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ـــــــدتُ  ــــائلتي كـــــلّ  فق ـــــتي ع ــم. وبي  كنـــــتُ  أمور وال صور ال ،شــيء لــي يتبــــــــــــــقَّ  ل
ـــد. وعــــائلتي أنا أســتخدمھا ـــــــدتُ  لق ــم. شــيء كـــــلّ  فق ـــــــدتُ . شــيء لــي يتبــــــــــــــقَّ  ل  فق

ــي شــيء كـــــلّ  ـــــوانٍ  ف ـــــــدتُ . ث   .شــيء كـــــلّ  فق
ــــامعيّ  طالب ،يـــونس خان/ معن ســكان من ،عاًمـــا 19 ،اآلغا عطا نادر محمد  1.ج

  
ــي آخران جيــش أو دولة توجد ال ــل بــذال التـــاريخ ف ــــيرة الجھود ھذه مث ــــاع الكب  عن لالمتن

ـــــــــدنيّين ضحايا وقوع   .عـــدّوھما لــدى م
ــــــامين ــــاھو بني ـــس ،نتني ــــــــــرائيليّة الحكومة رئي    2اإلس

    

                                                        
 . 17/9/2014 العزايزة، خالد إفادته سّجل 1
 . 29/9/2014 المتحدة، لألمم ةالعام الھيئة أمام نتنياھو بنيامين الحكومة رئيس أقوال 2
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 ممثل اتّصل غزة، قطاع في الجديدة لقتالجولة ال األول اليوم من الظھيرة ساعات وفي ،8/7/2014 يوم في
 الجيش بنيّة السكان الجيش ممثل أعلم .يونس خان في كوارع عائلة بيت في الشقق بإحدى األسرائيلي الجيش
 سقف صوب تحذيريّ  صاروخ أُطِلق ذلك، على ساعة من أكثر بعد. فوًرا إخالءه منھم وطلب البيت ھدم

 إنّ  وحتى الموقع، في التجمھر واصلوا المنطقة سكان من العشرات لكنّ . العمارة العائلة أفراد فأخلى العمارة،
 والبيت صاروخ أُطلق عندھا. السطح إلى طريقھم في وھم الدرج بيت في كانوا أو السطح إلى صعدوا بعضھم
 وجّراء. كلياً  انھار الموّسعة، كوارع عائلة أفراد كلھا سكنھا شقق سبع وفيه طوابق ثالثة من مؤلًفا كان الذي
  .عاًما 14-7 بين أعمارھم تراوحت أطفال خمسة بينھم من أشخاص، تسعة ُقتل ذلك

 آخر تسلسالً  األسرائيلي الجيش يعرض لم رّده في. الھجوم ھذا عن بتسيلم منظمة استقصاء نتائج ھنا حتى
 من وورد". لحماس التابع يونس خان لواء من سريّة لقائد قيادة مركز" اُستُخدم البيت أنّ  أوضح لكنّه لألمور،
 سكان أنّ  ورغم لكن،. السطح على أُطلق صاروخ وبواسطة بالھاتف إنذاًرا، تلقْوا البيت سكان أنّ  أيًضا الجيش
 عن البيت إلى أُطلق الذي الصاروخ إزاحة فيھا باإلمكان يُعد لم مرحلة في إليه عادوا أنھم إال أخلوه البيت
 3.مساره

 

 في القتال أثناء األسرائيلي الجيش اتبّعھا التي النار إطالق سياسة سياق ضمن في التفسير ھذا فحص يجب
 المباني بھا قصفت التي الحاالت عشرات بين من األّول القصف إالّ  يكن لم كوارع عائلة بيت فقصف: الصيف
 معدودة حاالت وباستثناء. كاملة عائالت رؤوس فوق البيوت انھيار إلى ذلك ليؤدّي البّر، أو الجوّ  من السكنيّة،

 وراء من السبب تفسير عن األسرائيلية الرسميّة الجھات امتنعت -أبرزھا ھو كوارع عائلة بيت قصف–
 كونھا بسبب ُقصفت قد البيوت ھذه كانت إذا ما معرفة على قادرة غير بتسيلم فإنّ  وعليه،. معيّن بيت قصف
 أُطلقت قذائف ألنّ  أو االعتداء، أثناء فيھا مكثفي الجھاد األسالمي  ناشطًا ألنّ  أو حماس، في لناشط تابعة
  .آخر سبب أليّ  أو مجاور، موقع من إسرائيل صوب

  
 ومن للقتال، للذعر والمثيرة المميّزة الصفات أكثر إلى تحّولت ھذه القصف عمليّات فإنّ  السبب، كان ومھما
 ھذه بلورة عن المسؤول بُھويّة المتعلقة المعلومات تملك ال بتسيلم. الفلسطينيّين القتلى ربع من أكثر قتل خاللھا

 لكن،. األوامر ھذه أصدر الذي وَمن البيوت، على االعتداءات ھذه بإجراء إطارھا في ُسمح والتي السياسة،
 السياسة، ھذه الرفيعان األسرائيلي العسكريّ  والمستوى األسرائيلي السياسيّ  المستوى َدَعم حال، أيّ  وعلى
 .بتنفيذھا باالستمرار الجيش وأمرا

 
 فنشطاؤھا: الدوليّ  اإلنسانيّ  القانون أحكام انتھكت قد األخرى الفلسطينيّة والتنظيمات حماس أنّ  في شكّ  ال

، السكنيّة المباني داخل في األسلحة وخبّؤوا، مأھولة مناطق داخل من إسرائيليّين مدنيّين على القذائف أطلقوا
 إسرائيل تزال ما، الواقع ھذا ظلّ  في وحتى، لكن. المدنيّين السكان عن أنفسھم فصل عن عموًما وامتنعوا
 األطراف أحد انتھاك أنّ  إذ)، ذلك فعلت أنھا بإصرار تّدعي وھي( الدوليّ  اإلنسانيّ  القانون أحكام باتباع ُملزمة
  .أيًضا بانتھاكھا الثاني للطرف يسمح ال األحكام لھذه

  
 أمام المسؤوليّة تتحّمل إسرائيل تزال ما منطقة في بل أجنبيّة، دولة في المنصرم الصيف في القتال يُدر لم

 المعابر على السيطرة تواصل إسرائيل تزال ما ،2005 أيلول في" االنفصال خطة" تطبيق بعد فحتى: سّكانھا
 والبحريّ  الجويّ  المجال وعلى -الغربيّة الضفة إلى عبرھا الوصول الممكن من التي– إسرائيل إلى القطاع من

                                                        
 . 10/7/2014 ھآرتس، ،"الصاروخ مسار تغيير باإلمكان يكن لم: كوارع عائلة بيت في المدنيّين مقتل استقصاء" كوھن، جيلي 3
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 فلسطينيّ  مليون 1.7 من أكثر حياة في الھاّمة األبعاد على تسيطر تزال ما فإنّھا السيطرة، ھذه وبُحكم. للقطاع
– 2007 أيلول في القطاع على حصار فرض أجل من السيطرة ھذه إسرائيل استغلّت وقد. القطاع سكان ھم
 على المستمرّ  القذائف إطالق على ورّدًا السلطة، على حماس حركة سيطرت أن بعد -اليوم حتى يسري الذي

 .إسرائيل
  

 الجيش طبّقھا والتي ساكنيھا، رؤوس فوق انھارت التي البيوت قصف سياسة في التقرير ھذا يتمحور
 األخرى ھي تثير التي األخرى، أبعاده إلى وال القتال كلّ  إلى التقرير ھذا يتطّرق وال. القتال أثناء األسرائيلي
 السياسات ُصنّاع اّدعاء كان إذا وما كيف توضيح محاولة في التقرير ھذا ھدف وينحصر. الصعبة األسئلة

 وقبل. السكنيّة البيوت قصف سياسة مع يستوي الدولّي، اإلنسانيّ  القانون بأحكام إسرائيل التزام بخصوص
 ھذه مثل في أفرادھا ثكلت فلسطينيّة عائالت عّدة قصص نورد السياسة، بھذه الخاّصة القضائيّة األبعاد مناقشة

   . االعتداءات

   



5 
 

  معطيات
  
 أدخل ،17/7/2014 يوم أي ذلك، على أيام عشرة قرابة وبعد ،8/7/2014 يوم غزة قطاع في القتال بدأ

 وبعد ،26/8/2014 يوم في. أسابيع ثالثة نحو فيه لتمكث غزة، قطاع إلى الّراجلة القوات األسرائيلي الجيش
 انتھى ،)حماس بتسمية "المأكول العصف"" (الصامد الجرف عملية" ُسّمي ما بدء على يوًما خمسين نحو
  .وحماس إسرائيل بين النار إطالق لوقف باتفاق القتال

  
 منّصات منھا -"إرھابيًّا ھدًفا 5,226 من أكثر العملية طول على ُھوجم" اإلسرائيلّي، العسكريّ  للناطق ووفًقا
 تحتيّة وبنى أسلحة ومخازن وسيطرة قيادة مراكز"و" عسكريّةً  ثكناتٍ " اُستخدمت ومبانٍ  وصواريخ قذائف
  4".العسكريّ  للقتال داعمة" ُحكم مؤّسسات جانب إلى" القتاليّة الوسائل إلنتاج

  
 مئات الفلسطينيّين القتلى بين ومن. آخرون آالف وُجرح فلسطينيّ  2,200 من أكثر ُقتل الھجمات لھذه نتيجة

 البُنى وضع كان حين في ھائالً، بالقطاع لحق الذي الدمار كان لقد. التقرير ھذا في بعضھم أسماء ترد األطفال،
 تضّرر أو ُھدم القطاع، في الناشطة المتحدة األمم منظمات لتقديرات ووفًقا. ذلك قبل سيئًا فيه والبيوت التحتيّة
 على شھور أربعة من أكثر وبعد 5.مأوى دون من فلسطينيّ  100,000 من أكثر وظلّ  بيت، 18,000 نحو جًدا
  .األفق في تلوح نھايتھا أنّ  يبدو وال للغاية بطيئة بوتيرة تسير الترميم عمليات تزال ما القتال، انتھاء

  
 منھا% 94 نحو مدى كان غزة، قطاع من ھاون وقذيفة قذيفة 4,000 من أكثر القتال أثناء الفلسطينيّون أطلق
 قرى( وموشافات كيبوتسات: إسرائيليّة مدنيّة بلدات نحو أساًسا القذائف ھذه ُصّوبت. 6كم 50 حتى يصل
 وھو عمره، من الرابعة في طفل منھم مدنيّين، خمسة إسرائيل في ُقتل لذلك، ونتيجةً . ومدن وبلدات) تعاونيّة
 القتلى أحد كان وقد. عوز ناحل كيبوتس في عائلته بيت على ھاون قذيفة جراء ُقتل الذي طرجرمن، دانيئيل
  7.القتال أثناء جنديًّا 67 مقتل جانب إلى أجنبيًّا، مواطنًا

  
 كانوا وأكثر أشخاص ثالثة منھا واحدة كلّ  في ُقتل حادثة، 70 بخصوص ومعلومات إفادات بجمع بتسيلم قامت
 في األحداث ھذه في وُقتل. اإلسرائيليّ  الجيش بھا قام التي القصف لعمليات نتيجة بيوتھم، داخل في يمكثون
 وأكثر؛ أشخاص خمسة ُقتل أخرى حادثة 53 في. النساء من%) 45( تقريبًا نصفھم فلسطينيّين، 606 المجمل

 ُقتل حوادث تسع وفي شخًصا 14-10 بين ُقتل حادثة 11 وفي أشخاص، تسعة-خمسة بين ُقتل حادثة 33 في
  .وأكثر شخًصا 15

  
 أنّ  كبير باحتمال نقّدر أن الممكن من ولكن القتال، في وقتيل قتيل كلّ  مشاركة مسألة في بعد بتسيلم تبتّ  ولم
   : اآلتي التفصيل وفق القتال، في يشاركوا لم األقل على منھم% 70

   الواحدة؛ السنة دون طفال 13 منھم الخامسة، سنّ  حتى والُرّضع األطفال من منھم 93 -
  ؛14 حتى 5 سنّ  بين وبناتًا أوالًدا منھم 129 -
  ؛18 وحتى 14 سنّ  بين وفتياتٍ  فتيانًا منھم  42 -
  ؛60 حتى 18 أجيال في النساء من منھم 135 -
   .الستين سنّ  فوق ونساءً  رجاالً  منھم 37 -

                                                        
  ".الصامد الجرف في المركزيّة األحداث: اآلخر تلو ھدف" ،29/8/2014 يوم األسرائيلي العسكريّ  الناطق بيان 4
 OCHA– United Nations Office for the coordination of Humanitarian منظمة نشرتھا تلخيصيّة معطيات 5

Affairs يُنظر. غزة في القتال بخصوص :http://www.ochaopt.org/content.aspx?id=1010361 
 .www.shabak.gov.ilينظر للتقارير الشھرية لشھري تموز وآب في موقع جھاز األمن العام (الشاباك):  6
 الجنود عن للمعطيات، http://www.pmo.gov.il/TerrorInjured/Pages/default.aspx: يُنظر المدنيين عن للمعطيات 7

 http://www.idf.il/1133-20978-he/Dover.aspx: العسكري المتحدث موقع في يُنظر
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   نموذجيّة حاالت
  

 ومن الضحايا من بصددھا، اإلفادات بتسيلم منظمة جمعت حادثة 13 بـ المتعلقة التفاصيل يلي فيما سنورد
 وفق األحداث ھذه نورد نحن. عليھا واالعتداء البيوت قصف لسياسة مختلفة أبعاًدا تعكس والتي العيان، شھود

 البيت، قصف وراء من الكامن السبب ماھية الرسميّة الجھات توضح لم الحاالت غالبيّة في. الزمنيّ  التسلسل
 التي المعلومات ھي وما بالضبط، البيت على االعتداء سبب معركة على قادرة غير بتسيلم منظمة فإنّ  ولذلك
  .السلطات بحيازة كانت

  
 قد كانوا إذا ما معرفة يمكننا ال ولذلك البيت، في يمكثون كانوا الذين األشخاص جميع الحاالت بعض في ُقتل
 ساعة البيت في يمكثون كانوا الذين األشخاص بعض فيھا نجا التي أخرى، حاالت وفي. ال أم إنذاًرا تلقْوا

 إنذار، صاروخ سمعوا إنھم البيت أفراد قال واحدة حالة وفي. إنذار أيّ  يتلقْوا لم أنّھم غالبيّتھم اّدعت الھجوم،
 البتّ  على للقدرة بتسيلم تفتقر رسمّي، موقف غياب وفي أيًضا، وھنا. بيتھم إلى موّجًھا كان أنّه يدركوا لم لكنھم
 األمر أتمّ  سواءً  -البتة تصدر لم أنھا أم تُفھم، لم وأنھا الحاالت ھذه في فعالً  صدرت قد اإلنذارات كانت إذا فيما
  .ما خطأ أعقاب في أم عمًدا

  
 قاصرون: مجموعات ثالث إلى منھم% 75 نحو انتمى فلسطينيًّا، 181 ُقتل ھنا اخترناھا التي الحاالت في
  : عاًما الستين سنّ  فوق رجال أو نساء عشر، الثامنة سنّ  تحت

   الخامسة؛ سنّ  حتى واألوالد والُرّضع األطفال من كانوا 33 -
  ؛14 حتى 5 سنّ  بين وبناتًا أوالًدا كانوا 39 -
  ؛18 وحتى 14 سنّ  بين وفتياتٍ  فتيانًا كانوا منھم 12 -
  ؛60 حتى 18 أجيال في النساء من كانوا منھم 47 -
  .الستين سنّ  فوق رجاالً  كانوا منھم 8 -
  
 من أفراد ثمانية وقتل لّالجئين يونس خان مخيّم في الحاج عائلة بيت قصف  . 1

   10/7/2014 العائلة،
 

  :القتلى أسماء
  

  عام 51 الحاج، محمود لطفي محمود :الوالدان
  عام 51 الحاج، محمد القادر عبد باسمه

  عام 29 الحاج، لطفي محمود نجالء :اوالدھم
  عام 22 الحاج، لطفي محمود اسماء
  عام 20 الحاج، لطفي محمود عمر
  عام 18 الحاج، لطفي محمود طارق
  عام 16 الحاج، لطفي محمود سعد
    عام 14 الحاج، لطفي محمود فاطمه

  
 مخيّم في الحاج عائلة بيت صوب صاروًخا طائرة أطلقت بقليل، 1:00 الساعة وبعد ،10/7/2014 ليلة في
 وأوالدھم الحاجة، وباسمة محمود الوالدان: العائلة أفراد من ثمانية وُقتل البيت انھار وقد. لّالجئين يونس خان
 أثناء البيت في يمكثا لم ألنھما العشرين، سنوات في العائلة، أفراد من اثنين إال الحياة قيد على يبقَ  ولم. الستة

 ُجرح القصف لھذا نتيجة. زوجھا بيت في تسكن والتي) عاًما 27(  وفداء) عاًما 25(  الحاج ياسر: القصف
  .للسكن صالًحا منھا قسم يعد لم التي المجاورة، بالبيوت األضرار ولحقت الجيران، من عدد أيًضا
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 لدى العشاء وجبة لتناول المساء ذلك في خرجوا العائلة أفراد بعض فإنّ  بتسيلم، جمعتھا التي لإلفادات وفًقا
 ما وصف الحاج، عائلة جار وھو ،)عاًما 44( شاھين محمد. 00:30 الساعة قرابة بيتھم إلى وعادوا أقرباء،
  8:ذلك بعد حدث

  
 لعبة أشاھد السرير في مستلقيًا كنت أنا. ناموا قد عائلتي أفراد كان بقليل ليالً  1:00 الساعة بعد

 األثناء تلك في الخارج في الوضع كان. وھولندة األرجنتين بين العالم كأس في النھائي نصف
 في الصوم يوم بھا يبدأ التي" السحور" موعد يحلّ  ريثما وانتظرت باللعبة سعيًدا كنت. ھادئًا

  .رمضان
  

 من أطير أن وشك على وكنت يھتزّ  سريري بأنّ  شعرتُ . جًدا قويّ  انفجار صوت سمعتُ  فجأةً 
. أماكنھا من النوافذ خرجت. لبيتنا مالصق بيت في أو بيتنا في كان التفجير بأنّ  شعرتُ . مكاني
 أحمد أنا. الغرفة وسط في ووقعت اإلطار مع مكانھا من ُخلعت رأسي من قريبة كانت التي النافذة
 التيّار ينقطع لم. السميك بالدخان البيت امتأل. الغرفة في تنام كانت التي ابنتي تُصب لم أنھا هللا

 وبدأت الرعب، من جوٌّ  البيتَ  ساد. الدخان بسبب صعبة كانت الرؤية ولكنّ  النور، وساد الكھربائيّ 
  .الجيران بيوت من الصراخ بسماع

  
 لحظتھا دراية على أكن لم. البيت مغادرة أجل من سوية وجمعتھم بخير األوالد جميع أنّ  من تأّكدتُ 

. جانبنا إلى يسكنون الذين العائلة أفراد وسائر أخوتي فعل كما البيت من خرجنا. ُقصف بيت أيّ 
  .بيتنا من جّدًا القريب الحاج عائلة بيت أنه أدركنا ثم ُقصف بيت أيّ  نعرف أن حاولنا

  
. بالكامل تھّدم. تقريبًا شيء منه يظلّ  لم. جيًّدا البيت ھذا أعرف أنا. ُقصف الذي البيت إلى وصلنا
 شكشك، عائلة بيت كان الحاج عائلة بيت جانب إلى. الجثث أجزاء تنتشر كانت الشارع وعلى
  .الموت من ونجْوا مباشرة تكن لم اإلصابة لكنّ  اآلخر، ھو ُدّمر الذي

  
  9:يلي بما الحادثة وصف الحاج، لعائلة آخر جار ،)عاًما 24( العثامنة أحمد 
  
 تطلّ  الشرفة. األول الطابق في بيتنا شرفة في كنتُ  ليالً، 1:00 الساعة وبعد الخميس، يوم في
 غرفة في ننام الواحدة، السنة ابن محمد وطفلنا وزوجتي أنا كنا. الحاج عائلة -جيراننا بيت على
. مكان كلّ  في أحمرَ  ضوًءا رأيت وفجأة طيّار بال طائرات صوت سمعت. الشرفة بجوار النوم،
 وعندما. قصيرة لفترة عليّ  وأغمي بالقّوة، األرض صوب دفعني انفجار صوت سمعتُ  بعدھا

 في قويّة بآالم شعرتُ . اإلسعاف سيارات ويطلبون يصرخون حولي من الناس رأيت استيقظتُ 
. وقتلى جرحى وھناك ُقصف المنطقة في البيوت أحد إنّ  يقولون الجيران بعض سمعت. ظھري
  . بخير إنّھما الجيران أحد وقال وابني زوجتي عن سألت

  
 الكائن ناصر، مستشفى إلى ونقلوني إسعاف سيّارات عّدة المكان إلى حضرت دقائق، عّدة بعد

