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 مػقػدمػػة

في أوقات النزاع المسمح نظرًا لحاجتيـ الماسة لالعتماد عمى الغير  وتضرراً يحة األطفاؿ األكثر تأثرًا تعتبر شر 
، بأنفسيـ لتمبية حاجاتيـ الذاتية، وعدـ استطاعتيـ اتخاذ التدابير األمنية الالزمة لمحفاظ عمى حياتيـ ومصالحيـ

إف  نتياكات المباشرة مث  القت  واالصابة، ب لذلؾ ال تقتصر االنتياكات الموجية لحقوؽ األطفاؿ عمى اال
ويجعميـ عرضة  المستشفى، يؤثر بشك  مباشر عمى حياة ىؤالء األطفاؿو المدرسة والمنزؿ و استيداؼ الوالديف 

  ويشك  مساسًا جديًا بجممة حقوؽ اإلنساف بالنسبة لألطفاؿ. لمختمف أنواع االنتياكات، ب 
وما ينتج  ، بغض النظر عف طبيعة ىذا النزاع،شك  واسع بوجود نزاع مسمحوترتبط عمميات استيداؼ األطفاؿ ب

سواء  ،عنو مف تكويف جماعات مسمحة وتجييزات عسكرية قد تمعب دورًا في توسيع دائرة الخطر حوؿ األطفاؿ
 . وليس ببعيد ما يحدث في األراضيىذا التقرير فيالحقًا  يردبتجنيدىـ أو استيدافيـ أو استغالليـ كما 

الفمسطينية المحتمة وباألخص في قطاع غزة، فقد مست قوات االحتالؿ وبشك  جوىرؼ بجممة حقوؽ اإلنساف 
صابة  واعتقاؿ بالنسبة لمفمسطينييف في قطاع غزة وال سيما األطفاؿ والنساء وقد تنوعت تمؾ االنتياكات مف قت  وا 

ارس ومنع وصوؿ المساعدات اإلنسانية مف إلى تدمير المنازؿ وتيجير أصحابيا واستيداؼ المستشفيات والمد
طاؿ مختمف أوجو الحياة في القطاع، وظير ىذا جميًا خالؿ العدواف األخير عمى قطاع غزة خالؿ حصار خانق 
 فكانت المعاناة األكبر والخسائر الفادحة تخص شريحة األطفاؿ.)الجرؼ الصامد(، 

دور  في سياؽجية ضد األطفاؿ في أوقات النزاع المسمح يأتي ىذا التقرير والذؼ يتناوؿ أىـ االنتياكات المو 
رسمية الموثقة لالنتياكات الأحد األطراؼ غير وكونو في الدفاع عف حقوؽ األطفاؿ مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف 

االنتياكات الموجية ضد والمشاركة في عمميات الرصد واإلبالغ التابعة لألمـ المتحدة، حيث يغطي التقرير 
 .2014العاـ  خالؿ األطفاؿ

 2014وتجدر اإلشارة إلى اف تصعيد اليجمات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة بمغ ذروتو في الثامف مف تموز/ يوليو 
 شامالً  عدواناً  خالليا شنت' الصامد الجرؼ' اسـ عمييا أطمقت النطاؽ واسعة عسكرية عممية فيعندما شرعت 

 وارتكبت المختمفة، بأنواعيا الحربية والطائرات والبحرية البرية القوات فيو شاركت غزة قطاع عمى مسبوؽ  وغير
 بشك  المدنييف استيدفت ،( يوماً 50، استمرت )النطاؽ واسعة وتدمير قت  وأعماؿ جرائـ االحتالؿ قوات خالليا
 بالمنشآتو  وممتمكاتيـ المدنييف بالسكاف واسعاً  دماراً  وألحقت منازليـ، داخ  منيـ المئات وقتمت ومتعمد مباشر

 الطبية، والطواقـ والمستشفيات الطبية المنشآت أيضاً  االستيداؼ وطاؿ القطاع، في األساسية الحيوية والمرافق
 إطالؽ وقف التفاؽ التوص  عف ُيعمف أف قب  جسيمة ومنظمة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني، انتياكات في

 . 2014(أغسطس) آب 26 الموافق الثالثاء يـو النار
واستخدمت تكتيكات غير مسبوقة كإجراء )ىانيباؿ(  لمقوة، المفرط باالستخداـ اإلسرائيمية اليجمات اتسمتو 

 قت  حيث. المباشرة غيرأـ  المباشرة سواء اليجمات تمؾ آلثار وتعرضاً  معاناة األكثر األطفاؿ وكافوالضاحية. 
 االنتقاؿ عمى جبرأ او منزلو دمر مف ومنيـ و،والدي أحد فقد أو لإلصابة آخريف مئات تعرض فيما األطفاؿ مئات
 .واالستقرار األمف عف بحثاً  سكنو مكاف مف
 
 الصادر عف األمـ 1612لموصوؿ إلى القرار  الزمني اإلطار التاريخي والتسمس  باستعراض التقرير يبدأ 

تقارير مف الجيات المشاركة واآللية التي ترفع بيا ال ،المتحدة والخاص بحماية األطفاؿ في أوقات النزاع المسمح
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باإلضافة إلى التعريفات الخاصة  ،عام  بوتنتياكات الموجية ضد األطفاؿ والسياؽ الواجب الاالفي متابعة 
 بالطف .

ذ يعرض في قطاع غزة 2014العاـ  األطفاؿ خالؿ االنتياكات الموجية لحقوؽ مف ثـ يستعرض مجم  و  . وا 
د األطفاؿ المتعارؼ عمييا وقت النزاع المسمح وباألخص في األراضي التقرير االنتياكات التسعة الموجية ض

 الفمسطينية المحتمة، فإنو يتناوؿ ما يقع منيا عمى األرض.
استنادًا إلى مجموعة المبادغ التوجييية التي  1612ويستخدـ التقرير تفسير ك  انتياؾ مف انتياكات القرار 

وقد (، وقد تـ تعدي  بعض البيانات الواردة في التقرير UNICEFف )أعدتيا منظمة األمـ المتحدة لمطفولة يونيس
وفقًا لممفيـو الموسع لقرار مجمس إذا وجد عدد مف ضحايا أحداث داخمية مرتبطة بحالة النزاع المسمح  يضاؼ
 . 1612األمف 

مف  ف دائرة النزاعععف مدػ التزاـ قوات االحتالؿ والجماعات المسمحة وما انبثق  توضحوينتيي التقرير بخاتمة 
 ظروؼ انسانية وأوضاع معيشية بالقوانيف واالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية األطفاؿ وقت النزاع المسمح.
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 توطػئػة
 

 انتياؾ في الذروة الثمانينيات عقد وخاصة الثانية األلفية مف األخيرة العقود في المسمحة والنزاعات الحروب شكمت
 األطفاؿ تجارة السيما االنتياكات لباقي إضافة المسمحة، النزاعات في واستخداميـ ـتجنيدى خاصة األطفاؿ حقوؽ 

 لمطفولة أف متعددة دولية ومواثيق مناسبات وفي أعمنت قد المتحدة األمـ أف مف الرغـ ىعم الجنسية، واالعتداءات
 جنيف إعالف في و ،اإلنساف لحقوؽ  العالمي اإلعالف في ذلؾ ورد فقد خاصتيف، ومساعدة رعاية في الحق
 الخاص الدولي العيد وفى والسياسية المدنية بالحقوؽ  الخاص الدولي العيد وفى ،1924 لعاـ الطف  لحقوؽ 
زاء والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوؽ   يمثموف  الذيف األطفاؿ تواجو التي الخطيرة االنتياكات تمؾ وا 
 والتصديق لمتوقيع وعرضت اعتمدت الطف  بحقوؽ  خاصة اتفاقية لوضع المتحدة األمـ تداعت البشرية، مستقب 

 . 1990 سبتمبر/أيموؿ 2 في نافذة وأصبحت 1989 عاـ في العامة الجمعية قرار بموجب واالنضماـ
مف المعايير وااللتزامات غير قابمة لمتفاوض، تمت الموافقة عمييا عالميًا، وتوفر الحماية  ةوتمث  االتفاقية مجموع

مف ىـ دوف الثامنة م األشخاص األطفاؿ. وباعتماده ليذه االتفاقية، أقّر المجتمع الدولي بحاجة لحقوؽ  والدعـ
إلى رعاية خاصة وحماية ال يحتاجيا الكبار. ولدعـ القضاء لدرء سوء المعاممة واالستغالؿ  مف العمر عشر

 العالـ.المنتشريف بصورة متزايدة في أنحاء 
يوصي بأف يعيف األميف العاـ خبيرًا مستقاًل  1993عامة لألمـ المتحدة قرارًا في عاـ ىذا وقد اتخذت الجمعية ال

لدراسة تأثير الصراعات المسمحة عمى األطفاؿ، وذلؾ إثر توصية قدمتيا لجنة حقوؽ الطف . وىو ما تـ بالفع  
 حيث كمف األميف العاـ لألمـ المتحدة السيدة غراسا ماشي  بإعداد تقرير بالخصوص. 

ضرورة بناء  إلى-أثر النزاعات المسمحة عمى األطفاؿ  حوؿ-1996وقد دعت دراسة غراسا ماشي  في عاـ 
لى ضرورة مشاركة مجمس األمف الدولي في  نظاـ لمرصد واإلبالغ عف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ األطفاؿ، وا 

 المضمار.ىذا 
ة حوؿ األطفاؿ والنزاعات المسمحة، كما اعتمدت المتحد تعييف أوؿ ممث  لألميف العاـ لألمـتـ  1997وفي عاـ 

البروتوكوليف االختيارييف الممحقيف باالتفاقية والمتعمقيف بحماية األطفاؿ مف  2000الجمعية العامة في عاـ 
االستغالؿ الجنسي والمشاركة في الصراع المسمح. حيث يحدد البروتوكوؿ االختيارؼ الخاص بعدـ مشاركة 

. ويطالب الدوؿ ببذؿ أقصى طاقاتيا اإلجبارؼ ت المسمحة سف الثامنة عشر كحد أدنى لمتجنيد األطفاؿ في النزاعا
لحظر مف ىـ دوف الثامنة عشر مف االشتراؾ اشتراكًا مباشرًا في النشاطات العدائية. فيما يشدد البروتوكوؿ 

لمواد والعروض اإلباحية؛ عمى في األطفاؿ، وبغاء األطفاؿ واستخداـ األطفاؿ في ا باإلتجاراالختيارؼ المتعمق 
ضرورة تجريـ ىذه االنتياكات الخطيرة لحقوؽ الطف  ويركز عمى أىمية زيادة الوعي العاـ والتعاوف الدولي في 

 الجيود الرامية لمكافحة تمؾ االنتياكات.
مف حجـ  افزيديحقوؽ الطف  شرحًا مفصاًل لمنصوص و  ةباتفاقي افالممحق افاالختياري فوفر البروتوكواليو  

التدابير المعنية بحقوؽ  االلتزامات عمى نحو أوسع مما جاء في االتفاقية األصمية، كما أنيما استخدما لزيادة
 اإلنساف. 

بشأف األطفاؿ والنزاعات المسمحة قائمة  2001وقد أدرج األميف العاـ لألمـ المتحدة في تقريره السنوؼ لعاـ 
قائمة باالنتياكات  2003كما عرض في تقريره لعاـ  يستخدمونيـ،أو  بأطراؼ المنازعات الذيف يجندوف األطفاؿ

  اآلتي:البالغة لحقوؽ الطف  أثناء المنازعات والمتمثمة في 
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 ؛القتل والتشويو بحق األطفاؿ 
 ؛تجنيد األطفاؿ أو استخداميـ في القتاؿ 
 ؛االعتداءات عمى المدارس والمستشفيات 
 ؛جسمي الجسيـ بحق األطفاؿاالغتصاب أو غيره مف أشكاؿ العنف ال 
 ؛االختطاؼ 
 .الحرماف مف وصوؿ المساعدات اإلنسانية لألطفاؿ 

 :ىي األولية لمقائمة انتياكات ثالثة الفمسطيني الفريق وأضاؼ
 االعتقاؿ 
 التعذيب  
 (.المنازؿ ىدـ) القسري  والتيجير 

 
رًا إلزاميًا آللية الرصد عف مجمس األمف الدولي، والذؼ وضع إطا 1612صدر القرار رقـ  2005وفي عاـ 

واإلبالغ في البمداف التي يسودىا نمط راسخ في تجنيد األطفاؿ، ومتضمنًا لالنتياكات الستة سالفة الذكر، وحدد 
ذلؾ اإلطار دور اآللية في " جمع وتقديـ معمومات موضوعية ودقيقة وموثوقة في الوقت المناسب عف عمميات 

طفاؿ في انتياؾ ألحكاـ القانوف الدولي المعموؿ بيا، وعف سائر االنتياكات تجنيد األطفاؿ واستخداـ الجنود األ
 المسمحة "  المتضرريف بالصراعاتوأعماؿ اإليذاء التي ترتكب في حق األطفاؿ 

وقد طمب مف ك  فرؽ األمـ المتحدة القطرية في البمداف المدرجة في قائمة األميف العاـ ألف تؤسس آلية لمرصد 
 المتضرريف.وفريق عم  عمى مستوػ القطر، وخطة عم  لدعـ األطفاؿ  1612ص القرار واإلبالغ بخصو 

آلية الرصد واإلبالغ ال تيدؼ  إتباعضماف الرصد المنتظـ، عممًا بأف إلى كما دعا قرار مجمس األمف المذكور 
أو الدولية، مع أنو  باألساس إلى المالحقة الجنائية بصورة مباشرة أو المشاركة باإلجراءات الجنائية الوطنية

 باإلمكاف تحوي  قضايا االنتياكات إلى منظمات تساند الضحايا في رفع دعاوػ قضائية.
مف معايير اختيار البمداف أو األطراؼ  2009لسنة  1882وقد وسع مجمس األمف الدولي بموجب قراره رقـ 

 االعتداءات الجنسية.و  تصاباالغ، التشويو ،الممزمة باإلبالغ عف ىذه االنتياكات بحيث تشم  القت 
بمد تقـو برفع تقاريرىا مرة ك  شيريف لمجمس  14في  1612تواجدت فرؽ عم  تطبيقًا لمقرار  2010وفي عاـ 

 األمف.
 مجمس قرار بحسب عنيا واإلبالغ الطف  حقوؽ  انتياكات لمراقبة ةآليأنشأت  المحتمة الفمسطينية األراضي وفي
 غير عم  مجموعة تقـو حيث .اليونيسيف مف وبدعـ المسمحة النزاعات يف األطفاؿ حوؿ 1612 رقـ األمف
  .األطفاؿ بحق الستة الخروقات عف طوعية تقارير برفع( 2007) عاـ ومنذ رسمية

آلية لرصد أخطر االنتياكات التي ُترتكب ضد األطفاؿ في حاالت  1612أنشأ مجمس األمف، بموجب القرار 
تبمغ  1612آللية التي يشار إلييا باسـ آلية الرصد واإلبالغ المنشأة بموجب القرار الصراع واإلبالغ عنيا. وىذه ا

 أو المدارس مياجمة كجنود، واستخداميـ األطفاؿ تجنيد تشويييـ، أو األطفاؿ عف ستة انتياكات جسيمة )قت 
 المساعدات  سبي قطع األطفاؿ، اختطاؼ الخطيرة، الجنسية االنتياكات مف وغيره االغتصاب المستشفيات،
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باإلضافة إلى ثالثة انتياكات أضافيا الفريق العام  في األراضي الفمسطينية وىي  .(األطفاؿ عف اإلنسانية
 (القسرؼ  التيجير السيئة، والمعاممة التعذيب األطفاؿ، واعتقاؿ )احتجاز

تابع لألمـ المتحدة المعني تشك  تقارير آلية الرصد واإلبالغ األساس لعم  الفريق العام  التابع لمجمس األمف ال
باألطفاؿ والنزاع المسمح ويمكف أف تسفر في نياية األمر عف فرض جزاءات معينة، أو محاورة الجماعات 
المسمحة التي ُيبمغ عف ارتكابيا انتياكات ضد األطفاؿ لوضع خطة عم  بشأف كيفية وضع حد ليذه االنتياكات 

 .بصورة منيجية

 1612بموجب القرار  عنيا غاإلبال يتـ التي االنتياكات

  يجب أف تكوف األحداث قد وقعت في سياؽ نزاع مسمح ومرتبطة بو. :السياؽ
 .عاـ 18 دوف  ىـ ممف األشخاص أؼ أطفاؿ، أو طف  :الضحية
 .لمدولة تابعة غير مسمحة مجموعة أو لدولة تابعة مسمحة قوات في أفراد :االنتياؾ مرتكب
 . لمدولة التابعة المسمحة واتالق إلىتشير  :المسمحة القوات

 لتعريفيا وفقاً  وذلؾ دولة ألؼ المسمحة القوات عف المتميزة المسمحة المجموعات إلى تشير :المسمحة المجموعات

 . المسمحة النزاعات في األطفاؿ اشتراؾ بشأف الطف  حقوؽ  التفاقية االختيارؼ  البروتوكوؿ مف الرابعة المادة في

 إال حرب جرائـ عف مسئوليف يكونوا أف يمكف المدنييف بأف تظير الدولية الممارسات أف مف بالرغـ :الحظةم 
   .  المدنييف نشاطات عمى تركز لـ الرصد واإلبالغ آلية أف

 
 
 

 روتوكول االختياري التفاقيت حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعاث المسلحتمه الب الرابعةالمادة 

ال يجوز أف تقـو المجموعات المسمحة المتميزة عف القوات المسمحة ألؼ دولة في أؼ ظرؼ مف الظروؼ بتجنيد أو  .1
 .استخداـ األشخاص دوف سف الثامنة عشرة في األعماؿ الحربية

ع التدابير الممكنة عمميًا لمنع ىذا التجنيد واالستخداـ، بما في ذلؾ اعتماد التدابير القانونية تتخذ الدوؿ األطراؼ جمي .2
  .الالزمة لحظر وتجريـ ىذه الممارسات

 ال يؤثر تطبيق ىذه المادة بموجب ىذا البروتوكوؿ عمى المركز القانوني ألؼ طرؼ في أؼ نزاع مسمح.  .3
سمح بالتطوع في قواتيا المسمحة الوطنية دوف سف الثامنة عشرة بالتمسؾ تقـو الدوؿ األطراؼ التي ت 3.3المادة 

 :بالضمانات لكفالة ما يمي كحد أدنى
 أ( أف يكوف ىذا التجنيد تطوعًا حقيقيًا؛)
 ب( أف يتـ ىذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة مف اآلباء أو األوصياء القانونييف لألشخاص؛)
 ى المعمومات الكاممة عف الواجبات التي تنطوؼ عمييا ىذه الخدمة العسكرية؛ج( أف يحص  ىؤالء األشخاص عم)
 .د( أف يقدـ ىؤالء األشخاص دلياًل موثوقًا بو عف سنيـ قب  قبوليـ في الخدمة العسكرية الوطنية)
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 بحق األطفاؿ )اإلصابة( القتل والتشويو: 

مباشر وغير  وتيرة استيداؼ األطفاؿ بشك  فيغير مسبوؽ ب  وتصاعدًا  ، استمراراً 2014شيد العاـ الحالي 
الحرب التي شنتيا قوات  ،وكاف الحدث األكبر خالؿ العاـ ،مباشر نتيجة الصراع القائـ مع قوات االحتالؿ

، حيث عمدت قوات االحتالؿ عمى استيداؼ االحتالؿ عمى قطاع غزة بما أسمتو )عممية الجرؼ الصامد(
 (558)سقوط  ىذه الفترة تقد سجمو  يح،األطفاؿ بشك  مباشر ما أدػ إلى سقوط اآلالؼ منيـ بيف قتي  وجر 

طالؽ النار وتدمير المنازؿ فوؽ نتيجة تعرضيـ  جريح( 2650قتمى، و)أطفاؿ  لالستيداؼ المباشر بالقصف وا 
( آخريف نتيجة 26( أطفاؿ، واصابة )8وشيدت نفس الفترة مقت  ) .قوات االحتالؿ مف قب  رؤوس قاطنييا

ـ مع قوات االحتالؿ، كاالنفجارات الناتجة عف األجساـ المشبوىة تعرضيـ ألحداث مرتبطة بالصراع القائ
طالؽ النار بأسمحة تعود لمفصائ  المسمحة.   والصواريخ المحمية وا 

 

 2014 العاـ خالؿ األطفاؿ مف الضحايا أعداد( 1) رقـ جدوؿ

 

 

 

 

 
 
 
 

 اع غزة والتي كانت عمى النحو التالي:أىـ األحداث التي أدت إلى مقتل األطفاؿ واصابتيـ في قط وفيما يمي

مساء يـو الثالثاء الموافق  2:55قصفت طائرة استطالع تابعة لقوات االحتالؿ اإلسرائيمي، عند حوالي الساعة 
 طوابق، ومقاـ عمى مساحة 3، بصاروخ تحذيرؼ منزؿ المواطف عودة أحمد دمحم كوارع، المكوف مف 8/7/2014

منطقة جورة الموت بخاف يونس. غادر سكاف المنزؿ عمى الفور وتجمع في  عائالت، في 5، وتقطنو 2ـ170
المكاف عدد كبير مف سكاف المنطقة، وتوجو عدد منيـ إلى المنزؿ المستيدؼ مف أج  حمايتو مف القصف، فيما 

 دقائق، قصفت طائرات االحتالؿ المنزؿ ما أسفر عف 10كاف ينتشر في الشارع عشرات المواطنيف. وبعد نحو 
صابة  6مواطنيف، بينيـ  9تدميره بالكام ، وأسفر ذلؾ عف مقت    20آخريف بجروح جرػ نق   28أطفاؿ، وا 

إلى مستشفى غزة األوروبي بخاف يونس، والشيداء ىـ: عمار دمحم احمد جودة،  8منيـ إلى مستشفى ناصر و
(. نق  إلى المستشفى عاماً  13عامًا(. نق  إلى المستشفى األوروبي، حسيف يوسف حسيف كوارع، ) 18)

 2014 العاـ خالؿ األطفاؿ مف الضحايا أعداد يوضح جدوؿ

 558 استيداؼ قوات االحتالؿمف األطفاؿ نتيجة  القتمىعدد 

 2650 االحتالؿ قوات استيداؼ نتيجة األطفاؿ مف الجرحى عدد

 8 داخمية أحداث نتيجة األطفاؿ مف القتمى عدد

 26 داخمية أحداث نتيجة األطفاؿ مف الجرحى عدد

 3242 المجموع
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 10عامًا(. نق  إلى المستشفى األوروبي. باس  سالـ حسيف كوارع، ) 52األوروبي. دمحم إبراىيـ عودة كوارع، )
عامًا(. نق  إلى مستشفى ناصر. عبد هللا دمحم  12أعواـ(. نق  إلى المستشفى األوروبي. دمحم عمي فرج كوارع، )

عامًا(، نق  إلى مستشفى  12ستشفى ناصر. قاسـ جبر عدواف كوارع، )عامًا(. نق  إلى م 17احمد كوارع، )
مساًء، في مستشفى ناصر متأثرًا  7:30أعواـ(، وأعمف عف وفاتو الساعة  8ناصر. سراج إياد عبد العاؿ، )

المصادر الطبية عف وفاة المواطف سامي عبد هللا احمد جودة  أعمنت، 19/7/2014بحالتو الخطيرة، وبتاريخ 
 بيا في نفس الحادث. أصيببالجراح التي  رامتأث

عامًا(  47يعرض التقرير مقتطفات مف إفادة مشفوعة بالقسـ صرح بيا المواطف عمي فرج مصطفى كوارع )
 لممركز، وىي عمى النحو اآلتي:

 15) دمحم وأبنائي:   كوارع صبحية وزوجتي مني مكونة وعائمتي عاما   47 العمر مف وابمغ كوارع مصطفى فرج عمي/ المواطف أنا
 السمطة لدى موظف واعمل( أعواـ 3) وعطا( أعواـ 6) وىشاـ( أعواـ 9) وفرح( عاـ 12) وغساف( عاـ 14) وبيساف( عاما  

 عودة/ المواطف لمنزؿ الترابي شارعمل الموازي  الترابي الشارع في والواقع كوارع حارة في الكائف بيتي في سكفأو  الفمسطينية الوطنية
 الموت جورت بمنطقة المحاكـ لمجمع المؤدي العاـ الموت جورت شارع عمى الغربية الناحية مف يطالف الترابييف شارعيفوال كوارع
 عمى صحوتوبينما كنت نائما  في غرفتي  ـ8/7/2014 الموافق الثالثاء يـومف  15:00  الساعة حوالي عند. خانيونس بمدينة
 ثـ المنزؿ في موجوديف جميعا   فوجدتيـ عمييـ ألطمئف أبنائي نـو غرفة باتجاه ىبتوذ مفزوعا   فراشي مف قمت شديد انفجار صوت
 رف  لحظتيا منزلي باب إلى مسرعا   وذىبت صالتي قطعت لحظتيا شديد، اخر انفجار صوت سمعت صالتي وأثناء الظير صميت
 أنييت عودة المواطف منزؿل اإلسرائيمية الطائرات مف قصف ىناؾ باف لي وقالت أبنائي عف سألتني أختي وكانت النقاؿ ىاتفي

