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ملخص
بــدأت إســرائيل عمليــة عســكرية واســعة علــى قطــاع غــزة فــي  10مايو/أيــار  ،2021بعــد إطــاق
ً
الفصائــل الفلســطينية المســلحة صواريــخ مــن غــزة تجــاه إســرائيل ،تبعــا لســعي الســلطات
اإلســرائيلية لتهجيــر قســري جماعــي لفلســطينيين يقيمــون فــي حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس
الشــرقية.
ً
ً
ً
وعلــى مــدار  11يومــا ،نفــذت القــوات اإلســرائيلية عبــر ســاح الجــو والبــر والبحــر هجومــا عســكريا
ً
واســعا علــى قطــاع غــزة ،هــو الرابــع منــذ عــام  ،2008وألقــت مئــات األطنــان مــن القنابــل شــديدة
التفجــر لتوقــع مئــات القتلــى والجرحــى ،إضافــة إلــى تدميــر واســع للبنــى التحتيــة واألعيــان
ُ
المدنيــة والمنــازل التــي قصــف عــدد منهــا علــى رؤوس قاطنيهــا وأبيــدت عائــات بأكملهــا.
أطلقــت القــوات اإلســرائيلية علــى عمليتهــا العســكرية اســم «حــارس األســوار» فــي حيــن أطلقــت
الفصائــل الفلســطينية اســم «ســيف القــدس» علــى هجماتهــا الصاروخيــة خــال الفتــرة نفســها.
بــدأ الهجــوم اإلســرائيلي بغــارات عنيفــة نفذهــا الطيــران اإلســرائيلي بعــد الســاعة السادســة
ّ
مســاء مــن يــوم اإلثنيــن الموافــق  10مايو/أيــار  ،2021علــى أرجــاء مختلفــة مــن قطــاع غــزة ،بعــد
قليــل مــن إعــان الغرفــة المشــتركة للفصائــل المســلحة ،إطــاق عــدة صواريــخ تجــاه التجمعــات
اإلســرائيلية ،بعضهــا اســتهدف مدينــة القــدس.
ً
توالــت فــي األيــام التاليــة الغــارات اإلســرائيلية العنيفــة ،وكان بعضهــا يجــري أحيانــا بشــكل
متزامــن بمشــاركة أكثــر مــن  150طائــرة ،مــع قصــف مدفعــي عبــر البــر والبحــر طــال جميــع مناطــق
بشــكل
ومحافظــات قطــاع غــزة ،بمــا يخالــف مبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني ،الــذي يحظــر
ٍ
مطلــق قصــف األعيــان والمنــازل المدنيــة دون تمييــز أو تناســب وبــا أي ضــرورة عســكرية ،والــذي
ّ
أدى بــدوره إلــى مقتــل العشــرات مــن المدنييــن بمــن فيهــم نســاء وأطفــال ومســنين فــي
منازلهــم .وخــال األعمــال الحربيــة لــم يعــد هنــاك مــكان آمــن فــي قطــاع غــزة ،وبــات أكثــر مــن
مليونــي فلســطيني أســرى للخــوف وعرضــة لالســتهداف.
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اضطــر نحــو  120ألــف فلســطيني للنــزوح عــن منازلهــم فــي مناطــق متفرقــة فــي قطــاع غــزة
ـكل أساســي الحــزام الحــدودي شــرقي
جــراء الهجمــات الصاروخيــة العنيفــة التــي اســتهدفت بشـ ٍ
القطــاع ومناطــق أخــرى وســط وغــرب مدينــة غــزة ،حيــث لجأ معظمهــم إلى مــدارس تابعة لوكالة
غــوث وتشــغيل الالجئيــن (أونــروا) ،فيمــا لجــأ البعــض اآلخــر ألقــارب لهــم فــي أماكــن يعتقــدون أنهــا
ً
أكثــر أمنــا.
ـان ســكنية وأبــراج تضم مقرات إعالميــة ،إلى جانب
امتــدت الهجمــات لتشــمل مقــرات حكوميــة ومبـ ٍ
ً
مدرســتين تابعتيــن لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن (أونــروا) ،فضــا عــن إلحــاق أضــرار بمؤسســات
صحيــة ،ومســاجد ،ومؤسســات تعليميــة وشــوارع وبنــى تحتيــة.
توقفــت العمليــة العســكرية اإلســرائيلية بموجــب وقــف إطــاق نــار متبــادل ومتزامــن الســاعة
الثانيــة مــن فجــر يــوم الجمعــة الموافــق  21مايو/أيــار ،2021برعايــة مصريــة ،وبعــد تدخــات
واتصــاالت مكثفــة مــن عــدة جهــات مــن ضمنهــا األمــم المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة.
ومــع وقــف إطــاق النــار ،بــدأت تتكشــف آثــار مــا خلفــه الهجــوم اإلســرائيلي ،الــذي أســفر عــن
ً
ً
ً
مقتــل  254فلســطينيا ،بينهــم  66طفــا و 39امــرأة و 17مســنا ،إضافــة إلــى إصابــة نحــو 1,948
ً
آخريــن بجــروح مختلفــة ،حســب وزارة الصحــة الفلســطينية( .وفقــا لإلحصــاء الميدانــي لفريــق
المرصــد األورومتوســطي ،وصــل عــدد الجرحــى لـــ )2,212
ً
اســتخدم الجيــش اإلســرائيلي خــال هجومــه أنواعــا مختلفــة مــن األســلحة والذخائــر ،وقــوة
تدميريــة غيــر متناســبة ضــد المدنييــن الفلســطينيين وممتلكاتهــم ،فــي انتهــاك لقواعــد الحمايــة
للمدنييــن وممتلكاتهــم مــن مخاطــر الحــرب ،والتــي يوفرهــا القانــون الدولــي اإلنســاني ،بمــا فــي
ذلــك اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام  ،1949والخاصــة بحمايــة المدنييــن وقــت الحــرب.
وأطلقــت القــوات اإلســرائيلية صواريــخ وقذائــف تحتــوي آالف الكيلــو غرامــات مــن المتفجــرات ،فــي
ً
هجمــات عشــوائية أو مخططــة أحيانــا ،دون إيــاء اعتبــار لســامة المدنييــن فــي القطــاع الــذي
ً
يعــد مــن أكثــر األماكــن اكتظاظــا وكثافــة ســكانية فــي العالــم.
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ّ
وتؤكــد االســتنتاجات القانونيــة للهجمــات ومــا خلفتــه مــن نتائــج وآثــار أن مــا فعلتــه إســرائيل ،قــد
يرقــى إلــى أن يكــون جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية؛ وهــو مــا تمثــل فــي قصــف المنــازل علــى
رؤوس ســاكنيها ،والقصــف العشــوائي ،وتدميــر األبــراج بمــا فيهــا مــن مقــرات إعالميــة ،والعقــاب
الجماعــي المتمثــل فــي إغــاق المعابــر والبحــر ،وقصــف منــازل عائــات وجيــران أفــراد مــن الفصائل
الفلســطينية المسلحة.
فــي هــذا التقريــر يســلط المرصــد األورومتوســطي الضــوء علــى تفاصيل االنتهاكات التــي ارتكبتها
إســرائيل خــال هجومهــا العســكري علــى قطــاع غــزة ،بمــا فــي ذلــك اســتهداف األعيــان المدنيــة
ً
ّ
والمنــازل الســكنية ،وتعمــد اســتهداف المدنييــن وقتــل األطفــال والنســاء ،فضــا عــن اســتعراض
الجانــب القانونــي الــذي يتنــاول هــذا النــوع مــن االنتهــاكات.

مالحظــة :أجــرى الفريــق الميدانــي للمرصــد االورومتوســطي لحقــوق اإلنســان تحقيقاتــه فــي
عمليــة «حــارس األســوار» داخــل قطــاع غــزة فقــط ،ولــم يتمكــن مــن رصــد أو توثيــق ميدانــي أليــة
حــوادث ناتجــة عــن إطــاق الفصائــل الفلســطينية المســلحة صواريــخ تجــاه إســرائيل ،بســبب منــع
الســلطات اإلســرائيلية األورومتوســطي مــن العمــل داخــل إســرائيل.
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ً
أوال :سياق الهجوم اإلسرائيلي
(التسلســل الزمني لألحــداث)
ً
•منــذ بدايــة شــهر رمضــان فــي  13أبريل/نيســان  ،2021فرضــت الســلطات اإلســرائيلية قيــودا
مشــددة فــي محيــط المســجد األقصــى فــي القــدس الشــرقية.
•وضعــت القــوات اإلســرائيلية حواجــز حديديــة فــي منطقــة بــاب العمــود ،وبــات مســاء كل
يــوم يتحــول إلــى مواجهــات مــع القــوات اإلســرائيلية ،فــي وقــت أعلــن فيــه المســتوطنون
االســتعداد لتنظيــم أوســع اقتحــام للمســجد األقصــى يــوم  28رمضــان ( 10مايو/أيــار) .وســبق
هــذا التصعيــد سلســلة قــرارات مــن المحاكــم اإلســرائيلية ،تمهــد لتنفيــذ أوســع عمليــة تهجيــر
قســري فــي الســنوات األخيــرة.
•فــي  15أبريل/نيســان ،اقتحــم مســتوطنون المســجد األقصــى بمناســبة «يــوم االســتقالل
ً
مســاء وأخرجــت المصليــن فيــه بالقــوة.
اإلســرائيلي» ،واقتحمــت القــوات اإلســرائيلية المســجد
•فــي  22إبريل/نيســان ،نفــذ مســتوطنون إســرائيليون اعتــداءات واســعة ضــد فلســطينيين فــي
القــدس الشــرقية بدعـ ٍـم وحمايــة مــن القــوات اإلســرائيلية ،مــا أســفر عــن إصابــة أكثــر مــن 100
فلســطيني وإصابــة نحــو  50آخريــن .وتوالــت األحــداث بتصاعــد مضطــرد ومواجهــات عنيفــة،
ً
وبــات يوميــا يســجل عشــرات اإلصابــات واالعتقــاالت فــي صفــوف الفلســطينيين فــي أحيــاء
متفرقــة مــن مدينــة القــدس ،بمــا فيهــا منطقــة المســجد األقصــى وحــي الشــيخ جــراح.
ّ
•فــي  4مايو/أيــار ،وعلــى خلفيــة مــا يجــري فــي حي الشــيخ جراح ،حذر مســؤول الذراع المســلح
لحركــة حمــاس ،محمــد الضيــف بتصريــح نــادر لــه إســرائيل مــن اســتمرار إجراءاتهــا فــي القــدس
وحــي الشــيخ جــراح.
ّ
•فــي  7مايو/أيــار ،أصيــب أكثــر مــن مئتــي فلســطيني ،مــن بينهــم خمســة صحافييــن ،خــال
عمليــات قمــع آلالف الفلســطينيين فــي المســجد األقصــى ومحيطــه.
ّ
ً
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•فــي  10مايو/أيــار ،اقتحمــت القــوات اإلســرائيلية مــن جديــد المســجد األقصــى ومحيطــه،
ونفــذت أوســع عمليــات قمــع واعتــداء وأطلقــت قنابــل الصــوت واألعيــرة المطاطيــة تجــاه
المصليــن داخــل المســجد وســاحاته .أســفر ذلــك عــن إصابــة أكثــر مــن  300فلســطيني ،مــن
ضمنهــم نحــو  8صحفييــن .وعلــى إثــر هــذا التطــور ،وبعــد ظهــر اليــوم نفســه ،أصــدرت الفصائــل
ً
المســلحة بغــزة بيانــا تمهــل إســرائيل حتــى السادســة مســاء ذلــك اليــوم لالنســحاب مــن
المســجد األقصــى ووقــف االعتــداءات علــى المقدســيين.
•عنــد الســاعة السادســة مسـ ً
ـاء مــن يــوم  10مايو/أيــار ،أطلقــت الفصائــل الفلســطينية رشــقات
صاروخيــة تجــاه مــدن مــا يعــرف بـ»غــاف غــزة» ،واســتهدفت بعــض الصواريــخ مدينــة القــدس،
ليعقــب ذلــك غــارات إســرائيلية واســعة علــى قطــاع غــزة ،وبــدء عمليــة «حــارس األســوار»
ً
اإلســرائيلية التــي اســتمرت  11يومــا.
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ّ
ً
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ً
ثانيا :يومـيات الهجـوم العسكــري
اإلسرائيلي على قطاع غزة
ّ
ً
أعلنــت القــوات اإلســرائيلية ،رســميا مســاء  10مايو/أيــار  ،2021الشــروع فــي عمليــة عســكرية ضــد
ّ
قطــاع غــزة أطلقــت عليهــا «حــارس األســوار» انتهــت يــوم  21مايو/أيــار .2021
وبــدأت القــوات اإلســرائيلية هجومهــا بقصــف عنيــف تركــز علــى محافظــة شــمال القطــاع ،ومدينــة
غزة.
وفيما يلي استعراض ألبرز مالمح يوميات الهجوم:

•اليوم األول :اإلثنين  10مايو

ً
ً
شــنت القــوات اإلســرائيلية أكثــر مــن  56هجومــا أطلقــت خاللهــم  120صاروخــا وقنبلــة علــى
العديــد مــن األهــداف والمواقــع .فــي المقابــل أعلنــت الفصائــل الفلســطينية أنهــا أطلقــت نحــو
 100صــاروخ تجــاه إســرائيل .وأعلــن الجيــش اإلســرائيلي بــدء عمليــة عســكرية واســعة فــي القطــاع
أســماها “حــارس األســوار”
ً
أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية فــي غــزة فــي اليــوم األول عــن مقتــل  21فلســطينيا ،بينهــم 9
أطفــال وإصابــة العشــرات .فــي هــذا اليــوم قصفــت الطائــرات اإلســرائيلية كذلــك مواقــع عديــدة
ً
لــم يتمكــن أحــد مــن الوصــول إليهــا ،إال بعــد أيــام حيــث انتشــلت جثاميــن  32شــخصا مــن  3مواقــع
فــي خانيونــس وغــزة.