 في ورضوض الظھر في بشظايا أصبتُ  أنني اتضح المستشفى وفي. يونس خان مدينة جنوبيّ 
 العثامنة القادر عبد أحمد محمد أبي، إنّ  لي قالوا عائلتي، أبناء عن سألت وعندما. جسمي أنحاء
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. أيًضا المستشفى في يرقد وھو نائم، وھو ورجلْيه يدْيه في بشظايا اآلخر ھو أصيب ،)عاًما 51(
  . المستشفى من خرجنا صباًحا 8:00 الساعة وقرابة

  
 وكان كليّة محمود جارنا بيت ُدّمر فقد. المنطقة في الدمار بحجم فوجئت البيت إلى وصولي عند
 بيتي بين يفصل يكن لم. العائلة أفراد أحد عن الركام بين يفتشون والمضّمدون المدنيّ  الدفاع أفراد
 قسم وتھّدم ببيتنا ھائل ضرر لحق وقد. تقريبًا متران عرضه ضيّق شارع إال قُصف الذي والبيت
 بضعة إال بينھا تفصل وال متجاورة، البيوت ألنّ  آخرين جيران ببيوت أيًضا األضرار ولحقت منه
  . بأعجوبة نجونا وقد. معدودة أمتار

  
 العائلة أفراد من شخًصا 24 ومقتل سھيلة بني في جامع أبو عائلة بيت قصف  . 2

  20/7/2014 حماس، في ناشط آخر وشخص
 

  :القتلى أسماء
  

  عام 64 جامع، أبو أحمد محمود فاطمه  :الجدة
  اعوام 6 قينس، ابو محمد حسام حسام  :الحفيد

    
  عام 28 جامع، أبو محمد وليد شاھيناز  :كنتھا

  اعوام 7 جامع، أبو أحمد تيسير فاطمه  :اوالدھا
  اعوام 6 جامع، أبو أحمد تيسير أيوب
  اعوام 4 جامع، أبو أحمد تيسير ريان
  واحد عام جامع، أبو أحمد تيسير رناد
  اشھر خمسة جامع، أبو أحمد تيسير نجود

    
  عام 25 جامع، أبو سالمة أحمد ياسمين  :كنتھا
  اعوام 3 جامع، أبو أحمد بسام بتول  :ابناتھ

  عامان جامع، أبو أحمد بسام سھيله
  واحد عام جامع، أبو أحمد بسام بيسان

    
  عام 39 جامع، أبو محمود توفيق صباح  :كنتھا

  عام 14 جامع، أبو أحمد توفيق رزان  :اوالدھا
  عام 13 جامع، أبو أحمد توفيق جودت
  اعوام 10 جامع، أبو أحمد توفيق آية

  اعوام 9 جامع، أبو أحمد توفيق ھيفاء
  اعوام 7 جامع، أبو أحمد توفيق أحمد
  اعوام 5 جامع، أبو أحمد توفيق توفيق

    
  عام 27 جامع، أبو محمد أحمد ياسر  :ابنھا

  عام 25 جامع، أبو الرحمن عبد رياض فاطمه  :زوجته
  اعوام 5 جامع، أبو أحمد ياسر ساجد :اوالدھم

  اعوام 4 جامع، أبو أحمد ياسر سراج
  عامان جامع، أبو أحمد ياسر سراء
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    عام 34 سھمود، محمود سليمان أحمد
  
 أبو لعائلة تابعة سكنية عمارة اإلسرائيليّ  الجوّ  سالح قصف ،19:30 الساعة ونحو ،20/7/2014 يوم في

 إحدى في. شقق ست وفيھا طوابق ثالثة من مؤلفة العمارة كانت. يونس خان بمنطقة سھيلة بني في جامع
 الخمس الشقق في. أحفادھا أحد ومعھا عمرھا، من والستين الرابعة في جامع، أبو فاطمة تسكن كانت الشقق
  .شخًصا 37 العمارة في يسكن كان المجمل وفي. وأوالدھم زوجاتھم مع الخمسة أبناؤھا يعيش كان األخرى

  
 و ابنائھا زوجات من  اربعة و ياسر ابنھا فاطمة، األم: العائلة أفراد من شخًصا 24 ُقتل القصف لھذا نتيجةً 

  .العائلة أفراد من يكن لم الذي حماس، ناشطي أحد سھمود، أحمد أيًضا الموقع في وُقتل.  احفادھا من 18
  
 وبسام تيسير: جامع أبو فاطمة أبناء من أربعة. فقط شخًصا 13 الحياة قيد على ظلّ  البيت سكان بين من

 لم الذين السبعة وأوالدھا ميسر زوجته ومعه هللا وعبد الدين، نور أعوام، 4 البالغ الدين نور وابنه وتوفيق
  .ميسر والديّ  لدى اإلفطار مائدة على ضيوًفا يحلّون كانوا ألنھم يُصابوا

  
 إنّ  بتسيلم لباحث قال السبعة، أوالده من وستة زوجته القصف في ثكل والذي ،)عاًما 36( جامع أبو توفيق
 وھذا. إليه يلجؤون آخر مكان وجود لعدم بيتھم في ظلوا لكنھم سكنھم، منطقة في يجري كان كثيًفا مدفعيًّا قصًفا
  10:القصف يوم في حدث عّما رواه ما
  

 لقد. صعبًا يوًما كان رمضان، شھر من والعشرون الثاني اليوم وھو ،20/7/2014 األحد، يوم
 من الكثير ھناك كان. الماّرة من خالية الشوارع وكانت حولنا، من المناطق الوقت طيلة قصفوا

 وأوالدھما وزوجته هللا عبد أخي باستثناء البيت، في وظللنا السماء، في االستطالعيّة الطائرات
 بن عمر مسجد في للصالة خرج الذي تيسير وأخي زوجته، والديّ  لدى اإلفطار لتناول ذھبوا

  .بيتنا من متر مئة نحو بعد على الخطاب
  
 حبة أتناول أكد لم. اإلفطار مائدة على واألوالد زوجتي مع أجلس كنتُ  تقريبًا 19:30 الساعة في
  .نفسه االنفجار أسمع لم. وعيي وفقدت علينا البيت انھار وفجأة الماء وشرب تمر

  
 في كانوا الذين أقربائي سألت. طفيفة إصابة أصبتُ . ساعتْين نحو بعد المستشفى في استيقظتُ 
 عّمن سألتُ  وعندما. الجوّ  من بيتنا قصف اإلسرائيليّ  الجيش إنّ  لي وقالوا حدث عّما المستشفى

 الحقيقة عنّي يخفون بأنّھم شعور لديّ  كان. أخوتي أبناء من وواحد فقط، أمي البداية في قالوا ُقتلوا
  .غرفتي يدخل شخص كلّ  واستجواب بعناد السؤال واصلت. القتلى من المزيد ھناك وأنّ 

  
. ُقتلوا أوالدي من وستة حملھا نھاية في كانت التي زوجتي أنّ  عرفتُ  فجًرا الرابعة الساعة نحو
 أنّ  أيًضا وعلمت. برأسه مصاب وھو أعوام، أربعة البالغ الدين نور ابني الركام من انتشلوا وقد
  .ُقتلوا أوالدھم وكلّ  أخوتي وزوجات أخوتي أحد

  
 كما إنذار، صاروخ البيت على يطلقوا ولم ھاتفيّة محادثة نتلقَّ  لم. إنذار أيّ  دون من قصفونا لقد

  .أخرى بيوت مع أحيانًا حدث
  

 كلّ  فقدنا فجأة. حياتنا وبناء البيت ھذا تشييد أجل من أخوتي مع عشرة الحادية سنّ  منذ عملت
 صور عدة لي تبّقى ما كلّ . الدين نور ابني إال لي يتبقّ  ولم ثوانٍ  خالل أبيدوا والبيت عائلتي. شيء
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 ھاتفي أفتح أنا. بأسبوع رمضان حلول قبل زفاف في التقطتھا كنت المحمول ھاتفي في لألوالد
  . حياتھم في المختلفة والمراحل أوالدي، وأتذّكر الصور إلى وأنظر الوقت طيلة

  
 من وبنات نساء تسع وقتل غزة مدينة في القصاص عائلة بيت في شقة قصف. 3

   21/7/2014 العائلة،
 

  :القتلى أسماء
  

  عام 33 القصاص، نصار محمد سميه
  اعوام 10 القصاص، خضر ياسر اسراء  :بناتھا

  اعوام 7 القصاص، خضر ياسر ياسمين
  اعوام 5 القصاص، خضر ياسر أروى
  اعوام 3 القصاص، خضر ياسر سمر

    
  (جائت من حي الزيتون) عام 67 ، صيام أحمد صابر فايزة  :أمھا
  (جائت مع بناتھا من حي الزيتون) عام 33 صيام، يوسف خضر علياء  :كنتھا
  (جائت معھا من حي الزيتون) شادية كنتھا بنات

  عام 12 القصاص، سعد اياد لمياء  
    اعوام 10 القصاص، سعد اياد نسمة

  
 عائلة بيت في العليا الشقة اإلسرائيليّ  الجيش ھاجم ،16:30 الساعة ونحو ،21/7/2014 يوم في

 كانت. بنات وست نساء ثالث: العائلة أفراد من وبنات نساء تسع ُقتلت وقد. غزة مدينة في القصاص
  .بيتھنّ  بترك اإلسرائيليّ  الجيش أمرھنّ  أنّ  بعد البيت في يمكثن منھنّ  وبنتان امرأتان

  
 من جزًءا ھدم فقد: دقيًقا ھجوًما وكان إنذار، أيّ  دون من الھجوم وقع بتسيلم، جمعتھا التي لإلفادات وفًقا

  .يتضّرر فلم طوابق ثالثة من المؤلفة العمارة سائر أّما. األخير الطابق في الغرف
  

 الطابقين وفي. ُھدى ابنتھما مع العائلة والدا سكن األول الطابق في: شخًصا 24 العمارة في سكن
  .عائالتھم مع وياسر، وسليم سالمة: المتزّوجون أوالدھما سكن اآلخرين

  
 الجيش فيھا وّزع احياء في بيوتھم تركوا عائلةال من آخر اً درف 17 العمارة إلى لجأ القتال أثناء وفي

 أوالدھا مع وصلت الزيتون، حيّ  سكان من شادية، االبنة: بيوتھم لترك السكان تدعو مناشير اإلسرائيليّ 
 التي األونروا مدارس إحدى في إياد زوجھا ومكث. األول الطابق في والديھا بيت في وسكنت السبعة

 في وسكنت وولدْيھا زوجھا مع الشجاعيّة، حيّ  سكان من أسماء، االبنة ووصلت كملجأ؛ اُستخدمت
  .قاسم أخيھا عائلة مع الثالث الطابق

  
 حضر القتال أثناء وفي. التسعة وأوالدھم الحبلى، ُسميّة وزوجته أحمد االبن سكن األخير الطابق وفي
  .الزيتون حيّ  سكان من الثالثة، أوالدھا ومعھا وكنّتھا أمھا: ُسميّة عائلة أفراد معھم للسكن
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 يُعّدون كانوا إذ السطح، على الشقة في واألوالد العائلة نساء من عدد الظھيرة بعد ساعات في مكث
 برفقة الثالث، بالطابق شقته في األثناء تلك في) عاًما 28( القصاص سليم وكان. اإلفطار وجبة ھناك
  11:كاآلتي حدث ما وصف وقد. عائلته من آخرين أفراد

  
 الشمال، من منّا متر مئتي نحو بعد على الموجود داود برج جھة من انفجار صوت سمعنا فجأةً 
 كي وأنا وياسر وأخي أبي خرجنا. متر مئتي نحو بعد على يقع الذي الظافر برج صوب من وأيًضا
 القريبة والمباني البرجْين إلى نظرنا. قويّ  انفجار صوت سمعنا دقائق خمس وبعد. حدث ما نرى
 الذي ھو بيتنا أنّ  أدركنا فقط وعندھا بيتنا من الحجارة علينا وقعت فجأةً . شيء أيّ  نرَ  لم ولكننا
 النار رأينا. الطريق في إلينا سالمة أخي وانضمّ  ياسر، شقة إلى بسرعة وأنا ياسر صعدنا. ُقصف
  .داخلھا في ملقيّة كانت جثث وعّدة الشّقة داخل في

  
 فأصيبوا البيت في يمكثون كانوا الذين األوالد سار أّما. ونساء فتيات  تسع قُتلت لالنفجار نتيجة

 في كانت التي الغاز قنينة انفجار بعد اندلعت التي للنيران نتيجة جسيمة، بعضھم حروق بالحروق،
  :ذلك بعد حدث ما حول سليم قاله ما وھذا. الشقة

  
 إلى وصلت التي اإلسعاف وبسيارات الحيّ  أھل بسيارات نقلناھم. الشارع إلى المصابين بنقل بدأنا

 جثث ياسر أخي رأى وعندما. جًدا صعبًا األمر كان. القتلى جثث أشالء بجمع بدأنا بعدھا. الموقع
 لمياء ابنتْيه جثتي رأى أن بعد أيًضا، الوعي شادية أختي زوج فقد وقد. عليه أُغمي عائلته أفراد
  .ونسمة

  
 كان الوضع ألنّ  الجثث دفنّا ذاته اليوم وفي الشفاء، مستشفى إلى إياد أختي وزوج ياسر نقلنا

  .الموتى غرفة في كافية أماكن المستشفى في تكن ولم صعبًا،
  
  

 فرًدا 11: شخًصا 12 وقتل غّزة بمدينة الرمال حيّ  في مكاتب عمارة قصف. 4
  21/7/2014 اإلسالمّي، الجھاد في وناشط والكيالني درباس عائلتي من

 

  :القتلى أسماء
  

  عام 47 درباس، محمد شعبان عايدة  :االخوة
  عام 41 درباس، محمد شعبان سورة
  عام 37 درباس، محمد شعبان محمود
  عام 30 درباس، محمد شعبان ايناس

    
  عام 52 الكيالني، أحمد ذيب إبراھيم: وزوجھا عام 44 الكيالني، محمد شعبان تغريد
  عام 11 الكيالني، ذيب إبراھيم ريم :اوالدھم

  اعوام 10 الكيالني، ذيب إبراھيم سوسن
  اعوام 9 الكيالنيـ ذيب إبراھيم ياسين
  اعوام 7 الكيالني، ذيب إبراھيم ياسر
  اعوام 3 الكيالني، ذيب إبراھيم الياس
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    عام 34 الدحدوح، سليمان شعبان
  
باك( العام األمن جھاز موقع أنبأ 23/7/2014 يوم في  حركة من المستوى رفيعة شخصيات عدة بإصابة) الشَّ

 التابع غّزة مدينة لواء في كتيبة قائد إنّه قيل الذي الدحدوح، شعبان خالد شعبان بينھم من اإلسالمّي، الجھاد
 األسرائيلي الجيش قصف عندما ،21/7/2014 يوم في الُمبكرة المساء ساعات في الدحدوح ُقتل 12.للتنظيم
 في الرمال حيّ  في طوابق ثمانية من المؤلفة ،"السالم برج" المكاتب، عمارة في العلويّة األربعة الطوابق
 خمسة بينھم من والكيالني، درباس عائلتيْ  من فرًدا 11 القصف في ُقتل الدحدوح جانب وإلى. غزة قطاع
  .أطفال

  
 وأفراد ھو ترك إنه قال بتسيلم، باحث أمام ،)عاًما 38( صيام الكرم عبد المحامي بھا أدلى التي اإلفادة في

 المكاتب عمارة من الثاني الطابق في مكتبه إلى ولجأوا القصف، بسبب غزة في التفاح حيّ  في بيتھم عائلته
 العمارة مدخل عند الصالة أّدى اإلفطار، وجبة وبعد ،21/7/2014 يوم في إنّه أقواله في وجاء. ُقصفت التي
  13:بعدھا حدث ما واصًفا وقال. عّمه وابن أبيه مع
  

 أطفال صراخ أيًضا سمعت. نوافذ وانكسار تھّدم أصوات سمعنا وفجأة قليالً  جلسنا ثم صلّينا
 وعندھا للخروج الناس بمناداة وبدأت العمارة باب فتحت. البرج يقصفون أنھم أدركت فقط وعندھا
 كانوا. البرج من السفلي القسم إلى المكتب من ينزلون وأوالدي وأمي وأخوتي زوجتي رأيت

 في والخامس الرابع الطابقان انھار وقد. الخوف من ويبكون ويصرخون ومرعوبين مذعورين
  .العمارة

  
 البيوت إلى ذھبنا ثم. الجثث ونقل المصابين تخليص أجل من المدنيّ  الدفاع رجال وصل بعدھا

 بيتھم إلى وأخذنا خالي ابن وصل وعندھا بخير العائلة وأفراد األطفال كلّ  أنّ  من تأّكدنا. المجاورة
  .غزة مدينة في النصر حيّ  في
  
 بيت في بيوتھم من فّروا وقد العمارة، في الخامس الطابق في المكاتب أحد إلى والكيالني درباس عائلتا التجأت
 زوج درباس، وابراھيم الكيالني، عائلة من وأخوات أخوة خمسة: شخًصا 11 تعدادھم مجمل وكان الھيا،
 ينتقلوا أن قبل. عاًما 11-3 بين أعمارھم تراوحت الذين الخمسة وأوالدھم األخوات، إحدى الكيالني، تغريد
 للفرار اضطّروا أنّھم إال غزة، في التفاح حيّ  في أحمد أخيھم بيت إلى فّروا قد كانوا المكاتب عمارة في للسكن
  .جميعھم ُقتلوا وقد. المتواصلْين النار وإطالق القصف بسبب أيًضا ھناك من
  
 عطيّة أبو عائلة بيت على انھار لّالجئين، جباليا مخيم في خالٍ  بيتٍ  قصف  . 5

   24/7/2014 العائلة، أفراد من خمسة ليقتل
 

  :القتلى أسماء
  

  عام 66 عيطة، ابو ابراھيم عبدهللا ابراھيم :الوالدان
  عام 55 عيطة، ابو عيد سليم جميله

  عام 32 عيطة، ابو هللا عبد إبراھيم محمد :اوالدھم
  عام 31 عيطة، ابو هللا عبد إبراھيم أحمد
    اعوام 4 عيطة، ابو إبراھيم أحمد ادھم: احمد ابن

                                                        
-http://www.mako.co.il/news-military/security-tzuk-eitan/Article :يُنظر 12
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 جباليا مخيّم في بيتًا األسرائيلي الجوّ  سالح قصف ليالً، 1:30 الساعة ونحو ،24/7/2014 يوم في

 التابعة العسكريّة الذراع في ناشط ھو ُقصف الذي البيت صاحب ابناء أحد. القطاع شماليّ  لّالجئين
 الجيش أنّ  بتسيلم جمعتھا التي اإلفادات من ويتّضح. القصف سبب ھو ھذا يكون ان الممكن من لحماس،

 الصاروخ عليه أُطلق الذي البيت يعرفوا لم المنطقة في السكان أنّ  إالّ  إنذار، صاروخ أطلق األسرائيلي
  .البيت إخالء عليه كان منھم من يدركوا ولم بالتحديد،

  
 بين ومن. المنطقة في اإلضافيّة البيوت بعشرات األضرار لحقت وقد. كلياً  دمر خاليا كان والذي البيت،
 من الرابعة في طفل بينھم من العائلة، أفراد من خمسة ُقتل إذ عطيّة، أبو عائلة بيت أصيبت التي البيوت
  .عمره

  
 أبو وجميلة إبراھيم يسكن كان األول الطابق في: طوابق ثالثة من مؤلّف بيت في عطيّة أبو عائلة تعيش
 مع المتزّوجون الثالثة أوالدھم يسكن الثاني الطابق وفي األرضيّ  الطابق في األربعة؛ أوالدھم مع عطيّة

  .نفًرا عشرون البيت في يسكن كان المجمل وفي. عائالتھم
  

 15 منذ البيت سكنوا إنّھم بتسيلم، لباحث األرضّي، الطابق يسكن الذي) عاًما 30( عطيّة أبو محمد وقال
 أثناء عاديّة شبه حياة عيش في نجحوا وقد نسبيًّا ھادئة كانت البيت فيھا يقع التي المنطقة إنّ  ويقول. عاًما
 بجوار يعيش لھم قريب بدعوة حتى قاموا إنھم وقال. السوق في المشتريات إجراء ذلك في بما القتال،
 ما حول محمد قاله ما وھذا. بيتھم إلى لاللتجاء المدفعيّة، للنار المعرضة المنطقة حيث الشرقيّة، الحدود
  14:البيت إصابة قبل حدث

  
 23:30 الساعة ونحو. فرحين وكنّا معھم نتحّدث وكنا والدّي، لدى األول الطابق في جميًعا جلسنا
 حين األخبار أشاھد كنتُ . األرضيّ  الطابق في شّقتي إلى ومنال آالء وأختيّ  وزوجتي أنا نزلنا
  .القريبة األيام في يُبرم قد النار إلطالق وقًفا إنّ  قالوا

  
 أحمد أخي نزل. جًدا وقريبًا قّويًا انفجار صوت سمعنا الليل منتصف بعد 1:30 الساعة ونحو