 خرج بانو فأجابوني عنو إخوتو فسالت فقدتو دمحم ابني ماعدا فوجدتيـ أبنائي عف ابحث المنزؿ لداخل ورجعت أختي مع المكالمة
 الترابي مشارعل توجيت ثـ العاـ الموت جورت لشارع ثـ لمحارة الترابي الشارع باتجاه مسرعا   اتجيتحينيا  مشارعل دقائق عشر قبل

 واألقارب، جيراف مف اغمبيـ الشارع في األشخاص مف عدد وجدت مترا   20 ب وصولي وقبل كوارع عودة المواطف منزؿ فيو الواقع
أكممت طريقي إلى المنزؿ  ثـ المقصوؼ المنزؿ داخل مصابيف ىناؾ ولكف يروه لـ بانيـ أجابوني ولكنيـ دمحم ابني عف سالتيـ

 في كثيف غبارمع  كامل بشكل مدمر كوارع عودة بيت شاىدت المكاف وصمت عندماو  بالمارة مزدحمة طريقال وكانتالمقصوؼ 
 احد فأجابني دمحم ابني عف لحظتيا لتأس ،المنزؿ محيط في شاىدت عدد كبير مف المواطنيفو  كريية رائحة اشتـ وكنت الجو

 وشاىدت الركاـ تحت وجميعيـ قصفيـ وتـ السطح واعتموا المنزؿ وادخم األطفاؿ مف مجموعة ومعوأف ابني ب اسمو اذكر لـ الجيراف
 ابو تاكسيات لمكتب تابعة سيارات كانت الركاـ تحت مف ينتشمونيـ الذيف األفراد فييا ينقموف  المنزؿ محيط في مدنية سيارات لحظتيا
فمـ أستطع التعرؼ  مقطعيف وكانوا السوداء ربةباألت مغطيف كانوا الركاـ تحت مف انتشاليـ تـ الذيف األفراد بعض فشاىدت الراشد

 بعدىا األفراد نقل وأكممت لممكاف اإلسعاؼ سيارات وصمت تقريبا   ساعة ربع بعد ،أجده لـ ولكف بينيـ دمحم ابني عف بحثتعمييـ، 
 ابني فأب جابونيفأ االستقباؿ في لتأس ،دمحم ابني عف بحثكي أل في خانيونس الطبي ناصر لمستشفى توجيت ساعة نصفحوالي ب

 نقمنا التالي اليـو صباح وفي عميو وتعرفتتوجيت إلى الغرفة المذكورة  فشعرت بحزف شديد، بعدىا الموتى ثالجةغرفة  في دمحم
 مف غفير جمع ومعنا توجينا ثـ عمييـ وصمينا خانيونس بمدينة السنة أىل مسجد إلى توفوا قد سبعة آخريف معو وكاف الجثة
 دمحمابني محـ، و/ وىـ جميعا   دفنيـ تـ وىناؾ كوارع آؿ مدفف في المحافظة وبالتحديد غرب خانيونس مقابر مجمع إلى الناس
 .ؿالعا عبد وسراج كوارع، سالـ وباسل جودة، دمحم عماد كوارع، دمحم هللا وعبد عودة، جبر وقاسـ كوارع، يوسف وحسف كوارع إبراىيـ

 



10 

 

 الموافق الثالثاء يـو مساءمف  23:30 الساعة حوالي عند اثنيف، روخيفصا اإلسرائيمية، الحربية الطائرات أطمقت
 شماؿ بمحافظة حانوف  بيت في حمد شارع في الكائف ،حمد أحمد دمحم المواطف منزؿ باحة تجاه ،8/7/2014

 37) حمد أحمد دمحم حافع عبد: ىـ والشيداء نساء،( 3) بينيـ مف العائمة أفراد مف( 6) مقت  في تسبب ما غزة،
 ابراىيـ: وشقيقيو ،(عاماً  67) حمد محمود خمي  رسمية: ووالدتو ،(عاماً  30) حمد حمد سيا: وزوجتو ،(عاماً 

 العائمة أفراد مف( 5) القصف جراء أصيب كما(. عاماً  21) دينا: ميدؼ وابنة ،(عاماً  40) وميدؼ ،(عاماً  35)
 4) وكناف ،(عاماً  17) دمحم: الطفميف يقيووشق ،(عاماً  20) حمد ميدؼ يانس: وىـ أطفاؿ،( 4) بينيـ مف

 المنزؿ تضرر لمقصف ونتيجة(. سنوات 5) دمحم: وشقيقو ،(سنوات 6) حمد حافع الديف نور: والطف  ،(سنوات
 العائمة أف الميدانية التحقيقات وتفيد. طفيف بشك  المجاورة السكنية المنازؿ مف( 3) عدد تضرر كما بالغ، بشك 
 االستطالع طائرات ففاجأتيـ الكيربائي، التيار انقطاع ظ  في المنزؿ باحة يتوسط مسمج في تتواجد كانت

 .متتالييف بصاروخيف اإلسرائيمية

  عامًا(، وىو مالؾ المنزؿ، ظروؼ القصف عمى النحو اآلتي: 74ويصف المواطف دمحم أحمد عبد اليادؼ حمد )

 قررت اإلفطار بعيدو الميل ساعات في ،8/7/2014 الموافق ثالثاءال يوـ صادؼ الذي رمضاف مف العاشر في منزلي في تواجدت
 العائمة وتجتمع أسبوع، منذ الحجازية الديار في العمرة أداء مف عادت وأنيا خاصة المنزؿ، باحة في لمجموس الخروج وزوجتي

 مف مكشوفة وىي مربع، متر( 4) مساحتيا تبمغ التي ،الباحة في اليومي جموسنا مكاف في جمسنا حيث ليا، الشتياقيـ يوميا  
 ،(سنوات 5) ونور ودمحم( سنوات 10) أمير: الصغار وأطفاليـ( عاما   32) سيا وزوجتو( عاما   37) حافظ: أبنائي وتجمع األعمى،
 ،(عاما   37) إبراىيـ: وابني ،(سنوات 5) وكناف( عاما   20) يانس: وأبنائو( عاما   21) دينا: وابنتو( عاما   40) ميدي: وابني

 تشنو الذي العدواف ظل في غزة في أحداث مف يجري  ما حوؿ المجتمعيف عائمتي وأفراد تحدثت(. عاما   67) رسمية الحاجة وزوجتي
 مساء مف 23:00 الساعة حوالي عند وذلؾ -يوميا   معتاد ىو كما -الكيربائي التيار انقطع حتى القطاع، عمى االحتالؿ قوات

 التي -خاصة أنني كنت أسمع تحميق ألصوات الطائرات اإلسرائيمية لمنوـ، يذىبوا أف منيـ وطمبت ،مغادرتيـ فقررت نفسو، الثالثاء
 ما بعد ولكف والراحة، النـو بيدؼ ميدي ابني منزؿ ودخمت كميـ، األطفاؿ أحفادي معي وأخذت -حانوف  بيت أجواء تغادر تكاد ال

 23:30 الساعة حوالي عند وذلؾ قوي، انفجار صوت بسماع فوجئت يثوان وبعد ،لممكاف أحفادي بعض رجع ميدي ابني دار دخمنا
 الغبار سوى  أشاىد لـ المنزؿ خارج األمر، الستطالع بسرعة خرجت النوافذ، زجاج تحّطـ في تسبب نفسو، الثالثاء يوـ مساء مف

 ينزؼ فشاىدتو لصوت،ا نحو تقدمت ،"سيدي يسيد" :يقوؿ -حافظ ابف -(سنوات 5) نور حفيدي صراخ صوت سمعت والدخاف،
 وحاولت حافظ نور حفيدي حممت فييا، نجمس كنا التي الباحة في ىنا كاف االنفجار أف أدركت جسده، يغطي والغبار وجيو مف دما  

 انفجارا   أف لو فقمت ،"ياحج في شو" :لي قاؿ المنزؿ، يدخل -أعرفو لـ -الجيراف مف الشباب بأحد ففوجئت المكاف، مف بو الخروج
 فشيئُا، شيئا   انقشع قد الغبار وكاف عائمتي أفراد جموس لمكاف استدرت إلسعافو، لمخارج وأسرع نور مني خذفأ المكاف، يف دبّ 

 صرخت" الصدمة، ىوؿ مف نفسي أتمالؾ لـ أجسادىـ، تغطي والدماء ،وال يتحركوف  األرض عمى ممقوف  أوالديو  زوجتي فشاىدت
 يا ناس يا: عاؿ   بصوت وصرخت القريب، ميدي منزؿ في المتواجدة( عاما   38) حمد ازكري عبير: ميدي ابني زوجة عمى مناديا  
 وأخذت األرض، عمى مددوف م أوالدي رأت عندما ىستيرية حالة في بالجري  وأخذت مسرعة، ميدي زوجة خرجت حينئذ ،"ناس
 مصدوـ كنت أبنائي، يحمموف  وأخذوا منزؿ،ال الجيراف مف عدد دخل المحظات ىذه في "..ناس يا ألحقونا ناس، يا ألحقونا" :تصرخ
 إلى وأحفادي وأوالدي زوجتي ونقمت -الجيراف عمييا اتصل التي -اإلسعاؼ سيارات وصمت قصير وقت وبعد المشيد، مف

 األرض، عمى متناثرة وشظايا سـ، 40 حوالي بقطر حفرة شاىدت, المكاف تفقدت وجودىـ، لمكاف نظرتو  بقيت واقفا   المستشفى،
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 الدخاف رائحة المكاف مف تنبعث كانت ،الحيطاف عمىو  لممكاف، الرممية يةاألرض عمى المكاف، محيط في اءودم الجدراف، عمى ـوالد
 عما مني يستفسروف  وأخذوا وأوقفوني، ،مةائالع شبابو  الجيراف بعض مني اقترب حينئذ أرضا ، جمست ساقاي، تحممني لـ والدماء،
 ،(عاما   38) حافظ: بنيوا ،(عاما   65) حمد محمود خميل رسمية :زوجتي أف أخبروني ذلؾ وبعد حدث، بما فأخبرتيـ حدث،

 قد :(عاما   21) حمد ميدي دينا: وحفيدتي ،(عاما   40) وميدي ،(عاما   37) ابراىيـ: وأبنائي ،(عاما   32) حمد حمد سيا: وزوجتو
 حافظ الديف نور: الطفل / حافظ وأوالد (سنوات 5) كناف: ويقوشق ،(عاما   20) حمد ميدي يانس: أحفادي وأف. الحادث جراء قتموا
 األطباء أخبرىـ كما .والمتوسطة الخطيرة بيف ما بجراح مصابيف ولكنيـ الحياة قيد عمى ،(سنوات 9) دمحم: وشقيقو ،(سنوات 5) حمد
نا هلل إنا": بكممة سوى  النبأ ىذا سماعي بعد أقل لـ.. حانوف  بيت مستشفى في  قالوا المكاف أقاربي شاىد أف وبعد. "جعوف را إليو وا 
 . الطائرات ىذه بو تشتير صاروخ بفعل ىي المكاف في الموجودة الحفرة وأف اإلسرائيمية،( االستطالع) الزنانة طائرة مف قصف أنو لي

 مف مساء يـو األربعاء 12:30قصفت طائرة استطالع تابعة لقوات االحتالؿ اإلسرائيمي، عند حوالي الساعة 
المكوف مف ثالثة طوابق، وتقطنو  منزؿ أبناء المرحـو سعيد عبد الغفور،، بصاروخ واحد 9/7/2014الموافق 

فردًا، ويقع في حي الغوافير في بمدة القرارة. وبعد عدة دقائق، قصفت طائرات االحتالؿ  13ثالث عائالت قواميا 
بالغة في خمسة منازؿ مجاورة لممنزؿ المستيدؼ الحربية بصاروخ واحد واجية المنزؿ ما أسفر عف الحاؽ أضرار 

 33مقت  المواطنة أم  يوسف عبد الغفور )الذؼ تـ تدمير واجيتو بشك  كام ، وأسفر تناثر الشظايا والركاـ عف 
عامًا(، وىي حام  في الشير السادس، وطفمتيا الرضيعة رنيف جودت عبد الكريـ عبد الغفور، البالغة مف العمر 

 أصيب شخصاف بجروح مف بينيـ سيدة.ما كانت في منزليا القريب مف المنزؿ المستيدؼ كما بين عاـ واحد

 ـ،09/07/2014 الموافق األربعاء يـو مف صباح 10:00 الساعة حوالي عند بصاروخ إسرائيمية طائرة قصفت
 أمير:  ىماو  مااستشيادى إلى أدػ ما غزة، مدينة شرؽ  الشجاعية حي شرؽ  النزاز شارع في يسيراف كانا طفميف
 إلى بطريقيـ الطفميف كاف وقد ،(أعواـ 10) عريف سالـ اياد دمحم الطف  وأخوه ،(عاماً  12) عريف سالـ اياد

 .ليما حاجيات لشراء الدكاف

  ،9/7/2014 الموافق األربعاء يـو ظير مف 14:55 الساعة حوالي عند اإلسرائيمي، االحتالؿ طائرات قصفت
 متر 170)ب تقدر ومساحتو طابقيف مف والمكوف  ،(عاماً  50) النواصرة حسف حسيف عوض المواطف منزؿ
 أصحابو، داخمو في كاف بينما تحذير، بدوف  المغازؼ، مخيـ في السكة شرؽ  الوز بركة منطقة في ويقع ،(مربع
 حسيف عوض صالح: وىما طفميف بينيـ مف أربعة واستشياد المنزؿ مف الغربية الجية لتدمير القصف أدؼ
 خمف نضاؿ( الرابع الشير في حام  وىي) ،(عاماً  22) النواصرة محمود شبيب عائشة ،(عاماً  24) لنواصرةا

 فقد المتوفرة لممعمومات ووفقاً  ،(عاميف) النواصرة عوض خمف دمحم ،(سنوات 4) العمر مف البالغ النواصرة عوض
 أطقـ حاولت فيما الرأس عمى ألولىا المحظات في العثور تـ نصفيف دمحم الطف  جسد شطر في القصف تسبب
 وحفار كبيرة جرافة واستدعت األشالء باقي عف األنقاض تحت البحث المغازؼ  بمدية ورئاسة وأطقـ المدني الدفاع
 و مسنة وسيدة ،(عاماً  28) النواصرة عوض خمف وأصيب كما الطف ، جسد مف صغيرة أجزاء عمى عثروا لكنيـ
 .المجاورة السكنية المنازؿ مف عدد ضررتوت القصف، جراء الجيراف مف عدد

 ( المركز بما يمي:عاماً  50) العمر مف أبمغ النواصرة حسف حسيف عوضالمواطف  أفاد السياؽ ىذا وفي
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 عمى مستمقي كنت ـ09/07/2014 الموافق األربعاء يوـ مف 14:45 الساعة حوالي عند.....  (أفراد 6) مف مكونة أسرة لدى 
 المنزؿ في ضيافتي في وكاف.....  فييا، أتواجد القيمولة وقت في كعادتي الشمالية الناحية مف لممنزؿ المحاذية الحديقة في السرير
 في متواجديف كانوا عائمتي أفراد وجميع. وكانتا في زيارة لنا طفمة ولدييا منار وابنتي معيا، كانوا حيث طفميف ولدييا دالؿ  :بناتي

 فشاىدت حصل ما لمعرفة نيضت ثـ األرض، عمى وسقطت ،(متر 3-2) مسافة مكانو مف ريرالس وانتقل تحرؾ وفجأة المنزؿ،
 حاولت خمف، ونجمي زوجتي صراخ صوت سمعت ثـ اليمنى، رجمي في خفيفة بجروح وشعرت وغبار، ،كثيف وأسود الموف  دخاف
 وقد والحجارة بالجدراف مغمق الغربي نزؿالم مدخل ووجدت األرض، عمى انيار وقد منزلي مف الغربي الجزء شاىدت جرى  ما أتفقد

 في فتحة صنعت الفور وعمى ....( كيمو 5) بوزف  كبيرة مطرقة أحضرت الفور وعمى. أخر منفذ يوجد ال حيث الحديقة في حوصرت
 لي فقاؿ األطفاؿ عف وسألتو المنزؿ داخل مف  الخروج مف خمف ابني تمكف الفور وعمى( متر) بقطر الشمالي المنزؿ جدار

 مف دخمت عندي، ودخموا الحديقة جدار مف جزء  ىدموا أف بعد والجيراف األقارب مف العشرات حضر المحظات ىذه في استشيدوا،
 مف جزء برفع وقمت فوقيا الجدراف مف جزء وكاف" الحقوني الحقوني،: "وتقوؿ تصرخ وكانت والدتي شاىدت المنزؿ لداخل الفتحة
 مكسورة، اليمنى رجمي وتقوؿ تصرخ وكانت اليمنى، يدىا في وجروح رأسيا مف تسيل دماء توشاىد .... أشقائي وحضر الحجارة

 وزوجتو صالح أف زوجتي وأخبرتني الشارع إلى وخرجت دمحم وابني وأوالدىف وبناتي زوجتي اخراج مف تمكنت المحظات ىذه في
 مف الغربي الجزء شاىدت الغربية الناحية مف المنزؿ ىإل نظرت تدميره، تـ الذي المنزؿ مف الغربي الجزء في كانوا خمف وأوالد

 تحت صالح ابني رأس فشاىدت المنزؿ مف أكثر واقتربت المفقوديف عف أبحث وبدأت  األرض، عمى نازليف والثاني األوؿ السقف
 الجيراف وانتشر ،استشيد قد أنو فعرفت يرد لـ لكنو الحياة قيد عمى ىو ىل لمعرفة صالح، صالح،: عميو صرخت المنزؿ أنقاض
( عاما   23) النواصرة رفيق أحمد شقيقي، ابف وشاىدت المفقوديف العائمة أفراد وباقي األطفاؿ عف لمبحث المكاف محيط في واألقارب
 أثارا   عميو تبدو ال لكف أشالء، وليس كامل وكاف اسود ولونيا محروقة ومالبسو محروؽ  وجيو وكاف نضاؿ حفيدي: يديو بيف يحمل
 عثر( دقيقة 30) حوالي وبعد البحث عممية واستمرت المكاف، إلى وصمت التي االسعاؼ سيارة في بوضعو أحمد وقاـ  ة،لمحيا

 عائشة أشالء عمى وعثروا جنوبا ، لممنزؿ المجاورة االرض قطعة في االشالء عمى عثروا حيث دمحم الطفل نجمي أشالء عمى الشباف
 وقاموا الطويل، شعرىا مف عائشة السيدة أشالء وعرفوا العموية أطرافو حجـ مف لمطفل ءاألشال أف عرفوا البعض، بعضيما بجوار

 رئيس مثل المسئوليف مف عدد ووصل  األقصى، شيداء مستشفى إلى نقميا وتـ وانتشاليا األشالء باقي عف بالبحث الشباب
 أصفر لونو كبير باقر حضر ثـ الركاـ، رفع تستطع لـ يالكن وصمت التي لكنيا كبيرة جرافات واستدعوا  المخيـ، مف ووجياء البمدية،
 تمكنوا أنيـ أقاربي فأخبروني المنزؿ في أحد بقى ىل وسألت صالح، ابني جثماف رفع مف وتمكنا المنزؿ سطح تكسير مف وتمكف

 صالة بعد التالي اليوـ وفي. المعزييف واستقبمت المنزؿ حوؿ وبقيت بأذى، تصب ولـ معافاة وىي المنزؿ مف خمف زوجة اخراج مف
 صالح ابني بدفف وقمنا الجديدة، المغازي  مقبرة في بدفنيـ وقمنا الكبير، المغازي  مسجد في الشيداء عمى الجنازة صالة أدينا الظير

 اصيب خمف أف فأخبروني أشقائي بواسطة المصابيف عمى باالطمئناف وقمت قبر، في ودمحم نضاؿ والطفميف قبر، في عائشة وزوجتو
 في أصيبت: خمف ابني وزوجة بخير، وىي الجسـ أنحاء في وشظايا بجروح أصيبت وزوجتي جيدة، بصحة وىو السفمية أطرافو في

 . بخير أيضا   وىي بحروؽ  الوجو

 

 الموافق السبت يـو مساء مف 22:30 الساعة حوالي عند بصاروخيف إسرائيمية حربية طائرة قصفت
 التفاح حي في النخي  شارع سكاف مف( عاماً  50) البطش إسماعي  يصبح ماجد المواطف منزؿ ،12/7/2014

 ألخوؼ  يعوداف بالغ بشك  آخريف منزليف تدمير إلى أدػ كما كمي، بشك  تدميره إلى أدػ ما غزة، مدينة شرؽ 
 البطش، صبحي نعماف إلى األوؿ ويعود مباشرة المستيدؼ المنزؿ بجوار ويقعاف المستيدؼ المنزؿ صاحب
( 3) و أطفاؿ( 6) منيـ مواطنًا،( 17) مقت  إلى الحادث وأدػ البطش، صبحي وعصاـ عالء لألخويف والثاني
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 مستشفى في الطبية المصادر ووصفت نساء( 3)و أطفاؿ( 3) منيـ مواطناً ( 16) الحادث في أصيب كما نساء،
 تيسير المواء غزة قطاع يف الفمسطينية الشرطة عاـ مدير منيـ بالخطرة منيـ أربعة جراح غزة بمدينة الشفاء

 عائمة مف وجميعيـ المستيدؼ، ماجد منزؿ في عمو ألبناء زيارة في كاف والذؼ( عاماً  48) البطش مصطفى
 خالد المنزؿ صاحب وأبناء ،(عاماً  50) البطش إسماعي  صبحي ماجد المنزؿ صاحب: ىـ والشيداء البطش،
 18) البطش صبحي ماجد ابراىيـ ،(عاماً  13) شالبط صبحي ماجد منار ،(عاماً  20) البطش صبحي ماجد
 صبحي ماجد مروػ  ،(عاماً  22) البطش صبحي ماجد محمود ،(عاماً  26) البطش صبحي ماجد جالؿ ،(عاماً 

 عمي دمحم حسف أماؿ ماجد المنزؿ صاحب وزوجة ،(عاماً  28) البطش صبحي ماجد بياء ،(أعواـ 7) البطش
 الشييد زوجة وىي الثامف الشير في حام  وىي( عاماً  20) البطش صبحي عالء سماح(. عاماً  49) البطش
 صبحي نعيـ ناىض نفسو المنزؿ في أيضاً  واستشيد ،(ونصف عاـ) البطش ماجد بياء آماؿ الطفمة وابنتيا بياء،
 نعماف زوجة وىي( عاماً  59) البطش أحمد يوسف عزيزة عمو، لمنزؿ زيارة في كاف حيث( عاماً  41) البطش
 12) البطش صبحي عصاـ قصي المستيدؼ، اخيو لمنزؿ مجاور منزؿ ولو الحادث في المصابيف حدأ البطش
 17) البطش صبحي عصاـ دمحم وشقيقو المستيدؼ، ماجد عمو منزؿ بجوار منزلو في ويقطف وكاف( عاماً 
 صبحي عالء وأنس ،(عاماً  18) البطش صبحي عالء يحيى مف ك  استشيد أيضاً  نفسو المنزؿ وفي ،(عاماً 

 البطش أسعد نعمة ،(عاماً  45) البطش صبحي نعماف : مف ك  الحادث في ما أصيبك (.أعواـ 7) البطش
 ،(عاماً  26) البطش نعيـ أحمد ،(عاماً  23) البطش عالء زكريا ،(عاماً  41) البطش صبحي عالء ،(عاماً  80)

 ،(عاماً  13) البطش مصباح باس  ،(عاماً  30) البطش مصباح أسامة ،(عاماً  45) البطش مصطفى تيسير
 أسامة نور ،(عاميف) البطش أسامة مصباح ،(أعواـ 8) البطش أسامة حمزة ،(عاماً  50) البطش يوسف صبرية
 ،(عاماً  28) البطش نعيـ أحمد ،(عاماً  31) البطش زياد رائد ،(عاماً  26) البطش حامد كفاية ،(أعواـ 3) البطش
 (.عاماً  65) البطش صبحي نعماف

 لممركز بما يمي: (عاماً  26) البطش صبحي نعماف أحمد المصاب أفاد السياؽ اىذ وفي

 أمتار، 4 حوالي سوى  عنا يبعد وال الشرقية الناحية إلى المستيدؼ ماجد عمي منزؿ بجواروالواقع  منزلي في متواجدوبينما كنت 
 وأىمي عمي وأبناء أسرتي مع منزلنا في جالسا   كنت ،12/7/2014 الموافق السبت يـو مساء مف 22:00 الساعة حوالي عند
 كنت ألني البطش تيسير المواء ومنيـ المنطقة مف عمنا وأبناء وأبناءه أسرتو ماجد أيضا   عمي منزؿ في وكاف األخبار، نشاىد وكنا

 متعوديف نحفو  الجدوؿ حسب مقطوعة كانت أخرى  مناطق وفي منطقتنا في موجودة كانت الكيرباء ألف لممنزؿ أعود أف قبل عندىـ
 الحرب، في التطورات آخر خاصة التمفاز نشاىد كنا بعضنا، مع ونتسامر ونتحدث منازلنا في وأسرنا عمنا أبناء يجتمع أف دائما  
 لمصالة الرجاؿ فناديت وأطفاؿ، ونساء رجاؿ مف ،(فردا   17) حوالي فقط منزلنا في تقريبا   عددنا وكاف لنصمي، ىيا ليـ قمت بعدىا

