
»لماذا قصفونا:؟«
ســقوط الضحايــا المدنييــن فــي المناطــق المأهولــة فــي قطــاع غــزة 

وســوريا وإســرائيل نتيجــة اســتخدام األســلحة المتفجــرة
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تــم النشــر بواســطة الحــروب الجويــة فــي ديســمبر / كانــون األول ٢٠٢١. الحــروب الجويــة هــي منظمــة تعاونيــة 
غيــر ربحيــة تركــز علــى الحــد مــن الخســائر البشــرية فــي صفــوف المدنييــن فــي ســاحات الصــراع. نقــوم بتتبــع 
ــا  ــة حــول الضحاي ــر المحلي ــة ، والتقاري ــوات الجوي ــا الق ــن عليه ــي تهيم ــال العســكرية الت ــق وأرشــفة األعم وتوثي
المدنييــن فــي مناطــق الصــراع. نغطــي حاليـًـا العــراق وســوريا وليبيــا - باإلضافــة إلــى إجــراءات مكافحــة اإلرهــاب 
األمريكيــة فــي الصومــال واليمــن وباكســتان - نقــدم روايــة حيويــة مضــادة للتأكيــد العســكري الســائد بــأن أعــداد 
الضحايــا المدنييــن منخفــض فــي الحــروب الحديثــة. تســاهم الحــروب الجويــة فــي البحــث عــن الحقيقــة والمســاءلة 
مــن خــال عملنــا الرائــد فــي جمــع وتقييــم وأرشــفة حســابات الصحفييــن المحلييــن والمواطنيــن والجهــات الفاعلــة 

الحكوميــة وغيــر الحكوميــة - واالســتفادة مــن هــذه المعلومــات مــن أجــل التغييــر.

الحروب الجوية

جامعة غولدسميث في لندن
 SE14 6NW المملكة المتحدة
 +44 (0) 207 896 2076

مكتب الحروب الجوية في االتحاد األوروبي

جانسكي خوف اوترخت 3a, 3512 BK Utrech-2 ، هولندا
 +31 (030) 253 6660

info@airwars.org :البريد األلكتروني
https://airwars.org  :موقعنا على االنترنت

@airwars :تويتر اللغة األنجليزية
@AirwarsArabic :تويتر اللغة العربية

تبقى حقوق الطبع والنشر للصور ألصحابها األصليين ما لم ينص على خاف ذلك.

جميــع الحقــوق محفوظــة © الحــروب الجويــة. ال يجــوز إعــادة إنتــاج أي جــزء مــن هــذا التقريــر بــأي شــكل أو بــأي 
ــي مــن  ــن المعلومــات واســترجاعها ، دون إذن كتاب ــك أنظمــة تخزي ــي ذل ــة ، بمــا ف ــة أو ميكانيكي وســيلة إلكتروني

الحــروب الجويــة. يجــب إســناد جميــع االستشــهادات فــي التقاريــر إلــى الحــروب الجويــة.
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مقدمة
ــطينيين  ــن فلس ــرائيل و فصيلي ــن إس ــار ٢٠٢١ بي ــو /  أي ــي ماي ــا ف ــر يوًم ــد عش ــتمر أح ــذي اس ــراع ال ــن الص ــم يك ل
مســلحين أقــل تدميــراً مــن غيــره بســبب قصــر مدتــه. لقــد تحمــل قطــاع غــزة العــبء األكبــر لهــذه الهجمــات والخســائر 
ــا  ــح عنه ــم التصري ــة إســرائيلية ت ــة ومدفعي ــي ١٥٠٠ غــارة جوي ــه حوال ــا ورد أن ــن. وبحســب م ــوف المدنيي ــي صف ف
ــل ١٠٠  ــاع اإلســرائيلية عــن مقت ــوات الدف ــة ، حيــث أعلنــت ق ــة التحتي اســتهدفت المســلحين ومخــازن األســلحة والبني
مســلح. رصــدت الحــروب الجويــة ١٢8 حادثــة منفصلــة تــم اإلبــاغ عنهــا محليـًـا وتســببت بســقوط ضحايــا فــي صفــوف 
المدنييــن ، والتــي يُزعــم أنهــا أدت إلــى مقتــل مــا يصــل إلــى ٢١٤ مدنيــاً. فهمنــا الحالــي لمــا حــدث ، بنــاًء علــى تقاريــر 
محليــة ، هــو أن مــا بيــن ١٥١ و ١9٢ مدنيــاً قتلــوا فــي ضربــات جيــش الدفــاع اإلســرائيلي. ووردت أنبــاء عــن إصابــة 

مــا بيــن ٦١٢ إلــى 8٤٧ فلســطينيا بجــروح ، كثيــر منهــم إصاباتهــم خطيــرة.

ــاء وجودهــم مــع  ــل معظمهــم أثن ــال. قُت ــى المدنييــن مــن األطف ــا الغــارات اإلســرائيلية عل وكان أكثــر مــن ثلــث ضحاي
عائاتهــم ، فــي المســاء أو فــي الليــل. وفــي ١٠١ مــن الحــوادث المزعومــة محليًــا التــي تــم اإلبــاغ فيهــا عــن ســقوط 
ضحايــا مدنييــن فــي قطــاع غــزة خــال شــهر مايــو /  أيــار ، لــم تتمكــن الحــروب الجويــة مــن العثــور علــى تقاريــر 
محليــة أو تصريحــات رســمية تتحــدث عــن مقتــل مســلحين فــي هــذه الحــوادث. أي أن المدنييــن هــم الضحايــا الوحيــدون 
ــاع اإلســرائيلي أكثــر مناطــق التســوق ازدحامــا فــي قطــاع غــزة ، شــارع  المعروفــون فيهــا. عندمــا دمــر جيــش الدف
الوحــدة ، فــي الســاعات األولــى مــن يــوم ١٦ مايــو /  أيــار ، كان هدفــه المعلــن هــو شــبكة أنفــاق تابعــة لحمــاس تحتهــا. 
بينمــا ال توجــد تقاريــر حــول مقتــل مســلحين فــي هــذه الغــارة ، حيــث قتــل مــا يصــل إلــى ٤9 مدنيــاً مــن ثــاث عائــات 

مختلفــة ، مــن ضمنهــم مــا يصــل إلــى ١8 طفــاً ، نتيجــة لهــذا الهجــوم العنيــف.

تبــرر إســرائيل جزئيــاً الدمــار الشــديد الحاصــل فــي قطــاع غــزة ، مــن خــال إستشــهادها بـــ التهديــدات الوشــيكة التــي 
ــاد  ــا كل مــن حمــاس والجه ــر مســبوق بـــ ٤٣٠٠ صــاروخ أطلقته ــث تعرضــت لهجــوم غي ــا مواطنوهــا ، حي يواجهه
ــرة بســبب فشــل  ــخ أو ســقطت بعــد مســافة قصي ــم إســقاط معظــم هــذه الصواري ــث ت اإلســامي مــن قطــاع غــزة. حي
إطاقهــا أو ســقوطها فــي مناطــق ذات كثافــة ســكانية أقــل ، تســببت تلــك الصواريــخ التــي وصلــت إلــى المناطــق الســكنية 
ــا عــن ســقوط  ــا محليً ــاغ عنه ــم اإلب ــة ت ــة  ٣٣ حادث ــا. حــددت الحــروب الجوي ــي حــدوث الرعــب وســقوط ضحاي ف
ضحايــا فــي صفــوف المدنييــن، حيــث قتلــت الصواريــخ الفلســطينية بينهــم بشــكل مباشــر ١٠ مدنييــن فــي إســرائيل ، 
وأصابــت مــا بيــن ١٠٥ و ١٦٥ آخريــن. فــي حيــن أن مــا بيــن ١٥ و ٢٠ مدنيــاً قتلــوا علــى األرجــح فــي قطــاع غــزة 

نتيجــة فشــل فــي إطــاق الصواريــخ وســقوطها بعــد مســافة قصيــرة مــن مــكان اإلطــاق.

كان هــذا الصــراع الوحشــي القصيــر هــو األحــدث فــي سلســلة مــن التصعيــد بيــن إســرائيل والفصائــل الفلســطينية فــي 
قطــاع غــزة منــذ عــام ٢٠٠8. حيــث أن فــي أربــع عمليــات قتاليــة رئيســية ، ذكــرت منظمــة حقــوق اإلنســان اإلســرائيلية 

المرموقــة »بتســيلم« ، أنــه علــى ســبيل المثــال ، ٢٣٧٤ فلســطينيًا و ٢١ مدنيـًـا إســرائيليًا قتلــوا فــي هــذه الهجمــات.

ومــع ذلــك ، هنــاك حملــة عســكرية إســرائيلية كبــرى أخــرى كانــت الخســائر المدنيــة فيهــا قليلــة نســبيًا - ممــا أثــار أســئلة 
أساســية حــول سياســات االســتهداف. كجــزء مــن عمليــات الرصــد والمراقبــة المســتمرة التــي نقــوم بهــا لجميــع الجهــات 
ــات مــن  ــة أول مراجعــة شــاملة لمئ ــات عســكرية داخــل ســوريا ، أجــرت الحــروب الجوي ــي تشــن ضرب ــة الت األجنبي
الضربــات الجويــة اإلســرائيلية منــذ عــام ٢٠١٣ والتــي اســتهدفت القــوات المرتبطــة بإيــران. يُزعــم أن ضربــات الجيــش 
اإلســرائيلي قتلــت مــا يصــل إلــى 9٧ مدنيــاً فــي ســوريا خــال هــذه الحملــة الطويلــة - علــى الرغــم مــن أن الحــروب 
الجويــة لــم تعثــر علــى تقاريــر محليــة موثوقــة عــن أي إصابــات فــي صفــوف المدنييــن فــي الســنوات األربــع األولــى 
مــن هــذه الهجمــات. تقديرنــا الحالــي هــو أن مــا بيــن ١٤ و ٤٠ مدنيــاً قتلــوا علــى األرجــح فــي ســوريا علــى يــد جيــش 

الدفــاع اإلســرائيلي منــذ ٢٠١٣.
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ــا لتقاريــر محليــة ، األصــول العســكرية مثــل  اســتهدفت الغالبيــة العظمــى مــن العمليــات اإلســرائيلية فــي ســوريا ، وفقً
القواعــد الجويــة واالرتــال العســكرية ومخــازن األســلحة ، بعيــًدا عــن المــدن والبلــدات الرئيســية. وحيــث وقعــت إصابات 
فــي صفــوف المدنييــن ، كانــت بشــكل أساســي داخــل المناطــق الســكانية. علــى النقيــض مــن ذلــك ، قــام المتحاربــون 
األجانــب اآلخــرون مثــل روســيا والتحالــف الدولــي الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة األمريكيــة باتخــاذ خيــارات عســكرية 
اســتراتيجية فــي ســوريا أدت إلــى مقتــل آالف المدنييــن. فــي الواقــع ، قُتــل المدنيــون عــدة مــرات بســبب الغــارات الجويــة 
لجيــش الدفــاع اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة خــال أحــد عشــر يوًمــا فــي مايــو / أيــار ٢٠٢١ ، أكثــر ممــا قُتــل فــي أكثــر 

مــن ثمانــي ســنوات مــن الغــارات الجويــة اإلســرائيلية المكثفــة علــى ســوريا.

كمــا يوضــح هــذا التقريــر ، فــإن أهــم ســبب لســقوط القتلــى والجرحــى فــي صفــوف المدنييــن فــي النزاعــات التــي تــم 
العمــل عليهــا وفحصهــا هــو الكثافــة الســكانية للمناطــق المســتهدفة. ففــي شــمال قطــاع غــزة ، تعرضــت أحيــاء مثــل 
الرمــال للدمــار فــي مايــو / أيــار - مــع مقتــل مــا ال يقــل عــن ٦9 مدنيــاً فــي عــدة هجمــات للجيــش اإلســرائيلي. وبينمــا 
كانــت الخســائر اإلســرائيلية فــي النــزاع قليلــة ، كانــت عشــرات الصواريــخ الفلســطينية ال تــزال قــادرة علــى الوصــول 
ــى  ــث القتل ــر مــن ثل ــن الســكان. وتجمــع أكث ــات بي ــوع إصاب ــى وق ــا أدى إل ــل أشــدود ، مم ــى المــدن اإلســرائيلية مث إل

المدنييــن المحدوديــن جــراء الضربــات اإلســرائيلية فــي ســوريا فــي العاصمــة دمشــق.

الضربــات علــى المناطــق المأهولــة فــي قطــاع غــزة ، وكذلــك فــي ســوريا وإســرائيل ، هــي جــزء مــن نمــط معاصــر 
مقلــق حيــث تقــوم األطــراف المتحاربــة بشــن الحــروب فــي مناطــق ذات كثافــة ســكانية عاليــة - مــع عواقــب وخيمــة 
علــى المجتمعــات المدنيــة المحليــة. توضــح هــذه الدراســة أن الخيــارات العســكرية للهــدف والموقــع تــؤدي إلــى نتائــج 
مختلفــة تماًمــا علــى المدنييــن - وأن اســتخدام األســلحة المتفجــرة ذات التأثيــر الواســع فــي المناطــق المأهولــة (األســلحة 
ــان للمجتمعــات  ــة فــي كثيــر مــن األحي ــة بالســكان) سيســتمر فــي إحــداث أضــرار كارثي المتفجــرة فــي مناطــق مأهول
المتضــررة. لهــذا الســبب تدعــم الحــروب الجويــة الجهــود المســتمرة التــي تبذلهــا األمــم المتحــدة ، وعــدد متزايــد مــن 

البلــدان ، لتقييــد اســتخدام األســلحة المتفجــرة فــي المناطــق الســكنية.

ــر أيًضــا ،  ــذي يوف ــا ، وال ــد الخــاص بن ــب المصغــر الجدي ــع الوي ــى جنــب مــع موق ــا إل ــم نشــر هــذه المراجعــة جنبً يت
باإلضافــة إلــى مراقبــة جميــع اإلجــراءات اإلســرائيلية الجاريــة واألضــرار المدنيــة المرتبطــة بهــا فــي ســوريا ، أرشــيفًا 
عاًمــا دائًمــا وشــاماً ورســم خرائــط لجميــع االدعــاءات حــول األضــرار المدنيــة المبلــغ عنهــا محليـًـا فــي كل مــن قطــاع 

غــزة وإســرائيل خــال شــهر مايــو / أيــار٢٠٢١.
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ــار ٢٠٢١ بيــن جيــش الدفــاع اإلســرائيلي والفصائــل الفلســطينية المســلحة 	  ــو / أي ــة العســكرية فــي ماي أدت الحمل
إلــى مقتــل مــا بيــن ١٥١ إلــى ١9٢ مدنيــاً محتمــاً فــي قطــاع غــزة نتيجــة عمليــات الجيــش اإلســرائيلي ؛ مــا بيــن 
١٥ و ٢٠ قتيــا مدنيــا فــي قطــاع غــزة نتيجــة أخطــاء فــي إطــاق الصواريــخ مــن جانــب الفصائــل الفلســطينية ؛ و 
١٠ قتلــى مدنييــن فــي إســرائيل نتيجــة أعمــال مســلحة فلســطينية محتملــة. وُزعــم أن مــا بيــن ٦١٢ و 8٤٧ مدنيــاً 
ــوا بجــروح  ــة ، وُزعــم أن مــا بيــن ١٠٥ و ١٦٥ أصيب ــاء األعمــال العدائي ــوا بجــروح فــي قطــاع غــزة أثن أصيب

جســدية فــي إســرائيل.

وقعــت معظــم الضحايــا مــن المدنييــن فــي مناطــق مكتظــة بالســكان فــي قطــاع غــزة. مــن بيــن ١٥٠٠ غــارة أعلنهــا 	 
جيــش الدفــاع اإلســرائيلي علــى األراضــي فــي مايــو/ أيــار ٢٠٢١ ، ثمانيــة بالمائــة منهــا (١٢8 حادثــة) ارتبطــت 

بادعــاءات ســقوط ضحايــا مدنييــن.

كان أكثــر مــن ثلــث الضحايــا المدنييــن المقتوليــن المبلــغ عنهــم فــي قطــاع غــزة تتــراوح أعمارهــم بيــن ٠ و ١٧ 	 
ــا مــن أيــام الصــراع بســبب الضربــات العســكرية اإلســرائيلية ، ومعظمهــا  عاًمــا. قُتــل أطفــال فــي كل يــوم تقريبً

ســجلت فــي حــوادث قُتــل أو جــرح فيهــا عــدد مــن أفــراد أســرة هــؤالء األطفــال.

ــا مدنييــن فــي قطــاع غــزة خــال مايــو / 	  فــي أكثــر مــن ٧٠٪ مــن الحــوادث التــي تــم اإلبــاغ فيهــا عــن ضحاي
أيــار ٢٠٢١ - ١٠٢ مــن الحــوادث المزعومــة التــي ســقط فيهــا ضحايــا مدنييــن - لــم تعثــر الحــروب الجويــة علــى 
تقاريــر محليــة أو رســمية عــن مقتــل أو إصابــة مســلحين فــي الهجمــات. أي أن المدنييــن هــم الضحايــا الوحيــدون 

المعروفــون.

ــة داخــل 	  ــن قطــاع غــزة بشــكل أساســي مناطــق مدني ــت م ــي أطلق ــة الت ــة المكثف ــف الصاروخي ــتهدفت القذائ واس
إســرائيل. وبحســب مــا ورد أطلــق مــا ال يقــل عــن ٤٣٠٠ صــاروخ فــي المجمــوع مــن قبــل الجنــاح العســكري 
لحركــة حمــاس والجهــاد اإلســامي. فــي حيــن تــم اعتــراض معظــم الصواريــخ مــن قبــل الجيــش اإلســرائيلي ، أو 
فشــلوا فــي إطاقــه مــن قطــاع غــزة ، أو ســقطوا فــي مناطــق منخفضــة الكثافــة الســكانية فــي إســرائيل ، فيمــا وصــل 

عــدد كبيــر منهــم إلــى المناطــق الســكانية ، حيــث تــم تســجيل معظــم الضحايــا.

ــعة 	  ــرائيلية واس ــة إس ــة جوي ــاملة لحمل ــة ش ــا أول مراجع ــة أيًض ــر ، أجــرت الحــروب الجوي ــذا التقري ــبة له بالنس
النطــاق فــي ســوريا منــذ عــام ٢٠١٣ ضــد القــوات المرتبطــة بإيــران. بالمقارنــة مــع الجهــات األجنبيــة األخــرى 
التــي تقاتــل داخــل ســوريا علــى وجــه الخصــوص ، فــإن عــدد الضحايــا المدنييــن الذيــن تــم اإلبــاغ عنهــم نتيجــة 

الحملــة اإلســرائيلية كانــت منخفضــة نســبياً.

ــاً بيــن ينايــر / 	  ــات اإلســرائيلية فــي ســوريا قتلــت مــا يصــل إلــى 9٧ مدني ــا أن الضرب بشــكل عــام ، يُزعــم محليً
كانــون الثانــي ٢٠١٣ وأكتوبــر / تشــرين األول ٢٠٢١. ومــع ذلــك ، فــإن العديــد مــن هــذه األعمــال قــد تكون بســبب 
قصــف أطــراف محاربــة أخــرى. لذلــك يشــير تقييــم الحــروب الجويــة إلــى أن ضربــات الجيــش اإلســرائيلي كانــت 
علــى األرجــح قــد قتلــت ١٤ مدنيــاً علــى األقــل ومــا يصــل إلــى ٤٠ مدنيــاً ســورياً فــي الســنوات الثمانــي الماضيــة. 
مــن المرجــح أن يكــون عــدد المدنييــن الذيــن قتلــوا فــي قطــاع غــزة الذيــن قتلــوا علــى يــد جيــش الدفــاع اإلســرائيلي 

خــال حملتــه التــي اســتمرت ١١ يوًمــا فــي مايــو / أيــار ٢٠٢١ أكبــر بكثيــر مــن عددهــم فــي ســوريا.

يشــير تحليــل الحــروب الجويــة للحــوادث التــي ألحقــت إصابــات فــي صفــوف المدنييــن التــي أبلغــت عنهــا المصــادر 	 
ــلوب  ــى أن أس ــذ ٢٠١٣ ، إل ــوريا من ــي س ــار ٢٠٢١ ، وف ــو / أي ــي ماي ــرائيل ف ــزة وإس ــاع غ ــي قط ــة ف المحلي
االســتهداف والكثافــة الســكانية للمناطــق المســتهدفة، كانــا مــن أهــم العوامــل فــي ســقوط ضحايــا بيــن المدنييــن.

فــي ســوريا ، يتمركــز المقاتلــون فــي الغالــب بعيــًدا عــن المناطــق الســكنية ، حيــث تركــزت الضربــات علــى أهــداف 	 
عســكرية فقــط. فــي قطــاع غــزة ، تــم اســتهداف المســلحين فــي مناطــق مكتظــة بالســكان بالقــرب مــن المدنييــن. 
رصــدت الحــروب الجويــة مــا ال يقــل عــن ١٧ مــن أصــل ١١٦ إدعــاء بأنــه ســقط ضحايــا مــن المدنييــن بســبب 
ــل  ــي الفصائ ــون مــن عناصــر ف ــران مقرب ــاء أو جي ــل أو جــرح أصدق ــث قُت ــة حي ــات اإلســرائيلية المحتمل الضرب
الفلســطينية أو بالقــرب مــن منــازل أشــخاص يُدعــى أنهــم مــن الفصائــل الفلســطينية المســلحة - وهــو مــا يمثــل مــا 
ال يقــل عــن ٢٧ ومــا يصــل إلــى ٣٣ قتيــل فــي صفــوف المدنييــن ، ومــا بيــن  ١٠٥ الــى ١٣8 جريــح فــي صفــوف 
المدنييــن. حــددت الحــروب الجويــة أيضــا مــا بيــن ٥٦ إلــى ٦8 مدنيــا قتلــوا عندمــا اســتهدف الجيــش اإلســرائيلي 

مــا قــال إنــه شــبكة أنفــاق تابعــة لحمــاس تحــت مناطــق مكتظــة بالســكان.
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ــوريا 	  ــزة وس ــاع غ ــي قط ــن ف ــن المدنيي ــا م ــقوط ضحاي ــول س ــم ح ــع المزاع ــة جمي ــددت الحــروب الجوي ــا ح كم

ــع  ــي جمي ــة الســكانية ف ــي الكثاف ــم ف ــد التحك ــا. عن ــا واضًح ــة الســكانية ، ووجــدت اتجاًه وإســرائيل بســبب الكثاف
مناطــق النزاعــات ، حتــى فــي تلــك الحــاالت االســتثنائية التــي حــدث فيهــا ســقوط ضحايــا مدنييــن بســبب القصــف 
ــة  ــر كثاف ــا اســتهدفت مناطــق أكث ــأذى عندم ــر عرضــة ل ــون أكث ــي ســوريا ، كان المدني اإلســرائيلي المزعــوم ف

ــل دمشــق. ســكانية مث

فــي قطــاع غــزة علــى وجــه الخصــوص - مــع واحــدة مــن أعلــى نســبة كثافــة ســكانية لــكل كيلومتــر مربــع علــى 	 
هــذا الكوكــب - ارتبــط ســقوط ضحايــا مدنييــن فــي مايــو / أيــار ٢٠٢١ ارتباًطــا مباشــًرا بالكثافــة الســكانية العاليــة. 
تــم اإلبــاغ عــن مســتويات مماثلــة مــن الخســائر البشــرية الشــديدة فــي صفــوف المدنييــن فــي حمــات جيــش الدفــاع 
اإلســرائيلي التــي اســتهدفت قطــاع غــزة فــي أعــوام ٢٠٠8 و ٢٠١٢ و ٢٠١٤. وفــي إســرائيل ، وقعــت ١٧ مــن 
أصــل ٣٣ حادثــة تــم اإلبــاغ أنهــا أدت إلــى ســقوط ضحايــا مــن المدنييــن نتيجــة للصواريــخ الفلســطينية فــي مناطــق 

مكتظــة بالســكان.

وبالتالــي ، يمكــن النظــر إلــى أن الضربــات علــى المناطــق المدنيــة فــي قطــاع غــزة وســوريا وإســرائيل علــى أنهــا 	 
جــزء مــن نمــط معاصــر مقلــق للحــروب ، حيــث يســتهدف المتحاربــون أحيانـًـا بشــكل عدوانــي مناطــق ذات كثافــة 

ســكانية عاليــة - مــع عواقــب وخيمــة علــى المجتمعــات المدنيــة.

يوضــح هــذا التقريــر أيًضــا أن الخيــارات العســكرية للهــدف والموقــع تــؤدي إلــى نتائــج مختلفــة تماًمــا علــى المدنيين 	 
- وأن اســتخدام األســلحة المتفجــرة ذات التأثيــر الواســع فــي المناطــق المأهولــة بالســكان (األســلحة المتفجــرة فــي 

مناطــق مأهولــة بالســكان) ســيؤدي فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى أضــرار كارثيــة للمجتمعــات المدنيــة المتضــررة.

منهجية الحروب الجوية
يمكــن وصــف نهــج الحــروب الجويــة لتقديــرات رصــد ســقوط الضحايــا المدنييــن علــى أفضــل وجــه علــى أنــه مراقبــة 
عــن بعــد باســتخدام اللغــة المحليــة لمناطــق الصــراع لرصــد االدعــاءات حــول ســقوط الضحايــا مــن قبــل المجتمعــات 

المتضــررة - إلــى جانــب مراجعــة التقاريــر مــن قبــل األطــراف المتحاربــة ووســائل اإلعــام والمحققيــن اآلخريــن.

ــة أن المجتمعــات المتضــررة  ــع المصــادر المحلي ــة لهــذا النهــج الشــامل لجمي أظهــر اســتخدام منظمــة الحــروب الجوي
يمكنهــا أن تقــدم تقاريــر مكثفــة عــن العنــف الــذي يؤثــر عليهــا باســتخدام العديــد مــن وســائل اإلعــام وقنــوات التواصــل 
االجتماعــي - وأن هــذه األدلــة تضيــف بشــكل كبيــر إلــى فهمنــا لكيفيــة ولمــاذا ومتــى يســقط ضحايــا مدنيــون. بالنســبة 
ــن التــي  ــة أحــداث الضــرر التــي لحقــت بالمدنيي ــإن غالبي ــال ، ف ــى ســبيل المث ــكل مــن عامــي ٢٠١9 و ٢٠٢٠ ، عل ل
ــا إحــاالت مــن  ــى أنه ــي العــراق وســوريا نشــأت عل ــات المتحــدة رســميًا ف ــوده الوالي ــذي تق ــف ال ــا التحال ــرف به اعت

منظمــة الحــروب الجويــة.

بــدأت الحــروب الجويــة بتتبــع ورصــد ســقوط الضحايــا المدنييــن فــي كل مــن قطــاع غــزة وإســرائيل فــي مايــو / أيــار 
ــع المتحاربيــن - بمــا  ــا المدنييــن التــي نســتخدمها لجمي ــم ســقوط الضحاي ٢٠٢١ ، باســتخدام نفــس النهــج لرصــد وتقيي
فــي ذلــك الضربــات اإلســرائيلية فــي ســوريا منــذ عــام ٢٠١٣. نيتنــا فــي التركيــز علــى فتــرة األحــد عشــر يوًمــا هــذه 
فــي مايــو / أيــار ٢٠٢١ ، حيــث مــن المقــرر تقديــم بيانــات مقارنــة ، للمســاعدة فــي فهــم كيــف يمكــن أن يكــون نفــس 
الطــرف المتحــارب مســؤوالً عــن ســقوط أعــداد مختلفــة بشــكل كبيــر مــن الضحايــا فــي صفــوف المدنييــن فــي مســارح 

نــزاع منفصلــة.

ــا مدنييــن فــي  ــة عــن مزاعــم ســقوط ضحاي ــة١، حــددت ، قيّمــت ، وأبلغــت الحــروب الجوي ــة معياري باســتخدام منهجي
ــار  ــو / أي ــزاع ماي ــا؛ ومــن ن ــغ عنهــا محلي ــات اإلســرائيلية المبل ــى ٢٠١٣ مــن الضرب ــي يعــود تاريخهــا إل ســوريا الت
٢٠٢١ الــذي كان فــي قطــاع غــزة وإســرائيل. أجــرت الحــروب الجويــة بحثـًـا لغويًــا أساســيًا لمــواد مفتوحــة المصــدر 
ــا مــن خــال  ــة والعبريــة واإلنجليزيــة) ؛ حــوادث محــددة جغرافي ــة (باللغــات العربي حيــث ُزعــم وقــوع أضــرار مدني
بحــث مــواد مفتوحــة المصــدر مؤرشــفة ؛ وتقديــم تقييًمــا مؤقتــاً لــكل حادثــة بنــاًء علــى جميــع المعلومــات المتاحــة حاليـًـا.

/https://airwars.org/about-ar/methodology-arabic ١ »لقراءة مجنهية الحروب الجوية يرجى زيارة

https://airwars.org/about-ar/methodology-arabic/
https://airwars.org/about-ar/methodology-arabic/
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ــى  ــن أدن ــل كاً م ــة ، ويمث ــذه الحادث ــي ه ــات المرتبطــة ف ــد اإلصاب ــن نطــاق لتحدي ــا مدنيي ــة ســقوط ضحاي ــكل حادث ل
ــا  ــم تصنيفً ــا إعطــاء كل تقيي ــم أيًض ــواد رســمية. يت ــي وم ــوح محل ــا لمصــدر مفت ــا وفقً ــغ عنه ــرات المبل ــى التقدي وأعل
للضــرر المدنــي الحاصــل: مؤكــد ، مقبــول ، ضعيــف ، مختلــط أو مهمــل. نقــوم أيًضــا بتقييــم احتماليــة الضربــة نفســها 
- ونصنــف كل إجــراء علــى أنــه محتمــل أو ُمختلــف عليــه أو تــم اإلعــان عنــه مــن قبــل الطــرف المحــارب. تعتبــر 
جميــع التقييمــات مؤقتــة - أي أنــه ســيتم إضافــة أي معلومــات جديــدة ذات مصداقيــة تتعلــق بحــدث مــا الحقـًـا ، ممــا قــد 

يؤثــر علــى فهمنــا للحــادث.