 وأخي أيًضا والداي نزل بعدھا. أمانًا أكثر األرضيّ  الطابق ألنّ  شقتي، إلى وأوالده وزوجته
 عندھا. بجانبنا األوالد ولعب الكنبات وعلى الفراش على جلسنا. عائلته مع محمد وأخي إسماعيل
 أردنا. الطيار بال الطائرة من اإلنذار صاروخ صوت يشبه آخر، صاروخ إطالق صوت سمعنا
 لنا يسمح ولم رفض أبي ولكنّ  اإلنذار، صاروخ عليه وقع بيت أيّ  لنرى البيت من الخروج
  .للجلوس فعدنا بالخروج،

  
. المستشفى في أنني ورأيت استيقظتُ  الغداة في. شيء بأيّ  فجأة أشعر أعد لم دقيقتين من أقلّ  بعد

 أصيبوا عائلتي أفراد سائر وإنّ  لبيتنا المجاور البيت قصفوا إنھم األطباء لي قال. باآلالم شعرت
  .المكثّف العالج في موجودة زوجتي إنّ  لي وقال إسماعيل أخي رأيت. متفاوتة إصابات

  
 جباليا مخيم في الزعتر تل منطقة في حمي بيت إلى ُعدت. المستشفى من خرجت ساعات عّدة بعد

 ذلك، سماعي عند مصدوًما كنتُ . عائلتي في قتلى ھناك إنّ  لي قالوا ساعات عّدة وبعد. لّالجئين
  . الصعوبة بالغة لحظة كانت ُقتلوا عائلتي أفراد أنّ  سمعت التي اللحظة. بانھيار وأصبت

  
 المتزوجين أخوته من واثنان عطيّة، أبو محمد والدا ُقتل جزئيًّا، ُدّمر الذي بالبيت حلّت التي لإلصابة نتيجة
  .اخيه ابناء من وواحد

                                                        
  .11/9/2014 يوم صباح، محمد إفادته سّجل 14



14 
 

 أفراد من تسعة ومقتل لّالجئين المغازي مخيم في الفار عائلة بيت قصف  . 6
   28/7/2014 العائلت،

 

  :القتلى أسماء
  

  عام 58 الفار، بدوي محمد سالم :الوالدان
  عام 58 الفار، احمد حسن زينات

  عام 35 الفار، محمد سالم امل  :بناتھم
  عام 28 الفار، محمد سالم جھان
  عام 18 الفار، محمد سالم نيفين
  عام 15 الفار، محمد سالم حنان

  عام 26 الفار أحمد حسين رھام  :كنتھم
  عام 23 الفار، أحمد حسين رمزي  :اخوھا
    عام 55 الفار، أحمد حسن فاطمه  :امھا

  
 مخيّم في الفار لعائلة تابع طابقين من سكنيّ  بيت ُقصف ،23:00 الساعة ونحو ،28/7/2014 يوم في

  .العائلة أفراد من تسعة القصف ضحية وكان القطاع، مركز في لّالجئين المغازي
  

 الطابق وفي. وحفيدان أوالدھما من ستة مع الفار وزينات سالم الوالدان البيت من األول الطابق في سكن
 وأخوھا رھام ام ،فاطمة معھم وسكن 2014 شباط في تزوجا اللذان رھام، وزوجته احمد ابنھم سكن الثاني
 إلى والعودة القطاع من بالخروج األردن، من قادمين الزفاف حفل حضرا اللذان رھام وأخ أمّ  ينجح لم. رمزي
  .شخًصا 14 المجمل في البيت وسكن. رفح معبر إغالق بسبب بيتھما

  
 أكثر اُعتبر والذي للبيت األول الطابق في أحمد، االبن باستثناء العائلة، أفراد كلّ  مكث 28/7/2014 ليلة
  15:بتسيلم لباحث العائلة افراد أحد ،)عاًما 23( الفار محمود وقال. أمانًا

  
 مخيًفا الوضع كان. الالجئين مخيم في مختلفة لمناطق المتواصل القصف تخلّلھا عصيبة، ليلة كانت
. مسبق إنذار أيّ  دون من كبير، انفجار صوت سمعنا فجأة. مقطوًعا الكھربائيّ  التيار وكان جًدا

 بعد استيقظت. اللحظة تلك في يحصل ما بالضبط أعرف ولم شيئًا أسمع لم االنفجار صوت ولشّدة
 واخترقت اليسرى يدي في وبكسور برأسي ُأصبتُ . المستشفى في راقد أنني ألكتشف أيّام خمسة
   .جسدي أنحاء شظايا

  
 في اجتمعوا العائلة أفراد إنّ  لبتسيلم أيًضا ھي وقالت القصف، من) عاًما 33( الفار إيمان نجت وقد

  16:وقالت. للبيت األول الطابق
 جّدًا قويّ  انفجار وقع فجأة. وقعت التي األحداث من والخوف القتال عن وتحّدثنا العشاء بعد جلسنا

 وال جانبي إلى كانت التي حنان أختي ال شيئًا، أرَ  لم بعدھا. قسمْين إلى ُقسم الصالون بأنّ  وشعرتُ 
. المساعدة وطلب ورمزي أحمد أخي على نادى. محمود أخي صوت سمعت. غيرھا آخر أحد
 أيّ  أرَ  لم. األمام إلى يدي مددتُ . الركام من وحماني مائالً  كان البيت في عمود تحت زحفتُ  بعدھا
 يوسف جارنا، بيت إلى وصلت حتى الركام بين طريقي بتلّمس بدأتُ . والغبار الظالم بسبب شيء

. وأجلسوني إليھم وصلت. تقريبًا أمتار خمسة عرضه شارع بيتنا عن بيته يفصل الذي موسى،
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 عن والدم والتراب الغبار غسلت. لي األوليّ  اإلسعاف بتقديم قريبھم وبدأ بجراح مصابة كنت
  .وجھي

  
 حلّ  ما أعرف لم. البلح دير في األقصى شھداء مستشفى إلى لنقلي وصلت إسعاف سيارة طلبوا
 في وبرضوض رجليَّ  في بشظايا مصابة وكنت للفحوصات، المستشفى في خضعت. بعائلتي
  .جسمي

  
  :الحًقا إالّ  عائلتھا أفراد بموت تعرف لم إنھا لبتسيلم إيمان وقالت

  
 ومن. أسابيع لثالثة السير على أقوَ  لم رجليّ  في الشظايا وبسبب. ونفسانيًّا جسمانيًّا مصابة كنتُ 
 فيھا أتذّكر مّرة كلّ  في أبكي وأنا الصدمة أعاني أزال ما لكنّني الجسمانيّ  وضعيّ  تحّسن وقتھا
   .عائلتي

  
 كنت ألنني غيرھما، من أكثر ونيفين حنان ألختيّ  أشتاق لكنني عائلتي، أفراد لكلّ  مشتاقة أنا

 تأمل نيفين كانت. جّدًا منّي قريبتْين وكانت جّدًا قويّة عالقتنا كانت. النوم غرفة معھما أتقاسم
 قالت. البيت في األكبر الُمدلّلة وكانت العاشر للصفّ  انتقلت حنان. الجامعة في الشريعة بدراسة

 لدى تدرس كي الصباحيّة الدراسة إلى المدرسة في المسائيّة الدراسة من باالنتقال ترغب إنھا لي
  . ُمدّرسة تعمل التي صابرين، أختي

  
 19 ومقتل لّالجئين البريج مخيم في جبر أبو لعائلة تابعة بيوت ثالثة قصف. 7

  29/7/2014 جبر، أبو عائلة من فرًدا 17 منھم شخًصا،
 

  :القتلى أسماء
  

  عام 77 جبر، أبو سليمان محمد حمدان :الوالدان
  عام 60 جبر، أبو حسان غنام فضة

  عام 36 جبر، أبو محمد حمدان أحمد :اوالدھم
  عام 32 جبر، أبو محمد الرحمن عبد سميه  :زوجته  
  اعوام 4 جبر، أبو حمدان أحمد حال  : ابنتھم  
  عام 26 جبر، أبو محمد حمدان جبر  
  )المغازي الالجئين مخيم من اوالدھا مع وصلت( عام 25 جبر، أبو محمد حمدان دينا  
  اعوام 3جبر، أبو محمد رائد محمد: ابنھا    
  واحد عام جبر، أبو محمد رائد سما: ابنتھا    
  )البريج الالجئين مخيم من وصلت( عام 23 ،)جبر ابو( اسعد محمد حمدان عائشه  
  عام 19 جبر، أبو محمد حمدان فضل  

  )الشاطئ الالجئين مخيم من امھا مع وصلت(  اشھر 5 عيسى، ابو خليل صالح تُقى :حفيدتھم
      
  المجاور البيت في قتل
  عام 35 جبر، أبو سالم محمد أنوار  
  عام 22 جبر، أبو محمود كفاح لينا: زوجته    
  اعوام 3 جبر، أبو محمد أنور لين: بناتھم    

  واحد عام جبر، أبو محمد أنور سلمى        
  عام 25 ،)انور اخت( جبر أبو سالم محمد أنوار  



16 
 

      
  عام 23 العال، عبد سعيد عمر أحمد
    عام 25 عون، ابو سعيد صالح ايمن

 
 لّالجئين، البريج مخيّم في بيوت ثالثة األسرائيلي الجيش قصف ،00:30 الساعة ونحو ،29/7/2014 ليلة
 أقيمت التي المؤقتة المالجئ أحد إلى سكانه لجأ أن بعد السكان من خاليًا البيوت احد كان. جبر أبو لعائلة تابعة
   .القطاع في
  
 أبو عائلة افراد احد مع المساء ذلك التقيا قد آخرين وشخصين جبر أبو عائلة من فرًدا 17 القصف في ُقتل
  .جبر

  
  17:الحادثة حول القصف، في ُقتل الذي العال أحمد ووالد جار ،)عاًما 55( العال عبد عمر قاله ما ھذا

  
 الفطر عيد وكان اوالدي، مع البيت في كنتُ  ،29/7/2014 الثالثاء، يوم من المساء ساعات في
 مخيّم في كثيرة مناطق صوب مدفعيّة ونار الجوّ  من قصف عمليّات القتال أيّام في كانت. حلّ  قد

  .المخيّم من الشماليّ  الجزء في القصف ترّكز نفسه، اليوم وفي. لّالجئين البريج
  

 00:30 الساعة وفي. العائلة أفراد سائر مع أنا وبقيتُ  البيت من أحمد خرج 23:00 الساعة قرابة
 من خرجتُ . أنا بيتي استھدف القصف أنّ  اعتقدتُ  أنّني لدرجة جّدًا قويّ  انفجار صوت سمعت ليالً 
 أقلّ  أو متر مئة يبعد الذي جبر، أبو حمدان بيت أنّ  وجدنا. أيًضا جيراني وخرج عائلتي مع البيت
  .كليّة تھّدم لقد. موجوًدا يعد لم شرًقا، بيتنا عن

  
 عمره ولد ألولھما– أوالد ولھم متزّوجان منھم اثنان أوالدھم، من ثالثة مع يسكنون جبر أبو وفداء حمدان كان
 يسكن كان القتال، أثناء وفي. أعوام أربعة وبين العام ونصف عام بين أعمارھم تتراوح أوالد ثالثة وللثاني عام
 القطاع في أخرى مناطق في بيوتھنّ  من ھربنَ  الالتيمع اوالدھم،  المتزّوجات الثالث بناتھما أيًضا البيت

 حضرت والتي غزة، لمدينة المجاور لّالجئين الشاطئ مخيم سكان من ،)عاًما 30( نجاح: خطًرا أكثر اُعتبرت
 في لّالجئين المغازي مخيم سكان من التاسع، بشھرھا وحامل) عاًما 29( ودينا االثنتْين، ابنتيھا مع البيت إلى

 خطورة أكثر منطقة في بيتھا من حضرت التي الحامل، وعائشة االثنين، ولديھا مع وحضرت القطاع، مركز
 حمدان البيت بقصف ُقتل وقد. القتال أثناء شخًصا 18 البيت يسكن كان المجمل وفي. لّالجئين البريج مخيم في

  .العام ونصف العام تبلغ كانت التي نجاح وابنة عائشة وأختھا وولداھا، ودينا جبر، أبو وفداء
  
 مع عاًما، 65 عمرھا أرملة وھي جابر، أبو ھنيّة تعيش كانت فقد بالقصف أصيب الذي الثاني البيت في أّما

. فقط ھنيّة إالّ  القصف من ينجُ  لم. أعوام ثالثة والثانية عام عمرھا األول االثنتْين، وابنتْيه وزوجته وابنھا ابنتھا
  18:الليلة تلك في األحداث تسلسل حول بتسيلم لباحث قالته ما وھذا

  
 غروب ومع. لّالجئين البريج مخيم من مختلفة أجزاء في القصف من الكثير جرى الليلة تلك في

 لينا وزوجته أنور وابني أنوار وابنتي أنا سويّة، وأكلنا العشاء، لنا ليشتري أنور ابني ذھب الشمس
 وزوجته أنور صعد بعدھا. سويّة واحتفلنا حلّ  قد الفطر عيد كان. وسلمى لين الرضيعتان، وطفلتاه
  .أنوار ومع معي الطفلتان وظلت شقتھما، إلى لينا
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 أيّ  أسمع لم. فجأة علينا بُرّمته البيت انھار وعندھا الكھربائّي، التيّار انقطع 00:30 الساعة قرابة
 دير في األقصى شھداء مستشفى في أنني واكتشفت استيقظت الغداة في. الوعي عن غبت. انفجار
 سألت استيقظتُ  عندما. الرأس في كبيرة إصابة وأصبت بالغة إصابة اليسرى رجلي أصيبت. البلح
: جميًعا ُقتلوا إنھم لي قال السؤال على أصررتُ  أن وبعد لدّي، عدنان أخي ابن كان. أوالدي عن
  .قُتلوا العائلة أفراد سائر إنّ  لي وقالت أخي ابنة وصلت الغداة في. وأوالدھما وزوجته وابني ابنتي

  
 عائلتي كلّ  فقدت. للغاية عسيرة وجسديّة نفسانيّة وضعيّة في كنتُ . أيام ثالثة المستشفى في رقدتُ 
  .محمود أخي بيت في البيت، أطالل بجانب اآلن أعيش أنا. وبيتي

  
 ولم آخرين، أناس مع فعلوا كما ھاتفيًّا بنا يتصلوا لم. مسبق إنذار أيّ  دون من بيوتنا قصفوا لقد

 ُمسنّة وحيدة، ظللتُ  واآلن يُعيلني، أنور ابني كان. أيًضا الجيران يُعلموا ولم إنذار صاروخ يطلقوا
  .اآلن بعد سأعيش كيف أعرف ال أنا. شيء كلّ  فقدتُ  لقد. ومصابة

  
 تلك أحداث عن ُقصفت، التي البيوت بجوار يعيش الذي ،)عاًما 45( جبر أبو نھاد العائلة قريب أيًضا وتحّدث
   19:الليلة

  
 كان. مذعوًرا قمتُ . كبير انفجار دويّ  سمعتُ  وفجأة. للنوم خلدتُ  ،29/7/2014 الثالثاء، يوم في

 من خرجتُ . بالعتمة طريقي بتلّمس بدأتُ . مقطوًعا الكھربائيّ  والتيار والدخان بالغبار مليئًا البيت
 استعنت. وأختي والدتي غرفة دخلت. بيتنا في وقع القصف أنّ  أدركتُ . الدمار ورأيتُ  الغرفة
 الرضيع، عّمي ابن ابن يامن، أيًضا الركام تحت ووجدت. لركاما تحت االثنتين ووجدتھما بمصباح
 الجيران من عدد وصل. تقريبًا مترين مسافة قدره ما بيتنا، إلى بيته من الركام مع طار الذي

 الحروق، يامن وعانى طفيفة، بإصابات وأختي أّمي أصيبت. الثالثة إخراج على وساعدوني
   .اليسرى والرجل اليد في وكسوًرا الرأس في وإصابات

  
 بئر ُحفرت إذ حسني، عّمي أرملت بيت وكذا كليّة ُھدم حمدان عّمي بيت أنّ  ورأيت حولي نظرتُ 
 شظاياه وتطايرت بالكامل ھنيّة العمة بيت أيًضا ُھدم وقد. البيت عليه قام الذي الموقع في عميقة
 ضوء واستخدمنا بأيدينا بحثنا. آخرين ناجين عن بالبحث والجيران أنا بدأنا. المجاورة البيوت على

  {...} القتلى جثث بإخراج بدأنا وبعدھا العائلة من أشخاص عّدة بتخليص نجحنا. المحمولة الھواتف
  
   .إنذار صاروخ دون ومن ھاتفيّة مكالمة دون ومن إنذار، أيّ  دون من قصفونا لقد

  
   29/7/2014 شخًصا، 34 ومقتل يونس خان في الّدالي عمارة قصف  . 8
 

  :القتلى أسماء
  

  :النجار عائلة
  عام 47 النجار، حامد احمد جميل
  عام 25 النجار، احمد جميل وائل  :اوالده

  اعوام 3 النجار، وائل ليالي:وائل ابنت    
  اعوام 3 النجار، وائل ليالي  

  عام 22 النجار، احمد جميل والء
  عام 19 النجار، احمد جميل اية
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  عام 17 النجار، احمد جميل دعاء
  عام 12 النجار، احمد جميل محمد

  
  :معمر عائلة
  :واوالده عام 32 معمر، نادي مرزوق احمد

  اعوام 3 معمر، مرزوق احمد يزن  
  عامان معمر، مرزوق احمد حلى

  عام 30 معمر، نادي مرزوق ھند اخته
  

  :بريكة عائلة
  عام 58 بريكة، محمد مؤنس صبحية

  عام 35 بريكة، سليم سالم باسمة وزوجته عام 31 بريكة، احمد فايز احمد: ابنھا  
  عامان بريكة، فايز احمد جنى :بناتھم    

  واحد عام بريكة، فايز احمد لمى
  عام 16 بريكة، احمد فايز اسامة: ھاابن  

  :عامر ابو احمد سلمان احمد عائلة
  عام 40 عامر، ابو ابراھيم حجاج منى وزوجته عام 40 عامر، ابو احمد سلمان احمد

   :اوالدھم  
  عام 11 عامر، ابو احمد سلمان احمد محمد  

  عام 10 عامر، ابو احمد سلمان احمد مرح
  اعوام 8 عامر، ابو احمد سلمان احمد ياسر
  اعوام 5 عامر، ابو احمد سلمان احمد مروى
  اعوام 3 عامر، ابو احمد سلمان احمد سليمان

      
  :عامر ابو احمد حسن وضاح عائلة
  عام 41 عامر، ابو احمد سليمان عروبة وزوجته عام 39 عامر، ابو احمد حسن وضاح

   :اوالدھم  
  عام 12 عامر، ابو حسن وضاح عمر  

  اعوام 10 عامر، ابو حسن وضاح الغني عبد
  اعوام 9 عامر، ابو حسن وضاح عماد
  اعوام 7 عامر، ابو حسن وضاح عيسى
  اعوام 5 عامر، ابو حسن وضاح الدين عز

      
  :وضاح وةاخ
  عام 35 عامر، ابو احمد حسن احمد  

  عام 19 عامر، ابو احمد حسن محمد
  قتلت في البيت المجاور

    اعوام 9 الرمالي، انور سامي اية  
  
 يونس، خان مدينة في الدالي عمارة طائرة قصفت صباًحا، 8:00 الساعة ونحو ،29/7/2014 يوم في

 شقق، أربع كانت والثالث الثاني الطابقين وفي أطفال، روضة األول الطابق احتوى. طوابق ثالثة من المؤلفة
 عائلة أفراد من شخًصا 23 القتال أثناء عليھم زاد شخًصا، 21 العمارة سكن المجمل وفي. مؤّجرة منھا ثالث
 األساس حتى القصف في العمارة ُھدمت. األطفال روضة إلى لجأت التي الكبيرة، عبسان من عامر أبو
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 من أفراد 7: القاصرين من منھم 18 شخًصا، 33 نفسھا الدالي عمارة في ُقتل. مجاورة بيوت أيًضا وأصيبت
 عّمار، أبو عائلة من شخًصا 16 بريخة، عائلة من أشخاص 6 معّمر، عائلة من أشخاص أربعة النّجار، عائلة
  .األخرى المجاورة المباني في أناس وأصيب مجاورة، عمارة في) أعوام 8( رمالوي آية أيًضا وُقتلت

  
 مع وتحّدثت. الوحيدة وحفيدتھا الثمانية وأوالدھا زوجھا مع باإليجار العمارة في) عاًما 46( النّجار ھناء تعيش
  20:عائلتھا أغلب فيه فقدت الذي الصباح عن بتسيلم باحث

  
 بأنّه شعرنا ألنّنا الصالون في جميًعا ننام كنّا. الفطر عيد أيّام ثاني كان ،29/7/2014 الثالثاء، يوم
 يُطل وحده رأسي كان. والرمال الركام تحت مدفونة كنت استيقظتُ  عندما. أمانًا البيت أجزاء أكثر
 حولي من وكانت. بصعوبة أتنفس وكنت جًدا، تؤلمني وظھري رجالي كانت. الركام خارج من

 من النظر حاولت. الركام عني وأزالوا حولي حفروا. تخليصي يحاولون كانوا شبان مجموعة
 عن للبحث ِاذھبوا أتركوني،: "للشبان قلت. منھم أحًدا أرَ  لم لكنّني أوالدي، على والعثور حولي
  .حولي من الحفر واصلوا لكنھم ،"أوالدي

