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غزة: جرائم حرب على ما یبدو خالل قتال مایو/أیار
االنتھاكات اإلسرائیلیة والفلسطینیة تظھر الحاجة إلى تحقیق من "المحكمة الجنائیة الدولیة"

قالت "ھیومن رایتس ووتش'' الیوم إن القوات اإلسرائیلیة والجماعات الفلسطینیة المسلحة نفذت ھجمات خالل قتال مایو/أیار 2021 في قطاع
غزة وإسرائیل انتُھكت فیھا قوانین الحرب، ویبدو أنھا ترقى إلى جرائم حرب. للجیش اإلسرائیلي والسلطات الفلسطینیة سجل حافل بالتقاعس

في التحقیق في انتھاكات قوانین الحرب المرتكبة في غزة أو المنطلقة منھا.

حققت ھیومن رایتس ووتش في ثالث غارات إسرائیلیة قتلت 62 مدنیا فلسطینیا ولم تكن ھناك أھداف عسكریة واضحة في المنطقة المجاورة.
كما ارتكبت الجماعات الفلسطینیة المسلحة ھجمات غیر قانونیة، حیث أطلقت أكثر من 4,360 صاروخا غیر موجھ وقذیفة ھاون باتجاه مراكز

سكانیة إسرائیلیة، منتھكة بذلك الحظر المفروض على الھجمات المتعمدة أو العشوائیة ضد المدنیین. ستنشر ھیومن رایتس ووتش بشكل
منفصل نتائج الھجمات الصاروخیة التي شنتھا الجماعات الفلسطینیة المسلحة.
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  عناصر من الدفاع المدني الفلسطیني ینقلون جثة أحد المدنیین الـ 44 الذین قتلوا جراء انھیار

ثالثة أبراج سكنیة في غارات إسرائیلیة في وسط مدینة غزة في 16 مایو/أیار 2021. © 2021
رزق عبد الجواد/شینخوا عبر غیتي إمجز

قال جیري سیمبسون، المدیر المساعد لقسم األزمات والنزاعات في ھیومن رایتس ووتش: "نفذت القوات اإلسرائیلیة ھجمات في غزة في مایو/
أیار دمرت عائالت بأكملھا بدون أي ھدف عسكري بالقرب منھا على ما یبدو. استمرار غیاب الرغبة لدى السلطات اإلسرائیلیة في التحقیق
بجدیة في جرائم الحرب المزعومة، فضال عن الھجمات الصاروخیة التي تشنھا القوات الفلسطینیة على التجمعات السكانیة اإلسرائیلیة، یبرز

أھمیة إجراء تحقیق من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة".

أفادت األمم المتحدة أّن الھجمات التي شنھا الجیش اإلسرائیلي خالل قتال مایو/أیار قتلت 260 فلسطینیا، من بینھم ما ال یقل عن 129 مدنیا،
منھم 66 طفال. قالت وزارة الصحة في غزة إن القوات اإلسرائیلیة أصابت 1,948 فلسطینیا، بینھم 610 طفال. قالت السلطات اإلسرائیلیة إن
الھجمات الصاروخیة وقذائف الھاون التي شنتھا الجماعات الفلسطینیة المسلحة أسفرت عن مقتل 12 مدنیا، من بینھم طفالن وجندي وجرح

"عدة مئات". كما قتل عدة فلسطینیین في غزة بسبب اخفاق الصواریخ التي أطلقتھا الجماعات المسلحة وسقوطھا في غزة.

منذ أواخر مایو/أیار، قابلت ھیومن رایتس ووتش شخصیا 30 فلسطینیا شھدوا الھجمات اإلسرائیلیة، أو أقارب لمدنیین قتلوا، أو سكان المناطق
المستھدفة. كما زارت ھیومن رایتس ووتش موقع أربع غارات، وفحصت بقایا ذخائر، وحللت صور األقمار الصناعیة ومقاطع فیدیو وصور

التقطت في أعقاب الھجمات.

ركزت ھیومن رایتس ووتش تحقیقاتھا على ثالث ھجمات إسرائیلیة أسفرت عن سقوط أعداد كبیرة من الضحایا المدنیین ولم یكن بجوارھا
أھداف عسكریة واضحة. من المرجح أن تكون الھجمات اإلسرائیلیة األخرى أثناء النزاع غیر قانونیة.

في 10 مایو/أیار، بالقرب من بلدة بیت حانون، سقط صاروخ إسرائیلي موجھ قرب أربعة منازل لعائلة المصري، مما أسفر عن مقتل ثمانیة
مدنیین، بینھم ستة أطفال. في 15 مایو/أیار، دمرت قنبلة موجھة مبنى من ثالثة طوابق في مخیم الشاطئ لالجئین، مما أسفر عن مقتل 10

مدنیین – امرأتان وثمانیة أطفال من عائلتین تربطھما صلة قرابة. وفي 16 مایو/أیار، ضربت سلسلة من الغارات الجویة اإلسرائیلیة استمرت
أربع دقائق، شارع الوحدة في مدینة غزة، مما أدى إلى انھیار ثالثة مباٍن متعددة الطوابق، وأسفر عن مقتل 44 مدنیا. قال الجیش اإلسرائیلي إنھ

استھدف أنفاقا ومركز قیادة تحت األرض تستخدمھ الجماعات المسلحة، لكنھ لم یقدم تفاصیل لدعم ھذا االدعاء.

في 13 یولیو/تموز، ردّ المتحدث باسم الجیش
اإلسرائیلي على رسالة ھیومن رایتس ووتش

المرسلة في 4 یونیو/حزیران والتي لخصت فیھا
النتائج التي توصلت إلیھا بشأن الحاالت المذكورة

أعاله وطلبت معلومات محددة. من بین ما قالھ
الجیش اإلسرائیلي إنھ "یضرب أھدافا عسكریة
فقط، بعد أن یقیّم أن األضرار الجانبیة المحتملة

الناتجة عن الھجوم لیست مفرطة فیما یتعلق بالمیزة
العسكریة المتوقعة، ... ویبذل جھودا حثیثة لتقلیل
الضرر الذي یلحق باألفراد غیر المتورطین [و]
في العدید من غارات [مایو/أیار] ... عندما كان

ذلك ممكنا ... أرسل إلى المدنیین الموجودین ضمن
األھداف العسكریة إنذارا مسبقا". قال الجیش أیضا
إنھ یحقق في عدد من الھجمات التي وقعت خالل

قتال مایو/أیار لتحدید ما إذا كانت "قواعده قد انتھكت".
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طلبت ھیومن رایتس ووتش في 30 مایو/أیار تصاریح لباحثین كبار في ھیومن رایتس ووتش لدخول غزة إلجراء مزید من التحقیقات في
األعمال العدائیة، لكن السلطات اإلسرائیلیة رفضت الطلب.  ترفض السلطات اإلسرائیلیة منذ 2008 السماح لموظفي ھیومن رایتس ووتش
األجانب بدخول غزة، باستثناء زیارة واحدة في 2016. على حلفاء إسرائیل الضغط من أجل السماح لمنظمات حقوق اإلنسان بدخول غزة

للتحقیق في انتھاكات حقوق اإلنسان وتوثیقھا.

