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الصواریخ الفلسطینیة قتلت في مایو/أیار مدنیین في إسرائیل وغزة
الھجمات العشوائیة التي شنتھا فصائل غزة ھي جرائم حرب

صواریخ تطلق من قطاع غزة نحو إسرائیل مساء 11 مایو/أیار 2021.  © 2021 مجدي فتحي/نور فوتو عبر أسوشیتد برس

(القدس) – قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن الھجمات الصاروخیة وقذائف الھاون التي أطلقتھا الفصائل الفلسطینیة المسلحة أثناء القتال
في مایو/أیار 2021 في قطاع غزة، والتي قتلت وجرحت مدنیین في إسرائیل وغزة، تنتھك قوانین الحرب وترقى إلى جرائم حرب. لدى

السلطات الفلسطینیة واإلسرائیلیة سجل طویل من التقاعس عن التحقیق في جرائم الحرب المزعومة، ما یُبرز أھمیة إجراء "المحكمة الجنائیة
الدولیة" تحقیق في السلوكین اإلسرائیلي والفلسطیني.
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أطلق الجناح العسكري لحركة "حماس" وفصائل فلسطینیة مسلحة أخرى صواریخ وقذائف ھاون باتجاه التجمعات السكانیة اإلسرائیلیة، قتلت
12 مدنیا في إسرائیل وأصابت عشرات آخرین. وأخطأت بعض الذخائر أھدافھا فقتلت وأصابت عددا غیر محدد من الفلسطینیین في غزة.

حققت ھیومن رایتس ووتش في عدد من الھجمات التي قتلت مواطنین إسرائیلیین، وفي صاروخ فلسطیني سقط بالخطأ فوق مدینة جبالیا في
قطاع غزة، فقتل سبعة مدنیین فلسطینیین وأصاب 15 آخرین.

قال إریك غولدستین، مدیر الشرق األوسط وشمال أفریقیا باإلنابة في ھیومن رایتس ووتش: "انتھكت الفصائل المسلحة الفلسطینیة بشكل
صارخ الحظر على الھجمات العشوائیة بموجب قوانین الحرب، إذ أطلقت خالل اشتباكات مایو/أیار آالف الصواریخ غیر الموجھة نحو المدن
اإلسرائیلیة. یبرز تقاعس سلطات حماس والحكومة اإلسرائیلیة عن المساءلة بشأن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتھا قواتھما أھمیة دور

المحكمة الجنائیة الدولیة".

في أواخر یولیو/تموز، نشرت ھیومن رایتس ووتش تقریرا عن الغارات اإلسرائیلیة في غزة في مایو/أیار، التي قتلت 62 من قرابة 129 مدنیا
فلسطینیا أفادت "األمم المتحدة" عن مقتلھم في غارات إسرائیلیة. وجدت ھیومن رایتس ووتش أن ھذه الھجمات انتھكت قوانین الحرب وترقى

إلى جرائم حرب. ستُصدر ھیومن رایتس ووتش قریبا تقریرا عن الغارات الجویة اإلسرائیلیة التي دمرت أربعة أبراج في غزة أو ألحقت
أضرارا جسیمة بھا.

أفادت السلطات اإلسرائیلیة أن حماس وفصائل فلسطینیة مسلحة أخرى أطلقت أكثر من 4,360 صاروخا وقذیفة ھاون غیر موجھة تجاه
التجمعات السكانیة اإلسرائیلیة بین 10 و21 مایو/أیار. أضافت أنھ قُتل في إسرائیل عشرة مدنیین بالھجمات الصاروخیة، ومدنیَین اثنین بقذائف

الھاون، وأُصیب "عدة مئات". تسعة من المدنیین ھم إسرائیلیون، بینھم طفالن واثنان من مواطني إسرائیل الفلسطینیین، وثالثة أجانب.

