حانون مخلفا شهيدين و (،م2003مارس  27ت، )الجزيرة ن

 http://www.aljazeera.net م.2016مارس  20تاريخ االطالع: 
، الجهاد تتبنى هجوم بيت حانون وبدء اجتماع عباس وهنية (،م2006نوفمبر  6، )الجزيرة نت

 http://www.aljazeera.net م.2017يناير  5تاريخ االطالع: 
تاريخ جريحا في بيت حانون،  75أربعة شهداء و (،م2001ديسمبر  15، ) الجزيرة نت

   http://www.aljazeera.net.م2016مايو  7االطالع: 
سرائيل تعيد احتالل بيت حانون، تاريخ النشر  الجزيرة نت خمسة شهداء وا 

 http://www.aljazeera.netم.15/5/2003
 ، تاريخشهيد بالخليل واالحتالل يدمر تسعة منازل في غزة (،م2003إبريل  23، ) الجزيرة نت

 http://www.aljazeera.net.االطالع: 
 25تاريخ االطالع:  شهيد وجرحى فلسطينيون بذكرى النكبة (، م2011 مايو 16، )الجزيرة نت
 http://www.aljazeera.net م.2016يونيو 

http://www.un.orglar/devobonization
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القصف على  ،طيران اإلسرائيلي يواصل غاراته على غزة (،م2005أكتوبر  25، ) الجزيرة نت
 .م2016نوفمبر  2تاريخ االطالع: ، بيت حانون أوقع أضرارا مادية في مكتب لفتح

http://www.aljazeera.net 
 ،قوات االحتالل تجتاح طولكرم وتنسحب من بيت حانون  (، م2003مايو  20، )نتالجزيرة 

 http://www.aljazeera.net.م2016نوفمبر  2تاريخ االطالع: 
، دبابة إسرائيلية تتوغل واشنطن تستدعي مبعوثها وعرفات يحدد مستقبل االنتفاضةالجزيرة نت: 

 م.15/12/2001غزة السبت الموافق  نون بقطاعفي بلدة بيت حا
http://www.aljazeera.net 

ناشد أصدقاء الديمقراطية في العالم  (م2006يوليو  3، ) ية الوطنية الديمقراطية والقانون الجمع
التدخل لحماية السكان الفلسطينيين المدنيين من بطش وجبروت االحتالل الذي تجاوز كل 

م 2016أكتوبر  30تاريخ االطالع: ، اكاته ألبسط لحقوق اإلنسانالخطوط الحمراء في انته
http://www.nsdl.org.ps/site/ar/?p=700 

مالكو المنشآت االقتصادية  (،م2014أغسطس  12) صحيفة اقتصادية ثقافية اجتماعية الحدث
 المدمرة: تدمير مصانعنا جاء تنفيذًا لقرار صدر عن مستويات عليا في حكومة االحتالل

 http://www.alhadath.ps .م2017يناير  2اريخ االطالع: ت
مواطنين في غارتين على بيت حانون وبيت  3استشهاد  (م2012أكتوبر  23) الحياة الجديدة

 (.6، )ص (٦٠٩٨العاادد غزة، ) قبالة شواطئ صيادين 4الهيا واعتقال 
http://www.alhaya.ps/pdf/2012/10/23/page6.pdf 

القبض على أربعة عمالء  م(،2006نوفمبر  6و الريماوي، عبد السالم، ) أبو عويمر، مها،
غيوم الخريف" تمطر صواريخ وقذائف على بيت حانون لليوم الخامس  شمالي قطاع غزة،"

 الرياض صحيفة، غزة 49وسقوط شهيدين يرفع عدد ضحايا العدوان اإلسرائيلي إلى 
 http://www.alriyadh.com/199793 (،14014العدد )عبدالسالم الريماوي، 

بيان صحفي الضمير تدين  (،م2007سبتمبر  27، )ة العربية لمعلومات حقوق اإلنسانالشبك
 .م2016فبراير  15تاريخ االطالع: ، التصعيد اإلسرائيلي ضد قطاع غزة

http://www.anhri.net/palestine/aldameer/2007/pr0927.shtml 
عائلة فلسطينية ما بين قتيل  م(،2006يوليو  9، ) نسانة العربية لمعلومات حقوق اإلالشبك

 20تاريخ االطالع: ، وجريح في أحدث أشكال التصعيد العسكري اإلسرائيلي في القطاع
 http://www.anhri.net/palestine/pchr/2006/pr0709.shtml .م(2016نوفمبر 
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االحتالل تتوغل مرتين في قوات  (،م2007أبريل  5، )الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان
يوليو  5االطالع: ، تاريخ محافظة شمال غزة، وتعدم فلسطينيًا وتصيب مزارعًا وتعتقل ثالث

2016.) http://www.anhri.net/palestine/mezan/2007/pr0405.shtml 
قوات االحتالل تواصل قصف  (، م2009يناير  17، ) الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان

 5االطالع:، تاريخ زل على رؤوس ساكنيها ومالحقة المهجرين داخل مراكز اإليواءالمنا
 http://www.anhri.net/palestine/mezan/2009/pr0117.shtmlم.2017يناير 
 سالح المقاومة الفلسطينية في غزة: فخر الصناعة المحلية (،م2004مارس  6، ) أبو حمدة

صحيفة  .. ردنا القادم على الهجمات الصهيونيةالعمليات النوعية .. ووحدتنا الوطنية 
 http://www.alqassam.ps .العربي الجديد

عتمد  (،م1994ديسمبر  16) العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
 ٢٢٠٠وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة، لألمم المتحدة 

 (.3( ، )ص 6الجزء الثالث المادة ) (٢١ -ألف )د
تقرير صادر عن المرصد  (،م2012نوفمبر  14، )لحقوق اإلنسان األورو متوسطيالمرصد 

األورو متوسطي حقوق اإلنسان حو قتل األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة على أيدي 
و يوني 15تاريخ االطالع: ، بقوات االحتالل االسرائيلي خالل عملية عامود السحا

 http://www.euromid.org/rebort/Clouds.pdf م.2016
العدوان اإلسرائيلي  (،م2014أغسطس  20، )بيان صحفي المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

مواطناً  30على قطاع غزة يتواصل وسط تهديدات بتصعيده، خالل فترة البيان، مقتل 
نساء، من بين القتلى والد  3فال وأط 10منهم من المدنيين العزل، من بينهم  22فلسطينياً، 

 6، تاريخ االطالع: الزميل عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان وزوجة والده
  http://pchrgaza.org/ar/?p=8428.م2016سبتمبر 

المركز يدعو المجتمع ان صحفي: بي م(2007سبتمبر  27ن، )ق اإلنساالمركز الفلسطيني لحقو 
 11االطالع: ، تاريخ الدولي للتحرك الفوري لوقف التهديدات اإلسرائيلية باجتياح القطاع

 http://pchrgaza.org/ar/?p=5133 .م2016ديسمبر 
في اليوم العشرين بيان صحفي،  (،م2014يوليو  27ن، )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسا

دنة االنسانية لحيز التنفيذ، وصول الطواقم الطبية وطواقم الدفاع للعدوان: وبعد دخول اله
 .م2017فبراير 18االطالع:  تاريخ، المدني إلى المناطق المنكوبة في قطاع غزة

بيانات صحفية، مقتل أم وأطفالها  (،م2008إبريل  28، ) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 م.2016أغسطس  25، بيت حانون األربعة خالل قصف إسرائيلي على منزلهم في 

http://pchrgaza.org/ar/?p=5455 

http://pchrgaza.org/ar/?p=8428
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جرائم الحرب اإلسرائيلية تتواصل  (،م2005سبتمبر  25، ) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
جريح، واستهداف منشآت مدنية في  24في قطاع غزة بعد أسبوعين على إخالئه، شهيدان و

 .م2016سبتمبر  4ع: االطال، تاريخ تسع غارات جوية إسرائيلية
http://www.anhri.net/palestine/pchr/2005/pr0925.shtml 

في اليوم السادس عشر للعدوان  (،م2014يوليو  23، ) المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
استمرار القصف المدفعي من البر والبحر بشكل عنيف أعمال قصف جوي جديدة، وسقوط 

نيين ازدياد وتيرة النزوح الجماعي من المناطق الحدودية المزيد من الضحايا في صفوف المد
تاريخ ، باتجاه مراكز المدن، وتحول بعض المناطق إلى مدن أشباح كارثة إنسانية وبيئية

 http://pchrgaza.org/ar/?p=8460 .م2016مارس  16االطالع: 
والمسعفين.. استهداف سيارات اإلسعاف  (،م2009ديسمبر  31، )المركز الفلسطيني لإلعالم

مارس  14االطالع: ، تاريخ وجه آخر لجرائم االحتالل ويستدعي المالحقة القانونية
 https://palinfo.com/14075 .م2016

االحتالل افتتح عيدهم بالدم وأنهاه به،  م(،2006أكتوبر  26، ) المركز الفلسطيني لإلعالم
 20االطالع: تاريخ  إلى ثالثة،ارتفاع عدد شهداء الخميس بنيران االحتالل في قطاع غزة 

 https://palinfo.com/46057 .م2016يونيو 
أطلقت مقاتلو كتائب "الشهيد عز الدين  (، م2006نوفمبر  3، )المركز الفلسطيني لإلعالم

القسام"، تسع قذائف "هاون" وقذائف أخرى محلية الصنع، باتجاه آليات االحتالل الصهيوني 
. تاريخ ثة أماكن مختلفة، وذلك في غضون خمسة عشر دقيقةفي مدينة بيت حانون، في ثال

 https://palinfo.com/85542 م.2016أغسطس  17االطالع: 
بيت حانون: "سرايا القدس تفج ر عبوتين  (،م2007سبتمبر  15م، )ز الفلسطيني لإلعالالمرك

 .م2016أبريل  19االطالع ، تاريخ ناسفتين بقوة صهيونية راجلة
https://palinfo.com/129440 

شهيدان من "ألوية الناصر" برصاص االحتالل  (،م2007يناير  15، )المركز الفلسطيني لإلعالم
  https://palinfo.com/108349 .م2016مايو  17االطالع: تاريخ  شمالي قطاع غزة،

ستشهاد شقيقين برصاص فجر السبت: ا (،م2007نوفمبر  24، ) المركز الفلسطيني لإلعالم
 م.2016نوفمبر/ 24 تاريخ االطالع:، االحتالل في بيت حانون قوات 

https://palinfo.com/22786 
في ذكراها العاشرة "ريم الرياشي" .. سيرة تستحق التأمل  (2012) المركز الفلسطيني لإلعالم

 https://palinfo.com/5435م. 2016أكتوبر  22، تاريخ االطالع:والتذكر
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« M75»بالصور والفيديو.. صواريخ المقاومة..  (،م2014يوليو  10كساب، محمد، )
/ 15م، تاريخ االطالع: المصرية اليو موقع ، «جرف إسرائيل»تحرج « J80»و« R160»و

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/480116 .م2017مارس 
ألوية  (،م2007يوليو  15) حركة المقاومة الشعبية كتائب الناصر صالح الدين، الموقع الرسمي

الناصر صالح الدين تزف للحور العين اثنين من فرسانها أثناء قيامهما بمهمة جهادية شرق 
 http://www.moqawmh.ps .م2017مارس  15تاريخ االطالع: ، بيت حانون 
، مقالة أسلحة المقاومة الفلسطينية، الحاجة أم االختراع (،م2014أكتوبر  26، )الهربش، خالد

 م.2017مارس  20 تاريخ االطالع:
http://raseef22.com/life/2014/10/26/weapons-of-the-palestinian-

resistance-necessity-is-the-mother-of-invention/ 
، االحتالل يدمر منازل في غزة ..وحماس تبحث العودة للحوار (،م2003يونيو  9) إسالم ويب
 http://www.islamweb.net .م2017فبراير  11:االطالع بتاريخ

تاريخ ، حق المقاومة في القانون الدوليمجاالت نت:  (م2007، )إيالفديب، عبد هللا، 
فيديو نشرته القناة العبرية الثانية لعملية االستشهادية فاتن  .م2017مارس  15االطالع:

 http://www.keshet-tv.com/VideoPage.a...rrentCatID=333 .فنونة
 فاتن فنونة. ية االستشهاديةلعمل لالموقع وا فيدو نشره

http://news.walla.co.il/?w=/22/1218940[/alignhttps://www.paldf.net/foru
m/showthread.php?t=207378 

إصابة واحدة في بيت حانون  (،م2012أكتوبر  24، ) كتائب شهداء األقصى أقصى برس
 .م2017مارس  20االطالع: ، تاريخ بخانيونس وقصف منطقة الحاووز

https://iyrere.wordpress.com 
 تقنص جندي صهيوني شمال بيت حانون ألوية الناصر صالح الدين فيديو يوتيوب: 

https://www.youtube.com/watch?v=JTgf3M0tNaE 
عام في  22طالل حسن المصري استشهاد المواطن كمال  (،م2014يوليو  21، )أمد لإلعالم

مارس  22 تاريخ االطالع: ،شهيدا 508بيت حانون وبذلك يرتفع عدد الشهداء الى 
 https://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=33633 .م2017
الميزان يستنكر تصاعد الجرائم اإلسرائيلية ويستهجن عجز  (،م2014يوليو  21، ) أمد لإلعالم

  .م2017مارس  22الطالع: ، تاريخ اوقف العدوانالمجتمع الدولي عن 
https://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews& 

https://www.youtube.com/watch?v=JTgf3M0tNaE
https://www.youtube.com/watch?v=JTgf3M0tNaE
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مركز حقوقي: قوات االحتالل تصعد من جرائم القتل خارج  (،م2014يناير  22، ) أمد لإلعالم
  .م2016أغسطس  29االطالع: ، تاريخ نطاق القانون 

https://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=12343 
 

فلسطينيون قتلوا بأيدي قوات االمن االسرائيلية داخل االراضي  قاصرون  (،م2008، )بتسيلم
المحتلة، منذ بداية االنتفاضة الثانية وحتى العملية العسكرية االسرائيلية "الرصاص 

 .م2016سبتمبر  20ريخ االطالع: ، تام2008المصبوب"، 
http://www.btselem.org  

معطيات وا حصائيات، قاصرون فلسطينيون قتلوا بأيدي قوات االمن  (،م2008، )بتسيلم
االسرائيلية داخل االراضي المحتلة، منذ بداية االنتفاضة الثانية وحتى العملية العسكرية 

 م.2016سبتمبر  20يخ االطالع: تار ، آبم 2008ائيلية "الرصاص المصبوب"  االسر 
http://www.btselem.org 

تاريخ ، هدم البيوت كوسيلة للعقاب، خلفية عن هدم البيوت كوسيلة للعقاب (،م2011، )بتسيلم
 م.2016أكتوبر  6االطالع: 

http://www.btselem.org/arabic/punitive_demolitions 
الرصاص الحي  على متظاهرين في قطاع يجب التحقيق بإطالق  (،م2012أبريل  5، )بتسيلم

ديسمبر  8تاريخ االطالع: " غزة ومقتل شخص وا صابة العشرات في "يوم األرض
م.2016

http://www.btselem.org/arabic/press_releases/20120405_live_ammu
nition_on_demonstrators_in_gaza 

نفسها وسط جنود االحتالل االستشهادية ميرفت تفجر  (،م2006نوفمبر  7، )بيت حانون  
 http://www.alayyam.ps.م2017مارس  20االطالع: ، تاريخ وتصيب أحدهم بجروح

 
عامًا، من سكان بيت حانون،  75افادات، محمد صباح:  محمد حمد،  (،م2014، )بيتسليم

تاريخ   ،عليهم وهم جالسون في ساحة البيتيتحد ث عن مقتل أبناء عائلته بصاروخ ُأطلق 
 م.2016نوفمبر  20الع: االط
فلسطينيون لم يشتركوا في القتال أثناء قتلهم بيد قوات األمن اإلسرائيلي )ال  (،م2008، )بيتسيلم

رصاص ال –يشمل الذين كانوا هدف علميات االغتيال( بعد العملية العسكرية اإلسرائيلية 
 ، م، في قطاع غزة2008المصبوب 

http://www.btselem.org 

https://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=12343
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من عائلة واحة في العدوان المتواصل  4جريحا بينهم  15اربعة شهداء و ة الجديدة: جريدة الحيا
السنة   4156ها، العدد  1428جماد األولى  3 م20/5/2007على قطاع غزة، األحد 

 (2الثانية عشر )ص
.http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=44931 

دوان االسرائيلي البري .. عشرات الشهداء الع (،م2012نوفمبر  19، ) جريدة الحياة الجديدة
  م.2016مايو  19تاريخ االطالع: ، والجرحى والمنازل المهدمة

إصابة أربعة من مسعفي جمعية  (،م2012نوفمبر  19، )جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
تاريخ االطالع: ، الهالل األحمر الفلسطيني في قصف اسرائيلي استهدف بيت حانون 

 https://www.palestinercs.org/ar/details.php?nid=913.م 2016أغسطس 
شهيداً و  316للحرب على غزة:  13لليوم  (،م2014يوليو  19، )جمعية رواد للتنمية المجتمعية

 م.2016فبراير  20، تاريخ االطالع: جريًحا 2270
http://www.rowad.ps/arabic/details.php?id=345 

فتح  (،م2012نوفمبر  25، )|ي )فتح( مفوضية العالقات الوطنيةطينحركة التحرير الوطني الفلس
تاريخ ، في المحافظات الجنوبية: تؤكد أن اليوم هو موعد اإلفراج عن األسير وائل الطويل

 http://www.fatehwatan.ps/page-40936.html م.2016ديسمبر  14االطالع: 
ميداني يوسف عقل ...أحد قادة معركة استشهاد القائد ال (،م2006نوفمبر  2، )دنيا الوطن

 .م2016يوليو  5تاريخ االطالع: ، البطولة في بيت حانون 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/61580.html 

المركز يدين استهداف قوات االحتالل االسرائيلي للمنشآت  (،م2014يوليو  22، )دنيا الوطن
 .م2016ديسمبر  2تاريخ االطالع: ، مباشر الطبية وطواقم االسعاف بشكل

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/570795.html 
الميزان يستنكر التصعيد اإلسرائيلي ويطالب المجتمع الدولي  (،م2012سبتمبر  6، )دنيا الوطن

 .م2016مايو  3، تاريخ االطالع: بالتحرك العاجل والوفاء بالتزاماته القانونية
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/09/06/314855.html 

 28مصابا من بينهم  180أكثر من  - 37أسماء الشهداء الا (،م2006نوفمبر  4، )دنيا الوطن
 .م2016ديسمبر  11، تاريخ االطالع: إصابة حرجة حصاد عدوان االحتالل المتواصل

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/11/04/61819.html 
ألوية الناصر: إعطاب دبابة اسرائيلية بقذيفة بمنطقة  (،م2007سبتمبر  26، )دنيا الوطن
م. 2017مارس  9تاريخ االطالع: : الزيتون 

.https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/105194.html 
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جرحى بقصف مدفعي في بيت  3شهداء و  3باألسماء ...  (،م2012سبتمبر  6، )دنيا الوطن
بناير  12تاريخ االطالع: ، شهداء 6حانون شمال القطاع يرفع حصيلة الشهداء الى 

 .م2017
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/09/06/314730.html 

 دنيا غازي حسين مجزرة بيت حانون الوحشية، بقلم د. (،م2016أبريل  2حسين، غازي، )
 م.2017فبراير  12تاريخ االطالع:  الوطن

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/401915.html 
، تاريخ تفاصيل عملية معبر ايرز بجيبات اسرائيلية مصفحة (،م2004مارس  9، ) دنيا الوطن

  http://www.alwatanvoice.com.م. 2017فبراير  5االطالع: 
تقرير مجزرة دموية جديدة في مركز إيواء لألنروا في بيت  م(،2014يوليو  25، )دنيا الوطن
 م.2017مارس  25االطالع: ، تاريخ حانون 

 .https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/25/571791.html 
عمليات كتائب المقاومة الوطنية العسكرية خالل اجتياح بيت  م(،2006نوفمبر  7، )دنيا الوطن
 .م2017فبراير  6االطالع: تاريخ ، حانون 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/11/07/62149.html#ixzz
4b6RSDPXa  

قوات االحتالل تصعد من عدوانها على غزة و مركز الميزان  م(،2017فبراير  9، )دنيا الوطن
 م.2017نوفمبر  11االطالع: ، تاريخ يستنكر ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل

.https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/288737.html 
قوات االحتالل تواصل مجازرها بحق المدنيين عدد الشهداء  م(،2014يوليو  21، )دنيا الوطن
 .م2016ديسمبر  17االطالع:، تاريخ سيدة 64طفالً و 131من بينهم  506

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/570337.html 
 200كتائب االقصى تطلق حملة قصف المستوطنات با  م(،2006مارس  1، )دنيا الوطن
  http://www.alwatanvoice.com.م 2016ديسمبر  29االطالع: ، تاريخ صاروخ
مركز الميزان يستنكر استهداف موظفه الزعانين وطاقم  (،2014أغسطس  10، )دنيا الوطن

 22االطالع: ، تاريخ بيت حانون ويطالب بالتحقيق في الجريمةالمياه في بلدية 
  http://www.alwatanvoice.com .م2017يناير

مركز الميزان يستنكر تصعيد قوات االحتالل المتالحق  م(،2007أكتوبر  11، )دنيا الوطن
  م.2017فبراير  16االطالع:  تاريخ ،لجرائمها وتعمد قصف مراكز إيواء المهجرين

.https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/25/571825.html 
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مقتطفات جهادية أللوية الناصر صالح الدين خالل شهر  (،م2007أكتوبر  1، )دنيا الوطن
 م.2017فبراير  16االطالع: تاريخ ، رمضان

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/300251.html 
، تاريخ أخر تطورات العدوان على قطاع غزة م(،2014يوليو  12، )ةراديو طريق المحب

 http://www.tmfm.net/article/20785.م2016ديسمبر  9: االطالع
. م2014أغسطس  30 (، العربية الجديدة2014) زاهر أبو حمدة،

.https://www.alaraby.co.uk 
 

للصناعات لدى تفقد المصانع ذهول وفد االتحاد العام  م(،2014يوليو  27، )سما اإلخباري 
يناير  18االطالع:  تاريخ في منطقة بيت حانون الصناعية،  المدمرة
 http://samanews.ps.م2017

".. المقاومة تواصل 17غطية مباشرة " م(،2014يوليو  23، )سوى وكالة أنباء فلسطينية مستقلة
 م.2017يناير  4االطالع: تاريخ  ،القصف وتمنع تقدم الجيش اإلسرائيلي في غزة

http://www.palsawa.com/news/2014/07/23/main/6153.html 
شهيدًا في اليوم االول من العدوان البري  58م(، 2014يوليو  18، )شبكة الحرية اإلعالم

 .م2016فبراير  8االطالع:، تاريخ جريح 2300واكثر من  305وارتفاع عدد الشهداء الى 
http://hr.ps/ar/55910.html 

مقتطفات جهادية أللوية الناصر صالح الدين  2012يوليو  19، كة الحوار بوابة األقصىشب
 م.2016نوفمبر  22تاريخ االطالع: ، خالل شهر رمضان

في  الحرب على غزة .. لحظة بلحظة .. حصيلة الشهداء م(،2014يوليو  19، )شبكة فراس
 http://fpnp.net/site/news/27470 .م2017فبراير  14تاريخ االطالع:  ،19/7

اللحظات األخيرة للشهيدين ميساء أبو فنونة وباسم  (،م2006نوفمبر  6، )شبكة فلسطين للحوار
 م.2017مارس  25، تاريخ االطالع: فيديو -أبو مصطفى

ضمن معركة البطولة والفداء في بيت حانون  (م2006نوفمبر  6، )شبكة فلسطين للحوار
 م.2017 مارس 25االطالع: ، تاريخ الصمود

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=90818 
مارس  26االطالع: ، تاريخ مفهوم المقاومة (،م2007يوليو  23، )شبكة فلسطين للحوار

 https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=155873.م2017
هيا، وعشرات الجرحى استشهاد ثالثة مواطنين في بيت ال (،م2006يونيو  10، )صحيفة األيام

تاريخ ، في اعتداءات "الجمعة الحمراء" مذبحة شاطئ غزة: قتل أب وأم وخمسة من أبنائهما
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 .م2017فبراير  13االطالع: 
http://www.alayyam.ps/ar_page.php?id=22f11c9y36639177Y22f11c

9#sthash.ZRxRaWNv.dpuf 
داء جراء قصف بري إسرائيلي صحيفة شه 3بيت حانون:  م(،2008فبراير  24، )الشيخ خليل
 م.2016ديسمبر  17االطالع: تاريخ  ،األيام

االطالع: ، تاريخ خمسة شهداء بينهم طفالن في الضفة وغزة م(،2004يوليو  4، )صحيفة األيام
 ttp://www.alayyam.ps .م2017يناير  26

ية قصف ونيران إسرائيلبيت حانون: استشهاد ثالثة شبان ب  م(،2012سبتمبر  7الشيخ، خليل، )
  م.2016ديسمبر  17، تاريخ االطالع: صحيفة األيام، الحدودي قرب الجدار

http://www.alayyam.ps/ar_page.php?id=b4855a5y189289893Yb4855a5 
ستة شهداء بينهم طفالن ومسنة وحفيدها إثر قصف غزة:  (،م2006يوليو  25، )خليلالشيخ، 

 .م2016فبراير 9، تاريخ االطالع: صحيفة األيام ،الهيامدفعي على بيت حانون وبيت 
http://www.alayyam.ps/ar_page.php?id=249d03ey38391870Y249d03e#

sthash.I6azHsyc.dpuf 
، )العدد غزة: شهيدان في قصف إسرائيلي على بيت حانون  (،م2006يوليو  25الشيخ، خليل، )

 http://www.al-ayyam.ps/pdf.php .صحيفة األيام، (21(، )ص1433
 اغتيار األمن واالستقرار: ستة شهداء في الضفة وغزة، األحدصحيفة الحياة الجديد: 

 (. 1السنة الخامسة عشر، )ص 5083، العدد 1431محرم  10 -27/12/2009
الحياة محلية، استشهاد ثالثة مواطنين في قصف  م(،2008فبراير  24، )صحيفة الحياة الجديد

 .م2017يناير  7، تاريخ االطالع: (9، )صدة بيت حانون إسرائيلي على بل
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=60912 

وحدة  940شهداء في غزة واقرار مخطط لبناء   3 (،م2012سبتمبر 7، )الجديدةصحيفة الحياة 
 .(1)ص ،٦٠٥٢العدد ، استيطانية جنوب القدس واقتحام "األقصى

http://www.alhaya.ps/pdf/2012/9/7/page1.pdf 
شهداء جراء قصف إسرائيلي لبيت حانون ثالث أيام  3 (،م2008أبريل  22، )ينصحيفة فلسط

 .(27، )ص1189، العدد العيد
 .(23، )ص 351عدد  استشهاد أربع مقاومين، (،م2008أبريل  22، )صحيفة فلسطين

.http://felesteen.ps/starter/frontend/web/newspaper/pages/22-4-2008 
 .(23ص )، 208العدد  استشهاد مقاومين، م(،2007نوفمبر  28، )ينصحيفة فلسط

http://archive.felesteen.ps/nd/releases/2007/112007/28/pdf/23.pdf 
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مواطنًا يفي الضفة وغزة وهدم ستة  14االحتالل يعتقل  م(،2007مارس  12، )صحيفة فلسطين
 (.23، )ص 318، العدد منازل في الخليل

مواطنا معظمهم من عائلة واحدة شمال القطاع،  27اعتقال  م(،2007إبريل  22) قشطة، تامر،
، 351، العدد استشهاد أربعة مقاومين وجرح آخرين في غارتين وتوغل شرق بيت حانون 

 .صحيفة فلسطين، (23)ص 
ذيفتي سرايا القدس تقصف معبر بيت حانون 'إيرز' بق م(،2007نوفمبر  21، )صوت األقصى

 https://goo.gl/Yf3ub2 .م2016ديسمبر  3تاريخ االطالع:، هاون 
عائلة "أبو جراد".. وجع من قسوة المجزرة الدامية ومرارة  م(،2014أغسطس  13، )فراس برس
 http://fpnp.net/site/news/30874.م 2017فبراير  12تاريخ االطالع:  ،التشرد

هالي صمدوا في البلدة االحتالل يفشل في بيت المقاومون واأل (،2006، )فلسطين المسلمة
-http://www.fm .م2017مارس  25تاريخ االطالع: ، حانون فينتقم من أهلها

m.com/2006/Dec2006/story15.htm 
أصدقاء اإلنسان تصدر تقريرًا موسعًا عن استباحة  م(،2009يناير  20، )فلسطين اليوم

 .م2016أكتوبر  5ريخ االطالع: تا االحتالل لبيوت العبادة في قطاع غزة،
https://paltoday.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=34356 

: توغ ل جديد ساعة على االنسحاب  24بعد أقل من  (،م2003، مايو 17، )فلسطين في أسبوع
 .م2017فبرير  9تاريخ االطالع:  في بلدة بيت حانون،

http://alarabnews.com/alshaab/GIF/23-05-2003/palestinefile.htm 
، "كتائب القسام" تكشف عن تطوير قذيفة "التاندوم" الروسية (،م2017فبراير 11، )فلسطين والين

 .م2017، أبريل 15االطالع: تحرير إلكتروني محمد أبو شحمة،  تاريخ 
http://felesteen.ps 

ون خالل معركة اشباح بيت حانفيديو يوتيوب: (، م2014كتائب الشهيد عز الدين القسام، )
 العصف المأكول من نقطة صفر

https://www.youtube.com/watch?v=PoJAqt95Rjs 
العصف المأكول، قنص قائد سرية فيديو يوتيوب: (، م2014كتائب الشهيد عز الدين القسام، )

 مدرعات شمال بيت حانون برصاصة قاتلة
https://www.youtube.com/watch?v=ktbhGUZZ8Zk 

القسام يطلق النار على الوزير فيديو يوتيوب: (، م2014د عز الدين القسام، )كتائب الشهي
 الصهيوني ديختر شرق بيت حانون 

https://www.youtube.com/watch?v=TgW6lVZcu7I 
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شاهد اشتباكات مباشرة بين المقاومة فيديو يوتيوب: (، م2014كتائب الشهيد عز الدين القسام، )
 حانون والجيش االسرائيلي في بيت 

https://www.youtube.com/watch?v=rIsoUL6VJ9g 
كتائب القسام تستهدف دبابة " فيديو يوتيوب: (، م2014كتائب الشهيد عز الدين القسام، )

 شمال بيت حانون  RPG29ميركافاه " صهيونية بقذيفة 
https://www.youtube.com/watch?v=1b4iX3-X4RQ 

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند فيديو يوتيوب: (، م2014كتائب الشهيد عز الدين القسام، )
 صهيونية في بيت حانون بقذيفة

p29https://www.youtube.com/watch?v=l3_yBGjnnSU 
كتائب القسام تكشف عن تفاصيل فيديو يوتيوب: (، م2014كتائب الشهيد عز الدين القسام، )

 عملية نوعية في بيت حانون شمال قطاع غزة
https://www.youtube.com/watch?v=BegmSQPZMrs 

دقيقة اشتباك عنيف في زقاق   17فيديو يوتيوب:(، م2014كتائب الشهيد عز الدين القسام، )
 بيت حانون ومحاولة كتائب القسام أسر جندي إسرائيلي

https://www.youtube.com/watch?v=zhWZYyVQFGI 
العصف المأكول اشتباك مع قوة يوب، فيديو: يوت(، م2014كتائب الشهيد عز الدين القسام، )

 .صهيونية خاصة شمال بيت حانون 
https://www.youtube.com/watch?v=UE8MdRKpZcM 

 قصف منشآت طبية واعالمية وخدماتية.
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=240298 

 
م، أصحاب 2014م يتلقوا تعويضات عن حرب لم(، 2017فبراير  26ي، عبد هللا، ) الشوربج

فبراير  28، تاريخ األطالع: االستقاللصحيفة : التسول مصيرنا، المنشآت المدمرة بغزة
 https://www.alestqlal.com/ar/index.php?act=Show&id=46259 م.2017

استشهاد شقيقين بقصف اسرائيلي على بيت  م(،2007نوفمبر  24، )مجلة البيادر السياسية
-http://www.al م.2016أكتوبر  12االطالع: ، تاريخ حانون 

bayader.com/readnews.aspx?newsid=166 
 ،مفهوم المقاومة الفلسطينيةمدونة الدكتور/ خضر عباس، (، م2009هواش، سالم، )

 https://drabbass.wordpress.comم2012

http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=240298
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=240298
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محاوالت إعادة احتالل مناطق السلطة الوطنية  ،م(2006ناير ي 16معين، ) الطناني،
 م.2017يناير  17:االطالع تاريخ، مركز التخطيط الفلسطيني، الفلسطينية

http://www.oppc.pna.net/mag/%20mag2/p6-2.htm 
  .. بين جدوى التحرير وال تغييرالسلمية.المقاومة الشعبية مركز الدراسات العالمية: 

تاريخ  ،ت اإلسرائيلية خاللاالنتهاكا (،م2014، ) ومات الوطني الفلسطيني وفامركز المعل
 http://info.wafa.ps/aprint.aspx?id=9262 م.2017يناير  25االطالع: 

وات االحتالل تتوغل في بيت الهيا وقرية المصدر، وتقتحم بيت مركز الميزان بيانات صحفية: ق
 http://mezan.org/post/1305م.11/9/2002، نشر بتاريخ: حانون ومساجدها

قوات االحتالل تستهدف الطواقم الطبية وتصعد من  (،م2014، )يزان بيانات صحفيةمركز الم
(، 157( شهيداً والجرحى إلى )39أعمال القتل واالغتيال والتدمير وعدد الشهداء يرتفع إلى )

 http://www.mezan.org/post/804.م 2017فبراير  15تاريخ االطالع: 
استشهاد فلسطينيان في قصف إسرائيلي  م(،2007يوليو  23، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان

  م.2016، ديسمبر 11االطالع: ، تاريخ جنوب شرق بيت حانون 
http://mezan.org/post/4239 

بيانات صحفية مركز الميزان يستنكر  (،م2005ديسمبر  18، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان
، االحتالل لعدوانها ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيينتصعيد قوات 

 http://www.mezan.org/post/989.م 2017مارس  13تاريخ االطالع: 
بيانات صحفية مركز الميزان: قوات  م(،2001مارس  22، ) مركز الميزان لحقوق اإلنسان

تاريخ ، و تقتل ضابطًا فلسطينياً ( 17االحتالل اإلسرائيلي تقصف موقعًا لقوات ال )
 http://mezan.org/post/1156 .م2016يوليو  10االطالع: 

قوات االحتالل تدمر بيانات صحفية:  م(،2004فبراير  28، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان
تاريخ ، عشرات المحال التجارية، وتستولي على مئات الدونمات، وتواصل سياسة اإلبعاد

 http://www.mezan.org/post/1483.م 2016بر ديسم 8االطالع: 
قوات االحتالل تستهدف بيانات صحفية:  (،م2011يناير  19، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان

عمال جمع الحصى فتقتل احدهم وتصيب أثنين وتقتل حصاناً وتصيب أخر والميزان يطاب 
 .م2016أغسطس  24االطالع: ، تاريخ المجتمع الدولي بالتحرك

http://www.mezan.org/post/11370 
قوات االحتالل تستهدف بيانات صحفية:  (،م2010يوليو  22، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان

( جرحى، مركز الميزان: 7( وتوقع )2مقاوماً وتقصف منازل سكنية بقذائف مسمارية فتقتل )
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د كبير من الهجوم ينتهك القانون الدولي واستخدام قذائف مسمارية يهدف إليقاع عد
  http://mezan.org/post/10518 .م2017مارس  1تاريخ االطالع: ، الضحايا

عد من  (، م2010مايو  26، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان بيانات صحفية: قوات االحتالل تص ٍّ
، تاريخ عدوانها على غزة فتهاجم رفح وبيت حانون وتستهدف صيادين وعمال في قطاع غزة

 http://www.mezan.org/post/10194 م.2016ر ديسمب 15االطالع: 
قوات االحتالل تصع د من جرائمها وتبدأ  م(،2014يوليو  18، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان

( سيدة، الميزان يستنكر 33( طفاًل و)56( من بينهم )266عمليات برية عدد الشهداء )
تاريخ  ،وقف العدوان تصاعد الجرائم اإلسرائيلية ويستهجن عجز المجتمع الدولي عن

 http://www.mezan.org/post/19243 م.2016ديسمبر  23 االطالع:
قوات االحتالل تصع د من جرائمها وتبدأ  م(،2014يوليو  19، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان

( سيدة، مركز الميزان 36( طفاًل و)76( من بينهم )330عمليات برية عدد الشهداء )
تاريخ  ،اإلسرائيلية ويستهجن عجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان يستنكر تصاعد الجرائم

 http://www.mezan.org/post/19248.م2017مارس  12االطالع: 
بيانات صحفية: قوات االحتالل تقصف  م(،2014يوليو  22، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان

ميزان يستنكر ويطالب المستشفيات بشكل مباشر وتواصل استهداف الطواقم الطبية، مركز ال
أبريل  14طالع: تاريخ اال، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العدوان وحماية المدنيين

  http://www.mezan.org/post/19261 .م2017
قوات االحتالل تواصل بيانات صحفية:  (،م2009يناير  10، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان

( شهيداً من بينهم 820دد الشهداء يرتفع إلى )استهداف هدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها وع
م. 2016نوفمبر  11تاريخ االطالع: ، ( سيدة58( طفاًل و)194)
.http://www.mezan.org/post/386 

قوات االحتالل تواصل جرائمها وتكثف  (،م2014يوليو  10، |)مركز الميزان لحقوق اإلنسان
ان يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالتحرك استهداف المدنيين والمنازل السكنية، مركز الميز 

م. 2016ديسمبر  17تاريخ االطالع: ، العاجل لحماية المدنيين ووقف العدوان
.http://www.mezan.org/post/19213 

مركز الميزان يستنكر بيانات صحفية:  م(،2014أغسطس  23، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان
مد قتل المدنيين داخل منازلهم، عدد الشهداء يرتفع إلى استمرار جرائم الحرب اإلسرائيلية بتع

م. 2017مارس  3تاريخ االطالع: ، ( سيدة289( طفاًل و)502( من بينهم )2114)
.http://mezan.org/post/19330 
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: مركز الميزان يستنكر بيانات صحفية (،م2005يونيو  30، ) مركز الميزان لحقوق اإلنسان
سة العقاب الجماعي ويطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية تصعيد قوات االحتالل لسيا

أكتوبر  6تاريخ االطالع: ، العاجلة للسكان المدنيين السيما سكان منطقة المواصي
 http://mezan.org/post/1052  .م2016

مديون بال حماية، يوثق تقرير بعنوان:  م(،2008أكتوبر  27، ) مركز الميزان لحقوق اإلنسان
حتى  2008كانون األول  27اإلسرائيلي )الرصاص المصبوب( من الفترة خالل  العدوان

 م.2016نوفمبر  9م، تاريخ االطالع: 2009كانون الثاني  18
تقرير ميداني حول انتهاكات حقوق اإلنسان  م(،2011، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان

 5، تاريخ االطالع: م2011كانون الثاني )يناير(  13-1اإلسرائيلية يغطي الفترة من 
 م.2016ديسمبر 

تقرير ميداني شهري موجز حول انتهاكات حقوق  (،م2010، ) مركز الميزان لحقوق اإلنسان
 .م2010شهر آذار )مارس(  31 -1اإلنسان اإلسرائيلية يغطي الفترة من 

يلي شريط اخبار: طائرات االحتالل اإلسرائ م(،2010مايو  21، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان
 .م2017مارس  4 الطالع:، تاريخ اتقصف بيت حانون 

http://mezan.org/post/10148 
قوات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل ثالثة  م(،2012سبتمبر  28، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان

 12تاريخ االطالع: ، أطفال اقتربوا من حدود الفصل الشمالية ثم تفرج عن أصغرهم بعد أيام
 http://www.mezan.org/post/15253 م.2017يناير 

قوات االحتالل اإلسرائيلي شريط اخبار:  م(، 2012أكتوبر  24، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان
، تقصف بوابة معبر بيت حانون فتصيب شرطيُا بجراح خطيرة ثم تغلقه في وجه المسافرين

 http://mezan.org/post/15412م.2016نوفمبر  15تاريخ االطالع: 
قوات االحتالل تتوغل شريط اخبار:  م(،2009سبتمبر  10، ) ركز الميزان لحقوق اإلنسانم

 .م2016نوفمبر  2تاريخ االطالع: ، بآلياتها شمال بيت حانون بشكل محدود ثم تنسحب
http://www.mezan.org/post/9035 

يستنكر الدمار  مركز الميزانشريط اخبار:  (،م2006يوليو  10، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان
أكتوبر  26االطالع: ، تاريخ الكبير الذي ألحقته قوات االحتالل في بلدة بيت حانون 

 http://mezan.org/post/5522م.2016
ت االحتالل تقتل فلسطينيًا شرق بيت قوا م(،2006يوليو 3، ) مركز الميزان لحقوق اإلنسان

  http://mezan.org/post/5547 م.2016ديسمبر  24االطالع: ،  تاريخ حانون 
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قوات االحتالل ترتكب مجزرة جديدة في  م(،2008نوفمبر  8، ) مركز الميزان لحقوق اإلنسان
 ( جريحاً،53( إناث، و)8( أطفال و )7( شهيدًا منهم )18بيت حانون ذهب ضحيتها )

 http://mezan.org/post/5332 م.2017مارس  21االطالع: تاريخ 
قوات االحتالل اإلسرائيلي تقصف المدرسة  م(،2008فبراير  7، ) انمركز الميزان لحقوق اإلنس

اإلطالع: تاريخ  الزراعية الثانوية بصاروخ )أرض أرض( فتقتل مدرسًا وتصيب ثالثة طالب
 http://www.mezan.org/post/3591 م.2016ديسمبر  27

حتالل تتوغل شرق قوات االشريط أخباري:  م(،2008إبرايل  21، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان
 .م2017فبراير  28االطالع: تاريخ  ،بيت حانون وتقتل فلسطيني وتحتجز العشرات

http://mezan.org/post/3407  
شهيدان فلسطينيان في اشتباك مع قوات  (،م2007يناير  14، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان
 .م2016ديسمبر  23االطالع: ، تاريخ االحتالل اإلسرائيلية

http://mezan.org/post/5116 
قوات االحتالل االسرائيلي تستهدف شابين  م(،2014إبريل  22، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان

مارس  20االطالع:  ، تاريخ في بيت حانون 
 http://www.mezan.org/post/18244.م2017
تح النار تجاه قوات االحتالل اإلسرائيلي تف م(،2007يونيو  18، )زان لحقوق اإلنسانمركز المي

فبراير  22تاريخ االطالع:  ،المواطنين المتواجدين داخل معبر بيت حانون أكثر من مرة
 http://mezan.org/post/4338.م2017

قوات االحتالل اإلسرائيلي تقتل ثالثة  م(،2012سبتمبر  6، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان
أبرايل  12االطالع: ، تاريخ فلسطينيين في المنطقة الحدودية شمال شرق بيت حانون 

 http://www.mezan.org/post/14958.م2017
قوات االحتالل تداهم المنازل السكنية شمال  م(،2005مايو  28، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان

ديسمبر  21:االطالع بتاريخ ،غرب بيت حانون وتعتقل خمسة مواطنين بينهم ثالثة أطفال
 http://mezan.org/post/4518.م2016

قوات االحتالل ترتكب مجزرة جديدة، ذهب  م(،2006يونيو  9، ) ز الميزان لحقوق اإلنسانمرك
م. 2017يناير  19تاريخ االطالع:  ( شخصًا بين قتيل وجريح،46ضحيتها حوالي )

.http://www.mezan.org/post/5621 
االحتالل تشدد من  قواتبيانات صحفية  م(،2005أكتوبر  25لحقوق االنسان، ) مركز الميزان

مارس  28تاريخ االطالع:  ،إغالقها، وتشن عشرات الغارات الوهمية على قطاع غزة
  http://mezan.org/post/1007.م2017
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قااوات االحتااالل تصع ااد بيانات صحفية:  م(،2001سبتمبر  26لحقوق االنسان، ) مركز الميزان
 .م2016نوفمبر  29تاريخ االطالع:  ،من جرائمهااا

http://www.mezan.org/post/1236 
قوات االحتالل اإلسرائيلي شريط اخبار:  م(،2012مايو  18لحقوق اإلنسان، ) مركز الميزان

 13االطالع:  ، تاريختقصف شمال بيت حانون فتقتل شابين كانا يستقالن دراجة نارية
 http://mezan.org/post/14425 .م2017مارس 
قتل فلسطينيين اثنين وتجري ف أراضٍّ زراعية  م(،2008يناير  4ن، ) لحقوق االنسا مركز الميزان

نوفمبر  10االطالع: ، تاريخ خالل توغل لقوات االحتالل اإلسرائيلي شرق بيت حانون 
 http://www.mezan.org/post/3674.م2016
 في  حالة حقوق اإلنسان التقرير الشهري  (،م2005سبتمبر  10، )حقوق والقانون مركز غزة لل

 م.2017فبراير  2تاريخ االطالع:  األراضي الفلسطينية المحتلة،
http://www.anhri.net/palestine/gcrl/2005/pr1000.shtml 

صحفية قوات االحتالل تصعد من بيانات  م(،2013يوليو 24، )مركز فلسطين لحقوق اإلنسان
زان يطالب اعتقال المرضى ومرافقيهم ومن استخدام معبر بيت حانون كمصيدة والمي

 http://www.mezan.org/post/17353 م.2017مارس  5االطالع:  ، تاريخبالتدخل
يستنكر العدوان اإلسرائيلي بيانات صحفية:  م(،2006نوفمبر  5، )مركز لحقوق اإلنسان الميزان

المتصاعد على بلدة بيت حانون ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية السكان 
 .م2017فبراير  9االطالع: ، تاريخ متلكاتهمالمدنيين وم

http://www.mezan.org/post/803 
شهيًدا و  1049حصيلة العدوان:  م(،2014يوليو  27) ،للدراسات واألبحاثمركز مدينة القدس 

 م.2017مارس  8تاريخ االطالع: ، جريًحا 6000
http://www.alqudstudy.ps/News.aspx?id=1094 

، تاريخ اعتقال مريض على معبر بيت حانون  م(،2013نوفمبر  14، )مكتب إعالم األسرى 
 http://asramedia.ps/post/9402 م.2017يناير  19االطالع: 

بالغ عسكري صادر عن كتائب الشهيد أبو علي  م(،2010يوليو  21، )ملتقى النسر األحمر
م. 2017فبراير  29االطالع: ، تاريخ مصطفى

http://redeagle.ahlamontada.com/t23401-topic 
األستاذ  المقاوماااة المسلحااااة في القاناااااون الدولاااااااي بقلم :(، م2010سبتمبر  12جمال، رواب، )

رواب جمال معهد العلوم القانونية واإلدارية المركز الجامعي خميس مليانة، الجزائرية"، 
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منتدى األورس ، طبعة ، الجزائر ، دون  المؤسسة الوطنية للكتاب: فهوم المقاومة الفلسطينية
 http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1437-topic القانوني.

موضوع: موسوعة االسلحة الحربية ) صواريخ  (، م2011أكتوبر  16) مندى أحالم الحب،
 م.2016ديسمبر  16االطالع: ، تاريخ مضادة للدروع(

http://mglove.yoo7.com/t4798-topic 
 

تاريخ  ،المقاومة، مجزرة صهيونية ورد قوي للمقاومة م(،2008أبريل  28، )اومتنا الفلسطينيةموق
 م.2017مارس  17االطالع: 

http://ourmoqawama.blogspot.com/2008/04/224-1429-
2842008.html 

ناهض منصور، االحتالل مركزان حقوقيان:  م(،2010يوليو  23، )موقع اسالم تايمز
 25االطالع: تاريخ  خدم قذائف مسمارية و أخفق بتحقيقات حرب غزة،الصهيوني است

 http://islamtimes.org/ar/doc/news/31971 م.2017مارس 
شهداء في  5رع جندي في عملية لكتائب االقصى: مص م(،2004فبراير  26، )موقع البوابة

 .م2017يناير  21تاريخ االطالع:  ،فلسطين وقوات االحتالل تحاصر مقر عرفات
http://www.albawaba.com 

سجل الخالدين، أحمد زكي  (،م2004أكتوبر  11، )قع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينمو 
 http://pflp.ps/ar/martyrم.2016أكتوبر  6االطالع: ، تاريخ القرمان حمد

وقائع العدوان اإلسرائيلي علي الشعب  (،م2012، )موقع الجبهة الشعبية
 http://www.aljabha.org/?i=1450الفلسطيني

طفال استشهدوا في عدوان غزة االخير: حتى ال  41 (،م2012فبراير  28زعيتر، هيفاء، )
فبراير  23، تاريخ االطالع: موقع الحزب الشوعي لبناني ،يصبحوا مجرد أرقام من فلسطين

&http://www.lcparty.org/index.php?option=com_contentم.2017
id=1020:41- 

 29تاريخ االطالع: ، االطفال الفلسطينيين الشهداءتقرير:  (،م2006أغسطس1، )العربموقع 
 http://www.alarab.com/Article/2841 م.2016ديسمبر 

« قسام»مصرع مستوطن.. وا طالق ثالثة صواريخ  م(،2004يوليو  5، ) موقع القبس اإللكتروني
 .م2017فبراير  2ع: تاريخ االطال، شهداء بينهم طفالن في الضفة والقطاع 7

http://alqabas.com/125083/ 
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تقارير وتحقيقات: في أرض بيت حانون... ال يسمع  (،م2015مارس  29، )موقع الكرامة برس
 .م2017فبراير  6تاريخ االطالع: إال أصوات الرصاص ونعيق الغربان، 

http://www.karamapress.com/arabic/?Action=PrintNews&ID=118507 
ماليين دوالر خسائر بيت حانون الصناعية جراء العدوان  5 (،م2008، )المسلم موقع

مارس  23االطالع: اإلسرائيلي، تاريخ 
 http://www.almoslim.net/node/32006.م2017

االحتالل يواصل مجازر العائالت بالغارات الجوية  م(، 2014أغسطس  3، )موقع المشرق نيوز
 م.2017مارس  11تاريخ االطالع: لعدوان،  ل 28شهيدًا باليوم 124ويوقع 

.http://mashreqnews.com/index.php?ajax=preview&id=32523 
شريط فيديو يظهر اطفال عائلة أبو غزالة  م(،2007أغسطس  31، )موقع إذاعة صوت األقصى

 https://goo.gl/JvhwXE .م2017أبريل  3االطالع: يلعبون قبل الجريمة، تاريخ 
مقتل فلسطينيين وطفلة في بيت حانون وكاالت، تاريخ  م(،2006نوفمبر  4، )موقع إيالف

 elaph.com/Web/Politics/2006/11/188445.htm م.2017يناير  9االطالع: 
هشام منو ر كاتب وباحث: المقاومة الشعبية والمقاومة  (،م2012يناير  10، )موقع إيالف

 http://elaph.com.م2017ابريل  5ع: االطال د تاريخ المسلحة.. بين التكامل والتضا
يوليو  22، تاريخ االطالع: األسير حسن إسماعيل جاسر فياض(،2011): 48موقع أسرى 
 http://assra48.com/Asser_Profile.aspx?XID=158.م2015

( 1194الميزان: دمار هائل وعدد الشهداء يرتفع إلى )(، م2014يوليو  9، )موقع أمد لإلعالم
 .م2017يناير  17االطالع: ( سيدة، تاريخ 147( )طفاًل و)282من بينهم )

https://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=35512 
شهداء في القطاع واجتماع فلسطيني اسرائيلي بواشنطن  4 م(،2004يوليو  2،)موقع بوابة أخبار

 .م2017يناير  9تاريخ االطالع:  لبحث االنسحاب من غزة،
http://www.albawaba.com 

ستة شهداء وا سرائيل تعيد احتالل بيت حانون غداة  (،م2003مايو  15، )موقع بوابة أخبار
احياء الفلسطينيين ذكرى النكبة ستة شهداء وا سرائيل تعيد احتالل بيت حانون غداة احياء 

 . م2017فبراير  24االطالع: تاريخ  الفلسطينيين ذكرى النكبة،
http://www.albawaba.com/ar 

 موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام، البيانات العسكرية ) بيت حانون(.
 موقع سرايا القدس الرسمي، البيانات العسكرية )بيت حانون(.
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عنصرًا من األمن الوطني وفرض إغالق محكم  15احتجاز  م(،2005يناير  6الشيخ، خليل، )
، رية إسرائيلية في المعبرعلى المنطقة بيت حانون: شهيدان في هجوم على مواقع عسك

-http://www.al                      .جريدة األيام
ayyam.ps/ar_page.php?id=d74d23y14109987Yd74d23 

بيان عسكري ألوية الناصر صالح الدين  (،م2006نوفمبر  23، )موقع حركة المقاومة الوطنية
 .م2017مارس  12 ، تاريخ االطالع:الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية

http://www.moqawmh.ps 
استشهاد المواطن قاسم طالل حمدان باستهدافه  (،م2014يوليو  13، )موقع دنيا الوطن

، تاريخ ةنعايمة ببيت حانون، شؤون فلسطينيبصاروخ من طائرة استطالع في شارع ال
 http://www.alwatanvoice.com .م2017مارس  20االطالع: 

أبو حبله، مفهوم المقاومة الشعبية ؟؟؟ لمقاومة ومناهضة  (،م2010أبريل  11)أبو حبله، علي، 
 .م2017مارس  19: تاريخ االطالع ،دنيا الوطن، االحتالل

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/04/11/194914.html 
امنة: فاجعة في نفس الحي ارتكبت اسرائيل مجزرة العث، م(2014يوليو  9الخالدي، محمد، )

 ،م2017مارس  10تاريخ االطالع:  ،تحول ت إلى دماء ودمار عائلة "حمد"..جلسة أسرية
 http://www.alwatanvoice.com .موقع دنيا الوطن

تواصل جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات مركز حقوقي:  م(،2014يوليو  28، )موقع دنيا لوطن
 .م2017ابرايل  9تاريخ االطالع  ،االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة تكشفها

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/28/572621.html 
موقع ، سلحة المقاومة الفلسطينية "الحاجة أم االختراع"أم(، 2014أكتوبر  26الهريش، خالد، ) 

 http://raseef22.com .22رصيف 
ى تكتظ بالشهداء.. وشارون يعطي ضوءاً الجات الموتث(، م2004أكتوبر  4أبو دقة، بالل، )

شهيداً.. و)الجزيرة (  74أخضر إضافيًا لتوسيع العدوان حصيلة )أيام الندم( في اليوم الخامس 
موقع صحيفة ، 11694، العدد تنشر اسمائهم، صحيفة سعودية تصدر على شبكة االنترنت

 http://www.al-jazirah.com/2004/20041004/du1t.htm .الجزيرة
تقرير حجم الخساائر التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم  م(، 2010أكتوبر  31، )48موقع عرب 

، 20/5/2003إلى 15جراء اجتياح قوات االحتالل لبيت حانون، خالل الفترة الممتدة بين 
 http://www.arab48.com م.2016أكتوبر  20االطالع:  تاريخ 

اإلرهاب الصهيوني متواصل ومتصاعد: هدم منازل  الشئون الفلسطينية،موقع فلسطين المسلمة: 
 .وتهديد للسكان وقتل متعم د للمدنيين
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من  أهم عمليات المقاومة ضد االحتالل م(،2004سبتمبر  27، )موقع فلسطين المسلمة
 م.2016أكتوبر  9تاريخ االطالع:  ،27/9/2004إلى  28/9/2002

http://www.fm-m.com/2004/oct2004/story4.htm 
هيوني المستمر في عمليات سرايا القدس خالل التوغل الص (،م2008، )غزة-وقع فلسطين اليومم

 م.2017مارس  26تاريخ االطالع:  ،بلدة بيت حانون 
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=89785 

لحصيلة على العدوان وا 13شهيدًا في اليوم الا   44م(، 2014يوليو  19، )موقع قناة المنار
 .م2016ديسمبر  30تاريخ االطالع: ، شهيدًا ... باألسماء 341

http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=906970 
: لحلقة لواء الشهيد نضال العامودي م(،2015نوفمبر  20، )موقع كتائب شهداء األقصى

أبرايل  8 من سحويل،الثالثون من برنامج "أحياء يُرزقون" من بيت اإلستشهادي البطل : أي
  http://nedal.net/ar/post/26106م.2017

لواء غزة الجناح العسكري لحركة فتح، المكتب  م(،2012يناير  9، )موقع كتائب شهداء األقصى
م 2017مارس  7تاريخ االطالع:  اإلعالمي الشهيد رأفت الزعانين،

https://iyrere.wordpress.com/ 
يونيو  15، ) ية ألوي الناصر صالح الدينموقع لجان المقاومة الشعبية: ودراعها العسكر 

تاريخ ، العثور على جثة شهيد ملقاة منذ شهرين شرق بين حانون شمال القطاع، م(2009
 .م2017فبراير  6االطالع: 

ا على غزة: خمسة عشر شهيداً غيوم الخريف" تمطر نيرانهم(، 2006نوفمبر  2، )موقع معاً 
تاريخ االطالع:  ،جريحًا حصيلة العدوان االسرائيلي على بيت حانون وجباليا 86وأكثر من 

 http://www.maannews.net/Content.aspx?id=42627 م.2017يناير  1
طيران والمدفعية اإلسرائيلية يقصفان عدة مواقع مدنية في بيت الهيا  (م2014، )موقع مفتاح

 م.2017فبراير  22، تاريخ االطالع: يت حانون وب
إصابة طفلة بشظايا صواريخ الطائرات الحربية اإلسرائيلية في  م(،2008فبراير  7، ) موقع وفا

 م.2016نوفمبر  26تاريخ االطالع:  ،شمال قطاع غزة
جماهير بيت حانون تشيع جثمان الشهيد المدرس هاني نعيم م(، 2008فبراير  7)  ،موقع وفا

 http://www.wafa.ps م.2016نوفمبر  26 تاريخ االطالع: ،بيت حانون 
ت المستمرة على فتح" تدين العدوان اإلسرائيلي وحملة االعتقاال (،م2005سبتمبر 28، )موقع وفا

 12تاريخ االطالع: ، العدوان، التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم غزة، أدانت حركة
 م.2016ديسمبر 

http://nedal.net/ar/post/26106
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http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=GxXZmia41598268371aGxXZmi 
مارس   25تاريخ االطالع:  ،2014يوميات الحرب على غزة،  م(،2014يوليو 9، )موقع وفا

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9414 م.2017
، يلماضالشهر ا 350فلسطينيا واعتقلت  53سرائيل قتلت إ  (،م2009) مؤسسة اإلسالم اليوم:
 .م2016أكتوبر  7تاريخ االطالع: 

http://www.islamtoday.net/nawafeth/services/printart-12-72131.htm 
تاريخ  ،2009 - 2008يوميات الحرب على غزة  (،م2009، )مؤسسة الدراسات الفلسطينية

 http://www.palestinestudies.org م.2016ديسمبر  30االطالع: 
قتيالن وا صابة جراء استهداف مجموعة  (،م2012يناير  19، )اإلنسان مؤسسة الضمير لحقوق 

من المواطنين شرق بيت حانون شمال قطاع غزة مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان تدعو 
 23االطالع: تاريخ  المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الجرائم اإلسرائيلية المتصاعدة،

 http://arabicweb.aldameer.org/ar/?p=3244.م. 2017مارس 
قتيالن وا صابة جراء استهداف مجموعة  (،م2012يناير  19، )مؤسسة الضمين لحقوق اإلنسان

من المواطنين شرق بيت حانون شمال قطاع غزة مؤسسة الميزان لحقوق اإلنسان تدعو 
 23:  االطالع بتاريخ، المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الجرائم اإلسرائيلية المتصاعدة

 http://w.aldameer.org/ar/?p=3244.م2017ارس م
غزة، تقرير، حالة حقوق اإلنسان  (،م2009أكتوبر  7، )مشكاة للتنمية والعدالة فلسطين مؤسسة

 .م2016ابريل  5تاريخ االطالع:  ،م2009في فلسطين خالل شهر أيلول/ سبتمبر 
http://www.alqassam.ps/arabic/statements/details/3113 

ارتفاع عدد شهداء مجزرة بيت  م(،2006اكتوبر  23،)ة األنباء والمعلومات الفلسطينيةوكالوفا 
 م.2017مارس  21تاريخ االطالع:  حانون إلى ستة،

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=tMUF8ha47600022789atMUF
8h 

واطن وا صابة ثالثة استشهاد م م(،2007ديسمبر 11، )ت الفلسطينيةوفا وكالة األنباء والمعلوما
 م.2017يناير  4تاريخ االطالع: ، آخرين في قصف إسرائيلي على بيت حانون 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=T6iG9ia159524272083aT6iG9i 
 25استشهاد مواطنين وا صابة  م(،2007اكتوبر  29، )ة األنباء والمعلومات الفلسطينيةوفا وكال

 .م2017 فبراير 14تاريخ االطالع: ، ئيلي على بيت حانون آخرين في العدوان اإلسرا
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=G9vtz9a156064649928aG9vtz9 
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التعرُّف على هُوي ة شهيد القصف  م(،2008يناير  5، )ة األنباء والمعلومات الفلسطينيةوفا وكال
 م.2017فبراير  14تاريخ االطالع: ، اإلسرائيلي على بيت حانون 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=y4gxTpa161233620471ay4gxTp 
ألحداث ، تقرير ام2000انتفاضة األقصى  (،م2000، )ة األنباء والمعلومات الفلسطينيةوفا وكال

 م.2016أكتوبر  20تاريخ االطالع:  ،م2001كانون اول / ديسمبر 
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3416 

ضمير تطالب المجتمع الدولي  م(،2008أبريل  28، )ة األنباء والمعلومات الفلسطينيةوفا وكال
م. 2017يناير  16االطالع: ، تاريخ بحماية المدنيين الفلسطينيين خاصة األطفال والنساء

.http://www.wafa.ps   
ظام األساسي لمحكمة العمل ميثاق األمم المتحدة والن ، )ة األنباء والمعلومات الفلسطينيةوفا وكال

" الدولية، لألمم المتحدة ونيويورك، حق الشعوب في تقرير المصير "قرار الجمعية العامة
 ، )على االنترنت(.41/101القرار 

،  االحتالل يعتقل مواطنا على معبر بيت حانون أثناء توجهه للعالج م(،2012يناير  9، )وفا
 م.19/2/2012تاريخ النشر: 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=fYyHxYa594237454833afYyHxY 
إلى  14/11/2012يوميات الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة  م(،2012نوفمبر  19، )وفا

 م.2017مارس  3تاريخ االطالع:  ،م19/11/2012اليوم السادس  21/11/2012
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=8728 

استشهاد ثالثة فلسطينيين في قصف مدفعي  م(،2007ديسمبر  11، )وديةوكالة األنباء السع
 م.2016ديسمبر  23االطالع: تاريخ اسرائيلي،

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=508203 
استشهاد شاب فلسطيني برصاص  م(،2003أكتوبر  27، )وكالة األنباء الكويتية )كونا(

 http://www.kuna.net.kw م.2017يناير  6طالع: اال، تاريخ االحتالل شرق غزة
استشهاد شابين فلسطينيين وطفلة بعد  م(،2006نوفمبر  4، )وكالة األنباء الكويتية )كونا(

 .م2017مارس  2االطالع: تاريخ  اصابتها برصاصة في رأسها،
http://www.kuna.net.kw 

ينيين في بيت حانون ابة خمسة فلسطإص م(،2004ديسمبر  23، )نا(وكالة األنباء الكويتية )كو 
 http://www.kuna.net.kw م. 2017يناير  9االطالع: ، تاريخ ورفح
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عدوان األيام الثمانية... اليوم السادس  م(،2013نوفمبر  19، )كالة الرأي الفلسطينية اإلعالميةو 
 م.2016يوليو  13االطالع: لحظة بلحظة، تاريخ 

http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=112997 
 القسام يعلن رسمياً تصنيع طائرات بدون طيار وقيامها بطلعاتوكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم: 

وكالة الرأي الفلسطينية  جماهير الشمال تشي ع جثمان الشهيد حمد،م(، 2013عوض، عمر، ) 
 http://alray.ps/ar/post/114475 .م2016مايو 3، تاريخ االطالع: لإلعالم

سرايا القدس تزف أحد قادتها الميدانيين اثر  (،م2009يناير  8، ) اليوم اإلخباروكالة فلسطين 
 .م2016أغسطس  9االطالع: ، تاريخ غارة جوية استهدفته في بيت حانون 

https://paltoday.ps/ar/post/33055 
صنديد عمل الشهيد حافظ حمد: قائد  م(،2014سبتمبر  18، )وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية
 .م2016أغسطس  26تاريخ االطالع:  بصمت وأوجع المحتل،

مركز أسرى فلسطين للدراسات، تقرير  (،م2012أكتوبر  11، )وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية
، تاريخ االطالع: فلسطينيين عن حاجز بيت حانون خالل العام الجاري  7االحتالل اختطف 

 https://paltoday.ps/ar/post/148733  م.2017مارس  12
سرايا القدس تنشر تفاصيل تفجير الدبابة في بيت  (،م2014يوليو  19، )وكالة فلسطين اليوم

 https://paltoday.ps م.2017يناير  19االطالع: تاريخ  ،حانون 
شهيدا و  2137رتفاع حصيلة العدوان إ (،م2014أغسطس  2، )وكالة قدس نت لألنباء

 http://www.qudsnet.com م.2017مارس  13: تاريخ االطالع، جريحا 11100
الحملة الشعبية تزور الجريح الكفارنة الذي أصيب  (،م2011يوليو  7، )وكالة معًا اإلخبارية

 .م2017يناير  15تاريخ االطالع: ، برصاص االحتالل شمال غزة
http://maannews.net/Content.aspx?id=394729  

ميزان" يستنكر استهداف موظفه الزعانين ال (،م2014 أغسطس 11، )وكالة معًا اإلخبارية
م 2017فبراير  28تاريخ االطالع: ، وطاقم المياه في بيت حانون 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=719912 
شيعته غزة اليوم.. رصاص االحتالل منع الشهيد  (،م2013ديسمبر  21، )وكالة معًا اإلخبارية

 .م2017يناير  23تاريخ االطالع: ، األبوةحمد من تحقيق حلمه ب
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=658801 

غازي الزعانين آخر الشهداء ضحايا نزهة في ارض  (،م2009سبتمبر  7، ) وكالة معًا اإلخبارية
 .م2016ديسمبر  10تاريخ االطالع: ، بور شرقي بيت حانون 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=224199 
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إلى  والد الشهيدة ناريمان: كل ما أريده التحدث (،م2012يناير  9، ) وكالة معًا اإلخبارية
 م.2017يناير  3تاريخ االطالع: ، الجندي الذي قتل ابنتي

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=451246 
ة الناصر في شمال غزة ونائبه في اغتيال قائد الوي م(،2006نوفمبر   23ة، )ريوكالة معا اإلخبا

 28تاريخ االطالع: ، غارة اسرائيلية على سيارة بغزة ليرتفع عدد شهداء اليوم الى ستة
 http://www.maannews.net/Content.aspx?id=44966م.2016أكتوبر 

جريح في قصف مدرسة  200شهيدا و 16 -مذبحة م(،2014يناير  7، ) وكالة معا اإلخبارية
 م.2016نوفمبر  29، تاريخ االطالع: ببيت حانون  لالونروا

استمرار سياسة اعتقال مرضى القطاع على  (،م2014يناير  7، )وكالة نباء اإلخبارية المستقلة
 م.2016ديسمبر  23، تاريخ االطالع: معبر بيت حانون)إيرز

https://www.naba.ps/arabic/index-st.php?Action=Details&ID=30808 
شهيد صهيب عدوان..قدم روحه فداًء إلخوانه ال (،م2006، )اإلخوان المسلمينويكبيديا 

 م.2017فبراير  28، تاريخ االطالع: المحاصرين في مسجد أم النصر
http://www.ikhwanwiki.com 

 

 المراجع باللغة اإلنجليزية:

B'tselem.rigger Mappy, march 2002. 

Human rights watch: in a Dark hour: the use of Civilians during IDF 

Arrest Operations, April 2002. 
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12/4/2002,(p2), 

Human Rights Watch: In A dark hour: The use of civilians During IDF 

Arrest Operations, April 2002. 

Amnesty International: The heavy price of Israeli Incursions 12/4/2002. 

Amnesty International: House demolition and destruction of land and 

property. 

Amnesty International: Children in the line of fire 30/9/2002. 

B'tselem: policy of destruction: house demolitions and destruction of 

agricultural land in the Gaza strip, February 2002. 

providing humanitarian assistance to Palestine refugees since 1950 Beit 

Hanoun Flash Appeal , The Assault on Beit Hanoun November 2006. 

By Karen AbuZayd, UNRWA Commissioner-General. 

OCHA, MAC House2 Beit Hanoun: Northeast Gaza Strip Satellite Image 

Analysis of Vegetation Loss 2001– 2004.(p1) 

http://www.ikhwanwiki.com/


227 

 

Beit Hanoun: A People’s Will vs. an Army’s Arsenal By Rami Almeghari 

PalestineChronicle.com,(p2) 

Bait Hanoun: A People’s Will vs. an Army’s Arsenal By Rami Almeghari 

PalestineChronicle.com,(p3) 

Beit Hanoun remembers Vittorio: “When he spoke you had to listen” 

in Journals April 11, 2012 by Nathan Stuckey 11 April 2012 

|International Solidarity Movement, Gaza 

We Are With Hana Shalabi and Al Aqsa: Demonstration in the No Go 

Zone in Beit Hanoun in Journals February 29, 2012 by Nathan 

Stuckey 29 February 2012 | International Solidarity Movement, Gaza 

Kite flying in Beit Hanoun in Journals June 29, 2011 29 June 2011 | 

International Solidarity Movement, Gaza 

The Abu Oda family in Gaza, Reports January 9, 2012 | Palestinian 

Centre for Human Rights “The Israeli military say they are the most 

moral army in the world, but they killed my daughter, they didn’t 

respect her right to live” 

8th August 2014 | Charlie Andreasson| Gaza, Occupied Palestine We 

went back to Beit Hanoun almost two weeks after the Israeli military 

held us captive in the hospital andshelled it for 13 hours. 

http://palsolidarity.org/tag/beit-hanoun/ 

Trapped in Beit Hanoun in Gaza 27th July 2014 | Charlie Andreasson | 

Gaza, Occupied Palestine 

  

http://palsolidarity.org/category/journals/
http://palsolidarity.org/category/journals/
http://palsolidarity.org/2014/07/trapped-in-beit-hanoun/
http://palsolidarity.org/2014/07/medical-teams-under-fire/
http://palsolidarity.org/tag/beit-hanoun/
http://palsolidarity.org/category/gaza/


228 

 

 
 

 

 المــــــــــــــــالحـــــــــــق
  



229 

 

 مالحق
(1)ملحق رقم 

 .  (1)م2006 - 2000شهداء مدينة بيت حانون خالل فترة ما بين عامي 

 التاريخ سبب االصابة مكان الحدث العمر االسم م.
 02/12/2000 بيت حانون  بيت حانون  01/01/1979 شادي ناصر مخيمر أبوهربيد 1
 28/12/2000 عيار ناري  توغل منطقة البنات 33 ى محمود نصير محمود عل 2
 05/01/2001 عيار ناري  قرب الشريط الحدودي 37 محمد محمود محمد أبو حصيرة 3

 23 محمد رمضان نمر المصري  4
اقتحام موقع القوات الوطنية 

 الفلسطينية
 16/04/2001 عيار ناري 

 14/09/2001 شظايا قذيفة ةتوغل شارع السك 27 بالل عبدالجبار حمد  5
 14/09/2001 شظايا قذيفة توغل شارع السكة 20 سمير عيسى عزام  6
 14/09/2001 شظايا قذيفة توغل شارع السكة 28 رمزي أحمد عودة  7
 17/09/2001 عيار ناري  اجتياح معبر ايرز 25 محمد رمضان الكفارنة  8
 19/10/2001 المنطار بيت حانون  01/01/1980 جودت عبدالهادي عبدالكريم خروات 9

 13 نرمين صبحي المصري  10
اجتياح منطقة شارع صالح 

 الدين
 15/12/2001 اعيرة نارية مختلفة

 14 محمد صبحي المصري  11
اجتياح منطقة شارع صالح 

 الدين
 15/12/2001 اعيرة نارية مختلفة

 15/12/2001 ري عيار نا اجيتاح في بلدة بيت حانون  28 أحمد محمود السيوني  27

 31 إسماعيل أحمد أبو  القمصان 12
شرق بيت حانون الشريط 

 الحدودي
 30/12/2001 عيار ناري 

 19 محمد محمود صالح 13
شرق بيت حانون الشريط 

 الحدودي
 30/12/2001 عيار ناري 

 21 علي أسعد مهنا 14
شرق بيت حانون الشريط 

 الحدودي
 30/12/2001 عيار ناري 

 13/02/2002 بيت حانون  بيت حانون  01/01/1981 حمد حمدامجد ياسر م 15

توغل/ مسجد عبد هللا عزام  7 محمود حسن الطاللقة 16
 العزبة

 01/03/2002 عيار ناري 

 11/03/2002 نتساريم بيت حانون  01/01/1983 بالل فايز مصطفى شحاده 17
 28/03/2002 انون بيت ح بيت حانون  3/26/1935 ا\أحمد عبدالكريم عبدهللا أبوعودة 18

                                                 

لحقوق اإلنسان، مركز الميزان،  تم تجميع هذه االسماء من مجموع من المؤسسات منها )مركز فلسطين( 1)
 موقع وفا، وبعض المواقع اإللكترونية، كتاب بيت حانوت تاريخ وحضارة(.
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 12/04/2002 عيار ناري  معبر إيرز 27 نظمي حمدان ياسين 19
 12/04/2002 عيار ناري  المنطقة الصناعية )ايرز( 12 طه علي أبو عمشة 20
 09/06/2002 عيار ناري  المنطقة الصناعية )ايرز( 27 سامي أحمد عبد ربه مصلح 21
 22/06/2002 عيار ناري  ة )ايرز(المنطقة الصناعي 27 وائل عدنا صالح عجور 22
 22/06/2002 عيار ناري  المنطقة الصناعية )ايرز( 33 إسماعيل خميس جبريل الشرافي 23
 22/06/2002 عيار ناري  المنطقة الصناعية )ايرز( 27 حاتم محمود نصير 24
 24/07/2002 قصف طائرات حي الدرج غزة 49 الشيخ صالح شحاة وزوجته وابنته 25
 22/11/2002 بحر غزة بيت حانون  12/24/1983 د سميح إبراهيم المصري محم 26
 16/12/2002 بيت حانون  بيت حانون  09/08/1984 عبدالكريم راتب عبدالكريم شبات 28
 22/02/2003 بيت حانون  بيت حانون  8/17/1982 مصعب عبدهللا محمد السبع 29
 23/02/2003 ت حانون بي بيت حانون  7/16/1987 براء فايز أحمد العفيفي 30
 23/02/2003 بيت حانون  بيت حانون  01/01/1953 عبدهللا محمد محمود السبع 31
 27/03/2003 عيار ناري  اجتياح منطقة الزيتون  21 ايهاد سعدي محمود جرس / غزة  32
 27/03/2003 عيار ناري  اجتياح منطقة الزيتون  31 اياد خليل فياض  33
 09/04/2003 عيار ناري  اجتياح / شارع السكة 16 أحمد رشاد عبداله  34
 09/04/2003 عيار ناري  اجتياح / شارع السكة 21 عماد عدنان الهندي / جباليا  35

 حسين المشرفي 36
 

توغل بالقرب من شارع 
 صالح الدين

 09/04/2003 عيار ناري 

 15/05/2003 قصف اجتياح / حي الزيتون  14 محمد نبيل محمد الزعانين 37
 33 خليل محمد قمروط/ بيت الهيا 38

 
 15/05/2003 عيار ناري 

 15/05/2003 عيار ناري   24 نضال محمد إكريم / التفاح 39
 15/05/2003 عيار ناري   17 عبدا لقادر علي أبو الكاس 40
 17/05/2003 عيار ناري  اجتياح لمدينة بيت حانون  25 خالد ابراهيم الزق / مقاوم  41

 بيت حانون اجتياح 23 سين الزعانين محمد أحمد ح 42
عيار ناري / 

 مظاهرة
17/05/2003 

 21 رفيق اجميعان البنش 43
شمال بيت حانون بالقرب من 

 الشريط الحدودي
 26/05/2003 عيار ناري 

 02/06/2003 عيار ناري  تسلل داخل الشريط الحدودي 15 شادي رفيق سعد جبوب 44
 02/06/2003 عيار ناري  لل داخل الشريط الحدوديتس 17 إبراهيم عمر حسن أبو شكل 45

 30 رأفت أحمد حسين الزعانين  46
اجتياح لمنطقة عزبة بيت 

 15/06/2003 عيار ناري  حانون 

 22/06/2003 بيت حانون  بيت حانون  01/03/1986 محمد عبدالرؤوف حمدان أبوحمدان 47
 22/06/2003 حانون  بيت بيت حانون  9/21/1975 رشدي أحمد عبدالعال الزعنون  48
 22/06/2003 بيت حانون  بيت حانون  10/05/1980 خلدون هاشم سليمان الشنباري  49
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 22/06/2003 بيت حانون  بيت حانون  6/13/1982 فاكر محمود خليل الزعانين 50
 27/10/2003 عيار ناري  جنوب شرقي بيت حانون  26 كريم عليان حسين الكفارنة 51
 15/12/2003 بيت حانون  بيت حانون  1/18/1977 وانمحمد محمود قاسم عد 52
 26/02/2004 المنطقة الصناعية بيت حانون  01/02/1986 أيمن يوسف عبدالرحمن سحويل 53
 14/03/2004 معبر كارني بيت حانون  12/11/1982 أ\أحمد رفيق سعيد اخروات 54
 14/04/2004 بيت حانون  بيت حانون  01/01/1942 غازي محمد عيسى حمدان 55
 20/04/2004 أبراج الندى بيت حانون  01/10/1986 معتصم رفيق محمد نصير 56
 29/05/2004 بيت حانون  بيت حانون  11/03/1985 شادي مازن محمد نصير 57

اجتياح لشمال البلدة منطقة  22 وليد عوض عاشور  58
 الشوبكي

 09/06/2004 عيار ناري 

 22/06/2004 عيار ناري  ح لمدينة بيت حانون اجتيا 20 خالد جمال ايوب الشنباري  59
 ابراهيم عبدالرحمن صالحة  60

 
 22/06/2004 عيار ناري  اجتياح في بلدة بيت حانون 

 23/06/2004 عيار ناري  اجتياح في بلدة بيت حانون  21 ابرايم محمد أحمد سعادة  61
 29/06/2004 بيت حانون  بيت حانون  12/14/1978 راسم خليل علي عدوان 62
 01/07/2004 عيار ناري  اجتياح منطقة الفرطة 21 محمد أحمد جابر ضيف هللا  63

 15 حمزة ناهد حسن حبوش  64
اجتياح مدخل بيت حانون 

 منطقة حمودة
 01/07/2004 عيار ناري 

 9 ايهاب عبدالكريم شتات  65
اجتياح مدخل بيت حانون 

 01/07/2004 عيار ناري  منطقة حمودة

 08/07/2004 عيار ناري  اجتياح  لمنطقة النعايمة 44 حمن ابو عودة ناهض عبدالر  66
 08/07/2004 عيار ناري  اجتياح لمنطقة السكة والواد 38 نصر الدين محمود ابو هربيد  67
 08/07/2004 عيار ناري  اجتياح لمنطقة السكة والواد 31 زاهر راجح الو هربيد  68
 08/07/2004 عيار ناري  منطقة السكة والواداجتياح ل 41 نعيم مصباح الكفارنة  69
 08/07/2004 عيار ناري  اجتياح لمنطقة السكة والواد 31 يوسف أحمد موسى الزعانين  70
 08/07/2004 عيار ناري  اجتياح لمنطقة السكة والواد 27 حامد أحمد عبدالعزيز ابو عودة  71
 08/07/2004 عيار ناري  واداجتياح لمنطقة السكة وال 44 جميلة عبدالهادي حمد  72

 اجتياح منطقة السكة 13 وفاء حمد  73
عيار ناري / 

 مظاهرة
08/07/2004 

 23/07/2004 - بيت حانون  04/05/1989 حسن جميل حسن الزعانين 74
 24/07/2004 عيار ناري  اجتياح 16 حسام حلمي محمود ناصر  75
 04/08/2004 فقص اجتياح شارع دمرة 20 عبداللطيف عثمان عبيد  76
 04/08/2004 عيار ناري  اجتياح شارع دمرة 20 علي ماهر عطا هللا  77
 29/08/2004 الشجاعية بيت حانون  7/19/1980 سالمه عيد مقبل السواركه 78
 فادي فريد الزعانين  79

 
 02/10/2004 عيار ناري  اجتياح منطقة زمو
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 03/10/2004 قصف زمو 22 لؤس جمال حمد 80
 08/10/2004 عيار ناري  المنطقة الصناعية )ايرز( 2 سمير مصلحسهام  81
 09/10/2004 عيار ناري  اجتياح منطقة زمو 22 محمد محمد يحيى عدوان  82
 09/10/2004 عيار ناري  اجتياح منطقة زمو 23 عرفات فؤاد ناصر  83
 13/01/2005 - بيت حانون  12/15/1982 محمود مجدي محمد المصري  84
 04/02/2005 عيار ناري  قرب الشريط الحدودي 24 جمعة أبو سلوفعماد  85
 03/07/2006 قصف زنانة الفرطة 30 عبد الرحمن جابر درج 86
 04/07/2006 شمال غزة بيت حانون  05/12/1976 إسماعيل راتب أحمد المصري  87
 07/07/2006 عيار ناري  قرب المنطقة الصناعية 12 أنور إسماعيل عطا هللا 88
 10/07/2006 شمال غزة بيت حانون  1/17/1990 أحمد غالب نمر أبوعمشة 89
 10/07/2006 شمال غزة بيت حانون  8/15/1989 أحمد فتحي عوده شبات 90
 13/07/2006 عيار ناري  قرب مدرسة الزراعة 16 راجي عمر جابر ضيف هللا  91
 13/07/2006 شمال غزة بيت حانون  11/18/1990 محفوظ فريد صابر نصير 92
 16/07/2006 قصف / اجتياح اجتياح شارع أبو عودة 23 معاذ حمزة عدوان 93
 16/07/2006 قصف / اجتياح اجتياح شارع أبو عودة 25 عبد الكريم يوسف حمد 94
 16/07/2006 قصف / اجتياح اجتياح شارع أبو عودة 24 شحادة زهير الكفارنة 95
 17/07/2006 عيار ناري  اجتياح 21 محمد محمود عبد العاطي الكفارنة  96
 17/07/2006 عيار ناري  اجتياح بيت حانون  18 مهنا سعد مصلح  97
 17/07/2006 عيار ناري  اجتياح شارع ابو عودة 53 محمد إسماعيل ابو عودة  98
 17/07/2006 عيار ناري  اجتياح شارع ابو عودة 27 إسماعيل محمد ابو عودة  99
 17/07/2006 قصف جوي  اجتياح لمدينة بيت حانون  10 ير أمجد عبدالقادر نص 100
 17/07/2006 عيار ناري  اجتياح لمدينة بيت حانون  12 محمد خالد نصير  101
 17/07/2006 عيار ناري  اجتياح منطقة شارع ابو عودة 26 محمد صبيح ابو عودة  102
 17/07/2006 عيار ناري  اجتياح حي االمل 48 ناصر صبيح ابو الفيتة  103
 17/07/2006 عيار ناري  شارع ابو عودة 17 حنان محمد ابو عودة  104
 17/07/2006 عيار ناري  شارع ابو عودة 16 ازهار محمد ابو عودة  105
 17/07/2006 قصف جوي  شارع ابو عودة 25 الهام الكفارنة  106
 17/07/2006 قصف جوي  شارع ابو عودة 2 احمد اياد الكفارنة  107
 17/07/2006 قصف جوي  شارع ابو عودة 1 حمد اياد الكفارنة م 108
 17/07/2006 قصف جوي  شارع ابو عودة 6 دنيا اياد الكفارنة  109
 21/07/2006 قصف مدفعي معبر إيرز 14 صالح إبراهيم ناصر 110
 21/07/2006 قصف مدفعي معبر إيرز 33 صادق عبد الرؤوف ناصر 111
 21/07/2006 قصف مدفعي بر إيرزمع 27 سعدي أحمد نعيم 112
 24/07/2006 شمال غزة بيت حانون  3/21/1995 ختام محمد ربحي تايه 113
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 26/07/2006 شمال غزة بيت حانون  01/04/2001 ماريه سمير عطا عوكل 114
 27/07/2006 المنزل بيت حانون  8/31/1989 أحمد إسماعيل صابر أبوعمشة 115
 30/07/2006 شمال غزة بيت حانون  11/22/1982 وعودهمحمد صبحي عبداللطيف أب 116
 31/07/2006 شمال غزة بيت حانون  09/08/1990 ناهض محمد فوزي الشنباري  117
 01/08/2006 شمال غزة بيت حانون  09/04/1991 عارف أحمد عيد أبوقايده 118
 01/08/2006 شمال غزة بيت حانون  04/05/1992 سميه سمير عطا عوكل 119
 14/08/2006 قصف زنانة تل الزعتر 41 خالد يوسف الزعانين  120
 14/08/2006 قصف زنانة تل الزعتر 26 باسل عطا زايد الزعانين 121
 14/08/2006 قصف زنانة تل الزعتر 22 أحمد عطا زايد الزعانين 122
 14/08/2006 شمال غزة بيت حانون  8/14/2006 أحمد يوسف عبد عاشور 123
 14/08/2006 شمال غزة بيت حانون  5/20/1956 د شحاده الكفارنهزهير محم 124

 بيت حانون  05/10/1956 عثمان حسن محمود البع 125
بيت حانون قرب 

 كليه الزراعه
14/08/2006 

 22/08/2006 شمال غزة بيت حانون  9/29/2003 محمود إبراهيم خليل أبوعمشة 126
 21/09/2006 شمال غزة حانون  بيت 7/20/1990 زيدان رفيق محمد أبوراشد 127
 23/10/2006 عيار ناري  توغل منطقة البنات 32 عطا كمال على الشنباري  128
 23/10/2006 عيار ناري  توغل منطقة البنات 36 خالد كمال على الشنباري  129
 23/10/2006 عيار ناري  توغل منطقة البنات 29 كمال عدنان كمال الشنباري  130
 23/10/2006 عيار ناري  توغل منطقة البنات 52 دوان نعمة حسن ع 131
 23/10/2006 عيار ناري  توغل منطقة البنات 23 رامي موسى أحمد حمان  132
 23/10/2006 عيار ناري  توغل منطقة البنات 17 ابراهيم فؤاد عبداللطيف الشنباري  133
 23/10/2006 ةشمال غز  بيت حانون  1/17/1988 محمد فؤاد عبداللطيف الشمباري  134
 23/10/2006 شمال غزة بيت حانون  12/15/1968 رياض كمال علي الشنباري  135
 26/10/2006 عيار ناري  أرض شمال بيت حانون  35 سهيل عبد الرازق المجدالوي  136
 01/11/2006 عيار ناري  شارع خليل الوزير 17 فايز محمد زويدي 137
 01/11/2006 جتياحقصف ا شارع حمد 23 أحمد يوسف سعدات 138
 01/11/2006 شظايا قذيفة شارع النعايمة 23 حسام محمد أبو هربيد 139
 22 محمد صالح المصري  140

 
 01/11/2006 عيار ناري 

 01/11/2006 عيار ناري  شارع غزة 20 أحمد زهير عدوان 141
 01/11/2006 عيار ناري  شارع غزة 22 خليل ناصر حمد 142
 01/11/2006 نوبة قلبية شارع خليل الوزير 49 محمد محمود فياض 143
 01/11/2006 شمال غزة بيت حانون  10/13/2006 ب\طارق مصطفى حسن ناصر 144
 02/11/2006 عيار ناري  حي الزيتون  75 ذياب أحمد البسيوني 145
 02/11/2006 عيار ناري  حي الزيتون  22 يوسف روحي عقل 146
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 02/11/2006 عيار ناري  الجديد مسجد العجمي 29 عصام أبو عودة 147
 21 باسم محمد الجمل 148

 
 02/11/2006 عيار ناري 

 02/11/2006 قصف/ اجتياح وسط المدينة 22 حسن صالح أحمد صالح 149
 02/11/2006 عيار ناري  مدخل المدينة الغربي 48 روضة إبراهيم جابر 150
 02/11/2006 اري عيار ن مدخل المدينة الغربي 44 ابتسام يوسف مسعود 151
 شادي الشريف 152

 
 02/11/2006 قصف اجتياح بيت حانون اجتياح

 02/11/2006 شمال غزة بيت حانون  12/24/2002 براء رياض محمد فياض 153

بالقرب من مسجد عبد هللا  15 أحمد يوسف عبد الرحمن سحويل 154
 عزام

 03/11/2006 عيار ناري 

 18 حمزة محمد كرسوع 155
مسجد عبد هللا  بالقرب من

 عزام
 03/11/2006 عيار ناري 

 16 حمدي رمضان عبد الدايم 156
بالقرب من مسجد عبد هللا 

 عزام
 03/11/2006 عيار ناري 

 03/11/2006 عيار ناري  بيت حانون اجتياح 21 محمد عبد هللا إبراهيم القمبز 157
 03/11/2006 ددوار الشيخ زاي بيت حانون  7/20/1984 باسل محمد سليم عاشور 158

قصف إنهيار  وسط المدينة 46 مروان محمد أبو هربيد 159
 منزل

04/11/2006 

 عزبة بيت حانون  17 محمد إبراهيم بعلوشة 160
عيار ناري/ 

 اجتياح
04/11/2006 

 شارع صالح الدين 21 عمار رزق عمر 161
عيار ناري/ 

 اجتياح
04/11/2006 

 شارع النعايمة 13 إسراء طالل ناصر 162
عيار ناري/ 

 04/11/2006 اجتياح

 04/11/2006 عيار ناري  شار السكة 21 مازن هاني شبات 163
 04/11/2006 عيار ناري  العزبة 23 مهدي محمد خالد الحمدين 164
 04/11/2006 عيار ناري  مدخل شارع الواد 27 حسام محمد عبيد 165
 04/11/2006 ةشمال غز  بيت حانون  9/17/1985 صهيب رفيق محمد عدوان 166
 08/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 08/03/1977 محمد رمضان حسين العثآمنة 167
 08/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 01/11/1961 صقر محمد محمد عدوان 168
 08/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 01/01/1990 مهدي سعد عبدهللا العثآمنة 169
 08/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 10/20/2003 آمنةمرام رامز مسعود العث 170
 08/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 01/01/1949 نعمه أحمد محمد العثآمنة 171
 08/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 01/01/1922 فاطمه أحمد صالح العثآمنة 172
 08/11/2006 يةقذايف مدفع شارع حمد 5/29/1991 محمد سعد عبدهللا العثآمنة 173
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 08/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 01/01/1973 سناء أحمد عبدهللا العثآمنة 174
 08/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 05/06/1987 عرفات سعد عبد العثآمنة 175
 08/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 01/01/1996 محمود امجد سعد العثآمنة 176
 08/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 01/01/1990  العثآمنةفاطمه مسعود عبدهللا 177
 08/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 4/17/1977 منال محمد محمد العثآمنة 178
 08/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 10/13/1973 نهاد محمد عبدهللا العثآمنة 179
 08/11/2006 قذايف مدفعية دشارع حم 01/01/1951 مسعود عبدهللا محمد العثآمنة 180
 08/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 01/01/1962 صباح محمود حسن العثآمنة 181
 08/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 03/07/1980 سمير مسعود عبدهللا العثآمنة 182
 08/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 2/23/2006 ميساء رامز مسعود العثآمنة 183
 09/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 01/01/1997 عد مجدي سعد العثآمنةس 184
 10/11/2006 قذايف مدفعية شارع حمد 6/26/1967 باسم عبدالهادي عبدالمجيد قاسم 185
 23/11/2006 قصف زنانة العزبة مدرسة الشقيري  11/29/1976 محمود جمعه سليمان حسان 186
 25/11/2006 قصف العزبة مدرسة الشقيري  24 مصعب عبد الكريم الجعبري  187
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 (2)ملحق رقم  

  (1)م 2006 - 2000الجرحى والمصابين خالل فترة ما بين عامي 
 التاريخ نوع اإلصابة المكان العمر االسم م.
 31/12/2000 عيار ناري  بوابة المنطقة الصناعية 30 محمد محمد ناصر 1
 09/01/2001 عيار ناري  الحدوديالشريط  13 منه عيد أحمد عادل وهدان  2
 32 إبراهيم أحمد شبات 3

  
14/01/2001 

 14/01/2001 عيار ناري  المنطقة الصناعية 20 أحمد محمد أحمد الشنباري  4
 15/01/2001 عيار ناري  الشريط الحدودي 55 عيدة سالم أبو شلون  5
 20 أحمد محمد الشنباري  6

  
27/01/2001 

7 
محمد رمضان حسين 

 عثامنة ال
22 

في محيط مستوطنة 
 نتساريم

 27/01/2001 عيار ناري 

 28/01/2001 عيار ناري  داخل المدينة 32 أيمن أمين الشنباري  8
 29/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 19 محمد زيد مهنا  9
 29/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 13 سليمان مروان عكاشة  10
 29/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 16 د عبيد أحمد ماج 11
 29/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 18 ناجي خضر سالم  12
 29/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 رامز عوض هللا الزعانين  13
 29/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 18 أحمد فايز ابو الصيقان  14
 29/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 فادي محمد بدر  15
 29/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 باسم فتحي خضر  16
 29/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 اسامة ابو ظاهر  17
 29/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 سائد محمد عوض هللا  18
 29/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 محمد سمير ابو العون  19
 29/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 محمد ابو عمشة  20
 29/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 سائد ابو ستة  21
 29/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 كمال الترمس  22
 29/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 سمير قرموط محمد  23
 29/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 محمد وحيد ابو القمصان  24

محمود خالد ابو شحادة /  25
 جباليا 

متظاهر بالقرب من معبر  17
 ايرز

 29/03/2001 عيار ناري 

                                                 

تم تجميع هذه االسماء من مجموع من المؤسسات منها )مركز فلسطين لحقوق اإلنسان، مركز الميزان، موقع ( 1)
 وفا، وبعض المواقع اإللكترونية(
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26 
محمد سلمان ابو شملة / 

 جباليا 
17 

القرب من معبر متظاهر ب
 ايرز

 29/03/2001 عيار ناري 

 30/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 محمد فتحي ابو العيش 27
 30/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 محمود حلمي المدهون  28
 30/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 خليل عبدالكريم ابو ظاهر 29
 30/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 سف سحيول محمد يو  30
 30/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 خليل ماهر المصري  31
 30/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 خليل زياد ابو جاسر  32
 30/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 أحمد سحويل  33
 30/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 فيصل موسى ابراهيم  34
 30/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 محمد نزار ريان  35
 30/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 نبيل سلميان شبات  36
 30/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 ثائر فيق ابو القمصان  37
 30/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 فيان عبدالحي عبد ربه س 38
 30/03/2001 عيار ناري / مظاهرة معبر ايرز 17 ماهر سليم ابو مفوض  39

 17 رامي محم الزعانين  40
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 05/04/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17 خالد أحمد زهد  41
بة المنطقة معبر ايرز بوا

 05/04/2001 عيار ناري / مظاهرة الصناعية

 17 محمد محمو ابو جراد  42
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 05/04/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17 بالل قاسم ابو ستة  43
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 05/04/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17  بالل عبدالقادر البسيوني 44
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 05/04/2001 عيار ناري / مظاهرة

 22 محمد رمضان العثامنة 45
  

11/04/2001 
 26 خالد أحمد العفيفي 46

  
11/04/2001 

 11/04/2001 قصف جوي  المنطقة الشمالية 26 خالد أحمد العفيفي  47
 11/04/2001 جوي  قصف المنطقة الشمالية 16 عالء سلطان أبو عودة  48
 16/04/2001 شظايا قصف شمال المدينة 38 عماد عدوان 49
 16/04/2001 شظايا مدفعية شمال المدينة 34 ناصر مقبل  50
 17/04/2001 شظايا مدفعية شمال شرق المدينة 36 باسم يوسف العفيفي  51
 17/04/2001 شظايا مدفعية شمال شرق المدينة 36 عزمي عبد هللا الجمل 52
 17/04/2001 شظايا مدفعية شمال شرق المدينة 28 محمد جهاد البيطار 53
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 17/04/2001 شظايا مدفعية شمال شرق المدينة 27 موسى عظية أبو طب 54