 الغبار شدة مف التنفس أستطيع ولـ األرض عمى وسقطت ضخـ انفجار حصل حتى الصالة مف انتيينا أف وما عشاء،ال وصمينا
 خارجو وأنا بيدي األرض وتحسست المنزؿ مف وخرجت المشي، وحاولت فوقفت وأنيف، كثيرة صراخ أصوات ىناؾ وكانت والدخاف،

 مبتورة، كانت منيا أجزاء كانت أخرى  جثث وىناؾ أشالء، كاف بعضيا فأ أكتشف فكنت األرض، عمى ممقاة أجساما   أرى  كنت حيث
 في ووضعوني وحمموني، جيراننا مف السكاف مف أعداد توافدت حتى لحظات إلى ىي وما بالكامل، ميدـ ماجد عمي منزؿ ورأيت
 .أموات أو أحياء كانوا إف أعرؼ ال أقاربي مف آخريف ثالثة مع إسعاؼ سيارة
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مساء يـو األربعاء الموافق مف  18:50ت االحتالؿ، عند حوالي الساعة طالع تابعة لقواقصفت طائرة است
كوثر حسيف  المواطنة ، بصاروخ واحد عمى األق  مجموعة مف المواطنيف كانوا في فناء منزؿ16/7/2014

 المواطنة كوثر حسيف حسف، في حي الكتيبة، بخاف يونس ما أسفر عف مقت  (عاماً  58) حسف األسط 
أعواـ، وحسيف عبد الناصر حسيف  4، وشقيقتو ياسميف 8عامًا، أسامة محمود حسيف األسط ،  58األسط ، 
 خراف بجروح متوسطة. آفيما أصيب شخصاف  عامًا، 23األسط ، 

 الموافق االثنيف يـو مساء مف 15:50 الساعة حوالي عند ،بصاروخ اإلسرائيمية الحربية الطائرات قصفت
 والده منزؿ مف الرابع الطابق في ويقع ،(عاماً  40) القصاص اسماعي  خضر ياسر لمواطفا شقة 21/7/2014

 مسقوؼ طابق عف عبارة والشقة غزة مدينة جنوب الصبرة حي في الثالثيني شارع في طبقات أربعة مف المكوف 
 سيدات،( 3) و أطفاؿ( 6) منيـ أفراد( 9) مقت  إلى القصف وأدػ ،بالصفيح اآلخر والنصف بالباطوف  نصفو
 33) القصاص نصار دمحم سمية ،(عاماً  67) صياـ أحمد صابر فايزة ،(عاماً  33) صياـ يوسف عمياء: وىـ
 خضر ياسر سمر ،(أعواـ 5 القصاص خضر ياسر أروػ  ،(عاماً  8) القصاص خضر ياسر ياسميف ،(عاماً 

 إياد لمياء ،(أعواـ 10) لقصاصا سعد إياد نسمة ،(أعواـ 7) القصاص خضر ياسر اسراء ،(أعواـ 3) القصاص
   .وسيدة األطفاؿ مف منيـ اثنيف آخريف أربعة الحادث في وأصيب كما ، ،(عاماً  13) القصاص سعد

 :المركز بما يمي عامًا( 27وفي ىذا السياؽ أفاد المواطف إسماعي  خضر القصاص )

 الطابق في تقع لتياو  ياسر شقيقي شقة الى تصعد ،21/7/2014 الموافق االثنيف يـو مساء مف 15:30 الساعة حوالي عند
 وتدعى ياسر وزوجة ونسمة لمياء شادية أختي بنات الشقة داخل فشاىدت غزة مدينة وسط الثالثيني شارع في منزلنا مف األخير
سالـ عاما 14 رضا وأوالدىا عاما   34" صياـ" القصاص دمحم سمية سراء عاما 12 وخضر عاما 13 وا   10 ووردة عاما 11 وا 
 وزوجة صياـ فايزة الحاجة ياسر حماة وكذلؾ سنوات، 3 وسمر ونصف عاـ وممؾ سنوات 6 وأروى  سنوات 9 وياسميف سنوات
 رأيت بينما الغرفتيف داخل وفي ياسر شقة ساحة في ويميوف  يمعبوف  األوالد شاىدت وقد ولؤي، ودمحم عدي وأوالدىا عمياء ابنيا

 أسفل الثالث بالطابق الواقعة شقتي الى نزلت ذلؾ وبعد. االفطار طعاـ لتجييز والبيتزا جناتالمع وبعض الخبز بتحضير يقمف النساء
 أبيض دخاف وتصاعد شقتي باب دفع شديد ىواء بضغط وشعرت شقتي فوؽ  قوي  انفجار صوت سمعت وفجأة مباشرة، ياسر شقة
 عندىا. الدرج بيت عبر العموي  الطابق مف قادمة فالنيرا كانت حيث شقتي بمدخل تشتعل النيراف لسنةأ وشاىدت بالمكاف، كثيف
 أوالد شاىدت ثـ مكاف، كل في والركاـ محطمة الشقة وسقف جدراف شاىدت وصولي وعند األمر، الستطالع ياسر شقة الى صعدت
 كانت وبعضيـ األرض عمى ممدديف الثالثة وأوالدىا ابنيا وزوجة ياسر وحماة ونسمة لمياء شادية اختي وبنات ياسر أخي

 الغاز اسطوانة مف الغاز تسرب بسبب الشقة في تندلع النيراف وشاىدت مكاف، كل في متناثرة والدماء أشالء الى ممزقة أجساميـ
 وأطمب أصرخ بدأت ذلؾ وبعد. واحد بصاروخ ياسر شقة استيدفت طيار بدوف  اسرائيمية طائرة أف حيث المطبخ، داخل الموجودة
  ثـ بناتي... بناتي ويقوؿ يصرخ بدأ أشالء الى مقطعيف وزوجتو بناتو شاىد وعندما صراخي صوت عمى ياسر أخي فحضر النجدة
 والصعود حريق طفاية إلحضار الشارع في الجيراف عمى أصرخ وصرت األعمى مف نظرت األثناء وفي الوعي، وفقد األرض عمى سقط
 الصعود في ومتردديف خائفيف كانوا معظميـ أف غير المستشفى، الى المصابيف ونقل بالشقة المشتعمة النيراف إلخماد األعمى الى
 وباقي الحي وأىل الجيراف مف عدد تمكف دقائق 10 نحو وبعد ثاني بصاروخ المنزؿ استيداؼ االحتالؿ طائرات معاودة مف خوفا

 حضر وبعدىا القصف بسبب قةالش بداخل المشتعمة النيراف اخماد في نجحوا ثـ حريق طفاية ومعيـ الشقة الى الصعود مف اخوتي
 بواسطة الشفاء مستشفى الى واألشالء المصابيف نقل في المسعفوف  بمساعدة وشرعنا نقاالت ومعيـ االسعاؼ رجاؿ مف عددا

/ مف كل استشياد عف األطباء أعمف وصولي وعند االسعاؼ سيارات خمف المستشفى الى توجيت الفور وعمى. االسعاؼ سيارات
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 وزوجة صياـ فايزة والدتيا وكذلؾ وأروى، وسمر وياسميف اسراء األربعة وبناتيا ياسر أخي وزوجة ونسمة، لمياء شادية أختي بنات
سالـ وخضر وممؾ ورضا عاـ، 30 ىدى أختي/مف كل نفسو القصف في أصيب وقد. شمح عمياء زكريا ابنيا  ياسر، أخي أوالد وا 
 وفي. القصف جراء الجسـ مف متفرقة أنحاء في وشظايا بحروؽ  أصيبوا جميعيـ اف حيث عمياء، أوالد ولؤي  ودمحم عدي وكذلؾ
خوتي انا استممت نفسو اليـو مساء  مقبرة في ودفناىـ ونسمة لمياء شادية أختي وبنات األربعة وبناتو ياسر أخي زوجة جثاميف وا 
 2005 عاـ داخمية أحداث في توفيت قد كانت التي حفصة ألختي يعود قديـ قبر في جميعا دفنيـ الى اضطررنا وقد رضواف، الشيخ
 مناطق عمى المستمرة االسرائيمي القصف وعمميات غزة قطاع عمى العدواف استمرار نتيجة جديدة قبور حفر امكانية عدـ بسبب
 .   القصف جراء أشالء الى مقطعة كانت الجثث معظـ ألف وكذلؾ غزة مدينة مف متفرقة

 حوالي عند اثنتيف، قذيفتيف الشمالية، الفص  حدود داخ  المتمركزة يمياإلسرائ االحتالؿ قوات مدفعية أطمقت
 جراد، أبو عمي خمي : المواطف أبناء منزؿ تجاه ،18/7/2014 الموافق الجمعة يـو مساء مف 25:21 الساعة
 يف تسبب ما ،بمحافظة شماؿ غزة الىيا بيت في حانوف  بيت عزبة مف جنوبال إلى الدايـ عبد شارع في الكائف
: والطفمتيف ،(ونصف عاـ) سميح: وطفمو ،(عاماً  24) جراد أبو خمي  موسى نعيـ: ىـو  سكانو مف( 8) مقت 
 خمي  موسى الرحمف وعبد ،(عاماً  14) جراد أبو خمي  موسى وسمر ،(عاماً  17) جراد أبو خمي  موسى أحالـ
(. عاماف) وىنية ،(شيور 8) موسى: ييماوطفم ،(عاماً  28) جراد أبو عمياف رجاء: وزوجتو ،(عاماً  32) جراد أبو

 عمياف بساـ نور: والطفميف ،(عاماً  20) جراد أبو موسى نعمة: وىـ نفسيا، العائمة مف أطفاؿ( 4)و سيدة وأصيب
 جراحيـ عدواف كماؿ مستشفى في الطبية المصادر ووصفت( عاماف) جراد أبو باسـ ومؤمف ،(أعواـ 4) جراد أبو

 وصفت بجراح( شيور 6) إلياـ: وشقيقتو( ونصف عاـ) جراد أبو موسى راتب اءبي: والطفميف بالخطيرة،
 طبقات،( 4) مف المكوف  المنزؿ مف الثاني الطابق في تجمعت العائمة أف الميدانية التحقيقات وتفيد. بالطفيفة
 أف ذكره الجدير. يتواجدوف  كانوا حيث الثاني الطابق إلى السطح واخترقتا الثالث الطابق القذيفتيف أصابت حيث
 تطمق حيث منو، الشماؿ إلى الكائف( إيرز) حانوف  بيت معبر مف متر 2400 بػ تقدر مسافة يبعد العائمة منزؿ

 . الفص  حدود داخ  مف المعبر محيط مف قذائفيا المدفعية

 ،20/7/2014 الموافق األحد يـو ظير مف 12:00 الساعة حوالي عند اإلسرائيمي، االحتالؿ طائرات قصفت
 منطقة في ويقع طابقيف، مف المكوف  ،(عاماً  55) الشاعر صالح صالح المواطف منزؿ األق  عمى واحد بصاروخ
 يسبق لـ حيث ساكنيو، رؤوس عمى كام  بشك  المنزؿ تدمير عف سفرأ ما يونس، خاف جنوب النجار، قيزاف
 مكاف إلى اإلسعاؼ وسيارات نيالمد الدفاع طواقـ ىرعت الفور وعمى المنزؿ، لسكاف تحذير أؼ القصف ىذا

صابة مواطنيف( 4) مقت  عف سفرأ القصف فأب وتبيف الحادث  تـ متفاوتة بجروح المنزؿ سكاف مف اخريف 9 وا 
 صالح صالح المواطف: وىـ القتمى ىوية عمى التعرؼ وتـ العالج، لتمقي الطبي ناصر مستشفى إلى نقميـ

 وابنة ،(أعواـ 5) الشاعر أيمف دمحم وطفميا ،(عاماً  30) اعرالش حسف ليمى ابنو وزوجة ،(عاما 55) الشاعر
 .(عاماً  15( الشاعر صالح أكـر ىبة شقيقو
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 ،20/7/2014 الموافق األحد يـو مساء مف 19:50 الساعة حوالي عند اإلسرائيمي، االحتالؿ طائرات قصفت
 بني بمدة في ،(عائالت 5( تقطنوو  ،(طوابق 3( مف المكوف  جامع، أبو دمحم أحمد توفيق المواطفعائمة  منزؿ

 ىذا يسبق لـ حيث ساكنيو، رؤوس عمى كام  بشك  المنزؿ تدمير عف سفرأ ما يونس، خاف شرؽ  سييال،
 الحادث مكاف إلى اإلسعاؼ وسيارات المدني الدفاع طواقـ ىرعت الفور وعمى المنزؿ، لسكاف تحذير أؼ القصف

 طواقـ خالليا تمكنت ،21/7/2014 االثنيف التالي اليـو صباح حتى األنقاض تحت البحث أعماؿ وتواصمت
 الناجيف بيف مف وكاف نساء، 5و طفاًل، 19 القتمى بيف مف األنقاض، تحت مف جثة 26 انتشاؿ مف اإلسعاؼ

 عائمة أفراد: ىـ والقتمى.  متفاوتة بجروح أصيبوا حيث المنزؿ، سكاف مف أشخاص ثالثة الجريمة ىذه مف
 صباح المواطنة وزوجتو عامًا، 60 جامع، ابو أحمد محمود فاطمة والدتو: وىـ جامع أبو داحم توفيق المواطف
 توفيق أعواـ، 9 ىيفاء، عامًا، 12 آية، عامًا، 13 جودت، ،14 رزاف،: وأطفاليما عامًا،35 جامع، أبو توفيق
 عامًا، 29 جامع، أبو دمحم وليد شاىيناز المواطنة زوجتو: وىـ تيسير شقيقو عائمة وأفراد أعواـ، 4 توفيق،

 عائمة وأفراد. أشير 4 نجود عاماف، ،درينا أعواـ، 5 رياف، عامًا، 12 فاطمة، أعواـ، 10 أيوب،: وأطفاليما
 أعواـ، 4 بتوؿ،: وأطفاليما حام ، وىي عامًا، 25جامع، أبو سالمة أحمد ياسميف زوجتو: وىـ بساـ شقيقو
 فاطمة زوجتو: وىـ عائمتو وأفراد عاماً  27 ياسر شقيقو مقت  إلى باإلضافة. أشير 6 بيساف، أعواـ، 3 ،مةسيي

 في وقت . أعواـ 3 ،سراء أعواـ، 4 سراج، أعواـ، 7 ساجد،: وأطفاليما حام ، وىي عامًا، 26 جامع، أبو رياض
 عامًا، 34 سيمود، محمود سميماف أحمد والمواطف أعواـ، 7 قينص، أبو حساـ حساـ شقيقتو ابف أيضا الحادث

 .العائمة ضيافة في وكاف األصدقاء أحد وىو

 منزؿ ،23/7/2014 األربعاء يـو فجر مف 5:30 الساعة حوالي عند اإلسرائيمي، االحتالؿ طائرات قصفت
 (عاماً  37( البشيتي احمد حمدؼ منصور لممواطف ويعود (2ـ170) مساحة عمى مقاـ ارضي طابق مف مكوف 
 ىاني الدكتور شارع في اإلسالمية الجامعة مقر مف الشرؽ  إلى نس،يو  خاف شرؽ  القريف قاع منطقة في ويقع

 دمحم الطف  مقت  إلى دػوأ ساكنيو رؤوس فوؽ  كام  بشك  تدميره عف سفرأ ما ساكنيو رؤوس فوؽ  الجبور،
 متفاوتة بجروح العائمة أفراد باقي أصيب بينما بيا، أصيب التي بالجروح متأثرا( أعواـ 8) البشيتي حمدؼ منصور

 سميماف خمي  ناريماف وزوجتو الوجو، في بجروح أصيب( عاماً  37) البشيتي احمد حمدؼ منصور األب وىـ
 شروؽ  و بالحرجة، حالتو ووصفت واحد، عاـ ميع: وأبناؤىما بالحرجة، حالتيا ووصفت( عاماً  27) البشيتي

 أعمنت ،26/7/2014 اريخوبت بالمتوسطة، جراىـ ووصفت (أعواـ 4( وأفناف (أعواـ 6( ورغد ،(عاماً  12(
 المصادر أعمنت ،31/7/2014 وبتاريخ بيا، أصيب التي بالجروح متأثرا عمي الطف  وفاة عف الطبية المصادر
 .بيا أصيبت التي بالجروح متأثرة البشيتي سميماف خمي  ناريماف وفاة عف الطبية

 الساعة حوالي عند قذائف، ستة ة،الشمالي الفص  حدود داخ  المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات أطمقت
 في الدولية الغوث لوكالة التابع الوحيد اإليواء مركز تجاه ،24/7/2014 الموافق الخميس يـو مساء مف 14:55



17 

 

 منطقة في الواقعة( د. أ) المشتركة االبتدائية حانوف  بيت مدرسة في والكائف غزة شماؿ بمحافظة حانوف  بيت
 الشنبارؼ  أحمد شيبوب مريـ: األطفاؿ وىـ المركز، في المتواجديف مف الجئاً ( 13) قت  في تسبب ما البير، قاعة

 سيى ،(عاماً  17) الشنبارؼ  أيوب جماؿ ربو عبد ،(أعواـ 9) وعمي ،(عاماً  16) ربو عبد: وأخوييا ،(عاماً  11)
 الشنبارؼ  أيوب دمحم فاطمة: والسيدتيف(. عاماً  15) الكفارنة العزيز عبد أكـر ودمحم ،(عاماف) مصمح دمحم ربو عبد
 ،(عاماً  21) الشنبارؼ  توفيق أحمد بالؿ: والمواطنيف(. عاماً  40) الشنبارؼ  حسف حسيف وفمسطيف ،(عاماً  47)

 المصادر وأعمنت(. عاماً  62) العثامنة مصطفى هللا عبد وحسف ،(عاماً  39) عودة أبو حسف المجيد عبد عوض
 بجراحيا متأثرة( عاماً  72) الشنبارؼ  سممي سميماف عائشة: السيدة وفاة عف عدواف كماؿ مستشفى في الطبية
 يـو فجر مف 30:00 الساعة حوالي عند الشفاء، مستشفى في الطبية المصادر أعمنت كما. التالي اليـو مساء
 بجراحيا، متأثرة( عاماً  21) الشنبارؼ  رمضاف عمياف اكراـ: المواطنة وفاة عف ،27/7/2014 الموافق األحد

 أف الميدانية التحقيقات وتفيد. سيدة( 31)و طفاًل،( 55) بينيـ مواطنًا،( 110) إصابة عف القصف سفروأ
 ما اتفاؽ بعد لمغادرتو يستعدوف  كانوا الجئ،( 200) حوالي عددىـ كاف القصف حيف المركز في المتواجديف

 استعداداتيـ أثناء بالقصف وفوجئوا جباليا، مخيـ في آخر إيواء مركز إلى ينقموىـ أف عمى األنروا وبيف بينيـ
 أف ذكره الجدير. مبانييا األخرػ  القذائف أصابت فيما المدرسة ساحة وسط القذائف إحدػ وسقطت. لممغادرة
 الميدانية المعمومات وتفيد. المركز شمالي متراً  300بػ تقدر مسافة عمى حمد شارع نياية تتوغ  االحتالؿ قوات
 االحتالؿ قوات استيدفت ممف قسرياً  الميجريف إليواء الوكالة وافتتحتو المتحدة، ألمـا عمـ يرفع كاف المركز أف

 بدقو مالجئيا بمواقع االحتالؿ قوات تزود األونروا أف إلى يشار. منازليـ مف بالخروج وأمرتيـ السكنية مناطقيـ
 .المالجئ ىذه إلى فقط فالمدنيي دخوؿ لضماف صارمة أمنية إجراءات وتتخذ ليا، الحماية لتأميف متناىية

 المركز بما يمي: (عاماً  44) عودة أبو دمحم الكريـ عبد أيمف المواطف أفاد السياؽ ىذا وفي

 حيث بصعوبة، المنزؿ مف أتحرؾ كنت, حانوف، بيتعمى بمدة  الشديد القصف تواصل": الحدث عمى وشاىد مصابيف طفميف والد أنا
 وذىبت ـ،09/07/2014 بتاريخ وأوالدي غادرتيا المنطقة عمى المدفعي القصف ازدياد معو  المدرسة، في عائمتي لزيارة أذىب كنت
 ،البير قاعة منطقة في الواقعة( د. أ) المشتركة االبتدائية حانوف  بيت مدرسة وىي ذلؾ بعد ايواء كمركز اعتمدت التي المدرسة إلى
 لمميجريف والفراش والمشرب المأكل احضار في الغوث وكالة وبدأت فييا العائالت تكدست حيث صعبا ، المدرسة في الوضع كاف

 شماؿ البري  التوغل ومع المدرسة، ساحة في نناـ الرجاؿ نحف كنا بينما النساء فييا باتت واحدة، غرفة( عائالت 10) كل وأعطيت
 تاريخ وبعد خاص، شكلب المدرسة محيط وفي البمدة عمى والصاروخي المدفعي القصف اشتد ـ18/07/2014 بتاريخ حانوف  بيت

 أبو أحمد أكـر األستاذ وأبمغنا االيواء، لمركز الشرب ومياه الغذائية المواد ايصاؿ الدولية الغوث وكالة تستطع لـ ـ20/07/2014
 جاءو  االحتالؿ، قوات قبل مف الوصوؿ مف لمنعيـ والمشرب بالمأكل المركز امداد تستطيع ال الوكالة بأف( اإليواء مركز مدير) عودة
 مف سيخرجوننا أنيـ وقالوا وطمأنونا نفسو، اليـو ظييرة حانوف  بيت بمدية مف وفد بصحبة األحمر لمصميب الدولية المجنة مف أفراد

 أجروا أنيـ وأبمغونا ـ24/07/2014 الموافق الخميس يوـ ظييرة وعادوا اإلسرائيمييف، مع تنسيق خالؿ مف مؤمنة بقافمة المدرسة
 خرجت لمخروج، أغراضنا ولمممة أنفسنا بتحضير وبدأنا جباليا، مخيـ في االيواء مراكز أحد إلى المركز مف ميعا  ج لخروجنا التنسيق
 الخميس يـو مساء مف 14:55 الساعة حوالي وعند لممدرسة، الغربي المبنى درج عمى وجمست المبنى خارج وعائمتي بأغراضي
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 تتحطـ، المدرسة مبنى نوافذ زجاج شاىدت ويصرخوف، يركضوف  المدرسة ساحة في ينتشروف  الذيف بالمواطنيف فوجئت نفسو،
 بشكل وتحركت بشدة ارتبكت وزوجتي، أوالدي وركض الدماء، منيـ وتسيل أرضا   يسقطوف  والشباف والنساء األطفاؿ شاىدت

 وسط الجثث مف ددع بيف األرض عمى ممقى( أعواـ 3) دمحم: طفمي عمى عثرت وأوالدي، ووالدتي زوجتي عف بحثت ىستيري،
 وعدت دمحم أعطيتيا وصاؿ، ابنتي صادفت ذلؾ وأثناء بو وركضت حممتو ساقيو، في بجراح أصيب ولكنو حيا   فكاف تفقدتو المدرسة،

 كاف الساحة، في صفت( بنوؾ) التعميمية الكراسي مف عدد بيف( عاما   15) فراس طفمي وجدت بحثي وأثناء الباقيف عف لمبحث
 األسرة أفراد وبقية زوجتي فوجدت وصاؿ، ابنتي مكاف إلى بو وذىبت حممتو اليسرى، وساقو ظيره وفي وفمو رأسو في مصابا  
 ىدأ أف بعد المدرسة، في الجرحى إسعاؼ في بالمساعدة وبدأت تركتيـ ثـ روعيـ مف ىّدأت شديد، رعب حالة في كانوا عندىا،
 الجرحى مف كبير عدد الواحد االسعاؼ في أضع وكنت والمعارؼ ألقاربوا الجيراف بمساعدة وبدأت االسعاؼ سيارات وصمت القصف
 تمقى وىناؾ الزعتر تل في الطبي العودة مستشفى إلى االسعاؼ سيارات احدى في وعائمتي أطفالي صحبة ذىبت القتمى، وجثث
 ال وكاف الفـ، في وجراح الظير، في الفقري  العمود في نزيف ولديو صعبة فراس: طفمي جراح أف األطباء لي وقاؿ العالج، أطفالي
 طفالي عمى االطمئناف بعد ساقو، في متبقية مازالت شظايا يستخرجوا ولـ بالمتوسطة، دمحم: طفمي جراح وصفوا بينما بأذنيو، يسمع
 وأصيب وساحتيا ومبانييا لممدرسة اسرائيمي قصف جراء استشيد كبير عدد أف ىناؾ وعممت عدواف، كماؿ مستشفى إلى ذىبت