 قالت ھیومن رایتس ووتش إن على سلطات حماس وقف الھجمات الصاروخیة غیر القانونیة على التجمعات السكانیة اإلسرائیلیة.

قابلت ھیومن رایتس ووتش في یولیو/تموز 12 شخصا في إسرائیل وغزة شھدوا ھجمات صاروخیة فلسطینیة أو ھم أقارب لقتلى مدنیین.
فحصت ھیومن رایتس ووتش ضربتین صاروخیتین في إسرائیل قتلتا  ثالثة مدنیین: لیا یُوم توف (63 عاما) قُتلت بشظایا معدنیة من صاروخ
فلسطیني على منزلھا في ریشون لتسیون جنوب تل أبیب، مساء 11 مایو/أیار؛ ونادین عوض (16 عاما)، وخلیل عوض (52 عاما)، اللذان

قُتال أمام منزلھما في قریة دھمش الفلسطینیة وسط إسرائیل، على بُعد 20 كیلومتر تقریبا من تل أبیب، فجر 12 مایو/أیار.

وقعت الھجمات الصاروخیة التي قتلت یُوم توف وعوض بعد أن أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بیان مساء 11 مایو/
أیار أنھا وّجھت "ضربةً صاروخیةً ھي األكبر لتل أبیب وضواحیھا بـ 130 صاروًخا ردًا على استھداف العدو لألبراج المدنیة". أصدر تحالف

الفصائل الفلسطینیة المسلحة، في 21 مایو/أیار، بیانا یبرر إطالق الصواریخ على المدن والبلدات اإلسرائیلیة بالقول: "مقاومتنا... جعلت تل
أبیب وعسقالن وأسدود وبئر السبع وكافة المدن المحتلة والمغتصبات والمواقع تحت النار رداً على العدوان الھمجي على أھلنا".

كما توصلت ھیومن رایتس ووتش إلى أن صاروخا فلسطینیا قتل بالخطأ سبعة أشخاص في جبالیا بقطاع غزة في 10 مایو/أیار. استندت ھیومن
رایتس ووتش في ھذا االستنتاج إلى مقابالت شھود، وزیارات میدانیة، ومعاینة لبقایا الصاروخ، ومراجعة مقاطع فیدیو.

بموجب القانون الدولي اإلنساني، أو قوانین الحرب، یجوز لألطراف المتحاربة استھداف األھداف العسكریة فقط. كما علیھا اتخاذ جمیع
االحتیاطات الممكنة لتقلیل الضرر الالحق بالمدنیین. تُحظر الھجمات المتعمدة على المدنیین واألعیان المدنیة – تزعم حماس والفصائل

المسلحة األخرى أن الصواریخ التي أُطلقت على تل أبیب والمراكز السكانیة األخرى كانت ردا على الھجمات اإلسرائیلیة غیر القانونیة، ما
یشیر إلى أن ھذه الھجمات ھي ھجمات متعمدة ضد المدنیین. كما تحظر قوانین الحرب الھجمات العشوائیة، والتي تشمل الھجمات التي ال تمیز

بین األعیان المدنیة والعسكریة أو التي ال تستھدف أھدافا عسكریة. على األطراف المتحاربة، بقدر اإلمكان، تحاشي إطالق نیران اإلسلحة
انطالقا من المناطق بالمكتظة بالسكان أو جوارھا، وأن تأخذ االحتیاطات الضروریة األخرى لحمایة المدنیین تحت سیطرتھم من الھجمات.  
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 الشخص الذي یركب انتھاكا خطیرا لقوانین الحرب بقصد إجرامي - أي عمدا أو بتھور - مسؤول عن جرائم حرب. تفتقر الصواریخ وقذائف
الھاون التي أطلقتھا الجماعات المسلحة الفلسطینیة إلى أنظمة توجیھ وھي عرضة لإلخفاق في إطالقھا، ما یجعلھا غیر دقیقة وبالتالي عشوائیة

بطبیعتھا عند توجیھھا نحو مناطق یقطنھا مدنیون. إطالق مثل ھذه الصواریخ لمھاجمة مناطق مدنیة ھو جریمة حرب.