منهجيــة الحــروب الجويــة هــي مجــرد واحــدة مــن عــدة أســاليب منهجيــة رئيســية لتقييــم الخســائر. ففــي قطــاع غــزة علــى 
ســبيل المثــال ، أجــرت منظمــات مثــل »مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان ومنظمــة بتســيلم« مقابــات ميدانيــة لتقديــم 

تقديراتهــا. فلــكل نهــج صاحيــة - يعــزز بشــكل جماعــي فهمنــا للضــرر المدنــي المرتبــط بالنــزاع٢.

ينصــب التركيــز األساســي لـــ الحــروب الجويــة علــى التقليــل مــن الضحايــا. نظــل محايديــن فــي جميــع النزاعــات التــي 
ــة متســاوية ، مــن الحــوادث  ــى أنهــا ذات أهمي ــة مدنييــن مزعومــة عل ــة قتــل أو إصاب نراقبهــا ، ونتعامــل مــع كل حال
الكبيــرة إلــى الحــوادث الصغيــرة - ومــا إذا كان يُنظــر إلــى األعمــال القتاليــة علــى أنهــا متوافقــة مــع القانــون الدولــي 
ــون  ــاع اإلســرائيلي بخــرق القان ــش الدف ــل المســلحة الفلســطينية وجي ــن الفصائ ــام  كل م ــم اته ــه. ت ــاني أو تنتهك اإلنس
الدولــي اإلنســاني خــال مايــو / أيــار ٢٠٢١ ، مــن قبــل جهــات مــن بينهــا هيومــن رايتــس ووتــش ، ومركــز الميــزان 
لحقــوق اإلنســان ، منظمــة وبتســيلم٣. نشــير إلــى مثــل هــذه االدعــاءات حيثمــا كان ذلــك مناســبًا  فــي تقريرنــا الخــاص.

للحصــول علــى تحليــل كامــل لـــ منهــج الحــروب الجويــة فــي ســوريا وقطــاع غــزة وإســرائيل ، انظــر الملحــق أ: تصنيف 
األضــرار المدنية.

البيانات مفتوحة المصدر في سوريا وقطاع غزة وإسرائيل
ــن  ــل باحثي ــن قب ــفتها م ــم أرش ــا ت ــن كم ــن المدنيي ــا بي ــقوط ضحاي ــق س ــي توث ــة الت ــق آالف المصــادر المحلي ــم توثي ت
الحــروب الجويــة باللغــات العربيــة والعبريــة واإلنجليزيــة ، ممــا نتــج عنــه ٣9٠٣ مصــدًرا فريــًدا لقطــاع غــزة ؛ ٦99 
مصــدًرا فريــًدا إلســرائيل ؛ و ٦8٦ مصــدراً لســوريا. بعــد ذلــك ، اســتعرضت الحــروب الجويــة هــذه المــواد باالقتــران 
مــع التقاريــر والتحقيقــات التــي أجرتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة مــن أجــل إجــراء تقييمــات شــاملة 

لأضــرار المدنيــة لــكل مــن نــزاع مايــو / أيــار ٢٠٢١ ، و الحملــة العســكرية اإلســرائيلية الجاريــة فــي ســوريا.

ــا حوالــي ٣٠ مصــدًرا فريــًدا  فــي المتوســط ، كان لــكل حادثــة ادعــاء ســقوط ضحايــا مدنييــن تــم اإلبــاغ عنهــا محليً
مرتبًطــا باإلبــاغ عــن الخســائر البشــرية - بينمــا فــي قطــاع غــزة ، كان لبعــض الحــوادث أكثــر مــن ٥٠ مصــدًرا ، 

ــًدا. ــا مدنييــن  فــي شــارع الوحــدة فــي ١٦ مايــو / أيــار تضمنــت ١٤8 مصــدًرا فري وحادثــة ســقوط ضحاي

المصــادر التــي اســتخدمها الفلســطينيون واإلســرائيليون والســوريون لتوثيــق األحــداث فــي مجتمعاتهــم المحليــة شــملت 
Twitter و Facebook و YouTube و Instagram و TikTok. تــم العثــور علــى مصــادر فريــدة للحــوادث فــي 
قطــاع غــزة أكثــر مــن إســرائيل وســوريا - باإلضافــة الــى أن المنصــة األكثــر شــيوًعا لإلبــاغ المحلــي عــن األضــرار 

المدنيــة فــي جميــع المناطــق كانــت تويتــر.

ــا مــا تكــون وســائل اإلعــام المحليــة مصــدراً بالــغ األهميــة فــي توفيــر تفاصيــل دقيقــة وســياق أوضــح لحــوادث  غالبً
ــة   ــام الدولي ــائل اإلع ــت وس ــان, قدم ــض األحي ــي بع ــار ٢٠٢١ ،ف ــو / أي ــزاع ماي ــال ن ــن. خ ــا مدنيي ــقوط ضحاي س
معلومــات أساســية عــن الضحايــا فــي كل مــن قطــاع غــزة وإســرائيل. وبالمقارنــة ، فــإن الكثيــر مــن التغطيــة اإلعاميــة 
اإلقليميــة والدوليــة لحــوادث ســقوط ضحايــا مدنييــن فــي ســوريا والناجمــة عــن قصــف إســرائيلي مزعــوم قــد ركــزت 

علــى التداعيــات الجيوسياســية لأحــداث ، أكثــر مــن تركيزهــا علــى المدنييــن أنفســهم.

2 »انظر الملحق ›ب‹ للحصول على نظرة عامة كاملة حول كيفية مقارنة نتائج الحروب الجوية بالتقديرات األخرى في قطاع غزة وإسرائيل فقط. نظًرا للتغطية المحدودة للغاية 
للضربات اإلسرائيلية في سوريا ، ال تتوفر مجموعات بيانات مقارنة بديلة.

٣ »قطاع غزة: جرائم حرب ظاهرة خال قتال مايو / أيار« ، هيومن رايتس ووتش ، ٢٧ يوليو ٢٠٢١ ،
https://www.hrw.org/news/2021/07/27/gaza-apparent-war-crimes-during-may-fighting ; »وقف العمليات العسكرية “اإلسرائيلية األخيرة على 

قطاع غزة« ، مركز الميزان لحقوق اإلنسان ، ٢٢ مايو / أيار ٢٠٢١ ،
https://www.mezan.org/en/post/23993/Cessation+of+Israel%E2%80%99s+Latest+Full-Scale+Military+Opera-

tion+on+Gaza%3A+Closure+must+now+be+Lifted+and+War+Criminals+Held+Accountable
»من قطاع غزة جريمة حرب ، بتسيلم ، ١٣ مايو / أيار ٢٠٢١ ، 

https://www.btselem.org/israeli_civilians/20210513_rocket_fire_from_gaza_constitutes_war_crime
»قصف المدنيين جريمة حرب« ، بتسيلم ، ٢٠ مايو / أيار ٢٠٢١ ،

https://www.btselem.org/gaza_strip/20210520_bombing_civilian_objectives_is_a_war_crim

https://www.hrw.org/news/2021/07/27/gaza-apparent-war-crimes-during-may-fighting
https://www.hrw.org/news/2021/07/27/gaza-apparent-war-crimes-during-may-fighting
https://www.mezan.org/en/post/23993/Cessation+of+Israel%E2%80%99s+Latest+Full-Scale+Military+Operation+on+Gaza%3A+Closure+must+now+be+Lifted+and+War+Criminals+Held+Accountable
https://www.mezan.org/en/post/23993/Cessation+of+Israel%E2%80%99s+Latest+Full-Scale+Military+Operation+on+Gaza%3A+Closure+must+now+be+Lifted+and+War+Criminals+Held+Accountable
https://www.mezan.org/en/post/23993/Cessation+of+Israel%E2%80%99s+Latest+Full-Scale+Military+Operation+on+Gaza%3A+Closure+must+now+be+Lifted+and+War+Criminals+Held+Accountable
https://www.btselem.org/israeli_civilians/20210513_rocket_fire_from_gaza_constitutes_war_crime
https://www.btselem.org/israeli_civilians/20210513_rocket_fire_from_gaza_constitutes_war_crime
https://www.btselem.org/gaza_strip/20210520_bombing_civilian_objectives_is_a_war_crim
https://www.btselem.org/gaza_strip/20210520_bombing_civilian_objectives_is_a_war_crim
https://www.btselem.org/gaza_strip/20210520_bombing_civilian_objectives_is_a_war_crim 
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الشــكل ١: يعــرض هــذا تقييــم كل حادثــة ســقوط ضحايــا مدنييــن وفقــاً لعــدد مــن المصــادر المحليــة الفريــدة التــي حددتهــا الحــروب الجويــة ، حيــث ُزعــم أن إســرائيل أو الفصائــل الفلســطينية 
مســؤولة. يُظهــر تجميــع المزيــد مــن حــوادث ســقوط ضحايــا مدنييــن والمزيــد مــن المصــادر الفريــدة لــكل حادثــة فــي قطــاع غــزة فــي مايــو / أيــار ٢٠٢١ مقارنــة بمســارح الصــراع األخــرى. 
إن عــدد المصــادر الفريــدة لــكل حادثــة ســقوط ضحايــا مدنييــن فــي جميــع مجموعــات ســاحات الصــراع بيــن ١٠ و ٤٠ ، فــي حيــن أن قطــاع غــزة شــهد بشــكل اســتثنائي عــدة حــوادث تــم 

أرشــفة فيهــا ١٠٠ مصــدر أو أكثــر.

القلــق المتكــرر بشــأن التحقيقــات مفتوحــة المصــدر هــو خطــر المعلومــات المضللــة. مــن المؤكــد أنــه أثنــاء الصــراع 
بيــن القــوات اإلســرائيلية والفصائــل الفلســطينية فــي قطــاع غــزة ، تمــت مشــاركة معلومــات مضللــة وكاذبــة فــي بعــض 
األحيــان٤، حتــى أن Facebook أنشــأ »مركــز عمليــات خاصــة« لرصــد المعلومــات المضللــة التــي يتــم مشــاركتها 

علــى المنصــة حــول الصــراع٥.

ومــع ذلــك ، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن وســائل اإلعــام المحليــة ومصــادر وســائل التواصــل االجتماعــي التــي 
اســتعرضتها الحــروب الجويــة لهــذا التقريــر كانــت فريــدة ومنطقيــة ، فــي رأينــا. هــذا يتناغــم مــع النتائــج التــي توصلنــا 
ــق مــا  ــد لتوثي ــة المعرضــة للهجــوم فــي وضــع جي إليهــا فــي صراعــات أخــرى. مــن الواضــح أن المجتمعــات المحلي
ــن ألســباب  ــا مدنيي ــم لســقوط ضحاي ــن الفه ــد م ــق المزي ــر بشــكل عمي ــذه التقاري ــل ه ــف مث ــث تضي ــا - حي يحــدث له

ــزاع. مرتبطــة بهــذا الن

ــى الفلســطينيين ،  ــز عل ــة ترك ــي »الشــبكة« ، وهــي مؤسســة فكري ــة السياســات ف ــروة فطافطــة ، محلل ــت م ــا قال كم
ومقرهــا برليــن ، لـــ Vox أثنــاء تحدثهــا عــن دور وســائل التواصــل االجتماعــي فــي الصــراع فــي مايــو / أيــار: »هنــاك 

اختــراق للروايــة الســائدة .... يمكــن للنــاس أن يــروا بأعينهــم ، دون رقابــة ، مــا يجــري دقيقــة بدقيقــة٦«.

٤ »الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني: االدعاءات الكاذبة والمضللة التي تم التحقق منها« ، مراقبة بي بي سي ، بي بي سي نيوز ، ١٦ مايو / أيار ٢٠٢١ ، تمت المراجعة في  
 https://www.bbc.co.uk/news/57111293

٥ »فايسبوك ينشر فريقًا خاًصا مع انتشار الصراع بين إسرائيل وغزة عبر وسائل التواصل االجتماعي« ، إليزابيث كوليفورد ، رويترز ، ١9 مايو  / أيار ٢٠٢١ ، 
https://www.reuters.com/technology/facebook-running-special-center-respond-content-israeli-gaza-con-  تمت المراجعة في 

 /flict-2021-05-19

https://www.vox.com/22436208/palestinians-gaza-is-   ٦ »االنتفاضة -  تيك توك« ، أليكس وارد ، فوكس ، ٢٠ مايو / أيار ٢٠٢١ ،تمت المراجعة في
 rael-tiktok-social-media

https://www.bbc.co.uk/news/57111293
https://www.bbc.co.uk/news/57111293
https://www.bbc.co.uk/news/57111293
https://www.reuters.com/technology/facebook-running-special-center-respond-content-israeli-gaza-conflict-2021-05-19/
https://www.reuters.com/technology/facebook-running-special-center-respond-content-israeli-gaza-conflict-2021-05-19/
https://www.reuters.com/technology/facebook-running-special-center-respond-content-israeli-gaza-conflict-2021-05-19/
https://www.vox.com/22436208/palestinians-gaza-israel-tiktok-social-media
https://www.vox.com/22436208/palestinians-gaza-israel-tiktok-social-media
https://www.vox.com/22436208/palestinians-gaza-israel-tiktok-social-media
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تحديد الموقع الجغرافي
ــا،  ــي المتخصــص لدين ــع الجغراف ــد الموق ــق تحدي ــة بواســطة فري ــذ جــزء أساســي مــن عمــل الحــروب الجوي ــم تنفي يت
والــذي يكــون قــادًرا علــى التحقــق مــن عــدد مــن المصــادر لتحديــد ، بــأدق مــا يمكــن ، الموقــع الجغرافــي الدعــاءات 

ــا مدنييــن. ســقوط ضحاي

ــال  ــا ، زاد احتم ــدث م ــي لح ــع الجغراف ــد الموق ــة تحدي ــا زادت دق ــه كلم ــات األخــرى أن ــأن النزاع ــا بش يوضــح عملن
اعتــراف الطــرف المحــارب بســقوط ضحايــا مدنييــن. طلــب الجيــش األمريكــي علــى وجــه الخصــوص مــن الحــروب 
الجويــة معلومــات مفصلــة عــن الموقــع ، والتــي بدورهــا ســاعدت فــي االعتــراف بســقوط ضحايــا مدنييــن رســميًا. فــي 
ــى  ــا مدنييــن فــي يــوم واحــد أيًضــا إل النزاعــات الكبيــرة ، يمكــن أن تــؤدي االدعــاءات المتعــددة حــول ســقوط ضحاي

االرتبــاك، فــإن تحديــد الموقــع الجغرافــي يمكــن أن يســاعد فــي معالجــة هــذا االرتبــاك.

ــار  ــم صــور أقم ــل Google بتقدي ــة مث ــار الصناعي ــن لصــور األقم ــام مــزودي المصــادر المفتوحــة النموذجيي ــد ق لق
ــار وبعــده ،  ــو / أي ــي ماي ــاء الصــراع ف ــط لقطــاع غــزة ومناطــق داخــل إســرائيل٧. أثن ــة منخفضــة الجــودة فق صناعي
واســتجابة لمطالــب مجتمــع اســتخبارات المصــادر المفتوحــة المتنامــي (OSINT) ، فتــح مــزودو األقمــار الصناعيــة 

ــة للمناطــق8. ــة الدق ــل Planet ، أرشــيفاتهم وســمحوا باالســتخدام العــام لصــور عالي ــة ، مث التجاري

تــم منــح الحــروب الجويــة إمكانيــة الوصــول إلــى هــذه المــوارد وتمكــن مــن إنتــاج مجموعــة بيانــات للمواقــع ، ١٧٪ 
منهــا ، فــي رأينــا ، إحداثيــات غــزة الدقيقــة (ممــا يعنــي أن خــط الطــول وخــط العــرض يتوافقــان مــع الموقــع الدقيــق 

ــا بالقــرب مــن أقــرب معلــم قريــب. للغــارة). تــم تحديــد موقــع ١8٪ مــن حــوادث قطــاع غــزة جغرافيً

فــي إســرائيل ، اســتخدم فريــق تحديــد الموقــع الجغرافــي Google Street View بــدالً مــن صــور األقمــار الصناعيــة 
الواضحــة. تــم تحديــد تســعة مواقــع دقيقــة وموقعيــن تــم تحديدهمــا ألقــرب معلــم قريــب ، مــن بيــن مــا مجموعــه ٣٥ 

حادثــة تــم اإلبــاغ عــن ســقوط ضحايــا مدنييــن فيهــا.

لــم يــؤدي الوصــول إلــى الصــور عاليــة الدقــة إلــى زيــادة معــدل التحديــد الدقيــق للموقــع فحســب ، بــل جعــل االختافــات 
الجوهريــة فــي تحديــد الموقــع الجغرافــي عبــر النزاعــات فرقــاً ملحوظــاً أيًضــا. أمــا فــي ســوريا ، هنــاك عــدد قليــل مــن 

صــور األقمــار الصناعيــة عاليــة الجــودة المتاحــة للجمهــور والتــي تغطــي البــاد بأكملهــا.

ــال  ــة لأعم ــوريا نتيج ــي س ــن ف ــا مدنيي ــقوط ضحاي ــن س ــاغ ع ــن ٢٣ ب ــن بي ــات ، م ــذه التحدي ــن ه ــم م ــى الرغ عل
اإلســرائيلية التــي راجعتهــا الحــروب الجويــة ، تــم تحديــد الموقــع الجغرافــي لســتة أحــداث علــى وجــه الدقــة ، أربعــة 

ــة دمشــق. منهــا فــي منطق

ــا إلــى  بشــكل عــام ، هــذا يجعــل تحديــد الموقــع الجغرافــي لحــوادث ســقوط مدنييــن فــي قطــاع غــزة وإســرائيل ، جنبً
جنــب مــع اإلجــراءات اإلســرائيلية المبلــغ عنهــا فــي ســوريا ، أكثــر مجموعــات بيانــات تحديــد الموقــع الجغرافــي دقــة 

بيــن النزاعــات التــي تراقبهــا المنظمــة حاليًــا.

٧ »انظر على سبيل المثال: »إسرائيل - قطاع غزة«: لماذا المنطقة ضبابية على خرائط Google؟« ، كريستوفر جايلز وجاك جودمان ، بي بي سي نيوز ، ١٧ مايو / 
https://www.bbc.co.uk/news/57102499  أيار٢٠٢١ ، تمت المراجعة في

8 انظر على سبيل المثال »الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة« - ما تخبرنا به صور األقمار الصناعية عن هذه األزمة ، وول ستريت جورنال ، ٢٠ مايو / أيار ٢٠٢١ ، تمت 
https://www.wsj.com/video/series/on-the-news/israel-gaza-conflict-what-satellite-images-tell-us-about-this-crisis/  المراجعة في

 FE8182FA-ADE3-448E-A996-26BB5619B9D3

https://www.bbc.co.uk/news/57102499
https://www.bbc.co.uk/news/57102499
https://www.wsj.com/video/series/on-the-news/israel-gaza-conflict-what-satellite-images-tell-us-about-this-crisis/FE8182FA-ADE3-448E-A996-26BB5619B9D3
https://www.wsj.com/video/series/on-the-news/israel-gaza-conflict-what-satellite-images-tell-us-about-this-crisis/FE8182FA-ADE3-448E-A996-26BB5619B9D3
https://www.wsj.com/video/series/on-the-news/israel-gaza-conflict-what-satellite-images-tell-us-about-this-crisis/FE8182FA-ADE3-448E-A996-26BB5619B9D3
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 وهو - MAPS.ME حدد فريق تحديد الموقع الجغرافي في الحروب الجوية الشارع مبدئًيا باستخدام
 تطبيق شائع في غزة للمالحة. استخدم الفريق بعد ذلك "تحليل الظل" - حيث تم التحقق من الظالل

 المرئية في الصور ومقاطع الفيديو المنشورة من قبل المصادر المحلية المتعلقة بلحادثة مع الوقت من
 اليوم الذي تم اإلبالغ فيه عن الضربة ، مما يسمح لمحددو الموقع الجغرافي بتحديد موقع الحادثة داخل

 الشارع. كما تم تحديد محل تجاري مجاور لمنطقة الضربة ُيدعى مختبر أسعد الطبي. راَجع فريق نحديد
 الموقع الجغرافي ملفهم الشخصي على فايسبوك ، ووجدوا أنهم أبلغوا عن إغالق أعمالهم في نفس

 اليوم بسبب استهداف سيارة بالخارج. باستخدام هذه العطيات ، جمعت أجهزة تحديد المواقع الجغرافية
 لـ الحروب الجوية مًعا صورة بانورامية من فيديو على تويتر ؛ وتم مطابقة الصور الموجودة في مقاطع

.Planet الفيديو بصور القمر الصناعي التي قدمتها شركة

 في 12 مايو ، أفادت مصادر محلية
 بمقتل ما بين ثالثة وستة مدنيين ،
 بينهم امرأة ، وإصابة ما يصل إلى

 ستة آخرين في غارات جوية
 إسرائيلية مزعومة على سيارة.

 وأفادت مصادر محلية أن السيارة
 كانت تسير على طول شارع

 المغربي في منطقة تجارية في
.غزة

باستخدام هذه المعطيات ، تم تحديد الموقع
.الجغرافي للحادثة بدقة أقل من 10 أمتار 
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عالقــون فــي مرمــى النيــران - ضحايــا مدنيــون فــي ســوريا 
وقطــاع غــزة وإســرائيل

ــرائيلية  ــوات اإلس ــن الق ــع الصــراع بي ــدة ، اندل ــرات المتصاع ــن التوت ــابيع م ــد أس ــار ٢٠٢١ ، بع ــو / أي ــي ١٠ ماي ف
والفصائــل الفلســطينية المســلحة. وهــذا هــو أعنــف قتــال بيــن الطرفيــن المتحاربيــن منــذ ٢٠١٤ والرابــع مــن نوعــه منــذ 

.9٢٠٠8

وشــنت إســرائيل أكثــر مــن ١٥٠٠ غــارة جويــة ومدفعيــة اســتهدفت الفصائــل الفلســطينية المســلحة داخــل قطــاع غــزة. 
وأســفر مــا يقــرب مــن تســعة فــي المائــة مــن هــذه الغــارات عــن ادعــاءات مرتبطــة بســقوط ضحايــا مدنييــن ، وفقًــا لـــ 

الحــروب الجويــة وغيرهــا مــن منظمــات الرصــد والتحقــق.

ــا فشــل إطــاق  ــرائيل. وبينم ــى إس ــدر بنحــو ٤٣٠٠ صــاروخ عل ــا يق ــلحة م ــل الفلســطينية المس ــت الفصائ ــا أطلق كم
بعضهــا وســقطت داخــل قطــاع غــزة ، وســقط البعــض اآلخــر فــي مناطــق ريفيــة مــع وجــود عــدد قليــل مــن المدنييــن 
، تمكــن عــدد غيــر معــروف مــن الصواريــخ مــن ضــرب المراكــز المدنيــة١٠. زعــم الجيــش اإلســرائيلي أنــه نجــح فــي 

اعتراض 9٠٪ من تلك الهجمات الصاروخية التي استهدفت مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

بحلــول الوقــت الــذي دخــل فيــه وقــف إطــاق النــار بوســاطة مصريــة حيــز التنفيــذ فــي الســاعة ٢:٠٠ صباًحــا يــوم ٢١ 
مايــو / أيــار ، قُتــل مــا بيــن ١٦8 و ٢١٤ مدنيــاً بشــكل عــام فــي قطــاع غــزة (فــي األســاس بســبب الضربــات اإلســرائيلية 
وإن كان ذلــك أيًضــا نتيجــة إلخفاقــات الصواريــخ الفلســطينية) و أفــادت تقاريــر عــن مقتــل ١٠ مدنييــن فــي إســرائيل 
بهجمــات مباشــرة ، وفقـًـا لتقديــرات الحــروب الجويــة. لقــي خمســة مدنييــن آخريــن فــي إســرائيل مصرعهــم فــي حــوادث 
ذات صلــة ، علــى ســبيل المثــال جرحــوا أنفســهم أثنــاء هروبهــم إلــى الماجــئ. أعلــن كا الجانبيــن النصــر فــي نهايــة 

حــرب األحــد عشــر يوًمــا١١.

ــا فــي الوقــت الفعلــي للنــزاع. تــم التقــاط المبانــي الشــاهقة التــي  تمــت تغطيــة الصــراع فــي جميــع أنحــاء العالــم ، غالبً
تحولــت إلــى أنقــاض مباشــرة علــى القنــوات اإلخباريــة المتداولــة ، علــى ســبيل المثــال. ومــع ذلــك ، فــي اليــوم التالــي 
ــزة  ــاع غ ــي قط ــرائيلية ف ــات اإلس ــن الضرب ــى كل م ــذي أنه ــذ ، وال ــز التنفي ــار حي ــاق الن ــف إط ــاق وق ــول اتف لدخ
والهجمــات الصاروخيــة للفصائــل الفلســطينية علــى إســرائيل ، واصــل جيــش الدفــاع اإلســرائيلي شــن غاراتــه الجويــة 

علــى جبهــة مختلفــة تماًمــا.

ــة  ــي غــارة محتمل ــن مــن حــزب هللا ف ــل وجــرح مقاتلي ــش اإلســرائيلي قت ــار ٢٠٢١ ، ورد أن الجي ــو / أي ــي ٢٢ ماي ف
بطائــرة بــدون طيــار علــى موقــع عســكري شــرق ديــر الــزور فــي ســوريا. وبحســب مــا ورد أصــاب الهجــوم ســيارة 
متحركــة كان يقودهــا زعيــم حركــة ناشــطة غيــر حكوميــة مقرهــا فــي لبنــان بالقــرب مــن الحــدود العراقيــة الســورية١٢.

9 »وفقًا لمنظمة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية بتسيلم ، قُتل ما ال يقل عن ٢٣٧٤ مدنياً فلسطينياً و ٢١ مدنياً إسرائيلياً في هذه النزاعات األربعة ، التي أطلق عليها الجيش اإلسرائيلي 
https://www.btselem.org/statistics  اسم الرصاص المصبوب (٢٠٠8) ، عمود الدفاع (٢٠١٢) ، الجرف الصامد (٢٠١٤). ) و حراس الحائط (٢٠٢١). أقرأ

https://www.jewish- ١٠ »الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون على إسرائيل بالتاريخ« ، المكتبة االفتراضية اليهودية ، تم تحديثها في سبتمبر ٢٠٢١ ،تمت مراجعته في
 virtuallibrary.org/palestinian-rocket-and-mortar-attacks-against-israel

١١ »إسرائيل وحماس على حد سواء يعلنان االنتصار مع استمرار وقف إطاق النار« ، نضال المغربي وجوناثان سول ورامي أيوب ، رويترز ، ٢١ مايو / أيار 
https://www.reuters.com/world/middle-east/gaza-truce-between-israel-hamas-begins-mediat-  ٢٠٢١ ، تمت المراجعة في

 /ed-by-egypt-2021-05-20

 https://archive.md/ukiwM  ١٢ »قصف جوي مجهول يوقع قتلى من قوات حزب هللا العراقي شرقي سوريا« ، تمت المراجعة في

https://www.btselem.org/statistics
https://www.btselem.org/statistics
https://www.jewishvirtuallibrary.org/palestinian-rocket-and-mortar-attacks-against-israel
https://www.jewishvirtuallibrary.org/palestinian-rocket-and-mortar-attacks-against-israel
https://www.jewishvirtuallibrary.org/palestinian-rocket-and-mortar-attacks-against-israel
https://www.reuters.com/world/middle-east/gaza-truce-between-israel-hamas-begins-mediated-by-egypt-2021-05-20/
https://www.reuters.com/world/middle-east/gaza-truce-between-israel-hamas-begins-mediated-by-egypt-2021-05-20/
https://www.reuters.com/world/middle-east/gaza-truce-between-israel-hamas-begins-mediated-by-egypt-2021-05-20/
https://www.reuters.com/world/middle-east/gaza-truce-between-israel-hamas-begins-mediated-by-egypt-2021-05-20/
https://archive.md/ukiwM
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التــورط العســكري اإلســرائيلي فــي ســوريا ، الــذي كشــف عنــه الجيــش اإلســرائيلي رســميًا فــي عــام ٢٠١8 باســم عمليــة 
الشــطرنج ١٣، هــو جــزء مــن حــرب الظــل األوســع نطاقــا مــع إيــران وأصبــح ســاحة معركــة بالوكالــة ، كمــا تقــول ، 
ــو حــزب هللا وأعضــاء  لمنــع الهجمــات علــى إســرائيل والقضــاء علــى مــن يعتبرهــم إرهابييــن. ، بمــا فــي ذلــك مقاتل
الفصائــل الفلســطينية المســلحة مثــل حركــة الجهــاد اإلســامي. كمــا اتُهمــت إســرائيل بالرغبــة فــي الحفــاظ علــى التفــوق 

الجــوي فــي المنطقــة ، وردع المكاســب العســكرية للنظــام الســوري١٤.

تلقــى الضحايــا المدنيــون الســوريون الناتجــون عــن الضربــات اإلســرائيلية تغطيــة دوليــة أقــل بكثيــر مــن تغطيــة ضحايــا 
الضربــات اإلســرائيلية فــي قطــاع غــزة١٥. بينمــا أجــرت الحــروب الجويــة أول مراجعــة علنيــة شــاملة لهذه اإلجــراءات ، 
مــن المرجــح أال تكــون التكلفــة الكاملــة للضربــات اإلســرائيلية فــي ســوريا معروفــة حتــى تعتــرف الســلطات اإلســرائيلية 

بأفعالهــا ، وتحقــق فــي جميــع مزاعــم ســقوط ضحايــا مدنييــن ، وتنشــر نتائجهــا.

نتائج مختلفة بشكل كبير للمدنيين
يُظهــر تحليــل هاتيــن الحملتيــن أنــه بالمقارنــة مــع أعمــال الجيــش اإلســرائيلي فــي قطــاع غــزة ، فــإن احتماليــة ســقوط 

ضحايــا بســبب الغــارات اإلســرائيلية فــي ســوريا أقــل بكثيــر.