 27 وائل عدنان صالح عجور  55
المنطقة الصناعية شمال 

 القطاع
 22/06/2001 عيار ناري 

56 
اسماعيل خميس جبريل 

 33 اشرافي 
صناعية شمال المنطقة ال

 22/06/2001 عيار ناري  القطاع

 27 رائد أبو جراد  57
المنطقة الصناعية شمال 

 القطاع
 26/06/2001 عيار ناري 

 34 سرية صالح أبو عمشة  58
الشريط الحدودي شرق 

 بيت حانون 
 20/07/2001 عيار ناري 

 23 كايد سالمة الشاللفة  59
باحث مركز فلسطين 
 شرق بيت حانون 

 04/08/2001 ري عيان رنا

 05/09/2001 قصف موقع لألمن الوطني 35 نعيم محمد أبو عبيد 60
 05/09/2001 قصف موقع لألمن الوطني 17 رائد ماهر الكفارة  61

 17 أحمد جمال الندرة  62
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17 احمد سعيد ابو حسين  63
بوابة المنطقة  معبر ايرز

 الصناعية
 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17 عيسى محمود حسان  64
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17 سامي سالم عبدالنبي 65
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17 محمد زياد ابو رمضان  66
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17 ايمن موسى عاشور  67
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17 نادر رباح شحادة  68
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة الصناعية

 17 لدحبور محم اسماعيل ا 69
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17 عبد الرحمن يوسف البيض  70
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17 جمال عبدالناصر قلة  71
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة

 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرةمعبر ايرز بوابة المنطقة  17 سعيد منير حميد  72
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 الصناعية

 17 ادهم جمال البس  73
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17 عبدهللا سعيد ابو العيش  74
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة الصناعية

 17 عبدهللا عطا الكيالني  75
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17 مازن أحمد البطران  76
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17 كمال محمد الشريف  77
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 29/09/2001 اري / مظاهرةعيار ن

 17 نعمان محم زياد  78
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17 محمد احمد النجار  79
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 الصناعية
 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17 شاهر عبدالسالم عبدالعال  80
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 صناعيةال
 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة

 17 وليد عبداللطيف موسى  81
معبر ايرز بوابة المنطقة 

 29/09/2001 عيار ناري / مظاهرة الصناعية

 29/09/2001 عياري ناري  المنطقة الصناعية إيرز 14 عبد هللا عطا الكياللي 82
 محمد أحمد النجار 83

 
 المنطقة الصناعية إيرز

 
29/09/2001 

 09/10/2001 عيار ناري  أرض زراعية شرق المدينة 13 عمير أحمد وهدان 84

85 
جودة عبدالهادي عبدالكريم 

 حمد 
17 

متظاهر بالقرب من معبر 
 المنطار

 19/10/2001 عيار ناري 

 30/10/2001 عيار ناري  أرض زراعية شرق المدينة 22 إياد محمدمطر 86

 14 فهمي أسعد صالح 87
/ اهب شرق بيت حانون 
 للمدرسة

 07/11/2001 عيار ناري 

 16/11/2001 عيار ناري  موقع تابع لألمن الوطني 27 سامح حسن علي أبو عبيد 88

 30 محمد محمد ناصر  89
امام بوابة المنطقة 
 الصناعية ايرز

 31/12/2001 عيار ناري 

 32 إبراهيم أحمد شبات  90
امام بوابة المنطقة 
 الصناعية ايرز

 31/12/2001 عيار ناري 

 12/04/2002 عيار ناري  ايرز المنطقة الصناعية 12 طه على أبو عمشة  91
 55 رائد أبو جراد 92

  
16/06/2002 
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 27/06/2002 عيار ناري  جنوب شرق معبر ايرز 12 محمد مهدي نصير  93
 03/08/2002 عيار ناري  معبر ايرز 21 بالل عبيد  94

 17 شادي محمد ابو القمصان  95
ايرز بوابة المنطقة  معبر

 الصناعية
 25/09/2002 عيار ناري / مظاهرة

ابراج الندى قرب معبر  17 محمد نعيم الشناوي  96
 ايرز

 25/09/2002 عيار ناري / مظاهرة

 17 حسام ابو مرسة  97
ابراج الندى قرب معبر 

 ايرز
 25/09/2002 عيار ناري / مظاهرة

 17 محمد موسى  98
ر ابراج الندى قرب معب

 ايرز
 25/09/2002 عيار ناري / مظاهرة

 17 محمد الحواجرى  99
ابراج الندى قرب معبر 

 25/09/2002 عيار ناري / مظاهرة ايرز

 17 ياسين ابو جلهوم  100
ابراج الندى قرب معبر 

 ايرز
 25/09/2002 عيار ناري / مظاهرة

 17 علي سالم  101
ابراج الندى قرب معبر 

 ايرز
 25/09/2002 رةعيار ناري / مظاه

 17 سامي المدهون  102
ابراج الندى قرب معبر 

 ايرز
 25/09/2002 شظايا عيار ناري 

ابراج الندى قرب معبر  17 كمال عدوان  103
 ايرز

 25/09/2002 شظايا عيار ناري 

 25/09/2002 عيار ناري / مظاهرة قرب محطة حمودة 17 ابراهيم احمد داود  104
 25/09/2002 عيار ناري / مظاهرة قرب محطة حمودة 17  محمد هشام الداعور 105
 25/09/2002 عيار ناري / مظاهرة قرب محطة حمودة 17 ماجد محمد شاهين  106
 25/09/2002 عيار ناري / مظاهرة قرب محطة حمودة 17 يونس الكفارنة  107
 25/09/2002 عيار ناري / مظاهرة قرب محطة حمودة 17 محمد عادل عوكل  108
 25/09/2002 عيار ناري / مظاهرة قرب محطة حمودة 17 زكريا محمد شحادة  109
 25/09/2002 عيار ناري / مظاهرة معبر ايزر 17 أحمد خالد جودة  110

 17 سالم موسى ابو شنار  111
شارع صالح الدين غرب 

 بيت حانون 
 25/09/2002 عيار ناري 

 14/10/2002 قصف المدينة شمال شرق  50 منوة سليم سعيد الترابين  112

 25 أحمد محمد الحناوي  113
بالقرب من مبنى مياه 

 البلدية
 27/03/2003 قيفة قصف

 24 محمد إبراهيم حرب  114
بالقرب من مبنى مياه 

 البلدية
القرب من مبنى مياه 

 البلدية
27/03/2003 
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 50 سعدي خلي الزعانين 115
بالقرب من مبنى مياه 

 البلدية
نى مياه القرب من مب
 البلدية

27/03/2003 

 17 زهير خالد أبو جراد  116
مظاهرة بالقرب من شارع 

 15/05/2003 عيار ناري  صالح الدين

 أشخاص  5إصاب  117
 

 15/05/2003 قصف اجتياح الزيتون 
 مواطين 8إصابة  118

 
 15/05/2003 قصف اجتياح الزيتون 

 17 زياد خالد نصر / جباليا  119
من شارع مظاهرة بالقرب 

 صالح الدين
 18/05/2003 عيار ناري 

 01/06/2003 عيار ناري / مظاهرة قرب محطة حمودة 17 أحمد اكرم ابو هربيد  120
 01/06/2003 عيار ناري / مظاهرة قرب محطة حمودة 17 لوئ خليل حمدان  121
 15/06/2003 عيار ناري / مظاهرة قرب محطة حمودة 17 ابراهيم محمد عوض  122

 18 يونس أبو عودة 123
اجتياح/ المنطقة 

 الصناعية
 19/07/2003 عيار ناري 

اجتياح/ المنطقة  12 محمد أبو دان 124
  الصناعية

19/07/2003 

 12 أحمد أبو شكيان 125
اجتياح/ المنطقة 

  الصناعية
19/07/2003 

 42 سمير الحصري  126
اجتياح/ المنطقة 

  الصناعية
19/07/2003 

 37 نسلمان نبها 127
اجتياح/ المنطقة 

 19/07/2003  الصناعية

 12 سعيد فهمي صالح  128
قرب الشريط الحدودي 

 شرق بيت حانون 
 19/07/2003 عيار ناري 

 22/06/2004 عيار ناري  اجتياح داخل البلدة 20 أحمد فتحي المصري  129
 اجتياح داخل البلدة 19 محمد فضل نعيم  130

 
22/06/2004 

 30 عودة  أشرف جبر أبو 131
اجتياح الطريق الترابي 

 قرب إيرز
 28/06/2004 عيار ناري 

 16 محم نعيم سرور 132
اجتياح الطريق الترابي 

 28/06/2004  قرب إيرز

 40 سمير خليل النمنم 133
اجتياح الطريق الترابي 

  قرب إيرز
28/06/2004 

 04/08/2004 شظايا عيار ناري  اجتياح شارع زمو 26 حنان سعد حمد 134
 اجتياح شارع زمو 5 مريم حمد  135

 
04/08/2004 

 اجتياح شارع زمو 6 نادي حمد  136
 

04/08/2004 



242 

 

 04/08/2004 عيار ناري  اجتياح شارع السكة 20 طارق وصفي ناصر  137
 مسعف 38 زيا عبد الدايم  138

 
04/08/2004 

 مسعف 41 يسر المصري  139
 

04/08/2004 
 04/08/2004 قصف اجتياح شارع دمرة 23  معين إبراهيم شبات 140
 اجتياح شارع دمرة 24 هالل محمد سحويل 141

 
04/08/2004 

 اجتياح شارع دمرة 7 سهي عرفات الكفارنة 142
 

04/08/2004 
 03/10/2004 قصف توغل شار زمو 12 سماح معين عودة 143
 11/10/2004 قصف داخل المدينة 22 أحمد زكي رمضان  144

المنازل شمال وغرب  29 ر أحمد نصيرزاه 145
 المدينة

 23/12/2004 عيار ناري 

 23/12/2004 عيار ناري  شمال وغرب المدينة 11 وسام أحمد علي نصير 146
 23/12/2004 عيار ناري  شمال وغرب المدينة 14 باسم أحمد علي نصير 147
 23/12/2004 عيار ناري  شمال وغرب المدينة 2 نور زاهر أحمد نصير 148
 07/02/2006 عيار ناري  بيت حانون  33 رائد عبدالحكيم المدهون  149

150 
محمد حسين عبدالحي 

 حسنين 
 08/04/2006 عيار ناري  شمال البلدة 24

 18/04/2006 قصف مدفعي ارض زراعية 24 محمد عبد الحي حسين  151
 26/04/2006 قصف جوي  حي االمل 33 زياد مصطفى صبح  152
 26/04/2006 قصف جوي  حي االمل 40 ية ابراهيم عبد محمد عط 153
 29/04/2006 قصف مدفعي ارض زراعية 50 عبد القادر أحمد الزعانين  154
 29/04/2006 قصف مدفعي ارض زراعية 15 محمد عبدالقادر الزعانين  155
 29/04/2006 قصف جوي  جنوب شرق بيت حانو 50 عبدالقادر أحمد الزعانين  156

157 
د عبدالقادر أحمد محم

 الزعانين 
 29/04/2006 قصف جوي  جنوب شرق بيت حانو 15

 29/05/2006 قذائف مدفعية بالقرب من منزله 12 محمد كمال وهدان   158
 29/05/2006 قذائف مدفعية بالقرب من منزله 8 أسعد أسعد فهمي صالح  159
 01/07/2006 قذائف مدفعية بالقرب من منزلها 44 آمال محمد سويلم  160
 13/07/2006 قذائف مدفعية شارع السكة 13 مجدي ابراهيم عبدهللا الزعاين  161
 صحفي ياباني أنو سآاي  162

 
 16/07/2006 شظايا صاروخ شارع النعايمة

163 
مترجم / مجدي عبدالدايم 

 17/07/2006 شظايا صاروخ شارع النعامية 31 عابدين 

 17/07/2006 عيار ناري  ط البلدوس 21 محمد محمود الكفارنة  164
 18/07/2006 شظايا صاروخ شارع النعامية 14 يسرى المصري  165
 18/07/2006 قصف مدفعي منطقة المقبرة 10 أمجد عبد نصير  166
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 19/07/2006 صاروخ شارع دمرة 23 معين ابراهيم شتات  167
 19/07/2006 قصف مدفعي منطقة المقبرة 12 محمد خالد نصير  168
 20/07/2006 صاروخ شارع دمرة 24 هالل محمد سحويل  169
 20/07/2006 بعيار ناري  بالقرب من منزله 26 محمد صبحي أبوعودة  170
 21/07/2006 شظايا صاروخ شارع دمرة 7 سهي عرفات الكفارنة  171
 21/07/2006 قصف جوي  شارع السكة 19 محمد سامي جراد  172
 22/07/2006 قصف جوي  شارع حمد 18 أحمد محمود حمدين  173
 23/07/2006 عيار ناري  شارع النعايمة 27 عماد مصلح  174
 24/07/2006 قصف مدفعي عزبة بيت حانون  10 نهى محمد ربحي تايه  175
 24/07/2006 قصف مدفعي عزبة بيت حانون  11 ختام محمد ربحي تايه  176
 24/07/2006 فعيقصف مد عزبة بيت حانون  49 سمير األشقر  177

 33 عماد يوسف سحويل  178
بالقرب من مستشفى بيت 

 حانون 
 24/07/2006 قصف مدفعي

 32 اشتيوي العزازمة  179
بالقر من مستشفي بيت 

 حانون 
 24/07/2006 قصف مدفعي

 24/07/2006 قصف مدفعي عزبة بيت حانون  14 نداء عارف أبو جراد  180
 03/08/2006 قصف مدفعي بيت حانون شرق  13 عامر سالم ابو شلوف  181
 05/08/2006 قصف مدفعي شرق شارع الزوادية 14 سائد خالد محمود مصلح  182
 05/08/2006 قصف مدفعي شمال ابراج الندى 16 محمد أكرم أبو شباب  183

184 
محمد عبدالرحمن محمد أبو 

 عودة 
طفل بعمر 

 شهرين
 07/08/2006 قصف مدفعي شرق بيت حاون 

185 
نان محمد اسماعيل ابو ح

 عودة 
 02/09/2006 قصف مدفعي بيت حانون  16

186 
سعد هللا جمال حسن 

  الزعانين
 10/10/2006 عيار ناري  اجتياح حي األمل

 10/10/2006 عياري ناري  توغل شارع البنات 35 ناصر الشنباري  187

حسان محمد إسماعيل  188
  اخروات 

 توغل شارع البنات
 

10/10/2006 

 10/10/2006 عيار ناري  حي االمل 14 سعد جمال حسن الزعانين  189
 23/10/2006 عيار ناري  حي االمل 35 ناصر الشنباري  191

192 
حسان محمد سماعيل 

  خروات 
 23/10/2006 عيار ناري  حي االمل

193 
رياض محمد فياض وزوجته 

  واشقائه 
 02/11/2006 قصف جوي  بيت حانون 
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 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة - ثامنهرامي مجدي الع 194
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 11 عمر شعبان أبو هربيد 195
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 18 خليل مروان أبو هربيد 196
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 15 يزيد العثامنه 197
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة - عماد عبد العاطي الكفارنه 198
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 2 منار جمال العثامنه 199
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 10 مهند جمال العثامنه 200
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 3 مؤيد جمال العثامنه 201
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 50 سعد عبد هللا العثامنه 202
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 13 احمد العبد العثامنه 203
 08/11/2006 دفعيقصف م إصابة في مجزرة العثامنة 50 محمد عبد الكريم أبو جراد 204
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 21 محمد صقر عدوان 205
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة - أحمد العثامنه 206
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 13 إسالم سامي العثامنه 207
 08/11/2006 قصف مدفعي في مجزرة العثامنة إصابة 24 إيناس محمد العثامنه 208
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 5 إسراء سامي العثامنه 209
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 2 محمد سامي العثامنه 210
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 72 محمد محمد الخطيب 211
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 30 سحر إبراهيم عدوان 212
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 58 رسمية خليل محمد 213
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 7 إيمان العثامنه 214

215 
عبد القادر عبد الكريم أبو 

 08/11/2006 قصف مدفعي ة العثامنةإصابة في مجزر  65 عودة

 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 35 أمجد سعد العثامنه 216
 عمار شعبان أبو هربيد 217

 
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة

 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 10 عبد هللا حسين العثامنه 218
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 1 سعاد محمود الكفارنه 219
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة - وداد أبو عودة 220
 08/11/2006 قصف مدفعي إصابة في مجزرة العثامنة 13 احمد العبد العثامنه 221
 08/11/2006 ظايا بالقدم اليمنىش مدينة بيت حانون  50 محمد عبد الكريم أبو جراد 222
 08/11/2006 القدم اليمنى مدينة بيت حانون  19 فرج إبراهيم المصري  223
 08/11/2006 عيار ناري البطن والظهر مدينة بيت حانون  - عماد عبد العاطي قاسم 224
 08/11/2006 الصدر مدينة بيت حانون  - محمد عبد العاطي قاسم 225
 08/11/2006 الذراع األيمن شظايا وتهتك مدينة بيت حانون  - ي قاسمفريال عبد العاط 226
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 08/11/2006 كدمات بأسفل الظهر مدينة بيت حانون  25 خالد عبد القادر أبو عودة 227
 08/11/2006 شظايا بالبطن مدينة بيت حانون  45 حسين عبد هللا العثامنة 228

 مدينة بيت حانون  - عبد الرحمن رياض فياض 229
ظايا  في جميع أنحاء ش

 الجسم
08/11/2006 

 08/11/2006 شظايا باألنف مدينة بيت حانون  54 حليمة سعيد خروات 230
 08/11/2006 شظية بالقدم اليسرى  مدينة بيت حانون  - موسى فايز أبو جراد 231
 08/11/2006 شظية بالجبهة مدينة بيت حانون  - فضل أحمد الزعانين 232
 08/11/2006 شظية بالجبهة مدينة بيت حانون  - حمد سحويلمحمد غاندي م 233
 08/11/2006 شظايا بالمرفق األيمن مدينة بيت حانون  11 خلود أمجد العثامنة 234
 08/11/2006 كدمات بأسفل الظهر مدينة بيت حانون  28 حليمة محمد أبو هربيد 235
 08/11/2006 والظهروالحوضكدماتبالرقبة مدينة بيت حانون  30 وائل ماجد العثامنة 236
 08/11/2006 كدمة بالرسغ وتورم وكسر مدينة بيت حانون  30 علي خالد أبو عودة 237

 مدينة بيت حانون  - سوزان العثامنة 238
شظايا بالفخذ والعين 

 اليمنى
08/11/2006 

 08/11/2006 شظية بالظهر مدينة بيت حانون  43 أحمد محمود فياض 239
 08/11/2006 شظية بالوجه مدينة بيت حانون  30 وف دبورعلي عبد الرؤ  240

 مدينة بيت حانون  35 زهر احمد العثامنة 241
شظايا بالبطن و الفخذ 

 08/11/2006 والركبة

 08/11/2006 كدمة بالكامل والقدم اليمنى مدينة بيت حانون  30 أمل عبد العاطي قاسم 242
 08/11/2006 ة بالفخذ األيسرشظي مدينة بيت حانون  7 جنات جمال خروات 243

 مدينة بيت حانون  - خضر عبد الفتاح أبوعمشة 244
كدمات بالرأس والرقبة 

 والظهر
08/11/2006 

 مدينة بيت حانون  16 إبراهيم خليل أبو هربيد 245
جرح تهتكي في الساق 

 اليسرى 
08/11/2006 

 شادي شريف  246
 

 18/11/2006 قصف جوي  بيت حانون 
 22/11/2006 عيار ناري  قرب من مدرسة الزرعة 18 المصري  محسن جمال 247
 22/11/2006 عيار ناري  قرب من مدرسة الزرعة 16 اسالم عامر الكفارنة  248
 ايناس موسى ابو عودة  249

 
 22/11/2006 عيار ناري  قرب من مدرسة الزرعة

 24 مروان محمد البسيوني  250
المدخل الجنوبي لبيت 

 حانون 
 22/11/2006 عيار ناري 

 مدينة بيت حانون  16 اسالم عامر الكفارنة 251
اطالق ناري في العضد 

 االيسر
22/11/2006 

 مدينة بيت حانون  24 مروان السيد أحمد البسيوني 252
طلق ناري في الظهر 

 والبطن
22/11/2006 
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 22/11/2006 شظية بالصدر مدينة بيت حانون  24 ليالي جبريل حمد 253
 23/11/2006 عيار ناري  مسجد السالم 22 أحمد الندر  ناصر جمال 254
 23/11/2006 عيار ناري  شارع القرم 19 يوسف الكرد  255
 23/11/2006 عيار ناري  جنوب بيت حانون  32 عبدالناصر أحمد البسيوني  256
 23/11/2006 عيار ناري  جنوب بيت حانون  24 عالء سهيل الزعانين  257
 23/11/2006 عيار ناري  جنوب بيت حانون  54 علي ابو هربيد  258

 مدينة بيت حانون  20 عالء سهيل الزعانين 259
طلق ناري في الفخذ 

 23/11/2006 األيسر

 مدينة بيت حانون  32 عبد الناصر السيد البسيوني 260
انفجار في اليد اليسرى 

وتهتك في االبهام والسبابة 
 والوسطى

23/11/2006 

 24/11/2006 الركبة اليسرى ) كدم ( مدينة بيت حانون  30 جيهان راجح شبات 261
 24/11/2006 المرفق األيسر مدينة بيت حانون  8 محمد عاطف شبات 262
 25/11/2006 قصف مدفعي شمال قطاع ابراج الندى 9 سائدة عصام حجازي  263
 25/11/2006 قصف مدفعي شمال قطاع ابراج الندى 57 فتحي السيد ابو نحل  264

عزام شوقي العجرمي من  265
 جباليا 

 25/11/2006 قصف مدفعي شمال قطاع ابراج الندى 23

 25/11/2006 قصف مدفعي شمال قطاع ابراج الندى 21 بالل عبدالرحمن المبحوح  266

267 
نضال خالد ابو راي من 

 جباليا 
 25/11/2006 قصف مدفعي شمال قطاع ابراج الندى 21

 25/11/2006 قصف مدفعي بيت حانون  30 جهاد أحمد ضيف هللا  268
 25/11/2006 قصف مدفعي من بيت الهيا 22 ثائر زهير الرزينة  269
 25/11/2006 صاروخ جباليا 24 مصعب عبد الكريم الجعابير  270
 25/11/2006 صاروخ جباليا 25 عائد عبدالجواد محيسن  271
 25/11/2006 صاروخ الشيخ زايد 12 اسماعيل ابراهيم وشاح  272
 25/11/2006 صاروخ الشيخ زايد 19 أحمد يحيى المعصوابي  273
 25/11/2006 طلق ناري في الصدر مدينة بيت حانون  17 مروان عطية البسيوني 274
 25/11/2006 كدم في الركبة اليمنى مدينة بيت حانون  24 رامز الزعانين 275
 27/12/2006 عيار ناري  ناعيةشمال المنطقة الص 33 رائد عبدالحكيم المدوخ  276
 29/12/2006 عيار ناري  الشريط الحدودي شرق بيت حانون  14 ذياب محمد الكفارنة  277
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 (3رقم ) ملحق
  (1) 2004- 2000يوضح أعداد المصابين أثناء المظاهرات من عامي  

عدد  تاريخ المظاهرة مكان المظاهرة م.
 اإلصابات

قة معبر إيرز بالقرب من المنط .1
 الصناعية

29/3/2001 17 
30/3/2001 11 
5/4/2001 5 
29/9/2001 23 
24/9/2002 8 

 9 25/9/2002 موقع عسكري قرب أبراج الندى .2
بالقرب من محطة حمودة للوقود  .3

 )مدخل بيت حانون(
25/9/2000 6 
1/6/2003 2 
7/6/2003 1 
15/6/2003 1 
15/10/2003 5 
30/6/2004 1 
1/7/2004 22 * 
3/7/2004 1 
9/7/2004 3 

 
  

                                                 

عودة إلى )المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، مركز الميزان، وبعض المواقع الجدول من إعداد الطالب بال( 1)
 االلكترونية األخر، الجمعية التعاونية الزراعية(.
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 (4ملحق رقم )
(1)م2006 - 2000المنازل التي تم هدمها بشكل كلي خالل فترة ما بين عامى 

  

 التاريخ الضرر االسم م.
 16/04/2001 هدم كلي عبد الحافظ عبد القادر عبد الحافظ حميد 1
 16/04/2001 هدم كلي محمود أبو عاذرة 2
 16/04/2001 هدم كلي سمير العزازي  3
 16/04/2001 هدم كلي عمر صابر محمد أبو عمشة 4
 16/04/2001 هدم كلي أكرم عاهد الشنطي 5
 16/04/2001 هدم كلي إبراهيم وصالح محمد أبو عمشة 6
 16/04/2001 هدم كلي عطا حسن عبد هللا شبات 7
 16/04/2001 هدم كلي إبراهيم العزازي  8
 16/04/2001 هدم كلي الجبين  محمود أبو 9
 16/04/2001 هدم كلي ماهر شعبان قرموط 10
 15/05/2003 هدم كلي يوسف عبد القادر عبد الرحمن البسيوني 11
 15/05/2003 هدم كلي إسماعيل جاسر حسن فياض 12
 15/05/2003 هدم كلي محمد زيدان رمضان ابو جراد 13
 15/05/2003 هدم كلي الشمباري محمود خميس إسماعيل  14
 15/05/2003 هدم كلي عزات قاسم إبراهيم نصار 15
 15/05/2003 هدم كلي محمد إبراهيم إسماعيل أبو جراد 16
 18/05/2003 هدم كلي أحمد محمد حسن الزعانين 17
 18/05/2003 هدم كلي خليل محمد حسن الزعانين 18
 18/05/2003 هدم  كلي نسيم محمود حسن الزعانين 20
 09/06/2003 هدم كلي بدران إبراهيم حماد سحويل 21
 09/06/2003 هدم كلي عودة سليمان مسلم أبو جراد 22
 09/06/2003 هدم كلي أحمد سليمان مسلم أبو جراد 23
 09/06/2003 هدم كلي فوزي أحمد احمد أبو عمشة 24
 09/06/2003 هدم كلي عودة شتيوي موسي أبو عقل 25
 09/06/2003 هدم كلي ايز صالح يوسف حسانف 26
 09/06/2003 هدم كلي رمضان أحمد سليمان أبو جراد 27
 09/06/2003 هدم كلي خضر صابر عبد ربه كالب 28

                                                 

تم تجميع هذه االسماء من مجموع من المؤسسات منها )مركز فلسطين لحقوق اإلنسان، مركز الميزان، بلدية ( 1)
 إللكترونية(بيت حانون، وزارة األشغال، وبعض المواقع ا
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 26/03/2003 هدم كلي سلمان معتق أبو عيتق 29
 2006 هدم كلي أسامة محمد محمود أبو عودة 30
 2006 هدم كلي حميد جمعة حامد أبو عقل 31
 2006 هدم كلي روحي محمد يونس عودة وأخيه رامي 32
 2006 هدم كلي سامي إبراهيم محمد سعادة 33
 2006 هدم كلي طالل محمد سليمان المصري  34
 2006 هدم كلي عبد العزيز مصباح قاسم 35
 2006 هدم كلي فتحية عبد الجواد قاسم 36
 2006 هدم كلي محمد عبد الرازق أبو عودة 37
 2006 هدم كلي عبد هللا أحمد حسن مصلح 38
 2006 هدم كلي عمر عبد الرازق حسن المجدالوى  39
 2006 هدم كلي فايز حماد  جمعة الترابين  40
 2006 هدم كلي ذياب أحمد طه الكفارنة 41
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 (5)ملحق رقم 
  (1)م 2006 - 2000المنازل المتضررة خالل فترة ما بين عامي 

 التاريخ ع الضررنو  صاحب األرض م.
 10/03/2001 أضرار جزئية جمال محمد حسين سويلم 1
 10/03/2001 أضرار جزئية أحمد محمد حسين سويلم 2
 10/03/2001 أضرار جزئية كمال محمد حسين سويلم 3
 10/03/2001 أضرار جزئية محمد محمد حسين سويلم 4
 10/03/2001 أضرار جزئية يوسف محمد حسين سويلم 5
 10/03/2001 أضرار جزئية ا حسن سويلمعط 6
 17/03/2001 أضرار جزئية أسعد فهمى صالح 7
 17/03/2001 أضرار جزئية سعيد فهمي صالح 8
 17/03/2001 أضرار جزئية عرفات عطا هللا المصرى  9
 17/03/2001 أضرار جزئية توفيق عبد الرحمن وهدان 10
 17/03/2001 أضرار جزئية جمال احمد حسين نشوان 11
 17/03/2001 أضرار جزئية مصلح الترابين 12
 18/03/2001 أضرار جزئية جمال محمد حسين سويلم 13
 18/03/2001 أضرار جزئية ومنزل آخر جمال محمد حسين سويلم 14
 18/03/2001 أضرار جزئية محمد محمد حسين سويلم 15
 18/03/2001 أضرار جزئية أحمد محمد حسين سويلم 16
 18/03/2001 أضرار جزئية ال محمد حسين سويلمكم 17
 18/03/2001 أضرار جزئية أحمد الزعانين 18
 05/04/2001 أضرار جزئية عوني يوسف محمد قاسم 19
 05/04/2001 أضرار جزئية يوسف محمد قاسم 20
 05/04/2001 أضرار جزئية عبد العاطى عبد المجيد قاسم 21
 05/04/2001 جزئية أضرار جمال عبد المجيد قاسم 22
 05/04/2001 أضرار جزئية عبد الهادي عبد المجيد قاسم 23
 05/04/2001 أضرار جزئية حاتم يوسف قاسم 24
 05/04/2001 أضرار جزئية أشرق محمد عدوان 25
 05/04/2001 أضرار جزئية شحادة سعيد حمدان 26
 05/04/2001 أضرار جزئية صالح شحادة حمدان 27

                                                 

تم تجميع هذه االسماء من مجموع من المؤسسات منها )مركز فلسطين لحقوق اإلنسان، مركز الميزان، بلدية ( 1)
 بيت حانون، وزارة األشغال، وبعض المواقع اإللكترونية(
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 05/04/2001 أضرار جزئية ادة حمدانناصر شح 28
 05/04/2001 أضرار جزئية رزق شحدة حمدان 29
 05/05/2001 أضرار جزئية جمال محمود الكفارنة 30
 05/05/2001 أضرار جزئية جبر عبد المجيد أبو عودة 31
 27/08/2001 أضرار جزئية أسعد فهمى أبو صالح 32
 27/08/2001 زئيةأضرار ج سعيد فهمي المجيد أبو عودة 33
 14/09/2001 أضرار جزئية عطا عطايا حسن سويلم  34
 14/09/2001 أضرار جزئية جالل شحدة سعيد حمدان 35
 14/09/2001 أضرار جزئية جمال محمد حسن سويلم 36
 14/09/2001 أضرار جزئية حسن محمد حسين سويلم 37
 14/09/2001 أضرار جزئية جمال محمد حسن الكفارنة 38
 14/09/2001 أضرار جزئية عزام يوسف عبد الكريم حمد  39
 14/09/2001 أضرار جزئية كما ل محمد حسين سويلم 40
 25/09/2001 أضرار جزئية محمد حسن أبو شغيبة 41
 25/09/2001 أضرار جزئية عبد الحميد محمد أبو غزال 42
 25/09/2001 أضرار جزئية أحمد أبو جرى  43
 16/04/2001 هدم جزئي هللا أبو سعيدإبراهيم عبد  44
 16/04/2001 هدم جزئي حسين محمد حسن سويلم 45
 04/10/2001 أضرار جزئية شحادة سعيد سليمان حمدان 46
 04/10/2001 أضرار جزئية صالح شحادة حمدان 47
 04/10/2001 أضرار جزئية ناصر شحادة صالح حمدان 48
 04/10/2001 ةأضرار جزئي رزق شحدة سعيد حمدان 49
 04/10/2001 أضرار جزئية حسين محمد حسن سويلم 50
 04/10/2001 أضرار جزئية جمال محمد حسن الكفارنة 51
 04/10/2001 أضرار جزئية حاتم حسين محمود مفيد 52
 04/10/2001 أضرار جزئية أحمد محمود علي نصير 53
 15/05/2003 هدم جزئي عائشة شحادة جبر الشمباري  54
 15/05/2003 هدم جزئي عائشة حسن عبد ربه نصير 55
 15/05/2003 هدم جزئي خالد إبراهيم إسماعيل أبو جراد 56
 15/05/2003 هدم جزئي ماهر إبراهيم إسماعيل أبو جراد 57
 15/05/2003 هدم جزئي بهاء محمد إسماعيل سالم 58
 18/05/2003 هدم جزئي مصطفي حسن محمد الزعانين 59
 18/05/2003 هدم جزئي ي حسن محمد الزعانينمصطف 60
 2006 أضرار جزئية امجد سعد عبد هللا العثامنة 61
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 2006 أضرار جزئية يسرا محمد قاسم الكفارنة 62
 2006 أضرار جزئية رفيق حسن عبد ربه اليازجي  63
 2006 أضرار جزئية إبراهيم محمد عبد الرحمن حويحي  64
 2006 أضرار جزئية سليم مصطفي أحمد درج  65
 2006 أضرار جزئية محمد رمضان محمود البع  66
 2006 أضرار جزئية محمد محمد الخطيب عدوان  67
 2006 أضرار جزئية كمال شحدة سعيد حمدان  68
 2006 أضرار جزئية نبيل موسى عبد الرازق الزعانين  69
 2006 أضرار جزئية جابر محمد نعيم  70
 2006 أضرار جزئية ناصر  جميل على ناصر 71
 2006 أضرار جزئية عطا حسن خليل الشاويش  72
 2006 هدم جزئي صباح عايش محمود المصري  73
 2006 هدم جزئي أسامة أحمد عبد هللا العثامنة 74
 2006 هدم جزئي أشرف عبد هللا العثامنة 75
 2006 هدم جزئي أمية أحمد عبد هللا العثامنة 76
 2006 هدم جزئي عبد هللا العثامنة أيمن أحمد 77
 2006 هدم جزئي أحمد مسعود عبد هللا العثامنة 78
 2006 هدم جزئي حسن محمد حسن أبو عودة 79
 2006 هدم جزئي خالد إبراهيم عدوان 80
 2006 هدم جزئي سعاد شحدة محمود حمد 81
 2006 هدم جزئي سناء أحمد عبد هللا العثامنة 82
 2006 هدم جزئي بد الرحيم سحويلعمار أحمد ع 83
 2006 هدم جزئي عمار يوسف عبد الكريم حمد 84
 2006 هدم جزئي محمد إسماعيل أبو عودة 85
 2006 هدم جزئي نعمة أحمد محمد العثامنة 86
 2006 هدم جزئي وائل ماجد عبد هللا العثامنة 87
 2006 هدم جزئي ياسر أحمد عبد هللا العثامنة 88
 2006 هدم جزئي أحمد عبد هللا العثامنة إياد  89
 2006 هدم جزئي بالل عبد الستار محمد إسماعيل 90
 2006 هدم جزئي رياض محمد علي عودة 91
 2006 هدم جزئي سعد عبد هللا ابراهيم العثامنة 92
 2006 هدم جزئي محمد موسى احمد درج أبو عمشة 93
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 (6)ملحق رقم 
  (1) م2006 -2000عامي ما بين تجريفها خالل فترة  األراضي الزراعية التي تم

 التاريخ المساحة صاحب األرض م.
 18/03/2001 دونم 13 محمد حسن سويلم  1
 18/03/2001 دونم 10 يوسف عبد النبى أبو عيدة 2
 18/03/2001 دونم 16 محمود سويلم 3
 20/03/2001 دونم 40 سعدو الداعور 4
 20/03/2001 دونمات 5 ح سويلملألخوة زياد وهاني وصال 5
 20/03/2001 دونم 12 محمد حسن زويدي  6
 20/03/2001 دونم  16من أصل 3  محمد حسين حسن سويلم 7
 20/03/2001 دونمات 4 محمود عبد العزيز محمد زويدي 8
 20/03/2001 دونمات 8 رفيق عبد العزيز محمد زويدي 9
 20/03/2001 دونمات 8 عطا هللا عبد العزيز محمد زويدي 10
 20/03/2001 دونمات 4 يزن عماد أمين زويدي 11
 20/03/2001 دونم 3.5 فريد عبد العزيز محمد زويدي 12
 20/03/2001 دونمات 4 أيوب حسين محمد زويدي 13
 20/03/2001 دونم 2.5 خليل محمد حسين  زويدي 14
 20/03/2001 دونمات 4 زويدي محمد حسين زويدي 15
 20/03/2001 دونمات 6 يد رجب محمد زويديسع 16
 25/03/2001 دونم 16 عزات عبد الكريم سليمان آخروات 17
 25/03/2001 دونمات 5 ناصر عزات قاسم الكفارنة 18
 25/03/2001 دونمات 4.5 على ناصر ناصر 19
 25/03/2001 دونمات 4 خليل ناصر ناصر 20
 25/03/2001 دونمات 3 فوزي أحمد أبو عمشة 21
 25/03/2001 دونمات 9 لورثة المرحوم سليمان نصير 22
 25/03/2001 دونمات 8.5 رفيق حسن ناصر وأخوانه 23

24 
براهيم وفائق محمد صالح أبو عمشة  لألخوة صالح وبراوى وا 

 وأخوانه
 25/03/2001 دونم 21

 25/03/2001 دونمات 9 سعود أبوسعدة 25
 25/03/2001 دونم 30 ارنةلورثة المرحوم عزات قاسم الكف 26

                                                 

اعية بيت تم تجميع هذه االسماء من مجموع من المؤسسات منها )بلدية بيت حانون، الجمعية التعاوني الزر ( 1)
 حانون، المركز الفلسطين لحقوق اإلنسان، مركز الميزان، وبعض المواقع اإللكترونية(
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 25/03/2001 دونم 15 مصباح اسماعيل الكفارنة  27
 27/03/2001 دونم 16 محمد حسن أبو عودة 28
 27/03/2001 دونمات 3 صابر الكفارنة 29
 29/03/2001 دونم 2 نظمى محمد إبراهيم حمد 30
 29/03/2001 دونم 2 أحمد إبراهيم خليل حمد 31
 29/03/2001 دونم 2 ليل حمدجميل إبراهيم خ 32
 29/03/2001 دونم 2 لورثة المرحوم خليل إبراهيم خليل حمد 33
 29/03/2001 دونم 4 لورثة المرحوم محمد حسن محمد أبو عودة 34
 29/03/2001 دونمات 3 موسى صقر حسين أبو عمشة 35
 29/03/2001 دونمات 4 عبد الرحمن محمد حويحى 36
 29/03/2001 دونمات 4 الرحمن حويحى إبراهيم محمد عبد 37
 29/03/2001 دونمات 4 شوقي محمد عبد الرحمن حويحى  38
 29/03/2001 دونمات 4 محمد محمد عبدالرحمن حويحى 39
 29/03/2001 دونمات 4 حليمة عبد هللا اساعيل حويحى 40
 29/03/2001 دونمات 3 رمضان محمود البع 41
 29/03/2001 دونمات 3 حسن محمود البع 42
 29/03/2001 دونم 18 راغب عبد الرحمن مرتجى 43
 29/03/2001 دونمات 5 جبر حسن نعيم 44
 29/03/2001 دونم 3.5 لألخوة زياد ويوسف وسعيد أحمد محمد المطوق  45
 29/03/2001 دونم 1.5 أحمد محمد عبداللع المطوق  46
 29/03/2001 دونم 15 طاهر أبو الحسنى 47
 29/03/2001 دونم 65 حمد الداعورصقر م 48
 29/03/2001 دونم 12 أحمد جودة عكاشة 49
 29/03/2001 دونمات 6 محمد يونس عكاشة 50
 29/03/2001 دونمات 6 مصطفى عبد الجواد عكاشة 51
 29/03/2001 دونمات 6 خالد عكاشة 52
 29/03/2001 دونمات 3 عبد الكريم عبد الجواد عكاشة 53
 29/03/2001 دونمات 8 الجواد عكاشة محمد عبد 54
 29/03/2001 دونمات 7 لورثة المرحوم عبد الكريم عبد هللا أبو عودة 55
 29/03/2001 دونم  17 أمين محمد حسن زويدى 56
 29/03/2001 دونمات 6 خليل محمد حسن زويدي 57
 29/03/2001 دونمات 8 على حسن زويدي 58
 29/03/2001 نمدو  2 عبد الحميد حسن زويدي 59
 29/03/2001 دونم 4.5 فريد عبد العزيز محمد زويدي 60
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 29/03/2001 دونم 2 أحمد حسين زويدي 61
 29/03/2001 دونم 2 يزيد عماد أمين زويدي 62
 29/03/2001 دونمات 6 رفيق عبد العزيز محمد زويدي  63
 29/03/2001 دونم 12 جميل محمد حسن 64
 29/03/2001 دونمات 6 يز زويديعطا هللا عبد العز  65
 29/03/2001 دونمات 7 إبراهيم حسين حسن ناصر  66
 29/03/2001 دونم 3.5 لورثة المرحوم حسين حسن ناصر 67
 29/03/2001 دونم 2 محمد محمد ناصر  68
 29/03/2001 دونم 2 لورثة المرحوم عبد الغنى ناصر 69
 29/03/2001 دونم 2 لورثه المرحوم أحمد حسن ناصر 70
 29/03/2001 دونمات 3 لألخوة عطا هللا وعلى وخليل ناصر ناصر  71
 29/03/2001 دونمات 3 عبد الكريم محمد ناصر 72
 29/03/2001 دونم 2 عبد الرحمن حمد 73
 02/05/2001 دونم 12 شوقي الشامى 74
 02/05/2001 دونمات 10 زياد أحمد الكفارنة 75
 02/05/2001 دونم 12 خالد محمد عكاشة 76
 10/05/2001 دونم18 راغب مرتجي 77
 10/05/2001 دونمات 8 خليل محمد زويدي 78
 10/05/2001 دونمات 6 جميل محمد زويدي 79
 10/05/2001 دونمات 4 أدهم خالد شراب 80
 10/05/2001 دونمات 5  عطا هللا عبد العزيز زويدي 81
 10/05/2001 دونمات 6 خالد عكاشة وأخونه 82
 17/5/2001-16 دونم 2 صبحى زكي عبد الهادى الكفارنة 83
 17/5/2001-16 دونمات 10 محمد عبد العزيز أبو عودة 84
 17/5/2001-16 دونمات 8 إبراهيم محمد حسن الكفارنة 85
 17/5/2001-16 دونمات3 إبراهيم عبدهللا أبو سعيد 86
 17/5/2001-16 دونمات 3 عطا الشوا 87
 17/5/2001-16 دونم 14 م أحمد سليم شرابحسا 88
 17/5/2001-16 دونم 35 يوسف عبد النبى أبو عيدة وأخوانه 89
 17/5/2001-16 دونمات 10 حسن شعبان سويلم 90
 17/5/2001-16 دونم 50 مدحت كمال أبو رمضان 91
 17/5/2001-16 دونم 30 عياد عبد الرازق طه 92
 17/5/2001-16 دونم 35 خميس حسن خيال 93
 17/5/2001-16 دونم 43 إبراهيم وصالح محمد صالح أبو عمشة 94
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 17/5/2001-16 دونم 1 إبراهيم كامل أبو سته 95
 14/09/2001 دونم 1 موسى  توفيق حمد 96
 14/09/2001 دونم 1 محمد حسين سويلم 97
 11/11/2001 دونمات 5 أحمد محمد الزعانين 98
 11/11/2001 دونم15 محمد حسن الزعانين 99
 11/11/2001 دونم 1.5 جميل حسن الزعانين 100
 11/11/2001 دونم 1.5 مصطفي حسن الزعانين 101
 11/11/2001 دونم 1.5 حسن حسين الزعانين 102
 11/11/2001 دونم 3 نسيم محمود الزعانين 103
 11/11/2001 دونم 1.5 اسماعيل حسين الزعانين 104
 11/11/2001 دونم 1.5 نينمحمد يوسف الزعا 105
 11/11/2001 دونم 2 إبراهيم محمد الزعانين 106
 11/11/2001 دونم 1 حسين محمود الزعانين 107
 11/11/2001 دونم 1 صباح حسن الزعانين 108
 11/11/2001 دونم 15 نايف محمد عياد  109
 11/11/2001 دونمات 3 يوسف محمد سويلم وأختوته 110
 28/12/2001 دونم 34 بسيوني محمد حسين وأخوانهعبد هللا  111
 28/12/2001 دونم 24 حسين عبد الرحمن محمد حمان واخوانه 112
 28/12/2001 دونم 34 حبيب محمد حسان بسيوني وأخوانه 113
 28/12/2001 دونم 12 نايف محمد عبد  114
 28/12/2001 دونم 9 عطايا سويلم  115
 28/12/2001 دونم 2 حمودة سويلم 116
 09/04/2002 دونم 15 أحمد يوسف أحمد شراب 117
 09/04/2002 15دونم  فضل يوسف أحمد شراب 118
 09/04/2002 دونم 10 محمد يوسف أحمد شراب 119
 09/04/2002 دونم 15 وليد يوسف أحمد شراب 120
 09/04/2002 دونم 10 حسن يوسف أحمد شراب 121
 09/04/2002 دونم 5 إيهاب خالد يوسف شراب 122
 09/04/2002 دونمات 4 لورثة المرحوم أحمد حلمى الباشا 123
 09/04/2002 دونمات 4 أبو خالد النخالة 124
 09/04/2002 دونمات 3 محمد أحمد جرادة 125
 13/04/2002 دونم 15 سعيد وصالح جميل محمد الشوا 126

127 
بد غالب محمد عبد الرحمن ومو وأبناء المرحوم علي ع

 الرحمن محمد زمو وسليم راغب زمو
 13/04/2002 دونم 13
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128 
إبراهيم وجابر وعبد الوهاب حسان بسيوني ومحمد حسان 

 البسيوني
 13/04/2002 دونمات 4

 13/04/2002 دونم 10 خضر بسيوني وحسان البسوني 129
 13/04/2002 دونم 10 عيد بسيوني محمد حسان البسيوني 130
 13/04/2002 دونم 12 ان البسيونيخليل محمد حس 131
 13/04/2002 دونم 1.5 أحمد محمد حسن الزعانين 132
 13/04/2002 دونم 2 إبراهيم محمد حسن الزعانين 133
 13/04/2002 دونمات 4 عيد محمد حسن الزعانين 134
 13/04/2002 دونم 1.5 جميل حسن محمد الزعانين 135
 13/04/2002 دونمات 4 محمد الزعانينبسام ووسام محمد وأسامة أحمد  136
 13/04/2002 دونم 3 إبراهيم اسماعيل أبو جراد 137
 13/04/2002 دونمات 4 شوقي محمود أبو عوكل 138
 13/04/2002 دونم 3 سهيلة محمد سالم عبيد 139
 13/05/2002 دونمات 6 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حويحى 140
 13/05/2002 دونمات 6 وأواله محمد محمد محمود المصرى  141
 13/05/2002 دونمات 4 أحمد محمد عبد الرحمن حويحى  142
 13/05/2002 دونم 2 عبد الرحمن توفيق عبد الهادى حمد  143
 13/05/2002 دونم 3 موسى توفيق عبد الهادي حمد  144
 13/05/2002 دونم 3 محمد محمود محمد شبات 145
 13/05/2002 دونم 2 ن حمدشحدة مصطفى عبد الرحم 146
 13/05/2002 دونم 2 اسماعيل مصطفى عبد الرحمن حمد 147

148 

سليم راغب عبد الرحمن زمو  وغالب محمد عبد الرحمن 
زمو أبناء المرحوم على عبد الرحمن إبراهيم زمو وأبناء 

 المرحوم راغب عبد الرحمن زمو
 30/06/2002 دونم 21

 30/06/2002  35من أصل 20 لشوا سعد وصالح وجميل ومحمد ا 149
 30/06/2002 20من أصل 7  تعود لشركة بيت المال  150
 30/06/2002 دونم 2 موسى توفيق عبد الهادي حمد 151
 30/06/2002 دونم 11 إبراهيم حسان البسيوني وأخوته  جمال وعبد الوهاب ورمزى  152
 30/06/2002 دونمات 5 خضر بسيوني محمد حسان البسيوني 153
 30/06/2002 دونمات 5 عيد بسيوني محمد حسان البسيوني 154
 30/06/2002 دونم 3.5 فضل بسيوني محمد حسان البسيوني 155
 14/8/2002-8 دونم 3 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حويحى 156
 14/8/2002-8 دونم 3 عوض محمد محمد حمد 157
 14/8/2002-8 دونم 14 يوسف صقر أبو عمشة 158
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 14/8/2002-8 دونم 2 محمد محمد محمود المصرى  159
 14/8/2002-8 دونم 2 اسماعيل محمد اسماعيل حويحى 160
 30/06/2002 دونم 4.5 نعيم بسيوني محمد حسان البسيوني 161
 26/09/2002 دونمات 4 طالل محمد محمد الزعانين 162
 26/09/2002 دونمات 5 جمال عبد القادر عبد الرحمن البسيوني 163
 26/09/2002 دونمات 5 زكريا عبد القادر عبد الرحمن البسبوني 164
 26/09/2002 دونم 2 أيمن عبد القادر عبد الرحمن البسيوني 165
 26/09/2002 دونمات 5 طالل عبد القادر عبد الرحمن البسيوني 166
 26/09/2002 2م 200 لورثة عبد الرحمن البسيوني 167
 26/09/2002 دونمات 4 قادر عبد الرحمن البسيونيأحمد عبد ال 168
 26/09/2002 دونم 2 سرية عبد العال موسى 169
 26/09/2002 دونم 1.5 حنان محمد عبد الهادي شبات 170
 26/09/2002 م 470 خليل محمد خليل عودة 171
 26/09/2002 دونمات 5 مصطفي عبد القادر عبد الرحمن البسيوني 172
 26/09/2002 دونمات 5 أحمد درج جابر على 173
 26/09/2002 دونم 1 عدنان محمد حسن العثمانى 174
 26/09/2002 دونم 1 أحمد يوسف أحمد حمدان 175
 26/09/2002 دونم 1 وجيه أحمد محمد البتى 176
 26/09/2002 دونم 1,700 إبراهيم سعيد حسن الزعانين 177
 26/09/2002 دونم 2,700 أحمد سعيد حسن الزعانين 178
 26/09/2002 دونم 2,170 علي سعيد حسن الزعانين 179
 26/09/2002 دونم 2,170 يوسف سعيد حسن الزعانين 180
 26/09/2002 دونم 2,170 زكريا سعيد حسن الزعانين 181
 26/09/2002 دونم 6,820 سعيد حسن أحمد الزعانين 182
 26/09/2002 دونم1 جمال أحمد محمد البسيونى 183
 23/10/2002-19 دونمات 30 عالء الدين نظمى محمود دلول 184
 23/10/2002-19 دونمات 3 إيمان اسماعيل مصطفى شراب  185
 23/10/2002-19 دونمات 2 عبد هللا أحمد المصرى  186
 1/11/2002-2 دونم 72.5 بسيوني محمد بسيوني 187
 1/11/2002-2 دونم 0.5 إبراهيم توفيق عبد الهادي حمد 188
 1/11/2002-2 دونم 0.5 موسى إبراهيم عبد الهادي حمد 189
 1/11/2002-2 دونم1 البناء محمد عبد هللا العثامنة 190
 1/11/2002-2 42من أصل 35 محمد خالد اليازجي وزهدى خالد اليازجي 191
 1/11/2002-2 دونم 68 صالح وصالح عبد الرحمن مرتجى 192
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 1/11/2002-2 40من أصل 20  عابد أبناء أحمد نافع أبو 193
 1/11/2002-2 39من أصل 8  سليمان سالم خليل الشامى 194
 1/11/2002-2 دونمات 6 لورثة المرحوم أحمد حلمى باشا 195
 1/11/2002-2 دونمات 4 عبد العزيز عبد الرحمن محمد وهدان 196
 1/11/2002-2 12من أصل 1  أحمد صالح بدوي صالح 197
 04/11/2002 دونمات 5 ن محمد جبر نعيمشعبا 198

 عاهد فائق عاطف بسيو  199
دونمات من 10 

 04/11/2002 45أصل 

200 
صبحى وأحمد محمد اسماعيل اليازجي ويونس وجميل 

 وحامد بكر اليازجي
 04/11/2002 45من أصل 18 

 04/11/2002 36من أصل 15 سهيل هاشم درويش السقا 201
 04/11/2002 41من أصل 15  لسقا وأخوانهسهيل هاشم درويش ا 202
 04/11/2002 6من أصل 4  سعيد صالح مرتجى 203
 26/03/2003 2م35 ماهر عبد الرحمن صالح العصى 204
 17/04/2003 دونمات 4 محمد حسن أبو سيدو 205
 17/04/2003 دونم 2 لورثى سليم محمد أبو رمضان 206
 23/04/2003 دونم 30 حسن يوسف شراب 207
 23/04/2003 دونم 4 إيهاب خالد شراب 208
 23/04/2003 دونم 2 محمد جرادة 209
 26/04/2003 40 ورثة المرحوم حسن مصطفى حسن البحري  210
 26/04/2003 12 فيصل غازي الشوا 211
 26/04/2003  5 ½ عبد هللا سالم سليمان غزال 212
 26/04/2003 2 زهير إبراهيم أبو خاطر 213
 26/04/2003 6 ازي جبر فلفلغ 214
 26/04/2003 5 اسماعيل عوض هللا سعدات. 215
 26/04/2003 5 ½ شريقي شريقي أبو حمد 216
 26/04/2003 5 ½ عطية أبو حمد 217
 26/04/2003 9 محمد محمد البسيوني 218
 26/04/2003 15 محمد سيد أحمد البسيوني واخوته 219
 26/04/2003 3 هنبيل محمد الزعانين واخوت 220
 26/04/2003 2 ½ سعدي محمد الزعانين واخوته 221
 26/04/2003 2 ½ محمد الزعانين  فايز 222
 26/04/2003 5 مصباح العريني 223
 26/04/2003 7 واخوته  تيسير ابراهيم أبو دية 224



260 

 

 26/04/2003 14 تيسير رفيق الزعانين واخوته 225
 26/04/2003 4 العزيز الزعانين محمد وأحمد عبد  للشقيقين 226
 26/04/2003 6 اسماعيل محمد البسيوني واخوته 227
 26/04/2003 2 محمد حبيب الدبسي 228
 26/04/2003 3 عبد القادر أحمد مصطفى الزعانين 229
 26/04/2003 ½ مصطفى أحمد الزعانين 230
 26/04/2003 ½ طالل احمد الزعانين 231
 26/04/2003 ½ نينفايز أحمد الزعا 232
 26/04/2003 2 عبد هللا عوض سسعدات 233
 26/04/2003 5 اسماعيل عوض هللا سعدات 234
 26/04/2003 8 سعادة عوض هللا سعدات 235
 26/04/2003 8 محمد أحمد سعدات 236
 26/04/2003 10 عبد السالم سعادة سعدات 237
 26/04/2003 14 حسين محمد عودة 238
 26/04/2003 4 ي عودةحسن عل 239
 26/04/2003 5 مطلق رشيد أبو عودة 240
 26/04/2003 4 مجدي إبراهيم شحادة 241
 26/04/2003 4 مجدي إبراهيم سعادة 242
 26/04/2003 4 محمود إبراهيم شحادة 243
 26/04/2003 4   عبد العاطي إبراهيم سعادة 244
 26/04/2003 4 حسن المصري   ابراهيم 245
 26/04/2003 1 جاسر حسن إبراهيم المصري  246
 26/04/2003 4 إسحاق محمد الزعانين 247
 26/04/2003 9 محمد شفيق المصري  248
 26/04/2003 3 موسى صقر أبو عمشة 249
 26/04/2003 1 ورثة محمد علي عودة 250
 26/04/2003 5 سمير موسى حمد 251
 26/04/2003 2 زياد موسى حمد 252
 26/04/2003 1 ر زهير عبد الهاديسمي 253
 26/04/2003 1 زكية موسى حمد 254
 26/04/2003 3 زاهر موسى حمد 255
 26/04/2003 7 مواطنين من عائلة حمد 256
 26/04/2003 15 محمد احمد خروات واخوته 257
 26/04/2003 9 جميل يوسف حمد واخوته 258
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 26/04/2003 6 عوض محمد حمد 259
 26/04/2003   ي الزعانين وبسيونيعائلت 260
 23/04/2003 دونم 2 حاتم النخالة 261
 09/05/2003 دونم 15 لورثة أحمد نافع أبو عابد 262
 09/05/2003 دونم 7 إبراهيم نافع  263
 09/05/2003 دونم 21 سليمان محمد الشامى 264
 09/05/2003 دونم 7 جمال محمد القزا 265
 10/05/2003 دونم 14 يحامد بكر اليازج 266
 10/05/2003 دونمات 6 صبحى محمد اليازجي 267
 10/05/2003 دونمات 4 محمد على عودة 268
 10/05/2003 دونمات 4 صبحى عبد سالمة سعادة 269
 10/05/2003 دونم 8 محمد أحمد عوض هللا سعادة 270
 10/05/2003 دونم 2 عبد هللا عوض هللا سعادة 271
 10/05/2003 دونم 5 د أبو عودةحرب رشي 272
 10/05/2003 دونم 2 سامي إبراهيم شحادة سعادة 273
 10/05/2003 دونم 2 سليمان إبراهيم شحادة سعادة 274
 10/05/2003 دونم 3 محمد إبراهيم شحادة سعادة 275
 10/05/2003 دونمات 4 شاهين رمضان المصرى  276
 10/05/2003 دونمات 4 رمزى حمودة رمضان حمد 277
 10/05/2003 دونمات 4 فاروق أحمد القرمان  278
 10/05/2003 دونمات 4 محمد أحمد القرمان  279
 10/05/2003 دونمات 4 سعود أحمد القرمان 280
 10/05/2003 دونمات 4 سلطان أحمد القرمان  281
 10/05/2003 دونمات 4 علي أحمد القرمان 282
 10/05/2003 دونم 2 عوض محمد أحمد القرمان 283
 10/05/2003 دونم 12 جمال يوسف القرمان وأخوانه 284
 15/19/5/2003 دونمات 7 صالح محمد جميل الشوا 285
 15/19/5/2003 دونم 24 خالد هاشم عطا الشوا 286
 15/19/5/2003 دونم 95 هاشم عطا هاشم الشوا 287
 15/19/5/2003 دونم 90 أمين عطا هاشم الشوا 288
 15/19/5/2003 دونم 180 محمود عطا هاشم الشوا 289
 15/19/5/2003 دونم 30 فاطمة عطا هاشم الشوا 290
 15/19/5/2003 دونم 34 شفيقة عطا هاشم الشوا 291
 15/19/5/2003 دونمات 8 ليلي عطا هاشم الشوا 292
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 15/19/5/2003 دونمات 8 انتصار عطا هاشم الشوا 293
 15/19/5/2003 دونم 60 بد الرحمن زموورثة رباح راغب ع 294
 15/19/5/2003 دونم 60 سليم راغب عبد الرحمن زمو 295
 15/19/5/2003 دونم60 ورثة علي عبد الرحمن زمو 296
 15/19/5/2003 دونم 60 ورثة محمد عبد الرحمن زمو 297
 15/19/5/2003 دونم 15 رمزي عطايا سليم حمودة 298
 15/19/5/2003 دونم 15 دةفوزي عطا سليم حمو  299
 15/19/5/2003 دونمات 10 محمد خالد عبد العظيم حمودة واخوانه 300
 15/19/5/2003 دونمات 4 محمود موسي حسن الزعانين 301
 15/19/5/2003 دونم 2 حسن المصري  302
 15/19/5/2003 دونم 2 اسحاق الزعانين 303
 15/19/5/2003 دونمات4 أحمد محمد حسن الزعانين 304
 15/19/5/2003 دونمات 4 مصطفي محمد عبد الهادي أبو جراد 305
 15/19/5/2003 دونمات 4 محمد عبد الهادي أبو جراد  موسي 306
 15/19/5/2003 دونمات 3 محمد عبد الهادي أبو جراد  يعقوب 307
 15/19/5/2003 دونمات 6 موسي خضر الدحنون  308
 15/19/5/2003 دونمات 5 عيسي الرن  309
 22/06/2003 دونم 6 سليمان محمد أبو عودة 310
 22/06/2003 دونم 6 محمد محمد أبو عودة 311
 22/06/2003 دونم 5.5 لورثة عبد اللطيف أبو عودة  312
 22/06/2003 دونم 5 لورثة حسن محمد أبو عودة 313
 22/06/2003 دونم 6.5 عبد الرازق محمد أبو عودة 314
 22/06/2003 5.5 أبو عودةمحمد حسن  315
 22/06/2003 دونم 5 عبد العزيز محمود زويدي 316
 26/06/2003 دونمات 6 مصطفى محمود النترى  317
 26/06/2003 دونم 2.5 محمد أحمد محمد زايد 318
 28/08/2003 4 رضوان حسن عبد هللا شبات 319
 28/08/2003 6 ورثة المرحوم سليم أبو رمضان 320
 28/08/2003 3 ن محمد جبر نعيمرمضا 321
 28/08/2003 6 نعيم محمد جبر نعيم 322
 28/08/2003 1.5 محمد شحدة سعيد حمدان 323
 28/08/2003 1.5 شحادة سعيد سليمان حمدان 324
 28/08/2003 1 خضرة توفيق عبد الهادي حمد 325
 28/08/2003 17موسى وعبد الرحمن ومحمود وجهاد وأمين توفيق عبد  326
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خوانه الهادي حمد  وا 
 28/08/2003 8.5 موسى توفيق عبد الهادي حمد 327
 28/08/2003 3 محمود توفيق عبد الهادي حمد 328

329 
براهيم توفيق  عبد الرحمن ومحمود وجهاد وأمين وموسى وا 

 عبد الهادي حمد
6 

28/08/2003 
 28/08/2003 40 عرفات صالح الحرتاني 330

331 
ئالت الشو وخيال وشبات والكقارنة  جرفت أراضى لعا

 27/4/2004بتاريخ 
  27/04/2004 

 01/11/2006 100 نبيل خليل جبر نعيم 332
 01/11/2006 6.13 عليان محمود المصري   333
 01/11/2006 3 ابتسام حسين مصطفى البحري  334
 01/11/2006 1 ابراهيم احمد محمود البسيوني 335
 01/11/2006 1 لبسيونيابراهيم ذياب احمد ا 336
 01/11/2006 2 ابراهيم عبدالعزيز ابوعودة 337
 01/11/2006 100 ابراهيم موسى حسن الشاويش 338
 01/11/2006 500 امجد سميح خليل حمد 339
 01/11/2006 3.5 احمد ابراهيم خليل حمد 340
 01/11/2006 1 احمد احمد جبر البسيوني 341
 01/11/2006 100 ويشاحمد جمعة موسى الشا 342
 01/11/2006 600 احمد حسن احمد المصري  343
 01/11/2006 100 احمد حسين محمد عودة 344
 01/11/2006 5 احمد حلمي باشا 345
 01/11/2006 750 احمد شحدة احمد سليمان عدوان 346
 01/11/2006 750 احمد عبدالعزيز يوسف الزعانين 347
 01/11/2006 500 ناحمد محمد حسن الزعاني 348
 01/11/2006 1 احمد نعمان محمد ابو عودة 349
 01/11/2006 1 ادهم احمد عبد الكريم ابو عودة 350
 01/11/2006 500 اسماعيل محمد عبد الفتاح المصري  351
 01/11/2006 800 اسماعيل محمد محمد حمد 352
 01/11/2006 7 اسماعيل ندا حسين ابو ندى 353
 01/11/2006 1 راهيم عبد العزيز الكفارنةاكرم اب 354
 01/11/2006 100 اكرم سليمان خليل نصير 355
 01/11/2006 100 اكرم عبد العزيز علي ابو عودة 356
 01/11/2006 100 اكرم محمد عبد هللا العثامنة 357
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 01/11/2006 500 ايمن علي عطية حمدان 358
 01/11/2006 500 أحمد ذياب احمد البسيوني 359
 01/11/2006 500 إبراهيم توفيق عبد الهادي حمد 360
 01/11/2006 750 إبراهيم خليل على دبور و اخوه محمد 361
 01/11/2006 3 إسماعيل محمد عبد الرحمن حويحي 362
 01/11/2006 250 إسماعيل محمد عبد الفتاح المصري  363
 01/11/2006 2 باسل صالح ابو عمشة 364
 01/11/2006 2.4 الح محمد أبو عمشةباسل ص 365
 01/11/2006 850 بسام خليل محمود المصري  366
 01/11/2006 1 توفيق عبد الحافظ طوالن 367
 01/11/2006 1 تيسير رفيق يوسف الزعانين 368
 01/11/2006 1 جبريل محمد عبد الفتاح المصري  369
 01/11/2006 1 جمال شعبان يوسف سويلم 370
 01/11/2006 1 علي عطية حمدان جمال 371
 01/11/2006 970 جمال محمد احمد أبو سلمان 372
 01/11/2006 2 جمال محمد جادهللا الكفارنة 373
 01/11/2006 1 جمال موسى احمد الزعانين 374
 01/11/2006 2.5 جمعة ذيب خليل المصري  375
 01/11/2006 750 جمعة محمد عبد الرحمن حمد 376
 01/11/2006 1 شحادة محمود حمد جميل 377
 01/11/2006 880 جميل محمد احمد أبو سلمان 378
 01/11/2006 1.2 جميلة احمد عبد الهادي حمد وكيلة ورقة محمود حمد 379
 01/11/2006 1.5 جهاد محمد حسن الكفارنه 380
 01/11/2006 300 حاتم محمد محمود قاسم 381
 01/11/2006 1.63 حسام احمد يوسف شراب 382
 01/11/2006 4 حسن احمد عبد الهادي الزعانين 383
 01/11/2006 1 حسن علي اسماعيل الكفارنه 384
 01/11/2006 500 حسين خليل حسن الشاويش 385
 01/11/2006 250 حسين خليل حسين فياض 386
 01/11/2006 3 حسين عبد الجواد أبو زريق و اخوانه 387
 01/11/2006 1 د العثامنةحسين عبدهللا محم 388
 01/11/2006 1.3 حكمت محمد عبد الرحمن حمد 389
 01/11/2006 1.3 حكمت محمد عبد الرحمن حمد 390
 01/11/2006 1.3 حكمت محمد عبد الرحمن حمد 391
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 01/11/2006 2 حمد حافظ محمد الزمارة 392
 01/11/2006 1.7 حيدر محمد عبد الرحمن جمعه 393
 01/11/2006 1 صطفى عبد الرحمن حمدحيدر م 394
 01/11/2006 2.3 حيدر يوسف شراب 395
 01/11/2006 1 خالد ابراهيم ابو عمشة 396
 01/11/2006 2 خالد محمد مصطفى خليل 397
 01/11/2006 1.1 خالد محمود محمد حمد 398
 01/11/2006 1 خضر موسى احمد الزعانين 399
 01/11/2006 150 نخليل احمد مصطفى الزعاني 400
 01/11/2006 250 خليل حسين فياض 401
 01/11/2006 1.3 خليل علي عبد هللا ابو هربيد 402
 01/11/2006 500 خليل محمد حسن الزعانين 403
 01/11/2006 4 خليل محمود خميس المصري  404
 01/11/2006 3 خميس مصباح خيال 405
 01/11/2006 1.1 رائد محمود محمد اخروات 406
 01/11/2006 4.5 رباح يوسف إبراهيم المصري  407
 01/11/2006 500 رفيق سعيد سليمان خروات 408
 01/11/2006 880 رفيق محمد احمد أبو سلمان 409
 01/11/2006 100 رفيق محمد محمد نصير 410
 01/11/2006 500 رمزي ابراهيم محمد الكفارنة 411
 01/11/2006 32.5 رمزي احمد يوسف شراب 412
 01/11/2006 3 رمزي حسان بسيوني البسيوني 413
 01/11/2006 4 رمضان موسى علي شبات 414
 01/11/2006 1 رياض عطا ابراهيم االسي 415
 01/11/2006 2 زاهر محمد محمود زماره 416
 01/11/2006 3 زكي احمد محمود حسان 417
 01/11/2006 2 زهير محمد محمود زماره 418
 01/11/2006 100 زياد محمود محمد التلولي 419
 01/11/2006 970 سالم محمد احمد أبو سلمان 420
 01/11/2006 2.5 سحاق محمد حسين الزعانين 421
 01/11/2006 4 سعاد خليل الزعانين وأخواتها 422
 01/11/2006 6.13 سعد عليان محمود المصري  423
 01/11/2006 4 سعدي أحمد عبد الهادي الزعانين 424
 01/11/2006 2 سعيد محمد عبد هللا العثامنة 425
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 01/11/2006 3 سفيان حسن مصطفى البحري  426
 01/11/2006 1.5 سفيان موسى توفيق حمد 427
 01/11/2006 1 سليمان محمد ابراهيم ابو هربيد 428
 01/11/2006 1.5 سمير محمد مصطفى خليل 429
 01/11/2006 500 سهيل ابراهيم ابوعودة 430
 01/11/2006 176 سهيل يوسف محمد حمد 431
 01/11/2006 1 شادي احمد عبد الكريم ابو عودة 432
 01/11/2006 300 شادي مصباح اسماعيل صالح 433
 01/11/2006 1 شحدة علي خليل عودة 434
 01/11/2006 1 شحدة مصطفى عبد الرحمن حمد 435
 01/11/2006 500 شريف شحدة علي خليل عودة 436
 01/11/2006 3 صابر حسن محمود شراب 437
 01/11/2006 3 صالح محمد صالح ابوعمشة 438
 01/11/2006 4.5 صالح محمد صالح ابوعمشة 439
 01/11/2006 700 صبحي رفيق يوسف الزعانين 440
 01/11/2006 2 صبحي صالح ابو عمشة 441
 01/11/2006 2.4 صبحي صالح ايو عمشة 442
 01/11/2006 1.1 صالح محمود محمد اخروات 443
 01/11/2006 250 طالل شحدة سعيد حمدان 444
 01/11/2006 500 طالل علي عطية حمدان 445
 01/11/2006 300 عادل حسن عبد الهادي ناصر 446
 01/11/2006 880 عادل محمد احمد أبو سلمان 447
 01/11/2006 500 عاطف شحدة علي عودة 448
 01/11/2006 1.1 عبد الحكيم محمود محمد حمد 449
 01/11/2006 1 عبد الرازق محمد عبد الرازق حمد 450
 01/11/2006 1 عبد الكريم احمد ابو عودة 451
 01/11/2006 1 عبد الكريم محمد شهوان 452
 01/11/2006 2 عبد هللا محمد عبد هللا مهدي 453
 01/11/2006 1 عبد المعين محمد شهوان 454
 01/11/2006 1 عبد المنعم جابر حسان البسيوني 455
 01/11/2006 1 عبد المنعم محمد شهوان 456
 01/11/2006 4 عبد موسى علي شبات 457
 01/11/2006 750 عبدالعزيز مصطفى عبدالرحمن حمد 458
 01/11/2006 3 عبدهللا محمد قاسم عدوان 459
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 01/11/2006 850 عدنان خليل محمود المصري  460
 01/11/2006 500 عزيز احمد جبر البسيوني 461
 01/11/2006 800 عصام موسى احمد الزعانين 462
 01/11/2006 800 عطا هللا عودة شحادة سعدات 463
 01/11/2006 2 عطاهللا جبر احمد البسيوني 464
 01/11/2006 500 عطايا جبر احمد البسيوني 465
 01/11/2006 500 علي شحدة علي عودة 466
 01/11/2006 5 علي عبد هللا محمد العثامنة 467
 01/11/2006 4 علي موسى علي شبات 468
 01/11/2006 6.13 عليان محمود المصري  469
 01/11/2006 7 عمر عطا هللا حسين المصري  470
 01/11/2006 200 عوض هللا موسى احمد الزعانين 471
 01/11/2006 500 عيد بسيوني محمد حسان 472
 01/11/2006 1.5 عيد محمد حسن الزعانين 473
 01/11/2006 5 فاطمة احمد محمود جودة 474
 01/11/2006 1.17 فاطمة خليل على أبو سلمان 475
 01/11/2006 500 فايز أحمد مصطفى الزعانين 476
 01/11/2006 1 فايز شعبان يوسف سويلم 477
 01/11/2006 8 فايز موسى ابو جراد 478
 01/11/2006 1 فتحي اسماعيل عوض هللا سعاده 479
 01/11/2006 1.5 فواز محمد عبدالرحمن حمد 480
 01/11/2006 2 فوزان احمد محمد الكفارنة 481
 01/11/2006 500 كريم صبري رمضان الكفارنة 482
 01/11/2006 250 كريم محمد عبد هللا العثامنة 483
 01/11/2006 500 ليما سليم يوسف شراب 484
 01/11/2006 400 ماهر على احمد مطير 485
 01/11/2006 3.25 محسن احمد يوسف شراب 486
 01/11/2006 1 محمد ابراهيم محمد ابو عمشة 487
 01/11/2006 1.28 محمد احمد أبو سلمان 488
 01/11/2006 2 محمد احمد عبد الهادي حمد 489
 01/11/2006 1.5 محمد احمد علي عبد الهادي 490
 01/11/2006 1.28 محمد احمد محمد ابو سلمان 491
 01/11/2006 70 محمد اسماعيل عوض هللا سعادة 492
 01/11/2006 500 محمد حجازي خليل ابراهيم حمد 493
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 01/11/2006 250 محمد حسن علي عودة 494
 01/11/2006 850 محمد خليل محمود المصري  495
 01/11/2006 1 ممحمد شعبان يوسف سويل 496
 01/11/2006 2.4 محمد صالح ابو عمشة 497
 01/11/2006 2 محمد صالح ابوعمشة 498
 01/11/2006 500 محمد عبد الرحمن محمد الزعانين 499
 01/11/2006 2 محمد عبد العزيز علي ابو عودة 500
 01/11/2006 1 محمد علي اسماعيل الكفارنه 501
 01/11/2006 500 عودة محمد عودة سليمان ابو 502
 01/11/2006 1.86 محمد عودة شحادة سعدات 503
 01/11/2006 970 محمد فؤاد محمد احمد أبو سلمان 504
 01/11/2006 1.3 محمد محمد احمد جودة 505
 01/11/2006 15 محمد محمود السيد احمد البسيوني 506
 01/11/2006 500 محمد مصطفى الزعيم 507
 01/11/2006 300 اسماعيل ابو جراد محمد موسى 508
 01/11/2006 4 محمد موسى علي شبات 509
 01/11/2006 750 احمد سليمان عدوان -محمد يحيى 510
 01/11/2006 300 محمود حسن محمد االشقر 511
 01/11/2006 4.75 محمود زايد خليل الزعانين 512
 01/11/2006 880 محمود محمد احمد أبو سلمان 513
 01/11/2006 800 محمود موسى احمد الزعانين 514
 01/11/2006 1 محمود نعمان محمد أبو عودة 515
 01/11/2006 500 محي الدين سالم محمد الكفارنة 516
 01/11/2006 70 مرزوق مصباح اسماعيل صالح 517
 01/11/2006 1 مريم ابراهيم خليل حمد 518
 01/11/2006 2 مسعود عبد هللا محمد العثامنة 519
 01/11/2006 850 مصطفى خليل محمود المصري  520
 01/11/2006 250 مصطفى عبدالقادر البسيوني 521
 01/11/2006 2 معاذ محمد عبد هللا ابو عودة 522
 01/11/2006 1 معين فوزي عبد هللا السبع 523
 01/11/2006 2.4 منير محمد سالمة البساينة 524
 01/11/2006 1 مشةمهدي ابراهيم ابو ع 525
 01/11/2006 2.5 موسى رمضان عبداله شبات 526
 01/11/2006 2 موسى صالح ابو عمشة 527
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 01/11/2006 1 ناجي حافظ محمد الزمارة 528
 01/11/2006 1 ناصر عبد الرحمن محمد الزعانين 529
 01/11/2006 300 ناهض محمود صبري الكفارنة 530
 01/11/2006 1 و عمشةنبيل ابراهيم محمد اب 531
 01/11/2006 500 نبيل علي عطية حمدان 532
 01/11/2006 270 نبيل محمد يونس العثماني 533
 01/11/2006 1.5 نعيم بسيوني محمد حسان 534
 01/11/2006 8 نفين احمد يوسف شراب 535
 01/11/2006 250 هاني اسماعيل العثامنة 536
 01/11/2006 2.4 هاني محمد البساينة 537
 01/11/2006 1 هشام علي محمود المصري  538
 01/11/2006 250 هشام ياسين عبد هللا طبيل 539
 01/11/2006 300 واصف محمد محمود المصري  540
 01/11/2006 1.2 وشدي محمد ابراهيم حمد 541
 01/11/2006 1.5 ياسر محمد عبد الرحمن حمد 542
 01/11/2006 250 يسرى محمد طه العثامنة 543
 01/11/2006 2 يوسف صالح ابو عمشة 544
 01/11/2006 2.4 يوسف صالح ابوعمشة 545
 01/11/2006 1 يوسف عبد القادر عبد الرحمن البسيوني 546
 01/11/2006 2.5 يوسف عبد محمد عاشور 547
 05/11/2006 1 ابراهيم محمد علي كيالني رجب 548
 05/11/2006 1 أحمد محمد علي كيالني رجب 549
 05/11/2006 1 سهيل محمد علي كيالني رجب 550
 05/11/2006 1 عادل محمد علي كيالني رجب 551
 05/11/2006 5 عامر عبد الرازق علي كيالني / وكيل الورثة 552
 05/11/2006 1 علي محمد علي كيالني رجب 553
 05/11/2006 1 محمود محمد علي كيالني رجب 554
 05/11/2006 1 د علي كيالني رجبنضال محم 555
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 (7ملحق رقم )
  (1)م 2006 – 2000 يالمنشآت التجارية والصناعية خالل الفترة ما بين عام

حالة  الحرفه االسم  الرقم
 العنوان الضرر

 العجمى القديم جزئي بقاله ايمن زكى عدوان  1
 شارع حويحى  كلي بقاله  رفيق محمد حسن جراد 2
 ش/ غزه كلي كشك  مد حسن الزعانين مازن مح 3
 سوق  جزئي محل دواجن نصر احمد عبيد الكفارنه  4
 مسطح البلد  جزئي بقاله عبد الحى محمد احمد عبد الهادى  5
 خليل الوزير جزئي ورشه المنيوم ابراهيم محمد عبدالرازق الكفارنه 6
  مسطح البلد جزئي ستديو تصوير عمران يوسف محمد ابوعوده 7
 مسطح البلد  جزئي تلفزيونات خليل عبد الهادى الزعانين 8
 مسطح البلد  جزئي ادوات بناء محمد يونس محمد ابو عمشه  9
 مسطح البلد  جزئي بقاله فاطمه على ابو عمشه 10
 مسطح البلد  جزئي بقاله رفيق كامل ابو عمشه  11
 مسطح البلد  جزئي بقاله محمود اسماعيل العثامنة  12
 مسطح البلد  جزئي دراجات هوائية  غازى موسى حسن الزعانين 13
 مسطح البلد  جزئي سوبرماركت سعد هللا جاد هللا عبيد  14
 شارع ابو عوده جزئي جوالت راجى محمد شعبان الكفارنه  15
 خليل الوزير جزئي نثريات جميله احمد عبد الهادى حمد 16
 شارع غزه ئيجز  لحوم مجمده موسى سفيان حمد 17
 مسطح البلد  جزئي ادوات منزليه على محمد احمد البسيونى 18
 الكفارنه جزئي ادوات منزليه خلديه اسماعيل على البع 19
 صالح الدين  جزئي ورشه حداده يوسف رباح شرف 20
 مسطح البلد  جزئي بقاله فتحيه عبد الجواد ابو زريق 21
 الزتون  جزئي تركمبيو  عبد الرحمن جبر البسيونى  22
 القرمان  جزئي بقاله مريم عطيه حمدان  23
 البوره جزئي نثريات عايد محمد موسى ابو عوده  24

                                                 

تم تجميع هذه االسماء من مجموعة مؤسسات منها )بلدية بيت حانون، وزارة األقتصاد، المركز الفلسطيني  (1)
 لحقوق اإلنسان، وبعض المواقع اإللكترونية(
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 خليل الوزير  جزئي سوبرماركت نايف محمد عبد الفتاح المصرى  25
 مسطح البلد  جزئي بقاله رفيق عبد العزيز الكفارنه  26
 لشباتشارع ا جزئي بقاله زكريا حسين شبات 27
 ساحه البئر كلى كشك موسى عبد الكريم حمد  28
 شارع الشبات  جزئي بقاله عزات عبدهللا البسياينه 29
 شارع الشبات جزئي بقاله محمود عبدهللا البسيونى  30
 شارع العجوز جزئي بقاله طليعه يوسف عبد الكريم ابو عمشه  31
 شارع الكفارنه جزئي بقاله حسام عثمان البع 32
 خليل الوزير  جزئي مواد بناء باسم فايز جادهللا الكفارنه  33
 الزراعه كلى كشك بالل عبد الستار اسماعيل 34
35         
 خليل الوزير  جزئي محطه م/اسحق محمدحسين الزعانين 36
 شارع دمره جزئي ورشه المنيوم يوسف عبد محمد عاشور 37
 رع ابوعودهشا جزئي بقاله شفيقه محمد المصرى  38
 شارع حمد جزئي بقاله صقر محمد عدوان  39
 شارع الكفارنه جزئي نثيريات  عبدالحكيم رمضان البع 40
 شارع القدس كلى محل مالبس يوسف احمد حسن الزعانين 41
 شارع الكفارنه جزئي مكتب محماه اياد يوسف عاشور 42
 خليل الوزير جزئي كشك صالح محمد محمد المصرى  43
 القرمان  جزئي دجاج عبد القادر احمد مصطفى الزعانين 44
 د/ وليد  كلي بقاله     نعيمه خليل محمود المصرى  45
 شارع ابو عوده  جزئي بقاله احمد على عبد السالم 46
 شارع الزعانين جزئي بقاله جمله احمد خليل جبر نعيم  47
 ع الكفارنهشار  جزئي دكان خضار محمود عبد ربه طه الكفارنه  48
 المصريين جزئى بقاله  عبدهللا احمد عبدهللا المصرى  49
 شارع ابو عوده  جزئي مخزن  مجدى عبد الرحمن قاسم  50

51 
تامر عمر محمد   عبدالسالم 

 الكفارنه
 شارع ابو عوده  جزئي مالبس اطفال 

 شارع المصريين جزئي مكتبه عدنان محمد جبر نعيم  52
 بورة الشوا  جزئي بقالة  الشنباري عنتر أحمد أيوب  53
 خليل الوزير جزئي منجره رمزى محمد رمضان حمد 54
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 غزه  جزئي بقاله موسى يوسف على عوض 55
 المنتزه  جزئي كشك مجدى محمد محمود الكفارنه 56
 العجمى القديم جزئى بقاله عدنان محمد محمود ابو عوده 57
 شارع دمره ئىجز  بقاله نعمه احمد سليمان السبع  58
 شارع الكفارنه جزئى مالبس  فوزى محمد جادهللا الكفارنه  59
 شارع حويحى  كلى بقاله سمير محمد حسن جراد 60
 منطقه الصناعيه جزئى شركه استراد صبحى محمد حسين الشرفا 61
 الصناعيه جزئى مصنع بلوك  عماد عبد الرحمن سعيد الداعور 62
 العجمى القديم كلى محل كمبيوتر عيلامجد عبد الستار اسما 63
 مسطح البلد  جزئى بيع دواجن  ختام محمود ابو عمشه  64

65 
الشركه الحديثه للباطون/موسى 

 صالح الدين  جزئى مصنع باطون  راغب سليم

 خليل الوزير جزئى صيانه جواالت يوسف جمال موسى شبات 66
 عوده شارع اب  جزئى   بقاله محمد رفيق ابو عوده  67
 مسطح البلد  جزئى   محل اسباكه زهير يونس ابوعمشه 68
 شارع دمره  جزئى بقاله محمد محمود حسن الكفارنه 69
 شارع الوزير جزئى بقاله يحى محمد حسن الكفارنه 70
 شارع الواد  جزئى بقاله  تيسير حسين جبر جبر  71
 مالعجمى القدي جزئى بقاله حسين عبدهللا محمد نعيم  72
 مسطح البلد  جزئي سمبرماركت جمعيه االسالميه /سعدهللا جادهللا 73
 شارع ابو عوده جزئي جوالت راجى محمد شعبان الكفارنه  74
 خليل الوزير جزئي نثريات جميله احمد عبد الهادى حمد 75

 صالح الدين  جزئي ورشه حداده يوسف رباح شرف 76

 مسطح البلد  جزئي بقاله رفيق عبد العزيز الكفارنه  77

 شارع الشبات جزئي بقاله زكريا حسين شبات 78

 ساحه البئر كلى  كشك موسى عبد الكريم حمد  79

 شارع الشبات  جزئي بقاله عزات عبدهللا البسياينه 80

 شارع الشبات جزئي بقاله محمود عبدهللا البسيونى  81

 ارع العجوزش جزئي بقاله طليعه يوسف عبد الكريم ابو عمشه  82

 شارع الكفارنه جزئي بقاله حسام عثمان البع 83

 خليل الوزير  جزئي مواد بناء باسم فايز جادهللا الكفارنه  84
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 الزراعه جزئي كشك بالل عبد الستار اسماعيل 85

 خليل الوزير جزئي محطه م/اسحق محمدحسين الزعانين 86

 خليل الوزير         

 شارع دمره جزئي ورشه المنيوم ريوسف عبد محمد عاشو  87

 شارع ابوعوده جزئي بقاله شفيقه محمد المصرى  88

 شارع حمد جزئي بقاله صقر محمد عدوان  89

 شارع الكفارنه جزئي نثيريات  عبدالحكيم رمضان البع 90

 شارع القدس كلى  محل مالبس يوسف احمد حسن الزعانين 91

 شارع الكفارنه ئيجز  مكتب محماه اياد يوسف عاشور 92

 خليل الوزير جزئي كشك صالح محمد محمد المصرى  93

 القرمان  جزئي دجاج عبد القادر احمد مصطفى الزعانين 94

 د/ وليد  كلي بقاله     نعيمه خليل محمود المصرى  95

 شارع ابو عوده  جزئي بقاله احمد على عبد السالم 96

 شارع الزعانين زئيج بقاله جمله احمد خليل جبر نعيم  97

 شارع الكفارنه جزئي دكان خضار محمود عبد ربه طه الكفارنه  98

 المصريين جزئى بقاله عبدهللا احمد عبدهللا المصرى  99

 شارع ابو عوده  جزئي مخزن  مجدى عبد الرحمن قاسم  100

 شارع ابو عوده  جزئي مالبس شفا محمد يونس الكفارنه 101

 شارع المصريين جزئي مكتبه نعيم عدنان محمد جبر  102

 بورة الشوا  جزئي بقالة  عنتر أحمد أيوب الشنباري  103

 خليل الوزير جزئى منجره  رمزى محمد رمضان حمد 104

 غزه جزئى بقاله موسى يوسف على عوض 105

 المنتزه جزئى كشك مجدى محمد محمود الكفارنه 106

 العجمى زئىج بقاله عدنان محمد محمود ابو عوده 107

 شلرع دمره  جزئى بقاله نعمه احمد سليمان البع 108

 شارع الكفارنه جزئى مالبس فوزى محمد جادهللا الكفارنه 109
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 (8ملحق رقم )
  (1)م. 2014 - 2007جدول التوغالت اإلسرائيلية لمدينة بيت حانون بعد عام 

 الحدث مكان االجتياح اليوم والتاريخ م.
منطقة الفرطة شرق  4/4/2007األربعاء  .1

 المدينة
متر ومالحقة مجموعة من  500توغل قوة خاصة 

المقاومين أدى إلى استشهاد المقاوم/ رامز عوض هللا 
 الزعانين

ايرز المنطقة  14/1/2008 .2
الصناعية شمال بيت 

 حانون 

متر تدمير وتجريف باقي مباني ومصانع  300التوغل 
 داخل تلك المنطقة.

ايرز المنطقة  13/2/2008 .3
الصناعية شمال بيت 

 حانون 

متر ال كمال تجريف ما تبقى  1000التوغل ما يقارب 
طالق النار بشكل كثيف تجاه أبراج الندى  من مصانع وا 

 أدى إلى زيادة الرعب لدى المواطنين
متر مع إطالق نار على منزل المواطن  800التوغل  شرق بيت حانون  19/3/2008 .4

ح وشقيقه سعيد كذلك اعتقال عدد من سعد فهمي صال
 أفراد العائلة

متر واعتقال عدد من سكان  700توغل قوة راجلة  منطقة الفرطة  25/5/2008 .5
 المنطقة 

منطقة أبو صفية  2/9/2007 .6
حتى منطقة الفرطة 

 والنزار شرق المدينة

 تجريف األراضي المجرفة وتسويتها
8. 5/9/2007 

ة الشوبكي شمال منطق 23/4/2009 .9
 المدينة

متر عن  600تجريف أراضي تم تجريفها مسبقًا مسافة 
 السلك الفاصل

منطقة الشوبكي شمال  14/7/2009 .10
 المدينة

توغل في نفس المساحة والمكان وتجريف األراضي 
 المجرفة وتسويتها

ا توغل شرق الدمية وتسوية األراضي التي تم تجريفه وادي الدوح 15/7/2009 .11
 سابقًا.

مدرسة الزراعة جامعة  10/8/2009 .12
 األزهر

تجريف األراضي وتسويتها ومنع الفلسطينين اإلقتراب 
 من السلك الفاصل

منطقة الشوبكي شمال  9/9/2009 .13
 مدرسة الزراعة

متر مع إطالق النار اتجاه المزارعين ما  700الدخول 
 أدى إلى هروبهم وقيام المدرسة بإخالء الطالب

طالق النار بشكل عشوائي  150توغل مسافة منطقة الزراعة  2/9/2009 .14 متر وا 

                                                 

العودة إلى )مركز الميزان لحقوق اإلنسان، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، الجدول من اعداد الطالب ب (1)
 وبعض المواقع اإللكترونية(.
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 عام. 17أدى إلى إصابة الطفل عبد العزيز المصري  الشوبكي
منطقة الزراعة  22/9/2009 .15

 وجامعة األزهر
 تجريف األراضي التي تم تجريفها سابقاً 

16. 23/9/2009 
منطقة النصب  10/11/2010 .17

ري شرق منطقة التذكا
 زمو

متر والعمل على تمشيط المنطقة 300التوغل مسافة 
 وتجريف األراضي المجرفة

النصب التذكاري  15/12/2010 .18
 شرق منطقة زمو

متر تجريف األراضي المجرفة  200مسافة التوغل 
 سابقاً 

إيراز المنطقة  7/3/2012 .19
 الصناعية القديمة

بأعمال تمشيط  توغل شمال غرب بيت حانون والقيام
متر إلى الجنوب من  450وفتح طريق ترابية طولة 

 الجدار االسمنتي وسط إطالق النار
منطقة النصب  23/4/2012 .20

 التذكاري 
متر تمشيط  400دخول ثمانية إلىات عسكرية مسافة 

 وتجريف األراضي التي تم تجريفها
منطقة غرب بيت  30/4/2012 .21

حانون إيرز / منطقة 
 التذكاري النصب 

تجريف األراضي المجرفة وتمشيط المنطقة وسط إطالق 
 نار متقطع

متر تسوية األراضي وتجريف  400التوغل مساحة  منطقة سويلم وقرموط 18/6/2012 .22
 األراضي المجرفة مع إطالق  النار

موقع اإلرسال شمال  19/8/2012 .23
شرقي بيت حانون 

 شمال البورة

لتجريف األراضي المجرفة متر  400التوغل لمسافة 
 20/9/2012 .24 وترويع المزارعين وهروبهم من المنطقة

متر تجريف األراضي المجرفة  200توغل مسافة  النصب التذكاري  20/8/2013 .25
وتسويتها وقص األعشاب الطويلة وترويع المزارعين 

 وهروبهم من المنطقة
منطقة سويلم محيط  22/10/2013 .26

 موقع إيرز
متر تجريف األراضي المحايدة  200وغل مسافة ت

 للشريط الفاصل وتمشيط المنطقة وترويع المزارعين
منطقة النصب  30/10/2013 .27

 التذكاري 
متر وتجريف األراضي المجرفة  200توغل مسافة 

 وتمشيط المنطقة مع إطالق نار وترويع المزارعين
متر وتمشيط األراضي وتسوية  150توغل مسافة  منطقة القطبنية 27/1/2014 .28

 األراضي المجرفة وترويع المزارعين
المنطقة الصناعية  17/2/2014 .29

 ايرز
متر ألعمال التمشيط في األراضي  200توغل مسافة 

المالصقة للشريط الحدودي وترويع المزارعين وهروبهم 
 وسط إطالق نار

متر قامت تلك القوات بالتمشيط  200افة التوغل مسمنطقة الشوبكي شرق  25/3/2014 .30
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لألراضي المالصقة للشريط الحدودي وترويع المزارعين  معبر إيرز
 وهروبهم

محيط مدرسة الزراعة  19/7/2014 .31
 شمال البلد

إطالق النار اتجاه المواطنين عند عودتهم إلى منازلهم 
ألخذ بعض الحاجيات من منازلهم ما أدى إلى إصابة 

عام توفيت بعد  30باسط الكفارنة المواطنة منوى عبد ال
 يومين من اإلصابة.

