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غزة: غارات إسرائیل في مایو/أیار على األبراج
ھجمات یبدو أنھا غیر قانونیة أحدثت ضررا بالغا ومزمنا

أشخاص في قطاع غزة یقفون إلى جانب موقع برج الشروق المنھار جراء غارة إسرائیلیة في 12 مایو/أیار دّمرت المبنى بكاملھ، وھو كان مقّر العدید من الشركات، وأدّت إلى انھیار جزء
منھ على مبنى السوسي، ما أدى إلى تدمیر مؤسسات تجاریة أخرى وتشرید عائالت عدّة. © 2021 محمد تالتین/أسوشیتد برس

(القدس) - قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن الغارات الجویة اإلسرائیلیة التي دمرت أربعة مبان شاھقة في مدینة غزة أثناء القتال في
مایو/أیار 2021 یبدو أنھا انتھكت قوانین الحرب وقد ترقى إلى جرائم حرب. كما أصابت الھجمات المباني المجاورة بأضرار، وشّردت

عشرات العائالت، وأغلقت عشرات الشركات التي كانت توفر سبل العیش لكثیر من الناس.
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بین 11 و15 مایو/أیار ھاجمت القوات اإلسرائیلیة أبراج ھنادي، والجوھرة، والشروق، والجالء في حي الرمال المكتظ بالسكان. في كل ھجمة،
حذّر الجیش اإلسرائیلي شاغلي المباني من ھجمات وشیكة، ما سمح بإجالئھم. وسویت ثالث مبان على الفور باألرض بینما أصیب المبنى

الرابع، الجوھرة، بأضرار جسیمة ومن المقرر ھدمھ. تجادل السلطات اإلسرائیلیة بأن الفصائل الفلسطینیة المسلحة استخدمت األبراج
ألغراض عسكریة، لكنھا لم تقدم أي دلیل یدعم ھذه المزاعم.

قال ریتشارد ویر، الباحث في قسم األزمات والنزاعات في ھیومن رایتس ووتش: "تسببت الغارات اإلسرائیلیة غیر القانونیة على ما یبدو على
أربعة أبراج في مدینة غزة بأضرار جسیمة ودائمة لعدد ال یحصى من الفلسطینیین الذین عاشوا، وعملوا، وتسوقوا، واستفادوا من األعمال

التجاریة الموجودة ھناك. على الجیش اإلسرائیلي أن یقدم علنا األدلة التي یقول إنھ اعتمد علیھا لتنفیذ ھذه الھجمات".

صّرح الجیش اإلسرائیلي أنھ أثناء القتال مع الفصائل الفلسطینیة المسلحة في غزة من 10 إلى 21 مایو/أیار، ھاجمت قواتھ حوالي 1,500 ھدف
بذخائر جویة وأرضیة. أفادت "األمم المتحدة" أن الھجمات اإلسرائیلیة قتلت 260 شخصا في غزة، على األقل 129 منھم مدنیون، بینھم 66

طفال. قالت السلطات المحلیة في غزة إن 2,400 وحدة سكنیة أصبحت غیر صالحة للسكن بینما تضررت أكثر من 50 ألف وحدة ودُمرت أكثر
من 2,000 منشأة صناعیة، وتجاریة، وخدمیة أو تضررت جزئیا.

أطلقت الفصائل الفلسطینیة المسلحة أكثر من 4,360 صاروخا عشوائیا تجاه إسرائیل، ما أسفر عن مقتل 12 مدنیا في إسرائیل بینھم طفالن
وجندي بحسب السلطات اإلسرائیلیة. نشرت ھیومن رایتس ووتش تقریرا منفصال عن الضربات الجویة اإلسرائیلیة التي قتلت عشرات

المدنیین الفلسطینیین وآخر عن الھجمات الصاروخیة التي شنتھا الفصائل المسلحة الفلسطینیة في انتھاك لقوانین الحرب.

بین مایو/أیار وأغسطس/آب، قابلت ھیومن رایتس ووتش عبر الھاتف 18 فلسطینیا كانوا شھودا وضحایا للھجمات على األبراج وبینھم سكان،
وأصحاب أعمال، وموظفون، فضال عن الموجودین في المباني المجاورة المتضررة. كما راجعت ھیومن رایتس ووتش مقاطع فیدیو وصور

التُقطت بعد الھجمات، وتصریحات لمسؤولین إسرائیلیین وفلسطینیین وجماعات فلسطینیة مسلحة.

ضمت األبراج عشرات الشركات، ومكاتب وكاالت أنباء، والعدید من المنازل. قال جواد مھدي (68 عاما)، صاحب برج الجالء والذي عاش
ھناك مع عشرات من أفراد أسرتھ: "كل ھذه السنوات من العمل الشاق، كانت مكانا للعیش واألمان واألوالد واألحفاد، كل تاریخنا وحیاتنا دمرا

أمامنا... كأن أحدا یمزق قلبك ویرمیھ".

قالت ھیومن رایتس ووتش إن اآلثار طویلة المدى للھجمات تتجاوز التدمیر الحالي للمباني. فُقدت العدید من الوظائف مع إغالق الشركات،
وتھّجرت العدید من العائالت.

قال محمد قدادة (31 عاما)، وھو رئیس شركة تسویق رقمي تقع في برج ھنادي، إن الموظفین الـ 30 المتضررین من بینھم أشخاص "یعیلون
عائالتھم، وغیرھم حدیثو الزواج، وآخرون یعیلون أھالیھم المسنین، ولدیھم أقارب لدیھم أمراض ویحتاجون إلى دعم مالي. لن یجدوا عمال

آخر ألن المعدات التي امتلكوھا ومكنتھم من العمل والتصمیم واإلنتاج دُّمرت تماما. فكیف یمكنھم العمل؟"

أكدت إسرائیل أن األبراج العالیة كانت تضم مكاتب للفصائل الفلسطینیة المسلحة، منھا مقار لبعض الوحدات واالستخبارات العسكریة وفي أحد
األبراج مكاتب ضمت "المعدات التكنولوجیة األكثر قیمة بالنسبة حماس" الستخدامھا ضد إسرائیل. لم یتم اإلعالن عن أي معلومات تدعم ھذه

االدعاءات.

لم تجد ھیومن رایتس ووتش أي دلیل على أن أعضاء الفصائل الفلسطینیة المشاركة في العملیات العسكریة كان لھم وجود حالي أو سابق في
أي من األبراج وقت الھجوم علیھا. حتى لو تحقق مثل ھذا الوجود، یبدو أن الھجمات تسببت بضرر غیر متناسب متوقع للممتلكات المدنیة.
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بموجب القانون الدولي اإلنساني، أو قوانین الحرب، یجوز لألطراف المتحاربة استھداف األھداف العسكریة فقط. عند القیام بذلك، علیھا اتخاذ
جمیع االحتیاطات الممكنة لتقلیل الضرر الالحق بالمدنیین، وما لم تسمح الظروف بذلك، علیھا إطالق تحذیرات مسبقة فعلیة بشأن الھجمات.
تُحَظر الھجمات المتعمدة على المدنیین واألعیان المدنیة، بما فیھا االنتقام من المدنیین. كما تحُظر قوانین الحرب الھجمات العشوائیة بما فیھا

تلك التي التي ال تستھدف ھدفا عسكریا محددا أو ال تمیز بین المدنیین واألھداف العسكریة. كما تُحظر الھجمات التي یكون فیھا الضرر المتوقع
للمدنیین والممتلكات المدنیة غیر متناسب مع المكسب العسكري المتوقع.