 .ذلؾ جراء العشرات

 ظير 12:00 الساعة حوالي عند الوسطى، المحافظة شرؽ  الفص  حدود قرب  المتمركزة المدفعية قصفت
 وسقطت النصيرات، مخيـ في ،(c) بموؾ منطقة في سقطت مدفعية قذائف بعدة ،25/7/2014 الموافق الجمعة
 عف أسفر وأقاربو، أوالده مف عدد المنزؿ باب عمى كاف حيث ،(عاماً  34) الدرازيف سالـ سمماف أنور منزؿ أماـ

 سالمة دمحم نور: وىـ عمو ابف اختو ابف استشيد كما ،(سنوات3) دمحم ،(سنوات 5) عبدالكريـ نجميو كالً  استشياد
 معيف دمحم رمزؼ  أحمد الطف  استشيد كما ،(عاماً  32) دباغ أبو يوسف سمماف غساف و ،(عاماً  12) دباغ أبو
 أبو نمر معيف دمحم جده أفاد حيث القصف لحظة الشارع مف مروره تصادؼ حيث ،(عاماً  13) قادوس أبو

 منزؿ إلى الذىاب ،(سنوات 10) دمحم وشقيقو قادوس أبو رمزؼ  أحمد حفيده مف طمب أنو ،(عاماً  60) قادوس
 سقطت بالشارع مرورىـ وأثناء المنطقة في تسقط التي القذائف مف عمييـ يخشى كاف حيث عندىا والبقاء عمتيـ
 سمماف أنور: مف كالً  اصيب كما. والعموية السفمية االطراؼ في دمحم شقيقو واصابة أحمد، الستشياد أدت قذيفة

 ،(عاماً  20) دباغ أبو سالـ يوسف وياسر ،(سنوات 4) ونياد ،(سنوات 7) اسماء ونجميو ،(عاماً  34) الدرازيف
 شيماء ،(عاماً  17) الدرازيف ماجد اسالـ ،(عاماً  44) يفالدراز  سمماف صباح بالخطيرة، جراحو وصفت حيث
 كاف لممستشفى وصمت التي الجثث أف األطباء أحد أكد األقصى شيداء مستشفى وفي(. سنوات 5) الدرازيف خالد
 .صغيرة ثقوب بيا يوجد

 ،26/7/2014 الموافق السبت يـو فجرمف  2:50 الساعة حوالي عند اإلسرائيمي، االحتالؿ طائرات قصفت
 يونس، خاف شرؽ  ناصر الشيخ منطقة في النجار، دمحم حسيف سمير المواطف منزؿ األق  عمى واحد بصاروخ
 مف أقاربيـ مف (أشخاص 9( معيـ وكاف ،(فرداً  17( قواميا (عائالت 3( وتقطنو ،طبقات( 3) مف والمكوف 
 في االحتالؿ قوات وتوغ  المدفعي صفالق نتيجة منازليـ مف قسرا خروجيـ بعد إلييـ لجأوا خزاعة، بمدة سكاف
 (شخصاً  19( مقت  عف أسفر ما ساكنيو رؤوس عمى كام  بشك  المنزؿ تدمير عف القصف أسفر خزاعة، بمدة
 ما بجروح أصيبوا )أشخاص 6( إال القصف مف ينج لـ فيما ،(نساء 6)و ،(طفالً  11( بينيـ مف العائمة أفراد مف



19 

 

 56( النجار، احمد دمحم غالية وزوجتو ،(عاماً  58( النجار دمحم حسيف سمير :ىـ والقتمى وخطيرة، متوسطة بيف
 النجار حسيف سمير إخالص  .(عاماً  24( النجار سمير وكفاح ،(عاماً 19( النجار سمير ماجد:  وأبناؤه ،(عاماً 

 حمودة وأميرة ،(أعواـ 3( النجار حسيف حمودة إسالـ ،(عاماف) النجار حسيف حمودة أمير وأبنائيا (عاماً  26(
 ،(عاماً  25( النجار فايز ريياـ: وىـ أبنائيا مف اثنيفو  حسيف ابنو وزوجة. (أشير 8و  عاماف) النجار حسيف
 دمحم ابنو وزوجة ،(أعواـ 6) النجار سمير حسيف ومعتز ،(ونصف عاـ( النجار سمير حسيف وسمير حام ، وىي

 عاـ( النجار سمير دمحم غالية وطفمتيا حام ، وىي ،(عاماً  23( النجار محمود صالح إيماف: وىما وطفمتيا
 60( النجار أحمد دمحم خمي  ،(عاماً  11( الرقب محمود صالح براءة: ىـ األقارب مف أشخاص 6و ،(ونصف
 50( النجار حرب وسمية ،(عاماً  14) النجار دمحم خالد أحمد وشقيقيا ،(عاماً 17( النجار دمحم خالد ورواف ،(عاماً 
 .(أعواـ 7) النجار دمحم سميماف ىاني نيا،واب ،(عاماً 

 المستيدؼ المنزؿ صاحب أخت وىي ،(عاماً  36) النجار حمد حسيف سمية المواطنة أفادت السياؽ ىذا وفي 
 :بجواره وتقطف

 ناصر، الشيخ منطقة في منزلي في نائمة كنت بينما ،26/7/2014 الموافق السبت يـو فجر مف 2:50 الساعة حوالي عند
 فوؽ  وشظايا حجارة وسقوط زجاج وتحطـ انييار صوت وسمعت المكاف في كثيف غبار شاىدت شديد، انفجار صوت عمى صحوت
 وشاىدت يحدث، ما لمعرفة الباب فتح وحاولت المنزؿ صالوف  إلى ثـ عمييـ، واطمئف أطفالي عف ألبحث مسرعة قمت المنزؿ،
 في كثيف الغبار وكاف لمساعدتي اصرخ وبدأت القصف تجدد مف الخوؼب شعرت المنزؿ، درج عمى وركاـ الصفيح وألواح الحجارة
 سكاف مف أقاربي مف عدد وشاىدت النوافذ، احد مف وأبنائي أنا وخرجت المنزؿ مف الغربية الناحية في غرفة إلى وذىبت المنزؿ،
 عدد وشاىدت كامل، بشكل دمر وانو قصف سمير شقيقي منزؿ أف يقوؿ احدىـ وسمعت حدث، ماذا سألتيـ الشارع، في المنطقة

 يقولوف  وسمعتيـ المدمر، شقيقي منزؿ عف متر 30 -20 بعد عمى الشارع في وجدوىـ المصابيف األطفاؿ احد يحمموف  الشباف مف
 احد سيارة بواسطة بنقميـ قاموا ثـ واحد، عاـ العمر مف تبمغ شيال ابو حمودة وأميرة أعواـ 4 شيال ابو حمودة إسالـ بأنيما
 عف البحث والجيراف األقارب مف وعدد المسعفوف  وحاوؿ المكاف إلى تصل اإلسعاؼ سيارات وشاىدت ناصر، مستشفى إلى رافالجي

 وانا المكاف، إلى تصل وباقر جرافة شاىدت ثـ شخصا ، 20 مف اكثر فيو شقيقي منزؿ باف اعرؼ وكنت الشيداء وعف مصابيف
 وعممت صباحا ، 11:00 الساعة حتى الشيداء وانتشاؿ البحث عممية استمرت بينما المنطقة، نفس في دمحم شقيقي منزؿ إلى ذىبت
 سمير شقيقي منزؿ وشاىدت المكاف إلى ذىبت الصباح ساعات في الشيداء انتشاؿ وخالؿ ممزقة، أشالء كانوا الشيداء بعض باف

صابة شخصا   19 ياداستش إلى أدى القصف باف وعممت القصف، بسبب كبيرة حفرة وشاىدت كامل بشكل مدمر  بجروح، اخريف 6 وا 
 النجار، سمير ماجد:  وأبناؤه عاما ، 56 النجار، احمد دمحم غالية وزوجتو عاما ، 58 النجار، دمحم حسيف سمير شقيقي ىـ والشيداء

 عاماف، رالنجا حسيف حمودة أمير ىاؤ وأبنا عاما   26 النجار حسيف سمير إخالص  .عاما   24 النجار، سمير وكفاح عاما ،19
: وىـ أبنائيا مف واثنيف حسيف ابنو وزوجة. أشير 8 عاماف النجار حسيف حمودة وأميرة أعواـ، 3 النجار حسيف حمودة إسالـ
 وزوجة أعواـ، 6النجار سمير حسيف ومعتز ونصف، عاـ النجار سمير حسيف وسمير حامل، وىي عاما ، 25 النجار فايز ريياـ
 6و ونصف، عاـ النجار، سمير دمحم غالية وطفمتيا حامل، وىي عاما ، 23 النجار محمود صالح فإيما: وىما وطفمتيا دمحم ابنو

 النجار، دمحم خالد ورواف عاما ، 60 النجار، أحمد دمحم خميل عاما ، 11 الرقب، محمود صالح براءة: ىـ األقارب مف أشخاص
 وبعد .أعواـ 7النجار، دمحم سميماف ىاني وابنيا، عاما ، 50 لنجارا حرب وسمية عاما ، 14النجار دمحم خالد أحمد وشقيقيا عاما ،17



20 

 

 الشيداء دفف مف االنتياء حتى وبقيت سييال بني في النجار حسيف إبراىيـ شقيقي منزؿ إلى ذىبت الشيداء انتشاؿ مف االنتياء
 استطع ولـ منزلي، عف متر 200 اليحو  يبعد الذي دمحم شقيقي منزؿ في وبقيت ناصر، الشيخ إلى بعدىا وعدت الظير، صالة بعد

 مف 5:00 الساعة حوالي وعند دمحم شقيقي منزؿ في وجودي وخالؿ بالمنزؿ، لحقت التي واألضرار الدمار بسبب منزلي إلى العودة
 زوجي مف وطمبت صالتي قطعت المنطقة، في شظايا وتناثر شديد انفجار صوت سمعت أصمي كنت بينما ،29/7/2014 يوـ فجر
 وتركت متر، 500 بعد عمى الرئيسي الشارع إلى وصمنا أف إلى المنزؿ مف وىربنا األخر حممت وأنا األطفاؿ احد يحمل أف رائد

 شاىدت وصولي وعند الحي، في القصف مكاف لمعرفة وزوجي أنا بحذر وعدت المكاف ذلؾ في القيوجي خالد منزؿ عند أطفالي
 وشاىدت ،2ـ140 مساحة عمى ارضي طابق مف مكوف  منزؿ وىو كامل بشكل مدمر النجار حسيف ابراىيـ إبراىيـ أخي ابف منزؿ
 شقيقي منزؿ قصف بعد أخميت المنازؿ الف إصابات أي عف يسفر لـ القصف باف وعممت لو المجاور منزلي في بالغة أضرار
  .سمير

 الموافق سالخمي يـو مف 20:40 الساعة حوالي عند بصاروخ، اإلسرائيمية الحربية الطائرات قصفت
 النصيرات، مخيـ مف( 5) بموؾ في الكائف البيومي، يوسف الحميد عبد المرحـو لورثة يعود منزؿ 31/7/2014

 وكذلؾ كمي بشك  المنزؿ تدمير في تسبب ما ،(فرداً  18) قواميـ( عائالت 3) تقطنو (طبقات 3) مف مكوف  وىو
 المذكور، المنزؿ مف شييداً ( 12) الطبية واألطقـ نيالمد الدفاع أطقـ وانتشمت ىذا لو، مجاور آخر منزؿ تدمير
 درويش ليمي ،(عاماً  16) أسي ( عاماً  27)عبير وشقيقاتيا( عاماً  14) البيومي الحميد عبد عامر ىدي : وىـ

 شاكر ممؾ ،(عاماً  18) إلياـ وشقيقتيا( عاماً  24) شوقة أبو شاكر إبراىيـ لبيبة ،(عاماً  43) شوقة أبو حسيف
 ناىض عبير ، المجاور المنزؿ في قت  كما ،(عاماً  21) زقوت حسيف ناصر حسف ،(عاماف) شوقة أبو دمحم

 دمحم رأفت لنا ،(ونصف عاـ) العصار دمحم أشرؼ ريناد التاسع، الشير في حام  وىي( عاماً  27) العصار خمي 
 )عاماً  14) لبيوميا الحميد عبد دمحم الطف  جثة المدني الدفاع أطقـ انتشمت ثـ ،(أعواـ 7) العصار

 الموافػػػػق الجمعػػػػة يػػػػـو مسػػػػاء مػػػػف 23:00 السػػػػاعة حػػػػوالي عنػػػػد اثنػػػػيف، بصػػػػاروخيف الحربيػػػػة الطػػػػائرات قصػػػػفت
 أسػػفر ،(UNDP) مشػروع السػعودؼ الحػي فػػي الكػائف زعػرب، عػودة رأفػػت المػواطف منػزؿ مسػتيدفة ،1/8/2014

( 10) بيػنيـ المنػزؿ، داخػ  ألقػاربا مػف شخصػاً ( 15)قتػ  حيػث ،سػاكنيو رؤوس عمػى المنػزؿ تدمير عف القصف
 ،(عامػػاً  51) زعػػرب، دمحم عػػودة رأفػػت: وىػػـ ،وأطفػػاليف المتزوجػػات واخواتيػػا زوجتػػو، ووالػػدة نسػػاء،( 4)و أطفػػاؿ،
 13) زعػػػرب، عػػػودة رأفػػػت عػػػدؼ ،(عامػػػاً  15) زعػػػرب، عػػػودة رأفػػػت أميػػػر ،(عامػػػاً  41) زعػػػرب، دمحم نعمػػػاف سػػػناء
 درويػػش مصػػطفى صػػبحة ،(أعػػواـ 8) زعػػرب، عػػودة رأفػػت خالػػد ،(اـأعػػو  10) زعػػرب، عػػودة رأفػػت شػػيد ،(عامػػاً 

 دمحم ،(عامػػػػاً  15) زعػػػػرب، عبػػػػد مصػػػػطفى أحمػػػػد ،(عامػػػػاً  40) زعػػػػرب، دمحم نعمػػػػاف سػػػػعاد ،(عامػػػػاً  66) زعػػػػرب،
 افعامػ زعػرب، عبػد مصػطفى معتصػـ ،(أعػواـ 6) زعرب، عبد مصطفى وليد ،(عاماً  12) زعرب، عبد مصطفى

 صػياـ، يوسػف نشػأت رامػي ،(أعػواـ 8) صػياـ، يوسػف نشػأت رواف ،(عاماً  43) صياـ، دمحم نعماف حالـأ ،(اثنيف
 (عاماً  15)

 ،2/8/2014 الموافق السبت يـو فجر مف 1:05 الساعة حوالي عند واحد، بصاروخ الحربية الطائرات قصفت
 مخيـ في يبنا ةمنطق في البمدية خزاف قرب في الكائف الشاعر، إسماعي  عيسى دمحم المواطف منزؿ مستيدفة
 إلى ادػ ؿ،اطفأ( 4)و امرأة بينيـ مف المنزؿ، سكاف مف (9) مقت  عف القصف أسفر ،رفح، وسط الالجئيف

 عائمة منزؿ إلى لجأوا قد كانوا الوىاب عبد عائمة مف أطفاؿ أربعة مقت  عف فضالً  المنزؿ، سكاف مف ثالثة مقت 
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 إسماعي  عيسى دمحم: ىـ والشيداء ،مدفعي لقصف يتعرض كاف الذؼ الجنينة، حي مف ذوييـ مع الشاعر
 34) وىاني ،(عاماً  48) عاطف،: وأشقائو ،(عاماً  45) الشاعر، عيسى سعدؼ عيسى ،(عاماً  58) الشاعر،

 ،(عاماً  16) الوىاب، عبد أحمد ياسر ىيثـ وأطفاليا ،(عاماً  36) الوىاب، عبد سعدؼ نياية وشقيقتيـ ،(عاماً 
 (اثنيف عاميف) ودمحم ،(اعواـ 10) ولما، ،(اً عام 14) أيمف، وشقيقو

مػػػػػف فجػػػػػر يػػػػػـو السػػػػػبت الموافػػػػػق  2:40قصػػػػػفت الطػػػػػائرات الحربيػػػػػة بصػػػػػاروخيف اثنػػػػػيف، عنػػػػػد حػػػػػوالي السػػػػػاعة 
، مسػتيدفة منػزؿ عائمػػة أبػو سػميماف فػػي حػي تػ  السػػمطاف غربػي رفػح، وأسػػفر القصػف عػف استشػػياد 2/8/2014

دمحم رنا رائد عامًا(، و  28، )أبو سميماف دمحم يوسف فداءعامًا(،  34) ،أبو سميماف عبد الرحمف حسف ىبةكاًل مف 
 3، )وجنػػة(، عػػاميف اثنػػيف) وأحمػػدأعػػواـ(، واشػػقائو،  8، )سػػميماف أبػػو دمحم رامػػي ودمحمأعػػواـ(،  10، )أبػػو سػػميماف

 85، )جػزر مػريـ حسػف عمػي أبػو، واستشػياد سػيدتيف مػف منػازؿ مجػاورة وىػف: الشػييدة اعػواـ( 3) لمػا، وأعواـ(، 
صػػػابة العشػػػرات مػػػف المػػػواطنيف، بيػػػنيـ أطفػػػاؿ، عامػػػًا( 43، )عبيػػػر سػػػعيد شػػػعباف أبػػػو عػػػربعامػػػًا(، والشػػػييدة  . وا 

لحاؽ أضرار بالغػة فػي عشػرات المنػازؿ فػي المنػاطق المسػتيدفة بالقصػف الميدانيػة )المستشػفى الكػويتي  ونساء، وا 
 تي الخاص بالوالدة(.يالؿ االماراالخاص الكائف في حي الشابورة، ومستشفى ال

 ،20/8/2014 الموافق األربعاء يـو صباح 4:45 الساعة حوالي عند االسرائيمي، االحتالؿ طائرات قصفت
 بألواح مسقوؼ ارضي طابق مف مكوف  وىو- ،(عاماً  62) الموح عودة محمود مصطفى إلى يعود سكني منزؿ

 البمح، دير مدينة في الجامع حكر منطقة في يقعو  ،(أفراد 5) فيو ويقطف ،(متر 100)ب مساحتو وتقدر الصفيح
 محمود مصطفى رأفت نجمو منزؿ كمي بشك  القصف دمر كما كمي، بشك  المنزؿ تدمير عف القصف أسفر وقد
 وىو ،(مربع متر 70) مساحتو ارضي طابق مف ومكوف  المستيدؼ لممنزؿ مالصق  وىو( عاماً  32) الموح
 وسط في كبيرة حفرة القصف وصنع كمي، بشك  المنزليف تدمير عف القصف أسفر وقد أطفاؿ، ثالثة ولو متزوج

 زوجتو واستشياد ،(عاماً  32) الموح محمود مصطفى رأفت:  مف كالً  استشياد عف القصف أسفر وقد  المنزليف،
: ثةالثال أطفالو واستشياد -التاسع الشير في حام  وىي - ،(عاماً  28) ،(ركاب أبو) الموح سالمة عيد نبيمة: 

 أحمد استشيد كما ،(سنوات 6) وفرح ،(سنوات 7) ميسرة  ،(سنوات 10) الموح مصطفى رأفت مصطفى
 22) الموح محمود مصطفى أحمد ،(عاماً  22) الموح محمود مصطفى دمحم ،(عاماً  22) الموح محمود مصطفى

 ،(عاماً  56) ،(شاىيف أبو) حالمو  دمحم بثينة وزوجتو ،(عاماً  62) الموح عودة محمود مصطفى اصيب كما(. عاماً 
 ومركبتيف سكنية منازؿ( 8) تضررت القصف وجراء(. عاماً  18) وفاء:  ونجمتو ،(عاماً  19) مؤمف: ونجمو

 سكاف مف( أخريف 8) واصيب زراعي، حماـ تضرر كما جزئي، بشك   ،(جمي) األطفاؿ حموػ  إلنتاج ومصنع
 أحمد ابراىيـ ،(عاماً  73) الموح عودة محمود قاسـ ،(عاماً  19) الموح قاسـ يونس ايماف: وىـ المجاورة المنازؿ
 أبو مرازيق منفية ،(عاماً  46) خماش أبو دمحم رسمية ،(سنوات 10) خماش أبو سعد أسي  ،(عاماً  50) الموح
 (.سنة 2.5) خماش أبو ىيثـ دمحم ،(سنوات 6) خماش أبو دمحم الكريـ عبد ،(عاماً  70) ركاب

 مف 15:16 الساعة حوالي عند ،األق  عمى واحد بصاروخ ،طّيار بدوف  اإلسرائيمية يةالحرب الطائرات قصفت
 الشورػ  مسجد قرب الكائف جودة، جودة مصطفى عصاـ: المواطف منزؿ ،24/8/2014 الموافق األحد يـو مساء
" جودة" دمحم دمحم ابراىيـ راوية: زوجتو مقت  في تسبب ما غزة، شماؿ محافظة في بجباليا الزعتر ت  منطقة في
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صابة. (سنوات 6) وأسامة ،(سنوات 8) دمحم ،(عاماً  12) رغد ،(عاماً  14) تسنيـ: وأطفالو ،(عاماً  43) : الطف  وا 
 وحّوؿ اليمنى الساؽ مف جزء بتر في تسببت الجسـ مف متفرقة أنحاء في خطيرة بجراح( عاماً  13) ثائر

 بالصدمة( عاماً  11) رىف: والطفمة األسرة، ربّ  أصيب اكم غزة، بمدينة الشفاء مستشفى في العالج الستكماؿ
 .العصبية

 

 .الحرماف مف وصوؿ المساعدات اإلنسانية لألطفاؿ 

عمدت قوات االحتالؿ عمى منع وصوؿ المساعدات اإلنسانية لممواطنيف في المناطق مكاف العمميات اإلسرائيمية 
مف ضمف الشرائح األخرػ في تمؾ المناطق التي في حرب )الجرؼ الصامد(، وبالتالي كانت شريحة األطفاؿ 

منعت مف التنق  مف مكاف العمميات مف أج  المجوء إلى أماكف أكثر أمنًا، ب  تـ استيداؼ العديد منيـ مع 
عائالتيـ بشك  مباشر أثناء فرارىـ مف المناطق التي رزحت تحت نيراف قوات االحتالؿ، ب  إف قوات االحتالؿ 

ة في تمؾ المناطق مف الوصوؿ إلييـ إلجالئيـ وتقديـ المساعدة ليـ خاصة المصابيف منيـ، منعت الطواقـ الطبي
وقد شيدت مناطق الشجاعية وخزاعة ورفح تشابيًا في سموؾ قوات االحتالؿ بيذا الخصوص، تعدػ منع 

 ريح، وماالوصوؿ إلى استيداؼ سيارات اإلسعاؼ والطواقـ الطبية ما أدػ إلى سقوط عدد منيـ بيف قتي  وج
   .ضاعف أعداد القتمى مف األطفاؿ

 وفيما يمي بعض أبرز االنتياكات عمى ىذا الصعيد:

 سيارة ،20/7/2014 الموافق األحد يـو صباح مف 8:30 الساعة حوالي عند بقذيفة اإلسرائيمية المدفعية قصفت
 سكاف مف ،(عاماً  35) جابر يرزى فؤاد المسعف استشياد إلى أدػ ما الفمسطينية الطبية لمخدمات تابعة اسعاؼ
 إلى الوصوؿ تحاوؿ اإلسعاؼ سيارة وكانت كمي، بشك  السيارة تدمير إلى القصف أدػ كما غزة، قطاع شماؿ
 استيدفتيـ االحتالؿ قوات ولكف الشارع، في ومصابيف شيداء وجود عف أنباء لورود المدينة شرؽ  المنصورة شارع
 الفمسطيني، األحمر اليالؿ لجمعية تابعة أخرػ  سيارة اإلسرائيمية فعيةالمد قصفت آخر حادث وفي وصوليـ، قب 
 الشجاعية حي شرؽ  المصابيف إلى الوصوؿ أيضاً  تحاوؿ وكانت األولى استيداؼ مف ساعة نصف حوالي بعد
 (.عاماً  22) السحباني سالـ ابراىيـ اإلسعاؼ في المتطوع استشياد إلى أدػ ما

 األربعاء يـو مساء مف 17:00 الساعة حوالي عند صواريخ بثالثة استطالع نوع فم اإلسرائيمية الطائرات قصفت
 في لمسوؽ  المقابمة المنازؿ وأحد السطات سوؽ  في مباشرة بصورة المواطنيف تجمعات ،30/7/2014 الموافق

صابة استشياد إلى ادػ ما غزة، مدينة شرؽ  الشجاعية حي  اإلسعاؼ طواقـ فيرعت المواطنيف، مف عدد وا 
 بستة االسرائيمي الطيراف فباغتيـ الحادث، وتغطية المواطنيف لنجاد لممكاف الصحافييف وبعض المدني والدفاع
 في والحقاً  مواطنًا،( 20) الحادث في فوراً  استشيد حيث والجرحى، الشيداء عدد ضاعف ما أخرػ  صواريخ
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( 3)و أطفاؿ،( 8) منيـ مواطنًا،( 29) الشيداء مجموع ليصبح آخريف( 9) التالي اليـو وفجر المي  ساعات
 منيـ مواطنًا،( 178) الحادث في أصيب كما المدني، الدفاع مف( 1) وعدد المسعفيف، مف( 2)و صحافييف،