فــي ســوريا ، يُزعــم محليـًـا أن القــوات اإلســرائيلية قتلــت مــا يصــل إلــى 9٧ مدنيــاً منــذ عــام ٢٠١9 ، علــى الرغــم مــن 
أن تقييمــات الحــروب الجويــة تشــير فــي الوقــت الحالــي إلــى وقــوع ١٤ إلــى ٤٠ مدنيــاً فــي عــداد القتلــى المحتمــل بســبب 
قصــف جيــش الدفــاع اإلســرائيلي ، وفقــاً لتقاريــر محليــة موثوقــة حيــث كانــت إســرائيل هــي الطــرف الوحيــد المزعــوم. 
لــم تعثــر الحــروب الجويــة علــى تقاريــر موثوقــة عــن وقــوع أي ضــرر بالمدنييــن فــي الســنوات األربــع األولــى مــن 
تــورط جيــش الدفــاع اإلســرائيلي. علــى النقيــض مــن ذلــك ، اتخــذ المتحاربــون األجانــب خيــارات عســكرية اســتراتيجية 
فــي الصــراع أدت إلــى مقتــل آالف المدنييــن. يُرجــح أن تكــون روســيا وحدهــا مســؤولة عــن مــا ال يقــل عــن ٤٠9٦ 
إلــى ٦٠8٥ قتيــاً مدنيــاً فــي ســوريا منــذ عــام ٢٠١٥ ، بحســب مــا تظهــره مراقبــة الحــروب الجويــة ؛ فــي حيــن أن 
التحالــف الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة مســؤول علــى األرجــح عــن مقتــل مــا بيــن ٥٧٢٤ و 9٤٣٢ مدنيــاً فــي ســوريا.

كمــا تختلــف نســبة القتلــى المدنييــن إلــى القتلــى مــن المســلحين بســبب عمليــات جيــش الدفــاع اإلســرائيلي بشــكل كبيــر 
بيــن قطــاع غــزة وســوريا. فــي قطــاع غــزة ، تقــدر الحــروب الجويــة أن مــا ال يقــل عــن ١٥١ ومــا يصــل إلــى ١9٢ 
ــاع  ــش الدف ــن جي ــدر كل م ــرائيلية١٦. ويق ــارات اإلس ــبب الغ ــار ٢٠٢١ بس ــو / أي ــي ماي ــح ف ــى األرج ــوا عل ــا قتل مدني
اإلســرائيلي والمراقبيــن المحلييــن مقتــل مــا بيــن 9٠ و م١٠٠ مقاتــل فلســطيني. فــي ســوريا ، ذكــرت مصــادر محليــة 
أن جيــش الدفــاع اإلســرائيلي قتــل أكثــر مــن ٦٠٠ مقاتــل وجنــدي ســوري وإيرانــي منــذ عــام ٢٠١٣ - أكثــر بكثيــر مــن 

الحــد األقصــى لادعــاء بقتــل 9٧ مدنــي. 

فــي القســم التالــي ، نراجــع بالتفصيــل حمــات الجيــش اإلســرائيلي واألضــرار المدنيــة المرتبطــة بهــا فــي كل مــن غــزة 
وســوريا - باإلضافــة إلــى آثــار الهجمــات الصاروخيــة علــى إســرائيل مــن قبــل الفصائــل الفلســطينية.

١٣ »الجيش اإلسرائيلي يكشف عن« عملية الشطرنج »، جهده لمنع االنتقام اإليراني ، جوداه آري غروس ، تايمز أوف إسرائيل ، ١١ مايو / أيار ٢٠١8 ، راجع في  
https://www.timesofisrael.com/idf-reveals-operation-chess-its-effort-to-thwart-iranian-reprisals-from-syria

١٤ »ما الذي يمكن أن نتعلمه من الغارات اإلسرائيلية المتصاعدة في سوريا؟« ، إيال تسير كوهين وكيفين هوجارد ، بروكينغز ، ٦ ديسمبر / كانون األول  ٢٠١9 ، مراجعة 
  /https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/12/06/what-can-we-learn-from-the-escalating-israeli-raids-in-syria في

https://www. ١٥ »مقتل العشرات في غارات جوية نُسبت إلسرائيل في سوريا. لكن من يحسب؟ ›، جدعون ليفي ، هآرتس ، ٣ أيلول (سبتمبر) ٢٠٢٠ ، تمت مراجعته في
haaretz.com/opinion/.premium-dozens-are-killed-in-air-strikes-attributed-to-israel-in-syria-but-who-s-counting-1.9124761

https://www. ١٦ »التقديرات المحاربة التي قدمها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ، باستثناء المدنيين الذين يعتبرون »متنازع عليهم« ، متاحة للعرض في
ochaopt.org/data/casualties

https://www.timesofisrael.com/idf-reveals-operation-chess-its-effort-to-thwart-iranian-reprisals-from-syria
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/12/06/what-can-we-learn-from-the-escalating-israeli-raids-in-syria/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/12/06/what-can-we-learn-from-the-escalating-israeli-raids-in-syria/
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-dozens-are-killed-in-air-strikes-attributed-to-israel-in-syria-but-who-s-counting-1.9124761
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-dozens-are-killed-in-air-strikes-attributed-to-israel-in-syria-but-who-s-counting-1.9124761
https://www.ochaopt.org/data/casualties
https://www.ochaopt.org/data/casualties


airw
ars.org

14

تحليــل: الصــراع اإلســرائيلي مــع قطــاع غــزة الــذي اســتمر ١١ 
يوًمــا ، مايــو / أيــار ٢٠٢١

فــي حيــن أن حــوادث ســقوط ضحايــا مدنييــن المبلــغ عنهــا محليـًـا والناجمــة عــن األعمــال اإلســرائيلية الواســعة النطــاق 
فــي ســوريا قــد تكــون محــدودة العــدد ، ال يمكــن قــول الشــيء نفســه عــن القصــف اإلســرائيلي المكثــف لقطــاع غــزة 

بيــن ١٠ إلــى ٢٠ مايــو / أيــار ٢٠٢١.

فــي قطــاع غــزة ، حــدد باحثــي الحــروب الجويــة ١٢8 حادثــة تــم اإلبــاغ عــن وقــوع ضحايــا مدنييــن فيهــا - وهــو مــا 
يمثــل مــا بيــن ١٦8 إلــى ٢١٤ حالــة قتــل للمدنييــن مزعومــة ، ومــا بيــن ٦١٢ إلــى 8٤٧ إصابــة. وهــذا يشــمل مــا بيــن 
١٥١ الــى ١9٢ حالــة وفــاة مدنيــة مزعومــة وتــم تقييمهــا حســب الحــروب الجويــة علــى أنهــا مــن المحتمــل أن تكــون 
ناجمــة عــن جيــش الدفــاع اإلســرائيلي ، ومــا ال يقــل عــن ١٥ وحتــى ٢٠ حالــة قتــل مزعومــة للمدنييــن مــن المحتمــل 

أن تكــون ناجمــة عــن خطــأ فــي إطــاق الصواريــخ الفلســطينية١٧.

فــي قطــاع غــزة ، كان يومــان مــن أيــام الصــراع مميتــان بشــكل خــاص - ١٣ مايــو / أيــار حيــث قُتــل مــا يصــل إلــى 
٣٦ مدنيــاً وفــي ١٦ مايــو / أيــار حيــث قُتــل مــا يصــل إلــى ٥٠ مدنيــاً ، جميعهــم باســتثناء واحــد فــي حادثــة واحــدة١8.

فــي كل مــن ١٢ مايــو / أيــار و١٣ مايــو / أيــار ، عندمــا كان معظــم الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة يحتفلــون بعيــد الفطــر 
، فــي نهايــة شــهر رمضــان ، رصــد باحثــو الحــروب الجويــة أكبــر عــدد مــن الحــوادث التــي أدت إلــى ســقوط ضحايــا 

مدنييــن خــال هــذا النــزاع - حيــث تــم اإلبــاغ عــن ١٧ و ١٦ حادثــة ســقوط ضحايــا مدنييــن ، علــى التوالــي.

https://airwars.org/about-ar/methodology-arabic ١٧ »مصنفة على أنها »مقبولة« أو »مؤكدة« ؛ راجع »المنهجية« ، الحروب الجوية تمت المراجعة في
 

/https://airwars.org/civilian-casualties/ispt082-may-16-2021 على موقعنا باللغة اإلنجليزية ISPT082 ١8 »تابع تقييم الحروب الجوية للحادثة رقم

الشــكل ٣٣: يوضــح هــذا الحــد األدنــى والحــد األقصــى للقتلــى المدنييــن المبلــغ عنهــم الناتجــة عــن األعمــال اإلســرائيلية المحتملــة فــي  قطــاع غــزة فــي مايــو 
/ أيــار ٢٠٢١ ، جنبًــا إلــى جنــب مــع عــدد الحــوادث التــي تســببت بســقوط ضحايــا مدنييــن حســب المزاعــم المحليــة فــي اليــوم الواحــد. فــي ١٢ و١٣ مايــو / 
أيــار علــى ســبيل المثــال ، تــم اإلبــاغ عــن معظــم حــوادث التــي تســببت بســقوط ضحايــا مدنييــن ، بينمــا كان أعلــى عــدد مــن الوفيــات المزعومــة فــي ١٦ 

مايــو / أيــار.

https://airwars.org/about-ar/methodology-arabic/
https://airwars.org/about-ar/methodology-arabic/
https://airwars.org/civilian-casualties/ispt082-may-16-2021/ 
https://airwars.org/civilian-casualties/ispt082-may-16-2021/ 
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فــي إحــدى الحــوادث بتاريــخ ١٢ مايــو / أيــار ، وصــف محمــد الحطــو البالــغ مــن العمــر ٢8 عاًمــا فــي شــهادته أمــام 
»بتســيلم« كيــف فقــد والديــه عندمــا أصابــت الغــارات اإلســرائيلية علــى األرجــح ســيارة فــي حــي تــل الهــوى فــي مدينــة 
غــزة: »أنــا ســمعت دوي انفجــار قــوي خلفــي. كانــت الشــظايا فــي كل مــكان. يتذكــر محمــد: »قــوة االنفجــار دفعتنــي 
إلــى مدخــل منــزل أختــي«. »بعــد ســاعتين ، جــاء بعــض األقــارب وأخبرونــي أن أبــي وأمــي قــد فارقــا الحيــاة. انهــرُت 
وبــدأُت فــي الصــراخ والبــكاء. كنــت فــي حالــة صدمــة. لمــاذا قصفونــا؟ نحــن مجــرد مدنييــن١9. ووردت أنبــاء عــن مقتــل 

ما بين ثاثة وستة مدنيين في الهجوم ، وإصابة ستة آخرين.

كمــا هــو الحــال فــي العمليــات الرئيســية الســابقة لجيــش الدفــاع اإلســرائيلي ، دفــع األطفــال ثمنــاً باهظــاً خــال النــزاع 
/https://airwars.org/civilian-casualties/ispt018-may-12-2021 على موقعنا باللغة اإلنجليزية ISPT018 ١9 »تابع تقييم الحروب الجوية للحادثة رقم

الشــكل ٤: يُظهــر هــذا الحــد األدنــى والحــد األقصــى للقتلــى فــي صفــوف المدنييــن المبلــغ عنهــا والتــي يُرجــح أن تكــون ناجمــة عــن الضربــات اإلســرائيلية فــي  
قطــاع غــزة ، مايــو / أيــار ٢٠٢١. وبينمــا ال تُعــرف جميــع المعلومــات الديموغرافيــة ، يمثــل األطفــال نســبيًا ثلــث عــدد القتلــى المبلــغ عنهــم محليــاً.

الشــكل ٥: الحــد األدنــى المبلــغ عنــه مــن األطفــال القتلــى والجرحــى فــي الضربــات اإلســرائيلية المحتملــة فــي مايــو / أيــار ٢٠٢١. يشــير الرســم البيانــي إلــى 
إصابــة مــا يصــل إلــى ١٥ طفــاً فــي ١٣ مايــو / أيــار ، بينمــا تــم اإلبــاغ عــن مقتــل أقــل مــن ٢٠ طفــاً فــي ١٦ مايــو / أيــار.

https://airwars.org/civilian-casualties/ispt018-may-12-2021/
https://airwars.org/civilian-casualties/ispt018-may-12-2021/
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األخيــر فــي قطــاع غــزة - حيــث ورد أن أكثــر مــن ثلــث القتلــى المدنييــن المبلــغ عنهــم ه  تتــراوح أعمارهــا بيــن ٠ و 
١٧ ســنة. قُتــل أطفــال فــي كل يــوم تقريبـًـا مــن الضربــات اإلســرائيلية علــى قطــاع غــزة ، ومعظمهــا فــي حــوادث قتــل 

أو جــرح فيهــا عــدد مــن أفــراد األســرة نفســها.

ســكان قطــاع غــزة مــن الشــباب - تشــير التقديــرات األخيــرة إلــى أن ٤٠٪ مــن الســكان تقــل أعمارهــم عــن ١٤ عاًمــا٢٠. 
وفــي النــزاع الرئيســي األخيــر بيــن القــوات اإلســرائيلية والفصائــل الفلســطينية فــي قطــاع غــزة عــام ٢٠١٤ ، كان أكثــر 
مــن ثلــث المدنييــن القتلــى مــن األطفــال أيًضــا - ٥٥٦ طفــل مــن بيــن ١٥٤٥ مدنيــاً قُتلــوا بحســب صحيفــة »الميــزان« 

، و ٥٢٦ طفــل مــن أصــل ١٣9١ مدنيــاً بحســب »بتســيلم« ، فــي أقــل مــن شــهرين مــن القتــال.٢١

قُتــل عشــرة أطفــال فــي ســتة حــوادث أدت لســقوط ضحايــا مدنييــن فــي أنحــاء غــزة فــي ١٣ مايــو / أيــار - عيــد الفطــر 
- وهــو مــا يمثــل ثانــي أكثــر الليالــي دمويــة فــي النــزاع لــكل مــن الضحايــا المدنييــن المســجلين واألطفــال القتلــى.

فــي جميــع الحــوادث التــي ســببت إلــى ســقوط ضحايــا مدنييــن ، باســتثناء أربــع منهــا ، حيــث يُرجــح مقتــل األطفــال فــي 
فــي قطــاع غــزة ، تمكنــا مــن تحديــد التوقيــت التقريبــي أو الدقيــق لــكل غــارة. تظهــر بياناتنــا أن ٧٢٪ علــى األقــل مــن 
األطفــال قتلــوا إمــا فــي الليــل أو فــي المســاء٢٢. قــد تختــار الجيــوش شــن هجمــات ليــا فــي محاولــة لتقليــل التعــرض 
للمدنييــن. ومــع ذلــك ، كمــا هــو مبيــن فــي قطــاع غــزة ، ال تــزال الهجمــات الليليــة لهــا آثــار مدمــرة علــى العائــات 

المدنيــة.

٢٠ »اقرأ »قطاع غزة: األثر المدمر للنزاع على الصحة العقلية لأطفال« ، الدكتور جوان باريس ، منظمة أطباء با حدود ، ٢8 مايو / أيار ٢٠٢١ ، تمت المراجعة في  
  https://msf.org.uk/article/gaza-devastating-impact-conflict-childrens-mental-health

https://www. ٢١ »٥٠ يوًما: أكثر من ٥٠٠ طفل: حقائق وأرقام عن الوفيات في قطاع غزة ، صيف ٢٠١٤« ، بتسيلم ، ٢٠ تموز / يوليو ٢٠٢١ ، تمت المراجعة في
btselem.org/press_releases/20160720_fatalities_in_gaza_conflict_2014 من أجل االتساق اإلحصائي ، قدمت الحروب الجوية مصدًرا واحًدا فقط 

للنزاعات التاريخية (بتسيلم). تم توفير األرقام أيًضا ، على سبيل المثال - مؤسسة الحق ، والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ، وجمعية الضمير لحقوق اإلنسان ، ومركز الميزان 
 https://www.mezan.org/en/uploads/files/14598458701382.pdf  ، لحقوق اإلنسان ، انظر على سبيل المثال: »عملية الجرف الصامد باألرقام ، ٢٠١٥

٢٢ »تم تصنيف المواعيد لكل حادثة على النحو التالي: الصباح -٦ صباًحا - ١١٫٥9 صباًحا ، بعد الظهر - ١٢ مساًء - ٥٫٥9 مساًء ، مساًء ٦ مساًء - ١٠٫٥9 مساًء ، مساًء - 
١١ مساًء - ٥٫٥9 صباًحا.

الشــكل ٦: هــذا يشــير إلــى الحــد األدنــى لعــدد الوفيــات المحتملــة بيــن المدنييــن وفقـًـا للتركيبــة الســكانية المبلــغ عنهــا محليــا حســب الوقــت مــن اليــوم. تــم اإلبــاغ 
عــن معظــم الضحايــا المدنييــن فــي الليــل.

https://msf.org.uk/article/gaza-devastating-impact-conflict-childrens-mental-health
https://www.btselem.org/press_releases/20160720_fatalities_in_gaza_conflict_2014
https://www.btselem.org/press_releases/20160720_fatalities_in_gaza_conflict_2014
https://www.mezan.org/en/uploads/files/14598458701382.pdf
https://www.mezan.org/en/uploads/files/14598458701382.pdf
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الشــكل ٧: يوضــح هــذا رســم خرائــط تفاعليــة لـــ الحــروب الجويــة تتضمــن الحــوادث التــي تســببت  بســقوط ضحايــا مدنييــن فــي  قطــاع غــزة خــال مايــو / أيــار ٢٣٢٠٢١. 
بمســاعدة مــن مصــادر فلســطينية ، قامــت الحــروب الجويــة بتخطيــط حــدود األحيــاء ، حيــث جمعــت القتلــى المدنييــن حســب المنطقــة لتوضيــح األماكــن التــي أصيــب فيهــا 
المدنيــون. كلمــا ارتفــع مســتوى الحــي علــى الخريطــة ، يعنــي أنــه زاد عــدد  القتلــى المبلــغ عنــه فيهــا. شــهد أحــد األحيــاء علــى وجــه الخصــوص باغــات عــن ســقوط أعــداد 
كبيــرة مــن الضحايــا - الرمــال - حيــث تــم اإلبــاغ عــن مقتــل ٦9 مدنيــاً أو أكثــر. كمــا يتضــح مــن ارتفــاع مســتويات األحيــاء ، كان المدنيــون هــم األكثــر عرضــة لــأذى 

فــي المناطــق الشــمالية مــن قطــاع غــزة٢٤.

https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-syria-the- ٢٣ »يتم أيًضا توثيق جميع التقييمات بالكامل ومراجعتها وأرشفتها وإتاحتها على موقع الحروب الجوية على العنوان
gaza-strip/ انظر القسم األخير من هذا التقرير »الضرر المدني موضع التركيز« لدراسات الحالة لأطفال المتأثرين بالنزاع.

https://airwars.org/conflict-data/civilian-casualties-gaza-may- على Rectangle ٢٤ »يمكن العثور على الخريطة التفاعلية بالكامل بواسطة شركائنا في التصميم
/2021-map

https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-syria-the-gaza-strip/
https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-syria-the-gaza-strip/
https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-syria-the-gaza-strip/
https://airwars.org/conflict-data/civilian-casualties-gaza-may-2021-map/
https://airwars.org/conflict-data/civilian-casualties-gaza-may-2021-map/
https://airwars.org/conflict-data/civilian-casualties-gaza-may-2021-map/
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موقف الجيش اإلسرائيلي من قطاع غزة
طــوال نــزاع مايــو / أيــار ، نشــر الجيــش اإلســرائيلي بانتظــام نشــرات وإيجــازات صحفيــة عــن غاراتــه الجويــة وغيرهــا 
مــن اإلجــراءات فــي قطــاع غــزة ، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود تقريــر علنــي الحــق عــن الخســائر المدنيــة المحتملــة. 
رًدا علــى أســئلة Airwars الحــروب الجويــة بشــأن اســتراتيجيات االســتهداف واألضــرار التــي لحقــت بالمدنييــن فــي 
قطــاع غــزة عبــر البريــد اإللكترونــي فــي 9 نوفمبــر / تشــرين الثانــي ٢٠٢١ ، أدلــى متحــدث باســم الجيــش اإلســرائيلي 

بالبيــان التالــي:

»طــوال العمليــة ، عمــل الجيــش اإلســرائيلي مــن أجــل حمايــة أمــن دولــة إســرائيل ومواطنيهــا ، وإحبــاط محــاوالت 
حمــاس والمنظمــات اإلرهابيــة األخــرى قتــل بقتــل المدنييــن واســتهداف البنيــة التحتيــة المدنيــة. قصــف الجيــش 
اإلســرائيلي أهدافــا عســكرية تابعــة لحركــة حمــاس ومنظمــات إرهابيــة أخــرى فــي قطــاع غــزة. علــى وجــه الخصــوص 
، ضــرب الجيــش اإلســرائيلي قــدرات الصواريــخ ، ومرافــق تطويــر وإنتــاج األســلحة ، وقــدرات الحــرب اإللكترونيــة 
والبنيــة التحتيــة تحــت األرض ؛ كل ذلــك مــن أجــل منــع اســتمرار إطــاق الصواريــخ علــى إســرائيل والقضــاء علــى 
ــن  ــة فــي قطــاع غــزة عــن عمــد بتضمي ــوم المنظمــات اإلرهابي ــذي يواجــه المدنييــن اإلســرائيليين. بينمــا تق ــد ال التهدي
أصولــه ُمعداتهــا العســكرية فــي مناطــق مدنيــة مكتظــة بالســكان ، يتخــذ الجيــش اإلســرائيلي كل اإلجــراءات الممكنــة 

لتقليــل الضــرر الاحــق بالمدنييــن والممتلــكات المدنيــة إلــى أقصــى حــد ممكــن .…

ــاس  ــن عناصــر حم ــي ١٠٠ م ــل حوال ــدران« ، قُت ــارس الج ــة »ح ــال عملي ــرائيلي خ ــش اإلس ــرات الجي ــا لتقدي وفقً
ــرائيلية. ــارات إس ــي غ ــطين ف ــي فلس ــاد اإلســامي ف والجه

ــة ،  ــة والعملياتي ــد مــن المراجعــات المهني ــاع اإلســرائيلي العدي ــش الدف ــة »حــارس الجــدران« ، أجــرى جي ــذ عملي من
لفحــص نتائــج عمليــات جيــش الدفــاع اإلســرائيلي بعمــق وللتحســين والتعلــم مــن األخطــاء الســابقة. ال يمكــن نشــر نتائــج 

هــذه المراجعــات بســبب وضعهــا الســري«.

ــش  ــام لجي ــى المدعــي الع ــي عــدة مناســبات إل ــة ف ــت الحــروب الجوي ــر ، كتب ــل نشــر هــذا التقري بشــكل منفصــل ، قب
الدفــاع اإلســرائيلي عرضــت مناقشــة النتائــج التــي توصلنــا إليهــا ، والتحســينات المحتملــة علــى مراقبــة جيــش الدفــاع 

ــم يــرد أي رد. ــا المدنييــن. عنــد النشــر ، ل اإلســرائيلي واإلبــاغ عــن ســقوط الضحاي

مخاوف الحروب الجوية:
ال يــزال مــن غيــر الواضــح إلــى أي مــدى يعتمــد الجيــش اإلســرائيلي علــى نتائــج المنظمــات الخارجيــة عنــد تحديــد 
الضــرر الواقــع علــى المدنييــن. اســتناًدا إلــى الخبــرة الســابقة الواســعة فــي التعامــل مــع الجيــوش فــي نزاعــات أخــرى ، 
أثبتــت الحــروب الجويــة أن الجيــوش نفســها غالبًــا مــا تكــون فــي وضــع ضعيــف لتحديــد الضحايــا المدنييــن والضــرر 
الحاصــل لهــم نتيجــة أفعالهــم. علــى ســبيل المثــال ، فــإن غالبيــة األحــداث التــي تــم تحديدهــا رســميًا علــى أنهــا موثوقــة 
مــن قبــل التحالــف الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بحــوادث ســقوط ضحايــا مدنييــن الناجمــة عــن أفعالهــم 
ــي نفســها  ــف الدول ــات التحال ــة - أي أن آلي ــي العــراق وســوريا ٢٠١8-٢٠١9 نتجــت عــن إحــاالت الحــروب الجوي ف

فشــلت فــي تحديــد هــذه األحــداث.

ــع أيًضــا االســتجواب الفعــال  ــن داخــل مســاحة ســرية يمن ــا مدنيي ــق فــي الدعــاوى حــول ســقوط ضحاي كمــا أن التحقي
ــق  ــذي يلح ــن الضــرر ال ــف م ــي التخفي ــة ف ــل فاعلي ــتكون أق ــي س ــام ؛ وبالتال ــجل الع ــكرية ضــد الس ــرارات العس للق

ــة بشــدة. ــاءلة العام ــد المس ــتقبل ، فضــاً عــن تقيي ــي المس ــن ف بالمدنيي
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19 تحليل: إطاق صواريخ فلسطينية على إسرائيل ، ٢٠٢١
فــي إســرائيل ، حــددت مراجعــة شــاملة أجرتهــا الحــروب الجويــة باللغــات العبريــة والعربيــة واإلنجليزيــة ٣٣ حادثــة 
تــم اإلبــاغ عنهــا محليـًـا حــول ســقوط ضحايــا مدنييــن بســبب إطــاق الصواريــخ الفلســطينية ، والتــي ورد أنهــا تســببت 

بشــكل مباشــر فــي مقتــل مــا يصــل إلــى ١٠ مدنييــن وإصابــة مــا ال يقــل عــن ١٠٥ ومــا يصــل إلــى ١٦٥ آخريــن. 
فــي إســرائيل ، تــم توثيــق مقتــل ١٠ مدنييــن كنتيجــة مباشــرة ألعمــال الفصائــل الفلســطينيين المبلــغ عنهــا فــي الغالــب 

فــي مناطــق ســكنية مثــل بئــر الســبع وســديروت وعســقان واألحيــاء الجنوبيــة مــن تــل أبيــب.

مــن بيــن ١٠٥ مدنييــن علــى األقــل الذيــن أصيبــوا بجــروح ، كان مــا ال يقــل عــن ١٢ ومــا يصــل إلــى ١٧ منهــم مــن 
األطفــال. علــى مــدار الصــراع ، قُتــل طفــان فــي إســرائيل فــي هجمــات صاروخيــة للفصائــل الفلســطينية.

لــم يتــم تضمينــه بشــكل مباشــر فــي هــذا العــدد ، ولكــن تــم تضمينــه فــي قاعــدة البيانــات العامــة لدينــا ، هنــاك خمســة 
مدنييــن آخريــن لقــوا حتفهــم ومــا يصــل إلــى ١9 آخريــن أصيبــوا فــي حــوادث تســببت فــي ســقوط مدنييــن - مثــل النوبات 
القلبيــة أثنــاء الهجمــات الصاروخيــة أو الســقوط أثنــاء توجههــم إلــى الماجــئ. . نظــًرا ألن التقاريــر فــي قطــاع غــزة 
ركــزت فقــط علــى الضــرر المباشــر الناجــم عــن اإلجــراءات اإلســرائيلية ، فإننــا لــم نــدرج هــذه الوفيــات واإلصابــات 
ــم  ــي أرشــيف التقيي ــا ندرجهــا ف ــى الرغــم مــن أنن ــة الخســائر المباشــرة ، عل ــي إســرائيل فــي حصيل ــر المباشــرة ف غي

الشــامل الخــاص بنــا.

ــداد الواســع  الشــكل 8: تعكــس الخريطــة االمت
التــي أطلقــت علــى  الفلســطينية  للصواريــخ 
األذى  إلحــاق  علــى  القــادرة   - إســرائيل 
بالمدنييــن حتــى شــمال تــل أبيــب ، وجنوبــاً 

حتــى مدينــة بئــر الســبع.

تقييًمــا  بيانــات  نقطــة  كل  تمثــل   :9 الشــكل 
ــاع  ــي قط ــن ف ــت بالمدنيي ــي لحق لأضــرار الت
غــزة أو إســرائيل خــال مايــو / أيــار ٢٠٢١، 
والتــي تــم تصنيفهــا حســب متوســط عمــر جميع 
الضحايــا المبلــغ عنهــا. كمــا يظهــر الرســم 
البيانــي ، كان معظــم المدنييــن المتضرريــن 
فــي إســرائيل مــن كبــار الســن الذيــن فــي 
كثيــر مــن الحــاالت كانــوا أقــل قــدرة علــى 
الوصــول بســرعة إلــى الماجــئ (انظــر أيًضــا 
»الضحايــا المدنييــن فــي محــط التركيــز« فــي 

ــر). ــذا التقري ه
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موقف حماس من سقوط ضحايا مدنيين في إسرائيل
نشــرت كل مــن حمــاس والجهــاد اإلســامي بانتظــام بيانــات عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي خــال مايــو / أيــار 
٢٠٢١ ، تشــير هــذه التقاريــر إلــى كل مــن الهجمــات الصاروخيــة علــى إســرائيل والحــوادث التــي أدت لســقوط ضحايــا 

مدنييــن مــن ضربــات جيــش الدفــاع االســرائيلي اإلســرائيلي داخــل قطــاع غــزة.

ردا علــى طلبــات للتعليــق علــى كل مــن اســتراتيجيات االســتهداف واألضــرار التــي لحقــت بالمدنييــن فــي إســرائيل مــن 
صواريــخ القســام ، قــال المتحــدث باســم الجيــش باســم نعيــم لـــ الحــروب الجويــة إن حمــاس »حاولــت دائًمــا االلتــزام 
بالقانــون الدولــي وتجنــب اســتهداف المدنييــن«. لكنــه أكــد أن »الكثيــر مــن المجمعــات العســكرية والمنشــآت األمنيــة 

]اإلســرائيلية[ مبنيــة داخــل المــدن الكبــرى وبالقــرب مــن الجامعــات وبالقــرب مــن المستشــفيات«.