 في 12 مایو/أیار، أشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى أنھ كان یراقب الوضع في غزة. على مكتب المدعي العام أن یدرج في
تحقیقھ بشأن فلسطین الھجمات الصاروخیة الفلسطینیة غیر القانونیة على إسرائیل، وكذلك الھجمات اإلسرائیلیة غیر القانونیة على غزة.

كما أطلقت الفصائل الفلسطینیة المسلحة العدید من الصواریخ غیر الموجھة خالل جوالت القتال السابقة، في 2008 و2012 و2014 و2018
و2019. وقعت تلك األعمال وسط إغالق إسرائیلي كاسح لقطاع غزة، بدأ في 2007، والجھود التمییزیة إلخراج الفلسطینیین من منازلھم في

القدس الشرقیة المحتلة. ھذه السیاسات والممارسات تشكل جزءا من جریمتَْي الحكومة اإلسرائیلیة ضد اإلنسانیة المتمثلتین في الفصل
العنصري واالضطھاد، بحسب ما وثقت ھیومن رایتس ووتش.

في 27 مایو/أیار، شكل "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة" لجنة تحقیق لمعالجة االنتھاكات في األراضي الفلسطینیة المحتلة
وإسرائیل، بما یشمل تعزیز محاسبة المسؤولین والعدالة للضحایا. على اللجنة التدقیق في الھجمات غیر القانونیة التي ارتكبتھا الفصائل

الفلسطینیة المسلحة أثناء قتال مایو/أیار. كما یجب أن تحلل السیاق األوسع، بما في ذلك المعاملة التمییزیة للحكومة اإلسرائیلیة بحق
الفلسطینیین. قالت ھیومن رایتس ووتش إنھ ینبغي تقدیم نتائج اللجنة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة والسلطات القضائیة األخرى

ذات المصداقیة التي تدرس الوضع.

على السلطات القضائیة في الدول األخرى أن تجري تحقیقات ومالحقات بموجب القوانین الوطنیة بحق المتورطین بشكل موثوق في جرائم
خطیرة في األراضي الفلسطینیة المحتلة وإسرائیل بموجب مبدأ الوالیة القضائیة العالمیة. على الحكومات أیضا دعم إعالن سیاسي قوي یعالج
الضرر الذي تسببھ األسلحة المتفجرة للمدنیین ویلزم الدول بتجنب استخدام األسلحة المتفجرة التي لھا آثار واسعة النطاق في المناطق المأھولة

بالسكان.

قال غولدستین: "على سلطات حماس التوقف عن استخدام االنتھاكات اإلسرائیلیة لمحاولة تبریر الھجمات الصاروخیة غیر القانونیة التي تقتل
وتجرح المدنیین عشوائیا. قوانین الحرب ھدفھا حمایة جمیع المدنیین من األذى".

األعمال العدائیة في مایو/أیار

أتى قتال مایو/أیار 2021 بعد سعي مجموعات مستوطنین یھود إلى طرد فلسطینیین یسكنون القدس الشرقیة منذ فترة طویلة ومصادرة
ممتلكاتھم. نّظم الفلسطینیون مظاھرات حول القدس الشرقیة، فأطلقت قوات األمن اإلسرائیلیة الغاز المسیل للدموع، والقنابل الصوتیة،

والرصاص الفوالذي المغلف بالمطاط، وجرحت مئات الفلسطینیین.