على شركاء إسرائیل، وال سیما الوالیات المتحدة، التي تقدم مساعدات عسكریة كبیرة، والتي استُخدمت أسلحة من صنعھا في ما ال یقل عن
ھجومین من الھجمات التي حققت فیھا ھیومن رایتس ووتش، أن تشترط ألي مساعدة أمنیة مستقبلیة إلسرائیل اتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة

للتحقق منھا لتحسین امتثالھا لقوانین الحرب والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، والتحقیق في االنتھاكات السابقة.

تجري ھیومن رایتس ووتش أبحاثا وستقدم تقریرا منفصال عن الھجمات الصاروخیة التي شنتھا الجماعات الفلسطینیة المسلحة وقتلت مدنیین
بشكل غیر قانوني في إسرائیل وغزة بین 10 و21 مایو/أیار. خالل تلك الفترة، سقط أكثر من 3,680 صاروخا على إسرائیل، وفقا للجیش

اإلسرائیلي. الصواریخ، التي تفتقر إلى أنظمة التوجیھ، تكون عشوائیة بطبیعتھا عند توجیھھا نحو مناطق یتواجد فیھا مدنیون.

قال الجیش اإلسرائیلي إن ضحایا الھجمات الصاروخیة الفلسطینیة وقذائف الھاون من بینھم الطفل عیدو أفیغال البالغ من العمر خمس سنوات،
والذي قُتل في ھجوم في سدیروت في 12 مایو/أیار، وخلیل عواد (52 عاما)، وابنتھ نادین (16 عاما)، وھما فلسطینیان من مواطني إسرائیل،

قتال في 12 مایو/أیار في قریة دھمش، وغرشون فرانكو (55 عاما)، الذي قُتل في رمات غان بصاروخ في 15 مایو/أیار عندما لم یتمكن
ألسباب صحیة من الوصول إلى ملجأ القنابل بعد انطالق صفارات اإلنذار.

بموجب القانون الدولي اإلنساني، أو قوانین الحرب، یجوز لألطراف المتحاربة استھداف األھداف العسكریة فقط. كما یجب علیھا اتخاذ جمیع
االحتیاطات الممكنة لتقلیل الضرر الالحق بالمدنیین، بما في ذلك من خالل توفیر تحذیرات مسبقة حقیقیة من الھجمات. تُحظر الھجمات

المتعمدة على المدنیین واألعیان المدنیة. كما تحظر قوانین الحرب الھجمات العشوائیة، والتي تشمل الھجمات التي ال تمیز بین األعیان المدنیة
والعسكریة أو التي ال تستھدف أھدافا عسكریة. كما تحظر الھجمات التي یكون فیھا الضرر المتوقع للمدنیین والممتلكات المدنیة غیر متناسب
مع المیزة العسكریة المتوقعة. األفراد الذین یرتكبون انتھاكات جسیمة لقوانین الحرب بقصد إجرامي – سواء عمدا أو بتھور – مسؤولون عن

جرائم حرب.

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 على غزة التي أسفرت عن خسائر مدنیة غیر قانونیة على ما یبدو، وكذلك الھجمات الصاروخیة الفلسطینیة

التي أصابت مراكز سكانیة في إسرائیل.

أعمال مایو/أیار العدائیة، مثل سابقاتھا في 2008 و2012 و2014 و2018 و2019، من بین أعمال أخرى، وقعت وسط إغالق إسرائیلي كاسح
لقطاع غزة، الذي بدأ في 2007، والجھود التمییزیة إلخراج الفلسطینیین من منازلھم في القدس الشرقیة المحتلة، إضافة إلى السیاسات

والممارسات التي تشكل جزءا من جرائم الحكومة اإلسرائیلیة ضد اإلنسانیة والمتمثلة في الفصل العنصري واالضطھاد، كما 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 في ذلك عبر تعزیز المساءلة وتحقیق العدالة للضحایا. على اللجنة التدقیق في الھجمات غیر القانونیة التي ارتكبتھا القوات

اإلسرائیلیة والجماعات الفلسطینیة المسلحة أثناء قتال مایو/أیار. كما یجب أن تحلل السیاق األوسع، بما في ذلك المعاملة التمییزیة للحكومة
اإلسرائیلیة ضد الفلسطینیین. قالت ھیومن رایتس ووتش إنھ ینبغي إطالع المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة والسلطات القضائیة األخرى

ذات المصداقیة التي تدرس الوضع، على نتائج اللجنة.
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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 الحكومات أیضا دعم إعالن سیاسي قوي یعالج الضرر

الذي تسببھ األسلحة المتفجرة للمدنیین ویلزم الدول بتجنب استخدام األسلحة التي لھا آثار واسعة النطاق في المناطق المأھولة بالسكان.

قال سیمبسون: "لم تُظھر إسرائیل والسلطات الفلسطینیة أي اھتمام یذكر بمعالجة االنتھاكات التي ترتكبھا قواتھما، لذا ینبغي للمؤسسات
القضائیة العالمیة والوطنیة أن تكثف جھودھا لكسر حلقة الھجمات غیر القانونیة واإلفالت من العقاب على جرائم الحرب. یجب أن تتناول ھذه

التحقیقات أیضا السیاق األوسع، بما في ذلك إغالق الحكومة اإلسرائیلیة الكاسح لغزة وجرائم الفصل العنصري واالضطھاد ضد مالیین
الفلسطینیین".

الغارات الجویة اإلسرائیلیة على غزة، 10-21 مایو/أیار

جاء قتال مایو/أیار 2021 في أعقاب جھود من قبل مجموعات لمستوطنین یھود لطرد سكان فلسطینیین منذ فترة طویلة في القدس الشرقیة من
منازلھم ومصادرتھا. تسمح المحاكم اإلسرائیلیة لمجموعات المستوطنین الیھود برفع دعاوى تعود إلى ما قبل 1948 في القدس الشرقیة

المحتلة، على الرغم من أن الفلسطینیین ُھجروا، وبالرغم من منع جمیع الفلسطینیین اآلخرین بموجب القانون اإلسرائیلي من استعادة الممتلكات
المصادرة منھم في أحداث 1948 داخل إسرائیل. نظم الفلسطینیون مظاھرات حول القدس الشرقیة، وأطلقت قوات األمن اإلسرائیلیة الغاز

المسیل للدموع والقنابل الصوتیة والرصاص الفوالذي المغلف بالمطاط، مما أدى إلى إصابة مئات الفلسطینیین.