وبحســب المتحــدث ، تســعى حمــاس لنشــر تحذيــرات قبــل هجومهــا علــى المراكــز الحضريــة اإلســرائيلية »قبــل ســاعات 
ــات  ــض التجمع ــتهداف بع ــا نخطــط الس ــن أنن ــا م ــدن دائًم ــذر الم ــن[ نح ــخ ]نح ــتهداف أو إطــاق أي صواري ــن اس م
العســكرية أو بعــض المنشــآت األمنيــة فــي تــل أبيــب. فــي غضــون ثــاث ســاعات أو نخطــط الســتهداف هــذا المطــار 

العســكري خــال الســاعات القادمــة ».

مخاوف الحروب الجوية:
تعتقــد الحــروب الجويــة أن جميــع المتحاربيــن يجــب أن يكونــوا مســؤولين عــن أفعالهــم التــي أدت إلــى ســقوط ضحايــا 
مدنييــن. لســوء الحــظ ، وجــدت مراجعــة الحــروب الجويــة لتصريحــات القســام علــى التلغــرام أنهــا لــم تعتــرف فقــط 
بالضــرر الــذي لحــق بالمدنييــن فــي إســرائيل مــن الهجمــات الصاروخيــة علــى المراكــز الحضريــة ، ولكــن يبــدو أيًضــا 

أنهــا تعتبــر نتائــج الضــرر الــذي يلحــق بالمدنييــن كعامــات للنجــاح فــي حملتهــم.

ــات  ــاء آلي ــى بن ــن عل ــع المتحاربي ــة بشــدة جمي ــي ، وتحــث الحــروب الجوي ــر قانون ــن غي ــد للمدنيي االســتهداف المتعم
ــي النزاعــات. ــف الضــرر ف ــال وتخفي ــن بشــكل فع ــة المدنيي لحماي

محمــد الحديــدي مــع طفلــه البالــغ مــن 
العمــر خمســة أشــهر الــذي عثــر عليــه 
علــى قيــد الحيــاة ، فــي أعقــاب الغــارة 
فــي  الشــاطئ  مخيــم  علــى  اإلســرائيلية 
غــزة فــي ١٥ مايــو / أيــار. (الصــورة مــن 

(Aboudwahidi



تيكتوك )Tiktok( تبرز كمصدر محلي لرصد الضحايا المدنيين
ــل  ــا - مث ــن محليً ــا المدنيي ــقوط الضحاي ــخ س ــي تأري ــاً ف ــر قدم ــي األكث ــل االجتماع ــات التواص ــق دور منص ــم توثي ت
YouTube و Facebook و Twitter و Instagram - جيــًدا فــي صراعــات مثــل ســوريا وليبيــا. كمــا اســتخدم 
كل مــن الفلســطينيين واإلســرائيليين منصــة مشــاركة الفيديــو tiktok خــال مايــو / أيــار ٢٠٢١ لتقديــم روايــات مقنعــة 

فــي بعــض األحيــان علــى وســائل التواصــل االجتماعــي وتوثيــق أحــداث الصــراع.

أظهــرت معظــم مقاطــع الفيديــو التــي حددتهــا الحــروب الجويــة علــى TikTok تدميــر المبانــي فــي قطــاع غــزة بعــد 
وقــت قصيــر مــن الضربــات الجويــة والمدفعيــة. فــي بعــض الحــاالت ، كانــت اللقطــات األصليــة للهجمــات الحيــة متاحــة 
أيًضــا علــى المنصــة. كمــا اســتخدم الشــباب الفلســطينيون التطبيــق لتصويــر أنفســهم وســرد األحــداث العنيفــة ، أو علــى 
نطــاق أوســع لتوثيــق عنــف الشــرطة اإلســرائيلية المبلــغ عنهــا ضــد المدنييــن الفلســطينيين - علــى غــرار الطريقــة التــي 

اســتخدم بهــا تيــك تــوك TikTok فــي حــركات االحتجــاج األخــرى.

ــا مــا يظهــر المواطنــون اإلســرائيليون وكأنهــم يظهــرون مدنييــن يبحثــون عــن مــأوى أثنــاء  مــن ناحيــة أخــرى ، غالبً
الهجمــات الصاروخيــة المتوقعــة. وبالمثــل ، زاد الجيــش اإلســرائيلي والجنــود مــن اســتخدامهم للتطبيــق أثنــاء النــزاع 
فــي مايــو / أيــار. لــم ينشــر جيــش الدفــاع اإلســرائيلي مقاطــع فيديــو لتقنيتــه العســكرية ونظــام القبــة الحديديــة للدفــاع 

الجــوي فحســب ، بــل نشــر أيًضــا لقطــات للعمليــات العســكرية.

مــا يميــز Tiktok عــن األنظمــة األساســية األخــرى هــو البحــث عــن طريــق األغانــي. يمكــن العثــور علــى اللقطــات 
التــي توثــق الصــراع بســرعة مــن خــال البحــث عــن بعــض األغانــي الفلســطينية الرائجــة ، مثــل ال تبالــي يــا غــزة  
لخالــد الشــريف. يعمــل التطبيــق أيًضــا عبــر بحــث الوســم المعتــاد(Hashtag). ومــن أشــهر الهاشــتاقات المســتخدمة 
ــزة، #  ــطين، # التبالي_ياغ ــزة__ فلس ــزة ، # غ ــة: # غزة__تحت__القصــف # غزة_الع ــة العنيف ــال المواجه خ

ــيخ_جراح. حي_الش

ــا  ــارات البحــث وغالبً ــد خي ــم تقيي ــات ، حيــث يت ــا بالتحدي ــي اســتخدام TikTok كمصــدر للضــرر المدنــي مصحوبً يأت
مــا يكــون أي ســياق لمقاطــع الفيديــو غيــر موجــود ، ممــا يجعــل التحقــق مــن تقاطــع المصــادر المتعــددة أكثــر تعقيــًدا. 
لذلــك لــم تقــم الحــروب الجويــة بعــد بتضميــن مــواد TikTok علــى نطــاق واســع فــي األقســام اإلعاميــة مــن تقييمــات 
ــات  ــي التحقيق ــا نواصــل استكشــاف طــرق لدمــج TikTok ف ــن أنن ــى الرغــم م ــا ، عل ــة الخاصــة به األضــرار المدني

الجاريــة مفتوحــة المصــدر.
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ــتخدم  ــره المس ــو نش ــع فيدي ــن مقط ــوذة م صــورة مأخ
TikTok @ mahmoudalhende٠ للدمــار فــي 
قطــاع غــزة فــي مايــو / أيــار ٢٠٢١. تــم رفــع الفيديــو 
ــرج  ــوان »قصــف ب ــار ٢٠٢١ بعن ــو / أي ــي ١٧ ماي ف
الجــاء فــي مدينــة غــزة #أنقــذوا الشــيخ جــراح #غــزة 

تحــت القصــف«

صــورة مأخــوذة مــن مقطــع فيديــو نشــره المســتخدم 
ألشــخاص   TikTok علــى   anas.zeno  @
ــم  ــاض ، ت ــت األنق ــن تح ــا م ــاً عالقً ــحبون رج يس
ينــص  أيــار ٢٠٢١.   / بتاريــخ ١٤ مايــو  رفعــه 
التعليــق علــى »# غــزة _ اآلن _ تحــت القصــف«

 @ المســتخدم  نشــره  فيديــو  مقطــع  مــن  مأخــوذة  صــورة 
f.mussabeh علــى TikTok ،يظهــر الدمــار فــي غــزة بعــد 

غــارة إســرائيلية مزعومــة خــال مايــو / أيــار ٢٠٢١.



.
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تحليل: الحملة العسكرية اإلسرائيلية في سوريا 2021-2013

باســتخدام منهجيــة المراقبــة للمصــادر المحليــة لـــ الحــروب الجويــة ، بشــكل عــام بيــن ينايــر / كانــون الثانــي ٢٠١٣ 
وأكتوبــر / تشــرين الثانــي ٢٠٢١ ، حددنــا مــا بيــن ٥٣ و 9٧ مدنيــاً قُتلــوا ومــا بيــن ٦٢ و١٢٦ مدنيــاً أصيبــوا جــراء 
األعمــال اإلســرائيلية المبلــغ عنهــا فــي ســوريا. مــن بيــن هــؤالء ، مــن المحتمــل أن يكــون مــا بيــن ١٤ و ٤٠ مــن غيــر 
المقاتليــن قــد قُتلــوا بســبب األعمــال اإلســرائيلية التــي ال توجــد مزاعــم متنافســة لهــا ، كمــا تــدرك الحــروب الجويــة حاليـًـا 

٢٥

فــي حيــن أن الحــروب الجويــة لــم تبــدأ إال فــي مراقبــة التقاريــر عــن األضــرار المدنيــة فــي ســوريا الناتجــة عــن العمــل 
اإلســرائيلي المزعــوم فــي منتصــف عــام ٢٠١٧ ، أجــرى باحثــو الحــروب الجويــة منــذ ذلــك الحيــن مراجعــات تاريخيــة 
عميقــة للمصــادر المحليــة للتحقيــق فــي أي مزاعــم محتملــة عــن ســقوط ضحايــا مدنييــن بســبب الضربــات اإلســرائيلية 
ــد  ــو الحــروب مــن تحدي ــم يتمكــن باحث ــى الرغــم مــن التحقيــق الشــامل ، ل ــى عــام ٢٠١٣. عل التــي يعــود تاريخهــا إل

ادعــاء مدنــي واحــد ضــد عمليــات القصــف اإلســرائيلي خــال الســنوات األربــع األولــى مــن الحملــة.

ــا  ــم اإلبــاغ عنهــا محليً ــن ٢٢ مــن أصــل ١8٥ غــارة ت ــا مدنيي ــل ادعــاءات حــوادث ســقوط ضحاي بشــكل عــام ، تمث
للجيــش اإلســرائيلي والتــي راجعتهــا الحــروب الجويــة منــذ عــام ٢٠١٣ - علــى الرغــم مــن أن إســرائيل نفســها الحظــت 
عــدة مئــات مــن هــذه األعمــال. يبــدو أن الغالبيــة العظمــى مــن ضربــات جيــش الدفــاع اإلســرائيلي المبلــغ عنهــا محليــا 
ــة فــي ٣٠  ــدة عــن المراكــز الســكانية. اســتهدفت غــارة إســرائيلية محتمل ــى أهــداف عســكرية بعي ركــزت حصــرا عل
أكتوبــر ٢٠٢١ بالقــرب مــن دمشــق ، علــى ســبيل المثــال ، قافلــة مــن المركبــات يُزعــم أنهــا تشــحن أســلحة مــن ســوريا 
إلــى لبنــان. لــم يتــم اإلبــاغ عــن أي ضــرر مدنــي مرتبــط بذلــك مــن قبــل وســائل اإلعــام المحليــة أو قنــوات التواصــل 

االجتماعــي٢٦. 

٢٥ »في حين أن العديد من الوفيات المدنية اإلضافية التي تمت مراجعتها قد حدثت أيًضا ، إال أنه ال يزال من غير الواضح ما إذا كانت ناجمة في الواقع عن دولة محاربة 
أخرى. على سبيل المثال نتيجة لـ نيران مضادات الطائرات السورية.

http://www.shaam. ٢٦ »ٌاقرأ على سبيل المثال ، باللغة العربية ، تغطية شام نيوز للغارة الجوية اإلسرائيلية المحتملة ، ٣١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢١ ، مراجعة في
 html.قناة-عبرية-قصف-دمشق-االستثنائي-استهدف-قافلة-أسلحة-في-طريقها-لـ-حزب-هللاorg/news/syria-news

الشكل ١٠: يوضح هذا الحد األدنى والحد األقصى للضحايا المدنيين المبلغ عنها محلياً والناتجة عن جميع األعمال اإلسرائيلية المزعومة في سوريا ، والتي تم تجميعها سنويًا منذ 
اإلباغ عن الضربة اإلسرائيلية األولى في يناير ٢٠١٣ حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢١. لم تعثر الحروب الجوية على تقارير محلية عن سقوط ضحايا مدنيين خال األربع سنين األولى 

من الصراع.

http://www.shaam.org/news/syria-newsقناة-عبرية-قصف-دمشق-الاستثنائي-استهدف-قافلة-أسلحة-في-طريقها-لـ-حزب-الله.html
http://www.shaam.org/news/syria-newsقناة-عبرية-قصف-دمشق-الاستثنائي-استهدف-قافلة-أسلحة-في-طريقها-لـ-حزب-الله.html
http://www.shaam.org/news/syria-newsقناة-عبرية-قصف-دمشق-الاستثنائي-استهدف-قافلة-أسلحة-في-طريقها-لـ-حزب-الله.html
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مــن بيــن تلــك األحــداث الـــ ٢٢ التــي ُزعــم فيهــا وقــوع إصابــات فــي صفــوف المدنييــن ، تــم تصنيــف نصفهــا علــى أنهــا 
»مختلطــة« وفقـًـا لمنهجيــة الحــروب الجويــة - أي أن المصــادر أشــارت أيًضــا إلــى أطــراف أو أســباب محاربــة أخــرى 
باعتبارهــا مســؤولة عــن الضــرر المحتمــل. فــي خمــس حــوادث علــى ســبيل المثــال ، أفــادت بعــض المصــادر أنــه مــن 
ــة  ــات اإلســرائيلية ، ولكــن مــن الحطــام المتســاقط بعــد محاول ــا عــن الضرب ــي ناتًج المحتمــل أن يكــون الضــرر المدن

النظــام الســوري إلطــاق صواريــخ دفــاع جويــة الســتهداف الطائــرات اإلســرائيلية فــي األجــواء الســورية.

فــي إحــدى الحــوادث التــي وقعــت فــي حمــاة فــي ٢٢ ينايــر / كانــون الثانــي ٢٠٢١ ، علــى ســبيل المثــال ، تــم اإلبــاغ 
ــراض  ــه العت ــال إمــا جــراء غــارة للجيــش اإلســرائيلي أو بصــاروخ يُزعــم أن النظــام الســوري أطلق ــل أطف عــن مقت
طائــرات إســرائيلية فــي طريقهــا لمهاجمــة منشــأة تابعــة للنظــام الســوري. وأفــادت التقاريــر عــن مقتــل أربعــة مدنييــن 

مــن نفــس العائلــة وإصابــة أربعــة آخريــن - حولــت البنــاء إلــى أنقــاض ، وحوصــر األطفــال تحتهــا.

وتضمنــت االدعــاءات و اإلســنادات حــول ســقوط الضحايــا المدنييــن األخــرى التــي ألقــي باللــوم فيهــا أيًضــا علــى قــوات 
التحالــف بقيــادة الواليــات المتحــدة ، أو حيــث أفــادت بعــض المصــادر عــن مقتــل مدنييــن ألســباب أخــرى غيــر الضربــة 

نفســها (مثــل حــادث ســيارة).

بشــكل عــام ، قُتــل مــا بيــن ســتة إلــى ســبعة أطفــال وأصيــب مــا بيــن ســبعة إلــى عشــرة آخريــن فــي جميــع الحــوادث 
ــن  ــل مــا بي ــا ، قُت ــن هــؤالء الضحاي ــن. مــن بي ــا المدنيي ــت مســؤولة عــن ســقوط الضحاي ــي يُزعــم أن إســرائيل كان الت
اثنيــن وثاثــة مدنييــن فــي حــوادث كان مــن المحتمــل أن تكــون القــوات اإلســرائيلية هــي الطــرف المحــارب الــذي توجــد 

ادعــاءات ضــده حــول مســؤوليته عــن القصــف.

ــات فــي صفــوف المدنييــن مــن بيــن اإلجــراءات  ــة للحــوادث التــي ســببت إصاب يمكــن االطــاع علــى دراســات الحال
ــي محــط  ــن ف ــا المدنيي ــر ، »الضحاي ــذا التقري ــن ه ــر م ــي القســم األخي ــي ســوريا ف ــش اإلســرائيلي ف ــة للجي المزعوم

ــي٢٧. ــا اإللكترون ــى موقعن ــل عل ــة بالكام ــة موثق ــات األضــرار المدني ــع تقييم ــز«. جمي التركي

 https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-syria-the-gaza-strip ٢٧ »اقرأ

الشــكل ١١: يُظهــر مــدى الوفيــات المدنيــة فــي ســوريا منــذ ٢٠١٣ التــى أفــادت مصــادر محليــة أنهــا نتجــت عــن الضربــات اإلســرائيلية ، المصنفــة بمــا يتماشــى مــع نظــام تصنيــف 
الحــروب الجوية:"عــادل'' هــي تلــك الوفيــات حيــث تزعــم جميــع المصــادر أن إســرائيل هــي مســؤولة ، و "مختلطــة" ، حيــث توجــد مزاعــم تحديــد المصــدر متضاربــة - مثــل 

التقاريــر األخــرى عــن ضربــات التحالــف بقيــادة الواليــات المتحــدة ، أو الحطــام الناتــج عــن اعتــراض النظــام الســوري للدفــاع الجــوي.

https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-syria-the-gaza-strip/
https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-syria-the-gaza-strip/
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موقف الجيش اإلسرائيلي من سوريا
ــار  ــرف كب ــي ســوريا. واعت ــا ف ــى حملته ــات رســمية عل ــأي تعليق ــدل إســرائيل ب ــم ت ــن عامــي ٢٠١٣ و ٢٠١8 ، ل بي
الــوزراء ومســؤولو الدفــاع فــي وقــت الحــق بالحملــة ، وأكــد المتحدثــون باســم الجيــش اإلســرائيلي أيًضــا عــدًدا صغيــًرا 

مــن العمليــات بشــكل مفــرد. لــم يتــم اإلدالء بــأي اعتــراف علنــي بســقوط ضحايــا مدنييــن.

رًدا عبــر البريــد اإللكترونــي علــى أســئلة الحــروب الجويــة المتعلقــة باســتراتيجيات االســتهداف واألضــرار التــي لحقــت 
بالمدنييــن مــن الضربــات اإلســرائيلية فــي ســوريا ، فــي 9 نوفمبــر / تشــرين الثانــي ٢٠٢١ ، قــدم متحــدث باســم الجيــش 

اإلســرائيلي التصريــح التالي:

»فيما يتعلق بأسئلتكم حول سوريا - الجيش اإلسرائيلي ال يرد على التقارير األجنبية«.

بشــكل منفصــل ، قبــل نشــر هــذا التقريــر ، كتبــت الحــروب الجويــة إلــى المحامــي العــام للجيــش اإلســرائيلي فــي ٢٠ 
أكتوبــر / تشــرين األول و٢8 أكتوبــر / تشــرين األول ٢٠٢١ يعــرض مناقشــة النتائــج التــي توصلنــا إليهــا والتحســينات 

المحتملــة علــى مراقبــة الجيــش اإلســرائيلي واإلبــاغ عــن الضحايــا المدنييــن. إلــى تاريــخ النشــر ، لــم يــرد أي رد.

مخاوف الحروب الجوية:
ال يــزال مــن غيــر الواضــح إلــى أي مــدى يعتمــد الجيــش اإلســرائيلي علــى نتائــج المنظمــات الخارجيــة عنــد تحديــد 
الضــرر الواقــع علــى المدنييــن. اســتناًدا إلــى الخبــرة الســابقة الواســعة فــي التعامــل مــع الجيــوش فــي نزاعــات أخــرى ، 
أثبتــت الحــروب الجويــة أن الجيــوش نفســها غالبًــا مــا تكــون فــي وضــع ضعيــف لتحديــد الضحايــا المدنييــن والضــرر 
الحاصــل لهــم نتيجــة أفعالهــم. علــى ســبيل المثــال ، فــإن غالبيــة األحــداث التــي تــم تحديدهــا رســميًا علــى أنهــا موثوقــة 
مــن قبــل التحالــف الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بحــوادث ســقوط ضحايــا مدنييــن الناجمــة عــن أفعالهــم 
فــي العــراق وســوريا ٢٠١8-٢٠١9 نتجــت عــن إحــاالت الحــروب - أي أن آليــات التحالــف الدولــي نفســها فشــلت فــي 

تحديــد هــذه األحــداث.

ــع أيًضــا االســتجواب الفعــال  ــن داخــل مســاحة ســرية يمن ــا مدنيي ــق فــي الدعــاوى حــول ســقوط ضحاي كمــا أن التحقي
ــق  ــذي يلح ــن الضــرر ال ــف م ــي التخفي ــة ف ــل فاعلي ــتكون أق ــي س ــام ؛ وبالتال ــجل الع ــكرية ضــد الس ــرارات العس للق

ــة بشــدة. ــاءلة العام ــد المس ــتقبل ، فضــاً عــن تقيي ــي المس ــن ف بالمدنيي

األضرار التي لحقت بمنزل 
من الضربات اإلسرائيلية على 
ضاحية قدسيا بدمشق في ٢٠ 

نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٢١ 
في غارة إسرائيلية معلن عنها. 

وذكرت مصادر محلية أن 
طفلين وامرأة أصيبوا بجروح. 
صورة نشرها على تويتر @ 

.Dannymakkisyria
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فهــم الفجــوة بيــن ادعــاءات ســقوط الضحايا المدنيين مــن العمليات االســرائيلية 
فــي ســوريا وقطــاع غزة

ــن الناجمــة عــن األعمــال  ــر المصــرح عنهــا فــي ســوريا ألضــرار المدنيي ــى الرغــم مــن الحــاالت المأســاوية وغي عل
اإلســرائيلية ، كان جيــش الدفــاع اإلســرائيلي مســؤوالً عــن عــدد مــن القتلــى فــي قطــاع غــزة خــال أحــد عشــر يوًمــا فــي 
مايــو / أيــار ٢٠٢١ أكثــر بعــدة مــرات مــن عــدد القتلــى الناتــج عــن ثمانيــة ســنوات مــن حملــة جيــش الدفــاع اإلســرائيلي 

التــي كانــت مكثفــة فــي بعــض األحيــان فــي ســوريا ،كمــا تظهــر النتائــج التــي توصلنــا إليهــا.

ــر  ــن بمعايي ــت بالمدنيي ــي لحق ــع األضــرار الت ــن ، يجــب التعامــل مــع جمي ــة وآخري مــن وجهــة نظــر الحــروب الجوي
متســاوية مــن الشــفافية والمســاءلة - بغــض النظــر عــن الطــرف المحــار المحــارب أو ســاحة النــزاع أو حجــم الضــرر 
الــذي لحــق بالمدنييــن. وفقــط مــن قبــل المتحاربيــن الذيــن يجــب أن يدركــوا بشــكل شــامل كيــف ولمــاذا وأيــن يتعــرض 
ــة  ــن الخســائر الحالي ــف م ــن التخفي ــث يمك ــل المعارضــة ، حي ــك الفصائ ــم ، وكذل ــن خــال أفعاله ــأذى م ــون ل المدني

والمســتقبلية بشــكل أكثــر فعاليــة.

فلمــاذا وكيــف ، فــي أحــد عشــر يوًمــا فقــط مــن الصــراع فــي قطــاع غــزة ، قتلــت العمليــات اإلســرائيلية عــدًدا كبير نســبياً 
مــن المدنييــن - وهــل هــو نمــط موثــق جيــًدا أيًضــا خــال التدخات العســكرية الرئيســية الثاثة الســابقة إلســرائيل؟

يشــير تحليــل الحــروب الجويــة لأحــداث التــي أبلــغ عنهــا المحلييــن إلــى أن كل مــن نهــج االســتهداف والكثافــة الســكانية 
ــاء العمــل  ــا مدنييــن أثن لتلــك المناطــق التــي تــم قصفهــا ، همــا محــددان حاســمان لمــا إذا كان يمكــن أن يســقط ضحاي

العســكري.

الشــكل ١٢: يُظهــر هــذا االختــاف الكبيــر فــي أعــداد الضحايــا المدنييــن المبلــغ عنهــم مــن األعمــال اإلســرائيلية فــي قطــاع غــزة خــال أحــد عشــر يوًمــا فــي مايــو / أيــار ٢٠٢١ 
، وفــي ســوريا علــى مــدار الســنوات الثمانــي الماضيــة. يتــم تقديــم أعــداد الضحايــا علــى أنــه الحــد األدنــى مــن الوفيــات المبلــغ عنهــا فقــط. يعكــس التعبيــر »مؤكــد« فــي قطــاع 
غــزة حادثــة واحــدة قُتــل فيهــا مــا يصــل إلــى ٤9 مدنيــاً (شــارع الوحــدة ، ١٦ مايــو / أيــار). إنهــا الحادثــة الوحيــدة الــذى اعترفــت فيــه قــوات الدفــاع اإلســرائيلية صراحــةً بســقوط 

ضحايــا مدنييــن ، علــى الرغــم مــن أنهــا لــم تقــدم تقديراتهــا الخاصــة بأعــداد الضحايــا.
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مسببات سقوط الضحايا المدنيين: أسلوب االستهداف
وجــد فحــص أجرتــه الحــروب الجويــة لـــ ١8٥ طلعــة جويــة إســرائيلية تــم اإلبــاغ عنهــا محليـًـا داخــل ســوريا مــن ينايــر 
ــا عســكرية  / كانــون الثانــي ٢٠١٣ إلــى أكتوبــر ٢٠٢١ أن الجيــش اإلســرائيلي قــد أصــاب فــي أغلــب الطلعــات أهدافً
حصريــة فــي ســوريا - عــادة فــي مناطــق أقــل كثافــة ســكانية. وشــملت هــذه مســتودعات الذخيــرة والمطــارات والقوافــل 

العســكرية - وهــو مــا يمثــل ١٢٠ مــن أصــل ١8٥ ضربــة محتملــة تمــت مراجعتهــا.

اســتناًدا إلــى التقاريــر الســورية المحليــة ، تشــير التقديــرات المؤقتــة إلــى مقتــل مــا ال يقــل عــن ٦٣١ مــن مــن أفــراد 
األطــراف المتحاربــة (غيــر مدنــي) فــي الضربــات اإلســرائيلية مــن ينايــر ٢٠١٣ إلــى أكتوبــر ٢٠٢١ - حيــث أفــادت 

مصــادر محليــة أن ٥٠٪ مــن المجموعــات المســتهدفة كانــت علــى األرجــح جهــات عســكرية مرتبطــة بإيــران٢8.

فــي محافظــة ديــر الــزور وحدهــا ، تشــير التقاريــر المحليــة إلــى أن القــوات اإلســرائيلية قتلــت مــا بيــن ٢٥٣ و٣٣٤ 
مقاتــاً فــي ٢٣ حادثــة قصــف فقــط. ومــع ذلــك ، علــى الرغــم مــن هــذه الحملــة الجويــة المكثفــة ، لــم تتمكــن الحــروب 

الجويــة مــن تحديــد ادعــاء محلــي واحــد يفيــد بوقــوع أضــرار مدنيــة علــى يــد القــوات اإلســرائيلية فــي ديــر الــزور.

ــيًا  ــبباً رئيس ــوريا س ــي س ــة ف ــق المدني ــارج المناط ــكرية خ ــز العس ــبه الحصــري للمراك ــرائيل ش ــتهداف إس ــر اس يعتب
لمســتويات منخفضــة مــن الضحايــا المدنييــن المبلــغ عنهــم مــن أعمــال الجيــش اإلســرائيلي ، تعتقــد الحــروب الجويــة 
ــبعة  ــح س ــى األرج ــرائيلية عل ــات اإلس ــت الضرب ــارس ٢٠١9 ، قتل ــن ٢٧ و٢8 آذار / م ــال ، بي ــبيل المث ــى س . عل
إلــى عشــرة مــن العناصــر الغيــر مدنييــن فــي هجــوم اســتهدف مــا حددتــه مصــادر محليــة علــى أنــه ورشــة لتصنيــع 
الصواريــخ بالقــرب مــن مطــار حلــب الدولــي ، فــي ريــف مدينــة حلــب. حيــث ورد أن الضربــات كانــت مدمــرة للغايــة 
لدرجــة أنهــا تســببت فــي انقطــاع التيــار الكهربائــي فــي جميــع أنحــاء ثانــي أكبــر مدينــة فــي ســوريا. ومــع ذلــك ، ورد 

أن الدمــار المــادي اقتصــر علــى ورشــة التصنيــع وحدهــا.

فــي مقابلــة أجريــت فــي تشــرين الثانــي / نوفمبــر ٢٠٢١ بيــن كبيــر المحققيــن فــي الحــروب الجويــة جــو دايــك ودانيــال 
ريزنــر ، رئيــس قســم القانــون فــي جيــش الدفــاع اإلســرائيلي مــن ١99٥ و ٢٠٠٤ ، أكــد ريزنــر أن االختافــات فــي 
نهــج االســتهداف كانــت علــى األرجــح عامــاً رئيســياً فــي اختــاف أعــداد الضحايــا المدنييــن: »أنــت تقــارن الضربــات 
الجويــة ضــد أهــداف ]فــي قطــاع غــزة[ فــي ســياق الــرد علــى الصواريــخ التــي يتــم إطاقهــا علــى إســرائيل حيــث يجــب 
أن يكــون عــدد الضحايــا أكبــر ألنهــم يطلقــون النــار مــن مناطــق مدنيــة ووقــت ردك محــدود - ليــس لديــك ثاثــة أســابيع 

لاســتعداد كمــا هــو الحــال فــي القتــل المتعمــد«.

٢8 »تقديرات الحروب الجوية للضرر الذي يلحق بالمسلحين مؤقتة فقط ، بالنظر إلى المحدودية في التقارير المتاحة.

أربعــة  مــن  مبنــى  انهيــار 

بيــت  مــروع  يف  طوابــق 

الصواريــخ  أصابتــه  الهيــا 

اإلرسائيليــة يف ١٣ مايــو / أيــار 

xoql� @ 2٠2١ )الصــورة مــن

)8bkY9YHz3rn
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فــي الواقــع - كمــا هــو موضــح ســابقًا فــي هــذا التقريــر ، حتــى فــي الحــوادث التــي تــم فيهــا ربــط الضربــات اإلســرائيلية 
بمزاعــم ســقوط ضحايــا مدنييــن فــي ســوريا ، فــي أقــل مــن ربــع هــذه الحــوادث بقليــل - خمســة مــن أصــل ٢٢ حادثــة 
- كان هنــاك مؤشــرات ، وفقـًـا لمصــادر محليــة ، علــى وقــوع ضحايــا فــي صفــوف المدنييــن. ربمــا نتجــت عــن نيــران 
النظــام الســوري المضــادة للطائــرات التــي اســتهدفت الطائــرات اإلســرائيلية ، بــدالً مــن الضربــات اإلســرائيلية نفســها 

التــي تســتهدف المناطــق الســكنية أو المأهولــة بالســكان.