في 10 مایو/أیار، بدأت الفصائل الفلسطینیة المسلحة في غزة بإطالق الصواریخ نحو المراكز السكنیة اإلسرائیلیة. نفذ الجیش اإلسرائیلي
ھجمات على قطاع غزة المكتظ بالسكان بالقذائف الموجھة، والصواریخ، والمدفعیة. استخدمت عدید من الھجمات التي شنھا الجیش اإلسرائیلي
والفصائل الفلسطینیة المسلحة ذخائر متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مناطق مأھولة. دخل وقف إطالق النار بین األطراف المتحاربة حیّز

التنفیذ في 21 مایو/أیار.

الھجمات الصاروخیة الفلسطینیة وقذائف الھاون تقتل وتصیب مدنیین في إسرائیل
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من بین أكثر من 4,360 ھجوما بالصواریخ وقذائف الھاون من قبل الفصائل الفلسطینیة المسلحة، اخترق 3,573 "المجال الجوي اإلسرائیلي"،
وفقا للسلطات اإلسرائیلیة. قالت السلطات اإلسرائیلیة إن نظام دفاعھا الجوي، المعروف بـ "القبة الحدیدیة"، اعترض نحو 90 % من الھجمات

الصاروخیة.

تسببت الھجمات في مقتل 13 شخصا في إسرائیل، بینھم 12 مدنیا بینھم طفالن، وجرح عدة مئات، بحسب السلطات اإلسرائیلیة. قالت السلطات
إن الھجمات قتلت تسعة مدنیین بشكل مباشر، بینما توفي ثالثة آخرون نتیجة حوادث أو سكتة قلبیة أثناء ركضھم لالختباء مع اقتراب

الصواریخ. كان من بین القتلى 12 مدنیا: تسعة إسرائیلیین، منھم مواطنان فلسطینیان إسرائیلیان؛ وثالثة أجانب، اثنان من تایالند وواحدة من
الھند.

لیا يوم توف في ريشون لتسیون، 11 مايو/أيار

قُتلت لیا یوم توف (63 عاما) حوالي الساعة 8 مساء 11 مایو/أیار في ریشون لتسیون، جنوب تل أبیب، بعد سقوط صاروخ على منزلھا. قال
ابنھا كفیر یوم توف:

تقاعدت والدتي منذ عامین وكانت سعیدة. حیاتھا كانت ملیئة بكل ما تحب أن تفعلھ. كانت روحانیة جدا وتشكر هللا على كل یوم.
دعمْت السالم ورأت الجانب اإلیجابي والخیر في كل إنسان. عرفْت كیف تتواصل مع اآلخرین وتطور عالقات جیدة معھم.

اعتنت بالجمیع. كانت معطاءة جدا. كانت تدرس الصحة الطبیعیة، وأرادت تحسین حیاة اآلخرین بإعطائھم نصائح عن التغذیة
الجیدة والتفكیر إیجابیا في حیاتھم.

قال إنھا كانت في المنزل بمفردھا عندما سقط الصاروخ وقتلھا فورا بشظایا الذخیرة:

عندما سمعُت صفارات اإلنذار وصوت وابل الصواریخ الكثیف في المنطقة، اتصلت بھا لالطمئنان علیھا، لكنھا لم تجب. قدُت
السیارة إلى منزلھا. كان الشارع مغلقا وملیئا بالجنود، والشرطة، والمسعفین. استغرق األمر بعض الوقت للتعرف علیھا والتأكد

من مقتلھا.

كانت معطاءة، ویصعب وصف الفراغ والمساحة التي خلّفتھا.

عائلة عوض في دھمش، 12 مايو/أيار

قُتل خلیل عوض (52 عاما)، وابنتھ نادین (16 عاما)، في ھجوم صاروخي أمام منزلھما في قریة دھمش الفلسطینیة وسط إسرائیل حوالي
الساعة 3 صباح 12 مایو/أیار. وصفت سوزان عوض، زوجة خلیل وأم نادین، الضربة الصاروخیة:

قریتنا مھملة تماما، ولیس لدینا خدمات أساسیة وبنیة تحتیة مثل المالجئ [للحمایة من القصف]. قبل لیلتین من الھجوم، لم نكن
نعرف ماذا نفعل وأین نذھب. ركضنا داخل المنزل وخارجھ، وأحیانا كنا نركض إلى الشارع بحثا عن ملجأ، لكن لم یكن ھناك

ملجأ في المنطقة. لم نعرف أین نختبئ…

تلك اللیلة، لم نستطع النوم بسبب صوت الصواریخ. كان صوت وابل الصواریخ في الحي ثقیال وقویا، وكالعادة، لم نكن نعرف
أین نختبئ. في كثیر من األحیان في ھذا الوضع، ال نشعر باألمان في المنزل، لذلك نھرب إلى الخارج، ولكن دون معرفة إلى

أین نذھب بالضبط...

https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Operation-Guardian-of-the-Walls-10-May-2021.aspx
https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Operation-Guardian-of-the-Walls-10-May-2021.aspx
https://www.kan.org.il/item/?itemId=105575
https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Operation-Guardian-of-the-Walls-10-May-2021.aspx
https://apnews.com/article/asia-pacific-israel-middle-east-israel-palestinian-conflict-health-a15a8f6335faf210ce8b8254f6a10a53
https://blogs.timesofisrael.com/3-foreign-workers-remember-them-too/
https://www.timesofisrael.com/a-child-a-teen-a-man-with-nowhere-to-shelter-10-gaza-rocket-victims-in-israel/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57142627


تلك اللیلة، كان خلیل ونادین مرعوبَین، وكان صوت الصواریخ وھي تسقط قریبا جدا، فقررا مغادرة المنزل بحثا عن الحمایة
خارجا عند مدخل المنزل. نعیش في طابق أرضي، ولھ ثالث درجات فقط عند المدخل، لذلك قررا الوقوف على الدرج

وااللتصاق بالحائط. فَعَال ذلك ألننا نسمع دائما أنھ في مثل ھذا الوضع، یُنصح باالختباء في بیت الدرج، لكن لیس لدینا درج.
الدرج الوحید لدینا ھو ثالث درجات عند المدخل. لكن الصاروخ سقط على األرض في الخارج، بجانب المدخل الذي وقفا فیھ،

على بعد أمتار قلیلة منھم. قتلھما فورا. كما تسبب في أضرار جسیمة لمنزلنا.

وصفت سوزان زوجھا بأنھ "رجل محب ومعطاء ومتواضع":

كان یعمل بالحدید، ویجتھد لتوفیر كل شيء لعائلتھ. بالنسبة لھ، كان توفیر تعلیم جید ألطفالنا على رأس أولویاتھ. كان حلم ابنتي
أن تصبح طبیبة لمساعدة اآلخرین والمساھمة في المجتمع. كانت موھوبة جدا. ُعرفت في المدرسة بأنھا طالبة متمیزة وشاركت
في عدید من المشاریع واألنشطة المدرسیة. درست بجد واستثمرت كثیرا للحصول على درجات جیدة لتتمكن من دراسة الطب

في إسرائیل. أحبت الفن والموسیقى كثیرا وتعلمت [مؤخرا] على اإلنترنت كیفیة عزف الغیتار. أحبت ذلك كثیرا، رغم أنھا
كانت أفضل في العزف على البیانو.

ما زلُت مصدومة ومتألمة، ال أستطیع أن أصدق أنھما رحال، ولن یكونا معي بعد اآلن. من الصعب عليَّ العودة إلى حیاتي
الروتینیة، ومن الصعب أن أستأنف عملي. قبل ھذه المأساة، كنت أعمل في متجر لبیع المالبس، ولم یعد بإمكاني القیام بذلك بعد
اآلن. ینبغي أال یعاني أحد ھكذا. أصلي من أجل السالم للجمیع، من أجل الفلسطینیین واإلسرائیلیین، وآمل أن تجلب ھذه المأساة

مزیدا من االھتمام لدھمش وآمل أن تصبح الظروف ھنا أفضل.