في 10 مایو/أیار، بدأت الجماعات الفلسطینیة المسلحة في غزة بإطالق صواریخ باتجاه تجمعات سكانیة إسرائیلیة. نفذ الجیش اإلسرائیلي
بدوره ھجمات صاروخیة ومدفعیة على قطاع غزة المكتظ بالسكان. استخدمت العدید من الھجمات التي شنھا الجیش اإلسرائیلي والجماعات
الفلسطینیة المسلحة أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مناطق مأھولة بالسكان. دخل وقف إطالق النار بین األطراف المتحاربة حیز

التنفیذ في 21 مایو/أیار.

بحثت ھیومن رایتس ووتش في ثالث ھجمات للجیش اإلسرائیلي انتھك فیھا قوانین الحرب، قتلت 62 مدنیا وجرحت العشرات. كما بحثنا في
ھجوم رابع أسفر عن مقتل مدنیین اثنین، وربما استھدف أحد مقاتلي حماس.

بیت حانون

بعد الساعة 6 مساء بقلیل في 10 مایو/أیار، سقط صاروخ موجھ قرب بلدة بیت حانون وقتل ثمانیة أشخاص، بینھم ستة أطفال، جمیعھم على ما
یبدو مدنیون، وأفادت تقاریر بإصابة 18 آخرین. انفجر الصاروخ على ارتفاع نحو متر عن سطح األرض، وعلى بعد عشرة أمتار من أقرب
أربعة منازل متجاورة، تعود ملكیتھا ألربعة أشقاء من عائلة المصري – عرفات، وإبراھیم، ومحمد عطا هللا، ویوسف – الذین كانوا یعیشون

ھناك مع عائالتھم. تقع المنازل على بعد نحو كیلومتر شرقي بیت حانون شمال شرق غزة.

ثمانیة أشخاص قتلوا في الھجوم على بیت حانون، 10 مایو/أیار 2021

أحمد محمد المصري (21 عاما)

إبراھیم یوسف المصري (11 عاما)

مروان یوسف المصري (7 أعوام)

https://www.hrw.org/news/2020/06/02/key-questions-and-answers-political-declaration-use-explosive-weapons-populated
https://www.hrw.org/ar/news/2021/05/12/378696
http://www.mezan.org/post/31578/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%3A+%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85+%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84+%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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رھف محمد المصري (8 أعولم)

یزن سلطان المصري (14  شھرا)

إبراھیم عبدهللا حسنین (16 عاما)

حسین منیر حمد (10 أعوام)

محمد علي نصیر (23 عاما)

تحدث ثالثة من أفراد عائلة المصري ممن شاھدوا اقتراب الذخیرة إلى ھیومن رایتس ووتش. كما تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى أربعة
أفراد آخرین من عائلة المصري وقریب لضحیة لیس من العائلة عما شاھدوه أثناء الھجوم وبعده مباشرة. تحدثت ھیومن رایتس ووتش أیضا

إلى ثالثة أقارب الثنین من الضحایا، لیسوا من عائلة المصري، وشھد أحدھم آثار الھجوم.

قال من قابلناھم إن الھجوم وقع بعد 6 مساء بقلیل، عندما كان أفراد األسرة یقومون بتعبئة الشعیر المعالج في أكیاس لبیعھ للتاجر محمد نصیر.
یُظھر مقطع فیدیو والصور التي التقطت في الیوم التالي أكیاس الشعیر الفارغة والمقلوبة.

وصف محمد نجل محمد عطا هللا اقتراب الذخیرة:

كنت مع إخوتي نعبئ الشعیر في األكیاس. فجأة رأیت شیئا قادما نحونا من الشرق. عندما رأیتھ ألول مرة، كان عالیا في الھواء. ثم نزل تدریجیا
وھو متجھ نحونا، وانفجر على بعد متر واحد من األرض. أصابني شيء في عیني وبطني وساقي. طرت في الھواء وھبطت على األرض. لم

أفقد وعیي. رأیت أن أخي أحمد، وأختي رھف، وابن أخي یزن قد فارقوا الحیاة. كانت أجسادھم ممزقة. كان األمر مروعا.

وقت الھجوم، كان یوسف المصري مع شقیقھ إبراھیم على بعد 200 متر من منازلھم. قال إنھ سمع دوي انفجار ورأى دخانا یتصاعد قرب
المنازل:

ركضنا على الفور إلى منازلنا. رأیت ولدّي المتوفیین، مروان وإبراھیم. تخیل رؤیة دماغ طفلك على األرض. تخیل رؤیة عیون
أبنائك خارج رؤوسھم. تخیل أن تحمل طفلك وتشعر أن جسده یتلوى بسبب كسر عموده الفقري. كان ھناك دخان یتصاعد من

فمي الطفلین ومن مالبسھما. كان المشھد فظیعا.

قال ثالثة آخرون إنھم شاھدوا الذخیرة وھي تقترب من المنطقة قبل أن تنفجر. قال عاھد حسنین (12 عاما)، إنھ بینما كان على سطح منزلھ،
رأى "جسما كبیرا یأتي من منطقة ناحل عوز" في إسرائیل، التي تبعد حوالي 7.5 كیلومترا جنوب شرق بیت حانون، قبل أن تنفجر في مكان
قریب. قال غسان المصري (24 عاما)، الذي كان یعبئ الشعیر بجانب القتلى والجرحى في الھجوم، إنھ كان یواجھ الشرق عندما رأى شیئا
قادما من الجنوب الشرقي كان "یطیر على ارتفاع منخفض وبھدوء باتجاه الناس، ثم انفجر في الھواء بالقرب من األرض". كانت إحسان
 الزعانین، ابنة عرفات المصري البالغة من العمر 29 عاما، جالسة خارج منزل والدیھا عندما وقع الھجوم. قالت إنھا قبل االنفجار رأت

"صاروخا" قادما من الجو "من الشرق".
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قال أقارب الضحایا لـ ھیومن رایتس ووتش إن الھجوم أسفر عن مقتل نجلي یوسف، إبراھیم (11 عاما)، ومروان (7 أعوام)؛ ونجل محمد
عطا هللا، أحمد (21 عاما)، وابنتھ رھف (8 أعوام)، وحفیده یزن (14 شھرا). كما قتل ولدان من عائالت الجیران وھما إبراھیم عبد هللا حسنین

(16 عاما)، وحسین منیر حمد (10 أعوام)، والجار التاجر، محمد علي نصیر(23 عاما).

زارت ھیومن رایتس ووتش الموقع في 26 مایو/أیار و23 و26 یونیو/حزیران، وتحدثت مع شھود عیان على الھجوم وآثاره. قمنا بتحلیل
صور لبقایا ذخائر كانت قد التقطتھا منظمة حقوقیة أخرى تأكدنا بشكل مستقل أنھا التقطت صباح 11 مایو/أیار في الموقع، ومقطع فیدیو تم

تصویره في أعقاب الھجوم مباشرة وتبیّن لنا أنھ حقیقي.

یشیر الضرر المحدود لالنفجار والتشظي في مكان الحادث إلى استخدام ذخیرة ذات مردود متفجر صغیر. كما یشیر عدم وجود فوھة ارتطام
إلى أن الذخیرة انفجرت في الجو. بقایا الذخیرة التي تم تصویرھا صباح 11 مایو/أیار تشیر إلى أن السالح المستخدم كان نوعا من الصواریخ

الموجھة المستخدمة لمھاجمة عربات مدرعة أو مواقع محصنة أو أفرادا في أماكن مفتوحة.