ُوجــد أيًضــا أن القــوات اإلســرائيلية مــن المرجــح بشــكل أكبــر أن تســتهدف بشــكل حصــري المســلحين فــي المنشــآت 
العســكرية ، بــدالً مــن قصــف األهــداف فــي منــازل عائاتهــم عمــًدا - كمــا فعلــوا فــي كثيــر مــن األحيــان فــي قطــاع 

غــزة.

فــي حادثتيــن فقــط مــن أصــل ٣٤ حادثــة مزعومــة أدت لســقوط ضحايــا مدنييــن راجعتهــا الحــروب الجويــة منــذ ٢٠١٣ 
(٦٪) منهــا ، أفــادت التقاريــر بأنهــم كانــوا فــي منــازل عائاتهــم عندمــا اســتهدفهم الجيــش اإلســرائيلي فــي ســوريا.

علــى النقيــض مــن ذلــك ، فــي غــزة خــال مايــو / أيــار ٢٠٢١ ، ورد أن ١٧ مــن أصــل ١١٦ حادثــة مزعومــة محليـًـا 
ــي  ــلحين ف ــن للمس ــران المقربي ــرة أو الجي ــراد أس ــارب أو أف ــق باألق ــا تتعل ــن (١٤٪) منه ــا مدنيي ــقوط ضحاي أدت لس
منازلهــم أو بالقــرب منهــا. ويمثــل هــذا مقتــل مــا ال يقــل عــن ٢٧ ومــا يصــل إلــى ٣٣ مدنيــاً ، وإصابــة مــا ال يقــل عــن 
١٠٥ إلــى ١٣8 مدنيــاً آخــر. حــدد باحثــو الحــروب أيًضــا مــا ال يقــل عــن ١٠ ومــا يصــل إلــى ١١ مــن المتحاربيــن (غير 

المدنييــن) قتلــوا فــي نفــس األحــداث ، وفقًــا لمصــادر محليــة.

اعترفــت حمــاس لـــ الحــروب الجويــة بــأن كبــار شــخصياتهم البــارزة قــد تــم اســتهدافهم وقتلهــم فــي منازلهــم خــال شــهر 
مايــو / أيــار ٢٠٢١ - علــى الرغــم مــن شــكوكهم فــي شــرعية مثــل هــذه الهجمــات ، حيــث أكــد المتحــدث باســم حمــاس 
، باســم نعيــم ، أن »هــذا حــدث فــي كثيــر مــن الحــاالت. فــي القانــون الدولــي ليــس لديهــم الحــق فــي اســتهداف أعضــاء 

حمــاس ومســؤوليها وعائاتهــم لمجــرد انتمائهــم السياســي.«

 سيارات دمرتها القذائف
 الصاروخية على قرية دهمش
 ذات الغالبية العربية ، جنوب

 تل أبيب ، في الساعات
 األولى من يوم ١٢ مايو /
 أيار ٢٠٢١ (الصورة من

AlmakdesyMedia@)
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مسلحون قتلوا في منازل العائات

السيدة زينب ، دمشق ، سوريا
21/ 22 ديسمبر / كانون األول 2019

تمكنــت الحــروب الجويــة مــن تحديــد حادثتيــن فقــط فــي ســوريا منــذ عــام ٢٠١٣ حيــث ذكــرت المصــادر بوضــوح مقتــل 
مدنييــن إلــى جانــب مســلحين فــي منــازل عائاتهــم نتيجــة القصــف اإلســرائيلي حســب المصــادر المحليــة. فــي إحداهــا ، 
يُزعــم أن إســرائيل شــنت غــارات جويــة علــى مبنــى ســكني اســتهدفت الجنــرال الحــاج علــي - الــذي يُعتقــد أنــه قائــد فــي 
الحــرس الثــوري اإليرانــي. لكــن ورد أن الهجــوم أســفر أيضــاً عــن مقتــل اثنيــن مــن أفــراد األســرة المدنييــن. ال يــزال 

مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان الحــاج علــي قــد قُتــل فــي الغــارة ، حيــث قالــت بعــض المصــادر إنــه نجــا.

حي الشيخ رضوان، غزة
11 مايو / أيار2021

وأكــد جيــش الدفــاع اإلســرائيلي نفســه فــي تغريــدة علــى تويتــر وقــوع غــارة جويــة اســتهدفت إيــاد فتحــي فائــق شــرير ، 
الــذي وصــف بأنــه رئيــس وحــدة الصواريــخ المضــادة للدبابــات التابعــة لحمــاس فــي قطــاع غــزة. بينمــا لــم يذكــر الجيــش 
اإلســرائيلي أي خســائر أخــرى ، وجــدت الحــروب الجويــة أن الغــارة قتلــت أيًضــا ثاثــة أفــراد آخريــن مــن عائلتــه ، 
بمــا فــي ذلــك زوجتــه ليالــي طــه شــرير وطفليهمــا ، لينــا البالغــة مــن العمــر ١٦ عاًمــا ومنــى البالغــة مــن العمــر عاميــن. 

تــم إطــاق صاروخيــن علــى منــزل العائلــة حوالــي الســاعة ٤:٣٠ مســاًء ، وفقـًـا لمركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان.

أسفر منزل سكني مدمر 
إثر غارات جوية إسرائيلية 

مزعومة على حي المزة 
في دمشق في ١٢ نوفمبر 

/ تشرين الثاني ٢٠١9 عن 
مقتل مدنيين اثنين على 
األقل وإصابة ما يصل 

إلى ١٠ آخرين. الصورة 
منشورة على تويتر عبر

.Maher_mon
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ــس  ــن، وبنف ــن المدنيي ــا م ــقوط ضحاي ــى س ــي أدت إل ــوادث الت ــدد الح ــم ع ك
ــوريا؟ ــزة وس ــاع غ ــي قط ــلحين ف ــوف المس ــن صف ــى بي ــقوط قتل ــت س الوق

فــي أكثــر مــن 8٠٪ مــن الحــوادث التــي تــم اإلبــاغ فيهــا عــن إصابــة مدنييــن فــي قطــاع غــزة خــال مايــو / أيــار 
٢٠٢١ - 9٥ مــن أصــل ١١٦ حادثــة أدت إلــى ســقوط ضحايــا مدنييــن يُزعــم أنهــا ناجمــة عــن الضربــات اإلســرائيلية - 
لــم تعثــر الحــروب الجويــة علــى تقاريــر محليــة أو رســمية مــن حمــاس عــن مقتــل أو إصابــة مســلحين. أي أن المدنييــن 
ــد اســتخاص اســتنتاجات مــن  ــون بهــذه الحــوادث. يجــب توخــي بعــض الحــذر عن ــدون المعروف ــا الوحي هــم الضحاي
المعلومــات العامــة حــول ســقوط قتلــى فــي صفــوف المقاتليــن فــي قطــاع غــزة ، نظــًرا للقيــود الكبيــرة التــي تفرضهــا 

حمــاس علــى حريــة التعبيــر - ممــا قــد يعنــي عــدم اإلبــاغ عــن قتلــى المســلحين.

فــي ســوريا ، كان المدنيــون أكثــر عرضــة لــأذى فــي الحــوادث التــي قتــل فيهــا مقاتليــن أيًضــا . أكثــر مــن ثاثــة أربــاع 
الحــوادث التــي تــم اإلبــاغ عنهــا محليــاً أدت إلــى ســقوط ضحايــا مدنيــن تضمنــت أيًضــا ســقوط قتلــى مدنييــن، فــي حيــن 
كان المدنيــون هــم الضحايــا الوحيديــن الموثقــون فــي ٢٣٪ مــن جميــع جميــع الحــوادث التــي ســقط فيهــا مدنيــون (ســتة 
حــوادث فــي المجمــوع) التــي تــم تقييمهــا بواســطة الحــروب الجويــة حيــث تكــون إســرائيل هــي الطــرف الــذي يُزَعــم 
أنهــا المســؤولة عنهــا. مــن بيــن تلــك الحــوادث الســت ، نصفهــا قيمــت علــى أنــه »ُمختلــف عليهــا« بســبب ادعــاءات 

اإلســناد .

ــاغ عــن  ــم اإلب ــث ت ــار ٢٠٢١ حي ــو / أي ــي ماي ــي قطــاع غــزة ف ــي وقعــت ف ــة الحــوادث الت ــم الحــروب الجوي ــم تُقيِّ ل
إصابــة المســلحين فقــط مــن جــراء األعمــال اإلســرائيلية ، نظــًرا لـــ تركيزنــا األساســي علــى الحــوادث الُمبلــغ عنهــا 
محليـًـا لســقوط ضحايــا مدنييــن. ومــع ذلــك ، وفقـًـا لتقريــر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لأمــم 
المتحــدة ، قُتــل مــا مجموعــه ٦٤ مســلًحا فــي قطــاع غــزة ، مــع ٦٧ حالــة وفــاة أخــرى متنــازع عليهــا بشــأن مــا إذا كانــوا 
مدنييــن أو أعضــاء فــي جماعــة مســلحة٢9. قــررت المنظمــة الفلســطينية »مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان« مقتــل 89 
مســلًحا ، بينمــا ذكــرت منظمــة »بتســيلم« اإلســرائيلية غيــر الحكوميــة بشــكل منفصــل مقتــل 9٠ فلســطينيًا يُعتقــد أنهــم 
شــاركوا فــي األعمــال العدائيــة٣٠. تعكــس هــذه األرقــام عــن كثــب تقديــر الجيــش اإلســرائيلي مقتــل ١١ مقاتــل جــراء 

أفعالــه.

كمــا هــو مبيــن فــي مــكان آخــر مــن هــذا التقريــر ، ســجلت الحــروب الجويــة أن المســلحين هــم أعضــاء فــي كتائــب 
القســام (الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس) أو فــي الجهــاد اإلســامي / لــواء القــدس. وكثيــرا مــا أعلنــت الجماعــات 
المســلحة نفســها مســؤوليتها عــن القتلــى. تــم فحــص قنواتهــم الرســمية بشــكل شــامل مــن قبــل باحثــي الحــروب الجويــة 
ومقارنتهــا مــع كل حادثــة ســقوط ضحايــا مدنييــن. كمــا تضمنــت ١٤ تقييمــاً علــى األقــل لـــ الحــروب الجويــة تصريحــات 

للقســام أو الجهــاد اإلســامي تُظهــر مقتــل أحــد أعضــاء جماعتهــم المتشــددة ، إلــى جانــب المدنييــن.

طــوال الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني فــي عــام ٢٠٢١ ، أبلــغ جيــش الدفــاع اإلســرائيلي بشــكل روتينــي عــن مقتــل 
قــادة ومســؤولين كبــار مزعوميــن فــي حمــاس ، بمــا فــي ذلــك أســماء ومعلومــات أخــرى. علــى ســبيل المثــال ، فــي ١٢ 
مايــو / أيــار ، أعلــن الجيــش اإلســرائيلي أنــه تــم تنفيــذ عمليــة »للقضــاء علــى عــدد مــن كبــار القــادة فــي منظمــة حمــاس 
اإلرهابيــة. وكان كبــار القــادة جــزًءا رئيســيًا مــن هيئــة األركان العامــة لحمــاس ويعتبــرون مقربيــن مــن رئيــس الجنــاح 

العســكري لحركــة حمــاس محمــد الضيــف. ســيتم اإلعــان عــن التفاصيــل المتعلقــة بـــ اإلرهابييــن القتلــى٣١«.

٢9 »الرد على التصعيد في األرض الفلسطينية المحتلة | تقرير الحالة رقم ١٠ (سبتمبر / أيلول ٢٠٢١) ، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ، ١٠ سبتمبر / أيلول ٢٠٢١ ، تمت 
https://www.ochaopt.org/content/response-escalation-opt-situation-report-no-10-september-2021 :المراجعة في

    /https://wordsfailus.btselem.org ٣٠ »تعجز الكلمات« ، بتسيلم ، أكتوبر ٢٠٢١ ، تمت المراجعة في

٣١ »بيان صادر عن جيش الدفاع اإلسرائيلي للصحفيين عبر WhatsApp ، ١٢:٢١ ، ١٢ مايو / أيار ٢٠٢١    

https://www.ochaopt.org/content/response-escalation-opt-situation-report-no-10-september-2021
https://www.ochaopt.org/content/response-escalation-opt-situation-report-no-10-september-2021
https://wordsfailus.btselem.org
https://wordsfailus.btselem.org
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األهــداف العســكرية داخــل المناطــق المدنيــة: كيــف يتــم تبريــر 
ــة«؟ »األضــرار الجانبي

ــوده  ــذي تق ــف ال ــل روســيا أو التحال ــوات أخــرى مث ــى غــرار ق ــوات العســكرية اإلســرائيلية ، عل ــا تشــير الق ــا م غالبً
ــون »أضــراًرا  ــد يكون ــم ق ــبب أفعاله ــوا بس ــن قُتل ــن الذي ــة أن المدنيي ــى حقيق ــة داعــش ، إل ــدة لمحارب ــات المتح الوالي
جانبيــة« ناتجــة عــن الضربــات ضــد المقاتليــن واألهــداف العســكرية المتواجــدة عمــداً بيــن الســكان المدنييــن. اســتُخدمت 

هــذه الروايــة فــي كثيــر مــن األحيــان لتبريــر الضربــات علــى المناطــق المدنيــة.

ــا  ــزاع ٢٠٢١ لـــ نواي ــال ن ــرائيلي خ ــش اإلس ــة للجي ــات الصحفي ــي البيان ــارات ف ــاث إش ــن ث ــل ع ــا ال يق ــاك م هن
ضــرب أهــداف معــروف أنهــا تقــع فــي أو بالقــرب مــن ريــاض األطفــال ، والمكاتــب اإلعاميــة المدنيــة ، والمســاجد 
، والمــدارس مــن أجــل الوصــول إلــى أهــداف حمــاس المفترضــة - علــى الرغــم مــن أن هــذه هــي أيًضــا مناطــق قــد 

ــة. ــة الحيوي ــة التحتي ــر البني ــة ، وتدمي ــل واإلصاب ــا لخطــر القت ــون فيه يتعــرض المدني

فــي بعــض مناطــق النــزاع األخــرى التــي تراقبهــا الحــروب الجويــة ، كان للهجمــات علــى المناطــق المدنيــة - وكذلــك 
البنيــة التحتيــة مثــل إمــدادات الطاقــة وأنظمــة الميــاه والصــرف الصحــي - آثــار مدمــرة علــى توفيــر الخدمــات األساســية 

، والتــي يمكــن أن تجبــر النــاس علــى الفــرار مــن المناطــق ومنــع عودتهــم إليهــا فــي وقــت الحــق٣٢ .

دراســة: الغــارات اإلســرائيلية علــى أنظمــة أنفــاق حمــاس فــي 
قطــاع غــزة

مــن األمثلــة الخاصــة فــي قطــاع غــزة علــى العواقــب المدمــرة التــي تلحــق بالمدنييــن والناجمــة عــن أهــداف المســلحين 
التــي يقــال إنهــا مزروعــة داخــل مناطــق مأهولــة بالســكان هــو نظــام األنفــاق »المتــرو« المزعــوم الــذي وصفــه جيــش 

الدفــاع اإلســرائيلي بأنــه »نظــام تحــت األرض معقــد يســمح لإلرهابييــن باالختبــاء والتدريــب ، ونقــل األســلحة٣٣«.

ــا  ــوا فــي أربعــة حــوادث ادت الــى ســقوط ضحاي ــا قتل ــة أن مــا بيــن ٥٦ و٦8 مدني ووجــدت تقييمــات الحــروب الجوي
مدنييــن حيــث أفــادت القــوات اإلســرائيلية باســتهداف األنفــاق. مــن بيــن هــؤالء ، كان مــا ال يقــل عــن ٢٥ حالــة وفــاة 

مــن األطفــال. كمــا تــم اإلبــاغ عــن إصابــة مــا يصــل إلــى ١٦8 مدنيــاً فــي هــذه األحــداث.

ــار ٢٠٢١  ــو / أي ــي ماي ــي الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني ف ــة ف ــر دموي ــذه الحــوادث هــو الحــدث األكث كان أحــد ه
ــا مصــادر محليــة باســم »مذبحــة شــارع الوحــدة«. مــا يصــل إلــى ٤9 مدنيــاً مــن ثــاث  ، والــذي أشــارت إليــه أحيانً
عائــات مختلفــة ، بمــا فــي ذلــك مــا يصــل إلــى ١8 طفــاً ، قُتلــوا فــي سلســلة مــن الغــارات التــي تســببت فــي انهيــار 
مبنييــن جزئيـًـا فــي الســاعات األولــى مــن يــوم ١٦ مايــو / أيــار ، عندمــا ســعى الجيــش اإلســرائيلي إلــى تدميــر مــا قــال 
إنــه نفــق ومركــز قيــادة أســفل الشــارع. فــي صبــاح يــوم ١٦ مايــو / أيــار ، صــرح الجيــش اإلســرائيلي بأنــه »كجــزء 
مــن الموجــة المســتمرة مــن الغــارات علــى نظــام أنفــاق حمــاس ، تــم اســتهداف حوالــي ثاثيــن هدفـًـا بواســطة طائــرات 

مقاتلــة تابعــة للجيــش اإلســرائيلي باســتخدام مــا يقــرب مــن ١٠٠ ســاح موجــه«”٣٤.

منــذ هــذه الحادثــة ، اعتــرف الجيــش اإلســرائيلي بتنفيــذ الضربــات والتســبب فــي وقــوع إصابــات فــي صفــوف المدنييــن. 
وقــال المــازم الكولونيــل جوناثــان كونريكــوس ، المتحــدث باســم جيــش الدفــاع اإلســرائيلي ، إن الجيــش اإلســرائيلي 
»يحقــق فــي األمــر. ســوف نتكيــف مــع المســتقبل مــن حيــث نــوع الذخيــرة ، وربمــا الزاويــة والحجــم ». ذكــرت صحيفــة 
نيويــورك تايمــز أن الجيــش اإلســرائيلي لــم يعــرف بالضبــط الموقــع الدقيــق لمركــز القيــادة ، وال إلــى أي مــدى امتــد 
تحــت المبانــي المجــاورة. وأكــد الكولونيــل كونريكــوس أيًضــا أنــه عندمــا انفجــرت القنابــل فــي أعمــاق األرض ، أزاح 

الجيــش اإلســرائيلي بشــكل غيــر متوقــع أساســات المبانــي.

٣٢ »رؤية من خال األنقاض: التأثير المدني الستخدام األسلحة المتفجرة في القتال ضد داعش ، روس بوير ، لوري تريفيرز ، كريس وودز ، إيروارز و باكس ، مارس 
 https://airwars.org/wp-content/uploads/2020/10/PAXAirwars-Through-the-Rubble.pdf ٢٠٢٠ ، تمت المراجعة في

٣٣ »تقول إسرائيل إنها دمرت أكثر من ٦٠ ميًا من شبكة أنفاق واسعة تابعة لحماس تسمى« مترو »، رايان بيكريل ، بيزنس إنسايدر ، ٢٠ مايو / أيار٢٠٢١ ، تمت المراجعة 
https://www.businessinsider.com/israel-gaza-strikes-destroy-hamas-tunnel-network-2021-5 في

https://www.facebook.com/IsraeliAirForce.EN/vide- ١٦ مايو / أيار ٢٠٢١ ، على ، Facebook ٣٤ »اقرأ منشور ساح الجو اإلسرائيلي على
os/783069599012975/ وفي بيان جيش الدفاع اإلسرائيلي للصحفيين عبر WhatsApp ، ١٦ مايو / أيار ٢٠٢١.

https://airwars.org/wp-content/uploads/2020/10/PAXAirwars-Through-the-Rubble.pdf
https://airwars.org/wp-content/uploads/2020/10/PAXAirwars-Through-the-Rubble.pdf
https://www.businessinsider.com/israel-gaza-strikes-destroy-hamas-tunnel-network-2021-5?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/israel-gaza-strikes-destroy-hamas-tunnel-network-2021-5?r=US&IR=T
https://www.facebook.com/IsraeliAirForce.EN/videos/783069599012975
https://www.facebook.com/IsraeliAirForce.EN/videos/783069599012975
https://www.facebook.com/IsraeliAirForce.EN/videos/783069599012975
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منــذ هــذه الحادثــة ، اعتــرف الجيــش اإلســرائيلي بتنفيــذ الضربــات والتســبب فــي وقــوع إصابــات فــي صفــوف المدنييــن. 
وقــال المــازم الكولونيــل جوناثــان كونريكــوس ، المتحــدث باســم جيــش الدفــاع اإلســرائيلي ، إن الجيــش اإلســرائيلي 
ــة والحجــم«٣٥. ذكــرت  ــا الزاوي ــرة ، وربم ــوع الذخي ــث ن ــع المســتقبل مــن حي ــف م ــر. ســوف نتكي ــي األم ــق ف »يحق
صحيفــة نيويــورك تايمــز أن الجيــش اإلســرائيلي لــم يعــرف بالضبــط الموقــع الدقيــق لمركــز القيــادة ، وال إلــى أي مــدى 
امتــد تحــت المبانــي المجــاورة. وأكــد الكولونيــل كونريكــوس أيًضــا أنــه عندمــا انفجــرت القنابــل فــي أعمــاق األرض ، 

أزاح الجيــش اإلســرائيلي بشــكل غيــر متوقــع أساســات المبانــي٣٦ ٣٧.

قبــل فتــرة وجيــزة ، قصفــت طائــرات مقاتلــة 
تابعــة للجيــش اإلســرائيلي بئــر نفــق فــي 
ــاس  ــة حم ــع لمنظم ــزة تاب ــاع غ ــوب قط جن
خــوادم  علــى  يحتــوي  كان   ، اإلرهابيــة 
ــع  ــق يق ــدات عســكرية. كان مدخــل النف ومع
 ، ومســجد  أطفــال  روضــة  مــن  بالقــرب 
ممــا يثبــت مــرة أخــرى كيــف أن منظمــة 
ــا  ــدت وضــع أصوله ــة تعم ــاس اإلرهابي حم
ــة مكتظــة  ــب مناطــق مدني ــي قل العســكرية ف
ــرائيلي  ــاع اإلس ــش الدف ــذ جي ــكان. يتخ بالس
ــذاء  ــب إي ــة لتجن ــات الممكن ــع االحتياط جمي

المدنييــن أثنــاء أنشــطته العملياتيــة ".

بيان وصور رسمية لجيش الدفاع 
اإلسرائيلي نُشرت في ١٤ مايو / أيار   

 ٣8.٢٠٢١

16 مايو / أيار 2021

من بين الخسائر الكبيرة التي تم اإلباغ عنها خال هجوم شارع الوحدة ، قُتل ما يصل إلى ٢٣ فرًدا من عائلة الكولك 
، بما في ذلك ما يصل إلى تسعة أطفال. كما قُتل ما يصل إلى ١٦ فرًدا من عائلة أبو  العوف ، من بينهم ما يصل إلى 

ستة أطفال. باإلضافة إلى رائد

توفيت زوجة إيشكونتانا وأطفاله األربعة وفقدت عائات أخرى عدة أطفال ، بما في ذلك أخوات الكولك ،  هالة (١٣ 
عاًما) ويارا (9 أعوام) وروال (٦ أعوام) ؛ واألخوة اإلفرنجي ديما (١٥) ، يزن (١٣) ، وأمير (9) ، وميرا (١١ 

سنة).

https:// ٣٥ »المتحدث العسكري اإلسرائيلي يقول إنه سيتم التحقيق في الخسائر المدنية‹ ، يارون شتاينبوخ ، نيويورك بوست ، ١٧ مايو / أيار ٢٠٢١ ، تمت المراجعة في
 /nypost.com/2021/05/17/idf-spokesman-says-military-probing-civilian-casualties

/https://airwars.org/civilian-casualties/ispt082-may-16-2021 على ISPT082 ٣٦ » اقرأ تقييم الحروب الجوية

https://www.nytimes.com/2021/06/17/world/ ، ٣٧ »أحام تحت األنقاض: غارة جوية إسرائيلية و ٢٢ حياة مفقودة »، نيويورك تايمز ، ١٧ يونيو ٢٠٢١
 middleeast/gaza-israel-airstrike-tunnel.html

https://www.idf.il/en/arti- ٣8 »اقرأ بيان جيش الدفاع اإلسرائيلي ، ›ملخص األسبوع األول: عملية حارس الجدران‹ ، جيش الدفاع اإلسرائيلي ، تمت مراجعته على
http://l5k.me/ER1no_#phnx :والفيديو المرتبط هنا ، /cles/defense-and-security/israel-under-fire

https://nypost.com/2021/05/17/idf-spokesman-says-military-probing-civilian-casualties/
https://nypost.com/2021/05/17/idf-spokesman-says-military-probing-civilian-casualties/
https://nypost.com/2021/05/17/idf-spokesman-says-military-probing-civilian-casualties/
https://airwars.org/civilian-casualties/ispt082-may-16-2021
https://www.nytimes.com/2021/06/17/world/middleeast/gaza-israel-airstrike-tunnel.html
https://www.nytimes.com/2021/06/17/world/middleeast/gaza-israel-airstrike-tunnel.html
https://www.nytimes.com/2021/06/17/world/middleeast/gaza-israel-airstrike-tunnel.html
https://www.idf.il/en/articles/defense-and-security/israel-under-fire
http://l5k.me/ER1no_#phnx
https://www.idf.il/en/articles/defense-and-security/israel-under-fire
https://www.idf.il/en/articles/defense-and-security/israel-under-fire
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االختافــات الجوهريــة بيــن األذى المدنــي المنســوب إلــى نفــس الطــرف المحــارب فــي مســرحي صــراع مختلفيــن ، 
كمــا يوضــح هــذا التقريــر ، تــم تفســيرها جزئيـًـا مــن خــال طبيعــة األهــداف٣9. التهديــد الوشــيك الــذي تشــكله الصواريــخ 
الفلســطينية علــى المواطنيــن فــي إســرائيل ، علــى ســبيل المثــال ، أدى علــى األرجــح إلــى تقليــل الوقــت المتــاح للتخطيــط 
وجمــع المعلومــات االســتخبارية للضربــات - بينمــا اســتخدم البعــض االتهــام بــأن حمــاس جــزء مــن الســكان المدنييــن 

إلعفــاء الجيــش اإلســرائيلي أو للحــد مــن مســؤوليتها اتجــاه ســقوط ضحايــا مدنييــن.

لكــن التقاريــر الــواردة مــن مصــادر محليــة حــول مســتوى الدمــار وطبيعــة تلــك الخســائر فــي صفــوف المدنييــن تُظهــر 
أيًضــا أنــه فــي كثيــر مــن الحــوادث قُتــل مدنيــون حيــث لــم يظهــر أي مســلحين - وحتــى فــي األماكــن التــي وردت أنبــاء 
عــن وجــود أهــداف عســكرية ، مثــل شــبكة أنفــاق حمــاس ، فــإن الخســائر فــي أرواح المدنييــن كانــت أكبــر بكثيــر ممــا 

توقعــه الجيــش اإلســرائيلي. 

٣9 »كما هو مذكور في قسم المنهجية لدينا ، ينصب التركيز األساسي لـ الحروب الجوية على التخفيف من الخسائر بداًل من األسئلة األوسع نطاقاً المتعلقة باالمتثال للقانون 
الدولي اإلنساني. ناحظ هنا مجدًدا منظمات المجتمع المدني التي أثارت مخاوف كبيرة بشأن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني الحربية من قبل طرفي النزاع خال مايو / أيار 

٢٠٢١ - مثل مركز الميزان لحقوق اإلنسان ، وهيومن رايتس ووتش ، و«بتسيلم«.

صورة من وكالة شهاب من 
عملية البحث عن المفقودين 

بعد الغارة الجوية لقوات 
االحتال على شارع الوحدة 
في ١٦ مايو / أيار ٢٠٢١.

 Esraa١99٧٦٢٢ @
صورة تظهر الدمار بعد أن 

»استهدفت إسرائيل ٥ منازل 
في شارع الوحدة دون سابق 
إنذار« (الصورة عبر تويتر 
في ١٦ مايو / أيار ٢٠٢١).
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مسببات سقوط الضحايا المدنيين: الكثافة السكانية

سقوط ضحايا مدنيين من الضربات اإلسرائيلية على قطاع غزة
يعــد قطــاع غــزة واحــدة مــن أكثــر المناطــق اكتظاًظــا بالســكان فــي العالــم ، حيــث يقــدر مكتــب اإلحصــاء الفلســطيني 
ــا فــي عــام ٢٠٢١ - أكثــر مــن  أن أكثــر مــن مليونــي شــخص كانــوا يعيشــون فــي مســاحة تبلــغ ٣٦٠ كيلومتــًرا مربعً
ثلثهــم يعيشــون فــي مدينــة غــزة المكتظــة بالســكان٤٠. للمقارنــة ، فــي حيــن أن الكثافــة الســكانية فــي لنــدن تبلــغ حوالــي 
٥٧٠٠ شــخص لــكل كيلومتــر مربــع ، فــإن المعــدل يزيــد عــن 9٠٠٠ شــخص لــكل كيلومتــر مربــع فــي مدينــة غــزة٤١.

تُظهــر المعــارك األخيــرة فــي المناطــق الســكنية فــي مــدن مثــل حلــب والرقــة والموصــل وطرابلــس والتــي رصدتهــا 
الحــروب الجويــة أنــه - علــى الرغــم مــن الجهــود الكبيــرة فــي بعــض األحيــان مــن قبــل المتحاربيــن للحــد مــن الخســائر 
المدنيــة مــن أفعالهــم - فــإن الوفيــات واإلصابــات واســعة النطــاق ســتنجم عــن اســتخدام تأثيــر األســلحة المتفجــرة فــي 
المناطــق المدنيــة المكتظــة بالســكان. هــذا هــو الســبب فــي أن الحــروب الجويــة تدعــم بنشــاط الجهــود الدوليــة لتقييــد 

اســتخدامها٤٢.