إطالق نار باتجاه مركز اإليواء ما أدى إلى إصابة  قاع البير وسط البلد 21/7/2014 .32
 عامًا. 38المواطنة مهدية نافد جراد 
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 (9ملحق رقم )
  (1)م 2014 – 2007جدول أسماء الشهداء ما بين عامي 

 التاريخ السن االسم م.
 14/01/2007 22 موسى محمد قرموط 1
 14/01/2007 18 أمال معين خضر 2
 19/05/2007 19 سمير عبد الفتاح أبو مطيع 3
 19/05/2007 16 محمد عبد الفتاح أبو مطيع 4
 19/05/2007 15 ماهر حمد أبو حشيش 5
 18/06/2007 38 جهاد عبد الكريم المدهون  6
 22/07/2007 21 عبد الكريم جميل الكفارنة 7
 22/07/2007 22 محمد هشام أبو سيف 8
 08/08/2007 23 رامي غالب أبو عمشة 9
 29/08/2007 12 يحى رمضان عطية أبو غزال 10
 29/08/2007 9 سارة سليمان عبد هللا أبو  غزال 11
 29/08/2007 8 محمود موسى حسان أبو غزال 12
 26/09/2007 26 يوسف طالل البسيوني 13
 26/09/2007 24 موسى حمدان خيري  14
 26/09/2007 17 أحمد أسامة عدوان 15
 26/09/2007 22 ثائر عبد الوهاب البسيوني 16
 29/10/2007 28 محمد يوسف حمد  17
 11/12/2007 22 حسام زكي صالح نشوان 18
 04/04/2007 36 رامز عوض هللا الزعانين 19
 07/02/2008  40 هاني شعبان نعيم 20
 23/02/2008  22 براهيم أحمد أبو جرادإ 21
 23/02/2008  20 محمد طالل الزعانين 22
 23/02/2008  20 محمد إبراهيم حسنين 23
 12/03/2008  28 أحمد نصر الكفارنة 24
 12/03/2008  25 محمد عوض الكفارنة 25
 12/03/2008  30 محمد أحمد أبو عودة 26
 12/03/2008  16 محمد ماهر الكفارنة 27

                                                 

تم تجميع هذه االسماء من مجموعة مؤسسات منها )بلدية بيت حانون، وزارة الصحة، المركز الفلسطيني  (1)
 لحقوق اإلنسان،  وبعض المواقع اإللكترونية(.
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 12/03/2008  51 خضرة وهدان 28
 12/03/2008  40 هاني شعبان الزعانين 29
 12/03/2008  1.5 مللك يونس الكفارنة 30
 12/03/2008  23 عبدهللا محمد أحمد زويدي 31
 12/03/2008  18 رامز مصطفى ناصر 32
 21/04/2008 25 عكرمة منير أبو عودة 33
 24/04/2008 60 داوود جبر الكفارنة 34
 27/12/2008 22 إبراهيم شفيق شبات 35
 27/12/2008 46 ميسرة محمد عدوان 36
 27/12/2008 35 محمود خليل ابو هربيد 37
 30/12/2008 10 اسماعيل طالل حمدان 38
 30/12/2008 12 هيا طالل حمدان 39
 30/12/2008 4 لما طالل حمدان 40
 01/01/2009 24 فادي ناصر موسى شبات 41
 04/01/2009 18 أحمد سميح أحمد الكفارنة 42
 04/01/2009 19 محمد أكرم شحدة ابو هربيد 43
 04/01/2009 2 وئام جمال محمود الكفارنة 44
 05/01/2009 22 أكرم محمد أبو جراد 45
 05/01/2009 21 سيف أحمد عدوان 46
 06/01/2009 32 شادي عصام حمد 47
 08/01/2009 22 طارق محمد ابو عمشة 48
 08/01/2009 40 جمال أحمد نشوان 49
 09/01/2009 17 ناريمان أحمد ابو عودة 50
 17/01/2009 1.5 أسيل منير الكقارنة 51
 18/01/2009 35 انتصار مزيد المصري  52
 18/01/2009 11 نغم رأفت المصري  53
 21/07/2010 20 محمد حاتم الكفارنة 54
 21/07/2010 18 شنباري قاسم محمد كمال ال 55
 12/09/2010 90 إبراهيم سليم عبد هللا أبو سعيد 56
 12/09/2010 16 حسام خالد أبو سعيد 57
 12/09/2010 17 إسماعيل وليد محمد أبو عودة 58
 10/01/2011 64 شعبان محمد شاكر قرموط 59
 18/01/2012 22 محمد شاكر أحمد أبو عودة 60
 30/03/2012 19 محمود محمد زقوت 61
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 17/06/2012 20 إسماعيل محمد ابو عودة  62
 18/06/2012 23 جهاد كامل محمد أبو شباب 63
 18/06/2012 22 عبد هللا حسن أحمد الزعانين 64
 24/07/2012 34 جهاد حسين حسن شلوف 65
 06/09/2012 21 أكرم سامي أحمد الزعانين 66
 06/09/2012 26 إيهاب سامي أحمد الزعانين 67
 06/09/2012 22 طارق سهيل الكفارنة 68
 22/10/2012 34 ياسر خالد التربين 69
 16/11/2012 15 عدي جمال عبد الكريم ناصر 70
 16/11/2012 8 فارس أحمد البسيوني 71
 20/11/2012 29 أيمن رفيق محمد أبو راشد 72
 08/07/2014 22  فخر عارف محمد العجوري   73
 08/07/2014 30  ارنةرفيق الكف  74
 09/07/2014 35  إبراهيم محمد احمد حمد  75
 09/07/2014 63  فوزية خليل محمود حمد ) المصري (  76
 09/07/2014 14  محمد إبراهيم فايق المصري   77
 09/07/2014 39  سحر حسن علي المصري   78
 09/07/2014 37  حافظ محمد احمد حمد  79
 09/07/2014 40  حمد مهدي محمد احمد  80
 09/07/2014 21  دينا مهدي محمد حمد  81
 09/07/2014 32  سها حمد احمد حمد  82
 09/07/2014 16  اسيل إبراهيم فايق المصري   83
 09/07/2014 60  هاني صالح محمد حمد  84
 09/07/2014 26  أسماء هاني صالح حمد  85
 10/07/2014 24  حمدان   زاهر موسى  امجد  86
 11/07/2014 65  محمد ربيع محمد أبو حميدان  87
 13/07/2014 23  قاسم طالل علي حمدان  88
 14/07/2014 11  هند شادي عبد الرحمن ابو هربيد  89
 17/07/2014 59   اسماعيل يوسف طه قاسم  90
 18/07/2014 40  امال خضر ابراهيم دبور   91
 18/07/2014    كرم محود حسين نصير  92
 18/07/2014    نسيم محمود حسين نصير  93
 18/07/2014 10  أحمد اسماعيل محمد ابو مسلم  94
 18/07/2014 12  والء اسماعيل محمد ابو مسلم  95
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 18/07/2014 15  محمد اسماعيل محمد ابو مسلم  96
 18/07/2014 24  نعيم موسى خليل ابو جراد   97
 18/07/2014 30  خليل ابو جراد عبدالرحمن موسى  98
 18/07/2014 15  سمر موسى خليل أبو جراد  99
 18/07/2014 31  رجاءعليان خليل ابو جراد   100
 18/07/2014 13  أحالم موسى خليل أبو جراد  101
 18/07/2014 3  هنية عبد الرحمن موسى أبو جراد  102
 18/07/2014 1  سميح نعيم موسى أبو جراد  103
 18/07/2014 0.6  موسى عبد الرحمن موسى أبو جراد  104
 19/07/2014 25  محمود عبدالحميد حسين الزوايدي  105
 19/07/2014 35  داليا عبد الحميد حسين الزويدي  106
 19/07/2014 12  نغم محمود عبدالحميد الزوايدي  107
 19/07/2014 6  رؤية محمود عبد الحميد الزوايدي  108
 19/07/2014 25   محمد عطاهللا عودة سعدات  109
 19/07/2014 20  محمد خالد جميل الزويدي   110
 21/07/2014 21  كمال طالل حسن المصري   111
 21/07/2014 30  منوة عبد الباسط أحمد البع  112
 22/07/2014 23  سهى نعيم محمد اخروات  113
 22/07/2014 1  منى رامي عادل اخروات  114
 22/07/2014 0  احمد رامى عادل خروات  115
 22/07/2014 22  محمود سليم مصطفى درج  116
 24/07/2014 11  امنة جهاد سليم مطر  117
 24/07/2014 66 تمام محمد عبد الرحمن حمد 118
 24/07/2014 12  محمد جهاد سليم مطر  119
 24/07/2014 39  عوض عبد المجيد حسن ابو عوده  120
 24/07/2014 21  بالل أحمد توفيق الشمباري   121
 24/07/2014 47  فاطمة محمد أيوب الشنباري   122
 24/07/2014 40  فلسطين حسين حسن الشنباري   123
 24/07/2014 12  مريم شيبوب أحمد الشنباري   124
 24/07/2014 1  سهى عبد ربه محمد مصلح  125
 24/07/2014 10   لعزيز الكفارنةمحمد أكرم عبد ا  126
 24/07/2014 9   علي شيبوب أحمد الشنباري   127
 24/07/2014 17  عبد ربه جمال أيوب الشنباري   128
 24/07/2014 7   عبد ربه شيبوب أحمد الشنباري   129



281 

 

 24/07/2014 59  حسن عبد هللا مصطفى العثامنه  130
 26/07/2014 30  محمد ابراهيم احمد الزويدي  131
 26/07/2014 19  عالء ماهر جمعه طنطيش  132
 26/07/2014 32  عبدالجواد على عبد الجواد الحوم  133
 26/07/2014 22  ايهاب سعدي محمد ناصر  134
 26/07/2014 27  وسام سفيان عمر كيالني  135
 26/07/2014 29  عائد محمود احمد البرعي  136
 26/07/2014 34  الكريم ناصرمنذر طالل عبد   137
 26/07/2014 25  عالء عبد الرحمن محمد ناصر  138
 26/07/2014 26  شريف رفيق محمد الحمدين  139
 26/07/2014 21  عالء خالد نجيب اليازجي  140
 26/07/2014 64  نعمه محمد حسن ابو عمشه  141
 26/07/2014 67  فوزي احمد احمد ابو عمشه  142
 26/07/2014 22  وسيم صالح عبد الرازق المصري   143
 26/07/2014 19  سائد منير شحده ابو خاطر  144
 26/07/2014 22  عمار مصطفى رشيد حمدونه  145
 26/07/2014 25  طارق محمد محسن العجرمي  146
 26/07/2014 76  محمد سالمة حماد ابو خوصه  147
 26/07/2014 23  حمزه حازم خليل ماضي  148
 26/07/2014 21  اسماعيل يونس عبدهللا خلة  149
 26/07/2014 24  عبد الرحمن يوسف احمد سعدات  150
 26/07/2014 30  خالد عبدهللا محمود عدوان  151
 26/07/2014 50  اسامه محمد نصر الكفارنه  152
 26/07/2014 30  سلمان محمد احمد سماعنة  153
 26/07/2014    المصري  محمد حسين حسن  154
 26/07/2014 22  محمود حسام محمد منصور  155
 26/07/2014 24  مصعب مصطفى رجب علي  156
 26/07/2014 20  مؤمن مصطفى محمود عكاشه  157
 26/07/2014 28  اياس احمد محمد ابوعوده  158
 26/07/2014 20  نضال خالد محمد خليل  159
 26/07/2014 30  رحمن قاسمنادر مجدي عبد ال  160
 26/07/2014 25  تامر طالل عبد الكريم ناصر  161
 26/07/2014 19  طاهر اسماعيل عبد الرحمن ناصر  162
 26/07/2014 11  دعاء سامي ابراهيم سعاده  163
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 26/07/2014 20  محمد ماهر ابراهيم ابو جراد  164
 27/07/2014 23  اكرام احمد توفيق الشنباري   165
 27/07/2014 22  صهيب مصطفى محمود عكاشه  166
 28/07/2014    تامر معين ابراهيم نصير  167
 30/07/2014 17  اسامه محمد محمد سحويل  168
 30/07/2014    جهاد عرفات محمد عبد الدايم  169
 01/08/2014 37  باسل دياب أحمد بسيوني  170
 03/08/2014 28  جميله جمال محمود وهدان  171
 14/08/2014 64 ابراهيم اسماعيل ابراهيم أبوعودة 172





  



283 

 

 (10ملحق رقم )
  (1) م2014 - 2007جدول الجرحة في الفترة ما بين عامي  

 التاريخ العمر االسم م
 04/04/2007 1952 عوض عبد السالم سعادة  .1
 04/04/2007 1955 محمد تيسير الزعانين  .2
 04/04/2007 - ينفايزة موسي االزعان  .3
 04/04/2007 1985 فوزية زياد الزعانين  .4
 04/04/2007 35 عوض عبد السالم سعادة  .5
 04/04/2007 37 فايزة موسي االزعانين  .6
 04/04/2007 38 محمد تيسير الزعانين  .7
 04/04/2007 39 فوزية زياد الزعانين  .8
 04/04/2007 40 ماهر عايش حمدان  .9
 04/04/2007 41 محمد عوض هللا الزعانين  .10
 28/04/2007 1985 تهاني خليل حمدان  .11
 28/04/2007 42 عطاف خليل حمدان  .12
 28/04/2007 43 تهاني خليل حمدان  .13
 19/05/2007 16 ماهر حمد ابو حشيش  .14
 19/05/2007 17 محمد عبد الفتاح ابو مطيع  .15
 19/05/2007 17 سمير عبد الفتاح أبو مطيع  .16
 19/05/2007 4 أحالم أحمد ابو عودة  .17
 19/05/2007 9 ياسين احمد ابو عودة  .18
 19/05/2007 31 سهيل ابراهيم ابو عودة  .19
 28/05/2007 18 حمزة محمد البسيوني  .20
 28/05/2007 50 سفياان موساى حمد  .21
 28/05/2007 18 محمد واصف الزعانين  .22
 28/05/2007 55 فاطمة محمد سحويال  .23
 28/05/2007 50 انشراح عبد ربه الزعانين  .24
 28/05/2007 36 فايزة أحمد الزعانين  .25
 28/05/2007 18 أمل رأفت الزعانين  .26
 28/05/2007 23 أحمد اسحاق الزعانين  .27
 28/05/2007 25 رامي رفيق شبات  .28

                                                 

السماء من مجموعة مؤسسات منها )وزارة الصحة مستشفى بيت حانون، المركز الفلسطيني تم تجميع هذه ا (1)
 لحقوق اإلنسان، مركز الميزان، وبعض المواقع اإللكترونية(.
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 27/09/2007 17 محمد جابر الزعانين  .29
 محمد زكريا البسيوني  .30

 
27/09/2007 

 27/09/2007 25 محمد حسن حمدان  .31
 27/09/2007 18 رجهاد أكرم ناص  .32
 27/09/2007 18 فهمي فضل الزعانين)دحروج(  .33
 27/09/2007 19 عالء ناصر عدوان  .34
 27/09/2007 16 هيثم اسماعيل العفيفي  .35
 27/09/2007 19 ابراهيم اسماعيل الشنباري   .36
 27/09/2007 15 شحدة معين أبو جراد  .37
 27/09/2007 15 أحمد سامى ابو جراد  .38
 27/09/2007 48 اسماعيل العفيفي  .39
 27/09/2007 18 يوسف السيد عسلية  .40
 27/09/2007 41 عماد نصير  .41
 27/09/2007 28 أشرف أحمد أبو عمشة  .42
 27/09/2007 18 اسماعيل زياد المصري   .43
 27/09/2007 16 منتصر رامي أبو جراد  .44
 27/09/2007 17 فادي عطا الزعانين  .45
 27/09/2007 - أسعد الزعانين  .46
 27/09/2007 - دبالل أبو جرا  .47
 27/09/2007 - رمضان أبو عودة  .48
 27/09/2007 - سامى عبد حسن أبو جراد  .49
 27/09/2007 - قاسم محمود أبو سته  .50
 27/09/2007 44 أحمد صابر أبو عمشة  .51
 27/09/2007 32 يزيد على حسن  .52
 27/09/2007 41 عمار محمد نصير  .53
 27/09/2007 - محمد عبد الزعانين  .54
 27/09/2007 23 رادمحمد أبو ج  .55
 27/09/2007 - بالل أحمد أبو جراد  .56
 27/09/2007 - رمضان محمد أبو عودة  .57
 27/09/2007 - ابراهيم ماهر أبو جراد  .58
 07/02/2008  17 عماد ماهر قاسم  .59
 07/02/2008  17 نضال مدحت يونس قاسم  .60
 07/02/2008  17 ثائر رشاد قاسم  .61
 07/02/2008 17 عماد ماهر قاسم  .62
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 07/02/2008 17 نضال مدحت يونس قاسم  .63
 07/02/2008 17 ثائر رشاد قاسم  .64
 07/02/2008 17 عماد ماهر قاسم  .65
 07/02/2008 20 خليل اسماعيل الزعانين  .66
 07/02/2008 17 عماد ماهر قاسم  .67
 07/02/2008 17 نضال مدحت قاسم  .68
 07/02/2008 17 ثائر رشاد قاسم  .69
 07/02/2008 17 عماد ماهر قاسم  .70
 07/02/2008 17 نضال مدحت قاسم  .71
 07/02/2008 17 ثائر رشاد قاسم  .72
 08/02/2008 18 أيمن محمد قاسم  .73
 08/02/2008 36 إياد محمد طه قاسم  .74
 08/02/2008 18 أيمن محمد قاسم  .75
 08/02/2008 36 إياد محمد طه قاسم  .76
 09/02/2008 20 حمزة حمزة المصري   .77
 09/02/2008 20 حمزة حمزة المصري   .78
 15/02/2008 3 هديل اياد سعدات  .79
 15/02/2008 7 هبة اياد سعدات  .80
 15/02/2008 10 اسماعيل نبيل سعدات  .81
 15/02/2008 2 ايمان ناصر سعدات  .82
 15/02/2008 3 هديل اياد سعدات  .83
 15/02/2008 7 هبة اياد سعدات  .84
 15/02/2008 10 اسماعيل نبيل سعدات  .85
 15/02/2008 2 ايمان ناصر سعدات  .86
 16/02/2008 20 خليل اسماعيل الزعانين  .87
 16/02/2008 20 خليل اسماعيل الزعانين  .88
 21/02/2008 3 يوسف محمود شحادة  .89
 21/02/2008 1 سلوى محمود شحادة  .90
 21/02/2008 18 عبد الرحمن محمود شحادة  .91
 21/02/2008 17 لميس حاتم شحادة  .92
 23/02/2008 43 فريال حسن الكفارنة  .93
 23/02/2008 20 مد سمير الزعانينمح  .94
 23/02/2008 30 كفاح أحمد أبو جراد  .95
 23/02/2008 25 نور أحمد أبو جراد  .96
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 23/02/2008 20 خالد أبو عودة  .97
 23/02/2008 24 أيمن أبو جراد  .98
 23/02/2008 33 سلوى أدهم أبو هربيد  .99

 23/02/2008 55 فتحية إبراهيم أبو جراد  .100
 23/02/2008 20 بالل أحمد أبو جراد  .101
 23/02/2008 34 فداء زيدان أبو جراد  .102
 23/02/2008 26 أكرم أحمد أبو جراد  .103
 24/02/2008 43 فريال حسن الكفارنة  .104
 24/02/2008 28 أميرة أبوجراد  .105
 24/02/2008 20 محمد سمير الزعانين  .106
 24/02/2008 43 فريال حسن الكفارنة  .107
 01/03/2008 40 ماهر الكفارنة  .108
 01/03/2008 14 نعيم أبو ستة محمد  .109
 01/03/2008 35 يوسف جبريل المصري   .110
 01/03/2008 18 عماد ماهر قاسم  .111
 01/03/2008 50 فريال المصري   .112
 02/03/2008 12 أحمد عدنان الشنباري   .113
 02/03/2008 11 أمل سامي الكفارنة  .114
 02/03/2008 19 شيرهان خضر أبو عمشة  .115
 05/04/2008 28 شريف جهاد المصري   .116
 09/04/2008 21 عبد هللا حاتم المصري   .117
 09/04/2008 21 عمر داوود الكفارنة  .118
 18/04/2008 15 نجالء رأفت المصري   .119
 18/04/2008 41 معزوزة يوسف المصري   .120
 18/04/2008 3 شهد مفيد المصري   .121
 24/04/2008 23 عبد الرحمن زكي حمد  .122
 27/12/2008 33 بدر أحمد الشنباري   .123
 27/12/2008 14 وب الشنباري حسين شيب  .124
 27/12/2008 15 عيسى شيبوب الشنباري   .125
 27/12/2008 13 محمود شيبوب الشنباري   .126
 27/12/2008 29 يحيى أحمد الشنباري   .127
 27/12/2008 2 قاسم إبراهيم الشنباري   .128
 27/12/2008 22 أحالم شيبوب الشنباري   .129
 27/12/2008 26 يوسف أحمد الشنباري   .130
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 27/12/2008 41 الشنباري  شيبوب أحمد  .131
 27/12/2008 33 عبلة أحمد الشنباري   .132
 27/12/2008 52 زعلة أحمد الشنباري   .133
 27/12/2008 35 حسن أحمد الشنباري   .134
 27/12/2008 45 عنتر أحمد الشنباري   .135
 27/12/2008 18 أحمد عنتر الشنباري   .136
 27/12/2008 75 عبد جبر الكفارنة  .137
 27/12/2008 18 أحمد الخوار  .138
 27/12/2008 21 أحالم المبحوح   .139
 28/12/2008 10 أريج جمال عدوان  .140
 28/12/2008 38 عواطف راجح أبو هربيد  .141
 28/12/2008 9 حسن على عدوان  .142
 28/12/2008 23 ساري عبدالقادر الزعانين   .143
 28/12/2008 28 سمر إبراهيم الشاويش   .144
 28/12/2008 65 فاطمة محمد الزعانين  .145
 28/12/2008 3 بحي الزعانين شعبان ص  .146
 28/12/2008 33 إنتصار رفيق الزعانين  .147
 28/12/2008 46 تغريد خيري المصري   .148
 28/12/2008 8 إبراهيم ربحي الزعانين  .149
 28/12/2008 42 رشيد محمد المصري   .150
 28/12/2008 43 ربحي رفيق الزعانين  .151
 28/12/2008 15 أيمن جمال القرمان حمد  .152
 28/12/2008 18 لزعانينمحمود تيسير ا  .153
 28/12/2008 33 صبحي رفيق الزعانين  .154
 28/12/2008 3 شذا عثمان خضر عبيد  .155
 28/12/2008 19 إسماعيل زياد الخضري   .156
 29/12/2008 45 وحيدة محمد الكفارنة  .157
 29/12/2008 25 زاهر عيسى أبو جراد  .158
 29/12/2008 18 سامر سعدهللا الزعانين  .159
 29/12/2008 23 وضاح يوسف قاسم  .160
 29/12/2008 20 بالل محمد الزعانين  .161
 30/12/2008 22 أكرم مصطفي نعيم  .162
 30/12/2008 27 صابرين مصطفى نعيم  .163
 30/12/2008 60 عزيز إبراهيم نعيم  .164
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 30/12/2008 25 عبدالرحمن عاشور  .165
 01/01/2009 27 رامي حامد الشنباري   .166
 01/01/2009 11 بهاء محمد ضيف هللا  .167
 01/01/2009 9 ناصر شباتأسامة   .168
 01/01/2009 10 محمد عبدربه مصلح  .169
 01/01/2009 6 حامد رامي الشنباري   .170
 01/01/2009 8 نوح أدهم الكفارنة  .171
 01/01/2009 10 ناجي سعد الشنباري   .172
 01/01/2009 5 نجاح رامي الشنباري   .173
 01/01/2009 11 عبد ربه حامد الشنباري   .174
 01/01/2009 16 أيمن محمد صالح أبو عمشة   .175
 01/01/2009 18 محمد سهيل الكفارنة   .176
 01/01/2009 21 زكريا سعيد شبات  .177
 01/01/2009 9 ياسمين ضيف هللا الفيومي  .178
 01/01/2009 49 أحمد سليمان أبو جراد  .179
 01/01/2009 45 وهيب موسى شبات  .180
 01/01/2009 33 محمد عمر ضيف هللا  .181
 01/01/2009 18 نفين عمر جابر ضيف هللا  .182
 01/01/2009 10 محمد أحمد الشنباري   .183
 01/01/2009 19 جهاد أكرم محمد ناصر  .184
 01/01/2009 48 مسعدة موسى العماوي   .185
 01/01/2009 14 نضال إبراهيم طرخان  .186
 01/01/2009 49 إعتدال عبدالجواد طرخان  .187
 01/01/2009 28 إبراهيم خميس طرخان  .188
 02/01/2009 27 عالء سعدي البس  .189
 02/01/2009 3 ي عالء سعدي البسعل  .190
 02/01/2009 28 نعمة علي حسن البس  .191
 03/01/2009 44 صبحية كمال الشنباري   .192
 03/01/2009 50 محمد علي ناصر  .193
 03/01/2009 15 خالد نظير أبو عمشة  .194
 03/01/2009 17 مها عارف عدوان  .195
 03/01/2009 22 أماني صابر الكفارنة  .196
 03/01/2009 47 هبة خليل الكفارنة  .197
 03/01/2009 3 أمل موسى أبو غزال  .198
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 03/01/2009 35 وضحة موسى أبو غزال  .199
 03/01/2009 25 فادي عدنان الكفارنة  .200
 03/01/2009 21 هبة عدنان الكفارنة  .201
 03/01/2009 17 محمد علي درج  .202
 03/01/2009 27 رافع خليل أبو هربيد  .203
 03/01/2009 14 إيهاب خليل أبو هربيد  .204
 03/01/2009 35 د خليل أبو هربيدإيا  .205
 03/01/2009 40 سميح أحمد صايل الكفارنة  .206
 03/01/2009 21 محمد حسن المصري   .207
 03/01/2009 18 بالل إبراهيم عبيد  .208
 03/01/2009 45 أكرم شحدة أبو هربيد  .209
 04/01/2009 16 عبدالكريم إبراهيم دبور  .210
 04/01/2009 15 أحمد سعيد البع  .211
 04/01/2009 13 أبوجرادجيهان فايز   .212
 04/01/2009 18 يوسف أحمد عزام  .213
 04/01/2009 16 بالل خالد الزعانين  .214
 04/01/2009 20 تمارة بركات البع  .215
 04/01/2009 35 كريمة يوسف الكفارنة  .216
 04/01/2009 40 جمال محمود الكفارنة  .217
 04/01/2009 17 وديع جمال الكفارنة  .218
 04/01/2009 12 وعد جمال الكفارنة  .219
 04/01/2009 3 وليد جمال الكفارنة  .220
 04/01/2009 3 محمد جمال الكفارنة  .221
 04/01/2009 10 وسام جمال الكفارنة  .222
 04/01/2009 5 صهيب خالد عدوان  .223
 05/01/2009 8 مهند عمر نعيم  .224
 05/01/2009 60 سعاد يوسف حمد  .225
 05/01/2009 16 لواء وائل أبو عمشة  .226
 05/01/2009 40 يمجدولين محمد العثمان  .227
 05/01/2009 27 شريف أحمد الكفارنة  .228
 05/01/2009 21 محمد سعيد البع  .229
 05/01/2009 30 سوسن محمد محمد عدوان  .230
 05/01/2009 54 وطفة رمضان محمود البع  .231
 05/01/2009 22 سامية عثمان البع  .232
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 05/01/2009 22 محمد جالل عبدالهادي  .233
 05/01/2009 22 إسالم رفيق عدوان  .234
 05/01/2009 27 خالد عبد الرؤوف العثماني  .235
 05/01/2009 20 معاوية حاتم عدوان  .236
 06/01/2009 65 زعلة عبدالكريم أبو جراد  .237
 06/01/2009 19 نعمة محمود جبريل أحمد  .238
 06/01/2009 21 عال إبراهيم العثامنة  .239
 06/01/2009 42 فريال سليمان عاشور  .240
 06/01/2009 6 محمود فايز عاشور  .241
 06/01/2009 33 منال عبد عاشور  .242
 08/01/2009 40 فاتن محمد الكفارنة  .243
 08/01/2009 28 نعيمة موسى وهدان  .244
 08/01/2009 25 عصام نبيل وهدان  .245
 08/01/2009 17 محمود سعيد وهدان  .246
 08/01/2009 18 نسرين فتحي وهدان  .247
 08/01/2009 30 سمر توفيق وهدان  .248
 08/01/2009 19 نضال داوود وهدان  .249
 08/01/2009 23 سهير رمزي أبو عمشة  .250
 08/01/2009 35 أيمن محمد الشاويش  .251
 09/01/2009 70 عزيزة عبد المجيد حمد  .252
 09/01/2009 20 نوريد زياد الزعانين  .253
 09/01/2009 40 عزيزه جبر قاسم   .254
 09/01/2009 40 عزيزه محمد الزعانين  .255
 09/01/2009 27 بهاء عصام الشاويش  .256
 09/01/2009 18 إسالم نبيل الزعانين  .257
 09/01/2009 20 سمر حمدان حمدان  .258
 09/01/2009 54 حمدية أحمد أبو عودة  .259
 09/01/2009 33 إبراهيم حسين أبو جراد  .260
 09/01/2009 17 محمود رأفت أبو عودة  .261
 10/01/2009 27 سامي خميس أبو عمشة  .262
 10/01/2009 29 أحمد محمد أبو عمشة  .263
 10/01/2009 27 ى أبو عمشةصالح عيس  .264
 10/01/2009 35 نعيم كامل أبو عمشة  .265
 10/01/2009 35 عماد عيسى أبو عمشة  .266
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 10/01/2009 29 مهدي زهدي أبو عمشة  .267
 10/01/2009 18 مدحت محمد أبو عمشة  .268
 10/01/2009 20 إبراهيم رفيق أبو عمشة  .269
 10/01/2009 29 بسام كامل أبو عمشة  .270
 10/01/2009 18 مشةمحمود فايق أبو ع  .271
 10/01/2009 23 علي زهدي أبو عمشة  .272
 10/01/2009 27 محمود محمد أبو عمشة  .273
 10/01/2009 18 إبراهيم سعيد أبو عمشة  .274
 10/01/2009 30 منال يحيى حمد  .275
 10/01/2009 22 محمد رفيق أبو عمشة  .276
 10/01/2009 15 محمد سعدي أبو عودة  .277
 10/01/2009 24 وسام زهير ابو عمشة  .278
 11/01/2009 33 أشرف توفيق وهدان  .279
 11/01/2009 18 محمد خالد الشنباري   .280
 11/01/2009 10 هديل يوسف سعادة  .281
 11/01/2009 23 ايمان سامي نصير  .282
 11/01/2009 12 داليا فريد ابوعودة  .283
 11/01/2009 23 ايمان فالح ابوعودة  .284
 11/01/2009 79 عائشة أبو مراد الزعانين  .285
 11/01/2009 24 بريل المصري زيدان ج  .286
 11/01/2009 12 اسماء احمد المصري   .287
 12/01/2009 42 تحسين اسحاق احمد  .288
 12/01/2009 14 نعيم محمد ابو عودة  .289
 12/01/2009 35 ليلى المصري   .290
 12/01/2009 45 سارة نبيل المصري   .291
 13/01/2009 6 أدهم نضال ناصر  .292
 13/01/2009 17 ايهاب سعدي ناصر  .293
 13/01/2009 67 د سعيد بكرمحم  .294
 14/01/2009 47 سلمى حسين الزعانين  .295
 14/01/2009 50 جميل محمد الزعانين  .296
 15/01/2009 55 يحيى يونس اسماعيل العثماني  .297
 15/01/2009 17 أحمد منير الشنباري   .298
 15/01/2009 30 محمد علي السبع  .299
 15/01/2009 15 محمد خليل الكفارنة  .300
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 15/01/2009 13 نةلما اياد الكفار   .301
 15/01/2009 13 اسماعيل سهيل الكفارنة  .302
 15/01/2009 9 ايهاب صبري الكفارنة  .303
 15/01/2009 2 احمد وجدي المصري   .304
 15/01/2009 27 فلسطين مطر الكفارنة  .305
 15/01/2009 33 ازدهار فوزي سحويل  .306
 15/01/2009 47 ناصر عايش المصري   .307
 16/01/2009 20 عبد هللا فريد ابو عودة  .308
 16/01/2009 30 ايهاب عبد العزيز العماوي   .309
 16/01/2009 4 غازي محمد وهدان  .310
 16/01/2009 22 كفاية خضر أبو عمشة  .311
 17/01/2009 30 حميد السواركة  .312
 18/01/2009 36 جمعة حمزة المصري   .313
 18/01/2009 14 محمد نافز الكفارنة  .314
 26/05/2010  24 رامي عبد الرحمن ناصر  .315
 26/05/2010  20 مان عبد الرؤوف أبو حمدانإي  .316
 26/05/2010  10 هبة أيمن الكفارنة  .317
 26/05/2010  40 انتصار محمد حمد  .318
 26/05/2010  45 نادر حسين الزعانين  .319
 26/05/2010  24 محمود عزات اخروات  .320
 26/05/2010  25 محمد إسماعيل سحويل  .321
 26/05/2010  22 بالل خالد ناصر  .322
 26/05/2010  25 يد الزعانينطارق سع  .323
 26/05/2010  23 أحمد أكرم أبو جراد  .324
 26/05/2010  53 خليل فياض  .325
 26/05/2010  20 محمود إسماعيل سحويل  .326
 26/05/2010 سنة 18 نهاد نافز الكفارنة  .327
 26/05/2010 سنة 22 محمد احمد سحويل  .328
 26/05/2010 سنة 28 عبد الرحمن جبر أبو عودة  .329
 26/05/2010 سنة 37 انأشرف عدو   .330
 26/05/2010 سنة 19 أماني الشاويش  .331
 26/05/2010 سنة 58 فاطمة محمد سحويل  .332
 26/05/2010 سنة 43 حسام أحمد أبو عمشة  .333
 26/05/2010 سنة 14 غدير عوض هللا الزعانين  .334
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 26/05/2010 سنوات 5 رغد رائد الزعانين  .335
 26/05/2010 سنة 15 محاسن أيمن الكفارنة  .336
 26/05/2010 سنوات 5 صطفى إسماعيل سحويلم  .337
 26/05/2010 سنوات 3 عرفات محمد الزعانين  .338
 05/07/2010 سنة 13 أحمد نافز حمدان  .339
 14/07/2010 سنة 13 حميد أحمد عبيد  .340
 21/07/2010 8 سماح عيد المصري   .341
 21/07/2010 5 إبراهيم وسام المصري   .342
 21/07/2010 11 محمد عزام المصري   .343
 21/07/2010 26 ثائر قاسمهيثم   .344
 21/07/2010 37 عماد طه الكفارنة  .345
 21/07/2010 8 براء رجب  .346
 21/07/2010 30 محمد الزعانين  .347
 21/07/2010 35 جمالت عبد الهادي الكفارنة  .348
 21/07/2010 35 شادية الكفارنة  .349
 21/07/2010 45 حاتم صبري الكفارنة  .350
 21/07/2010 46 أكرم صبري الكفارنة  .351
 21/07/2010 37 منال الكفارنة  .352
 محمد العماوي   .353

 
21/07/2010 

 28/07/2010 سنة 18 أكرم تيسير محمد سعادة  .354
 31/07/2010 سنة 26 محمد خميس شلبي  .355
 31/07/2010 سنة 17 خالد مهدي حمادين  .356
 30/12/2011 19 كرم عبدالغفار الزعانين  .357
 30/12/2012 25 محمد أكرم شبات   .358
 30/12/2013 21 تمحمد رضوان شبا  .359
 19/07/2014 04/09/1981 اسالم محمد عبدهللا ابو عوده  .360
  19/07/2014 06/06/1983 طارق أحمد جبر الكفارنه  .361
  19/07/2014 22/10/2005 محمد طارق أحمد الكفارنه  .362
  19/07/2014 15/07/1998 عاهد حافظ نمر المصري   .363

364.  
عبد الحميد حسين عبد الحميد 

 الزويدى
17/03/2002 19/07/2014  

  19/07/2014 01/02/1980 محمد علي حسين الزويدي  .365
  19/07/2014 29/09/2008 لما نضال موسى ابوهربيد  .366
  19/07/2014 21/12/2006 ملك محمد زهدي ابو عمشه  .367
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  19/07/2014 24/11/1977 راوية عبد الحميد حسين ابو القمصان  .368
  19/07/2014 06/04/1978 زياد رفيق عبد الرازق حمد  .369
  19/07/2014 29/04/2009 دنيا أيمن محمود نصير  .370
  19/07/2014 26/07/2007 شهد يوسف عطاهللا المصري   .371
  19/07/2014 15/12/1992 أحمد عبد العزيز مصباح قاسم  .372
  19/07/2014 08/03/1960 كمال رمضان محمود المصري   .373
  20/07/2014 03/10/1959 زكريا حسين أحمد شبات  .374
  20/07/2014 29/10/1981 هاب زكريا حسين شباتش  .375
  20/07/2014 01/06/1980 يحيى زكريا حسين شبات  .376
  20/07/2014 01/01/1961 أحمد علي عبد السالم الكفارنه  .377
  20/07/2014 27/10/1987 هبه عبد السالم مصباح الكفارنه  .378
  20/07/2014 02/05/1960 اعتدال موسى أحمد شبات  .379
  20/07/2014 23/08/1984 ان حسين شباتفاطمه مرو   .380
  20/07/2014 12/01/1954 أحمد عبد الكريم محمد ابو عوده  .381
  20/07/2014 06/01/1956 امنه عبد الكريم محمد ابو عوده  .382
  20/07/2014 04/11/1994 ايناس أيمن عبد الكريم الكفارنه  .383
  20/07/2014 14/09/1989 محمود جمال خالد الكفارنه  .384
  20/07/2014 18/05/2001 مد اشرف عبد اللطيف المصري مح  .385
  20/07/2014 18/09/1987 محمد محمود عبد الرحيم سحويل  .386
  20/07/2014 29/06/1962 محمود موسى أحمد الزعانين  .387
  20/07/2014 05/11/1992 محمد محمود موسى الزعانين  .388
  20/07/2014 16/10/2000 مرح محمود موسى الزعانين  .389
  20/07/2014 22/08/1954 م موسى أحمد الزعانينعصا  .390
  20/07/2014 22/04/1998 رؤيه عصام موسى الزعانين  .391
  20/07/2014 26/08/1995 ضحى عصام موسى الزعانين  .392
  20/07/2014 10/02/1994 فاطمه معين عبد ربه الزعانين  .393
  20/07/2014 03/02/1995 محمد فضل عبد الفتاح أبو عمشه  .394
  20/07/2014 01/01/1937 ليل خليل الزعانينخضره خ  .395
  20/07/2014 26/10/1967 خضر موسى أحمد الزعانين  .396
  20/07/2014 01/01/1964 نعمه عبد ربه علي الزعانين  .397
  20/07/2014 16/11/1990 غسان محمد يوسف فياض  .398
  20/07/2014 30/01/1962 خليل أحمد مصطفى الزعانين  .399
  20/07/2014 15/02/1996 نينسجى خليل أحمد الزعا  .400
  20/07/2014 22/03/1979 اشرف سامي أحمد الزعانين  .401
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  20/07/2014 15/12/1993 محمود خليل أحمد الزعانين  .402
  20/07/2014 01/12/1970 امال شكري عبد القادر ابو عوده  .403
  20/07/2014 24/12/1990 عبد الرحمن يوسف أحمد سعدات  .404
  20/07/2014 01/01/1937 باتسعاد عبد الهادي حسن ش  .405
  20/07/2014 08/01/1962 اميره حسن محمود ابوهربيد  .406
  20/07/2014 02/10/1991 اكرام أحمد توفيق الشمباري   .407
  21/07/2014 1991 محمد سعدى ابراهيم المصري   .408
  21/07/2014 2004 عيسى سعد ابراهيم المصري   .409
  21/07/2014 2000 ابراهيم سعدى ابراهيم المصري   .410
  21/07/2014 2002 بالل سعدى ابراهيم المصري   .411
  21/07/2014 1969 حنان سعيد خميس المصري   .412
  21/07/2014 2007 سجود سعدى ابراهيم المصري   .413
  21/07/2014 1980 صبحة مشرف سالم المصري   .414
  21/07/2014 1995 محمود نضال محمود ابو عودة   .415
  21/07/2014 1967  عونى عوات عبدالعزيز ابو عودة  .416
 21/07/2014 1977 مهدية نافذ راغب جراد  .417
 21/07/2014 1996 رجاء معين ابراهيم نصير  .418
 21/07/2014 1996 خالد ابراهيم محمد الكفارنة  .419
 21/07/2014 1989 بالل محمد جمعة خليل الزعانين  .420
 21/07/2014 1988 يوسف أحمد حسين شبات  .421
 21/07/2014 1995 نرمين عطاهلل حسن الزعانين  .422
 21/07/2014 1989 عبدهللا أكرم محمد أبو هربيد  .423
 21/07/2014 1960 فيزه أحمد موسى شريم  .424
  21/07/2014 11/09/1992 قاسم أحمد غالب المصري   .425
  21/07/2014 19/04/2004 تمارا أحمد غالب المصري   .426
  21/07/2014 12/12/2008 رغد أحمد غالب المصري   .427
  21/07/2014 18/12/2003 الب المصري بيان محمود غ  .428
  21/07/2014 02/09/2007 غالب محمود غالب المصري   .429
  21/07/2014 13/03/2011 بيسان أحمد غالب المصري   .430
  21/07/2014 01/03/1998 عيد محمد عيد فياض  .431
  21/07/2014 01/01/1937 زكيه محمد حموده العثامنه  .432
  21/07/2014 11/12/1970 محمد عيد فياض فياض  .433
  21/07/2014 26/08/2000 عالء محمد عيد فياض  .434
  21/07/2014 13/02/1986 محمد تيسير رفيق الزعانين  .435
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  21/07/2014 11/09/1991 عايده فاروق محمد ابو حبيب  .436
  21/07/2014 27/07/1990 ابراهيم محمد أحمد الشنباري   .437
  21/07/2014 22/08/2005 نرمين تيسير رفيق الزعانين  .438
  21/07/2014 21/05/1975 جمال محمد فياض شبات  .439
  21/07/2014 25/06/1999 عمران محمد عيد فياض  .440
  21/07/2014 25/02/1934 رسمية شحادة محمود حمد  .441
  21/07/2014 27/05/2008 والء جمال محمد شبات  .442
  21/07/2014 15/01/1988 محمود فريد صابر نصير  .443
  21/07/2014 12/09/1995 مصري ابراهيم منير ابراهيم ال  .444
  21/07/2014 13/07/1956 موسى محمد عبد الكريم حمد  .445
  21/07/2014 08/02/1989 عودة مصطفى عودة سعدات  .446
  21/07/2014 27/12/1991 ابراهيم مجدي محمد المصري   .447
  21/07/2014 24/07/2003 رشدي نادر غازي الزعانين  .448
 22/07/2014 1990 ابراهيم سعدى شفيق المصري   .449
 22/07/2014 1988 بالل محمد أحمد السبع  .450
 22/07/2014 1956 سامى أحمد مصطفي الزعانين   .451
 22/07/2014 1949 محمد عبدالكريم ذياب أبوجراد  .452
 22/07/2014 1981 أحمد حسن حسن الكفارنه  .453
 22/07/2014 1939 أمينة عبدربه طه السبع  .454
 22/07/2014 1981 مزهر محمد محمود البسيونى  .455
 22/07/2014 24/07/1982 تامر سامى عبد جراد  .456
 22/07/2014 2009 أالء محمد موسى أبو عمشة   .457
 22/07/2014 1986 محمد زكى عبدالبراهيم شبات  .458
 22/07/2014 1990 بالل ماهر على نصير   .459
 22/07/2014 1990 محمد صابر بشير عاشور   .460
 22/07/2014 1990 محمد جمال ابراهيم جراد  .461
 23/07/2014 1993 سمارة عوض حسين الكفارنة  .462
 24/07/2014 1994 أحمد سعيد حسن البع  .463
 26/08/2014 07/09/1992 عصام ابراهيم محمد البياري   .464
 26/08/2014 18/12/1986 أحمد موسى صابر حسن  .465
 26/08/2014 16/01/1992 أحمد محمد محمد أبو هربيد  .466
 26/08/2014 05/08/1988 يعقوب هانى زكى جبر  .467
 26/08/2014 01/09/1984 حسن رمزى حسن عزيز  .468
 30/12/2014 29 لينا محمد شبات   .469
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 07/07/2014 11/06/1992 يوسف عبد العزيز أحمد المصري   .470
 07/07/2014 21/05/1980 تمام محمد عبد الرازق الكفارنه  .471
 07/07/2014 09/08/2011 ندى محمد اديب الكفارنه  .472
 07/07/2014 04/11/1986 ارنهمحمد اديب محمد الكف  .473
 07/07/2014 08/10/1962 امنه شفيق محمد المصري   .474
 07/07/2014 03/11/2003 سامي جاد فؤاد المصري   .475
 07/07/2014 17/01/1969 لطيفه شفيق محمد الكفارنه  .476
 08/07/2014 11/10/1989 ربيع محمود اسماعيل ابو عوده  .477
 08/07/2014 17/03/1991 معتصم محمود مصطفى شحادة  .478
 08/07/2014 27/09/1974 عماد طه عبد ربه الكفارنه  .479
 08/07/2014 01/02/1993 طه محمد علي طه  .480
 08/07/2014 07/12/1952 يسرى عبد محمود الكفارنه  .481
 08/07/2014 31/12/1991 جبر شكري دياب نعيم  .482
 08/07/2014 27/05/1995 عيد عبد الرحمن محمود المصري   .483
 08/07/2014 02/02/1998 سن شباتفادي تحسين ح  .484
 08/07/2014 27/06/1983 مرعي يوسف محمد ابو عوده  .485
 08/07/2014 19/01/2011 جنات رمزي محمد قاسم  .486
 08/07/2014 28/12/2012 محمد عبد الرحمن جبر ابو عوده  .487
 08/07/2014 07/06/2011 ادم طه نعمان ابو عوده  .488
 08/07/2014 10/10/2003 حمزة جميل حسن الزعانين  .489
 08/07/2014 09/03/1951 عليا علي أحمد ابو عوده  .490
 08/07/2014 20/07/1979 نوح نعمان محمد ابو عوده  .491
 09/07/2014 30/10/1989 سعد هاني صالح حمد  .492
 09/07/2014 15/11/2012 فاطمه سعد هاني حمد  .493
 09/07/2014 19/02/1983 بسمه هاني صالح حمد  .494
 09/07/2014 20/07/1989 مدابراهيم موسى محمد ح  .495
 09/07/2014 02/12/2013 محمود أحمد نبيل المصري   .496
 09/07/2014 01/01/1942 فاطمه حمد محمد عوده  .497
 09/07/2014 01/10/1979 سريه حسن علي ابو عوده  .498
 09/07/2014 15/06/1988 عالء اسماعيل رشيد القبج  .499
 09/07/2014 11/01/2010 شيماء ابراهيم فايق المصري   .500
 09/07/2014 14/07/1972 قاهر موسى أحمد حمدان  .501
 09/07/2014 21/10/1990 امجد زاهر موسى حمدان  .502
 09/07/2014 27/12/1987 ناجي زاهر موسى حمدان  .503
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 09/07/2014 26/08/2010 ليلى ناجي زاهر حمدان  .504
 09/07/2014 10/01/1998 أسيل ابراهيم فايق المصري   .505
 09/07/2014 24/10/1994 يانس مهدي محمد حمد  .506
 09/07/2014 11/02/1996 محمد مهدي محمد حمد  .507
 09/07/2014 21/09/2008 كنان مهدي محمد حمد  .508
 09/07/2014 04/11/2008 نور الدين حافظ محمد حمد  .509
 10/07/2014 06/01/1989 مها محمد موسى شبات  .510
 10/07/2014 01/08/1990 ابراهيم رفيق كامل ابو عمشه  .511
 10/07/2014 07/09/1992 براهيم محمد البياري عصام ا  .512
 10/07/2014 13/11/1984 أحمد جمعه محمد حمد  .513
 10/07/2014 17/06/1993 محمود رائد محمود الكفارنه  .514
 10/07/2014 22/07/2009 رهف أحمد جمعه حمد  .515
 10/07/2014 13/12/1997 مها فضل شعبان الزعانين  .516
 10/07/2014 03/07/2002 نوران خليل ابراهيم ابو حميدان  .517
 10/07/2014 19/11/2010 احمد اسماعيل عبدهللا العثامنه  .518
 11/07/2014 16/01/1992 خضر حسن رزق خضر  .519
 11/07/2014 17/09/2009 عبد الكريم أحمد راتب شبات  .520
 12/07/2014 21/07/1987 سميه رمضان محمد مطر  .521
 12/07/2014 17/10/2013 خليل رامي عطا عبد الدايم  .522
 12/07/2014 20/06/1996 نرمين وفيق حسن عوده  .523
 12/07/2014 17/03/1979 نشأت عبد علي شعبان  .524
 12/07/2014 24/11/2009 اخالص ايهاب امين الزويدي  .525
 12/07/2014 20/01/1992 نور حسن أحمد الزعانين  .526
 12/07/2014 18/08/1990 محمود جمال محمد الزعانين  .527
 13/07/2014 27/05/2007 احمد حسين أحمد شبات  .528
 13/07/2014 17/02/2005 هنادي ناصر محمد دياب  .529
 13/07/2014 01/01/1943 فاطمه يوسف موسى الشاويش  .530
 13/07/2014 23/07/2001 محمود مازن محمود قاسم  .531
 13/07/2014 27/02/1957 صفا حسين أحمد الكفارنه  .532
 13/07/2014 01/11/1993 محمد ماهر محمد سحويل  .533
 13/07/2014 28/02/1988 اطمه طالل احمد الشمباري ف  .534
 13/07/2014 27/06/2004 محمد جمال أحمد العفيفي  .535
 13/07/2014 11/01/1996 نور جمال أحمد العفيفي  .536
 13/07/2014 07/09/1989 مهند سهيل راجح ابوهربيد  .537
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 13/07/2014 07/02/2011 عبد هللا اسماعيل يونس الكفارنه  .538
 13/07/2014 19/12/1988 ر حمدانحازم نافذ خض  .539
 14/07/2014 08/04/2002 حسن محمد حسن مقاط  .540
 14/07/2014 14/11/2002 ابراهيم ياسر عايش المصري   .541
 14/07/2014 20/06/1996 رنين شحادة عودة حمد  .542
 14/07/2014 13/05/1993 محمد محمود فوزي الشنباري   .543
 15/07/2014 01/01/2003 محمد عمار جابر عاشور  .544
 15/07/2014 01/09/1991 ميساء عز الدين عبد الرؤوف قاسم  .545
 15/07/2014 16/11/1998 رانيه عمار جابر عاشور  .546
 15/07/2014 01/12/1985 محمد يوسف عبد عاشور  .547
 15/07/2014 03/02/1979 زينات موسى عبد عاشور  .548
 15/07/2014 19/06/1972 عمار جابر محمد عاشور  .549
 15/07/2014 22/12/2011 اشورموسى عمار جابر ع  .550
 15/07/2014 14/03/1991 فادي انور نمر المصري   .551
 16/07/2014 27/01/1973 نعيمه يوسف محمد قاسم  .552
 16/07/2014 26/10/1986 هيثم عبد السالم محمد حسين  .553
 16/07/2014 02/03/1973 عايد عبد القادر حسين فياض  .554
 16/07/2014 29/08/1987 نداء عدنان كمال الشنباري   .555
 16/07/2014 01/01/1993 عدنان كمال عدنان الشنباري   .556
 16/07/2014 27/04/1983 مرزوقه فتحي طه قاسم  .557
 16/07/2014 15/03/1999 أحمد ممدوح عبد العاطي قاسم  .558
 16/07/2014 02/04/1978 أيمن محمد علي الشنباري   .559
 16/07/2014 13/09/1985 ايمان يسري عايش قاسم  .560
 16/07/2014 15/01/1990 فيق محمد قاسمايناس ر   .561
 17/07/2014 03/08/2006 محمد غسان اكرم المصري   .562
 17/07/2014 15/06/2009 احمد غسان اكرم المصري   .563
 17/07/2014 03/10/2005 ايمن نائل اكرم المصري   .564
 17/07/2014 13/04/1988 مهند جميل عبد المجيد الكفارنه  .565
 17/07/2014 31/12/2003 االء غانم محمود الشنباري   .566
 17/07/2014 18/08/1992 أحمد حمدي خضر عبيد  .567
 17/07/2014 12/09/2001 ادم صابر حسن مطر  .568
 17/07/2014 08/07/1994 شاهيناز أحمد فوزي مصلح  .569
 17/07/2014 22/01/1997 نور رأفت عبد الكريم الزعانين  .570
 17/07/2014 01/02/1998 نهى رأفت عبد الكريم الزعانين  .571
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 17/07/2014 26/07/1991 عهد رأفت عبد الكريم الزعانين  .572
 17/07/2014 15/04/2004 غسان رأفت عبد الكريم الزعانين  .573
 17/07/2014 18/08/1965 سهام خالد محمد الزعانين  .574
 17/07/2014 21/04/1992 محسن واصف محمد الزعانين  .575
 17/07/2014 24/09/1965 سعاد داود عبد العزيز وهدان  .576
 17/07/2014 17/10/2004 انسام هاني اسماعيل العثامنه  .577
 17/07/2014 03/11/1991 محمود أحمد خضر عبيد  .578
 17/07/2014 30/10/2003 كريم حمدي خضر عبيد  .579
 17/07/2014 28/06/1992 خليل يحيى خضر عبيد  .580
 17/07/2014 09/08/1996 االء حمدي خضر عبيد  .581
 17/07/2014 04/12/1997 نصرالدين حمدي خضر عبيد  .582
 17/07/2014 20/10/2000 صالح الدين حمدي خضر عبيد  .583
 17/07/2014 18/08/2002 خضر حمدي خضر عبيد  .584
 17/07/2014 17/01/2005 الهمام حمدي خضر عبيد  .585
 17/07/2014 16/01/2008 احمد نصر حمدي خضر عبيد  .586
 17/07/2014 25/07/2006 صقر حمدي خضر عبيد  .587
 17/07/2014 15/03/1993 د المصري صبحي صالح محم  .588
 17/07/2014 26/08/1966 ليلى ابراهيم عبد العزيز عبيد  .589
 17/07/2014 27/07/1999 منصور حمدي خضر عبيد  .590
 17/07/2014 28/08/1975 عايده نصر أحمد عبيد  .591
 17/07/2014 04/03/2010 داود حمدي خضر عبيد  .592
 17/07/2014 29/11/2011 فرحه حمدي خضر عبيد  .593
 17/07/2014 22/05/1991 محمد حمدي خضر عبيد  .594
 17/07/2014 03/01/1973 حمدي خضر ابراهيم عبيد  .595
 17/07/2014 28/12/1993 سليمان حمدي خضر عبيد  .596
 17/07/2014 12/10/1977 عثمان خضر ابراهيم عبيد  .597
 17/07/2014 01/04/1977 محمد كامل داود وهدان  .598
 17/07/2014 28/10/1994 عبد الكريم محمد خضر عبيد  .599
 17/07/2014 22/05/1998 بشرى محمد خضر عبيد  .600
 17/07/2014 02/12/1988 دولت أحمد خضر عبيد  .601
 17/07/2014 13/09/2003 رشا رمزي اسماعيل الشنباري   .602
 17/07/2014 31/12/1968 رمزي اسماعيل علي الشنباري   .603
 17/07/2014 15/08/2013 رمزي ابراهيم رمزي الشنباري   .604
 17/07/2014 07/04/1969 أحمد خضر ابراهيم عبيد  .605
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 17/07/2014 17/01/1986 طاهر محمود اسماعيل ابو عوده  .606
 17/07/2014 08/01/1982 ياسمين عبد الفتاح ابراهيم عبيد  .607
 17/07/2014 24/05/1996 عطاهللا رفيق محمد نصير  .608
 17/07/2014 02/01/1957 رفقه أحمد محمد قاسم  .609
 17/07/2014 06/09/2009 يم ابراهيم جمال قاسمعبد الكر   .610
 17/07/2014 14/12/1959 جمال طه طه قاسم  .611
 17/07/2014 04/07/1973 امال خضر ابراهيم دبور  .612
 18/07/2014 02/05/2008 احمد عماد طه الكفارنه  .613
 18/07/2014 06/05/1979 رائد محمد عبد الكريم ابو عوده  .614
 18/07/2014 24/12/1987 محمد محمود حسين نصير  .615
 18/07/2014 06/09/2009 عبد الكريم ابراهيم جمال قاسم  .616
 18/07/2014 30/03/1983 كرم محمود حسين نصير  .617
 18/07/2014 01/01/1929 محمد ايوب عبد الرحمن الشنباري   .618
 18/07/2014 12/06/1980 امل جمال طه عبيد  .619
 18/07/2014 25/06/1997 ريهام إياد شعبان الزعانين  .620
 18/07/2014 26/12/1977 رنا طالل محمد الزعانين  .621
 18/07/2014 31/05/1967 محمد شحده علي ابو ناموس  .622
 18/07/2014 10/04/1989 ايهاب بكر زكي وهدان  .623
 18/07/2014 04/06/2014 مي ايهاب بكر وهدان  .624
 18/07/2014 19/07/1965 بكر زكي عبد الرحمن وهدان  .625
 18/07/2014 07/11/1996 رأكرم محمود حسين نصي  .626
 18/07/2014 20/11/2010 حاتم امجد حاتم وهدان  .627
 18/07/2014 25/10/1966 أحمد توفيق عبد الكريم الشمباري   .628
 18/07/2014 01/11/1971 نعيمه محمود محمد الشمباري   .629
 18/07/2014 16/09/1964 سعيد ابراهيم خميس ابوعمشة  .630
 18/07/2014 04/06/1988 سميه أحمد توفيق الكفارنه  .631
 18/07/2014 30/11/1953 جبر عبد المجيد حسن ابو عوده  .632
 18/07/2014 13/04/1952 سهيله يونس محمد ابو عمشه  .633
 18/07/2014 10/01/1984 عدنان خضر ابراهيم عبيد  .634
 18/07/2014 28/10/1985 أحمد فريد محمد نعيم  .635
 18/07/2014 28/08/1996 علي أحمد علي الكفارنه  .636
 18/07/2014 16/10/1983 خالد أحمد علي الكفارنه  .637
 18/07/2014 28/03/2006 وسام سائد محارب ابو عمشه  .638
 18/07/2014 12/11/1998 اسيل سائد محارب ابو عمشه  .639
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 18/07/2014 09/02/1994 هديل طالل عبد القادر البسيوني  .640
 18/07/2014 06/04/1977 عماد أحمد علي نصير  .641
 18/07/2014 02/05/1977 المجيد نصير سماره جبر عبد  .642
 18/07/2014 29/01/2000 احمد عماد أحمد نصير  .643
 18/07/2014 29/08/2001 احسان عماد أحمد نصير  .644
 18/07/2014 21/06/2005 افنان سهيل أحمد الكفارنه  .645
 18/07/2014 28/07/1984 شادي محمد اسماعيل جراد  .646
 18/07/2014 30/04/1976 كريمه محمد مصطفى العثامنة  .647
 18/07/2014 12/10/1964 همام أحمد محمد الكفارنه  .648
 18/07/2014 12/10/1982 شريف سعيد حسن البع  .649
 18/07/2014 30/08/1990 اكرم محمود ابراهيم نصير  .650
 18/07/2014 17/11/1956 ليلى أحمد محمد ابو عوده  .651
 18/07/2014 13/04/2014 باسل باسل عبد الكريم شبات  .652
 18/07/2014 11/02/1994 د أحمد عبد الخالق الكفارنهحام  .653
 18/07/2014 22/10/1965 نوال محمد خليل الزعانين  .654
 18/07/2014 04/04/1992 عبد الرازق عايد عبدهللا المصري   .655
 18/07/2014 13/12/1992 أحالم اياد شعبان الزعانين  .656
 18/07/2014 03/10/1984 يحيى نظير إبراهيم أبو عمشه  .657
 19/07/2014 28/08/1991 بودي عبد القادر اسماعيل كراجهع  .658
 19/07/2014 19/09/1981 مرفت عبد الرؤوف ديب الزويدي  .659
 19/07/2014 16/08/1989 سناء طالل موسى جراد  .660
 19/07/2014 15/12/1999 وصال رفيق حسن اليازجي  .661
 19/07/2014 20/07/1984 منوى عبد الباسط أحمد البع  .662
 19/07/2014 02/12/1956 ايا سعيد الكفارنهاسماعيل عط  .663
 19/07/2014 15/09/2011 نور محمد جمعه المصري   .664
 19/07/2014 02/07/2011 منة محمد جمعه المصري   .665
 19/07/2014 01/08/2013 ريهام عماد عبد العاطي قاسم  .666
 19/07/2014 22/06/2000 صفا نوفل عبد عاشور  .667
 19/07/2014 30/01/1990 عايده جابر محمد عاشور  .668
 19/07/2014 13/12/2000 غسان مهدي جميل الكفارنه  .669
 19/07/2014 29/10/1989 ميساء محمود حسين جراد  .670
 19/07/2014 25/08/2007 صهيب اكرامي سلمان ابو عوده  .671
 19/07/2014 15/07/2000 غدير عبد الهادي عبد الكريم خروات  .672
 19/07/2014 27/11/1955 يسرى محمد ابراهيم سعدات  .673
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 19/07/2014 22/11/2010 عبد هللا عبد العزيز محمد سعدات  .674
 19/07/2014 14/11/1980 ابراهيم محمد عودة سعدات  .675
 19/07/2014 31/07/1953 محمد عودة شحادة سعدات  .676
 19/07/2014 23/01/1960 عطاهللا عودة شحادة سعدات  .677
 19/07/2014 28/10/1989 اكرام محمد عودة سعدات  .678
 19/07/2014 16/04/1968 اة محمد ابراهيم سعداتحي  .679
 19/07/2014 07/10/1996 أيه محمد عودة سعدات  .680
 19/07/2014 16/04/1984 عبد العزيز محمد عودة سعدات  .681
 19/07/2014 15/02/1962 عدنان عبد الرازق محمد ابو عوده  .682
 19/07/2014 01/12/2000 علي حسن رباح النقله  .683
 19/07/2014 05/12/1994 لزويديمحمد خالد جميل ا  .684
 19/07/2014 10/02/2005 عبد الحميد خالد جميل الزويدي  .685
 19/07/2014 11/01/1955 لطيفه محمود ابراهيم نصير  .686
 /21/07/2014 2005 محمدعنان معين حمزة المصري   .687
 23/08/2014 10/09/1993 محمود صالح مخيمر ابوهربيد  .688
 23/08/2014 21/02/1956 كامل محمد حسين الكفارنه  .689
 23/08/2014 17/04/1992 ايمان عبد الحليم محمد حمد  .690
 23/08/2014 01/01/1993 نائل نافذ عبد الكريم الكفارنه  .691
 24/07/2014 25/02/1997 دعاء رائد يوسف ابو عوده  .692
 24/07/2014 14/11/1985 امير يوسف حرب ابو عوده  .693
 24/07/2014 17/10/1994 أحمد سعيد حسن البع  .694
 24/07/2014 17/10/1993 هادي اسماعيل عبد الرحمن ناصر  .695
 24/08/2014 25/02/2008 عبد الرحمن محمد حسن ابو ناصر  .696
 24/08/2014 20/09/1989 عبد الغني خالد عبد الغني ناصر  .697
 24/08/2014 15/10/1987 اميره محمود محمد ابو عوده  .698
 24/08/2014 20/09/1979 بوسي يوسف محمد ابو عوده  .699
 25/07/2014 28/08/1987 رائف أيمن محمد المصري   .700
 25/07/2014 30/08/1990 محمد طالل حسن المصري   .701
 25/08/2014 20/10/1963 جواد فايز أحمد بدير  .702
 25/08/2014 25/09/1992 محمد رائد عبد الرحمن المصري   .703
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 (11ملحق رقم )
  (1)م 2014 – 2007ما بين عام المنازل التي تم تدميرها بشكل كلي خالل الفترة 

 التاريخ نوع الضرر العنوان االسم م
 2008/2009 هدم كلي آخر شارع شراب  -بيت حانون  ابراهيم عبدهللا سليمان أبو سعيد   1
 2008/2009 هدم كلي شارع أبو رحمة الجنوبي -بيت حانون  حسين احمد طه الكفارنة  2
 2008/2009 هدم كلي منطقة ايرز -يت حانون ب ابراهيم اسماعيل موسى ابوجراد  3
 2008/2009 هدم كلي الفرطة -بيت حانون  ابراهيم خميس محمد طرخان 4
 2008/2009 هدم كلي شارع السلطان عبدالحميد  ابراهيم ذياب أحمد البسيوني 5
 2008/2009 هدم كلي آخر شارع شراب  -بيت حانون  ابراهيم عابد سالم شلوف  6
 2008/2009 هدم كلي شارع السكة -بيت حانون  محمود علي نصيراحمد  7
 2008/2009 هدم كلي منطقة ايرز -بيت حانون  احمد موسى اسماعيل ابوجراد  8
 2008/2009 هدم كلي الفرطة -بيت حانون  اسماعيل محمد احمد الكفارنة 9
 2008/2009 هدم كلي بيت حانون شارع السكة اشرف حسين محمد سويلم 10
 2008/2009 هدم كلي الفرطة -بيت حانون  امين عبد الكريم عبد هللا ابوعودة 11
 2008/2009 هدم كلي شارع السكة -بيت حانون  انور شحادة سعيد حمدان  12
 2008/2009 هدم كلي منطقة ايرز -بيت حانون  اياد جمال محمد سويلم  13
 2008/2009 هدم كلي مدنهاية شارع ح اياد عبدالكريم عبدالهادي حمد 14
 2008/2009 هدم كلي الفرطة-بيت حانون  أحمد حسن حسن الكفارنة  15
 2008/2009 هدم كلي االحمر  أحمد محمود أبو معتق   16
 2008/2009 هدم كلي الفرطة -بيت حانون  أسعد فهمي ابو صالح 17
 2008/2009 هدم كلي شارع شبات -بيت حانون  أمين محمد حسن الزويدي  18
 2008/2009 هدم كلي نهاية شارع حمد-بيت حانون  باسم احمد عبد الكريم حمد 19
 2008/2009 هدم كلي نهاية شارع حمد بسام يوسف عبدالكريم حمد 20
 2008/2009 هدم كلي شارع الشهيد باسل نعيم  ورثة تمام محمد ابراهيم ابو هربيد   21
 2008/2009 هدم كلي آخر شارع شراب  -بيت حانون  تيسير عايد سالم شلوف  22
 2008/2009 هدم كلي منطقة ايرز-بيت حانون  جمال محمد حسين سويلم  23
 2008/2009 هدم كلي شارع السكة  جمال محمود حسن الكفارنة  24
 2008/2009 هدم كلي آخر شارع الزراعة  جميل عبدالقادر عبدالحافظ حميد  25
 2008/2009 هدم كلي شارع القدس -بيت حانون  جميلة محمد حسن الزويدي 26
 2008/2009 هدم كلي شارع السكة  حسام يوسف عبد الكريم حمد 27
 2008/2009 هدم كلي مقابل البلدية  حسين خليل حسن الشاويش  28

                                                 

تم تجميع هذه االسماء من مجموعة مؤسسات منها )بلدية بيت حانون، وزارة األشغال، المركز الفلسطيني ( 1)
 لحقوق اإلنسان(.
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 2008/2009 هدم كلي شارع السكة -بيت حانون  حسين محمد حسين سويلم 29
 2008/2009 هدم كلي آخر شارع شراب  -حانون بيت  حنان عابد سالم شلوف  30
 2008/2009 هدم كلي منطقة ايرز -بيت حانون  خالد فايز موسى ابوجراد 31
 2008/2009 هدم كلي شارع الزراعة  خضرة خليل يوسف شبات 32
 2008/2009 هدم كلي النزازة -بيت حانون  خليل محمد احمد الكفارنة 33
 2008/2009 هدم كلي الفرطة -بيت حانون  الكفارنة خليل محمد عبد السالم  34
 2008/2009 هدم كلي شارع غزة-بيت حانون  زهدي خميس محمود أبو عمشة  35
 2008/2009 هدم كلي آخر شارع شراب  -بيت حانون  سالم عابد سالم شلوف  36
 2008/2009 هدم كلي شارع الشبات  -بيت حانون  سائد عزات عبد هللا  البساينة  37
 2008/2009 هدم كلي نهاية شارع حمد -بيت حانون  سعاد محمود محمد حمد  38
 2008/2009 هدم كلي األحمر سعيد فهمي ابو صالح 39
 2008/2009 هدم كلي شارع السكة -بيت حانون  سميرة يونس احمد حمدان 40
 2008/2009 هدم كلي نهاية شارع شراب -بيت حانون  شحدة عياد عيد البحري  41
 2008/2009 هدم كلي شارع السكة -بيت حانون  صبحي حسين محمد سويلم 42
 2008/2009 هدم كلي منطقة ايرز ) سويلم( -بيت حانون  صبحي محمد حسين حسن  43
 2008/2009 هدم كلي نهاية شارع شراب -بيت حانون  صيام يوسف عبدالكريم حمد  44
 2008/2009 هدم كلي نهاية شارع شراب -بيت حانون  طارق شحدة عياد البحري  45
 2008/2009 هدم كلي آخر شارع الزراعة  عبدالحافظ عبدالقادر حميد 46

47 
عبدالقادر عبدالقادر عبدالحافظ 

 حميد
 2008/2009 هدم كلي آخر شارع الزراعة 

ورثااة عبدهللا عبدالكريم عبدهللا أبو   48
 عودة

 2008/2009 هدم كلي الفرطة

 2008/2009 هدم كلي شارع القدس )مسطح المدينة (   محمد عبدهللا فياضعبدهللا 49
 2008/2009 هدم كلي نهاية شارع حمد-بيت حانون  عزام يوسف عبد الكرم حمد 50
 2008/2009 هدم كلي نهاية شارع حمد عزيزة يوسف خليل اخروات  51
 2008/2009 دم كليه نهاية شارع حمد  -بيت حانون  عصام يوسف عبدالكريم حمد  52
 2008/2009 هدم كلي نهاية شارع حمد-بيت حانون  عماد يوسف عبد الكريم حمد 53
 2008/2009 هدم كلي نهاية شارع حمد-بيت حانون  عمار يوسف عبد الكريم حمد 54
 2008/2009 هدم كلي حي األمل )بورة جميل( عوض حسين أحمد الكفارنة  55
 2008/2009 هدم كلي بيت حانون / الفرطة علي فريدة عبد الفتاح محمد  56
 2008/2009 هدم كلي شارع شراب-بيت حانون  فهيمة جميل ابراهيم العفيفي 57
 2008/2009 هدم كلي آخر شارع شراب  -بيت حانون  فوزي جمعة حامد أبو عقل  58
 2008/2009 هدم كلي منطقة  ايرز -بيت حانون  كمال محمد حسين حسن سويلم 59
 2008/2009 هدم كلي منطقة ايرز -بيت حانون  لؤي يوسف اسماعيل ابوجراد 60
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 2008/2009 هدم كلي شارع المغاير -بيت حانون  ماهر ابراهيم محمد ابو خاطر  61
 2008/2009 هدم كلي نهاية شارع حمد -بيت حانون  ماهر عصام يوسف حمد  62
 2008/2009 هدم كلي ةالنزاز  -الفرطة  ماهر محمد احمد الكفارنة  63
 2008/2009 هدم كلي آخر شارع شراب -بيت حانون  محمد ابراهيم عبدهللا أبو سعيد  64
 2008/2009 هدم كلي منطقة ايرز محمد اسماعيل موسى جراد  65
 2008/2009 هدم كلي النزازة  محمد أحمد طه الكفارنة  66
 2008/2009 دم كليه االحمر-بيت حانون  محمد سليمان علي اخروات  67
 2008/2009 هدم كلي شارع د وليد -بيت حانون  محمد محمد حسن سويلم 68
 2008/2009 هدم كلي الفرطة -بيت حانون  محمود ماهر محمد الكفارنة 69
 2008/2009 هدم كلي شارع الواد -بيت حانون  محمود محمد احمد ابو سلمان 70

71 

عمار محمود موسى عبد الرازق 
 نينالزعا

 شارع غزة -بيت حانون 
 2008/2009 هدم كلي

محمد محمود موسى عبد الرازق 
 الزعانين

 2008/2009 هدم كلي

 2008/2009 هدم كلي المغاير-بيت حانون  محمود موسى عبد الرازق الزعانين  72

73 
مليحة عبد هللا عبد الحي حسن 

 "سويلم الحج "
منطقة سويلم بجوار  -بيت حانون 

 المعبر
 2008/2009 دم كليه

 2008/2009 هدم كلي الفرطة موسى صبيح رشيد السواركة  74
 2008/2009 هدم كلي شارع الدكتور وليد عدوان -بيت حانون  موسى محمد عبدالكريم اخروات  75
 2008/2009 هدم كلي شارع السكة -بيت حانون  ناصر شحادة سعيد حمدان  76
 2008/2009 هدم كلي رع الباشاشا نايف أحمد عواد أبو عاذرة  77

78 
نعمة حسن علي البس " عالء 

 البس "
 2008/2009 هدم كلي النزازة

 2008/2009 هدم كلي آخر شارع شراب  -بيت حانون  نعمة سالمة سالم شلوف  79

80 
هدى عبدالكريم حسين أبو عودة " 

 ضرر سابق وغير مسكونة "
 2008/2009 هدم كلي النزازة  -الفرطة

81 
هناء موسى محمد الكفارنة  

"مساعدة لزوجة الشهيد محمد 
 إحسين "

 2008/2009 هدم كلي شارع الدكتور وليد عدوان -بيت حانون 

 2008/2009 هدم كلي منطقة ايرز -بيت حانون  وائل محمد اسماعيل ابو جراد  82
 2008/2009 هدم كلي النزازة -بيت حانون  ابراهيم محمد احمد الكفارنة 83
 2008/2009 هدم كلي الفرطة -بيت حانون  يحيى محمد احمد الكفارنة 84

85 
علية عبدهللا عبد الرازق الترابين  

 "مصلح الترابين "
 2008/2009 هدم كلي امتداد شارع المصريين -بيت حانون 
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 2008/2009 هدم كلي شارع شراب -بيت حانون  عيده هندى جمعان شلوف  86
 2008/2009 هدم كلي العزبة -بيت حانون  صار هناء  مصطفى محمود ن 87
 2008/2009 هدم كلي النزازة  -بيت حانون  نسرين محمود شعبان ضيف هللا  88
 2008/2009 هدم كلي غرب بيارة زمو _أبو غزال  يونس محمد عيد ابو رشود 89
 2008/2009 هدم كلي شارع السلطان عبد الحميد-بيت حانون  ابناء البسيونى حسان 90
 2008/2009 هدم كلي الفرطة-بيت حانون  أمين توفيق عبد الهادى حمد 91
 2008/2009 هدم كلي الفرطة-بيت حانون  خالد على محمود طالب  92
 2008/2009 هدم كلي النزازة-بيت حانون  رائد محمود عبد الخالق الكفارنة 93
 2008/2009 كلي هدم نهاية شارع السكة-بيت حانون  محمد سعيد محمد ابراهيم 94
 2008/2009 هدم كلي النزازة-بيت حانون  خضر حسن عبد الحميد عكاشة 95
 2008/2009 هدم كلي األحمر-بيت حانون  محمد سليمان سالم الشامي 96
 2008/2009 هدم كلي بيت حانون بيارة الباشا شفيق محمد أحمد القرجولي 97
 2008/2009 هدم كلي ان عبد الحميدشارع السلط-بيت حانون  أسامة سليم راغب زمو 98
 2008/2009 هدم كلي أخر شارع خليل الوزير  -بيت خانون  أيوب عبد ربه قاسم 99
 2008/2009 هدم كلي الفرطة -بيت حانون  محمد محمد أحمد جودة 100

101 
مصطفى صالح عبد الرحمن 

 مرتجى
 2008/2009 هدم كلي شرق شارع المصريين-بيت حانون 

 2008/2009 هدم كلي بيارة أبو رحمة -بيت حانون  محمد موسى الحساينةعمر  102
 2014 هدم كلي شارع حمد اياد موسى خليل سعدات  103

 ابتسام احمد محمد ابو عودة 104
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 2014 هدم كلي الزراعة
 2014 هدم كلي شارع أبو عودة ابتسام محمد عبد الرازق الكفارنة 105

 ابراهيم اشرف محمد مصلح 106
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي البورة  ابراهيم أحمد أيوب الشنباري  107
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة ابراهيم أكرم عبدالجواد قاسم 108
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم ابراهيم جالل ابراهيم نعيم 109
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم براهيم حسين داود نعيما 110
 2014 هدم كلي حي الصالح ابراهيم راتب عبد الكريم شبات 111
 2014 هدم كلي المصري  ابراهيم ربحي عبد المصري  112
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع دمرة ابراهيم عبد الحي محمود الكفارنة 113
 2014 هدم كلي بيت حانون  ري ابراهيم عطاهللا حسين المص 114
 2014 هدم كلي حي االمل ابراهيم فريد محمد ابوعودة 115
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم ابراهيم فضل ابراهيم نعيم 116
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 2014 هدم كلي متفرع من شارع حمد  ابراهيم ماهر محمد ابو هربيد 117
 2014 هدم كلي شارع حمد ابراهيم محمد احمد حمد 118
 2014 هدم كلي البورة  ابراهيم محمد أحمد الشنباري  119
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع زمو ابراهيم محمد خليل الشاويش 120
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القدس ابراهيم محمد عاشور الشنباري  121
 2014 هدم كلي شارع القدس ابراهيم محمد عبد الرازق حمد 122
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم قرب مسجد التوبة مد اسماعيلابراهيم محمد مح 123
 2014 هدم كلي شارع حمد  ابراهيم محمد محمود دبور  124
 2014 هدم كلي المصري  ابراهيم محمود محمد المصري  125
 2014 هدم كلي العجمي بالقرب من المسجد ابراهيم مهدي محمد اسماعيل 126
 2014 هدم كلي األمل حي ابراهيم يحيى خضر عبيد 127

 ابراهيم يوسف أحمد ناصر 128
شارع السلطان عبد  -بيت حانون 

 الحميد
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي حي األمل ابراهيم يونس الكفارنة 129
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة ابرهيم صبحي زكي الكفارنة 130
 2014 كلي هدم شارع الكفارنة ابرهيم عبدالحافظ موسى ابو عودة 131
 2014 هدم كلي بيت حانون  -شارع غزة ابرهيم ناهض محمود الشنباري  132
 2014 هدم كلي حي الصالح احالم فهمي فارس جبر 133
 2014 هدم كلي حي الصالح احمد ابراهيم عبد هللا نعيم 134
 2014 هدم كلي شارع المصريين  احمد اسماعيل ابراهيم ابو عودة 135
 2014 هدم كلي الفرطة عثمان أحمد احمد أسامة 136

شارع  -بيت حانون  -شمال غزة   احمد باسم عز الدين صالح 137
 الزراعة

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي شارع حمد احمد جبر عبد المجيد  ابو عودة 138
   احمد جالل عبد الرؤوف الكفارنة 139

 
2014 

 2014 هدم كلي بيت حانون -عودة شارع ابو  احمد حاتم عبد هللا حسن ابو عودة 140
 2014 هدم كلي شارع الفرطة  احمد حاتم يوسف قاسم  141
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع شتات احمد حسن عبد هللا العثامنة 142

 احمد حسين احمد الكفارنة 143
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 دم كليه حي االمل احمد حمدي خضر عبيد 144
 2014 هدم كلي شارع المصريين  احمد حمزة عبد الفتاح المصري  145
 2014 هدم كلي ش/ العام عمارة مسلم العماوي  احمد زاهر محمد الكفارنة 146
 2014 هدم كليشارع  -بيت حانون  -شمال غزة   احمد زايد محمد عبد العال 147
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 دمرة
 2014 هدم كلي بيت حانون -ريينشارع المص احمد زياد احمد المصري  148
 2014 هدم كلي ابو غزالة احمد زيد سليمان الكفارنة 149
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  احمد شحدة توفيق وهدان 150

 احمد شوقي فتحي سعادة 151
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي نون البورة _بيت حا احمد عازي عبدالرحمن وهدان 152

153 
احمد عبد الرازق عبد الكريم أبو 

 عودة
 هدم كلي ش القدس

2014 
 2014 هدم كلي حي االمل احمد عبد الرحمن الشنباري  154
 2014 هدم كلي شارع المصريين  احمد عبد العزيز احمد المصري  155
 2014 هدم كلي شارع القدس احمد عبد الفتاح خليل الزعانين 156
 2014 هدم كلي المصري  احمد عبد هللا احمد المصري  157
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع المصري  احمد عبد هللا احمد مصلح 158
 2014 هدم كلي شارع حمد احمد عبد الهادي عبد المجيد قاسم 159
 2014 هدم كلي المصري  احمد عدنان محمد المصري  160
 2014 هدم كلي بيت حانون  احمد فايق احمد الكفارنة 161

 احمد فتحي ابراهيم ابو عودة 162
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 2014 هدم كلي الزراعة
 2014 هدم كلي البورة احمد محمد احمد ابوعودة 163
 2014 هدم كلي شارع حمد احمد محمد خالد حمدين 164
 2014 هدم كلي شارع حمد  احمد محمد عدوان  165
   اهيم نصير احمد محمود ابر  166

 
2014 

 2014 هدم كلي شارع القدس احمد محمود حسن ناصر 167
   احمد محمود على نصير  168

 
2014 

 2014 هدم كلي بيت حانون شارع زمو احمد محمود علي عدوان 169
 2014 هدم كلي المصري  احمد محمود محمد المصري  170
 2014 هدم كلي شارع القدس احمد مصطفى عكاشة 171

 احمد منير ابراهيم الشنباري  172
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 بنات
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة احمد ناهض عبد الكريم الكفارنة 173
 2014 هدم كلي خلف البلدية-الزيتون  احمد نضال احمد سحويل 174

 احمد يحيى ايوب قاسم 175
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 اعةالزر 
 هدم كلي

2014 
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 2014 هدم كلي بيت حانون  احمد يوسف محمد ابوعودة 176

177 
ادهم عبد الخالق عبد الرازق 

 الكفارنة
 هدم كلي شارع ابو عودة

2014 
 2014 هدم كلي شارع المقبرة ادهم فوزي محمد الكفارنة 178
 2014 هدم كلي اول البورة _بيت حانون  ازهار محمد شحادة الكفارنة 179
 2014 هدم كلي ش الكفارنة اسامة حسين جاد هللا الكفارنة 180
 2014 هدم كلي شارع حمد اسامة عثمان حسن البع 181
 2014 هدم كلي حي الصالح اسامة معروف علي ابو عودة 182
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة اسكندر محمد شعبان الكفارنة 183
 2014 هدم كلي السكة شارع اسماعيل اسحاق محمد الزعانين 184
 2014 هدم كلي الزيتون  اسماعيل جاسر حسن فياض  185

186 
اسماعيل عبد المالك علي أبو 

 غالي
 هدم كلي مسجد التقوى  -بيت حانون 

2014 
 2014 هدم كلي حي األمل اسماعيل عبدهللا محمود نصير 187
 2014 هدم كلي المصري  اسماعيل عطا هللا حسين المصري  188
 2014 هدم كلي شارع المصريين اسماعيل فخري محمد  المصري  189
 2014 هدم كلي بيت حانون ش البعلي  اسماعيل محمد محمد نصير 190
 2014 هدم كلي البورة اسماعيل مسعد كمال الشنباري  191

شارع  -بيت حانون  -شمال غزة   اسماعيل مصباح اسماعيل صالح 192
 الزراعة

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي حي األمل ماعيل يحيى خضر عبيداس 193
 2014 هدم كلي حي األمل اسماعيل يونس حسن الكفارنة 194
 2014 هدم كلي شارع غزة اسمهان محمد محمد حمد 195
 2014 هدم كلي شارع المصريين  اشرف حمزة عبد الفتاح المصري  196
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع زمو اشرف خليل علي عدوان 197

198 
اشرف عبد اللطيف ابراهيم 

 2014    المصري 
 2014 هدم كلي بيت حانون  اشرف عبداللطيف احمد المصري  199

شارع  -بيت حانون  -شمال غزة   اشرف محمد عبد ربه مصلح 200
 الربوة

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي شارع حمد اشرف محمد يونس العثماني 201
 2014 هدم كلي حي الصالح عودة اشرف معروف علي ابو 202

 اشرف يحيى ايوب قاسم 203
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الزراعة
 هدم كلي

2014 
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   اشرف يوسف حسن الكيالني  204
 

2014 
 2014 هدم كلي حي الصالح افتخار محمد حرب جبر 205
 2014 هدم كلي شارع حمد اكرم ابراهيم توفيق حمد 206

 مد ابو عودةاكرم احمد مح 207
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الزراعة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( اكرم سليمان خليل نصير 208
 2014 هدم كلي ش/ الشهيد باسل نعيم اكرم شعبان محمد نعيم 209
 2014 هدم كلي شارع القدس-بيت حانون  اكرم عبدالجواد محمد قاسم 210
 2014 هدم كلي بيت حانون  الرحمن عبدهللا المصري اكرم عبد 211
 2014 هدم كلي حي الصالح اكرم محمود حسين نصير 212
 2014 هدم كلي الشارع العام اكرم مصطفى احمد نعيم 213
 2014 هدم كلي شارع القدس الحارث محمود حسن ناصر 214

 المعتز باهلل محمد سالم الكفارنة 215
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الزراعة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع القرمان امجد زاهر موسى حمدان 216
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع البنات امجد سعد مصطفى حسنين 217
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة امجد صباح عايش المصري  218
 2014 يهدم كل بيت حانون -شارع ابوعودة  امجد عبد هللا حسن ابو عودة 219
 2014 هدم كلي شارع المصريين  امنة عبد الرحمن محمود المصري  220
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القدس امنة علي حسن الزعانين  221

 اميرة احمد عبد هللا المصري  222
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي رع شتاتبيت حانون شا امين حسن عبد هللا العثامنة 223
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( امين زكي عبد الرحمن وهدان 224
 2014 هدم كلي شارع القدس  امين محمد حسن الزويدي 225

 انتصار موسى رمضان شبات 226
الشارع العام_بالقرب من مسجد ابن 

 الباز
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون -دة شارع ابوعو  انس حاتم عبد هللا ابو عودة 227
 2014 هدم كلي ش/باسل نعيم انس موسى محمد أبو عودة 228
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  انشراح رضوان محمد وهدان 229
 2014 هدم كلي المصري  انوار اسعد اسماعيل احمد 230
 2014 هدم كلي بيت حانون  انور يونس حسن الكفارنة 231
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع الواد  بد الرحمن الشمباري اياد أحمد ع 232
 2014 هدم كلي شارع حمد اياد خليل علي أبو هربيد 233
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 2014 هدم كلي شارع حمد  اياد رفيق محمد عدوان  234
 2014 هدم كلي بيت حانون  اياد عبداللطيف احمد صالحة 235
 2014 هدم كلي شارع حمد اياد ماجد ابراهيم عدوان 236
 2014 هدم كلي حي األمل ايمان أحمد جابر االسد 237

 ايمان فتحي ابراهيم ابو عودة 238
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الزراعة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون  - -شمال غزة  ايمن حسن حسين ربيع 239
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( ايمن زكي عبد الرحمن وهدان 240
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة ايمن زكي عبدالهادي الكفارنة 241
 2014 هدم كلي ش ابو عودة ايمن سالم حسن الكفارنة 242

 ايمن صالح سالم صالح 243
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الزراعة
 هدم كلي

2014 

244 
ايمن عبد الحميد عبد ربه ابو 

 عودة
 شارع -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع القدس ايمن عبد الرحمن محمد الشنباري  245
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة ايمن عثمان قاسم علي 246
 2014 هدم كلي شارع الفرطة ايمن محمد علي الشنباري  247
 2014 هدم كلي المنطقة الصناعية-بيت حانون  ايمن مطاوع محمد السماعنة 248
 2014 هدم كلي الفرطة ايمن موسى حسن الترابين 249
 2014 هدم كلي حي األمل ايهاب بكر زكي وهدان 250
 2014 هدم كلي بيت حانون  ايهاب رافت عطاهلل المصري  251
 2014 هدم كلي شارع السكة  ايوب شحادة سعيد حمدان 252
 2014 يهدم كل البورة -بيت حانون  إبراهيم أحمد حسين الكفارنة 253
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  إبراهيم ذيب عبد الرحمن الكفارنة 254
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم عبيد 255
 2014 هدم كلي حي األمل إبراهيم فتحي سليمان نصير 256
 2014 هدم كلي حي األمل إبراهيم كامل داود وهدان 257
 2014 هدم كلي حي األمل المك أسعد الناطورإبراهيم  258

 إبراهيم مجدي محمد المصري  259
بورة أبو  -المصريين  -بيت حلنون 

 غزالة
 هدم كلي

2014 

260 
إبراهيم محمد أحمد عبد الهادي 

 حمد
 هدم كلي شارع السكة

2014 

 إبراهيم محمد عبد الرزاق الكفارنة 261
الشارع العام_بالقرب من مسجد ابن 

 ازالب
 هدم كلي

2014 
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262 
إبراهيم محمود عبد الرحمن 

 الشنباري 
 هدم كلي شارع القدس

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( إبراهيم موسى حسين مبارك 263
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة إحسان محمد محمد المصري  264
 2014 هدم كلي شارع حويحي-بيت حانون  إخالص ماهر محمد العثامنة 265
 2014 هدم كلي حي األمل إسامة علي ناصر ناصر 266
 2014 هدم كلي شارع القدس إسحاق جميل محمد عبد الهادي  267
 2014 هدم كلي حي األمل إسماعيل المك أسعد الناطور 268
 2014 هدم كلي شارع  العام إسماعيل محمد عودة سعدات 269
 2014 كلي هدم شارع السكة إسماعيل وحيد عبد حمد  270
 2014 هدم كلي شارع القرمان إكرام إبراهيم عبد العزيز الكفارنة 271
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة إكرامي سليمان محمد أبو عودة 272

 إياد زهير محمد الكفارنة 273
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 كليهدم  شارع القرمان إياد صالح سالم الكفارنة 274
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  إياد طه عبد ربه الكفارنة 275
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  إياد عبداله توفيق وهدان 276
 2014 هدم كلي شارع القدس إيهاب امين محمد الزويدي  277
 2014 هدم كلي شارع حمد أبو العز يوسف محمد قاسم 278
 2014 هدم كلي البورة -بيت حانون  اري أحالم محمد الشنب 279

280 
أحالم موسى محمد أبو عودة ) 

 حويحي(
 هدم كلي ش/باسل نعيم

2014 
 2014 هدم كلي البورة -حي األمل  أحمد ابراهيم اسماعيل أبو عودة  281
 2014 هدم كلي شارع غزة الجديد -بيت حانون  أحمد إبراهيم خليل حمد 282
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم سماعيلأحمد تيسير عبد ا 283

 أحمد جبر محمد الكفارنة 284
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة أحمد جمال عبدالرازق أبوعودة 285
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة أحمد جودت عبد الجواد أبو زريق 286

شارع  -بيت حانون  -شمال غزة   ابو جرادأحمد حسين عبد الكريم  287
 دمرة

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي حي األمل أحمد خضر إبراهيم عبيد 288
 2014 هدم كلي زراعة أحمد داوود جبر الكفارنة 289
 2014 هدم كلي شارع المصريين  أحمد دياب أحمد الكفارنة  290
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 2014 ليهدم ك السكة أحمد رشدى عبد الكريم إخروات  291
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة أحمد رمزي يوسف قاسم 292
 2014 هدم كلي شارع غزة الجديد -بيت حانون  أحمد سفيان موسى حمد 293
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة أحمد سليمان محمد أبو عودة 294
 2014 هدم كلي حي األمل أحمد سميح زكي الكفارنة 295
 2014 هدم كلي البورة -بيت حانون  نباري أحمد شيبوب أحمد الش 296
 2014 هدم كلي شارع القرمان أحمد صالح سالم الكفارنة 297
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  أحمد طه عبد ربه الكفارنة 298
 2014 هدم كلي حي األمل أحمد عامر كامل الشنباري  299
 2014 هدم كلي شارع السكة أحمد عبد العزيز علي ابوعودة 300
 2014 هدم كلي مسجد التقوى  -بيت حانون  أحمد عبد الكريم محمد أبو عودة 301
 2014 هدم كلي شارع المصريين  أحمد عبدالرازق أحمد المصري  302
 2014 هدم كلي حي األمل شارع نضال ناصر أحمد عزات عبد الكريم محمد 303
 2014 هدم كلي حي األمل أحمد فتحي سليمان نصير 304
 2014 هدم كلي حي األمل أحمد كامل داود وهدان 305
 2014 هدم كلي العجمي بالقرب من المسجد أحمد محمد عبد المجيد حمد 306
 2014 هدم كلي النزازة-بيت حانون  أحمد محمد محمود أبو عودة 307
 2014 هدم كلي شارع حمد-بيت حانون  أحمد محمود خالد الحمدين 308
 2014 هدم كلي شارع القرمان سالم الكفارنة أحمد محي الدين 309
 2014 هدم كلي شارع القرمان أحمد موسى أحمد حمدان 310
 2014 هدم كلي البورة -بيت حانون  أحمد نظير إبراهيم أبو عمشة 311
 2014 هدم كلي المصريين -بيت حانون  أحمد هاني أحمد المصري  312
 2014 هدم كلي مسجد التقوى  -حانون  بيت أدهم أحمد عبد الكريم أبو عودة 313
 2014 هدم كلي بورة جميل -بيت حانون  أدهم حسين أحمد الكفارنة 314

الشارع العام_بالقرب من مسجد ابن  أديب محمد عبد الرازق الكفارنة 315
 الباز

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي شارع القدس أروى خليل أحمد سعدات 316
 2014 هدم كلي شارع غزة الجديد -بيت حانون  حمد أسامة أحمد إبراهيم 317
 2014 هدم كلي الطقطق شارع القرمان أسامة جمال ديب الكفارنة 318
 2014 هدم كلي شارع دمرة أسامة خضر إبراهيم السبع 319
 2014 هدم كلي شارع السكة أسامة رمزي محمد أبو جراد 320
 2014 م كليهد حي األمل أسامة عبدالرحيم جابر جابر 321
 2014 هدم كلي الفرطة أسامة عثمان قاسم أحمد 322
 2014 هدم كليبورة أبو  -المصريين  -بيت حلنون  أسامة مجدي محمد المصري  323
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 غزالة
 2014 هدم كلي حي األمل شارع نضال ناصر أسعد عزات عبد الكريم محمد 324

325 
 أسعد فضل ابراهيم نعيم 
 سهيل فضل ابراهيم نعيم

 هدم كلي ارع باسل نعيمش
2014 

 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  أشرف توفيق عبد الرحمن وهدان 326
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة أشرف جبرعبد المجيد أبوعودة 327
 2014 هدم كلي العجمي بالقرب من المسجد أشرف محمد جبر الكفارنة 328
 2014 كليهدم  حي الصالح أشرف مسلم نجيب العماوي  329
 2014 هدم كلي شارع القرمان أشرف موسى أحمد حمدان 330
 2014 هدم كلي البورة  أكرم  مطر سليم الكفارنه  331
 2014 هدم كلي شارع المصريين  أكرم احمد عبد الرازق المصري  332
 2014 هدم كلي مسجد التقوى  -بيت حانون  أكرم فتحي طه قاسم 333
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم عيم أكرم فضل ابراهيم ن 334
 2014 هدم كلي البورة  أكرم محمد موسى المصري  335
 2014 هدم كلي حي األمل أمجد حاتم زكي وهدان 336
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم قرب مسجد التوبة أمجد عبد الستار محمد اسماعيل 337

 أمجد مجدي محمد المصري  338
بورة أبو  -المصريين  -بيت حلنون 

 غزالة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي النصر أمجد محمد محمود الكفارنة 339
 2014 هدم كلي شارع القرمان أمنة محمد حمد عودة 340
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة أمير عبد الحافظ موسى أبو عودة 341
 2014 هدم كلي شارع المصريين أميرة عطا صالح عليان  342
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القدس سى الشنباري أميرة مو  343
 2014 هدم كلي المصريين -بيت حانون  أميرة نمر موسى المصري  344
 2014 هدم كلي حي األمل أمين عبدهللا محمود نصير 345
 2014 هدم كلي شارع المصريين  أنس عرفات اسماعيل المصري  346
 2014 م كليهد شارع القرمان أنور خضر أحمد حمدان 347
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة أنور عبد الحميد عبدهللا أبوعودة 348
 2014 هدم كلي شارع البعلي  أنور عبد القادر عبد فياض 349
 2014 هدم كلي أول شارع المصريين أوصاف حسن أحمد الكفارنة 350
 2014 هدم كلي حي األمل أيمن إبراهيم عبد هللا نعيم 351
 2014 هدم كلي شارع المصريين  سير رمضان المصري أيمن تي 352
 2014 هدم كلي حي األمل أيمن محمد عيدهللا فياض 353
 2014 هدم كلي البورة -بيت حانون  أيوب جمال أيوب الشنباري  354
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 أيوب عبد ربه طه قاسم 355
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي البورة  ي أيوب محمد أحمد الشنبار  356

 أيوب منير أيوب علي قاسم 357
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 2014 هدم كلي دمرة
 2014 هدم كلي مسجد الشهداء -البورة -بيت حانون  آمال أحمد محمد الشنباري  358
 2014 هدم كلي حي األمل آمال عزام عبد أبو عودة 359
   باسل أحمد علي نصير 360

 
2014 

 2014 هدم كلي شارع القدس باسل عبد الرحمن حسن ناصر 361
 2014 هدم كلي ابو غزالة باسل علي كامل الشنباري  362
 2014 هدم كلي شارع البعلي باسل محمد عبد العزيز شبات 363
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع ابوعودة  باسل مصباح عبد السالم قاسم 364
 2014 هدم كلي شارع حمد العثمانيباسل نهيل  محمد يونس  365

 باسم عز الدين سالم صالح 366
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الزراعة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي العجمي بالقرب من المسجد باسم قاسم محمد قاسم 367
 2014 هدم كلي ش/ باسل نعيم بثينة علي احمد نعيم )العيلة( 368
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( ابو عودةبثينة فتحي اسماعيل  369
 2014 هدم كلي البورة  بدرأحمد أيوب الشنباري  370
 2014 هدم كلي بيت حانون  بسام عبد الرزق محمد حمد  371

 بسام عز الدين سالم صالح 372
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الزراعة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي نون شارع دمرةبيت حا بسام فايز محمد الكفارنة 373
 2014 هدم كلي حي األمل بسام محمد أحمد الزويدي 374
 2014 هدم كلي حي االمل بسام محمود حسين نصير 375

 بسام مصطفي ابراهيم المصري  376
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون  بشير اسماعيل محمد حويحي 377
 2014 هدم كلي حي األمل بكر زكي عبدالرحمن وهدان 378

 بكر عثمان حسن عبد هللا المصري  379
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم بالل ابراهيم حسين نعيم 380
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع ابو رحمة بالل احمد حسين الكفارنة 381
 2014 هدم كلي شارع المصريين  بالل احمد عبد العزيز المصري  382
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 2014 هدم كلي شارع القدس بالل امين محمد الزويدي  383
 2014 هدم كلي ابو بكر الصديق-بيت حانون  بالل توفيق احمد المصري  384
 2014 هدم كلي شارع المقبرة بالل جهاد محمد عبد العزيز  385
 2014 هدم كلي شارع حمد احمد سعداتبالل خليل  386
   بالل خليل صابر أبو عمشة 387

 
2014 

 2014 هدم كلي مسجد التقوى  -بيت حانون  بالل عارف علي أبو عودة 388
   بالل فايز أحمد العفيفي 389