بناء على مقابالت مع أفراد عائلة المصري وصور جویّة، خلصت ھیومن رایتس ووتش إلى أن أضرارا إضافیة كبیرة لحقت بمنزلین من
منازل المصري األربعة أثناء ھجوم آخر، بعد أن غادرت العائالت منازلھا، في وقت ما بین منتصف نھار 11 مایو/أیار و20 مایو/أیار.

قال جمیع من قابلناھم إن أیا من القتلى أو الناجین من الھجوم لم ینتم ألي جماعة مسلحة. قال أقارب أحمد المصري، الذي قُتل، إنھ كان عضوا
في "فتح"، الحزب السیاسي المھیمن في السلطة الفلسطینیة، والذي لم یشارك في األعمال القتالیة في غزة. لم تشر أي جماعة مسلحة في غزة
على مواقعھا اإللكترونیة إلى أي من القتلى كأعضاء، وھو ما تفعلھ عادة بعد مقتل أي من مقاتلیھا. لم تجد ھیومن رایتس ووتش أي دلیل على

أن أي من الضحایا كانوا من المقاتلین.

المزاعم اإلسرائیلیة الرسمیة حول ھذا الھجوم غیر واضحة ومتناقضة.

في 11 مایو/أیار، أفاد "موقع واینت" (Ynet) اإلخباري اإلسرائیلي أن الجیش اإلسرائیلي قال إن ستة أطفال في غزة قتلوا في "عملیات إطالق
صواریخ فاشلة" لحركة "الجھاد اإلسالمي" الفلسطینیة.

في 16 مایو/أیار، نشر الجیش اإلسرائیلي على وسائل التواصل االجتماعي صورة فیھا رجال قال إنھم "نشطاء" فلسطینیون قتلتھم القوات
اإلسرائیلیة في قطاع غزة منذ 10 مایو/أیار، ومن بینھم "محمد علي محمد نصیر"، أحد الرجال الذین قُتلوا في الغارة. لم تذكر الصورة متى

وأین قتلوا. وفي الیوم نفسھ، أفاد "موقع واال" (Walla) اإلخباري اإلسرائیلي أن الجیش اإلسرائیلي قال إنھ قتل ثمانیة "نشطاء" من "حماس"
والجھاد اإلسالمي، بمن فیھم نصیر، مرة أخرى دون أن یذكر متى وأین قُتلوا.

قال ثالثة أشخاص – أحد الناجین من ھجوم المصري، وصحفي محلي، وأحد أشقاء محمد – لـ ھیومن رایتس ووتش إن الصورة على الملصق
العسكري اإلسرائیلي تظھر محمد نصیر. زارت ھیومن رایتس ووتش منزلھ، وشاھدت الفتة معلقة على خارج منزل األسرة تظھر وجھ محمد

نصیر، وتأكدت أنھ نفس الشخص الذي یظھر في الملصق اإلسرائیلي.

قال جالل شقیق نصیر وثالثة آخرین لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ ال ینتمي إلى جماعة مسلحة وإنھ تاجر یشتري الشعیر ویبیعھ كعلف
للحیوانات، بما في ذلك من عائلة المصري بانتظام، ویقوم بوظائف متفرقة أخرى.

قال جالل إن نصیر كان دائما ما ینقل المواد والبضائع للبیع باستخدام عربة تجرھا الخیل . قال إنھ في 10 مایو/أیار، أخذ نصیر عربة الخیل
إلى منازل المصري لنقل الشعیر إلى السوق. وانضم حسین نجل منیر، الذي قُتل في الھجوم، إلى محمد على العربة. قال شخصان إن أحد

أسباب مقتل العدید من األطفال في الغارة ھو أنھم كانوا یتجمعون حول الحصان عندما وصل إلى منازل المصري.

https://www.ynet.co.il/news/article/BkjSZH00Ou
https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1393789556848275456
https://news.walla.co.il/item/3435764
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قال أربعة شھود إنھم قبل الھجوم بقلیل سمعوا ذخیرة واحدة أو أكثر تنطلق باتجاه إسرائیل من غزة، رغم أنھم لم یروھا ولم یعرفوا من أین تم
إطالقھا. بناء على مقابالت مع شاھد ومراجعة لمقطع فیدیو، تبیّن لـ ھیومن رایتس ووتش أنھ بعد الساعة 6 مساء بقلیل أصاب صاروخ تابع

للجھاد اإلسالمي سیارة مدنیة في مرصد ھضبة الجمل، المعروف أیضا بـ تلة یانتشیك، في إسرائیل، على بعد كیلومترین غرب مدینة سدیروت
اإلسرائیلیة وحوالي 2.6 كیلومتر شرق منازل المصري، مما أدى إلى إصابة مدني واقفا بجانبھا.

ومع ذلك، لم تبرر السلطات اإلسرائیلیة غارة المصري على أنھا رد على الھجوم الصاروخي. بخالف تقارب الوقت، لم تجد ھیومن رایتس
ووتش أي دلیل على وجود صلة بین الھجوم الصاروخي والضربة الجویة.

لم تجد ھیومن رایتس ووتش أي دلیل على وجود ھدف عسكري في موقع الغارة أو بالقرب منھ. یعتبر الھجوم غیر الموجھ نحو ھدف عسكري
محدد غیر قانوني. لم یقدم الجیش اإلسرائیلي معلومات تبرر الھجوم. یجب أن ینظر التحقیق في الھجوم فیما إذا كانت القوات اإلسرائیلیة قد
استھدفت ھدفا عسكریا، وإذا كان ھناك ھدف عسكري مشروع، وإذا ما تم اتخاذ جمیع االحتیاطات الممكنة لتقلیل الضرر بالمدنیین، وإذا ما
كانت المكاسب العسكریة المتوقعة تفوق الخسائر المتوقعة في أرواح المدنیین. أي ھجوم غیر قانوني ونُفِّذ بنیة اجرامیة – عمدا أو بتھور –

یعتبر جریمة حرب.

مخیم الشاطئ

ھجوم 15 مايو/أيار

حوالي الساعة 1:40 من فجر 15 مایو/أیار دمرت غارة جویة إسرائیلیة مبنى من ثالثة طوابق یملكھ عالء أبو حطب في مخیم الشاطئ. المخیم
الذي یغطي نصف كیلومتر مربع على ساحل شمال غزة یأوي حوالي 90 ألف شخص معظمھم في مبان متعددة الطوابق. یُعدّ المخیم أحد أكثر

األماكن اكتظاظا في العالم.