  
 مغطيْين ووجھھا شعرھا كان. منّي قريبًا وضعھا ثم نور، ابنتي يحمل شابًّا رأيتُ  دقائق عّدة بعد

 التي إالء ابنتي تخليص تحاول الشبان من أخرى مجموعة رأيت .وتصرخ تبكي وكانت بالغبار،
 ھذه في. الحياة قيد على زالت ما وإنھا تتنّفس إنّھا يقولون سمعتھم. الركام تحت مدفونة كانت
 بعدھا الوعي عن غبت أنني أعتقد. تخليصي وحاولوا حولي يحفرون زالوا ما الناس كان األثناء

  .المستشفى في سرير على استيقظتُ  أنني أتذّكره الذي األمر ألنّ 
  

 زوجي وأين وحدث عّما سألتھما. تبكيان بجانبي أختاي كانت. 8:30 الساعة نحو ذلك حدث
 إنّ  لي وقالتا. فقط أصيبوا عائلتي افراد إنّ  وقالتا عنّي حدث ما إخفاء حاولتا البداية في. وأوالدي
  . نومنا أثناء البيت قصفت حربيّة طائرة

  
 وقالت. القصف جراء ُقتلوا وحفيدتھا أوالدھا من وخمسة زوجھا إنّ  لھناء العائلة أفراد قال بعد فيما

  : بتسيلم لباحث
  
 صرختُ . الدالي عطيّة محمد أخي، بيت إلى أخذوني ،10:00 الساعة ونحو الصباح، ذلك في

 وضع بسبب بذلك لي يسمحوا لم ولكنھم األخيرة للمّرة أوالدي رؤية طلبتُ . الطريق طيلة وبكيتُ 
 الثالثة أوالدي مع أخي بيت في أعيش زلت ما القصف، على شھرين وبعد اآلن، وحتى. الجثث
 في بأنّني أشعر وأنا فعالً، معنا حصل ھذا أنّ  التصديق على قادرة غير زلت ما. لي تبقوا الذين
   .منه االستيقاظ وأحاول كابوس

  
 ويجب الذاتيّة بقواھا تأكل أن يمكنھا وال. يدْيھا تحريك على قادرة غير ،)عاًما 20( آالء ابنتي

 وخصوًصا الوقت، طيلة خائف وھو. صعبة نفسانيّة وضعيّة في) أعوام 10( كريم ابني. إطعامھا
  .وغاضب عصبيّ  وھو العتمة، في

  
  21:بتسيلم لباحث وقال. مجاور بيت في عائلته مع أوالد، لخمسة أب ،)عاًما 54( الرمالوي حمزة يعيش

  
 إال أسمع ولم نسبيًا، ھادئًا الوضع كان استيقظتُ  عندما ،29/7/2014 الثالثاء، يوم صبيحة
 8:00 الساعة وقبل. استيقظ قد وبعضھم نائمين زالوا ما أوالدي بعض كان. بعيدة قصف أصوات
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 الھواء في تطاير قد اإلسبست من المصنوع سقفنا بأنّ  شعرتُ . قويّ  انفجار صوت سمعت بقليل
 لحظات عّدة وبعد. بيتنا في وقع االنفجار أنّ  ظننتُ . رؤوسنا على الحجارة وقعت. ثانية وحطّ 

 سمعتُ . والحجارة الركام من كبيرة قطع علينا وقعت. السقف وانھار آخر، انفجار صوت سمعتُ 
 سحب تبدأ ولم المكان، يسود الغبار كان. شيئًا أرى أكن لم لكنني يصرخون واألوالد زوجتي
 األرض على ملقيًّا) عاًما 25( محمد ابني رأيت. دقائق ثالث نحو بعد إال بالتبّدد والغبار الدخان
 بالدم مغمورْين) عاًما 22( وأحمد) عاًما 16( رامي ولديّ  أيًضا رأيت. رأسه من ينزف والدم
 قد الغربيّة البيت جدران كانت. تصرخان) عاًما 18( مھا وابنتي بثينة زوجتي وكانت. والغبار
 الشارع إلى فأخرجونا لمساعدتنا، الجيران وصل لحظات عدة بعد. فعله يجب ما أعرف لم. تھّدمت
  .المستشفى إلى ينقلونا كي
  
 أنّ  أدركتُ  وعندھا الدالي، إياد جارنا بيت صوب يركضون الناس من الكثير رأيت الشارع في

 أيًضا عندھم ومكث باإليجار، عائالت فيه وتعيش طوابق ثالثة من بيته. بيته نحو ُصّوب القصف
  .يونس خان في الشرقيّة البلدات من ھربوا أقرباء

  
 بالرأس أصبتُ  أنّني أدركتُ  اإلسعاف سيّارة ننتظر كنّا وفيما. الركام من كومة إلى بيته تحّول لقد

 للبيت الموازي الشارع في لنساء جثث ثالث ورأيت المنطقة في تجّولت. مالبسي على الدم ورأيت
 بالبيوت لحق الذي الكبير الدمار أيًضا رأيتُ . قماش بقطعة مغطّاة الجثث إحدى كانت. ُقصف الذي

  . أخي بيت من المصابين يخرجون الجيران وكان الجوار، في األخرى
  
 من شخًصا 11 ومقتل لّالجئين جباليا مخيّم في بالطة عائلة بيت قصف  . 9

  29/7/2014 العائلة، أفراد
 

  :القتلى أسماء
  

  عام 17 بالطة، نظمي الكريم عبد ھديل: البيت صاحب الكريم، عبد ابنت
  عام 21 بالطة، عزمي نعيم وفاء  :كنته

  واحد عام بالطة، الكريم عبد نظمي الكريم عبد ابنھا    
  

  عام 45 بالطة، محمد نظمي نعيم: عائلته مع بيته الى لجأ الذي اخيه
  عام 39 بالطة، محمد مطاوع سحر: زوجته  

  عام 30 معمر، نادي مرزوق ھند اخته
  عام 24 بالطة، نظمي نعيم مريم: اوالدھم    

  عام 22 بالطة، نظمي نعيم دعاء
  عام 19 بالطة، نظمي نعيم ھناء
  عام 14 بالطة، نظمي نعيم آآلء

  عام 13 بالطة، نظمي نعيم اسراء
    اعوام 8 بالطة، نظمي نعيم يحيى

  
 مخيّم قلب في بالطة عائلة بيت األسرائيلي الجيش قصف ،15:00 الساعة ونحو ،29/7/2014 يوم في

  .العائلة أفراد من شخًصا 11 وُقتل القطاع، شماليّ  لّالجئين، جبالي
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 أوالد، وأربعة وُھدى، الكريم عبد الوالدان،: أفراد ثمانية غرف، ثالث من المؤلف العائلة بيت في يسكن وكان
 إليه انتقلت نسبيًّا، آمنًا ويُعتبر االسمنت من مبنيًّا كان البيت أنّ  وبما. شھًرا 13 البالغ األبناء أحد وابن وزوجة

  .أفراد تسعة من المؤلفة الكريم، عبد أخ نعيم، عائلة القتال بدء مع
  
 كانوا والباقي نائمين كانوا وبعضھم الصالون، في التلفزيون البيت سكان من عدد شاھد القصف أثناء في

  22:حدث ما واصًفا نعيم، ابن ،)عاًما 18( بالطة عالء وقال. البيت خارج يمكثون
  
 القھوة والدي احتسى بعدھا. التلفزيون لمشاھدة وجلسنا الغداء وجبة تناولنا الثالثاء يوم ظھيرة في
 أن أّمي من وطلبت الدرج على أقف كنت أنا. للنوم عمي وخلد الصالون في نحن بقينا. للنوم وخلد
 المالبس لي تحضر كي أّمي دخلت. واالستحمام بيتنا إلى الذھاب أردت ألنني مالبس لي تحضر
 ابن مع السقف إلى صعدت. البيت من األمتار عشرات بعد على قويًّا انفجار صوت سمعت وعندھا
 البيت في انفجار صوت سمعنا وعندھا األسفل، إلى ونزلنا الدخان رأينا. عّمي وزوجة نظمي عّمي

  .ودمار ركام وصوت
  

  23:حصل ما واصًفا الكريم، عبد ابن ،)عاًما 24( بالطة نظمي وقال
 ليحميه بقّوة واحتضه محمد أبي أخذ. علينا الركام وقع اللحظة تلك وفي آخر انفجار صوت سمعنا
 الثامنة، ابن يحيى عمي ابن رأيتُ  وعندھا البيت بجانب أّمي مع كنت أنا. تناثر الذي الركام من

 كانت. رأسه من ينزف كان الذي يحيى أبي أخذ. البيت مدخل عند األرض على مستلقيْين وأّمه،
 عبد ابني، تخليص أجل من ھناك إلى ذھبت. غرفتي من يخرج الدخان إنّ  أبي لي قال. تبكي أمي

 إلى ذھبت. يبكي سمعته لكنني والغبار الدخان بسبب شيء أيّ  أرَ  لم. شھًرا 13 الـ ابن الكريم،
 وخرجت أخذته. ھناك الكريم عبد ووجدتُ  أيًضا، والغبار الدخان منھا خرج التي ھديل أختي غرفة
 عائلتي أفراد سائر أرَ  لم. رجله في بالغة إصابة مصابًا وكان أصابعه من جزء ُقطع. النافذة عبر
  . الغرفة في

  
 أيًضا، قتلتا وأخته زوجته بأنّ  أعلموه بعدھا. ساعة نحو بعد وفته أعلنت وھناك المستشفى، إلى ابنه نظمي نقل
  :نظمي قاله ما وھذا. القتلى جنازات جرت الغداة في. عشرة الثامنة ابن عالء باستثناء أيًضا، عمه عائلة وكل

  
 إلى الجميع ذھب النھاية في. يدفنوه كي ألقربائي إعطائھا على أوافق ولم ابني بجثة أمسكت
 التوقف أستطع ولم أتحرك لم. ھلع حالة في كنت. مرافقتھم أستطع ولم مكاني، أنا وبقيت المقبرة
 كلّ  مكثت حيث جميل، عّمي بيت إلى ذھبتُ  بعدھا. ساعات لعّدة الوضعيّة ھذه في بقيتُ . البكاء عن

 وحاولت البكاء، عن أتوقف لم". مات الكريم عبد" لھا وقلت وبكيت أميّ  مع جلست. العائلة
  .عميق بألم أشعر كنت. تنجح لم لكنھا تھدئتي،

  
  :عّمه بيت في اليوم يعيش وھو عائلته أفراد كلّ  ثكل الذي ،)عاًما 18( بالطة عالء وقال

 يمكنني ال. الشديد بالحزن وأشعر اآلن، وحدي أنا. ُقتلت قد بُرّمتھا عائلتي أنّ  من مصدوًما زلت ما
   .للغاية صعبًا الفراق كان لقد. والتوتر والخوف التركيز بقلة أشعر وأنا به، أمرّ  ما أصف أن
  

   29/7/2014 شخًصا، 18 ومقتل جباليا في سكنيًّا بيتًا يصيب مدفعيّ  قصف. 10
 

  :القتلى أسماء
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  عام 50 ربه، عبد حسن إبراھيم بركه
  عام 29 ربه، عبد علي جمال عالء  :ابنائھا

  اعوام 3 ربه، عبد جمال عالء رھف :ابنته    
  عام 24 ربه، عبد علي جمال محمد  
  واحد عام ربه، عبد جمال محمد جمال: ابنه    
  عام 23 ربه، عبد علي جمال هللا عبد  

  عام 20 ربه، عبد علي جمال إبراھيم
  عام 77 البطش، محمد محمود حليمة
  عام 11 البطش، محمد اسماعيل آية

  عام 26 مسلم، عطيه خضر محمد
  عام 38 سليمان، سعيد خليل نھاد

  اعوام 6 سليمان، حسني محمد براء: ابنھا  
  واحد عام سليمان، حسني محمد حليمة: ابنتھا

  عام 50 حمودة، حسن جمال ماجدة
  عام 39 حمودة، أحمد عادل كائنات
  عام 13 حمودة، خليل الدين حسام حنين
  عام 20 عسلية، حسن عدلي إبراھيم
    عام 17 جنيد، يوسف خميس عزت

  
 بيوت أصابت ثقيلة مدفعيّة نيرانًا األسرائيلي الجيش أطلق ،22:15 الساعة ونحو ،29/7/2014 يوم في

 شخًصا، 18 القصف ھذا في وُقتل. القطاع شمال جباليا مركز في العمرّي، المسجد بجوار الواقعة المدنيّين
  . تقريباً  دقائق عشر القصف تواصل وقد. الھرب محاولتھم أثناء وبعضھم البيوت داخل في بعضھم

  
 أقربائھم بيوت إلى لجؤوا أشخاص أيًضا القتلى بين من وكان القتال، أثناء نسبيًّا ھادئة المنطقة ھذه اُعتبرت

   .القطاع في خطًرا أكثر اُعتبرت التي المناطق في الواقعة بيوتھم من فّروا أن بعد
  
  24:بيته إلى جميعھم لجأوا عائلته، أفراد من ستة فقد الذي) عاًما 47( حمودة وصفي قاله ما ھذا

 الذين السكان من اإلسرائيليّ  الجيش وطلب. نسبيًّا ھادئة منطقتنا كانت كلھا القتال فترة أثناء في
 إلى الذھاب حتى بوسعنا وكان. جباليا إلى واالنتقال بيوتھم إخالء األخرى المناطق في يعيشون
  . الحيّ  في والتسوق للصالة المسجد

  
 تفجيرات عدة سمعت عندما البيت في كنت ،22:20 الساعة ونحو ،29/7/2014 الثالثاء، يوم

 ومع. ثقيالً  وكان دقائق لعدة القصف وتواصل. برّمتھا المنطقة التفجيرات ھذه ھّزت لقد. متتالية
 وكانوا األرض على جلس البيت في كان من كل. أكثر بيتي من يقترب بأنه شعرت الوقت مرور
 انفجار وقع فوًرا بعده ومن الشرق على الُمطلّ  الشباك عبر قويًّا ضوًءا رأيت وعندھا. جًدا خائفين
 بأنّ  شعرنا. تتكسر شبابيك عدة وسمعت بيتنا إلى تدخل والشظايا الحجارة بأنّ  شعرنا. ھائل

 ومع. يتوقف ال القصف أنّ  رأينا أنّنا خصوًصا األرضّي، الطابق إلى النزول وقّررنا خطير الوضع
  .متتالية انفجارات ستة نحو سمعنا دقيقة كل
  

 مذعورين وكنا البعض، بعضنا ارتطمنا. األرضيّ  الطابق إلى المؤّدي الدرج باتجاه جميعنا ركضنا
 عشر نحو ھناك وجلسنا األرضيّ  الطابق إلى وصلنا. ويصرخون يبكون األوالد وكان ومرتبكين
 الحجارة، علينا ووقعت ھائل انفجار صوت سمعنا بعدھا. خاللھا الثقيل القصف استمرّ  دقائق
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 صار. القصف جراء األرضيّ  الطابق في الغربيّ  الحائط من جزء تھّدم وقد. الناس بعضھا وأصاب
 ھذه في. ويھربون الشارع في يركضون الجيران سمعنا ثم خطورة أكثر البيت في المكوث
  .رؤوسنا فوق ينھار أن خشية البيت وترك تقليدھم قّررنا المرحلة

  
 وقفت أنا. عائلتي أفراد من خمسة خرج ورائه ومن الشارع إلى وخرج الباب الحكيم عبد أخي فتح
 في قويّة انفجارات أربعة ُسمعت خروجھم لحظة في ولكن بالخروج، وھممتُ  الباب جانب إلى

 صوب والشظايا الحجارة تطايرت التفجيرات ھذه وبعد. بالبيت المحيطة المنطقة في كلھا الشارع،
  . األرض على ووقعتُ  طرتُ  وأنا جًدا قريب آخر انفجار وقع بعدھا. الداخل في كان من كلّ 

  
 فقد القطاع، في أخرى مناطق من أقرباء أيًضا ھي بيتھا إلى فرّ  التي ،)عاًما 36( عسليّة نصرة أّما

  25.ربّه عبد عائلة أبناء من منھم سبعة منھم، أشخاص ثمانية قتل الذي القصف في حدث ما وصفت
  

 كي المطبخ إلى توّجھت. المائدة على ووضعته العشاء طعام أحّضر كنت 22:15 الساعة قرابة
 حولي من الجدران ضجة سمعت. حولي من تتطاير الحجارة بدأت وفجأة الصحون، باقي أحضر
 حاًرا شيئًا بأنّ  وشعرت بالغبار بُرّمته المطبخ امتأل. تتكّسر وھي الشبابيك وزجاج تنھار وھي
 إلى المؤّدي البيت، درج باتجاه يركضون وأقربائي أوالدي ورأيت حولي نظرت. رجليّ  يلمس
 المشي وحاولت أصبتُ  أنني أدرك لم. باآلخر الواحد وارتطموا ھستيريّة حالة في كانوا. األسفل
 من الدم رأيت األسفل إلى نظرتُ  عندما. رجليّ  في باأللم لحظتھا شعرت لكنني برفقتھم، والھرب
 وأصوات التفجيرات من المزيد ذلك خالل وسمعت أخرى خطوات التقّدم حاولت. حولي

  .بالغبار البيت وامتأل االتجاھات بكلّ  والحصى الحجارة تطايرت. البيت داخل المتكّسرة األغراض
  

 الحجارة بأنّ  شعرنا. ومرتبًكا مرتعبًا كان. الدرج نزول على وساعدني إليّ  زوجي وصل
 قبل مرات عدّة ووقعت تعثرت وأنا جًدا معتًما المكان كان. علينا تسقط الساخنة واألغراض
 وقفت. الدرج بيت تحت ھناك وأقربائي أوالدي اختبأ. الساحة إلى المؤّدي الباب إلى وصولنا
. جًدا منّا قريبًا كان بعضھا الدقيقة، في انفجارات عّدة سمعتُ . لحظات لعدة الباب، بجانب ھناك،
 اراد. الخارج في علينا النار إطالق من خفنا لكنّنا البيت من الخروج اردنا. وبكْوا األوالد صرخ
  .القصف يتوقف حتى االنتظار منه طلبتُ  لكنّني الشارع إلى للخروج زوجي

  
 ربه عبد بركة خالتي: الخروج الناس بعض قّرر توّقف، بال القصف فيھا تواصل دقائق عّدة بعد

 اردوا. جمال بابنه محمد وأمسك رھف ابنته يديه على عالء حمل. وإبراھيم ومحمد عالء وأوالدھا
 وقع عنّا، أمتار عدة بعد على البيت، ساحة في يزالون ما كانوا عندما ولكن الشارع من الخروج
 وشعرتُ  لوھلة، المنطقة كلّ  أضاء ساطًعا ضوًءا رأيت. جميعاً  وقتلوا الساحة في كبير انفجار
 نفسي وجدتُ  لحظات عّدة وبعد. والرمال األشجار حولنا من تطايرت. بقّوة يدفعني حارّ  بھواء
 يتحّركون اقربائي أو أوالدي أرَ  ولم أسمع لم. شديدة أوجاع من أعاني كنت. األرض على مستلقية

  .حولي من
  

 سمعتُ  بعدھا. األولى اللحظات في يُجب لم منھم أحًدا لكنّ  وأوالدي زوجي على بالصراخ بدأت
 المكان امتأل". ماتوا كلّھم خالتي،: "لي وقالت بحرقة تبكي كانت. ربه عبد جمال آالء خالتي، ابنة
 جسم لمست لحظات عدة وبعد. بالدم مليئة كلھا وكانت حولي األرض تلمستُ . الدم برائحة كلّه

 من أعرف ولم عليّ  يردّ  لم ولكنه يتنفس كان يتحّرك، بجسده شعرت. بجانبي ملقى كان أحدھم،
 من ورددتُ  أخذته. بجانبي األرض على ملقيًّا كان الذي زوجي ھاتف رنّ  المرحلة ھذه في. ھو
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 لنا يرسل أن وتوّسلته ُقتلوا حولي من األشخاص إنّ  له قلتُ  .المتصل ھوية أعرف أن دون
  . المساعدة

  
 نصرة قالته ما ھذا. المستشفى إلى المصابين ونقلت إسعاف سيّارة المكان إلى وصلت الساعة نحو بعد

  :بعد فيما حدث ما حول عسليّة
  

 أصواتھم أسمع لم ألنني ُقتلوا أوالدي أنّ  ظننتُ  اإلسعاف، سيّارة وصول وحتى الفترة، ھذه طيلة
 وصلت الساعة، نحو بعد. زوجي وجود مكان أيًضا أعرف لم. أحمد باستثناء منھم أحًدا أرَ  ولم

 ُقتلت أنني لو أتمنى: "الطريق طيلة أقول كنت. العودة مستشفى إلى وأخذتني اإلسعاف سيّارة
 كنت بل باأللم، أشعر أكن لم أوالدي مصير على قلقي شّدة ومن تھدئتي، المضّمدون حاول". معھم
 المستشفى وصلت عندما حياتي؟ ستكون حياة أيّ  وأوالدي، زوجي مات إذا سأفعله بما فقط أفّكر
 اإلسعاف حتى ولو تلّقي على أوافق ولم أصّدقھم لم لكنني بخير أوالدي بأنّ  إقناعي األطباء حاول