إيدو أبیغیل في سديروت، 12 مايو/أيار

قتل ھجوم صاروخي فلسطیني إیدو أبیغیل (5 أعوام) في سدیروت قرب غزة، في 12 مایو/أیار. أصاب الصاروخ الغرفة اآلمنة في شقة عائلة
إیدو وجرح أیضا سبعة أفراد آخرین من عائلتھ، بینھم والدتھ وشقیقتھ وعمرھا سبعة أعوام. أفادت صحیفة "جیروزالیم بوست" أن والد إیدو،

عساف أبیغیل، الذي لم یكن في المنزل وقت الھجوم، قال في تأبین ابنھ: "أنا آسف أن القذیفة أصابتك بدال مني... سأعیش مع فجوة في قلبي إلى
األبد". أضاف عساف: "أتمنى أن تكون أنت آخر أضحیة وأن تكون ھذه آخر مرة یدفن فیھا أب أو أم طفلھ".

حددت السلطات اإلسرائیلیة ھویة المدنیین اآلخرین الذین قتلوا في إسرائیل نتیجة الھجمات الصاروخیة وقذائف الھاون الفلسطینیة وھم: سمیة
سانتوش (32 عاما)، مواطنة ھندیة تعمل في عسقالن؛ نیال غوریفیتس (52 عاما) من عسقالن؛ أورلي لیرون (52 عاما)، من قریة نیتاعیم
التعاونیة، جنوب تل أبیب؛ مریم آري (82 عاما) من قریة شتولیم التعاونیة قرب أشدود، جنوب إسرائیل؛ غیرشون فرانكو (55 عاما)، من

رامات غان قرب تل أبیب؛ ھافا فاكنین (73 عاما) من حولون قرب تل أبیب؛ سیخارین سنغامرام (24 عاما)، مواطن تایالندي یعمل في قریة
أوھاد التعاونیة قرب غزة؛ یراوات كرنبوریراك (44 عاما)، مواطن تایالندي یعمل أیضا في أوھاد.

صواريخ فلسطینیة أصابت غزة عن طريق الخطأ

 بعض الصواریخ الفلسطینیة - 680 بحسب الجیش اإلسرائیلي- فشل إطالقھا ولم تصل إلى وجھتھا، فأصابت غزة، وأوقعت في بعض
الحاالت قتلى وجرحى. لم تقدم سلطات حماس معلومات حول عدد الصواریخ التي أطلقتھا بشكل خاطئ أو عدد األشخاص الذین قتلوا نتیجة

ذلك في غزة، وال توجد تقدیرات مستقلة دقیقة.

 مقتل سبعة مدنیین في جبالیا، قطاع غزة، 10 مايو/أيار

https://www.jpost.com/middle-east/father-eulogies-five-year-old-son-rocket-should-have-hit-me-instead-668201
https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/terrorism/palestinian/pages/victims%20of%20palestinian%20violence%20and%20terrorism%20sinc.aspx
https://twitter.com/IDF/status/1396170789305659402?s=20


توصلت ھیومن رایتس ووتش، بناء على روایات شھود عیان خالل زیارات میدانیة، ومخلفات الذخیرة، ومراجعة فیدیوھات، إلى أن صاروخا
فلسطینیا أُطلق بطریقة خاطئة في مدینة جبالیا في شمال قطاع غزة مساء 10 مایو/أیار، فقتل سبعة مدنیین، بینھم طفالن.

زارت ھیومن رایتس ووتش الموقع في 14 و26 یولیو/تموز، وتحدثت مع عشرة شھود على الغارة وما بعدھا. نحجب أسمائھم حفاظا على
سالمتھم.