قال أبو حطب لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ عاش في الطابقین األول والثاني من المبنى طوال 30 عاما مع أسرتھ. قال إنھ أّجر الطابق األرضي
لحالق ومحل حلویات ومحل بقالة وكانت جمیعھا مغلقة وقت الھجوم. قال:

غادرت منزلي سیرا على األقدام حوالي الساعة 1:30 صباحا للذھاب إلى بعض المتاجر المحلیة المفتوحة في وقت متأخر خالل
الفترة التي تسبق العید [عطلة انتھاء شھر رمضان المبارك] لشراء ألعاب ووجبات خفیفة لألطفال للعید وشراء بعض الطعام
حیث كنا جائعین. قبل مغادرة المنزل لم یكن ھناك تحذیر من حدوث أي شيء لمنزلنا. لم نتلق مكالمة ھاتفیة ولم تكن ھناك
ضربة بطائرة دون طیار ینفذونھا أحیانا لتحذیر األشخاص من استھداف مبناھم. كان ذلك سیُخیف األطفال على األقل،

وسیھربون من المنزل في الوقت المناسب.

قال أبو حطب إنھ بعد حوالي 15 دقیقة من مغادرتھ سمع "انفجارا مدویا ھز المنطقة بأكملھا":

ركضت عائدا نحو الدخان وأدركت أنھ منزلي. أضحى ركاما. شعرت بكل شيء من حولي یدور. أصبت بصدمة وفقدت الوعي.
عندما استعدت وعیي رأیت عمال اإلنقاذ یبحثون عن جثث تحت األنقاض وینتشلون األشالء. مّزق الھجوم الجثث. بقیت أجزاء
أخرى تحت األنقاض ألنھم لم یتمكنوا من العثور علیھا. لم یكن ھناك مسلحون في منزلي أو بالقرب منھ وال صواریخ أو قاذفات

صواریخ ھناك. ما زلت ال أعرف سبب قصف منزلي وقتل زوجتي وأوالدي وأختي وأطفالھا. ما ذنبھم؟

https://bit.ly/3hgiAmy
https://www.ynet.co.il/news/article/ry3g01w0000
https://www.youtube.com/watch?v=oqU7eaHdP7o
https://www.ynet.co.il/news/article/ry3g01w0000
https://www.interpal.org/20160311-al-shati-refugee-camp-gaza/
https://www.unrwa.org/ar/where-we-work/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D9%87/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6
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سمع سامي أبو حطب، ابن عم عالء أبو حطب، الذي یعیش بالقرب من منزلھ انفجارا وسرعان ما سمع في األخبار المحلیة أن منزل ابن عمھ
قد أصیب. ركض إلى المنزل ورأى المبنى منھارا تماما. قال:

في البدایة وجدت ابنتھ ماریا. كانت تمشي في الشارع وقد أصیبت في وجھھا. قال أحدھم إن االنفجار كان قویا فرماھا من
النافذة. ثم سمعنا بكاء طفل ووجدنا فتحة في األنقاض عرضھا حوالي 50 سم رأینا من خاللھا طفال وأمھ. كانت أخت عالء

تحتضن طفلھا. رأیت جسدھا ممزقا من الخلف. لو لم تحتضنھ لقُتل. قالوا الحقا إن ساق الطفل مكسورة ورأیت بعض اإلصابات
األخرى على وجھھ وجسمھ.

قال سامي إنھ واصل البحث تحت األنقاض:

فجأة لمست ساقا، ثم وجدت دماغا، ثم رأیت طفال وعرفت أنھ یامن، ابن عالء. بقیت بعض مالمح وجھھ بادیة. ثم وجدت یوسف
میتا، وھو ابن آخر لعالء. عملنا على انتشال الجثث حتى الساعة 7 صباحا. ساعدت جرافة في انتشال بعض جثث األطفال. كلھم

فقدوا أعضاء: ید وساق وجلد من رؤوسھم. یصعب وصف األمر. ستجھش بالبكاء لمجرد محاولة تخیلھ.

قتل الھجوم عشرة أشخاص - امرأتان وثمانیة من أطفالھما، منھم زوجة أبو حطب یاسمین حسن أبو حطب، (30 عاما)، وأربعة من أطفالھما:
یوسف (11 عاما) وبالل (10 أعوام) ومریم (8 أعوام) ویامن (6 أعوام). بینما أصیبت ابنتھما ماریا (أعوام 5) لكنھا نجت. كما قُتلت شقیقة
أبو حطب مھا أبو حطب الحدیدي (35 عاما) وأربعة من أطفالھا: صھیب (14 عاما) ویحیى (11 عاما) وعبد الرحمن (8 أعوام) وأسامة (6

أعوام). كما أصیب ابنھا عمر (5 أشھر) لكنھ نجا. لم ترد أنباء أخرى عن وقوع إصابات في الھجوم.

عشرة أشخاص قتلوا في الھجوم على مخیم الشاطئ لالجئین، 15 مایو/أیار 2021

یاسمین حسن أبو حطب (30 عاما)

یوسف أبو حطب (11 عاما)

بالل أبو حطب (10 عاما)

مریم أبو حّطب (8 أعوام)

یامن أبو حطب (6 أعوام)  

مھا أبو حطب الحدیدي (35 عاما)  

صھیب الحدیدي (14 عاما)  

یحیى الحدیدي (11 عاما)  
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عبد الرحمن الحدیدي (8 أعوام)  

أسامة الحدیدي (6 أعوام)  

ھیومن رایتس ووتش زارت الموقع في 23 مایو/أیار و12 یونیو/حزیران وتحدثت إلى سبعة شھود عیان في أعقاب الھجوم ووجدت وصّورت
وحللت بقایا ذخیرة على سطح أحد الجیران المباشرین لعائلة أبو حطب وراجعت صورا ومقاطع فیدیو منشورة على وسائل التواصل

االجتماعي.

قال أربعة أشخاص إن مبنى أبو حطب انھار عند وصولھم بعد دقائق من الھجوم. صور القمر الصناعي الُملتَقَطة في الیوم السابق ال تظھر أي
آثار للضرر في حین أن الصور الُملتَقَطة الساعة 10:36 من صباح یوم 15 مایو/أیار تظھر تدمیر مبنى أبو حطب. كما تُظھر صور األقمار

الصناعیة عالیة الدقة الُملتَقَطة في 20 مایو/أیار أن المباني األربعة المحیطة بھا تضررت بشدة مع ظھور األنقاض في مكان قریب.

بناء على مراجعة مخلفات الذخیرة التي وجدتھا ھیومن رایتس ووتش یوم 23 مایو/أیار تأكدنا من تعّرض المبنى لضربة مباشرة من قنبلة
موجھة ألقیت جوا ومجھزة بصمام تأخیر التفعیل الذي سمح بتفجیر الذخیرة الحقا وتدمیر دعامات المبنى وھدمھ. القنبلة "جي بي یو 39"

(GBU-39) ذات القطر الصغیر تصنعھا شركة "بوینغ" وتصدّرھا الوالیات المتحدة إلى إسرائیل.