 التيدئة ساعات في استيدفتيـ االحتالؿ قوات أف ذكره جدير ومسعف، ،(وصحافي) سيدة،( 14)و طفاًل،( 33)
: ىـ والشيداء نفسو، اليـو مساء مف 19:00 الساعة وحتى مساًء، 15:00 الساعة مف وكانت عنيا أعمنت التي
 السمؾ الكريـ عبد جالؿ ممؾ ،(أعواـ8) السمؾ الكريـ عبد دمحم أمنية ،(أعواـ 9) السمؾ الكريـ عبد عالء لينا
 دمحم الحميـ بدع ،(أعواـ 3) السمؾ الكريـ عبد دمحم العزيز عبد ،(عاما 70) السمؾ دمحم حسيف الكريـ عبد ،(أعواـ7)

 ،(عاما 25) رياف حسيف فتحي رامي الصحفي ،(عاـ 16) شمالي عطية وائ  عبد ،(أعواـ 5) السمؾ الكريـ عبد
 عالء ،(عاما 26) كشكو ىاشـ محفوظ ىيثـ ،(عاما 55) البمتاجي حسف إبراىيـ الرزاؽ عبد) اإلسعاؼ ضابط
 سعدؼ سعدؼ ،(عاما 23) تايو أحمد معاذ ،(ماعا 20) رجب رضواف دمحم محمود ،(عاما 19) رجب ديب دمحم
 محمود شريف ،(عاـ 18) فودة موسى مازف  دمحم ،(عاما 24) الغرابمي بدوؼ  زياد عاىد ،(عاما 21) فرج خالد
 سعدؼ حمدؼ ،(عاما 27) الدحدوح خمي  ربو عبد عاىد) المدني الدفاع في المتطوع ،(عاما 21) طوطح مطر
 الخميس التالي اليـو صباح استشيد و(. عاـ 18) ديب سالـ بساـ عتزم ،(عاما 50) زور أبو عثماف

 عال ،(أعواـ 3) السمؾ يوسف نائ  لياف: ىـ و نفسو الحادث مف بجراحيـ متأثريف أخريف ثمانية 31/7/2014
 خالد مصطفى ،(عاما 35) السمؾ يوسف حسيف الكريـ عبد عالء ،(اعواـ 10) السمؾ يوسف حسيف جالؿ
 دمحم وائ  عالء ،(عاـ 29) العرياف محمود دمحم سامح األقصى قناة في الصحفي ،(عاما 18) السمؾ خطاب
 ،(عاما 22) الديرؼ  مصطفى نور دمحم الحر المصور ،(عاما 35) العرقاف محمود فايز لؤؼ  ،(عاما 21) عميوة
 (.عاماً  35) ضاىر عرفات كماؿ رامي المدني الدفاع في العام 

 عامًا(، وىو شاىد عمى حادث سوؽ البسطات: 32في ىذا السياؽ أفاد المسعف يوسف سميـ الكحموت )و  

 المواطنيف أحد مف اشارة االسعاؼ محطة الى وردتنا ،30/7/2014 الموافق األربعاء يـو مساء مف 18:22 الساعة حوالي عند
. غزة مدينة شرؽ  الشجاعية حي في الديف صالح شارعب البسطات سوؽ  محيط استيدؼ اسرائيمي قصف في مصابيف بوجود يفيد
 فريد والسائق الكاس أبو ابراىيـ االسعاؼ ضابط وزميمي   أنا األحمر اليالؿ لجمعية تابعة اسعاؼ سيارة بواسطة توجيت الفور وعمى
 الرابع الطابق في مصابيف ودبوج المواطنوف  أحد أفادنا البسطات لسوؽ  مقابمة ساحة الى وصولنا وعند. المذكور المكاف الى عكيمة
 في يتجميروف  والشباف المواطنيف عشرات شاىدت ثـ الشياالت وجمبنا ابراىيـ وزميمي أنا ترجمت وعندىا السمؾ، لعائمة منزؿ مف

 الى تصل جنيف لمستشفى تابعة اسعاؼ سيارة شاىدت وعندىا السمؾ، عائمة لمنزؿ المقابمة الساحة في االسعاؼ سيارة محيط
 رجاؿ ورأيت الديف صالح شارع مف الشرقي الجانب عمى تقف المدني لمدفاع اطفاء سيارة شاىدت ثـ سيارتنا، بجوار وتوقفت فالمكا

 وزميمي أنا صعدت ذلؾ وبعد. جنوبا البسطات سوؽ  امتداد عمى المحالت بأحد تشتعل كانت ىائمة نيراف بإخماد يقوموف  االطفاء
 شاىدت األثناء وفي اإلسعاؼ، سيارة داخل عكيمة فريد السائق زميمنا بقي بينما المصابيف لنقل ؾالسم عائمة منزؿ داخل الى ابراىيـ
 داخل مف المصابيف نقل لتصوير ويستعد كاميرا بيديو ويحمل االسعاؼ سيارة بجوار يقف غامق أزرؽ  لونو درع يرتدي صحفي شاب

 مف الثالث الطابق وصمت وعندما بو ولحقت الشيالة جمبت ثـ  مؾالس عائمة منزؿ داخل الى ابراىيـ زميمي صعد وفعال المنزؿ،
 منيا تسيل الدماء وكانت الجسـ مف مختمفة وبأنحاء الرأس في بشظايا مصابة كانت صغيرة طفمة يحمل ابراىيـ شاىدت المنزؿ
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 بسيارة الطفمة أضع لكي أنا ونزلت المصابيف باقي لنقل ىو صعد ثـ ابراىيـ مف الطفمة حممت وعندىا خطيرة، وحالتيا بغزارة
 وصمت وعندما المصابيف، باقي نقل في ابراىيـ زميمي لمساعدة عدت ثـ االسعاؼ داخل المصابة الطفمة وضعت وفعال اإلسعاؼ،
 ممف الشباف أحد بمساعدة الشيالة عمى مصاب رجل يحمل ابراىيـ شاىدت ثـ األرض عمى غزيرة دماء شاىدت الثالث الطابق
 وعندما المصابيف، مف مزيدا لنقل ابراىيـ عاد ثـ الشيالة عمى المصاب الرجل حممت حينياو  المصابيف، نقل في دةلممساع حضروا
 المكاف استيداؼ االحتالؿ قوات معاودة عف ناتجة كانت متتالية انفجارات عدة صوت سمعت المنزؿ مف الثاني الطابق وصمنا
 أنا األرض عمى فسقطت السمؾ عائمة منزؿ مف الثاني الطابق عمى قذائفال احدى سقطت حيث عنيف، بشكل المدفعية بقذائف
 برضوض فأصبت المكاف في والدخاف الغبار وانتشر األرض عمى المصاب منا وسقط الشيالة عمى المصاب معي يحمل الذي والشاب

 االسرائيمي المدفعي القصف اشتد لؾذ وأثناء. الدخاف واستنشاؽ عمينا القذيفة سقوط جراء مف نفس بضيق وكذلؾ وقدمي   دي  ي في
 نقل في مساعدتنا أثناء القذيفة بشظايا أصيبوا الذيف الشباف مف وعدد أنا ودخمت األرض عمى فزحفت المكاف عمى متالحق بشكل

 طمئنافلال المنزؿ مف أخرج لكي األرضي الطابق الى نزلت ذلؾ وبعد. عمينا القذائف تساقط مف الغرؼ احدى في لالحتماء المصابيف
 فشاىدت المنزؿ باب مف نظرت ثـ المكاف، عمى المدفعية القذائف سقوط تواصل وسط االسعاؼ سيارة وعمى السائق زميمي عمى
 محيط في األرض عمى ممدديف الشباف عشرات وشاىدت جنيف، مستشفى اسعاؼ سيارة وكذلؾ بالكامل مدمرة االسعاؼ سيارة

 زميمنا المصابيف بيف مف وشاىدت ممزقة، يـمأجسا بعضيـ ورأيت السمؾ عائمة لمنزؿ المقابمة الساحة وفي االسعاؼ سيارات
 بتصوير يقـو وىو لمتو تركتو الذي الصحفي الشاب وبجواره البمتاجي حمزة أبو ويدعى الرسمي بزيو جنيف بمستشفى االسعاؼ ضابط
 المكاف عمى المدفعي القصف تواصل مف دقائق 10 نحو وبعد. حياة عالمات أي عمييما الحظ ولـ المنزؿ داخل مف لممصابيف نقمنا
 األولية االسعافات تقديـ في وزمالئي أنا الفور عمى وشرعت االسعاؼ حقيبة وأحضرت االسعاؼ لسيارة توجيت ثـ القصف، توقف
 المواطنيف أحد دناأفا ذلؾ وأثناء جراحيـ، دوتضمي منيـ عدد نزيف وقف مف تمكنا وقد األرض عمى الممدديف المصابيف مف لعدد

 المصابيف مف عددا شاىدت ثـ المذكور المنزؿ الى فأسرعت خطيرة وحاالتيـ السمؾ لعائمة مجاور منزؿ داخل مصابيف بوجود
 وطمبت االسعاؼ بإدارة اتصاؿ أجريت وعندىا ينزفوف، وكانوا المنزؿ ساحة في األرض عمى ممدديف نساء وبينيـ بالغة بإصابات

حضار لالكام الدعـ منيـ  الساحة الى المنزؿ داخل مف المصابوف  بنقل قمت ثـ المكاف، مف المصابيف لنقل االسعاؼ سيارات كل وا 
 مف كبيرة أعداد نقل في وشرعنا االسعاؼ سيارات حضرت دقائق 5 نحو بعد وفعال. االسعاؼ سيارات وصوؿ بانتظار المقابمة

 اخالء مف األحمر اليالؿ في وزمالئي أنا تمكنا أننا حيث المستشفى، الى المدنية والسيارات االسعاؼ سيارات بواسطة المصابوف 
 بألـ شعرت ذلؾ وبعد. غزة بمدينة القدس ومستشفى الشفاء مستشفى الى ونقمناىـ. المكاف مف مصاب 200و شييد 15 نحو
 مستشفى الى فذىبت لمصابيفا أحد أحمل وأنا القصف لحظة الثاني الطابق مف سقوطي بسبب جسمي نحاءأ مختمف في جدا شديد

 وقضيت القذائف دخاف واستنشاؽ السقوط جراء مف نفس وبضيق برضوض مصاب بأنني وأبمغوني األطباء تفقدني وىناؾ القدس،
 .المستشفى في العالج تحت كامال يوما

 

 يوـ مساء مف 17:10 الساعة حوالي عند واحد، بصاروخ طيار بدوف  اإلسرائيمية الحربية الطائرات قصفت
 قرب كاف بينما ،(عاماً  58) الحشاش، سميماف مياوش سويمـ المواطف مستيدفة ،1/8/2014 الموافق الجمعة
 العيد، شيخ هللا عبد أحمد محمود مف كالً  حاوؿ حيث رفح، شمالي مصبح حي في الكائف والتقوػ  البر مسجد

 28) العيد، شيخ هللا عبد أحمد يوسف و ،(عاماً  24) العيد، شيخ هللا عبد أحمد حاـز وأشقائو، ،(عاماً  23)
 بصاروخ االستطالع طائرات استيدفتيـ المساعدة تقديـ ،(عاماً  25) العيد، شيخ هللا عبد أحمد إبراىيـ و ،(عاماً 
 المسجد، محيط مف الجرحى، نق  تحاوؿ كانت بينما الصحة، لوزارة تابعة اسعاؼ سيارة وصمت وحيف واحد،
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 شيخ أحمد إبراىيـ الكريـ عبد الرضيع وأطفاليا، ،(عاماً  23) العيد، شيخ محمود يـإبراى دعاء السيدة، لجأت
 5) العيد، شيخ أحمد إبراىيـ آية والطفمة ،(أعواـ 4) العيد، شيخ أحمد إبراىيـ خمي  والطف  ،(عاميف) العيد،
 مف والمكوف  اإلسعاؼ وطاقـ العائمة، بمقت  تسبب ما اإلسعاؼ، سيارة االستطالع طائرات قصفت حيث ،(أعواـ
 الشيخ هللا نصر اجميعاف يوسف والمسعف والممرض ،(عاماً  42) الزاممي، ابراىيـ صالح عاطف السيارة سائق
 بمنع االحتالؿ قوات وتعمدت ىذا ،(عاماً  25) درابيو، حسف جابر يوسف المتطوع والمسعف ،(عاماً  23) عيد،

 مف لمنعو الفمسطيني األحمر لميالؿ تابعة إسعاؼ ارةسي أماـ صاروخ قصفت حيث اإلسعاؼ لطاقـ الوصوؿ
 .الوصوؿ

استيداؼ األطفاؿ والعامميف في طواقـ اإلسعاؼ في رفح فيما وفي إفادة ألحد العامميف في طواقـ اإلسعاؼ حوؿ 
 يسمى بعممية ىاني بع  التي سقط خالليا المئات مف القتمى والجرحى عدد كبير منيـ مف األطفاؿ، قاؿ التالي:

 وأعمل رفح، في الشابورة حي في وأقيـ أفراد،( 7) مف مكونة وعائمتي ،متزوج ،(عاما   55) عمري  درابيو، جابر حسف جابر أنا
 01/08/2014 الموافق الجمعة يـو صباح مف 9:30 الساعة حوالي عند رفح، في النجار يوسف أبو مستشفى في سعاؼا سائق
 استدعائي جرى  لممستشفى والقتمى الجرحى مف عدد ووصوؿ ....رفح، شرؽ  متواصلال المدفعي القصف جراء األحداث تطور مع

 الكويتي المستشفى الى متجيا   كنت ذاتو اليـو مساء مف 15:00 الساعة حوالي عندو .....  ،بالفعل لممستشفى توجيتو  لمعمل،
 لممستشفى تابعة اسعاؼ سيارة شاىدت النجار، يوسف أبو مستشفى مف( ـ100) بعد عمى قابمت عودتي طريق وفي حالة، لنقل

 البر مسجد في يفمواطن باستيداؼ -زمالئي مف -أبمغت وصولي مجردبو الزاممي، عاطف :زميمي يقودىا وكاف سرعة،ب منطمقة
 وليد :المسعف ويرافقو ،خفاجة مخمص :زميمي يقودىا ثانية سعاؼا سيارة برفقو فانطمقت ،رفح شمالي مصبح حي في والتقوى 
 دقيقة( 20) بعد ووصمنا لمكاف،با معرفة لعدـ األخر اإلسعاؼ خمف وتوجيت النحاؿ، دمحم :المتطوع المسعف برفقتي وكاف ،السيد
 سيارة في تشتعل النيراف شاىدت المكاف مف( ـ100) لمسافة وصولي وعند كثيف، دخاف وشاىدت ،بدقة المكاف معرفتنا عدـ بسبب

 المستيدؼ االسعاؼ أف وتأكدت ،االسعاؼ إلطفاء حضورال بضرورة وأبمغتو المدني، الدفاع عمى واتصمت ،بشدة صدمت اسعاؼ،
 أراقب وقفت لممكاف، القصف تكرر حيث الخطر، عف لالبتعاد( ـ150) لمسافة باإلسعاؼ تراجعتو  ي،الزامم عاطف :زميمي يقوده

 شاب وشاىدت مفتوح، لمكاف فتوجو المكاف، يقض بسبب االسعاؼ اتجاه بتغيير يقـو أف النحاؿ دمحم :زميمي مف وطمبت ،الموقف
 أسفل االسعاؼ أوقف عودتو وخالؿ مني،( ـ200) بعد عمى وكاف ،االسعاؼ تجاه يغير حتى النحاؿ دمحم يساعد المنطقة سكاف مف

 اإلسعاؼ، ارةسي قرب يتصاعد دخانا   وشاىدت قوي، انفجار صوت سمعنا ،مني واالقتراب اإلسعاؼ النحاؿ دمحم مغادرة ومجرد ،شجرة
 مف جزء وقرب شاىدت االسعاؼ، لسيارة النحاؿ دمحم المسعف برفقة فتوجيت ،وخطورتو فيو القصف لتكرار المكاف مغادرة فقررت
 لو  وقدمت دقائق، قبل النحاؿ دمحم :زميمي ساعد الذي الشاب وكاف لو واتجينا الحمالة فانزلنا ،االسعاؼ خمف ظاىرة قدميف

 زيادة :زميمي يقوده إسعاؼ ورافقني المكاف، الى وعدت حي، وىو النجار يوسف أبو مستشفى الى قمتوون األولي، االسعاؼ
 متفحميف، وكانوا المستيدؼ اإلسعاؼ في الموجوديف بحمل ناوقم ،اإلسعاؼ بإطفاء تقـو مدنيال دفاعال سيارة وكانت الحمايدة،

 اإلسعاؼ طاقـ أف يبدو( التروؿ) االسعاؼ سرير عمى  يضعوه صوشخ االسعاؼ، طاقـ مف( 3)و وسيدة أطفاؿ( 3) عددىـ وكاف
 ونقمتيـ ،لممكاف وصمت إسعاؼ بسيارات نقموا والبقية اإلسعاؼ، في الثالثة زمالئي جثث بسيارتي نقمت االستيداؼ، قبيل حممو

 عمى حزنا   لثالجةا قرب مستوج ،بالجثث كبير عدد فييا كاف التي ،الموتى ثالجة إلى وأدخمناىـ النجار، يوسف أبو لمستشفى
 فاعتقدت يوسف، ... يوسف يقوؿ وىو بشدة، بحضني وقاـ -يبكي كاف الذي -شعيب شعيب :اإلسعاؼ سائق زميمي قرب زمالئي،

 كاف بنيفا بكيت، انيرت، بشدة، صدمت يوسف، ابني كاف لقد ابنؾ، يوسف وكرر وعاد العيد، شيخ يوسف :المسعف زميمنا أنو



26 

 

( 7) حوالي وبعد ،اإلسعاؼ سائقيف لغرفة زمالئي واقتادني ،ابني بأنو أعمـ لـ وأنا ،لممستشفى ونقمتو و،عرفأ أف ف دو أمامي يحترؽ 
 المستشفى، شرؽ  جنوب الكائنة الموتى ثالجات قرب أعنفيا وكاف المستشفى، محيط في متكررة انفجارات صوت سمعت دقائق،
 فالمستشفى المواطنيف، مف كبير عدد بو يحيط الذي المستشفى مف قريب كافم استيدفت االحتالؿ قوات أف يقوؿ البعض وسمعت
 عبدهللا. د المستشفى مدير اتخذه قرار عمى بناء   الطبية والطواقـ والمرضى الجرحى بإخالء وبدأنا االحتالؿ، لقوات ىدفا   أصبحت
( عاما 27) العمر مف البالغ يوسف: ابني جثة ـوبيني الثالجة في القتمى جثث وأبقينا التخصصي، الكويتي مستشفى إلى شحادة،
 وعدت المستشفى، وتركنا مسعف، وممرض العيد شيخ ويوسف( اإلسعاؼ سائق) الزاممي عاطف: وزمالئي متطوعا ، مسعفا   ويعمل
 أبو شفىمست مف الشيداء جثث إخالء عمى بالموافقة عممت التالي اليـو وفي عائمتي، ألواسي الشابورة حي في الكائف لمنزلي
 ابو ومستشفى التخصصي الكويتي المستشفى بيف ما الواصل الشارع وقرب الشابورة حي في يقع منزلي اف عمما   النجار، يوسف
 مفتوحة وىي بسرعة تسير وكانت االسعاؼ، سيارات وصمت حتى الشارع عمى فانتظرت الرسمي الزي  ارتدى وكنت النجار، يوسف
 اقتربنا وعند برفقتيـ، فذىبت الثانية، االسعاؼ سيارة في ىالؿ ابو ناصر زميمي وتوقف األحمر، بالصمي مف أبمغوا ما وفق األبواب

 قرب طو ابو لعائمة منزؿ استيدؼ قصف بأنو الحقا عممت قريب، انفجار صوت سمعنا التخصصي الكويتي المستشفى مف
 و يوسف، ابني بتكفيف قمت و السمطاف، تل حي في اتياالمار  مستشفى الى بالجثث وتوجينا الشابورة، حي في الكويتي المستشفى
 مف لتوديعو منزلي الى يوسف ابني بنقل قمت ،3/8/2014 المواقف األحد يوـ صباح مف 9:00 الساعة حوالي عند و توديعو،
 قرب جرى  يداؼاست أف عممت السؤاؿ وعند اصابات، تنقل االسعاؼ سيارات كانت حيث العودة، مسجد إلى توجينا وعائمتي، والدتو
 الى بو ذىبنا ذلؾ وبعد االستيداؼ نحو باإلسعاؼ زمالئي انطمقو  ابني، نزلتفأ االيواء، مركز وىي لالجئيف، االعدادية( أ) مدرسة
 .فييا ودفناه ، رفح غرب جنوبي السمطاف تل مقبرة

 
 
 (المنازؿ ىدـ) القسري  التيجير 

ربي إلى عمميات كات والمنازؿ السكنية طيمة فترة العدواف الحأدت عمميات االستيداؼ والتدمير اليائ  في الممتم
سكاف أحياء ومناطق سكنية بأكمميا عمى ترؾ منازليـ ىربًا مف عمميات القت  والقصف  نزوح جماعي واضطر

العشوائي واستيداؼ المنازؿ، وتفاقمت ىذه الحالة في كافة مناطق القطاع بعد قياـ القوات االحتالؿ بتيديد 
وامرىـ بإخالء منازليـ في عدد مف االحياء مف خالؿ إلقاء المناشير والبيانات مف الطائرات، أو عبر  السكاف

إرساؿ رسائ  ىاتفية او مف خالؿ اختراؽ موجات البث اإلذاعي لعدد مف اإلذاعات المحمية وارساؿ رسائ  تيديد 
تفاقـ معاناة األطفاؿ والنساء، ال سيما باقتحاـ مناطق شماؿ وشرؽ قطاع غزة، أدت حالة النزوح الجماعي الى 

واف حالة النزوح كانت في ض  تواص  القصف واليجمات اإلسرائيمية، االمر الذؼ ضاعف حالة االرتباؾ 
والخوؼ، ورغـ لجوء المدنييف الى مراكز اإليواء كالمدارس وغيرىا، إال أنيا تعرضت لالستيداؼ حيث قصفت 

 عت العشرات مف القتمى والجرحى في صفوؼ النازحيف.مراكز إيواء أوق 8قوات االحتالؿ 

وتواصمت معاناة األطفاؿ طواؿ فترة المجوء الى المدارس ومراكز االيواء التي لـ تكف مجيزة الستقباؿ االعداد 
الكبيرة مف النازحيف، وعاش األطفاؿ في ظروؼ قاسية وعانوا مف نقص ابسط احتياجاتيـ، ولـ تنتيي معاناة 

، حيث ال يزاؿ المئات منيـ في مراكز االيواء او في 26/8/2014تياء العممية العسكرية بتاريخ األطفاؿ بان
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المنازؿ المؤقتة )الكرفانات، والمنازؿ الخشبية( بعد اف دمرت قوات االحتالؿ االؼ المنازؿ السكنية خالؿ فترة 
 العدواف.