كمــا تشــير خريطــة الحــروب الجويــة فــي الصفحــة التاليــة ، خــال نــزاع مايــو / أيــار ٢٠٢١ ، تــم تســجيل عــدد أكبــر 
مــن الضحايــا المدنييــن فــي المناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة ؛ بشــكل رئيســي فــي شــمال قطــاع غــزة ، وداخــل 
ــع  ــل لمواق ــانية (OCHA) لأضــرار كبدي ــؤون اإلنس ــيق الش ــب تنس ــرات مكت ــتخدام تقدي ــا. باس ــزة وحوله ــة غ مدين
ــة مــن  ــم تأخــذ فــي الحســبان مســتويات مماثل ــة ســكانية ل ــات فــي المناطــق األقــل كثاف ــات ، يتضــح أن الضرب الضرب

ــا المدنييــن. الضحاي

٤٠ »تقديرات عدد السكان في فلسطين في منتصف العام حسب المحافظة ، ١99٧-٢٠٢١« ، الجهاز المركزي 
https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Docu-  لإلحصاء الفلسطيني ، تمت المراجعة في

ments/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8
 %AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%2097-2017.html

https://www.bbc.co.uk/news/world- ٤١»الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني: الحياة في قطاع غزة« ، بي بي سي نيوز ، ٢٠ مايو / أيار ٢٠٢١ ،  تمت المراجعة في
middle-east-20415675

٤٢ »الحروب الجوية هي على سبيل المثال عضو في iNew ، وهي حملة المنظمات غير الحكومية الدولية التي »تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع المعاناة البشرية من 
استخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان ]EWIPA[.« كما ندعم جهود األمين العام لأمم المتحدة والعديد من الدول لتقييد استخدامها. لمزيد من المعلومات،  

 /https://www.inew.org تمت المراجعة في

تشييع جنازة ١٠ نساء وأطفال 
قتلوا في الغارات اإلسرائيلية 

على مخيم الشاطئ في ١٥ 
مايو / أيار ٢٠٢١ (الصورة 

(@activestills نشرها

https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%2097-2017.html
https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%2097-2017.html
https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%2097-2017.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20415675
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20415675
https://www.inew.org/
https://www.inew.org/
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الشكل ١٣: يتداخل هذا مع بيانات الكثافة السكانية ، وهو الحد األدنى لعدد المدنيين المبلغ عنه الذين قُتلوا في الضربات اإلسرائيلية المحتملة 
على قطاع غزة خال مايو / أيار ٢٠٢١. تقييمات األضرار كما أفاد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تعمل كوكاء لإلشارة إلى الضربات 

اإلسرائيلية حيث لم يتم اإلباغ عن وقوع إصابات (وكذلك لن يتم تضمينها في قواعد بيانات الحروب الجوية الخاصة). الدوائر السوداء األكبر 
تشير إلى المناطق التي تم اإلباغ فيها عن مقتل عدد أكبر من المدنيين. كما تظهر الخريطة ، توجد هذه في أكثر المناطق كثافة سكانية (مظللة 

باللون البرتقالي الداكن). على النقيض من ذلك ، على الرغم من عدد كبير من الضربات في جنوب قطاع غزة - تم تسجيل عدد محدود من 
الضحايا المدنيين.
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35 هذه المستويات المرتفعة من الضحايا المدنيين خال مايو / أيار ٢٠٢١ - ما ال يقل عن ١٥١ مدنياً قُتلوا و ٥٥٥ 
جريحاً في أحد عشر يوماً فقط من القتال وفقاً لـ الحروب الجوية - كان يمكن وينبغي أن يتوقعه جيش الدفاع 

اإلسرائيلي. وفقًا لمنظمة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية بتسيلم ، في الحمات األربع الكبرى التي شنتها إسرائيل في 
األراضي التي تسيطر عليها حماس منذ عام ٢٠٠8 ، قُتل ما ال يقل عن ٢٣٧٤ مدنيًا فلسطينيًا في قطاع غزة باستخدام 

 أسلحة متفجرة ، مع حصيلة جرحى أكبر بكثير٤٣.

العمليات القتالية الرئيسية بين الجيش اإلسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة
 2021-2008

الضحايا املدنيني اإلرسائيليني الضحايا املدنيني الفلسطينيني عملية جيش الدفاع االرسائييل السنة

٣ ٧٥٩ الرصاص املصبوب ٩44/2٠٠8 

4 8٧ عامود السحاب 2٠١24٥ 

٥ ١٣٩١ الجرف الصامد 2٠١446 

٩ ١٣٧ حارس الجدارن 2٠2١4٧ 

2١ 2٣٧4   

تُظهر البيانات الصحفية لجيش الدفاع اإلسرائيلي حول الضربات على قطاع غزة ، والتي صدرت خال النزاع 
الذي دام أحد عشر يوًما في عام ٢٠٢١ ، أن القوات اإلسرائيلية كانت تدرك أن سقوط ضحايا مدنيين سيكون نتيجة 

محتملة لهجومها. على سبيل المثال ، كان هناك ما ال يقل عن ١٧ إشارة إلى »مدنيين« أو ضربات في »مناطق 
مكتظة بالسكان« في التصريحات الرسمية التي أدلى بها الجيش اإلسرائيلي للصحفيين طوال النزاع ، كما وجدنا خال 

مراجعة الحروب الجوية لها٤8.

كما حددت الحروب الجوية مناسبتين على األقل أفاد فيهما الجيش اإلسرائيلي أنه اختار عدم تنفيذ الضربة على أساس 
وجود مدنيين. على سبيل المثال ، أصدرت في ١9 مايو / أيار »لقطات لضربات الجيش اإلسرائيلي التي تم تأجيلها 
وإلغائها بسبب وجود مدنيين ، وكذلك ضربات لـ قاذفات صواريخ مثبتة في البنية التحتية المدنية.«٤9 وهذا ال يفسر 

سبب شن العديد من الضربات التي ظل السكان المدنيون فيها معرضين لخطر كبير.

تحذير مسبق من بعض الضربات للجيش اإلسرائيلي

كجزء من جهوده للتخفيف من األضرار المدنية ، حذر الجيش اإلسرائيلي في بعض األحيان المدنيين في قطاع غزة 
قبل وقت قصير من وقوع الغارة الجوية. نادرا ما يظهر هذا في صراعات أخرى. مع مقتل مئات اآلالف من المدنيين 
بسبب استخدام األسلحة المتفجرة في سوريا منذ عام ٢٠١١ ، اضطرت المجتمعات إلى االعتماد على المجتمع المدني 

أو اآلليات الممولة من القطاع الخاص ، مثل أنظمة ها ، لإلباغ عن الضربات الجوية الوشيكة٥٠. في الموصل ، 
حذر التحالف بقيادة الواليات المتحدة المدنيين في بعض األحيان من خال منشورات ألقيت من الجو للبقاء في منازلهم 
واالبتعاد عن داعش٥١ - على الرغم من أن معدل النجاح كان محدوًدا في أحسن األحوال ، وفي أسوأ األحوال يعرض 

حياة المدنيين للخطر. بإخبار المدنيين بعدم الخروج أثناء القتال العنيف في المدن.٥٢

٤٣ »بتســيلم مذكــورة هنــا للتناســق فــي العمليــات القتاليــة األربــع الرئيســية. للحصــول علــى تقديــرات بديلــة ، انظــر علــى ســبيل المثــال مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان  تمــت 
https://www.mezan.org/en/posts/15/Reports+and+Studies  المراجعــة فــي

https://www.btselem.org/statistics/fatalities/during-cast-lead/by-date- ٤٤ »تمت مراجعة« القتلى أثناء عملية الرصاص المصبوب« ، بتسيلم ، على
of-event

https://www.btselem.org/ ٤٥ »انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء عملية عمود السحاب: ١٤-٢١ نوفمبر / تشرين الثاني » ، بتسيلم ، أيار ٢٠١٣ ،  تمت المراجعة في
download/201305_pillar_of_defense_operation_eng.pdf

https://www. ٤٦ »٥٠ يوًما: أكثر من ٥٠٠ طفل: حقائق وأرقام عن الوفيات في قطاع غزة ، صيف ٢٠١٤ ، بتسيلم ، ٢٠ يوليو / تموز ٢٠١٦ ، تمت المراجعة في
 btselem.org/press_releases/20160720_fatalities_in_gaza_conflict_2014

/https://wordsfailus.btselem.org ٤٧ »الكلمات تخوننا »، بتسيلم ، أكتوبر / تشرين األول ٢٠٢١ ، تمت مراجعته على
٤8   »في مراجعة لبيانات الجيش اإلسرائيلي التي أدلى بها للصحافيين عبر الواتساب بين 9 مايو /  أيار و٢١ مايو / أيار.

٤9 »بيان جيش الدفاع اإلسرائيلي للصحفيين عبر WhatsApp ، وأيًضا عبر وحدة المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي ، ١9 مايو / أيار ٢٠٢١ ، تمت مراجعة الفيديو على: 
https://spokesperson.gincher.net/releases/5L3iI6mSjGt_8zeDlNExE

/https://halasystems.com ٥٠ »تمت المراجعة أنظمة ها على
https://www. ٥١ »الجيش العراقي يلقي منشورات فوق الموصل استعداًدا للهجوم ، أحمد رشيد ، رويترز ، ١٦ أكتوبر / تشرين األول ٢٠٢١ ، تمت مراجعته على

 reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-mosul-idUSKBN12G0GN
٥٢ »العراق: مقتل مدنيين في غارات جوية استهدفت منازلهم بعد أن ُطلب منهم عدم الفرار من الموصل ، منظمة العفو الدولية ، ٢8 مارس / آذار ٢٠١٧ ، تمت المراجعة 

https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2017/03/iraq-civilians-killed-by-airstrikes-in-their-homes-after-they-were- على
 /told-not-to-flee-mosul

https://www.mezan.org/en/posts/15/Reports+and+Studies
https://www.btselem.org/statistics/fatalities/during-cast-lead/by-date-of-event
https://www.btselem.org/statistics/fatalities/during-cast-lead/by-date-of-event
https://www.btselem.org/download/201305_pillar_of_defense_operation_eng.pdf
https://www.btselem.org/download/201305_pillar_of_defense_operation_eng.pdf
https://www.btselem.org/press_releases/20160720_fatalities_in_gaza_conflict_2014
https://www.btselem.org/press_releases/20160720_fatalities_in_gaza_conflict_2014
https://wordsfailus.btselem.org
https://wordsfailus.btselem.org
https://spokesperson.gincher.net/releases/5L3iI6mSjGt_8zeDlNExE
https://halasystems.com/
https://halasystems.com/
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-mosul-idUSKBN12G0GN
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-mosul-idUSKBN12G0GN
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-mosul-idUSKBN12G0GN
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2017/03/iraq-civilians-killed-by-airstrikes-in-their-homes-after-they-were-told-not-to-flee-mosul/
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2017/03/iraq-civilians-killed-by-airstrikes-in-their-homes-after-they-were-told-not-to-flee-mosul/
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2017/03/iraq-civilians-killed-by-airstrikes-in-their-homes-after-they-were-told-not-to-flee-mosul/
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ــات  ــن الضرب ــي م ــكل روتين ــن بش ــذر المدنيي ــا تح ــرائيلي أنه ــش اإلس ــة للجي ــة اليومي ــات الصحفي ــدت البيان ــا أك بينم
ــا مدنييــن حيــث قالــت  ــة ســببت ســقوط ضحاي ــا حالتيــن فقــط مــن بيــن ١١٦ حادث ــا وجدن ــا لـــ تقديراتن الوشــيكة ، وفقً
مصــادر محليــة إنــه تــم تحذيرهــم قبــل الهجــوم. فــي كلتــا الحالتيــن ، ادعــت مصــادر محليــة أنــه لــم يكــن هنــاك وقــت 
كاف للــرد. لــم تتضمــن تصريحــات جيــش الدفــاع اإلســرائيلي فــي كثيــر مــن األحيــان معلومــات كافيــة (مثــل الوقــت 
ــن ،  ــن إضافيي ــي تقييمي ــك ، ف ــة. ومــع ذل ــة فردي ــن أو ضرب ــا مدنيي ــط العمــل بســقوط ضحاي ــن) لرب والمــكان المحددي
تمكنــا مــن ربــط تصريحــات جيــش الدفــاع اإلســرائيلي بحــوادث تســببت بســقوط ضحايــا مدنييــن حيــث أبلغــت القــوات 
ــت  ــا إذا كان ــر م ــم تذك ــة نفســها ل ــى الرغــم مــن أن المصــادر المحلي ــرات مســبقة ؛ عل اإلســرائيلية عــن إعــان تحذي
هنــاك مثــل هــذه التحذيــرات. فــي ١8 حادثــة أُخــرى ، ذكــرت مصــادر محليــة صراحــة أنــه لــم تكــن هنــاك مثــل هــذه 

ــرات. التحذي

ــا  ــن محليً ــا مدنيي ــوع ضحاي ــا وق ــي يُزعــم فيه ــى األحــداث الت ــة الخاصــة عل ــز أبحــاث الحــروب الجوي ينصــب تركي
ــك ، فمــن  ــرات ســابقة. ومــع ذل ــن بســبب تحذي ــم فيهــا تجنــب إلحــاق األذى بالمدنيي ــي ت ــك الحــوادث الت - باســتثناء تل
المعــروف أن جيــش الدفــاع اإلســرائيلي نجــح فــي تحذيــر المدنييــن إلخــاء بعــض المواقــع خــال الحملــة علــى قطــاع 
غــزة. ســلطت هيومــن رايتــس ووتــش ، علــى ســبيل المثــال ، الضــوء علــى سلســلة مــن الضربــات بيــن ١١ مايــو / 
أيــار و١٥ مايــو / أيــار ، حيــث تــم إجــاء جميــع المســتأجرين بنجــاح مــن أربعــة أبــراج شــاهقة - هنــادي والجوهــرة 
والشــروق والجــاء٥٣. كمــا وجــد تحقيــق أجرتــه الحــروب الجويــة مــع صحيفــة (الجارديــن) The Guardian فــي 
هجــوم مبنــى الجــاء أن المدنييــن نجحــوا فــي إخــاء المبنــى الشــاهق بعــد تحذيــر قبــل 9٠ دقيقــة فقــط مــن الغــارة - علــى 

الرغــم مــن أن عشــرات األرواح قــد ُشــردت بســبب التدميــر الكامــل لمنازلهــم وممتلكاتهــم٥٤.

فــي ١٦ مايــو / أيــار ، أشــار جيــش 
اســتخدامه  إلــى  اإلســرائيلي  الدفــاع 
ــوان  ــان بعن ــي بي ــبقة ف ــرات المس للتحذي
إثبــات دقــة ضربــات الجيش اإلســرائيلي 
 ، اإلســرائيلي  »الجيــش  أن  مؤكــدا   ،
والقــوات الجويــة علــى وجــه الخصوص 
ــل  ــة وتقلي ــة قصــوى للدق ــان أهمي ، يولي
ــن«.  ــرر الــذي قــد يلحــق بالمدنيي الض
وتضمنــت أنــه عنــد التخطيــط لهــدف 
مــا ، يكــرس جيــش الدفــاع اإلســرائيلي 
وحيثمــا   ، للهجــوم  للتحضيــر  وقتًــا 
ــك  ــي ذل ــا ف ــتخدام األدوات بم ــن اس أمك
»التحذيــرات المســبقة وطــرق األســقف 
ــة  ــة متنوع ــوارع ومجموع ــرق الش وط

مــن الحســابات المهنيــة«٥٥.

علــى الرغــم مــن أنــه يبــدو أنهــا ممارســة اســتثنائية لمحاولــة أحــد المحاربيــن تحذيــر المدنييــن قبــل الهجــوم ، إال أن 
الحــروب الجويــة غيــر قــادرة علــى قيــاس مــدى فعاليــة نظــام التحذيــر هــذا فــي الحــد مــن األضــرار المدنيــة فــي قطــاع 
غــزة خــال مايــو / أيــار ٢٠٢١ ، بســبب االفتقــار إلــى الشــفافية العامــة الشــاملة مــن قبــل جيــش الدفــاع اإلســرائيلي فــي 

اإلعــان عــن مواقــع محــددة وأوقــات التحذيــر.

كمــا تظهــر مراجعــات للنزاعــات فــي المناطــق الســكنية األخيــرة، علــى الرغــم مــن هــذه الجهــود مــن جانــب المتحاربيــن 
لتقليــل الخســائر فــي صفــوف المدنييــن ، فــإن الحــروب التــي تشــن فــي مناطــق مأهولــة مكتظــة بالســكان ســتتحمل ثمنــاً 

ــاً للمدنيين. باهظ

https://www. ٥٣ »قطاع غزة: الغارات الجوية اإلسرائيلية في مايو / أيار على ارتفاعات شاهقة« ، هيومن رايتس ووتش ، ٢٣ أغسطس / اّب ٢٠٢١ ، تمت المراجعة في
hrw.org/news/2021/08/23/gaza-israels-may-airstrikes-high-rises

٥٤ »العد التنازلي للغارة الجوية: لحظة قصف القوات اإلسرائيلية برج الجاء ، قطاع غزة« ، كامل أحمد ، جو دايك وأنس بابا ، الجارديان ، ٢8 يوليو /  تموز  ٢٠٢١ ، تمت 
https://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2021/jul/28/countdown-to-demolition-t he-story-of-المراجعة على

 al-jalaa-tower-gaza-israel-palestine

٥٥ »بيان صادر عن جيش الدفاع اإلسرائيلي للصحفيين عبر WhatsApp ، ١٦ مايو / أيار ٢٠٢١ ، شوهد أيًضا في دليل على انتهاك حماس للبنية التحتية المدنية ، جيش 
https://www.idf.il/en/minisites/operation-guardian-of-the-walls/idf-pilots-calls-off- الدفاع اإلسرائيلي ، ١٦ مايو / أيار ٢٠٢١ ، تمت مراجعته في

/strike

تحقيق 
الحروب 

الجوية مع 
الجارديان في 
هجوم الجاء 
، ٢8 يوليو / 
تموز ٢٠٢١

https://www.hrw.org/news/2021/08/23/gaza-israels-may-airstrikes-high-rises
https://www.hrw.org/news/2021/08/23/gaza-israels-may-airstrikes-high-rises
https://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2021/jul/28/countdown-to-demolition-the-story-of-al-jalaa-tower-gaza-israel-palestine
https://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2021/jul/28/countdown-to-demolition-the-story-of-al-jalaa-tower-gaza-israel-palestine
https://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2021/jul/28/countdown-to-demolition-the-story-of-al-jalaa-tower-gaza-israel-palestine
https://www.idf.il/en/minisites/operation-guardian-of-the-walls/idf-pilots-calls-off-strike/
https://www.idf.il/en/minisites/operation-guardian-of-the-walls/idf-pilots-calls-off-strike/
https://www.idf.il/en/minisites/operation-guardian-of-the-walls/idf-pilots-calls-off-strike/
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37 ضحايا مدنيون من الضربات اإلسرائيلية في سوريا
اتســمت الحــرب األهليــة الســورية بالعنــف الشــديد والخســائر الكبيــرة فــي صفــوف المدنييــن منــذ اندالعهــا فــي عــام 
ــال ، ســواء مــن الحكومــة أو مــن  ــى القت ــة إل ــد مــن األطــراف األجنبي ٢٠١١. وبمــرور الوقــت ، انجــذب عــدد متزاي
جهــات غيــر حكوميــة. وقــد دعمــت بعــض الــدول مثــل روســيا وإيــران بشــكل مباشــر قــوات النظــام الســوري بقيــادة 
بشــار األســد ، بمســاعدة جماعــات الميليشــيات مثــل حــزب هللا. وانضــم آخــرون إلــى التحالــف متعــدد الجنســيات بقيــادة 
الواليــات المتحــدة ، والــذي يســتهدف مــا يســمى بالدولــة اإلســامية. ال يــزال عــدد أكبــر مــن الــدول مثــل تركيــا يشــن 

حمــات أحاديــة الجانــب داخــل ســوريا - فــي حالــة أنقــرة ، تســتهدف القــوات الكرديــة وداعــش.

ــن  ــواء م ــن - س ــن المدنيي ــى بي ــى والجرح ــن القتل ــر م ــدد كبي ــقوط ع ــة بس ــذه التدخــات األجنبي ــزت ه ــا تمي ــا م غالبً
الضربــات الجويــة الروســية علــى حلــب والغوطــة الشــرقية. مــن الهجمــات التركيــة علــى البــاب. أو مــن الضربــات 
ــل هــذه  ــان ، اســتهدفت مث ــر مــن األحي ــي كثي ــزور. ف ــر ال ــة وشــرق دي ــى الرق ــة والفرنســية عل ــة والبريطاني األمريكي

ــي ســوريا. ــة ســكانية ف ــر كثاف ــال بعــض المناطــق األكث األعم

تعكــس تصرفــات إســرائيل فــي ســوريا حملــة مختلفــة وأكثــر اســتهدافًا كمــا نوقــش بالتفصيــل ســابقًا فــي هــذا التقريــر. 
ــن  ــم م ــى الرغ ــه - عل ــة أن ــروب الجوي ــدت الح ــوريا ، وج ــي س ــكانية ف ــة الس ــي الكثاف ــم ف ــد التحك ــك ، عن ــع ذل وم
ــة  ــة بالجهــات الفاعل ــة الناتجــة عــن اإلجــراءات اإلســرائيلية مقارن ــة لأضــرار المدني المســتويات المنخفضــة اإلجمالي

ــات اإلســرائيلية مناطــق مكتظــة بالســكان. ــت الضرب ــا ضرب ــأذى عندم ــر عرضــة ل ــون أكث األخــرى - كان المدني

بالنظــر إلــى الشــفافية الرســمية اإلســرائيلية المحــدودة فيمــا يتعلــق بـــ غاراتهــا فــي ســوريا - والبيانــات المحــدودة نســبيًا 
ــا أكثــر مــن ســتة ماييــن شــخص نازحيــن  عــن الكثافــة الســكانية فــي بلــد مزقتــه الحــرب األهليــة ، حيــث يوجــد حاليً

داخليًــا - فــإن القــدرة علــى إجــراء مقارنــات مباشــرة محــدودة٥٦.

ومــع ذلــك ، فــإن الكثافــة الســكانية هــي أيًضــا حجــة مقنعــة للمســاعدة فــي تفســير التناقــض الواســع بيــن أعــداد األضــرار 
التــي لحقــت بالمدنييــن مــن عمليــات الجيــش اإلســرائيلي فــي قطــاع غــزة مقارنــة بســوريا.

https://www.humani- ٥٦ »نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية: الجمهورية العربية السورية« ، دورة البرنامج اإلنساني ، آذار / مارس ٢٠٢١ ، تمت المراجعة في
tarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syria_2021_humanitarian_needs_overview.

 pdf

صورة لمركبة متضررة 
وعدد من الماريين 

جراء قصف سيارة مارة 
بشارع المغربي في 

١٢ مايو / أيار٢٠٢١ 
(الصورة نشرها 

(@MuathHumaid

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syria_2021_humanitarian_needs_overview.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syria_2021_humanitarian_needs_overview.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syria_2021_humanitarian_needs_overview.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/syria_2021_humanitarian_needs_overview.pdf
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Minimum number 
of civilian fatalities

Belligerent incident

Population density

1 17

1 17

N

Syria

Damascus

ــي  ــوا ف ــن قُتل ــه الذي ــغ عن ــن المبل ــدد المدنيي ــى لع ــد األدن ــو الح ــكانية ، وه ــة الس ــع الكثاف ــب م ــذا يتراك الشــكل ١٤: ه
ضربــات إســرائيلية محتملــة فــي ســوريا مــن ينايــر / كانــون الثانــي ٢٠١٣ إلــى ١٣ أكتوبــر /  تشــرين األول ٢٠٢١. 
ــة  ــي تكــون فيهــا الخريطــة باهت ــر عــن أضــرار الحــرب فــي المناطــق الت ــع معظــم التقاري كمــا تُظهــر الخريطــة - تق
باللــون البرتقالــي الفاتــح - بمعنــى آخــر ، فــي المناطــق ذات الكثافــة الســكانية المنخفضــة. يُظهــر الشــكل المصغــر مدينــة 
دمشــق المكتظــة بالســكان ، واألحيــاء المحيطــة بهــا ، حيــث تــم اإلبــاغ عــن ســقوط العديــد مــن القتلــى المدنييــن مــن 

جــراء عمليــات الجيــش اإلســرائيلي.
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كمــا تظهــر الخريطــة أعــاه ، مــن بيــن عــدد قليــل مــن حــوادث ســقوط ضحايــا مدنييــن بســبب القصــف اإلســرائيلي 
الُمبلــغ عنــه فــي ســوريا والتــي رصدتهــا الحــروب الجويــة ، وقعــت الحــوادث التــي حدثــت بشــكل عــام فــي مناطــق ذات 
كثافــة ســكانية أعلــى نســبيًا. بإلقــاء نظــرة فاحصــة علــى المنطقــة المحيطــة بدمشــق ، علــى ســبيل المثــال ، حددنــا ســتة 
ــا علــى األرجــح وإصابــة ٣٠ و٧١ آخريــن بســبب مــا قررنــا أنهــا  حــوادث تســببت فــي مقتــل مــا بيــن ١٣ و٣٥ مدنيً
»عادلــة« أو »مختلــف عليهــا« مــن اإلجــراءات اإلســرائيلية٥٧ . ومــن المحتمــل أن يمثــل هــؤالء بينهــم أكثــر مــن ثلــث 
جميــع الوفيــات بيــن المدنييــن المبلــغ عنهــا وأكثــر مــن نصــف جميــع الخســائر المدنيــة التــي تعقبتهــا الحــروب الجويــة 

والتــي ترتبــط باألعمــال اإلســرائيلية فــي ســوريا٥8.

فــي حادثــة كانــت علــى األرجــح نتيجــة غــارة إســرائيلية ، قُتــل مــا بيــن شــخصين وعشــرة أشــخاص عندمــا اســتهدف 
ــادرة نســبيًا  ــة ن ــر /  تشــرين الثانــي ٢٠١9 حــي المــزة المأهــول بالســكان فــي دمشــق. فــي حال هجــوم فــي ١٢نوفمب
ألعمــال الجيــش اإلســرائيلي فــي ســوريا ، تــم اســتهداف عضــو فــي جماعــة مســلحة فــي منــزل عائلتــه. أفــادت مصــادر 
محليــة عــن وقــوع أضــرار كبيــرة فــي المبانــي المجــاورة والســيارات والنوافــذ فــي الحــي الســكني - وهــي عامــات 

واضحــة علــى اســتخدام ســاح لــه آثــار واســعة النطــاق فــي المناطــق المأهولــة٥9.

ووردت أنبــاء عــن إصابــة مــا بيــن اثنيــن وعشــرة مدنييــن بجــروح فــي الهجــوم - بينهــم طفــل. أفــادت وكالــة األنبــاء 
ــرم  ــاد اإلســامي الفلســطينية اك ــة الجه ــم حرك ــة اســتهدفت زعي ــارة الجوي ــانا) أن الغ ــة الســورية الرســمية (س العربي
العجــوري. كمــا قُتــل نجلــه معــاذ العجــوري ، إلــى جانــب شــخص آخــر يُدعــى عبــد هللا يوســف حســن. وردت أنبــاء 
عــن إصابــة ابنــة معــاذ العجــوري بتــول وزوجتــه بجــروح. ولــم يتــم الكشــف عــن أســماء ضحايــا آخريــن للحــدث محليــا.

سقوط ضحايا مدنيين من ضربات الفصائل الفلسطينية في إسرائيل

تســتثمر الحكومــة اإلســرائيلية بـــ حمايــة المدنييــن فــي المناطــق المأهولــة مــن الهجمــات - علــى ســبيل المثــال نظــام دفــاع 
القبــة الحديديــة الــذي يســتهدف بشــكل انتقائــي صواريــخ المقاتليــن الفلســطينيين التــي تعتبــر أكبــر تهديــد للمدنييــن - تلــك 

التــي تتجــه نحــو المراكــز المدنيــة٦٠. 

ــا مدنييــن فــي إســرائيل فــي مايــو / أيــار ٢٠٢١ فــي الغالــب فــي تلــك المناطــق حيــث  وقعــت حــوادث ســقوط ضحاي
تمكنــت وابــل الصواريــخ التــي تــم إطاقهــا مــن قطــاع غــزة مــن اختــراق هــذه الدفاعــات.

ثبـُـت أن رســم خرائــط تــوزع الكثافــة الســكانية فــي إســرائيل يمثــل تحديًــا نظــًرا لعــدم وجــود ملفــات مفتوحــة المصــدر 
ــل  ــل الصــور وأوصــاف الكت ــم اســتخدام معلومــات أخــرى - مث ــة الســكانية ، ت ــات الكثاف ــل لبيان ــة. كبدي ــع البلدي لمواق
الشــاهقة ، باإلضافــة إلــى صــور األقمــار الصناعيــة ونقــاط تحديــد الموقــع الجغرافــي. وجــدت الحــروب الجويــة أنــه 
مــن المحتمــل أن ١٧ مــن أصــل ٣٣ حادثــة تــم اإلبــاغ أنهــا ســببت ســقوط ضحايــا فــي صفــوف المدنييــن نتيجــة ســقوط 

الصواريــخ الفلســطينية علــى إســرائيل خــال مايــو / أيــار ٢٠٢١ وقعــت فــي مناطــق مكتظــة بالســكان٦١.