 
2014 

 2014    بالل ماجد ابراهيم عدوان 390
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة بالل محمد محمد المصري  391
 2014 هدم كلي شارع الواد  بالل محمود محمد أبو سلمان 392
 2014 هدم كلي ش/باسل نعيم بالل موسى محمد أبو عودة 393
 2014 هدم كلي شارع حمد  بالل موسى محمد حمد 394
 2014 هدم كلي بورة جميل -بيت حانون  بالل ناصر أحمد الزعانين 395
 2014 هدم كلي ون بيت حان بالل هاني صالح حمد 396
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة بهاء سليمان محمد أبو عودة 397
 2014 هدم كلي شارع المصريين  بهاء عامر نجيب العيماوي  398
 2014 هدم كلي حي األمل بهجت حاتم زكي وهدان 399
 2014 هدم كلي شارع السكة بهية سالم أحمد عليان 400
 2014 هدم كلي الشارع العام دةبيسان محمد محمود أبو عو  401
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  تامر عبدالسالم توفيق وهدان 402
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة تامر عمر محمد الكفارنة 403
 2014 هدم كلي جامع النصر تغريد عثمان قاسم علي 404
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة تغريد علي حسن أبو عودة 405
 2014 هدم كلي شارع حمد تمام فايز حسن نصير 406
 2014 هدم كلي ش العام عمارة العماوي  تهاني فتحي طه الكفارنة 407
 2014 هدم كلي البنات توفيق عبد الحافظ يوسف طوالن 408
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  توفيق عبدهللا توفيق وهدان 409
 2014 دم كليه حي األمل توفيق كامل داود وهدان 410
 2014 هدم كلي شارع القدس تيسير حسن عبدهللا شبات 411
 2014 هدم كلي حي األمل تيسير ذياب حسن نعيم 412
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع ابو عودة تيسير رجب محمود نصير 413
 2014 هدم كلي شارع المصريين  تيسير رمضان محمود المصري  414

415 
وسي ابو تيسير عبد الحافظ  م

 عودة
 هدم كلي مسجد النصر

2014 
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 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم تيسير عبد محمد اسماعيل 416
 2014 هدم كلي حي الصالح تيسير محمد عبد الرازق الزعانين 417
 2014 هدم كلي بيت حانون -البورة ثائر رفيق محمد نصير  418
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة ثائر عمر محمد الكفارنة 419
 2014 هدم كلي شارع نعيم  ثائر عونى عزات ابو عودة 420
 2014 هدم كلي النزازة-بيت حانون  جاد عايش محمود أبو هربيد 421
 2014 هدم كلي الشارع العام جبر امين ابراهيم نصار 422
 2014 هدم كلي المصري  جبر جبريل محمد المصري  423
 2014 كلي هدم حي األمل جبر شكري ذياب نعيم 424
 2014 هدم كلي المصري  جبر عبد الخالق احمد المصري  425
 2014 هدم كلي شارع حمد جبر عبد المجيد حسن ابو عودة 426
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة جبريل جبر عبد المجيد أبو عودة 427

428 
جبريل عبد الرحمن عبد هللا 

 المصري 
مسجد أبو  -المصريين  -بيت حانون 

 بكر
 كليهدم 

2014 
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم جالل ابراهيم حسن نعيم 429
 2014 هدم كلي شارع القدس جالل محمودد حسن عبدهللا 430
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القرمان جالل مطلق رشيد ابو عودة 431
 2014 هدم كلي البورة -بيت حانون  جمال أيوب عبد الرحمن الشنباري  432
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع زمو ال خليل علي عدوانجم 433
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة جمال سالم حسن الكفارنة 434
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع دمرة جمال طه طه قاسم 435

جمال عبد الرحمن عبد السالم  436
 الكفارنة

 -شارع باسل نعيم  -بيت حانون 
 15شارع 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي شارع أبوعودة ال عبدالرازق محمد أبوعودةجم 437
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  جمال عطية حسن الزعانين 438
 2014 هدم كلي بيت حانون  جمال محمد حسين حسن )سويلم( 439
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع الواد  جمال محمود خليل فياض  440

 جمال موسى رمضان شبات 441
لشارع العام_بالقرب من مسجد ابن ا

 الباز
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع شراب جمعة فوزي جمعة أبو عقل  442

443 
جمالت ايوب عبد الرحمن 

 2014 هدم كلي شارع المصريين  المصري 
 2014 هدم كلي شارع زمو جمالت خليل علي عدوان 444
 2014 هدم كلي مسجد التقوى  -ن بيت حانو  جمالت سالم حسن قاسم 445
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 2014 هدم كلي المصري  جمالت محمد عبد الجواد المصري  446
 2014 هدم كلي شارع حمد جمالت موسى محمد أبو هربيد 447
 2014 هدم كلي شارع المصري  جميل رباح يوسف المصري  448

 جميل رمضان محمود البع 449
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع حمد جميل عبد الهادي عبد ربه مصلح 450
 2014 هدم كلي بيت حانون الكفارنة جميل محمد محمود السبع 451
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع السلطان  جميلة احمد خليل الزعانين  452
 2014 هدم كلي شارع حمد -بيت حانون  جميلة ايوب عبد الحمن قاسم  453
   جميلة ذيب المصري  454

 
2014 

 2014 هدم كلي البورة -بيت حانون  جميلة كمال علي الشنباري  455
 2014 هدم كلي حي االمل جميلة محمد محمد جابر 456
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع السلطان  جميلة يوسف احمد اسماعيل 457
 2014 هدم كلي ماجد عدوان  جهاد احمد عودة ابو عودة  458
 2014 هدم كلي شارع الشبات جهاد زيدان فياض 459
 2014 هدم كلي المصري  جهاد عماد يحيى المصري  460

 جهاد محمد محمود الكفارنة 461
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي حي الصالح جهاد محمود حسين نصير 462
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة جودت عبد الجواد محمد أبوزريق 463
 2014 هدم كلي شارع حمد حاتم ابراهيم محمد عدوان  464
 2014 هدم كلي شارع القرمان حاتم خضر أحمد حمدان 465
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع ابوعودة  حاتم عبد هللا حسن ابوعودة 466
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  حاتم محمد إسماعيل أبو عودة 467
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم قرب مسجد التوبة حاتم محمد محمود قاسم 468

 حاتم محمود حسن األشقر 469
شارع السلطان عبد  -بيت حانون 

 الحميد 
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي المصري  حازم اسماعيل محمد المصري  470
 2014 هدم كلي المصري  حازم عبد الخالق احمد المصري  471
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة حازم عثمان قاسم علي 472

 حازم محمد سعدي األشقر 473
شارع السلطان عبد  -بيت حانون 

 2014 هدم كلي الحميد 
 2014 هدم كلي شارع حمد  حازم محمد عدوان 474
 2014 هدم كلي شارع حمد  حازم موسى محمد حمد  475
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 2014 ليهدم ك حي األمل حافظ محمد طه قاسم 476

 حافظ نمر موسي المصري  477
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي حي األمل حامد حسن محمود نصير 478
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( حامد زكي عبد الرحمن وهدان 479
 2014 هدم كلي المصري  حامد عبد الخالق احمد المصري  480
 2014 هدم كلي شارع حمد بد الهادي عبد ربه مصلححامد ع 481
 2014 هدم كلي البورة -بيت حانون  حامد محارب حسين أبو عمشة 482
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة حامد محمود شعبان الكفارنة 483
 2014 هدم كلي شارع القرمان حامد نبيل علي حمدان 484
 2014 م كليهد حي الصالح حذيفة عارف علي ابو عودة 485
 2014 هدم كلي الكيالني-أبو صفية حرب حسن احمد عطية 486

487 
حسام اسماعيل عبد المالك أبو 

 غالي
 هدم كلي مسجد التقوى  -بيت حانون 

2014 

 حسام رمضان عباس المصري  488
مدارس  -المصريين  -بيت حانون 

 الوكالة
 هدم كلي

2014 
 2014 دم كليه حي األمل حسام سميح زكي الكفارنة 489
 2014 هدم كلي حي األمل حسام شكري ذياب نعيم 490
 2014 هدم كلي شارع أبو عودة حسام عبد الرازق محمد أبو عودة 491
 2014 هدم كلي حي االمل حسام عبد الرحمن ديب الكفارنة 492
 2014 هدم كلي أخر شارع السكة-بيت حانون  حسام عثمان حسن البع 493
 2014 هدم كلي ش/ باسل نعيم مد نعيمحسام علي اح 494

 حسام محمد علي اسماعيل 495
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي حي االمل حسام محمود حسين نصير 496

 حسام منصور يونس الكفارنة 497
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي البورة حسام نافذ فتحي قاسم 498

 حسان محمد علي اسماعيل 499
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع القدس حسن امين محمد الزويدي 500
 2014 هدم كلي البورة  حسن أحمد أيوب الشنباري  501
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة حسن حسن علي قاسم 502
 2014 هدم كلي بيت حانون  - -شمال غزة  رمضان ربيع حسن حسين 503
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 2014 هدم كلي شارع النزازة حسن خليل صالح أبو هربيد 504
 2014 هدم كلي المصري  حسن عدنان محمد المصري  505
 2014 هدم كلي بيت حانون ش العام  حسن علي اسماعيل الكفارنة  506
 2014 هدم كلي دسشارع الق حسن محمود عبد الرحمن الشنباري  507

 حسن محمود عوض نعيم 508
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 

509 
حسن محمود محمد اليازجي/ امه 

 زينب
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
   حسنية عبد اللطيف احمد حميدة 510

 
2014 

 2014 هدم كلي حانون مسجد النصر_بيت  حسين احمد طه الكفارنة 511
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( حسين إبراهيم سالم أبو سلعة 512
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة حسين أبو زريق 513
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة حسين جادهللا اسعد الكفارنة 514
 2014 هدم كلي شارع النزازة حسين خليل صالح أبو هربيد 515
 2014 هدم كلي البورة -بيت حانون  شيبوب أحمد الشنباري حسين  516
 2014 هدم كلي البورة -بيت حانون  حسين محارب حسين أبو عمشة 517
 2014 هدم كلي الشارع العام مقابل المدارس حسين محمد حسين البياري  518
 2014 هدم كلي شارع المقبرة حسين محمد حسين جادهللا الكفارنة 519
 2014 هدم كلي حي الصالح حمود حسين نصيرحسين م 520
 2014 هدم كلي شارع أبو عودة حسين محمود علي نصير 521
 2014 هدم كلي حي األمل حكم شعبان محمود ابوهربيد 522
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة حكمت سالمة حسن الكفارنة 523
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة حليمة ذيب حمدان نشوان 524
   ليمة عبد هللا مصطفى الشرافي ح 525

 
2014 

 2014 هدم كلي شارع ابو عودة حليمة محمود سليمان الكفارنة 526
 2014 هدم كلي حي األمل حمدي خضر إبراهيم عبيد 527
 2014 هدم كلي شارع شتات  حمدي محمد عبد هللا شتات 528
 2014 هدم كلي شارع المصريين  حمزة حمزة عبد الفتاح المصري  529
 2014 هدم كلي شارع المصريين حمزة عبد الفتاح المصري  530
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القرمان حمزة عبد هللا عبد الهادي عدوان 531
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة حمزة محمد عبد العزيز ابو عودة 532
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة حياة صبحي زكي الكفارنة 533
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة ر سليمان محمد أبو عودةحيد 534
 2014 هدم كليالشارع العام_بالقرب من مسجد ابن  خالد ابراهيم محمد الكفارنة 535
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 الباز
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  خالد أشرف توفيق وهدان 536
 2014 هدم كلي الزيتون  خالد جمعة سليمان البسيوني  537
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة ين أحمد الكفارنةخالد حس 538
 2014 هدم كلي شارع حمد خالد خليل احمد سعدات 539
 2014 هدم كلي شارع القدس  خالد عبد الفتاح خليل الزعانين 540
 2014 هدم كلي شارع نعيم -بيت حانون  خالد علي علي الكفارنة 541
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة  خالد عوض حسين الكفارنة 542
 2014 هدم كلي بورة أبو غزال خالد فايق إبراهيم المصري  543
 2014 هدم كلي طابق اول زينكو خالد ماجد محمد ابو هربيد 544
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  خالد محمد إسماعيل أبو عودة 545
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  خالد محمود عبدهللا ابوعودة 546
 2014 هدم كلي شارع غزة  خالد محمود قاسم عدوان  547
 2014 هدم كلي المصري  خالد محمود محمد المصري  548
 2014 هدم كلي شارع القدس خالد مصطفى عكاشة 549
 2014 هدم كلي ش/باسل نعيم خالد موسى محمد أبو عودة 550
 2014 هدم كلي بيت حانون ش العام  خالد نبيل يوسف الكفارنة  551
 2014 هدم كلي شارع حمد خالد وليد احمد عدوان 552
 2014 هدم كلي حي االمل خديجة احمد قدرة صالحة 553

 خضر إبراهيم محمود السبع  554
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع حويحي-بيت حانون  خضر عبدالرحمن حويحي 555

 لشنباري خضر علي رمضان ا 556
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 

 خضر مجدي محمد المصري  557
بورة أبو  -المصريين  -بيت حلنون 

 غزالة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع المصريين  خضرة حسن ابراهيم المصري  558
 2014 هدم كلي شارع القدس خضرة خليل يوسف شبات  559
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع دمرة  عبد ابو جرمىخضرة سليم  560
 2014 هدم كلي حي الصالح خضرة محمود حسين نشوان 561
 2014 هدم كلي بيت حانون  خضره احمد ابوب الشنباري  562

شارع  -بيت حانون  -شمال غزة   خليل إبراهيم محمود السبع  563
 دمرة

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كليشارع السلطان عبد  -انون بيت ح خليل أحمد حسن ناصر 564
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 الحميد
 2014 هدم كلي شارع حمد خليل أحمد محمد سعدات 565
 2014 هدم كلي البورة خليل توفيق اسماعيل وهدان  566
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم خليل جالل ابراهيم نعيم 567
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  خليل حسين عوض فياض 568
   خليل صابر محمد أبو عمشة 569

 
2014 

 2014 هدم كلي شارع القرمان خليل عطية أحمد حمدان 570
 2014 هدم كلي شارع حمد خليل علي عبدهللا أبو هربيد 571
 2014 هدم كلي البورة خليل المك اسعد الناطور 572
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  خليل محمد عبدهللا ابوعودة 573
 2014 هدم كلي شارع حمد خليل مروان محمد ابو هربيد 574
 2014 هدم كلي حي األمل خليل يحيى خضر عبيد 575
 2014 هدم كلي حي األمل داود كامل داود وهدان 576
 2014 هدم كلي ش ابو عودة دالل محمد عبد العزيز الكفارنة  577
 2014 ليهدم ك شارع الكفارنة ذياب عبد الكبريم ابراهيم موسى 578
 2014 هدم كلي شارع القدس رابعة حسين داواد الشنباري  579
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة راجي محمد شعبان الكفارنة 580
 2014 هدم كلي الصناعية عفانة رافت عبد المعطي أبو حشيش 581

 رامز داوود جبر الكفارنة 582
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي المصري  رامز كمال رمضان المصري  583
 2014 هدم كلي حي األمل رامي حاتم زكي وهدان 584
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع دمرة رامي داوود جبر الكفارنة 585
 2014 هدم كلي شارع القدس رامي رياض محمد حمد 586
 2014 هدم كلي شارع  المصريين رامي زكي ابراهيم المصري  587
 2014 هدم كلي شارع حمد رامي عبد الهادي عبد المجيد قاسم 588
 2014 هدم كلي بورة ابو غزالة رامي عدنان كمال الشنباري  589

 رامي عمر حسين علي 590
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي قرب الجمرك -شارع صالح الدين  رامي عوض عبدالرحمن حسونة 591
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( رامي غالب نمر ابو عمشة 592
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة رامي مجدي عبدالرحمن قاسم 593
 2014 هدم كلي شارع القدس رامي محمود عبد الرحمن الشنباري  594
 2014 هدم كلي الشارع العام-بيت حانون  راوية ناصر احمد قاسم 595
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 يم سعدي مدوخرائد حل 596
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  رائد خليل حسين فياض 597
 2014 هدم كلي شارع المغاير رائد زكريا محمد حمد 598
 2014 هدم كلي حي األمل رائد سميح زكي الكفارنة 599
 2014 هدم كلي زالت شرق الصناعيةالغ رائد محمود عبد الخالق الكفارنة 600
 2014 هدم كلي ماجد عدوان  رائد وصفي عبد الكريم حمد 601
 2014 هدم كلي الشارع العام _قرب البلدية رأفت عبد الكريم حسين الزعانين 602
 2014 هدم كلي شارع المصريين  ربحي محمد محمد أبو عودة 603
 2014 هدم كلي زيرشارع خليل الو  رجاء عدنان يوسف قاسم 604
 2014 هدم كلي ش القدس رحاب احمد حسين أبو عودة 605
   رزق محمد عبد الرازق المصري  606

 
2014 

 2014 هدم كلي بيت حانون شارع شتات رسمية عبد هللا مصطفى العثامنة 607

608 
رشاد عبد هللا مصطفي 

 عثامنة/محمود
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي مسجد التقوى  -بيت حانون  رشاد فتحي طه قاسم 609
 2014 هدم كلي شارع السكة رشدي عبد الكريم محمود حمد  610
 2014 هدم كلي شارع القدس رضوان حسن عبد هللا شبات 611
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( رفيق احمد حسين قعيس 612
 2014 هدم كلي شارع المصريين  زق المصري رفيق أحمد عبدالرا 613
 2014 هدم كلي حي األمل رفيق حسن عبد ربه اليازجي 614
 2014 هدم كلي شارع أبو عودة رفيق حسن محمد أبو عودة 615

 رفيق شفيق محمد المصري  616
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي ع أبوعودةشار  رفيق محمود حسن طه الكفارنة 617
 2014 هدم كلي حي األمل رمزي اسماعيل علي الشنباري  618
 2014 هدم كلي المغاير رمزي حسان بسيوني البسيوني  619
 2014 هدم كلي بيت حانون ش العام  رمزي حسن مصطفى الكفارنة  620
 2014 هدم كلي حي األمل رمزي محمد طه قاسم 621
 2014 هدم كلي شارع المصريين  ان المصري رمضان تيسير رمض 622
 2014 هدم كلي شارع حمد  رمضان حسين قاسم العثامنة  623
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( رمضان سلمي حسين السواركة 624
 2014 هدم كلي المصري  رمضان كمال رمضان المصري  625
 2014 ليهدم ك بيت حانون -شارع القدس رمضان موسى علي شبات 626
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 2014 هدم كلي شارع القدس روحية جمعة العفيفي 627
 2014 هدم كلي المصري  روضة عليان محمود المصري  628
 2014 هدم كلي شارع المصريين  رياض محمد محمد أبو عودة 629
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( ريم رياض شكري وهدان 630

631 
ريمان مسعود البسيوني )زوجة 

 بسيوني األولى(عمر ال
 هدم كلي الزيتون 

2014 

 زاهر علي رمضان الشنباري  632
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي حي األمل زاهر علي ناصر ناصر 633
 2014 هدم كلي شارع حمد زاهر محمود خالد الحمادين 634
 2014 ليهدم ك شارع القرمان زاهر موسى أحمد حمدان 635
 2014 هدم كلي شارع القدس زايد عبد الفتاح خليل الزعانين 636
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  زعلة محمد سليمان الشنباري  637
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( زكريا حسين احمد شبات 638
 2014 هدم كلي حي االمل زكريا سالمة عبدهللا البساينة 639

 ر  مصطفي خليلزكريا سمي 640
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القرمان زكريا محمد احمد سعدات 641

 زكريا محمد عبد الخالق طه قاسم 642
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع المغاير زكريا محمد عبد الهادي حمد  643
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم قرب مسجد التوبة زكريا محمد محمود قاسم 644
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  زكريا نصر أحمد الكفارنة 645
 2014 هدم كلي حي األمل زكي حاتم زكي وهدان 646
 2014 هدم كلي شارع أبو عودة زكي صبحي زكي الكفارنة 647
 2014 هدم كلي حي الصالح برزكي هاني زكي ج 648
 2014 هدم كلي المصري  زكية  ابراهيم عبد هللا المصري  649

650 
زكية عبد الرحمن اشتيوي أبو راشد 

 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( )ارملة(
 2014 هدم كلي الشارع العام  زكية محمد حمودة العثامنة  651
 2014 هدم كلي ت حانون بي - -شمال غزة  زهر حسن حسين ربيع 652
 2014 هدم كلي شارع المصريين زهر راتب احمد المصري  653
 2014 هدم كلي شارع المقبرة زهير فوزي محمد الكفارنه 654
 2014 هدم كلي شارع أبو عودة زهير محمد عبد العزيز أبو عودة 655
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 2014 هدم كلي ابو بكر الصديق-بيت حانون  زياد احمد ذيب المصري  656
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  زياد خليل حسين فياض 657
 2014 هدم كلي شارع حمد زياد عبد الهادي عبد ربه مصلح 658
 2014 هدم كلي حي االمل زياد ماجد عبد العزيز وهدان 659
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القدس زياد محمد عبد الهادي الزعانين  660
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة بوعودةزياد محمد محمد أ 661
 2014 هدم كلي شارع القدس زينب إسماعيل الشنباري  662

شارع  -بيت حانون  -شمال غزة   زينب أحمد عبد هللا المصري  663
 الربوة

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القرمان زينب حسن الزعانين 664
 2014 هدم كلي شارع حمد زينب حسن حسن عدوان 665

 زينب محمد علي الشنبري  666
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 بنات
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع النزاز-بيت حانون  سارة محمد عثمان الزعانين 667
 2014 هدم كلي حي األمل ساري إهليل ناصر حسن 668
 2014 هدم كلي شارع المصريين ساري فخري محمد  المصري  669
 2014 هدم كلي الغزالت شرق الصناعية سالم حسان سالم أبو غزال 670

 سالم محمد سالم الكفارنة 671
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 2014 هدم كلي الزراعة
 2014 هدم كلي شارع القدس سامح محمود زايد الزعانين 672
 2014 هدم كلي البورة -حي األمل  سامح محمود محمد الكفارنة  673
 2014 هدم كلي شارع غزة الجديد -بيت حانون  سامي أحمد إبراهيم حمد 674
 2014 هدم كلي شارع المغاير سامي زكريا محمد حمد 675
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  سامي صابر سليمان نصير 676
 2014 هدم كلي شارع حمد سامي عثمان حسن البع 677
 2014 هدم كلي مدشارع ح سامي محمد خالد حمدين 678
 2014 هدم كلي البورة  سائد أكرم مطر الكفارنه  679
 2014 هدم كلي شارع القدس سائد عبد الفتاح خليل الزعانين 680
 2014 هدم كلي المصري  سعاد ابراهيم حسن المصري  681
 2014 هدم كلي شارع القرمان سعاد أحمد عبد هللا الكفارنة 682
 2014 هدم كلي البنات نسعاد جمعة حسن طوال 683
 2014 هدم كلي مسجد التقوى  -بيت حانون  سعاد محمد سعيد قاسم 684
 2014 هدم كلي شارع الفرطة سعاد محمود محمد قاسم  685
 2014 هدم كلي شارع زمو-بيت حانون  سعد هاني صالح حمد 686
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 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  سعدهللا عطية حسن الزعانين 687
 2014 هدم كلي شارع القدس-بيت حانون  سعدة عبدالرؤوف احمد ابو زريق 688
 2014 هدم كلي أبو صفية سعدي محمد العنزي  689
 2014 هدم كلي ش/ باسل نعيم سعيد احمد سعيد أبو هربيد 690
 2014 هدم كلي شارع المصريين  سعيد أحمد عبد الرازق المصري  691

 سعيد حسن محمد البع 692
شارع  -بيت حانون  -غزة شمال  

 2014 هدم كلي دمرة
 2014 هدم كلي ماجد عدوان  سعيد عبد الكريم محمود حمد 693
 2014 هدم كلي قاع البئر سعيد عدنان محمد أبو عودة 694
 2014 هدم كلي أبو صفية سعيد محمد جبريل الحمادين 695
 2014 ليهدم ك بيت حانون -شارع حمد سعيد محمد عبد الكريم حمد 696
 2014 هدم كلي شارع غزة الجديد -بيت حانون  سفيان موسى توفيق حمد 697
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( سلمي حسين سليم السواركة 698
 2014 هدم كلي شارع ابو صفية سلمية محمود جمعة مبارك 699
   سليم مصلح سليم الطرابين 700

 
2014 

 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( سليم منصور احمد قعيس 701
 2014 هدم كلي حي االمل سليمان حمدي خضر عبيد 702
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم سليمان عبد الكريم سليمان محمد 703
 2014 هدم كلي حي األمل سليمان فتحي سليمان نصير 704
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( سليمان محمد جبريل 705
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة سليمان محمد حسن أبو عودة 706
 2014 هدم كلي شارع حمد سليمان محمد سليمان اسماعيل 707
 2014 هدم كلي شارع غزة الجديد -بيت حانون  سليمان محمود قاسم عدوان 708
 2014 هدم كلي المنطقة الصناعية سليمان معتق سليمان ابو عتيق 709
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( حسين مبارك سليمان موسى 710
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  سمر توفيق عبدالرحمن فروانه 711
 2014 هدم كلي حي األمل سميح زكي عبد الهادي الكفارنة 712
 2014 هدم كلي حي األمل سميح علي ناصر ناصر 713
 2014 ليهدم ك حي الصالح سميح يوسف صالح ابو هربيد 714
 2014 هدم كلي ابو بكر الصديق-بيت حانون  سمير احمد ذيب المصري  715
 2014 هدم كلي شارع حمد  سمير رمضان حسين العثامنة  716
 2014 هدم كلي حي األمل سمير عبدهللا محمود نصير 717

 سمير محمد مصطفي خليل 718
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 
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 2014 هدم كلي شارع حمد ير محمد يونس العثماتيسم 719
 2014 هدم كلي حي األمل سميرة أيوب عبد الرحمن الشنباري  720
 2014 هدم كلي الشارع العام  سند امين لبراهيم نصار  721
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة سهير سلمان محمد أبو عودة 722
 2014 هدم كلي ن بيت حانو  سهيل ابراهيم عبدهللا المصري  723
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  سهيل إبراهيم ذيب الكفارنة 724
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  سهيل رجب عبد الرحيم البرعي 725
 2014 هدم كلي شارع حمد سهيل سعيد شحادة حمد 726
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم سهيل فضل ابراهيم نعيم 727
 2014 هدم كلي المصري  د محمد المصري سهيل محمو  728
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  سوسن يوسف محمود وهدان 729

 سيد سيد عبد الخالق طه 730
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي مسجد التقوى  -بيت حانون  شادي أحمد عبد الكريم أبو عودة 731
 2014 هدم كلي حي االمل الكفارنةشادي جمال ديب  732
 2014 هدم كلي شارع السكة  شادي خضر عبد الرحمن حويحي 733
 2014 هدم كلي المصري  شادي فخري محمد المصري  734
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  شادي محمد إسماعيل أبو عودة 735

736 
شادي محمود عبد الرحمن 

 2014 هدم كلي شارع القدس الشنباري 
 2014 هدم كلي بيت حانون الزراعة شادي مصباح اسماعيل صالح 737

 شادي منصور يونس الكفارنة 738
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع القرمان شادي موسى أحمد حمدان 739
 2014 هدم كلي بيت حانون الزراعة شادي نوفل جبر عطيوي  740
 2014 هدم كلي حي االمل هليل ناصر نواصرةشادي  741
 2014 هدم كلي المصري  شاكر عبد الخالق احمد المصري  742
 2014 هدم كلي الغزالت شرق الصناعية شاهر رمضان عطية أبو غزال 743
 2014 هدم كلي شمال أبو رحمة  شاهر عثمان أيوب قاسم 744
 2014 دم كليه شارع المطخة) شقة ( شحاده عوده شحاده حمد 745
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  شحدة توفيق عبدالرحمن وهدان 746
 2014 هدم كلي حي األمل شحدة شكري ذياب نعيم 747
 2014 هدم كلي شارع القدس-بيت حانون  شحدة عبدالجواد محمد ابو زريق 748
 2014 دم كليهشارع  -بيت حانون  -شمال غزة   شريف ابراهيم علي الشنباري  749
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 بنات

 شريف احمد جبر الكفارنة 750
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي المصري  شريف اسماعيل محمد المصري  751
 2014 هدم كلي شارع المصريين شريف جهاد رمضان المصري  752
 2014 كليهدم  بيت حانون -شارع ابوعودة  شريف حاتم عبدهللا حسن ابو عودة 753

 شريف حسن محمد البع 754
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع المصريين  شريف حمزة عبد الفتاح المصري  755
 2014 هدم كلي شارع المغاير شريف زكريا محمد حمد 756
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة شريف سليمان محمد أبو عودة 757
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القرمان ريف شحدة علي عودةش 758
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة شريف محمد موسى أبو عودة 759
 2014 هدم كلي شارع حمد شريف هاني اسماعيل العثامنة 760
 2014 هدم كلي المصري  شريفة ابراهيم الكفارنة 761
 2014 ليهدم ك بيت حانون  شريفه موسى اسماعيل قاسم 762
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( شرين عاطف علي ابو عودة 763
 2014 هدم كلي شارع القدس شعبان احمد خليل الزعانين 764
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع ابو عودة شعبان عبد الكريم محمد ابو عودة 765
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة شفا يونس الكفارنة 766
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة مد أحمد المصري شفيقة مح 767

 شفيقة نمر المصري  768
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( شكري احمد حسين قعيس 769
 2014 هدم كلي حي األمل شكري ذياب حسن نعيم 770
 2014 هدم كلي السكة شارع  شمس الدين يونس حسن الكفارنة  771
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( شهاب زكريا حسين شبات 772
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة شوقي عاكف علي أبوعودة 773

 شوقي فتحي اسماعيل سعادة 774
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 

 صابر عبد الرازق احمد المصري  775
شارع  -نون بيت حا -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 

 صابر محمود عوض نعيم 776
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 
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 2014 هدم كلي العجمي بالقرب من المسجد صابرين يحيى خالد حمادين  777
 2014 هدم كلي شارع المصريين  صالح محمد حسن العثماني 778

 صالح محمد محمد شريم 779
شارع  -بيت حانون  -غزة شمال  

 زمو
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع المقبرة صالح محمود عطا بكر 780
 2014 هدم كلي المصري  صالح محمود محمد المصري  781
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة صب اح عايش محمود المصري  782
 2014 م كليهد شارع باسل نعيم قرب مسجد التوبة صباح عبد العزيز علي قاسم 783

 صبحي أحمد حسن ناصر 784
شارع السلطان عبد  -بيت حانون 

 الحميد
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( صبحية سويلم سعود السواركة 785
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( صبحية موسى حسين مبارك 786
 2014 هدم كلي شارع حمد صبري احمد عبد الهادي حمد 787
 2014 هدم كلي ماجد عدوان  صبري عبد الكريم محمود حمد  788
 2014 هدم كلي مسجد التقوى  -بيت حانون  صخر أحمد عبد الكريم أبو عودة 789
 2014 هدم كلي شارع القدس صخر زكريا حسين شبات 790
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  صخر نصر أحمد الكفارنة 791
 2014 هدم كلي حي الصالح حسين نصير صدام محمود 792
 2014 هدم كلي شارع السكة صفاء عزمي احمد السرحي 793

 صالح اسعد ابو صالح 794
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع الشهيد باسل نعيم صالح الدين محمود احمد نعيم 795

 صالح جبريل محمد المصري  796
شارع  -بيت حانون  -ال غزة شم 

 الربوة
 هدم كلي

2014 

 صالح علي أحمد ابو عاذرة 797
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي ماجد عدوان  ضياء ماجد ابراهيم عدوان  798
 2014 هدم كلي شارع القدس طارق امين محمد الزويدي 799
 2014 هدم كلي دمرة نةطارق أحمد جبر الكفار  800
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة طارق حكمت سالمة الكفارنة 801
 2014 هدم كلي ش/ باسل نعيم طارق خليل حسن صالح 802
 2014 هدم كلي البنات طارق زياد سعيد طوالن 803
 2014 هدم كلي ابو غزالة طارق عامر نجيب العماوي  804
 2014 هدم كلي شارع حمدطارق عبد الهادي عبد المجيد  805
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 قاسم
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة طارق عثمان قاسم علي 806
 2014 هدم كلي البورة طارق محمود مصطفى شحادة 807
 2014 هدم كلي شارع القدس طالب مصطفى عكاشة 808
 2014 هدم كلي حي االمل طاهر محموداسماعيل ابو عودة 809
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  دانطلعت  غازي عبد الرحمن وه 810
 2014 هدم كلي شارع القرمان طلعت خضر أحمد حمدان 811

شارع  -بيت حانون  -شمال غزة   طه ابراهيم علي الشنباري  812
 بنات

 هدم كلي
2014 

 طه اسماعيل يوسف قاسم 813
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  كفارنةطه عبد ربه طه ال 814
 2014 هدم كلي شارع المصريين عادل ربحي عبد الفتاح المصري  815
   عادل رجب محمود نصير  816

 
2014 

 عادل رياص رمصان البع 817
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي قاع البئر عادل عدنان محمد أبو عودة 818
 2014 هدم كلي مسجد التقوى  -بيت حانون  عارف علي عبد العزيز أبو عودة 819
 2014 هدم كلي الغزالت شرق الصناعية عاشور محمد يعقوب صالحة 820
 2014 هدم كلي ش/ العام عمارة مسلم العماوي  عاطف زيناتي سالم العيماوي  821
 2014 هدم كلي يت حانون ب-شارع ابو عودة عاطف علي عبد العزيز ابو عودة 822
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع ابو عودة عاكف علي عبد العزيز ابو عودة 823

 عامر جمال عبد الرحمن الكفارنة 824
 -شارع باسل نعيم  -بيت حانون 

 15شارع 
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع السكة عامر سليمان عبد الكريم أبو جراد 825
 2014 هدم كلي شارع أبو عودة ازق محمد أبو عودةعامر عبد الر  826
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  عامر عبدالسالم توفيق وهدان 827
 2014 هدم كلي حي األمل عامر كامل علي الشنباري  828

عاهد عبد الرحمن عبد العزيز  829
 وهدان

 هدم كلي البورة _بيت حانون 
2014 

 2014 هدم كلي شارع المصريين  عايدة علي عبد القادر حميدة  830
 2014 هدم كلي شارع البعلي عايشة عبد القادر عبد فياض 831
 2014 هدم كلي البورة  عائد أكرم مطر الكفارنة  832
 2014 هدم كلي شارع غزة الجديد -بيت حانون  عائشة إبراهيم خليل حمد 833
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834 
العزيز  عائشة عبد الهادي عبد

 علي
 هدم كلي شارع الكفارنة

2014 

835 
عبد الجواد منصور عبد الجواد 

 شتات
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 2014 هدم كلي دمرة

836 
عبد الحافظ محمود سليمان أبو 

 عودة
 هدم كلي حي العجمي

2014 

837 
عبد الحافظ موسى ابراهيم ابو 

 عودة
 هدم كلي شارع الكفارنة

2014 
 2014 هدم كلي شارع القدس بد الحليم محمود حسن عبدهللاع 838

839 
عبد الحميد محمد  إبراهيم أبو 

 غزال
 هدم كلي الغزالت شرق الصناعية

2014 

840 
عبد الحميد يوسف صالح ابو 

 هربيد
 هدم كلي حي الصالح

2014 

 عبد الحي محمود طه الكفارنة 841
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 يهدم كل

2014 

842 
عبد الرازق عبد الخالق عبد الرازق 

 الكفارنة
الشارع العام_بالقرب من مسجد ابن 

 الباز
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع أبو عودة عبد الرازق محمد حسن أبو عودة 843
 2014 هدم كلي شارع القدس عبد الرازق محمد عبد الرازق حمد 844

845 
أبو  عبد الرحمن جبر عبد المجيد

 عودة
 هدم كلي شارع أبوعودة

2014 

 عبد الرحمن جمال حسين الشاويش 846
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 

847 
عبد الرحمن جمال عبد الرحمن 

 الكفارنة
 -شارع باسل نعيم  -بيت حانون 

 15شارع 
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع البعلي عبد الرحمن زيدان فياض  848

عبد الرحمن عبد العزيز عبد  849
 الرحمن وهدان

 هدم كلي البورة _بيت حانون 
2014 

850 
عبد الرحمن عبد هللا عبد هللا 

 المصري 
مسجد أبو  -المصريين  -بيت حانون 

 بكر
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع ابو صفية عبد الرحمن محمد غنمي الشباكي 851

852 
ان ابو عبد الرحمن محمود سليم

 عودة
 هدم كلي بيت حانون -شارع حمد

2014 
 2014 هدم كلي البورةعبد الرحمن محمود مصطفى  853
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 شحادة
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع الواد  عبد الرحمن نايف محمد عدوان  854
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  عبد الرحيم نبيل عبدهللا ابوعودة 855
 2014 هدم كلي شارع السكة  حدة حمدانعبد الرؤوف محمد ش 856
   عبد الصمد ايوب الشنباري  857

 
2014 

 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( عبد العزيز سلمي جسين السواركة 858
 2014 هدم كلي حي األمل عبد العزيز كامل داود وهدان 859

عبد العزيز محمد عبد العزيز  860
 المصري 

 هدم كلي المصري 
2014 

861 
عبد الفتاح حمزة عبد الفتاح 

 المصري 
 هدم كلي شارع المصريين 

2014 
 2014 هدم كلي شارع القدس عبد الفتاح زايد خليل الزعانين 862

863 
عبد القادر عبد الكريم عبد هللا أبو 

 عودة
 هدم كلي ش حمد

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع البنات عبد القادر موسى احمد ابو عمشة 864

عبد الكريم أحمد عبد الكريم أبو  865
 عودة

 هدم كلي مسجد التقوى  -بيت حانون 
2014 

   عبد الكريم حسن ابراهيم المصري  866
 

2014 
 2014 هدم كلي شارع السكة  عبد الكريم رشدي عبد الكريم حمد 867
 2014 هدم كلي شارع السكة  عبد الكريم سهيل سعيد حمد 868

869 
شعبان عبد الكريم أبو عبد الكريم 

 عودة
 هدم كلي شارع أبوعودة

2014 

870 
عبد الكريم عبد الرازق محمد 

 الكفارنة
 هدم كلي شارع ابو عودة

2014 

عبد الكريم عبد العزيز عبد الرحمن  871
 وهدان

 هدم كلي البورة _بيت حانون 
2014 

 2014 هدم كلي شارع البورة  عبد الكريم محمد حسن ابو عودة 872
 2014 هدم كلي حي األمل عبد هللا إبراهيم عبد هللا نعيم 873
 2014 هدم كلي بيت حانون ش العام  عبد هللا باسل صالح ابو عمشة  874
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع زمو عبد هللا جمال خليل عدوان 875

 عبد هللا جميل ابراهيم المصري  876
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 دم كليه

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القرمان عبد هللا حمزة عبد هللا عدوان 877
   عبد هللا خليل صابر أبو عمشة 878

 
2014 



334 

 

 2014 هدم كلي مسجد التقوى  -بيت حانون  عبد هللا زيدان عبد فياض 879
 2014 هدم كلي المصري  عبد هللا عدنان محمد المصري  880
 2014 هدم كلي حي األمل مك أسعد الناطورعبد هللا ال 881
 2014 هدم كلي البورة عبد هللا محمد عبد هللا المصري  882
 2014 هدم كلي حي األمل عبد هللا محمود علي نصير 883
 2014 هدم كلي بيت حانون ش العام  عبد هللا يوسف محمد الكفارنة  884

885 
عبد المالك اسماعيل علي أبو 

 2014 هدم كلي مسجد التقوى  -ن بيت حانو  غالي
 2014 هدم كلي الصناعية عفانة عبد المعطي عدة أبو حشيش 886

887 
عبد المنعم جبر عبد المجيد أبو 

 عودة
 هدم كلي شارع أبوعودة

2014 

888 
عبد المنعم جمال عبدالرازق 

 أبوعودة
 هدم كلي شارع أبوعودة

2014 
 2014 هدم كلي المصري  عبد الناصر عادي ربحي المصري  889
 2014 هدم كلي شارع حمد عبد الهادي عبد المجيد حسن قاسم  890
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  عبد ربه طه عبد ربه الكفارنة 891
 2014 هدم كلي شارع شراب-بيت حانون  عبد ربه محمد عبدربه مصلح 892
 2014 هدم كلي شارع المصريين  عبدالحليم رمضان محمود المصري  893
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  عبدالحميد عبدهللا حسن ابو عودة 894
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة عبدالرازق جمال عبدالرازق أبوعودة 895
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  عبدالسالم توفيق عبدالرحمن وهدان 896

897 
عبدالعاطي عطا عبد العاطي 

 الزعانين
 هدم كلي يت حانون ب-شارع الواد

2014 
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة عبدالكريم جمال عبدالرازق أبوعودة 898
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  عبدهللا  توفيق عبدالرحمن وهدان  899
 2014 هدم كلي شارع حمد عبدهللا خليل علي أبو هربيد 900
 2014 هدم كلي الغزالت شرق الصناعية عبدهللا سالم حسان غزال 901
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  عبدهللا غياد عبدهللا وهدان 902
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع حمد عبلة حسن احمد قاسم  903
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القرمان عبير صبحي عبد السالم الزعانين 904
 2014 هدم كلي المصري  عثمان حسن عبد هللا المصري  905
 2014 هدم كلي حي األمل عثمان خضر إبراهيم عبيد 906
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع ابو عودة عدلي رجب محمود نصير 907
 2014 هدم كلي شارع دمرة عدنان حسن شعبان سويلم 908
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 2014 هدم كلي حي األمل عدنان خضر إبراهيم عبيد 909
 2014 هدم كلي عودة شارع أبو عدنان عبد الرازق محمد أبو عودة 910
 2014 هدم كلي النصر عدنان فوزان يوشف قاسم 911
 2014 هدم كلي شارع المصريين  عدنان محمد جبر نعيم  912
 2014 هدم كلي المصري  عدنان محمد حسن المصري  913
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  عدي إياد خليل حسين فياض 914
 2014 هدم كلي المصري  عرفات اسماعيل محمد المصري  915

مدارس  -المصريين  -بيت حانون  عرفات عطا هللا حسين المصري  916
 الوكالة

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي بيت حانون شارع الواد  عروة نايف محمد عدوان  917
 2014 هدم كلي بيت حانون ش البعلي  عزات اسماعيل محمد نصير 918
 2014 هدم كلي لزيتون ا عزات امين ابراهيم نصار  919
 2014 هدم كلي حي األمل شارع نضال ناصر عزات عبد الكريم سليمان محمد 920
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع ابو عودة عزام عاكف علي ابو عودة 921
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة عزام محمود حسين نصير 922
 2014 هدم كلي شارع حمد عزام يوسف محمد قاسم 923
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( عزمي ابراهيم محمد الكفارنة 924
 2014 هدم كلي البورة -حي األمل  عزيزة توفيق عبد الكريم الكفارنة  925

 عزيزة رباح يوسف المصري  926
بورة أبو  -المصريين  -بيت حلنون 

 2014 هدم كلي غزالة
 2014 دم كليه بيت حانون -حي االمل عزيزة سالم حسين خماش 927

 عساف محمد عبد ربه مصلح 928
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 المصري + ابو غزالة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع القدس عصام رمضان موسى شبات 929
 2014 هدم كلي حي االمل عصام سالمه عبدهللا البساينة 930
 2014 هدم كلي المصريين شارع  عصام عبداللطيف ابراهيم المصري  931
 2014 هدم كلي شارع حمد عصام يوسف عبد الكريم حمد 932
 2014 هدم كلي المصري  عطا هللا محمد عطا هللا المصري  933
 2014 هدم كلي شارع المصريين-بيت حانون  عطا فتحي محمود المصري  934

 عطا فوزي رمضان الشنبارب 935
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 2014 هدم كلي وةالرب
 2014 هدم كلي حي األمل شارع نضال ناصر عطاهللا عزات عبد الكريم محمد 936
 2014 هدم كلي حي األمل عطاف حسن عطية حمدان 937
 2014 هدم كلي شارع المقبرة عطاف حسين جادهللا الكفارنة 938
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 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القرمان عطاف لطفي مصطفى حمد 939
 2014 هدم كلي شارع حمد عطاف محمد خالد أبو شمالة 940
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع السلطان  عطاف محمد داوود الزعانين  941

 عطاف محمد علي الشنباري  942
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي ش العام عطاف مصطفى احمد نعيم 943
 2014 هدم كلي الصناعية د احمد السماعنةعطاهلل محم 944
 2014 هدم كلي شارع السكة عطره مدحت شحاده يوسف 945
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( عطوة علي حسين السوراكة  946

 عطيات عبد الحي محمود الكفارنة  947
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي البورة -بيت حانون  انينعطية حسن خليل الزع 948
 2014 هدم كلي الغزالت شرق الصناعية عطية موسى مصبح أبو غزال 949
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( عفاف زكي عبد الرحمن وهدان 950
 2014 هدم كلي المصري  عفاف عبد الرؤوف المصري  951
 2014 دم كليه شارع البنات عفيفي عبد الحافظ يوسف طوالن 952
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع السلطان عال احمد حسن ناصر  953
 2014 هدم كلي شارع السكة عال أحمد عبد الهادي الزعانين  954
 2014 هدم كلي حي الصالح عال عوض هللا محمد خليفة 955
 2014 هدم كلي بورة أبو غزال عالء ابراهيم محمد أبو عودة 956
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع السلطان  سالم سالمة  عالء جميل 957
 2014 هدم كلي شارع المغاير عالء زكريا محمد حمد 958
 2014 هدم كلي شارع حمد-بيت حانون  عالء صبري أحمد حمد 959
 2014 هدم كلي حي األمل عالء عبد الرحمن ذيب الكفارنة 960

961 
عالء عبد الرحمن عبد العزيز 

 وهدان
 هدم كلي ة _بيت حانون البور 

2014 
 2014 هدم كلي المصريين -بيت حانون  عالء عبد هللا إسماعيل العثامنة 962
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع السلطان  عالء محمد خليل الزعانين 963
 2014 هدم كلي الموقف عالء محمود احمد نعيم  964
 2014 هدم كلي شلرع القدس عالء يوسف أحمد شبات 965
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  على محمود عبدهللا ابوعودة 966

شارع  -بيت حانون  -شمال غزة   علي ابراهيم علي الشنباري  967
 بنات

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كليشارع  -بيت حانون  -شمال غزة   علي احمد عواد ابو عاذرة 968
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 الربوة
 2014 يهدم كل الموقف علي احمد محمد نعيم 969
 2014 هدم كلي بيت حانون ش العام  علي اسماعيل محمد الكفارنة  970
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع زمو علي خليل علي عدوان 971
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( علي زكي عبد الرحمن وهدان 972
 2014 هدم كلي بيت حانون  علي شعبان ابوالعراج 973
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  الكفارنةعلي طه عبد ربه  974
 2014 هدم كلي المصريين -بيت حانون  علي عبد هللا إسماعيل العثامنة 975
 2014 هدم كلي شارع حمد علي عبد جبر الكفارنة 976
 2014 هدم كلي شارع المصريين-بيت حانون  علي عبدالعزيز أحمد المصري  977
 2014 هدم كلي شارع المصريين  علي علي عبد القادر حميدة  978
 2014 هدم كلي البورة -بيت حانون  علي كمال علي الشنباري  979
 2014 هدم كلي شارع حمد علي محمد محمود عدوان 980
 2014 هدم كلي شارع أبو عودة علي محمود علي قاسم 981
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع المصريين علي هشام علي المصري  982
 2014 هدم كلي شارع البعلي ان محمد عبد العزيز شباتعلي 983
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم عماد ابراهيم حسين نعيم 984
 2014 هدم كلي حي االمل عماد احمد الشنباري  985

 عماد إسماعيل عطايا الكفارنة 986
 -شارع باسل نعيم  -بيت حانون 

 15شارع 
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بورة جميل -بيت حانون  كفارنةعماد أدهم حسين ال 987
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  عماد توفيق عبدالرحمن وهدان 988

 عماد جميل شعبان الكفارنة 989
الشارع العام_بالقرب من مسجد ابن 

 الباز
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي المصري  عماد ربحي محمد المصري  990
 2014 هدم كلي حي األمل رنةعماد سميح زكي الكفا 991
 2014 هدم كلي حي االمل عماد طه عبدربه الكفارنة 992
 2014 هدم كلي شارع القدس-بيت حانون  عماد عبدالجواد محمد أبو زريق 993
 2014 هدم كلي بيت حانون -المنطقة الصناعية عماد عبدهللا عفانه  994
 2014 هدم كلي حي األمل عماد كامل داود وهدان 995
 2014 هدم كلي حي الصالح عماد ماهر فتحي قاسم 996
 2014 هدم كلي الزيتون  عماد محمد السيد البسيوني  997
 2014 هدم كلي ش/ باسل نعيم عماد محمود حسن أبو عودة 998
 2014 هدم كليشارع  -بيت حانون  -شمال غزة   عمار جابر محمد عاشور 999
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 دمرة
 2014 هدم كلي شارع ابو صفية النيعمار محمد ابراهيم كي 1000
 2014 هدم كلي البورة  عمار محمد أحمد الشنباري  1001
 2014 هدم كلي حي األمل عمر ابراهيم علي عقل 1002
 2014 هدم كلي الزيتون  عمر جمعة سليمان البسيوني  1003

 عمر حسين محمد علي 1004
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 2014 هدم كلي زمو
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع دمرة عمر داوود جبر الكفارنة 1005

 عمر رمضان عباس المصري  1006
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي ش/ الشهيد باسل نعيم عمر شعبان محمد نعيم 1007
 2014 هدم كلي بيت حانون المصريين عمر عبد العزيز أحمد المصري  1008
 2014 هدم كلي المصري  عمر عطا هللا حسين المصري  1009
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة عمر محمد أحمد المصري  1010
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة عمر محمد محمد المصري  1011

 عمر محمد موسى شبات 1012
الشارع العام_بالقرب من مسجد ابن 

 الباز
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع النزازة مد الزعانينعمر نجيب مح 1013
 2014 هدم كلي شارع المصريين  عمران حمزة عبد الفتاح المصري  1014
 2014 هدم كلي شارع القدس عنان أمين محمد زويدي 1015

 عنتر محمد عبد الجواد المصري  1016
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع حمد ة سعاداتعودة مصطفى عود 1017
 2014 هدم كلي بيت حانون الكفارنة عوص هللا جميل محمد السبع 1018
 2014 هدم كلي ابو بكر الصديق-بيت حانون  عوض احمد ذيب المصري  1019
 2014 هدم كلي شارع القدس عوض حسن عبد هللا شبات  1020
 2014 م كليهد شارع الكفارنة عوض حسين أحمد الكفارنة 1021
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( عوض رجب حسن أبو صفية 1022
 2014 هدم كلي بورة أبو غزال عوض رمضان محمود البع 1023
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  عوني إبراهيم ذيب الكفارنة 1024
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( عوني رجب حسن أبو صفية 1025

1026 
 عوني عزات عبد العزيز أبو عودة

 ثائر عوني عزات أبو عودة
 هدم كلي شارع باسل نعيم

2014 
 2014 هدم كليشارع  -بيت حانون  -شمال غزة   عوني فوزي عبد هللا السبع 1027
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 دمرة
 2014 هدم كلي حي األمل عوني المك أسعد الناطور 1028
 2014 هدم كلي ةشارع أبو عود عوني محمود شعبان الكفارنة 1029
 2014 هدم كلي حي األمل عيد تيسير ذياب نعيم 1030
 2014 هدم كلي المصري  عيد ربحي عبد المصري  1031
 2014 هدم كلي شارع المصريين  عيد عبد العزيز احمد المصري  1032
 2014 هدم كلي بورة ابو غزالة عيد محمد عيد نعيم 1033
 2014 هدم كلي ون )أبو صفية(بيت حان عيدة محمود جمعو قعيس 1034

شارع  -بيت حانون  -شمال غزة   عيدة هندي جمعان شلوف 1035
 الربوة

 هدم كلي
2014 

 عيسى ابراهيم علي الشنباري  1036
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 بنات
 هدم كلي

2014 

1037 
عيسى عثمان حسن عبد هللا 

 المصري 
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 دم كليه

2014 

 عيسى مجدي محمد المصري  1038
بورة أبو  -المصريين  -بيت حلنون 

 2014 هدم كلي غزالة
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القدس عيسى محمد عاشور الشنباري  1039
 2014 هدم كلي المصري  عيسى نايف محمد المصري  1040
 2014 كليهدم  البورة _بيت حانون  غادة عدنان على الكفارنة 1041
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( غازي عبد الرحمن محمد وهدان 1042
 2014 هدم كلي شارع حمد غازي موسى حسن الزعانين 1043

 غالية محمد عبد السالم الكفارنة 1044
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي غزة الجديدشارع  -بيت حانون  غانم محمود محمد الشنباري  1045
 2014 هدم كلي المصري  غسان اكرم محمد المصري  1046
 2014 هدم كلي شارع القدس غسان رياض حمد حمد 1047

غسان عبد الهادي عبد المجيد  1048
 قاسم

شارع السلطان عبد  -بيت حانون 
 الحميد 

 هدم كلي
2014 

 غسان فايز محمد الكفارنة 1049
 -اسل نعيم شارع ب -بيت حانون 

 15شارع 
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع المصريين  غسان محمد جبر نعيم  1050
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم قرب مسجد التوبة غسان محمد محسن أبو هربيد 1051
 2014 هدم كلي النزازة-بيت حانون  فاخر صالح فخري حمد 1052
 2014 دم كليه شارع السكة  فادي سهيل سعيد حمد  1053
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 فادي شوقي فتحي سعادة 1054
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي حي الصالح فادي عبد الحميد عبد هللا ابو عودة 1055
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة فادي عمر المصري  1056
 2014 هدم كلي المصري  فادي فخري محمد المصري  1057
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع السلطان  حمد خليل الزعانين فادي م 1058
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  فادي ناجي عبد العزيز وهدان 1059
 2014 هدم كلي حي األمل فادي هليل ناصر حسن 1060
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  فارس ناجي عبد العزيز وهدان 1061
 2014 هدم كلي حي األمل رنةفارس يونس حسن الكفا 1062
 2014 هدم كلي الشارع العام  فاطمة حسين داود نعيم  1063
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة فاطمة عبد الفتاح موسى الكفارنة 1064
 2014 هدم كلي شارع حمد فاطمة عبد هللا محمد العثماني 1065
 2014 هدم كلي حي األمل فاطمة محمد طه الكفارنة 1066
 2014 هدم كلي شارع المصريين فاطمة محمد محمد المصري  1067
 2014 هدم كلي شارع القدس فاطمة محمد محمودعبدهللا  1068
 2014 هدم كلي شارع القرمان فايز أحمد مصطفى الزعانين 1069
 2014 هدم كلي شارع حمد فايز حماد جمعة الترابين 1070
 2014 هدم كلي شارع حمد فايز رشاد عبد المجيد حمد 1071
 2014 هدم كلي النصر فايز محمد جادهللا الكفارنة 1072
 2014 هدم كلي المصري  فايز محمد موسى المصري  1073
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( فايزة إبراهيم سالم أبو سلعة 1074
 2014 هدم كلي شارع غزة فايزة كامل أبو عمشة 1075
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع البنات يرةفايق عايش عواد العما 1076

 فتحي ابراهيم محمد ابو عودة 1077
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الزراعة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي حي األمل فتحي سليمان خليل نصير 1078
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( فتحي منصور احمد قعيس 1079
 2014 هدم كلي شارع زمو-بيت حانون  حمد فتحية سليمان محمد 1080
 2014 هدم كلي ش/ الشهيد باسل نعيم فتحية محمد عطوة نعيم 1081
 2014 هدم كلي شارع المصريين فخري محمد عبدالفتاح المصري  1082
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( فخري منصور احمد قعيس 1083
 2014 هدم كلي ريينشارع المص فدوى شعبان احمد المصري  1084
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة فرج عبد الهادي محمود الكفارنة 1085
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 2014 هدم كلي المصري  فرج محمود محمد المصري  1086
 2014 هدم كلي بيت حانون  - -شمال غزة  فريال حسن محمد ربيع 1087
 2014 هدم كلي المصري  فريال عليان محمود المصري  1088
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم هيم محمد نعيمفضل ابرا  1089

 فضل حسن عبد هللا المصري  1090
مسجد أبو  -المصريين  -بيت حانون 

 بكر
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بؤرة ابو غزالة  فضل محمود عبد هللا البسيوني  1091
 2014 هدم كلي حي الصالح فكري عزات عبد الكريم  محمد 1092
 2014 هدم كلي البورة -بيت حانون  ين حسن الشنباري فلسطين حس 1093
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  فهد زكريا نصر الكفارنة 1094
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( فهد محمد جبريل الحمدين 1095
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( فهيد محمد جبريل الحمدين  1096

 هيم المصري قاسم جميل ابرا  1097
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 

 قاسم عدلي محمد أبو عودة 1098
 -شارع باسل نعيم  -بيت حانون 

 15شارع 
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة  قاسم عزات قاسم علي 1099
 2014 هدم كلي شارع حمد قاسم محمد محمد قاسم 1100
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم قرب مسجد التوبة محمود قاسم قاسم محمد 1101
 2014 هدم كلي شارع القرمان قاهر موسى أحمد حمدان 1102
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( كامل ادهم حسين الكفارنة 1103
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة كامل حسين أحمد الكفارنة 1104
 2014 هدم كلي حي األمل دانكامل داود عبد العزيز وه 1105
 2014 هدم كلي حي األمل كامل عامر كامل الشنباري  1106
 2014 هدم كلي شارع البنات كامل عبد الحافظ يوسف طوالن 1107
 2014 هدم كلي ش/ باسل نعيم / أبو غزالة كامل عبدالعاطي عبد المجيد قاسم 1108
 2014 هدم كلي حي االمل كرم محمود حسين نصير 1109
 2014 هدم كلي شارع المصريين-بيت حانون  كمال جابر رباح المصري  1110
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة كمال حسين أحمد الكفارنة 1111
 2014 هدم كلي شارع أبو عودة كمال رجب محمود نصير 1112
 2014 هدم كلي شارع المصريين  كمال رمضان محمود المصري  1113
 2014 هدم كلي حي االمل قاسم كمال ماجد كمال 1114
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع حمد كمال محمد حسين حسن  1115
 2014 هدم كلي حي الصالح كمال معروف علي ابو عودة 1116
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 2014 هدم كلي بورة أبو غزال لبيبة عبد الفتاح محمد الكفارنة 1117
 2014 ليهدم ك بيت حانون شارع القرمان لطفي صالح محمد حمد 1118
 2014 هدم كلي شارع البعلي لؤي رمضان موسى شبات 1119
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة لؤي سليمان محمد أبو عودة 1120
 2014 هدم كلي حي األمل لؤي عبدالرحيم جابر جابر 1121
 2014 هدم كلي بيت حانون  ليلى يوسف رباح ابوعوده 1122

1123 
ماجد ابراهيم اسماعيل عدوان + 

 2014 هدم كلي ماجد عدوان  الل + مؤيدب
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة ماجد جمال سالم الكفارنة 1124
 2014 هدم كلي حي االمل ماجد عبد العزيز وهدان 1125
 2014 هدم كلي بعد الجمارك ماجد عودة هللا سلميان الخرافين  1126
 2014 هدم كلي بيت حانون -حي االمل ماجد كمال طه قاسم  1127
 2014 هدم كلي طابق أرضى باطون  ماجد محمد ابراهيم ابو هربيد  1128

 ماجدة مجدي محمد المصري  1129
بورة أبو  -المصريين  -بيت حلنون 

 غزالة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( مازن إبراهيم سالم أبو غزال 1130
 2014 هدم كلي ري المص مازن عبد الخالق احمد المصري  1131
 2014 هدم كلي حي الصالح مازن عوض هللا محمد العثماني 1132
 2014 هدم كلي شارع حمد مازن موسى محمد حمد 1133
 2014 هدم كلي الزيتون  مازن يوسف عبد الرحمن سحويل 1134
 2014 هدم كلي شارع حمد مالك بسام محمد عدوان 1135
 2014 هدم كلي وشارع زم ماهر خليل علي عدوان 1136
 2014 هدم كلي ش/ الشهيد باسل نعيم ماهر شعبان محمد نعيم 1137
 2014 هدم كلي حي االمل ماهر عبد الرحمن محمد صالحة 1138
 2014 هدم كلي شارع حمد ماهر عصام يوسف حمد 1139
 2014 هدم كلي مسجد التقوى  -بيت حانون  ماهر فتحي طه قاسم 1140

 د الرازق الكفارنةماهر محمد عب 1141
الشارع العام_بالقرب من مسجد ابن 

 الباز
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع القدس ماهر مصطفى عكاشة 1142

 مجاهد جمال حسن الشاويش 1143
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 2014 هدم كلي زمو
 2014 هدم كلي شارع القرمان مجاهد زاهر موسى حمدان 1144
 2014 هدم كلي شارع حمد  محمد العبد الكفارنة مجدى  1145
 2014 هدم كلي حي األمل مجدي حاتم زكي وهدان 1146



343 

 

 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع القدس مجدي رمضان موسى شبات 1147
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة مجدي عبدالرحمن عبدالسالم قاسم 1148
 2014 هدم كلي ارنةشارع الكف مجدي محمد محمود الكفارنة 1149
 2014 هدم كلي الطقطق شارع القرمان مجدي مرشد محمد عدوان 1150
 2014 هدم كلي بيت حانون  مجدي مروان محمد ابوعوده 1151

 مجمد موسى رمضان شبات 1152
الشارع العام_بالقرب من مسجد ابن 

 2014 هدم كلي الباز
 2014 هدم كلي مسجد التوبة شارع باسل نعيم قرب محسن محمد محمد اسماعيل 1153
 2014 هدم كلي شارع شراب-بيت حانون  محمد ابراهيم أحمد الزويدي 1154
 2014 هدم كلي شارع حمد محمد ابراهيم محمد عدوان 1155
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم قرب مسجد التوبة محمد ابراهيم محمد قاسم 1156
 2014 دم كليه حي االمل محمد احمد ايوب الشنباري  1157

 محمد احمد جبر الكفارنة 1158
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 

 محمد احمد حسين الكفارنة 1159
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع حمد  محمد احمد عبد الهادي حمد 1160
 2014 هدم كلي ن بيت حانو  محمد احمد علي الكفارنة 1161
 2014 هدم كلي السكة محمد احمد محمد البسيوني 1162

 محمد احمد نصير 1163
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع القدس  محمد ادهم امين الزويدي 1164

 محمد اسماعيل حسن عدوان 1165
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 كلي هدم

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون  محمد اسماعيل محمد حويحي 1166
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( محمد اسماعيل محمود ابو هربيد 1167
 2014 هدم كلي شارع السكة  محمد اكرم حسن خليل 1168
 2014 هدم كلي شارع القدس محمد امين محمد الزويدي 1169

 محمد انور كفارنة 1170
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي حي األمل محمد إبراهيم عبد هللا نعيم 1171
 2014 هدم كلي شارع غزة الجديد -بيت حانون  محمد أحمد إبراهيم حمد 1172
 2014 هدم كلي حي الصالح  محمد أحمد عبد الكريم أبو عودة 1173
 2014 هدم كلي شارع المصريين  المصري محمد أنيس ابراهيم  1174
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 2014 هدم كلي بيت حانون ش العام  محمد باسل صالح أبو عمشة  1175

 محمد باسم عز الدين صالح 1176
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الزراعة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع الشبات محمد تيسير حسن شبات 1177

شارع  -بيت حانون  -شمال غزة   محمد جابر محمد عاشور 1178
 دمرة

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي شارع حمد محمد جبر عبد المجيد  ابو عودة 1179
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم محمد جالل ابراهيم نعيم 1180
 2014 هدم كلي البورة -بيت حانون  محمد جمال أيوب الشنباري  1181
 2014 هدم كلي رع أبوعودةشا محمد جمال سالم الكفارنة 1182
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة محمد جمال عبدالرازق أبوعودة 1183
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة محمد جمعة عبد الرحمن اللداوي  1184
 2014 هدم كلي بيت حانون  محمد جميل ابراهيم المصري  1185
 2014 هدم كلي شارع المصري  محمد جميل رباح المصري  1186
 2014 هدم كلي بيت حانون  محمد حاتم زكي وهدان 1187
 2014 هدم كلي شارع حمد -بيت حانون  محمد حاتم يوسف قاسم  1188
 2014 هدم كلي بيت حانون  محمد حسان جمعه حسان 1189
 2014 هدم كلي شرق الثالجات-المغاير محمد حسن أحمد الزعانين 1190
 2014 هدم كلي بيت حانون  - -شمال غزة  محمد حسن حسين ربيع 1191
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع شتات محمد حسن عبد هللا العثامنة 1192

 محمد حسن عبد هللا المصري  1193
مسجد أبو  -المصريين  -بيت حانون 

 بكر
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع القرمان محمد حسن عطية حمدان 1194
 2014 هدم كلي شارع القدس-بيت حانون  محمد حسين عبدالجواد أبو زريق 1195
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة محمد حكمت سالمة الكفارنة 1196
 2014 هدم كلي حي االمل محمد حمدي خضر عبيد 1197
 2014 هدم كلي بيت حانون  -الزيتون  محمد خالد جمعة البسوني 1198
 2014 هدم كلي شارع حمد-بيت حانون  محمد خالد محمد الحمدين 1199
 2014 هدم كلي حي األمل محمد خضر إبراهيم عبيد 1200
 2014 هدم كلي شارع القرمان محمد خليل أحمد الزعانين 1201
 2014 هدم كلي حي االمل محمد خليل حسين فياض 1202
 2014 هدم كلي شارع حمد محمد خليل علي أبو هربيد 1203
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع زمو محمد خليل علي عدوان 1204
 2014 هدم كلي شارع المصريين  محمد دياب أحمد الكفارنة 1205
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 2014 هدم كلي شارع المصريين  محمد رائد عبد الرحمن المصري  1206
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( محمد رجب حسن أبو صفية 1207
 2014 هدم كلي شارع البورة  محمد رفيق حسن اليازجي 1208
 2014 هدم كلي شارع أبو عودة محمد رفيق حسن أبو عودة 1209

 محمد رفيق شفيق المصري  1210
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون  محمد رفيق محمد نصير 1211
 2014 هدم كلي شارع المصريين  محمد رياض محمد ابو عودة 1212
 2014 هدم كلي حي األمل صرمحمد زاهر علي نا 1213
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( محمد زكي عبد الرحمن وهدان 1214

 محمد زهير محمد الكفارنة 1215
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع البورة محمد زياد شعبان نعيم 1216
 2014 هدم كلي سشارع القد محمد زياد محمد الزعانين 1217
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة محمد زياد محمد أبوعودة 1218
 2014 هدم كلي بورة أبو غزال محمد زيد سليمان الكفارنة 1219
 2014 هدم كلي شارع البعلي محمد زيدان فياض 1220
 2014 هدم كلي حي الصالح محمد سالم حسن الكفارنة 1221

شارع  -بيت حانون  -شمال غزة   محمد سالم صالح الكفارنة 1222
 الزراعة

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي شارع العام محمد سعدي محمود األشقر 1223
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة محمد سعيد حسن بكر 1224
 2014 هدم كلي شارع غزة الجديد -بيت حانون  محمد سفيان موسى حمد 1225
 2014 هدم كلي صفيةأبو  محمد سلمي حسين السواركه 1226
 2014 هدم كلي المصري  محمد سليمان سالم الشامي 1227
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم محمد سليمان سليمان علي 1228
 2014 هدم كلي شارع السكة محمد سليمان عبد الكريم أبو جراد 1229
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة محمد سليمان محمد أبو عودة 1230
 2014 هدم كلي حي األمل سميح زكي الكفارنةمحمد  1231

 محمد سمير  مصطفي خليل 1232
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 2014 هدم كلي زمو
 2014 هدم كلي شارع حمد  محمد سمير رمضان العثامنة  1233
 2014 هدم كلي حي الصالح محمد سمير محمد الزعانين 1234
 2014 هدم كلي لبورة _بيت حانون ا محمد سهيل إبراهيم الكفارنة 1235
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 2014 هدم كلي بيت حانون  محمد سهيل رجب البرعي 1236

 محمد سيد طه محمد عبد الخالق 1237
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع السكة  محمد شحادة سعيد حمدان 1238
 2014 هدم كلي ون البورة _بيت حان محمد شحدة توفيق وهدان 1239
 2014 هدم كلي شارع السكة  محمد شحدة سعيد حمدان 1240

 محمد شوقي فتحي سعادة 1241
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي البورة -بيت حانون  محمد شيبوب أحمد الشنباري  1242
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة محمد صبحي زكي الكفارنة 1243
 2014 هدم كلي شارع حمد-بيت حانون  محمد صبري احمد حمد 1244
 2014 هدم كلي شارع القرمان محمد صالح سالم الكفارنة 1245
 2014 هدم كلي حي االمل محمد طالل عبد الكريم ناصر 1246
 2014 هدم كلي بيت حانون -البورة محمد طه عبدربه الكفارنة 1247
 2014 هدم كلي حي الصالح ودةمحمد عارف علي ابو ع 1248
 2014 هدم كلي حي األمل محمد عامر كامل الشنباري  1249
 2014 هدم كلي شارع ابو عوده محمد عبد الحميد أبو عودة 1250
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  محمد عبد الحميد عبدهللا ابوعودة 1251

محمد عبد الرحمن عبدالغزيز  1252
 وهدان

 هدم كلي حانون البورة _بيت 
2014 

 محمد عبد الرحمن محمد ابو مراد 1253
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 

1254 
محمد عبد العاطي عبد المجيد 

 قاسم 
 هدم كلي شارع حمد -بيت حانون 

2014 
 2014 هدم كلي شارع القدس محمد عبد الفتاح خليل الزعانين 1255

1256 
بد الكريم أبو محمد عبد القادر ع

 2014 هدم كلي شارع الزيتون  عودة
 2014 هدم كلي شارع البعلي محمد عبد القادر فياض 1257
 2014 هدم كلي شارع البورة  محمد عبد الكريم محمد ابو عودة 1258
 2014 هدم كلي البورة محمد عبد هللا عبد الرازق المصري  1259
 2014 هدم كلي حمد شارع محمد عبد الهادي عبد ربه مصلح 1260

 محمد عبد محمود السبع 1261
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة محمد عبدالرؤوف خليل العثامنة 1262



347 

 

 2014 هدم كلي شارع المصريين-بيت حانون  محمد عبدالعزيز أحمد المصري  1263
 2014 هدم كلي شارع أبو عودة عودةمحمد عدنان عبد الرازق أبو  1264
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع العجمي محمد عدنان محمد ابوعودة 1265
 2014 هدم كلي المصري  محمد عدنان محمد المصري  1266
 2014 هدم كلي حي األمل شارع نضال ناصر محمد عزات عبد الكريم  محمد 1267
 2014 دم كليه المصري  محمد عطا هللا حسين المصري  1268
 2014 هدم كلي ش القرمان محمد عطا سعادة سعدات 1269
 2014 هدم كلي بيت حانون ش العام  محمد علي اسماعيل الكفارنة  1270
 2014 هدم كلي أبو صفية محمد علي حسين السواركة 1271
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القرمان محمد علي حمد حمد 1272

 ن الشنباري محمد علي رمضا 1273
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع الزراعة محمد علي محمود صبري الكفارنة 1274
 2014 هدم كلي شارع البورة  محمد علي ناصر ناصر 1275
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة محمد عمر المصري  1276

 محمد عمر حسين علي 1277
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 

 محمد عوني فوزي عبد هللا السبع 1278
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 2014 هدم كلي دمرة

 محمد عيد فياض فياض 1279
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع البورة  محمد عيد محمد البياري  1280
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  محمد غازي عبدالرحمن وهدان 1281
 2014 هدم كلي بيت حانون  محمد فايق احمد الكفارنة 1282
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القرمان محمد فتحي اسماعيل سعادة 1283
 2014 هدم كلي حي األمل محمد فتحي سليمان نصير 1284
 2014 هدم كلي ارع حمد ش محمد فضل عدوان  1285
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة محمد فوزان يوسف طه 1286
 2014 هدم كلي حي األمل محمد فوزي رمضان الشنباري  1287

شارع  -بيت حانون  -شمال غزة   محمد فوزي عبد هللا السبع 1288
 دمرة

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي حي النصر محمد فوزي محمد الكفارنة 1289
 2014 هدم كلي شارع القرمان محمد قاهر أحمد حمدان 1290
 2014 هدم كلي حي األمل محمد كامل داود وهدان 1291
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 2014 هدم كلي شارع المصريين  محمد كمال رمضان المصري  1292
 2014 هدم كلي البورة -بيت حانون  محمد كمال علي الشنباري  1293
 2014 هدم كلي ملحي األ محمد المك أسعد الناطور 1294
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القرمان محمد لطفي مصطفى حمد 1295
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم محمد ماهر أحمد الكفارنة 1296
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة محمد محمد أحمد المصري  1297

 محمد محمد عبد الخالق طه 1298
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 2014 كلي هدم زمو
 2014 هدم كلي العجمي بالقرب من المسجد محمد محمد عبد الهادي حمد 1299
 2014 هدم كلي شارع شراب  محمد محمد عوده سعدات  1300
 2014 هدم كلي شارع المصريين  محمد محمود اسماعيل ابو عودة 1301
 2014 هدم كلي حي الصالح محمد محمود حسين نصير 1302
 2014 هدم كلي شارع حمد ود خالد الحمدينمحمد محم 1303
 2014 هدم كلي ش المغاير محمد محمود زايد الزعانين  1304
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع ابو عودة محمد محمود شعبان الكفارنة 1305
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  محمد محمود عبدهللا ابوعودة 1306
 2014 هدم كلي المقبرةشارع  محمد محمود عطا بكر 1307
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع زمو محمد محمود علي عدوان 1308
 2014 هدم كلي البورة -حي األمل  محمد محمود محمد الكفارنة  1309
 2014 هدم كلي حي االمل محمد محمود محمد المصري  1310
 2014 هدم كلي البورة محمد محمود مصطفى شحادة 1311
 2014 هدم كلي شارع القرمان ي الدين سالم الكفارنةمحمد مح 1312
 2014 هدم كلي الشارع العام محمد مرزوق مصباح صالح  1313
 2014 هدم كلي حي الصالح محمد مروان ديب الكفارنة 1314
 2014 هدم كلي شارع حمد محمد مروان محمد ابو هربيد 1315
 2014 هدم كلي البورة محمد مسعد كمال الشنباري  1316
 2014 هدم كلي ش/ الشهيد باسل نعيم )الموقف(  محمد مصطفى احمد نعيم 1317
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة محمد مصطفى محمد المصري  1318
 2014 هدم كلي بيت حانون الكفارنة محمد مطر سليم الكفارنة 1319

 محمد منير ابراهيم الشنباري  1320
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 بنات
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي العجمي بالقرب من المسجد محمد مهدي محمد اسماعيل 1321
 2014 هدم كلي شارع ابو صفية محمد موسى سالم أبو غزال 1322
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( محمد ناصر عوض العنزي  1323
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 2014 هدم كلي شارع المصريين  محمد ناهض ابراهيم المصري  1324
 2014 هدم كلي قرب مسجد النصر محمد نجيب اليازجي 1325
 2014 هدم كلي ش ابو رحمة محمد نجيب حسين علي االشقر 1326
 2014 هدم كلي شارع النزازة محمد نجيب محمد الزعانين 1327
 2014 هدم كلي حي الصالح محمد هاني زكي جبر 1328
 2014 دم كليه شارع السكة محمد وحيد عبد الكريم حمد 1329
 2014 هدم كلي قاع البئر محمد ياسر عدنان أبو عودة 1330
 2014 هدم كلي شارع القرمان محمد يوسف أحمد حمدان 1331
 2014 هدم كلي بيت حانون -ارض الشوا محمد يوسف محمد ابو عودة 1332
 2014 هدم كلي بيت حانون مقابل نايف ابو علبة ا محمد يوسف محمد أبو عودة  1333
 2014 هدم كلي شارع القدس محمد يوسف محمود عبدهللا 1334

1335 
محمدعبد القادر عبد الكريم عبد 

 هللا أبو عودة
 هدم كلي ش حمد

2014 
 2014 هدم كلي حي االمل محمم عبد الرحمن محدمد صالحة 1336

 محمود ابراهيم محمد الكفارنة 1337
الشارع العام_بالقرب من مسجد ابن 

 الباز
 كلي هدم

2014 
 2014 هدم كلي شارع القدس محمود احمد اسماعيل شبات 1338
 2014 هدم كلي بورة جميل محمود احمد خضر عبيد 1339

شارع  -بيت حانون  -شمال غزة   محمود احمد علي ابو عاذرة 1340
 الربوة

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي حي االمل محمود اسماعيل ابرهيم ابو عودة 1341
 2014 هدم كلي شارع حمد  -بيت حانون  محمود ايمن زكي عدوان  1342

 محمود أديب محمد الكفارنة  1343
الشارع العام_بالقرب من مسجد ابن 

 الباز
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع حمد -بيت حانون  محمود حاتم يوسف قاسم  1344
 2014 هدم كلي شارع السلطان محمود حسن محمد االشقر 1345
 2014 هدم كلي شارع القدس محمود حسن ناصر ناصر 1346
 2014 هدم كلي حي الصالح محمود حسين محمد نصير 1347
 2014 هدم كلي حي األمل محمود خضر إبراهيم عبيد 1348
 2014 هدم كلي شارع السكة محمود رشدي عبد الكريم حمد 1349
 2014 م كليهد شارع المصريين  محمود رياض محمد أبو عودة 1350
 2014 هدم كلي شارع القدس محمود زايد خليل الزعانين 1351
 2014 هدم كلي ابو غزالة محمود زيد سليمان الكفارنة 1352
 2014 هدم كليشارع  -بيت حانون  -شمال غزة   محمود شوقي فتحي سعادة 1353
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 زمو
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة محمود صبحي زكي الكفارنة 1354
 2014 هدم كلي حي األمل محمود عامر كامل الشنباري  1355

1356 
محمود عبد الحميد عبدهللا ابو 

 عودة
 هدم كلي البورة _بيت حانون 

2014 

محمود عبد الرحمن محمد  1357
 الشنباري 

 هدم كلي شارع القدس
2014 

 محمود عبد العزيز احمد الكفارنة 1358
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 كليهدم 

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون المصريين محمود عبد العزيز أحمد المصري  1359
 2014 هدم كلي شارع البعلي محمود عبد القادر عبد فياض 1360
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة محمود عبد الهادي محمود الكفارنة 1361
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  محمود عبدهللا حسن ابوعودة 1362
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  محمود على عبدالسالم قاسم 1363
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع زمو محمود علي عبد هللا عدوان 1364
 2014 هدم كلي النصر محمود فوزان يوسف قاسم 1365
 2014 هدم كلي حي النصر محمود فوزي محمد الكفارنة 1366
 2014 هدم كلي حي االمل باري محمود محمد احمد الشن 1367
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع زمو محمود محمد خليل الشاويش 1368
 2014 هدم كلي قرب مؤسسة غسان كنفاني محمود محمد عبد الكريم المصري  1369
 2014 هدم كلي شارع القرمان محمود محي الدين سالم الكفارنة 1370
 2014 هدم كلي / باسل نعيم / أبو غزالةش محمود مدحت عبد العاطي قاسم  1371
 2014 هدم كلي شارع القدس محمود مصطفى عكاشة 1372
 2014 هدم كلي بيت حانون  -البورة محمود مصطفى محمد شحادة 1373
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  محمود نصر أحمد الكفارنة 1374

 محمود وصفي أحمد ناصر 1375
ن عبد شارع السلطا -بيت حانون 

 الحميد
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع العجمي محمود ياسر عدنان ابو عودة 1376
 2014 هدم كلي بيت حانون  محمود يوسف محمد ابوعوده 1377
 2014 هدم كلي شارع القدس محمود يوسف محمود عبدهللا 1378
 2014 يهدم كل البورة _بيت حانون  محمودغزي عبدالرحمن وهدان 1379

1380 
مدحت عبد العاطي عبد المجيد 

 قاسم
 هدم كلي ش/ باسل نعيم / أبو غزالة

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون ش العام  مدحت مصباح اسماعيل صالح 1381
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 2014 هدم كلي حي الصالح مدحت معروف علي ابو عودة 1382
 2014 هدم كلي بيت حانون ش العام  مرزوق مصباح اسماعيل صالح 1383
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة مرسيل محمد جمعة اللداوي  1384
 2014 هدم كلي شارع المصريين مروان خليل محمد المصري  1385
 2014 هدم كلي حي الصالح مروان ذيب عبد الحمن الكفارنة 1386
 2014 هدم كلي بيت حانون الجمارك مروان رزق عطية جابر 1387

 شنباري مروان علي رمضان ال 1388
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 2014 هدم كلي الربوة
 2014 هدم كلي ابو صفية-بيت حانون  مروان محمد ابراهيم كيالني 1389

1390 
 مريم ابراهيم نعيم 

 رفيق فضل ابراهيم نعيم
 هدم كلي شارع باسل نعيم

2014 
 2014 ليهدم ك شارع غزة الجديد -بيت حانون  مريم إبراهيم خليل حمد 1391
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم مريم جبريل أحمد الكفارنة 1392
 2014 هدم كلي شارع حمد مريم حمد محمد سعادة 1393
 2014 هدم كلي أبو صفية مريم سعود سليمان أبو اسعيفان 1394
 2014 هدم كلي شارع حمد مريم محمد عبد هللا عدوان 1395
 2014 هدم كلي البورة -ت حانون بي مسعد كمال علي الشنباري  1396
 2014 هدم كلي البورة -حي األمل  مسعد محمد أحمد الشرافي  1397
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة مسعدة محمد حسين الحمزاوي  1398
 2014 هدم كلي البورة مسعده علي عبدالسالم الكفارنة 1399
 2014 هدم كلي الشارع العام مصباح إسماعيل محمد صالح 1400
 2014 هدم كلي الشارع العام مصطفى احمد محمد نعيم 1401
 2014 هدم كلي الطقطق شارع القرمان مصطفى أشرف مصطفى سعدات 1402
 2014 هدم كلي الغزالت شرق الصناعية مصطفى عطية موسى أبو غزال  1403
 2014 هدم كلي شارع حمد مصطفى عودة شحادة سعدات 1404
 2014 هدم كلي العجمي بالقرب من المسجد د قاسممصطفى قاسم محم 1405
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة مصطفى محمد أحمد المصري  1406
 2014 هدم كلي شارع حمد مصطفى محمد مصطفى العثامنة 1407
 2014 هدم كلي المصريين -بيت حانون  مصعب خليل محمد المصري  1408
 2014 هدم كلي المنطقة الصناعية-بيت حانون  مطاوع محمد احمد السماعنة 1409
 2014 هدم كلي شارع نعيم  معاذ ابراهيم عبيد الكفارنة 1410
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع حمد معاوية حاتم ابراهيم عدوان 1411
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع السلطان  معتز اسماعيل محمد اسماعيل 1412
 2014 هدم كلي انون الزراعةبيت ح معتصم محمد سالم الكفارنة 1413
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 2014 هدم كلي البورة معتصم محمود مصطفى شحادة 1414
 2014 هدم كلي حي الصالح معروف علي عبد العزيز ابو عودة 1415
 2014 هدم كلي حي األمل معزوزه حسين قاسم ابوهربيد 1416
 2014 هدم كلي أول شارع المصريين معين ذيب عبدالرحمن الكفارنة 1417
 2014 هدم كلي حي الصالح معين عاشور محمد الطناني 1418

 معين فوزي عبد هللا السبع 1419
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 2014 هدم كلي دمرة
 2014 هدم كلي بيت حانون الزراعة معين مصباح اسماعيل صالح 1420
 2014 هدم كلي المصري  مفيد ربحي عبد المصري  1421

 د ربه الكفارنةمفيد محمود عب 1422
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون ش العام  ممدوح مصباح اسماعيل صالح 1423
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع دمرة ممدوح مهنا  منصور الكفارنة 1424
 2014 هدم كلي شارع القدس ممصطفى محمود عطاهلل عكاشة 1425
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( ور احمد حسيت قعيسمنص 1426
 2014 هدم كلي شارع شتات منصور عبدالجواد عبدهللا شتات 1427
 2014 هدم كلي النزازة-بيت حانون  منصور عبدالهادي محمد الفالوجي 1428
 2014 هدم كلي شارع حمد منعم حسن اسماعيل عدوان 1429
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع الواد  منير محمد محمود عدوان  1430
 2014 هدم كلي المصري  منير محمود محمد المصري  1431
 2014 هدم كلي شارع السلطان عبد الحميد مهدي إسماعيل محمد إسماعيل 1432
 2014 هدم كلي شارع المصري  مهدي جميل رباح المصري  1433
 2014 هدم كلي شارع حمد مهدي محمد محمد اسماعيل  1434
 2014 هدم كلي حي األمل مهنا علي ناصر ناصر 1435
 2014 هدم كلي شارع المصريين  مهنا كمال رمضان المصري  1436
 2014 هدم كلي شارع غزة الجديد -بيت حانون  مهنا ناهض محمود الشنباري  1437
 2014 هدم كلي الفرطة مهند إبراهيم نحمود السميري  1438
 2014 هدم كلي حي األمل صيرمهند أكرم سليمان ن 1439
 2014 هدم كلي شارع حمد مهند خليل علي أبو هربيد 1440
 2014 هدم كلي بيت حانون  موسى اسماعيل محمد حويحي 1441
 2014 هدم كلي الفرطة موسى حسن سلمان الترابين 1442
 2014 هدم كلي شارع حمد موسى خليل ذياب سعدات 1443
 2014 هدم كلي حي الصالح مشةموسى خليل صابر أبو ع 1444
 2014 هدم كلي شارع غزة الجديد -بيت حانون  موسى سفيان موسى حمد 1445
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 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( موسى سليم محمود أبو راشد 1446
 2014 هدم كلي شارع القدس موسى صابر موسى حسن 1447
 2014 هدم كلي ةالغزالت شرق الصناعي موسى عبدهللا سالم غزال 1448
 2014 هدم كلي معبر ايرز موسى فايز موسى أبو جراد 1449

 موسى ماهر محمد الكفارنة 1450
الشارع العام_بالقرب من مسجد ابن 

 الباز
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع القدس موسى محمد عاشور الشنباري  1451
 2014 دم كليه شارع حمد موسى محمد عبد الكريم حمد  1452
 2014 هدم كلي ش/باسل نعيم موسى محمد عبدهللا أبو عودة 1453
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة موسى محمد محمود الكفارنة 1454
 2014 هدم كلي شارع القرمان مؤيد صالح سالم الكفارنة 1455
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة مؤيد محمد جمعة اللداوي  1456
 2014 هدم كلي الشارع العام نجيب العماوي ميرفت مسلم  1457
 2014 هدم كلي شارع المصريين  ميساء صابر عبدالرازق السلطان 1458
 2014 هدم كلي شارع القدس-بيت حانون  ميسر حسين عبدالجواد ابو زريق 1459
 2014 هدم كلي شارع القرمان ناجي زاهر موسى حمدان 1460

1461 
 ناجي عبد العزيز عبد الرحمن

 وهدان
 هدم كلي البورة _بيت حانون 

2014 
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة ناجي محمد شعبان الكفارنة 1462
 2014 هدم كلي المصري  نادر عبد هللا عبد الرزاق المصري  1463
 2014 هدم كلي شارع ابو عودة نادر مجدي عبد الرحمن قاسم 1464
 2014 هدم كلي ةشارع ابو عود نادي محمد شعبان الكفارنة 1465
 2014 هدم كلي شارع المصريين  ناصر ايمن محمد المصري  1466
 2014 هدم كلي ش حمد ناصر صبري احمد حمد 1467
 2014 هدم كلي الغزالت شرق الصناعية ناصر عبد المجيد أبو غزال 1468

 ناصر ماهر محمد الكفارنة  1469
الشارع العام_بالقرب من مسجد ابن 

 الباز
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع حمد  ناصر محمد سليمان الغمرى  1470
 2014 هدم كلي بيت حانون ش العام  ناصر مصباح اسماعيل صالح 1471
 2014 هدم كلي شارع القرمان نافذ خضر أحمد حمدان 1472
 2014 هدم كلي مسجد التقوى  -بيت حانون  نافذ فتحي طه قاسم 1473
 2014 هدم كلي شارع المصريين  دهللا المصري ناهض ابراهيم عب 1474
 2014 هدم كلي شارع المصريين  ناهض حمزة عبد الفتاح المصري  1475
 2014هدم كلي  دمره ناهض عبد القادر حميد 1476
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خالي )غير 
 سكني(

1477 
ناهض عبد الكريم عبد الرازق 

 2014 هدم كلي شارع ابو عودة الكفارنة
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  عبد العزيز وهداننايف عبد الكريم  1478
 2014 هدم كلي المصري  نائل اكرم محمد المصري  1479
 2014 هدم كلي الطقطق شارع القرمان نائل جهاد محمد فياض 1480
 2014 هدم كلي شارع زمو نائل زكريا محمد حمد 1481
 2014 هدم كلي بيت حانون  نبيل احمد عبدالرازق المصري  1482
 2014 هدم كلي حي األمل نبيل داوود عبد العزيز وهدان 1483
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  نبيل عبدهللا حسن ابوعودة 1484
 2014 هدم كلي حي األمل نبيل عبدهللا محمود نصير 1485
 2014 هدم كلي شارع حمد نبيل محمد احمد حمد 1486
 2014 هدم كلي مدشارع ح نبيل محمد يونس العثماني 1487
 2014 هدم كلي بيت حانون ش العام  نبيل يوسف محمد الكفارنة  1488
 2014 هدم كلي ش/ العام عمارة مسلم العماوي  نجيب عاطف سالم العماوي  1489
 2014 هدم كلي شارع حمد ندى محمود عبد المعطي حمد 1490
 2014 هدم كلي شارع القدس نزار تيسير حسن شبات 1491
 2014 هدم كلي شارع المصريين  نزار نعمان ابراهيم المصري  1492
 2014 هدم كلي حي االمل نسيم محمود حسين نصير 1493
 2014 هدم كلي شارع القرمان نسيم موسى أحمد حمدان 1494

1495 
نصر الدين محمد عثمان أبو 

 هربيد
 هدم كلي البورة 

2014 
 2014 هدم كلي حانون  البورة _بيت نصر أحمد محمد الكفارنة 1496
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة نضال جمال عبدالرازق أبوعودة 1497
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  نضال نبيل عبدهللا ابوعودة 1498
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة نعمان ابراهيم عبدالعزيز الكفارنة 1499

 نعمة احمد سلمان السبع 1500
شارع  -ون بيت حان -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون شارع شتات نعمة جاد هللا اسعد العثامنة 1501
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع ابوعودة  نعمة محمد محمد قاسم 1502
 2014 هدم كلي المصري  نعيم عبد الخالق احمد المصري  1503
 2014 هدم كلي القدس بيت حانون شارع نعيم محمد احمد الزعانين 1504
 2014 هدم كلي البورة  نعيمة كمال علي الشنباري  1505
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 2014 هدم كلي البورة نفين عبد القادر حسين فياض  1506
 2014 هدم كلي المصري  نفين محمد عبد الكريم المصري  1507
 2014 هدم كلي ابو غزالة نمر رمضان عباس المصري  1508
 2014 هدم كلي المصري  نهيل اكرم محمد المصري  1509
 2014 هدم كلي شارع حمد نهيل محمد يونس العثماني 1510
 2014 هدم كلي المصري  نور اسعد اسماعيل احمد 1511

 نور الدين نمر موسي المصري  1512
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 2014 هدم كلي الربوة
 2014 هدم كلي بيت حانون دمرة نور حسين محمد حمد 1513
 2014 هدم كلي شارع القرمان نور موسى أحمد حمدان 1514
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( نوفل رجب حسن أبو صفية 1515
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة هاني أكرم عبدالجواد قاسم 1516

1517 
هاني زكي عبد الهادي جبر 

 )الكفارنه(
 هدم كلي حي الصالح

2014 
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  يق وهدانهاني عبدهللا توف 1518
 2014 هدم كلي   هاني مقبل  زهد  1519
 2014 هدم كلي شارع المصريين  هالل احمد عبد العزيز المصري  1520
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة هالل محمد محمد المصري  1521
 2014 هدم كلي حي االمل هليل ناصر ناصر حسن 1522
 2014 هدم  كلي شارع السلطان عبدهللا عبد الرحمن همام محمد 1523
 2014 هدم كلي الشارع العام هناء علي احمد عبد الهادي 1524
 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم هناء ياسر عبد اسماعيل 1525
 2014 هدم كلي عمارة مسلم العماوي ش/ العام هنادي عوض هللا عبد العماوي  1526
 2014 هدم كلي المصري  لكريم المصري هنادي محمد عبد ا 1527
 2014 هدم كلي شارع المغاير هند محمود زايد الزعانين 1528
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع السكة هنية جاسر حسن اخروات 1529
 2014 هدم كلي شارع المقبرة هيام عبد هللا محمد بكر 1530
 2014 كليهدم  شارع أبوعودة هيثم جمال عبدالرازق أبوعودة 1531
 2014 هدم كلي حي األمل هيثم زكريا سليمان نصير 1532

 هيثم سمير  مصطفي خليل 1533
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بداية شارع المصري  هيثم عامر نجيب العيماوي  1534
 2014 هدم كلي بيت حانون الزراعة هيثم محمد سالم الكفارنة 1535
 2014 هدم كلي شارع القدس هيثم محمود جبريل احمد 1536
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 هيجر محمد العبد المصري  1537
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 الربوة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي المصري  وائل اكرم محمد المصري  1538
 2014 هدم كلي شارع القرمان وائل خضر أحمد حمدان 1539
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة دةوائل زياد محمد أبوعو  1540
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( وائل سعد سليمان أبو سلعة 1541

 وائل عبد الرحمن عبد هللا المصري  1542
مسجد أبو  -المصريين  -بيت حانون 

 بكر
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع حمد  وائل فضل محمد عدوان  1543
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  ز وهدانوائل ماجد عبد العزي 1544

 وائل محمد سعدي األشقر 1545
شارع السلطان عبد  -بيت حانون 

 الحميد 
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع ابوعودة  وائل مصباح عبد السالم قاسم 1546

 وجدي داوود جبر الكفارنة 1547
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 2014 ليهدم ك دمرة
 2014 هدم كلي شارع الشهيد باسل نعيم وجدي صالح الدين محمود نعيم 1548
 2014 هدم كلي بيت حانون  وجدي محمد أحمد المصري  1549
 2014 هدم كلي شارع القرمان وحيد خضر أحمد حمدان 1550

 وديع عوني فوزي عبد هللا السبع 1551
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي ش القدس وردة عبد الرحمن محمد ابو عمشة  1552
 2014 هدم كلي شارع حمد  وسام احمد محمد عدوان  1553
 2014 هدم كلي شارع غزة الجديد -بيت حانون  وسام أحمد إبراهيم حمد 1554
 2014 هدم كلي شارع حمد وسام جبر عبد المجيد  ابو عودة 1555
 2014 هدم كلي شارع المغاير يا محمد حمدوسام زكر  1556
 2014 هدم كلي بورة جميل -بيت حانون  وسيم ناصر أحمد الزعانين 1557

شارع السلطان عبد  -بيت حانون  وصفي أحمد حسن ناصر 1558
 الحميد

 هدم كلي
2014 

 وصفي عبد الرحمن محمد وهدان 1559
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 بنات
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  وصفية عبدالرحمن محمد وهدان 1560
 2014 هدم كلي شارع حمد وضاح يوسف محمد قاسم 1561

1562 
وضحة احمد حسين مريشد )ارملة 

) 
 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية(

2014 
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 2014 هدم كلي شارع باسل نعيم وفيق حسن علي عودة  1563
 2014 هدم كلي شارع القرمان يد حمدانوالء إسماعيل رش 1564
 2014 هدم كلي بورة أبو غزال وليد جهاد رمضان المصري  1565
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة وليد عبد الحافظ موسى ابو عودة 1566
 2014 هدم كلي شارع حمد  وليد محمد قاسم عدوان  1567
 2014 كلي هدم المصريين -بيت حانون  وليد نمر موسى المصري  1568
 2014 هدم كلي البورة وهدان خليل توفيق وهدان 1569
 2014 هدم كلي المصري  ياسر اسماعيل محمد المصري  1570
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  ياسر إبراهيم ذيب الكفارنة 1571
 2014 هدم كلي حي االمل ياسر أحمد حسين زويدي 1572
 2014 هدم كلي العجمي بالقرب من المسجد ياسر أحمد عبد هللا العثامنة  1573
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع صالح الدين ياسر رمضان محمد البسيوني 1574