  .تھدئتي يحاولون واألطباء وقت ومرّ . عائلتي أرى حتى أحدھم يلمسني أن رفضت. األوليّ 
  

 ھّدأني. إصابات عّدة يعاني وإنه المستشفى إلى زوجي أخذوا إنھم لي وقال أحمد ابني وصل بعدھا
 وھناك فيھا يمكثون كانوا التي الغرفة إلى نقلوني. فقط أصيبوا وإنھم بخير أوالدي سائر إنّ  وقال
 أو القصف في قُتل أنه خشيت. عشرة الخامسة ابن محمود باستثناء المصابين، أوالدي جميع رأيت

 المختلفة المستشفى أقسام في البحث من ساعة بعد لكن نقلھم، عند يَره لم اإلسعاف سيّارة طاقم أنّ 
  . بخير وأنه عدوان كمال مستشفى إلى نُقل محمود أنّ  علمنا

  
 شخًصا، 13 ومقتل لّالجئين النصيرات مخيم في البيّومي عائلة بيت قصف. 11
31/7/2014   

 

  :القتلى أسماء
  

  :البيومي وانتصار عامر بنات
  عام 18 البيومي، الحميد عامر عبير
  عام 15 البيومي، الحميد عامر اسيل
  عام 13 البيومي، الحميد عامر ھديل

  
  عام 13 البيومي، الحميد عبد محمد الحسن: البيومي عامر عبير اخ ابن
  

  :البريج الالجئين مخيم من وصلوا اللذين البيومي انتصار اقرباء
  عام 77 زقوت، يوسف زينب امھا
  عام 21 زقوت، حسين ناصر حسن اخيھا ابن

  عام 44 شوكة، ابو حسين درويش نعمة اختھا ابن زوجة
  عام 44 شوكة، ابو شاكر ابراھيم لبيبة  :بناتھا

  واحد عام شوكة، ابو محمد شاكر ملك: ابنتھا    
  عام 18 شوكة، ابو شاكر ابراھيم الھام  
    
  :المجاور البيت في قتل
  عام 23 االعسر، محمد ناھد عبير
  عامان االعسر، محمد اشرف رناد ابنتھا
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    اعوام 6 االعسر، محمد رأفت لما اخيھا ابنت
  
 لّالجئين النصيرات مخيّم في البيّومي عائلة بيت الجيش قصف ،20:30 الساعة ونحو 31/7/2014 يوم في
 13 القصف في ُقتل. األعسر عائلة وھم الجيران، بيت على البيت ركام من أجزاء وسقطت. القطاع مركز في

  . شخًصا
  
 مع البيومي وانتصار عامر الثاني الطابق في ويعيش. لّالجئين النصيرات مخيم قلب في البيومي عائلة بيت يقع

 انتصار، عائلة أقرباء أيًضا بيتھم إلى وصل القطاع، أرجاء في والتفجيرات للقتال ونتيجة. السبعة أوالدھما
 تعداد يبلغ التي زقوت ناصر أخيھا وعائلة زقوت، زينب انتصار، والدة: لّالجئين البريج مخيم سكان من وھم

 البيت شقق في ويعيش. نفًرا 11 تعدادھا يبلغ التي شوكة، أبو إبراھيم أختھا، ابن وعائلة أنفار ثمانية أفرادھا
. عائلته أفراد مع أخوته وأحد عامر والدا يسكن كان األول الطابق في: الموّسعة البيومي عائلة أفراد األخرى
  . شخًصا 43 البيت سكان مجموع ليبلغ عائالتھما، مع آخران أخوان يسكن كان الثالث الطابق وفي

  
 وأوالده وزوجته ھو نفسه وجد أنّه كيف بتسيلم، لباحث انتصار، أخت ابن ،)عاًما 52( شوكة أبو إبراھيم وقال
  26:البيّومي عائلة بيت في االثنان، وحفيداه السبعة

  
 أخ بيت إلى ذھبنا البداية في. والعائلة أنا بيتي لترك اضطررت القتال، بداية على أسبوع نحو بعد

 من ذھبنا. البيت وتركنا خفنا. القصف وقوع حتى لساعتين ھناك ومكثنا. الزوايدة قرية في زوجتي
 محمد أخي معنا وكان. لّالجئين البريج مخيم مقابل الكرتون، إلنتاج المجد شركة مخازن إلى ھناك

   .جيًّدا الوضع كان. وكھرباء وغاز ومياه للنوم فراش فيه كان. السبعة وأوالده وزوجته) عاًما 62(
  
 بيت إلى ذھبنا. ثانية المغادرة فقّررنا بشظايا، المخزن وأصيب القصف ازداد أسبوعاكثر  بعد
 يتسع ال البيت أنّ  أخي رأى عندما. لّالجئين النصيرات مخيم في خالتي، زوج البيومي، عامر

. لّالجئين النصيرات مخيم شمال الزھراء، في أقاربنا لدى للسكن وذھب زوجته أخذ للجميع،
  . البيومي عائلة بيت في عائلتي مع أنا وظللتُ 

  
 الرحمن عبد خالي بي اتصل الجّو، من المخيم في مختلفة مناطق قصف فيه جرى أسبوع، بعد

 ھناك إلى آتي أن واقترح. النصيرات مخيم في لألونروا مدرسة في يعيش إنه لي وقال زقوت
 صعب الوضع أنّ  رأينا وصلنا عندما. المدرسة إلى وذھبنا البيومي عائلة بيت تركنا. عائلتي برفقة
وا الذين الناس من الكثير ھناك وكان جّدًا،  نمنا. طعام وال ماء ال المكان في يكن ولم بيوتھم من فرُّ
 غرفة في واألوالد وزوجتي أن وأقمنا. البيومي عامر بيت إلى ُعدنا وبعدھا واحدة، ليلة ھناك
   .واحدة

  
 كانت. ساكنيه رؤوس فوق وتھّدم البيومي عائلة بيت الجيش قصف 31/7/2014ات المغرب من يوم ساع في

 زيارة في أخرى عائلة وكانت القطاع خارج مكثت العائالت إحدى أنّ  إذ خاليتْين، األثناء تلك في شقتان
   .مأھولة فكانت البيت في الشقق سائر أّما. لألقرباء

  
 ثالث: الثاني الطابق في أشخاص تسعة بينھم ومن البيت، داخل في منھم عشرة: شخًصا 13 القصف في ُقتل
 كان الذي عامر، أخ أيًضا وُقتل. بيته في الملجأ طلبت التي العائلة أفراد من وستة البيومي عامر بنات من

  . الثالث الطابق في ساعتئذ يمكث
  

  : حدث ما واصًفا وقال. وحفيدته بناته من واثنتين زوجته القصف في شوكة أبو إبراھيم ثكل
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 حمادة عائلة وھم لي، أقرباء بيت في كنتُ  ،20:30 الساعة ونحو ،31/7/2014 الخميس، يوم
 الوقت ونقضي ھناك نجلس عمي وابن أنا كما. عمي بيت من متًرا ثالثين نحو بُعد على شوكة، أبو

 لم. والفرشة أنا الھواء في أطير بأنّني ذلك فور وشعرت ُمدوٍّ  انفجار صوت سمعنا فجأة. سوية
   .االنفجار وقوع فور شيء سماع أستطع

  
 مقطوًعا الكھربائيّ  التيّار كان. البيّومي بيت فّجروا أنھم وأدركتُ  الشارع إلى بسرعة خرجت
. ثانية قصفه من خوًفا منعوني الناس لكنّ  دخوله وأردت البيت نحو ركضتُ . بالغبار الشارع وامتأل
 المحمول ھاتفي في المصباح شّغلت. البيت داخل عائلتي كانت فيما الخارج في البقاء أستطع لم

 تقع الذي الثاني، الطابق إلى صعدتُ  عندما. الركام بين بيديّ  طريقي أتلّمس وبدأت بفمي وأمسكته
 أنھا وأدركتُ  برأسھا أصيبت. تجبني لم ولكنّھا ناديتھا. الركام تحت زوجتي وجدتُ  عامر، شقة فيه
 كان. وحدي كنتُ  ألنّني الركام على مّرات عّدة وقعت الطريق وفي. الشارع إلى حملتھا. ُقتلت
   .البيت دخول يخافون الناس

  
 ساعات حتى تخليصھم واستمرّ . القتلى وجثث المصابين إخالء في وساعدوا البيت إلى جيران وصل ذلك، بعد

  : شوكة أبو إبراھيم وقال. األولى الفجر
 شخص أيّ  يبقَ  لم إنّه لي قالوا. تھدئتي وحاولوا الناس جاء. الفجر طلوع حتى البحث واصلت
 مستشفى في موجودون إنھم وقالوا أوالدي أسماء لي قالوا حتى أصّدقھم لم ولكنّني الركام تحت
  .الشفاء مستشفى إلى نُقلوا المصابين من عدًدا إنّ  أيًضا لي وقالوا. البلح دير في األقصى شھداء

  
 شرب وطلبت البيوت أحد بجانب جلست. أمتار عدّة وابتعدتُ  الناس تركت. الشديد بالتعب شعرت
 إنه لي قال. إسالم ابنتي عن وسألني شخص جاء ذلك على دقائق عشر بعد. له فاحضروه الماء،
 نحو القصف قّوة بسبب طارت إسالم أنّ  عرفتُ . جيّدة بحالة وكانت أحضرھا ثم. إلحضارھا ذاھب

  .تَُصب لم ولكنھا الجيران، بيت في ووقعت متًرا 12
  

 شھداء مستشفى إلى أم الشفاء مستشفى إلى الذھاب عليّ  ھل أعرف ولم جّدًا مرتبًكا كنتُ 
 ولم جًدا مبكرة الساعة كانت. وحافيًا األقدام على سيًرا وذھبت أقربائي لدى إسالم أبقيتُ . األقصى
. كيلومترات عّدة بعد على ،الزوايدة مدخل وصلت حتى السير واصلت. الشارع في سيارات تكن
 وھناك األقصى شھداء مستشفى إلى أخذني. إسعاف بسيارة شوكة، أبو أحمد عمي، ابن جاء بعدھا
  . بالقتلى تعّرفت

  
 حامل كانت التي األعسر، عبير: آخرين أشخاص ثالثة فيه ُقتل إذ الجيران، بيت أيًضا القصف طال

 ابنة األعسر، لمى نسيبھا، وابنة العام، ونصف عامين العمر من تبلغ التي رناد وابنتھا التاسع، بشھرھا
  27:الليلة تلك عليه مرّ  ما واصًفا عبير، زوج ،)عاًما 36( األعسر أشرف وقال. الستّة األعوام

  
 الغرفة في شقتنا، في عائلتي وأفراد أنا كنّا ،10:15 الساعة ونحو ،31/7/2014 الخميس، يوم
 وانھارت جًدا قويّ  انفجار وقع فجأة. فراشھم على األوالد واستلقى العشاء صالة أّديتُ . ذاتھا

 حاولت. والدتھم وعلى عليّ  ونادوا األوالد وصرخ علّي، ونادت زوجتي صرخت. علينا الجدران
 بيديّ  األذى فلحق مرة، من أكثر حاولتُ . الركام تحت كنتُ  ألنني أستطع لم لكنني إلنقاذھم القيام

  . وكتفيّ 
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. فوقنا مكوًما الركام وكان البيت والغبار الظالم عمّ . وأبي أخوتي على والمناداة بالصراخ بدأتُ 
 الصراخ بناتي واصلت األثناء، ھذه وفي. ساعة ربع إلى دقائق عشر بين ھكذا ظللنا أننا أعتقد
   .َسَكنت حملھا، من التاسع الشھر في كانت التي عبير، زوجتي ولكنّ 

  
 الركام فوق خطواتھم صوت سمعت عندما. لمساعدتنا أتْوا أشخاص صوت سمعت دقائق عّدة بعد
. أنفي مقابل صغير شقّ  من إال الھواء يدخل لم. يسمعني لم أحًدا لكنّ  عالٍ  بصوت بالصراخ بدأت
 سمعتُ ". ھنا موجود أبي" لھم تقول نغم ابنتي سمعت. بناتي صرخات سمعوا أنھم يبدو لكن

 إلى أشرت. يدي إخراج على بمساعدتھم نجحت وعندھا الركام برفع بدأ. مني يقترب ما شخًصا
. قبلي والولدين زوجتي تخليص منھم وطلبت رناد، وابنتي وابني زوجتي فيه كانت الذي المكان
. الحياة قيد على أنه أدركت ألننيقليالً  فھدئت يصرخ سمعته. الركام تحت من هللا عبد أخرجوا
 الركام تحت وجھھا رأيت وعندما مني قريبة كانت. المصابيح بواسطة زوجتي عن بحثوا بعدھا

 وعندما أيًضا رناد إخراج حاولوا الوقت ذلك في. تتنفس ولم عينيھا تفتح لم ألنھا ماتت أنھا أدركتُ 
  .األخرى ھي ميتة أنھا أدركتُ  رأيتھا

  
 تلد حتى المستشفى في البقاء منھا طلبت مقتلھا من يومْين قبل. الوالدة وشك على زوجتي كانت
 جنس إنّ . عليھم قلقة كانت. القتال بسبب والداأل جانب إلى البيت في البقاء على أصّرت لكنّھا
 فإنّني ولًدا كان إذا لھا وقلت للمولود سنمنحه الذي االسم عن أحيانًا تحّدثنا. أنثى كانت الجنين
  .بنتًا كان لو للمولود سنمنحه اسم أيّ  نقّرر لم. أحمدَ  سأسّميه

  
 من ستة ومقتل لّالجئين النصيرات مخيّم في ماضي أبو عائلة بيت قصف. 12

   2/8/2014 العائلة، أفراد
 

  :القتلى أسماء
  

  عام 68 ماضي، ابو المنعم عبد داوود يوسف
  عام 23 ماضي، ابو داوود يوسف الكريم عبد  :اوالده

  عام 17 ماضي، ابو داوود يوسف حسن
  اعوام 10 ماضي، ابو داوود يوسف امين

  اعوام 6 ماضي، ابو يوسف شادي يوسف  :احفاده
    اسبوعين ماضي، ابو يوسف شادي حال

  
 في لّالجئين النصيرات مخيّم في ماضي أبو عائلة بيت األسرائيلي الجيش قصف ،2/8/2014 يوم ظھيرة في

   .العائلة أفراد من ستة وُقتل ساكنيه على البيت وانھار. القطاع وسط
  

 الوالدان سكن الثاني بالطابق الشقة في: طوابق ثالثة من يتألف بيت في الموّسعة ماضي أبو عائلة أفراد سكن
 الشقق باقي وفي. عاًما 23-10 بين أعمارھم تراوحت الذين األربعة أوالدھم مع ماضي أبو ورئيسة يوسف
   .نفًرا 21 البيت سّكان عدد بلغ المجمل وفي. عائالتھم مع المتزّوجون األربعة أوالدھم سكن

  
. 14:00 الساعة قرابة البيت إلى اليوم ذلك في وصل الثالث، الطابق يسكن الذي) عاًما 32( ماضي أبو شادي
  28:ذلك بعد حدث عّما لبتسيلم إفادته في قاله ما ھذا
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 كان. األول الطابق في الموجودة العريشة تحت والدتي مع للحديث ونزلت قھوة غالية أخذت
 البيت انھار مسبق، إنذار أيّ  دون ومن وفجأة،. يوسف وابني وسليمان هللا عبد أخواي برفقتي
  . البيت طرف عند الدرج بيت بجانب جلسنا أنّنا ووالدتي أنا حمانا ما. بُرّمته علينا

  
 بدأتُ . المكان األسود والدخان الغبار مأل. شيئًا ذلك بعد أرَ  ولم معدودة لحظات خالل البيت ِانھار
 رأيت. بالركام إالّ  أرتطم لم لكنني وأخوتي وابني والدتي عن والبحث الظالم في طريقي بتلّمس
 الجزء أنّ  رأيتُ  وعندھا الساحة إلى البيت تحت من خرجتُ . إليه بالتوّجه وبدأت خفيًفا ضوًءا

  .جزئيّ  بشكل واقًفا منه الشمالي الجزء ظلّ  فيما تماًما، انھار البيت من الجنوبيّ 
  

 مصابة أّمي كانت. األرض على ملقيّين وسليمان هللا عبد وأخويّ  أّمي وجدتُ  خرجتُ  عندما
 ال إنّني لھا وقلت يوسف عن أّمي سألتني. وقعت التي الباطون بقطع أيًضا أخواي وأصيب برجليھا
  . أعرف

  
 أبعدوا. البيت سكان عن بالتفتيش وبدؤوا ومضّمدون المدنيّ  الدفاع وأعضاء جيران الموقع إلى وصل
 شادي عاد ساعتْين نحو بعد. المستشفى إلى ونقلوه الجثث انتشال عملية يرى ال كي الموقع عن شادي
 العامْين، ابنة وحال أعوام السبعة ابن يوسف ولديه، عن البحث في يساعد كي المھّدم بيته إلى ماضي أبو
 وحال يوسف أنّ  اتّضح القصف انتھاء مع. ذلك خطورة بسبب البحث عمليات فتوقفت تجّدد، القصف لكنّ 
  .أخوته من وثالثة شادي والد معھما وُقتل البيت، قصف في ُقتال

  
 إبراھيم، األخ زوجة ميسرة،. ومختلفة متفاوتة بدرجات القصف في العائلة من آخرون أفراد أصيب
 :وصفه شادي وواصل. للقصف نتيجة جنينھا أجھضت السابع، بشھرھا حبلى كانت والتي

   
 الحادثة ومنذ. وحال يوسف ولدينا، جثتي على نعثر لم ألنّنا ھدوئنا استعادة وزوجتي أنا نستطع لم

 الھدنة، أيام انتھزت تقريبًا أيّام عشرة بعد. للغاية سيئ النفسانيّ  ووضعنا الوقت طيلة زوجتي تبكي
 إنّ  لي قالوا. ثانية ولديّ  عن البحث أجل من رافعة جلب منھم وطلبت النصيرات بلدية إلى فذھبت
 الرافعة بإرسال وعدني البلديّة رئيس لكنّ  القطاع، جنوب اآلن موجودة فقط واحدة رافعة لديھم
 ساعات، أربع لنحو ثانية وبحثنا الرافعة وصلت ،7/9/2014 األحد يوم وباألمس،. وجودھا لحظة
  .عليھما نعثر لم ولكنّنا

  
 هللا عبد– الثالثة أخوتي استأجر وقد. مستأجرة شقة في االثنان وولدانا وزوجتي أنا نعيش اآلن

 ألنّ  بولديه تعتني وھي إبراھيم أخي لدى اليوم موجودة أمي. مثلنا شقًقا -وإبراھيم وسليمان
  {...} ألمانيا في للعالج نقلت أصيبت التي والدتھما

  
 عن يوم كلّ  يسأالنني الثالثة، األعوام ابن ومحمد األربعة األعوام ابن محمود االثنان، أوالدي
 إليھما سنصل متى يسألني وھو. الجنة إلى ذھبا أنھما لمحمود أحكي أنا. حال وأختھم يوسف أخيھم
 زوجتي طبع تغيّر القصف ومنذ. الوحيدة ابنتنا كانت حال. لزيارتنا وحال يوسف سيأتي ومتى

 كما تأكل تعد لم. أخرى أحيانًا أعصابھا وتُثار أحيانًا تبكي ھي. ذاتھا على انطوائيّة إلى وتحّولت
  . ترضع أن منھا وتطلب جائعة حال أنّ  لھا ويبدو أحيانًا تھذي وھي السابق في

  
 أشخاص، عشرة ومقتل لّالجئين جباليا مخيّم في نجم أبو عائلة بيت قصف. 13
   3/8/2014 اإلسالمّي، الجھاد في ناشطان بينھم من
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  :القتلى أسماء
  
  :نجم ابو بيت
  عام 54 نجم، أبو محمد الكريم عبد محمد
  عام 26 نجم، أبو الكريم عبد محمد بالل  :أوالده

  عام 20 نجم، أبو الكريم عبد محمد محمد
  عام 17 نجم، أبو الكريم عبد محمد أحمد

  عام 92 نجم، أبو عوض محمد الكريم عبد  :أبوه
    
  :المصري بيت
  عام 29 المصري، نجم الكريم عبد حامد سھى
  اعوام 3 المصري، نجم سعدي محمد رغد: ابنتھا
  )البيت الى عائلتھا لجأت( عام 14 قاسم، محمود وائل شيماء

  
  عام 41 منصور، محمد كامل دانيال
    عام 26 العجوري، إبراھيم الخالق عبد الناصر عبد

  
. القطاع شمال لالجئين جباليا مخيّم في نجم أبو عائلة بيت ُقصف ،21:00 الساعة ونحو ،3/8/2014 يوم في
 مع البيت، في كانا اإلسالميّ  الجھاد لحركة تابعان ناشطان وُقتل للجيران وبيت العائلة بيت القصف في وُھدم
   .المجاور البيت في وفتاتان وامرأة نجم أبو عائلة من أفراد خمسة: آخرين أشخاص ثمانية