 قطاع عمى الحربي عدوانيا فترة خالؿ منظمة سياسة اعتماد إلى اإلسرائيمي الحربي االحتالؿ قوات لجأتوقد 
 والبرية الجوية العسكرية الغارات مف العشرات شف عبر وذلؾ منازليـ، إخالء عمى المدنييف السكاف إلجبار غزة،
 وخاصة الحربي، لمعدواف األوؿ اليـو منذ منازليـ مف لمسكاف القسرؼ  التيجير عممية بدأت وقد.  منازليـ عمى
 والمجوء منازليـ إخالء عمى أجبروا والذيف لمقطاع، والشمالية الشرقية الحدودية المناطق امتداد مىع الواقعة تمؾ
 شف مع خاصة أسرىـ، وأفراد سالمتيـ عمى حفاظاً  وذلؾ السكانية، وتجمعاتو القطاع مدف داخ  في مناطق إلى

 مف أجواء بث المحتمة القوات باشرت كما  .فييا المحيطة المدنية والمنشآت السكنية المنازؿ عمى الحربية الغارات
رىابيـ المدنييف السكاف وترويع والترىيب، الرعب  السكاف فييا أمرت منظمة حممة المحتمة القوات شنت كما.  وا 
 أو الطائرات مف المنشورات آالؼ توزيع عبر وسالمتيـ، أمنيـ عمى الحفاظ بدعوػ  منازليـ، بإخالء المدنييف

 مف حممة مع ذلؾ تزامف وقد.  الرسمية إذاعاتيا في اإلخالء أوامر بث أو بالسكاف، تفيةاليا االتصاالت عبر
 عمى الحربي العدواف مف األوؿ األسبوع نياية في بدأ والذؼ لممدنييف، الجماعي القسرؼ  واالخالء الداخمي النزوح

 المدنييف آلالؼ الجماعي النزوح حالة وتزامنت.  لمقطاع والشرقية الشمالية الحدود امتداد عمى وخاصة القطاع،
 .مسبوؽ  غير نحو عمى حياتيـ جوانب مختمف خالليا تدىورت اإلنسانية، لألوضاع كارثي تردؼ مع

 

أكثرىـ مف  السكاف مف اآلالؼ لمئات الجماعي القسرؼ  التيجير حاالت وثق مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف وقد
 أماناً  أكثر مناطق عف وبحثيـ منازليـ، مف نزوحيـ أثناء طاردىـ ؼالذ الموت مف ىربوا والذيف ،النساء واألطفاؿ

 الشرؽ  في الالجئيف وتشغي  إلغاثة المتحدة األمـ ىيئة وكالة أعمنت وقد  .أسرىـ وأفراد حياتيـ عمى لمحفاظ
 األنروا أف ورغـ.  القطاع مدف كافة في لمميجريف اليائ  التدفق الستيعاب مدارسيا فتح عف( األنروا) ىاألدن
 000.40 عف تزيد ال القصوػ  طاقتيا أف والتدمير القصف ويالت مف لممدنييف الجماعي النزوح بداية منذ أعمنت

.  القطاع في مدارسيا مف مدرسة 90 في شخص 000.260 مف أكثر الستيعاب اضطرت أنيا إال شخص،
 في منيـ اآلالؼ تكدس حيث الكريـ، والعيش اإلنسانية الحياة مقومات أدنى غياب مف عانوا النازحيف أف غير

 . الكريمة لمحياة الالزمة األساسية المرافق غياب ظ  وفي ليا، االستيعابية القدرة تفوؽ  وبمعدالت المدارس،

 اباف حرب الجرؼ الصامد غزة قطاع داخل النازحيف عدد يوضح (2رقـ ) جدوؿ
 

األنروا مدارس في النازحيف عدد  000.260  
الحكومية المدارس في النازحيف عدد  000.16  
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األقارب وبيوت أخرى  عامة مرافق في النازحوف   000.264  
جمالي أعداد النازحيفإ  000.520  

 

 في الشجاعية حي سكاف مف وولد، بنات لثالث وأـ متزوجة ،(عاما   57( الجندي دمحم أحمد عواطف وصفت وقد
 التي الحربية اليجمات وطأة تحت قسريا   إخالئيـ جراء أسرتيا وأفراد عانتيا التي القاسية الظروؼ غزة، مدينة
 :فقالت المنطقة، طالت

 مساحة عمى طابقيف مف مكوف  منزؿ في أفراد 8 مف المكونة وأسرتو عاما 41 اياد وابني عاما 35 سيى وابنتي وزوجي أنا أسكف" 
 1.5 نحو بعد عمى غزة، مدينة في الشجاعية يح شرؽ  الطواحيف شارع نياية في بالسكاف مكتظ شعبي حي وسط منزلنا ويقع ،2ـ70
 عدة صوت سمعت ،(رمضاف شير) فطارإلا طعاـل يعدادإ وأثناء  ،19/7/2014 بتاريخ... الشرقية القطاع حدود مف متر كيمو

 صوت بدأ ثـ . ذلؾ بعد المنزؿ عف والمياه الكيرباء انقطعت وقد منطقتنا، محيطل سرائيميإ قصف عف ناتجة كانت ،متتالية نفجاراتا
 نفجاراتا تاصو أ سمعت ،20/7/2014 ليمة منتصف وعند . منزلنا محيط مف فشيئا شيئا ويقترب ،تدريجيا   يشتد سرائيميإلا القصف
 أسرتي وأفراد تجمعتو .  منزلنا سطح عمى تتساقط المدفعية القذائف صوت وسمعت ،لمنطقتنا مدفعي قصف عف ناتجة جدا   عنيفة
 مف األرضي الطابق في واحدة غرفة في عمينا القذائف تساقط مف واحتمينا لنا، زيارة في كاف والذي عاما   80 لعمرا مف البالغ ،ووالدي
 نشعر وكنا ،كثيف بشكل عمينا يتساقط والركاـ الدخاف وكاف الميل، ساعات طيمة منزلنا ىعم المدفعية القذائف سقوط تواصلو .  المنزؿ
 في . المدفعية القذائف بمئات الشجاعية لحي االحتالؿ قوات قصف استمرار جراء جدا   مرعبة مةلي وقضينا ،حياتنا عمى شديد بخوؼ
 مئات يادإ ابني شاىد فأ بعد خاصة ،رؤوسنا فوؽ  هتدمير  مف خوفا   واليرب ،المنزؿ مف الخروج قررنا صباحا   السادسة الساعة حوالي

 المنزؿ مف خرجنا ثـ ،والمريض المسف والدي يادإ ابني حمل وفعال.  الحي جخار  لىإ وييربوف  منازليـ يتركوف  جيراننا مف المواطنيف
 الميل طواؿ القذائف سقوط مف ييربف الحي أىل مف السيدات عشرات وشاىدت.  حولنا جدا   عنيف بشكل المدفعية القذائف تساقط وسط
 سرعة بأقصى الركض وواصمنا.  الصالة وبمالبس أو الخفيفة المنزؿ وبمالبس ،وحفاة بشعورىف الرأس مكشوفات وكف ،منازليف عمى
 ،الشفاء مستشفى وصمنا أف إلى الشجاعية حي مف العائالت مئات رفقة طريقنا وأكممنا ،الحي مغادرة مف تمكنا أف إلى القصف تحت
 ،اليوى  تل بحي في نادية أختي شقة إلى أسرتي وأفراد وتوجيت.  فييا وأقاموا ساحاتو في انتشرت التي العائالت مئات فيو كاف والذي
 المنطقة، عف مقطوعة الوقت طواؿ الكيرباء كانتو .  شخصا   11 البالغة أختي عائمة برفقة ا  يوم 13 فييا وأمضينا ،غزة مدينة غرب
 مالبس داءالرت مضطريف الوقت طواؿ وكنا ،واحدة غرفة في نناـ وزوجتو يادإ أوالد باقي وكذلؾ يات،جامع طالبات وىما بناتي،و  أنا وكنت
 فصل في وأننا خاصة المياه قمة مف كثيرا وعانينا.  وأوالدىا زوجيا مع ختيأ شقة في وجودنا بسبب شعورنا ونغطي ومستورة ثقيمة

 شخصا ، 13 يوميا ، كامل خالي عائمة حضور بسبب لالستحماـ الحماـ لدخوؿ طابور في نصطف وكنا جدا، حارة أجواء وفي الصيف
 في نقص مف كذلؾ وعانينا.  المياه دورة أو الحماـ الستخداـ أختي، شقة قرب البحريف مممكة مدرسة يواءإ مركز في وف يقيم كانوا والذيف
 واالنتقاؿ أختي شقة ترؾ وأسرتي قررتو .  الخصوصية أنواع كل وفقدنا رمضاف، شير أجواء في خاصة ،الكبير عددال بسبب الطعاـ
 في ألسرتنا متسع أي نجد لـو  ىناؾ، انتقمنا وفعال   . أختي شقة مف القريب" ب" عداديةإلا زيتوف ال بنات مدرسة يواءإ مركز في لإلقامة
 األرضي الطابق في يقع ممر في لإلقامة وأسرتي واضطررت.  شخصا   50 عمى تحتوي  دراسية غرفة كل كانت بحيث ،الدراسية الفصوؿ

 المدرسة لىإ مثمنا الالجئيف الشباف مف لممئات مكشوفيف نكوف  ال لكي فالبطاطي مف خيمة بصنع وقمنا لممدرسة، الشمالية الجية مف
 عددنا أصبحو  ،فردا   35 نحو عددىـ وكاف ،الممر في معنا لإلقامة الجندي عائمة مف أقاربنا مف أسر 4 ليناإ نضـاو  . الشجاعية حي مف
 المعمميف مطبخ لنا وفتح ،مركزال مدير معنا تعاطف أف إلى أغطية، أو فرشات بدوف  الممر في األرض عمى ونمنا شخصا ، 42 الممر في

 مف نفاذىا بسبب أغطية أو فراش أي تسميمنا يتـ ولـ سريا ،ق الميجرة العائالت ضمف عائمتنا تسجيل يتـ ولـ ،المدرسة ممر في الموجود
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 طعاـ وجبات عمينا يوزعوف  المشرفوف  وبدأ ...يواءإلا لمركز متأخريف حضورنا بسبو الميجرة العائالت مئات عمى توزيعيا بعد المدرسة
 9 مساحتو تبمغ الذي المطبخ في وطفال   سيدة 30 نحو نناـ وكنا . وخبز وجبنة وفوؿ مجففة ولحمة تونة معمبات مف مكونة وىي يوميا

 وكاف.  المارة مف بافلمش مكشوفيف نكوف  ال كي جدا   حارة أجواء وسط ومحافظة ثقيمة مالبس نرتدي ونحف ،الوقت طواؿ األرض عمى 2ـ
 خاللو نضطر كنا ،جدا   قاسية ظروؼو  معاناة في كامال   شيرا   وأمضينا.. .الممر في األرض عمى يناموف  وزوجي دمحم وابنو يادإ ابني

 ،المركز في الجئ 3500 لنحو الوكالة توفرىا التي المدرسة خزانات مف الشرب مياه قارورات بعض لتعبئة طويل طابور في لالصطفاؼ
 لقضاء أختي شقة لىإ مذىابل اضطررنا وأحيانا  .  االستحماـ أو المرحاض لدخوؿ طويل طابور في الصطفاؼل أو أبدا ، كافية تكف لـو 

 خيمتنا تضرب التي الحارة الشمس أشعة راءج الشديد الحر مف الوقت طواؿ نعاني وكنا... حرجا   لنا سبب ما اإلنسانية، حاجاتنا
 اتفاؽ ودخوؿ غزة قطاع عمى العدواف انتياء وبعد . المدرسة عف النيار ساعات طواؿ الكيرباء انقطاع وبسبب ،فالبطاطي مف المصنوعة

 القذائف تساقط جراء مف بالغ بشكل مدمرا   الثاني الطابق وكاف ،منزلنا لىإ عدنا 26/8/2014 الثالثاء يـو مساء النفاذ حيز اليدنة
 "..منزلنا في لإلقامة وعدنا األضرار بعض بإصالح فقمنا ،المياه وخزانات المنزؿ في الكيرباء شبكة تضررت كما  ،عميو

 كافة عبر عانت التي الصارخة النماذج أحد حانوف  بيت مدينة في (البورة )األم  حي سكاف مف وىداف عائمة وتمث 
 والخوؼ الترويع مف لحالة ئمةالعا تقطنيا التي المنطقة تعرضت فقد  .القطاع عمى اإلسرائيمي الحربي العدواف مراح 
  .أفرادىا أحد إصابة بعد باإلكراه منازليـ إخالء عمى أفرادىا بعض وأجبر لممنطقة، المستمر اإلسرائيمي القصف بسبب

 التابعة اإليواء مراكز أحد إلى العائمة ولجأت العائمة، أفراد مف 8 مقت  إلى أدػ مباشر لقصف المنزؿ تعرض ثـ
 الحربية الطائرات لقصف تعرض الذؼ جباليا مخيـ في األقارب أحد منزؿ إلى والتوجو إلخالئيا ااضطرو  ثـ لألنروا،

صابة العائمة أفراد مف 4 مقت  إلى أدػ ما اآلخر، ىو    .منيـ آخر عدد وا 

 مدينة في( البورة)األمل حي سكاف مف ،(أطفاؿ 4( ولديو متزوج عامل، ،(عاما   28) وىداف زكي حاتـ أمجد وأفاد
صابة منيـ شخصا   12 مقتل ذلؾ في بما عائمتو، وأفراد معاناتو حوؿ حانوف، بيت  :فقاؿ آخر، عدد وا 

 
نساء. وأسكف وأخي  7أطفاؿ و  9شخصا ، بينيـ  25عائالت تضـ  6طبقات، ويقطنو  3" أسكف في منزؿ عائمتي المكوف مف 

العدواف، حيث يقع منزلنا في الجزء الشرقي مف الحي الذي يطل  مجدي في الطابق الثالث مف المنزؿ. عشنا أياما  صعبة منذ بداية
مترا ... وسقطت عدة صواريخ أطمقتيا  900عمى الحدود الشرقية لبيت حانوف، حيث تقابمنا مستوطنة أشدروت، وتبعد عنا نحو 

نزلنا.  وبسبب خطورة الوضع عاما ، ويقع منزلو جوار م 42، أصيب عمي بكر، 16/7/2014قوات االحتالؿ قرب منزلنا.  وبتاريخ 
سنوات، والمذيف كانا يعانياف مف حمى )سخونة(،  4سنوات، وحاتـ،  6قررنا الخروج مف المنزؿ إلسعافو، ونقمت أطفالي عبد هللا، 

إلى المستشفى بسيارة إسعاؼ وصمت لمكاننا، وذىب مع عمي زوجتي ىبة، وكاف معيا طفمتي ىناء، ستة شيور، إضافة إلى زوجة 
رامي...ولحقت بيـ مساء اليـو نفسو إلى المستشفى، برفقة ابف عمي إيياب وابنتو، لالطمئناف عمييـ، حيث أمضينا الميمة في  أخي

المستشفى.  وفي صباح اليـو الثاني خرجت زوجتي وأوالدي المستشفى وتوجيوا إلى منزؿ أىميا في بيت الىيا، وتوجيت مع عمي 
لمعالج فييا... ثـ توجيت بصحبة أخي وأوالد عمي إلى مدرسة تابعة لألنروا في منطقة تل  بكر إلى مستشفى الشفاء الذي حوؿ

عائمة أخرى، ثـ انتقمنا إلى مركز إيواء آخر افتتحتو الوكالة الدولية في  20اليوى في مدينة غزة.. ومكثنا في غرفة واحدة مع 
فردا ،  30وداخمو لـ نجد متسعا  في غرفة.  وكاف عددنا حوالي  مدرسة األيوبية التابعة ليا، والكائنة قرب سوؽ مخيـ جباليا،

أياـ، كانت النساء تبيت في غرفة الدرج بينما كنا نحف الرجاؿ نبيت في ساحة المركز مع مئات  3فجمسنا في بيت الدرج لمدة 
ياة )الطعاـ والماء والممبس ومكاف الرجاؿ اآلخريف، كانت األوضاع اإلنسانية صعبة في المركز، ولـ تتوفر فيو أدنى مقومات الح

( إضافة لعدـ االستقاللية كعائمة داخمو. إلى بيت حانوف بعد إعالف ىدنة إنسانية  26/7/2014وذىبت بتاريخ  مالئـ لمنـو
لساعات، وكاف برفقتي إخوتي وأوالد عمي، ففوجئت بمنزلنا قد دّمر بفعل القصف الصاروخي اإلسرائيمي، وكذلؾ منزؿ جدي زكي، 
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خواني  حيث دّمر فوؽ رؤوس مف فيو، وىـ كل مف: جدي زكي وىداف، وجدتي سعاد، والدتي بغداد، وأخواتي زينب، صمود، وا 
األطفاؿ أحمد، وحسيف، وغنى، عاـ ونصف، وىي ابنة أختي صمود.  حاولت وأبناء عمي أف نخرج جثثيـ مف تحت األنقاض ولكف 

طالقيا النار تجاه المواطنيف شرؽ وشماؿ بيت حانوف، بحيث دوف جدوى، وأنيى محاوالتنا اختراؽ اليدنة م ف قبل االحتالؿ وا 
ابتعدنا عف المكاف خوفا  عمى حياتنا لتجدد القصف، وبعد ذلؾ أبمغنا المجنة الدولية لمصميب األحمر وجمعية اليالؿ األحمر 

أياـ قضيناىا في  3، وبعد قضاء 27/7/2014يخ بتار  إلخراج الجثاميف مف تحت الركاـ. الفمسطيني بما حدث، وناشدناىـ التدخل
 200مركز إيواء المدرسة األيوبية، استضافنا جد زوجتي في منزؿ غير مسكوف يممكو، وىو مسقوؼ باألسبستوس، مساحتو نحو 

خوتي  وعمتي ووالدة مترا ، ويقع قبالة مسجد الخمفاء الراشديف في مخيـ جباليا.  وكنت وأفراد عائمتي وعائالت أعمامي ووالدي وا 
نساء.  ومكثنا عدة أياـ في المنزؿ، وكنا نحصل عمى الطعاـ والمياه  7طفال  و  17فردا ، مف بينيـ  36زوجة عمي.  كنا حوالي 

خوتي )الرجاؿ( في صالة المنزؿ،  3/8/2014مف مركز اإليواء.  وفي مساء يوـ  نمنا جميعا  في المنزؿ كالعادة، وكنت وأعمامي وا 
، وبينما كنت نائما : استيقظت فجأة 4/8/2014مف فجر يوـ  00:15النساء واألطفاؿ في الغرؼ.  وعند حوالي الساعة بينما كانت 

عمى صوت صراخ في المنزؿ، وشاىدت دخانا  ونيرانا  تشتعل، وشاىدت أبي مصابا  حيث بترت ساقاه، أصبت بحالة مف اليمع جراء 
، وشاىدت عمي عمي أيضا  مصابا ، حيث بترت قدمو اليسرى.  وبدأت في مساعدة المفاجأة.  ركضت في الغرفة بحالة ىستيرية

إخوتي وأعمامي في إخراج الجرحى مف الصالة إلى خارج المنزؿ إلسعافيـ، وأثناء ذلؾ فوجئت بصوت صفير دوى في الغرفة 
ي.  وذىبت الستطالع األمر، فشاىدت الشمالية الغربية لممنزؿ، وشاىدت نيرانا  تنبعث منيا، وسمعت أصوات صراخ نساء أعمام
سنوات ودمحم، عاـ  5سنوات، عمر  6زوجة عمي عمي، سنيورة وىداف جثة ىامدة حيث قتمت عمى الفور، وكاف أطفالو مصعب، 

نساء وأطفاؿ.  وبدأت ومف نجا  10واحد، مصابوف.  كما رأيت كافة نساء عائمتنا وأطفاليف مصابوف والدماء تنزؼ منيـ، وعددىـ 
خراجيـ مف المنزؿ بسرعة بعد قصفو مرتيف، وعمى باب المنزؿ لفظ والدي أنفاسو األخيرة، فرافقتو في م عي بإسعاؼ الجرحى وا 

مف أفراد أسرتنا إضافة لوالدي، وىف كل مف جميمة وىداف،  3سيارة اإلسعاؼ إلى مستشفى كماؿ عدواف.  وىناؾ عممت بوفاة 
أعمـ حقيقة ما حدث،  وعرفت الحقا  أف الطائرات الحربية قصفت المنزؿ.  وعدت إلى منزلنا  سنيورة وىداف، نور اليدى وىداف.  ولـ

خالؿ فترة اليدنة لخمسة أياـ، حيث عثرنا عمى أجزاء مف جثث الشيداء في منزؿ جدي  4/8/2014في بيت حانوف بتاريخ 
أفراد عائمتي، وأصيب العديد منيـ خالؿ العدواف  شخصا  مف 12( أفراد، حيث كانوا جثثا  غير مكتممة.  وقد فقدت 8وعددىـ )

 ألسباب ال أعمميا، فنحف عائمة تعمل في الزراعة وفي تربية النحل فقط ال غير، وليس لنا أنشطة أخرى.".
 

 االعتداء عمى المدارس والمستشفيات 

إلحاؽ أضرار مادية في  فيا لممنشآت العامة في قطاع غزة، ما تسببتواص  قوات االحتالؿ االسرائيمي استيدا
مف مظاىر االنتياكات  1612المدارس والمستشفيات، والتي يعتبرىا القرار  جسيمة في المنشآت العامة والسيما

الخاصة ومعاقبة مقترفي االنتياؾ. بحيث تتعمد قوات االحتالؿ قصف  الموجية ضد األطفاؿ وتستوجب الحماية
ىي قريبة مف المدارس والمستشفيات وغيرىا باستخداـ قناب  مناطق مفتوحة أو أماكف فارغة مخصصة لمتدريب و 

محيطيا المدني سواء وصواريخ ثقيمة ال يقتصر ضررىا عمى اليدؼ المباشر ب  وتمحق أضرارًا جسيمة في 
 األعياف استيداؼ مف اإلسرائيمي االحتالؿ قوات صعدتفي حيف  نية أو المدارس والمستشفيات.المنازؿ السك

 الخسائر لحجـ تكترث أف دوف  (الصامدحربيا عمى قطاع غزة )الجرؼ  خالؿ وعنيف باشرم بشك  المدنية
 ونظراً  الصحية، والمراكز والمستشفيات المدارس اليجمات تمؾ وطالت المدنييف، بالسكاف تمحق التي واألضرار

 مف كبير عدد تخداـواس التعميمية، والمؤسسات والمدارس السكنية بالمنازؿ لحقت التي الكبيرة األضرار لحجـ
 الحكومية والمدارس التعميمية المؤسسات كافة في الدراسي العاـ في البدء تأجي  تـ لإليواء كمراكز المدارس
 تراعي ولـ المفرطة القوة االحتالؿ قوات فيو استخدمت الذؼ ،أسابيع لعدة الغوث لوكالة والتابعة والخاصة
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 كام ، بشك  دمرت مدارس( 7) بينيا مف مدرسة( 64) عددب أضرار لحقتوقد  ،المدنية المنشآت خصوصية
 .كام  بشك  دمرت( 8) بينيا مف روضة( 52) األطفاؿ برياض لحقت التي األضرار حصيمة بمغت بينما

 كام ، بشك  تدميو تـ واحد مستشفى بينيا مف مستشفى( 11) في أضرار عف اإلسرائيمية اليجمات أسفرت كما
 .كام  بشك  دمرت عيادات( 6) بينيا مف طبية، عيادة( 23) في ايضاً  أضرار ولحقت

 ىذه وتندرج. اإلنساف لحقوؽ  اً جسيم كاً انتيا والمستشفيات المدارس عمى اليجمات الدولي اإلنساني القانوف  ويعتبر
 مجمس قرار وفق المسمح النزاع مناطق في األطفاؿ بحق المرتكبة الخطيرة الستة االنتياكات قائمة في اليجمات
 . 1612 االمف

 2014خالؿ العاـ  ( المدارس ورياض األطفاؿ المتضررة في قطاع غزة3جدوؿ رقـ )
 

 المجموع جزئي كمي نوع المنشأة
 64 57 7 مدارس

 52 44 8 رياض أطفاؿ
 

 2014خالؿ العاـ  غزة قطاع في المتضررة الصحية والمراكز المستشفيات( 4) رقـ جدوؿ
وعالمجم جزئي كمي نوع المنشأة  
 11 10 1 مستشفيات
 23 17 6 عيادات طبية

 

 :2014خالؿ العاـ  طالت المستشفيات والمدارس وفيما يمي بعض أبرز األحداث التي

 الموافق األحد يوـمساء  مف 16:50 الساعة حوالي عند ،اثنيف بصاروخيف ،ةاإلسرائيمي طائراتال قصفت
 الكيرباء، توليد محطة مف بالقرب غزة، وادؼ مجرػ  في يقع ،المقاومة فصائ  ألحد تابع موقع ،13/1/2014

 ،(سنوات 3) العمر مف البالغ دالؿ، بيجت دمحم الطف  إصابة عف القصف أسفر وقد النصيرات، مخيـ شماؿ
 وجود تصادؼ حيث المغراقة، قرية في يقع تجارؼ  مح  واجية زجاج تطاير جراء اليسرػ، األذف في بجروح
 شيداء مستشفى إلى ونق  القصف، لحظة لنجمو، األغراض بعض لشراء بقالة باب عمى والده برفقة الطف 

 سكني منزؿ( 21)و تجارؼ  مح  المستيدفة المنطقة محيط في تضرر كما. العالج لتمقى البمح دير في قصىاأل
 مدرسة وىما لحقت أضرار جزئية في مدرستيف كما. الصفيح ألواح وتطاير واألبواب، النوافذ تكسير جراء

 .(د) االبتدائية النصيرات ذكور ومدرسة ،(ب) المشتركة اإلعدادية
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 الموافق الجمعة يـو فجر مف 2:30 الساعة حوالي عند اثنيف، بصاروخيف ،ةاإلسرائيمي طائراتال قصفت
 عف أسفر ما غزة، شماؿ محافظة في جباليا غرب، يقع الفمسطينية المقاومةألحد فصائ   قعو م ،31/1/2014

 يدىا في بجرح ،(عاماً  32) حجر أبو فارس حسف تحفة: وىي المستشفى، حداىفإ وصمت بجراح تيفسيد إصابة
 وفاء: وىي ميدانياً  عولجت فقد الثانية أما بالطفيفة، عدواف كماؿ مستشفى في الطبية المصادر وصفتيا اليسرػ 
 نوافذ أحد زجاج تحطـ جراء وذلؾ األيسر، يدىا كف في بجرح وأصيبت ،(عاماً  27) حجر أبو فارس الكريـ عبد

 محيط في سكنية منازؿ( 4) بنوافذ أضرّ  القصف أف الميدانية التحقيقات وتفيد. القصف مكاف مف القريب منزليا
 -المكاف شرؽ  جنوب الكائنة -لمبنات واألساسية الثانوية الصواري  ذات مدرسة: ىما عامتيف وبمنشأتيف. المكاف
. جزئي بشك  بغزة، الداخمية وزارة في والتجييز اإلمداد لقسـ التابعة اآلليات ائرةود المركزية الصيانة ورشة ومبنى
 جياز المخابرات العامة موقع محيط في أقيـ متراً  200 بمساحة بركس المستيدؼ أف الميدانية المعمومات وتفيد
 .ماىيتو تعمـ وال سابقًا،