 ياسر عبد الرحمن محمد وهدان 1575
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 بنات
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي قاع البئر ياسر عدنان محمد أبو عودة 1576

 ات عطا هللا المصري ياسر عرف 1577
مدارس  -المصريين  -بيت حانون 

 الوكالة
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع أبوعودة ياسر محمود شعبان الكفارنة 1578
 2014 هدم كلي شارع المصريين ياسمين خميس علي المصري  1579

 ياسين محمد عبد الخالف طه قاسم 1580
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 زمو
 كليهدم 

2014 
 2014 هدم كلي البورة  يحيى أحمد أيوب الشنباري  1581
 2014 هدم كلي عمارة مسلم العماوي -الشارع العام يحيى أيوب عبدربه قاسم  1582

 يحيى جمال موسى شبات 1583
الشارع العام_بالقرب من مسجد ابن 

 الباز
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي حي األمل يحيى خضر إبراهيم عبيد 1584
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( يحيى زكريا حسين شبات 1585

 يحيى زهير محمد الكفارنة 1586
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 2014 هدم كلي دمرة
 2014 هدم كلي مسجد التقوى  -بيت حانون  يحيى عارف علي أبو عودة 1587
 2014 يهدم كل حي الصالح يحيى عبد الكريم سليمان محمد 1588
 2014 هدم كلي بيت حانون -شارع العجمي يحيى عدنان محمد ابوعودة 1589

 يحيى فوزي عبد هللا السبع 1590
شارع  -بيت حانون  -شمال غزة  

 دمرة
 هدم كلي

2014 
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 2014 هدم كلي شارع البورة  يحيى محمد احمد المصري  1591

 يحيى محمود حسن األشقر 1592
عبد  شارع السلطان -بيت حانون 

 الحميد 
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  يحيى نصر أحمد الكفارنة 1593
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  يحيي نبيل عبدهللا ابوعودة 1594
 2014 هدم كلي شارع حمد يزدان محمد يونس العثماني 1595
 2014 هدم كلي شارع أبو عودة يسري محمود شعبان الكفارنة 1596
 2014 هدم كلي حي الصالح يعقوب هاني زكي جبر 1597
 2014 هدم كلي البورة  يوسف أحمد أيوب الشنباري  1598

 يوسف أحمد حسن ناصر 1599
شارع السلطان عبد  -بيت حانون 

 الحميد
 هدم كلي

2014 

 يوسف جمال موسى شبات 1600
الشارع العام_بالقرب من مسجد ابن 

 الباز
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي شارع المصري  يوسف جميل رباح المصري  1601
 2014 هدم كلي شارع المصريين  يوسف زكي يوسف شنينو 1602
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( يوسف سلمي حسين السواركة 1603
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( يوسف سليم محمود أبو راشد 1604
 2014 هدم كلي بيت حانون  حمديوسف صيام يوسف  1605

1606 
يوسف عبد الرحمن عبد هللا 

 المصري 
مسجد أبو  -المصريين  -بيت حانون 

 بكر
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي بيت حانون المصريين يوسف عبد العزيز أحمد المصري  1607
 2014 هدم كلي شارع حمد يوسف عصام يوسف حمد 1608
 2014 هدم كلي المصري  ري يوسف عطا هللا حسين المص 1609
 2014 هدم كلي شارع الكفارنة يوسف فوزان يوسف طه 1610
 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  يوسف محمد إسماعيل أبو عودة 1611
 2014 هدم كلي بيت حانون ش العام  يوسف محمد حسن الكفارنة  1612
 2014 هدم كلي شارع المغاير يوسف محمد عبد الهادي حمد 1613
 2014 هدم كلي شارع المقبرة يوسف محمد عطا بكر 1614
 2014 هدم كلي شارع القدس يوسف محمود حسن عبدهللا  1615
 2014 هدم كلي حي الصالح يوسف محمود حسين نصير 1616
 2014 هدم كلي ابو غزالة يوسف منذر كامل العمادي 1617
 2014 هدم كلي زازةالن-بيت حانون  يوسف ياسر عبدالهادي الفالوجي 1618
 2014 هدم كلي شارع المقبرة يونس  محمود عطا بكر 1619
 2014 هدم كلي حي األمل )البورة( يونس زكريا حسين شبات 1620
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 2014 هدم كلي البورة _بيت حانون  يونس محمد إسماعيل أبو عودة 1621
 2014 هدم كلي بيت حانون )أبو صفية( يونس محمد منصور منصور 1622

1623 
 ابتسام سعيد محمد ابوخماش

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

1624 
 ابراهيم سالم بركه ابو شباب

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

1625 
 ابراهيم عودة سلمان ابو جراد

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي 9شقة 1الندى برج  براهيم عيسى محمد ابوسعدةا 1626

1627 
 ابراهيم كمال محمد ابو شباب

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي ابراج الندى   1628

1629 
 اسماعيل سالم بركه ابو شباب

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

1630 
 اشرف مصطفى عبدهللا الكفارنه

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

1631 
 اياد محمد غالي الجبالي

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 اياد محمود محمد التلولي 1632
عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 

 2014 هدم كلي حانون 
 2014 هدم كلي 5عزبة بيت حانون خلف برج  ن محمد محمود الكفارنهايما 1633
 2014 هدم كلي 11شقة 1الندى برج  ايمان محمود محمد عزيز 1634
 2014 هدم كلي 13شقة 1الندى برج  أيمن عبد اللطيف محمد احمد 1635

1636 
 أحمد حسن محمد ابو شغيبه

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 يهدم كل
2014 

 2014 هدم كلي 16شقة 1الندى برج  أحمد سعيد يوسف طوالن 1637
 2014 هدم كلي حاصل للسكن 1الندى برج  أحمد عبد الرحمن محمد موسى 1638

1639 
 أحمد عطوه سليمان دوابحه

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  أحمد فوزي محمد سحويل 1640
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  أحمد محمد أحمد محمود 1641
 2014 هدم كلي 6شقة 2الندى برج  اسامه محمد عبد الرازق درابيه 1642

1643 
 اسعد عقل مصطفى عقل

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 
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1644 
 اشرف فرج زيدان جردات

عزبة بيت  - بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  اشرف موسى سليمان ابو صفره 1645

 اكرم حامد عودة ابو شباب 1646
عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 

 2014 هدم كلي حانون 
 2014 هدم كلي 11شقة 2الندى برج  امال سيد احمد ابو نحل 1647

1648 
د ابو انس عبد السالم محمو 

 عزبة بيت حانون  الجديان
 هدم كلي

2014 

1649 
 ايهم أحمد سليم حيدر

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 بركه عودة عودة ابو شباب 1650
عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 

 2014 هدم كلي حانون 
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  بالل محمد عبدهللا ابو حجر 1651
 2014 هدم كلي حاصل للسكن 1الندى برج  بهاء صالح محمد ابو نحل 1652
 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  تامر حسن نمر ابو علي 1653
 2014 هدم كلي 14شقة 1الندى برج  تغريد سمير محمد جراد 1654

1655 
تيسير محمود عبد القادر ابو 

 شباب
بيت عزبة  -بيت حانون  -شمال غزة 

 حانون 
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي 15شقة 2الندي برج  جمال فتحي السيد ابو نحل 1656
 2014 هدم كلي 5عزبة بيت حانون خلف برج  جمال محمد حمدان ابو غنايم 1657
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  جهاد خليل ابراهيم نجم 1658
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  جوزه حمود محمد ابو شباب 1659
 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  حاتم مسلم عبد الكريم ابوعيد 1660
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  حسام فايز محمد سحويل 1661

1662 
 حسام محمود محمد التلولي

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  حسن حسين حسن الوالى 1663
 2014 هدم كلي 5شقة 1الندى برج  حسين نصر حسين ابو مرسه 1664

1665 
 حكمت عبد القادر محمد ابو عقل

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  حنان أحمد محمد خروات 1666

1667 
 حنان سالم محمد ابو شباب

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  خالد امين عبدهللا الهجين 1668
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 2014 هدم كلي 5حاصل سكنى -2الندى برج  خالد صبري العبد الغرباوي  1669

1670 
 خالد صالح حامد ابو شباب

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  خالد محمد عبد هللا ابو حجر 1671
 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  خالد هويشل موسى ابو عقل 1672
 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  خليل محمد أحمد الشلتاوي  1673
 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  رامي صبحي مصطفى العلول 1674
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  مي عادل محمد اخرواترا 1675
 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  رامي علي محمد بركات 1676

1677 
 رائد سلمان بركه ابو شباب

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  رزق محمد عبدهللا سحويل 1678
 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  فيق توفيق محمود نصارر  1679
 2014 هدم كلي 10شقة 2الندى برج  رمزي محمد عودة الزهيري  1680
 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  ريم عبد الرحمن عبد القادر شاليل 1681
 2014 هدم كلي 2شقة 1الندى برج  زهيه عبدالرحمن اسعد نوفل 1682
 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  جميل محمد عزام زياد 1683
 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  زياد محمد عبد اللطيف أحمد 1684
 2014 هدم كلي 15شقة 1الندى برج  زياد مصطفى محمود ابو رمضان 1685
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  سالم سليمان محمد ارميالت 1686

1687 
 و عقلسالم موسى محمد اب

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

1688 
 سالمة بركه عودة ابو شباب

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

1689 
 سالمة عامر عودة ابو جراد

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي 13شقة  2ج الندى بر  ساميه محمد يوسف احمد 1690
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون    1691
 2014 هدم كلي حاصل للسكن 1الندى برج  سعد كمال سعيد ابو جازيه 1692

1693 
 سعد مزين سليمان ابو جراد

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  سعيد أحمد يوسف شبات 1694

1695 
 سعيد عودة سليمان أبو جراد

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 
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 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  سعيد مصطفى أحمد ابو جالله 1696
 2014 هدم كلي 6ابراج الندى برج رقم  سلمان حمد عياده ابو عمرة 1697

1698 
 سليم أحمد سليم حيدر

عزبة بيت  -بيت حانون  -مال غزة ش
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  سليمان عودة هللا سليمان الخرافين 1699
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  سليمان فرج سليمان عبيد 1700
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  اسليمان موسى سليمان ابو صفره 1701
 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  ادر محمد ظاهرسمير عبد الق 1702
 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  سهيل يونس محمد الحمالوي  1703
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  سهيله محمد سالم عبيد 1704
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  شاكر فرج سليمان عبيد 1705
 2014 هدم كلي حاصل للسكن 1لندى برج ا صابر صالح محمد ابو نحل 1706

1707 
 صالح بركه عودة ابو شباب

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي 8شقة 2الندى برج  صبري العبد أحمد الغرباوي  1708

1709 
 صالح حامد عودة ابو شباب

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي 7شقة 1الندى برج  صالح محمد عاشور ابو نحل 1710
 2014 هدم كلي 18شقة 1الندى برج  ضيف هللا سليم سالمه الفيومي 1711
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  طالل محمد عبد هللا ابو حجر 1712
 2014 هدم كلي 10شقة 1الندى برج  طلعت حسين خليل سرحان 1713
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  شه حسن حسين ابو سردانهعاي 1714
 2014 هدم كلي 3أبراج الندى برج رقم  عبد الحكيم حسين خليل سرحان 1715
 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج  عبد الكريم حسن أحمد العمودي 1716
 2014 هدم كلي 5عزبة بيت حانون خلف برج  عبد الكريم درويش مصطفى خلة 1717
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  عبدهللا محمد عبدهللا ابو حجر 1718

1719 
عبد الحفيظ عثمان عبد الحفيظ ابو 

 3شقة 2الندى برج  سالم
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  عبد الكريم موسى ابراهيم الحمالوي  1720
 2014 هدم كلي 12شقة 2الندى برج  عبد هللا احمد صالح عزيمه 1721

1722 
 عبدهللا بركه عودة ابو شباب

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

1723 
 عبدهللا مصطفى عبدهللا الكفارنه

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 
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 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  عبير مصباح محمد سرحان 1724
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  ان حسين سلمان ابو شحادةعثم 1725
 2014 هدم كلي 2شقة 2الندى برج  عزيزة محمد حسن العالول 1726
 2014 هدم كلي 17شقة 1الندى برج  عصام عليان علي حجازي  1727
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  عالء عبدهللا محمود الكفارنه 1728
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  نعالء فوزي صالح حسا 1729

 عماد حسن عبدهللا حسب هللا 1730
عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 

 2014 هدم كلي حانون 
 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  عماد الدين محمد حموده نصار 1731
 2014 هدم كلي 6شقة 1الندى برج  عمر فرج هللا أحمد فرج هللا 1732
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  اكرم حامد ابو شبابعودة  1733

1734 
 عودة سليمان مسلم ابو جراد

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

1735 
 عودة شتيوي موسى ابو عقل

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

عوض هللا محمد عبد اللطيف  1736
 3دى برج ابراج الن احمد

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  عيد عودة سويلم العزازمه 1737
 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  فادي هاشم محمود ابو ناصر 1738
 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  فاروق ابراهيم محمود زياده 1739

1740 
 فاطمه حرب حماد ابو صفره

عزبة بيت  -انون بيت ح -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  فاطمه محمد عبدهللا نصار 1741
 2014 هدم كلي 8شقة 1الندى برج  فايق محمد درويش العجرمي 1742

 فتحي جهاد منصور ابو شباب 1743
عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 

 2014 هدم كلي حانون 
 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  الهادي محمد البرعيفرج عبد  1744

1745 
 فضيه سالم سليم ابو شباب

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

1746 
 فكري أحمد سليم حيدر

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  فوزي محمد عبدهللا سحويل 1747

 كامل محمد عودة ابو شباب 1748
عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 

 2014 هدم كلي حانون 
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 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  كريم داود جبر الكفارنه 1749

1750 
 كمال محمد عودة ابو شباب

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 عبدهللا الكفارنهلؤي مصطفى  1751
عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 

 2014 هدم كلي حانون 
 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  لينا جمال موسى النجار 1752

1753 
 مجدي مصطفى عبدهللا الكفارنه

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي ون عزبة بيت حان محمد حسين سلمان ابو شحادة 1754

1755 
 محمد اسماعيل مصطفى نصار

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي 5عزبة بيت حانون خلف برج  محمد أحمد محمد سلمان 1756
 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  محمد زياد مصطفى ابو رمضان 1757

1758 
 بابمحمد سالم بركه ابو ش

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

1759 
 محمد سالم درويش رميالت

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  محمد سهيل ساكب مهنا 1760
 2014 هدم كلي حاصل للسكن 1الندى برج  محمد صالح محمد ابو نحل 1761
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  محمد عبد الرحمن عبدهللا حسونة 1762
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  محمد عبدهللا علي ابو قايده 1763
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  محمد عبد هللا محمد ابو حجر 1764
 2014 هدم كلي 5شقة 2الندى برج  محمد عبد هللا محمد صالحه 1765
 2014 هدم كلي 4شقة 2الندى برج  محمد عثمان عبد الحفيظ ابوسالم 1766
 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  محمد علي ظاهر نصار 1767
 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  محمد فتحي السيد ابو نحل 1768
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  محمد فرج سليمان عبيد 1769

1770 
 د ابو شبابمحمد كامل محم

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي 18شقة 2الندى برج  محمد كمال خميس حنون  1771
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  محمد محمد محمد ابو عوده 1772
 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  محمد محمود محمد قمر 1773
 2014 هدم كلي 16شقة 2الندى برج  الغرباوي  محمد محمود مختار 1774
 2014 هدم كليعزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة  محمد مزيد سليمان ابو جراد 1775



365 

 

 حانون 
 2014 هدم كلي 6شقة 1الندى برج  محمد موسى شحاده احمد 1776
 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  محمود أحمد اسعد الناطور 1777
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  ن حسين ابو كلوبمحمود حس 1778
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  محمود محمد محمد ابو عوده 1779

 مدهلل ابراهيم عطيه حيدر 1780
عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 

 2014 هدم كلي حانون 
 2014 هدم كلي العزبة مسعده مزيد سليمان جردات 1781

1782 
صطفى مصطفى اسماعيل م
 3ابراج الندى برج  االخرس

 هدم كلي
2014 

1783 
مصطفى اسماعيل مصطفى 

 نصار
عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 

 حانون 
 هدم كلي

2014 
 2014 هدم كلي 17شقة 2الندى برج  مصطفى محمد سالم حماده 1784
 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  مصطفى محمد محمد ابو عوده 1785
 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  حمود سعدي سنونومصطفى م 1786

1787 
 منصور جهاد منصور أبو شباب

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  موسى محمد أحمد ابو سته 1788
 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  ناديه عبد الرازق عبد الكريم مقداد 1789
 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  ناصر سالم علي خفاجه 1790

1791 
 نايف سالمه غنيم ترابين

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  نائل مصطفى عبد الهادي شاليل 1792
 2014 هدم كلي ون عزبة بيت حان نبويه نصار سعيد ابو شحادة 1793
 2014 هدم كلي 1شقة 1الندى برج  نصار محمد خليل رمان 1794

 نور عودة سليمان ابو جراد 1795
عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 

 2014 هدم كلي حانون 

1796 
 هاني حسن عبد هللا حسب هللا

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي 1شقة 2الندى برج  اسين عيسىهاني نافع ي 1797
 2014 هدم كلي 3ابراج الندى برج  هبه صبري العبد حموده 1798
 2014 هدم كلي 12شقة 1الندى برج  هيثم أحمد محمد نصير 1799
 2014 هدم كلي 9شقة 2الندى برج  وائل صبري العبد الغرباوي  1800
 2014 هدم كلي 3دى برج ابراج الن وائل محمد أحمد ابو الشيخ 1801



366 

 

 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  ياسر حسين سلمان ابو شحادة 1802
 2014 هدم كلي 7شقة 2الندى برج  ياسر صبري العبد الغرباوي  1803

1804 
 ياسر عبد ربه سالمه الجالوي 

عزبة بيت  -بيت حانون  -شمال غزة 
 حانون 

 هدم كلي
2014 

 2014 هدم كلي عزبة بيت حانون  شباب يوسف ابراهيم احمود ابو 1805
 2014 هدم كلي 4ابراج الندى برج رقم  يوسف حسين أحمد حماد 1806
 2014 هدم كلي 4شقة 1الندى برج  يوسف محمد محمد عياده 1807
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 (12ملحق رقم )
  (1)م 2014 – 2007المنازل التي تعرضت لإلضرار الجزئية في الفترة ما بين عامي 

 التاريخ نوع الضرر نوانالع االسم م

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عبد هللا توفيق عبد الرحمن وهدان 1

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل إياد عبد هللا توفيق وهدان 2

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل توفيق عبد الرحمن محمد وهدان 3

 2009 / 2008 جزئيضرر  بورة جميل عماد توفيق عبد الرحمن وهدان 4

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أشرف توفيق عبد هللا وهدان 5

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل شحدة توفيق عبد الرحمن وهدان 6

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رفيق حسين حسن النواصره 7

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل يوسف محمد إسماعيل أبوعودة 8

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل يونس محمد إسماعيل أبو عودة 9

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل خالد محمد إسماعيل أبو عودة 10

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حاتم محمد إسماعيل أبو عودة 11

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل شادي محمد إسماعيل أبو عودة 12

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل علي ناصر ناصرجمال  13

14 
عبد السالم توفيق عبد الرحمن 

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل وهدان

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل زكي عبد الرحمن محمد وهدان 15

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل علي زكي عبد الرحمن وهدان 16

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل من وهدانأيمن زكي عبد الرح 17

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل بكر زكي عبد الرحمن وهدان 18

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل وصفية عبد الرحمن وهدان 19

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد غازي عبد الرحمن وهدان 20

 2009 / 2008 ضرر جزئي جميل بورة محمود غازي عبد الرحمن وهدان 21

                                                 

يع هذه االسماء من مجموعة مؤسسات منها )بلدية بيت حانون، وزارة األشغال، المركز الفلسطيني تم تجم (1)
 لحقوق اإلنسان(.
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل طلعت غازي عبد الرحمن وهدان 22

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عبد العزيز عبد الرحمن وهدان 23

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أسامة علي ناصر ناصر 24

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سميح علي ناصر ناصر 25

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل زاهر علي ناصر ناصر 26

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل مهنا علي ناصر ناصر 27

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل ناجي عبد العزيز عبد الرحمن وهدان 28

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عطا هللا موسى إبراهيم أبو عودة 29

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع القدس شعبان أحمد الزعانينأحمد  30

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع القدس فضل شعبان أحمد الزعانين 31

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع القدس أميرة موسى حسن الشنباري  32

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع القدس نعيم محمد أحمد الزعانين 33

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع القدس انينسعيد شعبان أحمد الزع 34

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع القدس شعبان أحمد خليل الزعانين 35

 2009 / 2008 ضرر جزئي خلف السوق النركزي  ظريفة عودة أحمد الزعانين 36

 2009 / 2008 ضرر جزئي خلف السوق النركزي  أيمن حسين عبدهللا البتي 37

 2009 / 2008 ضرر جزئي خلف السوق النركزي  لبتيحسين عبدهللا أحمد ا 38

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد محمد جميل محمد زويدي 39

 2009 / 2008 ضرر جزئي خلف السوق النركزي  شوقي عزات عبدهللا البساينة 40

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد عماد عبد الروؤف أحمد ناصر 41

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد حازم موسى أحمد شبات 42

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد زياد محمد عبد الهادي الزعانين 43

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد بهاء شعبان أحمد الزعانين 44

 2009 / 2008 ضرر جزئي   إسماعيل محمد عبد الهادي الزعانين 45

 2009 / 2008 ضرر جزئي   نبيل عيد محمد البياري  46

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد عيد محمد البياري  47

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عيد محمد البياري  48
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 2009 / 2008 ضرر جزئي   أحمد شعبان الزعانين 49

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد إياد شعبان أحمد الزعانين 50

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أمنة علي حسن الزعانين 51

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عمر محمد عبد الهادي الزعانين 52

 2009 / 2008 ضرر جزئي   رمضان موسى حسن الزعانين 53

 2009 / 2008 ضرر جزئي   طالل رمضان موسى الزعانين 54

 2009 / 2008 ضرر جزئي   حسن رمضان موسى الزعانين 55

 2009 / 2008 ضرر جزئي   فايز عبد هللا الزعانين 56

 2009 / 2008 ضرر جزئي   فواز عبد هللا الزعانين 57

 2009 / 2008 ضرر جزئي   خالد عبد ربه الزعانين 58

 2009 / 2008 ضرر جزئي   يوسف عبد ربه خليل 59

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عوني عبد هللا الزعانين 60

 2009 / 2008 ضرر جزئي   جمال عبد ربه الزعانين 61

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عوض عبد هللا الزعانين 62

 2009 / 2008 ضرر جزئي   معين عبد ربه على خليل 63

 2009 / 2008 ضرر جزئي   خالد محمود البسيوني 64

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عصام سالمة البساينة 65

 2009 / 2008 ضرر جزئي   زكريا سالمة البساينة 66

 2009 / 2008 ضرر جزئي   البساينة سعد هللا سالمة 67

 2009 / 2008 ضرر جزئي   رندة سالمة البسيوني 68

 2009 / 2008 ضرر جزئي   يحي سالمة البسيوني 69

 2009 / 2008 ضرر جزئي   انتصار حسان البسيوني 70

 2009 / 2008 ضرر جزئي   فضل محمود عبد هللا البسيوني 71

 2009 / 2008 ضرر جزئي   البساينةابراهيم محمود عبد هللا  72

 2009 / 2008 ضرر جزئي   حافظ زيدان جراد أبو جراد 73

 2009 / 2008 ضرر جزئي   إبراهيم أكرم عبد أبو عمشة 74

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد رجب محمود نصير 75
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 2009 / 2008 ضرر جزئي   إبراهيم موسى إبراهيم أبو عودة 76

 2009 / 2008 ضرر جزئي   مضان البسيونيرامي حسين ر  77

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمود خليل عبد الكريم الزعانين 78

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أشرف عصام موسى الشاويش 79

 2009 / 2008 ضرر جزئي   شريف عصام موسى الشاويش 80

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عامر علي محمود خروات 81

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمود اسماعيلمحمد علي  82

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد علي عبد هللا عدوان 83

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أحمد علي عبد هللا عدوان 84

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ماهر خليل علي عدوان 85

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد خليل علي عدوان 86

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أشرف خليل علي دوان 87

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمود علي عبد هللا عدوان 88

 2009 / 2008 ضرر جزئي   جمال خليل علي عدوان 89

 2009 / 2008 ضرر جزئي   علي خليل علي عدوان 90

 2009 / 2008 ضرر جزئي   خليل علي عبد هللا عدوان 91

 2009 / 2008 ضرر جزئي   مجدي محمد خليل الشاويش 92

 2009 / 2008 ضرر جزئي   زياد محمد خليل الشاويش 93

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد خليل خليل الشاويش 94

 2009 / 2008 ضرر جزئي   موسى اسماعيل ابراهيم أبو عودة 95

 2009 / 2008 ضرر جزئي   بسام محمد أحمد زويدي 96

 2009 / 2008 رر جزئيض   محمود اسماعيل ابراهيم أبو عودة 97

 2009 / 2008 ضرر جزئي   طاهر محمود اسماعيل أبو عودة 98

 2009 / 2008 ضرر جزئي   حسن مصطفى السويحلي الكفارنة 99

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ربحي حسن مصطفى الكفارنة 100

 2009 / 2008 ضرر جزئي   بسام حسن مصطفى الكفارنة 101

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ديمحمد أحمد حسن زوي 102
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أمجد جمال ديب الكفارنة 103

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فادي جمال ذيب الكفارنة  104

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أحمد محمد أحمد الزويدي 105

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رامي حامد محمد الشنباري  106

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل إبراهيم ذيب عبد الرحمن الكفارنة 107

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل طالل عبد الكريم محمد ناصر 108

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل نبيل داوود عبد العزيز وهدان 109

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عالء عبد الرحمن ذيب الكفارنة  110

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل ياسر إبراهيم ذيب الكفارنه 111

112 
عبد الرحمن ذيب عبد الرحمن 

 الكفارنة 
 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل خالد عبد الرحمن ذيب الكفارنة 113

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أحمد اسماعيل ابراهيم أبو عودة 114

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عوض ذيب عبد الرحمن الكفارنة 115

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل علي ذيب عبد الرحمن الكفارنة 116

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل وائل علي ذيب الكفارنة 117

 2009 / 2008 زئيضرر ج بورة جميل جمال ذيب عبد الرحمن الكفارنة 118

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سعيد إبراهيم حسن المصري  119

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حسن فوزي رمضان الشنباري  120

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل شادي جمال ذيب الكفارنة 121

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عمر ذيب عبد الرحمن الكفارنة 122

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل جهاد حسين محمد زويدي 123

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل يوسف حسين محمد زويدي 124

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أيوب حسين محمد زويدي 125

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أيمن حسن مصطفى زويدي 126

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حاتم حسين محمد زويدي 127

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد عبد الرحمن محمد صالحة 128

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل منيرة حسين محمد المصري  129
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سعيد داوود عبد العزيز وهدان 130

 2009 / 2008 ضرر جزئي لبورة جمي عماد طه عبد ربه الكفارنة 131

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل طه عبد ربه طه الكفارنة 132

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أحمد طه عبد ربه الكفارنة 133

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد طه عبد ربه الكفارنة 134

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أسعد رجب محمود نصير 135

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رجب أسعد رجب نصير 136

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سمير عبد هللا محمود نصير 137

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أمين عبد هللا محمود نصير 138

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عبد هللا محمود نصير 139

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل صيرنبيل عبد هللا ن 140

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل اسماعيل عبد هللا محمود نصير 141

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عوني أحمد حسين نشوان 142

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل بسمة أحمد عبد الكريم نشوان 143

 2009 / 2008 رر جزئيض بورة جميل مجدي أحمد حسين نشوان 144

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل علي محمود عبد هللا البسيوني 145

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل زكريا سليمان خليل نصير 146

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد زكريا سليمان نصير 147

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أكرم سليمان خليل نصير 148

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل مهند أكرم سليمان نصير 149

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد سميح زكي الكفارنة 150

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أحمد سميح زكي الكفارنة 151

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عماد سميح زكي الكفارنة 152

 2009 / 2008 ضرر جزئي ميلبورة ج حمادة علي عبد السالم الكفارنة 153

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عوني إبراهيم ذيب الكفارنة 154

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سميح زكي عبد الهادي الكفارنة 155

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سعيد محمد حسين نشوان 156
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 2009 / 2008 ئيضرر جز  بورة جميل سهيل إبراهيم ذيب الكفارنة 157

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أسعد محمد حسين نشوان 158

 2009 / 2008 ضرر جزئي   مريم محمد حسين نشوان 159

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حسين محمد حسين نشوان 160

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد فوزي رمضان الشنباري  161

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل ليل المصري عيسى سلمان خ 162

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فتحي سليمان خليل نصير 163

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سلمان فتحي نصير 164

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد فتحي سليمان نصير 165

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عمر جابر عبده ضيف هللا 166

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد عمر ضيف هللا 167

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمود عمر جابر ضيف هللا 168

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أحمد عمر ضيف هللا 169

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حامد محمد أيوب الشنباري  170

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أيوب محمد أيوب الشنباري  171

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الواد محمد أحمد عبدالرحيم سحويل 172

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عمار أحمد عبدالرحيم سحويل 173

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة سامي بشير عوض عاشور 174

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة فايز بشير عوض عاشور 175

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع د.وليد عدوان مي عبد الرحمن سويلمغادة حل 176

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة جمعة أحمد عوض عاشور 177

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع العجوز خالد حسين عبد الرحمن أبو حمدان 178

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الزيتون  جمعة محمد موسى الزعانين 179

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الزيتون  عة محمد موسى الزعانينأشرف جم 180

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع غزة نبيل محمد محمد الزعانين 181

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع غزة محمود محمد محمد الزعانين 182

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع غزة سهيل محمد محمد الزعانين 183
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع غزة زعانينمهدي جمعة محمد ال 184

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع غزة محمد جمعة محمد الزعانين 185

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع غزة مجيدة أحمد موسى الزعانين 186

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع غزة وائل محمود موسى الزعانين 187

 2009 / 2008 رر جزئيض شارع غزة أحمد موسى العبد الزعانين 188

 نافز إبراهيم موسى الزعانين 189
تفرع منزل أبو عمار 

 من شارع غزة
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 أسامة إبراهيم موسى الزعانين 190
تفرع منزل أبو عمار 

 من شارع غزة
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع غزة جمال موسى عبد الرازق الزعانين 191

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع غزة محمد عبد الرازق حسن الزعانين 192

 محمد حسن محمود الزعانين 193
شارع الدكتور عبد 
 الغفار الزعانين

 2009 / 2008 ضرر جزئي

 غسان حسن محمود الزعانين 194
شارع الدكتور عبد 
 الغفار الزعانين

 2009 / 2008 ضرر جزئي

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع غزة هاني أحمد حسن الزعانين 195

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع غزة عبد الغفار أحمد حسن الزعانين 196

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع غزة ممدوح محمد عبد الرازق الزعانين 197

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع غزة سمير محمد عبد الرازق الزعانين 198

199 
 عبد الرازق محمد عبد الرازق 

 الزعانين
 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع غزة

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع زمو ماهر عصام موسى الشاويش 200

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع زمو زاهر عصام موسى الشاويش 201

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع زمو عصام موسى حسن الشاويش 202

 2009 / 2008 ئيضرر جز  شارع زمو حسين خليل حسين الشاويش 203

 2009 / 2008 ضرر جزئي   نعيم جبر سعاده سعدات 204

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع القرمان عليان حسين حسن الكفارنة 205

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد حسين حسن مصطفى 206

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ميسرة محمد حسين مصطفى 207
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 2009 / 2008 جزئي ضرر   طارق محمد حسين مصطفى 208

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع القرمان محمود حسين حسن الكفارنة 209

 2009 / 2008 ضرر جزئي   علي حسين حسن مصطفى 210

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عمر حسين محمد علي 211

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع زمو فالح حرب رشيد أبو عودة 212

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع زمو عادهشوقي فتحي اسماعيل س 213

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عصام محمد محمد الزعانين 214

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير ايهاب جهاد الشاويش 215

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير مهنا جهاد الشاويش 216

 2009 / 2008 ئيضرر جز  شارع خليل الوزير جهاد موسى الشاويش 217

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير أحمد جمعة موسى الشاويش 218

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير فادي أحمد جمعة الشاويش 219

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير محمد أحمد جمعة الشاويش 220

 2009 / 2008 ضرر جزئي زيرشارع خليل الو  حسام اسحاق محمد الزعانين 221

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير صالح محمود محمد خروات 222

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير رائد محمود محمد حمد 223

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير جمال يوسف محمد حمد 224

 2009 / 2008 ئيضرر جز  شارع خليل الوزير عوض محمد حمد 225

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير رمضان شاهين رمضان حمد 226

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير اياد محمود حسن القرمان 227

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير اياد فايق رمضان حمد 228

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير أيمن فتحي عبد الهادي ناصر 229

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير جهاد فوزي عبد الهادي ناصر 230

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير محمد فوزي عبد الهادي ناصر 231

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير إبراهيم عبد الهادي حسن النواصرة 232

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير لنواصرةعمر عبد الهادي ا 233

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير جهاد فؤاد عبد الهادي ناصر 234
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير فؤاد عبد الهادي حسن ناصر 235

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير أحمد فؤاد عبد الهادي ناصر 236

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير عبد الرحمن محمد حسن ناصر 237

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير اسماعيل عبد الرحمن محمد ناصر 238

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير محمد عبد الرحمن ناصر 239

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير عالء أحمد حسن ناصر 240

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير محمد محمد محمد ناصر 241

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير سعدي محمد محمد ناصر 242

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير جمال عبد الكريم محمد ناصر 243

 2009 / 2008 يضرر جزئ شارع خليل الوزير نضال عبد الكريم محمد ناصر 244

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير شحدة محمد محمد ناصر 245

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير منذر طالل ناصر 246

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير نعيم محمد أبوحمدان 247

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير باسم محمد أبوحمدان 248

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير اسماعيل محمد أبوحمدان 249

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير خليل محمد أبو حمدان 250

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير أكرم محمد عبد الرحمن أبو حمدان 251

 2009 / 2008 ر جزئيضر  شارع خليل الوزير عبد الرؤوف حمدان أبو حمدان 252

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير أحمد حسين أبو حمدان 253

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير يوسف حسين أبو حمدان 254

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير عبد الرحمن حسين أبو حمدان 255

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير رمزي محمد رمضان حمد 256

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير محمد خليل موسى فياض 257

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير أيمن محمد خليل فياض 258

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير أنور محمد خليل فياض 259

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير هيام ياسين عبدهللا فياض 260

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير أحمد محمود خليل فياض 261
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير رمزي محمود خليل فياض 262

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير فتحي محمود خليل فياض 263

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير جمال موسى رمضان شبات 264

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير محمد موسى رمضان شبات 265

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير يوسف جمال موسى شبات 266

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير إبراهيم محمد محمد حمد 267

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير خليل إبراهيم محمد حمد 268

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير خالد محمود حمد 269

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير رسمية محمود محمد حمد 270

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير جمال موسى محمد خروات 271

 2009 / 2008 يضرر جزئ شارع خليل الوزير سهيل يوسف محمد حمد 272

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير إبراهيم معين يوسف محمد حمد 273

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير إسماعيل محمد محمد حمد 274

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير حاتم حسين محمود نصير 275

 2009 / 2008 ر جزئيضر  خلف الثالجة موسى عبد هللا سالم غزال 276

277 
مصطفى أحمد محمد نعيم)تم 

 التعديل من قبل م.رشا(
 2009 / 2008 ضرر جزئي مقابل مركز الشرطة

 2009 / 2008 ضرر جزئي العزبة السيد خميس سليمان أبو جراد 278

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم غسان محمد حسن أبو هربيد 279

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم بيدأكرم محمد حسن أبو هر  280

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم رابح محمد حسن أبو هربيد 281

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم محمد موسى سليمان نصير 282

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد مهنا حسين أحمد شبات 283

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد فايزة عطا أحمد الزعانين 284

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد أسعد حسن أحمد الزعانين 285

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة فرج محمود قاسم عدوان 286

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد أحمد عطا أحمد الزعانين 287

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد إبراهيم عطا أحمد الزعانين 288
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 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد عبد الفتاح زايد الزعانين 289

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد سائد عبد الفتاح الزعانين 290

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة محمد زهير قاسم عدوان 291

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة زهير محمد قاسم عدوان 292

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة نايف محمد قاسم عدوان 293

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة شوقي محمد قاسم عدوان 294

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة محمد عبدهللا عدوان 295

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة عماد محمد عبدهللا عدوان 296

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد صابر سليمان خليل نصير 297

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد حسين أحمد شبات محمد 298

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد حسن علي شبات 299

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد رضوان حسن خليل شبات 300

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد حسام عطا شبات 301

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد محمود خليل موسى فياض 302

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد حسن إبراهيم حسين نصار 303

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد محمد يونس محمد عودة 304

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد عوض رمضان محمود البع 305

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد فاروق كمال خالد الكفارنة 306

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد لد حسن الكفارنةجمال خا 307

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد يونس محمد يونس عودة 308

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد محمد عايش محمود أبو هربيد 309

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد أحمد عبدالرؤوف خليل دبور 310

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد إبراهيم خليل علي دبور 311

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد إسماعيل محمد عبدالرحمن حويحي 312

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد طاهر محمد محمود الكفارنة 313

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد محمد يوسف اسماعيل العثماني 314

 2009 / 2008 ضرر جزئي طح البلدمس أحمد خالد حسين الكفارنة 315
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 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد وديع زياد خالد الكفارنة 316

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد كمال خالد حسن الكفارنة 317

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد غسان كمال خالد الكفارنة 318

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة الشوا ياسر ناصر علي ناصر 319

 2009 / 2008 ضرر جزئي   حسن يوسف أحمد الزعانين 320

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد تيسير حسن شبات 321

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد عوض حسن عبدهللا شبات 322

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد أحمد حسين أحمد شبات 323

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد فياض عبد الكريم محمود خليل 324

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة همام بهجت عدوان 325

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة بهجت محمد قاسم عدوان 326

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة إبراهيم محمود قاسم عدوان 327

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد منير محمد سالمة البساينة 328

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد مروان حسين أحمد شبات 329

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد يوسف محمود حسين عبدهللا 330

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد شهاب زكريا حسين شبات 331

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم محمد راجح أبو هربيد 332

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم هربيدمحمد سهيل أبو  333

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم ليلى شحدة مسعود أبوهربيد 334

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم زهير راجح أبوهربيد 335

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم نضال موسى أبوهربيد 336

 2009 / 2008 جزئي ضرر ش.باسل نعيم ضرغام محمد أبوهربيد 337

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم جهاد مخيمر أبوهربيد 338

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم إياد جهاد أبوهربيد 339

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم سامي عبدالرحمن أبوهربيد 340

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم محمد خيمر أبوهربيد 341

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم ماهر شعبان نعيم 342
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 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم فضل إبراهيم نعيم  343

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم رياض شعبان نعيم 344

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم محمد عبدالعزيز أبوعودة 345

 2009 / 2008 ر جزئيضر  ش.باسل نعيم يوسف شعبان نعيم 346

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم علي أحمد نعيم 347

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم عبدالرحمن ربحي عاشور 348

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم مجدي محمد عبدالعزيز أبوعودة 349

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم معين عزات أبوعودة 350

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم عوني عزات أبوعودة 351

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم رفيق عبد محمد إسماعيل 352

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم اسحاق محمود أبوهربيد 353

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم زكريا محمود أبوهربيد 354

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم داسماعيل محمود أبوهربي 355

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم أحمد محمد الشنباري  356

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم سليمان محمد أبوهربيد 357

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم يحيى راحج أبوهربيد 358

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الواد موسى عبدالرحمن سحويل 359

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الواد محمد موسى عبدالرحمن سحويل 360

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الواد مازن محمود عبدالرحمن سحويل 361

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الواد عبدهللا عبدالرحيم عيد سحويل 362

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الواد إبراهيم عبدالرحمن عيد سحويل 363

364 
محمد اسماعيل محمد عبدالرحمن 

 سحويل
 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الواد

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الواد اسماعيل عبدالرحمن عيد سحويل 365

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الواد أيمن عبدهللا عبدالرحيم سحويل 366

 2009 / 2008 ضرر جزئي وادشارع ال عالءالدين موسى عبدالرحمن سحويل 367

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الواد محمود عبدالرحيم عيد سحويل 368

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الواد مهنا اسماعيل عبدالرحمن سحويل 369
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 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة عبدهللا محمد قاسم عدوان 370

 2009 / 2008 ضرر جزئي   جهاد محمد حسن الكفارنة 371

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة سالم محمد أحمد أبوسلمان 372

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة عماد محمد حسين الزعانين 373

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة محمد واصف محمد الزعانين 374

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة محمد أحمد محمد أبوسلمان 375

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة واصف محمد حسن الزعانين 376

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة آمنة محمد صالح الزعانين 377

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة ناهض أحمد محمد الزعانين 378

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة صبحي محمد حسن الزعانين 379

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة زياد محمود محمد الشنباري  380

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة ماهر محمد حسن الزعانين 381

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة هيثم عماد محمد الزعانين 382

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة مازن محمد حسن الزعانين 383

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة ناصر محمد حسن الزعانين 384

 2009 / 2008 جزئيضرر  ش.غزة رفيق محمد أحمد أبوسلمان 385

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة  جمعة محمد عبدالرحمن حمد 386

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة أحمد شحدة أحمد عدوان 387

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة  خالد جميل حمد 388

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة  رمضان أحمد ابراهيم حمد 389

 2009 / 2008 ضرر جزئي .غزةش علي عطية علي محمدين 390

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة محمد عطية علي عوض 391

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة أحمد عطية علي محمدين 392

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العام  إبراهيم موسى حسن الشاويش 393

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العام  أيمن إبراهيم موسى الشاويش 394

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العام  هير عصام موسى الشاويشز  395

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العام  أكرم عصام موسى الشاويش 396
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 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العام اسحاق محمد حسين الزعانين 397

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العام أحمد اسحاق محمد الزعانين 398

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العام نمحمد اسحاق محمد الزعاني 399

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العام أحمد خليل عبدالكريم الزعانين 400

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العام سهيل خليل عبدالكريم الزعانين 401

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العام يوسف فتحي اسماعيل سعاده 402

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العام محمد خليل عبدالكريم الزعانين 403

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العام  جمال جميل إبراهيم حمد 404

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العجوز  أيمن محمد محمود أبوعمشة 405

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العجوز خالد عبدالمجيد أبوعمشة 406

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العجوز مازن عبدالمجيد أبوعمشة 407

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العجوز فايق محمود محمدأبوعمشة 408

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العجوز خليفة يوسف عبدالكريم أبوعمشة 409

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش العجوز محمد محمود محمد أبوعمشة 410

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة جمال يوسف علي خروات 411

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة مدناصر محمد إبراهيم ح 412

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة مصطفى حسن عبدالهادي ناصر 413

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة مصباح حسن عبدالهادي ناصر 414

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة وحيد محمد ناصر نواصرة 415

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم إبراهيم عبدالسالم حماد 416

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم أحمد محمد قاسم 417

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم حاتم محمد قاسم 418

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم أنور محمود الكفارنة 419

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم ناصر مخيمر أبوهربيد 420

 2009 / 2008 ضرر جزئي ل نعيمش.باس مخيمر عثمان أبوهربيد 421

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم محمود عبدالسالم حماد 422

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم جمال عبدالسالم حماد 423
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 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم رسمية صالح حماد 424

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم محمد عبدالسالم حماد 425

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم مصطفى عبدالسالم حماد 426

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم عثمان صابر أبوهربيد 427

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم عبدالناصر صابر أبوهربيد 428

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم أسامة عمر أبوهربيد 429

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم ربيدزياد سعيد أبوه 430

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم عناد سعيد أبوهربيد 431

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم أحمد سعيد أبوهربيد 432

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم عمر صابر أبوهربيد 433

 2009 / 2008 ئيضرر جز  ش.باسل نعيم تيسير عبدالرحمن أبوهربيد 434

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم رشدي عبدهللا دبور 435

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم محمد حسين أبوهربيد 436

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم أكرم محمد حسين أبوهربيد 437

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم زاهر عبدالرحمن أبوهربيد 438

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم خليل محمد قاسم 439

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم خليل حسين أبوهربيد 440

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم أكرم محمد أبوهربيد 441

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم صباح عبدالعزيز قاسم 442

 2009 / 2008 ضرر جزئي مش.باسل نعي أحمد عبدالسالم حماد 443

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة سفيان موسى توفيق حمد 444

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة أحمد إبراهيم خليل حمد 445

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة سامي أحمد إبراهيم حمد 446

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة حسن محمد عبدهللا عدوان 447

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة خميس أبوعمشة خميس إبراهيم 448

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة أكرم سالم ناصر ناصر 449

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة عبدالفتاح عطية محمدين 450
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 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة أحمد نظمي محمد حمد 451

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة نظمي محمد حمد 452

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة ض علي خرواتفايق عو  453

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة مريم يوسف علي حمد 454

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة رمزي يوسف علي خروات 455

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة واصف يوسف علي عوض 456

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة موسى يوسف علي عوض 457

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة أحمد حمد غالية أحمد 458

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة هاني خميس محمد حمد 459

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة زاهر موسى توفيق حمد 460

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة نادية محمود عوض 461

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة محمد جمال أحمد عدوان 462

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة مصطفى حمدياسر محمد  463

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة محمود شحده أحمد عدوان 464

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة أحمد أحمد سليمان عدوان 465

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة محمد يحيى أحمد سليمان عدوان 466

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة زياد موسى توفيق حمد 467

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة محمد حجازي خليل إبراهيم حمد 468

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة محمد سمير موسى حمد 469

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة رغدة حلمي محمد النواصرة 470

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة وجدي محمد إبراهيم حمد 471

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة محمد يونس محمد أبوعمشة 472

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة طالل يونس محمد أبوعمشة 473

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة أنور عبداللطيف أبوعمشة 474

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة ربحي محمد علي عوده 475

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة رياض محمد علي عوده 476

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة زق الزعانيننبيل موسى عبدالرا 477
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 سعاد خليل عبدالهادي الزعانين 478
ش. الشهيد عطية 

 الزعانين
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 محمد حسن خليل الزعانين 479
ش. الشهيد عطية 

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزعانين

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.الواد أحمد محمد فؤاد محمد أبوسلمان 480

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.الواد عادل محمد أحمد أبوسلمان 481

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.الواد إياد محمد فؤاد أبوسلمان 482

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.الواد محمد فؤاد محمد أحمد أبوسلمان 483

 2009 / 2008 ضرر جزئي   منير عبداللطيف أبوعمشة 484

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد عبداللطيف أبوعمشة 485

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أشرف محمد عبداللطيف فياض 486

 2009 / 2008 ضرر جزئي   زهير يونس محمد أبوعمشة 487

 2009 / 2008 ضرر جزئي   إياد زهير يونس أبوعمشة 488

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات أكرم عبدالعزيز أحمد الكفارنة 489

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات بدهللا شتاتحمدي محمد ع 490

 2009 / 2008 ضرر جزئي   جميل علي محمود إسماعيل 491

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أحمد طالل أحمد الشنباري  492

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أيمن محمد خليل الشاويش 493

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ماهر محمد خليل الشاويش 494

 2009 / 2008 ضرر جزئي   حمد خليل الشاويشإياد م 495

 2009 / 2008 ضرر جزئي   خالد محمد مصطفى خليل 496

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أنور محمد مصطفى الزعانين 497

 2009 / 2008 ضرر جزئي   رائد عليان حسين الكفارنة 498

 2009 / 2008 ضرر جزئي   نبيل أحمد مصطفى الزعانين 499

 2009 / 2008 ضرر جزئي   القادر أحمد مصطفى الزعانينعبد 500

 2009 / 2008 ضرر جزئي   فضل أحمد مصطفى الزعانين 501

 2009 / 2008 ضرر جزئي   وائل جميل أحمد الزعانين 502

 2009 / 2008 ضرر جزئي   جابر سعاده عوض هللا سعدات 503
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 2009 / 2008 ضرر جزئي   وائل حسين عبدالكريم الزعانين 504

 2009 / 2008 ضرر جزئي   نادر حسين عبدالكريم الزعانين 505

 2009 / 2008 ضرر جزئي   رائد حسين عبدالكريم الزعانين 506

 2009 / 2008 ضرر جزئي   رأفت عبدالكريم حسين الزعانين 507

 2009 / 2008 ضرر جزئي   سمير عبدالكريم حسين الزعانين 508

 2009 / 2008 ضرر جزئي   حسين الزعانين رياض عبدالكريم 509

 2009 / 2008 ضرر جزئي   سعود أحمد محمد حمد 510

 2009 / 2008 ضرر جزئي   سلطان أحمد محمد حمد 511

 2009 / 2008 ضرر جزئي   فاروق أحمد محمد اخروات 512

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أحمد فاروق أحمد اخروات 513

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد مد الزعانينعوض هللا موسى أح 514

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عمر مصطفى محمد خليل 515

 2009 / 2008 ضرر جزئي   رائد محمود محمد حمد 516

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد أحمد محمد حمد 517

 2009 / 2008 ضرر جزئي   جميل يوسف محمد حمد 518

 2009 / 2008 ضرر جزئي   الزعانين سائد خليل أحمد 519

 2009 / 2008 ضرر جزئي   موسى موسى أحمد الزعانين 520

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عوض محمد محمد حمد 521

 2009 / 2008 ضرر جزئي   تيسير رفيق يوسف الزعانين 522

 2009 / 2008 ضرر جزئي   فاطمة محمد موسى الزعانين 523

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات  شباتماهر محمد عبدهللا 524

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات عبدالجواد عبدهللا أحمد شبات 525

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات منصور عبدالجواد شتات 526

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات علي محمد شتات 527

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات شاهر علي محمد شتات 528

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات عبدهللا محمد عبدهللا شتات 529

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات صباح محمد عبدهللا شتات 530
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 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات فايزة إبراهيم عبدالعزيز الكفارنة 531

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات عبدالعزيز أحمد الكفارنة 532

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات عزيز الكفارنةشحده إبراهيم عبدال 533

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات صابر إبراهيم عبدالعزيز الكفارنة 534

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات إبراهيم محمد إبراهيم الكفارنة 535

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات جهاد عبدالعزيز الكفارنة 536

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات رفيق عبدالعزيز الكفارنة 537

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات روحية أحمد عبدالعزيز الكفارنة 538

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات أحمد عبدالعزيز الكفارنة 539

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات رأفت عبدالعزيز أحمد الكفارنة 540

 2009 / 2008 ر جزئيضر  مسطح البلد تغريد فايز إبراهيم العثامنة 541

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات حسن عبدهللا مصطفى العثامنة 542

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ماجد محمد مصطفى العثامنة 543

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات خضر محمد مصطفى العثامنة 544

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات سرية حسن اسماعيل العثامنة 545

546 
مي عبدالقادر محمود دبور را 

 )للحذف(
 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد منى حسن عبدالعزيز عاشور 547

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد نوفل عبد عوض عاشور 548

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد عزة أحمد عبدالهادي الكفارنة 549

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد مصطفى العثامنة جمال محمد 550

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد زياد عبدالهادي مصلح 551

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد جميل عبدالهادي مصلح 552

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد جمال عبدالهادي مصلح 553

 2009 / 2008 ضرر جزئي ةش.الكفارن محمد عبدالهادي عبدهللا مصلح 554

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.الكفارنة يوسف ذياب عبدالكريم موسى 555

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.الكفارنة ذياب عبدالكريم موسى 556

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.شتات عبدالقادر محمود دبور )تم التعديل( 557
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 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة عايد محمد عياد أبوحشيش 558

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة صبيح رشيد عواد السواركة 559

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة سامي محمد عبدالكريم حمد 560

 2009 / 2008 ضرر جزئي   رفيق عايش محمود أبوهربيد 561

 2009 / 2008 ضرر جزئي   جهاد عايش محمود أبوهربيد 562

 2009 / 2008 ضرر جزئي   بيدمحمد شعبان محمود أبوهر  563

 2009 / 2008 ضرر جزئي   زكي عبدهللا سويلم سويلم 564

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ياسر عبدالهادي محمد الفالوجي 565

 2009 / 2008 ضرر جزئي   منصور عبدالهادي محمد الفالوجي 566

 2009 / 2008 ضرر جزئي   اسماعيل صالح أحمد أبوهربيد 567

 2009 / 2008 ضرر جزئي   اطف محمد حسين أبوهربيدعو  568

 2009 / 2008 ضرر جزئي   سفيان خليل صالح أبوهربيد 569

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أمين صالح أحمد أبوهربيد 570

 2009 / 2008 ضرر جزئي   نبيل خليل صالح أبوهربيد 571

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد خليل صالح أبوهربيد 572

 2009 / 2008 ضرر جزئي أبورحمة عوض عبد جبر الكفارنة 573

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة كاملة إبراهيم خميس أبوعمشة 574

 2009 / 2008 ضرر جزئي أبورحمة غالية محمد عبدالسالم الكفارنة 575

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة جبر عبدالمجيد حسن أبوعودة 576

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة دالمجيد أبوعودةمحمد جبر عب 577

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة جبريل جبر عبدالمجيد أبوعودة 578

 2009 / 2008 ضرر جزئي   كمال عبدالرؤوف سالم الكفارنة 579

 2009 / 2008 ضرر جزئي   جمال يوسف محمد حمد 580

محمد جمعة عبدالعزيز يوسف  581
 موسى

 2009 / 2008 ر جزئيضر   

 2009 / 2008 ضرر جزئي   خديجة محمد محمد أبومراد 582

 2009 / 2008 ضرر جزئي   فايز أحمد مصطفى الزعانين 583

 2009 / 2008 ضرر جزئي   زينب حسن أحمد الزعانين 584
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 2009 / 2008 ضرر جزئي   خليل أحمد مصطفى الزعانين 585

 2009 / 2008 ضرر جزئي   نسامي أحمد مصطفى الزعاني 586

 2009 / 2008 ضرر جزئي   فريد أحمد مصطفى الزعانين 587

 2009 / 2008 ضرر جزئي   خضر أحمد مصطفى الزعانين 588

 2009 / 2008 ضرر جزئي   جمال أحمد مصطفى الزعانين 589

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ربحي رفيق يوسف الزعانين 590

 2009 / 2008 ضرر جزئي   د الزعانينسهيل إبراهيم محم 591

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عايش سيد سليمان حمدان 592

 2009 / 2008 ضرر جزئي   شحدة مسعود محمد المغربي 593

594 
عبدالرؤوف مساعد عبدالرؤوف 

 الكفارنة
 2009 / 2008 ضرر جزئي  

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أكرم علي ذيب الكفارنة 595

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فلسطين فخري يوسف الحويحي 596

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل بسام فخري يوسف الكفارنة 597

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رامي عمر جابر ضيف هللا 598

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل تيسير ذياب نعيم 599

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فؤاد ذياب حسن نعيم 600

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل جبر توفيق وهدان 601

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل السيد توفيق اسماعيل وهدان 602

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فاطمة عبدالرحمن  603

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل بديع يوسف طه الكفارنة 604

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل إبراهيم دياب أحمد الكفارنة 605

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل خليل توفيق اسماعيل وهدان 606

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سميح توفيق اسماعيل وهدان 607

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل خالد رجب محمود نصير 608

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عبدالسالم الكفارنةمفيد علي  609

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فخري يوسف طه الكفارنة 610

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد طه طه الكفارنة 611
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل إيمان أحمد جابر األسد 612

 2009 / 2008 ضرر جزئي يلبورة جم فاطمة حماد يوسف سحويل 613

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل مازن بهجت الكفارنة 614

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حازم بهجت الكفارنة 615

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد أحمد أيوب الشنباري  616

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل بهجت يوسف طه الكفارنة 617

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد همام أحمد الكفارنة 618

619 
عبدالجبار أيوب عبدالرحمن 

 الشنباري 
 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل همام أحمد محمد عبيد 620

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حاتم زكي عبدالرحمن وهدان 621

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل د علي نعيمروضة محم 622

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل شكري ذياب حسن نعيم 623

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل خالد محمد حسن أبوهربيد 624

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد سمير علي أبوعمشة 625

 2009 / 2008 زئيضرر ج بورة جميل عمر صابر محمد أبوعمشة 626

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد صابر محمد أبوعمشة 627

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل   628

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل إبراهيم صابر محمد أبوعمشة 629

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سلمان صابر محمد أبوعمشة 630

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل مأنور محمد طه قاس 631

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل إسماعيل المك أسعد الناطور 632

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عبدهللا المك الناطور 633

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد المك أسعد الناطور 634

 2009 / 2008 جزئيضرر  بورة جميل إبراهيم المك أسعد الناطور 635

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمود مصطفى شحاده 636

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عايد عبدهللا عبدالرازق المصري  637

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد عبدهللا عبدالرازق المصري  638
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سامر سميرعلي أبوعمشة 639

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سالم كامل طه الكفارنة 640

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فريد صابر سليمان نصير 641

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أكرم مطر سليمان الكفارنة 642

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل منير مطر سليم الكفارنة 643

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل  مصطفى الكفارنةرفيق عبدهللا 644

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سهيل نعمان أبوعودة 645

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل مطر نبيل مطر الكفارنة 646

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل نبيل مطر سليم الكفارنة 647

 2009 / 2008 ضرر جزئي لبورة جمي وئام أحمد محمد أبوعودة 648

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عبدالكريم محمد حسن أبوعودة 649

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل غادة عدنان علي الكفارنة 650

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل مهدي محمد عبدهللا فياض 651

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أيمن محمد عبدهللا فياض 652

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سامي صابر نصير 653

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد سالم محمد نصير 654

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد صابر سلمان نصير 655

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عبدهللا محمد حسنين 656

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد عبدهللا محمد حسنين 657

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل موسى محمد محمود الكفارنة 658

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل يوسف أحمد أيوب الشنباري  659

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل وائل أحمد عبدربه مصلح 660

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أسامة أحمد عبدربه مصلح 661

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل معتز مطر سليم الكفارنة 662

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أحمد عبدربه عبدالهادي مصلح 663

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمود محمد أحمد الشنباري  664

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل بدر أحمد أيوب الشنباري  665
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أسعد أحمد أيوب الشنباري  666

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل وهيب موسى أحمد شبات 667

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل ناصر موسى أحمد شبات 668

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أكرم عبدالرحمن عبدالقادر سحويل 669

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل ماعيل شباتمحمود أحمد اس 670

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد محمود أحمد شبات 671

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل اسماعيل محمود أحمد شبات 672

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سمير محمود أحمد شبات 673

 2009 / 2008 ضرر جزئي جميلبورة  أحمد توفيق عبدالكريم الشنباري  674

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سعد عبدالكريم خليل الشنباري  675

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أكرم عبدالكريم  خليل الشنباري  676

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أحمد فوزي رمضان الشنباري  677

 2009 / 2008 ضرر جزئي جميلبورة  شحده عبدالجواد محمد أبوازريق 678

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فتحي محمود عايش 679

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حنان هاني جاسر المصري  680

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد غازي محمد عيسى حمدان 681

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل جميل مصطفى حسن الكفارنة 682

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل نعيم محمد أحمد أبوسته 683

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سمير علي الشنباري  684

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل وسام توفيق محمد طعيمه 685

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمود شحده صالح أبوصالح 686

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل بوصالحإبراهيم شحده صالح أ 687

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أحمد يونس حسن الكفارنة 688

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فواز عاشور محمد الطناني 689

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل بالل علي حسين زويدي 690

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أحمد عبدهللا عبدالهادي عدوان 691

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أيمن حسن عبدهللا العثامنة 692
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل مازن سالمة حسن الكفارنة 693

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سمير أيوب عبدالرحمن الشنباري  694

 2009 / 2008 يضرر جزئ بورة جميل أيمن زكي عبدالرحمن وهدان 695

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فايز إبراهيم حسن أبوعمشة 696

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عامر كامل علي الشنباري  697

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رائد رفيق عبدالرازق حمد 698

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل وليد توفيق محمد طعيمه 699

700 
حسين علي حسين زويدي)بعد 

 التعديل(
 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل وسام علي حسين زويدي 701

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أحمد محمد عبدربه مصلح 702

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد فوزي فارس مصلح 703

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل زويديعلي حسين محمد ال 704

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أحمد فوزي فارس مصلح 705

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل كمال مصطفى أحمد درج 706

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل نعيم علي ناصر ناصر 707

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فادي عدنان سالم الكفارنة 708

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عدنان سالم الكفارنة 709

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عبدربه محمد عبدربه مصلح 710

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد إبراهيم إسماعيل أبوعودة 711

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أحمد إبراهيم اسماعيل أبوعودة 712

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل إبراهيم اسماعيل أبوعودة 713

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل نصر أحمد محمد الكفارنة 714

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد علي ناصر ناصر 715

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل إبراهيم أحمد حسين الكفارنة 716

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رحمن الشنباري جمال أيوب عبدال 717

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد كمال علي الشنباري  718

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أسعد كمال علي الشنباري  719
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل علي كمال علي الشنباري  720

721 
خيري حسن عبدهللا المصري )تم 

 تعديل(ال
 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد عدنان يوسف الكفارنة 722

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عدنان يوسف طه الكفارنة 723

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل طارق عدنان يوسف الكفارنة 724

 2009 / 2008 ضرر جزئي يلبورة جم موفق عدنان يوسف الكفارنة 725

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أنور يوسف طه الكفارنة 726

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد أنور يوسف الكفارنة 727

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل خالد نجيب حسن اليازجي 728

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل ياسر نظيف عبدالرحمن الليداوي  729

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فادي عبدالحميد عبدهللا أبوعودة 730

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل موسى صابر محمد أبوعمشة 731

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل معين عدنان يوسف الكفارنة 732

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد يوسف محمد الكفارنة 733

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فريد محمد حسن أبوعودة 734

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل يوسف محمد حسن أبوعودة 735

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أحمد يوسف أبوعودة 736

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل كريمة أحمد محمد أبوعمشة 737

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل ةنعيم نمر شحاده أبوعمش 738

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد نمر شحاده أبوعمشة 739

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل غالية نمر شحاده أبوعمشة 740

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل زياد رفيق عبدالرازق حمد 741

 2009 / 2008 ر جزئيضر  بورة جميل سعد عبدهللا مصطفى الكفارنة 742

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل نفين عبدالقادر حسين فياض 743

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رائد خليل حسين فياض 744

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل وائل عيد عبدالرحمن أبوعودة 745

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل دالل كامل علي درج 746
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل جميلة شحاده عبدالمنعم الكفارنة 747

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فتحية عبدهللا مصطفى الكفارنة 748

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمود محمد محمود الكفارنة 749

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل مسعد أحمد محمد الشرافي 750

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حمد عنتر أحمد الشنباري م 751

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عنتر أحمد أيوب الشنباري  752

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل يحيى أحمد أيوب الشنباري  753

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل إبراهيم أحمد أيوب الشنباري  754

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل ن الشنباري زعلة محمد سلما 755

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل شيبوب أحمد أيوب الشنباري  756

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل خليل حسين عوض فياض 757

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل زياد خليل حسين فياض 758

 2009 / 2008 ضرر جزئي لبورة جمي عماد سلمان عبدالرحمن أبوعودة 759

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل يونس حسن عبدهللا الكفارنة 760

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أنور يونس حسن الكفارنة 761

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل يونس يونس حسن الكفارنة 762

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل كامل داهود عبدالعزيز وهدان 763

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل يحيى خضر إبراهيم عبيد 764

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عثمان خضر إبراهيم عبيد 765

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عدنان خضر إبارهيم عبيد 766

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حمدي خضر إبراهيم عبيد 767

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل ر إبراهيم عبيدأحمد خض 768

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد خضر إبراهيم عبيد 769

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل موسى خليل صابر أبوعمشة 770

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل خليل صابر محمد أبوعمشة 771

 2009 / 2008 ضرر جزئي ميلبورة ج عطية حسن خليل الزعانين 772

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل جمال عطية حسن الزعانين 773
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل شادي هليل ناصر حسن 774

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل هليل ناصر ناصر حسن 775

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش. المصريين هشام علي محمود المصري  776

777 
رياض عليان محمود عبدهللا 

 المصري 
 2009 / 2008 ضرر جزئي ش. المصريين

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش. المصريين زياد علي محمود المصري  778

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش. المصريين عمار بسام علي المصري  779

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش. المصريين محمد عصام علي المصري  780

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش. المصريين علي محمود المصري بسام  781

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش. المصريين عوض علي محمود المصري  782

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عصام علي محمود المصري  783

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل نبيل محارب حسين أبوعمشة 784

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رنةناصر عبدهللا محمود الكفا 785

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أحمد علي عبدالسالم الكفارنة 786

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رائد محارب حسين أبوعمشة 787

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد محمود محمد اليازجي 788

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد عبدالكريم أبوعودة 789

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد ناصر عبدالرحمن أبوعودة 790

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل ناصر محمد عبدالعزيز شبات 791

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عيد عبدالرحمن ناصر أبوعودة 792

 2009 / 2008 يضرر جزئ بورة جميل رفيق دياب أحمد الكفارنة 793

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أديبة محمد عبدالرازق أبوعمشة 794

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عبدالفتاح عبدالقادر فياض 795

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رمزي اسماعيل علي الشنباري  796

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أدهم حسين أحمد الكفارنة 797

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل لؤي عبدالرحيم جابر ضيف هللا 798

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل جميلة محمد محمد جابر 799

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حسام عبدالرحيم جابر ضيف هللا 800
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل صالح عبدالرحمن محمد مطر 801

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد عطية خليل المصري  802

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عبدالرحمن عطية المصري  803

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فتحي عوده أحمد شبات 804

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش. المصريين سامي علي محمود المصري  805

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل ةأحمد عطايا سعيد الكفارن 806

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حامد يوسف عبد ناصر أبوعودة 807

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فريد محمد عبد ناصر أبوعودة 808

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل يحيى عبدالرحيم جابر ضيف هللا 809

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل كريم عبدهللا محمود الكفارنة 810

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل بسيم دياب أحمد طه الكفارنة 811

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أحمد عبدالرحمن محمد الشنباري  812

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سائد محارب حسين أبوعمشة 813

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سلطان عطاهللا المصري  814

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حسين محارب أبوعمشة 815

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل موسى محمد موسى أبوعودة 816

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حامد محارب حسين أبوعمشة 817

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل زكريا حسين أحمد شبات 818

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل علي حسن حسن فياض 819

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فاروق محمد موسى أبوعودة 820

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل ياسرمحمد موسى أبوعودة 821

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عائد محمد موسى أبوعودة 822

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سهيل رجب عبدالرحيم البرعي 823

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل مفيد موسى إبراهيم أبوعودة 824

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عصام مفيد موسى أبوعودة 825

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل هاني زكي عبدالهادي الكفارنة 826

 2009 / 2008 رر جزئيض بورة جميل ربحي محمد أحمد أبوعودة 827
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل وليد محمد محمد أبوعودة 828

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سعيد محمد محمد أبوعودة 829

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل خالد محمد محمد أبوعودة 830

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل ياسر سالمه حسن الكفارنة 831

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رفيق محمد محمد نصير 832

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل جميل حسن عبدربه اليازجي 833

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سالمه حسن محمود الكفارنة 834

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل غسان إبراهيم عبدالعزيز أبوعودة 835

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل براهيم عبدالعزيز أبوعودةسهيل إ 836

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل ناصر عبدالرحمن ناصر أبوعودة 837

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل معروف علي عبدالعزيز أبوعودة 838

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عارف علي عبدالعزيز أبوعودة 839

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل مصباح عبدالسالم قاسم باسل 840

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل ماهر فتحي طه قاسم 841

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أكرم فتحي طه قاسم 842

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل نافز فتحي طه قاسم 843

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رشاد فتحي طه قاسم 844

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل اسماعيل عبدالملك أبوغالي 845

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عبدهللا زيدان عبدالقادر فياض 846

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل شادي فؤاد محمود المصري  847

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد زاهر محمود محمد أبوعودة 848

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فوزية عبدهللا حسن أبوعودة 849

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أحمد محمود محمد أبوعودة 850

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل مجدي إبراهيم شحاده سعاده 851

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل يحيى كامل طه قاسم 852

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل طه قاسم )تم التعديل( كامل طه 853

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل بالل كامل طه قاسم 854
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد كامل طه قاسم 855

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أحمد عبد إبراهيم شبات 856

 2009 / 2008 جزئيضرر  بورة جميل زاهر كامل طه قاسم 857

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فكري عزات عبدالكريم اخروات 858

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فتحي طه طه قاسم 859

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عبدالسالم صباح قاسم 860

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمود محمد عبدالكريم المصري  861

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمود حسين نصير 862

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد عيد فياض فياض 863

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حسن محمود محمد اليازجي 864

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل راتب عبدالكريم عوض شبات 865

 2009 / 2008 ضرر جزئي يلبورة جم محمود خضر محمد األخرس 866

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل قاسم علي عبدالرحمن أبوعودة 867

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رفيق شفيق محمد المصري  868

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل زياد شعبان محمد نعيم 869

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد أحمد حسين المصري  870

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل منذر كمال عبدالعزيز العماوي  871

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل مازن عبدالحافظ أبوعودة 872

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل نصرهللا زيدان عيد فياض 873

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سعد شفيق محمد المصري  874

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل ب أحمد المصري زاهر رات 875

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حفيظة محمد أحمد المصري  876

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل إبراهيم راتب عبدالكريم شبات 877

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل راتب أحمد حسين المصري  878

 2009 / 2008 ضرر جزئي رة جميلبو  محمود راتب أحمد المصري  879

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أكرم إبراهيم محمود نصير 880

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رشاد عبدهللا مصطفى العثامنة 881
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أيمن عبدالحميد عبدهللا أبوعودة 882

 2009 / 2008 ضرر جزئي جميلبورة  اسماعيل صابر محمد أبوعمشة 883

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل مسعده كمال علي أبوعمشة 884

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رفيق محمد طه الكفارنة 885

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل خميس محمد عبدالكريم المصري  886

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل يحيى عبدالكريم سليمان محمد 887

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رحمه محمد شعبان هتهت 888

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل مصطفى اسماعيل إبراهيم أبوعودة 889

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد مصطفى أحمد نعيم 890

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل يحيى زكريا حسين شبات 891

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل وض هللا محمد حسن العثامنةع 892

عبدالصمد أيوب عبدالرحمن  893
 الشنباري 

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رضوان عبدربه قاسم الكفارنة 894

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عماد محمد صابر أبوعودة 895

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل د محمد صابر عبدالعزيز أبوعودةنها 896

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد صابر عبدالعزيز علي أبوعودة 897

898 
محمد محمد صابر عبدالعزيز 

 أبوعودة
 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل زكية شعبان بكر المصري  899

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد رضوان عبدربه الكفارنة 900

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أحمد رضوان عبدربه الكفارنة 901

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل راشد عبدالرازق سالم الكفارنة 902

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل شفا محمد يونس الكفارنة 903

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل مال محمد جادهللا الكفارنةج 904

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل فاطمة شحاده محمد وهدان 905

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل اجبارة أمين إبراهيم نصار 906

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل جبر أمين إبراهيم نصار 907
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المدارس ه سعداتإبراهيم محمد عود 908

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المدارس محمد عوده شحاده سعدات 909

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المدارس زكية محمد محمد المصري  910

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير سند أمين إبراهيم نصار 911

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير مصعب علي إبراهيم نصار 912

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير ياسر علي إبراهيم نصار 913

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير علي إبراهيم  علي نصار 914

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين عطاهللا حسين أحمد المصري  915

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين ح المصري أكرم محمد عبدالفتا 916

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين فخري محمد عبدالفتاح المصري  917

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين ياسين خليل محمد المصري  918

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين خالد عبدالكريم عوض شبات 919

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين نعيم علي أحمد محمد 920

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين محمود أحمد محمد نعيم 921

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين مروان ديب عبدالرحمن الكفارنة 922

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين عرفات عطاهللا حسين المصري  923

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين لفتاح المصري خليل محمد عبدا 924

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين مروان خليل محمد المصري  925

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين ذياب أحمد طه الكفارنة 926

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين خليل عطايا سعيد قاسم 927

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين الشنباري محمد عليان رمضان  928

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين اسماعيل عليان رمضان الشنباري  929

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين محمد عطاهلل حسين المصري  930

أيوب جبريل محمد عبدالفتاح  931
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين بالل عبدالرحمن عبدالقادر سحويل 933
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين شادي فخري محمد المصري  935

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين يوسف جبريل محمد المصري  936

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين وائل أكرم محمد المصري  937

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين مهدي نبيل علي جرادات 938

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين إياد نبيل علي جرادات 939

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة بدالعزيز وهدانماجد ع 940

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة رائد محمد عبدهللا الكفارنة 941

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة يونس محمد محمود الكفارنة 942

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة زياد ماجد عبدالعزيز وهدان 943

 2009 / 2008 ضرر جزئي ةالفرط وائل ماجد عبدالعزيز وهدان 944

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة سامي بشير عوض عاشور 945

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة فايز عوض عاشور 946

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة جمعة أحمد عوض عاشور 947

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة يوسف صالح محمد أبوعمشة 948

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة عمشةشريف يوسف صالح أبو  949

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة مدحت عبدالعاطي عبدالمجيد قاسم 950

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة نايفة سليمان عامر الترابين 951

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة كامل عبدالعاطي عبدالمجيد قاسم 952

 2009 / 2008 ر جزئيضر  الفرطة أيمن عبدالعزيز طه قاسم 953

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة سليمان سليمان عامر العديس 954
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 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة حسن رباح رشيد النقلة 956
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 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة مفيد محمد أحمد نعيم 962

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة نبيل محمد أحمد نعيم 963

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة فريد محمد أحمد نعيم 964

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة عبدهللا سالم حسان أبوغزال 965
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 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة موسى عبدهللا سالم أبوغزال 968

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة كمال سعيد حسين مقبل 969

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة نظمي مصطفى إبراهيم أبوموسى 970

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة صالح فوزي عبدالكريم حمد 971
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 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة علي كامل علي الشنباري  974
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 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة ل حسن أبوهربيدرافع خلي 976
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 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة شاهد محمد توفيق الشنباري  989

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة زاهر شاكر أحمد أبوعودة 990
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 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة أحمد اسماعيل عوض شبات 1043

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة أحمد إبراهيم محمود السميري  1044
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 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة زكريا محمد عبدالهادي حمد 1046

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة يوسف محمد عبدالهادي حمد 1047

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة أيمن محمد علي الشنباري  1048

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة أنور محمد علي الشنباري  1049

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة وداد جميل شعبان الكفارنة 1050

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع زمو عماد نادي حسين حمد 1051

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع زمو سين اخرواتإياد نادي ح 1052

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع البنات عاطف موسى أحمد أبوعمشة 1053

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع زمو خالد نادي حسين اخروات 1054

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.د وليد عدوان مجدي محمد العبد الكفارنة 1055

 2009 / 2008 ضرر جزئي وليد عدوان ش.د وليد محمد قاسم علي 1056
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع حمد حليمة جبريل حسين حمد 1070

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع حمد جهاد عوده شحاده حمد 1071

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع حمد انتصار حسن محمد حمد 1072

 2009 / 2008 يضرر جزئ شارع حمد محمد عوده حمد 1073

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع حمد محمد أحمد عبدالهادي حمد 1074

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع حمد حافظ أحمد محمد حسن 1075

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع حمد مهدي محمد أحمد حمد 1076

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع حمد حمد أحمد عبدالهادي حمد 1077

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع حمد هللا العثامنةسعد عبد 1078

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع حمد ماجد محمد عبدهللا العثامنة 1079
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع هايل عبدالحميد سلطان أحمد أبوعودة 1097

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع هايل عبدالحميد ماهر علي نصير 1098
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين عبدالفتاح المصري نايف محمد  1124

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل حسام محمود عبدالعزيز زويدي 1125

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل صخر أحمد عبدالكريم أبوعودة 1126

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أدهم عبدالكريم أحمد أبوعودة 1127

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عبدالكريم أبوعودةأحمد  1128

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل يوسف شفيق المصري  1129

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عبدالكريم أحمد أبوعودة 1130

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل شادي أحمد عبدالكريم أبوعودة 1131

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع العامال جمال محمد فياض شبات 1132

 2009 / 2008 ضرر جزئي الشارع العام أكرم محمد فياض شبات 1133

 2009 / 2008 ضرر جزئي حي الزيتون  آمال محمد محمود فياض 1134

 2009 / 2008 ضرر جزئي الشارع العام يوسف أحمد محمد نعيم 1135

 2009 / 2008 يضرر جزئ الشارع العام جميل علي أحمد نعيم 1136

 2009 / 2008 ضرر جزئي الشارع العام عبدالرحمن أحمد محمد نعيم 1137

 2009 / 2008 ضرر جزئي الشارع العام محمد أحمد حسين نعيم 1138

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير أحمد مصطفى محمد نعيم 1139

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير عادل مصطفى محمد نعيم 1140

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير خضر رضوان الزعانين 1141

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير رفيق مصطفى محمد نعيم 1142

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير نمر محمد محمد الزعانين 1143

 2009 / 2008 رر جزئيض شارع خليل الوزير جمال أحمد محمد البسيوني 1144

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير زكريا سعيد حسن الزعانين 1145

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير علي أبوطالب سعيد حسن الزعانين 1146

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير جميل أحمد محمد البسيوني 1147
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير هاني رضوان محمد الزعانين 1151

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير بوعمشةسالم عبدالفتاح أ 1152

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير فضل عبدالفتاح موسى أبوعمشة 1153

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير أيوب عبدالفتاح أبوعمشة 1154

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير إبراهيم  عبدالفتاح موسى أبوعمشة 1155

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير نجيب محمد أحمد الزعانين 1156

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير نبيل فؤاد محمود ناصر 1157

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير عمر رضوان الزعانين 1158

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير عبدالرازق أحمد حسن مصلح 1159

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع خليل الوزير رامي عبدالرازق أحمد مصلح 1160
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع البنات  مصطفى محمد عوده أبوراشد 1178
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة جهاد أحمد عبدالعال موسى الزعانين 1200

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة حمد عبدالعال الزعانينغسان أ 1201
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة عماد محمد أحمد أبوستة 1205

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة شمس الدين يونس حسن الكفارنة 1206

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة ياسر محمود عبدهللا حويحي 1207

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة محمد محمود عبدهللا حويحي 1208

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة مد تيسير محمد حويحيمح 1209

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة تيسير محمد عبدهللا حويحي 1210

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة رمزي محمد عبدالكريم أبومراد 1211

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة عبدالكريم محمد عبدالكريم أبوجراد 1212

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة ناهض محمد عبدالكريم أبوجراد 1213

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة إياد محمد أبوستة 1214

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة سليمان عبدالكريم ذياب أبوجراد 1215

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة محمد سليمان عبدالكريم أبوجراد 1216

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة عامر سليمان أبوجراد 1217

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة عمار محمود أبوجراد 1218

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة مرشد محمد محمد عدوان 1219

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة عارف محمد محمود عدوان 1220

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة انبسام محمد محمود عدو  1221

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة أشرف زكي عدوان 1222

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة صالح شحاده سعيد حمدان 1223

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة نافز دياب البسيوني 1224

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة تيسير حسين جبر جبر 1225

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة زاهر مصطفى اسماعيل شبات 1226

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة باسل هاني شبات 1227

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة سائد محمد اسماعيل شبات 1228

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة وائل محمد اسماعيل شابت 1229

 هيل الشنطيخلدون س 1230
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 2009 / 2008 ضرر جزئيشارع السلطان  عبدالحميد محمد الشنطي 1231
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 عبدالحميد

 حسن يوسف الزعانين 1232
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 جميل أحمد خليل اسماعيل 1233
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 خليل أحمد خليل الزعانين 1234
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

شارع السلطان  نضال أحمد خليل الزعانين 1235
 عبدالحميد

 2009 / 2008 ضرر جزئي

 محمد أحمد خليل اسماعيل 1236
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 زعانينأحمد خليل أحمد ال 1237
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 اسماعيل محمد خليل اسماعيل 1238
شارع السلطان 

 2009 / 2008 ضرر جزئي عبدالحميد

 جميلة أحمد خليل الزعانين 1239
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 اسماعيل أحمد حسن الزعانين 1240
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 عمر أحمد حسن الزعانين 1241
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

شارع السلطان  حكمت شاهين عبدالرازق البياري  1242
 عبدالحميد

 2009 / 2008 ضرر جزئي

 حسن عبدالرحمن مطر 1243
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 عبدالرحمن مطرمحمد حسن  1244
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 محمد معين شاهين الشخريتي 1245
شارع السلطان 

 2009 / 2008 ضرر جزئي عبدالحميد

 معين شاهين الشخريتي 1246
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 حاتم شاهين الشخريتي 1247
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 جزئيضرر 

 2009 / 2008 ضرر جزئيشارع السلطان  رفيق شاهين الشخريتي 1248
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 عبدالحميد

 تيسير شاهين الشخريتي 1249
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع صالح الدين محمد موسى أحمد الزعانين 1250

 2009 / 2008 ضرر جزئي ارع صالح الدينش نواف محمد موسى الزعانين 1251

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع صالح الدين إياد خليل حسن الزعانين 1252

 محمد أحمد موسى الزعانين 1253
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 وسيم ناصر أحمد الزعانين 1254
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 حسن أحمد الزعانين 1255
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

شارع السلطان  يسرى حسن الزعانين 1256
 عبدالحميد

 2009 / 2008 ضرر جزئي

 عبدهللا أحمد عبدالهادي 1257
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 2009 / 2008 جزئي ضرر شارع خليل الوزير سعدية محمد الشحاد الزعانين 1258

 سعدي أحمد عبدالهادي الزعانين 1259
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة عبدالجبار محمد أحمد الزعانين 1260

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع حويحي أسعد عبدالرحمن محمد حويحي 1261

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع حويحي نضال حسن خليل الزعانين 1262

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع حويحي سعاد خليل عبدالعزيز الزعانين 1263

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد حسن خليل الزعانين 1264

 2009 / 2008 ضرر جزئي حي الزيتون  اسماعيل محمود اسماعيل الشنباري  1265

 2009 / 2008 ضرر جزئي حي الزيتون  فتحي عمر ديب نشوان 1266

 2009 / 2008 ضرر جزئي حي الزيتون  جميل محارب حسين أبوعمشة 1267

 2009 / 2008 ضرر جزئي حي الزيتون  ماهر محمد عبدالرحيم عيد سحويل 1268

 2009 / 2008 ضرر جزئي حي الزيتون  محمد عبدالرحيم عيد سحويل 1269

 2009 / 2008 ضرر جزئي   وائل محمود أحمد أبوسل 1270
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 2009 / 2008 ضرر جزئي   نضال أحمد عبدالرحيم سحويل 1271

 2009 / 2008 ضرر جزئي   رفيق أحمد عبدالرحيم سحويل 1272

 2009 / 2008 ضرر جزئي   إياد أحمد عبدالرحيم سحويل 1273

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الواد أكرم حسن عبدهللا خليل 1274

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الواد ليلشادي أكرم حسن خ 1275

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الواد تحسين حسن عبدهللا شبات 1276

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الزيتون  مصطفى محمد خليل 1277

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الزيتون  سعدي محمد محمد موسى 1278

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الزيتون  جمعة محمد موسى الزعانين 1279

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الزيتون  أشرف جمعة محمد الزعانين 1280

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الزيتون  محمد اسماعيل محمد حويحي 1281

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الزيتون  رياض محمد محمد الزعانين 1282

 2009 / 2008 جزئي ضرر شارع الزيتون  جابر محمد محمد محمود 1283

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الزيتون  خليل نبيل محمد الزعانين 1284

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الزيتون  سيف محمد اسماعيل حويحي 1285

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الزيتون  حسن معين محمد اسماعيل حويحي 1286

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الزيتون  ناهض أحمد محمد الزعانين 1287

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة عبدالمعطي محمود طه علي قاسم 1288

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة إياد حسين عبدالكريم أبوجراد 1289

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة رائد حسين عبدالكريم أبوجراد 1290

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة ناصر فوزي محمد الكفارنة 1291

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة سعدية حسن محمود البع 1292

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة منير أيوب عبدربه قاسم 1293

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة ايهاب جمال محمد الكفارنة 1294

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة سامي محمد صابر البع 1295

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة صابر محمود حسن الكفارنة 1296

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة محمد محمود حسن الكفارنة 1297
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة عبدالحكيم رمضان محمود البع 1298

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة تامر بركات رمضان البع 1299

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة ت رمضان محمود البعبركا 1300

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الكفارنة عمار جابر محمد عاشور 1301

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الكفارنة جميل محمد محمود السبع 1302

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة منصور يونس حسن الكفارنة 1303

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الكفارنة ربه الكفارنةرائد يعقوب عبد 1304

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الكفارنة علي سليمان عبيد الكفارنة 1305

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الكفارنة كمال حسين أحمد الكفارنة 1306

 2009 / 2008 ضرر جزئي ساحة النصر يحيى أيوب الكفارنة 1307

 2009 / 2008 ضرر جزئي ساحة النصر لكفارنةحسين أحمد طه ا 1308

 2009 / 2008 ضرر جزئي ساحة النصر شريف محمد موسى أبوعودة 1309

 2009 / 2008 ضرر جزئي ساحة النصر محمد موسى إبراهيم أبوعودة 1310

 2009 / 2008 ضرر جزئي ساحة النصر حسن محمد حسن أبوعودة 1311

 2009 / 2008 ضرر جزئي ساحة النصر هدى عبدالكريم حسين أبوعودة 1312

 2009 / 2008 ضرر جزئي ساحة النصر يوسف محمد صالح أبوصالح 1313

 2009 / 2008 ضرر جزئي ساحة النصر جهاد محمد صالح عبدالعزيز 1314

 2009 / 2008 ضرر جزئي ساحة النصر فادي جهاد محمد عبدالعزيز 1315

 2009 / 2008 ضرر جزئي نصرساحة ال سرور سعدي فهمي أبوصالح 1316

 2009 / 2008 ضرر جزئي ساحة النصر محمد سعدي فهمي أبوصالح 1317

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد مجدي محمد محمود الكفارنة 1318

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة محمد موسى عاشور 1319

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة نعمة محمود محمد عاشور 1320

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة مفيد عيد عاشور 1321

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة أسامة عيد عاشور 1322

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة نبيل عيد عاشور 1323

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة يوسف عيد محمد عاشور 1324
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 2009 / 2008 زئيضرر ج شارع دمرة محمد يوسف عاشور 1325

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة إبراهيم يوسف عاشور 1326

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة جمال رمضان محمود البع 1327

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة مهند جمال البع 1328

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة رمضان جمال البع 1329

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة عجميل رمضان الب 1330

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة أمجد جميل السبع 1331

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة علي رمضان السبع 1332

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة حمزة إبراهيم الكفارنة 1333

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة رفيق إبراهيم محمد الكفارنة 1334

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة رمزي إبراهيم محمد الكفارنة 1335

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة فوزي محمد جادهللا الكفارنة 1336

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة حامد فوزي الكفارنة 1337

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة فايز محمد جادهللا الكفارنة 1338

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة بسام فايز الكفارنة 1339

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة وسام فايز الكفارنة 1340

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة غسان فايز الكفارنة 1341

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة أحمد فوزي الكفارنة 1342

 2009 / 2008 ضرر جزئي عودةشارع أبو  رفيق محمود الكفارنة 1343

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع أبوعودة عامر عبدالرازق أبوعودة 1344

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع أبوعودة عدنان عبدالرازق أبوعودة 1345

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع أبوعودة عبدالرازق أبوعودة 1346

 2009 / 2008 يضرر جزئ شارع حويحي أسعد عبدالرحمن حويحي 1347

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع عطية الزعانين خضرة خليل الزعانين 1348

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع عطية الزعانين محمود موسى الزعانين 1349

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع عطية الزعانين عارف موسى الزعانين 1350

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع عطية الزعانين إبراهيم محمد أبوعودة 1351
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع البنات عصام عوده شحاده سعدات 1352

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة إبراهيم محمد حسن الكفارنة 1353

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة خالد عيد محمد عاشور 1354

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة محمد عبدالمعطي الكفارنة 1355

 عوني شاهين الشخريتي 1356
شارع السلطان 

 2009 / 2008 ضرر جزئي عبدالحميد

 وجيه شاهين الشخريتي 1357
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة وائل جبر أحمد البسيوني 1358

 2009 / 2008 يضرر جزئ شارع السكة عطايا جبر أحمد البسيوني 1359

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة خضر موسى أحمد الزعانين 1360

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة نبيل محمود عبدهللا حويحي 1361

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة عمرالمختار أحمد عبدالعال الزعانين 1362

 2009 / 2008 رر جزئيض شارع السكة هيثم أحمد عبدالعال الزعانين 1363

شارع السلطان  خديجة خليل عبدالهادي الزعانين 1364
 عبدالحميد

 2009 / 2008 ضرر جزئي

 عطاف محمد داوود الزعانين 1365
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم نعمة محمد محمد حمدين 1366

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم بر علي درجعبدالرحمن جا 1367

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم حسن جابر علي درج 1368

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم ماهر سمير حسنين 1369

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم سمير موسى حسنين 1370

 2009 / 2008 ضرر جزئي سل نعيمشارع با عبدالقادر محمد حمدين 1371

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم فيزان محمد جادهللا الكفارنة 1372

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم إبراهيم عبدالفتاح عبيد 1373

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم دالية منير عبدالرحمن درج 1374

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم درجعبد أكرم عبدالفتاح  1375

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم حازم عبدالخالق أحمد المصري  1376
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم عبدالفتاح إبراهيم سليمان عبيد 1377

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم نبيل أكرم محمد المصري  1378

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم كمال علي الشنباري ناصر  1379

 إبراهيم هاني شبات 1380
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 ناهض محمد اسماعيل شبات 1381
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 رائد محمد اسماعيل شبات 1382
شارع السلطان 

 2009 / 2008 ضرر جزئي عبدالحميد

 هاني اسماعيل شبات 1383
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 مهنا هاني شبات 1384
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 وصفي أحمد حسن ناصر 1385
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

شارع السلطان  يوسف أحمد ناصر 1386
 دعبدالحمي

 2009 / 2008 ضرر جزئي

 خليل أحمد حسن ناصر 1387
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 صبحي أحمد ناصر 1388
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 محمود وصفي أحمد ناصر 1389
شارع السلطان 

 2009 / 2008 ضرر جزئي عبدالحميد

 أنس يونس أحمد ناصر 1390
ع السلطان شار 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة ناجي ذياب أبوعودة 1391

 رمزي حسان البسيوني 1392
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 عبدالعليم جابر حسان البسيوني 1393
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 حسان البسيونيجمال  1394
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 2009 / 2008 ضرر جزئيشارع السلطان  ابراهيم حسان البسيوني 1395
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 عبدالحميد

 عبدالوهاب البسيوني 1396
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 ناهض خضر البسيوني 1397
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 محمد حسان البسيوني 1398
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

شارع السلطان  ناهض خليل البسيوني 1399
 عبدالحميد

 2009 / 2008 ضرر جزئي

 سعيد عادل جميل الدنف 1400
شارع السلطان 

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 أحمد محمد محمد البسيوني 1401
لسلطان شارع ا

 عبدالحميد
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 2009 / 2008 ضرر جزئي   رمضان محمد محمد البسيوني 1402

 محمد نور الدين محمود أبو عودة 1403
ش/ الشهيد عطية 

 الزعانين 
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 أحمد حسن اسماعيل عدوان  1404
ش/ الشهيد عطية 

 الزعانين 
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ القدس  فواز محمد عبد الرحمن حمد  1405

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ السكة هشام احمد خليل الزعانين 1406

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/حمد خليل محمود خميس المصري  1407

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/حمد مصطفى خليل محمود المصري  1408

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/حمد لمصري عدنان خليل محمود ا 1409

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ ابو عودة  سهيل محمد حسين نصير 1410

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ ابو عودة  ادهم عبد الخالق عبد الرازق الكفارنة  1411

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ ابو عودة  جمال سالم حسن الكفارنة  1412

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ ابو عودة  لعزيز الكفارنة دالل محمد عبد ا 1413

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ ابو عودة  رفيق حسن ابو عودة  1414

 سعدية خليل حسن الزعانين 1415
ش/ الشهيد عطية 

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزعانين 

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ السكة محمود خليل الزعانين  1416
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 ة الزعانينطاهر عطي 1417
ش/ الشهيد عطية 

 الزعانين
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 عطاهللا عبد العاطي الزعانين  1418
ش/ الشهيد عطية 

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزعانين

 فايز أحمد موسى الزعانين  1419
ش/ الشهيد عطية 

 الزعانين
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 أحمد موسى الزعانين  1420
ش/ الشهيد عطية 

 عانينالز 
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/دمرة خضر ابراهيم السبع  1421

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/دمرة أحمد محمد السبع  1422

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/دمرة وليد محمد السبع  1423

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/القدس  هيثم محمود أحمد  1424

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد ي نجيب حسن اليازج 1425

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد نبيل نجيب اليازجي  1426

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد مازن خليل نجيب اليازجي  1427

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ ابو عودة  رياض محمد محمد أبوعودة  1428

 2009 / 2008 ضرر جزئي ودة ش/ ابو ع جمال عبدالرازق ابوعودة  1429

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ ابو عودة  حسام عبدالرازق أبوعودة 1430

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ ابو عودة  اسماعيل عطايا سعيد الكفارنة 1431

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ ابو عودة  هيثم محمد أبوعودة 1432

 2009 / 2008 ضرر جزئي عودة  ش/ ابو زهير محمد عبدالعزيز أبوعودة  1433

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ ابو عودة  نجوى علي محمد نصير  1434

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ ابو عودة  عاطف عبد العزيز أبوعودة  1435

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ ابو عودة  أيمن سالم حسن الكفارنة 1436

 2009 / 2008 ضرر جزئي  ش/ ابو عودة شيرين عاطف علي أبوعودة 1437

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ ابو عودة  محمد جمعة عبدالرحمن اللداوي  1438

 2009 / 2008 ضرر جزئي مصطح البلد  محمد حسين محمد نصير  1439

 عائشة محمد حسن أبوجراد  1440
ش/ الشهيد عطية 

 الزعانين
 2009 / 2008 ضرر جزئي
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 حي ياسر محمد عبدالرحمن حوي 1441
ش/ الشهيد عطية 

 الزعانين
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 ياسر سعيد أبوهربيد  1442
ش/ الشهيد عطية 

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزعانين

 عبدالحكيم إبراهيم خليل حمد  1443
ش/ الشهيد عطية 

 الزعانين
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 عدنان محمد محمود ابو عودة 1444
ش/ الشهيد عطية 

 الزعانين
 2009 / 2008 رر جزئيض

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ابوعودة محمود إبراهيم محمود نصير  1445

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  حسين أحمد حسين شبات  1446

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/السكة حسنات محمد سالمة البسيوني  1447

1448 
طالل عبد القادر عبد الرحمن 

 البسيوني 
 2009 / 2008 جزئيضرر  ش/السكة

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/السكة مصطفى عبد القادر البسيوني  1449

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/السكة أحمد عبد القادر البسيوني  1450

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ابوعودة حسين محمود نصير  1451

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/الواد إبراهيم سعيد الزعانين 1452