  
 17( وأحمد) عاًما 20( محمد ولديھما، مع األرضيّ  الطابق في يعيشان نجم أبو وفوزيّة محمد الزوجان كان
 عبد محمد، والد الثاني الطابق وفي وولداھما، مريم وزوجته بالل ابنھم األول الطابق في يسكن وكان). عاًما

  . عاًما 92 وعمره الكريم،
  
 في الكريم عبد على ضيًفا اإلسالمّي، الجھاد في الناشط منصور، كامل دانيال حلّ  ،3/8/2014 يوم مساء في

 فترة وبعد. العجوري الناصر عبد ھو آخر، شخص البيت إلى وصل 21:00 الساعة وقرابة. الثاني الطابق
باك( العام األمن جھاز أعلن القصف وبعد. البيت األسرائيلي الجيش قصف ذلك على قصيرة  الجيش أنّ ) الشَّ

 جھاز وأضاف. ُقتل وقد اإلسالمّي، الجھاد في فرقة قائد" منصور، فيه يمكث كان مبنًى قصف األسرائيلي
باك( العام األمن  عملية في ونشط غزة، قطاع في للحركة التابع االستخبارات ملف ترأس" منصور أنّ ) الشَّ

  29".إسرائيل صوب القذائف إطالق تصويب توجيه في" الصامد الجرف"
  

  30:المساء ذلك في حدث ما لبتسيلم األول، الطابق سكنت والتي ،)عاًما 23( نجم أبو مريم وقالت
  
 وأضاء إنارة قذائف اإلسرائيليّ  الجيش أطلق 19:30 الساعة وقرابة. صائمين كنّا اليوم ذلك في

 أطفالي أخذت وعندھا قليالً  جلسنا الصالة بعد. األطباق وغسلنا اإلفطار وجبة تناولنا. كلّھا المنطقة
 عبد الحاج لوالده، شاي كوب حماي أخذ. احمد وأخيه والدته مع يجلس زوجي كان. غرفتي إلى

  .للنوم بجانبي واستلقوا أوالدي فراش بمدّ  أنا قمت. الثاني بالطابق بيته في كان الذي الكريم،
  
. علينا يسقط وھو البيت ركام ورأيتُ  سمعتُ  فجأةً . مقطوًعا الكھربائيّ  التيار كان الوقت ذلك في

 عنھا بحثتُ . تصرخ (عام واحد) روعة ابنتي وسمعت المصباح أضأت. زوجي على صرخت
                                                        

 . 4/8/2014 ھآرتس، ،"إسرائيل صوب صاروًخا 20 من رشقة: بلحظة النار إطالق وقف سريان قبل" 29
 . 17/12/2014 يوم صباح، محمد إفادتھا سّجل 30
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 رأيتُ . بسرعة الغرفة من وخرجت اعوام) 3محمد ( وابني روعة أخذت. األغطية تحت ووجدتھا
 ھُدم لقد. والحجارة الركام رأيتُ . الحياة فارق وقد الغرفة باب بجانب مستلقيًا زوجي، أخ أحمَد،
 مصدر أتبيّن ولم الردم، سوى أرَ  لم لكنّني بالمصباح وبحثت آھات صوت سمعتُ . تماًما البيت

  .الصوت
  

 عبر خرجتُ . بيديّ  الولدين أمسك وأنا البيت، من للخروج الركام على ومشيت بالمصباح أمسكت
 أحد إلى وأخذوني الجيران جاء. اآلخر ھو ُدّمر والذي نجم، أبو سعدي لمحمد التابع المجاور البيت
   .عندھم ومكثتُ  البيوت

  
  :الحًقا إال ُقتلوا، قد وجّده وأباه وأخواه زوجھا أنّ  على مريم يُطلعوا لم
  

 أصيبوا وقد مشّوھة، كانت جثثھم ألنّ  ستطعا لم يولكنن األخيرة، للمّرة واخيه زوجي برؤية رغبتُ 
. ُقتلوا أنھم أصّدق ولم عسير، وضع في كنتُ . دُفنوا الغداة صباح وفي. نسيبي إالّ  أرَ  لم. برؤوسھم

 ينزل وھو البيت ركام وفجأة، ببساطة، سمعت لقد. إنذار أيّ  دون من رؤوسنا، فوق البيت تھّدم لقد
  .علينا

  
 محمد، عائلة أفراد إليه لجأ الذي المصري، وسھى محمد الجارْين بيت أيًضا، البيت، قصف في أصيب
. لّالجئين جباليا مخيّم المسجد في من بالقرب قاسم عائلة تسكن. الخمسة أوالدھما مع قاسم ومي وائل
 سھى بالقصف ُقتلت وقد. لبيتھم المجاور المسجد قصف نيّته عن األسرائيلي الجيش أعلن أن بعد

 وقال. عاًما 14 بلغت التي قاسم ومي وائل ابنة وشيماء، الثالثة، األعوام ابنة رغد وابنتھا المصري
  31:بيته ھدم واصًفا) عاًما 38( المصري محمد

  
 كان الكھربائيّ  التيار أنّ  إذ بالراديو، لألخبار واستمعنا الضيوف غرفة في وأنا وائل جلسنا
 قادرين نكن لم. بالغبار الجوّ  وامتأل العتمة وسادت علينا يقع الركام ورأينا سمعنا فجأة. مقطوًعا
  . لآلخر الواحد رؤية على

  
 أرى أن دون من البيت، باب باتجاه والغبار الركام بين سرتُ . الغرفة من وخرجتُ  فوًرا قمتُ 
 يُخرجون أنھم وأدركتُ  البيت إلى يصلون أشخاص عّدة سمعت. اليسرى برجلي بألم شعرت. شيئًا
 إلى أخذوني. االنفجار وقّوة الركام بسبب بيتنا على كان القصف أنّ  اعتقدتُ . بداخله كان من

  . اليسرى رجلي في جراحيّة عملية لي أجروا الغد صبيحة وفي. عدوان كمال مستشفى
  
 عبد محمد بيت قصف جراء رغد وابنتي زوجتي موت على عائلتي وأفراد أصدقائي يُطلعني لم

 موتھما على كبير بألم شعرتُ . 5/8/2014 بيوم القصف، على يومْين بعد إالّ  نجم، أبو الكريم
  . وابنتي لزوجتي جرى ما مصّدق غير وأنا ساعات عّدة بعد وصحوتُ  عليّ  أغمي. وبكيتھما

  
  

  المدنيّين؟ القتلى من الكبير العدد ھذا مثل وقع كيف -البيوت قصف
  

 في يشارك من بين بالتمييز الواجب المتنازعة األطراف جميع على السارية األساسيّة الواجبات أحد يتمثّل
 حال بأيّ  واالعتداءات، الھجمات توجيه حظر الواجب ھذا ويعني. المستطاع قدر المدنيّين، السّكان وبين القتال

                                                        
 . 23/12/2014 يوم صباح، محمد إفادته سّجل 31
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 امامھا المطرحة الحظر وسائل جميع اتخاذ المتنازعة األطراف على وأنّ  مدنيّة، أھداف صوب األحوال، من
  32.والمالبسات للظروف تبًعا المستطاع، قدر المدنيّين بالسكان المسّ  تقليص أجل من
  
 مراكز على ھجماتھم غالبية نشطاؤھا وصّوب القواعد، ھذه مع التامّ  التناقص خالل من" حماس" نشطت لقد

 القتال أثناء– ادعاءاتھا وكّررت إسرائيل في رسميّة جھات عادت المقابل، وفي. إسرائيل داخل مدنيّة سكنيّة
 المستشار فكتب. الدوليّ  اإلنسانيّ  القانون وتعليمات ألحكام وفًقا ينشط األسرائيلي الجيش بأنّ  -وبعدھا

 تلّقت اإلسرائيليّ  الجيش قّوات" أنّ  المواطن، حقوق جمعيّة توّجه على رّدًا القتال، أثناء للحكومة القضائيّ 
 وبعد 33".القتال قوانين وأحكام لمبادئ وفًقا العمل ذلك ضمن ومن الدولّي، القانون ألحكام وفًقا بالعمل توجيھات
 للجيش موّجًھا خطًّا تشّكل القتال قوانين" أنّ  العام العسكريّ  المّدعي اّدعى القتال، انتھاء على شھور أربعة

   34".بحزم تطبيقھا على يعمل وھو اإلسرائيليّ 
  

 وھي ساكنيھا، رؤوس فوق انھارت بيوتًا األسرائيلي الجيش فيھا ھاجم التي الحاالت عشرات فحص إنّ 
 خالًفا األقلّ  على الحاالت بعض في عمل الجيش أنّ  إلى يشير الفلسطينيّين، مئات لمقتل أّدت التي الھجمات
 إلى المقولة ھذه تتطّرق وال. أخرى حاالت في ذلك بفعله جّدًا يُشتبه فيما الدولّي، اإلنسانيّ  القانون لتعليمات
 الجيش في الرفيع القياديّ  المستوى وضعھا التي الھجوم سياسة إلى وباألساس بل فحسب، ھناك أو ھنا اعتداء

  .الحاالت تحليل من عليھا يُستدلّ  كما السياسّي، والمستوى
  
  : أساسية عوامل لثالثة نتيجة بالمدنيّين الھائل المسّ  ھذا وقع وقد

  
   به المسّ  يُسمح" عسكريّ  ھدف" لـ فضفاض تعريف. أ
  

 إسھاًما" يُسھم ھدف أنّه على وحده، عليه بالھجوم المتقاتلة لألطراف يُسمح الذي" العسكريّ  الھدف" يُعّرف
 توفر اإلصابة ھذه فإنّ  الفترة، تلك في القائمة الظروف وفق إصابته حال وفي ،"العسكريّ  النشاط في فّعاالً 

  35.المعتدية للجھة جليّة عسكريّة أفضليّة
  

 ولذلك العسكريّة، المركبات أو العسكريّة والقواعد األسلحة مخازن التعريف ھذا ضمن تقع التي األمور ومن
 تُستخدم والتي مدنيّة، غايات أجل من العادة في تُستخدم التي األمور أّما. بمھاجمتھا يُسمح شرعيّة أھداف فھي
 متطلّبات تلبيّ  أن شريطة عسكريّة أھداف إلى األخرى ھي تتحّول عسكريّة، غايات أجل من القتال أثناء

 يجب واألشياء، األمور ھذه عبر يتمّ  الذي االستخدام طابع بخصوص شكّ  وجود حال وفي. المذكور التعريف
  36.عسكريّة لغايات تُستخدم ال باعتبارھا معھا التعامل

  
 المستوى أم السياسي المستوى سواءً  ،اسرائيلية رسميّة جھات امتنعت الصيف، في اندلع الذي القتال أثناء في

 اكتفى ذلك، من وبدالً . االعتداءات غالبيّة وراء من العينيّة الغايات توضيح عن الرفيع، األسرائيلي العسكريّ 
 صوب ُوّجھت والتي المذكور، اليوم في جرت التي الھجمات عدد حول عاّمة معطيات بتوفير العسكريّ  الناطق

                                                        
 .58-48 المواد ،1977 عام جنيف باتفاقية الملحق األول المحضر 32
 يوم المواطن، حقوق جمعية من فلدمن تمار المحامية إلى ،األسرائيلية للحكومة القضائيّ  المستشار فاينشطاين، يھودا من رسالة 33
5/8/2014.  
 ،11/12/2014 يوم القوميّ  األمن بحوث بمعھد عقد مؤتمر في العام، العسكري المدعي عفروني، داني العميد ألقاه خطاب 34

 http://www.law.idf.il/163-6967-he/Patzar.aspx: يُنظر". السكان مكتظة مناطق في القتال تحدّيات" عنوان تحت
 . األول المحضر من) 2(52 المادة 35
 . األول المحضر من) 3(52 المادة 36
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 الجيش قرار وراء من الكامنة األسباب معرفة على قادرة غير بتسيلم منظمة فإنّ  وعليه،". إرھابيّة أھداف"
 . شرعيّ  عسكريّ  ھدف إلى الجيش، منظور وفق البيت، ھذا حّول الذي وما معيّن، بيت مھاجمة األسرائيلي

  
 السكنيّة البيوت على االعتداء يخصّ  ما كلّ  في ذلك خالف على تصّرف األسرائيلي العسكريّ  الناطق إنّ 

 األول اليوم في العسكريّ  الناطق أصدره الذي البيان ففي. اإلسالميّ  والجھاد حماس حركتي لناشطي التابعة
 اإلرھابيّ  حماس تنظيم في لناشطين بيوت أربعة ُقصفت التي األھداف بين من: "جاء ،8/7/2014 للعملية،
 مناطق صوب المسار عامودية صواريخ إطالق وتنفيذ توجيه في ويضلعون اإلرھابيّة النشاطات في ضالعين
  ".إسرائيل دولة

  
 ھذه مع يتعامل األسرائيلي األمنيّ  الجھاز أنّ  حقيقة تمويه العسكريّ  الناطق حاول الغداة، يوم وفي لكن،

 الناطق بدأ ذلك، من وبدًال . يسكنھا الذي الشخص ھوية إال لسبب ال شرعية، عسكريّة كأھداف السكنيّة المنازل
 في نشرھا التي البيانات في تطّرق وقد الستخدامھا، نتيجة جرى البيوت بھذه المسّ  أنّ  باالدّعاء العسكريّ 
 بنى" أو 37"التنظيم على للسيطرة قياديّة تحتيّة بنى" أو" عمليّاتيّة تحتيّة بنى" وكأنھا البيوت إلى التالية األيام
  38".إرھابيّة تحتيّة

  
 أنّ  الورقة ھذه في واُّدعي. القتال بدء على أيام عدّة بعد األسرائيلية العسكريّة النيابة نشرتھا موقف مذكرة في

 عائالتھم أفراد مع يسكنون من ومنھم العسكريّة، الذراع لقياديّي التابعة الشخصيّة المساكن" تستغلّ  حماس
 الوسائل تخزين أجل من البيوت ھذه استخدام ويجري. اإلرھابيّة العمليّات تنفيذ لغرض آخرين، ومدنيّين
 أن يمكن" البيوت ھذه أنّ  النيابة وتّدعي". عسكريّة عالقات وإجراء وسيطرة قيادة مراكز وتفعيل القتاليّة
  39".الدوليّ  القانون ألحكام وفًقا شرعّي، عسكريّ  ھدف إلى تتحّول

  
 مثل طرح القتال، انتھاء على أشھر بضعة بعد عفروني، داني العميد العام، العسكريّ  المّدعي ألقاه خطاب في
  : أيًضا االّدعاء ھذا

 حّولوا وفوق، المتوسط المستوى من لحماس، التابعة العسكريّة الذراع في القياديّين من الكثير
 ومنھما العسكريّة المعلومات استقبال ميدانيّْين قيادة مركز أو قاعدة إلى األمر، واقع في شققھم،
 الصواريخ وإطالق قّواتنا ضدّ  بعمليّات تتعلق أوامر فيھا بما المرؤوسين، إلى األوامر خرجت
 واسع نطاق على الخاصة البيوت استخدام جرى" الصامد الجرف" أثناء وفي{...}  إسرائيل صوب
 عسكريّة أھداًفا القتال قوانين وفق تشّكل ھذه أنّ  في شكّ  وال. حقيقيّة عسكريّة غايات أجل من

  40.بمھاجمتھا يُسمح
  
 عسكريّة أھداًفا األخرى، التنظيمات أو حماس لناشطي التابعة السكنيّة المنازل تشّكل أن حًقا الممكن من

 الذي العينيّ  استخدامھا بطبيعة المتعلق السؤال على اإلجابة يقتضي الشكل ھذا على تعريفھا أنّ  إال شرعيّة،
 اختبار ھو ال أم" عسكريًّا ھدًفا" ما مبنًى كون في للبتّ  الدوليّ  اإلنسانيّ  القانون وضعه الذي االختبار. جرى
 أفضليّة يمنح أن به المسّ  على ويجب العسكريّ  النشاط في فّعاالً  إسھاًما يسھم أن المبنى على يجب: مزدوج
   .المعتدية للجھة جليّة عسكريّة

  
                                                        

: العسكريّ  الناطق موقع يُنظر الكامل النص لمعاينة. 10/7/2014و 9/7/2014 يوم العسكريّ  الناطق بيان 37
http://www.idf.il/1153-he/Dover.aspx 

 . 23/7/2014و 16/7/2014 ،12/7/2014 يوم من العسكريّ  الناطق بيانات مثال يُنظر 38
 ". شرعيّ  ھدف ھو عسكريّة لغاية استخدم الذي البيت الدولّي، للقانون وفقا" ،11/7/2014 يوم العسكريّ  الناطق بيان 39
 . 34 رقم الحاشية تُنظر ،INSS القوميّ  األمن بحوثات معھد مؤتمر في العام العسكريّ  المدعي خطاب 40
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 توضيح بياناته، في األسرائيلي العسكريّ  الناطق فّصلھا التي الحاالت من حالة أيّ  في يجرِ  لم لذلك، وخالًفا
  .عسكريّ  نشاط أيّ  وبين ُھوجم الذي السكنيّ  البيت بين العالقة

  
 الراھن في إسرائيل ضدّ  الموّجھة النشاطات في البيوت سكان ضلوع بتفصيل العسكريّ  الناطق اكتفى

 بيانه في العسكريّ  الناطق كتب المثال، سبيل فعلى. نفسه البيت مع النشاط ھذا ربط دون من والماضي،
  : يلي ما 12/7/2014 يوم الصادر

  
 حماس في رفيع لعضو تابعة عمليّاتيّة تحتيّة بنية ُھوجمت العمليّاتيّة، التحتيّة البنى تدمير من كجزء
  ...نقيرة أبو عطيّة وھو القطاع، جنوبيّ 
 ضالًعا كان السنين، مرّ  وعلى. برفح حماس في رفيع عضو وھو ،1976 عام نقيرة أبو عطيّة ُولد
 عمليات تنفيذ ضمنھا ومن اإلسرائيلّي، الجيش وقوات إسرائيل ضدّ  كثيرة إرھابيّة نشاطات في

 ُفّجر تفجيريّة عملية في ضالًعا كان 2001 عام في. المسار عاموديّة صواريخ وإطالق تفجيريّة
 على وكان. القاعدة تحت نفق في ُوضعت القّوة بالغة عبّوة بواسطة" طرميت" قاعدة من جزء فيھا
 مناطق صوب وصواريخ الطائرات وضدّ  الدبابات ضدّ  صواريخ إطالق في ضالًعا السنوات مرّ 
 قوة تعزيز في جًدا ضالًعا كان أنه ذلك على وزدْ . اإلسرائيليّ  الجيش قوات وصوب إسرائيل دولة
" المصبوب الرصاص" حملتي في القتال في ضالًعا نقيرة أبو كان لقد. اإلرھابيّ  حماس تنظيم
   41.إسرائيل دولة ضدّ  إرھابيّة عمليات وقاد ،"السحاب عمود"و

  
 التي العمليّاتيّة التحتيّة البنى بين من" أنه األسرائيلي العسكريّ  الناطق كتب ،16/7/2014 يوم صدر بيان في

 قطاع في السياسيّ  المكتب عضو منصب يشغل الذي الزّعار لمحمود التابعة التحتية البنية الليلة، ُھوجمت
 بأي يشير ال العسكريّ  الناطق فإنّ  الحالة ھذه وفي". العاّمة العالقات ومديريّة السياسيّة اللجنة ورئيس غزة،
  . النشاط وھذا المبنى بين العالقة ماھيّة يوضح ال أصالً  وھو البيت لصاحب عسكريّ  نشاط

  
  

" عمليّاتيّ  قيادة مركز" إلى بيوتھم حّولوا حماس في القياديّين إنّ  خطابه في العام العسكريّ  النائب يرسخ
 األقوال ھذه كانت لو حتى لكن،. إسرائيليين مدنيّين وعلى الجيش قوات على النار بإطالق األوامر وأصدروا

 لكلّ  جرى الذي العينيّ  االستخدام حول يُسأل السؤال فإنّ  ،)بذلك تتعلق أدلّة أيّ  توفير عن الجيش امتنع( دقيقة
 بطابع اإلجابة وتتعلق. عسكريّ  ھدف إلى بذلك ليحّوله ما، عسكريّ  نشاط في فّعاالً  إسھاًما وأسھم بيت

 فيه تمّ  لقاء أو البيت من ھاتفية مكالمة تُعتبر ال المثال، سبيل فعلى. ونطاقھا البيت في جرت التي النشاطات
  .آخر مكان أيّ  في إجراؤھما يمكن إذ العسكرّي، للنشاط فّعاالً  إسھاًما يُسھم استخداًما

  
 الجليّة واألفضليّة العسكرّي، النشاط في للبيت الفّعال اإلسھام بخصوص عينيّة معلومات غياب ظلّ  وفي

 ال البيت في  اإلسالميّ  الجھاد أو لحماس العسكريّة الذراع في ناشط سكن حقيقة فإنّ  لھدمه، نتيجة المتوّقعة
  .به بالمسّ  يُسمح شرعيٍّ  عسكريّ  ھدف إلى تحّوله