انطلق الصاروخ قرابة 6 مساء 10 مایو/أیار، وسقط في شارع الشھید صالح دردونة، على بعد نحو 20 متر من الجامع العمري في جبالیا. قال
ثالثة بالغین وطفل كانوا في الشارع حینھا إنھم رأوا صاروخا یرتفع في السماء فوقھم ثم یسقط في الشارع. قال اثنان من البالغین إنھما شاھدا

الصاروخ قادما من الشمال الغربي. سمع شخص رابع صوت إطالق صاروخ وشاھده یسقط أمام محلھ.

قالت زوجة أحد القتلى:

ه من العمل. اشترى حلویات ومالبس جدیدة للجمیع، استعدادا للعید [عید الفطر]. قبل أن یغادر، أعطى كان [زوجي] قد عاد لتّوِ
األطفال بعض الحلوى وقبّلھم وعانقھم. ثم طلب مني رعایة األطفال، ألنھ أراد شراء شيء آخر. أخبرني أنھ لن یتأخر، ألنھ كان

یشعر بالتعب. لكنھ لم یعد قط.

 قال صاحب متجر في المنطقة:

كان الناس یتجمعون [في الشارع] ویشاھدون الصواریخ في السماء. رأیت صاروخا یدور في الھواء ثم سقط وانفجر، على بعد
حوالي عشرة أمتار من مكان وقوفي. كان ھناك دخان. رأیت القتلى والجرحى. لم أستطع تحمل ما رأیتھ. انھرُت... رأیت الطفل

محمد شعبان، كانت عیناه تنزفان.

قال قریب قتیل آخر:

حوالي الساعة 6 مساء كنت أقف قرب مدخل السوق المحلي في شارع الشھید صالح دردونة. كنت قرب حوالي 50 شخصا
قریبین من بعضھم في الشارع. كان بعضھم ھناك لجلب الطعام للفقراء، الذي یطبخھ األھالي الراغبون في مساعدة الفقراء خالل

شھر رمضان.

فجأة سمعت وابال من الصواریخ تنطلق، فنظرت ألعلى ورأیتھا ترتفع في الھواء. رأیت صاروخا یرتفع على شكل حلزوني ثم
سقط في منتصف الشارع على بعد حوالي 10 أمتار من مكان وقوفي.

قال إن من بین القتلى والمصابین في الھجوم أب وطفل یغسالن سیارة، ورجل یركب دراجة ناریة، وطفل قادم إلحضار طبق طعام، وامرأة
تخرج من محل تصفیف الشعر، وطفل یلعب أمام متجر دراجات. قال إنھ تحدث فیما بعد إلى شخص علم بما حدث وقال لھ إن "ستة صواریخ
أطلقت من منطقة الشیخ رضوان" في جبالیا، وھي منطقة تجاریة وسكنیة على بعد كیلومتر من مكان سقوط الصاروخ، وسقطت جمیعھا على

مناطق مجاورة مختلفة.

حدد أقارب الضحایا ووزارة الصحة في غزة الضحایا: براء الغربلي (6 أعوام)، مصطفى محمد عبید (14 عاما)، موسى خمیس جنید الزین
(20 عاما)، رائد أبو وردة (33 عاما)، نبیل نعمان دردونة (24 عاما)، عصمت الزین (50 عاما)، بشیر علوش (54 عاما). كما أصاب



الصاروخ 15 شخصا، بینھم خمسة أطفال، بحسب أقارب المصابین وآخرین یعرفونھم.

أظھر أصحاب المتاجر المجاورة بقایا ذخیرة لـ ھیومن رایتس ووتش قالوا إنھم انتشلوھا من الشارع أو من داخل المحالت التجاریة القریبة یوم
الحادث. تشیر البقایا إلى أن األسلحة المستخدمة كانت صواریخ مماثلة في الحجم والحمولة لصواریخ المدفعیة غیر الموجھة من طراز "غراد".

كان حجم ومدى االنفجار واألضرار التي لحقت بالجدران القریبة من مكان الحادث جراء الشظایا متسقة مع انفجار ھذا النوع من الذخیرة.
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