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/الواد طالل محمد محمد الزعانين 1453

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/الواد اسحق أحمد شبات 1454

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  جمال محمد محمد الزعانين  1455

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/السكة حلمي شعبان الزعانين 1456

 2009 / 2008 رر جزئيض ش/السكة إبراهيم حلمي الزعانين 1457

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/السكة محمود شعبان الزعانين 1458

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/السكة إكرامي محمود شعبان الزعانين 1459

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/السكة شعبان محمود الزعانين 1460

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/السكة عبداللطيف محمد الزعانين 1461

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/السكة ساطع أحمد عبد القادر البسيوني  1462

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/السكة حبيب محمد محمد البسيوني 1463

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/السكة أكرم محمد محمد الزعانين 1464
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 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/السكة شوقي خالد البسيوني  1465

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/السكة در البسيونيزكريا عبدالقا 1466

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الواد محمد أحمد يوسف شبات 1467

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع الواد إبراهيم أحمد يوسف شبات 1468

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع هايل عبدالحميد زياد إبراهيم أبوعودة 1469

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة ارنةمحمد العبد سويحلي الكف 1470

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة مزيد سليمان محمد الكفارنة 1471

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع زمو خالد جمعة اسماعيل الشنباري  1472

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع زمو قاسم جمعة اسماعيل الشنباري  1473

 2009 / 2008 ضرر جزئي ورة أبوغزالةب جاسم محمد عبدالكريم حمد 1474

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين مصلح محمد حسن العثماني 1475

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين وليد محمد عدوان 1476

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين عدنان محمد حسن العثماني 1477

 2009 / 2008 ضرر جزئي ينشارع المصري صالح محمد العثماني 1478

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين صالح محمد حسن العثماني 1479

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبوغزالة محمد محمد خطيب عدوان 1480

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم عون عبد عوض عاشور 1481

 2009 / 2008 جزئيضرر  بورة أبوغزالة أشرف سمير حسن الهواري  1482

 2009 / 2008 ضرر جزئي   سهيل أحمد طه الكفارنة 1483

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين فايز محمد مصلح 1484

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين تحسين حسن عبدهللا المصري  1485

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبوغزالة زياد أحمد مصلح 1486

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبوغزالة عبدهللا مصلح أحمد 1487

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبوغزالة إياد عبدهللا مصلح 1488

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبوغزالة فوزي رمضان علي الشنباري  1489

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبوغزالة علي رمضان الشنباري  1490

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبوغزالة ري أحمد شعبان الشنبا 1491
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبوغزالة يوسف فوزي رمضان الشنباري  1492

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبوغزالة معين ديب الكفارنة 1493

 2009 / 2008 ضرر جزئي   سامي حسين نصير 1494

 2009 / 2008 يضرر جزئ شارع المصريين عدنان محمد حسن المصري  1495

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين محمد رمضان محمود المصري  1496

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين حسن عدنان محمد المصري  1497

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين وائل خليل محمد المصري  1498

 2009 / 2008 ئيضرر جز  شارع المصريين تيسير رمضان محمود المصري  1499

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين نصرالدين رمضان محمود المصري  1500

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين صبحي حمزة عبدالفتاح المصري  1501

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين محمد عبدالرازق أحمد المصري  1502

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين جاسر حسن المصري  1503

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين عبدالكريم حسن المصري  1504

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين رشدي عبداللطيف أحمد المصري  1505

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين محمود يوسف محمود المصري  1506

 2009 / 2008 ضرر جزئي المصريين شارع عبداللطيف أحمد عبدهللا المصري  1507

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين شادي عبداللطيف أحمد المصري  1508

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين رامي اسماعيل محمد المصري  1509

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين ياسر اسماعيل المصري  1510

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين شريف اسماعيل محمد المصري  1511

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين مجدي عبداللطيف أحمد المصري  1512

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين اسماعيل محمد عبدالفتاح المصري  1513

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين عرفات اسماعيل محمد المصري  1514

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين أحمد عبدهللا المصري عبدهللا  1515

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين ابراهيم عبدهللا أحمد المصري  1516

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين أحمد عبدهللا أحمد المصري  1517

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين محمد اسماعيل محمد المصري  1518
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين مصطفى إبراهيم أحمد المصري  1519

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين زهير مصطفى إبراهيم المصري  1520

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين بسام مصطفى إبراهيم المصري  1521

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين نعمان إبراهيم أحمد المصري  1522

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين نزار نعمان إبراهيم المصري  1523

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين أشرف عبدالطيف أحمد المصري  1524

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين عصام عبداللطيف إبراهيم المصري  1525

 2009 / 2008 ضرر جزئي ع المصريينشار  عبداللطيف إبراهيم أحمد المصري  1526

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة  أكرم عبدالعزيز علي أبوعودة 1527

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع السكة  أحمد عبدالعزيز أبوعودة 1528

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد محمد سلمان حسن أبوجراد 1529

 2009 / 2008 ضرر جزئي ع فايز حمدشار  مزيونة يوسف حمد اخروات 1530

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد محمد حسن عطية حمدان 1531

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد حسن عطية حمدان 1532

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد جهاد عزالدين الكفارنة 1533

 2009 / 2008 ضرر جزئي حمد شارع فايز محي الدين سالم محمد الكفارنة 1534

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد صالح سالم محمد الكفارنة 1535

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد فادي نافذ محي الدين الكفارنة 1536

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد مصطفى عبدالعزيز مصطفى حمد 1537

 2009 / 2008 ضرر جزئي ع فايز حمدشار  محمد عبدالهادي حمد 1538

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع أبوعودة صبحي زكي الكفارنة 1539

 2009 / 2008 ضرر جزئي   رفيق محمد حسن جراد 1540

 2009 / 2008 ضرر جزئي   حرب محمد حرب أبوعودة 1541

 2009 / 2008 ضرر جزئي   آمال محمد اسماعيل أبوعودة 1542

 2009 / 2008 ضرر جزئي   مد حرب أبوعودةهيثم مح 1543

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عامر محمود سلمان أبوعودة 1544

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ناصر محمود سلمان أبوعودة 1545
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 2009 / 2008 ضرر جزئي   ناصر سالمة حسن الكفارنة 1546

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد جهاد عوده أبوعودة 1547

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد عبدالهادي محمد الشنباري  1548

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عرفات محمد حرب أبوعودة 1549

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عبدالحافظ محمود سلمان 1550

 2009 / 2008 ضرر جزئي   وائل جمال شحده مروان 1551

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمود عوده سلمان أبوعودة 1552

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عصام يوسف عبدالكريم حمد 1553

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عبدالرحمن محمود سلمان أبوعودة 1554

 2009 / 2008 ضرر جزئي   بسام عبدالهادي عبدالمجيد قاسم 1555

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عبدالسالم محمود سلمان أبوعودة 1556

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أبوهربيد خليل علي عبدهللا 1557

 2009 / 2008 ضرر جزئي   جمال شحده سعيد حمدان 1558

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد خليل محمود المصري  1559

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ماجد كمال علي الشنباري  1560

 2009 / 2008 ضرر جزئي   حازم جمال شحده عدوان 1561

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أبوهربيد مهند خليل علي 1562

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ندى محمود عبدالمعطي حمد 1563

 2009 / 2008 ضرر جزئي   يوسف عصام يوسف حمد 1564

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أيمن زكي عبدالهادي جبر 1565

 2009 / 2008 ضرر جزئي   زكي صبحي زكي الكفارنة 1566

 2009 / 2008 ضرر جزئي   زكي الكفارنةإبراهيم صبحي  1567

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عبدالكريم عبدالرازق الكفارنة 1568

 2009 / 2008 ضرر جزئي   صبحي رشيد حسن اليازجي 1569

 2009 / 2008 ضرر جزئي   سائد جمال علي حمدان 1570

 2009 / 2008 ضرر جزئي   مهنا منصور أحمد الكفارنة 1571

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ري محمود صبري الكفارنةصب 1572
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 2009 / 2008 ضرر جزئي   معين مصباح اسماعيل صالح 1573

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عزالدين سالم محمد الكفارنة 1574

 2009 / 2008 ضرر جزئي   شادي مصباح اسناعيل صالح 1575

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد سالم عبدالهادي صالح 1576

 2009 / 2008 ضرر جزئي   هيثم محمد سالم صالح 1577

 2009 / 2008 ضرر جزئي   خالد رضوان عبدربه الكفارنة 1578

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة يسري محمود شعبان الكفارنة 1579

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة عماد جميل شعبان الكفارنة 1580

 2009 / 2008 ضرر جزئي ةالفرط عادل مسعود رجب 1581

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة أحمد محمد عبدالعزيز شبات 1582

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع غزة خالد محمود قاسم عدوان 1583

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ المصريين محمود جمعة ذيب المصري  1584

 2009 / 2008 ضرر جزئي   حمادة جمعة ذيب المصري  1585

 2009 / 2008 ضرر جزئي   حمزة جمعة ذيب المصري  1586

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ليلى عبد الفتاح محمد المصري  1587

 2009 / 2008 ضرر جزئي   نعيم عمر جابر ضيف هللا 1588

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد جمعة ذيب المصري  1589

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عوض أحمد ذيب المصري  1590

 2009 / 2008 ضرر جزئي   سمير أحمد ذيب المصري  1591

 2009 / 2008 ضرر جزئي   زياد أحمد ذيب المصري  1592

 2009 / 2008 ضرر جزئي   كفاية مسعود محمد المصري  1593

 2009 / 2008 ضرر جزئي   رامي توفيق احمد المصري  1594

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ناهض محمود محمد المصري  1595

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أحمد جمعة ذيب المصري  1596

 2009 / 2008 ضرر جزئي   جمعة ذيب خليل المصري   1597

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمود أحمد محمود المصري  1598

 2009 / 2008 ضرر جزئي   رفيق محمود محمد محمد 1599
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 2009 / 2008 ضرر جزئي   كواكب  جمعة ذيب المصري  1600

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عبد القادر نمر موسى المصري  1601

 2009 / 2008 ضرر جزئي   فاطمة عباس المصري  1602

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أنور نمر موسى المصري  1603

 2009 / 2008 ضرر جزئي   نورالدين نمر موسى المصري  1604

 2009 / 2008 ضرر جزئي   حافظ نمر موسى المصري  1605

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش. باسل نعيم طالل إسماعيل حمد حمد 1606

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد حليمة محمد أحمد البياري  1607

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو جاسر محمد حسن حسن فياض 1608

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد رأفت محمد ناصر ناصر 1609

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد الرؤوف أخمد ناصر يوسف عبد 1610

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد غازي موسى حسن الزعانين 1611

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد هاني محمد سالمة البساينة 1612

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد فايق محمد صالح أبو عمشة 1613

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد عانينفارس غازي موسى الز  1614

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد جمال خضر عبد الفتاح أبو عمشة 1615

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد خضر عبد الفتاح موسى أبو عمشة 1616

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد عالء محمد نور الدين أبو عودة 1617

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد الكفارنة صفاء حسين أحمد  1618

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد محمد فخري ابراهيم عفانة 1619

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد إسماعيل علي إسماعيل الشنباري  1620

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد عالء إسماعيل علي النباري  1621

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد و عمشهمعزوزه محمود محمد أب 1622

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد جالل حسن ناصر 1623

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد صالح عاشور محمد الطناني 1624

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد جمال كامل محمود أبو عمشه 1625

 2009 / 2008 جزئيضرر  سطح البلد عماد عيسى صالح أبو عمشه 1626
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 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد فاطمة سليمان عبد هللا ناصر 1627

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد سامي سعيد محمود ناصر 1628

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد حسن سعيد ناصر 1629

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد أسامة جمال ديب الكفارنة 1630

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد أكرم كامل محمود أبو عمشه 1631

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد محمد صابر موسى الزعانين 1632

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد ريا علي محمود الزعانين 1633

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد رفيق كامل محمود أبو عمشه 1634

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد موسى الزعانينصامد غازي  1635

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد نادر غازي موسى الزعانين 1636

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد زاهر غازي موسى الزعانين 1637

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد إسماعيل محمود قاسم عدوان 1638

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد ينماهر غازي موسى الزعان 1639

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد علي محمد أحمد البسيوني 1640

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد بسام كامل محمود أبو عمشه 1641

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد سعيد جابر نعيم 1642

 2009 / 2008 يضرر جزئ سطح البلد مهدي كامل محمود أبو عمشه 1643

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة محمود نعمان محمد أبو عودة 1644

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد أسامة حلمي محمود ناصر 1645

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو جاسر رائد ابراهيم محمد البياري  1646

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو جاسر محمد حسن عبد الهادي ناصر 1647

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو جاسر زهير محمد حسين البياري  1648

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو جاسر علي محمد حسين البياري  1649

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة فايزة كامل محمود الشنباري  1650

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة محمد ناهض محمود الشنباري  1651

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد عيد فياض جهاد محمد 1652

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد محمد عبد هللا حسن فياض 1653
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 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد أشرف مصطفى عودة سعدات 1654

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد حاتم ابراهيم محمد عدوان 1655

 2009 / 2008 ضرر جزئي يش.أبو حلم مجدي محمد عبد هللا فياض 1656

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو حلمي رمزي محمد عبد هللا فياض 1657

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو حلمي مروه زكريا عبد الرحمن فياض 1658

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو جاسر روحية جمعة حسن عفيفي 1659

 2009 / 2008 زئيضرر ج ش.أبو جاسر صبحي حسن عبد الهادي ناصر 1660

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو جاسر هاني حسن عبد الهادي ناصر 1661

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو جاسر كريم داوود جبر الكفارنة 1662

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو جاسر مريم محمد علي فياض 1663

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة معاذ عيد عودة سعدات 1664

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو جاسر عدنان محمد حسين البياري  1665

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو جاسر خضر محمد حسين البياري  1666

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد إيهاب شوقي عزات البساينة 1667

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة محمد حسن عدوان 1668

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ري نضال إبراهيم محمد البيا 1669

 2009 / 2008 ضرر جزئي   سلوى صابر سليمان البياري  1670

 2009 / 2008 ضرر جزئي   نبيل إبراهيم خميس أبو عمشة 1671

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أحمد ذياب علي أبو جراد 1672

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة غانم محمود الشنباري  1673

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة ن أبو عودةأحمد نعما 1674

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو جاسر إبراهيم محمد حسين البياري  1675

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة ماجد زهدي خميس أبو عمشه 1676

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.غزة مجدي زهدي خميس أبو عمشه 1677

 2009 / 2008 ضرر جزئي يرش.خليل الوز  مهنا علي محمد البسيوني 1678

 2009 / 2008 ضرر جزئي   يسف جابر فياض 1679

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد إبراهيم موسى الزعانين 1680
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 2009 / 2008 ضرر جزئي   خليل حسن خليل الزعانين 1681

 2009 / 2008 ضرر جزئي   لؤي أسماعيل علي العثامنة 1682

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ينهشام أحمد خليل الزعان 1683

1684 
محمد جمعة خليل عبد الهادي 

 الزعانين
 2009 / 2008 ضرر جزئي  

 2009 / 2008 ضرر جزئي   خليل عبد الهادي الزعانين 1685

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش. السكة بسام خليل محمد البسيوني 1686

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش. السكة سميرعيد بسيوني البسيوني 1687

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش. الفرطة خميس خليل محمد قاسم 1688

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش. الفرطة أيمن هاني خليل قاسم 1689

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش. الفرطة كمال سعيد خميس مفبل 1690

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد جهاد محمد حسن الكفارنة 1691

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد فارنةعلي عبد جبر الك 1692

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد عطاهللا عودة شحادة سعدات 1693

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة زاهر محمد شحادة الكفارنة 1694

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة أسامة عثمان البع 1695

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة جمال طه قاسم 1696

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة مد جمال طه قاسممح 1697

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة فايز داوود الكفارنة 1698

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة ياسر عبد الحي محمود الكفارنة 1699

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة إبراهيم عبد الحي الكفارنة 1700

 2009 / 2008 ضرر جزئي رةش.دم حسام منصور يونس الكفارنة 1701

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة يعقوب عبد ربه الكفارنة 1702

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة جمعة عبد جبر الكفارنة 1703

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة عبد جبر محمدالكفارنة 1704

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة عبد الحي محمود طه الكفارنة 1705

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة نبيل عبد الحي محمود الكفارنة 1706

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة نبيل محمود حسن الكفارنة 1707
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 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.السلطان عبد الحميد إبراهيم أحمد محمود البسيوني 1708

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة أحمد عبد الحي محمود الكفارنة 1709

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة حسن عثمان حسن البع 1710

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة محمود شحدة عبد هللا السبع 1711

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة محمد شحدة عبد هللا السبع 1712

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة أحمد شحدة عبد هللا السبع 1713

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة السبع عوني فوزي عبد هللا 1714

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة رسمي فوزي عبد هللا السبع 1715

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة محمد فوزي عبد هللا السبع 1716

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة معين فوزي عبد هللا السبع 1717

 2009 / 2008 ئيضرر جز  ش.دمرة أيوب عبد ربه طه علي قاسم 1718

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة عثمان أيوب عبد ربه قاسم 1719

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة شاهر عثمان أيوب قاسم 1720

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة مشهور عثمان أيوب قاسم 1721

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة عبد ربه أيوب قاسم 1722

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش. العجوز يم عبد الهاديشفيق علي إبراه 1723

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو رحمة أحمد جبر الكفارنة 1724

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو رحمة رامي داوود الكفارنة 1725

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو رحمة إبراهيم داوود الكفارنة 1726

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة سعيد حسن البع 1727

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة أسامة حسين جادهللا الكفارنة 1728

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة عطاف حسين جادهللا الكفارنة 1729

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة محمد يعقوب الكفارنة 1730

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة معاوية يعقوب الكفارنة 1731

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو رحمة صابر محمد الكفارنةمحمد  1732

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد عبدة حسن قاسم 1733

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عزام يوسف محمد قاسم 1734
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 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم منير عبد الرحمن عبد هللا أبو عودة 1735

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم طارق منير عبد الرحمن أبو عودة 1736

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم مالك منير عبد الرحمن أبو عودة 1737

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم محمود محمد عبد هللا أبو عودة 1738

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم سعد محمد عبد هللا أبو عودة 1739

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم هللا أبو عودة مروان محمد عبد 1740

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم موسى محمد عبد هللا أبو عودة 1741

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم عدلي محمد عبد هللا أبو عودة 1742

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم مجدي محمد عبد هللا أبو عودة 1743

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم نس منير عبد الرحمن أبو عودةأ 1744

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم ياسر محمود حسن مصلح 1745

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم خالد محمود حسن مصلح 1746

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم سعد حسين محمد قاسم 1747

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم د المصري ياسرعايش محمو  1748

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم يسري عايش محمود المصري  1749

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم ناصرعايش محمود المصري  1750

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم تيسيرعايش محمود المصري  1751

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم أكرم فؤاد محمود المصري  1752

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم إسحاق عايش محمود المصري  1753

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم محمود خالد محمد حمادين 1754

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم إبراهيم علي خالد حمادين 1755

 2009 / 2008 ضرر جزئي اسل نعيمش.ب أمين توفيق عبد الهادي حمد 1756

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم عبد الرحمن توفيق عبد الهادي حمد 1757

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم ناصر صبري أحمد أحمد 1758

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم علي صبري أحمد حمد 1759

 2009 / 2008 ضرر جزئي مش.باسل نعي وليد محمد محمد إسماعيل 1760

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم محسن محمد محمد إسماعيل 1761
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 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم محمد أحمد محمد إسماعيل  1762

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم منير محمود حسن مصلح 1763

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم سامي محمود حسن مصلح 1764

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم محمد نصار محمود مصلح 1765

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم حكمت فتحي إسماعيلمصلح 1766

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.دمرة شحدة عبد هللا أيوب السبع 1767

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد أبو العز يوسف محمد قاسم 1768

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين د حسن مصلح أحم 1769

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين سعد أحمد مصلح 1770

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين عبد هللا أحمد مصلح 1771

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين يوسف عبد هللا مصلح 1772

 2009 / 2008 يضرر جزئ ش.المصريين إسماعيل عبد هللا مصلح 1773

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين جمعة عبد هللا مصلح 1774

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين بالل عبد هللا مصلح 1775

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين عماد عبد هللا مصلح 1776

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم سامي عبد البديع محمود أبو حماد 1777

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم أحمد محمد محمود قاسم 1778

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم حاتم محمد محمود قاسم 1779

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم صباح عبد العزيز علي قاسم 1780

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم خليل محمد محمود قاسم 1781

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين يل جبر نعيمجميل خل 1782

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين أنيس سالم نجيب العماوي  1783

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين فتحي محمود عبد الرحمن المصري  1784

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة عمر فتحي محمود  المصري  1785

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة ود  المصري محمد فتحي محم 1786

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة عطية فتحي محمود  المصري  1787

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة أحمد فتحي محمود  المصري  1788
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة علي محمد إبراهيم نصار 1789

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة ي نصارمحمد عل 1790

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة عطا هللا عبد العزيز محمد الزويدي 1791

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة ريا حسن عبد الرحمن الزويدي 1792

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة محمد عبد العزيز محمد الزويدي 1793

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة باسل محمد عبد العزيز  الزويدي 1794

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة عبد العزيز محمد الزويدي  1795

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة جميل محمد حسن الزويدي 1796

 2009 / 2008 ئيضرر جز  بورة أبو غزالة أحمد جميل محمد  الزويدي 1797

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة حسام جميل محمد  الزويدي 1798

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة محمد جميل محمد  الزويدي 1799

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة خالد جميل محمد الزويدي 1800

 2009 / 2008 رر جزئيض بورة أبو غزالة وسام عمر كامل العماوي  1801

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة رامي عمر كامل العماوي  1802

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة يوسف أحمد عوض عاشور 1803

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم شاكر أحمد إبراهيم أبو عودة 1804

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم محمد أحمد إبراهيم أبو عودة 1805

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم جمال حسن محمد أبو عودة 1806

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم ياسين حسن محمد أبو عودة 1807

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم خديجة محمد حسنين أبو عودة 1808

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم فضل أحمد إبراهيم أبو عودة 1809

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم أكرم أحمد إبراهيم أبو عودة 1810

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.باسل نعيم صبحية إبراهيم نعيم 1811

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة عمر كامل عبد العزيز العماوي  1812

 2009 / 2008 جزئيضرر  ش.الشهداء فايز حمودة خليل قاسم 1813

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.الشهداء ياسر حمودة خليل قاسم 1814

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.الشهداء وصفية محمد عبد السالم قاسم 1815
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 2009 / 2008 ضرر جزئي   أحمد إسماعيل إسماعيل عدوان 1816

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ممدوح إبراهيم إسماعيل عدوان 1817

 2009 / 2008 ضرر جزئي   سالم عبد الرؤوف سالم الكفارنة 1818

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عبد الرازق علي أحمد نصير 1819

 2009 / 2008 ضرر جزئي   مهدي علي أحمد نصير 1820

 2009 / 2008 ضرر جزئي   يوسف علي أحمد نصير 1821

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أكرم أحمد محمد أبو عودة 1822

 2009 / 2008 ضرر جزئي   رائد جمال موسى أبو عودة 1823

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد جمال موسى أبو عودة 1824

 2009 / 2008 ضرر جزئي   أنور عبد الحميد عبد هللا أبو عودة 1825

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد عبد الحميد عبد هللا أبو عودة 1826

 2009 / 2008 ضرر جزئي   هللا حسن أبو عودةعبد الحميد عبد   1827

 2009 / 2008 ضرر جزئي   منعم حسن إسماعيل عدوان 1828

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ناصر حسن إسماعيل عدوان 1829

 2009 / 2008 ضرر جزئي   زياد حسن إسماعيل عدوان 1830

 2009 / 2008 ضرر جزئي   زينب حسن إسماعيل عدوان 1831

 2009 / 2008 ضرر جزئي   حمد رفيق سعيد خرواتم 1832

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين يوسف ذيب محمد أبو هربيد 1833

 2009 / 2008 ضرر جزئي   خميس محمد عبد الكريم المصري  1834

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل سليمان صالح سليمان نشوان 1835

 2009 / 2008 ضرر جزئي رة جميلبو  باسم علي سلمان الكفارنة 1836

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أكرم عبد الكريم محمد أبو عودة 1837

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد هاني فياض شبات 1838

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمود مسعد أبو عاذرة 1839

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل علي محمود حسن ناصر 1840

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل عاشور عبد عوض عاشور 1841

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل جمال عبد الكريم محمد أبو عودة 1842
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 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل رضوان نمر شحادة أبو عمشة 1843

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل جمال عبد الكريم محمد المصري  1844

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل أمين محمد حسين البياري  1845

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة صباح فؤاد محمود المصري  1846

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد نبيل محمد يونس العثماني 1847

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد أكرم محمد عبد هللا حسين 1848

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد محمد عبد حسينرنده  1849

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد كريم محمد عبد هللا العثامنة 1850

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد سعيد محمد عبد هللا إبراهيم 1851

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد خالد صبري أحمد حمد 1852

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد كميليا عبد هللا محمد العثماني 1853

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد نهيل محمد يونس العثماني 1854

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.د. وليد عدوان حازم محمد محمود عدوان 1855

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.د. وليد عدوان أيمن رفيق عبد الرازق حمد 1856

 2009 / 2008 ر جزئيضر  ش.د. وليد عدوان سعيد شحدة سعيد حمدان 1857

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.د. وليد عدوان طالل شحدة سعيد حمدان 1858

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.د. وليد عدوان كمال محمد شحدة  حمدان 1859

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.د. وليد عدوان بسام خليل محمود المصري  1860

 2009 / 2008 جزئي ضرر ش.السكة محمد وحيد عبد الكريم حمد 1861

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.السكة عطا يوسف محمد قاسم 1862

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.السكة عوني يوسف محمد قاسم 1863

 2009 / 2008 ضرر جزئي   زكريا علي أبو عودة 1864

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.أبو عودة علي عبد العزيز أبو عودة 1865

 2009 / 2008 ضرر جزئي   فدوى أبو عودة 1866

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عوض هللا عبد جبر الكفارنة 1867

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.السكة أحمد حاتم يوسف قاسم 1868

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.السكة رجائي يوسف محمد قاسم 1869
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 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.السكة أنور عبد هللا العثامنة 1870

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد دان سعيد حمدانحم 1871

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد غسان عبد العزيز خروات 1872

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد صبري رفيق سعيد خروات 1873

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد رفيق سعيد سليمان خروات  1874

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد كمال شحدة حمدان 1875

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد حليمة سعيد سليمان خروات 1876

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد خيري عيد محمود حمد 1877

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد نادي إبراهيم أبو هربيد 1878

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.السكة حاتم حسين محمود نصير 1879

 2009 / 2008 ضرر جزئي مدش.ح يزدان محمد يونس العثماني 1880

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد عبد العاطي عبد المجيد قاسم 1881

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد عماد عبد العاطي قاسم 1882

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد محمد عبد العاطي قاسم 1883

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد محمد عبد المجيد الكفارنة 1884

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد جميل عبد المجيد الكفارنة 1885

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد جمال عبد المجيد الكفارنة 1886

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد فريال محمد محمد عدوان 1887

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد محمد إبراهيم عدوان 1888

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد يوسف إبراهيم عدوان 1889

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد مازن محمد عدوان 1890

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد زياد محمد أبو جراد 1891

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد محمد عبد الكريم أبو جراد 1892

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد أيمن يوسف جراد 1893

 2009 / 2008 ضرر جزئي .حمدش ذياب عبد عبد الكريم أبو جراد 1894

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد أحمد محمد محمد عدوان 1895

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد نافذ راغب حمد 1896



439 

 

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد إبراهيم محمد عبد الرازق حمد 1897

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد رمزي محمد حمد 1898

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد دإبراهيم رفيق حم 1899

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد رياض محمد حمد 1900

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد سوزان هاني إسماعيل العثامنة 1901

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد إبراهيم سعد عبد هللا العثامنة 1902

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد أحمد مسعود عبد هللا العثامنة 1903

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد شادي مسعود عبد هللا العثامنة 1904

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد زاهر محمد إسماعيل جراد 1905

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد حسان عبد الكريم أبو جراد 1906

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد حسين عبد الكريم أبو جراد 1907

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد د الخطيبزكريا محمو  1908

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد رمضان عبد الكريم أبو جراد 1909

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد حسن عبد هللا حسن أبو عودة 1910

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد أمية محمد محمود أبو عودة  1911

 2009 / 2008 جزئي ضرر ش.حمد أكرم عبد هللا محمد العثامنة 1912

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد حسين عبد هللا محمد العثامنة 1913

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد راغب فخري عبد الكريم حمد 1914

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد نادي محمد عبد الكريم حمد 1915

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد وصفي عبد الكريم محمود حمد 1916

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد رشدي عبد الكريم محمود خروات 1917

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد أنور محمد عبد الكريم حمد 1918

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد أحمد عبد الرحمن عبد الكريم حمد 1919

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد زكي شحادة حمد 1920

 2009 / 2008 ضرر جزئي حمدش. زهير سعيد شحادة حمد 1921

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد إبراهيم سعيد شحادة حمد 1922

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد محمود سعيد شحادة حمد 1923
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 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد محمد سعيد شحادة حمد 1924

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد مدحت شحادة محمود حمد 1925

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد طفى حمدنفيسة مص 1926

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد عادل حمد أحمد حمد 1927

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.حمد نائل مدحت حمد 1928

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد محمود زايد الزعانين 1929

 2009 / 2008 ضرر جزئي سطح البلد حسن عطا أحمد الزعانين 1930

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل الح عبد الكريم عوض شباتص 1931

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين إبراهيم ديب أبو هربيد 1932

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين عبد الرحمن ديب أبو هربيد 1933

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين سعدية مصطفى نعيم 1934

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين لعثامنةماهر محمد مصطفى ا 1935

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين وائل كامل عبد العزيز العماوي  1936

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين فتحي سالمة نجيب العماوي  1937

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين ياسر سالمة العماوي  1938

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين عماوي نيازي كامل عبد العزيز ال 1939

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين زيناتي سالم نجيب العماوي  1940

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين خليل محمد محمود المصري  1941

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين ياسر حسن إبراهيم المصري  1942

 2009 / 2008 ضرر جزئي مصريينش.ال سارة محمود علي المصري  1943

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين جميل خليل محمد المصري  1944

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين فرج محمود المصري  1945

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين أحمد غالب خليل المصري  1946

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين محمود غالب خليل المصري  1947

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين محمد غالب خليل المصري  1948

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين جمعة حمزة عبد الفتاح المصري  1949

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين مهنا حسن إبراهيم المصري  1950
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 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين هاني جاسر حسن المصري  1951

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين جهاد رمضان محمود المصري  1952

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين نبيل أحمد عبد الرزاق المصري  1953

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين نسيم حمزة عبد الفتاح المصري  1954

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين معين حمزة عبد الفتاح المصري  1955

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين محمد عدنان محمد المصري  1956

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين كمال رمضان محمود المصري  1957

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين معين رمضان محمود المصري  1958

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين إبراهيم عطا هللا حسين المصري  1959

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين جواد عطا هللا حسين المصري  1960

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين عبد الحليم رمضان المصري  1961

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين مهدي أنيس إبراهيم المصري  1962

1963 
رفيق أحمد عبد الرازق أحمد 

 المصري 
 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.بسل نعيم خالد محمد حسن نصار  1964

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد فايز ابراهيم أحمد المصري  1965

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد أمجد هاشم أحمد المصري  1966

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد ابراهيم أحمد حسين المصري  1967

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد جبر ابراهيم أحمد المصري  1968

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد هاني أحمد حسين المصري  1969

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد هشام أحمد حسين المصري  1970

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد هاشم أحمد حسين المصري  1971

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد علي حمد محمد حمد 1972

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد غازي رشاد عبد المجيد حمد 1973

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد محمد محمد عبد الكريم حمد 1974

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد سامي محمد عبد الكريم حمد 1975

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد باسم محمد عبد الكريم حمد 1976

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمدسعدي عبد الروؤف سالم عبد  1977
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 الهادي

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد فوزي ابراهيم أحمد المصري  1978

 2009 / 2008 ئيضرر جز  شارع فايز حمد ماهر ابراهيم محمد الزعانين 1979

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم محمد جابر علي درج 1980

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمود زيد سليمان محمد الكفارنة 1981

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد زيد سليمان محمد الكفارنة 1982

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل صالح مخيمر أبو هربيد 1983

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم عبد القادر عاشور 1984

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل محمد عبد هللا مصطفى الكفارنة 1985

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل مريم أحمد حسن العثامنة 1986

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة محمد ربحي عبد المصري  1987

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة مجدي موسى أحمد شبات 1988

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة هاشم كمال السيد الشنباري  1989

 2009 / 2008 ضرر جزئي   حسام عبد الحميد أبو عودة 1990

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة سعدي عبد اللطيف محمد أبو عودة 1991

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة عالء ابراهيم محمد عليه 1992

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة أحمد جميل عبدالرازق أبو عودة 1993

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة وائل زياد محمد أبو عودة 1994

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة مريم عباس المصري  1995

 2009 / 2008 ضرر جزئي   مزيونة يوسف محمد حمد 1996

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم أكرم خليل محمد زويدي 1997

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة كريم خليل محمد زويدي 1998

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم سامي محمد محمود الكفارنة 1999

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم د هللا أحمد المصري باسم عب 2000

 2009 / 2008 ضرر جزئي   مصطفى أحمد مصطفى الزعانين 2001

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم أحمد جابر علي درج  2002

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمود كامل علي الشنباري  2003
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 2009 / 2008 ضرر جزئي   ي محمد عبد العزيز أحمد المصر  2004

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عايد عبد الفتاح عبيد 2005

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ايهاب عبد العزيز العماوي  2006

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ايهام عبد العزيز العماوي  2007

 2009 / 2008 ضرر جزئي   عبد العزيز أحمد عبد هللا المصري  2008

 2009 / 2008 ضرر جزئي   حمد عبد الجواد المصري كمال م 2009

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة زيد سليمان محمد الكفارنة 2010

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين محمد علي عبد السالم الكفارنة 2011

 2009 / 2008 ضرر جزئي   اسماعيل عبد هللا العثامنة 2012

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ن الشنباري محمد علي رمضا 2013

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة باسل حسين نصير 2014

 2009 / 2008 ضرر جزئي   رمضان علي رمضان الشنباري  2015

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة إعتدال ابراهيم الشنباري  2016

 2009 / 2008 ضرر جزئي   نضال محمود حسن أبو عودة 2017

 2009 / 2008 ضرر جزئي   فريال حسن مصطفى الكفارنة 2018

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم فريد عبد العزيز محمد الزويدي 2019

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين عطاف عطاهللا حسن المصري  2020

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين رامز فضل محمود المصري  2021

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد خليل المصري  2022

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبو غزالة سميح ابراهيم حسن المصري  2023

 عاطف عدوان 2024
مقابل  -شارع الواد

 مسجد عمر
 2009 / 2008 ضرر جزئي

 2009 / 2008 ضرر جزئي الفرطة  -بيت حانون  زكريا أحمد عبد ربه الكفارنة  2025

 2009 / 2008 ضرر جزئي البلد -بيت  حانون  حكمت سالمة حسن الكفارنة  2026

 2009 / 2008 ضرر جزئي البلد  -بيت حانون  شعبان عبد الكريم محمد ابو عودة  2027

 2009 / 2008 ضرر جزئي البلد-بيت حانون  عماد عدنان على الكفارنة  2028

 2009 / 2008 ضرر جزئي البلد -انون بيت ح عدنان على مصطفى الكفارنة  2029

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد سلمان محمد ابو عودة  2030
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 2009 / 2008 ضرر جزئي   سلمان محمد حسن ابو عودة  2031

 2009 / 2008 ضرر جزئي   احمد جودة عبد الجواد ابو زريق  2032

 2009 / 2008 ضرر جزئي   شريف محمد حسن ابو عودة  2033

 2009 / 2008 ضرر جزئي   محمد محمد حسن ابو عودة  2034

 2009 / 2008 ضرر جزئي   سعد محمد محمد السبع 2035

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ايمن عبد الكريم محمد ابو عودة  2036

 2009 / 2008 ضرر جزئي   رائد محمد عبد الكريم ابو عودة  2037

 2009 / 2008 ضرر جزئي   سليمان ابراهيم محمود السبع  2038

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ابراهيم محمودمحمد البع  2039

 2009 / 2008 ضرر جزئي   ناصر ابراهيم محمود السبع  2040

 2009 / 2008 ضرر جزئي   سلمان هذال سلمان عبيد  2041

 2009 / 2008 ضرر جزئي   فايق أحمد محمود الكفارنة  2042

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  -بيت حانون  محمد حويحى  موسى اسماعيل 2043

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  محمد محمود سيد أحمد البسيوني 2044

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  فادية شوقي فتحي البسيوني 2045

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  مزهر محمد محمود البسيوني 2046

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  حمود البسيونيمحمد محمد م 2047

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  محمود محمد محمود البسيوني 2048

عبد اللطيف محمد عبد اللطيف  2049
 البقري 

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون 

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  حمدي سيد أحمد البسيوني 2050

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  د الكحلوتحامد عبد الرحمن أحم 2051

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  لؤي محمد محمد البسيوني 2052

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  يزيد علي أحمد حسين 2053

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  وائل محمود أحمد أبو سل 2054

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  يحي رباح أحمد ناصر 2055

 2009 / 2008 ضرر جزئي البلد جميل محمد موسى شبات 2056

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد نبيل عبدهللا عوض هللا سعدات 2057
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد عبدهللا محمد جمعة عبدهللا سعدات 2058

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد فايز سعاده هوض هللا سعاده 2059

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد عطا سعاده عوض هللا سعدات 2060

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد سعيد عبدالرؤوف سالم الكفارنة 2061

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد محمد جمعة عبدهللا سعدات 2062

 2009 / 2008 ضرر جزئي مدشارع فايز ح طالل أحمد مصطفى الزعانين 2063

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد جمال علي عطيه حمدان 2064

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد فتحي اسماعيل عوض هللا سعاده 2065

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع فايز حمد يوسف فتحي اسماعيل سعاده 2066

 2009 / 2008 جزئيضرر    محمد فوزي رمضان الشنباري  2067

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع دمرة ليلى عبد جبر الكفارنة 2068

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع العجوز شاكر محمد أحمد شبات 2069

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع العجوز شكري محمد أحمد شبات 2070

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع العجوز عايد موسى أحمد شابت 2071

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع العجوز محمد موسى أحمد شبات 2072

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع العجوز عطاف فتحي عوض حسين 2073

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع العجوز نضال عبدالقادر حسين شبات 2074

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع العجوز عبدالقادر حسين فياض 2075

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع العجوز ر حسين فياضعايد عبدالقاد 2076

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع العجوز رأفت يوسف أحمد الزعانين 2077

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع باسل نعيم محمد نعمان محمد أبوعودة 2078

 2009 / 2008 ضرر جزئي مقابل مدارس الوكالة رامي علي اسماعيل زعرب 2079

 2009 / 2008 ضرر جزئي شار ع المغاير يم محمد عبدالهادي حمدعبدالحل 2080

 2009 / 2008 ضرر جزئي شار ع حمد عبدالقادر عبدالكريم عبدهللا أبوعودة 2081

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  خالد مصطفى محمد خليل 2082

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  يوسف حسين حسن سويلم 2083

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  د أحمد البسيونيأحمد السي 2084
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 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  رأفت محمود الشنباري  2085

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  محمد محمود شعبان الزعانين 2086

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  عبدالعاطي أحمد حسن البسيوني 2087

 2009 / 2008 ضرر جزئي زيتون ال حسن عبدالعاطي أحمد مصلح 2088

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  طارق عبدالهادي عبدالمجيد قاسم 2089

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  حلمي عبدالرحمن أحمد الكحلوت 2090

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  زهير شعبان محمد نعيم 2091

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  عزات أمين إبراهيم نصار 2092

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  أحمد صابر محمد أبوعمشة 2093

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  اسماعيل مصطفى محمد العفيفي 2094

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  فاخر يوسف محمد أبوعودة 2095

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  شاهر يوسف محمد أبوعودة 2096

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  وسف محمد عبدالرحمن أبوعودةي 2097

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  عطاهللا أحمد محمد الزعانين 2098

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  بهاء محمد اسماعيل سالم 2099

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  صبحي عبدالكريم إبراهيم نصير 2100

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  برهيم نصارناهض محمد ا 2101

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  محمد ابراهيم علي نصار 2102

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  فضل محمد عيد نصير 2103

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  أحمد رياض محمد ضيف هللا 2104

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  رياض محمد جابر ضيف هللا 2105

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  منير أحمد محمد حويحي 2106

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  أكرم زيدان رمضان أبوجراد 2107

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  محمد يوسف محمد أبوعودة 2108

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  محمد صابر حسن اليازجي 2109

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  راهيم اسماعيل أبوجرادماهر إب 2110

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  إبراهيم إبراهيم اسماعيل أبوجراد 2111
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 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  ربحي شحده أحمد ناصر 2112

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  جميل ذياب رمضان أبوجراد 2113

 2009 / 2008 ضرر جزئي الزيتون  الشنباري أحمد خميس اسماعيل  2114

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين عليان رمضان علي الشنباري  2115

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين شادي عبدالباسط الكفارنة 2116

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين عبدالباسط أحمد طه الكفارنة 2117

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين ب أبوهربيدمحمد نعمان دي 2118

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين محمود فايق أحمد طه الكفارنة 2119

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين فايق أحمد طه الكفارنة 2120

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين أحمد فايق أحمد الكفارنة 2121

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين يق أحمد طه الكفارنةمحمد فا 2122

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين زينب يوسف العثماني 2123

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين عزام محمد حسن العثماني 2124

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين شفيقة نمر موسى المصري  2125

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين محمد أحمد الكفارنةاسماعيل  2126

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد أمين محمود محمد نصير 2127

 2009 / 2008 ضرر جزئي مسطح البلد محمود محمد محمد نصير 2128

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين شعبان محمود عبدهللا أبوهربيد 2129

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين ن عبدهللا المصري عثمان حس 2130

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين محمد أيمن محمد قاسم 2131

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين محمد رباح يوسف المصري  2132

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين إياد حسن عبدهللا المصري  2133

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين سن عبدهللا المصري إبراهيم ح 2134

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين ياسر عرفات عطاهلل المصري  2135

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين حسن عبدهللا حسن المصري  2136

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين رفيق حسن عبدهللا المصري  2137

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين ني حسين المصري حس 2138
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين مراد طالل حسن المصري  2139

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين طالل حسن عبدهللا المصري  2140

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين محمد ذياب أحمد الكفارنة 2141

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين ب أحمد الكفارنةأحمد ذيا 2142

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين عامر أحمد طه الكفارنة 2143

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين محمد أحمد طه الكفارنة 2144

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين وائل فضل الكفارنة 2145

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين كفارنةفضل أحمد طه ال 2146

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين ريما محمد عثمان أبوهربيد 2147

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين ناجي أحمد طه الكفارنة 2148

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين فايق ابراهيم المصري  2149

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين مصري صقر زكي ابراهيم ال 2150

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين عوني ابراهيم المصري  2151

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين زكي ابراهيم المصري  2152

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين قاسم جميل المصري  2153

 2009 / 2008 ضرر جزئي ينشارع المصري أدهم إبراهيم المصري  2154

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين زهير إبراهيم المصري  2155

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين جميل إبراهيم عبدهللا المصري  2156

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين ناهض إبراهيم المصري  2157

 2009 / 2008 ر جزئيضر  شارع المصريين حسن إبراهيم المصري  2158

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين يوسف إبراهيم المصري  2159

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين نبيل إبراهيم المصري  2160

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين منير إبراهيم عبدهللا المصري  2161

 2009 / 2008 رر جزئيض شارع المصريين عبدالسالم ابراهيم المصري  2162

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين وائل عبدالرحمن المصري  2163

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين كمال حسن المصري  2164

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين فضل حسن عبدهللا المصري  2165
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 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين رائد عبدالرحمن المصري  2166

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين أكرم عبدالرحمن المصري  2167

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين يوسف عبدالرحمن عبدهللا المصري  2168

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين معين إبراهيم المصري  2169

 2009 / 2008 زئيضرر ج شارع المصريين يامن محمد نعمان أبوهربيد 2170

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين خالد فايق ابراهيم المصري  2171

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين سهيل إبراهيم المصري  2172

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين يحيى فايق إبراهيم المصري  2173

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين رامي زكي المصري  2174

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين إبراهيم عبدهللا عبدهللا المصري  2175

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين رفيق فايق المصري  2176

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين بسام نبيل المصري  2177

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين إياد يوسف رباح المصري  2178

 2009 / 2008 ضرر جزئي البلد رشيد محمد عبدهللا العثامنة 2179

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين ابراهيم رباح يوسف المصري  2180

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين عماد عليان محمود المصري  2181

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين سعديه عليان محمود المصري  2182

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين خيري عليان المصري  2183

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين مجدي عليان محمود المصري  2184

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع المصريين نعمة عبدهللا عبدهللا المصري  2185

 2009 / 2008 ضرر جزئي شارع البنات محمود سعيد يوسف طوالن 2186

 2009 / 2008 ضرر جزئي المصريين ابراهيم عطاهلل المصري  2187

 2009 / 2008 ضرر جزئي ابو غزالة رمزي يوسف المصري  2188

 2009 / 2008 ضرر جزئي المصريين مروان خليل محمد المصري  2189

 2009 / 2008 ضرر جزئي المصريين حيدر خليل المصري  2190

 2009 / 2008 ضرر جزئي ريينالمص ياسين خليل المصري  2191

 2009 / 2008 ضرر جزئي المصريين فخري محمد المصري  2192
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 2009 / 2008 ضرر جزئي المصريين شادي فخري محمد المصري  2193

 2009 / 2008 ضرر جزئي الشارع العام هاني صالح ابو عمشة 2194

 2009 / 2008 ضرر جزئي الشارع العام محمد صالح محمد أبوعمشة 2195

 2009 / 2008 ضرر جزئي الشارع العام ابراهيم باسل ابو عمشة 2196

 2009 / 2008 ضرر جزئي الشارع العام محمد باسل ابو عمشة 2197

 2009 / 2008 ضرر جزئي المصريين باسل صالح محمد ابو عمشة  2198

 2009 / 2008 ضرر جزئي الشارع العام مهدي ابراهيم ابوعمشة 2199

 2009 / 2008 ضرر جزئي الشارع العام صالح محمد الشنباري  صبحي 2200

 2009 / 2008 ضرر جزئي الشارع العام صالح يوسف الشنباري  2201

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة ابو غزالة نضال صالح المصري  2202

 2009 / 2008 ضرر جزئي الشارع العام موسى صالح محمد الشنياري  2203

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ المصريين الفتاح المصري خليل محمد عبد  2204

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة ابو غزالة صبحية محمد حسن المصري  2205

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ باسل نعيم نبيل أحمد محمد نعيم  2206

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ باسل نعيم اسامة صالح محمد المصري  2207

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش /المصريين ن المصري سامح معين رمضا 2208

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة ابو غزالة عايشة عيد محمد المصري  2209

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة ابو غزالة زاهر عبد الحميد ابو عودة  2210

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/المصريين يونس رباح المصري  2211

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/المصريين ري خالد رباح يوسف المص 2212

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/المصريين حسنة محمد محمد المصري  2213

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل الشوا يحيى يوسف شفيق المصري  2214

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/المصريين جميل رباح يوسف المصري  2215

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/المصريين طالل رباح المصري  2216

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/المصريين سعيد عليان محمد المصري  2217

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/المصريين محمود عليان محمود المصري  2218

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/ باسل نعيم  عرفات علي محمد نصار  2219
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 2009 / 2008 ضرر جزئي ش/المصريين يوسف عطاهلل المصري  2220

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل الشوا أكرم أحمد عبد الرزاق المصري  2221

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش / المصريين خليل جميل خليل المصري  2222

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش / المصريين محمد أنيس ابراهيم المصري  2223

 2009 / 2008 ر جزئيضر  بورة جميل الشوا عزيزة محمد محمد نصير  2224

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل الشوا أسامة حسين علي  نصير  2225

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة جميل الشوا زاهر خليل جبر نعيم  2226

 2009 / 2008 ضرر جزئي بورة أبوغزالة غسان صالح محمد المصري  2227

 2009 / 2008 ضرر جزئي يينش.المصر  تيسير عبد الرحمن عبد هللا المصري  2228

2229 
عبد الرحمن عبد هللا عبد هللا  

 المصري 
 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين أحمد إبراهيم عبد هللا المصري  2230

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين جالل حسن المصري  2231

 2009 / 2008 ضرر جزئي ينش.المصري محسن جمال حسن المصري  2232

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين حسان جمال المصري  2233

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين جمال حسن عبد هللا المصري  2234

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين زياد حسن عبد هللا المصري  2235

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين حسام حسن المصري  2236

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين عبد الرحمن عيد محمود المصري  2237

2238 
محمود عبد الرحمن  محمود 

 المصري 
 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين محمود محمد  محمود المصري  2239

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين أحمد عبد الرحمن المصري  2240

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين صفاء يوسف محمد المصري  2241

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين محمد عبد الرحمن محمود المصري  2242

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين عبد الرحمن محمود محمد المصري   2243

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين يوسف عطا هللا حسين المصري  2244

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين عادل ربحي عيد المصري  2245
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 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين عيد ربحي عبد المصري  2246

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين مفيد ربحي عبد المصري  2247

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين شريف جهاد رمضان المصري  2248

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين عبد الفتاح محمد المصري  ليلى 2249

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين يوسف جاسر حسن المصري  2250

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين غالب خليل عبد الجليل المصري  2251

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين مروان ربحي عيد المصري  2252

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين إبراهيم المصري خضره حسن  2253

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين جمال محمد حسن المصري  2254

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين أحمد عبد الرؤوف المصري  2255

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين عيد عبد العزيز أحمد المصري  2256

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين  المصري إيهاب رأفت عطا هللا 2257

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين مهدي عبد الرؤوف أحمد المصري  2258

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين يحيى عبد الرؤوف المصري  2259

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين عبد الرؤوف أحمد المصري   2260

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين ري عزيزة يوسف محمد المص 2261

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين فضل عبد محمود المصري  2262

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين إعتدال موسى إبراهيم المصري  2263

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين ذيب حمعة ذيب المصري  2264

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين أحمد محمود محمد المصري  2265

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين عبد القادر أحمد حميدة 2266

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين أحمد عبد العزيز أحمد المصري  2267

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين إبراهيم ربحي عبد المصري  2268

 2009 / 2008 رر جزئيض ش.المصريين حافظ عبد الرؤوف أحمد المصري  2269

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين سعدي إبراهيم حسن المصري  2270

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين حلمي محمد محمد المصري  2271

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين جهاد حلمي محمد المصري  2272
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 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين دفاع جهاد رمضان المصري  2273

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين وليد جهاد رمضان المصري  2274

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين حسن حسن إبراهيم المصري  2275

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين عبد القادر إبراهيم حسن المصري  2276

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين عايدة خليل محمد المصري  2277

2278 
جبريل عبد الرحمن عبد السالم 

 الكفارنة
 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين

2279 
جمال عبد الرحمن عبد السالم 

 الكفارنة
 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين علي علي عبد السالم الكفارنة 2280

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين سهيل محمد علي الكفارنة 2281

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين محمد علي حسين زويدي 2282

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين شاهر جميل خليل المصري  2283

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين فضل محمد عبد الفتاح المصري  2284

 2009 / 2008 ئيضرر جز  ش.المصريين إبراهيم فايق إبراهيم المصري  2285

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين رمضان عباس نمر المصري  2286

 2009 / 2008 ضرر جزئي ش.المصريين نمر رمضان عباس المصري  2287

 شارع البعلي بالل محمد محمد نصير  2288
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع المصريين  ابراهيم أحمد حسين الزويدي 2289
 الح للسكنص

2014 

 الشارع العام  ابراهيم باسل صالح ابو عمشة  2290
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع دمرة ابراهيم جمال طه الكفارنة 2291
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  ابراهيم حسن عبدهللا المصري  2292
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع القدس عبد هللا البتيابراهيم حسين  2293
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع المصري  ابراهيم حمزة عبد الفتاح المصري  2294
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 شارع المصري  ابراهيم خليل محمد المصري  2295
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  ابراهيم دياب احمد الكفارنة 2296
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 ابراهيم ديب محمد ابو هربيد 2297
شارع -بيت حانون 

 المصريين
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد  ابراهيم رفيق عبد الرازق حمد  2298
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش حمد ابراهيم سعد عبدهللا العثامنة 2299
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع حمد ابراهيم سعيد ابراهيم ابو هربيد  2300
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد  ابراهيم سعيد شحاده حمد 2301
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  ابراهيم شفيق عبد الرزاق حمد 2302
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الغاير ابراهيم عبد الهادى عبد الهادى حمد 2303
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع الشهيد باسل نعيم م عبدالسالم مصطفى حمادابراهي 2304
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  ابراهيم عبدهللا أحمد المصري  2305
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم ابراهيم عثمان صابر أبو هربيد 2306
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت  -شمال غزة   ينابراهيم عطاهللا حسن خليل الزعان 2307
 شارع زمو -حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ابراهيم عطايا سعيد الكفارنة 2308
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس ابراهيم علي جابر درج 2309
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ابو غزالة ابراهيم فايق ابراهيم المصري  2310
غير جزئي 

 2014 صالح للسكن

 ابراهيم محمد حسن  الكفارنة 2311
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 البورة _بيت حانون  ابراهيم محمد عبدهللا ابوعودة 2312
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ابراهيم محمد محمد ابو جويفل 2313
المنطقة -بيت حانون 

 الصناعية
غير جزئي 

 2014 صالح للسكن

 بيت حانون شارع غزة  ابراهيم محمود قاسم عدوان 2314
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع دمرة ابراهيم محمود محمد السبع 2315
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ابراهيم منير ابراهيم الشنباري  2316
بيت  -شمال غزة  

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 

 للسكنصالح 
2014 

جزئي غير  شارع حمد  ابراهيم نادى ابراهيم ابو هربيد  2317
 صالح للسكن

2014 

 ابراهيم يوسف عبد العاشور 2318
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس ابراهيم يوسف عبدالقادر فياض 2319
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون -الفرطة م يوسف عيد ابو عمشةابراهي 2320
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 ابرهيم صبحي عبداللطيف ابوعودة 2321
بيت -شارع ابوعودة 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو احسان اسحاق احمد ابراهيم 2322
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع زمو-بيت حانون  احالم محمد عبد المجيد نشوان 2323
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون  احمد ابراهيم دياب الكفارنة 2324
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد احمد ابو العز يوسف قاسم 2325
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 احمد اكرم عبد العزيز ابو عودة 2326
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح احمد انور يوسف الكفارنة 2327
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 الفرطة احمد إبراهيم محمود السميري  2328
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 احمد براوي محمد أبو عمشة 2329
ش/ باسل نعيم / أبو 

 غزالة
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 يينشارع المصر  احمد جبريل محمد المصري  2330
غير صالح 

 2014 للسكن

 الشارع العام احمد جمال محمد الكفارنة  2331
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع ابو عودة احمد جمال موسى ابو عودة 2332
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح احمد خالد نجيب اليازجي 2333
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت  -غزة  شمال  احمد خليل جبر نعيم 2334
 شارع زمو -حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة احمد رائد محارب ابو عمشة 2335
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الشهيد باسل نعيم احمد ربحي عبد عاشور 2336
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المغاير احمد زيدان محمود نعيم 2337
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي االمل احمد سعيد احمد وهدان 2338
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش/ باسل نعيم احمد سعيد إبراهيم أبو هربيد 2339
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع السكة  احمد سعيد شحادة حمد 2340
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع دمرة احمد شحدة عبدهللا السبع 2341
 صالح للسكن

2014 

 المقبرة احمد صابر نصير 2342
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 احمد صباح محمد شتات 2343
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 احمد صبحي عبداللطيف ابوعودة 2344
بيت -شارع ابوعودة
 حانون 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 احمد طالل احمد الشنباري  2345
بيت  -غزة شمال  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 احمد عادل اسماعيل وهدان 2346
بيت  -شمال غزة  

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 احمد عبد الحي محمود الكفارنة 2347
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون شارع زمو خليل دبور احمد عبد الرؤوف 2348
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 احمد عبد هللا مصطفي عثامنة 2349
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الفرطة احمد عبدربه طه الكفارنة 2350
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  ون بيت حان-حي االمل احمد عثمان سالم الكفارنة 2351
 صالح للسكن

2014 

 شارع الشبات احمد عطا احمد الزعانين 2352
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد احمد عطا هللا  عودة سعدات  2353
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة احمد عطايا سعيد الكفارنة 2354
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 البورة نةاحمد علي عبد السالم الكفار  2355
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 احمد علي عبد هللا عدوان  2356
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع غزة احمد عماد محمد الزعانين 2357
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  حي األمل احمد عمر جابر ضيف هللا 2358
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين احمد غالب خليل المصري  2359
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع دمرة احمد فوزي محمد الكفارنة 2360
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 احمد فؤاد عبد اللطيف الشمايري  2361
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 احمد محمد احمد السبع 2362
بيت  - شمال غزة 

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 احمد محمد احمد الشنباري  2363
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 احمد محمد اسماعيل عدوان 2364
بيت  -شمال غزة  

 شارع الربوة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس حمد البياري احمد م 2365
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو احمد محمد خليل الشاويش 2366
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع حمد احمد محمد محمد عدوان 2367
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون -شارع نعيم احمد محمد محمود قاسم 2368
جزئي صالح 

 للسكن
2014 

 بيت حانون شارع زمو احمد محمد يونس ابو عمشة 2369
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع دمرة احمد محمود عبد المعطي قاسم 2370
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 احمد محمود علي نصير 2371
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مروان محمد ابو هربيداحمد  2372
بيت  -شمال غزة  

 شارع الربوة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  احمد مروان محمد ابوعودة 2373
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 احمد مصطفى موسى االشقر 2374
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد احمد نادي محمد حمد 2375
جزئي غير 
 صالح السكن

2014 

 بيت حانون الزراعة احمد نصر احمد ابو عودة 2376
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  احمد وحيد سليم المدهون  2377
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش/ باسل نعيم احمد يوسف احمد نعيم 2378
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 بيت حانون -لفرطةا احمد يوسف عيد ابو عمشة 2379
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ادهم ابرهيم عبدهللا المصري  2380
بيت -شارع المصريين
 حانون 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع البعلي ادهم إبراهيم حماد سحويل  2381
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 اسامة امين توفيق حمد 2382
بيت  -شمال غزة  

 شارع بنات -حانون 
غير  جزئي

 صالح للسكن
2014 

 اسامة سامي احمد الزعانين 2383
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون شارع دمرة اسامة عبد محمد عاشور 2384
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو اسامة محمد حمد حمد 2385
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ود شعبان الكفارنةاسامة محم 2386
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش/ باسل نعيم اسامة موسى احمد نعيم 2387
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون ش البعلي  اسحاق جاسر حسن فياض 2388
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة  اسعد تيسير محمد حويحي 2389
جزئي غير 

 للسكن صالح
2014 

 حي األمل اسعد محمد حسين نشوان 2390
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع حمد  اسعد نادى ابراهيم ابو هربيد 2391
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة اسكندر محمدعبد هللا حويحي  2392
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبو عودة اسكندر محمود حسين نشوان 2393
زئي غير ج

 صالح للسكن
2014 

 شارع النزاز-بيت حانون  اسماعيل صالح أحمد أبو هربيد 2394
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

2395 
اسماعيل صبحي عبد الطيف ابو 

 عودة
 شارع ابو عودة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 اسماعيل عطايا سعيد الكفارنة 2396
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 سكنصالح لل

2014 

 البنات اسماعيل فؤاد عبد اللطيف الشمباري  2397
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع المصري  اسماعيل محمد عبد الفتاح المصري  2398
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش العام  اسماعيل محمد محمد حمد  2399
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 انون شارع دمرةبيت ح اسماعيل منصور احمد الكفارنة 2400
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  البورة اشرف جمال ديب الكفارنة 2401
 صالح للسكن

2014 

 شارع زمو اشرف خالد نادي يحمد 2402
غير صالح 

 للسكن
2014 

 اشرف سامي احمد الزعانين 2403
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل فارنةاشرف علي ديب الك 2404
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 اشرف محمد سعيد بكر 2405
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  اشرف محمد محمود الكفارنة 2406
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو اشرف محمد محمود دبور 2407
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع المقبرة اشرف محمد موسى ابو عودة 2408
 صالح للسكن

2014 

 اشرف يوسف عبد العاشور 2409
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين اعتدال موسى ابرهيم المصري  2410
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 دشارع حم اكرم احمد عودة سعدات  2411
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع السكة  اكرم تيسير محمد حويحي 2412
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 اكرم جابر سعادة سعدات 2413
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  اكرم حسن محمد ابو عودة 2414
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع المصري  دياكرم خليل محمد زوي 2415
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  -شارع غزة اكرم سالم ناصر ناصر 2416
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  اكرم سعيد جابر نعيم 2417
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت حانون شارع  اكرم محمد جبر نعيم 2418
 المصري 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش/ باسل نعيم حمد حسن أبو هربيداكرم م 2419
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع نعيم  اكرم محمد حسين ابو هربيد 2420
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين اكرم محمد عبد الفتاح المصري  2421
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 الشارع العام  اكرم محمد فياض شبات  2422
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 اكرم محمد محمود عدوان 2423
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس اكرم محمود خليل فياض 2424
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون  اكرم يحيي عبدهللا المصري  2425
 صالح للسكن

2014 

 االء انور نمر المصري  2426
بيت  -شمال غزة  
 شارع الربوة -ون حان

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  السيد توفيق اسماعيل وهدان 2427
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو المالك/ جميل علي محمود اسماعيل 2428
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون شارع زمو المالك/ جميل علي محمود اسماعيل 2429
جزئي غير 

 الح للسكنص
2014 



462 

 

2430 
المستاجر ابراهيم عارف محمد 

 عدوان
 بيت حانون -شارع حمد

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

2431 
المعتصم باهلل حلمي عبد الرحمن 

 حي الزيتون  الكحلوت
غير صالح 

 2014 للسكن

 بيت حانون ش العام  الهام باسل صالح ابو عمشة  2432
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الزيتون الجديد مال زهير شعبان عاشورا 2433
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 امال محمد اسماعيل ابوعودة 2434
بيت -شارع العجمي
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  حي االمل امجد جمال ديب الكفارنة 2435
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد  امجد نادى ابراهيم ابو هربيد  2436
 جزئي غير
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون الزراعة امنة محمود سليمان نصير 2437
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصري  امير اكرم محمد المصري  2438
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع حمد امير حافظ محمد حمد 2439
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 امير يوسف حرب ابو عودة 2440
 بيت حانون شارع

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 امين حامد محمد الشنباري  2441
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع البورة  امين غالب نمر ابو عمشة 2442
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 امين محمد محمود عدوان 2443
بيت حانون شارع 

 البنات
ئي غير جز 

 صالح للسكن
2014 

 ش البعلي امين محمود محمد نصير 2444
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 البورة انتصار محمد حسن ابو عودة 2445
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  ش الفرطة  انتصار محمود عوض الكفارنة  2446



463 

 

 صالح للسكن

 بيت حانون  -شارع غزة انتصار مصطفى عبدالرحمن حمد 2447
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 انس عصام عودة سعدات 2448
بيت  -شمال غزة  

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش باسل نعيم انس منير عبدالرحمن ابو عودة 2449
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع السكة  انور عبد هللا محمد العثامنة  2450
 سكنصالح لل

2014 

 انور محمد محمود عدوان 2451
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو اياد ابراهيم حسين نعيم 2452
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس اياد احمد عودة عبد الهادي 2453
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 ارع المصريين ش اياد حسن عبد اله المصري  2454
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع دمرة اياد حسين عبد الكريم ابو جراد 2455
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش/ باسل نعيم اياد خليل حسن ابوهربيد 2456
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع السكة  اياد سعيد محمد المصري  2457
 صالح للسكن

2014 

 الفرطة اياد عثمان قاسم علي  2458
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة اياد محمد احمد ابو ستة 2459
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المغاير اياد نادي حسين خيروات 2460
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 البورة اياد يوسف عبد عاشور 2461
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد راتب عبد المجيد قاسم  ايمان 2462
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير بيت  -شارع القرمان  ايمن ابراهيم توفيق حمد 2463
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 صالح للسكن حانون 

 شارع السلطان ايمن ابراهيم حسن األشقر 2464
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مدشارع ح -بيت حانون  ايمن احمد عبد هللا العثامنة  2465
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد ايمن زكي محمود عدوان 2466
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت -شارع ابو عودة ايمن عبد الكريم محمد ابو عودة 2467
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الفرطة ايمن عبدالعزيز طه قاسم 2468
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح ابو عاذرة ايمن محمود مسعد 2469
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد ايمن نادي إبراهيم أبو هربيد 2470
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون شارع دمرة ايهاب جمال محمد الكفارنة 2471
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع العجوز ايهاب سهيل يونس ابو عمشة  2472
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ايهاب عبد العزيز كامل العماوي  2473
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 ايهاب فضل حمد حمد 2474
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ايهم عبد العزيز كامل العماوي  2475
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 ابو غزالة المصري +

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين ايوب جبريل محمد المصري  2476
غير صالح 

 للسكن
2014 

 حي األمل إبراهي علي حسن فياض 2477
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  إبراهيم جميل محارب أبو عمشة 2478
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  واد الدوح ابينإبراهيم سلمان عيد التر  2479
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 صالح للسكن

 شارع القدس إبراهيم عطا احمد الزعانين 2480
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع العام إبراهيم محمد عودة سعدات 2481
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 المغاير إبراهيم محمد محمد أبو خاطر 2482
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع أبو عودة مة حسن نصيرإزدهار سال 2483
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام إسالم رفيق محمد الكفارنة 2484
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 إسماعيل أحمد حسن الزعانين 2485
شارع  -بيت حانون 

 السلطان عبد الحميد 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 نشارع القرما إسماعيل زكريا أحمد حمدان 2486
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 إسماعيل صابر محمد أبو عمشة 2487
مسجد -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 إسماعيل عبد الرحمن عيد سحويل 2488
جامع عمر بن عبد 

 بيت حانون  -العزيز
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس إسماعيل محمد عبد الهادي الزعانين 2489
غير  جزئي

 صالح للسكن
2014 

غير صالح  شارع غزة إسماعيل محمد يحيى أحمد عدوان 2490
 للسكن

2014 

 شارع القرمان إلهام عاطف محمد الكفارنة 2491
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  إياد سعدي ابراهيم حسن المصري  2492
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ارع القدسش إياد شعبان أحمد الزعانين 2493
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع القرمان إياد عبد العزيز مصطفى حمد 2494
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع زمو إياد فؤاد محمد البع 2495
غير صالح 

 للسكن
2014 

 2014جزئي غير  شارع القرمان إياد محمد أحمد الحمادين 2496
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 صالح للسكن

 شارع القرمان الكفارنةإياد محمود عبد الخالق  2497
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 إياد يونس محمد أبو عمشة 2498
شارع  -بيت حانون 
 العجوز

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل إيهاب محمد عبد الكريم أبو عودة 2499
غير صالح 

 للسكن
2014 

شارع  -بيت حانون  أحمد إبراهيم حسن األشقر 2500
 د السلطان عبد الحمي

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم أحمد إسماعيل محمود أبو هربيد 2501
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع غزة أحمد أحمد سليمان عدوان 2502
غير صالح 

 للسكن
2014 

 ش العام  أحمد أمين عبد الرحمن حويحي 2503
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بورة جميل-بيت حانون  ري أحمد توفيق عبدالكريم الشنبا 2504
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح أحمد جميل حسن اليازجي 2505
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  أحمد خالد محمد المصري  2506
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

شارع -بيت حانون  أحمد خضر عبدالرحمن حويحي 2507
 حويحي

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 أحمد خليل إسماعيل الزعانين 2508
شارع  -بيت حانون 

 السلطان عبد الحميد 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع النزازة أحمد خليل صالح أبو هربيد 2509
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الواد أحمد شحدة أحمد عدوان 2510
غير صالح 

 2014 للسكن

 ع القدسشار  أحمد شعبان أحمد الزعانين 2511
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  أحمد شفيق عبد الرزاق حمد  2512
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  بؤرة ابو غزالة  أحمد صالح مخيمر أبوهربيد 2513
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 صالح للسكن

 أحمد عادل محمد أبو سلمان 2514
شارع  -بيت حانون 
 الوادي

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم أحمد عامر احمد الكفارنة 2515
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين أحمد عبد الرؤوف أحمد المصري  2516
غير صالح 

 للسكن
2014 

جزئي غير  حي الصالح أحمد عبد إبراهيم شبات 2517
 صالح للسكن

2014 

 أحمد عطية علي محمدين 2518
شارع  -بيت حانون 

 غزة الجديد
غير  جزئي

 صالح للسكن
2014 

 شارع القرمان أحمد علي عبد الخالق الكفارنة 2519
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبوعودة أحمد علي عبدالحمن أبوعودة 2520
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 أحمد عنتر أحمد الشنباري  2521
 -البورة -بيت حانون 

 مسجد الشهداء
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم أحمد فايز أحمد الكفارنة 2522
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بؤرة ابو غزالة  أحمد فريد محمد نعيم 2523
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع باسل نعيم أحمد ماهر أحمد الكفارنة 2524
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس أحمد محمد حسن فياض 2525
جزئي غير 
 كنصالح للس

2014 

 أحمد محمد خليل الزعانين 2526
شارع  -بيت حانون 

 السلطان عبد الحميد 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  أحمد محمد رمضان المصر ي 2527
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع أبوعودة أحمد محمد شفيق المصري  2528
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبو عودة العزيز أبو عودةأحمد محمد عبد  2529
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  شارع زمو أحمد محمد عبداللطيف أبو عودة 2530
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 صالح للسكن

 الطقطق شارع القرمان أحمد محمد عبدهللا فياض 2531
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين أحمد محمود محمد المصري  2532
جزئي غير 

 لسكنصالح ل
2014 

 شارع ابو عودة أحمد محمود محمد أبو عودة 2533
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع حمد  أحمد نافذ راغب حمد 2534
 صالح للسكن

2014 

 شارع النزازة أحمد نجيب محمد الزعانين 2535
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع غزة  أحمد نظمي محمد حمد 2536
ي غير جزئ

 صالح للسكن
2014 

 أحمد وهيب موسى شبات 2537
 -البورة -بيت حانون 

 مسجد الشهداء
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 النزازة-بيت حانون  أحمد يحيى يونس العثماني 2538
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان أحمد يونس أحمد حمدان 2539
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 د محمود السبعأحمدعب 2540
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  ابو غزالة أدهم اسامة نصار 2541
 صالح للسكن

2014 

 أسامة أحمد عبد ربه مصلح 2542
 -البورة -بيت حانون 

 مسجد الشهداء
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ع القرمانالطقطق شار  أسامة حلمي محمود ناصر 2543
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  أسامة فؤاد محمود المصري  2544
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي األمل أسعد رجب محمود نصير 2545
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة أشرف زكي محمود عدوان  2546
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014غير صالح  رع الكفارنةشا أشرف سعيد محمد الكفارنة 2547
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 للسكن

2548 
أشرف عبد الرحمن عبد الكريم أبو 

 جراد
 شارع عبد الدايم 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 أشرف محمد أحمد أبو ستة 2549
العجمي بالقرب من 

 المسجد
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع غزة  أشرف محمد عبد هللا فياض 2550
جزئي غير 

 ح للسكنصال
2014 

جزئي غير  الطقطق شارع القرمان أشرف مصطفى عودة سعدات 2551
 صالح للسكن

2014 

 شارع الواد أكرم حسن عبد هللا خليل 2552
غير صالح 

 للسكن
2014 

 أكرم عبد الفتاح جبر بكر 2553
الشارع العام_بالقرب من 

 مسجد ابن الباز
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد  كريم ذياب ابو جرادأكرم عبد ال 2554
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي األمل أكرم عبدالرحمن عبدالقادر سحويل 2555
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين أكرم عدنان محمد العثماني 2556
غير صالح 

 للسكن
2014 

 أكرم فوزي أحمد أبو عمشة 2557
شارع  -بيت حانون 
 البعلي

جزئي غير 
 للسكن صالح

2014 

الشارع العام _ ش  أكرم فؤاد محمود المصري  2558
 عايش المصري 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 النزازة-بيت حانون  أمجد ابراهيم محمد المنايعة 2559
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل أمجد أكرم سليمان نصير 2560
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد-بيت حانون  العثامنةأمجد سعد عبدهللا  2561
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 متفرع من شارع حمد  أمجد كمال شحده حمد 2562
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبوعودة أمنة حسن أبوعودة 2563
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  شارع النزازة أمين صالح أحمد أبو هربيد 2564
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 صالح للسكن

 أمين محمد حسين البياري  2565
مسجد -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع الواد  أنس يونس أحمد ناصر  2566
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل أنور محمد طه قاسم 2567
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  ماجد عدوان  أنور محمد عبد الكريم حمد 2568
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد أنور محمد محمد عدوان  2569
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 أنور نمر موسى المصري  2570
بيت  -شمال غزة  

 شارع الربوة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح  أنور يوسف طه الكفارنه  2571
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع المصريين  لمصري أنيس ابراهيم أحمد ا 2572
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان أيمن علي عطية حمدان 2573
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة  أيوب محمد أيوب الشنباري  2574
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع باسل نعيم آالء عامر أحمد عاشور 2575
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبو عودة حسن أبو عودةآمنة محمد  2576
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع حمد  آمنه محمود حسن خروات  2577
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الفرطة  آيه شحدة محمد الشنبارى  2578
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون  باسل احمد علي الكفارنة 2579
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ي سليمان نشوانباسل سبت 2580
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  بيت حانون ش العام  باسل صالح محمد أبو عمشة  2581
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 صالح للسكن

 شارع السكة باسل محمود خليل الزعانين 2582
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بؤرة ابو غزالة  باسل مصطفى أحمد نعيم  2583
ير جزئي غ

 صالح للسكن
2014 

 شارع المصريين  باسم أحمد عطية الكفارنة 2584
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع حمد باسم عبد جبر الكفارنة  2585
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح باسم علي سليمان الكفارنة 2586
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 النزازة-ون بيت حان باسم عليان خليل أبو جراد 2587
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 باسم فايز محمد الكفارنة 2588
شارع  -بيت حانون 
 15شارع  -باسل نعيم 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون  -العجمي  بدر شحدة سعيد حمدان 2589
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المطخة) شقة ( بديع جهاد عوده حمد 2590
جزئي غير 

 للسكنصالح 
2014 

 حي األمل بديع يوسف طه الكفارنة 2591
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون شارع زمو براء راسم خليل عدوان 2592
 صالح للسكن

2014 

 براوي محمد صالح أبو عمشة 2593
شارع باسل نعيم / أبو 

 غزالة
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بركات رمضان محمود البع 2594
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون الزراعة بسام احمد علي نصير 2595
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بسام اسماعيل عطايا الكفارنة 2596
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بسام بركات رمضان محمود البع 2597
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير بيت  -شارع السكة  بسام خليل محمود المصري  2598
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 صالح للسكن حانون 

 بيت حانون -شارع دمرة بسام رمزي ابراهيم الكفارنة 2599
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس بسام زهير يونس ابو عمشة 2600
جزئي غير 

 ح للسكنصال
2014 

 شارع حمد بسام عبد الهادي عبد المجيد قاسم 2601
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون  بسام عزات عبدالعزيز ابوعوده 2602
 صالح للسكن

2014 

 بسام علي محمود المصري  2603
بيت -شارع المصريين
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل لكفارنةبسام فخري يوسف طه ا 2604
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس بسام كامل محمود أبو عمشة 2605
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع نعيم بسام مصطفى احمد نعيم 2606
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بسام مصلح سليم الطرابين 2607
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

ر جزئي غي
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع القدس بسام موسى صابر حسن 2608
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان بسام نزار عايش حمدان 2609
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل بسمة أحمد عبد الكريم نشوان 2610
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الفرطة بشير سامي بشير عاشور 2611
جزئي غير 

 2014 لح للسكنصا

 البورة بكر عمر صابر ابو عمشة 2612
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح بالل أكرم إبراهيم نصير 2613
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع المصري  بالل خليل محمد المصري  2614
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 بيت حانون -شارع حمد بالل راغب فخري حمد  2615
جزئي غير 

 للسكن صالح
2014 

 بالل صبحي عبد اللطيف المصري  2616
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي األمل بالل عبدالرحمن عبدالقادر سحويل 2617
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بالل عطا حسن شبات  2618
بيت حانون شارع 

مسجد بالل -السلطان 
 بن رباح 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  حي األمل بالل علي حسين زويدي 2619
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل بالل فخري يوسف الكفارنة 2620
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بالل فؤاد عبد اللطيف الشمايري  2621
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح بالل كامل طه قاسم 2622
غير صالح 

 كنللس
2014 

 بيت حانون شارع غزة  بالل محمد حجازي حمد  2623
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة بالل محمد عبد اللخ حويحي  2624
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بالل محمد محمد شريم 2625
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

ن محمود أبو بالل محمد نور الدي 2626
 عودة + أخوه عالء

غير صالح  العجمي
 للسكن

2014 

2627 
بالل موسي احمد ابوعمشة + أخته 

 عفاف
 المسجد العجمي

جزئي غير 
 صالح السكن

2014 

 شارع القدس بهاء شعبان أحمد الزعانين  2628
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 تامر خصر احمد الزعانين 2629
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 تامر رمضان محمود البع 2630
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  شارع أبوعودة تامر صبحي عايش المصري  2631
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 صالح للسكن

 بيت حانون  تامر طالل عبد الكريم ناصر 2632
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل )البورة( عبد الرحمن صالحةتامر  2633
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 تامر ماهرعلي نصير 2634
بيت حانون  شارع ابو 

 عودة
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع عبد الدايم  تامر مجدي موسى أبو جراد 2635
 صالح للسكن

2014 

 شارع غزة تامر واصف محمد الزعانين 2636
جزئي غير 

 لح للسكنصا
2014 

 شارع عبد الدايم  تحرير مجدي موسى أبو جراد 2637
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين المصري   عبدهللا  تحسين حسن 2638
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 ش/ باسل نعيم تحسين عبد الرحمن محمد أبو هربيد 2639
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 القرمان مدانتليد طلعت خضر ح 2640
ضرر جزئي 
غير صالح 

 لللسكن
2014 

 تمام نمر موسى المصري  2641
 -بيت حانون 

مدارس  -المصريين 
 الوكالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 تهاني سعيد عبد الرحمن ابو عودة 2642
بيت حانون شارع 

 السلطان 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 تهاني فايق عوض أبو عمشة 2643
شارع  -ن بيت حانو 

 العجوز
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشركة العربية)الثالجة( تيسير حسن سالم العطل 2644
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 تيسير عبد الرحمن عبد هللا المصري  2645
 -بيت حانون 

مسجد أبو  -المصريين 
 بكر

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 سكةشارع ال تيسير محمد عبد هللا حويحي 2646
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن
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 تيسير محمود حسين نشوان 2647
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 تيسير مطلق رشيد ابو عودة 2648
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 الطقطق شارع القرمان ثائر رمزي محمد فياض 2649
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو ثائر فصل احمد الزعانين 2650
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان ثائر محمود حسين الكفارنة 2651
غير صالح 

 للسكن
2014 

جزئي غير  بورة جميل -بيت حانون  ثائر ناصر أحمد الزعانين 2652
 صالح للسكن

2014 

 جابر سعادة عوص هللا سعادات 2653
شارع  بيت حانون 
 القرمان

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح جابر سعيد محمد ابو عودة 2654
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع دمرة جابر محمد يوسف عاشور 2655
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع القرمان جاد عز الدين سالم الكفارنة 2656
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ابو غزالة م محمد عبد الكريم حمدجاس 2657
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  جبر توفيق اسماعيل وهدان 2658
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون شارع زمو جبر سعادة عوص هللا سعدات 2659
 صالح للسكن

2014 

 شارع الكفارنة جبر محمد جبر الكفارنه  2660
جزئي غير 

 سكنصالح لل
2014 

 جبريل خميس محمد المصري  2661
مسجد -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

2662 
جبريل عبد الرحمن عبد السالم 

 الكفارنة
شارع  -بيت حانون 
 15شارع  -باسل نعيم 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 جالل حسن عبد هللا المصري  2663
 -بيت حانون 

مسجد أبو  -المصريين 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 



476 

 

 ربك

 الطقطق شارع القرمان جالل سعيد محمود ناصر 2664
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون الزراعة جالل عبد الرؤوف سالم الكفارنة 2665
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان جالل علي عطية حمدان 2666
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  الفرطة عبد الرحمن أبو عودة جالل عيد 2667
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل جالل محمد حسين نشوان 2668
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 جمال احمد حسين عودة 2669
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 جمال حسن عبد هللا المصري  2670
 -بيت حانون 

مسجد أبو  -المصريين 
 بكر

زئي غير ج
 صالح للسكن

2014 

 جمال حسين خليل الشاويش 2671
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 النصر جمال خالد حسن الكفارنة 2672
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  حي االمل جمال ديب عبدالرحمن الكفارنة 2673
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل مد مطر جمال عمر اح 2674
ضرر جزئي 
 صالح لللسكن

2014 

 شارع القدس جمال كامل محمود أبو عمشة 2675
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام جمال محمد جادهللا الكفارنة 2676
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 جمال محمد عبد الكريم المصري  2677
مسجد -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 نصالح للسك

2014 

 الشارع العام  جمال محمد فياض شبات  2678
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حى العجمى شارع حمد جمال محمد مصطفى العثامنه  2679
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 حي األمل جمال مصطفى حسن الكفارنة 2680
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام جمال مصطفى محمد نعيم  2681
ئي غير جز 

 2014 صالح للسكن

 جمعة ابراهيم محمد ابو جويفل 2682
المنطقة -بيت حانون 

 الصناعية
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 جمعة عبد جبر الكفارنة 2683
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  جمعه حمزه عبدالفتاح المصري  2684
جزئي غير 
 كنصالح للس

2014 

بيت  -شمال غزة   جميل احمد مصطفي الزعانين 2685
 شارع زمو -حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 جميل حسن عبد ربه اليازجي 2686
مسجد  -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصرييين جميل خليل جبر نعيم  2687
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الزيتون  د المجيد حسن الكفارنة جميل عب 2688
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 ش/ باسل نعيم جميل علي احمد نعيم 2689
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو جميل علي محمود اسماعيل 2690
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام جميل محمد خليل فياض  2691
غير صالح 

 للسكن
2014 

جزئي غير  بيت حانون  جميل مصطفى حسن الكفارنة 2692
 صالح للسكن

2014 

 جميلة ابراهيم محمود السبع 2693
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 جهاد اسماعيل حمد حمد 2694
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة  دجهاد توفيق عبد الهادي حم 2695
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون  جهاد حسين محمد الزويدي 2696
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 شارع المصريين جهاد رمضان محمود المصري  2697
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 جهاد عبد العزيز احمد الكفارنة 2698
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 

 2014 للسكنصالح 

 شارع المطخة) شقة ( جهاد عوده شحاده حمد 2699
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 جهاد محمد احمد عفانة 2700
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان جهاد محمد أحمد حمادين 2701
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  مدشارع ح جهاد محمد حسن الكفارنة 2702
 صالح للسكن

2014 

 جهاد منير ابرهيم المصري  2703
بيت -شارع المصريين
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

2704 
جواد عطاهلل حسين المصري + ابنه 

 ممدوح +  ابنه وديع
 بيت حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  حاتم حسن محمد الزويدي 2705
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون  حاتم عبدهللا احمد المصري  2706
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم حاتم عناد سعيد ابوهربيد 2707
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حاتم محمد عبد هللا أبو عودة 2708
شارع  -بيت حانون 
 15شارع  -باسل نعيم 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع الواد  محمد ابو سلمان حارث محمود  2709
 صالح للسكن

2014 

 شارع الكفارنة حازم رزق مصطفى دبور 2710
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو حازم عليان حسين الكفارنة 2711
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل حازم عوض ديب الكفارنة 2712
غير صالح 

 2014 للسكن

 بيت حانون شارع غزة  حازم مصطفى حسن ناصر 2713
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 ش/ باسل نعيم حازم موسى احمد نعيم  2714
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان حازم نافذ خضر حمدان 2715
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون شارع زمو حافظ احمد زيدان جراد 2716
جزئي غير 

 سكنصالح لل
2014 

 بيت حانون  حافظ عبد الرؤوف احمد المصري  2717
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

2718 
حامد محمد أيوب الشنباري + ابنه 

 إبراهيم
 البورة 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

غير صالح  شارع صالح الدين حامد محمود محمد المصري  2719
 للسكن

2014 

 يت حانون ب حذيفة عماد محمدصابر ابوعودة 2720
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 العجمي حرب محمود احمد محمدين  2721
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع غزة حسام حسن عدوان 2722
غير صالح 

 2014 للسكن

 البنات حسام زياد سعيد طوالن 2723
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام حسام عبد الرحيم جابر جابر 2724
ر جزئي غي

 صالح للسكن
2014 

 حسام عطا حسن شبات  2725
بيت حانون شارع 

مسجد بالل -السلطان 
 بن رباح 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع البورة  حسام علي محمود نصير 2726
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس حسام محمد صابر الزعانين 2727
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان عبد ابوعمشة حسام محمد 2728
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون  حسن ابراهيم عبدهللا المصري  2729
ضرر جزئي 
غير صالح 

 للسكن
2014 
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 حسن احمد محمود نصير 2730
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 سكةشارع ال حسن بهجت محمد عدوان  2731
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حسن جميل حسن اليازرجي 2732
مسجد  -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  حسن ربحي حسن الكفارنه 2733
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت حانون شارع  حسن رمضان موسى الزعانين  2734
 القدس

غير صالح 
 للسكن

2014 

 سن البعحسن سعد ح 2735
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع البعلي حسن عبد الفتاح موسى أبو عمشة 2736
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع البورة  حسن عبدهللا حسن ابو عودة 2737
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حسن عثمان حسن البع 2738
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الشبات حسن عطا احمد الزعانين 2739
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حسن عطا حسن شبات  2740
بيت حانون شارع 

مسجد بالل -السلطان 
 بن رباح 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حسن عطايا سعيد الكفارنة 2741
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع البورة حسن علي حسن ابو عودة 2742
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل حسن علي حسن فياض 2743
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل حسن فوزي رمضان الشنباري  2744
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الكفارنة حسن محمد حسن أبو عودة 2745
جزئي غير 

 للسكن صالح
2014 
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 حسن محمد عبد هللا عدوان 2746
شارع  -بيت حانون 

 غزة الجديد
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع غزة حسن ناصر محمد الزعانين 2747
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حسن يعقوب الكفارنة 2748
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 أحمد الزعانين حسن يوسف 2749
شارع  -بيت حانون 

 السلطان عبد الحميد 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حسيب احمد محمد الكفارنة 2750
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  الزيتون -بيت حانون  حسين احمد حسين شبات 2751
 صالح للسكن

2014 

 لشاويشحسين خليل حسن ا 2752
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح حسين عبد الحميد حسين الزويدي 2753
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد  حسين عبد الكريم ذياب ابو جراد 2754
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع حمد حسين عبد هللا محمد العثامنة 2755
ح غير صال
 للسكن

2014 

 شارع غزة حسين محمد حسين عودة 2756
غير صالح 

 للسكن
2014 

 الطقطق شارع القرمان حلمي محمود حسن ناصر 2757
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت  -شمال غزة   حليمة عبد الرحمن محمد ابو مراد 2758
 شارع زمو -حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس البياري حليمة محمد احمد  2759
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حليمة محمود محمد علي الكفارنة 2760
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حليمه حسن محمد ابوعمشه 2761
الشارع العام _مسجد 

 عمر
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حمادة جمعة ذيب المصري  2762
بيت -شارع المصريين 

 ون حان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 حي االمل  حمادة علي عبد السالم الكفارنة  2763
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حمادة معين شاهين الشخريت  2764
بيت حانون شارع 

 السلطان 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي الصالح حمدان إسماعيل صابر أبو عمشة 2765
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع القدس امين محمد الزويديحمدي  2766
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبو عودة حمدي أحمد عبد العزيز أبو عودة 2767
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

غير صالح  شارع المصريين حمدي عبد الباسط الكفارنة 2768
 للسكن

2014 

 حي االمل حمدية فايق احمد قاسم 2769
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حمزة ابراهيم محمد الكفارنة 2770
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  حمزة جمعه ذيب المصري  2771
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حمزة رمزي يوسف المصري  2772
بيت حانون شارع 

 المصريين
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الواد  ابو سلمان حمزة محمد فؤاد  2773
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم حنان روحي محمد أبو هربيد 2774
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع الشهيد باسل نعيم حنان محمد العبد خروات 2775
 صالح للسكن

2014 

 قاع البير-بيت حانون  حنان موسى أحمد ابو هربيد 2776
جزئي غير 

 لح للسكنصا
2014 

 حنفي محمود االخرس 2777
بيت  -شمال غزة 

قرب مؤسسة  -حانون 
 غسان كنفاني

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حياة عز الدين سالم عفانة 2778
العجمي بالقرب من 

 المسجد
غير صالح 

 للسكن
2014 

 2014جزئي غير  شارع السكة حياة محمد حسين أبو هربيد  2779
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 صالح للسكن

 شارع المصري  حيدر خليل محمد المصري  2780
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان حيدر مصطفى عبد الرحمن حمد 2781
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 خالد ابراهيم علي الشنباري  2782
بيت  -شمال غزة  

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  حانون شارع دمرةبيت  خالد ابراهيم محمود السبع 2783
 صالح للسكن

2014 

 النصر خالد احمد خالد الكفارنة 2784
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون الزراعة خالد احمد علي نصير 2785
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الكفارنة خالد بسام يوسف حمد 2786
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 ل الشنباري خالد جمعة اسماعي 2787
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصري  خالد جميل محمد الزويدي 2788
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس خالد حسن حسن فياض 2789
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

شارع -بيت حانون  خالد حمودة خليل قاسم 2790
 المغاير

جزئي غير 
 لح للسكنصا

2014 

 البورة خالد رائد محارب ابو عمشة 2791
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 خالد رجب محمود نصير 2792
شارع -بيت حانون 
 شراب

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 خالد رضوان عبد ربه الكفارنة 2793
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 خالد زكي صالح نشوان 2794
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 خالد سلطان احمد الطاللقة 2795
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 خالد صبحي عبداللطيف ابوعودة  2796
بيت -شارع ابوعودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد عبد المجيد قاسم  خالد عبد العاطي 2797
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 خالد عبد محمد عاشور 2798
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل خالد عبدالرحمن ديب الكفارنة 2799
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بورة الشوا خالد عبدالكريم عوض شبات 2800
جزئي غير 

 الح للسكنص
2014 

بيت  -شمال غزة   خالد عوض فتحي نعيم 2801
 شارع زمو -حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة  خالد عيد عبد الرحمن ابو عودة  2802
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 خالد محمد اسماعيل سعادة 2803
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  محمد عبد الفتاح المصري خالد  2804
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع البعلي خالد محمد عبد الهادي الزعانين 2805
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 خالد محمد مصطفي خليل 2806
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 خالد محمود عايش أبو هربيد 2807
جمي بالقرب من الع

 المسجد
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع شتات  خالد منصور عبد الجواد شتات 2808
 صالح للسكن

2014 

 شارع زمو خالد نادي حسين خروات 2809
غير صالح 

 للسكن
2014 

 حي الصالح  خالد نجيب حسن اليازجي 2810
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون ش البعلي  د نصيرخالدية رجب محمو  2811
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 خديجه محمود علي دبور  2812
شارع  -بيت حانون 
 الكفارنة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 بيت حانون شارع شتات خصر محمد مصطفى العثامنة 2813
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان خضر أنور خضر حمدان 2814
جزئي غير 

 2014 ح للسكنصال

 خضر زهدي خميس أبو عمشة 2815
شارع  -بيت حانون 

 غزة الجديد
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش السلطان خليل اسماعيل احمد الزعانين  2816
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع البعلي خليل جاسر حسن فياض 2817
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  حانون  بيت خليل جمعه ديب المصري  2818
 صالح للسكن

2014 

 شارع غزة خليل صبحي محمد الزعانين 2819
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس خليل عبد الهادي خليل الزعانين 2820
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 خليل عطايا سعيد قاسم 2821
مسجد  -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي االمل-بيت حانون  يسى سليمان نصيرخليل ع 2822
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس خليل فايز خليل الزعانين 2823
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع المصري  خليل كريم خليل الزويدي 2824
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع المصري  خليل محمد عبد الفتاح المصري  2825
 صالح للسكن

2014 

 خليل محمد محمود قاسم 2826
شارع باسل نعيم قرب 

 مسجد التوبة
غير صالح 

 للسكن
2014 

 خليل منير ابرهيم المصري  2827
بيت -شارع المصريين
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع غزة  خميس ابراهيم خميس ابو عمشة  2828
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 2014 غير صالح ش باسل نعيم مد قاسمخميس خليل مح 2829

 2014جزئي غير مسجد -بيت حانون  خميس محمد عبد الكريم المصري  2830
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 صالح للسكن التقوى 

 خيري حسن عبد هللا المصري  2831
 -بيت حلنون 

بورة أبو  -المصريين 
 غزالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 خيري عبد الرحمن محمد أبو هربيد 2832
نعيم قرب  شارع باسل

 مسجد التوبة
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

غير صالح  شارع السكة خيري محمد أحمد حسان 2833
 للسكن

2014 

 بيت حانون  دالية حسن عبد هللا المصري  2834
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 دالية منير عبدالرحمن درج 2835
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

ير جزئي غ
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  البورة_بيت حانون  داود عطاهلل موسى أبو عودة 2836
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل داوود داوود عبدالعزيز وهدان 2837
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد  دالل عبد الفتاح موسى حمد 2838
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ع المصريينشار  ديب جمعة ديب المصري  2839
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي األمل ذياب فؤاد ذياب نعيم 2840
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح راتب عبد الكريم عوض شبات 2841
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون الزراعة راشد عبد الرؤوف سالم الكفارنة 2842
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون   حسين المصري رافت عطاهللا 2843
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو رافت محمد ابراهيم شحادة 2844
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة رامز اكرم عبد هللا الكفارنة 2845
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014غير صالح  شارع السكة رامز محمد جمعة خليل الزعانين 2846
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 للسكن

 شارع أبوعودة رامز محمد شفيق المصري  2847
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو رامز مسعود عبد هللا العثامنة 2848
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصري  رامي اسماعيل محمد المصري  2849
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

ئي غير جز  الفرطة رامي إبراهيم محمود السميري  2850
 صالح للسكن

2014 

 بداية شارع المصري  رامي أنيس سالم العيماوي  2851
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  -البورة  رامي حامد محمد الشنباري  2852
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام رامي عبد الرحمن محمد ناصر 2853
غير صالح 

 2014 للسكن

 محمود دبوررامي عبدالقادر  2854
شارع -بيت حانون 
 الكفارنة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  رامي محمد رمضان الفالوجي 2855
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 رامي محمود محمد أبو عودة 2856
شارع  -بيت حانون 
 15شارع  -باسل نعيم 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون -شارع دمرة رامي هذال سليمان عبيد 2857
 صالح للسكن

2014 

 رائد اسماعيل عطايا الكفارنة 2858
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع ابوعودة رائد جمال موسي ابوعودة 2859
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون -شارع حمد رائد حسين عبد الكريم ابو جراد 2860
جزئي غير 

 2014 لسكنصالح ل

 شارع السكة رائد زكي محمود عدوان 2861
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 رائد سعد مصطفى حسنين 2862
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  -بيت حانون  رائد عبد الرحمن عبد هللا المصري  2863
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مسجد أبو  -المصريين 
 بكر