األعمال العدائیة في مایو/أیار

جاء قتال مایو/أیار 2021 في أعقاب سعي مجموعات مستوطنین یھود إلى طرد سكان فلسطینیین مقیمین منذ فترة طویلة في القدس الشرقیة من
منازلھم ومصادرتھا. نظم الفلسطینیون مظاھرات حول القدس الشرقیة وأطلقت قوات األمن اإلسرائیلیة الغاز المسیل للدموع، والقنابل

الصوتیة، والرصاص الفوالذي المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة مئات الفلسطینیین.

في 10 مایو/أیار، بدأت الفصائل الفلسطینیة المسلحة في غزة بإطالق صواریخ باتجاه تجمعات سكانیة إسرائیلیة. ھاجم الجیش اإلسرائیلي
قطاع غزة المكتظ بالسكان بالصواریخ، والقذائف الصاروخیة، والقذائف المدفعیة. استخدمت العدید من الھجمات التي شنھا الجیش اإلسرائیلي
والجماعات الفلسطینیة المسلحة أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مناطق مأھولة بالسكان. دخل وقف إلطالق النار حیّز التنفیذ في 21

مایو/أیار.

األعمال القتالیة في مایو/أیار، مثل تلك التي وقعت في 2008، و2012، و2014، و2018، و2019، وقعت وسط إغالق إسرائیلي كاسح لقطاع
غزة بدأ في 2007. كما وقعت في سیاق الجھود 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.

طلبت ھیومن رایتس ووتش في 30 مایو/أیار تصاریح لباحثین كبار لدخول غزة إلجراء مزید من التحقیقات في األعمال العدائیة، لكن
السلطات اإلسرائیلیة رفضت الطلب في 26 یولیو/تموز. ترفض السلطات اإلسرائیلیة منذ 2008 السماح لموظفي ھیومن رایتس ووتش

الدولیین بدخول غزة، باستثناء زیارة واحدة في 2016.

في 13 یولیو/تموز، رد المتحدث باسم الجیش اإلسرائیلي على رسالة ھیومن رایتس ووتش بتاریخ 4 یونیو/حزیران تطرح أسئلة تفصیلیة حول
الھجمات، قائال إن الجیش اإلسرائیلي "یضرب أھدافا عسكریة حصرا بعد تقییم أّن األضرار الجانبیة المحتملة الناجمة عن الھجوم لیست كبیرة
مقارنة بالمكاسب العسكریة المتوقعة". وأضاف الجیش أنھ یجري تحقیقات ویحقق في "حوادث مختلفة" من أجل "معرفة ما إذا انتُھَكت القواعد

اإللزامیة، واستخالص النتائج".

الھجمات على األبراج

كانت الضربات على األبراج األربعة التي حققت فیھا ھیومن رایتس ووتش مجرد جزء صغیر من الھجمات العسكریة اإلسرائیلیة على غزة
أثناء القتال في مایو/أیار.

في كل حالة، حذر الجیش اإلسرائیلي السكان من الھجوم الوشیك من خالل استدعاء مدیر المبنى أو حارس األمن أو احد شاغلي المبنى،
وانتظر إخالء األفراد للمكان، ثم أطلق ذخائر أصغر كانت إما غیر قابلة لالنفجار أو ذات أثر تفجیري صغیر - وھو ما یدعوه الجیش

اإلسرائیلي "الَطرق على السطح" - ثم نفذ غارات جویة. ثالثة من المباني األربعة سّویت على الفور باألرض. على الرغم من عدم ورود أنباء
عن سقوط قتلى أو جرحى مقاتلین أو مدنیین، فقد دمرت الھجمات ممتلكات مدنیة تقدر قیمتھا بمالیین الدوالرات األمریكیة.
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لم تجد أبحاث ھیومن رایتس ووتش في الھجمات على األبراج األربعة أي دلیل على وجود أعضاء من الفصائل الفلسطینیة المشاركة في
العملیات العسكریة في المباني أو وجودھم ھناك مسبقا لمدة طویلة. قال رجل أعمال إن "حماس" كان لدیھا مكاتب في برج ھنادي، لكنھ لم
یستطع تحدید ھویة الشاغلین، أو ما كانوا یفعلوه، أو إن كانت لدیھم أي صالت بالجناح العسكري للحركة. بموجب قوانین الحرب، یجب أال

یتعرض المسؤولون المدنیون غیر المشاركین في العملیات العسكریة للھجوم. المكاتب اإلعالمیة ھي أعیان مدنیة ما لم تشارك بشكل مباشر في
األعمال العدائیة من خالل نقل المعلومات العسكریة.

قد یكون لتدمیر الشركات والمساكن في األبراج آثار طویلة األجل على التمتع بالحقوق األساسیة للمتضررین، بما یشمل الحصول على مستوى
معیشي الئق، مثل الحصول على الماء، والغذاء، والسكن، وسبل العیش. یمكن أن یؤدي تھجیر العائالت إلى إضعاف أمنھا الجسدي والتمتع

بالرعایة الصحیة والحیاة األسریة. تدمیر نحو عشرة مكاتب لوسائل إعالمیة یقّوض جمع المعلومات ونشرھا في غزة.

ر في مقاطع الفیدیو التي وزعھا الجیش اإلسرائیلي أو تم تداولھا على اإلنترنت حجم االنفجار بعد ارتطام الذخائر والتفجیر الالحق، كما ُصّوِ
وراجعتھا ھیومن رایتس ووتش، یبدو متسقا مع استخدام ذخائر برؤوس حربیة كبیرة شدیدة االنفجار. نتج عن ھذه األسلحة المتفجرة آثار
واسعة النطاق أدت إلى تدمیر كل برج بشكل كامل أو إلحاق أضرار جسیمة بھ، وإلحاق أضرار بالمناطق المحیطة، بما في ذلك المنازل،

والشركات، والبنیة التحتیة.

مواقع غارات على أبراج وثّقتھا ھیومن رایتس ووتش في مدینة غزة، خالل القتال في مایو/أیار 2021.   صورة القمر الصناعي: ©CNES 2021 - Airbus DS 2021. تحلیل وغرافیك:
© 2021 ھیومن رایتس ووتش

برج ھنادي
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ركام برج ھنادي في مدینة غزة في الیوم التالي للغارات اإلسرائیلیة التي دمرت المبنى في 11 مایو/أیار 2021، وألحقت أضرارا جسیمة بالمباني المجاورة. © 2021 محمود عیسى/أسوشیتد
برس

ركام برج ھنادي في مدینة غزة في الیوم التالي للغارات اإلسرائیلیة التي دمرت المبنى في 12 مایو/أیار 2021، وألحقت أضرارا جسیمة
بالمباني المجاورة. © 2021 محمود عیسى/أسوشیتد برس

حوالي الساعة 6 مساء 11 مایو/أیار، اتصل الجیش اإلسرائیلي بحارس األمن في برج ھنادي إلبالغھ أن البرج المكون من 13 طابقا سیتعرض
للھجوم وأن على السكان إخالء المكان، على حد قول ماھر عوض كمال الصفدي (36 عاما)، وھو من سكان المنطقة وصاحب شركة. قصفت
بعدھا القوات اإلسرائیلیة المبنى والمنطقة المحیطة بھ بعدة ذخائر صغیرة، بحسب الصفدي ومقطع فیدیو نُشر على اإلنترنت قبل الھجوم. ثم
حوالي الساعة 7:30 مساء، أصابت وحدة ذخیرة واحدة على األقل جانب المبنى في قاعدتھ. بعد ثوان، سقطت وحدة ذخیرة واحدة على األقل

على الجانب اآلخر من قاعدتھ وانھار المبنى بسرعة، ما تسبب في أضرار بالمؤسسات التجاریة والمنازل المحیطة.