•اليوم الثاني :الثالثاء  11مايو
ً
شــنت الطائــرات اإلســرائيلية عشــرات الغــارات التــي أدت لمقتــل  11فلســطينيا ،منهــم امــرأة وابنهــا
ً
ً
ً
مــن ذوي اإلعاقــة (يعانــي شــلل دماغيــا) ،وإصابــة العشــرات ،فضــا عــن تدميــر كلــي لبرجيــن
ســكنيين؛ «بــرج هنــادي» جنوبــي غربــي مدينــة غــزة ،و «بــرج الجوهــرة» فــي وســط مدينــة غــزة،
وتدميــر جزئــي لبــرج الجنــدي المجهــول ،وتدميــر مدرســة خاصــة.
ّ
ً
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•اليوم الثالث :األربعاء  12مايو
شــنت القــوات اإلســرائيلية أكثــر مــن  200غــارة فــي مختلــف مناطــق القطــاع ،حيــث تركــز القصــف
علــى المقــار الحكوميــة واألبــراج والبيوت الســكنية ومقرات إعالمية ومواقع للفصائل المســلحة،
ً
وأســفر ذلــك عــن مقتــل  33فلســطينيا وإصابــة العشــرات.

•اليوم الرابع :الخميس  13مايو

ّ
ً
شــنت الطائــرات اإلســرائيلية عشــرات الغــارات مــا أدى لمقتــل  34فلســطينيا ،منهــم  20شــمالي
ً
القطــاع ،فضــا عــن تدميــر حــي ســكني وبنــى تحتيــة .وفــي هــذ اليــوم انتشــلت جثاميــن 14
ً
فلســطينيا مــن موقــع قصــف بــأول يــوم فــي غــزة .وتســبب القصــف علــى شــمال القطــاع ببــدء
عمليــة نــزوح جماعيــة خاصــة فــي منطقــة القريــة البدويــة.

•اليوم الخامس :الجمعة  14مايو
شــنت الطائــرات اإلســرائيلية أكثــر مــن  300غــارة طالــت مختلــف مناطــق القطــاع ،وأســفرت عــن
ً
مقتــل  21فلســطينيا وإصابــة العشــرات .وشــهد هــذا اليــوم تدميــر المزيــد مــن المنــازل والمنشــآت
المدنيــة.

•اليوم السادس :السبت  15مايو
ً
نفــذت الطائــرات اإلســرائيلية أكثــر مــن  155غــارة ،مــا أدى لمقتــل  15فلســطينيا وإصابــة العشــرات.
ً
ً
ً
ً
قتــل  12فلســطينيا ،بينهــم  8أطفــال ،وامرأتــان ،كمــا شــهد القطــاع أيضــا تدميــرا كليــا لبــرج الجــاء
ً
ً
ً
وســط قطــاع غــزة ،وجزئيــا لبرجــي األندلــس والقاهــرة جنوبــي غربــي مدينــة غــزة ،وتدميــرا كليــا لـــ3
منــازل متعــددة الطوابــق.

•اليوم السابع :األحد  16مايو

ً
شــنت الطائــرات اإلســرائيلية قصفــا كان األعنــف منــذ بدايــة الهجــوم ،وتركــز علــى شــارع الوحــدة
ً
والمنــازل الســكنية فيــه بحــي الرمــال غربــي مدينــة غــزة .أســفرت الغــارات عــن مقتــل  51فلســطينيا
ً
فــي أرجــاء القطــاع ،ومــن بيــن القتلــى  44شــخصا بينهــم  18طفــا و 13امــرأة قضــوا فــي عمليــة
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ّ
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قتــل جماعــي نفذتهــا الطائــرات اإلســرائيلية مــن خــال تدميــر  6بنايــات ســكنية بشــارع الوحــدة
علــى رؤوس قاطنيهــا دون تحذيــر مســبق.

•اليوم الثامن :اإلثنين  17مايو
ً
نفــذت الطائــرات اإلســرائيلية عشــرات الغــارات وقتلــت  13فلســطينيا وأصابــت العشــرات .وشــهد
ً
ً
القطــاع تدميــرا كليــا لبنايتيــن تجاريتيــن متعددتــي الطوابــق ،وإلحــاق أضــرار بالغــة بمقــر وزارة
الصحــة ،والخدمــات العســكرية الطبيــة ،ومؤسســة فلســطينية ،ومكتبــة ومطبعــة النهضــة،
وصنــدوق رعايــة األيتــام ،وبنــك ،و 5مصانــع.

•اليوم التاسع :الثالثاء  18مايو
نفــذت الطائــرات اإلســرائيلية أكثــر مــن  165غــارة ،وتركــز القصــف غربــي وشــرقي مدينــة غــزة ،وكان
هــذا اليــوم مــن أقــل األيــام التــي ســجل فيهــا ضحايــا ،حيــث قتــل  3فلســطينيين وأصيــب العشــرات.
ً
وشــهد تدميــر  15منــزل علــى األقــل باالســتهداف المباشــر.

•اليوم العاشر :األربعاء  19مايو
نفــذت الطائــرات اإلســرائيلية أكثــر مــن  194غــارة إلــى جانــب القصــف المدفعــي عبــر البــر والبحــر،
ً
مــا أســفر عــن مقتــل  13فلســطينيا وإصابــة العشــرات ،وتدميــر  25منــزال.

•اليوم الحادي عشر :الخميس 20 :مايو
شــنت الطائرات اإلســرائيلية عشــرات الغارات وقتلت  3فلســطينيين على األقل ،وأصابت العشــرات،
فيمــا دمــرت  7منازل.

•الجمعة 21 :مايو
دخــول وقــف إطــاق نــار متبــادل ومتزامــن بيــن إســرائيل والفصائــل الفلســطينية حيــز التنفيــذ
ً
ً
الســاعة الثانيــة فجــرا .وصباحــا ،تــم انتشــال عــدد مــن جثاميــن القتلــى مــن تحــت األنقــاض فــي
خانيونــس وغــزة ،ومــن الجثاميــن المنتشــلة طفلــة ســبق أن قتلــت عائلتهــا فــي اســتهداف منزلهــا
بغــزة.

ّ
ً
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ً
ثالثا :الضحايا :القتلى واإلصابات

طفل من عائلة الكولك يودع أحد أفراد أسرته بعد استهداف منزل العائلة وسط مدينة غزة ،في  16مايو ( 2021صورة :عبد الرحمن زقوت)

ً
تســبب الهجــوم العســكري اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة ،بمقتــل  254فلســطينيا ،بينهــم 66
ً
ً
طفــا ،و 39امــرأة و 17مســنا ،إضافــة إلــى  1948إصابــة بجــراح مختلفــة حســب وزارة الصحــة
ً
الفلســطينية فــي غــزة(((( .وفقــا لإلحصــاء الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي ،فقــد وصــل عــدد
الجرحــى لـــ )2,212
وقــد تحقــق فريــق المرصــد األورومتوســطي مــن دقــة اإلحصائيــة اإلجماليــة المعلنــة مــن وزارة
الصحــة ،مــن خــال متابعتــه لوصــول العديد من الضحايا للمشــافي ،والتدقيــق في التقارير الطبية،
ومقابلــة ذويهــم فــي المستشــفيات ومراكــز االســتهداف خــال الهجــوم اإلســرائيلي وبعــده.
وتنوعــت حــوادث القتــل التــي نفذهــا الجيــش اإلســرائيلي ،إذ شــملت قصــف منــازل علــى رؤوس
قاطنيها ،واســتهداف مدنيين أثناء تحركهم كمشــاة أو عبر مركبات مختلفة ،وكذلك اســتهداف
أراض زراعيــة وقــرب المنــازل.
لتجمعــات بشــرية فــي
ٍ
(((

وزارة الصحة الفلسطينية ،بتاريخ https://cutt.us/IbhHk :2021/5/24
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إحصائية القتلى:
جدول رقم ( )1يوضح توزيع القتلى في قطاع غزة
المنطقة

القتلى

األطفال

النساء

غزة

118

36

19

الشمال

73

21

10

خانيونس

32

3

3

الوسطى

20

4

3

رفح

11

2

4

المجموع

254

66

19

وفــق متابعــة فريــق المرصــد األورومتوســطي ،تبيــن أن  %46.6مــن القتلــى ســقطوا فــي قصــف
ً
وغــارات إســرائيلية علــى محافظــة غــزة ،بأحيائهــا المختلفــة ،بواقــع  118قتيــا ،وقــد ســقط العــدد
األكبــر مــن هــؤالء فــي غــارات مباشــرة علــى منــازل ســكنية دون أي تحذيــر مســبق ،وتســبب ذلــك
ً
ً
بمقتــل  36طفــا و 19امــرأة .يلــي ذلــك محافطــة شــمال غــزة ،حيــث قتــل  73مواطنــا منهــم 21
ً
طفــا ،و 10نســاء .ثــم محافظــة خانيونــس  32قتيــا ،بينهــم  3نســاء و 3أطفــال ،ثــم المحافظــة
ً
ً
الوســطى  20قتيــا بينهــم  4نســاء و 3أطفــال .وأخيــرا محافظــة رفــح التــي شــهدت أقــل
االعتــداءات بواقــع  11قتيــا منهــم طفــان و 4نســاء.
وبحسب وزارة الصحة في غزة 5 ،من بين القتلى من ذوي اإلعاقة.
ويعــد القتــل العمــد إحــدى جرائــم الحــرب التــي نــص عليهــا ميثــاق رومــا المنشــئ للمحكمــة
الجنائيــة الدوليــة ،والتــي تقــوم فــي الميثــاق علــى ثالثــة أركان خاصــة((( ،وهــي:
ً
ً
أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر.
أ-
ب-

أن يكــون ذلــك الشــخص أو أولئــك األشــخاص ممــن تشــملهم بالحمايــة اتفاقيــة أو أكثــر مــن

اتفاقيــات جنيــف لعــام .1949
(((

المحكمة الجنائية الدولية ،أركان الجرائم ،)2002( ،المادة 8
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ت-

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

ووفــق التحليــل القانونــي لعشــرات عمليــات القصــف اإلســرائيلية خــال الهجــوم ســواء اســتهداف
التجمعــات أو المنــازل والمركبــات ،فــإن ذلــك جــرى بهــدف القتــل العمــد ودون أي تحذيــر للســكان.

إحصائية اإلصابات:
جدول رقم ( )2يوضح توزيع اإلصابات في قطاع غزة
المنطقة

المصابون

النساء

الشمال

1160

426

غزة

622

160

خانيونس

149

43

رفح

147

41

الوسطى

134

44

المجموع

2212

714

أظهــرت اإلحصائيــة الميدانيــة لفريــق المرصــد األورومتوســطي تســجيل  2,212إصابــة خــال
الهجــوم اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة ،مــن بينهــم  714مــن اإلنــاث .ووفــق وزارة الصحــة فــي
ً
غــزة ،فــإن بيــن المصابيــن  470طفــا ،و 310نســاء ،وهنــاك  60حالــة شــديدة الخطــورة و400
إصابــة فــي األجــزاء العلويــة منهــا  153إصابــة فــي الــرأس والرقبــة.
وتبيــن مــن خــال تدقيــق أجــراه فريــق المرصــد األورومتوســطي ،تســجيل  1,502إصابــة جــراء
صواريــخ أطلقتهــا القــوات اإلســرائيلية ،و 106إصابــات باستنشــاق الغــازات التــي أطلقتهــا تلــك
القــوات ،و 27جــراء انفجــار قنابــل غــاز ودخــان ألقتهــا القــوات اإلســرائيلية.
وتســبب القصــف اإلســرائيلي بحــاالت إعاقــة جديــدة ،منهــم  10حــاالت بتــر ،و 35حالــة شــلل رباعــي
ونصفــي وطولــي ،وهنــاك  21حالــة مــا تــزال فــي العنايــة المكثفــة.
15
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ويعــد تكبيــد الخســائر العرضيــة فــي األرواح واإلصابــات وإلحــاق األضــرار بصــورة مفرطــة أحــد جرائــم
الحــرب التــي نــص عليهــا ميثــاق رومــا المنشــئ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،والتــي تقــوم فــي
الميثــاق علــى ثــاث أركان خاصــة ((( ،وهــي:
ً
.أأن يشن مرتكب الجريمة هجوما.
.بأن يكــون الهجــوم مــن شــأنه أن يســفر عــن خســائر عرضيــة فــي األرواح أو عــن إصابــات
بيــن المدنييــن أو عــن إلحــاق أضــرار بأعيــان مدنيــة أو عــن إلحــاق ضــرر واســع النطــاق وطويــل
األجــل وشــديد بالبيئــة الطبيعيــة يكــون إفراطــه واضــح بالقيــاس إلــى مجمــل الميــزة العســكرية
المتوقعــة الملموســة المباشــرة.
.تأن يكــون مرتكــب الجريمــة علــى علــم بــأن الهجــوم مــن شــأنه أن يســفر عــن خســائر عرضيــة
فــي األرواح أو عــن إصابــات بيــن المدنييــن أو عــن إلحــاق أضــرار بأعيــان مدنيــة أو عــن إلحــاق ضــرر
واســع النطــاق وطويــل األجــل وشــديد بالبيئــة الطبيعيــة يكــون إفراطــه واضحــا بالقيــاس إلــى
مجمــل الميــزة العســكرية المتوقعــة الملموســة المباشــرة.