 صالح للسكن

 النزازة-بيت حانون  فوزي علي قاسم رائد 2864
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 رائد ماهر محمد الكفارنة 2865
الشارع العام_بالقرب من 

 مسجد ابن الباز
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة رائد محارب حسين ابو عمشة 2866
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ابشارع شر  رائد محمد عبدالكريم أبو عودة 2867
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

مسجد -بيت حانون  رائد ناصر عبد الرحمن أبو عودة 2868
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين رائف أيمن محمد المصري  2869
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع القرمان رأفت علي عبد الخالق الكفارنة 2870
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم ت محمود محمود قاسمرأف 2871
غير صالح 

 2014 للسكن

 رأفت ناصر عبد الرحمن أبو عودة 2872
مسجد -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 النزازة-بيت حانون  رأفت يحيى يونس العثماني 2873
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل ربحي حسن مصطفى الكفارنة 2874
ير جزئي غ

 صالح للسكن
2014 

جزئي غير  الزيتون  ربحي زكي عبد الهادي  جبر 2875
 صالح للسكن

2014 

 شارع الشهيد باسل نعيم ربحي عبد عوض عاشور 2876
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  -شارع غزة ربحي محمد علي عودة 2877
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 لمطخة) شقة (شارع ا ربيع جهاد عوده حمد 2878
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون شارع زمو علي كامل ابو عمشة-ربيع محمد 2879
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 شارع المصريين ربيع محمد عبد الفتاح المصري  2880
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبو عودة ربيع محمد محمد أبو عودة 2881
غير صالح 

 2014 للسكن

 شارع المصريين  ربيع معين رمضان المصري  2882
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 باسل نعيم ربيع وليد محمد نعيم 2883
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل  رجب أسعد رجب نصير 2884
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع المطخة) شقة ( رداد جهاد عوده حمد 2885
 صالح للسكن

2014 

 رشدي سليمان محمد حمد 2886
شارع زمو _ بيت 

 حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل رشدي عطا هللا موسى ابو عودة 2887
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو رشيد حرب رشيد ابو عودة 2888
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع المصري  رشيد محمد محمد المصري  2889
ي غير جزئ

 صالح للسكن
2014 

 حي الصالح رضا سميح يوسف ابو هربيد 2890
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 رضوان احمد عادل وهدان 2891
بيت  -شمال غزة  

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

مسجد -بيت حانون  رضوان نمر شحادة أبو عمشة 2892
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 رفقه محمد عبد العزيز الزعانين 2893
بيت  -شارع السكة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 رفيق ابراهيم محمد الكفارنة 2894
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع دمرة رفيق ابراهيم محمود السبع 2895
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون  يق أحمد عبدالرحيم سحويلرف 2896
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 النزازة-بيت حانون  رفيق عايش محمود أبو هربيد 2897
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  رفيق عبد الرزاق عبد الرحمن حمد 2898
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 رفيق عبد العزيز احمد الكفارنة 2899
ت بي -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل رفيق عبد هللا مصطفى الكفارنة 2900
غير صالح 

 للسكن
2014 

 رفيق محمد أحمد أبو سلمان 2901
شارع  -بيت حانون 
 الوادي

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع المقبرة رفيق محمد سعيد بكر 2902
 صالح للسكن

2014 

 حى العجمى رفيق محمد سلمان ابو جراد  2903
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام رفيق محمد طه الكفارنة 2904
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 رقية عبد هللا مصطفى االشقر 2905
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع حمد رمزى محمد يونس عوده  2906
جزئي غير 

 لح للسكنصا
2014 

 رمزي ابراهيم محمد الكفارنة 2907
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 رمزي احمد عبدالعزيز ابوعودة 2908
بيت -شارع ابوعودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

شارع  -بيت حانون  رمزي سامي عبد الفتاح أبو عمشة 2909
 15ع شار  -باسل نعيم 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 رمزي علي عبد الرحمن ابو عودة 2910
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

2911 
رمزي محمد جمعة عبد الكريم 

 الزعانين
 الشارع العام

غير صالح 
 للسكن

2014 

 شارع حمد رمزي محمد عبد الرازق حمد 2912
غير صالح 

 2014 للسكن

 شارع السكة زي محمد عبد الكريم أبو جراد رم 2913
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 الطقطق شارع القرمان رمزي محمد عبدهللا فياض 2914
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش/ باسل نعيم رمزي موسى احمد نعيم 2915
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع أبوعودة رمزي يوسف طه قاسم 2916
جزئي غير 

 سكنصالح لل
2014 

 رمزي يوسف محمد المصري  2917
بيت حانون شارع 

 المصريين
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين رمضان جهاد رمضان المصري  2918
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 رمضان عباس نمر المصري  2919
 -بيت حانون 

مدارس  -المصريين 
 الوكالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الغزالت شرق الصناعية عطية موسى أبو غزال رمضان 2920
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 رمضان موسىى الزعانين 2921
بيت حانون شارع 

 القدس
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حم رنده محمد عبد حسين  2922
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 روحية احمد عبد العزيز الكفارنة 2923
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة - حانون 
غير صالح 

 للسكن
2014 

 حي الصالح روضة محمد علي نعيم 2924
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت -شارع المصريين رياض عليان محمود المصري  2925
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 رياض كمال علي الشنباري  2926
بيت  -شمال غزة  

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد  رياض محمد عبد الرازق حمد 2927
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم رياض محمود محمود قاسم 2928
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع الشهيد باسل نعيم ريما محمد عثمان ابوهربيد 2929
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  بيت حانون  رئيسة شعبان محمد المدهون  2930
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 صالح للسكن

 حي الصالح زاهر انور يوسف الكفارنة 2931
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الزراعة زاهر أحمد علي نصير 2932
غير صالح 

 للسكن
2014 

 ابو غزالة زاهر عبد الحميد عبد هللا ابو عودة 2933
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  الفرطة زكريا احمد عبد ربه قاسم 2934
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصري  زكريا خليل محمد المصري  2935
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 زكريا زهير محمد الكفارنة  2936
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل-بيت حانون  زكريا سليمان خليل نصير 2937
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 زكريا عبدالحي محمد عبدالهادي 2938
شارع  -بيت حانون 
 البعلي

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة  زكريا علي عبد العزيز ابو عودة 2939
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  زكريا فريد محمد ابوعوده 2940
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

غير صالح  مدشارع ح زكريا محمود محمد الخطيب 2941
 للسكن

2014 

 شارع المصريين  زكى ابراهيم عبد هللا المصري  2942
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح زكية محمد محمد المصري  2943
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع حمد زهر احمد عبدربه العثامنة 2944
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 ةالبور  زهور  راتب  احمد   شحاده 2945
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين زهير ابراهيم عبد هللا المصري  2946
غير صالح 

 للسكن
2014 

 2014جزئي غير  شارع القدس زهير محمد حسن البياري  2947
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 صالح للسكن

 زهير محمد عبد الرازق الكفارنة 2948
الشارع العام_بالقرب من 

 مسجد ابن الباز
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس زهير يونس ابو عمشة 2949
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 زياد  محمد عبد الرحمن وهدان 2950
بيت  -شمال غزة  

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون الزراعة زياد ابراهيم محمد ابو عودة 2951
 صالح للسكن

2014 

 الطاللقةزياد احمد سليمان  2952
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الفرطة زياد احمد عبدربه الكفارنة 2953
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  زياد حسن عبدهللا المصري  2954
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 زياد خالد محمد الزعانين 2955
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 كنصالح للس

2014 

 زياد رفيق عبدالرازق حمد 2956
شارع -بيت حانون 
 شراب

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة  زياد عبد الكريم محمد ناصر  2957
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  ش/ باسل نعيم زياد عبد عوض عاشور 2958
 صالح للسكن

2014 

 ابو غزالة زياد محمد صالح عبد العزيز 2959
ئي غير جز 

 صالح للسكن
2014 

 زياد محمود محمد أبو عودة 2960
شارع  -بيت حانون 
 15شارع  -باسل نعيم 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 المصري  زيدان جبريل محمد المصري  2961
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون  زينات عثمان موسي المصري  2962
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام سالم نجيب العماوي زيناتي  2963
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  بيت حانون شارع زمو ساري عبد القادر احمد الزعانين 2964
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 صالح للسكن

 حي الصالح ساري وليد محمد ابو عودة 2965
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 سالم جالل عبد الرؤوف الكفارنة 2966
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -ون حان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 سالم زيناتي نجيب العماوي  2967
ش/ العام عمارة مسلم 

 العماوي 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 سالم عابد سالم شلوف 2968
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 سالم عدنان سالم الكقارنة 2969
مسجد  -ت حانون بي

 التقوى 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  سامح معين رمضان المصري  2970
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  سامر سمير علي ابوعمشة 2971
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو سامر عبد القادر احمد الزعانين 2972
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 سامي ابراهيم شحادة سعادة 2973
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت حانون شارع  سامي احمد مصطفى الزعانين 2974
 القرمان

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الفرطة سامي بشير عوض عاشور 2975
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 سامي عبد الفتاح موسى أبو عمشة 2976
شارع  -يت حانون ب

 15شارع  -باسل نعيم 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبو عودة سائد أحمد محمد أبو عودة 2977
غير صالح 

 2014 للسكن

 سائد حاتم شاهين الشخريت  2978
بيت حانون شارع 

 السلطان 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 سائد خليل احمد الزعانين 2979
بيت حانون شارع 

 نالقرما
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 قرب مسجد النصر سائد خليل نجيب اليازجي 2980
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 متفرع من شارع حمد  سائد ماهر محمد ابو هربيد 2981
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة -بيت حانون  سائد محارب حسين أبو عمشة 2982
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي األمل محمد فوزي الشنباري  سائد 2983
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان سائد محمود عبد الخالق الكفارنة 2984
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  سائد وحيد سليم المدهون  2985
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت -شارع ابو عودة سبتي سليمان حسين نشوان 2986
 حانون 

جزئي غير 
 الح للسكنص

2014 

 شارع الشبات سحر رضوان حسن العثامنة 2987
غير صالح 

 للسكن
2014 

 النصر سرور سعدي فهمي ابو صالح 2988
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 سرية حسن اسماعيل عثامنة 2989
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 سرية سليم بكر أبو عودة 2990
شارع  -يت حانون ب

 15شارع  -باسل نعيم 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 العجمي -شارع غزة  سرية صالح أبو عمشة 2991
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع حمد   سعاد عبد المجيد عبد الهادي حمد 2992
ضرر جزئي 
غير صالح 

 لللسكن
2014 

 بيت حانون  سعاد محمود محمد حمد 2993
جزئي غير 
 نصالح للسك

2014 

 سعد احمد حسن مصلح 2994
بيت حانون شارع 

 المصري 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 سعد الدين صآيل محمود علي 2995
شارع باسل نعيم قرب 

 مسجد التوبة
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 سعد هللا جاد هللا أسعد عبيد 2996
بيت -شارع الكفارنة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  شارع حمد د عبد هللا محمد محمد العثامنة سع 2997
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 صالح للسكن

 سعد محمد محمود السبع 2998
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

2999 
سعدعبدهللا مصطفى الكفارنة + ابنه 

 محمود
 حي االمل

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بورة أبو غزال أبو عودةسعدي عبداللطيف محمد  3000
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  النصر سعدي فهمي صالح ابو صالح 3001
 صالح للسكن

2014 

 بورة أبو غزالة سعدي محمد سليمان علي 3002
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة سعدي محمد عبد الكريم أبوجراد 3003
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع نعيم  ية احمد حسين نعيمسعد 3004
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون  سعدية رباح محمود حسان 3005
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس سعيد إبراهيم خميس أبو عمشة 3006
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس سعيد جابر محمد نعيم 3007
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع المصري  يد خليل محمد المصري سع 3008
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل سعيد داوود عبدالعزيز وهدان  3009
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان سعيد شحدة مسعود المغربي 3010
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس سعيد شعبان أحمد الزعانين 3011
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي الصالح سعيد محمد حسين البياري  3012
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل سعيد محمد حسين نشوان 3013
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  شارع حمد سعيد محمد عبد هللا ابراهيم  3014
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 صالح للسكن

 حي الصالح سعيد محمد محمد ابو عودة 3015
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة  سعيد محمد محمود المصري  3016
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع النزازة سفيان خليل صالح أبو هربيد 3017
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع الكفارنة  سالمة احمد عبد العزيز الكفارنة 3018
 صالح للسكن

2014 

 مصري شارع ال سالمة جبريل محمد المصري  3019
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام سالمة محمد عبد الرازق الكفارنة 3020
غير صالح 
 للسكن 

2014 

 سلطان احمد سليمان الطاللقة 3021
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون  سلطان عطاهلل حسين المصري  3022
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ان هذال سلمان عبيدسلم 3023
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  سلمى صالح محمد المصري  3024
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت  -شمال غزة   سلوى حسن مصطفى الشنباري  3025
 شارع بنات -حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون الكفارنة مشةسلوى عثمان حست ابو ع 3026
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الصناعية سليم محمد احمد السماعنة 3027
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع دمرة سليمان ابراهيم محمود السبع 3028
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي األمل سليمان صابر محمد أبو عمشة 3029
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المقبرة سليمان صابر نصير 3030
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  الغزالت شرق الصناعية سليمان عبدهللا سالم ابوغزال 3031
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 صالح للسكن

 سليمان منصور احمد الكفارنة 3032
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الكفارنةسماهر عدنان يوسف  3033
مسجد  -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس  سمية محمد محمد الزعانين 3034
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون  سميح احمد صائل الكفارنة 3035
 صالح للسكن

2014 

 بورة أبو غزالة سميح إبراهيم حسن المصري  3036
غير صالح 

 للسكن
2014 

 سمير زهير موسى عبد الهادي 3037
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم سمير شعبان محمد نعيم 3038
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 سمير علي حسين أبو عمشة 3039
شارع -بيت حانون 
 شراب

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مانشارع القر  سمير يونس أحمد حمدان 3040
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 سميرة خليل اسماعيل الخطيب 3041
 -الزتون  -بيت حانون 

 الشوا
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

شارع  -بيت حانون  سهام جبريل عبد سعادة 3042
 الصالح

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الفرطة سهير انور محمد النقلة 3043
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 هيل ابراهيم محمد الزعانينس 3044
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 سهيل احمد طه الكفارنة 3045
بيت حانون شارع 

 المصري 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع المصري  سهيل اكرم محمد المصري  3046
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد  سهيل حسن محمد عدوان  3047
غير جزئي 

 صالح للسكن
2014 

 2014جزئي غير  شارع حمد سهيل حسين عبدهللا نعيم 3048
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 صالح للسكن

 بيت حانون شارع زمو سهيل محمد ابراهيم سعادة 3049
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبوعودة سهيل محمد حسين نصير 3050
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 سهيل يوسف حسن عودة 3051
شارع بيت حانون 
 القرمان

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون  سهيلة ابراهيم محمد ابوعودة 3052
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصرييين سيرين عبد القادر جبر نعيم 3053
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد  شادى محمد اسماعيل جراد  3054
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الزيتون  ماعيل ابراهيم ابو جرادشادي اس 3055
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شادي اكرم حسن خليل 3056
جامع عمر بن عبد 

 العزيز
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شادي انور نمر المصري  3057
بيت  -شمال غزة  

 شارع الربوة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 صرالن شادي بسيم ذياب الكفارنة 3058
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  مسجد النصر شادي جهاد محمد عبد العزيز  3059
 صالح للسكن

2014 

 شادي خليل حسين نعيم 3060
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شادي خميس محمد المصري  3061
مسجد -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام شادي رمزي محمود فياض 3062
غير صالح 
 2014 للسكن 

 شادي رياص رمصان البع 3063
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شادي زهير محمد الكفارنة 3064
الشارع العام_بالقرب من 

 مسجد ابن الباز
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  شارع أبو عودة حسن الكفارنة شادي سالم 3065
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 صالح للسكن

 ش/ باسل نعيم شادي عبد الرحمن محمد أبو هربيد 3066
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد شادي عوني يوسف قاسم 3067
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شادي فتحي عوض عوض نعيم 3068
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
ير جزئي غ

 صالح للسكن
2014 

جزئي غير  شارع المصريين  شادي محمد رمضان المصري  3069
 صالح للسكن

2014 

 ماجد عدوان  شادي محمد عبد الكريم حمد 3070
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة شادي محمد محمود الكفارنة 3071
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 المصري  شادي محمد موسى المصري  3072
ر جزئي ضر 

غير صالح 
 لللسكن

2014 

 شارع باسل نعيم شادي موسى محمد أبو هربيد 3073
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 قرب مسجد النصر شادي نجيب اليازجي 3074
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت -شارع ابو عودة شادية عبد حسين نشوان 3075
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام  مضان الكفارنةشاهر محمد ر  3076
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شاهر يوسف محمد ابو عودة 3077
-محطة حمودة للبترول

 بيت حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شحدة ابراهيم عبد العزيز الكفارنة 3078
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع القرمان الرحمن حمدشحدة مصطفى عبد  3079
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شريف نبيل علي جردات 3080
مسجد  -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شريف يوسف عبد العاشور 3081
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 شارع البورة شعبان زياد شعبان نعيم  3082
غير  جزئي

 صالح للسكن
2014 

 شارع القدس  شفا عبد حسين الزعانين  3083
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع أبوعودة شفيق محمد أحمد المصري  3084
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شوقي عزات عبدهللا البساينة 3085
بيت -شارع القدس
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ري شوقي نمر موسي المص 3086
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 صابر ابراهيم عبد العزيز الكفارنة 3087
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 صابر احمد عادل وهدان 3088
بيت  -شمال غزة  

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 المقبرة صابر سليمان نصير 3089
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون -شارع حمد صابر محمد شحدة الكفارنة 3090
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 صابر محمود حسن الكفارنة 3091
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 صالح براوي محمد أبو عمشة 3092
باسل نعيم / أبو  ش/

 غزالة
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع باسل نعيم صالح يوسف صالح أبو عمشة 3093
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع غزة  صائب شوقي محمد عدوان 3094
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين صباح اسماعيل علي المصري  3095
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع دمرة صباح سليمان محمد عبيد 3096
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 صباح محمد جاد هللا عاشور 3097
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير بيت  -شمال غزة   صباح محمد عبد هللا شتات 3098
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 صالح للسكن شارع دمرة -حانون 

 شارع القدس صبحي حسن عبد الهادي ناصر  3099
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصري  صبحي حمزة عبد الفتاح المصري  3100
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبوعودة صبحي زكي عبد الهادي الكفارنة 3101
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

ي غير جزئ شارع أبوعودة صبحي عايش محمود المصري  3102
 صالح للسكن

2014 

 صبحي عبداللطيف محمد ابوعودة 3103
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع غزة  صبحي محمد حجازي حمد 3104
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل صبحية محمد غنمي الغوانمة  3105
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع الكفارنة  دعبد العزيز الكفارنةصبرى احم 3106
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المطخة) شقة ( صبرى عوده شحاده حمد 3107
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 صبري محمود صبري الكفارنة 3108
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

شارع  -انون بيت ح صبرية علي محمد أبو عودة 3109
 15شارع  -باسل نعيم 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 صدام جابر محمد عاشور 3110
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 صدام حاتم عبد هللا المصري  3111
بيت -شارع المصريين
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 صديقة خميس محمود الشمباري  3112
شارع زمو _ بيت 

 حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي االمل صديقة سليمان نصير 3113
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الكفارنة صفاء حسين احمد الكفارنه  3114
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  شارع الشهيد باسل نعيم صالح ربحي عبد عاشور 3115
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 صالح للسكن

 شارع البنات ح عبد اللطيف جمعة عفانةصال 3116
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع البورة  صالح عبدالكريم عوض شبات  3117
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع البعلي صالح علي محمود نصير 3118
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  النزازة-بيت حانون  صالح فخري عبدالكريم حمد 3119
 صالح للسكن

2014 

 صالح محمد صالح أبو صالح 3120
الشارع العام _ ش 
 عايش المصري 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 صالح محمود محمد اخراوات 3121
شارع -بيت حانون 
 القرمان

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 صالح محمود محمد أبو سلمان 3122
شارع  -بيت حانون 
 الوادي

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بؤرة ابو غزالة  ح مخيمر عثمان أبوهربيدصال 3123
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 صالح ندى عبد هللا الربايعة  3124
شارع  -بيت حانون 
 حمد 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصري  صهيب خليل محمد المصري  3125
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

ي غير جزئ شارع البنات صهيب عدنان مصطفى االشقر 3126
 صالح للسكن

2014 

 بؤرة ابو غزالة  صهيب معد محمد ابو عودة 3127
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 النصر طارق كمال خالد الكفارنة 3128
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 طارق محمد حسين مصطفي 3129
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع المصريين لمصري طارق نصر الدين رمضان ا 3130
غير صالح 

 للسكن
2014 

 طالب عطا سعادة سعادات 3131
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  حي االمل طاهر عبد الرحمن ديب الكفارنة 3132
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 صالح للسكن

 طاهر محمد محمد الزعانين 3133
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 نصالح للسك

2014 

 شارع العجمي طاهر محمد محمود الكفارنة 3134
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 السكة طراد صالح عوده حمد 3135
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع البعلي طالل جمال محمد نصير  3136
 صالح للسكن

2014 

 طالل حسن عبد هللا المصري  3137
 -بيت حانون 

و مسجد أب -المصريين 
 بكر

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 طالل رمضان موسى الزعانين  3138
بيت حانون شارع 

 القدس
غير صالح 

 للسكن
2014 

 البورة  طالل عبد الكريم محمد ناصر 3139
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عابد سالم عابد شلوف 3140
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 للسكن صالح

2014 

 عادل محمد أحمد أبو سلمان 3141
شارع  -بيت حانون 
 الوادي

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع أبوعودة عادل مسعود رجب 3142
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح عاشور عبد عوض عاشور  3143
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 رع غزة بيت حانون شا عاصم عبد هللا محمد عدوان 3144
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عاطف شحدة علي عودة 3145
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل عاطف فوزي جمعة ابو عقل 3146
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عامر سالم عبد السالم سعادة 3147
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير بيت  -شارع القرمان  عامر عايش صالح حمد 3148
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 صالح للسكن حانون 

 بيت حانون شارع زمو عامر علي محمود خراوات 3149
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عامر محمد عبد العزيز ابو عودة 3150
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 انون شارع غزة بيت ح عاهد ياسر محمد حمد 3151
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  حي األمل عائد عبد هللا عبد الرازق المصري  3152
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل عائد محمد موسى أبو عودة 3153
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح عائشة عبد الرحيم محمد الزويدي 3154
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 س نمر موسى المصري عبا 3155
 -بيت حانون 
 المصريين

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 عبد ارؤوف عادل اسماعيل وهدان 3156
بيت  -شمال غزة  

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

3157 
عبد الباري محمد عبد الهادي 

 الفالوجي
 النزازة-بيت حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع البعلي اسط عودة أحمد عبد الهاديعبد الب 3158
غير صالح 

 للسكن
2014 

عبد الجبار أيوب عبد الرحمن  3159
 الشنباري 

جزئي غير  حي األمل
 صالح للسكن

2014 

 عبد الحكيم محمود محمد حمد 3160
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عبد الحليم محمد عبد الرحمن وهدان 3161
بيت  -ل غزة شما 

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المغاير عبد الحي مصطفى محمد حسنين 3162
غير صالح 

 2014 للسكن

 شارع القدس عبد الخالق رضوان شبات 3163
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش/ باسل نعيم عبد الرحمن احمد محمد نعيم 3164
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  شارع حمد عبد الرحمن ايمن زكي عدوان 3165
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 صالح للسكن

 شارع الشهيد باسل نعيم عبد الرحمن ربحي عبد عاشور 3166
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش/ باسل نعيم عبد الرحمن عون عبد عاشور 3167
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ي شارع المصر  عبد الرحمن عيد محمود المصري  3168
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع نعيم  عبد الرحمن محمد ابو هربيد 3169
 صالح للسكن

2014 

3170 
عبد الرحمن محمد اسماعيل أبو 

 عودة
 حي األمل

غير صالح 
 للسكن

2014 

 البورة_بيت حانون  عبد الرحمن موسى عطاهللا أبو عودة 3171
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام رؤوف حمدان أبو حمدانعبد ال 3172
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي الصالح عبد السالم مصباح عبد السالم قاسم 3173
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

3174 
عبد العاطي عبد المجيد حسن 

 الكفارنة
 شارع حمد

غير صالح 
 للسكن

2014 

 حي األمل عبد العال خليل توفيق وهدان 3175
جزئي غير 

 لح للسكنصا
2014 

عبد العزيز احمد عبد العزيز ابو  3176
 عودة

بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون المصريين عبد العزيز أحمد عبد هللا المصري  3177
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام  عبد العزيز محمد عوده سعدات  3178
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح  عبد العزيز مصباح عبد السالم قاسم 3179
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

3180 
عبد العزيز مصطفى عبد الرحمن 

 حمد
 شارع القرمان

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل عبد الغفار خليل توفيق وهدان 3181
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014غير صالح  شارع باسل نعيم بيدعبد الفتاح إبراهيم سليمان ع 3182
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 للسكن

 الشارع العام عبد الفتاح أكرم عبد الفتاح جبر بكر 3183
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عبد القادر محمود علي دبور 3184
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش باسل نعيم عبد القادر محمود عوض عاشور 3185
صالح  غير

 للسكن
2014 

عبد الكريم حسان عبد الكريم ابو  3186
 جراد 

جزئي غير  شارع حمد 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس عبد الكريم محمود خليل فياض 3187
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

3188 
عبد اللطيف فؤاد عبد اللطيف 

 الشمباري 
 البنات

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبو عودة حمد محمد أبو عودةعبد اللطيف م 3189
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع نعيم  عبد هللا اكرم محمد ابو هربيد 3190
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل عبد هللا أكرم عبد هللا الكفارنة 3191
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة  عبد هللا تيسير محمد حويحي 3192
جزئي غير 

 ح للسكنصال
2014 

بيت -أبو بكر الصديق عبد هللا حاتم عبد هللا المصري  3193
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عبد هللا سامي ابراهيم سعادة 3194
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عبد هللا ماهر محمد العسكري  3195
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
 جزئي غير
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون الزراعة عبد هللا محمد احمد ابو عودة 3196
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي األمل )البورة( عبد هللا محمد عبد هللا حسنين 3197
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع شتات  عبد هللا محمد عبد هللا شتات 3198
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014غير صالح  العجمي محمد يونس عودة عبد هللا 3199
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 للسكن

 شارع القرمان عبد هللا هاشم أحمد المصري  3200
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عبد هللا يوسف حرب ابو عودة 3201
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبو عودة عبد المنعم إبراهيم محمد أبو عودة 3202
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

غير صالح  حي الزيتون  عبد الناصر محمد علي دبور 3203
 للسكن

2014 

 عبد جبر محمد الكفارنة 3204
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عبد ربه ايوب عبد ربه قاسم 3205
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع النصر عبد ربه محمود عبد ربه الكفارنة 3206
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي االمل عبدالرحمن ديب عبدالرحمن الكفارنة 3207
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

3208 
عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن 

 ابوعودة
 بيت حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 النزازة-بيت حانون  عبدالرحمن يحيى يونس العثماني 3209
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

شارع  -بيت حانون  عبدالسالم خميس محمد نصير 3210
 البعلي

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة _بيت حانون  عبدالسالم محمد ابوعودة 3211
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع النزازة عبدالعزيز خليل صالح أبو هربيد 3212
جزئي غير 

 ح للسكنصال
2014 

 عبدالعزيز كامل عبد العزيز العماوي  3213
بيت -بورة ابوغزالة
 حانون 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي األمل عبدالعزيز محمد طه قاسم 3214
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  عبدالكريم محمد حسان حسان 3215
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  بيت حانون  المصري  عبدالكريم نظمي محمد 3216
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 صالح للسكن

 شارع المصريين  عبدهللا عبدالرازق أحمد المصري  3217
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عبدهللا عبدالرحيم عيد سحويل 3218
شارع الواد -بيت حانون 

 مقابل مسجد عمر
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ن شارع حمدبيت حانو  عبدهللا ماهر محمد ابوهربيد  3219
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون  عبدهللا محمد حسان حسان 3220
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد عبير زكريا محمد حمد 3221
غير صالح 

 للسكن
2014 

 عثمان ايوب عبدربه قاسم 3222
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 سن محمد البععثمان ح 3223
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع المصريين عثمان سالم حسن الكفارنة 3224
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عدلي محمد عبد هللا أبو عودة 3225
شارع  -بيت حانون 
 15شارع  -باسل نعيم 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة +حمد مود المصري عدنان خليل مح 3226
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

مسجد  -بيت حانون  عدنان سالم حسن الكفارنة 3227
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المضخة) شقة ( عدنان صبرى عوده حمد  3228
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش البنات عدنان كمال علي الشنباري  3229
جزئي غير 

 للسكنصالح 
2014 

 بيت حانون  عدي شفيق عبد الرزاق حمد 3230
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 عرفات فضل حمد حمد 3231
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عرفات محمد حرب ابوعودة 3232
بيت -شارع العجمي
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014غير صالح  شارع المصريين عرفات منير إبراهيم المصري  3233
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 للسكن

 بيت حانون -شارع حمد عرفات نافذ راغب حمد 3234
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة عزام انيس ابراهيم المصري  3235
هدم جزئي 

 صالح
2014 

 حي الصالح عزام حسين محمود نصير 3236
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت -ارع ابو عودةش عزام محمود شعبان الكفارنة 3237
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين عزمي رافت عطا هللا المصري  3238
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  عزيزة يوسف محمد المصري  3239
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد عصام احمد عبد هللا العثامنة  3240
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون  عصام أحمد عبدالرحيم سحويل 3241
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عصام عبد العزيز علي ابو عودة 3242
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو عصام محمد محمد الزعانين 3243
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  رة البو  عصام مفيد موسى ابو عودة  3244
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  عطا هللا حسين احمد المصري  3245
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون ش البعلي  عطا هللا ناصر ناصر ناصر  3246
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس عطا حسن خليل الزعانين 3247
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع السلطان عبد هللا شباتعطا حسن  3248
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش السلطان عطا زايد خليل اسماعيل 3249
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير بيت حانون شارع  عطا سعادة عوص هللا سعادات 3250
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 صالح للسكن القرمان

 عطا عبد المجيد حسن ابو عودة 3251
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

ي غير جزئ
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  عطا عزات عبدالعزيز ابوعوده 3252
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عطا عمر محمد الكحلوت 3253
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع حمد عطا يوسف محمد قام 3254
 صالح للسكن

2014 

 حانون  بيت عطاف رفيق عبد الرزاق حمد 3255
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  -شارع غزة عطاف عبدهللا يونس عوده  3256
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  -البورة  عطاف غازي عبد الرحمن وهدان 3257
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع حمد عطاهلل عودة شحادة سعدات 3258
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل اهلل موسى ابراهيم ابو عودةعط 3259
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عطية فتحي محمود المصري  3260
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون -شارع حمد عالء انور محمد حمد 3261
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان قبجعالء إسماعيل رشيد  3262
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عالء حسين محمود نصير 3263
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بؤرة ابو غزالة  عالء سعد حسين الكفارنة  3264
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم عالء عثمان صابر أبو هربيد 3265
جزئي غير 

 لح للسكنصا
2014 

 البورة  عالء مفيد موسى ابو عوده  3266
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 بورة جميل -بيت حانون  عالء ناصر أحمد الزعانين 3267
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان عالء نزار عايش حمدان 3268
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 لقدسشارع ا علي إسماعيل علي الشنباري  3269
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 علي جمال محمد المصري  3270
مسجد  -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع البورة  علي حسام علي نصير 3271
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  حي األمل علي حسن حسن فياض 3272
 صالح للسكن

2014 

 األملحي  علي حسين محمد الزويدي 3273
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 علي رمضان محمود السبع 3274
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  -شارع غزة علي زهدي خميس ابوعمشة  3275
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 علي شحدة علي عودة 3276
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 كنصالح للس

2014 

 علي عارف علي أبو عودة 3277
مسجد  -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

3278 
علي عبد هللا محمد العثامنة + 

 والدته يسرى 
 شارع حمد

غير صالح 
 للسكن

2014 

جزئي غير  شارع باسل نعيم علي علي عبد السالم  الكفارنة 3279
 صالح للسكن

2014 

 شارع الشهيد باسل نعيم وعمشةعلي عمر عيد اب 3280
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس علي محمد البياري  3281
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبوعودة علي محمد حسين نصير 3282
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع شتات  علي محمد عبد هللا شتات 3283
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 بيت حانون ش البعلي  حمد نصيرعلي محمد م 3284
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح علي محمود حسن ناصر 3285
غير صالح 

 2014 للسكن

 علياء عبد هللا عبد الرازق الطرابين 3286
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس عماد احمد عبد الرحيم سحويل 3287
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون الزراعة عماد احمد علي نصير 3288
 صالح للسكن

2014 

 عماد اسماعيل حسين نشوان 3289
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  عماد سعدي ابراهيم حسن المصري  3290
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون الزراعة عماد سلطان احمد ابو عودة 3291
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين عماد عليان محمود المصري  3292
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع القدس عماد عيسي صالح ابوعمشة 3293
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عماد محمد الزعانين  3294
حسن ناصر محمد 

 الزعانين 
ير جزئي غ

 صالح للسكن
2014 

بيت  -شمال غزة   عماد محمد العبد الكفارنة 3295
 شارع دمرة -حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبوعودة عماد محمد حسين نصير 3296
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  عماد محمد رمضان المصري  3297
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

3298 
د صابر عبد العزيز ابو عماد محم

 حي الصالح عودة
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 عمار بسام علي المصري  3299
شارع -بيت حانون 

 المصريين
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  شارع القرمان عمار خليل عطية حمدان 3300
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 صالح للسكن

 البنات عمار عبد الحافظ يوسف طوالن 3301
جزئي غير 

 للسكن صالح
2014 

 عمار مصطفى اسماعيل ابو عودة 3302
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع السكة عمارمحمود عبد الكريم أبوجراد 3303
 صالح للسكن

2014 

 عمر احمد عبد العزيز ابو عودة 3304
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

ر جزئي غي
 صالح للسكن

2014 

 عمر اسماعيل ابراهيم ابو عودة 3305
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

غير صالح  شارع السلطان عمر أحمد حسن الزعانين 3306
 للسكن

2014 

 شارع السكة عمر أحمد محمود نصير 3307
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة مر جابر عبدو ضيف هللاع 3308
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عمر جابر محمد نعيم 3309
شارع -بيت حانون 

 العجمي
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي االمل عمر ديب عبدالرحمن الكفارنة 3310
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون ش البعلي  عمر صابر حسن اليازجي  3311
جزئي غير 

 لسكنصالح ل
2014 

 بيت حانون  عمر صابر محمد ابوعمشه 3312
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس عمر طالب جابر نعيم 3313
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش زمو عمر كامل عبدالعزيز العماوي  3314
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عمر محمد عبد الهادي الزعانين  3315
بيت حانون شارع 

 القدس
زئي غير ج

 صالح للسكن
2014 

 2014جزئي غير  شارع السكة عمر محمود عبد الكريم أبو جراد 3316
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 صالح للسكن

 شارع القدس عمر يوسف عبد القادر فياض 3317
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  عمران ناهض عبدالرحمن ابوعودة 3318
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو شاويشعمرو محمد خليل ال 3319
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع باسل نعيم عناد سعيد ابراهيم أبو هربيد 3320
 صالح للسكن

2014 

 عنتر احمد أيوب الشنباري  3321
 -البورة -بيت حانون 

 مسجد الشهداء
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد عوض هللا عبد جبر الكفارنة 3322
ي غير جزئ

 صالح للسكن
2014 

 حي الصالح عوض هللا محمد حسن العثماني 3323
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي االمل عوض ديب عبدالرحمن الكفارنة 3324
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عوض عبد المجيد حسن ابو عودة 3325
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الفرطة-بيت حانون  ض عاشورعوض عبد عو  3326
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

شارع المصريين _ بيت  عوض علي محمود المصري  3327
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عوض فتحي عوض نعيم 3328
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عوض محمود شعبان الكفارنة 3329
يت ب-شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عوض هاني  عودة علي 3330
بيت -شارع القدس
 حانون 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 ش/ باسل نعيم عون عبد عوض عاشور  3331
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين عوني إبراهيم عبدهللا المصري  3332
غير صالح 

 للسكن
2014 

 2014جزئي غير  حي األمل نشوان عوني أحمد حسين 3333
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 صالح للسكن

 عوني شاهين عبد الرزاق الشخريت  3334
بيت حانون شارع 

 السلطان 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عوني شحدة علي عودة 3335
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع البنات عوني مصطفى محمد محرم 3336
غير صالح 

 للسكن
2014 

جزئي غير  بيت حانون  عيد عبدالرحمن ناصر ابوعوده 3337
 صالح للسكن

2014 

 عيد علي شحدة قحمان 3338
العجمي بالقرب من 

 المسجد
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الصناعية عيد محمد احمد السماعنة 3339
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون -الفرطة عيد يوسف عيد ابو عمشة 3340
ي غير جزئ

 2014 صالح للسكن

 بيت حانون  عيس فايق ابراهيم المصري  3341
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل-بيت حانون  عيسى  سليمان خليل نصير 3342
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الفالوجي غادة محمد عبد هللا ماضي 3343
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع القرمان ةغازي محمود عبد ابوعمش 3344
 صالح للسكن

2014 

 غالية السيد عليان ابو عاذرة 3345
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة  غسان احمد عبد العال الزعانين 3346
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 غسان اسماعيل عطايا الكفارنة 3347
بيت -ع ابو عودةشار 

 حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 غسان ايمن عبد الكريم ابو عودة 3348
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 غسان إبراهيم عبد العزيز أبو عودة 3349
مسجد -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 البعلي  بيت حانون ش غسان حلمي محمود ناصر 3350
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان غسان خليل عطية حمدان 3351
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع المصري  غسان صالح محمد المصري  3352
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 غسان عدنان سالم الكقارنة 3353
مسجد  -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 طا حسن شبات غسان ع 3354
بيت حانون شارع 

مسجد بالل -السلطان 
 بن رباح 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي األمل )البورة( غسان محمد نمر ابو عمشة 3355
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الغاير غسان محمود عبد الهادى حمد  3356
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 غسان محمود محمد أبو عودة 3357
شارع  -ت حانون بي

 15شارع  -باسل نعيم 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 فادي انور نمر المصري  3358
بيت  -شمال غزة  

 شارع الربوة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل فادي جمال ديب الكفارنة 3359
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 فادي عدنان سالم الكقارنة 3360
جد مس -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون  فادي مازن محمد نصير 3361
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس فادي محمد صابر الزعانين 3362
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة فادي محمد عبد الكريم ابو عودة 3363
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل رنةفارس بسيم ذياب الكفا 3364
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 البورة-بيت حانون  فارس ذياب حسن نعيم 3365
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  بيت حانون  فارس رفيق عبد الرزاق حمد 3366
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 صالح للسكن

 شارع المصريين فارس صبحي حمزة المصري  3367
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس زعانين فارس غازي ال 3368
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 فارس/رائد فايق كمال علي الشنباري  3369
بيت  -شمال غزة  

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع البورة  فاطمة ابراهيم محمد الكفارنة 3370
 صالح للسكن

2014 

 شارع زمو فاطمة احمد اسماعيل حمد 3371
غير  جزئي

 صالح للسكن
2014 

 شارع شهيد باسم نعيم  فاطمة عباس نمر المصري  3372
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة فاطمة عبدالرحمن محمد وهدان 3373
غير صالح 

 2014 للسكن

 فاطمة عطية علي محمدين 3374
شارع  -بيت حانون 

 غزة الجديد
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ل المصري فاطمة غالب خلي 3375
 -بيت حانون 
 المصريين

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل فايز ابراهيم حسن أبو عمشه 3376
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت  -شمال غزة   فايز ابراهيم عبد العزيز الكفارنة 3377
 شارع دمرة -حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الفرطة فايز بشير عوض عاشور 3378
غير  جزئي

 صالح للسكن
2014 

 شارع حمد  فايز حرب محمود محمدين  3379
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس فايز عودة احمد عبد الهادي 3380
غير صالح 

 2014 للسكن

 شارع القدس فايز محمد صابر الزعانين 3381
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 فايز مصطفى الزيان  3382
بيت  -شمال غزة  
 شارع دمرة -انون ح

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014غير صالح  شارع القدس فايزة عطا أحمد الزعانين      أرملة 3383
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 للسكن

 حي الصالح فايزة مصباح رمضان نصير 3384
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون الزراعة فايق ابراهيم محمد ابو عودة 3385
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 فايق احمد محمود الكفارنة 3386
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع القدس فايق محمد صالح أبو عمشة 3387
 صالح للسكن

2014 

 فايق محمود محمد أبو عمشة 3388
شارع  -بيت حانون 
 العجوز

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصرين العماوي فتحي سالمة نجيب  3389
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 فتحي عوض محمود نعيم 3390
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع الشهيد باسل نعيم فتحية احمد عوض عاشور 3391
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل فتحية عبد محمود ابوعمشة 3392
جزئي غير 

 للسكن صالح
2014 

 حي االمل فخري بوسف طه الكفارنة 3393
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون -شارع حمد فخري راغب فخري حمد 3394
 صالح للسكن

2014 

 بين حانون  فخري سعيد جابر نعيم 3395
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد  فخري محمد عبد الكريم حمد 3396
غير صالح 

 سكنلل
2014 

 بيت حانون شارع زمو فداء رافت محمد شحادة 3397
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون  فدوى اسماعيل حسين ابوعودة 3398
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 فرج محمود قاسم عدوان 3399
شارع  -بيت حانون 

 غزة الجديد
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014غير صالح  فرطةال فرحان يوسف محمد قاسم 3400
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 للسكن

 فريد احمد مصطفى الزعانين 3401
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس فريد شعبان أحمد الزعانين 3402
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم فريد عبد العزيز محمد زويدي 3403
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون  يق عبد الرزاق حمدفضل رف 3404
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس فضل شعبان أحمد الزعانين 3405
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام  فضل عبد الفتاح موسى ابو عمشة  3406
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 فضل عبد الكريم عبد الرازق الكفارنة 3407
ن الشارع العام_بالقرب م
 مسجد ابن الباز

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع المصري  فضل عيد محمود المصري  3408
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل-بيت حانون  فضل عيسى سليمان نصير 3409
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع زمو فالح حرب رشيد أبو عودة 3410
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع الغاير م عبد الهادى حمد فهد ابراهي 3411
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم فهد عناد سعيد أبو هربيد 3412
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 فهمي اسعد ابو صالح 3413
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بورة جميل -يت حانون ب فهمية شعبان أحمد الشنباري  3414
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل فوزان فخري يوسف الكفارنة 3415
غير صالح 

 للسكن
2014 

 بيت حانون ش البعلي  فوزبة محمود مصطفى فياض 3416
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 فوزي جمعة حامد ابو عقل  3417
بيت  -شمال غزة  

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 

 للسكن صالح
2014 

 فوزي حرب رشيد أبو عودة 3418
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون  فوزي محمد موس المصري  3419
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة فوزي محمود محمد المصري  3420
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  فوزي مصطفى عبدالرحمن حمد 3421
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  الفرطة فوزية قاسم احمد السميري  3422
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل فؤاد ذياب حسن نعيم 3423
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البنات فؤاد عبد اللطيف محمد الشمباري  3424
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبوعودة فؤاد محمد حسين نصير 3425
ئي غير جز 

 2014 صالح للسكن

 فؤاد محمد صابرعبدهللا البع 3426
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة قاسم احمد عطايا الكفارنة 3427
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين قاسم احمد غالب المصري  3428
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  الشارع العام فيق محمد الكفارنةقاسم ر  3429
 صالح للسكن

2014 

 شارع ابو عودة قاسم علي عبد الرحمن أبوعودة 3430
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 قاسم/محمد جمعة اسماعيل الشنباري  3431
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 قسام حسن عطايا الكفارنة 3432
بيت -ارع ابو عودةش

 حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 قسام ناصر محمد النواصرة 3433
شارع  -بيت حانون 

 غزة الجديد
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 كارم محمود حسين نشوان 3434
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة  كامل تيسير محمد حويحي 3435
 جزئي غير
 2014 صالح للسكن

 شارع المصريين كامل جبريل محمد المصري  3436
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 كايد عبد الكريم محمود السبع 3437
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 المضخة  كريم عبد الرحمن عبد الكريم حمد  3438
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون -البورة ريم عبدهللا محمود الكفارنةك 3439
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  كريمة عبدالكريم عبدهللا ابوعودة 3440
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس كفاح شعبان أحمد الزعانين 3441
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مسجد النصر  كفاية داوود محمدعبد العزيز  3442
زئي غير ج

 2014 صالح للسكن

 بيت حانون شارع زمو كمال ابراهيم حسين نعيم 3443
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين كمال حسن عبد هللا المصري  3444
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بورة أبو غزال كمال محمد عبدالفتاح المصري  3445
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

غير صالح  حي البعلي حمد نصيركمال محمد م 3446
 للسكن

2014 

 كيان رجب حسن ابو صفية 3447
-شارع صالح الدين
 بيت حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 لبنه على العبد بسيونى  3448
ش اليسلطان عبد 

 الحميد
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو لطيفة رمصان محمد نعيم 3449
جزئي غير 

 2014 لسكنصالح ل

 شارع البورة  لواحظ ابراهيم احمد الكفارنة 3450
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 شارع القرمان لؤي خليل عطية حمدان 3451
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 لؤي ماجد سليمان حمد 3452
شارع زمو _ بيت 

 حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 ليلى عبد جبر الكفارنة 3453
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  ليلى عبدالفتاح محمد المصري  3454
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الزيتون  ماجد سالمة حسن الكفارنة 3455
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون شارع زمو ماجد سليمان محمد حمد 3456
 صالح للسكن

2014 

 شارع ابو عودة ماجد عطايا سعيد الكفارنة 3457
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ماجد كمال علي الشنباري  3458
بيت  -شارع السكة 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع شتات ماجد محمد مصطفى العثامنة 3459
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 النزازة-ون بيت حان ماجدة أحمد محمد العثماني 3460
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مازن ايمن عبد الكريم ابو عودة 3461
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بؤرة ابو غزالة  مازن سعد حسين الكفارنة  3462
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع الواد مازن محمد حسن الزعانين 3463
 صالح للسكن

2014 

 ش/ باسل نعيم مازن يوسف احمد نعيم 3464
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مالك وليد محمد اسماعيل 3465
شارع باسل نعيم قرب 

 مسجد التوبة
غير صالح 

 للسكن
2014 

 المغاير -بيت حانون  ماهر أبراهيم محمد أبو خاطر 3466
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 ماهر خليل جبر نعيم 3467
بيت -صريينشارع الم

 حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 حي االمل ماهر عبد الرحمن محمد صالحة 3468
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ماهر عصام موسى الشاويش 3469
الشارع العام _قرب 

 البلدية
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون الزراعة ماهر علي احمد نصير 3470
جزئي غير 

 صالح
2014 

 شارع حمد  ماهر محمد ابراهيم ابو هربيد 3471
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ماهر محمد ابراهيم شحادة 3472
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون  -شارع غزة ماهر محمد حسن الزعانين  3473
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  لماهر محمد عبدالرحيم سحوي 3474
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع نعيم-بيت حانون  ماهر محمود خالد الحمدين 3475
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مبارك منصور احمد الكفارنة 3476
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون  مجد منير احمد حويحي 3477
جزئي غير 
 كنصالح للس

2014 

 شارع الفرطة مجدى ابراهيم صبرى الكفارنة  3478
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مجدي ابراهيم شحادة سعادة 3479
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  حي األمل مجدي أحمد حسين نشوان 3480
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  -ةشارع غز  مجدي زهدي خميس ابو عمشة 3481
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مجدي سليمان محمد حمد 3482
بيت  -شارع القرمان 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصري  مجدي عبد اللطيف احمد المصري  3483
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون شارع زمو مجدي محمد خليل الشاويش 3484
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 شارع المصريين محسن نصر رمضان المصري  3485
غير صالح 

 للسكن
2014 

3486 
جمعة عبد هللا عوص هللا -محمد

 سعادات
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع حمد محمد  محمد الخطيب عدوان  3487
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مصري شارع ال محمد ابراهيم حسن المصري  3488
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين محمد ابراهيم ديب ابو هربيد 3489
غير صالح 

 للسكن
2014 

بيت  -شمال غزة   محمد ابراهيم عبد العززيز الكفارنة 3490
 شارع دمرة -حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الزيتون  محمد ابراهيم عبد هللا ابو سعيد 3491
جزئي غير 

 لسكنصالح ل
2014 

 محمد ابراهيم علي الشنباري  3492
بيت  -شمال غزة  

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد ابراهيم محمد ابو عودة 3493
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون شارع زمو محمد ابراهيم موسى ابو عودة 3494
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المغاير محمد احمد حسين شبات 3495
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد احمد عبد ابو عمشة 3496
بيت  -شارع القرمان 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون  محمد احمد عبدالرحيم سحويل 3497
 صالح للسكن

2014 

 زراعةبيت حانون ال محمد احمد محمد ابو عودة 3498
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد  محمد احمد يوسف اسماعيل  3499
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد اسماعيل عوص هللا سعادة 3500
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع المصري  محمد اسماعيل محمد المصري  3501
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 اكرم عبد ابو عمشة محمد 3502
بيت  -شارع القرمان 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد البراوي حسين  البياري  3503
بيت حانون شارع 

 السلطان 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 محمد العبد سويملي الكفارنة 3504
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة  نور عبد هللا العثامنة محمد ا 3505
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع البورة  محمد اياد محمد الكفارنة 3506
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  ش السلطان محمد ايوب عبد ربه قاسم  3507
 صالح للسكن

2014 

 محمد إبراهيم محمد جاد هللا 3508
شارع  -بيت حانون 
 15ارع ش -باسل نعيم 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الفرطة محمد إبراهيم محمود السميري  3509
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد إسماعيل صابر أبو عمشة 3510
مسجد -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 محمد أحمد خليل الزعانين 3511
شارع  -بيت حانون 

 السلطان عبد الحميد 
جزئي غير 

 لح للسكنصا
2014 

 شارع القرمان محمد أحمد عبد الخالق الكفارنة 3512
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد أحمد عبد ربه مصلح 3513
 -البورة -بيت حانون 

 مسجد الشهداء
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

شارع باسل نعيم قرب  محمد أحمد محمد اسماعيل 3514
 مسجد التوبة

جزئي صالح 
 للسكن

2014 

 شارع أبوعودة محمد أحمد محمد أبوعودة 3515
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد أديب محمد الكفارنة 3516
الشارع العام_بالقرب من 

 مسجد ابن الباز
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام محمد أكرم عبد الفتاح جبر بكر 3517
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بداية شارع المصري  عيماوي محمد أنيس سالم ال 3518
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 محمد براوي محمد أبو عمشة 3519
ش/ باسل نعيم / أبو 

 غزالة
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة  محمد بسام محمد عدوان 3520
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع السكة محمد تيسير محمد حويحي  3521
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد جابر سعادة سعادات 3522
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصري  محمد جبريل محمد المصري  3523
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع المصريين محمد جالل حسن المصري  3524
 صالح للسكن

2014 

 شارع الكفارنة محمد جمال خالد الكفارنة 3525
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد جمال طه الكفارنة 3526
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع البورة  محمد جمال محمد الكفارنة 3527
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع ابو عودة محمد جمال موسى ابو عودة 3528
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو محمد جميل عمر نشوان 3529
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد حاتم عبد هللا المصري  3530
بيت -أبو بكر الصديق
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  الغزالت شرق الصناعية محمد حسان سالم أبو غزال 3531
 صالح للسكن

2014 

 ع القرمانشار  محمد حسن سليمان أبو جراد 3532
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس محمد حسن عبدالهادي ناصر 3533
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد حسين عبد الكريم ابو جراد 3534
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
غير صالح 

 2014 للسكن

 شارع حمد  محمد حسين عبدهللا نعيم  3535
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 شارع أبوعودة محمد حسين محمد نصير 3536
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  -شارع غزة محمد حكمت محمد حمد 3537
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 محمد حيسين محمد عودة 3538
شارع  -بيت حانون 

 غزة الجديد
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  محمد خالد محمد المصري  3539
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس محمد خضر عبد الفتاح ابو عمشة  3540
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون شارع زمو محمد خليل خليل الشاويش 3541
 صالح للسكن

2014 

 شارع النزازة محمد خليل صالح أبو هربيد 3542
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمود المصري محمد خليل  3543
بيت  -شارع السكة 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون -شارع حمد محمد راغب فخري حمد 3544
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع المصريين محمد رافت عطا هللا المصري  3545
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان محمد ربحي رفيق الزعانين 3546
جزئي غير 

 ح للسكنصال
2014 

 شارع المصريين محمد رشيد محمد المصري  3547
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع القدس محمد رضوان شبات 3548
 صالح للسكن

2014 

 محمد رضوان نمر أبو عمشة 3549
مسجد  -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ون بيت حان محمد رفيق عبد الرزاق حمد 3550
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد رفيق كامل ابو عمشة 3551
بيت -شارع القدس
 حانون 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 ش/ حي االمل محمد رفيق محمد الكفارنة 3552
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 المصري  محمد رمضان عباس المصري  3553
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الكفارنة لبعمحمد رمضان محمود ا 3554
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع المصريين  محمد رمضان محمود المصري  3555
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبو رحمة محمد زاهر محمد الكفارنة 3556
غير صالح 

 للسكن
2014 

 محمد زاهر/محمود محمد أبو عودة 3557
شارع  -بيت حانون 

 الصالح
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

غير صالح  الشارع العام محمد زكريا سعيد الزعانين 3558
 للسكن 

2014 

 حي االمل-بيت حانون  محمد زكريا سليمان نصير 3559
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد زهير عصام الشاويش 3560
الشارع العام _قرب 

 البلدية
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 باسل نعيم ش/ محمد زياد عبد عوض عاشور 3561
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع نعيم  محمد زيدان محمود نعيم  3562
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  -الزيتون  محمد سامي عبد جراد 3563
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  محمد سامي عبدالفتاح أبو عمشة 3564
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

غير صالح  شارع المصريين احمد مصلحمحمد سعد  3565
 للسكن

2014 

 الفرطة محمد سعد حسين الكفارنة 3566
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل محمد سعد عبدهللا مصطفى 3567
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الكفارنة محمد سعدي فهمي أبوصالح 3568
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي الزيتون  موسى محمد سعدي محمد 3569
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 بيت حانون  محمد سعيد البياري  3570
غير صالح 

 للسكن
2014 

 بيت حانون  محمد سعيد حسن البع 3571
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع حمد  محمد سعيد شحاده حمد 3572
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون -شارع حمد محمد سعيد محمد ابراهيم  3573
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة  محمد سعيد محمد المصري  3574
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت حانون شارع  محمد سلطان احمد الطاللقة 3575
 البنات

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد سمير سعدي صبابة 3576
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة محمد سمير علي ابو عمشة 3577
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع دمرة  محمد شحدة عبد هللا السبع 3578
غير صالح 

 2014 للسكن

 شارع القرمان محمد شحدة مسعود المغربي 3579
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس محمد شعبان أحمد الزعانين 3580
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  محمد شفيق عبد الرزاق حمد 3581
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع أبوعودة محمد شفيق محمد المصري  3582
 صالح للسكن

2014 

 شارع المغاير محمد شوقي محمود نعيم 3583
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس  محمد صابر موسى الزعانين 3584
جزئي غير 
 كنصالح للس

2014 

 الشارع العام  محمد صالح محمدابو عمشة  3585
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 محمد صباح محمد شتات 3586
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 شارع المصري  محمد صبحي حمزة المصري  3587
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ارع أبوعودةش محمد صبحي عايش المصري  3588
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع البعلي محمد صالح علي نصير 3589
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 النزازة محمد صالح فخري حمد 3590
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بؤرة ابو غزالة  محمد صالح مخيمر أبو هربيد  3591
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  زمو باري محمد طالل احمد الشن 3592
 صالح للسكن

2014 

 محمد عادل محمد أبو سلمان 3593
شارع  -بيت حانون 
 الوادي

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حويحي محمد عارف محمد أبو عودة 3594
غير صالح 

 للسكن
2014 

 محمد عارف محمد عدوان 3595
بيت -شارع السكة 
 حانون 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع أبو عودة حمد عاطف علي أبو عودةم 3596
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل محمد عبد الحافظ موسى أبو عودة 3597
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد عبد الحميد حمد عودة 3598
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

غير صالح  نشارع المصريي محمد عبد الرازق أحمد المصري  3599
 للسكن

2014 

 شارع أبو عودة محمد عبد الرازق محمد أبو عودة 3600
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد  محمد عبد الرازق مصطفى حمد 3601
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد عبد الرحمن محمد وهدان 3602
بيت  -شمال غزة  

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 محمد عبد الرؤوف علي نعيم 3603
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 شارع زمو محمد عبد اللطيف محمد ابو عودة 3604
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  محمد عبد اللطيف محمد أبو عمشة  3605
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون شارع غزة  محمد عبد هللا محمد عدوان 3606
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الشهيد باسل نعيم محمد عبد الهادي عبد الكريم خروات 3607
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد عبد محمود ابو عمشة 3608
بيت  -شارع القرمان 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع أبو عودة محمد عبدالجواد محمد قاسم 3609
 صالح للسكن

2014 

 العجمي محمد عبدالرازق حسن المجدالوي  3610
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل محمد عبدالرحمن عبدالقادر سحويل 3611
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة _بيت حانون  محمد عبدهللا حسن ابوعودة 3612
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع المصريين الم الكفارنةمحمد عثمان س 3613
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش البنات محمد عدنان كمال الشنباري  3614
ضرر جزئي 
غير صالح 

 للسكن
2014 

جزئي غير  حي الصالح محمد عدنان يوسف الكفارنة 3615
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين محمد عصام علي المصري  3616
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع الشبات مد عطا احمد الزعانين مح 3617
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد عطا هللا حسن خليل الزعانين 3618
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 محمد عطا حسن شبات  3619
بيت حانون شارع 

مسجد بالل -السلطان 
 بن رباح 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 شارع الفرطة مد على اسماعيل الشنبارى مح 3620
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون الزراعة محمد علي احمد نصير 3621
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع البورة  محمد علي حسين زويدي 3622
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد علي رمضان السبع 3623
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
زئي غير ج

 صالح للسكن
2014 

 شارع القرمان محمد علي عبد الخالق الكفارنة 3624
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت  -شمال غزة   محمد علي عبد هللا عدوان  3625
 شارع زمو -حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد علي محمود اسماعيل 3626
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
 جزئي غير
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل محمد عمر جابر ضيف هللا 3627
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الشهيد باسل نعيم محمد عمر عيد ابوعمشة 3628
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 محمد عنتر أحمد الشنباري  3629
 -البورة -بيت حانون 

 مسجد الشهداء
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش العام عمارة العماوي  ة شحادة سعدات محمد عود 3630
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 السكة محمد عوده شحادة حمد 3631
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت حانون شارع  محمد عوص مصطفى العفيفي 3632
 البنات

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  محمد غالب خليل المصري  3633
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم محمد فايز أحمد الكفارنة 3634
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد فايز محمد الكفارنة 3635
شارع  -بيت حانون 
 15شارع  -باسل نعيم 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 البورة محمد فايز محمد سحويل 3636
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 ارع القدسش محمد فايق محمد أبو عمشة  3637
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ماجد عدوان  محمد فتحي محمد اخروات  3638
غير صالح 

 2014 للسكن

 محمد فتحي محمود المصري  3639
بت -شارع باسل نعيم
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو محمد فصل احمد الزعانين 3640
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل د فؤاد ذياب نعيممحم 3641
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت  -شمال غزة   محمد فؤاد محمد البع 3642
 شارع زمو -حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة محمد كارم فؤاد المصري  3643
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بؤرة ابو غزالة  محمد كامل علي الشنباري  3644
جزئي غير 

 لسكنصالح ل
2014 

 متفرع من شارع حمد  محمد كمال شحده حمدان  3645
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع الفرقان  محمد مجدى محمد المصرى  3646
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد محمد احمد شريم 3647
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون -شارع حمد ل جرادمحمد محمد اسماعي 3648
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع القرمان  محمد محمد اسماعيل سعادة  3649
 صالح للسكن

2014 

 محمد محمد اسماعيل عدوان 3650
بيت  -شمال غزة  

 شارع الربوة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد محمد حسن ابو عودة 3651
 بيت -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو محمد محمد خليل الشاويش 3652
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  حي الصالحمحمد محمد صابر عبد العزيز ابو  3653
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 صالح للسكن عودة

 المصري  محمد محمد عبد الفتاح المصري  3654
 ضرر جزئي
غير صالح 

 لللسكن
2014 

 محمد محمد عبدالقادر سحويل 3655
شارع  -بيت حانون 
 البعلي

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد محمود االخرس 3656
بيت  -شمال غزة 

قرب مؤسسة  -حانون 
 غسان كنفاني

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الكفارنة محمد محمود أبو هربيد  3657
جزئي غير 
 نصالح للسك

2014 

 محمد محمود حسن الكفارنة 3658
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع الكفارنة محمد محمود حسن أبو عودة 3659
 صالح للسكن

2014 

 النزازة-بيت حانون  محمد محمود سليمان أبو عودة 3660
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 د عبد الرحمن الشنباري محمد محمو  3661
شارع باسل نعيم / أبو 

 غزالة
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شترع النزازة  محمد محمود عبد الكريم أبو جراد 3662
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع السكة  محمد محمود عبد هللا حويحي 3663
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حانون بيت  محمد محمود عبدالرحيم سحويل 3664
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد محمود علي ابو الليل 3665
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع زمو محمد محمود عوض نعيم 3666
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل محمد محمود فوزي الشنباري  3667
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

3668 
محمود محمد عبد الهادي محمد 
 شبات

 شارع القدس
غير صالح 

 للسكن
2014 

 2014جزئي غير  حي العجمي محمد محمود محمد عدوان 3669
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 صالح للسكن

 شارع الواد محمد مروان توفيق حمد 3670
غير صالح 

 للسكن
2014 

 محمد مروان محمد أبو عودة 3671
شارع  -بيت حانون 
 15شارع  -باسل نعيم 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد مصطفى محمد شحادة 3672
شارع -بيت حانون 
 شراب

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بؤرة ابو غزالة  محمد معد محمد ابو عودة 3673
 صالح للسكن

2014 

 شارع المغاير محمد ممدوح عبد العاطي قاسم  3674
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عمشةمحمد موسى أحمد أبو  3675
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح محمد موسى سليمان نصير 3676
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين محمد موسى نمر المصري  3677
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد محمد نادي إبراهيم أبو هربيد 3678
ير جزئي غ

 صالح للسكن
2014 

بيت  -شمال غزة   محمد ناصر فوزي الكفارنة  3679
 شارع دمرة -حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  محمد ناهض عبدالرحمن ابوعودة 3680
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد نبيل علي أبو جراد 3681
مسجد  -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام محمد نبيل فؤاد المصري  3682
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 المصري  محمد نعمان ديب محمد أبو هربيد 3683
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين محمد هاني احمد المصري  3684
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد همام أحمد الكفارنة 3685
شارع -بيت حانون 
 شراب

غير جزئي 
 صالح للسكن

2014 
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 شارع غزة  محمد واصف محمد الزعانين  3686
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  محمد وحيد سليم المدهون  3687
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارغ المصريين محمد ياسر سالمة العماوي  3688
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد يعقوب عبد ربه الكفارنة 3689
بيت  -ال غزة شم 

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش/ باسل نعيم محمد يوسف احمد نعيم 3690
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع حمد  محمد يوسف اسماعيل جراد 3691
 صالح للسكن

2014 

 محمد يوسف عبد العاشور 3692
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 

 الح للسكنص
2014 

 شارع القرمان محمد يونس احمد حمدين 3693
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 العجمي محمد يونس محمد عوده  3694
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع حمد محمدعبد المجيد عبد الهادى حمد 3695
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الفرطة إسماعيل عوض شبات -محمدعلي 3696
 جزئي غير
 صالح للسكن

2014 

 البورة -حي األمل  محمود ابراهيم اسماعيل أبو عودة 3697
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون  محمود ابراهيم دياب الكفارنة 3698
 صالح للسكن

2014 

 محمود ابراهيم محمود نصير 3699
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش السلطان د اسماعيل أحمد الزعانينمحمو  3700
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمود اسماعيل محمود البسيوني 3701
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع القرمان محمود إسماعيل مصطفى حمد 3702
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 شارع المصريين محمود أحمد طه قاسم 3703
 غير صالح
 للسكن

2014 

 شارع أبو عودة محمود أحمد عبد العزيز أبو عودة 3704
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 محمود براوي أبو عمشة 3705
شارع باسل نعيم / أبو 

 غزالة
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

3706 
محمود جالل عبد الرؤوف عبد 

 الهادي
 الزراعة

غير صالح 
 للسكن

2014 

 كفارنةمحمود جمال طه ال 3707
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت حانون شارع  محمود جمال محمود حمد 3708
 القرمان

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين محمود جمعة ديب المصري  3709
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمود جهاد اسماعيل حمد 3710
بت  -شارع البنات 

 نون حا
غير صالح 

 للسكن
2014 

 محمود حاتم عبد هللا المصري  3711
بيت -أبو بكر الصديق
 حانون 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 محمود حنفي محمود االخرس 3712
قرب مؤسسة غسان 

 كنفاني
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الكفارنة محمود خالد حسن الكفارنة 3713
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع نعيم-بيت حانون  مود خالد محمد الحمدينمح 3714
غير صالح 

 للسكن
2014 

جزئي غير  شارع المصريين  محمود خالد محمد المصري  3715
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس محمود خضر عبد الرحمن حويحي 3716
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمود خليل حسين نعيم 3717
بيت  -شمال غزة  

 زموشارع  -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس محمود خليل موسى فياض 3718
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 محمود داوود جبر الكفارنة 3719
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 محمود راتب احمد المصري  3720
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 لةالمصري + ابو غزا

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الشهيد باسل نعيم محمود ربحي عبد عاشور 3721
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام محمود رفيق محمد الكفارنة 3722
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد  محمود زكريا محمود الخطيب 3723
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  حي األمل هللا الكفارنة محمود سعد عبد 3724
 صالح للسكن

2014 

 البنات محمود سعيد يوسف طوالن 3725
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمود شحدة عبدهللا  السبع 3726
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمود شعبان بكر الكفارنة 3727
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

زئي غير ج
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  محمود شفيق عبد الرزاق حمد 3728
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع ابو عودة محمود صبحي عبداللطيف ابو عودة 3729
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الشهيد باسل نعيم محمود صالح الدين محمود نعيم 3730
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بورة أبو غزالة ود صالح محمد المصري محم 3731
 صالح للسكن

2014 

 شارع الكفارنة محمود عايش محمود أبو هربيد 3732
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمود عبد الحميد حسين الزويدي 3733
بيت  -شمال غزة  

 شارع الربوة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصري  د المصري محمود عبد الرحمن محمو  3734
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 محمود عبد المعطي محمود قاسم 3735
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  شارع الغاير محمود عبد الهادى عبد الهادى حمد  3736
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 صالح للسكن

 محمود عبدالرحيم عيد سحويل 3737
بن عبد مسجد عمر 
 العزيز

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي االمل محمود عطا هللا موسى ابو عودة 3738
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل محمود عمر جابر ضيف هللا 3739
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع المصريين محمود غالب خليل المصري  3740
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  -شارع غزة محمود ابو عمشة محمود فايق 3741
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  محمود فوزي رمضان الشنباري  3742
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البنات محمود فؤاد عبد اللطيف الشمباري  3743
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 محمود قاسم إسماعيل عدوان 3744
شارع  -بيت حانون 

 غزة الجديد
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمود محمد احمد السبع 3745
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الواد  محمود محمد أحمد أبو سلمان  3746
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

شارع  -بيت حانون  محمود محمد عبد هللا أبو عودة 3747
 15شارع  -باسل نعيم 

ئي غير جز 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد محمود محمد عبد المجيد حمد 3748
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمود محمد محمد أبو عودة 3749
حي  -بيت حانون 
 الصالح

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس محمود محمد يوسف الزعانين 3750
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع المصريين  المصري  محمود معين رمضان 3751
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حويحي محمود موسى أحمد الزعانين 3752
غير صالح 

 للسكن
2014 

 2014جزئي غير بيت  -شمال غزة   محمود موسى عبد عاشور 3753
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 صالح للسكن شارع دمرة -حانون 

 محمود موسى موسى الزعانين 3754
بيت حانون شارع 

 القرمان
ير جزئي غ

 صالح للسكن
2014 

 شارع القدس محمود نمر شحادة أبو عمشة  3755
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون -الفرطة محمود يوسف عيد ابو عمشة 3756
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع القرمان محي الدين نافذ محي الدين الكفارنة 3757
 صالح للسكن

2014 

 ى العفيفيمدحت عوص مصطف 3758
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل مدحت محمد ابراهيم أبو هربيد 3759
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم مدحت محمود محمود قاسم 3760
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع حمد  مدهلل أحمد دياب أبو جراد 3761
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين مراد طالل حسن المصري  3762
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع السكة  مرشد محمد محمد عدوان 3763
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  الزيتون  مروان أحمد محمد الحويحي 3764
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس مروان حسين احمد شبات 3765
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مروان حسين محمود نصير 3766
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين مروان ربحي عبد المصري  3767
جزئي صالح 

 2014 للسكن

 شارع باسل نعيم مروان محمد حسن الكفارنة 3768
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع غزة مريد صبحي محمد الزعانين 3769
غير جزئي 

 صالح للسكن
2014 

 2014جزئي غير  شارع باسل نعيم مريم ابراهيم نعيم 3770
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 صالح للسكن

 شارع غزة مريم عبد الخالق محمد عدوان 3771
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع القدس مريم محمد احمد عبد الهادي 3772
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

3773 
مريم محمد علي فياض )أم خالد 

 جاسر(
 رع القدسشا

غير صالح 
 للسكن

2014 

بيت  -شمال غزة   مزيد سليمان محمد الكفارنة 3774
 شارع دمرة -حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان مزيونة يوسف محمد حمد 3775
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع القرمان مسعود شحدة مسعود المغربي 3776
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة_بيت حانون  سعود عطا هللا موسى أبوعودةم 3777
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 مصطفى عوص مصطفى العفيفي 3778
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مصطفي اسماعيل ابراهيم ابو عودة 3779
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع نعيم  مصعب اكرم محمد ابو هربيد 3780
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد مصعب حاتم ابراهيم عدوان 3781
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس مصعب مروان حسين احمد شبات 3782
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 معاوية يعقوب عبد ربه الكفارنة 3783
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة - حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع القدس معتز إبراهيم البياري  3784
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش/ باسل نعيم معتز عبد الرحمن احمد نعيم 3785
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 معتصم عادل محمد أبو سلمان 3786
شارع  -بيت حانون 
 الوادي

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 معمر اسحاق الزعانين 3787
الشارع العام _قرب 

 البلدية
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  معين ابراهيم عبدهللا المصري  3788
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 معين احمد علي عدوان 3789
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 اسممعين اسماعيل يوسف ق 3790
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبو عودة معين إبراهيم محمود نصير 3791
غير صالح 

 للسكن
2014 

جزئي غير  شارع حمد معين حمزة عبد الفتاح المصري  3792
 صالح للسكن

2014 

 شارع النزازة معين خليل صالح أبو هربيد 3793
جزئي غير 
 كنصالح للس

2014 

 شارع المصريين  معين رمضان محمود المصري  3794
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  مفيد علي عبد السالم الكفارنة  3795
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 مفيد موسى ابراهيم أبو عودة 3796
مقابل بئر  -حي األمل 

 المياه
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المغاير العاطي عبد المجيد قاسمممدوح عبد  3797
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  ممدوح عطاهللا حسين المصري  3798
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

منال عبد القادر عبد الكريم ابو  3799
 عودة

جزئي غير  بيت حانون الزراعة
 صالح للسكن

2014 

 منذر زهير عصام الشاويش 3800
قرب الشارع العام _
 البلدية

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الزيتون بيت حانون  منذر طالل عبد الكريم ناصر 3801
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 منذراحمد عبد الكريم ابو عودة 3802
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بيت حانون  منصور فالح حرب ابوعوده 3803
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 منصور يونس حسن الكفارنة 3804
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع دمرة منى سيد عرفه قاسم  3805
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي االمل منى غزال محمد صالحة 3806
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 منى محمد اباهيم ابو مراد 3807
ت حانون شارع بي

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مني مروان محمد نعيم 3808
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع المصريين  منير ابراهيم عبدهللا المصري  3809
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 منير ابراهيم علي الشنباري  3810
بيت  -غزة  شمال 

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 منير أيوب عبدربه علي قاسم 3811
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 منير حسين محمد حمد 3812
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حمد شارع منير سعد عبد هللا العثامنة  3813
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش باسل نعيم منير عبد الرحمن عبد هللا  أبو عودة 3814
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع العجوز منير عبد اللطيف محمد أبو عمشة  3815
 صالح للسكن

2014 

 منير محمد سالمة البساينة 3816
بيت -شارع القدس
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم منير محمد محمد أبو هربيد 3817
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 منير محمود حسن مصلح 3818
أبو -ش باسل نعيم
 غزالة القديم

غير صالح 
 2014 للسكن

 الشارع العام منير مطر الكفارنة 3819
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014ير جزئي غ شارع القرمان منيرأحمد محمد حمدان 3820
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 صالح للسكن

 شارع المصريين مهاب ياسر سالمة العماوي  3821
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد  مهدى نافذ راغب حمد 3822
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  مهدي أنيس ابراهيم المصري  3823
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع غزة مهدي زهدي خميس ابوعمشة 3824
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  مهدي عبدهللا عبدالرحيم سحويل 3825
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مهدي علي احمد نصير 3826
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مهدي كامل محمود ابو عمشة  3827
بيت حانون شارع 

 البنات
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 مهدي نبيل علي جردات 3828
مسجد  -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مهدية جميل شعبان قاسم 3829
بيت -شارع ابو عودة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون ش العام  مهنا حسن ابراهيم المصري  3830
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

غير صالح  البعليشارع  مهنا خميس نصير 3831
 للسكن

2014 

 المصري  مهنا محمد نعمان ديب أبو هربيد 3832
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 النزازة-بيت حانون  مهنا محمود حسن أبو عودة 3833
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع دمرة مهنا منصور احمد الكفارنة 3834
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع دمرة مال رمصان البعمهند ج 3835
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع حمد مهند جميل عبدالمجيد الكفارنة 3836
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير الشارع العام _قرب  مهند فتحي محمود فياض 3837
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 صالح للسكن البلدية

 موسى أحمد جمعة الشاويش 3838
الشارع العام _قرب 

 البلدية
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الغزالت شرق الصناعية موسى حسان سالم أبو غزال 3839
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  موسى خالد محمد المصري  3840
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  الغزالت شرق الصناعية موسى سالم سالم أبو غزال 3841
 صالح للسكن

2014 

 الفرطة السواركة موسى صبيح رشيد 3842
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 موسى عبد الرحمن محمد وهدان 3843
بيت  -شمال غزة  

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل  موسى محمد موسى أبو عودة  3844
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 البورة مؤمن محمد عبدد الكريم ابو عودة 3845
جزئي غير 

 ح للسكنصال
2014 

 حي األمل  مؤيد فايز ابراهيم أبو عمشة 3846
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة مؤيد نصر الدين محمد أبوهربيد 3847
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

شارع -بيت حانون  ميرفت نعيم محمود المصري  3848
 المصريين

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القرمان  سعادة ميسرة محمد اسماعيل  3849
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 متفرع من شارع حمد  ناجى كمال شحده حمدان  3850
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد نادي ابراهيم عبد هللا ابو هربيد 3851
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 نادي جالل عبد الرؤوف الكفارنة 3852
بيت  -شمال غزة  

 مرةشارع د -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو ناصر ابراهيم حسين نعيم 3853
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  بيت حانون شارع دمرة ناصر ابراهيم محمود السبع 3854
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 صالح للسكن

 شارع أبوعودة ناصر سالمة حسن الكفارنة 3855
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة عبد هللا محمود الكفارنة ناصر 3856
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ناصر فوزي محمد الكفارنة 3857
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون شارع الواد  ناصر محمد حسن الزعانين  3858
 صالح للسكن

2014 

 ي األملح ناصر محمد عبد العزيز شبات 3859
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ناصر موسى أحمد شبات 3860
 -البورة -بيت حانون 

 مسجد الشهداء
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  نافذ اسماعيل ابراهيم ابو جراد 3861
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع النزازة ناهض أمين صالح  أبو هربيد 3862
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بت حانون -شارع البنات ناهض خضر بسيوني حسان 3863
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الزيتون  ناهض محمد ابراهيم نصار 3864
غير صالح 

 للسكن
2014 

جزئي غير  شارع السكة ناهض محمد عبد الكريم أبو جراد 3865
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصري  ناهض محمود محمد المصري  3866
 جزئي غير
 صالح للسكن

2014 

 نايف احمد عواد ابو عاذرة 3867
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بداية شارع المصري  نايف محمد عبد الفتاح المصري  3868
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  نايف محمد قاسم عدوان 3869
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع حمد  نائل رمضان عبد الكريم ابو جراد 3870
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 حي االمل-بيت حانون  نائل زكريا سليمان نصير 3871
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الزيتون  نبيل إبراهيم محمد أبو عمشة 3872
غير صالح 

 2014 للسكن

 بيت حانون  نبيل أحمد محمود نعيم 3873
جزئي غير 

 للسكنصالح 
2014 

 شارع النزازة نبيل خليل صالح أبو هربيد 3874
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الزيتون  نبيل عبد الحي محمود الكفارنه  3875
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت حانون شارع  نبيل عبد هللا عوص هللا سعادات 3876
 القرمان

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بو جرادنبيل علي سليمان أ 3877
مسجد  -بيت حانون 
 التقوى 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  نبيل محارب حسين ابو عمشة 3878
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 نبيل محمود حسن الكفارنة 3879
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 دشارع حم نبيل محمود عبد هللا حويحي 3880
غير صالح 

 للسكن
2014 

 قرب مسجد النصر نبيل نجيب اليازجي 3881
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  نجالء سيد محمد الكفارنة 3882
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

نجود فخري يوسف الكفارنة + أختها  3883
 فلسطين

جزئي غير  ش باسل نعيم
 صالح للسكن

2014 

 لي الكفارنة نجوى عدنان ع 3884
بيت -بورة جميل الشوا
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  نجيب محمد رمضان المصري  3885
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح نجيد يحيى سالمة حسين 3886
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 ش/ باسل نعيم نسرين عبد الرحمن احمد نعيم 3887
جزئي غير 

 لسكنصالح ل
2014 
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 شارع باسل نعيم نسيم عبد هللا إسماعيل العثامنة 3888
غير صالح 

 للسكن
2014 

 الزيتون  نصر خميس اسماعيل الشنباري  3889
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 نصر نضال احمد سحويل 3890
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد الكفارنهنصره ابراهيم محمود  3891
غير صالح 

 للسكن
2014 

 نضال احمد عبد الرحيم سحويل 3892
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع القدس نضال إبراهيم محمد البياري  3893
 صالح للسكن

2014 

 نضال أحمد خليل الزعانين 3894
شارع  -بيت حانون 

 الحميد السلطان عبد 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل نضال داوود عبدالعزيز وهدان 3895
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع صالح الدين نضال عاكف محمد المصري  3896
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

3897 
نضال عبد الهادي عبد الكريم 

 خروات
شارع  -بيت حانون 
 15شارع  -باسل نعيم 

جزئي غير 
 لح للسكنصا

2014 

 نضال عنتر احمد الشنباري  3898
 -البورة -بيت حانون 

 مسجد الشهداء
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين  نضال عيداللطيف ابراهيم المصري  3899
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

بيت  -شمال غزة   نضال محمد اسماعيل سعادة 3900
 شارع زمو -حانون 

جزئي غير 
 لسكنصالح ل

2014 

 حي الصالح  نضال محمد محمد أبو عودة 3901
غير صالح 

 للسكن
2014 

 بيت حانون -شارع دمرة نضال محمد محمود الكفارنة 3902
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم نضال موسى محمد أبو هربيد 3903
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 المصري  نضال/فرج زاهر راتب المصري  3904
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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3905 
نضال/فرج زاهر راتب 

 800582256المصري 

بيت  -شمال غزة  
شارع  -حانون 

 المصري + ابو غزالة

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع غزة نظمي محمد ابراهيم حمد  3906
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع ابو صفية نعمان محمد ابراهيم الكيالني 3907
غير جزئي 

 صالح للسكن
2014 

 حي الصالح نعيم  علي ناصر ناصر 3908
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون  نعيم رفيق عبد الرزاق حمد  3909
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين نعيم عمر جابر ضيف هللا 3910
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 نعيم محمود خالد حمدين 3911
يم قرب شارع باسل نع

 مسجد التوبة
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الفرطة نعيم يوسف محمد قاسم  3912
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس نعيمة علي عبد ربه فياض 3913
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع شهيد باسم نعيم  نمر عباس موسى المصري  3914
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

3915 
محمد صابر عبد العزيز ابو  نهاد
 عودة

 حي الصالح
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

غير صالح  شارع صالح الدين نواف محمد موسى الزعانين 3916
 للسكن

2014 

 شارع الكفارنة نوفل عبد عوض عاشور 3917
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بداية شارع المصري  نيازي كامل عبد العزيز العيماوي  3918
غير جزئي 

 صالح للسكن
2014 

 هاجر توفيق عبد الرحمن وهدان 3919
بيت  -شمال غزة  

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 الشارع العام هادي خضر رضوان الزعانين 3920
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014غير صالح  شارع المصريين هادي محمد موسى المصري  3921
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 للسكن

 النزازة-بيت حانون  المة سليمان المنايعةهادية س 3922
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش/ باسل نعيم هالة عبد الهادي عبد المجيد شبات 3923
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح  هالة نوفل مفلح أبو عودة 3924
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 جزئي غير شارع حمد هاني اسماعيل يونس العثامنة 3925
 صالح للسكن

2014 

 هاني أحمد حسين المصري  3926
 -بيت حانون 
 المصريين

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 هاني أحمد عبدالخالق الكفارنة 3927
شارع -بيت حانون 
 القرمان

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع الفرطة هاني أيمن هاني قاسم 3928
غير صالح 

 2014 للسكن

 شارع القدس ناصر هاني حسن عبدالهادي 3929
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 هاني خليل حسين نعيم 3930
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 هاني سامي عبد الفتاح أبو عمشة 3931
شارع  -بيت حانون 
 15شارع  -باسل نعيم 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون شارع الواد   هاني سعيد عبد الرحمن حويحي 3932
 صالح للسكن

2014 

 شارع النزازة هاني شاكر أحمد أبو عودة 3933
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس هاني عطا احمد الزعانين 3934
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش القدس هاني فايق عوض اخروات  3935
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 ش/ باسل نعيم مد احمد نعيمهاني مح 3936
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 هاني محمد محمود ناصر 3937
شارع  -بيت حانون 

 غزة الجديد
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  حي الصالح هديل سليمان جابر اليازجي 3938
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 صالح للسكن

 شارع السكة هشام أحمد خليل الزعانين 3939
جزئي غير 
 نصالح للسك

2014 

 هشام صابر ابراهيم الكفارنة 3940
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة  هشام كمال طه قاسم 3941
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

شارع -بيت حانون  همام أحمد محمد الكفارنة 3942
 شراب

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع غزة  عدوانهمام بهجت محمد  3943
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد همام محمد محمد عدوان 3944
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حويحي هيثم محمد حرب أبو عودة 3945
غير صالح 

 2014 للسكن

 هيثم محمد محمد ابو عودة 3946
بيت  -شمال غزة  

شارع  -حانون 
 المصري + ابو غزالة

ير جزئي غ
 صالح للسكن

2014 

 هيثم محمود عايش المصري  3947
شارع صالح الدين 
 بجوار محطة الشوا

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع البورة واجد محمد احمد المصري  3948
 صالح للسكن

2014 

 شارع أبوعودة واصف محمد حسين نصير 3949
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المقبرة بكروائل اشرف محمد  3950
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 وائل أحمد عبد ربه مصلح 3951
 -البورة -بيت حانون 

 مسجد الشهداء
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 وائل أحمد عبدالخالق الكفارنة 3952
شارع -بيت حانون 
 القرمان

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 وائل جميل احمد الزعانين 3953
ت بي -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع غزة  وائل عبد اللطيف محمد أبو عمشة  3954
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 بيت حانون  وائل عيد عبدالرحمن ابوعوده 3955
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح وائل فضل أحمد الكفارنة 3956
غير صالح 

 2014 للسكن

 شارع حمد وائل ماجد عبد هللا العثامنة 3957
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد وائل ماجد محمد العثامنة 3958
غير صالح 

 للسكن
2014 

 وائل محمد اسماعيل جراد 3959
بيت حانون شارع 

 القرمان
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع القدس وائل محمد صابر الزعانين 3960
 للسكنصالح 

2014 

 شارع غزة وائل محمود موسى الزعانين 3961
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون -الفرطة وائل يوسف عيد ابو عمشة 3962
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع ابو عودة وجدي احمد محمد ابوعودة 3963
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 وحيد محمد ناصر النواصرة 3964
شارع  -بيت حانون 

 غزة الجديد
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 النصر وديع زياد خالد الكفارنة 3965
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حي األمل وديع محمد نمر ابو عمشة 3966
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  شارع صالح الدين وسام أحمد عطية الكفارنة 3967
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصري  الفتاح المصري  وسام حمزة عبد 3968
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس وسام زهير يونس ابو عمشة 3969
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم وسام فايز محمد الكفارنة 3970
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 ماجد عدوان  وصفي عبد الكريم محمود حمد  3971
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 شارع أبوعودة وصفية عبد هللا أحمد أبو عودة 3972
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع حمد وصفية محمدحسن ابو هربيد 3973
غير صالح 

 2014 للسكن

 وليد زاهر محمد الكفارنة  3974
بيت -شارع ابو رحمة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 انون بيت ح-شارع دمرة وليد محمد احمد السبع 3975
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 باسل نعيم وليد محمد احمد نعيم 3976
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بيت حانون_التوبة وليد محمد محمد اسماعيل 3977
 صالح للسكن

2014 

 حي الصالح  وليد محمد محمد أبو عودة 3978
غير صالح 

 للسكن
2014 

 وهيب موسى أحمد شبات 3979
 -البورة -ون بيت حان

 مسجد الشهداء
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع النزازة ياسر أحمد محمود عدوان  3980
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع المصريين ياسر حسن ابرهيم المصري  3981
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ياسر حسين خليل الشاويش 3982
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
 جزئي غير
 صالح للسكن

2014 

 ياسر حمودة خليل قاسم 3983
شارع -بيت حانون 
 المغاير

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  بداية شارع المصري  ياسر سالمة نجيب العيماوي  3984
 صالح للسكن

2014 

 ياسر عبد الحي محمود الكفارنة 3985
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع باسل نعيم ياسر عبد محمد اسماعيل 3986
غير صالح 

 للسكن
2014 

 النزازة-بيت حانون  ياسر عبدالهادي محمد الفالوجي  3987
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 بعد الجمارك ياسر عودة هللا سلميان الخرافين  3988
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 بيت حانون  ياسر فتحي طه قاسم  3989
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام ياسر محمد رمضان الكفارنة 3990
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 مسجد العجمي ياسر محمد عبد الرحمن حويحي 3991
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة ياسر محمود عبد هللا حويحي 3992
غير صالح 

 للسكن
2014 

 البورة ارنةياسر ناصر عبد هللا الكف 3993
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  حي الصالح ياسر نظيف عبد الرحمن اللداوي  3994
 صالح للسكن

2014 

 يامن علي احمد حمد 3995
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 المصري  يامن محمد نعمان ديب أبو هربيد 3996
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بنات يحي مصطفي عودة سعدات 3997
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 يحيى ابراهيم محمود السبع 3998
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع السكة يحيى أحمد عبد الزعنون  3999
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصرين يحيى سالمة نجيب حسين 4000
غير  جزئي

 صالح للسكن
2014 

غير صالح  شارع المصريين يحيى عبد الرؤوف أحمد المصري  4001
 للسكن

2014 

 شارع حمد  يحيى عبد الرؤوف خليل دبور 4002
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين يحيى عيد محمود المصري  4003
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 يحيى محمد احمد سعدات 4004
بيت  -غزة شمال  

 شارع بنات -حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع باسل نعيم يحيى محمد حسن الكفارنة 4005
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 شارع القرمان يحيى محمد عبد الكريم حمد 4006
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون -شارع حمد يحيي زكريا محمود الخطيب 4007
جزئي غير 

 2014 سكنصالح لل

 يعقوب عبد ربه طه الكفارنة 4008
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  -الزيتون  يوسف ابرهيم محمد عدوان  4009
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ش القدس يوسف احمد اسماعيل شبات 4010
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  الموقف د نعيميوسف احمد محم 4011
 صالح للسكن

2014 

 يوسف إراهيم حسن األشقر 4012
شارع  -بيت حانون 

 السلطان عبد الحميد 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الشارع العام  يوسف أحمد يوسف ابو عمشة  4013
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المصريين يوسف جاسر حسن المصري  4014
جزئي غير 

 2014 لسكنصالح ل

 شارع البعلي يوسف جاسر حسن فياض 4015
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع المصريين يوسف جبريل محمد المصري  4016
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة_بيت حانون  يوسف حسين محمد الزويدي 4017
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 جزئي غير شارع المصريين يوسف رمزي يوسف المصري  4018
 صالح للسكن

2014 

 البنات يوسف سعيد يوسف طوالن 4019
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 يوسف شفيق محمد المصري  4020
بيت  -شمال غزة  

 شارع الربوة -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع المغاير يوسف شوقي محمود نعيم 4021
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 ش البعلي  بد الهادي يوسف عبد الحي محمد ع 4022
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 بورة أبو غزالة يوسف عبد الرؤوف أحمد المصري  4023
غير صالح 

 للسكن
2014 

 شارع حمد  يوسف عبد الرؤوف دبور 4024
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 يوسف عبد القادر عبد فياض 4025
شارع -بيت حانون 
 شراب

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 الطقطق شارع القرمان يوسف عبدالرؤوف أحمد ناصر 4026
غير صالح 

 للسكن
2014 

 حي األمل يوسف علي حسن فياض 4027
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  ش البعلي  يوسف عودة أحمد شبات  4028
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون -الفرطة يوسف عيد موسى ابو عمشة 4029
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 يوسف فتحي اسماعيل سعادة 4030
بيت  -شمال غزة  

 شارع زمو -حانون 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون  يوسف فتحي طه قاسم 4031
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 حي االمل يوسف فخري يوسف طه الكفارنة 4032
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 كفارنةبيت حانون ال يوسف محمد احمد السبع 4033
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

4034 
يوسف محمد خليل عودة )منزل 

 ثاني(
 شارع حمد

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  مسجد النصر يوسف محمد صالح ابو صالح  4035
 صالح للسكن

2014 

 بيت حانون شارع زمو يوسف محمد محمود دبور 4036
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس د يوسف الزعانينيوسف محم 4037
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 يوسف يعقوب عبد به الكفارنة 4038
بيت  -شمال غزة  

 شارع دمرة -حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 يوسف يوسف علي نصير  4039
بيت -شارع الزراعة
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 الكفارنةشارع  يونس ذياب عبد الكريم موسى  4040
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 شارع القدس يونس زهير يونس ابو عمشة 4041
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 شارع حمد يونس محمد يونس عوده  4042
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 البورة  يونس يونس حسن الكفارنه  4043
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 زبة بيت حانون ع ابراهيم سليمان غانم فياض 4044
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

غير صالح  24شقة 6برج ابراهيم علي ضاهر نصار 4045
 للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  ابراهيم كمال طه قاسم 4046
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  ابراهيم محمد عيد ابو عمشه 4047
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 5ابراج الندى برج رقم  لي موسىاحمد حسين ع 4048
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 عزبة بيت حانون  أحمد سالم صبح ابو صفره 4049
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  أحمد سليمان مسلم ابو جراد 4050
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 11ابراج الندى برج  احمد طالب كامل مرعي 4051
جزئي غير 

 لسكنصالح ل
2014 

جزئي غير  العزبة قرب الملعب أحمد علي أحمد ضيف هللا 4052
 صالح للسكن

2014 

 7ابراج الندى برج رقم  أحمد محمد محمود الكفارنه 4053
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 اسماعيل سالمه سالم عزازمه 4054
عزبة بيت حانون خلف 

 5برج 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عيد أحمد ارميالتاسماعيل  4055
عزبة بيت حانون خلف 

 5برج 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 اسماعيل محمد ابراهيم البسيوني 4056
ابراج العودة شقة 

5/801 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 اسماعيل محمد حسن ابو مسلم 4057
 21ابراج الندى برج 

 403شقة 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 7أبراج الندى برج جميل جنديةاسمهان ابراهيم  4058
غير صالح 

 2014 للسكن

 اشتيوي عودة سويلم العزازمه 4059
 -عزبة بيت حانون 

 الريان 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  افتخار أحمد طه قاسم 4060
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 6أبراج الندى برج  امال ابراهيم عبد القادر عبيد 4061
لح غير صا
 للسكن

2014 

عزبة بيت حانون خلف  اياد فوزي عبد ابو جراد 4062
 5برج 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ايهاب خالد محمد قنوع 4063
ابراج العودة شقة 

8/844 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  أيهم رزق عطيه جابر 4064
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 11ابراج الندى برج  ركيابراهيم طه محمد ت 4065
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 6ابراج الندى برج رقم  ابراهيم محمد ابراهيم الشاعر 4066
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 5ابراج الندى برج رقم  ابراهيم محمد عبد الفتاح ابو جاسر 4067
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 زبةالع اسماعيل عبد الغني ايوب عطا هللا 4068
غير صالح 

 للسكن
2014 

جزئي غير  عزبة بيت حانون  اياد عبد السالم محمود ابو الجديان 4069
 صالح للسكن

2014 

 أحمد حسان علي النجار 4070
 21ابراج الندى برج 

 303شقة 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 أحمد رمضان محمد نوفل 4071
حاصل -2الندى برج 

 3سكنى 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 أحمد سالم بركه أبو شباب 4072
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  العزبة أحمد سلمي مسلم ابو كتيفه 4073
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 صالح للسكن

 أحمد صبحي مسعد زقزوق  4074
 18ابراج الندى برج 

 204شقة 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 د هللا أبو ركبهأحمد صالح جا 4075
عزبة بيت حانون خلف 

 5برج 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  أحمد عبدهللا محمود الكفارنه 4076
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  9ابراج الندى برج  أحمد عمر محمد شاهين 4077
 صالح للسكن

2014 

 أحمد فايز محمد المجدوب 4078
 19ابراج الندى برج 

 204شقة 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 أحمد محمود حسين عزيز 4079
 25ابراج الندى برج 

 301شقة 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 احمد منير محمد ابو جراد 4080
عزبة بيت حانون خلف 

 5برج 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 عزبة بيت حانون  اشرف عبد القادر أحمد ابو لبده 4081
جزئي غير 

 ح للسكنصال
2014 

 14ابراج الندى برج  أيمن محمد مصباح زقوت 4082
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 7ابراج الندى برج رقم  باسم مفيد أحمد نطط 4083
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  8ابراج الندى برج  بالل حسن علي جردات 4084
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  يمبالل سعدي عبدهللا عبد الدا 4085
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 بهاء الدين صبري أحمد شاهين 4086
ابراج العودة شقة 

6/701 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 13ابراج الندى برج  بهاء يوسف سليمان عكاشه 4087
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 14ابراج الندى برج  تحرير فؤاد حسين المبحوح 4088
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  توفيق سلمان عيد الترابين 4089
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  عزبة بيت حانون  توفيق محمد سليم ابو حيدر 4090
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 صالح للسكن