٥٧ »من بين أولئك الموجودين في المناطق ذات الكثافة السكانية األعلى داخل دمشق ، تشير تقييمات الحروب الجوية إلى أن بعض اإلصابات ربما تكون ناتجة عن نيران النظام 
السوري المضادة للطائرات التي استهدفت طائرات إسرائيلية فوق مناطق مدنية - وهو ما يمثل ثاثة من األحداث الستة.

https://airwars.org/civilian-casu- قابلة للبحث عبر ،ISSY004 ، ISSY009 ، ISSY008 ، ISSY010 ، ISSY014 ، ISSY003 ٥8 »انظر تقييمات
alties/?country=syria&belligerent=israeli-military

ISSY004 ٥9 »لقراءة تقييم الحروب الجوية لـ

https://www.youtube.com/ ٢٧ مايو / أيار ٢٠١٣ ، رابط الفيديو ، Bloomberg Quicktake »٦٠ »شاهد على سبيل المثال »كيف تعمل منظومة القبة الحديدية
 watch?v=b4a_ie0J0hU&t=1s

٦١ »خرائط توزيع الكثافة السكانية: هي حدود إدارية متفق عليها يمكن تحديد أعداد السكان فيها - مما يجعل من الممكن تعيين الكثافة السكانية في المناطق الجغرافية. على 
عكس قطاع غزة حيث تم توفير خرائط توزيع الكثافة السكانية من قبل مكتب اإلحصاء الفلسطيني ، وفي سوريا حيث تم توفير خرائط توزيع الكثافة السكانية من قبل مكتب األمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ، لم تتمكن الحروب الجوية من تحديد خرائط توزيع الكثافة السكانية مفتوحة المصدر للحدود اإلدارية المناسبة في إسرائيل.

https://airwars.org/civilian-casualties/?country=syria&belligerent=israeli-military
https://airwars.org/civilian-casualties/?country=syria&belligerent=israeli-military
https://airwars.org/civilian-casualties/?country=syria&belligerent=israeli-military
https://www.youtube.com/watch?v=b4a_ie0J0hU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=b4a_ie0J0hU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=b4a_ie0J0hU&t=1s
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of civilian fatalities

1 2

Israel

الشــكل ١٥: يُظهــر هــذا الحــد األدنــى للقتلــى المدنييــن المبلــغ عنــه فــي إســرائيل والناجــم مباشــرة عــن أعمــال الفصائــل الفلســطينيين فــي مايــو / أيــار ٢٠٢١. 
وكمــا تُظهــر صــور األقمــار الصناعيــة ، فقــد تجمعــت هــذه الوفيــات فــي الغالــب فــي مناطــق ســكنية.
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أحــد األمثلــة حــدث فــي أشــدود فــي ١٧ مايــو / أيــار ، حيــث حــدد باحثــو الحــروب الجويــة باللغــة العبريــة مــا ال يقــل 
ــخ أطلقــت مــن قطــاع غــزة وأصابــت مبنــى ســكني مــن  ــل كثيــف مــن الصواري ــوا فــي واب ــن أصيب ــة مدنيي عــن ثاث
أربعــة طوابــق. وأعلنــت كتائــب القســام مســؤوليتها عــن الهجــوم ، لكنهــا لــم تعتــرف فــي هــذه المــرة عــن إصابــة مدنييــن 
فــي الحــادث. ذكــرت تقاريــر محليــة أن معظــم الســكان تــم حمايتهــم باالختبــاء فــي تحــت ســلم المبنــى - لكــن الزجــاج 

المكســور أصــاب ثاثــة أشــخاص.

الضحايــا فــي الســياق: لمــاذا تظــل الضربــات فــي المناطــق المأهولــة إشــكالية 
للغايــة

تدعــم النتائــج التــي توصلنــا إليهــا بشــأن قطــاع غــزة وســوريا وإســرائيل األدبيــات الراســخة بشــأن االســتخدام اإلشــكالي 
للغايــة لـــ األســلحة المتفجــرة فــي المناطــق المأهولــة بالســكان (EWIPA) - والتــي تشــير إلــى التكلفــة المميتــة للحــروب 

التــي يتــم شــنُها فــي المناطــق الحضريــة علــى المدنييــن.

ال تقتصــر هــذه الظاهــرة بالتأكيــد علــى أفعــال الجيــش اإلســرائيلي أو الفصائــل الفلســطينية المســلحة. فــي الواقــع ، يمكــن 
النظــر إلــى الحملــة علــى قطــاع غــزة علــى وجــه الخصــوص علــى أنهــا جــزء مــن اتجــاه مقلــق للغايــة تقــوم فيــه الــدول 
واآلخــرون بأعمــال عســكرية مكثفــة فــي مناطــق مأهولــة ، وغالبــا مــا تــؤدي إلــى نتائــج مدمــرة. مــن بيــن األعضــاء 
الخمســة الدائميــن فــي مجلــس األمــن التابــع لأمــم المتحــدة ، علــى ســبيل المثــال ، الصيــن فقــط لــم تقــم بشــن هجمــات 

عســكرية كبيــرة علــى األماكــن المأهولــة فــي العقــد الماضــي.

أدى هــذا التحــول الكبيــر نحــو القتــال فــي المناطــق الحضريــة بشــكل واســع النطــاق ، حيــث كان االســتخدام المكثــف 
لأســلحة المتفجــرة ، مثــل القنابــل والصواريــخ وقذائــف المدفعيــة ، ســمة مركزيــة عبــر النزاعــات ، ممــا دفــع اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر ، علــى ســبيل المثــال ، إلــى التحذيــر أن »النزاعــات المســلحة يتــم خوضهــا بشــكل متزايــد 
فــي المراكــز الســكانية ، ولكــن غالبـًـا باســتخدام أنظمــة األســلحة التــي تــم تصميمهــا فــي األصــل لاســتخدام فــي ســاحات 
القتــال المفتوحــة. عنــد اســتخدامها فــي مناطــق مأهولــة بالســكان ، مــن المرجــح جــًدا أن تــؤدي تكــون لأســلحة المتفجــرة 
ــا  ــن وســقوط الضحاي ــار عشــوائية. إنهــا ســبب رئيســي إللحــاق األذى بالمدنيي ــى آث ــرات واســعة النطــاق ال ذات التأثي

وتعطيــل الخدمــات الضروريــة لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة«.٦٢ 

https://www.icrc.org/en/explosive-weap- ٦٢ »ذُكرت في »األسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة« ، اللجنة الدولية للصليب األحمر ،  تمت المراجعة في
 ons-populated-areas

األضرار الناجمة 
عن إطاق 

الصواريخ على 
جفعتاين في ١١ 

مايو / أيار ٢٠٢١ 
(صورة نشرها 

HebMix عبر 
فيسبوك)

https://www.icrc.org/en/explosive-weapons-populated-areas
https://www.icrc.org/en/explosive-weapons-populated-areas
https://www.icrc.org/en/explosive-weapons-populated-areas
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)EWIPA( استخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة

يتســبب اســتخدام اســتخدام األســلحة المتفجرة في المناطق المأهولة (EWIPA) في إلحاق ضرر ســلبي بالمدنيين والبنية 
التحتيــة المدنيــة. وفقـًـا لمنظمــة العمــل على العنف المســلح ، في المتوســط ، يشــكل المدنيون حوالــي 9٠٪ من الجرحى أو 
القتلــى عنــد اســتخدام األســلحة المتفجــرة فــي مناطــق مأهولة بالســكان. إلحــاق الضرر وتدميــر البنية التحتيــة المدنية - بما 
فــي ذلــك الوحــدات الســكنية وإمــدادات الطاقــة وأنظمــة الميــاه والصــرف الصحــي - يــؤدي ذلــك إلــى آثــار ضــارة شــديدة 
 علــى المجتمعــات المحليــة، غالبـًـا لســنوات عديــدة بعــد انتهــاء الصــراع ، ويمكــن أن يعيــق إعــادة اإلعمــار بعــد الصراع.

تنخفــض الخســائر فــي صفــوف المدنييــن كنســبة مــن إجمالــي الوفيــات إلــى ٢٥٪ عنــد تنفيــذ الضربــات فــي مناطــق 
ــا لمنظمــة ٦٣AOAV. باإلضافــة إلــى هــذا التأثيــر المباشــر ، يمكــن أن يــؤدي تدميــر البنيــة  أقــل كثافــة ســكانية ، وفقً
التحتيــة المدنيــة إلــى إضعــاف المجتمعــات لســنوات وإعاقــة التعافــي بعــد الصــراع. يعــد اســتخدام األســلحة المتفجــرة 
فــي المناطــق المأهولــة أيًضــا دافعًــا رئيســيًا للنــزوح القســري. تزعــم معظــم الجيــوش التــي تراقبهــا الحــروب الجويــة 
ــن  ــن م ــن إلحــاق الضــرر بالمدنيي ــًدا للحــد م ــزة جي ــا مجه ــاني ، وأنه ــي اإلنس ــون الدول ــا للقان ــت وفقً ــا تم أن عملياته
ــل  ــي مــدن مث ــرة ف ــك ، شــهدت الحمــات األخي ــة. ومــع ذل ــي المناطــق المأهول ــات ف ــاء العملي األســلحة المتفجــرة أثن
الموصــل والرقــة والحويجــة وحلــب وطرابلــس وقطــاع غــزة نفــس نمــط الضــرر حيــث تــم اســتخدام األســلحة المتفجــرة 
فــي المناطــق المأهولــة بالســكان ممــا أدى إلــى وقــوع أعــداد كبيــرة مــن الضحايــا المدنييــن. يوضــح هــذا أنــه حتــى فــي 
الحــاالت التــي قــد تكــون فيهــا الوفيــات بيــن المدنييــن تقــع ضمــن حــدود القانــون الدولــي ، مــع ذلــك، فــإن حجــم الضــرر 

الــذي يلحــق بالمدنييــن يمكــن أن يكــون مدمــراً.

كان اإلخفــاق المســتمر فــي توفيــر الحمايــة الكافيــة للمدنييــن فــي المناطــق المأهولــة موضــوع جهــود مناصــرة دوليــة مــن 
األمنــاء العاميــن المتعاقبيــن لأمــم المتحــدة ، الذيــن طالبــوا الــدول منــذ عــام ٢٠٠9 بتجنــب اســتخدام األســلحة المتفجــرة 
 (INEW) ــرة ــلحة المتفج ــة لأس ــبكة الدولي ــت الش ــث حثّ ــكان. حي ــة بالس ــي المناطــق المأهول ــعة ف ــار الواس ذات اآلث
الــدول إلــى وقــف اســتخدام األســلحة المتفجــرة ذات األثــر التفجيــري واســع النطــاق فــي المناطــق المأهولــة بالســكان 
؛ ومســاعدة الضحايــا وتبــادل البيانــات حــول اإلصابــات والضربــات واســتخدام األســلحة المتفجــرة األخــرى لتســهيل 
ــدة. ــة جدي ــر دولي ــر معايي ــى تطوي ــة لأســلحة المتفجــرة (INEW) إل ــا دعــت الشــبكة الدولي  الشــفافية والمســاءلة. كم

ــدا سلســلة مــن المشــاورات لوضــع إعــان سياســي  ــه النمســا فــي عــام ٢٠١9 ، قــادت أيرلن بعــد مؤتمــر دولــي عقدت
دولــي لتعزيــز حمايــة المدنييــن مــن اســتخدام األســلحة المتفجــرة فــي المناطــق المأهولــة بالســكان. فــي منتصــف عــام 
٢٠٢١ ، أصبحــت بلجيــكا أول دولــة تصــدر قــراًرا برلمانيـًـا يدعــم فرضيــة ضــد مثــل هــذا االســتخدام. كمــا أيــدت دول 
أخــرى دعــوات لتجنــب اســتخدام األســلحة المتفجــرة التــي لهــا آثــار واســعة النطــاق فــي المناطــق المأهولــة بالســكان. 

مــن المتوقــع االنتهــاء مــن اإلعــان السياســي فــي أوائــل عــام ٢٠٢٢.

 /https://aoav.org.uk :٦٣ »اقرأ

https://aoav.org.uk/
https://aoav.org.uk/
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الخاصــة: الخســائر العاليــة فــي صفــوف المدنييــن مــن الضربــات فــي المناطق 
المأهولــة هــي مصــدر قلــق عالمــي ومحلــي

حــوادث ســقوط الضحايــا المدنييــن الناتجــة عــن الضربــات اإلســرائيلية علــى قطــاع غــزة فــي مايــو / أيــار ٢٠٢١ ، فــي 
ســوريا علــى مــدار الســنوات الثمانــي الماضيــة ، ومــن الهجمــات الصاروخيــة الفلســطينية علــى إســرائيل ، هــي األحــدث 
فــي سلســلة مــن دراســات الحالــة المقلقــة التــي تقــوض الروايــة القائلــة بــأن الحــرب ممكنــة فــي المناطــق المأهولــة. دون 

التســبب فــي وقــوع ضحايــا وإصابــات كبيــرة بيــن المدنييــن٦٤.

للمقارنــة ، خــال الحملــة التــي اســتمرت ثمانيــة أشــهر لطــرد تنظيــم داعــش مــن الموصــل ، قُتــل مــا ال يقــل عــن 9٠٠٠ 
ومــا يصــل إلــى ٢٠٠٠٠ مدنــي علــى أيــدي جميــع أطــراف القتــال - قُتــل معظمهــم بأســلحة متفجــرة ذات آثــار واســعة 
النطــاق. فــي بدايــة تلــك المعركــة فــي أواخــر عــام ٢٠١٦ ، قــدرت األمــم المتحــدة أن مــا يصــل إلــى مليــون مدنــي ظلــوا 
محاصريــن داخــل المدينــة المحاصــرة. ســاهم االســتخدام المكثــف لأســلحة المتفجــرة مــن قبــل التحالــف الــذي تقــوده 
الواليــات المتحــدة بشــكل كبيــر فــي إلحــاق الضــرر بالمدنييــن وتدميــر البنيــة التحتيــة ، مــع تقديــر الحــروب الجويــة  
أنــه مــن المحتمــل أن يكــون هنــاك مــا ال يقــل عــن ١١٦8 إلــى ١٧٢٢ قتيــًا مدنيـًـا فــي محيــط الموصــل نتيجــة أعمــال 

التحالــف وحدهــا خــال المعركــة٦٥.

وبالتالــي ، فــإن ارتفــاع عــدد الضحايــا المدنييــن فــي قطــاع غــزة هــو أحــد أعــراض اتجــاه عســكري عالمــي متصاعــد 
ومقلــق للغايــة. فــي تقريــره الســنوي لعــام ٢٠٢١ إلــى األمــم المتحــدة حــول حمايــة المدنييــن فــي الصــراع المســلح - 
بتاريــخ ٣ مايــو / أيــار ٢٠٢١ ولكنــه نُشــر بالصدفــة فــي اليــوم األخيــر مــن القتــال بيــن إســرائيل والفصائــل الفلســطينية 
- أصــر األميــن العــام لأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش علــى أنــه »حتــى فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا تؤكــد أطــراف 
النــزاع مجــدًدا أنهــا ال تســتخدم األســلحة المتفجــرة إال وفقًــا للقانــون ، وغالبًــا مــا يكــون مســتوى الضــرر الــذي يلحــق 
ــب اســتخدام األســلحة  ــى تجن ــى حاجــة األطــراف إل ــد عل ــي التأكي ــى األرض ف ــق عل ــن مدمــًرا. تســتمر الحقائ بالمدنيي
ــم وتكييــف اختيارهــم لـــ ألســلحة  ــة بالســكان وإعــادة تقيي ــار واســعة النطــاق فــي المناطــق المأهول المتفجــرة ذات اآلث

والتكتيــكات لتجنــب هــذه العواقــب الموثقــة جيــًدا علــى المدنييــن«.٦٦

قــدم هــذا التقريــر ثاثــة ســيناريوهات مختلفــة للغايــة: قصــف المدنييــن فــي قطــاع غــزة مــن قبــل أحــد أكثــر الجيــوش 
تقدًمــا فــي العالــم. قتلــى وجرحــى مدنيــون فــي إســرائيل علــى يــد أحــد المتحاربيــن فــي هجمــات أعلنــوا عنهــا  بأنفســهم 
واســتهدفت علــى وجــه التحديــد المدنييــن فــي مناطــق مأهولــة ؛ والحالــة االســتثنائية نســبيًا لضــرر مدنــي منخفــض فــي 

ســوريا مــن اإلجــراءات اإلســرائيلية - ال ســيما عنــد مقارنتهــا بالجهــات األجنبيــة األخــرى العاملــة فــي ســوريا.

النقطــة المشــتركة بيــن مــا يبــدو أنــه بيئــات نــزاع مختلفــة بشــكل كبيــر هــم أولئــك المدنيــون الذيــن وقعــوا فــي دائــرة 
العنــف ، وال ســيما فــي المناطــق المأهولــة الذيــن قُتلــوا وأصيبــوا بأســلحة متفجــرة ذات تأثيــر واســع النطــاق. أيــن ومتــى 
وكيــف تعــرض المدنييــن لــأذى يــروي قصــة مهمــة حــول كيــف يمكــن للخيــارات التــي يتخذهــا المتحاربــون أن تســتمر 
فــي إحــداث آثــار مدمــرة علــى حيــاة المدنييــن - وتوضــح بوضــوح ســبب ضــرورة تقييــد اســتخدام األســلحة المتفجــرة 

ذات التأثيــر الواســع فــي المناطــق المأهولــة.

٦٤ »التقارير الخاصة بسقوط ضحايا مدنيين في الحرب ضد داعش تضخم بشكل كبير« ، ستيفن جيه تاونسند ، فورين بوليسي ، ١٥ سبتمبر / أيلول ٢٠٢١ ،  تمت المراجعة 
https://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalition-strikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen- في

 /townsend-cjtf-oir

٦٥ »رؤية من خال األنقاض: التأثير المدني الستخدام األسلحة المتفجرة في القتال ضد داعش« ، روس بوير ، لوري تريفيرز ، كريس وودز ، إيروارز و باكس ، مارس / 
 https://airwars.org/wp-content/uploads/2020/10/PAXAirwars-Through-the-Rubble.pdf أذار ٢٠٢٠ ،  تمت المراجعة في

,S/2021/423 ، ٦٦ »حماية المدنيين في النزاعات المسلحة« ، األمين العام لأمم المتحدة ، مجلس األمن التابع لأمم المتحدة ، ٣ مايو / أيار ٢٠٢١
 https://undocs.org/S/2021/423 

https://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalition-strikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen-townsend-cjtf-oir/
https://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalition-strikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen-townsend-cjtf-oir/
https://foreignpolicy.com/2017/09/15/reports-of-civilian-casualties-from-coalition-strikes-on-isis-are-vastly-inflated-lt-gen-townsend-cjtf-oir/
https://airwars.org/wp-content/uploads/2020/10/PAXAirwars-Through-the-Rubble.pdf
https://airwars.org/wp-content/uploads/2020/10/PAXAirwars-Through-the-Rubble.pdf
https://undocs.org/S/2021/423
https://undocs.org/S/2021/423
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-05-20/secretary-gener-
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الضحايــا المدنييــن فــي محــط التركيز: دراســات من ســوريا 
وقطــاع غزة وإســرائيل

تقديــرات األضــرار التــي لحقــت بالمدنييــن فــي الحــروب الجويــة مبنيــة علــى عــدد الضحايــا ، حدثـًـا بعــد حــدث ، بنــاًء 
ــي  ــوا وُجرحــوا ف ــن قُتل ــا الذي ــى بعــض الضحاي ــا عل ــات المتضــررة نفســها. نســلط الضــوء هن ــر المجتمع ــى تقاري عل
المواقــع الثاثــة التــي نوقشــت فــي هــذا التقريــر: قطــاع غــزة وســوريا وإســرائيل. هــذه ليســت ســوى بعــض مــن مئــات 
الحــوادث المبلــغ عنهــا محليـًـا تســببت بســقوط ضحايــا مدنييــن والتــي تــم جمعهــا مــن أجــل هــذه الدراســة. قاعــدة بيانــات 

التقييــم الكاملــة متاحــة بشــكل دائــم علــى موقــع الحــروب الجويــة٦٧. 

سوريا: عائات دمرت
علــى الرغــم مــن المســتويات المنخفضــة نســبيًا ألعــداد الضحايــا المدنييــن الناجمــة عــن الحملــة اإلســرائيلية فــي ســوريا 
التــي حددتهــا الحــروب الجويــة ، فــإن التأثيــر علــى المجتمعــات عندمــا تخطــأ الضربــات يمكــن أن يكــون كارثيــاً مدمــًرا.

ــات ،  ــس البي ــا ، أن ــري باش ــى بك ــب مصطف ــا ، رات ــري باش ــب بك ــاف رات ــق: إي ــوز  2019: دمش ــو / تم 1 يولي
عبدالرحمــن ، رامــا أرنــاؤوط.68

فــي األول مــن تمــوز / يوليــو ٢٠١9 ، قُتــل مــا بيــن خمســة و ١٦ مدنيــاً جــراء قصــف الطائــرات الحربيــة اإلســرائيلية 
عــدة مواقــع عســكرية فــي ريــف دمشــق ، وتحديــداً منطقــة صحنايــا. تعتبــر الحــروب الجويــة هــذه الحادثــة كـــ أول حادثة 
رئيســية كبيــرة يســقط فيهــا مدنييــن مــن جــراء األعمــال اإلســرائيلية األخيــرة فــي ســوريا. وكان مــن بيــن القتلــى طفــان 
علــى األقــل. قُتــل طفــل يبلــغ مــن العمــر ســبعة أشــهر مــع والدتــه ووالــده ، بينمــا ماتــت فتــاة صغيــرة مــع والدهــا، وهــو 

. طبيب

باإلضافــة إلــى العائلتيــن اللتيــن قتلتــا ، أصيــب مــا يصــل إلــى ٥٠ ٥٠ شــخًصا آخــر فــي هــذا الحــادث ، مــن بينهــم ٢٠ 
تــم توثيقهــم باالســم تســميتهم مــن قبــل المصــادر المحليــة.

وذكــرت صحيفــة ديلــي تلغــراف أن الجيــش اإلســرائيلي رفــض التعليــق علــى المزاعــم الســورية عــن مقتــل مدنييــن 
فــي هــذا الحــادث ، وقالــت لمراســلها: »نحــن ال نعلــق علــى التقاريــر األجنبيــة«. تــم تقديــم الــرد نفســه لهــذا التقريــر 
مــن قبــل الجيــش اإلســرائيلي ، عندمــا طلبــت الحــروب الجويــة معلومــات حــول تقييــم الخســائر المدنيــة فــي ســوريا٦9.

 /https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-syria-the-gaza-strip ٦٧ “أقرأ

https://airwars.org/civilian-casualties/issy003-july-1-2019 على ISSY003 ٦8 “اقرأ تقييم الحروب الجوية

٦9 “صاروخ سوري مضاد للطائرات يسقط في قبرص بينما الضربات اإلسرائيلية »تقتل مدنيين« بالقرب من دمشق ، راف سانشيز ، التلغراف ، ١ يوليو / تموز ٢٠٢١ ، 
 /https://www.telegraph.co.uk/news/2019/07/01/israeli-strikes-kill-civilians-syria-stray-regime-missile-crashes تمت مراجعته في

صورة الدكتور راتب 
مصطفى بكري باشا 

وابنته إياف راتب بكري 
باشا ، قتا في قصف 
إسرائيلي مزعوم على 
ريف دمشق في األول 

من تموز / يوليو ٢٠١9 
(الصورة من بلدي نيوز)

https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-syria-the-gaza-strip/
https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-syria-the-gaza-strip/
https://airwars.org/civilian-casualties/issy003-july-1-2019
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/07/01/israeli-strikes-kill-civilians-syria-stray-regime-missile-crashes/
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/07/01/israeli-strikes-kill-civilians-syria-stray-regime-missile-crashes/
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ــن  ــلة م ــرائيل سلس ــنت إس ــي ٢٠١9 ، ش ــرين الثان ــر / تش ــن ١9 و٢٠ نوفمب ــام ، بي ــس الع ــن نف ــق م ــت الح ــي وق ف
الغــارات الجويــة علــى مواقــع إيرانيــة ومواقــع تابعــة للنظــام حــول دمشــق ، فيمــا قالــت إنــه انتقــام لصواريــخ إيرانيــة 
الصنــع مزعومــة أطلقــت علــى إســرائيل. وفــي أحــد المواقــع المســتهدفة ، فقــدت أحــد العوائــل األب واألم ، فيمــا أصيــب 

االبــن البالــغ مــن العمــر ١٤ عاًمــا.

وفــي موقــع آخــر مــن المواقــع المســتهدفة فــي نفــس التوقيــت ، أصيبــت فتــاة تبلــغ مــن العمــر ١٧ عامــا ، إلــى جانــب 
عــدد آخــر ، بشــظايا فــي مبنــى ســكني فــي ضاحيــة قدســيا بريــف دمشــق. وقالــت والــدة الفتــاة المصابــة لـــ »ســانا«: 
»بعــد اختفــاء الدخــان والغبــار ، رأيــت ابنتــي البالغــة مــن العمــر ١٧ عاًمــا تصــرخ وهــي غارقــة فــي دمائهــا ، فاضطــر 

والدهــا إلــى نقلهــا إلــى مستشــفى المواســاة بدمشــق ، حيــث تتلقــى العــاج حاليًــا.« 

أقــر الجيــش اإلســرائيلي بشــن ضربــات فــي أنحــاء ســوريا ذلــك المســاء ردا علــى هجــوم صاروخــي علــى إســرائيل 
نســب إلــى الميليشــيات اإليرانيــة ، لكنــه لــم يعتــرف بســقوط ضحايــا مدنييــن.٧١

/https://airwars.org/civilian-casualties/issy005-november-19-2019 على ISSY005 ٧٠ “اقرأ تقييم الحروب الجوية

٧١ »عاجل: لقد نفذنا للتو ضربات واسعة النطاق لفيلق القدس اإليراني والقوات المسلحة السورية في سوريا رًدا على الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل من قبل قوة إيرانية 
https://twitter.com/IDF/status/1196973332689833985?s=20 :٢٠ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠١9 ، تويتر ، IDF، »في سوريا الليلة الماضية

منزل عائلة الصفدي 
- قُتل أيوب الصفدي 

وزوجته نادية الصفدي 
عندما دمر صاروخ 

إسرائيلي مزعوم 
المبنى المكون من 

طابقين اللذين سكنوا 
فيهما ، وأصيب ابنهما 

أحمد الصفدي البالغ 
من العمر ١٤ عاًما. 

(الصورة نشرتها 
Beat Tema على 

(Facebook

https://airwars.org/civilian-casualties/issy005-november-19-2019/
https://airwars.org/civilian-casualties/issy005-november-19-2019/
https://twitter.com/IDF/status/1196973332689833985?s=20
https://twitter.com/IDF/status/1196973332689833985?s=20
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قطاع غزة: أطفال مصابين

كمــا هــو موضــح فــي هــذا التقريــر ، دفــع األطفــال ثمنــاً باهظــاً خــال النــزاع فــي قطــاع غــزة فــي مايــو / أيــار ٢٠٢١ 
، كمــا فعلــوا فــي جــوالت التصعيــد الســابقة - حيــث يُقــال إن أكثــر مــن ثلــث المدنييــن الذيــن قُتلــوا هــم مــن األطفــال.

13 مايــو / أيــار 2021: الجنينــة - قطــاع غــزة: إبراهيــم محمــد الرنتيســي ، ســهام يوســف عــزارة )الرنتيســي( ، 
شــيماء ديــاب محمــد موســى.72

وكان أحــد الضحايــا الطفــل إبراهيــم محمــد الرنتيســي ، أقــل مــن عاميــن ، والــذي قُتــل مــع ثاثــة مــن أفــراد األســرة 
اآلخريــن عندمــا ورد أن الغــارات الجويــة اإلســرائيلية أصابــت منــزالً مــن ثاثــة طوابــق. ومــن المرجــح أن الضربــات 
اســتهدفت زعيــم كتائــب القســام رائــد الرنتيســي الــذي قتــل هــو اآلخــر فــي الهجــوم. وبحســب مــا ورد أصيــب ١٥ مدنيــا 

آخــر بجــروح.٧٣

ــاًءا  ــة مس ــاعة الثامن ــي الس ــي ف ــة الرنتيس ــن عائل ــاء م ــت نس ــات ، تجمع ــوم اإلضراب ــي ي ــه ف ــي« أن ــادت »العرب وأف
لاحتفــال بــأول أيــام عيــد الفطــر ، وَجلبــن الطعــام والحلويــات كجــزء مــن االحتفــال. بعــد وقــت قصيــر مــن تجمعهــم ، 

أصــاب صــاروخ إســرائيلي منزلهــم.

وقالــت رائــدة الرنتيســي ، التــي قتلــت والدتهــا فــي الغــارة الجويــة ، لـــ »العربــي«: »إن الصــاروخ اإلســرائيلي انتهــك 
حرمــة منزلنــا وحولــه إلــى أنقــاض تتطايــر بداخلــه الجثــث واأللعــاب والمابــس والفــراش«. وأضافــت أن »كل شــيء 
ــبب  ــات بس ــت الصرخ ــاب ، وارتفع ــرت األلع ــارود ، وتناث ــوت والب ــة الم ــاك) رائح ــت هن ــاد ، (كان ــى رم ــول إل تح

المأســاة«.٧٤

15 مايــو / أيــار 221: مخيــم الشــاطئ: يامــن أبــو حطــب ، بــال أبــو حطــب ، يوســف أبــو حطــب ، 
مريــم أبــو حطــب ، ياســمين حســن أبــو حطــب ، مهــا أبــو حطــب )الحديــدي( ، عبــد الرحمــن الحديــدي 

، صهيــب الحديــدي ، يحيــى الحديــدي وأســامة الحديــدي75

فــي ليلــة ١٥ مايــو / أيــار ، قُتــل مــا ال يقــل عــن ثمانيــة أطفــال فــي غــارة إســرائيلية علــى منــزل فــي مخيــم الشــاطئ 
لاجئيــن. أفــادت المصــادر أن أثنتيــن مــن األمهــات ، مــن عائلــة واحــدة ، توفيتــا فــي هــذا الهجــوم ، وفقــدت كل منهمــا 
أربعــة أطفــال ، تتــراوح أعمارهــم بيــن الخامســة والرابعــة عشــر. ُعثــر علــى الطفــل عمــر الحديــدي ، البالــغ مــن العمــر 
خمســة أشــهر ، علــى قيــد الحيــاة وســط األنقــاض بيــن ذراعــي والدتــه المتوفــاة. وبحســب مــا ورد كانــت األســرة تحتفــل 

بعطلــة نهايــة األســبوع الطويلــة بعــد العيــد.
 