أنماط القتل:
ً
وفيما يلي أبرز صور القتل التي اقترفتها القوات اإلسرائيلية خالل  11يوما:

 .1قتل العائالت بالقصف الصاروخي
وثقالفريــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي  31حالــة قصــف مباشــرة اســتهدفت عائــات
ممتــدة ،منهــا  21حالــة قصفــت فيهــا منــازل علــى رؤوس قاطنيهــا .وأســفرت هــذه الغــارات،
ً
ً
عــن مقتــل  98مواطنــا ،بينهــم  44طفــا ،و 28امــرأة .وكان مــن بيــن الضحايــا ،رجــل وزوجتــه
وطفلتــه ،وأمهــات وأطفالهــن ،وأشــقاء وأبنــاء لهــم .وهنــاك  7أمهــات قتلــن مــع أربــع أو ثــاث
مــن أطفالهــن .وجــاء قصــف هــذه المنــازل والمبانــي دون أي إنــذار مســبق علــى الرغــم مــن
(((

المحكمة الجنائية الدولية ،أركان الجرائم ،)2002( ،المادة 8
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علــم القــوات اإلســرائيلية بوجــود مدنييــن داخــل هــذه المنــازل .وفــي كل مــرة كانــت القــوات
اإلســرائيلية تبــرر تلــك الهجمــات بنيتهــا اغتيــال شــخصيات مــن الفصائــل الفلســطينية ،أو المــس
بمقــدرات متعلقــة بهــا ،غيــر أن التحقيقــات التــي أجراهــا فريــق المرصــد األورومتوســطي أظهــرت
أن أغلــب حــوادث القصــف هــذه انتهــت بتدميــر منــازل ســكنية مدنيــة علــى رؤوس قاطنيهــا دون
ً
أن يثبــت الحقــا وجــود نشــطاء آخريــن مــن غيــر تلــك العائــات .ويؤكــد المرصــد األورومتوســطي أنــه
ً
فــي حــال تواجــد نشــطاء فــي منازلهــم وقــت تنفيــذ الهجــوم ،فــإن ذلــك ال يعــد مبــررا للجيــش
اإلســرائيلي لتدميــر المنــازل عــل رؤوس قاطنيهــا ،أو إبــادة أحيــاء بأكملهــا بحجــة اغتيــال أحــد
النشــطاء .فهــذا النمــط مــن الممارســات ينتهــك بشــكل صــارخ مبــدأي التمييــز والتناســب ،ويجــري
دون وجــود أي ضــرورة عســكرية ،وفــق قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني.

استهداف عائالت أبو العوف والكولك واإلفرنجي
مــن أصعــب الحــوادث التــي وثقهــا الفريــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي ،غــارات الطيــران
ّ
الحربــي اإلســرائيلي حوالــي الســاعة  1:00مــن فجــر األحــد  16مايو/أيــار  ،2021علــى مــدار ســاعة،

انتشال المواطن «شكري الكولك» بعد استهداف الطائرات الحربية اإلسرائيلية لمنزلهم (صورة :محمد أسعد)
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ً
أطلــق خاللهــا نحــو ( )50صاروخــا تجــاه عمــارات ومنــازل ســكنية وطــرق مرصوفــة فــي حــي الرمــال
غربــي مدينــة غــزة ،حيــث اســتهدفت الغــارات عمــارة ســكنية لعائلــة أبــو العــوف ،وأخــرى لعائلــة
ً
الكولــك ،ومقــر وزارتــي العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،وأدت إلــى مقتــل ( )44مدنيــا ،بينهــم ()18
ً
طفــا ،و( )13ســيدة ،وإصابــة ( )50آخريــن ،مــن بينهــم ( )8أطفــال ،و( )15امــرأة.

عائلتا أبو حطب والحديدي
جــاءت الحادثــة بعــد يــوم مــن قصــف الجيــش اإلســرائيلي بمــا ال يقــل عــن  6صواريــخ منــزل المواطن
“عــاء محمــد عبــد العــال أبــو حطــب” ،المكــون مــن  3طوابــق فــي مخيــم الشــاطئ غربــي مدينــة
غــزة .تســبب القصــف بتدميــر المنــزل بالكامــل علــى رؤوس قاطنيــه ،بمــا فيهــا أســرة عــاء ،وأســرة
شــقيقته التــي لجــأت إليــه فــي زيــارة بمناســبة عيــد الفطــر .وقتلــت زوجــة عــاء ،وأربعــة مــن
أطفالــه ،وقتلــت شــقيقته وأربعــة مــن أطفالهــا ،ونجــا مــن المــوت طفــل وحيــد ال يزيــد عمــره عــن
 5أشــهر.

عائلتا الطناني والمدهون
ً
ً
فجــر  13مايو/أيــار ،قصفــت الطائــرات اإلســرائيلية بنحــو  25صاروخــا حيــا ســكنيا فــي منطقــة بيــت
ً
الهيــا شــمالي قطــاع غــزة ،دون أي إنــذار مســبق ،مــا أســفر عــن تدميــر  9منــازل كليــا ،والشــارع
العــام بالكامــل ،وأدت عمليــة القصــف لمقتــل  8مواطنيــن ،منهــم عائلــة أبيدت بالكامل ،وانتشــلت
ً
بعــد ســاعات مــن القصــف ،وهــم :رأفــت محمــد إســماعيل عطــا الطنانــي ( 39عامــا) ،وزوجتــه راويــة
ً
فتحــي حســن الطنانــي ( 36عامــا) ،وأبنائهمــا إســماعيل ( 7ســنوات) ،وأدهــم ( 4ســنوات) ،وأميــر
( 6ســنوات) ،ومحمــد ( 3ســنوات) .كمــا قتــل المواطــن عبــد الرحيــم محمــد عبــد اللــه المدهــون

ّ
ً
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ً
ً
( 62عامــا) ،وزوجتــه حليمــة علــي محمــد المدهــون ( 65عامــا) ،وأصيــب  33مواطنــا مــن بينهــم 10
أطفــال و 8ونســاء.
وقــال الجيــش اإلســرائيلي إن القصــف اســتهدف شــخصية قياديــة فــي الــذراع المســلح لحركــة
حمــاس ،ولكــن لــم يثبــت انتشــال أي جثــة ألي ناشــط ،بمــا يؤكــد أن القــوات اإلســرائيلية اســتهدفت
ً
ً
حيــا ســكنيا بشــكل موســع وقتلــت عائلتيــن بمجــرد اشــتباه مزعــوم بوجــود شــخص مطلــوب لديهــا.

 .2حوادث قتل بالقصف المدفعي
اقترفــت القــوات اإلســرائيلية العديــد مــن حــوادث القتــل باســتخدام القصــف المدفعي العشــوائي
الــذي اســتهدف التجمعــات الســكنية .وتشــكل عمليــات القصــف العشــوائية التــي نفــذت طــوال
ً
ً
ً
 11يومــا مــن الهجــوم العســكري اإلســرائيلي نموذجــا واضحــا لخــرق معاييــر القانــون الدولــي
اإلنســاني ،ال ســيما مبــادئ التمييــز والتناســب والضــرورة العســكرية.
ووثــق فريــق المرصــد األورومتوســطي اشــتراك المدفعيــة اإلســرائيلية بعمليــات القصــف ،منــذ
األيــام األولــى للعمليــة اإلســرائيلية الواســعة فــي غــزة ،وتكامــل هــذا النمــط مــن القصــف عبــر
البــر والبحــر مــع مــا نفذتــه الطائــرات الحربيــة اإلســرائيلية مــن آالف الهجمــات الجويــة المكثفــة،
ً
ّ
ً
والتــي أحالــت مئــات المنــازل إلــى ركام ،وغيــرت معالــم الكثيــر مــن األحيــاء وأحدثــت دمــارا هائــا
فــي البنيــة التحتيــة.
ووفق متابعة األورومتوســطي ،فقد بدأ القصفي المدفعي بعد يوم من الهجوم العســكري
اإلســرائيلي علــى شــمال قطــاع غــزة ،وتركــز فــي اليوميــن التالييــن على القرية البدوية ،ما تســبب
بمقتــل عــدد مــن المدنييــن وإصابــة آخريــن ،ونــزوح اآلالف ،ومــن ثــم امتــد ليشــمل كل األطــراف
الشــرقية والغربيــة للقطــاع مــن جنوبــه إلــى شــماله حتــى قبيــل وقــف إطــاق النــار.
وبحســب إفــادات جمعهــا الفريــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي ،ففــي بعــض األحيــان،
ّ
كمــا حــدث علــى مــدار  4ســاعات صبــاح الخميــس  20مايو/أيــار  ،2021كانــت بطاريــات المدفعيــة
اإلســرائيلية تطلــق قذيفتيــن كل دقيقــة علــى المناطــق الشــرقية لقطــاع غــزة ،ســقط بعضهــا
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ّ
ً
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علــى بعــد عــدة كيلومتــرات مــن الســياج الفاصــل وتســبب بوقــوع حرائــق وأضــرار فــي المنــازل
ً
والمنشــآت .كمــا تكــرر القصــف بشــكل خــاص فــي ســاعات الليــل والفجــر ،محدثــا انفجــارات كبيــرة
أصابــت الســكان ال ســيما األطفــال والنســاء بالرعــب والهلــع.
ووثــق األورومتوســطي عمليــات قصــف مدفعــي تســببت بإيقــاع قتلــى فــي صفــوف المدنييــن
ّ
الفلســطينيين ،ومــن أمثلــة ذلــك مــا حــدث يــوم الخميــس  13مايو/أيــار ،2021عندمــا تســببت
ً
قذائــف المدفعيــة بقتــل المــزارع صهيــب عبــد الرحيــم عــوض غانــم 25 ،عامــا ،وإصابــة المــزارع
ً
يحيــى منصــور غبــن 24 ،عامــا ،بجــروح خطيــرة ،خــال عملهمــا فــي األراضــي الزراعيــة شــمال قطــاع
غــزة.
ومــن أخطــر مــا وثقــه المرصــد األورومتوســطي ،مــا حــدث مســاء اليــوم نفســه ،عندمــا قصفــت
المدفعيــة اإلســرائيلية بعشــرات القذائــف عــدة مناطــق شــمالي قطــاع غــزة ،ضمــن هجــوم أدى
إلــى مقتــل ســتة فلســطينيين ،بينهــم طفــل رضيــع وفتــاة قاصــر و 3نســاء ،وإصابــة  25آخريــن
بينهــم أطفــال ونســاء ،جميعهــم مــن ســكان قريــة أم النصــر .والقتلــى هــم :نســرين ناصــر أبــو
ً
ً
قليــق ( 25عامــا) ،ونعمــة صالــح ســامة عيــاش ( 47عامــا) ،وهاشــم محمــد عايــد الزغيــب (20
ً
ً
عامــا) ،وصابريــن ناصــر محمــد أبــو ديــة ( 27عامــا) ،والرضيــع محمــد ســامة محمــد أبــو ديــة (10
ً
أشــهر) والفتــاة فوزيــة ناصــر محمــد أبــو فــارس ( 17عامــا).

 .3القتل العمد باستهداف المركبات المتحركة
كــررت القــوات اإلســرائيلية خــال الهجــوم قصــف ســيارات ودراجــات ناريــة متحركــة فــي قطــاع غــزة،
دون أي مبــرر حقيقــي ،وتســبب ذلــك بمقتــل عــدد مــن المدنييــن.

استهداف سيارة لتوزيع الغاز
فــي يــوم  12مايو/أيــار ،قصفــت الطائــرات اإلســرائيلية ســيارة مــن نــوع بيجــو تنــدر لتوزيــع أنابيــب
الغــاز المنزلــي أثنــاء توقفهــا فــي الشــارع العــام ببنــي ســهيال شــرق خانيونــس .أســفر ذلــك عــن
ّ
ً
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مقتــل مواطنيــن أحدهمــا ســائق الســيارة ،الــذي تفحــم جســده ،وإصابــة  8آخريــن بجــروح مختلفــة
ً
منهــم طفــل أصيــب بالشــلل .والقتيــان هــم :محمــود أحمــد أبــو عامــر ( 38عامــا) ،وهــو ســائق
ً
الســيارة ،ويعمــل منــذ ســنوات فــي توزيــع الغــاز ،وماجــد عبــد ربــه محمــود أبــو ســعادة ( 58عامــا)،
مــن ســكان بلــدة بنــي ســهيال ،الــذي كان يقــف بجــوار الســيارة لدفــع ثمــن أنبوبــة غــاز .وأصيــب
البقيــة خــال مرورهــم أو وجودهــم فــي المحــال القريبــة مــن المــكان.
وأظهــر التحقيــق الــذي أجــراه فريــق األورومتوســطي ،أنــه لــم يكــن هنــاك أي مبــرر الســتهداف
الســيارة ،إذ تــم التأكــد أن األمــر يتعلــق بمواطــن يعمــل علــى توزيــع أنابيــب غــاز ،وجميــع الضحايــا
كانــوا مــن المدنييــن.

قصف سيارة في شارع المغربي
فــي  12مايو/أيــار ،قصفــت طائــرة إســرائيلية بصــاروخ ســيارة مدنيــة مــن نــوع ســكودا ،كانــت تســير
بدايــة شــارع المغربــي وســط مدينــة غــزة ،مــا أدى إلــى مقتــل ســتة مواطنيــن ،وهــم الســائق،
ومواطــن وزوجتــه كانــا بالســيارة ،ومواطــن كان أمــام منزلــه ومواطنان من المــارة في المنطقة.
ً
والقتلــى هــم :الســائق مصطفــى مــازن ســالم كرديــة ( 32عامــا) ،والمواطــن ســعيد هاشــم
ً
ً
ســعيد الحتــو ( 67عامــا) ،وزوجتــه ميســون زكــي هاشــم الحتــو ( 55عامــا) ،والمواطــن منصــور
ً
يوســف حســن الدريملــي ( 66عامــا) ،حيــث كان يمكــث أمــام منزلــه الكائــن بالمنطقــة ،والمواطــن
ً
ً
نــادر محمــد الغزالــي ( 47عامــا) ،وابــن شــقيقه عبــد الســام محمــود نبيــه الغزالــي ( 28عامــا)،
وهمــا مــن المنطقــة .كمــا أصيــب نجــا المواطــن الحتــو ،محمــد ويــارا.