 تيسير رزق حسين زملط 4091
ابراج العودة شقة 

7/764 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  لي العجرميتيسير عبد القادر ع 4092
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 5ابراج الندى برج رقم  تيسير حسن ابراهيم حماد 4093
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  عزبة بيت حانون  جاد جميل عبد الرحمن سحويل 4094
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  جبر عبدهللا جبر البسيوني 4095
جزئي غير 

 الح للسكنص
2014 

 جالل علي سليمان جردات 4096
 19ابراج الندى برج 

 304شقة 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 العزبة جمال سمير سالم ابو كلوب 4097
غير صالح 

 2014 للسكن

 6ابراج الندى برج رقم  جمال عزات سليمان الخطيب 4098
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ينجمال محمد محمد الزعان 4099
 17ابراج الندى برج 

 403شقة 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 6ابراج الندى برج رقم  جهاد توفيق اسماعيل عاشور 4100
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

شقة  15ابراج الندى برج جهاد يوسف ابراهيم حبوب 4101
304 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 6برج رقم  ابراج الندى حاتم ابراهيم محمد الحسنات 4102
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 5ابراج الندى برج رقم  حاتم مختار ابراهيم سالمة 4103
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حازم عبد الحي عطيه زملط 4104
 22ابراج الندى برج 

 304شقة 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 6ابراج الندى برج رقم  حسام الدين حسين صبحي مقبل 4105
ير جزئي غ

 صالح للسكن
2014 

 5ابراج الندى برج رقم  حسام فوزي ابراهيم ابو عون  4106
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014غير صالح  7أبراج الندى برج  حسام محمد فرج سالم عبد النبي 4107
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 للسكن

 6ابراج الندى برج  حسام نصر حسين ابو مرسه 4108
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  ح حامد أبو شبابحسن صال 4109
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 6ابراج الندى برج رقم  حسن عدنان يوسف البرعي 4110
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  عزبة بيت حانون  حسن محمد حمدان ابو غنايم 4111
 صالح للسكن

2014 

 حسني ابراهيم محمود ابو ركبه 4112
 21ابراج الندى برج 

 204قة ش
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 العزبة حسين سالمه حسين بيلي 4113
غير صالح 

 للسكن
2014 

 حسين محمد حسين ابو ركبه 4114
 3أبراج العودة برج 
 الدور الثامن

غير صالح 
 2014 للسكن

 حمده سليم حماد ابو شباب 4115
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  حمدي سعيد يوسف طوالن 4116
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  عزبة بيت حانون  حياة أحمد يونس كلوب 4117
 صالح للسكن

2014 

 5ابراج الندى برج رقم  خالد حسين طه عطوه 4118
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  خالد شفيق خميس زقوت 4119
ير جزئي غ

 صالح للسكن
2014 

 عزبة بيت حانون  خالد كمال طه قاسم 4120
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 خالد محمود حسن طبيل 4121
ابراج العودة شقة 

1/504 
جزئي صالح 

 للسكن
2014 

 خضر فضل عبد ابو غنيمه 4122
 22أبراج الندى برج 
 الطابق األرضي

غير صالح 
 للسكن

2014 

 13ابراج الندى برج  ده السعادنهخليل ابراهيم حمي 4123
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 أبراج الندى خليل عبدهللا اسماعيل العثامنه 4124
غير صالح 

 للسكن
2014 

 عزبة بيت حانون  خميس محمد محمود شاهين 4125
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 دولت موسى محمد ابو عمشه 4126
 -عزبة بيت حانون 

 الريان 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  رامز عوض عبد الرحمن حسونة 4127
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 8ابراج الندى برج  رامي عبد الكريم شبلي لباد 4128
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  10ابراج الندى برج  رائد نايف عبد العزيز الشرافي 4129
 صالح للسكن

2014 

 10ابراج الندى برج  يم سليمان عكاشهرائد نع 4130
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  رائدة عبد الرحيم اسماعيل الكحلوت 4131
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 رأفت عطا محمد ابو جراد 4132
 -عزبة بيت حانون 

 الريان 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 انون عزبة بيت ح رأفت محمد جبريل احمد 4133
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 14شقة  6برج رتيب سمير سالم ابو كلوب 4134
غير صالح 

 للسكن
2014 

 عزبة بيت حانون  رزق مصطفى حسن الكفارنه 4135
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  عزبة بيت حانون  رفيق حسن حسين ابو كلوب 4136
 صالح للسكن

2014 

 14ابراج الندى برج  انيرمزي محمود محمد الطن 4137
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  رمضان أحمد حسن احمد 4138
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  رمضان سالم صبح ابو صفره 4139
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 5ابراج الندى برج رقم  رمضان محمد نوفل نوفل 4140
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 9ابراج الندى برج  ريم يوسف مصطفى قاسم 4141
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  ريما غازي محمد ابو عوده 4142
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 عزبة بيت حانون  زاهر عيسى خليل ابو جراد 4143
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 العزبة زعفران ابراهيم محمد أبو جراد 4144
ئي غير جز 

 صالح للسكن
2014 

 زهير صبحي علي حجيله 4145
 23ابراج الندى برج 

 303شقة 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

ابراج العودة شقة  زهير عبد الرحمن محمد كروم 4146
6/601 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 زهيره يوسف عودةهللا عياده 4147
ابراج العودة شقة 

5/701 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 5ابراج الندى برج رقم  زياد احمد علي ابو مراحيل 4148
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  سالم صبحي سالم القتيل 4149
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 عزبة بيت حانون  سالم نايف سالمه الطرابين 4150
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 6أبراج الندى برج  اغسامح ابراهيم عبد القادر الرو  4151
غير صالح 

 للسكن
2014 

 سامي حسن علي التيتي 4152
ابراج العودة شقة 

8/874 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  12ابراج الندى برج  سعده ابراهيم احمد طالب 4153
 صالح للسكن

2014 

 سعيد علي صابر ابو عمشه 4154
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

زئي غير ج
 صالح للسكن

2014 

 سالمة عبد المجيد سالمة ابوسالمة 4155
ابراج العودة شقة 

2/801 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 12ابراج الندى برج  سلطان محمد خليل عبد الرسول 4156
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير بيت  -شمال غزة  سلمان بركه عودة ابو شباب 4157
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عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

 صالح للسكن

 سليمان عودة سليمان ابو جراد 4158
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  سميحه حماده محمد ابو وهدان 4159
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 5ابراج الندى برج رقم  سمير عبد الحميد محمود دواس 4160
غير جزئي 

 صالح للسكن
2014 

جزئي غير  6ابراج الندى برج رقم  سمير محمود عبد االشقر 4161
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  سهام علي محمد شاهين 4162
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  شادي مصطفى عبدهللا الكفارنه 4163
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 8ابراج الندى برج  النجارشاهر خالد أحمد  4164
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  شفيق خميس عبد المعطي زقوت 4165
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  شوقي محمود ابراهيم ابو عوكل 4166
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 صابر علي خليل ابو جراد 4167
 -عزبة بيت حانون 

 الريان 
ير جزئي غ

 صالح للسكن
2014 

 -عزبة بيت حانون  صبحي عيد موسى ابو عمشه 4168
 الريان 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  صالح عبد الرازق محمد المصري  4169
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  ضياء عبدهللا محمود الكفارنه 4170
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ق محمود أحمد مقبلطار  4171
 22ابراج الندى برج 

 404شقة 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 طالل عثمان محمود وشاح 4172
 5أبراج العودة برج 
 الطابق السادس

غير صالح 
 للسكن

2014 

 2014جزئي غير  13ابراج الندى برج  عادل عبد السالم عبد الكريم عكاشه 4173
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 صالح للسكن

 عزبة بيت حانون  اخرواتعادل محمد محمود  4174
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 5ابراج الندى برج رقم  عادل مصباح يعقوب الفار 4175
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  عاطف عبدهللا جبر البسيوني 4176
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  عزبة بيت حانون  عامر رمضان زيدان ابو جراد 4177
 للسكن صالح

2014 

 عايش اشتيوي عودة العزازمه 4178
 -عزبة بيت حانون 

 الريان 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  عائشة سلمان سلمي ارميالت 4179
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  عبد هللا سمير عبدهللا الهجين 4180
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 8ابراج الندى برج  مد حسين يوسفعبدهللا مح 4181
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  عبدهللا شحده عياد البحري  4182
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  عبير عبدهللا محمود الناطور 4183
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

ابراج العودة شقة  عدنان أحمد سليمان النجار 4184
4/604 

زئي غير ج
 صالح للسكن

2014 

 8ابراج الندى برج  عصام أحمد محمد مسمح 4185
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عطاهللا سالمه سالم العزازمه 4186
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 5ابراج الندى برج رقم  عطاف محمد حسين االقرع 4187
جزئي غير 

 سكنصالح لل
2014 

 عزبة بيت حانون  علي توفيق علي ابو جزر 4188
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 13ابراج الندى برج  علي حسن صبحي مقبل 4189
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 
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 عزبة بيت حانون  علي صابر محمد ابو عمشه 4190
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  علي فايز محمد سحويل 4191
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 عليان خليل علي ابو جراد 4192
 -عزبة بيت حانون 

 الريان 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  عماد شفيق خميس زقوت 4193
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عماد طالل حسن ابو عميرة 4194
 18ابراج الندى برج 

 303شقة 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

عزبة بيت حانون خلف  عمار فايق عايش العمايره 4195
 5برج 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  عمر شحده عياد البحري  4196
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 6ابراج الندى برج رقم  عمر علي ظاهر نصار 4197
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عمر كامل محمد ابو شباب 4198
يت ب -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  عمر محمد عبد القادر ضاهر 4199
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  عيد دياب رمضان ابو جراد 4200
غير صالح 

 للسكن
2014 

جزئي غير  عزبة بيت حانون  عيد سعيد محمد ابو وهدان 4201
 صالح للسكن

2014 

 عيد سلمان عيد الترابين 4202
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 فايز عبد هللا شحادة المملوك 4203
ابراج العودة شقة 

1/501 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 5ابراج الندى برج رقم  فايز عطاهللا منصور جراد 4204
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014 صالح للسكن  عزبة بيت حانون  فريد عبد هللا مصطفى الكفارنه 4205

 2014غير صالح  7أبراج الندى برج فوزي ابراهيم احمد ابو عون  4206
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 للسكن

 عزبة بيت حانون  فوزي سعدي هديب صالح 4207
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  فوزي صالح يوسف حسان 4208
جزئي غير 

 للسكن صالح
2014 

 فوزي عبد حسن جراد 4209
عزبة بيت حانون خلف 

 5برج 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

عزبة بيت حانون خلف  كارم محمود محمد يونس 4210
 5برج 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 6أبراج الندى برج  كارمن ابراهيم سعدي الهجين 4211
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 العزبة حمد ابو قايدةكامل محمود أ 4212
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  كمال توفيق علي ابو جزر 4213
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 5ابراج الندى برج رقم  كمال عبد أحمد عوض 4214
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 6ابراج الندى برج رقم  كمال محمد حسين النجار 4215
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 لؤي محمد محمود الكفارنه 4216
 5ابراج الندى برج رقم 

 الطابق األول 11شقة 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ماجد كمال محي الدين مسعود 4217
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  محمد اكرم حامد ابو شباب 4218
جزئي غير 

 للسكنصالح 
2014 

 5ابراج الندى برج رقم  محمد ابراهيم عبد اللطيف العصار 4219
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 9ابراج الندى برج  محمد أحمد رجب ريان 4220
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  محمد برهم سليمان ابو تيلخ 4221
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 11ابراج الندى برج  قبلمحمد حسن صبحي م 4222
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 



569 

 

 6ابراج الندى برج رقم  محمد حسن محمد الحاج احمد 4223
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 6ابراج الندى برج رقم  محمد حماد حسن الحواجري  4224
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 5ابراج الندى برج رقم  محمد رمضان محمد نوفل 4225
غير جزئي 

 صالح للسكن
2014 

 عزبة بيت حانون  محمد سالم سلمي البعيره 4226
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  محمد سليمان عياده الساليمه 4227
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

ابراج العودة شقة  محمد شعبان ذيب الحالق 4228
4/704 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  وسف حسانمحمد صالح ي 4229
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد عامر عباس المصري  4230
 15ابراج الندى برج
 حاصل

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 14ابراج الندى برج  محمد عبد الفتاح يوسف عطيه 4231
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 عزبة بيت حانون  محمد علي صابر ابو عمشه 4232
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمد علي محمد خروات 4233
 7أبراج الندى برج 
 الدور األول

غير صالح 
 للسكن

2014 

 الشيخ زايد   4234
جزئي بليغ غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي صالح  14ابراج الندى برج  محمد عيد رمضان عبد العال 4235
 للسكن

2014 

 محمد فايز صالح حسان 4236
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -ون حان
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 7ابراج الندى برج رقم  محمد قاسم مفيد أحمد نطط 4237
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 محمد محمد أحمد الزهار 4238
عزبة بيت حانون خلف 

 5برج 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2014جزئي غير  7م ابراج الندى برج رق محمد محمد عبد الهادي عبد الحميد 4239
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 صالح للسكن

 2أبراج الندى برج  محمد مصطفى أحمد السويطي 4240
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 10ابراج الندى برج  محمود رجا خليل الكردي 4241
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 5ابراج الندى برج رقم  محمود رمضان محمد نوفل 4242
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 حمود سالم بركه ابو شبابم 4243
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمود عبد الرحمن مصلح الغول 4244
ابراج العودة شقة 

8/884 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 10ابراج الندى برج  محمود علي حسن معروف 4245
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  ليل ابو جرادمحمود علي خ 4246
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمود محمد أحمد حمدان 4247
ابراج العودة شقة 

7/772 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 محمود محمد جمعه روبين خالد 4248
 8ابراج الندي برج 

 حاصل
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  14ندى برج ابراج ال محمود محمد عبد الفتاح ابو جاسر 4249
 صالح للسكن

2014 

 محمود محمد محمود السبع 4250
ابراج العودة شقة 

3/803 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  مروان رفيق محمود النحال 4251
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مريم محمد عودة ابو شباب 4252
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

غير جزئي 
 صالح للسكن

2014 

 مصطفى عبدهللا مصطفى الكفارنه 4253
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 مصطفى فايز صالح حسان 4254
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن
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 حانون 

 معين رمضان داود ابو حجازي  4255
 20ابراج الندى برج 

 404شقة 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 منال عوض محمد ابو فريه 4256
 -عزبة بيت حانون 

 الريان 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  منذر فايز اسماعيل المدهون  4257
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 منصور صالح حامد ابو شباب 4258
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 6ابراج الندى برج رقم  مها عبدهللا أحمد مطر 4259
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  مهند خميس محمد نصار 4260
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 موسى خليل علي ابو جراد 4261
 -عزبة بيت حانون 

 الريان 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  سليم سلمي ابو حيدرموسى  4262
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ميسر عبد الرحمن عبد الحفيط حماد 4263
 23ابراج الندى برج 

 204شقة 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 ناصر محمد ابراهيم الغوله 4264
شقة  13برج الندي برج 
25 

ضرر جزئي 
غير صالح 

 لللسكن
2014 

 يم خليلناصر يوسف ابراه 4265
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  عزبة بيت حانون  ناهض أحمد عودة القطش 4266
 صالح للسكن

2014 

 10ابراج الندى برج  ناهض خليل سليمان عكاشه 4267
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 13دى برج ابراج الن نائل محمد عبد الفتاح ابو جاسر 4268
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 5ابراج الندى برج رقم  نبيل عبد الفتاح ابراهيم ابو الجديان 4269
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن
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 نبيل عبدهللا مصطفى الكفارنه 4270
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2الندى برج أبراج  نبيل فتحي السيد ابونحل 4271
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  نبيل محمد اسماعيل الجريسي 4272
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 نضال محمد خليل ابو جراد 4273
 -عزبة بيت حانون 

 الريان 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

جزئي غير  عزبة بيت حانون  نضال خالد كمال قاسم 4274
 صالح للسكن

2014 

 14شقة  6برج نضال عبد هللا علي بهادر 4275
غير صالح 

 للسكن
2014 

 عزبة بيت حانون  نضال ماجد رمضان الفالوجي 4276
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 هاني أحمد عاشور صقر 4277
 22ابراج الندى برج 

 402شقة 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 هاني محمد أحمد المدهون  4278
 شقة 19الندى برج 
304 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  هدى أحمد محمود نصار 4279
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 هشام سعيد يوسف طوالن 4280
عزبة بيت حانون خلف 

 5برج 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 هالل فوزي أحمد ابو عمشه 4281
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 لسكنصالح ل

2014 

 هناء يوسف ابراهيم حبوب 4282
ابراج العودة شقة 

1/601 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  هيثم ابراهيم صبري ابو شماس 4283
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  وائل مصطفى أحمد درج 4284
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 لوكوحيد فايز عبد هللا المم 4285
ابراج العودة شقة 

1/801 
جزئي صالح 

 للسكن
2014 
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 9ابراج الندى برج  وسام محمد محمود صالحه 4286
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 وليد نواف هديوي ثابت 4287
ابراج العودة شقة 

7/783 
جزئي غير 
 2014 صالح للسكن

 العزبة ياسر سالمه حسين بيلي 4288
غير صالح 

 للسكن
2014 

 10ابراج الندى برج  سر علي مصطفى عليانيا 4289
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 عزبة بيت حانون  ياسر محمد سليم ابو حيدر 4290
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 -عزبة بيت حانون  ياسر موسى خليل ابو جراد 4291
 الريان 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 8ج ابراج العودة بر  يحيى أحمد محمود عاشور 4292
غير صالح 

 للسكن
2014 

 يزن محمد نعمان ديب ابو هربيد 4293
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 يوسف أحمد عبد القادر قدسيه 4294
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 يوسف جمعه موسى ابو عقل 4295
بيت  -شمال غزة 

عزبة بيت  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 2أبراج الندى برج  يوسف زياد يوسف ابو الطرابيش 4296
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 يوسف شحده محمد الحو 4297
ابراج العودة شقة 

7/761 
جزئي غير 
 صالح للسكن

2014 

 يوسف فايز صالح حسان 4298
بيت  -شمال غزة 

بة بيت عز  -حانون 
 حانون 

جزئي غير 
 2014 صالح للسكن
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 (13ملحق رقم )
  (1)م 2014 - 2007ا خالل فترة مابين عامي جدول يوضح عدد األراضي التي تم تجريفه 
 العام المساحة المتضررة اسم المتضرر م
 2007 دونم 2.2سنوات  4زيتون عمر  سامي ابراهيم شحادة سعادة 1
 2007 دونم 4اشتال حمضيات  عدنان صالح عبد الرحمن مرتجى 2
 2007 دونم 4اشتال حمضيات  خالد صالح عبد الرحمن مرتجى 3

4 
/احمد حلمي عبد الباقي وعنهم محمد  ورثة

 القرجولي
 2007 دونم 30حمضيات مثمر 

 2007 دونم 3.5حمضيات مثمر   بركات رمضان محمود البع 5
 2007 دونم 2عين جمل  بركات رمضان محمود البع 6
 2007 دونم 2.25اشتال حمضيات   صبحية محمود احمد شابط 7
 2007 دونم 4.5ات  اشتال حمضي رمضان محمود احمد شابط 8
 2007 دونم 6حمضيات مثمر   محمد ابراهيم محمد الخطيب  9
 2007 دونم 2اشتال حمضيات  محمد ابراهيم محمد الخطيب  10
 2007 دونم 2مشتل  محمد ابراهيم محمد الخطيب  11
 2007 دونم 5حمضيات مثمر   علي ذيب عبد الرحمن الكفارنة  12
 2007 دونم 4.3حمضيات مثمر  عجميل رمضان محمود الب 13
 2007 دونم 1حمضيات اشتال   أمل فايق عطا الشوا 14
 2007 دونم 4حمضيات أشتال   ديما أحمد السبع واوالدها 15
 2007 دونم 1حمضيات اشتال   وداد صبحي فريد خورشيد 16
 2007 دونم 3.5زيتون وليمون مثمر   محمد عبد المجيد حمد 17
 2007 دونم 1حمضيات اشتال   عاطف بسيسونادية فايق  18
 2007 دونم 5حمضيات  مثمرة   فايز محمد خالد اليازجي  19
 2007 دونم 3.8اشتال حمضيات   محمد صالح عبد الرحمن مرتجى 20
 2007 دونم 1حمضيات اشتال   شادية فايق عاطف الصلح 21
 2007 دونم 1حمضيات اشتال   عاهد فايق عاطف بسيسو 22
 2007 دونم 5اشتال حمضيات   مصطفى صالح عبد الرحمن مرتجى 23
 2007 دونم 1حمضيات اشتال   نسرين فايق عاطف بسيسو 24
 2007 دونم 4.5اشتال حمضيات   فوزي محمود أحمد شابط 25
 2007 دونم 2حمضيات اشتال   عصام يوسف حمد 26
 2007 دونم 2اشتال مشمش   صيام يوسف عبد الكريم حمد 27
 2007 دونم 2.25اشتال حمضيات  فوزية محمود احمد شابط 28
 2007 دونم 2.4اشتال حمضيات   شعبان محمود شابط 29
 2007 دونم 2.25اشتال حمضيات   كفاية محمود احمد شابط 30
 2007 دونم 30اشتال حمضيات   فتحي اسماعيل عوض هللا سعادة 31
 2007 دونم 3مثمر   زيتون  فتحي اسماعيل عوض هللا سعادة 32

                                                 

تم تجميع هذه االسماء من مجموعة مؤسسات منها )بلدية بيت حانون، الجمعية التعاونية الزراعية، المركز  (1)
 الفلسطيني لحقوق اإلنسان، وزارة الزراعة(.
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 2007 دونم 4.5اشتال حمضيات   فايز محمود احمد شابط 33
 2007 دونم 0.5زيتون مثمر   زكية حسين داوود نعيم 34
 2007 دونم 0.5زيتون مثمر  محمد حسن محمد الزعانين 35
 2007 4حمضيات مثمر  أحمد صالح بدوي صالح 36
 2007 2مثمر   فواكه صبحي زكي عبد الهادي الكفارنة 37
 2007 2خشخاش وزيتون  جمال سالم حسين الكفارنة 38
 2007 2.3حمضيات مثمر  عبد الحكيم رمضان محمود البع 39
 2007 1.3اشتال حمضيات   بهية خليل احمد شابط 40
 2007 3اشتال حمضيات  هادية حامد محمد شابط 41
 2007 1.3اشتال حمضيات   فتحية خليل احمد شابط 42
 2007 2.5اشتال حمضيات   تيسير خليل احمد شابط 43
 2007 2.5اشتال حمضيات   جمال خليل احمد شابط 44
 2007 2.5اشتال حمضيات   كمال خليل احمد شابط 45
 2007 2.5اشتال حمضيات   سليمان خليل احمد شابط 46
 2007 2.5اشتال حمضيات   اسماعيل خليل احمد شابط 47
 2007 2.5اشتال حمضيات   مد شابطيوسف خليل اح 48
 2007 2.5اشتال حمضيات   يونس خليل احمد شابط 49
 2007 دونم 5حمضيات  مثمرة   أحمد فؤاد محمد خالد اليازجي  50
 2007 دونم 5حمضيات  مثمرة   فايق محمد خالد اليازجي  51
 2007 دونم 5حمضيات  مثمرة   عادل محمد خالد اليازجي  52
 2007 دونم 5حمضيات  مثمرة   محمد خالد اليازجي منير  53
 2007 دونم 5حمضيات  مثمرة   زهدي رباح خالد اليازجي 54
 2007 دونم 5حمضيات  مثمرة   معين محمد خالد اليازجي  55
 2007 دونم 5حمضيات  مثمرة   عاطفمحمد خالد اليازجي  56
 2007 2.8ل  زيتون اشتا ابراهيم عبد هللا سليمان أبو سعيد 57
 2007 1.5زيتون واشتال فواكه  عبد القادر أحمد مصطفى الزعانين 58
 2007 2زيتون وحمضيات مثمرة   اسحق محمد حسين الزعانين 59
 2007 2حمضيات مثمرة  اسحق محمد حسين الزعانين 60
 2007 10اشتال حمضيات   خليل خليل محمد حرب  61
 2007 1.5مثمر   زيتون  أمين محمد حسن الزويدي 62
 2007 7اشتال حمضيات   محمود ابراهيم ابو دية  63
 2007 2حمضيات  أشتال  عبد هللا أحمد المصري  64
 2007 1.5حمضيات مثمرة  عماد محمد محمد عيد 65
 2007 1.5حمضيات مثمرة  عبد الناصر محمد محمد عيد 66
 2007 1.5حمضيات مثمرة  محمود محمد عيد 67
 2007 1.5حمضيات مثمرة  ر محمد مسعودمنصو  68
 2007 1.5حمضيات مثمرة  سعيد محمد محمد مسعود 69
 2007 18حمضيات مثمرة  أدهم خالد  يوسف شراب 70
 2007 8أشتال حمضيات  أدهم خالد  يوسف شراب 71
 2007 7حمضيات مثمرة  ايمان محمود محمد شراب 72
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 2007 3ت أشتال حمضيا ايمان محمود محمد شراب 73
 2007 1.5حمضيات مثمرة  مصطفى محمد محمد عيد 74
 2007 1.5حمضيات مثمرة  عبد الكريم محمد محمد عيد 75
 2007 1.5حمضيات  أشتال  باسم عبد هللا أحمد المصري  76
 2007 م سياج20+ دونم زيتون مثمر +شبكة ري 0.5 علي عبد الرؤوف دبور ) الوكيل( 77
 2007 م سياج60+ دونم زيتون مثمر +شبكة ري 0.5 النحالحامد حسن شحادة  78
 2007  ري  دونم زيتون مثمر +شبكة0.5 شادي محمد خليل دبور )الوكيل( 79

 محمد حسان بسيوني البسيوني  80
م 120+ دونم حمضيات مثمر +شبكة ري 2.6

 سياج
2007 

 رياض عطا االسي 81
م 100دونم حمضيات مثمر +شبكة ري +4

 سياج+
 انش 6م خط 4انش +6محبس 

2007 

 خضر بسيوني محمد البسيوني  82
م 100+ دونم حمضيات مثمر +شبكة ري 2.5

 سياج
2007 

 فضل بسيوني محمد حسان  83
م 100+ دونم حمضيات مثمر +شبكة ري 2.5

 سياج
2007 

 2007 م سياج20شجرات زيتون مثمر +5 زاهر حسن الزعانين 84
 2007 3ثمرة حمضيات م محمد سليمان الشامي  85
 2007 1.5حمضيات مثمرة  عبد الكريم محمد عيد 86
 2007 1.5حمضيات مثمرة  مصطفى محمد محمد عيد 87
 2007 م سياج 260دونم حمضيات مثمر +شبكة ري +8 عبد الكريم خليل اسماعيل احمد  88
 2007  م سياج150دونم حمضيات مثمر +شبكة ري +8 أحمد محمد خليل الزعانين )الوكيل( 89

90 
ورثة /احمد حلمي عبد الباقي وعنهم محمد 
 القرجولي  وموكل شفيق محمد احمد قرجولي

 2007 دونم 30حمضيات مثمر 

 احمد خليل الزعانين 91
م 15دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري +4.8 + 

  م 3باب حديد + سياج
2007 

 2007 سياج م50دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري+2 جميل احمد خليل اسماعيل 92
 2007 م سياج40دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري+2 خليل احمد خليل الزعانين 93
 2007 م سياج40دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري+2 محمد احمد خليل اسماعيل  94
 2007 م سياج40دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري+2 نضال احمد الزعانين 95

 ايهاب خالد يوسف شراب 96
م 140نم زيتون+شبكة ري+دو 1دونم ليمون+4

 سياج
2007 

 2007 م سياج150شجرة اشتال فواكه+شبكة ري +120 محمد عبد العزيز علي ابو عودة 97

 ابراهيم حسان البسيوني  98
م 60+ دونم حمضيات مثمر +شبكة ري 3.5

  سياج
2007 

 2007 م سياج 60دونم حمضيات مثمر +شبكة ري +4 عبد الوهاب حسان البسيوني  99
 2007 م سياج150دونم حمضيات مثمر +شبكة ري +3 خالد جابر حسان 100

 جمال حسان بسيوني البسيوني  101
م 120+ دونم حمضيات مثمر +شبكة ري 2.6

 سياج
2007 

 علي أبو طالب سعيد الزعانين  102
م 30+ دونم حمضيات مثمر +شبكة ري 1.5

 سياج
2007 
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 ابراهيم سعيد حسن الزعانين 103
م 30+ ضيات مثمر +شبكة ري دونم حم1.5

 سياج
2007 

 شحدة عياد عيد البحري  104
م سياج 40دونم اشتال زيتون +شبكة ري +1

 مزرعة حيوانات  2م150+
2007 

 2007 م سياج 70دونم حمضيات مثمر +شبكة ري +2 زكريا عبد القادر عبد الرحمن البسيوني  105

 معين عبد ربه علي خليل 106
م 50+ ر +شبكة ري دونم حمضيات مثم0.5

 سياج
2007 

 ايوب عبد ربه الكفارنة  107
دونم 10دونم اشتال حمضيات عمر سنتان +10

 م سياج600فواكه عمر سنتان +شبكة ري 
2007 

 اياد عبد هللا عوض هللا سعادات  108
سنوات +شبكة ري  3شتالت حمضيات عمر 10

 م سياج15+
2007 

 سليمان ابراهيم شحادة سعادة  109
سنوات +شبكة ري  5دونم زيتون عمر 1.690 

 سياج شبك م200
2007 

 مجدي ابراهيم شحادة سعادة  110
م 240سنوزات +شبكة ري +5دونم زيتون عمر 2

 سياج 
2007 

 احمد عبد الفتاح محمد بكر  111
دونم اشتال حمضيات عمر سنتان +شبكة ري 3

 لتر1000م سياج+خزان مياه سعة 100+
2007 

 لقادر البسيوني أحمد عبد ا 112
م 30+ دونم زيتون مثمر +شبكة ري 0.5

 مم بالستيك110م خط 40سياج+
2007 

 2007 م سياج 200دونم حمضيات مثمر +شبكة ري +3 عبد الفتاح زايد الزعانين 113

 ابراهيم موسى العبد الزعانين  114
يوم  20دونم دفيئة زراعية بها طماطم عمر 1

 دونم زيتون مثمر 1+
 انش 6م خط حديد 20مم+110م خط 30+

2007 

 محمد محمود خميس المصري  115
سنوات  +شبكة  10دونم حمضيات مثمرعمر 12 

 ري 
 م سياج +بئر غير مرخص 500+

2007 

 2007 م سياج60شجرة حمضيات مثمر +شبكة ري+80 ادهم احمد عبد الكريم ابو عودة  116

 اعتدال عبد العزيز علي ابو عودة 117
انش  6ات +شبكة ري+محبس شتلة حمضي60

 م سياج60+
2007 

 2007 م سياج60شتلة حمضيات +شبكة ري+60 صخر احمد عبد الكريم ابو عودة 118
 2007 م سياج60شجرة حمضيات مثمر +شبكة ري+60 منذر احمد عبد الكريم ابو عودة  119

 شادي احمد عبد الكريم ابو عودة 120
ة شجرة لوزيات +شبك 15شجرة حمضيات +40

 ري 
 م سياج70انش+ 6+محبس 

2007 

 2007 م سياج50شجرات زيتون مثمر +شبكة ري +20 حسن محمد حسن ابو عودة  121
 2007 م سياج100شجرة زيتون مثمر +شبكة ري +20 هدى عبد الكريم  حسين ابو عودة  122

 جبر حسين محمد عبد الرحمن  123
سنوات +شبكة  3دونم حمضيات اشتال عمر 1

 م سياج 100ري +
2007 

 سعيد زكي عبد هللا سويلم  124
سنوات +شبكة  3دونم حمضيات اشتال عمر 1

 م سياج 100ري +
2007 

 2007سنوات +شبكة  3دونم حمضيات اشتال عمر 1 زكي عبد هللا سويلم سويلم 125
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نخلة  مثمرة+خزان سعة 2م سياج +100ري +
 لتر 2000

 2007 م سياج 80تلة زيتون عمر سنة +شبكة ري +ش32 عايش محمد عبد هللا ابو هربيد  126

 فريد عبد هللا عوض هللا سعادات  127
سنوات +شبكة ري  3شتالت حمضيات عمر 10

 م سياج15+
2007 

 ماهر محمد عبد الرازق الكفارنة  128
م 50+ دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري 0.75

 لتر1000سياج +خزان مياه سعة 
2007 

 موسى الكفارنة فاطمة عبد الفتاح 129
م 100شجرة حمضيات مثمرة +شبكة ري +75 

 لتر1000سياج+خزان مياه سعة 
2007 

 ناهض عبد الكريم عبد الرازق  130
سنوات +شبكة ري  3شتلة حمضيات عمر 20

 م سياج40+
2007 

 2007 م سياج30دونم حمضيات مثمر +شبكة ري +1 مصطفى حسن محمد الزعانين 131
 2007  سياج م50دونم زيتون مثمر+شبكة ري+1.5 لزعانينحسن حسين محمد ا 132
 2007 م سياج 50دونم حمضيات مثمر +شبكة ري +1 بسام أحمد محمد الزعانين 133
 2007 م سياج 50دونم حمضيات مثمر +شبكة ري +1 وسام أحمد محمد الزعانين 134
 2007 ياج م س50دونم حمضيات مثمر +شبكة ري +1 محمد أحمد محمد الزعانين 135
 2007 م سياج 50دونم حمضيات مثمر +شبكة ري +1 اسامة  أحمد محمد الزعانين 136

 فيصل غازي  جميل الشوا  137
دونم 20سنوات+4دونم حمضيات عمر 50

دونم شبكة ري 70سنوات + 4حمضيات عمر 
 م سياج +لوحة تحكم كهرباء للبئر500+

2007 

 جمال موسى عبد الرازق الزعانين 138
م سياج 60+ دونم زيتون مثمر+شبكة ري 0.5
 مم110م خط 20انش + 6م خط حديد 15+

2007 

 يوسف حرب رشيد أبو عيدة  139
سنوات +شبكة ري  3شجرة زيتون عمر 40

 م سياج  160+
2007 

 يوسف محمد خليل عودة  140
م سياج 60دونم حمضيات مثمر +شبكة ري +1
 15لتر +مضخة يدوية سعة 100خزان سعة 1+

 شجرات بلح مثمر 7ر +لت
2007 

 محمود زايد خليل الزعانين 141
م سياج 300دونم حمضيات مثمر +شبكة ري +6

 +مخزن زراعي الدوات زراعية 
2007 

 عطا زايد خليل الزعانين 142
سنوات +شبكة ري 5دونم زيتون وفواكه عمر 5

 مم90م خط حديد 250م سياج +350+
2007 

 بكر  اكرم عبد الفتاح محمد جبر 143
سنة +شبكة ري  2دونم حمضيات عمر 2       

اتر +اضرار في  1000م سياج +خزان 100+
 50دفيئة %زراعية بنسبة  

2007 

 محمد موسى احمد الزعانين 144
سنوات +شبكة ري 3دونم حمضيات عمر 7

 م سياج 200+
2007 

 منور محمد العبد شهوان 145
سنوات+شبكة ري  5شجرة زيتون عمر 150

سنوات  3شجرة نخل عمر  12سياج+م 175+
 م  4+باب حديد 

2007 

 مهند عبد الكريم محمد شهوان  146
سنوات+شبكة ري  5شجرة زيتون عمر 150

 سنوات   3شجرة نخل عمر  12م سياج+175+
2007 
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 أحمد حسن محمد طه  147
دونم حمضيات 1سنوات+53دونم زيتون عمر 5

م سياج 150دونم شبكة ري +6عمر سنة +
 نخلة غير مثمرة 12نم بربيش تفتوف +دو 5+

2007 

 عصام عودة سعدات 148
م 100سنوات +خط  3اشجار حمضيات عمر 10

 مم 75قطر 
2007 

 ابراهيم موسى العبد الزعانين  149
 دونم زيتون مثمر 1

 انش 6م خط حديد 20مم+110م خط 30+
2007 

 محمود عطا هاشم الشوا  150
ري سنوات+شبكة 4دونم زيتون عمر 80

 2008 م سياج1000+

 حسن شعبان يوسف سويلم 151
شتلة حمضيات عمر سنتان +شبكة ري 30

 2008 لتر 1000+خزان مياه سعة 
 2008 شجرات ليمون +شبكة ري 4 محمد علي عبد هللا عدوان 152
 2008 م سياج150دونم حميات +شبكة ري +3 رافت عطا هللا حسين المصري  153
 2008 م سياج150دونم حميات +شبكة ري +3 ن المصري سلطان عطا هللا حسي 154

155 
شفيق محمد القرجولي /وكيل محمد عبده عبد 

 الباقي
م سياج 800دونم حمضيات +شبكة ري +65

 2008 نخلة مثمرة 12+

 عادل مصطفى صالح مرتجى  156
م 140سنوات +شبكة ري +3دونم حميات عمر 8

 2008 خط بي في سي140سياج +
 2008 سياج م100دونم حمضيات +شبكة ري +1.5 ود محمد المصري فرج محم 157

 تهاني احمد صالح صالح 158
دونم حمضيات اشتال غير مثمر عمر سنتان 1

 2008 م سياج50+شبكة ري +

 مريم احمد صالح صالح 159
دونم حمضيات اشتال غير مثمر عمر سنتان 1

 2008 م سياج50+شبكة ري +

 عايدة احمد صالح صالح 160
دونم حمضيات اشتال غير مثمر عمر سنتان 1

 2008 م سياج50+شبكة ري +

 هاني الحمد صالح صالح 161
م 70شجرة حمضيات مثمر +شبكة ري +70

 2008 سياج

 محمد احمد صالح صالح 162
م 70شجرة حمضيات مثمر +شبكة ري +70

 2008 سياج

 عائد احمد صالح صالح 163
م 70شجرة حمضيات مثمر +شبكة ري +70

 2008 سياج
 2008 م سياج50شجرة حمضيات مثمر +شبكة ري 25 صالح احمد صالح صالح  164
 2008 م سياج50شجرة حمضيات مثمر +شبكة ري 25 صالح احمد صالح صالح 165

 تحسين حسن عبد هللا المصري  166
م 25شتلة حمضيات عمر سنتان +شبكة ري +15

 2008 سياج

  طالل حسن عبد هللا المصري  167
م 25شتلة حمضيات عمر سنتان +شبكة ري +15

 2008 سياج

 حسني حسن عبد هللا المصري  168
م 25شتلة حمضيات عمر سنتان +شبكة ري +15

 2008 سياج

 رفيق حسن عبد هللا المصري  169
م 25شتلة حمضيات عمر سنتان +شبكة ري +15

 2008 سياج
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 2008 م سياج700+شبكة ري + دونم حمضيات قديم40 محمد سليمان سالم الشامي  170
 2008 م سياج30شجرة زيتون مثمر +شبكة ري +18 سرية عبد الرحمن محمد محمدين 171

 جمال مصطفى حسين الجرجير 172
 4شجرات حمضيات وزيتونمثمرة +أضرار في 6

 2008 م 3الواح زينكو طول 

 عرفات عطا هللا حسين المصري  173
م 25اشجار حمضيات مثمر +شبكة ري +

شتلة عمر سنة 17مم+50سياج+محبس مياه 
 2008 لتر 1000+خزان مياه 

 عماد محمد محمد عيد 174
م 100+ دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري 1.5

 2008 سياج

 عبد الناصرمحمد محمد عيد 175
م 100+ دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري 1.5

 2008 سياج

 سعيد محمد مسعود 176
م 100+ ي دونم حمضيات مثمرة +شبكة ر 1.5

 2008 سياج

 منصور محمد محمد منصور 177
م 100+ دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري 1.5

 2008 سياج

 محمود محمد محمد عيد 178
م 100+ دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري 1.5

 2008 سياج
 2008 م سياج 200دونم حمضيات مثمر +شبكة ري +5 عبد الكريم محمد عيد  179

  مصطفى محمد محمد عيد 180
م 100+ دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري 1.5

 2008 سياج

 ايهاب خالد يوسف شراب  181
دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري للمساحة 14

 2008 مم110م خط 150السابقة +
 2008 دونم حمضيات غير مثمرة   4 ايهاب خالد يوسف شراب  182
 2008 دونم زيتون غير مثمر 5 ايهاب خالد يوسف شراب  183
 2008 دونم شبكة ري 7دونم حمضيات مثمر +4 حسن يوسف احمد شراب  184
 2008 دونم زيتون غير مثمر  2 حسن يوسف احمد شراب  185
 2008 م سياج250دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري +8 عبد الناصر خميس مصباح خيال 186
 2008 م سياج250دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري +8 محمد خميس مصباح خيال 187

 سناء خميس مصباح خيال 188
سنوات +شبكة ري  6دونم حمضيات عمر 4

 2008 م سياج150+

 سوسن خميس مصباح خيال 189
سنوات +شبكة ري  6دونم حمضيات عمر 4

 2008 م سياج150+

 كريمة خميس مصباح خيال 190
سنوات +شبكة ري  6دونم حمضيات عمر 4

 2008 م سياج150+

  المصري عبد هللا احمد عبد هللا 191
م 250+ دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري 2.5

 2008  سياج
 2008 دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري 4 باسم عبد هللا احمد المصري  192

 ابراهيم ةعبد هللا احمد المصري  193
سنوات +شبكة 3 دونم حمضيات اشتال عمر1.5

 2008 م سياج50ري +

 حاتم عبد هللا احمد المصري  194
سنوات +شبكة 3 حمضيات اشتال عمر دونم1.5

 2008 م سياج50ري +
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 زكريا عبد هللا احمد المصري  195
سنوات +شبكة 3 دونم حمضيات اشتال عمر1.5

 2008 م سياج50ري +

 يحيى عبد هللا احمد المصري  196
سنوات +شبكة 3 دونم حمضيات اشتال عمر1.5

 2008 م سياج50ري +

 سمير عبد الرحمن محمد مقاط 197
سنوات +شبكة ري 3شتلة حمضيات عمر 30

 2008 م سياج 170+

 عالء الدين نظمي دلول  198
م 300دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري +18

 2008 سياج 
 2008 م سياج 60دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري +2 جواد عطا هللا المصري  199
 2008 سياج  م60دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري +2 ممدوح عطا هللا المصري  200
 2008 م سياج 30دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري +1 رأفت عطا هللا المصري  201
 2008 م سياج 30دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري +1 سلطان عطا هللا المصري  202

203 
شفيق القرجولي وكيل ورثة محمد حلمي عبد 

 الباقي
م 2500دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري +150

 2008 سياج  

 مقبل يوسف احمد شراب  204
م خط 125دونم حمضيات مثمرة +شبكة ري +10

 2008 م سياج شبك300مم +110

 حاتم مقبل يوسف شراب  205
م خط 125دونم حمضيال مثمرة +شبكة ري +10

 2008 م سياج شبك300مم +110

 هدى عبد العزيز وهدان  206
سنوات +شبكة ري 3دونم حمضيات عمر 4

 2008 م سياج150+

 يوسف حرب الصفدي 207
سنوات +شبكة ري  4دونم حمضيات عمر 3

 2008 م سياج 100+

 محمد ابراهيم الخطيب 208
م 300دونم حمضيات مثمرة  +شبكة ري +5

 2008 م1.5×4+بةابة حديد 3م4سياج +مرش سعة 
 2008 دونم زيتون 05 محمد ابراهيم الخطيب 209
 2009 1 غسان حسن محمود الزعانين  210
 2009 0.35 مجدي جميل شعبان بكر  211
 2009 1 فايز حمودة خليل قاسم  212
 2009 1 جمال يوسف محمد حمد 213
 2009 7.5 عبد العزيز احمد عبد هللا المصري  214
 2009 2.5 يوسف عبد محمد عاشور  215
 2009 0.5 ماهر محمد احمد طه الكفارنة  216
 2009 0.5 محمد سعيد محمد ابراهيم 217
 2009 1 كريم محمد عبد هللا العثامنة 218
 2009 4 ابراهيم محمد حسن الكفارنة 219
 2009 1.5 نبيل ابراهيم محمد ابو عمشة 220
 2009 1.5 عبد الرازق محمد عبد الرازق الزعانين 221
 2009 2 احمد حسن محمد العفيفي 222
 2009 0.3 محمود عبد الهادي محمود الكفارنة 223
 2009 5 زكي عبد هللا سويلم سويلم 224
 2009 50 عمر محمد موسى الحساينة 225
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 2009 1.6 حامد حسن شحادة النحال 226
 2009 8 جابر مصطفى حسن سويلم 227
 2009 1 نمر محمد محمد الزعانين 228
 2009 4 محمود خليل عبد الهادي الزعانين 229
 2009 8 ابراهيم حسن ابراهيم المصري  230
 2009 0.5 جيهان فاروق محمود حمد 231
 2009 4 محمد اسماعيل موسى جراد 232
 2009 2.5 لؤي يوسف اسماعيل جراد 233
 2009 5 فاطمة عبد الفتاح موسى الكفارنة 234
 2009 1 اكرم محمد عبد الفتاح المصري  235
 2009 1 ياسين خليل محمد المصري  236
 2009 1 سهيل محمد ابراهيم سعادة 237
 2009 0.5 فوزية قاسم احمد السميري  238
 2009 2 رمزي ابراهيم محمد الكفارنة 239
 2009 2 عزمي ابراهيم محمد الكفارنة 240
 2009 2.5 صبحي زكي عبد الهادي الكفارنة 241
 2009 0.5 حياة صبحي زكي عبد الهادي الكفارنة 242
 2009 1.5 خالد ابراهيم محمد ابو عمشة 243
 2009 1.5 مهدي ابراهيم صالح ابو عمشة 244
 2009 4.5 حلمي شعبان حسن الزعانين 245
 2009 1.5 محمد شحدة سعيد حمدان 246
 2009 1.5 محمد ابراهيم محمد ابوعمشة 247
 2009 1.2 فخري محمد عبد الفتاح المصري  248
 2009 0.5 شادي فخري محمد المصري  249
 2009 3 ي جواد عطا هللا حسين المصر  250
 2009 3 رافت عطا هللا حسين المصري  251
 2009 6 طالل محمد محمد الزعانين 252
 2009 1 لؤي محمود عبد ربه الكفارنة 253
 2009 1 زكريا خليل محمد المصري  254
 2009 0.5 بالل خليل محمد المصري  255
 2009 0.5 ابراهيم خليل محمد المصري  256
 2009 1 صري مروان خليل محمد الم 257
 2009 1 سعيد خليل محمد المصري  258
 2009 2.5 خليل محمد عبد الفتاح المصري  259
 2009 13.5 فالح محمد سليمان المصري  260
 2009 4.5 مسعود محمد عبد هللا العثامنة 261
 2009 2 حمزة ابراهيم محمد الكفارنة 262
 2009 0.8 سلمان هويشل سالمة العزازمة 263
 2009 0.6 دي محمد عبد هللا شتاتحم 264
 2009 2 هدى عبد الكريم حسين ابو عودة 265
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 2009 2 زكري سعيد حسن الزعانين 266
 2009 0.5 عمر سعد عبد هللا العثامنة 267
 2009 2 سعد عبد هللا محمد العثامنة 268
 2009 1.5 اشرف يوسف عبد عاشور 269
 2009 0.4 شحدة اسماعيل محمد وهدان 270
 2009 0.3 محمد فيزان محمد الكفارنة 271
 2009 1 ابراهيم ذياب احمد البسيوني 272
 2009 2 محمود شعبان بكر الكفارنة 273
 2009 4 كريمة خميس مصباح خيال 274
 2009 4 سوسن خميس مصباح خيال 275
 2009 4 سناء خميس مصباح خيال 276
 2009 3 عبدالناصر خميس مصباح خيال 277
 2009 3 محمد خميس مصباح خيال 278
 2009 1 معين فوزي عبد هللا السبع 279
 2009 2 علي ابو طالب سعيد حسن الزعانين 280
 2009 2 اشرف عبد هللا محمد العثامنة 281
 2009 1.3 عمر محمد احمد المصري  282
 2009 2 عمر يونس اسماعيل العثماني 283
 2009 0.1 عامر احمد محمد ابو جراد 284
 2009 3 احمد زيدان رمضان ابو جراد 285
 2009 3 سلطان عطا هللا حسين المصري  286
 2009 3.5 محمد حمد محمد حمد 287
 2009 0.5 عال احمد حسن ناصر  288
 2009 1 خالد عبد ربه علي الزعانين 289
 2009 1 يوسف عبد ربه علي خليل  290
 2009 2 معين عبد ربه علي خليل  291
 2009 3 فايز عبد هللا علي الزعانين 292
 2009 2 اسماعيل حسين محمد الزعانين 293
 2009 25 عياد عبد الرازق عبد الرحمن ابو طه 294
 2009 1 محمد علي محمد عبد الدايم 295
 2009 2 علي رمضان محمود السبع 296
 2009 0.5 فايز احمد مصطفى الزعانين 297
 2009 0.5 الكفارنة عماد جميل شعبان 298
 2009 4 عبد الهادي محمد عبد الحافظ حميد 299
 2009 7.5 محمد محمد احمد جودة 300
 2009 5 خضر بسيوني محمد حسان 301
 2009 1 ابراهيم محمد محمد ابو خاطر 302
 2009 2 عطا سعادة عوض هللا سعدات 303
 2009 0.5 انور محمد محمود الكفارنة 304
 2009 10 حمد حسن الزعانينناصر م 305
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 2009 5 محمد خليل خليل الزعانين 306
 2009 0.5 معين رمضان محمود المصري  307
 2009 2 محمد احمد عبد الكريم ابو عودة 308
 2009 2 منذر احمد عبد الكريم ابو عودة 309
 2009 2 صخر احمد عبد الكريم ابو عودة 310
 2009 2 دةادهم احمد عبد الكريم ابو عو  311
 2009 0.6 فاطمة محمد محمد المصري  312
 2009 12 محمد سليمان علي خروات 313
 2009 5 احمد محمد حسن الزعانين 314
 2009 0.2 بسام يوسف عبد الكريم حمد 315
 2009 2.5 رائد محمود عبد الخالق الكفارنة 316
 2009 1 موسى خليل ذياب سعدات 317
 2009 0.5 بعحسام عثمان حسن ال 318
 2009 3 ابراهيم اسماعيل موسى ابو جراد 319
 2009 1.9 ناهض عبد الكريم عبد الرازق الكفارنة 320
 2009 2.62 عبد الكريم عبد الرازق محمد الكفارنة 321
 2009 1.5 فضل عبد الكريم عبد الرازق الكفارنة 322
 2009 1.5 نافذ عبد الكريم عبد الرازق الكفارنة 323
 2009 1 ماهر محمد عبد الرازق الكفارنة 324
 2009 1 حربية سليمان موسى بكر 325
 2009 4 يعقوب عبد ربه طه الكفارنة 326
 2009 7 علي محمد سالم الزمارة 327
 2009 6 زهير  محمد محمود الزمارة 328
 2009 2 زاهر  محمد محمود الزمارة 329
 2009 3 فاطمة محمد محمد الكفارنة 330
 2009 1 مجدي محمد عبد الرحمن عبد السالم قاسم 331
 2009 1 محمود سالم احمد حمد 332
 2009 0.4 احمد ابراهيم احمد اسماعيل 333
 2009 0.5 شريف اسماعيل محمد المصري  334
 2009 3 نعيم البسيوني حسان  335
 2009 0.5 خيري عطية بكر 336
 2009 1 محمود علي عبد هللا عدوان 337
 2009 0.5 عبد الرحمن شحادة سعيد حمدان 338
 2009 4 سالمة عبد السالم سالمة سعادة 339
 2009 1.5 عبد الرحمن احمد محمد نعيم 340
 2009 2 محمد اسماعيل عوض هللا سعادة 341
 2009 0.5 معين شحدة علي عودة 342
 2009 1.5 عيد محمد حسن الزعانين 343
 2009 6 شنباري محمد عاشور حسن ال 344
 2009 2.5 امين توفيق عبد الهادي حمد 345
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 2009 0.5 اكرام محمد عبد هللا عدوان 346
 2009 6 احمد علي عبد هللا عدوان 347
 2009 2 جمال سالم حسن الكفارنة 348
 2009 1 محمد فوزي عبد هللا البع 349
 2009 0.5 علي حسن حسن ناصر 350
 2009 5 م حمدصيام يوسف عبد الكري 351
 2009 2 ابراهيم محمد ابراهيم ابو غزال 352
 2009 0.5 عناد سعيد ابراهيم ابو هربيد 353
 2009 4 عصام محمد محمد الزعانين 354
 2009 5 خضر احمد مصطفى الزعانين 355
 2009 0.35 عطاف حسن عطية حمدان 356
 2009 1 صالح محمد محمود الزمارة 357
 2009 10 ن الزعانينعطا موسى حس 358
 2009 6 محمد محمد احمد جودة 359
 2009 0.4 غسان احمد عبد الكريم حمد 360
 2009 1.5 احمد عبد الكريم عبد الهادي حمد 361
 2009 130 عائد عوني محمد ابو رمضان 362
 2009 1.5 فايز موسى اسماعيل ابو جراد 363
 2009 1.5 عبد الحافظ عبد القادر حميد 364
 2009 2 رفيق ابراهيم محمد الكفارنة 365
 2009 5 ايوب عبد ربه طه قاسم 366
 2009 0.5 اياد عبد الكريم عبد الهادي حمد 367
 2009 1 باسم احمد عبد الكريم حمد 368
 2009 0.25 محمد مسلم محمد ابو جري  369
 2009 2 عز محمد رمضان القرمان 370
 2009 4 نةاياد احمد عبد هللا العثام 371
 2009 0.75 رزق شحدة سعيد حمدان 372
 2009 0.75 سهير محمد عبد هللا العثامنة 373
 2009 2 جمعة محمد موسى الزعانين 374
 2009 3.8 انعام ذيب محمد ابو جراد 375
 2009 3 ممدوح عطا هللا حسين المصري  376
 2009 4 اكرم عبد هللا محمد العثامنة 377
 2009 6 الفتاح محمد عليفريدة عبد  378
 2009 25 محمد سليمان سالم الشامي 379
 2009 1.5 محمد موسى عبد عاشور 380
 2009 5 محمد محمود حسن الكفارنة 381
 2009 4 عبد الخالق عبد الرازق محمد الكفارنة 382
 2009 40 ياسر محمد عبد الرحمن وهدان 383
 2009 1.5 اكرم عبد الفتاح محمد بكر 384
 2009 2 جبر عبد المجيد حسن ابو عودة 385
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 2009 5 سامي احمد محمد الحرثاني 386
 2009 6 فضل بسيوني محمد حسان 387
 2009 2 ابراهيم حسان بسيوني البسيوني 388
 2009 2.5 محمد ايوب عطا هللا  389
 2009 3 خالد جابر حسان حسان 390
 2009 4 جاسر حسن ابراهيم المصري  391
 2009 3.5 عبد القادر محمد محمد البسيوني 392
 2009 1.5 عبد العليم جابر حسان حسان 393
 2009 1 نهيل محمد يونس العثماني 394
 2009 2 عدنان محمود حسن ابو وطفة 395
 2009 1.5 سماهر محمود موسى الزعانين 396
 2009 1.5 اياد فايق رمضان حمد 397
 2009 7 يعامر محمد محمود البسيون 398
 2009 0.5 مروان احمد محمد حويحي 399
 2009 2 مروان رزق عطية جابر  400
 2009 2 حسنة محمد محمد المصري  401
 2009 2 موسى صالح محمد ابو عمشة 402
 2009 2 شادي احمد عبد الكريم ابو عودة 403
 2009 3 عبد هللا عبد الكريم عبد هللا ابو عودة 404
 2009 4 بد الرحمن مرتجىخالد صالح ع 405
 2009 4.5 عبد القادر احمد مصطفى الزعانين 406
 2009 1 جمال محمود حسن الكفارنة 407
 2009 2 اياد محمد عبد العزيز ابو عودة 408
 2009 4 محمد صالح مرتجى  409
 2009 1 عبد الحي محمود طه الكفارنة 410
 2009 1 محمد يونس اسماعيل العثماني 411
 2009 0.5 محمد جبريل حسين احمد 412
 2009 6 رياض عطا ابراهيم االسي 413
 2009 0.7 اسامة عثمان حسن البع 414
 2009 0.4 حسن عثمان حسن البع 415
 2009 2 يوسف صالح محمد ابو عمشة 416
 2009 4 حسين عبد هللا محمد العثامنة 417
 2009 5 سعيد محمد عبد هللا العثامنة 418
 2009 2.5 جمال محمد جاد هللا الكفارنة 419
 2009 1 وطفة رمضان محمود البع 420
 2009 5 جمال محمد سليمان القرا 421
 2009 2.5 علي حسين حسن مصطفى 422
 2009 2 مفيد عبد محمد عاشور 423
 2009 0.5 هاني اسماعيل يونس العثامنة 424
 2009 2 عبد العاطي ابراهيم شحادة مصطفى 425
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 2009 2 زهير محمد عبد العزيز ابو عودة 426
 2009 1.5 موسى خليل ذياب ابو جراد 427
 2009 1 كمال محمد حسين سويلم 428
 2009 2 مجدي ابراهيم شحادة سعادة 429
 2009 10 هشام محمد عبد هللا ابو رمضان 430
 2009 9 رياض محمد عبد هللا ابو رمضان 431
 2009 9 ابو رمضاننبيل محمد عبد هللا  432
 2009 1.5 زكريا احمد سليمان عدوان 433
 2009 2 محمود ابراهيم شحادة سعادة 434
 2009 1 ناصر ابراهيم محمد ابو جراد  435
 2009 3 عبد العزيز محمد عبد العزيز ابو عودة  436
 2009 0.75 ابراهيم خميس محمد طرخان  437
 2009 1 جميل اسماعيل عيد االسي  438
 2009 15 مصطفى عبد الرحمن مرتجى  439
 2009 1 احمد صالح بدوي  440
 2009 0.733 محمد سعد حسين الكفارنة  441
 2009 3 طالل عبد القادر البسيوني  442
 2009 4.5 سعد محمد عبد هللا ابو عودة  443
 2009 5 جميلة حمد عبد الهادي حمد 444
 2009 0.25 رمضان محمد محمد عبد الدايم 445
 2009 4 هيام سليمان ابراهيم سعادة 446
 2009 4 ايمن شحادة ابراهيم سعادة 447
 2009 0.4 حسام نبيل جميل حمد 448
 2009 0.4 جهاد جميل ابراهيم حمد 449
 2009 4 محمد عبد المجيد عبد الهادي حمد 450
 2009 1 عوض محمد محمد حمد 451
 2009 2.5 مراد محمد عبد الرحمن محمد ابو 452
 2009 1.5 معمر اسحاق معمر الزعانين 453
 2009 1.5 محمد اسحاق محمد الزعانين 454
 2009 1.7 اسكندر محمد شعبان الكفارنة 455
 2009 1 محمد حسين حسن مصطفى 456
 2009 10 اسحاق محمد حسين الزعانين 457
 2009 4 سامي ابراهيم شحادة سعادة 458
 2009 2.5 الرحمن محمد ابو مرادتيسير عبد  459
 2009 1.5 امين محمد حسن زويدي 460
 2009 18.5 علي احمد محمد حمد 461
 2009 4 سعاد خليل عبد الهادي الزعانين 462
 2009 6 جمال نعيم محمد نعيم 463
 2009 0.57 روضة محمد علي نعيم 464
 2009 2 احمد احمد جبر البسيوني 465
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 2009 2 محمد عبد الهادي الفالوجيعبد الهادي  466
 2009 2 شحدة عياد عيد البحري  467
 2009 3 ابراهيم عبد هللا سليمان ابو سعيد 468
 2009 4 نعيم محمد احمد الزعانين 469
 2009 2.2 جهاد محمد حسن الكفارنة 470
 2009 7.5 فايز احمد محمد الكفارنة 471
 2009 6.5 فوزان احمد محمد الكفارنة 472
 2009 8 ناصر عزات قاسم علي 473
 2009 1 اسامة عثمان قاسم احمد 474
 2009 100 عدلي ابو رحمة )وكيل ابناء حسن عمرابو رحمة 475
 2009 5 حسن عرفات عبد الدايم وشركاه 476
 2009 6 جهاد توفيق عبد الهادي حمد 477
 2009 6 عبد الرحمن توفيق عبد الهادي حمد 478
 2014 1.7 عبدالكريم دياب ابو جراد دياب 479
 2014 3.8 احمد السيد أحمد البسيوني 480
 2014 750 على  خالد  محمد حمادين 481
 2014 1 وصفي عبد الكريم محمود حمد 482
 2014 2 رشدي عبد المجيد عبد الهادي حمد 483
 2014 1.2 مجدي عبد المجيد عبد الهادي حمد 484
 2014 2 يم حمدفايز جميل ابراه 485
 2014 2 غسان حسن محمود الزعانين 486
 2014 1 رحاب السيد احمد الزعانين 487
 2014 1.48 حمدي سيد احمد أحمد البسيوني 488
 2014 1.5 زكريا عبدالقادر عبدالرحمن البسيوني 489
 2014 1.5 طالل عبد القادر عبد الرحمن البسيوني 490
 2014 2.5 حسن قاسمعبد العاطي عبد المجيد  491
 2014 3.5 تيسير حسن سالم العطل 492
 2014 1.6 زياد صالح حسين سويلم 493
 2014 4 صقر حسين خميس ابوربيع 494
 2014 1 سلمان هريشل سالمه العزازمه 495
 2014 1 فوزي علي محمد قاسم 496
 2014 3 محمد علي اسماعيل عوض شبات 497
 2014 1.15 انانشراح رضوان محمد وهد 498
 2014 3.5 محمد موسى رمضان شبات 499
 2014 2.5 جمال موسى رمضان شبات 500
 2014 1.2 محمد أحمد يوسف شبات 501
 2014 4.2 ايوب حسين محمد الزويدي 502
 2014 2.79 يوسف عودة أحمد شبات 503
 2014 1.7 زكريا  سعيد حسن  الزعانين 504
 2014 5 خضر بسيوني محمد حسان 505
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 2014 3 هيثم أحمد عبد الهادي الزعانين 506
 2014 1 نعمه رباح عاشور البراوي  507
 2014 2.3 محمد احمد حسين ابو محرم 508
 2014 1 علي محمد ابراهيم نصار 509
 2014 1.7 عادل حسن سالم العطل 510
 2014 5 احمد ابراهيم خليل حمد 511
 2014 1.4 صالح محمد حسين عبدالدايم 512
 2014 1.5 سهيل فضل بسيوني حسان 513
 2014 2 رياض محمود محمود قاسم 514
 2014 3 محمد محمد محمود البسيوني 515
 2014 2 سعدية خميس محمد خضر 516
 2014 3.8 جمال جميل احمد دردونة 517
 2014 1 رأفت محمد محمود لبد 518
 2014 1 علي عطيه محمد ورش اغا 519
 2014 3.5 محمد عبدالرحمن حمد حكمت 520
 2014 4.5 فواز محمد عبد الرحمن حمد 521
 2014 1 رمضان محمود سليمان ابو عودة 522
 2014 5 شوقي محمد عبدالرحمن الحويحي 523
 2014 4.5 ياسر محمد عبدالرحمن حويحي 524
 2014 4 جمال أحمد خليل الزعانين 525
 2014 2 يونيعبد الوهاب حسان بسيوني البس 526
 2014 3.6 ابراهيم حسان بسيونى البسيونى 527
 2014 2 عبد المنعم جابر حسان حسان 528
 2014 1 رمضان محمد محمد البسيونى 529
 2014 1 احمد محمد محمد البسيونى 530
 2014 2.5 فايق عايش عواد العمايره 531
 2014 2.5 محمد ايوب عبد الحى عطا اللة 532
 2014 3 حسن ناصر ناصر محمود 533
 2014 2 عبد الكريم عبد العزيز عبد الرحمن وهدان 534
 2014 2 عايشة محمد علي دبور 535
 2014 1 محمد نجيب حسين علي االشقر 536
 2014 1 جالل شحدة سعيد حمدان 537
 2014 2.7 أحمد زيدان رمضان أبو جراد 538
 2014 1 اسكندر محمد عبد هللا حويحي 539
 2014 2 موسى محمد موسى ابوعودة 540
 2014 4 نصر  احمد محمد الكفارنة 541
 2014 3 محمود عطا أحمد الزعانين 542
 2014 1 نجاح محارب حسين حمد 543
 2014 2.5 تيسير محمد عبد هللا حويحي 544
 2014 300 مجدي محمد محمود الكفارنة 545
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 2014 5 ماجد محمد محمود الغول 546
 2014 1 ناهض احمد محمد الزعانين 547
 2014 700 عطا هللا احمد محمد الزعانين 548
 2014 2.5 خالد محمود سليمان حمودة 549
 2014 1 سهيل حسين احمد صالحة 550
 2014 1.2 هاني محمد رمضان الكفارنة 551
 2014 1 ماهر محمود محمد جحجوح 552
 2014 1.55 احمد محمد عبدالهادي حمد 553
 2014 4 اعتماد احمد عبد  الزعانين 554
 2014 1.97 سعاد خليل اسماعيل الزعانين 555
 2014 2 عارف احمد عبد الهادي الزعانين 556
 2014 3 يوسف ابراهيم على أبو عيدة 557
 2014 1.47 فايز  شعبان  يوسف  سويلم  558
 2014 2 محمد شعبان يوسف سويلم 559
 2014 2 ن المصري محمد عطااللة حسي 560
 2014 3 عبدالكريم محمد عبد شهوان 561
 2014 2 حنان محمد حسين عبد الدايم 562
 2014 1.24 جمال كامل محمود ابو عمشة 563
 2014 2.4 منير محمد سالمة البساينة 564
 2014 1 يعقوب خليل علي الزعانين 565
 2014 2 احمد محمد عبد العزيز شبات 566
 2014 3 د عبد العزيز شباتجبر محم 567
 2014 1 باسل محمد عبد العزيز شبات 568
 2014 3.5 يحيى ايوب عبد ربه  قاسم 569
 2014 5 عبد ربه ايوب عبد ربه قاسم 570
 2014 2 زينب محمود جابر عليان 571
 2014 4 محمود عودة حسن ابو شلوف 572
 2014 1 ايمن علي عطيه حمدان 573
 2014 1.2 بد هللا المصري خيري حسن ع 574
 2014 1 ممدوح عطاهلل حسين المصري  575
 2014 1 هاني محمد عبدهللا حويحي 576
 2014 1 سعدة  محمد محمدصالح البساينة 577
 2014 2.3 غازي جبر عطاهلل اعبيد 578
 2014 4 محمود محمد علي أبو عجينه 579
 2014 1 أحمد ذياب علي أبو جراد 580
 2014 1.1 لمجيد محمد على عودةعبد ا 581
 2014 1 سائد خليل أحمد الزعانين 582
 2014 2 محمد محمود اسماعيل الشمباري  583
 2014 1.5 علي محمد محمود ابو ناصر 584
 2014 1 جودت عبدالجواد محمد ابو زريق 585
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 2014 1 حامد عطيه سليم الكفارنه 586
 2014 5 صبحى  زكى  عبد الهادى  الكفارنة 587
 2014 3 بشير مصباح حامد البردويل 588
 2014 1.8 سعدهللا عبدالعاطي محمد الزعانين 589
 2014 1 مصطفى خليل محمود المصري  590
 2014 3.367 بسام خليل محمود المصري  591
 2014 1 عدنان خليل محمود المصري  592
 2014 2 عزيز  احمد جبر  البسيونى  593
 2014 5 محمد حسان  فضل  بسيونى 594
 2014 4 نعيم بسيونى محمد حسان 595
 2014 5 عيد بسيونى محمد بسيونى 596
 2014 2 رسمية  احمد محمود بسيوني 597
 2014 2 احمد احمد جبر البسيوني 598
 2014 1.5 بشير خضر بسيوني حسان 599
 2014 1 ناجي دياب أحمد البسيوني 600
 2014 2 وصفي احمد حسن ناصر 601
 2014 4.5 هاني اسماعيل محمد شبات 602
 2014 2 عمر محمد محمد المطوق  603
 2014 1.691 سالم ابراهيم سالم ابوسلعة 604
 2014 2 احمد عبد هللا احمد المصري  605
 2014 2.5 نور الدين نمر موسى المصري  606
 2014 2.1 عبد ابراهيم محمد ابو صفيه 607
 2014 3.5 ن العفيفيابراهيم جمعة حس 608
 2014 1.5 كيالني محمد كيالني الكيالني 609
 2014 2.7 حسين جميل حسين وافي 610
 2014 2.5 فايز  احمد محمد الكفارنة 611
 2014 1 فوزان احمد محمد  الكفارنة 612
 2014 2.4 عامر احمد محمد الكفارنه 613
 2014 1 يعقوب  محمود ابراهيم  ابو هربيد 614
 2014 4 محمد اسماعيل عوض هللا سعاده 615
 2014 200 جابر  سعاده  عوض هللا  سعدات  616
 2014 1.2 فالح حرب رشيد ابو عوده 617
 2014 3 حسن سليمان حسن ابو جراد 618
 2014 3 محمد سليمان  سليمان  على  619
 2014 3 جميل محمد سليمان علي خروات 620
 2014 3 واتمنير محمد سليمان خر  621
 2014 1.8 محمد محمد ابراهيم أبو هربيد 622
 2014 1 محمود محمود محمد قاسم 623
 2014 1 شاهين رمضان محمد حمد 624
 2014 4 محمد جمعه عبدهللا عوض هللا سعدات 625
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 2014 2 نبيل عبدهللا عوض هللا سعدات 626
 2014 2 خالد محمد عبد الفتاح المصري  627
 2014 3 يب خليل المصري جمعة د 628
 2014 3.541 جمال محمود محمود حمد 629
 2014 2 احمد حسين حسن الكفارنة 630
 2014 2.6 حسن عطيه احمد حمدان 631
 2014 2 طالل علي عطيه حمدان 632
 2014 2.9 جالل على عطية حمدان 633
 2014 1.2 زاهر موسى أحمد حمدان 634
 2014 3.63 و ديةمحمود ابراهيم يوسف  اب 635
 2014 2 محمد حمد محمد حمد 636
 2014 2.5 ازدهار حسني حسين بيدس 637
 2014 2.5 فريال حسني حسين خياط 638
 2014 1.4 هشام علي محمود المصري  639
 2014 3.3 عبدالرحمن عبدهللا عبدهللا المصري  640
 2014 2 براوي محمد صالح أبو عمشه 641
 2014 5 ابو عمشه فايق محمد صالح 642
 2014 3.5 يوسف صالح محمد أبو عمشة 643
 2014 3 باسل صالح محمد ابو عمشه 644
 2014 2.5 صبحي صالح محمد ابو عمشه 645
 2014 1.8 زكي ابراهيم عبدهللا المصري  646
 2014 5 رافت عطااللة حسن المصرى  647
 2014 2 عرفات عطاهلل حسين المصري  648
 2014 4.5 د احمد سعادهبشير محم 649
 2014 3 محمود ابراهيم شحاده سعاده 650
 2014 2 عبد العاطي ابراهيم شحادة مصطفى 651
 2014 2.2 انعام ديب  محمد ابو جراد 652
 2014 1.5 حاتم عبد هللا احمد المصري  653
 2014 2.5 باسم عبدهللا أحمد المصري  654
 2014 1.5 يحيى عبد هللا احمد المصري  655
 2014 3.39 عبد العزيز  احمد عبد هللا  المصرى  656
 2014 2.5 رسمية محمود عبد  المصري  657
 2014 4.8 جهاد رمضان محمود المصري  658
 2014 2.6 انور نمر موسى المصري  659
 2014 2 نظميه جبر حسن نعيم 660
 2014 2.66 ناهض محمود محمد المصري  661
 2014 2.66 محمد المصري  عبد الرحمن محمود 662
 2014 2.7 فضل محمود محمد المصري  663
 2014 2.66 فرج محمود محمد المصري  664
 2014 2.7 أحمد محمود محمد المصري  665
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 2014 1.7 محمد حسين عبد الهادي حمد 666
 2014 1.5 محمود عبد الخالق طه الكفارنة 667
 2014 1 احمد  عبد الخالق  طه  الكفارنة  668
 2014 1.1 خليل أحمد مصطفى الزعانين 669
 2014 1.5 فريد  احمد مصطفى  الزعانين  670
 2014 1 محمود عليان محمود المصري  671
 2014 4.5 مجدي عليان محمود المصري  672
 2014 1 منير علي عبدالحافظ عوكل 673
 2014 1.5 حسن عبدالخالق احمد علي 674
 2014 4 نهمحمد احمد طه الكفار  675
 2014 2 مزيونة يوسف محمد حمد 676
 2014 1.3 طالل عبدالكريم محمد ناصر 677
 2014 2 علي خليل علي ابو جراد 678
 2014 50 عليان خليل على  ابو جراد 679
 2014 2 ابراهيم محمد ابراهيم ابو غزال 680
 2014 1 عايده  خالد  محمود جودة  681
 2014 2 و عودهامير محمد محمود اب 682
 2014 1 ناصر عبدالمجيد عبدالعزيز صالح 683
 2014 1.4 فدوى اسماعيل حسين ابو عودة 684
 2014 2 اشرف يوسف حسن الكيالني 685
 2014 1 شادي محمد محمود الكفارنه 686
 2014 5 اشرف عبدهللا محمد العثامنه 687
 2014 1.1 تمام نمر موسى المصري  688
 2014 1.67 د محمد قاسمجميل محم 689
 2014 1 رمضان عبدهللا محمد نصر 690
 2014 2 سمير  شعبان  محمد نعيم  691
 2014 1.1 اسماعيل ابراهيم سالم ابو سويرح 692
 2014 1.98 ابراهيم حمد محمد حمد 693
 2014 1.6 فضل حمد محمد حمد 694
 2014 1 عبدالعزيز مصطفى عبدالرحمن حمد 695
 2014 1 ار مصطفى عبد الرحمن حمدانتص 696
 2014 2.7 فوزي مصطفى عبدالرحمن حمد 697
 2014 1.25 معين شحده علي عوده 698
 2014 2 جمال  سالم حسن الكفارنة 699
 2014 3 جبر عبد المجيد حسن ابوعودة 700
 2014 2.44 محمد محمود حسن الكفارنة 701
 2014 1.38 وطفة  رمضان  محمود البع  702
 2014 1.69 حسين ابراهيم سالم ابو سلعه 703
 2014 2 ابراهيم ياسين شعبان العالول 704
 2014 5 الناصر صالح جميل الشوا 705
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 2014 1 سهيل محمد ابراهيم سعادة 706
 2014 2.4 مهدية محمد عبدهللا الزعانين 707
 2014 3 يعقوب عبد ربه طه الكفارنه 708
 2014 2 حمد طالل اسماعيل حمد 709
 2014 1.7 محمود مصطفى  محمد شحادة  710
 2014 2 حمزة ابراهيم  محمد الكفارنة 711
 2014 2 عزات عبد العزيز علي ابو عوده 712
 2014 2 محمد شحده عبدهللا السبع 713
 2014 1 كامل طه طه قاسم 714
 2014 2.25 حسن يوسف احمد الزعانين 715
 2014 2.1 حادهمحمد مصطفي محمد ش 716
 2014 5 ماهر سعيد محمود القطاع 717
 2014 3 سناء خميس مصباح خيال 718
 2014 3 سوسن  خميس  مصباح  خيال  719
 2014 3 كريمة خميس مصباح ابو رمضان 720
 2014 2.5 محمد خضر بسيوني حسان 721
 2014 2.37 سعدي عبداللطيف محمد ابو عوده 722
 2014 2.2 شقورة سعدي شفيق خليل 723
 2014 1 يوسف محمد خليل عوده 724
 2014 2 ابراهيم  اسماعيل  موسى  ابو جراد 725
 2014 1.19 فايز موسى اسماعيل ابو جراد 726
 2014 3.2 جمال عبدالمجيد حسن الكفارنه 727
 2014 4 احمد محمد عبدالرحمن حويحي 728
 2014 1.1 مروان أحمد محمد حويحي 729
 2014 3 عوض عبد عوض عاشور 730
 2014 1 زكريا محمد عبدالهادي حمد 731
 2014 5 أكرم عبد هللا محمد العثامنة 732
 2014 4 عبدالهادي عبدالمجيد حسن قاسم 733
 2014 1.7 هالة عبد الهادي عبد المجيد شبات 734
 2014 2 بسام عبد الهادي عبد المجيد  قاسم 735
 2014 1 و جرادخليل محمد خليل اب 736
 2014 1.5 عبدالرحمن عبدالكريم خليل ابو جراد 737
 2014 2.61 حامد عبدالكريم خليل ابو جراد 738
 2014 4.2 أحمد محمد حسن الزعانين 739
 2014 2.5 جميل  حسن  محمد الزعانين  740
 2014 2.13 اعتدال عبد العزيز علي أبو عودة 741
 2014 2.3 لي ابو عودةمحمد صابر عبد العزيز ع 742
 2014 2.3 محمد صابر عبد العزيز علي أبو عوده 743
 2014 4 احمد عبدالعزيز علي ابو عوده 744
 2014 2 عصام عبدالعزيز علي ابو عوده 745
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 2014 3.84 محمد عبد المجيد عبد الهادي حمد 746
 2014 1.9 حسنة  محمد محمد المصرى  747
 2014 2 نحاتم محمد حسن عدوا 748
 2014 1.16 صبحيه ابراهيم محمد نعيم 749
 2014 4 مجدي محمد عبدالعزيز ابو عوده 750
 2014 4 جهاد محمد حسن الكفارنة 751
 2014 5 محمد احمد محمد مصطفى 752
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 (14ملحق رقم )
  (1)م 2014المنشآت التجارية والصناعية عام 

 الفرع اسم المؤسسة المالك م
 خدماتي روضة السنابل يل جبر نعيمابتسام خل 1
 صناعي منجرة المصري  ابراهيم خليل محمد المصري  2
 تجاري  محل بقالة ابراهيم ذيب عبد الرحمن الكفارنة 3
 تجاري  محل كراميكا ابراهيم راتب عبد الكريم شبات 4
 تجاري  بقالة المصري لبيع المواد الغذائية ابراهيم رباح يوسف المصري  5
 خدماتي بوتيك الميرة يم رشاد عبد هللا العثامنةابراه 6
 تجاري  محل كمبيوتر ابراهيم سعدي خليل الزعانين 7
 تجاري  مكتبة ابراهيم سهيل ابراهيم المصري  8
 صناعي محل بيع الزجاج والمرايا ابراهيم يوسف عاشور ابراهيم يوسف عبد عاشور 9
 صناعي مياه االقصى احسان موسى محمد حمدان 10
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هذه االسماء من مجموعة مؤسسات منها )بلدية بيت حانون، الجمعية الزراعية التعاونية، وزارة  تم تجميع( 1)
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 خدماتي موزع غاز محمد عبد الهادى يوسف الشاويش 429
 تجاري  محمد عبد محمود ابو عمشة محمد عبد محمود ابو عمشه 430
 صناعي للبالط شركه سعدي الحايك محمد علي سعدي حسن الحايك 431
 تجاري  محالت أبو سلمان لألجهزة الكهربائية محمد فؤاد محمد أحمد أبو سلمان 432
 تجاري  بقالة سعادة محمود ابراهيم شحادة سعادة 433
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 تجاري  محطة الشوا للغاز محمود احمد حسن الشوا 434
 خدماتي العاب بالي استيشن محمود نادر سعيد الشاويش 435
 تجاري  محل بيت حانون لالدوات الكهربائية محمد حمدمدحت حسن  436
 صناعي محددة حمد مروان خميس يوسف حمد 437
 تجاري  معرض موبيليا بيع اطقم النوم واالثاث مصلح محمد حسن العثمانى 438
 تجاري  سوبر ماركت قاسم ممدوح عبد العاطي قاسم 439
 تجاري  محل للبويات مهند أكرم سليمان نصير 440
 خدماتي مكتب تاكسيات وطن موسى اسماعيل محمد حمد 441
 تجاري  معدات طوبار موسى صالح محمد ابو عمشة 442
 تجاري  بقالة باب الحارة ميسر محمد علي اخروات 443
 خدماتي ورشة تصليح دراجات نارية ميسرة سليم موسى العماوي  444
 تجاري  مشركة الدنف لالسماك واللحو  نافذ محمد محمود الدنف 445
 خدماتي مركز الشهيد احمد البسيونى نائل احمد محمد البسيونى 446
 تجاري  ستايلش مان نائل زكريا محمد حمد 447
 تجاري  بقالة نظمي محمد حمد نظمي محمد إبراهيم حمد 448
 تجاري  بقالة نعمة محمد سعدات نعمة محمد احمد سعدات 449
 خدماتي ةصالون حالق نور ايوب حسين الزويدي 450
 تجاري  محل خياطة مالبس وجدي حمد وجدى محمد ابراهيم حمد 451
 تجاري  بيع و صيانة للكمبيوتر يامن محمد نعمان ديب أبو هربيد 452
 تجاري  محل الفخامة يحي راجح ابو هربيد 453
 تجاري  مجمدات وطن يوسف جمال يوسف حمد 454
 تجاري  دمحالت يوسف حم يوسف محمد عبد الهادي حمد 455
 تجاري  مخازن شركة يونس الحايك يونس يوسف سالم الحايك 456
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 (15ملحق رقم )
  (1)م 2014 – 2007عامي  ما بيناألبار التي استهدفت خالل فترة 

 التاريخ نوع الضرر العنوان االسم م
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  ابراهيم شعبان عبد هللا غانم  1
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  د محمد ابو خاطرابارهيم محم 2
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  ابارهيم محمد نافع ابو عابد 3
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  احمد علي عبد هللا عدوان 4
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  اسحاق محمد حسين الزعانين وشركاؤه 5
 2008/2009 تدمير كلي بيت حانون  لبسيونياسماعيل السيد احمد ا 6
 2008/2009 تدمير كلي بيت حانون  امين عطا الشوا 7
 2008/2009 تدمير كلي بيت حانون  توفيق عبد الهادي حمد وشركاؤه 8
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  حسان البسيوني واخوانه 9
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  حيدر سليم شراب 10
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  حيدر سليم شراب وشركاؤه 11
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  خضر خسن عبد الحميد عكاشة 12
 2008/2009 تدمير كلي بيت حانون  رباح حسين خليل وشركاؤه 13
 2008/2009 تدمير كلي بيت حانون  سعد محمد عبد هللا ابو عودة 14
 2008/2009 تدمير كلي ت حانون بي سعيد جميل الشوا 15
 2008/2009 تدمير كلي بيت حانون  سعيد حسن احمد الزعانين 16
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  سعيد صالح مرتجى 17
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  سعيد صالح مرتجى وشركاؤه 18
 2008/2009 تدمير كلي بيت حانون  عبد الخالق عبد الرازق محمد الكفارنة 19
 2008/2009 تدمير كلي بيت حانون  عبد القادر عبد الرحمن البسيوني 20
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  عبد الكريم عبد الرازق محمد الكفارنة 21
 2008/2009 تدمير كلي بيت حانون  عدلي حسن عمر ابو رحمة 22
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  علي أحمد محمد حمد 23
 2008/2009 تدمير كلي بيت حانون  علي زمو 24
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  علي عبد الرحمن خضر و شركاؤه 25
 2008/2009 تدمير كلي بيت حانون  عمر محمد الحساينة  26
 2008/2009 تدمير كلي بيت حانون  فايز أحمد محمد الكفارنة  27
 2008/2009 تدمير كلي انون بيت ح فريدة عبد الفتاح محمد علي 28

                                                 

تم تجميع هذه االسماء من مجموعة مؤسسات منها )بلدية بيت حانون، الجمعية التعاونية الزراعية بيت  (1)
 حانون(.
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 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  محمد أحمد عبد الهادي حمد و شركاؤه 29
 2008/2009 تدمير كلي بيت حانون  محمد أحمد محمد صالح و شركاؤه 30
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  محمد سليمان الشامي 31
 2008/2009 تدمير كلي ن بيت حانو  محمد عبد العزيز علي أبو عودة 32
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  محمد عبدة حلمي عبد الباقي 33
 2008/2009 تدمير كلي بيت حانون  محمد محمود حسن الكفارنة 34
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  محمد موسى العبد الزعانين و شركاؤه 35
 2008/2009 تدمير كلي ن بيت حانو  محمد موسى عبد الرازق الزعانين 36
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  محمود عبد الهادي حمد و شركاؤه 37
 2008/2009 تدمير كلي بيت حانون  مصباح اسماعيل الكفارنة و شركاؤه 38
 2008/2009 تدمير كلي بيت حانون  مهدية الشوا 39
 2008/2009 يتدمير كل بيت حانون  هاشم عبد هللا السقا و شركاؤه  40
 2008/2009     يوسف إبراهيم رشيد أبو عيدة 41
 2008/2009 تدمير جزئي بيت حانون  يوسف موسى الزعانين و شركاؤه  42
 2014 تدمير بيت حانون  هاشم عطا الشوا 43
 2014 تدمير بيت حانون  أحمد يوسف شراب واخوانه 44
 2014 تدمير بيت حانون  أحمد يوسف شراب واخوانه 45
 2014-حرب تدمير بيت حانون  حسن عمر أبورحمه 46
 2014-حرب تدمير بيت حانون  حسن عمر أبورحمه و شركاه )عمر الحساينة( 47
 2014-حرب تدمير بيت حانون  توفيق عبد الهادي حمد شركاه 48
خوانه  49  2014-حرب تدمير بيت حانون  محمد عبدالهادى حمد وا 
 2014-حرب تدمير بيت حانون  ادي حمد وشركاهمحمد أحمد عبد اله 50
 2014-حرب تدمير بيت حانون  محمد حسن مصطفى قاسم وأخيه عبد المجيد 51
 2014-حرب تدمير بيت حانون  قى وشركاه ورثة محمد عبده حلمي عبدالبا 52
 2014-حرب تدمير بيت حانون  قى وشركاه ورثة محمد عبده حلمي عبدالبا 53
 2014-حرب تدمير بيت حانون  هاشم الشوا أمين عطا 54
 2014-حرب تدمير بيت حانون  هاشم عطا الشوا هاشم وشركاه 55
خوانه 56  قبل الحرب تدمير بيت حانون  أحمد يوسف شراب وا 
خوانه 57  2014-حرب تدمير بيت حانون  أحمد يوسف شراب وا 
 2014-حرب تدمير بيت حانون  سليم حسنى اليازجى  58
 2014 تدمير بيت حانون  عدهللا حسني اليازجىس 59
 2014 تدمير بيت حانون  راغب عبدالرحمن مرتجى )اليازجى(  60
خوانه 61  2014-حرب تدمير بيت حانون  أحمد عبدهللا  المصرى وا 
 2014-حرب تدمير بيت حانون  محمد سيلمان الشامى 62



613 

 

 2014-حرب تدمير ون بيت حان عيسى رمضان الحرتاني وأوالده )المصري( 63

64 
صالح عبدالرحمن مرتجى وشريكه سعدهللا 

 2014-حرب تدمير بيت حانون  اليازجي 
 2014-حرب تدمير بيت حانون  هاشم عبدهللا السقا وشركاه  65
خوانه 66  2014-حرب تدمير بيت حانون  صائل محمود محمد الكفارنه وا 
 2014-حرب تدمير يت حانون ب محمد حسن مصطفى قاسم وأخيه عبد المجيد 67
 2014 تدمير بيت حانون  محمد محمد القطاع وشركاه 68
 2014 تدمير بيت حانون  إسماعيل أبوالعوف وشركاه 69
 2014-حرب تدمير بيت حانون  كامل محمود أبوعمشة وشركاه 70
 2014-حرب تدمير بيت حانون  محمد عبدالهادى حمد وشركاه 71
 2014-حرب تدمير بيت حانون  ايد وشركاؤهمحمد خليل أبو ز  72
 2014 تدمير بيت حانون  السيد أحمد أبوحمدان وشركاه 73
 2014 تدمير بيت حانون  توفيق عبد الهادي حمد وولده موسى   74

75 
محمد عبد الرحمن الحويحى وشريكه جبر 

 2014 تدمير بيت حانون  حسن نعيم
 2014-حرب تدمير حانون بيت  يوسف موسى الزعانين وشركاه  76
 2014-حرب تدمير بيت حانون  رمضان محمد جبرنعيم وشركاه  77
 2014 تدمير بيت حانون  مصباح اسماعيل عبدالهادى 78
خوانه 79  2014 تدمير بيت حانون  حسان البسيونى محمد بسيوني وا 
 2014 تدمير بيت حانون  على زمو وشركاه 80
 2014 تدمير بيت حانون  ري رماح يوسف إبراهيم المص 81
 2014 تدمير بيت حانون  هاشم عبد هللا السقا 82
 2014-حرب تدمير بيت حانون  محمد حسان البسيوني  83
 2014 تدمير بيت حانون  مصباح ابراهيم علي الكفارنة  84
 2014 تدمير بيت حانون  علي أحمد محمد حمد  85
 2014 تدمير بيت حانون  يوسف عودة أحمد شبات  86

87 
عبد العاطي إبراهيم شعبان سعدات عن ورثة 

 2014 تدمير بيت حانون  والده 
 2014-حرب تدمير بيت حانون  عبد الكريم عبد الرازق الكفارنة و شركاه 88
 2014-حرب تدمير بيت حانون  أحمد محمد محمد البسيوني 89
 2014 تدمير بيت حانون  محمد محمود حسن الكفارنة 90
 2014 تدمير بيت حانون  عبد الخالق عبد الرزاق محمد الكفارنة 91
 2014-حرب تدمير بيت حانون  سعد عياد عبدالرازق ابو طه  92
 2014-حرب تدمير بيت حانون  احمد موسى احمد الزعانين 93
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 قبل الحرب تدمير بيت حانون  حسان البسيونى وشركاه واخوانه 94

95 
خو  انه وشقيقاته وزوجة سامي حسنى خيال وا 

 2014-حرب تدمير بيت حانون  أبيه وأوالدها
 2014-حرب تدمير بيت حانون  خميس مصباح خيال واخوانه 96
 2014-حرب تدمير بيت حانون  صالح الحرتانى وأوالده 97
 2014 تدمير بيت حانون  محمد عبد هللا أبورمضان 98
 2014 رتدمي بيت حانون  محمود احمد شابط وشركاه 99

100 
عبد الكريم محمد أبوعودة وأوالد أخيه محمد 

 2014 تدمير بيت حانون  محمد ابوعودة
 2014 تدمير بيت حانون  ورثه عبد اللطيف محمد حسن ابو عوده 101

102 
محمد حسن الزويدي وشريكه عبد العزيز محمد  

 2014 تدمير بيت حانون  الزويدي
 2014 تدمير بيت حانون  حسانورثه سليم ابو رمضان عنهم ا 103
 2014-حرب تدمير بيت حانون  خميس مصباح خيال  104

105 
الحاج اسماعيل حسين أبوالعوف وشركاه 

 2014-حرب تدمير بيت حانون  )ابوعمشة(
 2014-حرب تدمير بيت حانون  عياد ابو طه وتيسير ابو عيده واخيه محمد 106
 2014 دميرت بيت حانون  محمد حسن الزعانين 107
 2014 تدمير بيت حانون  محمد حسين سويلم وأخيه عطا 108
 2014 تدمير بيت حانون  عبد هللا محمد إبراهيم حسين 109
 2014 تدمير بيت حانون  حسن محمد عثمان أبوسيدو وشركاه 110

111 
عبد الرؤوف محمد عكاشة  وشركاه )عبد هللا 

 2014 تدمير بيت حانون  البسيونى( 
 2014 تدمير بيت حانون  محمد محمد البسيونى وأوالده 112
 2014 تدمير بيت حانون  نايف محمد عيد حماد 113
 2014 تدمير بيت حانون  زياد صالح سويلم وأخيه هاني وشركائهم  114
 2014 تدمير بيت حانون  محمد عبد العزيز علي عودة 115
 2014-حرب تدمير ت حانون بي جهاد محمد حسن قاسم الكفارنة وشركاؤهم 116
 2014 تدمير بيت حانون  محمد محمود خميس المصري  117
 2014-حرب تدمير بيت حانون  ابراهيم محمد حسن الكفارنة 118
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 (16ملحق رقم )
  (1)م 2002/2013كشف بأسماء أسري بيت حانون من 

 العنوان سنة تاريخ االعتقال االسم م
 ( الطابق الرابع 10الشيخ زايد برج ) 20 ٢٠٠٢/٠٩/١١ كفارنةزكريا محمد عبد الخالق ال 1

 16 ٢٠٠٢/١٠/٢٢ محمود سالمة سالم الدهيني 2
بجوار مسجد عبدهللا عزام شارع  -العزبة  
بجوار ابراج العودة وملعب  -عبدالدايم
 العزبة

 بجوار مسجد السالم -شارع البنات  16 ٢٠٠٢/١٠/٣٠ ماهر إسماعيل محمود البسيوني 3
 شارع حمد بجوار المسجد العجمي  13 ٢٠٠٣/٠٢/٢٣ عماد محمد عبدهللا حسين 4
 شارع دمرة  13 ٢٠٠٦/٠٧/١٦ صدام جابر محمد عاشور 5
 شارع البنات بجوار جامع السالم 12 ٢٠٠٦/٠٨/١٨ مصطفى عطية موسى أبوغزال 6

 17 ٢٠٠٦/٠٩/٠١ يونس ناصر صبيح أبولفيته 7
 -الفاروق قبل مسجد  -شارع القرمان 
 الجهة اليمين

 قرب المحمدين -شارع باسم نعيم  17 ٢٠٠٦/٠٩/٠٢ محمود حماد جمعة الترابين 8

 ٢٠٠٦/٠٩/٢١ خالد صابر محمد أبوعمشة 9
مأبد 
1 

العزبة  بجوار منزل الشهيد عرفة 
 محالت االندلس للفزب -عبدالدايم

 بيت حانون  - شارع باسل نعيم 12 ٢٠٠٦/١١/٠٤ حامد أحمد محمد إسماعيل 10
 بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز 12 ٢٠٠٦/١١/٠٥ تامر خضر أحمد الزعانين 11
 بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز 11 ٢٠٠٦/١١/٠٥ رامي فريد أحمد الزعانين 12
 بجوار الشهداء -بورة الشوا 12 ٢٠٠٦/١١/٠٥ سعيد عطاهلل موسى أبوعودة 13
 بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز 14 ٢٠٠٦/١١/٠٥ لؤي فريد أحمد الزعانين 14

15 
مجدي عبداللطيف أحمد 

 المصري 
٢٠٠٦/١١/١٨ 11 

 شارع المصريين بجوار مسجدأبو بكر

ناهض عبدالقادر عبدالحافظ  16
 حميد

٢٠٠٧/٠٦/١٢ 20 
 مسجد التوبة 

 بجوار مسجد عمر  -أول شارع القرمان  16 ٢٠٠٧/٠٦/١٧ وجدي عزات محمود العثامنة 17
 بورة الشوا بحوار مسجد أبو بكر الصديق 15 ٢٠٠٨/٠٣/١٩ صالح أسعد فهمي أبوصالح 18
 خلف مسجد أبو بكر الصديق -بورة الشوا  17 ٢٠٠٨/٠٣/١٩ غسان سعيد فهمي أبو صالح 19
 بورة الشوا بجوار مسجد أبو بكر الصديق 22 ٢٠٠٨/٠٣/١٩ فهمي أسعد فهمي أبوصالح 20
 شارع البنات بجوار مستشفى الشوا 12 ٢٠٠٨/٠٣/٢٥ قلراتب فوزي جمعة أبو ع 21
 مسجد الحامدين -اخر شارع باسل نعيم  15 ٢٠٠٨/٠٣/٢٥ زامل عابد سالم شلوف 22
 مسجد الحامدين  -اخر شارع باسل نعيم  28 ٢٠٠٨/٠٤/٠٢ دفاع نايف أحمد أبوعاذرة 23

                                                 

 مؤسسات منها،) وزارة األسرى والمحررين، مؤسسة واعد لالسرى(.تجميع من عدد من ال( 1)
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24 
محمد عماد الدين عبد الرحمن 

 العمصي
٢٠٠٩/٠١/٠٩ 23 

 ى بلسممستشف
 خلف مصنع بيونير -المنطقة الصناعية  17 ٢٠٠٩/١٢/١٢ سلمان معتق سليمان أبوعتيق 25
 خلف بلدية بيت حانون   7 ٢٠١٠/٠٣/٠٢ محمد أحمد سيد البسيوني 26
 شارع مدينة طبرية  -الشيخ زايد  6 ٢٠١١/٠٦/٢٣ أيوب أمين عبدالغني عطاهلل 27
 شارع العجوز خلف الحداد 17 ٢٠١٣/٠٧/٢٣ حسام محمد جمعة الزعانين 28

 13 ٢٠١٣/١٢/٠٤ محمد صابر محمد ابو عمشه 29
ماتور  -مسجد نور الشهداء  -بورة الشوا 
 ماء الوكالة

 

 
 

 