  
 عسكريّ  استخدام أيّ  يخصّ  أمر أيّ  ذاته بحدّ  يثبت ال" عمليّاتيّة تحتيّة بنية" لمصطلح المتكّرر االستخدام أنّ 
 السياسات صانعي محاولة عن للمصطلح المتكّرر االستخدام يكشف المقابل، وفي. االدعاء وفق البيت، في تمّ 
 بيوت لھدم العسكريّة والنيابة العسكريّ  الناطق أوردھا التي التسويغات .االعتداءات لھذه قانونيّة صبغة منح

 ھوية: إال ليس الھدم، وراء من الحقيقيّ  الدافع على للتغطية تھدف كانت بأنھا اشتباه وثمة مقنعة غير الناشطين

                                                        
 . 10/7/2014 يوم العسكريّ  الناطق بيان يُنظر أخرى أمثلة لمعاينة 41
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 رؤوس فوق البيوت لھدم عقابيّة عمليات عشرات عن الواقع في يدور الحديث فإنّ  النسق، ھذا وعلى. ساكنيھا
  .ذاته بحدّ  محظور أمر وھو -سكانھا

  
  

 لھوية إال لسبب ال بيوتًا، القتال أثناء الجيش فيھا قصف التي الحاالت عدد معرفة بتسيلم منظمة بوسع ليس
 ذلك على زدْ . فيھا القتاليّة الوسائل إخفاء مثل أخرى، ألسباب االعتداء فيھا تمّ  التي الحاالت وعدد سكانھا،
 والتي سكانھا ُھوية بسبب بيوتًا الجيش فيھا قصف التي الحاالت عدد معرفة على قادرة غير بتسيلم أنّ  أيًضا
 وحده الجيش. ساكنيه على البيت فيھا انھار التي الحاالت وعدد الساعة، تلك في ساكنيھا من فارغة كانت
 بعد. المسألة ھذه بخصوص التفصيليّة المعلومات توفير عن يمتنع وھو األسئلة، ھذه على اإلجابات يعرف
 حماس في لقياديّين" تابعة بيت مئة قرابة ھاجم الجيش أنّ  إالّ  اإلعالم ينشر لم العملية، بدء على أسبوع
   42."اإلسالميّ  والجھاد

  
 الجيش يعمل والذي" عسكريّ  ھدف" لمصطلح الفضفاض التفسير إلى السابق في بتسيلم منظمة أشارت وقد

 يوم ،"المصبوب الرصاص" لعملية األول اليوم في مثال، التفسير، ھذا انعكس وقد. له وفًقا األسرائيلي
 األيام وفي. شرطياً  طالبًا 42 وقتل غزة في الرئيسة الشرطة بناية وقتھا الجيش قصف إذ ،27/12/2008
 وقد. القطاع في حكوميّة وزارات وعدة التشريعيّ  المجلس مبنى األسرائيلي الجيش قصف ذلك تلت التي
 43".شرعيّ  ھدف ھو بحماس مرتبط ھو ما كلّ " أنّ  باّدعاء االعتداءات ھذه أسرائيلية رسميّة جھات بّررت
 في" السحاب عمود" عملية أثناء أيًضا طُبّق شرعيّة أھداف ھي الخاّصة الناشطين بيوت بأنّ  القائل التفسير
باك( العام األمن جھاز موقع نشره بيان ففي. 2012 الثاني تشرين  الجيش أنّ  جاء القتال انتھاء عند) الشَّ

 التابعة العسكريّة الذراع في المستوى رفيعي لقياديّين تابعة بيتًا 30 نحو" العملية أثناء ھاجم األسرائيلي
" عسكريّ  ھدف" لمصطلح التفسيرات ھذه تتيح 44".القتاليّة للوسائل كمخازن بعضھا اُستخدم حيث لحماس،
  . عليھا االعتداء يُحظر جليّة، مدنيّة وأمور أشياء على أيًضا تسييره أمام المجالَ 

  
   قانونيّ " عرضيّ  ضرر" ا يعتبرلم َمرن تفسير. ب
  

 كان ما إذا ما ھجوم عن االمتناع وجوب على ينصّ  الذي ،"التناسبيّة مبدأ" وفق بالعمل المقاتلة القّوات تلتزم
 وال 45. الھجوم ھذا وراء من المرجّوة العسكريّة باألفضليّة قياًسا به، مبالًغا له نتيجة بالمدنيّين المتوّقع المسّ 
 ال نفسه الھجوم فإنّ  ذلك ولوال شرعيًّا، عسكريًّا ھدًفا الھجوم ھدف كان إذا إالّ  طبًعا، صلة، ذا المبدأ ھذا يكون
  .المتوقعة" ةعرضيّ ال األضرار" بـ عالقة دون من أصالً، شرعيًّا يكون

  
 واألفضليّة بالمدنيّين سيلحق الذي المتوقع الضرر بخصوص التوقعات على بناءً  الھجوم حجم يُفحص

 ما حول السؤال على اإلجابة فإنّ  وعليه،. فعالً  يقع الذي الضرر على بناءً  وليس عنه، ستنجم التي العسكريّة
 تنفيذ أثناء لديه متوّفرة كانت التي بالمعلومات مرھونة ال، أم التناسبيّة مبدأ وفق تصّرف قد الجيش كان إذا

 التي المعلومات ھي ما الھجمات؟ من واحدة كلّ  في تحقيقھا توّقع التي العسكريّة األفضليّة ھي ما: الھجوم
 بخصوص معرفتھا عليه كان التي المعلومات ھي وما الھجوم بتنفيذ أمر الذي الشخص لدى متوفرة كانت

                                                        
 . 14/7/2014 ھآرتس، ،"القصف قبل المبكر اإلنذار على يحرص لم اإلسرائيليّ  الجيش: إفادات" خوري، جاكي كوھن، جيلي 42
 'Griff Witte and Sudarsan Raghavan, "'All-Out War يُنظر العسكرّي، الناطق من اليفوفتس أفيطال الرائد أقوال 43

Declared on Hamas", Washington Post, December 30, 2008. .مسار بتسيلم،: يُنظر المسألة ھذه في للتوسع 
 . 11- 8 ص ،18/1/2009- 27/12/2008 ،المصبوب الرصاص حملة أثناء الجيش نشاطات في للتحقيق

باك( العام األمن جھاز موقع بيان 44  حقوق انتھاكات بتسيلم،: يُنظر المسألة ھذه بخصوص. 2012 األول كانون شھر في )الشَّ
 . 27- 26 ص ،2013 أيار ،14/11/2012- 21/12/2012 ،السحاب عمود حملة أثناء اإلنسان

 . األول المحضر من) ب)(5(51 المادة 45
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 وأسئلة أخرى؟ بطرق ذاتھا العسكريّة األفضليّة تحقيق باإلمكان كان ھل المستھدف؟ الموقع في مدنيّين وجود
  .النسق ھذا على أخرى

  
 في قادرة غير بتسيلم فإنّ  ولذلك. للجمھور األسئلة ھذه على اإلجابات توفير عن األسرائيلي الجيش ِامتنع
 بعض في ذلك مع. الھجمات تنفيذ إلى أّدت التي االعتبارات معرفة على الحاالت من الساحقة الغالبيّة

: البيت على الھجوم أسباب بخصوص المختلفة الفرضيّات بعض طُرح بتسيلم أجرتھا التي االستقصاءات
 أحد في ناشط البيت صاحب ابن أنّ  حقيقة منه؛ ساعات قبل أو االعتداء أثناء البيت في حماس ناشط وجود

 إالّ . وغيرھا البيت من قريب مكان من القسام صواريخ إطالق ما؛ مستوى في المسلّحة الفلسطينيّة التنظيمات
 الكامن السبب مسألة في قاطع بشكل للبتّ  وسيلة أيّ  تملك ال بتسيلم فإنّ  الجيش، من رسميّ  بيان غياب في أنه
 -حًقا يستوفي كان وإذا الشرعّي، الھدف تعريف يستوفي القصف ھذا كان إذا وما معيّن، بيت قصف وراء من
  .تناسبيًّا الھجوم اعتبار يمكن فھل

  
 اّدعى فقد. التناسبيّة لمبدأ وفًقا نشط األسرائيلي الجيش أنّ  العام باالدعاء العام العسكري المّدعي ِاكتفى
 اتخاذ وبعد التناسبيّة مبدأ تطبيق خالل من الھجمات تنفيذ على يحرص الجيش" أنّ  العام العسكري المّدعي
 العام العسكريّ  المّدعي قال آخر، موضع وفي 46".القانون يتطلبه مّما أكثر وأحيانًا الحذر، وسائل من سلسلة
 وفق القتال أثناء إسرائيل ارتكبتھا التي العمليات قانونيّة فحص الدولّي، للقانون وفًقا الصواب، من ليس إنّه
 وفًقا القائد قرار معقوليّة فحص يجب حال كلّ  وفي" حدة، على ھجوم كلّ  فحص ويجب الشامل، القتلى عدد

 يبدو ما على ھو القانون" أنّ  وأضاف". أثر بعد فحصھا وليس الھجوم، وقت لديه متوفرة كانت التي للمعلومات
  47".ضّدنا المطروحة االّدعاءات دحض سبيل في نجاعة األكثر األداة

  
 األسرائيلي الجيش بأنّ  القائلة ادعاءاته تدعم أن يمكن معلوماتٍ  أيّ  العام العسكريّ  المّدعي يوفر لم ذلك، مع
 بتنفيذ أمر الذي القائد لدى متوفرة كانت التي للمعلومات وفًقا تُفحص التناسبيّة أنّ  صحيح. المبدأ ھذا وفق عمل

 منھا كبيًرا قسًما وأنّ  السكنيّة، البيوت باتجاه ُصّوبت االعتداءات أنّ  االعتبار بعين أخذنا إذا أنّنا إال الھجوم،
 بتنفيذ القرار اتخاذ أثناء متوقعة بالمدنيّين لحقت التي ةالجسيم اإلصاباتيجب ان تكون  كانو الليل، أثناء نُّفذ

 مقتل إلى أّدت القتال أثناء كھذه ھجمات عدة تنفيذ بعد خصوًصا أكبر بحّدة التساؤالت ھذه وتُطرح. الھجوم
ا نظره وجھة من يعتبره الذي ما أيًضا العام العسكريّ  المّدعي يوضح ولم. المدنيّين من الكثير " معقوالً " مّسً

  .تحقيقھا الجيش توّقع التي العسكريّة األفضليّة إلى بالتلميح حتى يقم لم وھو بالمدنيّين،
  
 إنّ  قال حين عليھا استند التي المرتكزات توضيح العام العسكريّ  المّدعي على كان، الظروف ھذه ظلّ  في

 أن عليه كان وعندھا -"معقوالً " اُعتبر ولكنه، متوقًعا الضرر ھذا كان ھل: التناسبيّة لمبدأ وفًقا نشط الجيش
 األذى إلحاق أنّ  أو؛ االعتداء مخطّطو يرى وفقما األذى ھذا تبّرر التي الجليّة العسكريّة األفضليّة إلى يشير

  .ذلك من استخلصت التي العبر ھي وما ذلك حدث كيف يوضح أن عليه كان وعندھا -متوقًعا يكن لم بالمدنيّين
  

 المتاحة الوسائل االعتبار بعين أخذنا ما إذا أكبر فداحةً  يكتسب المدنيّين بالسّكان لحق الذي الجسيم المسّ  إنّ 
 التي التكنولوجيّة قدرته أولھا،. كبيرة بدرجة المسّ  ھذا مثل بتقليص له تسمح والتي ،األسرائيلي الجيش أمام

                                                        
 .34 رقم الحاشية تُنظر ،INSS القوميّ  األمن بحوثات معھد مؤتمر في العام العسكريّ  المدعي خطاب 46
 موقع في نُشر. 11/1/2015 القضاء، ُكالب في الجيش -الجماھيريّ  القانون جمعية بمؤتمر خطاب في العام، العسكريّ  المدعي 47

 .http://www.law.idf.il/163-7040-he/Patzar.aspx: يُنظر. العسكريّة النيابة
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 بخصوص األسرائيلي الجوّ  سالح عن صدر منشور وفي. عالية بدّقة اختيريت التي األھداف إصابة من تمّكنه
 بعدد ذلك فّسر ثم ،"الناس حيوات ننقذ نحن: "الطيّارين أحد قال ،"الصامد الجرف" عملية أثناء نشاطاته
 نستخدم نحن: "ثالث طيّار وأوضح. الھدف موقع المدنيّون أخلى أن إلى ما ھجوم فيھا تأجل التي المّرات
 ووفًقا". الصحيحة األماكن وفي قصير وقت خالل األھداف من الكثير مھاجمة من تُمّكننا التي الدقيقة الذخيرة
 48".التنفيذ وحتى التخطيط بمستوى بدًءا" تمّ  المدنيّين بالسّكان المسّ  دون للحيلولة المبذول الجھد فإنّ  للموقع،
 سالح استخدام وصف جرى" الصامد الجرف" عملية حول البريّة الذراع حال لسان في نُشر الذي المقال وفي

 ھذه تستخدم التي الوحدة قائد وقال". دقيقة موّجھة ذخيرة" يُعتبر الذي -"تموز" لصاروخ القتال أثناء المدفعيّة
 الضرر في تكمن األخرى للوسائل قياًسا لدينا األفضليّة: "الوحدة نشاط واصًفا تومر، المقّدم الصواريخ،

  49".اللواء قائد مقابل في المتواصلة مناليتنا وفي المتدنّي العرضيّ 
  

 فالمعلومات. القطاع سكان يخصّ  ما كل في جّدًا عالية استخباريّة قدراتٍ  األسرائيلي الجيش يملك ثانيًا،
 لسان وفي. مستھدفين كانوا الذين لألشخاص الدقيقة المواقع معرفة من الجيش مّكنت التي ھي االستخباريّة

 لدى المتوّفرة القطاع مناطق على االستطالع وسائل وصف بإسھاب جرى أعاله، المذكور البّريّة سالح حال
 بتحليل يقمن الالتي والمستطِلعات طيّار بال والطائرات االستطالع بالونات بينھا ومن ،األسرائيلي الجيش
   50.النتائج

  
 فوق انھارت التي البيوت عشرات على األسرائيلي الجيش اعتدى البيوت، على االعتداء سياسة إطار في

. القتال في ضالعين يكونوا لم الذين المدنيّين من الكثير ُقتل الھجمات ھذه من واحدة كلّ  وفي. ساكنيھا رؤوس
 الذي الجسيم المس توُقع القرار ُصناع على كان المدنيّين، من الكثير ضحيتھا سقط متكّررة ھجمات وقوع وبعد
 على تغيير أيّ  يطرأ ولم القتال فترة طول على الھجمات ھذه تواصلت ذلك، ورغم. الھجمات ھذه مثل تلحقه
 عبر تحقيقھا الجيش توّخى التي العسكريّة األفضليّة بأنّ  إثبات غياب ومع. البيوت على النار إطالق سياسة
  . التناسبية مبدأ بخرق القائل االستنتاج إلى التوصل من مفرّ  فال وحقيقيّة، جليّة كانت الھجمات ھذه

  
   فّعالة غير إنذارات إصدار أو اإلنذارات غياب. جـ
  

 إال" االعتداء، قبل" مسبًقا ناجًعا إنذاًرا" بمنحھم المقاتلة القوات طُولبت بالمدنيّين، الالحق المسّ  لتقليص سعيًا
  51.أنفسھم حماية على قادرين يكونوا كي ،"بذلك الظروف تسمح لم إذا
  

 يقوم ِمنّة عن ھنا الحديث يجري وال. الدوليّ  اإلنسانيّ  القانون في عليه منصوص الحذر وسائل اتباع واجب إنّ 
 غير إنذاًرا السكان يتلقى وعندما. عليه يقع وصريح واضح واجب أداء عن بل السّكان، لصالح الجيش بھا

 من الجيش يُعفي ال -ال أم كان أفّعاالً  سواءً – إنذار أيّ  فإنّ  حال، أيّ  وعلى. ناجًعا إنذاًرا يُعتبر ال فإنّه مفيد،
 بالتصرف للجيش يسمح وال بالمدنيّين المسّ  عن االمتناع أجل من الممكنة الحذر وسائل اتخاذ مواصلة واجبه
   .فعالً  المدنيّين من خاليْين أصبحا قد المستھدفْين البيت أو المنطقة أنّ  منطلق من
  

                                                        
 يُنظر( 9/7/2014 يوم تُشر الجو، سالح موقع ،"غزة قطاع في نقطة كل يفحص" حوزي" جھاز: "يُنظر 48

http://www.iaf.org.il/4410-42173-he/IAF.aspx(، "موقع ،"عملھا في" سوفاه" طائرات: واالستخبارات الھجمات 
 ).http://www.iaf.org.il/4410-42174-he/IAF.aspx( 10/7/2014 يوم نُشر الجو، سالح

 . 15 ص ،29 العدد ،2014 األول تشرين البريّة، الذراع حال لسان اليابسة، في ،"مضبوط وتر" شر، يھونتان 49
 . 22 ص السابق، المصدر الجبھة، في الجمع بوكوبزا، أفيجايل 50
 . األول المحضر من) جـ)(2(57 المادة 51
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  :أساسيّتْين إنذار وسيلتي األسرائيلي الجيش استخدم القتال، أثناء في
  
   الھجوم وشك على الجيش بأنّ  معيّن بيت لسكان إنذار. 1
  
 البيت قصف بنيّة وأخبرھم معيّن، بيت بسكان باالتصال الحاالت، بعض في اإلسرائيلّي، الجيش عن ممثل قام

  .الجيران بإنذار وأمرھم مجاور بيت قصف نيّته عن للسكان الجيش أعلن أخرى حاالت وفي بإخالئه؛ وأمرھم
  

 اقرع" أسم عليھا أطلق وسيلةلكي ينذر سكان البيت،  األسرائيلي الجيش ااستخدمھاحدى الوسائل التي 
 إبالغ بغية نسبيًّا، صغير بصاروخ الجيش يستھدفه الذي البيت سقف ُقصف الطريقة ھذه إطار ففي". السقف
  .تركه عليھم ولذلك قصيرة، فترة خالل أكبر صاروخ بواسطة سيُقصف البيت بأنّ  سكانه

  
 فّعالة اإلنذارات تكن لم أخرى، حاالت وفي. األذى يلحقھم ولم بيتھم بإخالء الحاالت بعض في السكان وقام

 عن الواضح من يكن لم وأحيانًا بيتھم، لترك الوقت من يكفي ما السكان يُمنح يكن لم فأحيانًا: مختلفة ألسباب
 مع تزامنًا ،"السقف اقرع" بطريقة اإلنذار فيھا صدر التي الحاالت في وخصوًصا -يتحّدثون مستھَدف بيت أيّ 

 حاالت وفي. للسقف الصغير الصاروخ إصابة مالحظة السّكان استصعب إذ المنطقة، في أخرى ھجمات
 سكانھا أصيب أيًضا مجاورة بيوتًا لحق القصف أنّ  إال فعالً، البيت بترك اإلنذار تلقوا الذين السكان قام أخرى
  .إنذاًرا يتلقْوا لم الذين

  
 لم ولذلك البيت، قصف قبل إنذار أيّ  يتلقْوا لم إنھم البيت سّكان قال بتسيلم، فحصتھا التي الحاالت بعض وفي

 يصدر لم أنه أو يُفھم، ولم حًقا للسكان إنذاًرا أصدر قد الجيش كان إذا ما معرفة بتسيلم وسع في وليس. يتركوه
  . قط اإلصدار ھذا مثل

  
   واسعة مناطق مغادرة السكان من يطلب إنذار. 2
 

 ما فھذا. بيوتھم إخالء إلى السكان خاللھا من دعا مناشير بالقطاع المناطق بعض في األسرائيلي الجيش وّزع
 الشجاعيّة حيّيِّ  وفي القطاع، شماليّ  الھيا وبيت حانون بيت منطقة في المناطق، سائر ضمن من حصل،
 بين الواقعة الليلة في المثال، سبيل وعلى. القطاع مركز في وخزاعة سھيلة بني وفي غزة مدينة في والزيتون

 القطاع شمال في األسرائيلي الجيش وّزع للقطاع، البّريّ  االجتياح وقبل ،13/7/2014و 12/7/2014
 سكان على ُوّزع الذي المنشور في وجاء. ظھًرا 12:00 الساعة حتى بيوتھم بإخالء فيھا السكان طالب مناشيرَ 
  : يلي ما الھيا بيت

  الھيا، بيت سكان إلى
 التحتية والبنى اإلرھابية العناصر الجو من للضرب وعزم بقوة بالعمل اإلسرائيلي الجيش سيقوم
 شرق من: كاآلتي وھي إسرائيل دولة باتجاه الصواريخ منھا تطلق التي المناطق في لھا التابعة

 عليكم: سالمتكم أجل من. جباليا معسكر وشمال غرب ومن السالطين شارع وحتى العطاطرة
 وھذا الفالوجا شارع: التالي الطريق عبر البلد جباليا جنوب إلى واالتجاه وفوًرا حاال بيوتكم إخالء
 سيخالف من كل. وقصيرة مؤقتة العمليات ھذه. 13/7/2014 األحد يوم ظھًرا 12 الساعة حتى
 52.للخطر عائلته أبناء وحياة حياته يعّرض الفور على بيته يخلي وال التعليمات ھذه

  