لم یوقع الھجوم إصابات، لكن مالكھ أحمد أبو جابر قال إن قیمة المبنى ومحتویاتھ المدمرة تقدر بمالیین الدوالرات. األضرار التي لحقت بفندق
قریب تسببت في خسارة مئات آالف الدوالرات.

في أعقاب الھجوم، نشر الجیش اإلسرائیلي عدة بیانات وصور، باإلضافة إلى فیدیو للھجوم. أقرت التصریحات بالھجوم وقالت إن حماس
استخدمت المبنى "للبحث والتطویر العسكریین" وإنھ ضم "مكاتب استخباریة عسكریة تابعة لحماس". وذكر بیان نُشر على الموقع اإللكتروني

للجیش اإلسرائیلي أن المبنى ضم "وحدات عسكریة متعددة استخدمتھا حماس" ویتضمن "مقرا" للبحث والتطویر واالستخبارات العسكریة
و"أكثر من ذلك"، لكنھ لم یوضح أكثر.

ذكرت وسائل اإلعالم أن المبنى ضم مكاتب للقیادة السیاسیة لحركة حماس. قال صحفي یعرف البرج طلب عدم الكشف عن ھویتھ: "توجد
مكاتب اجتماعات سیاسیة ألعضاء برلمان حماس والمتحدثین باسم حماس في البرج". بینما قال أحد أصحاب األعمال في البرج إن ھناك

https://www.facebook.com/GazaHotel.inter/videos/506830020505057/
https://idfanc.activetrail.biz/ATC1105202115
https://www.idf.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/2021/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2-%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%96%D7%94-%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-1105/
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https://idfanc.activetrail.biz/ATC1105202115
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57066275
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/11/israel-launches-fresh-air-raids-on-besieged-gaza-strip-live-news
https://www.hrw.org/ar/modal/90032


مكاتب لحماس في البرج، لم یكن على علم بالغرض منھا.

حماس، سلطة األمر الواقع في غزة، ھي منظمة تضم حزبا سیاسیا وجناحا مسلحا. مجرد العضویة أو االنتماء إلى حماس لیس أساسا كافیا
لتحدید شخص ما لیكون ھدفا عسكریا مشروعا. تسمح قوانین الحرب باستھداف القادة العسكریین في سیاق النزاع المسلح، شریطة أن تتوافق

ھذه الھجمات مع القوانین التي تحمي المدنیین. القادة السیاسیون الذین ال یشاركون في العملیات العسكریة، وكذلك المدنیون، لیسوا أھدافا
مشروعة للھجوم.

ثالثة من أصحاب المؤسسات التجاریة في البرج وصفوا آثار الھجوم. قال نھاد عبد اللطیف طھ (45 عاما)، وھو مھندس كمبیوتر، إن
األضرار التي لحقت بشركتھ "بورتالس" للبرمجة والتسویق الرقمي، والتي كان مقرھا في البرج، بلغت حوالي 30 ألف دوالر:

كان لدي 36 موظفا وكنا نستأجر شقتین - بمساحة 360 متر مربعا، مع أثاث ومكاتب وقاعات اجتماعات وكامیرات مراقبة - كل ھذا انتھى،
باإلضافة إلى وثائق مھمة جدا، [دُمرت] جمیع أوراق الشركة، بما فیھا األختام وعقود الموظفین - ذھب كل شيء.

تُظِھر صور القمر الصناعي قبل وبعد الغارة آثار الغارة والدمار الذي ألحقتھ ببرج ھنادي، وفندق غزة الدولي وعمارة حندوقة المجاوَرْین، في 11 مایو/أیار 2021.       صور القمر
الصناعي: ©CNES 2021 - Airbus DS 2021. تحلیل وغرافیك: © 2021 ھیومن رایتس ووتش

قال محمد قدادة (31 عاما)، وھو المؤسس والرئیس التنفیذي لشركة "بالنیت للحلول الرقمیة"، إنھ عندما انتقل إلى البرج عام 2017، استثمر
حوالي 40 ألف دوالر في التجدیدات، واألثاث، والمعدات الجدیدة، بما فیھا المكاتب، وأجھزة الالبتوب، والطابعات. دُّمر كل شيء: "في 22

مایو/أیار، ذھبت إلى البرج ألول مرة [منذ تدمیره]. ذھب كل شيء، رأیت الركام، رأیت بقایا مكتب، رأیت متعلقات األشخاص متناثرة، رأیت
ذكریاتھم، رأیت كل شيء قد وقع".

حتى أواخر مایو/أیار، كان جمیع موظفي الشركة الـ 30 عاطلین عن العمل منذ الھجوم.

قال ماھر عوض كمال الصفدي (36 عاما)، الذي كان یمتلك "نادي األصدقاء" للیاقة البدنیة في الطابق األرضي من برج ھنادي، إنھ كان قد
استثمر أكثر من 10 آالف دوالر في معدات تمرین جدیدة قبل أشھر. "كان لدي ساونا، وجاكوزي، وحمام مغربي، وغرفة لیاقة بدنیة، وغرفة
أوزان، وحمامات، ومطعم كامل بھ ثالجات وموقد غاز" - كل ذلك تدمر. قال إن الھجوم كلف موظفي النادي الستة وظائفھم، وإنھ سیحتاج إلى

150 ألف دوالر الستبدال المعدات.

المباني المجاورة مباشرة لبرج ھنادي، وخاصة في الشمال، تعرضت ألضرار جسیمة. صور األقمار الصناعیة الملتقطة في 14 مایو/أیار
تُظھر أضرارا لحقت بالواجھتین الجنوبیة والغربیة لشقق حندوقة و"فندق غزة الدولي"، وكالھما على بعد أمتار قلیلة شمال برج ھنادي.

الصور المنشورة في 12 مایو/أیار تظھر أضرارا جسیمة لحقت بواجھة المبنیین. 

https://twitter.com/smeportals
https://www.gettyimages.de/detail/nachrichtenfoto/picture-shows-a-destroyed-building-in-gaza-city-nachrichtenfoto/1232837183?adppopup=true
https://www.gettyimages.ae/detail/news-photo/palestinian-man-looks-at-a-destroyed-building-in-gaza-city-news-photo/1232835934?adppopup=true
https://www.hrw.org/ar/modal/90078


أشخاص في غزة یقفون وسط الركام في جوار برج الجوھرة المتضّرر بشدة جراء غارة
إسرائیلیة في 12 مایو/أیار دّمرت شركات ومنازل كان یضمھا البرج وأوقعت خسائر بمالیین

الدوالرات. © 2021 محمد تالتین/أسوشیتد برس

عماد حندوقة (54 عاما)، صاحب شقق حندوقة، المكونة من 10 طوابق و25 شقة سكنیة، قال إنھا لم تعد صالحة للسكن. قال إن جزءا من برج
ھنادي سقط على المبنى وألحق أضرارا بأساساتھ، وتسبب في نزول بعض سقوف الشقق على الغرف. قال إن القیمة اإلجمالیة للبناء كانت

حوالي 1.3 ملیون دوالر.

قال مالك فندق غزة الدولي أبو أحمد جابر، في مقطع فیدیو نُشر على صفحة الفندق على "فیسبوك"، إن األضرار التي لحقت بالفندق تبلغ قرابة
نصف ملیون دوالر.

قالت شركة الكھرباء في غزة إن الھجوم دمر أیضا خطوط توصیل الكھرباء الحیویة لمدینة غزة والمنطقة المحیطة بالبرج مباشرة.