قال الجیش اإلسرائیلي إنھ استھدف مبنى في مخیم الشاطئ لیلة 15 مایو/أیار ألن "عددا من كبار مسؤولي منظمة حماس اإلرھابیة [كانوا] في
شقة تستخدم كبنیة تحتیة لإلرھاب"، وإن الھجوم قتل عشرة أشخاص. كما قال إن ھجومھ على المخبأ أدى إلى انھیار المبنى.

كل من قابلتھ ھیومن رایتس ووتش بشأن الھجوم قال إنھ لم یعلم بوجود أي مسلحین في المبنى أو بالقرب منھ وقت الھجوم. لم نعثر على أي
دلیل آخر على وجود مجموعات مسلحة فلسطینیة في المبنى وقت الھجوم، أو أي دلیل على وجود مخبأ تحت المبنى. قال محمد السید، أحد
جیران أبو حطب صاحب المبنى الذي استأجر مساحة في الطابق األرضي من المبنى لمدة 14 عاما، إن أبو حطب ال صلة لھ بأي جماعة

مسلحة.

لم تجد ھیومن رایتس ووتش أي دلیل على وجود ھدف عسكري في موقع الغارة أو بالقرب منھ. الھجوم غیر الموجھ إلى ھدف عسكري محدد
یعتبر غیر قانوني. لم یقدم الجیش اإلسرائیلي معلومات تبرر الھجوم. التحقیق في الھجوم یجب أن یؤدي إلى التأكد من استھداف القوات

اإلسرائیلیة لھدف عسكري، وإن كان ھناك ھدف عسكري مشروع، فھل اتُخذت جمیع االحتیاطات الممكنة لتقلیل الضرر بالمدنیین، وما إذا
فاقت المكاسب العسكریة المتوقعة الخسائر المتوقعة في أرواح المدنیین. أي ھجوم غیر قانوني یُنفّذ بنیة إجرامیة - عمدا أو بتھور - یعد جریمة

حرب.

ھجوم 11 مايو/أيار

بعد الساعة 4:30 صباحا بقلیل في یوم 11 مایو/أیار أصابت قنبلة ملقاة جوا مبنى طیبة المكون من سبعة طوابق على بعد 50 مترا من مبنى أبو
حطب الذي أصیب بعد أربعة أیام. أفادت تقاریر بمقُتل مدنیین وإصابة اثنین آخرین.

رائد بارود الذي یعیش في الطابق الخامس من المبنى والذي تضرر سقفھ قال إنھ كان یستعد ألداء صالة الفجر عندما وقع الھجوم. قال إنھ لم
یسمع دوي انفجار، بل امتألت شقتھ بالدخان األسود والغبار فجأة.

https://www.federalregister.gov/documents/2015/06/03/2015-13478/36b1-arms-sales-notificationTO
https://archive.md/4bS3w
https://www.timesofisrael.com/un-rights-chief-israels-airstrikes-on-gaza-may-constitute-war-crimes/
http://www.mezan.org/post/31578/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%3A+%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85+%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84+%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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أحمد صالح الذي یسكن بالقرب من مبنى طیبة سمع دوي انفجار أثناء أداء صالة الفجر في مسجد السوسي القریب. ھرع إلى المبنى وصعد مع
السكان المحلیین اآلخرین وأفراد الدفاع المدني إلى الطابق السادس للبحث عن ناجین:

وجدنا أم ُصبح في الحمام وكانت تغتسل استعدادا لصالة الفجر. كان نصف جسدھا داخل حوض االستحمام والنصف اآلخر
ُمتدلیا خارجھ. كانت ھناك شظایا في جمیع أنحاء جسدھا. غطینا جسدھا بستارة الحمام ثم بحثنا ُمطّوال عن ابنھا عبود. وجدُت

بطانیة ثم كعب قدمھ وكان باردا. كان تحت األنقاض ملقى على بطنھ ورأسھ مكسور.

قتل الھجوم أمیرة عبد الفتاح صبح (58 عاما) وابنھا عبد الرحمن یوسف صبح (19 عاما) الذي كان لدیھ شلل دماغي.

أثناء زیارات للموقع في 23 مایو/أیار و12 یونیو/حزیران الحظت ھیومن رایتس ووتش أن الركن الجنوبي الشرقي من الطابق السابع من
المبنى مدمر بالكامل ونفس الركن في الطابق السادس متضرر جزئیا. كما زارت ھیومن رایتس ووتش شقة في الطابق الخامس تضررت

وظھر جزء من الذخیرة المستخدمة في الھجوم في السقف. یمكن كذلك رؤیة األضرار التي لحقت بالمبنى في صور األقمار الصناعیة عالیة
الدقة الملتقطة في 14 مایو/أیار.

الضرر المرصود وصور البقایا التي حللتھا ھیومن رایتس ووتش وعدم حدوث انفجار عند االصطدام یشیر إلى أن السالح المستخدم كان قنبلة
موجھة من الجو ومجھزة بصمام تأخر التفعیل الذي یسمح لھا باختراق الھیكل بدال من االنفجار مباشرة عند االصطدام. كثیرا ما یستخدم

الجیش اإلسرائیلي ھذا النوع من الذخیرة.

أخبر مدني ھیومن رایتس ووتش، وھو یقیم في المنطقة المجاورة للھجوم ولم یشأ الكشف عن ھویتھ، بأن أحد أعضاء "كتائب القسام"، الجناح
العسكري لحركة حماس، كان في المبنى وقت الھجوم. لم یذكر أي شخص تحدثت إلیھ ھیومن رایتس ووتش بشأن الھجوم أنھ من بین الضحایا.

لم تقدم السلطات اإلسرائیلیة   أي معلومات عن ھجوم 11 مایو/أیار علنا بما في ذلك الھدف المقصود واالحتیاطات التي اتخذتھا لتقلیل الضرر
الالحق بالمدنیین.

شارع الوحدة بمدينة غزة

قبیل الساعة 1 من صباح یوم 16 مایو/أیار، شن الجیش اإلسرائیلي سلسلة من الغارات استغرقت أربع دقائق وسط مدینة غزة.

كان عمر أبو العوف الناجي الوحید من عائلتھ بعد انھیار المبنى المكون من أربعة طوابق الذي كانوا یعیشون فیھ. قُتل والده أیمن مدیر قسم
الطب الباطني في "مستشفى الشفاء" بغزة ووالدتھ وشقیقاه. قال:

حوالي الساعة 1 صباحا كنت جالسا مع عائلتي في غرفة المعیشة. كان والدي طبیبا، وقد عاد لتوه من عملھ في مستشفى الشفاء.
ثم سمعنا دوي انفجارات. بعد االنفجار األول أرادت والدتي الفرار من المبنى، لكن والدي رفض وقال إنھ ال یُمكن أن نكون من

بین المستھدفین ألننا نعیش في منطقة مدنیة.