                                                        
 . 13/7/2014 يوم العسكريّ  الناطق نبيا 52
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 التي الحاالت بعض وفي لكن،. اإلنذارات ھذه أعقاب في بيوتھم بإخالء فعالً، السكان، آالف عشرات قام
 أوامر أعقاب في بيوتھا من فّرت التي العائالت بالذات قُتلت أعاله، معروض وبعضھا بتسيلم، استقصتھا
   . أمانًا أكثر اُعتبرت التي األحياء إلى األسرائيلي الجيش

  
 كثيرة حاالت في للھم يكن لم اإلنذارات، رغم قسريًّا أم كان أطواعية سواءً  -بيوتھم في السكان من قسم ظلّ 
 واحد مكان يكن لم. القطاع أرجاء كلّ  القتال أثناء ھاجم األسرائيلي الجيش أنّ  إذ إليھا، يلجؤون أخرى أمكنة
 أنّ  ذلك على زدْ . أنفسھم حماية السكان بوسع يكن لم اآلمنة، المناطق أو المالجئ وجود غياب وفي آمن،

 بدورھا، واحدة كل مناطقھا، إلى المعابر أغلقتا ومصر إسرائيل أنّ  إذ القطاع، مغادرة يستطيعوا لم السكان
 بيوتھم إلى السكان بعض عاد طويلة، ألسابيع استمرّ  القتال أنّ  وبما غادر، من حتى. فيه عالقين السكان فظلّ 
  .شابه وما واألغطية بالثياب التزّود أجل من
  
 حماية من السكان تُمّكن ملقدمھا الجيش األسرائيلي  التي الجارفة لإلنذارات يمكن ال الظروف، ھذه مثل في

 النتيجة فإنّ  -مقصوًدا ذلك يكن لم لو وحتى– األمر واقع وفي فّعالة، غير إنذارات تُعتبر ھاأنلذلك ف أنفسھم،
  .شيء فعل على قادرين يكونوا أن دون من السكان، بين والخوف الرعب دبّ  في تمثّلت اإلنذارات لھذه

  
 سّكانھا من أخليت مناطق المناشير فيھا وّزع التي المناطق في األسرائيلي الجيش رأى الواقع، ھذا ورغم
 ما ھذا. مسبًقا وقائيّة وسائل أيّ  اتخاذ دون من مھاجمتھا يمكن شرعيّة، عسكريّة أھداف أنھا على معھا وتعامل
  :كرنيك أميتاي الرائد قاله

 يكون نشاھده شخص كلّ  أنّ  بحيث معّقمة، فيھا نقاتل التي المنطقة تكون واقع خلق نحاول نحن
 عبر سواءً  السكان، إبعاد أجل من الجھود كلّ  نبذل نحن المقابل وفي. اإلرھابيّ  بالنشاط مشتبًھا
 في االقتناع على البداية في يقتنع لم من كل نرغم نحن. المتواصل القصف أو المناشير توزيع
 فجأة يظھر من فكلّ  ولذلك أشباح، مدينة إلى الحيّ  فيھا يتحول وضعيّة إلى نتوّصل أن إلى النھاية،
  53.اإلرھاب بممارسة مشتبه إلى فوًرا يتحّول

  
 نيران جوھرھا في وھي المدفعيّة، النيران الستخدام نتيجة المناطق ھذه في المدنيّين بالسكان المسّ  تفاقم وقد
 داخل في واسع، نطاق وعلى القتال اثناء المدفعيّة النيران باستخدام األسرائيلي الجيش قام حيث. دقيقة غير

 مدفعيّة قذيفة ألف 35 ونحو دبابة قذيفة 14,500 أنّ  البّريّة الذراع حال لسان في ورد وقد. السكنيّة المناطق
 األركان قيادة في المستوى رفيع ضابط قام ،"ھآرتس" صحيفة نشرته لما ووفًقا 54.القتال أثناء أطلقت مختلفة

 األرجح على عددھا وصل المخطّط، من أكثر قذائف أطلقت األسرائيلية القّوات أنّ  على بالتصديق األسرائيلية
   55".المصبوب الرصاص" عملية أثناء أطلقت التي المدفعيّة النيران من أضعاف أربعة

  
 األشخاص وجرح الھدف، من متًرا 150-50 مدى على قاتلة إصابات إلى المدفعيّة نيران تؤّدي اإلصابة فبعد

  :المدفعيّة سالح في سابق جنديّ  قاله ما ھذا 56.منھا متر 300-100 نطاق على الموجودين
                                                        

 في مختلط، قتال" بوكوبزا، أفيجايل. الرئيسي والمظليين الراجلة سالح ضابط قيادة في النظريات قسم رئيس ھو كنريك الرائد 53
 . 62 ص ،29 العدد ،2014 األول تشرين البريّة، الذراع حال لسان اليابسة،

 . 47 ص ،29 العدد ،2014 األول تشرين البريّة، الذراع حال لسان اليابسة، في ،"المخزون جرد" 54
 خطط مما أكثر ذخيرة أطلقت غزة في قاتلت التي القوات: األركان قيادة في رفيع مصدر" كوھن، وجيلي ھرئيل عاموس 55

 غير المدفعيّة النيران استخدم اإلسرائيلي الجيش: غزة قصف" كوھن، وجيلي ھرئيل عاموس ،14/8/2014 ھآرتس،". الجيش
 . 15/8/2014 ھآرتس، ،"المصبوب الرصاص أضعاف أربعة الدقيقة

56 Palestinian Rocket Attacks on Israel and  -Indiscriminate Fire Human rights Watch, 
, July 2007Israeli Artillery Shelling in the Gaza Strip  .غزة قصف" كوھن، وجيلي ھرئيل عاموس: يُنظر :

 . 15/8/2014 ھآرتس، ،"المصبوب الرصاص أضعاف أربعة الدقيقة غير المدفعيّة النيران استخدم اإلسرائيلي الجيش
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 عديدة عوامل ثمة. معيّنة أھداف إلصابة تھدف ال وھي دقيق بشكل القذائف ھذه توجيه يمكن ال
 ستقع القذيفة كانت إذا فيما تحسم أن يمكن الريح، واتجاه الفّوھة حرارة ودرجة الجوّ  رطوبة مثل
 التي المدفعيّة بطّارية فإنّ  لذلك. نحوه ُصّوبت الذي المكان عن متر مئة حتى أو متًرا 30 بعد على
 تلعب اإلحصائيّات بأنّ  الدراية مع معيّن اتجاه صوب قذائف صلية تطلق فّوھات، عّدة تحوي
 سيؤّديان القذائف من كبير عدد إلطالق نتيجة الحاصلة الخراب وكميّة انتشار وبأنّ  دورھا،

  57.المستھدف الموقع إصابة إلى بالضرورة
  
 األمتار من عشرات عدة خطئه مدى يتراوح لسالح يمكن، غزة قطاع مثل المكتظّة العمرانيّة المناطق في

 المناطق ھذه في كانت لو فحتى. القتال في الضالعين غير المدنيّين السكان بين قاتلة إصابات يُلحق أن، وأكثر
 األسرائيلي الجيش اختيار إن، للمدنيّين إنذارات صدرت لو وحتى، عسكريّة ألغراض اُستخدمت بيوت

 الدوليّ  القانون عليھا ينصّ  التي واألحكام القواعد يناقض، عسكريّة أھداف وكأنّھا األحياء ھذه مع بالتعامل
  .قانونيّ  غير خياًرا مدنيّة سكنيّة أحياء داخل في دقيق غير سالح استخدام والذي وفقه

   
   

                                                        
: يُنظر. 5/8/2014 ميكوميت، سيحاه ،"الموضوع في تجربة لديّ  وأنا الروسية، الروليتا مثل المدفعيّ  القصف" برير، عيدان 57
-http://mekomit.co.il/%D7%99%D7%A8%D7%99
-%D7%94%D7%95%D7%90-D7%99%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%A8%

%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%94/  
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  استنتاجات
  
 وُدّمرت. اآلالف وُجرح فلسطينّي، 2,200 من أكثر 2014 عام بصيف غزة قطاع في القتال أثناء في ُقتل

 إسرائيل صوب الفترة ھذه في وأُطلقت. مأوى دون من األشخاص آالف مئات وظلّ  البيوت آالف عشرات
  .جنديًّا 67و مدنيّين خمسة وُقتل الھاون، وقذائف القذائف آالف

  
 السكنيّة البيوت على الكثيرة االعتداءات في الحاليّة القتال لجولة والخاصة المميّزة الصفات إحدى تمثّلت
 عمليّات عشرات: خاص بشكل الّرعب يثير األمر ھذا فإنّ  الصيف، ھذا أحداث بين ومن. سّكانھا فوق وھدمھا
 الُكثُر، قتالھا عن المتكّررة الفلسطينيّة العائالت وقصص األشخاص، مئات قتلت التي والبريّة الجّويّة القصف
 كھذه، حالة70 في بتسيلم منظمة حّققت. واحدة ثانية خالل رأسھا، فوق وعالمھا بيتھا تھّدم العائلة، تلو وعائلة
% 70 من أكثر: القتال في يشاركوا لم أشخاًصا القتلى من الساحقة الغالبية كانت إذ شخًصا، 606 فيھا ُقتل
  .النساء من أو الستين سنّ  وفوق عشرة، الثامنة سنّ  دون كانوا منھم

  
 اإلفادات خالل ومن. القطاع أرجاء جميع وفي القتال، أيام طول على ھذه البيوت قصف سياسة طُبّقت وقد
 فھم: ُمورست التي الفظاعة معالم تتضح عيان، شھود ومن البيوت سكان من بتسيلم باحثو جمعھا التي

 وأنفسھم أوالدھم حماية عن عاجزون أنھم أيقنوا عندما تملّكھم الذي واليأس عجزھم أخرى، بعد مرة يصفون،
  .كاملة عائلة فقدان في التحّمل على العصيّ  الھائل واأللم بيوتھم، داخل في حتى

  
 للسياسة وانعكاس تعبير بل الميدانيّة، القيادة أو الطيّارين أو الجنود من ذاتيّة مبادرة االعتداءات ھذه تكن لم

 االعتداءات المستويان ھذا دعم لقد. المستوى رفيع العسكري والمستوى السياسي المستوى وضعھا التي
 وتنّصال الدولّي، اإلنسانيّ  القانون أحكام مع تستوي االعتداءات ھذه بأنّ  القائل االدّعاء أخرى بعد مرة وكّررا
  .عملھا طرق وعلى حماس حركة على كاملة المسؤوليّة بھذه ألقوا بل بالمدنيّين، المسّ  عن مسؤولية أيّ  من
  

 المسّ  عن لالمتناع جھد كلّ  تبذل األمنيّة األذرع" إنّ  نتنياھو بنيامين الحكومة رئيس قال النسق، ھذا على
 المدنيّين وراء من المتعّمد حماس اختباء من نابع ھذا فإنّ  باألبرياء مسّ  وقوع حال وفي بالمدنيّين

 إال القانون، أحكام باتباع ملزمة إسرائيل إنّ  فاينشتين يھودا للحكومة القضائيّ  المستشار وقال 58".الفلسطينيّين
 نشاطات وجه في بشريّة كدرع وإجراميّ  تھكمي بشكل المدنيّين السكان تستخدم اإلرھابيّة التنظيمات" أنّ 

 للقانون وفًقا تتمّ  التي والتناسبيّة  القانونيّة الھجمات حتى ولألسف، الواقع، ھذا مثل في. اإلسرائيليّ  الجيش
 ھذا وعلى 59".المدنيّة وبالممتلكات بالمدنيّين المرغوب وغير المتعّمد غير المسّ  إلى تؤّدي أن يمكن الدولّي،
 كاھل على يقع المأساويّ  الذنب وھذا ماحقة، غزة في المحّصلة" إنّ  جنتس، بيني األركان رئيس قال النسق،
   60".السكنيّة التجّمعات قلب من نشطوا الذين حماس قياديّي

  
 ،2009 الثاني كانون في" المصبوب الرصاص" عملية بعد أيًضا، السابق في التصريحات ھذه مثل صدرت
 وھي وقتھا صحيحة تكن لم التصريحات ھذه لكنّ  2012.61 الثاني تشرين في" السحاب عمود" عملية وبعد
 تنشط ال القطاع في تنشط التي األخرى المسلّحة والتنظيمات حماس تنظيم أنّ  صحيح. اآلن صحيحة ليست
 القتال قبل بتسيلم أوضحت وكما. ذلك تفعل أنھا تّدعي ال حتى وھي الدولّي، اإلنسانيّ  القانون أحكام وفق
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 األھداف بين بالتمييز عليھا الملقيّ  الواجب األخصّ  وعلى األحكام، ھذه انتھكت حماس فإنّ  وبعده، وأثناءه
 إسرائيليّين مدنيّين صوب النار أطلقت حماس أنّ  في األمر ينحصر فلم: العسكريّة األھداف وبين المدنيّة
 يطلقون وھم المدنيّين، السكان داخل من أفرادھا نشاط خالل من ذلك فعلت أنھا بل إسرائيليّة، مدنيّة وأھداف
 ھذا. تحتھا من األنفاق ويحفرون المدنيّين بيوت في السالح ويدفون المدنيّين، لبيوت مجاورة أماكن من النار

 المسّ  لتقليص تسعى التي اإلنسانّي، القانون في جًدا األساسيّة القاعدة يناقض المدنيّين بالسكان االختالط
  .القتال مناطق عن وإبعادھم اإلمكان قدر بالمدنيّين

  
 السياسات لُصناع يحق التي االستنتاجات طابع في تتمثل للنقاش المطروحة المسألة فإنّ  الواقع، ھذا ظلّ  وفي

 الحكومة رئيس ألقوال ووفًقا. األخرى المسلّحة الفلسطينيّة والتنظيمات حماس تصرفات من استخالصھا
 بخصوص المسؤوليّة بأنّ  يقولون أنھم يتّضح أعاله، وردت التي األركان، وقائد للحكومة القضائيّ  والمستشار

 خبّات فعالً  التي الحالة كمثال فلنأخذ. حماس وبين األسرائيلي الجيش بين تتوزع والوقاية الحذر وسائل اتباع
 وفًقا. بمھاجمته يسمح عسكرّي، ھدف الى بذلك وحّولته مدنيّ  سكنيّ  بيت في القسام قذائف حماس فيھا

 يلحق ولم ھدفه اإلنذار حّقق حال في. القصف قبل سكان إلنذار جھده الجيش سيبذل اإلسرائيليّة، للتفسيرات
 القانون وفق ينشط الجيش أنّ  على كدليل الحالة ھذه تستخدم أن عندھا إلسرائيل يُمكن بالمدنيّين، األذى

 على تقع عندھا المسؤوليّة فإنّ  -دونه من أم إنذار مع سواءً – بالمدنيّين األذى لحق حال وفي. الدوليّ  اإلنسانيّ 
  .حماس

  
 على طرفھا من ردّ  أيّ  وأنّ  كان، قيد أيّ  من متحّررة إسرائيل أنّ  يعني ھذا فإنّ  التفسير، بھذا قبلنا لو وحتى
 من يفرغ وھو قانونّي، وغير معقول غير التفسير ھذا. شرعيّ  ردّ  ھو فظيعة، نتائجه كانت مھما حماس، أفعال

 المدنيّة، والمواقع المدنيّين السكان تجاه واجبه من الثاني الطرف انعتاق عدم على تنصّ  التي القاعدة مضمونھا
   62.واألوامر األحكام األّول الطرف انتھك لو حتى

  
 بشكل يترّكز وھو. الدوليّ  اإلنسانيّ  القانون أحكام انتھكت إسرائيل بأنّ  سلًفا ادعاء أيّ  لصدّ  التفسير ھذا يھدف

 ومن -رسميّة معلومات غياب ظلّ  في بتاتًا فحصھا يمكن ال التي– السياسات لُصناع المعلنة النوايا في حصريّ 
. األخرى بعد المّرة ومتكّررة، فتّاكة المحّصالت ھذه تكون عندما حتى أفعالھم، لمحّصالت التامّ  التجاھل خالل
 المتوّقعة النتائج بخصوص السياسات ُصنّاع لدى للشكّ  مجال أيّ  يعد لم القتال بدء على أيام عّدة فبعد

  .البيوت على الھجوم سياسة اتباع الستمرار
  
 االّدعاء فھذا. قانونيّة سياسة ھي البيوت قصف سياسة بأنّ  القائل االّدعاء رفض يجب ،سبق ما على بناء

 قدر المدنيّين بالسكان المسّ  لتقليص وأخيًرا أوالً  يھدف الذي الدولّي، اإلنسانيّ  القانون وغايات روح يتجاھل
 لما القانويّ  وغير الفضفاض التفسير من بدًءا: وعرضھا طولھا على قائم السياسة ھذه قانونيّة عدم إنّ . اإلمكان
 غير حذر وسائل باتباع بالتحّجج وانتھاءً  مضمونه، من التناسبيّة مبدأ إفراغ وعبر شرعيًا، ھدًفا اعتباره يمكن
  .فّعالة

  
 اإلعالم وسائل أظھرت فقد: له الملزمة القواعد وفق معيّنة حاالت في نشط األسرائيلي الجيش أنّ  صحيح
 األذى لحق المقابل، في ولكن. الھدف منطقة في أطفال مشاھدة بعد الھجوم فيھا ألغي حاالت عدة وبتوّسع
 ھذه. التقرير ھذا إليھا يتطّرق حاالت فيھا بما األخرى، الحاالت عشرات في وممتلكاتھم بالمدنيّين الكبير
 ذلك، من وبدالً . تفسيرھا عدم عموًما، الرسميّة، الجھات وفّضلت إعالميّة تغطية بأيّ  تحظَ  تكد لم الحاالت
 فعلى. االدّعاء ھذا مثل تدعيم دون من للقانون، وفًقا نشط الجيش أنّ  االّدعاء مواصلة الجھات ھذه فّضلت
  : "الصامد الجرف" عملية عفروني، داني العميد العام، العسكريّ  المّدعي لّخص المثال، سبيل
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 ألنّه بل التمييز، مبدأ بسبب وليس عسكريّة، أھداًفا إال يھاجم لم اإلسرائيليّ  الجيش أنّ  استنتاجنا
 الالحق المسّ  تقليص أجل من جبّارة جھوًدا يبذ اإلسرائيليّ  الجيش". سالحه طھارة" على يحرص
   63".البشر حياة" قيمة من ينبع بل التناسبيّة،) مبدأ( بسبب ھذا يأتي وال الضالعين، بغير

  
: معروفة نتائجه باتت حين انتھائه، على أشھر عّدة بعد ھذه، أيامنا في بل القتال بدء قبل األقوال ھذه ترد لم

 الواقع ھذا وصف يصعب النتائج، ھذه مثل ضوء وفي. أبيدت التي العائالت وعشرات القتلى المدنيّين مئات
 للمّدعي يمكن ال. الواقع ھذا عن يكون ما أبعد وھما ،"البشر حياة قيمة"و" السالح طھارة" مثل بتعابير

 في ضالعة كانت التي والعسكريّ  السياسيّ  المستوى في األخرى الجھات سائر غرار على العام، العسكريّ 
 بالسكان المسّ  منع أجل من الجيش مجھود بوصف فقط االكتفاء التقرير، ھذا في الموصوفة السياسة تصديق
  .اصابھم الذي الھائل المس تجاھل ضمن المدنيّين

  
 أن الدوليّ  اإلنسانيّ  القانون أحكام تطبيق على إسرائيل حرص حول الدائر للنقاش يمكن ال المطاف، نھاية ففي

 ھذا في نعرض لم والتي تتكّرر، التي القاسية واإلفادات القتلى عدد في تنعكس كما الفظاعة، حجم يحتوي
  .منھا قسًما إال التقرير

  
 األھداف بين التمييز الظروف ھذه مثل في يمكن كيف: الصعوبة بالغة تحّديات حًقا يفرض حماس ضدّ  القتال

 الذين بالمدنيّين األذى إلحاق عن االمتناع يمكن كيف المدنيّين؟ واألشخاص المواقع وبين الشرعيّة العسكريّة
 التجّمعات داخل من إسرائيليّة بلدات على القذائف يطلقون حماس ناشطو كان إذا القتال، في يشاركون ال

 إلدارة واضحة عينيّة مخطّطات وللجيش اإلسرائيليّة للحكومة ستقّدم أنھا بتسيلم منظمة تّدعي ال السكنيّة؟
 طرق على العثور مسؤولية تتحّمل التي ھي الحكومة. إنسان حقوق منظمة مھّمة ليست ھذه: غزة في القتال

  .القانون أحكام وعلى اإلنسانيّ  البُعد على الحفاظ خالل من التحّديات، ھذه لمواجھة
  

 ليست ساكنيھا، رؤوس فوق انھيارھا إلى أّدت والتي والبّر، الجوّ  من البيوت على االعتداء سياسة أنّ  الواضح
 إلى سيؤّدي السياسة ھذه تطبيق أن والجيش الدولة قباطنة اعتقد لو وحتى. التحّديات ھذه على شرعيًّا رّدًا
 والفظيعة، المتوّقعة نتائجھا بسبب محظوًرا يظلّ  تطبيقھا فإنّ  اإلسرائيليّة، البلدات على القذائف إطالق وقف

  .فوقھا ترفرف التي السوداء الراية وبسبب
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