برج الجوھرة

في مساء 11 مایو/أیار، اتصل الجیش اإلسرائیلي بالسكان الذین یعیشون بجوار البرج إلبالغ المستأجرین في برج الجوھرة المكون من 11
طابقا بأنھ سیتم استھداف المبنى، وھو تجاري في المقام األول، وأنھ یجب إخالؤه. حوالي الساعة 10 لیال، أطلقت الطائرات اإلسرائیلیة ذخائر

صغیرة أصابت سطح البرج واألرض قربھ. حوالي الساعة 2 فجر 12 مایو/أیار، أصابت ذخائر أكبر أُسقطت من الجو المبنى وألحقت بھ
أضرارا جسیمة.

قال محمد عطا حسن جعرور (71 عاما)، وھو
مؤسس ومالك شریك یعیش في الطابق السابع من

المبنى، إن األضرار، بما فیھا تلك التي لحقت
بأعمدة األساس، تركت المبنى غیر سلیم من الناحیة

الھیكلیة. قال: "دُّمر المبنى بأكملھ. ما یزال قائما
لكنھ مجرد ھیكل إذ انفجرت جمیع الطوابق

األرضیة والطابقین تحت األرض".

قال سكان ومستأجرون إن الغارة تسببت بأضرار
جسیمة لشققھم، وشركاتھم، ومعداتھم، والحي
المحیط. قال أحدھم إن الضربات كانت شدیدة
لدرجة أن "معظم المباني المحیطة - واجھات

المباني والزجاج - دُمرت".

في أعقاب الھجوم، أصدر الجیش اإلسرائیلي بیانا قال فیھ إن المبنى كان یضم "مقرا لوحدة استخبارات منظمة حماس اإلرھابیة، ومقر قیادة
یھودا والسامرة [الضفة الغربیة]، وإدارة العالقات العامة، ولواء غزة التابعة لـ حماس". كما نشر الجیش اإلسرائیلي مقطع فیدیو للھجوم یظھر

وحدتَْي ذخیرة على األقل تضربان المبنى بفارق ثوان.

بعد ستة أیام، أصدر الجیش اإلسرائیلي بیانا یظھر ھجوما على مبنى آخر، قال أیضا إنھ مقر قیادة حماس في الضفة الغربیة.

أحمد الزعیم، أحد مالكي برج الجوھرة، والذي عاش في المبنى مع والدیھ وزوجتھ وأربعة أطفال وكان ھناك منذ 17 عاما، قال إن البرج كان
یضم 64 وحدة في ثمانیة طوابق، وطابقین تحت األرض، وطابقا مخصصا لمركز تسوق. وقال الزعیم: "تشمل الوحدات الـ 64 مساكن،

ومكاتب محاماة، ووسائل إعالم، وشركات ھندسیة، ووكاالت عقاریة، وشركات [تكنولوجیا المعلومات]. ھناك أیضا طبیب أسنان. كان ھناك
ما ال یقل عن 20 متجرا في الطوابق التجاریة الثالثة السفلیة". ستةٌ من الوحدات الـ 64 كانت سكنیة.

https://www.facebook.com/GazaHotel.inter/videos/506830020505057/
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قال الزعیم إن الخسارة االقتصادیة اإلجمالیة تراوحت بین 5 و7 مالیین دوالر إلعادة بناء المبنى، دون حساب الخسائر داخل الوحدات
التجاریة والشقق السكنیة. قال إنھ شخصیا خسر حوالي 1.5 ملیون دوالر في ممتلكاتھ في البرج. وقدر جعرور أنھ خسر 1.2 ملیون دوالر. قال

جعرور: "إذا كان لدینا المال، أعتقد أنھ یمكننا إعادة بنائھ في غضون أربع إلى خمس سنوات"، مشیرا إلى اإلغالق اإلسرائیلي والقیود
المفروضة على دخول مواد البناء.

أشخاص في غزة یقفون وسط الركام في شارع الجالء المالصق لبرج الجوھرة المتضّرر بشدة جراء غارة إسرائیلیة في 12 مایو/أیار، التي ألحقت أیضا أضرارا بالمناطق المحیطة بھ. ©
2021 محمد تالتین/أسوشیتد برس

وصف كال المالكین خسارة األعمال التي استثمرا فیھا. واستشھد جعرور بشركة "ماجیك بیتزا"، التي قال إن لدیھا أجھزة وأثاثا جدیدین ویعمل
بھا حوالي 12 شخصا: "كنا سعداء للغایة وانتظرنا وقتا طویال لتشغیلھا. في لحظة واحدة، تحولت كل ھذه األشیاء إلى وھم".

كان الزعیم وأسرتھ یدیرون عدة مكاتب ومتاجر في البرج، منھا متجر "إیلین سنتر" للمالبس النسائیة. وقال إن زوجتھ استثمرت 20 ألف
دوالر في معدات الستودیو جدید للتصویر الفوتوغرافي، "ستدیو وتین فوتوغرافر"، كان من المقرر افتتاحھ قریبا.

كما كان المبنى یضم "SMT Solutions"، وھي شركة لتكنولوجیا معلومات توفر اإلنترنت لمناطق في جمیع أنحاء غزة. قال منشور على
صفحة الشركة على فیسبوك في 13 مایو/أیار إن شبكات األلیاف الضوئیة، ومركز البیانات، ومقر الشركة قد دمرت في الھجوم وسیستغرق

إصالحھا ستة أشھر.

https://web.facebook.com/SMT.FTTx/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/SMT.FTTx/posts/1146924559162518?__cft__%5b0%5d=AZVv9dCD114aNFXSRPm673-6Lci_CKoP9o-0_TBa3lQKCAJquOAWTcwNwlt064iaa5ETNhhY5LRGbq8cdpWJCvoFYqYwZSAyEdz3NaBJt9ML3CQHLWUS-F75jkmEpqbDB6OVvL6vP1t7mkhT-PLcIHWN&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.hrw.org/ar/modal/90034


تُظِھر صور القمر الصناعي قبل الغارة وبعدھا اآلثار على برج الجوھرة في 12 مایو/أیار 2021. ویظھر الركام في شارَعْي الوحدة والجالء الناتج عن األضرار جراء الغارة.       صور
القمر الصناعي:  ©CNES 2021 - Airbus DS 2021. تحلیل وغرافیك: © 2021 ھیومن رایتس ووتش

كما كان البرج یضم "نادي الصحفي الصغیر"، محطة البث اإلذاعي الوحیدة لألطفال في غزة. قال غسان رضوان (51 عاما)، صاحب النادي
اإلذاعي، إن ثمانیة أشخاص كانوا یعملون في المحطة اإلذاعیة وأكثر من 20 طفال كانوا یدیرون البرامج وینفذون البث. دُّمر كل شيء في
مقرھم، وستكلف إعادة بناء الشبكة حوالي 70 ألف دوالر، لكن ذلك سیتطلب التغلب على القیود المفروضة على دخول معدات االتصاالت

بسبب اإلغالق اإلسرائیلي والقیود المصریة.

عددت وكالة األنباء الفلسطینیة الرسمیة "وفا" مكاتب 11 وسیلة إعالمیة في المبنى: "تلفزیون العربي" القطري ومقره لندن؛ وموقع وصحیفة
"فلسطین"؛ و"قناة االتجاه" العراقیة؛ و"قناة الكوفیة"؛ و"قناة المملكة" األردنیة؛ و"وكالة سبق 24"؛ والموقع اإلخباري "البوابة 24"؛ وشركة
اإلنتاج "الوكالة الوطنیة لإلعالم"، ووكالة التصویر المحلیةAPA ؛ و"قناة النجباء"؛ و"قناة السوریة" المملوكة للدولة السوریة. إال أن ھیومن

رایتس ووتش لم تستطع التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت قناة النجباء، وقناة السوریة، ووكالة APA للتصویر موجودة في البرج.