مقتل  4مواطنين باستهداف سيارة في بيت الهيا
فــي  12مايو/أيــار ،قصفــت طائــرة إســرائيلية بصــاروخ واحــد ســيارة مدنيــة قــرب مفتــرق حمــودة
شــرق مدينة بيت الهيا بمحافظة شــمال غزة ،ما أدى إلى مقتل  4مواطنين كانوا يســتقلونها،
ً
وإصابــة خامــس .والقتلــى هــم :طلعــت جميــل محمــود ورش أغــا ( 34عامــا) ،وعاطــف عبــد الرحمــن
ً
ً
جمعــة البــراوي ( 47عامــا) ،ونائــل خالــد يونــس البــراوي ( 22عامــا) ،ووائــل محمــود فارس الغولة
ً
ّ
ً
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استهداف سيارة مدنية بمدينة غزة
فــي  15مايو/أيــار ،قصفــت الطائــرات اإلســرائيلية بصــاروخ واحــد ســيارة مدنيــة مــن نــوع فولكــس
ً
واجــن بحــي النصــر بغــزة ،مــا أســفر عــن مقتــل ســعيد خالــد ســعيد أبــو غليــون ( 27عامــا).

 .4القتل العمد باستهداف تجمعات للمدنيين
وثــق األورومتوســطي العديــد مــن الغــارات اإلســرائيلية التــي اســتهدفت تجمعــات للمدنييــن فــي
الشــارع وقــرب المنــازل مــا أدى لمقتــل وإصابــة العديــد منهــم .وتشــير المعطيــات إلــى أن القوات
اإلســرائيلية نفــذت الكثيــر مــن عمليــات القصــف دون مراعــاة ألرواح المدنييــن وممتلكاتهم ،ودون
اعتبــار لمعاييــر القانــون اإلنســاني الدولــي الخــاص بمبــدأي التناســب والتمييــز .وكان مــن الواضــح
وجــود تعمــد إليقــاع قتلــى وإصابــات وســط المدنييــن ضمــن سياســة العقــاب والــردع الجماعــي.

طفال عائلة العمور
فــي  12مايو/أيــار ،قصفــت طائــرة مروحيــة إســرائيلية بصــاروخ ثالثــة أطفــال بالقــرب مــن محطــة
تمــراز فــي بلــدة الفخــاري جنــوب شــرقي خانيونــس .أســفر ذلــك عــن مقتــل طفليــن ،وإصابــة ثالــث
بجــروح خطيــرة .والقتيــان همــا :عمــار تيســير محمــود العمــور ( 10أعــوام) ،وحمــادة عطيــة عابــد
ً
ً
العمــور ( 13عامــا) .والمصــاب هــو عليــان منيــر إبراهيــم العمــور العمــر ( 13عامــا) وحالتــه خطيــرة.
ً
وبينــت التحقيقــات التــي أجراهــا فريــق األورومتوســطي ،أن مروحيــة إســرائيلية أطلقــت صاروخــا
تجــاه األطفــال بعــد مــدة وجيــزة مــن شــرائهم حاجيــات مــن بقالــة لوالــد أحدهــم الــذي فجــع
باســتهداف أطفالــه أمامــه حيــث اشــتعلت النيــران بهــم وتفحمــت أجســادهم ،وجــاء القصــف
رغــم الهــدوء الــذي كان يخيــم المنطقــة ورغــم عــدم وجــود أي تجمعــات أخــرى ألي شــخص
ولــم يســجل تنفيــذ أي نشــاط عســكري فلســطيني مــن المنطقــة.
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مقتل  4مدنيين بالنصيرات
فــي  12مايو/أيــار ،قصفــت طائــرة إســرائيلية بصــاروخ واحــد مجموعــة مــن المدنييــن فــي مخيــم
النصيــرات وســط القطــاع ،مــا أدى إلــى مقتــل أربعــة منهــم ،وهــم :حمــزة محمــود الهــور (25
ً
ً
ً
عامــا) ،ومحمــد عبــد المنعــم شــاهين ( 27عامــا) ،ومحمــد معيــن القرعــة ( 26عامــا) ،وأحمــد وليــد
ً
الطــاع ( 29عامــا).

مقتل مدنيين أحدهما طفل بحي الشجاعية
ً
 15مايو/إيــار ،قصفــت الطائــرات اإلســرائيلية تجمعــا للمدنييــن فــي محيــط ســوق الجمعــة بحــي
الشــجاعية فــي غــزة؛ مــا أدى إلــى مقتــل شــخصين أحدهمــا طفــل ،وهمــا ســيف الديــن هانــي
ً
ً
محمــد أبــو العطــا ( 19عامــا) ،والطفــل محمــد أحمــد عطيــة بهــار ( 17عامــا).
ووفــق التحقيقــات الميدانيــة ،لــم يكــن هنــاك أي مبــرر للقصــف الــذي نفذتــه القوات اإلســرائيلية،
وهــو مــا يشــير إلــى أن القصــف فقــط اســتهدف تجمعــات مدنيــة بهــدف إيقــاع األذى والقتــل
ومنــع أي تحــركات للمواطنيــن.

 .5القتل بإطالق النار
وثــق األورومتوســطي مقتــل مدنييــن أحدهمــا طفــل ،بإطــاق النــار مــن القــوات اإلســرائيلية
فــي المناطــق القريبــة مــن الســياج الفاصــل .وقــد اســتهدف إطــاق النــار المزارعيــن الذيــن كانــوا
يعملــون فــي أراضيهــم الزراعيــة.

مقتل الطفل بشار سمور
فــي  12مايو/أيــار ،أطلــق قناصــة الجيــش اإلســرائيلي ،أعيــرة ناريــة تجــاه مجموعــة مــن المزارعيــن
شــرق خزاعــة إلــى الشــرق مــن خانيونــس ،مــا أدى لمقتــل الطفــل بشــار أحمــد إبراهيــم سمـــــــــور
ً
( 16عامــا).
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وحســب التحقيقــات الميدانيــة ،فقــد قتــل الطفــل دون أي مبــرر أثنــاء عملــه فــي أرض زراعيــة
تبعــد مئــات األمتــار عــن الســياج الفاصــل الحــدودي.

مقتل المزارع حسن البورنو
فــي  19مايو/أيــار ،أطلــق قناصــة الجيــش اإلســرائيلي ،أعيــرة ناريــة تجــاه المــزارع حســن ســامي
ً
رمضــان البورنــو ( 63عامــا) ،شــرق منطقــة جحــر الديــك ،جنــوب شــرقي غــزة ،وأصابــوه فــي صــدره
بعيــار نــاري أثنــاء عملــه فــي أرضــه ،مــا أدى لمقتلــه.
وحســب التحقيقــات الميدانيــة ،فقــد قتــل البورنــو دون أي مبــرر أثنــاء عملــه فــي أرضــه الزراعيــة
التــي تبعــد مئــات األمتــار عــن الســياج الفاصــل الحــدودي.
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استهداف األطفال

ً
قتلــت القــوات اإلســرائيلية خــال هجومهــا 66 ،طفــا ،مــا يمثــل  % 26مــن إجمالــي الضحايــا،
وهــو مــا يفنــد ادعــاءات الجيــش اإلســرائيلي أن اســتهدافاته كان دقيقــة وركــزت علــى النشــطاء
والمســلحين.
وثــق المرصــد األورومتوســطي مقتــل أغلــب األطفــال تحــت أنقــاض منازلهــم التــي قصفتهــا
الطائــرات اإلســرائيلية ،وكان مشــهد إخراجهــم أشــاء وممزقيــن يتكــرر بعــد قصــف كل بيــت علــى
ســكانه .وفــي حادثــة قصــف التجمــع الســكني فــي شــارع الوحــدة وحدهــا ،قتــل  18طفــا دفعــة
واحــدة أغلبهــم أشــقاء مــن  4عائــات .كمــا قتــل العديــد مــن األطفــال أثنــاء لعبهــم قــرب منازلهم.
ويدلــل ســقوط هــذا العــدد الكبيــر مــن األطفــال القتلــى والجرحــى إلــى أن القــوات اإلســرائيلية لــم
تراعــي مبــادئ التناســب والتمييــز والضــرورة فــي هجومهــا علــى قطــاع غــزة ،إذ جعلــت المدنييــن
ً
ً
أهدافــا مســتباحة .كمــا تمثــل هــذه االعتــداءات نموذجــا لجرائــم الحــرب التــي اقترفتهــا القــوات
اإلســرائيلية خــال أيــام الهجــوم.
وكان بيــن األطفــال القتلــى عــدد مــن األطفــال الرضــع الذيــن لــم تتجــاوز أعمارهــم عــدة أســابيع.
ً
كمــا قتلــت العديــد مــن األجنــة فــي بطــون أمهاتهــم الحوامــل فــي أشــهر متأخــرة ،علمــا أنــه لــم
يتــم رصــد هــذه األجنــة ضمــن القتلــى األطفــال .كمــا تســببت الغــارات بحالــة فــزع غيــر مســبوقة
لــدى األطفــال ومعانــاة اســتثنائية خــال حــاالت النــزوح.

استهداف النساء
قتلــت القــوات اإلســرائيلية  39امــرأة خــال الهجــوم ،مــا يمثــل  %15.4مــن إجمالــي الضحايــا ،وهــي
نســبة مرتفعــة .ويمثــل األطفــال والنســاء  % 41.5مــن إجمالــي الضحايــا القتلــى خــال الهجــوم.
ً
وفضــا عــن القتــل واإلصابــات المباشــرة ،تــرك القصــف اإلســرائيلي والكثافــة النيرانيــة العاليــة
التــي اســتخدمها الجيــش اإلســرائيلي حالــة مــن التوتــر والهلــع خاصــة لــدى النســاء إلــى جانــب
ً
تأثيــرات فقــد األزواج واألبنــاء واآلبــاء واألمهــات واألقــارب عمومــا.
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ً
وعلــى ســبيل المثــال ،فــي  12مايو/أيــار ،قصفــت الطائــرات اإلســرائيلية منــزل فــي حــي األمــل غــرب
ً
خانيونــس مــا أدى إلــى مقتــل ميامــي عبــد اللــه موســى عرفــة ( 49عامــا) ،وابنتهــا هديــل خالــد
ً
محمــود عرفــة ( 28عامــا) ،كمــا أصيــب نحــو  7مواطنيــن منهــم الطفلــة نغــم إســماعيل الخوالــدة
ً
( 16عامــا) التــي أصيبــت بشــلل جــراء القصــف.

•مقتل نساء حوامل
وثــق فريــق األورمتوســطي مقتــل مــا ال يقــل عــن أربعــة نســاء حوامــل خــال الهجــوم اإلســرائيلي،
حيــث قضــوا مــع أجنتهــن.
ً
•فــي  12مايو/أيــار ،قتلــت ريمــا ســعد ( 30عامــا) ،وهــي حامــل بالشــهر الرابــع ،فــي قصــف
إســرائيلي اســتهدف منزلهــا فــي حــي تــل الهــوا جنوبــي غربــي مدينــة غــزة .وقتــل معهــا
طفالهــا زيــد ( 4أعــوام) ومريــم (عامــان) ،فيمــا أصيــب زوجهــا إصابــة خطيــرة.
ً
•فــي  13مايو/أيــار ،قتلــت والء محمــد إبراهيــم أمــن ( 24عامــا) ،وهــي حامل بالشــهر الســادس
فــي قصــف إســرائيلي علــى منــزل فــي مدينــة بيــت الهيــا شــمال قطــاع غــزة ،وقتــل معهــا
ً
والدهــا محمــد إبراهيــم محمــد أمــن ( 51عامــا) ،وشــقيقتيها هديــل محمــد إبراهيــم أمــن (18
ً
ً
عامــا) ،ووردة محمــد إبراهيــم أمــن ( 22عامــا).
ً
•فــي  13مايو/أيــار ،قتلــت خلــود فــؤاد فرحــان الزاملــي ( 27عامــا) ،وهــي حامــل فــي الشــهر
الســادس مــع طفلتهــا حــور مؤمــن جمــال الزاملــي (عامــان) ،فــي قصــف إســرائيلي اســتهدف
منــزل والدهــا فــي رفــح.

ً
•فــي  19مايو/أيــار ،قتلــت أمانــي يوســف صالحــة ( 29عامــا) ،وهــي حامــل فــي الشــهر الســابع
ً
مــع زوجهــا إيــاد عبــد الفتــاح صالحــة ( 35عامــا) ،مــن ذوي اإلعاقــة ،وطفلتهمــا نغــم (عامــان)،
بعــد ســقوط صــاروخ علــى منزلهــم فــي ديــر البلــح.
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استهداف ذوي اإلعاقة
لــم يســلم ذوو اإلعاقــة مــن االســتهداف اإلســرائيلي خــال الهجــوم علــى غــزة ،وأدى ذلــك إلــى
مقتــل  5مــن بينهــم طفلــة ،وفــق وزارة الصحــة فــي غــزة.

ً
•فــي  11مايو/أيــار ،قتــل عبــد الرحمــن يوســف علــي صبــح ( 19عامــا) وهــو مــن ذوي اإلعاقــة،
حيــث يعانــي مــن شــلل دماغــي منــذ الــوالدة ،مــع والدتــه أميــرة عبــد الفتــاح عبــد الرحمــن صبــح
ً
( 58عامــا) بعدمــا قصفــت طائــرة إســرائيلية شــقة ســكنية أعلــى شــقتهم فــي بنايــة طيبــة
بمخيــم الشــاطئ ،مــا أدى النهيــار الســقف عليهــم ومقتلهــم.
•فــي  14مايو/أيــار ،قتلــت الطفلــة بثينــة محمــود عيســى عبيــد ( 6ســنوات) ،وهــي مــن ذوي
اإلعاقــة حيــث تعانــي مــن ضمــور فــي الدمــاغ ،بعــد إصابتهــا بشــظية فــي الجهــة اليمنــى مــن
الــرأس ،بعــد قصــف قــرب منزلهــا فــي جباليــا ،شــمالي قطــاع غــزة.
ً
•فــي  19مايو/أيــار ،قتــل إيــاد عبــد الفتــاح صالحــة ( 35عامــا) وهــو مــن ذوي اإلعاقــة مــع
ً
زوجتــه أمانــي يوســف صالحــة ( 29عامــا) ،وهــي حامــل فــي الشــهر الســابع ،وطفلتهمــا نغــم
(عامــان) ،بعــد ســقوط صــاروخ علــى منزلهــم فــي ديــر البلــح.