 الجمعة يـو فجر مف 2:45 الساعة حوالي عند ،متتالية صواريخ بخمسة االسرائيمي، االحتالؿ طائرات قصفت
 الجزء في الصحي الصرؼ أحواض جنوب الكائنة والسياحية، االنتاجية بيساف مدينة ،31/1/2014 الموافق
 بشك  طبقات، ثالثة مف مكوف  مبنى تدمير في تسبب ما غزة، شماؿ محافظة في الىيا بيت مف الشرقي الشمالي
. بالطفيفة عدواف كماؿ مستشفى في الطبية المصادر وصفتيا بجراح المدينة أمف أفراد مف اثنيف واصابة كمي،
 العامة المنشآت ومف. تجارؼ  ومح  ومركبة، سكنية، منازؿ( 5)و عامة، منشآت( 5) األضرار حصيمة وكانت

 ومدرسة -الدولية الغوث لوكالة التابعة واالعدادية، االبتدائية حانوف  بيت عزبة ذكور مدرسة): ىما مدرستيف
 .تعميمي مركز باإلضافة ،(المستيدؼ المبنى شرؽ  الكائنتيف لمبنيف، الثانوية الشقيري  أحمد

في مدينة دير البمح في محافظة الوسطى، وىو  استيدفت القوات الحربية المحتمة مستشفى شيداء األقصى،
صف في وقت كاف يعج فيو المستشفى الوحيد في المنطقة، بشك  مباشر بعدة قذائف مدفعية.  وقد جاء الق

المستشفى بالجرحى والمرضى والزائريف، ما أسفر عف وقوع عدد مف القتمى وعشرات الجرحى. ووفقًا لمتحقيقات 
، قصفت المدفعية المتمركزة 21/7/2014مف مساء يـو االثنيف، الموافق   14:00الميدانية، ففي حوالي الساعة 

قذائف مدفعية، استيدفت فييا المنطقة الشرقية المحيطة بالمستشفى، عند حدود الفص  الشرقية لممحافظة، عدة 
ما دفع بعض العائالت لميرب والمجوء إلى المستشفى خشية عمى حياتيـ.  ثـ بدأ القصف يستيدؼ منازؿ 
ومباني سكنية قريبة جدًا مف المستشفى، حيث أصيب عدد مف المواطنيف بجروح وىرع السكاف ينقموف الجرحى 

تشفى، كما توافد الجيراف كونيـ قريبيف لالطمئناف عمى الجرحى.  وعاودت القوات الحربية المحتمة إلى المس
واعتقادًا  قصف عدة قذائف مدفعية لممنطقة، فمجأ مزيد مف السكاف إلى مستشفى شيداء األقصى القريب ىربًا،

شفى بأعداد كبيرة مف الجيراف مف منيـ أف قصف منازليـ بالقذائف ىو بمثابة تحذير لتدميرىا.  واكتظت المست
األطفاؿ والنساء والرجاؿ.  وكانت عدة عائالت قد لجأت لممستشفى مبكرًا بسبب القصف المدفعي، ما زاد مف 
عدد العائالت التي لجأت لممستشفى، خاصة مف سكاف المناطق الشرقية. وفي ىذه المحظات شرعت قوات 

ف المدفعية، حيث أصابت القذائف بشك  مباشر قسـ باطنة االحتالؿ بقصف مباني المستشفى نفسو بقذائ
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وجراحة الرجاؿ، وسمـ اليروب.  وقد أصيب العشرات مف المتواجديف في المستشفى بجروح، وقت  مواطناف، مف 
عامًا،  34بينيـ طف  كاف يتواجد في المستشفى، وأحد الزائريف، وىما: خالد عوض أحمد بيومي )المصرؼ( 

 مع وصوؿ زكريا ابراىيـ دمحم شكشؾكما تزامف القصف  .(عاماً  17)عبدالقادر أبو دحروج،  وعالء عبدالمجيد
، جراء اصابتو في قصف استيدؼ شقتو القريبة مف المستشفى، وأعمف عف مقتمو متأثرًا بجراحو.  وقد (عاماً  29)

المستشفى، مف بينيـ مف أفراد الطواقـ الطبية العامميف في  (عامالً  11)، مف بينيـ (شخصاً  70)أصيب 
. كما تعطمت تمديدات شبكة األكسجيف، وتضررت نوافذ (مراس )و (عماؿ نظافة 3و)، (مسعفيف 3و)ممرضاف، 

مركبات خاصة  3سعاؼ و سيارات ا 3مباني اإلدارة ومبنى الوالدة الجديد، ونوافذ المختبر، إضافة إلى تضرر 
 بالموظفيف.

سائقًا في وزارة الصحة، ، مف سكاف مدينة دير البمح، ويعم  (عاماً  44) أكـر عواد محمود سعيد، المواطف وأفاد
 بما يمي:

 التي المصدر، قرية إلى اإلسعاؼ بسيارة توجيت ،21/07/2014 الموافق االثنيف، يـو صباح مف 09:00 الساعة حوالي عند" 
 وصولي وعند. المستشفى إلى ونقمتيـ ىوالمرض المسنيف بعض بإخالء وقمت األقصى، شيداء مستشفى شرؽ  كـ 1.5 نحو تبعد
 متزايدة أعداد وكاف المستشفى، مف وقريبة ومرتفعة شديدة انفجارات صوت وسمعت المستشفى، داخل يتجميروف  المواطنيف رأيت
 مف العشرات ورأيت الصوت، شدة مف المستشفى مف يقترب أنو والحظت القصف صوت استمر. المستشفى إلى ييرعوف  السكاف مف
 العدد بسبب والتوتر بالقمق أشعر كنت الوقت مرور ومع داخمو، يتيافتوف  ومسنيف وأطفاؿ نساء بينيـ مف المستشفى داخل كافالس

، 02:00 الساعة حوالي وعند.  المستشفى في لالحتماء فروا الذيف السكاف مف اليائل  المستشفى، باحة في كنت وبينما مساء 
 بنقل يقوموف  زمالئي وكاف المستشفى، مباني داخل ييرعوف  الناس ورأيت .داخميا في أنو بدا شديد انفجار بصوت فوجئت

.  وبعد نحو دقيقتيف أو أقل سمعت صوت قصف مرة أخرى، ورأيت زميمي رجائي العطار وأمجد األسطل ينزفوف.  وشاىدت المصابيف
ف قربي لنقمو إلى قسـ االستقباؿ. ثـ رأيت أطفاال  جرحى عمى األرض في باحة المستشفى، فحممت طفال  وسممتو لشخص آخر كا

مجموعة أطفاؿ يصرخوف وممديف عمى األرض، بينيـ طفل كانت جروحو بالغة، فتوجيت لحممو، وفجأة سمعت صوت انفجار ثالث 
ناحية قسـ الجراحة ... انحنيت كي أحمل الطفل وشعرت بشيء يتحرؾ عمى رقبتي فيو سخونة، فوضعت يدي عمى رقبتي ونظرت 

ييا فكانت ممتمئة بالدماء.  ضغطت بيدي عمى رقبتي لوقف النزيف وىرعت إلى قسـ االستقباؿ، وكنت أسمع صوت انفجارات إل
كثيرة.  وبعد ساعة ونصف حضرت سيارة إسعاؼ وقامت بنقمي وزمالئي المسعفيف رجائي العطار وأمجد األسطل، والممرضة إيماف 

مدينة خاف يونس.  وشعرت بدوخة وارتخاء وكنت أحاوؿ الحديث ولكف  صوتي لـ عاما ( إلى مستشفى ناصر في 27أبو جياب )
يكف يخرج وأخبرني األطباء بوجود ثقب في القصبة اليوائية.  وأجريت لي عممية جراحية، ولكنني بقيت ال أستطيع الكالـ وعمل 

باء مف إخراج الشظايا، حيث أصبت بشظيتيف األطباء ذلؾ بسبب وجود قطع في أعصاب الصوت وانتفاخ في الرقبة ولـ يتمكف األط
أخرجوا إحداىما واألخرى بقيت في مكاف خطير وحساس في الرقبة بجانب القصبة اليوائية ونصحني األطباء بعدـ إجراء عممية في 

جرائيا في الخارج ... وحذرني أحد األطباء أف ىذه الشظية يمكف أف تتسبب بشمل أو وفاة، وقد تحسنت حالتي قميال  ولكني ال  غزة وا 
 أستطيع الحديث بشكل طبيعي وأنا أنتظر اآلف تحويمة إلى دولة متقدمة. وأشعر أحيانا  بألـ في الرأس والرقبة...".

 

 11/7/2014 الموافق الجمعة يـو فجر مف 2:00 الساعة حوالي عند اإلسرائيمية، الحربية الطائرات قصفت
 ويعالج غزة، شرقي الشجاعية حي في الواقع الطبي الوفاء مستشفى مف والسادس الخامس الطابق صواريخ بأربعة

 .اصابات وقوع عف يبمغ ولـ ىذا الطابقيف، في بالغة أضرار إلى أدػ ما الخاصة، االحتياجات ذوؼ  المستشفى
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 ،16/7/2014 الموافق األربعاء يـو فجر مف 1:00 الساعة حوالي عند اإلسرائيمي، االحتالؿ قوات أبمغت كما
 ليتـ المبنى بإخالء غزة، شرقي الشجاعية حي في الكائف الطبي، الوفاء مستشفى إدارة ىاتفي، اتصاؿ خالؿ مف

 .تدميره
مف مساء يـو الخميس الموافق  20:00قصفت المدفعية اإلسرائيمية بعشرات القذائف عند حوالي الساعة و 

ؽ مدينة غزة، وقد تساقطت ىذه ، المناطق الشرقية مف حي الزيتوف والشجاعية والشعف شر 17/7/2014
القذائف عمى منازؿ المواطنيف وبالقرب منيا وفي المناطق المفتوحة، كما واستيدفت مجموعة مف القذائف 
مستشفى الوفاء شرؽ حي الشجاعية، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالمستشفى، واستمر القصف بالقذائف وبشك  

، ما ألحق أضرارًا 18/7/2014التالي الجمعة الموافق مف فجر اليـو  4:00متواص  حتى حوالي الساعة 
جسيمة بيا. وواصمت قوات االحتالؿ قصف المستشفى وبشك  يومي خالؿ األياـ الالحقة إلى أف أعمنت وزارة 

 ، أف المستشفى دمر بشك  كمي.21/7/2014الصحة بتاريخ 

 ،(عاماً  58) مواليد العشي الغني عبد مدحت بسماف المواطف التوثيق لحممة بالقسـ مشفوعة بإفادة صرحوقد 
 جاء غزة، مدينة في الشجاعية حي شرقي الواقعة غزة، في الطبي لمتأىي  الوفاء لمستشفى تنفيذياً  مديراً  ويعم 
 :فييا

فجر الجمعة الموافق  2:00"خالؿ العدواف عمى غزة بدأنا نعمل في خطة طوارئ كنت أنا المسؤوؿ عنيا، وفي حوالي الساعة 
عاما (، أبمغني خاللو أف المستشفى تعرضت لقصف مدفعي  35ـ، تمقيت اتصاال  مف الدكتور غساف صرصور، )11/7/2014

وطائرات بدوف طيار "استطالع" فأبمغتيـ بأف يخموا المرضى إلى الطابق األرضي ... قمت باالتصاؿ عبى الصميب األحمر وأبمغتيـ 
ؿ اإلسرائيمي، وطمبت مف الصميب أف يتدخموا لوقف استيداؼ المستشفى ووقف أف المستشفى تعرض لمقصف مف قبل قوات االحتال 

مف صباح اليـو نفسو توجيت إلى المستشفى وتفقدت مكاف القصف الذي كاف في  7:00العدواف عميو ... وعند حوالي الساعة 
، وفتحة في السقف أحدثيا القصف الطابق الرابع مف الجية الشمالية وسطح المبنى، فشاىدت ثالثة فتحات في واجية المبنى

المدفعي والصاروخي، مكثت في المستشفى حتى الساعة الرابعة مساء  واتصل الصميب عمينا وابمغنا أنو لف يتكرر قصف المستشفى 
مف مساء اليـو نفسو تمقيت اتصاال  مف أحد موظفي التمريض  5:00... غادرت المستشفى الى المنزؿ، وفي حوالي الساعة 

ني أنو تـ قصف المستشفى مرة أخرى بالمدفعية، وكانت ىذه ىي القذيفة الخامسة التي تصيب المستشفى بدوف أي إنذار مف وأبمغ
قبل قوات االحتالؿ االسرائيمي، بعد ذلؾ توجيت إلى مستشفى الشفاء بغزة، وقمت بعقد مؤتمر صحفي بالمغة العربية واإلنجميزية 

الؿ اإلسرائيمي والمؤسسات الدولية لوقف القصف عف المستشفى ... كاف معي في المؤتمر وجيت خاللو رسالة الى سمطات االحت
متضامنيف أجانب وايضا قاموا بإرساؿ رسالة قوية الى العالـ لوقف العدواف والقصف عف مستشفى الوفاء، بعد المؤتمر  8الصحفي 

األجانب باف يمكثوا في المستشفى ليشكموا درعا  بشريا  الصحفي توجيت أنا والمتضامنوف إلى المستشفى حيث تبرع المتضامنوف 
لحماية المستشفى مف أي اعتداء آخر ... استمر العمل في المستشفى رغـ قصف المنطقة المحيطة ورغـ تحذيرات جيش الدفاع 

خالء المرضى في المستشفى صعبة ألن يـ يحتاجوف عناية االسرائيمي بإخالء منطقة الشجاعية بالكامل، وذلؾ ألف عممية نقل وا 
فائقة وال توجد مستشفى في غزة معدة بشكل يمكنيا مف التعامل مع حاالتيـ ألف معظميـ مف المعوقيف ذوي االحتياجات الخاصة، 
وبعضيـ في حالة اغماء "غير قادر عمى الحركة"، وقد استقبمنا خالؿ ذلؾ جرحى ومصابيف جراء الحرب واالعتداء عمى السكاف في 

مساء الخميس  7:00ـ ... غادرت المستشفى في حوالي الساعة 17/07/2014استمر ذلؾ حتى الخميس الشجاعية، و 
 8:30ـ، وكنت عمى تواصل مع الموظفيف، حيث كانوا يتمقوف تحذيرات بمغادرة المستشفى ففي حوالي الساعة 17/07/2014

 5دقائق تمقوا اتصاال  أخر، وبعد  5رة المكاف، ثـ بعد مساء  تمقى قسـ االستقباؿ اتصاؿ مف شخص لـ يعرؼ عف نفسو وأمرىـ بمغاد
 15دقائق اخرى اتصموا عمى قسـ االستقباؿ وفي ىذه المرة عرؼ المتصل عف نفسو بأنو مف جيش الدفاع اإلسرائيمي وأميميـ 

مساء نفس  8:45دقيقة لمغادرة المستشفى، وكاف الموظفوف في كل اتصاؿ يتصموف عمى  ويبمغوني بذلؾ، وفي حوالي الساعة 
ـ تمقيت اتصاال  مف أحد موظفي المستشفى أبمغني فيو بأف المستشفى بدأت تتعرض لقصف متتالي 17/07/2014اليـو الخميس 

تسبب في انقطاع التيار الكيربائي واشتعاؿ النيراف في الطابق الثاني والثالث والرابع فطمبت مف الموظفيف الذيف تبقوا بإخالء 
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المرضى، وفعال  قمنا بإخالء المرضى تحت القصف المستمر والظالـ الدامس، وخالؿ ذلؾ اتصمت "جيل" مف المستشفى واجالء 
الصميب االحمر وسألتني عف المدة التي تحتاج ليا لإلخالء وذلؾ بناء عمى اتصاؿ مف الجيش االسرائيمي فأبمغتيا باني احتاج الى 

لي أف الجيش اإلسرائيمي سيوقف القصف فقمت ليا ىذا الكالـ متأخر ألنيـ دقيقة عادت واتصمت عمي  وقالت  15ساعتيف، وبعد 
 فعال  قصفوا المستشفى والنيراف مشتعمة فييا. تـ اخالء واجالء المرضى الى مركز الصحابة بعد التنسيق معيـ".

 مف 14:20 الساعة حوالي عند األق ، عمى واحداً  صاروخاً  العمودية، االحتالؿ طائرات أطمقت غزة شماؿ وفي
 النصر أـ لقرية الرئيس الشرقي المدخ  عمى تقع خالية أرض تجاه ،9/7/2014 الموافق األربعاء يـو مساء
 مكاف مف القريب العسكرؼ  بمسـ مستشفى تضرر في تسبب ما غزة، شماؿ محافظة في الىيا بيت شرقي البدوية

 .إصابات وقوع دوف  مساًء، 20:58 الساعة عند المكاف قصف وتكرر القصف،

 الخميس يـو فجر مف 1:28 الساعة حوالي عند األق ، عمى واحد بصاروخ اإلسرائيمية، الحربية الطائرات قصفت
 بيت في الندػ أبراج منطقة في العسكرؼ  بمسـ مستشفى قرب تقع خالية أرض تجاه ،17/7/2014 الموافق
 المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات مدفعية أطمقت كما. إصابات وقوع دوف  غزة، شماؿ محافظة في حانوف 
 الموافق األربعاء يـو مساء مف 14:40 الساعة حوالي عند قذائف، عدة الشمالية، الفص  حدود داخ 

 العودة أبراج محيط في الكائف العسكرؼ، بمسـ مستشفى مف واألخير الثالث الطابق أصابت ،22/7/2014
 وتفيد. المستشفى في والعمميات الجراحة أقساـ تضرر في تسبب ما غزة، شماؿ بمحافظة حانوف  بيت في والندػ

 كما النفاثة، الطائرات قب  مف محيطو قصف بعد سابقة أوقات في تضرر المستشفى أف الميدانية التحقيقات
 أطقمو تتمكف وال المستشفى، غربي متراً  500 بعد عمى الواقعة البدوية النصر أـ قرية في االحتالؿ قوات تتوغ 
 .الئق بشك  والعم  والحركة الوصوؿ مف

 
 47) شحادة دمحم عاشور دمحم: الطبيب العسكرية الطبية لمخدمات التابع العسكرؼ  بمسـ مستشفى مدير وقد أفاد

 :المركز بمايمي (عاماً 
ات الطبية أسكف في مدينة غزة حي النصر في شارع أحمد الشقيري، متزوج، وأعمل كمدير لمستشفى بمسـ العسكري التابع لمخدم

العسكرية، ومينتي طبيب مختص في النساء والوالدة. يتكوف مستشفى بمسـ العسكري مف ثالث طبقات وقبو، ويضـ: قسـ لمعالج 
ومغسمة )في القبو(، وقسـ األطفاؿ واإلدارة واالستقباؿ والطوارئ والصيدلية والعيادات  -وقسـ لألشعة -ومختبر -الطبيعي

جراحة  -ي(، وقسـ العمميات والعناية المكثفة وقسـ المناظير والجراحات التخصصية "جراحة عامةالتخصصية )في الطابق األرض
وجراحة العظاـ والباطنة رجاؿ" )في الطابق الثاني( وىي الطبقة األخيرة.  -األنف واألذف والحنجرة -جراحة المسالؾ البولية -العظاـ

( بشكل شيري، 100( مواطنا  مريضا  كل شير، وحاالت الوالدة )170-150ف )يقدـ المستشفى خدماتو الجراحية لعدد يتراوح ما بي
( مريضا  خالؿ الشير الواحد، وتقدـ المستشفى خدمات التحاليل 3000 -2500ويقدـ خدمات طبية مف خالؿ العيادة لعدد )

كرية منذ عاميف، تسّير عمل مريضا  شيريا . وضعت خطة طوارئ مف قبل الخدمات الطبية العس 1400واألشعة لعدد يقدر بػ 
المستشفى في الحاالت الطارئة، ومنذ بداية العدواف اإلسرائيمي المسمى بعدواف الجرؼ الصامد الذي شنتو قوات االحتالؿ بتاريخ 

صباح يوـ الثالثاء الموافق  09:00، بدأت المستشفى الدرجة القصوى مف حالة الطوارئ، وعند حوالي الساعة 07/07/2014
فتضررت  -في وقت يعمل فيو المستشفى بشكل اعتيادي -، قصفت طائرات االحتالؿ ىدفا  قريبا  جدا  مف المستشفى08/07/2014

المستشفى جرائو بحيث حطمت نوافذ الجية الغربية لممستشفى، تواجدت حيف القصف في غرفة العمميات، فتحطـ أحد النوافذ القريبة 
نت جراحي طفيفة، وتضرر قسـ العمميات، فقررت وقف العمل في قسـ العمميات بسبب عمي فجرحت في اليد اليمنى والرأس، وكا

( حاالت كاف 5تضرره جراء القصف، وسقوط السقف الصناعي ليا وتضرر األدوات، ومنع ذلؾ الكادر مف العمل فييا، وتـ تحويل )
مميات ىناؾ. أعمنت حالة الطوارئ القصوى مف إلى مستشفى الشفاء إلجراء الع -وجرى تخديرىا -مف المفروض إجراء عمميات ليـ
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الدرجة الحمراء، واستدعيت كوادر طبية مختمفة مف جميع التخصصات عمى مدار الساعة، وأعدنا ترتيب غرفة العمميات وواصمنا 
لعدـ التمكف العمل وفق خطة الطوارئ، وعالجت المستشفى عدد كبير مف الحاالت، وقمنا بتحويل الحاالت إلى مستشفى كماؿ عدواف 

مف بياتيا لخطورة المكاف. تواصل القصف بصورة أكبر في مناطق قريبة مف المستشفى، وكانت المنطقة خطرة جراء تواصل القصف 
، حيث عممت أف قوات االحتالؿ وزعت منشورات واتصمت عبر رسائل مسجمة بالمواطنيف 17/07/2014حتى يوـ الخميس الموافق 
ة أـ النصر البدوية وأبراج الندى والعودة وبيت حانوف المحيطة بالمستشفى، وقالت ليـ أف يغادروا في مناطق/ بيت الىيا وقري

المنطقة ويخموىا، ومف ثـ اشتد القصف المدفعي في ساعات مساء الخميس ولجأ مئات المواطنيف مف المناطق المجاورة 
والمدفعية، وأمسى الكادر الطبي والمستشفى في خطر  لممستشفى، أصيب غالبيتيـ بضيق في التنفس جراء القذائف الصاروخية

قصفت شقة سكنية في أبراج الندى تجاور  18/07/2014شديد، استمر ذلؾ طواؿ الميل، وفي ساعات صباح يـو الجمعة الموافق 
لمعالج  المستشفى بشكل مباشر استشيد جراء ذلؾ ثالثة أطفاؿ مف عائمة أبو مسمـ، وبدأت الحاالت التي لجأت لممستشفى
 05:00والمواطنيف بمغادرة المستشفى نظرا  لمخطر الشديد، واستمر الطاقـ الطبي في العمل طواؿ يوـ الجمعة، وعند حوالي الساعة 

اشتد القصف جوار المستشفى وتساقطت الشظايا داخل المستشفى، وبعد تواصمي مع  19/07/2014مف فجر يوـ السبت الموافق 
تشفى مف الحاالت المرضية والطواقـ الطبية، اخالئيا بشكل كامل، ولـ توفر الحماية الالزمة لممستشفى اإلدارة قررت إخالء المس

طيمة أياـ عمميا خالؿ العدواف، وجاءت سيارات إسعاؼ تابعة لمخدمات الطبية وبدأت بإخالء المستشفى مف الكوادر الطبية وحالتيف 
شفى بالكامل. كاف الوضع خطيرا  وتضررت المستشفى جراء القصف المجاور مرضيتيف تبقتا، وبعد ساعة مف العمل أخمى المست

وأصيب أحد أفراد الطاقـ وىو الممرض: أمير شحادة بجراح في أنحاء متفرقة مف الجسـ جراء قصف برج سكني مف أبراج الندى 
ساعات جئت لالطمئناف عمى يجاور المستشفى. لـ يتبقى أحد في المستشفى حتى الحراس. وفي أوؿ تيدئة إلطالؽ النار ل

المستشفى، فوجدت المستشفى قصفت بشكل مباشر وبعدة قذائف، في الطابق الثالث وسطح المستشفى )حيث تقع قاعة اجتماعات 
ومكتبة وغرفة اليندسة والصيانة وخزانات المياه( كانت غرفة اإلدارة الواقعة في الطابق األرضي محترقة بالكامل، وتضررت غرفة 

غرفتيف مبيت  -(2مستشفى والصيدلية المجاورة، في حيف تضرر في الطابق الثالث: غرفة الحمل الخطر وحضانة رقـ )مدير ال
غرفة عمميات، بشكل بالغ وتضررت جراء ذلؾ بعض األجيزة الطبية واإلدارية. لـ نتوجو لممستشفى في أياـ العدواف، فقط  -لمحريـ

ذلؾ حتى انتيى العدواف، وعندما ذىبت وجدت المستشفى قد تضرر بشكل بالغ، فقد زرناه في أوقات وقف إطالؽ النار، استمر 
قصف بمزيد مف القذائف الصاروخية والمدفعية تسببت في إحداث المزيد مف األضرار في المبنى واألقساـ واألجيزة الطبية. وبعد 

ت بالمستشفى، وبعد مرور أسبوع رممت األضرار الطفيفة انتياء العدواف لـ نستطع العودة لمعمل بشكل كامل نظرا  لألضرار التي لحق
الصيدلية )حيث أعدمت األدوية التي بداخميا وتوفير جديد( وأوصمت  -غرفة العمميات -خزانات المياه -والالزمة مثل: المصعد

مل بنسبة أقل مف ذي قبل، ، عدنا بالع05/09/2014الكيرباء والمياه لممستشفى حيث تعمل مف جديد بعد عشرة أياـ تقريبا  بتاريخ 
 واستغرؽ العودة لعمل المستشفى بشكل طبيعي مدة شير تقريبا .