كما كان البرج یضم مكاتب مجموعة الحقوق اإلعالمیة "منتدى اإلعالمیین الفلسطینیین" و"المركز الفلسطیني للحوار الدیمقراطي والتنمیة".

عندما زار الزعیم منزلھ في البرج بعد الھجوم وجده مدمرا: "األثاث ممزق، والستائر، واألشیاء مقلوبة - كل شيء تحطم. أبواب الحمام
مكسورة كلھا، والبالط خرج من األرضیات، وسقف الشقق ضعیف ویمكن أن یسرب الماء". قال الزعیم إنھ وعائلتھ انتقلوا منذ أوائل یونیو/

حزیران للعیش مع صدیق ریثما یجدون مكانا جدیدا للعیش فیھ.

برج الشروق

بعد ظھر 12 مایو/أیار، اتصل الجیش اإلسرائیلي بحارس برج الشروق المكون من 14 طابقا، والذي أبلغ شاغلي المبنى بأن المبنى قد یتعرض
للھجوم وأن علیھم الخروج منھ. بعد حوالي 30 دقیقة من التحذیر الھاتفي، أطلقت الطائرات اإلسرائیلیة ذخائر متفجرة منخفضة القوة على

المبنى. بعد بضع دقائق، قصفت الطائرات اإلسرائیلیة البرج بعدة قذائف كبیرة من الجو، ما ألحق أضرارا بالغة بالبناء، وتسبب بانھیار جزأین
من المبنى وترك جزأه األوسط - أعلى جزء منھ - قائما. بعد حوالي عشر دقائق، ھاجمت الطائرات اإلسرائیلیة الجزء المتبقي من المبنى

بوحدتَي ذخیرة كبیرتین، ما تسبب في انھیار الجزء األخیر على المتاجر والمنازل المجاورة.

لم یُقتل أو یُصب أحد نتیجة ذلك، لكن أصحاب البرج والشركات في المبنى وفي المباني المجاورة وصفوا الدمار واألضرار التي لحقت
بعشرات الشركات وما ال یقل عن ستة منازل.

http://wafa.ps/Pages/Details/23534
https://www.alaraby.com/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-22995
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https://sabq24.ps/post/56645/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D9%8224-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://albawaba24.com/post/6623/%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A924-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://www.watania.net/news/195121-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1
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بعد الھجوم، نشر الجیش اإلسرائیلي رسم غرافیك للمبنى وبیانا جاء فیھ أن "المبنى یضم مكاتب استخبارات عسكریة تابعة لحماس، وبنیة تحتیة
تستخدمھا المنظمات اإلرھابیة إلیصال معلومات تكتیكیة – عسكریة."

تُظِھر صور القمر الصناعي قبل وبعد الغارة تدمیر برج الشروق بالكامل واألضرار الجسیمة في محیطھ، بما في ذلك عمارة السوسي المجاورة، في 12 مایو/أیار 2021.   صور القمر
الصناعي: ©CNES 2021 - Airbus DS 2021. تحلیل وغرافیك: © 2021 ھیومن رایتس ووتش

قال أحمد مسعود المغنّي (60 عاما)، رئیس مجلس إدارة المبنى، إن المبنى كان یضم 50 مكتبا، ومقھى، و"مكاتب أطباء ومحامین
وصحفیین"، وشقق سكنیة فارغة. قدّر المغني أن تكلفة إعادة بناء البرج تتراوح بین 2 و3.5 ملیون دوالر وستستغرق سنوات عدة.

دمر الھجوم مكاتب عدد من وسائل اإلعالم في المبنى، ھي: "قناة األقصى الفضائیة" و"رادیو األقصى"؛ و"شركة فلسطین لإلنتاج اإلعالمي"؛
و"تلفزیون القدس الیوم"؛ وصحیفة "الحیاة الجدیدة" المرتبطة بالسلطة الفلسطینیة.

كانت شركة فلسطین لإلنتاج اإلعالمي تستأجر خمس شقق في الطوابق 5 و9 و13. قال إسماعیل عبد الغني إسماعیل جبر (27 عاما)، الذي
یمتلك والده الشركة، إن الشركة تعمل في المبنى منذ عام 1994، وكان یعمل بھا 17 شخصا عند الھجوم. قال جبر والمنتج محمد البحیصي (30
عاما) إن الشركة تنتج تقاریر تلفزیونیة وفیدیوھات، وأفالما وقصصا لعدید من الوسائل اإلخباریة األجنبیة. قبل الھجوم بقلیل، تمكنوا من إزالة

المعدات من أحد استودیوھاتھم، ولكن دُّمر ما تبقى من معداتھم، إلى جانب مواد مؤرشفة منذ ثماني سنوات.

قال شھود عیان على الھجوم إن سقوط البرج ألحق أضرارا بعدید من المتاجر والمنازل في المنطقة، بما فیھا مجمع "السوسي سنتر" التجاري،
ومطعم قریب، ومبنى الحسنیة.

قال أحمد أیمن محمد عمر السوسي (27 عاما) والذي كان یعیش في المبنى المجاور لبرج الشروق مع أقاربھ البالغ عددھم 42 شخصا في ست
شقق منفصلة، إنھم یمتلكون ویدیرون 10 متاجر في الطابق األرضي لإلكسسوارات، والمالبس، والتطریز. قال إنھ عندما انھار الجزء األوسط
من برج الشروق، سقط على متاجرھم ومساكنھم: "حجم الضرر في المنطقة جراء سقوط البرج مرّوع. اشتعلت النیران في المنطقة - اشتعلت

النیران في بنایتنا. احترقت جمیع المتاجر العشرة وغرف التخزین الخمس".

قال إنھ بسبب حلول موسم العید، كانت المخازن وغرف التخزین ملیئة بالبضائع، وجمیعھا تُلفت.

قال السوسي إن الحرائق التي سببتھا االنفجارات استمرت ثالثة أیام وأحدثت الجزء األكبر من الضرر. قدّر السوسي أن تدمیر المتجر الذي
كان یملكھ مع والده تسبب بخسائر بنحو 120 ألف دوالر. جمیع األشخاص السبعة العاملین في المتجر، بمن فیھم عدید من أفراد األسرة، فقدوا

وظائفھم. قال إنھ حتى أوائل یونیو/حزیران، كان موظفو المتاجر التسعة األخرى ما یزالون عاطلین عن العمل.

https://idfanc.activetrail.biz/ANC12052104
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http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=67eb63ay108967482Y67eb63a
https://www.hrw.org/ar/modal/90079


أشخاص في غزة یقفون بالقرب من موقع برج الجالء المنھار وعمارة المشتھى المتضررة
جراء غارة إسرائیلیة في 15 مایو/أیار دمرت العدید من الشركات والمنازل في البرج. ©

2021 محمد تالتین/أسوشیتد برس

إضافة إلى الشركات، تعرضت أربع من الشقق الستة التي كانت تعیش فیھا عائلة السوسي للدمار أو ألضرار جسیمة، إما بسبب انھیار البرج
أو الحریق الناجم عنھ. قال السوسي: "البرج اآلن فوق منزلنا - كیف سنزیلھ؟" اضطر جمیع أقارب إلى البحث عن منازل جدیدة.

برج الجالء

بعد ظھر 15 مایو/أیار، تحدث رجل عّرف عن نفسھ باسم "داني" من الجیش اإلسرائیلي باللغة العربیة على الھاتف إلى ابن شقیق جواد مھدي
(68 عاما)، مالك برج الجالء المكون من 14 طابقا. ُسّجل صوت داني على ھاتف محمول وھو یھدد بھجوم انتقامي: "ألنھم [الجماعات

المسلحة الفلسطینیة] قصفوا إسرائیل وقصفوا تل أبیب، سنضرب البرج بأكملھ". ُسلّم الھاتف إلى مھدي. قال "داني" لمھدي أن یبلغ الشاغلین
أنھ سیتم استھداف المبنى وأن علیھم إخالء جمیع الطوابق.