ثم ھزت أربعة انفجارات منزلنا. حدث كل ذلك في غضون خمس ثوان. اھتز المنزل وظننت أنھ سینھار. بعد االنفجار الثاني بدأ
المنزل یھتز. أمسكت بید أختي وسحبتھا إلى الممر وعانقتھا في محاولة لحمایتھا. ثم سمعت صاروخ آخر ورأیت نیرانا خارج

النافذة وانھار جدار الممر وفجأة اختفت األرضیة وبدأ كل شيء یتساقط علینا، ثم جاءت القنبلة األخیرة. لقد دمرتنا.

https://www.unmas.org/en/programmes/state-palestine
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بقیت أختي تحت ذراعي تتنفس لمدة 15 دقیقة. طلبت منھا أن تردد الشھادتین ثم استشھدت [ماتت]. لم أكن أعرف مكان والدي.
سمعت أمي تردد الشھادتین ثم صمتت. كان أخي ما یزال على قید الحیاة.

قال إنھ ظل تحت األنقاض لمدة 12 ساعة:

سمعت أفراد الدفاع المدني وسیارات اإلسعاف. صرخت لكنھم لم یسمعوني. شعرت أنني میت. لكنھم وجدوني أخیرا.

لماذا قتلوا عائلتي ویتموني؟ حتى ذلك الیوم كان لدینا منزل. كان لدي عائلة. كان لكل فرد من أفراد األسرة حلم. اختفى كل شيء
في ثانیة واحدة.

عاش عزام القولق مع عائلتھ في الطابق الثالث من مبنى على الجانب الشرقي من مجمع القولق. قال:

سمعت دوي انفجار شدید وشعرت بالمبنى یھتز. بعد دقیقة أو نحو ذلك حدث انفجار ثان وانقطعت الكھرباء وبدأت الجدران
تتصدع وتساقط الغبار على رؤوسنا. بعد ثوان قلیلة ألقى بنا انفجار ثالث على األرض. أصیبت األرضیات والجدران بأضرار
بالغة وُكسرت األبواب وكنا نمیل نحو الشارع. سمعت أبناء عمي وجیراني في الخارج یقولون "اخرج من ھنا!"، فأمسكت أنا

وزوجتي األطفال وساعدنا عناصر الدفاع المدني على الخروج.

ظلت شقة عائلتھ سلیمة إلى حد كبیر بینما انھار الطابقان األدنى منھ مما أسفر عن مقتل شقیقیھ وزوجة أحدھما وخمسة من أطفالھم:

عندھا وقعت الصدمة. ھبطت شقتنا [في الطابق الثالث] إلى مستوى الشارع وأتذكر فقط أنني كنت أفكر "أین ھو باقي المبنى؟"
عندما عثروا على جثة أخي عزت بعد حوالي أربع ساعات وجدوا أیضا ابنھ عزیز (11 عاما) حیّا بین ذراعیھ.  رحم هللا  أخي

,لقد حماه.

راجعت ھیومن رایتس ووتش صورا جویة نشرھا الجیش اإلسرائیلي على اإلنترنت وصورا ومقاطع فیدیو منشورة على اإلنترنت جمعھا
باحثون مستقلون زاروا المكان وصورا لألقمار الصناعیة ملتقطة في 20 مایو/أیار. تُظھر المواد أن الھجوم الذي استمر أربع دقائق شمل ما
بین 18 و34 غارة أصابت نقاطا مختلفة على طول حوالي 1030 مترا من خمسة شوارع داخل منطقة بمساحة 0.7 كیلومتر مربع. وقعت 11

غارة على األقل على امتداد 400 متر من شارع الوحدة.

قال الجیش اإلسرائیلي إنھ استھدف أنفاقا ومركز قیادة تحت األرض تستخدمھ جماعات مسلحة. طبقا لوزارة الصحة في غزة واألقارب الذین
قابلتھم ھیومن رایتس ووتش، تسببت الغارات في مقتل 44 مدنیا: 18 طفال و14 امرأة و12 رجال، وإصابة 50 آخرین بعد انھیار ثالثة مبان.
بین القتلى 22 فردا من عائلة القولق. من بین 22 شخصا قُتلوا في األجزاء المدمرة من مبنى أبو العوف 11 فردا من عائلة أبو العوف وخمسة

أفراد من عائلة اشكنتنا وأربعة أفراد من عائلة الفرنجي. كما دمرت الغارات عددا من المباني المجاورة.

44 شخص قتلوا في الھجوم على شارع الوحدة، 16 مایو/أیار 2021

أشخاص قتلوا في مبنى
عائلة القولق الشرقي

أشخاص قتلوا في مبنى
عائلة القولق الغربي

أشخاص قتلوا في الجزء الشرقي
من مبنى عائلة أبو العوف

أشخاص قنلوا في الجزء الغربي
من مبنى عائلة أبو العوف

https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000007787471/israel-airstrikes-gaza.html
https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-05-16/the-latest-islamic-leaders-hold-emergency-meeting-on-gaza
https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000007787471/israel-airstrikes-gaza.html


7/27/2021 Human Rights Watch | غزة: جرائم حرب على ما یبدو خالل قتال مایو/أیار

https://www.hrw.org/ar/news/2021/07/27/379290 12/17

عزت معین القولق  (44
عاما)  

سعدیة یوسف القولق
 (86 عاما)  

صبحیة اسماعیل أبو العوف (68
عاما)

توفیق إسماعیل أبو العوف (80
عاما)   

دعاء عمرالقولق (39
عاما)  

فواز أمینالقولق  (63
عاما)   

مجدیة أبو العوف (82 عاما)   دیانا أبو العوف (46 عاما)   

محمد معین القولق  (39
عاما)

بھاء أمینالقولق  (50
عاما)  

شیماء عالء أبو العوف (21 عاما)
 

أیمن توفیق أبو العوف (50 عاما)
  

حال محمد القولق  (13
عاما)  

أمل جمیل القولق  (42
عاما)

روان عالء أبو العوف (18 عاما)
 

ریم أبو العوف (40 عاما)   

یارا محمدالقولق  (10
أعوام)  

رھام فواز القولق  (32
عاما)

رجاء صبحي أبو العوف (41
عاما)  

توفیق أیمن أبو العوف (17 عاما)
  

زید عزت القولق  (8
أعوام)

سامح فوازالقولق  (29
عاما)  

تاال أیمن أبو العوف (13 عاما)  دیما رامي االفرنجي (16 عاما)  

روال محمد القولق (6
أعوام)

طاھر شكري القولق
 (24 عاما)  

عبیر نمر اشكنتنا (30 عاما)   یزن رامي االفرنجي (14 عاما)   

آدم عزت القولق  (4
أعوام)

عبد الحمید فواز القولق
 (23 عاما)  

دانا ریاض اشكنتنا (9 أعوام)   میرا رامي االفرنجي (12 عاما)   

آیات ابراھیمالقولق  (19 
عاما)

أمیر رامي االفرنجي  (10 أعوام)
 

یحیى ریاض اشكنتنا (5 أعوام)  

أحمد شكري القولق  (16 
عاما)  

النا ریاض اشكنتنا (6 أعوام)   محمد أحمد أكي (40 عاما)   

ھناء شكري القولق  (15 
عاما)  

زین ریاض اشكنتنا (عامان)    

أمین محمدالقولق  (93 
عاما)

حازم عادل القمع (48 عاما)    

ختام سلیم القولق  (50 
عاما)
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قصي سامح القولق (عام 
واحد)  

  

زارت ھیومن رایتس ووتش الموقع في 27 مایو/أیار، و12 یونیو/حزیران و6 یولیو/تموز وتحدثت إلى عشرة شھود عیان على الضربات وما
تالھا ممن كانوا یعیشون بالقرب من المباني المتضررة، وحللت صور األقمار الصناعیة وصّورت موقع الغارات والمباني المدمرة وحللت

صورا ومقاطع فیدیو لما بعد الھجوم، وكذلك صورا ومقاطع فیدیو منشورة عبر وسائل التواصل االجتماعي.