ووفــق جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية والجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل فــي قطــاع غــزة فقــد
تضــرر جــراء القصــف اإلســرائيلي  10منــازل علــى األقــل ألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.
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استهداف الطواقم والمقرات الطبية

مبنى وزارة الصحة الفلسطينية بعد استهداف الطائرات الحربية اإلسرائيلية مبنى مقابله في  18مايو ( 2021صورة :محمد أسعد)

ً
ً
تســبب القصف اإلســرائيلي في إلحاق أضرار ودمار بـ  24مقرا صحيا؛ منها مستشــفيات وعيادات
ومقــر وزارة الصحــة ،وأدى ذلــك إلــى إصابــة العديــد مــن أفــراد الطواقــم الطبيــة بجــروح .وقتلــت
القــوات اإلســرائيلية طبيبيــن خــال قصــف المنازل الســكنية.

ً
فــي  15مايــو /أيــار ،قتــل طبيــب الباطنــة ،أيمــن توفيــق إســماعيل أبــو العــوف ( 50عامــا) ،مــع
ً
ً
ً
زوجتــه ريــم خليــل أحمــد أبــو العــوف ( 41عامــا) ،وطفليهمــا توفيــق ( 17عامــا) ،وتــاال ( 13عامــا)،
بقصــف منزلهــم فــي مدينــة غــزة .وجــراء القصــف نفســه لبنايــة أخــرى فــي المنطقــة قتــل طبيــب
ً
المــخ واألعضــاب معيــن أحمــد حســن العالــول ( 67عامــا).
وجــاء اســتهداف المقــرات الطبيــة رغــم نطــاق الحمايــة الخاصــة التــي توفرهــا قواعــد القانــون
اإلنســاني الدولــي للعامليــن فــي الطواقــم الطبيــة .كمــا عانــى القطــاع الطبــي مــن نقــص شــديد
ّ
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فــي وصــول اإلمــدادات الطبيــة مــن أدويــة وضمــادات ومســتلزمات لمشــافي القطــاع بســبب
اســتمرار الحصــار علــى القطــاع ،وإغــاق المعابــر.
ووثــق فريــق األورومتوســطي العديــد مــن الحــاالت التــي أعاقــت خاللهــا القــوات اإلســرائيلية
عمــل وتنقــل طواقــم اإلســعاف وأفرادهــا ،ومنعتهــم فيهــا مــن الوصــول اآلمــن إلخــاء الضحايــا
بعــد القصــف العشــوائي خاصــة فــي شــمالي قطــاع غــزة واألطــراف الشــرقية للقطــاع.
وعلــى ســبيل المثــال ،فــي  11مايو/أيــار ،تضــرر مركــز رعايــة الحاجــة هالــة جميــل الشــوا وهــو خــاص
بخدمــات صحــة األم والطفــل وتطعيمــات األطفــال ،شــمالي قطــاع غــزة؛ جــراء قصــف إســرائيلي.
وأعلنــت وزارة الصحــة خروجــه عــن الخدمــة بالكامــل.
وفي  17مايو ،لحقت أضرار بالغة في مبنى وزارة الصحة «المجمع اإلداري»  -مركز شهداء الرمال
ً
الصحــي ،ومعهــد األمــل لأليتــام وبنايــة األمــل التابعــة للمعهــد ،التــي تشــمل عــددا مــن العيــادات
الطبيــة الخاصــة جــراء غــارة إســرائيلية اســتهدف بنايــة فــي شــارع الوحــدة غربــي مدينــة غــزة.
وفــي اليــوم نفســه ،تعــرض مقــر الهــال األحمــر القطــري فــي قطــاع غــزة للقصــف اإلســرائيلي.
وجــاء اســتهداف المقــر رغــم أنــه يحمــل إشــارة واضحــة للهــال األحمــر ،وهــي شــارة محميــة
بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني.
وتؤكــد تحقيقــات المرصــد األورومتوســطي أن المقــرات الطبيــة المســتهدفة والمتضــررة لــم
تخــرج عــن نطــاق الحمايــة المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،ومــع ذلــك تعــرض بعضهــا
لقصــف مفاجــئ ودون أي تحذيــر مســبق ،وتســبب ذلــك بإصابــات فــي صفــوف الطواقــم الطبيــة
كمــا حــدث فــي عيــادة الرمــال.

استهداف اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية
ً
قتلــت القــوات اإلســرائيلية صحفيــا ،وأصابــت خمســة آخريــن علــى األقــل في حــوادث قصف مختلفة
ً
ً
فــي قطــاع غــزة ،ودمــرت مــا ال يقــل عــن  33مقــرا إعالميــا ،ضمــن سلســلة انتهــاكات مختلفــة
اقترفتهــا بحــق الصحفييــن والعامليــن فــي وســائل اإلعــام المختلفــة ،والمؤسســات الصحفيــة
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ً
واإلعالميــة ،علــى الرغــم مــن الحمايــة التــي يتمتعــون بهــا كمدنييــن وفقــا لقواعــد القانــون
الدولــي اإلنســاني.

مقتل صحفي وإصابة آخرين
فــي يــوم  19مايو/أيــار ،قصفــت الطائــرات اإلســرائيلية بصاروخيــن شــقة ســكنية بغــزة مــا أدى
ً
ً
لمقتــل يوســف محمــد أبــو حســين ( 33عامــا) ،وهــو وفــق المعلومــات المتاحــة يعمــل مذيعــا فــي
إذاعــة األقصــى التابعــة لحركــة حمــاس.
وفــي  13مايو/أيــار ،أصيــب ثالثــة صحفييــن خــال تغطيتهــم أحــداث القصــف اإلســرائيلي المكثــف
علــى القريــة البدويــة ،شــمال قطــاع غــزة ،وهــم :مصطفــى حســونة ومحمــد العالــول ويعمــان
لحســاب وكالــة األناضــول التركيــة؛ كمــا أصيــب الصحفــي داوود أبــو الــكاس ،ووصفــت جراحهــم
بالمتوســطة والطفيفــة.

تدمير المقرات اإلعالمية
ً
ً
تســبب القصــف اإلســرائيلي ألبــراج وبنايــات ســكنية بتدميــر مــا ال يقــل عــن  33مقــرا إعالميــا لوســائل
إعــام محليــة ودوليــة ،أبرزهــا قنــاة الجزيرة ووكالة األنباء األميركية أسوشــييتد برس (.)AP
ً
ففــي  12مايو/أيــار ،قصفــت الطائــرات اإلســرائيلية ،بــرج الجوهــرة المكــون مــن  11طابقــا ،وســط
مدينــة غــزة ،واســتهدفته بعــدة صواريــخ أدت لدمــار واســع فــي جميــع الشــقق بداخلــه ،وأصبــح
ً
البــرج آيــا للســقوط .ويحتــوي البــرج علــى شــقق ســكنية ومكاتــب ومؤسســات ،بينهــا مؤسســات
صحفيــة وإعالميــة ،تضــررت بشــكل كبيــر ،بينهــا ،الوكالــة الوطنيــة لإلعــام؛ صحيفــة فلســطين؛
صحيفــة العربــي الجديــد؛ قنــاة العربــي؛ فضائيــة االتجــاه العراقيــة؛ فضائيــة النجبــاء؛ الفضائيــة
الســورية؛ قنــاة الكوفيــة؛ قنــاة المملكــة؛ وكالــة  APAالمحليــة ،وكالــة ســبق  ،24منتــدى
االعالمييــن؛ والبوابــة .24
وفــي  13مايو/أيــار ،قصفــت الطائــرات اإلســرائيلية بنايــة الوليــد ،وســط مدينــة غــزة ،بأربعــة
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صواريــخ ،ممــا أدى إلــى تدميرهــا بشــكل كامــل .ويضــم المبنــى المكــون مــن ســبع طوابــق17 ،
شــقة ،تحتــوي علــى مكاتــب ومؤسســات ،مــن بينهــا شــركة انتــاج إعالمــي يملكهــا الصحفــي
مؤمــن قريقــع ،وهــو مــن ذوي اإلعاقــة ،حيــث فقــد ســاقيه فــي قصــف إســرائيلي قبــل ســنوات.
ً
ومســاء اليــوم نفســه ،قصفــت الطائــرات اإلســرائيلية بــرج الشــروق المكــون مــن  14طابقــا ،بحــي
الرمــال فــي غــزة ،مــا أدى إلــى تدميــره بالكامــل .ويضــم البــرج مكاتــب إعالميــة وصحفيــة ،هــي:
صحيفــة الحيــاة؛ شــبكة األقصــى التابعــة لحركــة حمــاس؛ مؤسســة طيــف اإلعالميــة؛ وشــركة
فلســطين لإلنتــاج اإلعالمــي ( ،)PMPوالتــي تقــدم خدمــات االنتــاج للعديــد مــن المؤسســات
اإلعالميــة كقنــاة روســيا اليــوم ،وفضائيــة دبــي وغيرهــا.
وفــي  15مايو/أيــار ،أطلقــت الطائــرات اإلســرائيلية عــدة صواريــخ تجــاه بــرج الجــاء الواقــع بجــوار
بــرج وطــن بشــارع الجــاء وســط مدينــة غــزة مــا أدى إلــى تدميــره بالكامــل .ويتكــون البــرج مــن
ً
 12طابقــا وفيــه شــقق ســكنية ومكاتــب لمؤسســات أغلبهــا إعالميــة ،منهــا مقــر قنــاة الجزيــرة
القطريــة ،ومقــر وكالــة األنبــاء األميركيــة أسوشــييتد بــرس )AP(.
والمتتبــع لمنهــج قصــف األبــراج وتدميرهــا الكلــي( ،الجوهــرة ،الجــاء ،الشــروق) يلحــظ أن القــوات
اإلســرائيلية تعمــدت اســتهداف أبــراج تضــم مقــرات إعالميــة عديــدة لوســائل محليــة ودوليــة ،فيما
رفــض الجيــش اإلســرائيلي الســماح للمؤسســات اإلعالميــة بإخــراج أجهزتهــا الخاصــة المتعلقــة
بالعمــل الصحفــي مــن تلــك األبــراج وجــرى توثيــق مكالمــة هاتفيــة بهــذا الصــدد مــع مالــك بــرج
الجــاء.

استهداف الطلبة والمؤسسات التعليمية
ً
أســفر القصف اإلســرائيلي ،عن مقتل  46طالبا من الطلبة المنتســبين للمدارس ،وإصابة عشــرات
اآلخريــن ،جميعهــم تم اســتهدافهم داخــل منازلهم أو محيطها.

ً
ً
وأعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم أن القصــف اإلســرائيلي أدى إلــى تضــرر  66مبنــى مدرســيا
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ومديريتــي تعليــم فــي شــمال وغــرب غــزة ،و 55روضــة أطفــال و 12جامعــة وكليــة ومعهــد.
وبســبب تداعيــات القصــف اإلســرائيلي أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم ،عقــب وقــف إطــاق النــار،
إنهــاء العــام الدراســي الحالــي  2021-2020للطلبــة مــن الصفــوف األول حتــى الحــادي عشــر
وذلــك قبــل موعــده المقــرر ،لعــدة أســباب أهمهــا“ :عــدم جهوزيــة المــدارس نتيجــة القصــف
الــذي تعرضــت لــه خــال الهجــوم اإلســرائيلي ،واألضــرار الكبيــرة التــي طالــت األبنيــة المدرســية
ٌ
واألثــاث المدرســي واألجهــزة الموجــودة إضافــة إلــى الحالــة النفســية التــي خلفهــا الهجــوم
علــى الطلبــة والعامليــن(((.
ً
وإجمــاال فــإن الهجــوم اإلســرائيلي تســبب بتدهــور الحالــة النفســية لألطفــال نتيجــة للقصــف
وأصــوات االنفجــارات والتعــرض لألحــداث الصادمــة كهــدم المنــازل وفقــد األقــارب ،مــا ســيلقي
ً
بظاللــه الســلبية علــى قــدرة الطلبــة علــى التحصيــل العلمــي .وتمثــل هــذه االعتــداءات انتهــاكا
ألحــكام القانــون الدولــي الــذي يكفــل الحــق فــي التعليــم فــي جميــع األوقــات والظــروف ويحظــر
ً
تمامــا المــس بالمدنييــن أو باألهــداف المدنيــة.

(((

وزارة التربية والتعليمhttps://cutt.us/eildG :
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ً
رابعا :قصف وتدمير األعيان المدنية

برج الشروق السكني وسط مدينة غزة بعد استهدافه من الطائرات الحربية اإلسرائيلية في  12مايو ( 2021صورة :محمد أسعد)

ً
انتهجــت القــوات اإلســرائيلية خــال  11يومــا مــن الهجــوم سياســة القصــف المكثــف عبــر الجــو والبــر
ً
ّ
ً
والبحــر ،مســتهدفة المنــازل والمشــآت المدنيــة والبنــى التحتيــة ،وأحدثــت دمــارا كبيــرا ،غير معالم
ً
بعــض األحيــاء وخصوصــا فــي مركــز مدينــة غــزة .كمــا اســتهدف القصــف العديــد مــن المنشــآت
الدينيــة ،بمــا فيهــا المســاجد والمقابــر والمرافــق الوقفيــة ،وتعرضــت العديــد مــن المؤسســات
اإلعالميــة إلــى عمليــات اســتهداف وتدميــر ال ســيما خــال عمليــة تدميــر األبــراج .ويمثــل قصــف
المنشــآت المدنيــة أحــد جرائــم الحــرب التــي نــص عليهــا ميثــاق رومــا المنشــئ للمحكمــة الجنائيــة
الدوليــة ،والتــي تقــوم فــي الميثــاق علــى ثــاث أركان خاصــة ((( ،وهــي:
(((

المحكمة الجنائية الدولية ،أركان الجرائم ،)2002( ،المادة 8
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ً
.أأن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
.بأن يكون هدف الهجوم أعيانا مدنية ،أي أعيان ال تشكل أهدافا عسكرية.
.جأن يتعمد مرتكب الجريمة استهداف هذه األعيان المدنية بالهجوم.
وتؤكــد التحقيقــات أن الجيــش اإلســرائيلي اســتهدف فــي هجومــه مئات األعيــان المدنية ،دون أن
تكــون ضمــن المجهــود الحربــي للفصائــل المســلحة فــي غــزة ،ومــن أمثلــة ذلــك المنــازل ،والمقرات
حكوميــة ،ومقــر الهــال األحمــر القطــري ،وبعض المــدارس والمصانع.