أرسلت ھیومن رایتس ووتش أسئلة إلى الجیش اإلسرائیلي لالستفسار عن صحة التسجیل وما إذا كانت التصریحات فیھ تعكس السیاسة
العسكریة اإلسرائیلیة، ولكن حتى تاریخ النشر، لم تكن قد تلقّت أي رد.

حوالي الساعة 3 بعد الظھر، أطلقت الطائرات اإلسرائیلیة ذخائر صغیرة على المبنى. في غضون دقائق، ھاجمت الطائرات اإلسرائیلیة البرج
مستخدمة وحدتَي ذخیرة على األقل أسقطتھما قرب قاعدة المبنى من الجانبین وانھار فورا.

لم یُقتل أو یُصب أحد ألن الجمیع غادروا، لكن
السكان والمستأجرین قالوا إنھ باإلضافة إلى تدمیر
المبنى، فقدوا كل شيء في منازلھم وأعمالھم، بما
فیھا المعدات والسجالت. كان المبنى یضم مكتبَي

"الجزیرة اإلنغلیزیة" ووكالة "أسوشیتد برس".

عقب الھجوم نشر الجیش اإلسرائیلي صورة
وفیدیو، وأصدر عدة بیانات سعت إلى تبریر

الھجوم. كما أصدر مسؤولون وسیاسیون
عسكریون إسرائیلیون، بمن فیھم رئیس الوزراء
آنذاك بنیامین نتنیاھو، بیانات أو خاطبوا وسائل

اإلعالم حول ھذا الموضوع. تغیرت ھذه
التصریحات مع الوقت، واصفة التھدیدات التي
یشكلھا الوجود العسكري المزعوم بأن خطرھا

یتزاید.

یوم الھجوم، صرح الجیش اإلسرائیلي أن المبنى "یحتوي على عتاد عسكري تابع لمكاتب استخبارات منظمة حماس اإلرھابیة". الحقا ذلك
الیوم، قالت إن المبنى "كان یضم وحدة البحث والتطویر التابعة لحماس، المسؤولة، من بین أمور أخرى، عن األنشطة اإلرھابیة ضد دولة

إسرائیل". أضاف البیان نفسھ أن ھذه الوحدة تضم "خبراء متخصصین بالمواد، یشكلون رصیدا فریدا لمنظمة حماس اإلرھابیة. ھؤالء الخبراء
یشغّلون أكثر معدات حماس التكنولوجیة قیمة ضد إسرائیل". قال المتحدث باسم الجیش آنذاك، العمید جوناثان كونریكوس، لـ "رویترز" الحقا

ذلك الیوم إن المكاتب التي كانت تشغلھا الفصائل الفلسطینیة المسلحة كانت تقع في عدة طوابق.

في 16 مایو/أیار، صّرح الحساب الرسمي للجیش اإلسرائیلي على تویتر أن البرج كان "قاعدة عملیات مھمة للمخابرات العسكریة لحماس"،
وأنھ إلى جانب جمع المعلومات االستخباریة، تّم "تصنع أسلحة ومعدات لعرقلة عملیات الجیش اإلسرائیلي". في تغریدة ثانیة، بعد دقائق، قال

https://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2021/jul/28/countdown-to-demolition-the-story-of-al-jalaa-tower-gaza-israel-palestine
https://www.idf.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/2021/%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99-%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%A1-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://youtu.be/pGuI23VzDKM
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إن حماس و"الجھاد اإلسالمي" أزالتا المعدات بعد تحذیر الجیش لشاغلي المبنى والسكان، رغم أنھ لم یحدد ما ھي المعدات.

في 17 مایو/أیار، صّرح رئیس الوزراء اإلسرائیلي آنذاك نتنیاھو على شبكة التلفزیون األمریكیة" سي بي إس" إن المبنى كان یضم "مكتب
استخبارات للمنظمة اإلرھابیة الفلسطینیة یقع في المبنى، وھو یخطط وینظم ھجمات ضد مواطنین إسرائیلیین". قال مسؤول عسكري إسرائیلي
كبیر لم یذكر اسمھ لـ  نیویورك تایمز في مقال منشور في 21 مایو/أیار إن المبنى یحتوي على معدات تشویش إلكتروني. لم تقدم إسرائیل أي

دلیل لدعم أي من ھذه االدعاءات.

رفض المستأجرون، والسكان، ومالك المبنى المزاعم اإلسرائیلیة عن وجود جماعات مسلحة في المبنى.

قال الرئیس والمدیر التنفیذي لوكالة أسوشیتد برس غاري برویت: "لیس لدینا ما یشیر إلى أن حماس كانت في المبنى أو تنشط فیھ. ھذا أمر
نسعى إلى التحقق منھ بأفضل ما في وسعنا. لن نعّرض صحفیینا للخطر عن سابق علم".

تُظِھر صور القمر الصناعي قبل وبعد الغارة آثار الغارة والدمار الذي ألحقتھ ببرج الجالء الذي انھار بالكامل في 15 مایو/أیار 2021. كما تظھر األضرار الجسیمة على واجھات عمارة عنان
وعمارة المشتھى وبرج وطن.   صور القمر الصناعي: ©CNES 2021 - Airbus DS 2021. تحلیل وغرافیك: © 2021 ھیومن رایتس ووتش

قال مھدي، وھو مقیم أیضا في المبنى، إن قیمة المبنى كانت نحو 5 مالیین دوالر، وقیمة األثاث واألجھزة التي دمرت نحو ملیونَْي دوالر.

تظھر القائمة التي قدمھا مھدي للحصول على تعویض من السلطات في غزة عن األضرار التي لحقت بالبرج أكثر من 50 شركة ومكتبا
منفصلة في خمسة طوابق، وشقتین على السطح. كانت المساكن تمأل الطوابق الخمسة األخرى، وكثیر منھا یسكنھا أقارب مھدي. قال إن 30

عائلة كانت تعیش في المبنى وقت الھجوم، بإجمالي حوالي 130 شخص. قال مھدي إنھ وعائلتھ كانوا یمتلكون عشر وحدات.

قال فارس الغول (30 عاما)، والذي یعمل في "مجموعة المیادین اإلعالمیة"، التي كان لھا مكاتب في برج الجالء، إنھ كان في مكتبھ في
الطابق الثالث مع خمسة من زمالئھ عندما أمرھم مسؤول المبنى باإلخالء:

لم أكن أعرف ماذا أفعل. تخیل الموقف، یأتیك مسؤول المبنى باكیا، وھو یقول: "أسرعوا! بسرعة! اخرجوا! سوف یقصفون المبنى". لذا، أخذنا
أنا والخمسة اآلخرون ما استطعنا من معدات وتركنا وراءنا معدات بقیمة 200 ألف دوالر، ألنھ لم یكن لدینا الوقت الكافي.