صور األقمار الصناعیة الملتقطة في 20 مایو/أیار تُظھر عدة مناطق متأثرة على طول شارع الوحدة والشوارع المجاورة. تقع األبنیة الثالثة
المدَمرة على امتداد طریق بطول 150 مترا في شارع الوحدة بین طریقین متعامدین یتقاطعان معھ: شارع عبد القادر الحسیني وشارع سعید

العاص. قال شاھدان على الحادثة لـ ھیومن رایتس ووتش إنھما شاھدا حفرا في الشارع أمام مبنى أبو العوف.

قال من قابلتھم ھیومن رایتس ووتش إن جمیع القتلى الـ 44 كانوا داخل المباني الثالثة وقت وقوع الھجمات.

امتلكت عائلة القولق مبنیَین من المباني الثالثة المدمرة. قال عزام القولق أحد الناجین من مبنَیَي القولق إن مبناه لم یُقصف مباشرة، لكنھ مع ذلك
انھار. قال عمر أبو العوف (17 عاما) إن عائلتھ امتلكت بنایة من ثالثة أقسام وإن الناس ماتوا في قسمین منھا. طبقا لوصف ناج من ھجوم آخر
تحدثت إلیھ ھیومن رایتس ووتش وخبراء استشارتھم "نیویورك تایمز" فإن جزء على األقل لم یُقصف مباشرة، بل انھار إثر قصف الشارع أو

الرصیف المجاور.

في 9 یونیو/حزیران، أخبر مسؤول عسكري إسرائیلي صحیفة "ذا إندبندنت" أن الغارات على شارع الوحدة تضمنت استھداف بُنى تحتیة تحت
األرض عبر إصابة الطریق في زاویة "بنوع قیاسي من الذخیرة" انفجرت "بضعة أمتار" تحت األرض لضمان "الحد األدنى من األضرار
الجانبیة ألي شيء فوق السطح". كما قال إن سالح الجو اإلسرائیلي یعتقد - لكنھ لم یعثر على أدلة بعد – باحتمال وجود متفجرات أو ذخائر
مخزنة تحت األرض، وأن ذلك تسبب في انھیار المباني. كما قال الجیش اإلسرائیلي لـ نیویورك تایمز إنھ برمج الفتیل بحیث یسمح بانفجار

القنابل في أعماق األرض لزیادة التأثیر على األنفاق وتقلیل الضرر أعاله.

في 2 یونیو/حزیران، أخبر الجیش اإلسرائیلي نیویورك تایمز أنھ استھدف خالل الھجوم على شارع الوحدة مركز قیادة تحت األرض، دون أن
یحدد ما یعنیھ بذلك. كما اعترف بعدم معرفة حجمھ أو موقعھ بالضبط وقت الھجوم. لو استھدف الجیش "مركز قیادة تحت األرض" فعال، فإن
مدى الضربات على شارع الوحدة والشوارع األربعة األخرى، التي تشمل حوالي ألف متر من الطریق، یوحي باعتقاده أن المركز موجود في

مكان ما على طول تلك األجزاء من الشوارع.

وفقا لمقاطع فیدیو عسكریة إسرائیلیة للھجوم وصور لمخلفات ذخیرة قالت الشرطة الفلسطینیة في غزة إنھا جمعتھا من شارع الوحدة في 16
مایو/أیار وعرضتھا على نیویورك تایمز، خلصت ھیومن رایتس ووتش إلى أن غارات شارع الوحدة شملت استخدام ألف كیلوغرام من قنابل
"جي بي یو-31" (GBU-31) أُسِقطت جوا وبھا مجموعة توجیھ قنابل الھجوم المباشر المشترك التي تنتجھا شركة بوینغ وتصدّرھا الوالیات

المتحدة إلى إسرائیل.

لم یقل أي من الشھود الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش إنھ تلقى أو سمع أي تحذیر أصدرتھ السلطات اإلسرائیلیة إلخالء مبانیھم قبل
الضربات اإلسرائیلیة.

لم یقدم الجیش اإلسرائیلي أي معلومات تثبت وجود أنفاق أو مركز قیادة تحت األرض في ھذه المنطقة ولم یظھر أن المكاسب العسكریة
المتوقعة من الھجمات تجاوزت الضرر المتوقع للمدنیین والممتلكات المدنیة. كما لم یذكر الجیش سبب عدم سماح الظروف بتقدیم تحذیر مسبق

فعال لسكان شارع الوحدة إلخالء منازلھم قبل الھجوم.

https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000007787471/israel-airstrikes-gaza.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/gaza-israel-bombing-wehda-street-b1864227.html
https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000007787471/israel-airstrikes-gaza.html
https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000007787471/israel-airstrikes-gaza.html
https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000007787471/israel-airstrikes-gaza.html
https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/israel-joint-direct-attack-munition-tail-kits-and-munitions
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استخدام الذخائر المتفجرة ذات التأثیر الواسع مثل قنابل جي بي یو-31 في ھذه المنطقة المكتظة بالسكان تسبب في أضرار متوقعة للمدنیین
واألعیان المدنیة.

لم تجد ھیومن رایتس ووتش أي دلیل على وجود ھدف عسكري في موقع الغارات الجویة أو بالقرب منھ، بما في ذلك أنفاق أو مركز قیادة
تحت األرض أسفل شارع الوحدة أو المباني المجاورة لھ. الھجوم غیر الموجھ إلى ھدف عسكري محدد یعتبر غیر قانوني. یجب أن یؤدي
التحقیق في الھجوم إلى التأكد من استھداف القوات اإلسرائیلیة لھدف عسكري، وإن كان ھناك ھدف عسكري مشروع، فھل فاقت المكاسب
العسكریة المتوقعة الخسائر المتوقعة في أرواح المدنیین. كما ینبغي التأكد من اتخاذ جمیع االحتیاطات الممكنة لتقلیل الضرر الواقع على

المدنیین، بما في ذلك احتمال أن تتسبب الھجمات على الطریق في انھیار مبان متجاورة متعددة الطوابق یسكنھا المئات. أي ھجوم غیر قانوني
یُنفّذ بنیة إجرامیة - عمدا أو بتھور – یشكل جریمة حرب.
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