 .1تدمير أحياء سكنية
دمــرت القــوات اإلســرائيلية ،خــال هجومهــا عــدة أحيــاء واســتخدمت سياســة الحــزام النــاري لفصل
مربعــات ســكنية عــن بعضهــا .وفــي إحــدى المــرات اســتخدمت  160طائــرة إلطــاق مئــات الصواريــخ
فــي وقــت متزامــن متســببة بدمــار هائــل ،بمــا فــي ذلــك تدميــر العديــد مــن الطــرق الرئيســية
والفرعيــة ،فــي تكــرار لعمليــات التدميــر خــال ثالثــة هجمــات رئيســية ،وعــدة جــــــــــوالت تصعيــد
سابقــــــــة مـــــــــــنذ عــام .2008
ً
ً
على ســبيل المثال في  13مايو/أيار ،قصفت الطائرات اإلســرائيلية بنحو  25صاروخا حيا ســكنيا في
ً
بيــت الهيــا شــمالي قطــاع غــزة ،دون أي إنــذار مســبق ،ودمــرت  9منــازل كليــا ،يســكنها نحــو  18أســرة
بتعــداد يقــارب  100فــرد نصفهــم مــن األطفــال والنســاء .وأدت عمليــة القصــف لمقتــل  8مواطنيــن،
منهــم عائلــة أبيــدت بالكامــل ،وانتشــلت بعــد ســاعات مــن القصــف ،فضــا عن إصابة العشــرات.

 .2قصف وتدمير المنازل السكنية
نفــذت القــوات اإلســرائيلية عمليــة تدميــر ممنهجــة لعشــرات المنــازل والبنايــات الســكنية متعــددة
الطوابــق ،فــي أرجــاء قطــاع غــزة .ووفــق التوثيــق األولــي لفريــق األورومتوســطي ،فقــد
اســتهدفت القــوات اإلســرائيلية بقصــف مباشــر  165منــزال وبنايــة ســكنية مــن ضمنهــا  5أبــراج
وعشــرات البنايــات متعــددة الطوابــق.
ّ
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وحســب وزارة األشــغال العامــة واإلســكان ،وفــي حصيلــة أوليــة ،بلــغ عــدد الوحــدات الســكنية التــي
تعرضــت للهــدم الكلــي والهــدم البالــغ (غيــر الصالــح للســكن)  1,800وحــدة ســكنية منهــا 1,000
وحــدة دمــرت بالكامــل ،فــي حيــن بلــغ عــدد الوحــدات الســكنية المتضــررة  16,800وحــدة ســكنية.
كمــا تعرضــت  5أبــراج ســكنية تتوســط مدينــة غــزة للهــدم الكلــي  ،ولحقــت أضــرار ودمــار جزئــي
بأربعــة أبــراج أخــرى علــى األقــل.
وتســبب هــذا التدميــر فــي حرمــان آالف الســكان ومنهــم نســاء وأطفــال ،مــن حقهــم فــي
الســكن .ووفــق عمليــات التحقيــق التــي أجراهــا فريــق األورومتوســطي؛ فــإن أغلــب عمليــات
التدميــر التــي نفذتهــا القــوات اإلســرائيلية للمنــازل ،جــاءت فــي إطــار سياســة العقــاب الجماعــي
لعائــات النشــطاء العســكريين والسياســيين ،بالمخالفــة لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني،
وهــي جريمــة ترقــى لتكــون جريمــة حــرب .وفــي الكثيــر مــن األحيــان جــاء القصــف دون أي مبــررات
أو لمجــرد االشــتباه ،وبمــا يدلــل علــى أن القــوات اإلســرائيلية أرادت تنفيــذ عمليــة تدميــر ممنهجــة
لمعاقبــة الفلســطينيين.

 .3تدمير األبراج
لجــأت القــوات اإلســرائيلية خــال الهجــوم العســكري ،إلــى قصــف وتدمير األبراج الســكنية متعددة
الطوابــق فــي غــزة ،وكان مــن الواضــح أن ذلــك يتــم بهــدف التدميــر وإيقــاع الخســائر الماليــة
الفادحــة واألذى النفســي لــدى الســكان.
وبخــاف الهجمــات اإلســرائيلية الســابقة ،بــدأت القــوات اإلســرائيلية فــي اليــوم الثانــي مــن
الهجــوم بسياســة تدميــر األبــراج الســكنية ،ففــي  11مايو/أيــار ،قصفــت الطائــرات اإلســرائيلية
بعــدة صواريــخ بــرج هنــادي جنوبــي غربــي مدينــة غــزة ،مــا أدى إلــى تدميــره وإلحــاق أضــرار بالغــة
وجســيمة بالبنايــات واألبــراج المجــاورة لــه .ويتكــون البــرج مــن  14طابقــا ،ويحتــوي علــى عــدد كبيــر
مــن الشــقق الســكنية ،ومؤسســات ومكاتــب.
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ً
وتوالــى الحقــا قصــف األبــراج حيــث دمــرت  5منهــا بالكامــل ،كمــا لحقــت أضــرار بالعديــد مــن األبــراج
األخــرى.
ووفــق متابعــة األورومتوســطي؛ فــإن األبــراج المســتهدفة يضــم كل واحــد منهــا عــدد كبيــر
مــن الطوابــق ،وكل طابــق مكــون مــن عــدة شــقق ،أغلبهــا شــقق ســكنية إلــى جانــب مكاتــب
لمؤسســات وشــركات وعيــادات ،وهــي أبــراج مفتوحــة للعامــة ولــم يســبق أن رصــد وجــود أي
عوائــق أمنيــة أو إجــراءات اســتثنائية فيهــا كمــا هــو معتــاد عندمــا يتعلــق األمر بمقرات أو منشــآت
خاصــة بالفصائــل المســلحة.
ً
كمــا أنــه لــم يرصــد إجــراءات أمنيــة خاصــة حــول األبــراج بعــد قصفهــا ،كتلــك التــي تحــدث أحيانــا فــي
مبــان مدنيــة
حــال وجــود بعــض المواقــع الخاصــة بالفصائــل الفلســطينية ،وهــو مــا يدلــل أنهــا
ٍ
بالكامــل .ولــم يرصــد وجــود أي مؤشــرات علــى أي تخزيــن لمــواد متفجــرة داخــل هــذه األماكــن،
كانفجــارات متتابعــة بعــد القصــف.
ً
وقــال الجيــش اإلســرائيلي أن بعــض هــذه األبــراج تضــم شــققا تســتخدمها الفصائــل الفلســطينية،
وعلــى افتــراض صحــة االدعــاء اإلســرائيلي ،فــإذن ذلــك ال يبــرر بحــال تدميــر كامــل البــرج ،إذ كان
بمقــدور الجيــش تنفيــذ عمليــات اســتهداف دقيقــة للشــقق التــي يدعــي اســتخدامها مــن
الفصائــل الفلســطينية ،خاصــة مــع مــا يمتلكــه الجيــش اإلســرائيلي مــن وســائل حربيــة متقدمــة،
أو كمــا فعــل فــي أحــداث أخــرى .ولكنــه اختــار تدميــر األبــراج بالكامــل كان مــن الواضــح أنهــا تهــدف
ً
ً
إلحــداث أفــدح الخســائر الماديــة ،وتدفيــع المدنييــن ثمنــا باهظــا.
ومــن المؤكــد أن القــوات اإلســرائيلية اســتخدمت قــوة ناريــة هائلــة بمــا يمــس مبــدأ التناســب
ً
ً
والتمييــز ،ودون أي ضــرورة عســكرية حربيــة وهــو مــا يمثــل خرقــا كبيــرا لقواعــد القانــون الدولــي
اإلنســاني ذات العالقــة.
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 .4قصف المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني

مقر المرصد األورومتوسطي بغزة

ً
تســبب القصــف اإلســرائيلي العنيــف خــال  11يومــا مــن الهجــوم بتدميــر مقــار العشــرات مــن
مؤسســات ومنظمــات المجتمــع المدنــي وإلحــاق أضــرار متفاوتــة بالعديــد مــن المقــرات األخــرى.
ومــن ضمــن المؤسســات التــي تضــررت جــراء القصــف مقــر المرصــد األورومتوســطي لحقــوق
اإلنســان جنوبــي غربــي مدينــة غــزة.
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 .5قصف المقرات الحكومية
قصفــت القــوات اإلســرائيلية عشــرات المقــرات والمرافــق الحكوميــة ،ووفــق توثيــق أولــي ،دمــر
ً
ً
القصــف  74مقــرا حكوميــا ومنشــأة عامــة تنوعــت بيــن مقــرات شــرطية ومرافــق خدماتيــة منهــا
مقــر وزارة العمــل ،ومقــر وزارة التنميــة االحتماعيــة ،ومقــرات لجهــاز األمــن الداخلــي .ومــن
المؤكــد أن قصــف واســتهداف المنشــآت الحكوميــة ومرافــق الهيئــات والســلطات المحليــة أدى
لتقويــض الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن ،بمــا فــي ذلــك خدمــات الصحــة ،التعليــم والخدمــات
األساســية األخــرى كإمــدادات الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي.

 .6قصف منشآت دينية
ً
ً
تســبب القصــف اإلســرائيلي بتدميــر  3مســاجد تدميــرا كليــا وهــي :مســجد العكلــوك ،وعبــد الــرزاق
ً
اقليبــو ،وعمــر بــن الخطــاب ،شــمالي قطــاع غــزة ،فيمــا لحقــت أضــرار جزئيــة بنحــو  40مســجدا آخــر،
وكنيســة ،فــي جميــع محافظــات القطــاع نتيجــة قصــف المنــازل والمبانــي وأماكــن العبــادة.
ودمــرت القــوات اإلســرائيلية عمــارة أنصــار الوقفيــة فــي مدينــة غــزة التــي تتكــون مــن أربعــة
طوابــق تشــتمل علــى ( )19شــقة إضافــة إلــى ( )5حواصــل ،ويوجــد بهــا شــركات تجاريــة ،ومقــرات
إداريــة.
كمــا دمــرت «مشــروع ميــراث النبــوة» وهــو عبــارة عن سلســلة محــات وقفية في منطقــة الزيتون
ً
بمدينــة غــزة بمســاحة  260متــرا مربــع ،وكذلــك مدرســة النصــر الخاصــة المشــتركة -الموقوفــة»-
وتضــرر مقــر مديريــة أوقــاف الشــمال ،وكليــة الدعــوة اإلســامية بمحافظــة الشــمال.
ولحقــت أضــرار جــراء قصــف مباشــر أو مجــاور بـــ( )6مقابــر ،فــي مدينــة غــزة وهــي :مقبــرة
(التوينســي ،ابــن مــروان ،الشــيخ شــعبان ،الســيفا ،جباليــا البلــد ،الفــار).
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 .7هدم وتدمير البنية التحتية

تدمير أحد الطرق الرئيسة غربي مدينة غزة بعد استهداف مباشر للطائرات الحربية اإلسرائيلية (صورة :محمد أسعد)

قصفــت القــوات اإلســرائيلية بشــكل متعمــد وواســع البنيــة التحتيــة فــي قطــاع غــزة ،ودمــرت
عــدة كيلومتــرات مــن الشــوارع وشــبكات الميــاه والصــرف الصحــي وتمديــدات الكهربــاء والهاتــف
واإلنترنــت.
ففي محافظة غزة ،سجلت األضرار التالية:
ً
•تضــرر نحــو  67شــارعا بمســاحة إجماليــة تبلــغ نحــو  120ألــف متــر مربــع؛ بســبب االســتهداف
المباشــر.
•تضــرر  120متــر طولــي مــن خطــوط الميــاه ليصبــح إجمالــي خطــوط الميــاه المتضــررة منــذ بــدء
الهجــوم نحــو 6220متــر طولــي مــن خطــوط الميــاه.

• حتى توقيت إعداد هذا الجزء من التقرير في يوم  26مايو .2021
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•تضــرر  200متــر طولــي مــن خطــوط الصــرف الصحــي ليصبــح إجمالــي الضــرر بخطــوط الصــرف
الصحــي منــذ بــدء الهجــوم نحــو  10500متــر طولــي مــن خطــوط الصــرف الصحــي.
ً
•تضــرر  35متــرا طوليــا مــن خطــوط تصريــف ميــاه األمطــار ليصبــح العــدد اإلجمالــي نحــو 310
ً
متــرا.
•تضــرر محطــة الصــرف الصحــي رقــم ( )11بشــكل جزئــي ،بجانــب تضــرر محطــة الصــرف الصحــي رقــم
ً
( )1ســابقا وخروجهــا عــن الخدمة.
•توقف العمل في محطة تحلية مياه البحر شمال المدينة.
•استمرار أزمة المياه في بعض مناطق المدينة بسبب استهداف خطوط المياه.
•اســتمرار طفــح ميــاه الصــرف الصحــي فــي المناطــق المتضــررة ،وتصريــف كــم كبيــر مــن الميــاه
الــواردة لمحطــة الصــرف الصحــي رقــم ( )1للبحــر بشــكل مباشــر.
وتكررت هذه األضرار بنسب متفاوتة في كل القطاع.