تشمل المعدات التي دُّمرت جھاز إرسال عبر األقمار الصناعیة، قال إن كلفتھ حوالي 120 ألف دوالر، ومن الصعب للغایة استبدالھ بسبب
اإلغالق اإلسرائیلي لغزة. قدّر وائل الدحدوح (51 عاما)، مراسل الجزیرة ورئیس مكتبھا، خسائرھم بنحو ملیون دوالر.

https://twitter.com/IDF/status/1393797087104483333
https://youtu.be/wEfv5qociyQ?t=95
https://www.nytimes.com/live/2021/05/21/world/israel-hamas-news#israeli-regrets-bombing
https://apnews.com/article/israel-middle-east-business-israel-palestinian-conflict-fe452147166f55ba5a9d32e6ba8b53d7
https://www.hrw.org/ar/modal/90077


یقدم رامي حداد (46 عاما)، رئیس مختبر الدم المركزي التابع لـ "مؤسسة فلسطین المستقبل للطفولة"، فحوصات ومتابعة منتظمة لمرضى
التالسیمیا، وھو اضطراب دموي نادر. كان لدى المختبر عدة أجھزة خاصة إلجراء ھذه االختبارات، وجمیعھا دُمرت. قدر حداد الخسائر بنحو
70 ألف دوالر، وقال إنھ سیكون من الصعب استبدال بعض المعدات الطبیة المتخصصة بسبب القیود اإلسرائیلیة على دخول المواد والبضائع.

كانت العدید من الشركات الھندسیة واالستشاریة تشغل مكاتب في المبنى. قال خالد عمر أبو سلطان (58 عام)، مدیر "شركة رؤیتك"
لالستشارات الھندسیة واإلدارة مقرھا البرج منذ عام 2020، إن الشركة كانت تصمم المستشفیات، والمدارس، والطرق، والبنى التحتیة

األخرى. في وقت الھجوم، كان أبو سلطان وموظفوه في المنزل ولم یكن لدیھم الوقت ألخذ أي شيء من المكتب. قدّر أبو سلطان الخسائر في
المعدات المكتبیة بحوالي 15 ألف دوالر: "الخسارة الرئیسیة أرشیف كبیر من المشاریع بما فیھا خرائطنا، وملفاتنا، ومراجعنا، ووثائقنا. كانت
لدینا طابعات ومعدات لتصویر الخرائط". قال أبو سلطان إنھم اضطروا إلى وقف العمل في جمیع المشاریع الحالیة حتى یتمكنوا من شراء

معدات جدیدة.

خالد ماجد أبو رحمة (30 عاما) یعمل مع والده في "البرج لالستشارات الھندسیة والتصمیم"، والتي تعمل في برج الجالء منذ 15 عاما. قال إن
الشركة تضع الخطط الھندسیة وتوظف عشرة مھندسین، من بینھم متخصصون في الھندسة المدنیة، والمعماریة، والمیكانیكیة، والكھربائیة.

ساعدت الشركة في تخطیط المنازل، والفیالت، والمباني متعددة الطوابق في غزة. قال: "فقدنا كل شيء - المكتب بأكملھ، واألثاث، والملفات. لم
نأخذ أي شيء".

قدر أبو رحمة أن الشقة التي كانوا یملكونھا قیمتھا 72 ألف دوالر، وأن المعدات واألثاث المفقود تزید قلیال عن 19 ألف دوالر. جمیع المھندسین
العشرة فقدوا وظائفھم نتیجة الھجوم.

كما ألحق الھجوم أضرارا بمباٍن مدنیة حول المبنى. قال مھدي: "المباني والمنازل المحیطة تعرضت ألضرار جسیمة، وبعضھا دُّمر ...
وتعرض مبنى المشتھى القریب منا للجزء األكبر من الضرر". قال إن واجھة المبنى المجاور الذي تملكھ عائلة عنان أصیبت ھي األخرى

بأضرار.

قال الغول إن المباني المجاورة للبرج، بما فیھا برج الوطن ومبنى عنان وفي الجھة المقابلة من الشارع، تضررت أیضا.

قال الدحدوح إن المباني جمیعھا أخلیت، لكن عندما حاول سكان المباني األخرى العودة، وجدوا منازلھم متضررة ولم یتمكنوا من العودة
مباشرة.

أدى تدمیر برج الجالء إلى تھجیر 30 عائلة كانت تعیش فیھ، وتبحث عن مأوى في مكان آخر. قال المھدي: "تشتتت عائلتنا - ذھب كل واحد
منا إلى منزل منفصل. وجدنا منزلین لإلیجار - ننتظر إیجاد خمسة منازل أخرى حتى نتمكن جمیعا من أن نكون معا".

آثار طویلة األمد "لھا تداعیات"، وإغالق غزة

باإلضافة إلى األضرار والدمار الذي لحق باألبراج ومكاتبھا ومساكنھا، من المتوقع أن یكون للھجمات آثار "لھا تداعیات" مختلفة، كالضرر
بالمدنیین واألعیان المدنیة بسبب الھجوم غیر المباشر أو الفوري. تشمل ھذه اآلثار النزوح، وتدني مستوى المعیشة، وإعاقة الحصول على

المأوى والرعایة الصحیة والخدمات األساسیة مثل الكھرباء، وكلھا تؤثر على حقوق اإلنسان األساسیة.

في غزة، تتفاقم ھذه اآلثار بسبب اإلغالق الشامل الذي تفرضھ إسرائیل على القطاع منذ 2007، والذي بالكاد تخفف مصر منھا على حدود
غزة من الجنوب، إذ تبقي على قیودھا. أدى اإلغالق اإلسرائیلي، والقیود على الحدود المصریة، إلى تدمیر اقتصاد غزة. یعتمد 80% من سكان

غزة على المساعدات اإلنسانیة ویعیش أكثر من نصفھم تحت خط الفقر. في 2020، تجاوز معدل البطالة %40 .

https://www.facebook.com/pacf.cp.gaza/about/?ref=page_internal
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تبرر السلطات اإلسرائیلیة إغالق غزة بأسباب أمنیة. لكن الحظر المفروض على حركة أكثر من ملیوني شخص، مع استثناءات ضیقة، على
أساس التھدیدات المعممة، والقیود الشاملة على دخول وخروج البضائع، ینتھك التزامات إسرائیل بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان

والقانون اإلنساني الدولي، اللذین یتطلبان ضمان تلبیة احتیاجات السكان.

السلطات اإلسرائیلیة، مثال، تقیّد بشدة دخول ما یسمى بالمواد "ذات االستخدام المزدوج" التي یمكن استخدامھا ألغراض عسكریة، مثل بناء
األنفاق أو التحصینات. إال أن قائمة "االستخدام المزدوج" تشمل فئات فضفاضة للغایة وعناصر حیویة لتلبیة احتیاجات سكان غزة، بما فیھا

"معدات االتصاالت"، و"عناصر أو منتجات البناء من الفوالذ"، و"معدات حفر (االبار)"، وبعض المعدات الطبیة.

أدت ھذه القیود إلى الحد بشكل كبیر من حصول السكان على مواد البناء وغیرھا من السلع الحیویة إلعادة بناء غزة وبنیتھا التحتیة. یقول
الجیش اإلسرائیلي إن الجماعات المسلحة في غزة تستخدم اإلسمنت لبناء األنفاق، ویقدر أن بناء كیلومتر واحد من األنفاق یتطلب بضع مئات

أطنان من اإلسمنت. لكن الناس في غزة بحاجة إلى أكثر من ملیون طن من اإلسمنت سنویا لبناء وصیانة المنازل، والمدارس، والعیادات
الصحیة، ونظام المیاه، والبنیة التحتیة الحیویة األخرى.

الدمار والضرر اللذان لحقا مؤخرا بعشرات آالف المباني السكنیة والتجاریة والبنیة التحتیة بسبب الضربات اإلسرائیلیة یزیدان من الحاجة إلى
مواد البناء إلصالح وإعادة بناء ھذه المباني. على السلطات اإلسرائیلیة أال تضع قیودا على سلع ھي بمعظمھا مدنیة، وضروریة جدا إلعادة

البناء، بذریعة احتمال استخدام الجماعات المسلحة جزء صغیر منھا لبناء األنفاق أو ألغراض عسكریة أخرى.