 
 

وفي دير البمح )الوسطى( استيدفت قوات االحتالؿ بشك  مباشر المستشفى الوحيد في المنطقة وىو مستشفى 
رحى والمرضى شيداء األقصى، بعدة قذائف مدفعية، وقد جاء القصف في وقت كاف يعج فيو المستشفى بالج

والزائريف مما أسفر عف وقوع عدد مف الشيداء وعشرات الجرحى. ووفقًا لمتحقيقات الميدانية، فعند حوالي الساعة 
، قصفت المدفعية المتمركزة عند حدود الفص  عدة قذائف 21/7/2014مف مساء يـو االثنيف الموافق  14:00

مستشفى مما دفع بعض العائالت لمتوجو واالحتماء بالمستشفى مدفعية استيدفت فييا المنطقة الشرقية المحيطة بال
خشية عمى حياتيـ، ثـ بدأ القصف يستيدؼ منازؿ ومباني سكنية قريبة جدًا مف المستشفى، حيث أصيب عدد 
مف المواطنيف بجروح وىرع السكاف ينقموف الجرحى إلى المستشفى كما توافد الجيراف كونيـ قريبيف لالطمئناف 

ى، وفي التوقيت نفسو عاودت المدفعية قصفيا فمجأ مزيد مف السكاف إلى مستشفى شيداء األقصى عمى الجرح
القريب معتقديف أف قصف منازليـ بالقذائف ىو بمثابة تحذير لتدميرىا، فأصبح في داخ  المستشفى أعداد كبيرة 

ىو لجوء عدة عائالت باكرًا إلى مف جيراف المستشفى مف األطفاؿ والنساء والرجاؿ، وما زاد مف كثافة األعداد 
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المستشفى خاصة ممف يسكنوف المناطق الشرقية التي تتعرض لقصف مدفعي مكثف. وفي ىذه المحظات شرعت 
قوات االحتالؿ بقصف مباني المستشفى نفسو بقذائف المدفعية، حيث أصابت القذائف بشك  مباشر قسـ باطنة 

لقذائف فقد أصيب العشرات مف المتواجديف في المستشفى بجروح، وجراحة رجاؿ، وسمـ اليروب، ونظرًا لكثافة ا
واستشيد عمى األق  مواطنيف مف بينيـ طف  كاف يتواجد في المستشفى وأحد الزائريف، وىما: خالد عوض أحمد 

عامًا(، كما تزامف القصف مع  17عامًا(، وعالء عبدالمجيد عبدالقادر أبو دحروج ) 34بيومي )المصرؼ( )
عامًا( جراء اصابتو في قصف استيدؼ شقتو القريبة مف المستشفى وأعمف  29يا ابراىيـ دمحم شكشؾ )وصوؿ زكر 

( مف العامميف في المستشفى بجراح مختمفة، 11( شخصًا مف بينيـ )20يق  عف ) عف استشياده. وأصيب ما ال
شبكة األكسجيف،  ( عماؿ نظافة، ومراس . كما تعطمت تمديدات3( مسعفيف، )3( تمريض، )2مف بينيـ )

( 3( سيارات اسعاؼ، و)3وتضررت نوافذ مباني اإلدارة ومبنى الوالدة الجديد، ونوافذ المختبر، كما تضررت )
 مركبات خاصة بالموظفيف.

 
عامًا(، يسكف في مدينة دير البمح شرؽ المحطة، ويعم  في  44أكـر عواد محمود سعيد، )وقد صرح المواطف 

 :، إلى المركز بما يميكسائق سيارة إسعاؼة الفمسطينية وزارة الصح
بدأت العمل عمى برنامج الطوارئ والذي يعني وجودؾ الدائـ في المستشفى والعمل المكثف والمضاعف حيث كانت إدارة سائقي 

صباح يوـ االثنيف الموافق  09:00اإلسعاؼ بالمستشفى قد فرضتو تحسبا  فور اندالع العدواف ... عند حوالي الساعة 
ـ سمعت صوت انفجارات لكنيا تبعد عف المستشفى حوالي )كيمو ونصف( في قرية المصدر الواقعة شرؽ مستشفى 21/07/2014

شيداء األقصى وقد توجيت بسيارة اإلسعاؼ إلى ىناؾ وقمت بإخالء بعض المسنيف والمرضى ونقمتيـ إلى المستشفى ... وفي ىذه 
ستشفى ... سمعت صوت انفجارات وكانت أصواتيا شديدة ومرتفعة فعرفت أنيا المحظات شاىدت المواطنيف يتجميروف داخل الم

قريبة مف المستشفى وشاىدت في أعقابيا أعداد متزايدة مف الناس والمواطنيف ييرعوف إلى المستشفى ... استمر صوت القصف 
مستشفى مف بينيـ نساء وأطفاؿ والحظت أنو يقترب مف المستشفى مف شدة صوتو ... شاىدت العشرات مف المواطنيف داخل ال

ومسنيف. ومع مرور الوقت بدأ القصف يقترب أكثر مف المستشفى وكنت أشعر بالقمق والتوتر خاصة لوجود ىذا الكـ اليائل مف 
ـ بينما كنت أقف في 21/07/2014مف مساء يـو االثنيف الموافق  02:00المواطنيف في المستشفى ... عند حوالي الساعة 

فى فوجئت بصوت انفجار شديد ورأيت الناس تيرع إلى داخل مباني المستشفى ... شاىدت زمالئي يقوموف بنقل باحة المستش
عاما (, وأمجد  44المصابيف، وبعد ما يقرب مف دقيقتيف أو أقل سمعت صوت قصف مرة أخرى. شاىدت زميمي رجائي العطار )

ى األرض في باحة المستشفى وقمت بحمل طفل وسممتو لشخص عاما ( ينزفوف، وشاىدت أطفاؿ جرحى ممقييف عم 37األسطل )
آخر كاف بالقرب مني كي يقوـ بنقمو إلى قسـ االستقباؿ وشاىدت مجموعة مف األطفاؿ يصرخوف وممقييف عمى األرض وشاىدت 

نحنيت كي أحمل طفل جروحو بالغة مف بيف المجموعة وىرعت لحممو ... فجأة سمعت صوت انفجار ثالث ناحية قسـ الجراحة ... ا
الطفل وشعرت بشيء يتحرؾ عمى رقبتي فيو سخونة ووضعت يدي عمى رقبتي نظرت في يدي شاىدت دماء فعرفت أنني مصاب 
ضغط بيدي عمى رقبتي لوقف النزيف وىرعت إلى قسـ االستقباؿ وكنت أسمع صوت انفجارات كثيرة، وبعد ساعة ونصف حضرت 

عاما ( إلى 27المسعفيف وىـ رجائي العطار وأمجد األسطل، والممرضة إيماف أبو جياب ) سيارة إسعاؼ وقامت بنقمي أنا وزمالئي
مستشفى ناصر في مدينة خاف يونس ... شعرت بدوخة وارتخاء وكنت أحاوؿ الحديث ولكف  صوتي لـ يكف يخرج وأخبرني األطباء 

مية جراحية استمرت لمدة ساعة نصف ... خرجت مف بوجود ثقب في القصبة اليوائية ... أدخمت إلى قسـ العمميات وأجري لي عم
العممية ولكنني بقيت ال أستطيع الكالـ وعمل األطباء ذلؾ بسبب وجود قطع في أعصاب الصوت وانتفاخ في الرقبة ولـ يتمكف 

ة بجانب األطباء مف إخراج الشظايا ... حيث أصبت بشظيتيف أخرجوا إحداىما واألخرى بقيت في مكاف خطير وحساس في الرقب
القصبة اليوائية ونصحني األطباء بعدـ إجراء عممية في غزة ومحاولة إجراءىا في دولة متقدمة ... وأخبرني أحد األطباء أف ىذه 
الشظية إذا رفعت في أي دولة الطب فييا غير متقدـ سوؼ تتسبب بشمل أو وفاة، وقد تحسنت حالتي قميال  ولكني ال أستطيع 

 ا أنتظر اآلف تحويمة إلى دولة متقدمة. وأشعر أحيانا  بألـ في الرأس والرقبة..."الحديث بشكل طبيعي وأن
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 حتجاز واعتقاؿ األطفاؿا 
 أوغزة  قطاع أراضي داخ  توغالتيا خالؿ مف سواء التعسفي االعتقاؿ سياسةواصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي 

تربوف مف سياج الفص  بيدؼ العم  أو واألطفاؿ الذيف يق الحصى جمع وعماؿ الصياديف مطاردة خالؿ مف
 الدولية رمعاييينتيؾ ال، وتواص  قوات االحتالؿ اعتقاؿ األطفاؿ واحتجازىـ بما حتى التنزه واستكشاؼ المناطق

في قطاع  طفالً  (22)اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الفترة التي يتناوليا التقرير  حقوؽ اإلنساف، حيثل
 .القطاعفي األطفاؿ  اعتقاؿوظ في وتيرة في تصاعد ممح غزة
 

ويورد التقرير أىـ األحداث التي اعتقمت فييا قوات االحتالؿ األطفاؿ في قطاع غزة والتي كانت عمى النحو 
 التالي:
 عند ،(الديؾ جحر) غزة وادؼ قرية شرؽ  شماؿ الفص  حدود عند المتمركزة اإلسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت
 غنيـ محمود إبراىيـ هللا فرج عبدربو: الطفميف ،19/1/2014 الموافق حداأل يـو صباح 10:00 الساعة حوالي

 ووفقاً  .(عاماً  16) العمر مف البالغ ظاىر أبو محيسف صابر وباسـ ،(عاماً  17) العمر مف البالغ السواركة
 بعد عمى (الديؾ جحر) ةغز  وادؼ قرية شرؽ  شماؿ األغناـ مف قطيع يافيرعا كان فبينما المتوفرة لممعمومات

 االحتالؿ قوات مف راجمة قوة ااعتقمتيم ،عف حدود الفص  الشرقية يةالغرب ناحية مف( متر 300) حوالي
 بيت معبر عبر ظاىر أبو الطف  عف أفرجت نفسو اليـو مساء وفي معمومة، غير لجية واقتادتيـ اإلسرائيمي

 ووفقًا إلفادة أدلى بيا والد الطف  المعتق  عبدربو: .اؿاالعتق رىف السواركة يزاؿ ال فيما ،(ايرز) حانوف 

 قرية في وأسكف ،(أفراد 6) مف مكونة أسرة ولدي متزوج ،(عاما   43) العمر مف أبمغ السواركة غنيـ محمود ابراىيـ هللا فرج أنا" 
 فتحي بمدرسة العامة الثانوية يف طالب وىو ،(9/6/1996) مواليد مف وىو عبدربو يدعى األكبر ونجمى ،(الديؾ جحر) غزة وادي

 قطيع يرعىل عبدربو ابني ذىب ،19/1/2014 الموافق األحد يوـ صباح 10:00 الساعة حوالي عند البريج، مخيـ في البمعاوي 
 في وكانا( عاما   16) العمر مف البالغ ظاىر أبو محيسف صابر باسـ صديقو المدرسية، برفقة اإلجازة فترة في كاف حيث األغناـ مف

وفي ساعات المساء عاد صديقو أبو  القرية فيناؾ دائما  نرعى أغنامنا، شرؽ  شماؿ الواقع النفايات مكب شماؿ الواقعة المنطقة
عبدربو حيث أطمقت قوات االحتالؿ سراح أبو  وابنيظاىر وأخبرنا أف قوات االحتالؿ المتمركزة شرؽ السياج الفاصل اعتقمتو ىو 

 تمقيت ،20/1/2014 الموافق االثنيف صباح اليوـ التالي 12:10 الساعة حوالي وعند في السجف، وأبقت عمى ابني مساء   ظاىر
 ابني ىوية رقـ مني وطمب لدييـ معتقل عبدربو أف لي وأكد اإلسرائيمية الشرطة مف أنو المتصل وأخبرني النقاؿ ىاتفي عمى اتصاؿ
 .الياتف اغمق ابني مع ثبالتحد لي يسمح أف منو طمبت وعندما اليوية، برقـ وزودتو

 

 االثنيف يـو صباح مف 9:00 الساعة حوالي عند الرشاشة أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية الحربية الزوارؽ  فتحت
 منطقة وغرب شماؿ البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه ،20/1/2014 الموافق
 المطاطية الزوارؽ  وحاصرت غزة، شماؿ محافظة في الىيا بيت غربي -المائية الفص  حدود مف القريبة -الواحة
 نحو والسباحة مالبسيما خمع عمى متنيا عمى كانا اثنيف صياديف وأجبرت ،(مجداؼ حسكة) نوع مف صيد قارب
 وردة أبو رشدؼ كماؿ أحمد: والطف  ،(عاماً  18) وردة أبو رشدؼ أميف يوسف: وىما اعتقمتيما، ثـ الزوارؽ، أحد
 عف تبعد منطقة في كانت الحسكة أف الميدانية التحقيقات وتفيد. الشماؿ نحو والحسكة واقتادتيما ،(اماً ع 17)
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 شماؿ والكائنة( الرفصودة) الممنوعة لممنطقة المحددة االشارة عف وتبعد بحرية، أمياؿ بػثالثة تقدر مسافة الشاطئ
 سبيميما االحتالؿ قوات وأخمت ىذا ،الجنوب إلى متراً  200بػ تقدر مسافة الىيا بيت غرب شمالي الواحة منطقة
 حانوف  بيت معبر خالؿ مف( 21/1/2014 الموافق الثالثاء) التالي اليـو فجر مف 00:00 الساعة حوالي عند
 . لدييـ محتجزة الصيد شباؾ مف قطع( 8) وعدد القارب عمى وأبقت ،"ايرز"

 مساء مف 14:45 الساعة حوالي عند الشمالية، الفص  ودحد داخ  المتمركز االسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت
( البدوية) النصر أـ قرية شمالي الشمالية، الفص  حدود قرب اثنيف مواطنيف ،29/1/2014فق الموا األربعاء يـو
 حشيش أبو يوسف ماىر جياد :والطف  ،(عاماً  19) الزغيبي عايد أحمد طارؽ : وىما غزة، شماؿ محافظة في
 اسرائيمية قوة أف الميدانية التحقيقات وتفيد. الحدود قرب األغناـ يرعياف كانا بينما القرية، سكاف مف ،(عاماً  16)

 . الحدود مف اقترابيما أثناء المواطنيف اعتقمت المكاف في تواجدت راجمة
 لثالثاءا يـو صباح مف 18:30 الساعة حوالي عند الرشاشة أسمحتيا نيراف اإلسرائيمية الحربية الزوارؽ  فتحت
 منطقة غرب شمالي البحر عرض في تواجدت التي الفمسطينييف الصياديف مراكب تجاه ،11/2/2014 الموافق
 التحقيقات وتفيد. غزة شماؿ محافظة في الىيا بيت غربي -الشمالية المائية الفص  حدود مف القريبة -الواحة

 مجداؼ حسكة نوع مف فمسطيني صيد قارب صراحا االسرائيمية لمبحرية يتبعاف مطاطييف زورقيف أف الميدانية
 عمى مف واعتقمت ،(الرفصودة) الضوئية االشارات بمحاذاة الشاطئ مف واحد متر كيمو عمق عمى يتواجد كاف
 مف واعتقمت وحاصرتيا ثانية حسكة نحو اتجيت ثـ ،(عاماً  24) السمطاف رمضاف جماؿ فض : الصياد متنو
 واستولت ،(عاماً  17) أحمد :ونجمو ،(عاماً  41) الصميبي رجب النبي عبد دمحم: ىما اثنيف، صياديف متنيا عمى
 مساء مراكبيـ دوف  عنيـ وأفرج ىذا. عميو وتستولي األوؿ بالمعتق  الخاص لمقارب تتجو أف قب  قاربيما عمى
 (.ايرز) حانوف  بيت معبر خالؿ مف نفسو اليـو

 مساء مف 16:30 الساعة حوالي عند الشمالية، الفص  حدود عمى المتمركزة االسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت
 في البدوية النصر أـ قرية شماؿ الحدودؼ السياج مف اقتربا وطف  شاب ،27/2/2014 الموافق الخميس يـو

 سميماف شحدة مصطفى: والطف  ،(عاماً  18) الرشايدة سميماف صالح الديف صالح: وىما غزة، شماؿ محافظة
 السياج مف اقتربا المعتقميف أف الميدانية التحقيقات وتفيد. النصر أـ قرية سكاف مف وىما ،(عاماً  17) الرشايدة
 حوالي عند الرشايدة الطف  عف االحتالؿ قوات وأفرجت. العم  لغرض المحتمة لألراضي التسم  بيدؼ الحدودؼ
 .عسقالف فسج في معتقالً  الديف صالح عمى أبقت فيما نفسو، اليـو مساء مف 22:30 الساعة
 الموافق االثنيف يـو مساء ساعات في الشمالية، الفص  حدود عمى المتمركزة االسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت

 غزة، شماؿ محافظة في" البدوية" النصر أـ قرية شمالي الحدودؼ السياج مف اقتربا اثنيف طفميف ،3/3/2014
 ذوؼ  وأفاد. القرية سكاف مف ،(عاماً  16) الزوارعة أحمد عمي وأمير ،(عاماً  17) العر موسى ماىر موسى: وىما

 تمقت حتى ىما أيف يعمموا ولـ نفسو، االثنيف صباح مف 11:00 الساعة حوالي عند سوية خرجوا أنيـ المعتقميف
 معتق  ابنيـ أف فيو تخبرىـ 10/3/2014 الموافق االثنيف يـو مساء االسرائيمية الشرطة مف اتصاالً  العر أسرة
 . السبع بئر سجف في الديي

 الموافق األربعاء يـو مساء الشرقية، الفص  حدود عمى المتمركزة االسرائيمي االحتالؿ قوات اعتقمت
 دمحم بساـ: وىما غزة، شماؿ محافظة في جباليا شرقي الحدودؼ السياج مف اقتربا وطف  شاب ،12/3/2014

 أف الميدانية التحقيقات وتفيد. (عاماً  16) راشد أبو سمماف دمحم موسى: والطف  ،(عاماً  25) الزوارعة موسى
 تمقييـ بعد االحتالؿ قوات لدػ معتقالف أنيما ذوييما وعمـ نفسو، اليـو صباح منزلييما مف خرجا المعتقميف
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 أبو أف ذكره الجدير. االحتالؿ لدػ موقوفيف ابنائيـ بأف يفيد 13/03/2014 الموافق الخميس يـو مساء اتصاالً 
 .السمع في مشكمة مف ويعاني جباليا، بمخيـ" 9" بموؾ سكاف فم راشد
 خالد الشابيف ،29/1/2014 الموافق الخميس يـو مساء مف 19:00 الساعة حوالي عند االحتالؿ، جنود اعتق 
 تسمميما أثناء رفح، مدينة شرقي الشوكة، بمدة سكاف مف عامًا، 17 عطايا، يحيى وعطيو عامًا، 17 عياش حميد
 جنوبي رفح، مدينة شرقي الشوكة، بمدة في النيضة، حي مف بالقرب الشرقية، الفص  حدود عبر رائي ،إس إلى

 .اإلنارة وقناب  النارية، األعيرة االحتالؿ جنود إطالؽ اعتقاليما رافق وقد غزة، قطاع

 

 تجنيد األطفاؿ أو استخداميـ في القتاؿ 

كافة االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية لًا واضحًا وصريحًا يشك  تجنيد األطفاؿ في العمميات العدائية انتياك
األطفاؿ في وقت النزاع المسمح، وحقوؽ الطف ، فيو يعرض األطفاؿ لالستيداؼ المشروع في أوقات القتاؿ، 

التي شنتيا قوات  الحربوفي قطاع غزة، وخالؿ ويجعميـ عرضة لكافة أنواع االستغالؿ. ويزي  عنيـ الحصانة، 
خمفيات وليـ  18دوف سف ( أطفاؿ 6ؿ عمى القطاع )الجرؼ الصامد(، وثق باحثو المركز مقت  )االحتال

في ظروؼ مدنية، ولكف أظيرت بعض  افي مواقع األحداث، أما الثالثة اآلخريف قضو  اعسكرية، ثالثة منيـ قضو 
 الصور والتسجيالت انتمائيـ لفصائ  مسمحة.
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 الخاتمة
اإلنساف وقواعد القانوف الدولي المنظمة لحقوؽ  انتياكاتيا اإلسرائيمي الحتالؿقوات ا ةواصميظير التقرير م

ىو أمر . و  الطفاستمرار االنتياكات الموجية لحقوؽ في قطاع غزة، والسيما  اإلنساني في تعامميا مع المدنييف
مرصد واإلبالغ، وتركز اإلحصائيات المستندة إلى أعماؿ الرصد والتوثيق والتي تراعي المعايير الدولية ل هتظير 

مضافًا إلييا االنتياكات التي أضافتيا مجموعة العم  في  1612أكثر عمى االنتياكات المشمولة في القرار 
 األراضي الفمسطينية المحتمة.

 

الناجمة عف الصراع وباألخص  االعتداءات آلثار وتعرضاً  معاناة األكثرىـ  طفاؿاألوتشير المعمومات إلى أف 
 ومنيـ والديو، حدأ فقد وأ لإلصابة تعرض فقد حياتو، ومنيـ مف مف فمنيـ، المباشرة وغير المباشرة ةسرائيمياإل
دوف أؼ  ،مف اعتق  وىناؾ ،واالستقرار مفاأل عف بحثاً  سكنو مكاف مف االنتقاؿ عمى جبرأ وأ منزلو دمر مف

إلى استيداؼ المستشفيات  ةفاضىذا باإل . لقواعد القانوف الدولي اإلنساني والمعايير الدولية لحقوؽ الطفمراعاة 
إنسانية جراء استيداؼ البنية التحتية والخدمات األساسية كالتيار الكيربائي  أزماتخمق مشكالت و مع  والمدارس،
. ىذا باإلضافة كاف ليا بالغ األثر عمى حقوؽ الطف  وقّوضت أبسط الشروط اإلنسانية لحياة الطف  والمياه،

والعبث باألجساـ المشبوىة واالنفجارات الداخمية وغيرىا مف الحوادث  الصغيرة خداـ األسمحةسوء استنتشار و ال
 بآخر.المرتبطة بالنزاع المسمح بشك  أو 

 

انتياكات حقوؽ األطفاؿ المرتبطة بالنزاع المسمح في قطاع غزة، حيث شيدت الفترة التي  استمرار التقرير يظيرو 
صابة األطفاؿ، في  مسبوقاً غير تصاعدًا يتناوليا التقرير،  وتيجيرىـ قسريًا، وبث الرعب والترويع حاالت قت  وا 

صابة الوالديف أو أحدىما أو األشقاء واألقارب، ما يتسبب في  في قموبيـ وتدمير منازليـ عمى رؤوسيـ وقت  وا 
 .يـ الصادمةصدمات نفسية ترافق األطفاؿ سنوات طويمة مف عمرىـ فيما لو نجحوا في الخالص مف وقع تجارب

 
 

 في الفمسطينييف األطفاؿ ضد الموجية االنتياكات ستمرارال الشديد استنكاره يجدد اإلنساف لحقوؽ  الميزاف مركز
 والقانوف  اإلنساني، الدولي القانوف  قواعد انتياؾ في قدماً  اإلسرائيمية االحتالؿ قوات مضي في يرػ و  غزة قطاع
 تجاه واألخالقية القانونية بواجباتو الوفاء عف الدولي المجتمع لعجز طبيعياً  انعكاساً  اإلنساف لحقوؽ  الدولي
 عف الدولي المجتمع عجز وأف. الخصوص وجو عمى غزة قطاع وفي المحتمة الفمسطينية األراضي في المدنييف
 .انتياكاتيا مواصمة عمى القوات تمؾ -يزؿ ولـ – شجع فاعمة خطوات اتخاذ

 

 االحتالؿ قوات انتياكات لوقف والفاع  العاج  بالتحرؾ الدولي المجتمع ومطالبت الميزاف مركز يجدد كما
 في العدالة تطبيق عمى والعم  اإلنساف، لحقوؽ  الدولي والقانوف  اإلنساني الدولي القانوف  لقواعد اإلسرائيمي
 .لمعدالة يـوتقديم االنتياكات ىذه بارتكاب أمروا أو ارتكبوا مف ك  ومالحقة المحتمة الفمسطينية األراضي
 انتياكات تجاه الدولي المجتمع سموؾ ميزت التي العقاب مف اإلفالت حالة إنياء ضرورة عمى يشدد والمركز
 .المحتمة الفمسطينية األراضي في اإلنساني الدولي القانوف  وقواعد اإلنساف حقوؽ 
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