 .8تدمير شبكات الكهرباء
تعرضــت شــبكة توزيــع الكهربــاء بمــا تحتويــه مــن مكونــات لدمــار واســع النطــاق وغيــر مســبوق
تقــدر خســائره بمالييــن الــدوالرات ،جــراء القصــف اإلســرائيلي .شــمل ذلــك مكونات رئيســية متعددة
بمــا فيهــا مكونــات أساســية لقرابــة ســتة خطــوط كهربــاء ناقلــة للتيــار مــن داخــل إســرائيل باتجــاه
قطــاع غــزة تقــدر كميــة الكهربــاء المنقولــة عبرهــا ب ( )75ميجــاوات ،ممــا تســبب بنقــص حــاد فــي
إمــدادات الكهربــاء التــي مــا تــزال قائمــة حتــى تاريــخ إصــدار هــذا التقريــر.
منعــت الســلطات اإلســرائيلية إدخــال الوقــود المخصــص لتشــغيل محطــة التوليــد مــن معبــر كــرم
أبــو ســالم خــال الهجــوم وبعــد أســبوع مــن انتهائــه ،فيمــا أدخلــت كميــات محــدودة بعــد ذلــك،
ً
ومــا تــزال المحطــة تعمــل مــن خــال شــحنات وقــود محــدودة يتــم تأمينهــا محليــا ،ويتــم بموجبهــا
تشــغيل مولديــن اثنيــن بــدل ثالثــة بطاقــة إجماليــة فــي حــدود ( )45 -40ميجــاوات ،مــع العلــم بــأن
الكميــة المنتجــة قبــل الهجــوم كانــت تقــدر ب( )70ميجــاوات.
ّ
ً
جحيم ال يستثني أحدا ..الهجوم العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة ( 10مايو/أيار 21 -مايو/أيار )2021

40

وتتوفــر للشــركة كميــة كهربــاء تقــدر بـــ ( )90ميجــاوات مــن مختلــف المصــادر ،وتتــراوح ســاعات
وصــل التيــار الكهربائــي وفــق هــذه الكميــات المتاحــة مــن ( )4-3ســاعات مقابــل أكثــر من  16ســاعة
فصــل وهــو مــا يهــدد بتدهــور خطيــر محتمــل لكثيــر مــن القطاعــات الحيويــة فــي غــزة وخاصــة بعــد
التداعيــات واآلثــار غيــر المســبوقة التــي خلفهــا الهجــوم.

 .9إلحاق أضرار بشبكات االتصال واإلنترنت
ً
ألحــق القصــف اإلســرائيلي العنيــف علــى قطــاع غــزة أضــرارا بالغــة بشــبكات االتصــال واإلنترنــت،
ّ
ّ
ودمــر معــدات وأجهــزة العديــد مــن الشــركات المــزودة لإلنترنــت ،مــا أدى إلــى قطــع الخدمــات عــن
عــدد كبيــر مــن الســكان.
ورصــد الفريــق الميدانــي لألورومتوســطي توقــف خدمــات اإلنترنــت واالتصــال فــي العديــد مــن
ً
ـان كانــت تعمــل فيهــا
مناطــق قطــاع غــزة بفعــل الغــارات اإلســرائيلية التــي اســتهدفت أبراجــا ومبـ ٍ
الشــركات المــزودة لخدمــة اإلنترنــت ،إضافــة لقصــف عشــرات الشــوارع التــي تتواجــد بهــا األعمــدة
التــي تحمــل أســاك االتصــال التــي تمــد غــزة بخدمــات اإلنترنــت واالتصــال.
وفــي إفــادة لفريــق األورومتوســطي ،قــال «خالــد الجمــل» المســؤول فــي الدائــرة التجاريــة فــي
شــركة الحلــول اإلداريــة والتكنولوجيــة  ،SMTوهــي إحــدى الشــركات المــزودة لخدمــة اإلنترنــت
ّ
الســريع «الفايبــر» ،أن الشــركة تعرضــت للتدميــر بشــكل كامــل بعــد اســتهداف الطيــران الحربــي
اإلســرائيلي لبــرج الجوهــرة بتاريــخ  12مايو/أيــار  ،2021والــذي كان يتواجــد داخلــه المعــدات
األساســية للشــركة ،إذ تقــدر الخســائر األوليــة بـــ 2مليــون دوالر بعــد تدميــر جميــع المعــدات
واألجهــزة.
وذكــر «الجمــل» أن ذلــك أدى إلــى توقــف الخدمــة بشــكل كامــل ،وانقطاعهــا عــن آالف المشــتركين
الذيــن يعتمــدون علــى خدمــات الشــركة بشــكل أساســي ،كالقنــوات الفضائية والــوكاالت اإلعالمية
الدوليــة والمحليــة وبعض المشــافي.
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وقــال فــي إفادتــه« :تعمــل شــركتنا كوســيط يوفــر خدمــات اإلنترنــت الســريع عــن طريــق األليــاف
البصريــة أو مــا يعــرف بالفايبــر للشــركات المــزودة لخدمــة اإلنترنــت في القطاع ،ويعني اســتهداف
معــدات ومقــر الشــركة عــدم مقدرتنــا علــى إمــداد تلــك الشــركات ومشــتركيها بخدمــات اإلنترنــت».
وأضــاف أن «العديــد مــن وكاالت األنبــاء العالميــة والقنــوات الفضائيــة تضــررت مــن اســتهداف
الشــركة علــى اعتبــار أنهــا تعتمــد بشــكل أساســي علــى خدمــة اإلنترنــت الســريع (الفايبــر) فــي
نقلهــا للمعلومــات وبثهــا لألحــداث الجاريــة فــي قطــاع غــزة بشــكل مباشــر».
وتابــع بقولــه « :تكمــن المشــكلة الحقيقيــة فــي تعنــت الســلطات اإلســرائيلية بالســماح لنــا
باســتيراد أســاك األليــاف البصريــة التــي توفــر خدمــة اإلنترنــت الســريع بدعــوى اســتخدامها مــن
قبــل فصائــل فلســطينية حيــث نتقــدم بطلــب الحصــول علــى تصريــح وننتظــر لمــدة أســابيع وشــهور
حتــى تأتــي الموافقــة األمــر الــذي ســيعني اســتمرار انقطــاع الخدمــة إلــى أجــل غيــر مســمى
بســبب التعقيــدات التــي تفرضهــا إســرائيل».
ً
والتقــى فريــق المرصــد األورومتوســطي عــددا مــن الصحفييــن الذيــن يعملــون بشــكل حــر لصالــح
جهــات محليــة ودوليــة ،حيــث أفــادوا بتعطــل عملهــم نتيجــة انقطــاع خدمــات اإلنترنــت.
ً
ّ
وقــال فــي هــذا اإلطــار الصحفــي «مصطفــى جهــاد» إنــه كان يعمــل مراســا لعــدة مواقــع إخبارية
خــارج القطــاع ،إذ كانــت تتمثــل مهامــه فــي متابعــة آخــر التحديثــات الميدانيــة للهجــوم العســكري
ّ
اإلســرائيلي ،ولكنــه فقــد القــدرة علــى التواصــل مــع جهات العمل بعد تدمير الطائرات اإلســرائيلية
ّ
لبــرج «الجــاء» غربــي مدينــة غــزة فــي  15مايو/أيــار الجــاري.
مــن جهتهــا أعلنــت شــركة (فيوجــن) لخدمــات اإلنترنــت واالتصــاالت فــي بيــان لهــا اطلــع عليــه
ّ
المرصــد األورومتوســطي ،أن القصــف الــذي اســتهدف بــرج الجوهــرة ،أدى إلــى فصــل خدمــات
اإلنترنــت عــن عشــرات اآلالف مــن المشــتركين فــي قطــاع غــزة ،بفعــل مــا أحدثــه مــن أضــرار كبيــرة
وتدميــر جميــع المعــدات المــزودة لإلنترنــت.
ويضــاف إلــى ذلــك مــا تعرضــت لــه خطــوط االتصــاالت األرضيــة والخليويــة مــن أضــرار جســيمة بفعــل
الهجمــات اإلســرائيلية وهــو مــا قــد ينــدرج فــي إطــار عــزل ســكان قطــاع غــزة عــن العالــم الخارجــي
ّ
ً
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ـاتأحدا..
يستثني
جحيم ال
األحــداث.
مجريـ
وحجــب
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ً
خامسا :استهداف وتدمير منشآت اقتصادية

مدينة غزة الصناعية بعد استهدافها بقذائف إسرائيلية خالل الهجوم العسكري (صورة :محمد أسعد)

ً
ً
ألحــق القصــف اإلســرائيلي دمــارا كبيــرا بالقطــاع االقتصــادي فــي قطــاع غــزة ،ســواء بســبب القصف
المباشــر أو المجــاور ،إلــى جانــب التأثيــرات الناجمــة عــن تعطــل العمــل وإغــاق المعبــر خــال أيــام
الهجوم.
ووثــق المرصــد األورومتوســطي تدميــر أو إلحــاق أضــرار بالغــة بأكثــر مــن  525منشــأة اقتصاديــة،
ً
منهــا  50مصنعــا ،وفــق معطيــات أوليــة غيــر نهائيــة ،خــال الهجــوم اإلســرائيلي علــى القطــاع.
وتســبب الهجــوم العســكري بتداعيــات ســلبية مباشــرة علــى القطــاع االقتصــادي برمتــه مــن خــال
قصــف المنشــآت وتدميرهــا ،وتأثيــرات غيــر مباشــرة تتعلــق بالتعطيــل الحاصــل بســبب اســتمرار
الهجــوم اإلســرائيلي.
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ففــي  11مايو/أيــار  ،2021قصفــت الطائــرات اإلســرائيلية مصنــع الجليــل للمثلجــات ،قــرب دوار
الكويــت بحــي الزيتــون جنوبــي مدينــة غــزة ،تــاه قصــف مصنــع أبــو الخيــر شــرقي جباليــا ،وشــركة
حمــادة للســيراميك.
وشــهدت آخــر ثالثــة أيــام مــن الهجــوم ( 20،19،18مايــو) قصفــا إســرائيليا مكثــف بالمدفعيــة
اســتهدف المنطقــة الصناعيــة شــرق غــزة ،وتســبب بتدميــر  13مصنعــا ،وإلحــاق أضــرار بمصانــع
ً
ً
وشــركات أخــرى؛ مــا يشــكل انتهــاكا صارخــا للحمايــة التــي تتمتــع بهــا هــذه المنطقــة بموجــب
اتفاقــات التأســيس.
ً
والمنطقــة الصناعيــة مقامــة علــى مســـــاحة  500دونـــــم وتحتــــل موقعــا بالقـــــرب مـــــن المعابـــــر
«معبـــــر المنطـــــار – كارنـــــي» .وأقيمــت بموجــب اتفاقــات وبدعــم من الوكالـــــة األمريكية للتنميـــــة
 ))USAIDوالبنـــــك الدولـــــي ،وبنـــــك االســتثمار األوروبــي ،واالتحــاد األوروبــي.
ومــن االعتــداءات التــي وثقهــا األورومتوســطي فــي المنطقــة الصناعيــة اســتهداف مصنــع «أبــو
إســكندر» لصناعــة البالســتيك ،إذ تــم اســتهدافه بقذائــف مدفعيــة تســببت باشــتعال النيــران داخلــه
لتأتــي علــى أطنــان مــن مــواد اإلنتــاج والخــام البالســتيكية فجــر الثالثــاء  18مايــو .2021
وفــي  17مايو/أيــار ،اســتهدفت المدفعيــة اإلســرائيلية مصنــع «فومكو» لإلســفنج شــرقي جباليا،
مــا أدى إلــى انــدالع حريــق ضخــم فــي المصنــع أتــى علــى أجــزاء واســعة منــه.
كمــا وثــق المرصــد األورومتوســطي تعــرض شــركات حــرب ،وكليفيــر ،وتــل الزهــور ،وبــي إس دبليــو،
ومصنــع الحريــر للشــيبس ،ومصنــع بوظــة معتــوق ،ومصنــع شــركة علــي الواديــة ،ومخــازن شــركة
بيدكــو لتدميــر واســع بســبب القصــف اإلســرائيلي.
ً
ً
ّ
ً
وألحــق القصــف المدفعــي اإلســرائيلي مســاء الخميــس  20مايو/أيــار دمــارا كليــا أو جزئيــا فــي 13
ً
مصنعــا بالمنطقــة الصناعيــة ،بينهــا مصنــع «السكســك» ،ومصنــع «كوكاكــوال» ،ومصنــع «دلــول»،
ومصانــع أخــرى لألخشــاب ومــواد التنظيــف ،وســاهم بتوســع وامتــداد النيــران اشــتعال المنتجــات
ّ
البالســتيكية والخشــبية داخــل المصانــع المســتهدفة ،مــا عقــد مــن جهــود إخمادهــا والتــي
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اســتمرت لســاعات متواصلــة.
وفــي إفــادة لفريــق المرصــد األورومتوســطي قــال رئيــس جمعيــة رجــال األعمــال فــي غــزة
ّ
«علــي الحايــك» :إنــه مــن الصعــب فــي هــذه المرحلــة حصــر حجــم المصانــع والمنشــآت المدمــرة أو
المتضــررة أو تقديــر حجــم خســائرها.
ّ
ً
ّ
وأكــد تعــرض مــا ال يقــل عــن  50مصنعــا إضافــة إلــى عشــرات المحــال التجاريــة والمنشــآت األخــرى
للتدميــر الكلــي أو الجزئــي بســبب عمليــات القصــف اإلســرائيلي المســتمرة.
وذكر أن األضرار غير المباشــرة ،تشــمل حالة التعطيل عن العمل بســبب القصف وأزمات الكهرباء،
وعــدم توفــر المــواد الخــام ،وهــي كلهــا عوامــل تســاهم فــي تدميــر القطــاع االقتصــادي الــذي
يعانــي مــن أوضــاع صعبــة بســبب الحصــار اإلســرائيلي وسلســلة الهجمــات اإلســرائيلية علــى غــزة.
ّ
ويشــير المرصــد األورومتوســطي إلــى أن تدميــر المصانــع والمنشــآت االقتصاديــة وتعطيلهــا
ً
دفــع بــاآلالف إلــى البطالــة المتفشــية بنســبة عاليــة أساســا فــي قطــاع غــزة ،إذ تبلــغ نســبتها فــي
القطــاع نحــو  % 49وترتفــع فــي أوســاط الشــباب والخريجيــن إلــى أكثــر مــن  ،% 67نتيجــة الحصــار
ً
اإلســرائيلي المســتمر منــذ نحــو  15عامــا.