تعذُّر الحصول بشكل عام على مواد البناء یعني أن أي جھود إلعادة اإلعمار ستتطلب وقتا طویال إلكمالھا. في مقابالت مع مستثمرین ومالكین
في ثالثة من األبراج األربعة، قال الجمیع إنھ بسبب إغالق إسرائیل، ستستغرق إعادة بناء المباني سنوات. أعرب عدید من أصحاب األعمال

الذین یعتمدون على المعدات المتخصصة التي یخضع دخولھا لقیود، مثل معدات البث، عن قلقھم من أن إعادة البناء ستكون معقدة وبطیئة.

في 13 أغسطس/آب، أعلن الجیش اإلسرائیلي أنھ، في ضوء الوضع األمني المستقر حالیا، سیوسع قائمة البضائع المسموح بدخولھا إلى غزة،
بما في ذلك السماح بدخول "البضائع والمعدات للمشاریع اإلنسانیة". قالت السلطات الفلسطینیة في 17 أغسطس/آب إنھ بحسب المعلومات التي
تلقتھا من السلطات اإلسرائیلیة، فإن "مواد البناء للقطاع الخاص والمتعلقة بالمشاریع اإلنسانیة فقط" ستكون من بین المواد المسموح بدخولھا

إلى غزة. بحسب تقاریر، سمحت السلطات اإلسرائیلیة سمحت بدخول بعض المواد في 19 أغسطس/آب، لكن ما زال من غیر الواضح إلى أي
مدى یمثل ھذا تغییرا في السیاسة وإلى متى ستبقى ھذه اإلجراءات ساریة.

على الحكومة اإلسرائیلیة السماح بدخول اإلسمنت وغیرھا من المواد الالزمة إلعادة بناء البنیة التحتیة المدنیة إلى غزة، على أن تخضع، بالحد
األقصى، لقیود ضیقة موضوعة على أساس تقییمات أمنیة محددة.

ما لم یتم رفع اإلغالق أو تخفیفھ بشكل كبیر، ستتفاقم اآلثار طویلة المدى، والتي تحمل تداعیات أخرى، الناتجة عن تدمیر األبراج والبنیة
التحتیة المدنیة األخرى.

انعدام المساءلة

للسلطات اإلسرائیلیة والفلسطینیة سجل طویل حافل بعدم إجراء تحقیقات ذات مصداقیة في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتھا قواتھما في
غزة. في 12 مایو/أیار، أشار مكتب المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى أنھ یراقب الوضع في غزة. على مكتب االدعاء أن یدرج في
تحقیقھ بشأن فلسطین الھجمات اإلسرائیلیة في غزة غیر القانونیة على ما یبدو، وكذلك الھجمات الصاروخیة الفلسطینیة التي أصابت مراكز

سكانیة في إسرائیل.
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على السلطات القضائیة في الدول األخرى أن تحقق وتقاضي، بموجب القوانین الوطنیة، المتورطین بشكل موثوق في جرائم خطیرة في
األراضي الفلسطینیة المحتلة وإسرائیل بموجب مبدأ الوالیة القضائیة العالمیة.

على األطراف المتحاربة االمتناع عن استخدام األسلحة المتفجرة ذات اآلثار الواسعة في المناطق المأھولة بالسكان بسبب الضرر العشوائي
بالمدنیین الذي یمكن توقعھ. على الدول أیضا دعم إعالن سیاسي قوي یعالج الضرر الذي تسببھ األسلحة المتفجرة للمدنیین ویلتزم بتجنب

استخدام األسلحة التي لھا آثار واسعة النطاق في المناطق المأھولة بالسكان.

یمكن مھاجمة األفراد أو المعدات المستخدمة في العملیات العسكریة، ولكن تبریر تدمیر مبنى كبیر بأكملھ قد یكونون موجودین فیھ یعتمد على
كون الھجوم ال یلحق أضرارا غیر متناسبة بالمدنیین أو الممتلكات المدنیة. تَنَاُسب الھجوم ھو عرضة أكثر للشكوك ألن القوات اإلسرائیلیة

أثبتت سابقا قدرتھا على ضرب أرضیات أو أجزاء معینة من المباني. إال أّن ھذه الھجمات سّوت ثالثة مباٍن باألرض بالكامل من خالل مھاجمة
سالمتھا الھیكلیة كما ھو واضح. فیما یتعلق ببرج الجالء، قال الجیش اإلسرائیلي إنھ، وألن الجماعات المسلحة تحتل عدة طوابق، وجب تدمیر

البرج بأكملھ.

انتشار الفصائل الفلسطینیة المسلحة في األبراج، إذا كان صحیحا، یتعارض مع متطلبات اتخاذ جمیع االحتیاطات الممكنة لتقلیل الضرر الالحق
بالمدنیین الخاضعین لسیطرتھا وتجنب وضع أھداف عسكریة في مناطق مكتظة بالسكان. اتھمت إسرائیل الفصائل الفلسطینیة المسلحة مرارا

باالنتشار بین المدنیین، كما اتھمتھا، دون تقدیم أدلة، باستخدامھم كـ "دروع بشریة" – وھي جریمة الحرب المتمثلة في تعمد وضع القوات
العسكریة مع المدنیین لردع استھداف تلك القوات.

األفراد الذین یأمرون بانتھاكات جسیمة لقوانین الحرب بقصد إجرامي – أي عمدا أو بتھور – أو یرتكبون مثل ھذه االنتھاكات، ھم مسؤولون
عن جرائم حرب. الدولة المسؤولة عن انتھاكات قوانین الحرب ُملَزمة بجبر الضرر بالكامل عن الخسارة أو اإلصابة، بما في ذلك تعویض

األفراد المتضررین.

أدى اإلغالق اإلسرائیلي لغزة منذ 14 عاما، إلى جانب القیود المفروضة على الحدود المصریة، إلى تدمیر االقتصاد في غزة. القیود المفروضة
على دخول السلع التي تعتبر بشكل فضفاض أنھا "ذات استخدام مزدوج"، على سبیل المثال، قللت بشكل كبیر من حصول السكان على مواد

البناء وبعض المعدات الطبیة. ما لم تُرفَع القیود الشاملة على حركة األشخاص والبضائع أو تُخفَّف بشكل كبیر، فإنھا ستعیق جھود إعادة
اإلعمار.

في 27 مایو/أیار، شّكل "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة" لجنة تحقیق لمعالجة الخروقات واالنتھاكات في األراضي الفلسطینیة
المحتلة وإسرائیل، بما في ذلك عبر تعزیز المساءلة وتحقیق العدالة للضحایا. على اللجنة التدقیق في الھجمات غیر القانونیة التي ارتكبتھا
القوات اإلسرائیلیة والفصائل الفلسطینیة المسلحة أثناء قتال مایو/أیار. كما یجب أن تحلل السیاق األوسع، بما في ذلك المعاملة التمییزیة

للحكومة اإلسرائیلیة ضد الفلسطینیین.

قال ویر: "خالل األعمال العدائیة في مایو/أیار، لم تقتل الضربات اإلسرائیلیة غیر القانونیة العدید من المدنیین فحسب، بل دمرت أیضا أبراجا،
ودمرت عشرات الشركات والمنازل، وزعزعت حیاة آالف الفلسطینیین. تمویل المانحین وحده لن یعید بناء غزة. یجب إنھاء اإلغالق الساحق

لقطاع غزة واإلفالت من العقاب الذي یغذي االنتھاكات الجسیمة المستمرة".

https://www.hrw.org/news/2020/06/02/key-questions-and-answers-political-declaration-use-explosive-weapons-populated
https://www.hrw.org/ar/report/2013/04/11/256421#_ftn43
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule150