*األضرار الزراعية
أدى الهجــوم العســكري اإلســرائيلي إلــى دمــار واســع النطــاق فــي القطــاع الزراعــي ،وخاصــة
األراضــي الزراعيــة ،والمنشــآت الزراعيــة التــي تعرضــت لعمليــات قصــف وتدميــر عبــر المئــات مــن
الغــارات الجويــة والبريــة التــي اســتهدفتها طيلــة فتــرة الهجــوم .وإلــى جانــب األضــرار الناجمــة
عــن القصــف المباشــر ،لحقــت خســائر هائلــة بمئــات الدونمــات والمــزارع نتيجــة عــدم قــدرة
المزارعيــن علــى الوصــول إليهــا وريهــا أو جنــي المحصــول خــال أيــام الهجــوم .وتمثلــت األضــرار
بتلــف مباشــر لألراضــي المزروعــة بالخضــراوات والفواكــه وتدميــر كلــي وجزئــي للمنشــآت الزراعيــة
والبنيــة التحتيــة الزراعيــة مــن (خطــوط ناقلــة وشــبكات ري باالضافــة لآلبــار الزراعيــة وخزانــات
الميــاه والمشــاتل).
ً
فضــا عــن األضــرار التــي لحقــت بحقــول القمــح ومــزارع تربيــة الدواجــن ومــزارع األبقــار ،وعــدم تمكــن
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ً
المزارعيــن مــن الوصــول لممارســة عملياتهــم الزراعيــة وتســويق منتجاتهــم ،علمــا أن كثيــر مــن
المزارعيــن الذيــن اضطــروا للوصــول إلــى أراضيهــم تــم اســتهدافهم داخــل أراضيهــم.
ويضــاف إلــى ذلــك الخســائر اليوميــة التــي تزيــد عــن نصــف مليــون دوالر مــن المنتجــات النباتيــة
واألســماك التــي لــم يتــم تصديرهــا بشــكل يومــي نتيجــة إغــاق المعابــر.
كمــا تســبب القصــف اإلســرائيلي لمخــازن شــركة «خضيــر لألدويــة واألدوات الزراعيــة» بمنطقــة بيــت
ُ
الهيــا شــمال قطــاع غــزة ،بإحــداث خســائر كبيــرة تقــدر بالمالييــن ،حيــث أتــى القصــف والنيــران علــى
مقــر الشــركة ومســتودعات األدويــة والمســتلزمات الزراعيــة كافــة.

*التأثيرات على الصيادين
منــذ بدايــة الهجــوم ،أغلــق الجيــش اإلســرائيلي البحــر أمــام الصياديــن ،ليحــرم أكثــر مــن  4آالف
صيــاد مــن عملهــم .واســتهدفت الطائــرات اإلســرائيلية عــدة قــوارب خــال الهجــوم .وفــي 25
مايو/أيــار أعــادت الســلطات اإلســرئيلية فتــح البحــر أمــام الصياديــن ولكــن لســتة أميــال بحريــة
ً
ً
فقــط ،بــدال مــن  15ميــا التــي كان معمــول بهــا وســط وجنــوب القطــاع قبــل الهجــوم.
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ً
سادسا :تفاقم األوضاع اإلنسانية
أدى الهجــوم العســكري اإلســرائيلي إلــى تدهــور خطيــر لألوضــاع اإلنســانية داخــل القطــاع ،فقــد
تســبب بتعطــل شــبه كامــل للحيــاة ،واإلنتــاج ،وهــو مــا كان لــه ارتــدادات خطيــرة خاصــة علــى الفئــات
الهشــة التــي تعتمــد فــي توفيــر قــوت أســرها علــى العمــل اليومــي.
وأثــرت عمليــات القصــف المكثفــة التــي تســببت بتدميــر مئــات المنــازل والمنشــآت الخدميــة ،بشــكل
كبيــر علــى إمــدادات الكهربــاء والميــاه ،وخدمــات النظافــة فــي العديــد مــن األحيــاء ،مــا ينــذر
بتداعيــات صحيــة وبيئيــة خطيــرة.
وتراكمــت كميــات كبيــرة تقــدر بعشــرات األطنــان مــن النفايــات فــي قطــاع غــزة ،بســبب خطــورة
نقلهــا وإيصالهــا لمكــب النفايــات المركــزي شــرق غــزة خــال الهجــوم اإلســرائيلي ،حيــث تعــد هــذه
المنطقــة خطيــرة لقربهــا مــن الحــدود.

ً
سابعا :النزوح الجماعي

جــراء القصــف المدفعــي اإلســرائيلي ،وبســبب المخــاوف مــن التوغــل البــري ،ونتيجــة هدم وقصف
المنــازل ،اضطــر نحــو  120ألــف فلســطيني للنــزوح مــن منازهــم إلــى أحيــاء بعيــدة عــن الحــدود.
وجــاءت ذروة النــزوح الجماعــي فــي  15مايو/أيــار .ووفــق متابعــة األورمتوســطي أقــام نحــو 50
ألــف فلســطيني فــي  51مركــز إيــواء أقيمــت فــي محافظــات الشــمال وغــزة والوســطى ورفــح،
إذ تلقــوا فقــط مســاعدات أوليــة مــن مبــادرات محليــة لــم تلــب الحــد األدنــى مــن احتياجاتهــم .كمــا
أن الظــروف غيــر المناســبة التــي يعيشــونها مــن افتقــار للميــاه والخدمــات الصحيــة مــن شــانه أن
يزيــد مــن مخاطــر اإلصابــة بفيــروس كورونــا المتفشــي فــي قطــاع غــزة.
ً
ولجــأ نحــو  70ألفــا آخريــن إلــى منــازل ذويهــم وأصدقائهــم فــي مناطــق يعتقــدون أنهــا أكثــر
ً
أمنــا ،وفــي بعــض الحــاالت وقــع ضحايــا مــن هــؤالء فــي منــازل لجــؤوا إليهــا ،كمــا حــدث مــع عائلــة
الحديــدي التــي لجــأت ألقاربهــا فــي مخيــم الشــاطئ ،فأبيــدت العائلــة بأكلمهــا ولــم ينــج منهــا
ســوى طفــل وحيــد لــم يتعــد الخمســة أشــهر مــن عمــره.
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ً
ثامنا :االنتهاكات اإلسرائيلية لقواعد القانون
الدولي اإلنساني خالل الهجوم العسكري
ً
خــال  11يومــا مــن الهجــوم العســكري علــى قطــاع غــزة ،اقترفــت القــوات اإلســرائيلية انتهــاكات
ممنهجــة لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني ،وخرقــت التزامــات إســرائيل بموجــب اتفاقيــة جنيــف
الرابعــة ومبــادئ العــرف الدولــي ،والتــي تجعــل المــس بالمدنييــن فــي النزاعــات المســلحة مــن
االنتهــاكات الجســيمة التــي تصنــف كجرائــم حــرب .وإلــى جانــب اقتــراف انتهــاكات ترقــى إلــى جرائــم
حــرب عبــر القتــل العمــد ،واســتهداف األعيــان المدنيــة ،والقصــف العشــوائي ،والتهجيــر القســري.
واخترقــت القــوات اإلســرائيلية أبــرز المبــادئ التاليــة:

•انتهاك مبدأ التمييز
انتهكــت القــوات اإلســرائيلية بشــكل ممنهــج مبــدأ التمييــز خــال هجومهــا علــى قطــاع غــزة ،حيــث
لــم تميــز بيــن المدنييــن ،وأفــراد الفصائــل الفلســطينية المســلحة .ولــم تفــرق بيــن أفــراد الفصائــل
ً
الفلســطينية المقاتليــن وغيــر المقاتليــن ،فقصــت عمــدا المنــازل والمنشــآت والتجمعــات وأوقعــت
عشــرات القتلــى ومئــات الجرحــى .كمــا اســتخدمت أســلحة -منهــا القذائــف المدفعيــة -تســاقطت
ً
عشــوائيا علــى منــازل المدنييــن وتســببت بوقــوع ضحايــا ،وأضــرار ماديــة بالغــة.

• انتهاك مبدأ التناسب
اســتخدمت القــوات اإلســرائيلية القــوة المفرطــة وكثافــة نيرانيــة هائلــة فــي القطــاع المكتــظ
بالســكان ،بمــا فــي ذلــك غــارات متزامنــة ،واســتخدام قنابــل كبيــرة الحجــم ،وأنــواع مختلفــة مــن
المقذوفــات بقــدرات تدميريــة وارتجاجيــة هائلــة.
وتســبب ذلــك بدمــار هائــل وقتلــى بالعشــرات بمــا فيهــا عائــات كاملــة أبيــدت دون وجــود أي
مبــرر.
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•انتهاك مبدأ الضرورة العسكرية
لجــأت القــوات اإلســرائيلية إلــى عمليــة تدميــر واســتهداف ممنهــج لمنــازل ومنشــآت مدنيــة دون
وجــود أي ضــرورة عســكرية أو خطــر محــدق منهــا ومــن األمثلــة الصارخــة علــى ذلــك تدميــر األبــراج،
وقصــف منــازل علــى رؤوس قاطنيهــا ،فــي انتهــاكات قــد ترقــى إلــى أن تكــون جرائــم حــرب.

•انتهاك الحماية الخاصة في النزاعات المسلحة
وتمثــل ذلــك فــي اســتهداف المقــرات الصحيــة ،وإصابــة عــدد مــن أفــراد الطواقــم الطبيــة أثنــاء
ً
عملهــم ،فضــا عــن إعاقــة عمــل طواقــم اإلســعاف.

•العقوبات الجماعية
أغلقــت القــوات اإلســرائيلية فــي بدايــة الهجــوم علــى غــزة معبــري بيــت حانــون /إيــرز ،وكــرم أبــو
ســالم ،ومنعــت ســفر المرضــى ،ووصــول البضائــع والوقــود ،وأغلقــت البحــر فــي وجــه الصياديــن
لتشــدد الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة منــذ عــام .2006
كمــا أن عمليــات القصــف التــي نفذتهــا القــوات اإلســرائيلية جــاءت فــي إطــار االنتقــام أو العقوبات
الجماعيــة ،حيــث اســتهدفت منــازل عائــات نشــطاء ،وقتلــى ،ودمــرت بنى تحتية كشــكل من أشــكال
العقوبــات الجماعيــة علــى الســكان .وتمثــل هــذه اإلجــراءات خرقــا التفاقيــة جنيــف ،الســيما المــادة
( )33مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعة.
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الخالصة والتوصيات
الخالصة:
فــي ضــوء العــرض الشــامل لوقائــع الهجــوم العســكري اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة ،خــال 11
ً
يومــا ،يتبيــن أن القــوات اإلســرائيلية:
اقترفــت جرائــم قــد ترقــى لجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية بموجــب ميثــاق رومــا األساســي
الناظــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،مــن خــال عمليــات القتــل العمــد ،والقصــف العشــوائي،
واســتهداف األعيــان المدنيــة ،وتكبيــد الخســائر العرضيــة فــي األرواح واإلصابــات وإلحــاق األضــرار
بصــورة مفرطــة ،والعقوبــات الجماعيــة.
كمــا انتهكــت إســرائيل بشــكل كبيــر قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني ،مــن خــال عــدم التزامهــا
بمبــادئ التمييــز والتناســب ،والضــرورة العســكرية ،والحمايــة الخاصة وفرض العقوبــات الجماعية،
وتنفيــذ الهجمــات ألغــراض االنتقــام.

التوصيات:
ً
بناء على ما ورد في هذا التقرير ،يوصي المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان باآلتي:
1.1ينبغــي علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ضــم الممارســات التــي اقترفتها إســرائيل
ً
إلــى التحقيقــات التــي قــررت أخيــرا إجراءهــا فــي االنتهــاكات الســابقة ،والعمــل
الجــدي علــى محاســبة القــادة والجنود اإلســرائيليين وعدم الســماح لهم باإلفالت
مــن العقــاب.
2.2ضمــان تعويضــات مالئمــة للمنشــآت المدنيــة المدمــرة والمتضــررة ،بمــا يضمــن
اســتئناف عملهــا بعــد التعطيــل الحاصــل.
3.3علــى االتحــاد األوروبــي تفعيــل أدوات الضغــط كافــة علــى إســرائيل للتوقــف عــن
انتهاكاتهــا المســتمرة ،بمــا فــي ذلــك اعتداءاتهــا فــي القــدس الشــرقية ومحاولــة
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فــرض أمــر واقــع بالقــوة فــي المســجد األقصــى ،لجهــة التهويــد ،ومســاعي
تهجيــر المقدســيين فــي الشــيخ جــراح وســلوان ،وهــي عوامــل توتــر دائمــة فــي
كل األراضــي الفلســطينية.
4.4دعــوة المجتمــع الدولــي إلــى تحمــل مســؤولياته األخالقيــة والقانونيــة وتحقيــق
المســاءلة واإلنصــاف ،لضمــان محاســبة إســرائيل علــى الجرائــم التــي اقترفتهــا،
وحصــول الفلســطينيين علــى الحمايــة والعدالــة.
ً
5.5العمــل فــورا علــى إنهــاء الحصــار ورفــع العقوبــات الجماعيــة ،وضمــان تســهيل
اإلعمــار وتوفيــر تمويــل كاف لــه ،مــع تأميــن دعــم عاجــل لمســاعدات العائــات علــى
مواجهــة الصعوبــات الناجمــة عــن الهجــوم.
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