عــاء أبــو حطــب ، الــذي قُتلــت كل مــن زوجتــه وأطفالــه وأختــه وأوالد أختــه فــي الغــارة ، قــال لـــ هيومــن رايتــس 
ــا للذهــاب إلــى بعــض  ووتــش هــذا الشــاهد: »غــادرت منزلــي ســيًرا علــى األقــدام فــي حوالــي الســاعة ١:٣٠ صباًح
ــات  ــد لشــراء ألعــاب ووجب ــرة التــي تســبق العي ــزال مفتوحــة فــي وقــت متأخــر خــال الفت ــة التــي مات المتاجــر المحلي

خفيفــة لأطفــال بمناســبة العيــد ولـــ شــراء بعــض الطعــام ، ألننــا كنــا جائعيــن.

قــال أبــو حطــاب إنــه بعــد حوالــي ١٥ دقيقــة مــن مغادرتــه ، ســمع »انفجــارا مدويــا هــز المنطقــة بأكملهــا. ركضــت 
ــت  ــي. أصب ــدور حول ــاض. شــعرت أن كل شــيء ي ــى أنق ــد تحــول إل ــي. كان ق ــه منزل ــت أن ــداً نحــو الدخــان ورأي عائ
بصدمــة وأغمــي علــي. عندمــا اســتعدت وعيــي ، رأيــت عمــال اإلنقــاذ يبحثــون عــن جثــث تحــت األنقــاض وينتشــلون 
أشــائهم. أدى الهجــوم إلــى تقطيــع الجثــث. وظلــت أجــزاء أخــرى تحــت األنقــاض ألنهــم لــم يتمكنــوا مــن العثــور عليهــا. 
لــم يكــن هنــاك مســلحون فــي منزلــي أو بالقــرب منــه وال صواريــخ أو قاذفــات صواريــخ هنــاك. مــا زلــت ال أعــرف 

لمــاذا قصفــوا منزلــي وقتلــوا زوجتــي وأوالدي وأختــي وأطفالهــا«.

/https://airwars.org/civilian-casualties/ispt041-may-13-2021 على ISPT٧٢ “اقرأ تقييم الحروب الجوية ٠٤١

/https://airwars.org/civilian-casualties/ispt033-may-12-2021 على ISPT041 ٧٣ “اقرأ تقييم الحروب الجوية

https://www.alaraby. ٧٤ »مأساة آل الرنتيسي .. إسرائيل تحول فرحة العيد إلى جنازة جماعية في رفح« ، العربي نيوز ، ١٥ مايو / أيار ٢٠٢١ ، تمت المراجعة على
 com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-23748

/https://airwars.org/civilian-casualties/ispt068-may-15-2021 على ISPT068 ٧٥ »اقرأ تقييم الحروب الجوية

https://airwars.org/civilian-casualties/ispt041-may-13-2021/
https://airwars.org/civilian-casualties/ispt041-may-13-2021/
https://airwars.org/civilian-casualties/ispt033-may-12-2021/
https://airwars.org/civilian-casualties/ispt033-may-12-2021/
https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-23748
https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-23748
https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-23748
https://airwars.org/civilian-casualties/ispt068-may-15-2021/
https://airwars.org/civilian-casualties/ispt068-may-15-2021/
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اعتــرف الجيــش اإلســرائيلي بتنفيــذ الغــارة ، حيــث علــق المتحــدث باســم الجيــش اإلســرائيلي ، أفيخــاي أدرعــي ، فــي 
تغريــدة علــى تويتــر بــأن الجيــش اإلســرائيلي »اســتهدف عــددا مــن مســؤولي حمــاس داخــل شــقة اســتخدمت كمبنــى 

إرهابــي فــي مخيــم الشــاطئ« مضيفــا أن الحادثــة ال تــزال »قيــد التحقيــق«. 

قطاع غزة: الصحفيون في خطر
تــم اإلبــاغ عــن هجمــات علــى المؤسســات اإلعاميــة علــى نطــاق واســع فــي قطــاع غــزة خــال مايــو / أيــار ٢٠٢١ 
ــا بعــد ثاثــة أيــام فقــط مــن النــزاع حثــت فيــه القــوات اإلســرائيلية علــى  ، حيــث نشــرت لجنــة حمايــة الصحفييــن بيانً
االمتنــاع عــن قصــف المؤسســات اإلعاميــة٧٦. بعــد ذلــك بيوميــن ، فــي ١٥ مايــو / أيــار ، تــم تصويــر التدميــر الكامــل 
لمكتــب الجزيــرة وأسوشــيتد بــرس(AP)٧٧ الموجــودة فــي مبنــى الجــاء المكــون مــن ١١ طابقـًـا ، وتــم بثــه علــى الهــواء 
مباشــرة علــى قنــاة الجزيــرة.٧8 وأعطــت القــوات اإلســرائيلية تحذيــرات مســبقة للســكان ووكالــة أسوشــيتد بــرس وقنــاة 

الجزيرة ، ولم تسجل إصابات بين المدنيين في هذا القصف.

ــارات  ــن الغ ــات م ــون لإلصاب ــث تعــرض الصحفي ــة ســتة حــوادث أخــرى حي ــك ، رصــدت الحــروب الجوي ــع ذل وم
اإلســرائيلية. وفقـًـا لتقديــرات الحــروب الجويــة ، قُتــل ثاثــة صحفييــن مدنييــن فــي النــزاع ، وأصيــب ســتة آخــرون. بينما 
لــم يكــن هنــاك مــا يشــير مــن المصــادر حــول مــا إذا كان هــؤالء الصحفييــن قــد اســتهدفوا عــن قصــد مــن قبــل جيــش 
الدفــاع اإلســرائيلي أم ال ، ودعــت لجنــة حمايــة الصحفييــن الحكومــة اإلســرائيلية إلــى توضيــح مــا إذا كانــت الســلطات 

اإلســرائيلية قــد نفــذت هجمــات متعمــدة علــى منــازل الصحفييــن.

٧٦ »الغارات الجوية اإلسرائيلية تدمر المباني التي تضم أكثر من ١٢ وسيلة إعامية في قطاع غزة« ، لجنة حماية الصحفيين ، ١٣ مايو / أيار ٢٠٢١ ، تم المراجعة في 
 /https://cpj.org/2021/05/israeli-air-strikes-destroy-buildings-housing-more-than-a-dozen-media-outlets-in-gaza

٧٧ »العد التنازلي للغارة الجوية: لحظة قصف القوات اإلسرائيلية برج الجاء ، قطاع غزة« ، كامل أحمد ، جو دايك ، أنس بابا ، غاري بايت ، الجارديان ، ٢8 يوليو / 
https://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2021/jul/28/countdown-to-demoli- ٢٠٢١ ، تم المراجعة في  تموز

 tion-the-story-of-al-jalaa-tower-gaza-israel-palestine

٧8 »هذا البرج هو المكان الذي توجد فيه مكاتب الجزيرة ... كانت ...«. @hallamohieddeen لديها مهمة مروعة تتمثل في مشاهدة ووصف الدمار الذي قامت به 
https://twitter. من قناة الجزيرة ، ١٥ مايو / أيار ٢٠٢١ ، تمت مراجعته في (swilsonnews) إسرائيل لمبنى زمائنا في في قطاع غزة »، ستيفن ويلسون على تويتر

com/swilsonnews/status/1393545932743061507?s=20

تشييع جنازة ١٠ نساء 
وأطفال قتلوا في الغارات 

اإلسرائيلية على مخيم 
الشاطئ في ١٥ مايو / أيار 

٢٠٢١ (الصورة نشرها 
(@activestills

https://cpj.org/2021/05/israeli-air-strikes-destroy-buildings-housing-more-than-a-dozen-media-outlets-in-gaza/
https://cpj.org/2021/05/israeli-air-strikes-destroy-buildings-housing-more-than-a-dozen-media-outlets-in-gaza/
https://cpj.org/2021/05/israeli-air-strikes-destroy-buildings-housing-more-than-a-dozen-media-outlets-in-gaza/
https://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2021/jul/28/countdown-to-demolition-the-story-of-al-jalaa-tower-gaza-israel-palestine
https://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2021/jul/28/countdown-to-demolition-the-story-of-al-jalaa-tower-gaza-israel-palestine
https://twitter.com/hallamohieddeen
https://twitter.com/hallamohieddeen
https://twitter.com/swilsonnews/status/1393545932743061507?s=20
https://twitter.com/swilsonnews/status/1393545932743061507?s=20
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12 مايــو / أيــار 2021 ، تــل الهــوى ، قطــاع غــزة: مريــم محمــد عــوده التلبانــي ، زيــد محمــد عــوده 

التلبانــي ، ريمــا ســعد ، هالــة حســين رأفــت الريفي.79

مــن بيــن القتلــى الصحفيــة ريمــا ســعد البالغــة مــن العمــر ٣٠ ٣٠ عاًمــا ، وكانــت حامــًا فــي شــهرها الرابــع. قُتلــت 
فــي غــارة يــوم ١٢ مايــو / أيــار مــع ابنهــا البالــغ مــن العمــر خمــس ســنوات وابنتهــا البالغــة مــن العمــر ثــاث ســنوات 
وزوجهــا. وصفــت شــقيقتها ســمر ريمــا ســعد بأنهــا »طموحــة ... تناقــش دائًمــا خططهــا لبــدء مشــروع يســاعد النــاس 

فــي العثــور علــى وظائــف مســتقلة«.

19 مايو / أيار ، الرضوان ، قطاع غزة: يوسف أبو حسين80

انتشــرت فــي وســائل اإلعــام الدوليــة مقتــل يوســف أبــو حســين ، الصحفــي فــي إذاعــة األقصــى (محطــة تابعــة لحمــاس) 
فــي ١9 مايــو / أيــار. قُتــل يوســف عندمــا قيــل إن القــوات اإلســرائيلية أطلقــت ثاثــة صواريــخ علــى مبنــى مــن خمســة 
ــراد  ــة أف ــرة إن بقي ــاة الجزي ــده لقن ــال وال ــة الســيد حســين. ق ــزل عائل ــت من ــي حــي الشــيخ رضــوان ، أصاب ــق ف طواب

األســرة تمكنــوا مــن الفــرار عندمــا ســقط الصــاروخ ، »لكــن ابنــي يوســف ... قُتــل«.

أدانــت لجنــة حمايــة الصحفييــن الهجــوم ، و »دعــت الســلطات اإلســرائيلية إلــى توضيــح مــا إذا كانــت قصفــت منزلــه 
عمــًدا«. اعتبــاًرا مــن ٣ نوفمبــر/ تشــرين الثانــي ٢٠٢١ ، أكــدت لجنــة حمايــة الصحفييــن لـــ الحــروب الجويــة أنهــا لــم 

تتلــق رًدا مــن الجيــش اإلســرائيلي بعــد.

إسرائيل: كبار السن في خطر
فــي إســرائيل ، ســتة مــن أصــل ٣٣ حادثــة أدت لســقوط ضحايــا مدنييــن ناجمــة عــن إطــاق الصواريــخ الفلســطينية 

ــا. والتــي حددتهــا الحــروب الجويــة شــملت أشــخاًصا تزيــد أعمارهــم عــن ٦٠ عاًم

19 مايو / أيار 2021 ، سديروت ، إسرائيل: )األسماء غير معروفة(81

فــي إحــدى الحــوادث التــي وقعــت فــي ســديروت فــي ١9 مايــو / أيــار - والتــي أعلنــت كتائــب القســام مســؤوليتها عنهــا 
رســمياً - أفــادت األنبــاء أن رجــاً يبلــغ مــن العمــر ٦٥ عامــاً و اّخــر ٧٢ عامــاً أصيبــوا فــي قبــو منزلهــم مــع أفــراد 
ــي  ــا بجــروح ف ــغ مــن العمــر ٧٢ عاًم ــب الرجــل البال ــخ. أصي ــزل بصواري ــتهدف المن ــا اُس ــة عندم ــن مــن العائل آخري
رأســه فــي هجــوم ليــاً ورد أنــه تســبب أيًضــا فــي إتــاف الســيارات والمبانــي األخــرى فــي المنطقــة ، وقطــع التيــار 

الكهربائــي.

13 مايو / أيار 2021 ، شتوليم ، إسرائيل: ميريام آري82

فــي ثــاث حــاالت علــى األقــل ، ورد أن مدنييــن مســنين لقــوا مصرعهــم أو أصيبــوا أثنــاء هروبهــم إلــى الماجــئ بعــد 
ســماع صفــارات اإلنــذار للتحذيــر مــن الهجمــات. كان هــذا هــو الحــال مــع ميريــام آري البالغــة مــن العمــر 8٤ عاًمــا ، 

والتــي توفيــت بعــد إصابتهــا فــي الــرأس فــي ١٣ مايــو / أيــار أثنــاء هجــوم صاروخــي مــن قبــل حمــاس.

هاجــرت الســيدة آري إلــى إســرائيل فــي عــام ١9٤9 مــن اليمــن ، وفــي مقابلــة عــام ٢٠١٦ مــع وســائل اإلعــام المحليــة 
وصفــت حياتهــا األســرية فــي إســرائيل: »أنــا بالفعــل جــدة عظيمــة ، ولــدي تســعة أطفــال ، ولــدي طفــل آخــر يدعــى 
جبرائيــل ، وقــد مــات بســبب الصــرع. . لــدي 9 أحفــاد ». أفــاد مســعف كان فــي الموقــع أن الســيدة آري انزلقــت بعــد 
دوي صفــارات اإلنــذار فــي بلــدة شــتوليم فــي الســاعة ١٠:٣8 مســاء يــوم ١٣ مايــو / أيــار ، لتنبيــه الســكان إلــى هجــوم 

وشيك.

/https://airwars.org/civilian-casualties/ispt021-may-12-2021 على ISPT021 ٧9 »اقرأ تقييم الحروب الجوية

/https://airwars.org/civilian-casualties/ispt116-may-19-2021 على ISPT116 8٠ “اقرأ تقييم الحروب الجوية

/https://airwars.org/civilian-casualties/palis030-may-19-2021 على PALIS030 8١ “اقرأ تقييم الحروب الجوية

/https://airwars.org/civilian-casualties/palis021-may-13-2021  على  PALIS021 8٢ “اقرأ تقييم الحروب الجوية

https://airwars.org/civilian-casualties/ispt021-may-12-2021/ 
https://airwars.org/civilian-casualties/ispt021-may-12-2021/ 
https://airwars.org/civilian-casualties/ispt116-may-19-2021/ 
https://airwars.org/civilian-casualties/ispt116-may-19-2021/ 
https://airwars.org/civilian-casualties/palis030-may-19-2021/ 
https://airwars.org/civilian-casualties/palis030-may-19-2021/ 
https://airwars.org/civilian-casualties/palis021-may-13-2021/ 
https://airwars.org/civilian-casualties/palis021-may-13-2021/ 
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إسرائيل: الوصول إلى الماجئ

مــن المحتمــل أن يكــون لنظــام صفــارات اإلنــذار اإلســرائيلي المتقــدم ، والشــبكة التــي تضــم أكثــر مــن مليــون ملجــأ ، 
دوًرا مهًمــا فــي حمايــة المدنييــن خــال مايــو / أيــار ٢٠٢١ ، علــى الرغــم مــن إطــاق آالف الصواريــخ مــن قطــاع 
غــزة باتجــاه المناطــق المأهولــة8٣. كان هنــاك الكثيــر مــن التغطيــة لــدور نظــام الدفــاع اإلســرائيلي »القبــة الحديديــة« 
فــي حمايــة المدنييــن مــن الهجمــات الصاروخيــة. ومــع ذلــك ، اســتثمرت الســلطات اإلســرائيلية أيًضــا بشــكل كبيــر فــي 
الماجــئ وصفــارات اإلنــذار - قُــدرت فــي عــام ٢٠١٥ بمبلــغ ١٤٠ مليــون دوالر علــى أنظمــة اإلنــذار ، وأكثــر مــن 

٣8٤ مليــون دوالر علــى تعزيــز المبانــي وبنــاء الماجــئ.8٤

12 مايو / أيار، سديروت ، إسرائيل: إيدو أفيغال85

فــي ســديروت ، إحــدى البلــدات األقــرب إلــى الحــدود مــع قطــاع غــزة ، خصصــت الســلطات اإلســرائيلية ميزانيــة كبيــرة 
لتحصيــن المبانــي وبنــاء الماجــئ.8٦ علــى الرغــم مــن هــذا العمــل المكثــف ، تشــير تقييمــات الحــروب الجويــة إلــى 
مقتــل طفــل واحــد علــى األقــل وإصابــة مــا بيــن خمســة إلــى عشــرة مدنييــن آخريــن فــي هجمــات صاروخيــة علــى فــي 
المدينــة وحولهــا خــال شــهر مايــو / أيــار ٢٠٢١. وفــي المجمــوع ، تــم اإلبــاغ عــن مقتــل طفليــن بنيــران الفصائــل 
الفلســطينية فــي إســرائيل أثنــاء الهجــوم. كان إيــدو أفيغــال البالــغ مــن العمــر خمــس ســنوات يحتمــي فــي غرفــة آمنــة 

عندمــا أصيــب فــي بطنــه بشــظية كســرت زجــاج الغرفــة الســميك.8٧

وهــذا يعكــس شــدة الهجمــات التــي شــنتها حمــاس علــى المناطــق الســكنية فــي إســرائيل. قبــل يــوم مــن مقتــل إيــدو ، 
نشــرت القســام علــى قناتهــا علــى التلغــرام بعــد سلســلة مــن خمــس هجمــات صاروخيــة باتجــاه المدينــة المأهولة بالســكان: 
»العــدو يعتــرف بوقــوع إصابــات وأضــرار مباشــرة لمبنــى وانقطــاع التيــار الكهربائــي بعــد قصــف صواريــخ القســام 
األخيــر لســديروت المغتصبــة«. إن مقاتلــي كتائــب القســام غيــر مألوفيــن بيــن مراقبــي الحــرب الجويــة مــن المتحاربيــن 
فــي االعتــراف بســقوط ضحايــا مدنييــن الــذي لحــق بالمدنييــن بعــد حــدوث الضربــة - ليــس كـــ إقــرار بالمســاءلة ، ولكــن 

بــدالً مــن ذلــك كتفاخــر بســقوط ضحايــا مدنييــن.

حــاالت مثــل »أيــدو« هــي اســتثناءات لوجــه اّخــر لـــ أحــد أنظمــة الحمايــة األكثــر تقدًمــا فــي العالــم. ومــع ذلــك ، أشــار 
مقــال نشــرته صحيفــة »هآرتــس« فــي أعقــاب نــزاع مايــو / أيــار إلــى أربــع حــوادث أظهــرت مــا وصفــه الصحفــي بــار 

بيليــج بالتأثيــر »المميــت« للفقــر فــي الحــرب - خاصــة فيمــا يتعلــق بالوصــول المحــدود إلــى الماجــئ.88

ســلط التحقيــق الضــوء علــى مقتــل عامليــن تاياندييــن فــي مصنــع صعــب الوصــول منــه إلــى الماجــئ. مقتــل إســرائيلي 
معــاق قُتــل فــي المنــزل الــذي كان يعيــش فيــه. عاملــة الرعايــة الهنديــة ســوميا ســانتوش التــي توفيــت أثنــاء رعايــة امــرأة 
إســرائيلية مســنة تحــت مســؤوليتها ؛ وأب وابنتــه قتــا فــي قريــة دهمــش العربيــة اإلســرائيلية89. جميــع الحــوادث تــم 

تفصيلهــا علــى الموقــع اإللكترونــي لـــ لحــروب الجويــة.9٠

https://www.theguardian.com/  8٣ »أوكار يوم القيامة: داخل الماجئ اإلسرائيلية - بالصور ، الجارديان ، ١٤ أغسطس / اّب ٢٠٢١ ، تمت المراجعة في
 artanddesign/gallery/2017/aug/14/israel-bomb-shelters-adam-reynolds-photography

8٤ »فعالية الهجمات الصاروخية والدفاعات في إسرائيل ، مايكل جيه أرمسترونج ، مجلة دراسات األمن العالمي ، المجلد ٣ ، العدد ٢ ، أبريل / نيسان ٢٠١8 ، الصفحات 
 https://academic.oup.com/jogss/article/3/2/113/4964794 ١١٣-١٣٢ ، ١١ أبريل / نيسان ٢٠٢١ ، تمت المراجعة في

/https://airwars.org/civilian-casualties/palis015-may-12-2021  على  PAS015 8٥ »اقرأ تقييم الحروب الجوية

https://www.jpost. 8٦ »سديروت المحصنة تواصل الحياة تحت تهديد من قطاع غزة ، إلياهو كامشر ، جيروزاليم بوست ، ٢9 يوليو / تموز ٢٠١٦ ، تمت مراجعته في
com/Israel-News/A-fortified-Sderot-continues-life-under-the-threat-from-Gaza-462713

/https://airwars.org/civilian-casualties/palis015-may-12-2021 على  PAS015 8٧  “اقرأ تقييم الحروب الجوية

88 »القتلى اإلسرائيليون للنزاع األخير في قطاع غزة يظهرون مدى الفقر المميت ، خاصة في زمن الحرب« ، بار بيليج ، هآرتس ، ٢٢ مايو / أيار ٢٠٢١ ، تمت المراجعة 
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-victims-of-latest-gaza-conflict-show-how-lethal-poverty-is-especially-in- في

wartime-1.9833463

89  »تمت تغطية المزيد من التفاصيل حول الوصول إلى الماجئ وغيرها من الخدمات األساسية داخل المناطق العربية اإلسرائيلية في إسرائيل ، على سبيل المثال من قبل 
هيومن رايتس ووتش : https://www.hrw.org/news/2010/10/08/israel-grant-status-long-denied-arab-village-central-israel ومديرة اإلعام 

/https://jewishcurrents.org/road-to-nowhere والسياسة في صندوق إسرائيل الجديد إليشيفا غولدبرغ في

/https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-syria-the-gaza-strip 9٠ »اقرأ

https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2017/aug/14/israel-bomb-shelters-adam-reynolds-photography
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2017/aug/14/israel-bomb-shelters-adam-reynolds-photography
https://academic.oup.com/jogss/article/3/2/113/4964794
https://airwars.org/civilian-casualties/palis015-may-12-2021/ 
https://airwars.org/civilian-casualties/palis015-may-12-2021/ 
https://www.jpost.com/Israel-News/A-fortified-Sderot-continues-life-under-the-threat-from-Gaza-462713
https://www.jpost.com/Israel-News/A-fortified-Sderot-continues-life-under-the-threat-from-Gaza-462713
https://www.jpost.com/Israel-News/A-fortified-Sderot-continues-life-under-the-threat-from-Gaza-462713
https://airwars.org/civilian-casualties/palis015-may-12-2021/
https://airwars.org/civilian-casualties/palis015-may-12-2021/
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-victims-of-latest-gaza-conflict-show-how-lethal-poverty-is-especially-in-wartime-1.9833463
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-victims-of-latest-gaza-conflict-show-how-lethal-poverty-is-especially-in-wartime-1.9833463
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-victims-of-latest-gaza-conflict-show-how-lethal-poverty-is-especially-in-wartime-1.9833463
https://www.hrw.org/news/2010/10/08/israel-grant-status-long-denied-arab-village-central-israel
https://jewishcurrents.org/road-to-nowhere/
https://jewishcurrents.org/road-to-nowhere/
https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-syria-the-gaza-strip
https://airwars.org/conflict/israeli-military-in-syria-the-gaza-strip
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الملحقات
الملحق أ: تصنيف الضرر المدني

يمكــن وصــف نهــج الحــروب الجويــة لتقديــرات ســقوط الضحايــا المدنييــن علــى أفضــل وجــه علــى أنــه مراقبــة محليــة 
ــى جانــب  ــل المجتمعــات المتضــررة - إل ــا مــن قب ــات ســقوط الضحاي ــة لـــ مطالب ــة باســتخدام للغــة األصلي ــدة للغاي بعي

مراجعــة التقاريــر والمطالبــات األوســع مــن قبــل المتحاربيــن ووســائل اإلعــام والمحققيــن اآلخريــن.

اســتخدمت الحــروب الجويــة هــذه المنهجيــة المعياريــة9١ لتحديــد وتقييــم واإلبــاغ عــن مزاعــم ســقوط ضحايــا مدنييــن 
فــي ســوريا التــي يعــود تاريخهــا إلــى ٢٠١٣ مــن الغــارات اإلســرائيلية المبلــغ عنهــا ؛ ومــن نــزاع ١٠ إلــى ٢٠ مايــو 
/ أيــار ٢٠٢١ الــذي أثــر علــى قطــاع غــزة وإســرائيل - أي البحــث اللغــوي األساســي للمــواد مفتوحــة المصــدر حيــث 
يُزعــم وقــوع أضــرار مدنيــة (باللغــات العربيــة والعبريــة واإلنجليزيــة) ؛ تحديــد الموقــع الجغرافــي لأحــداث أرشــفة 
ــا  ــا. تصنيفاتن ــع المعلومــات المتاحــة حالي ــم مؤقــت للحــادث علــى أســاس جمي ــع المــواد مفتوحــة المصــدر ؛ وتقيي جمي

هــي كمــا يلــي:

مؤكد

في حال أقَر أحد أطراف النزاع بالمسؤولية عن قتل أو إصابة مدنيين أو قوات حليفة في حادث معين.

وهــذا يفســر ســبع حــوادث فــي إســرائيل أعلــن فيهــا مســلحو كتائــب القســام مســؤوليتهم مباشــرة عــن مقتــل المدنييــن. 
فــي قطــاع غــزة ، اعتــرف جيــش الدفــاع اإلســرائيلي بقتــل مدنييــن فــي حادثــة واحــدة فقــط. لــم يعترفــوا إلــى اآلن بــأي 

ضحايــا مدنييــن مــن أفعالهــم فــي ســوريا.

محتمل

عندمــا يكــون هنــاك مــن وجهــة نظــر الحــروب الجويــة مســتوى معقــول مــن التقاريــر العامــة عــن ســقوط ضحايــا مدنيين 
مؤكــدة مــن مصدريــن موثوقيــن أو أكثــر (غالبــاَ مــا يقتــرن بســيرة ذاتيــة أو صــور فوتوغرافيــة أو فيديــو)، ومهــم جــداً 
ان تكــون هــذه التقاريــر متطابقــة  مــع أخبــار عــن عمليــات عســكرية -مــن قبــل أطــراف النــزاع – فــي مــكان ووقــت 

قريبيــن مــن حادثــة ســقوط الضحايــا المدنييــن. بنظرنــا تتطلــب هــذه الحــاالت علــى وجــه الخصــوص تحقيقــاً عاجــاً.

فــي غالبيــة الحــاالت ، كانــت حــوادث ســقوط ضحايــا مدنييــن المبلــغ عنهــا فــي قطــاع غــزة وإســرائيل تحــوي مصــادر 
متعــددة. وهــذا يمثــل ١٢٠ حادثــة إصابــة مدنيــة فــي قطــاع غــزة يحتمــل أن تكــون ناجمــة عــن القــوات اإلســرائيلية. ٢٧ 
حدثـًـا ألحــق الضــرر بالمدنييــن فــي إســرائيل ناتًجــا علــى األرجــح عــن إطــاق صواريــخ الفصائــل مــن قطــاع غــزة ؛ 

و ١٢ حادثــة تضــر بالمدنييــن فــي ســوريا نتيجــة لأعمــال اإلســرائيلية المبلــغ عنهــا.

ضعيف

فــي حــال كانــت ال تــزال االدعــاءات مــن مصــدر واحــد ولكنــه يعــرض غالبــاً تفاصيــل ذاتيــة للضحايــا إلــى جانــب أدلــة 
بصريــة مــن مصــدر معــروف، باإلضافــة لتوفــر معلومــات حــول حــدوث ضربــات دوليــة مؤكــدة فــي مــكان ووقــت 

قريبيــن للحادثــة المذكــورة.

لــم يتــم تصنيــف أي مــن أحــداث ســقوط ضحايــا مدنييــن فــي إســرائيل بالضعــف ، فــي حيــن تــم تصنيــف ســبعة حــوادث 
فــي قطــاع غــزة وحادثــة واحــد فــي ســوريا بالضعــف.

 /https://airwars.org/about/methodology 9١ »اقرأ » المنهجية« على موقع الحروب الجوية
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مختلف عليه

تحــدث هــذه الحــاالت عندمــا تكــون هنــاك ادعــاءات متضاربــة بالمســؤولية، يتــم اإلبــاغ فيهــا عــن العديــد مــن األطــراف 
المتحاربــة أو تُعــزى اإلصابــات أيضــاً إلــى القــوات البريــة. علــى ســبيل المثــال يلقــى اللــوم علــى كل مــن قــوات التحالــف 

التــي تقودهــا الواليــات المتحــدة وعلــى القــوات الروســية فــي حادثــة مــا فــي ســوريا.

فــي إســرائيل ، تــم تصنيــف حادثــة واحــدة كـــ مختلــف عليــه. فــي قطــاع غــزة ، تــم الطعــن فــي خمســة حــوادث (مــع 
مزاعــم اإلســناد أيًضــا إلــى األذى المدنــي الناجــم عــن الفصائــل الفلســطينية) ؛ وفــي ســوريا ، تــم اإلختــاف أيًضــا علــى 

خمســة حــوادث.

مهمل

الحــوادث التــي يمكــن لباحثينــا أو لغيرنــا أن يثبتــوا فيهــا إمــا أن القتلــى كانــوا مقاتليــن؛ أو أن األطــراف األخــرى (مثــاً 
القــوات المســلحة العراقيــة أو النظــام الســوري) كانــت مســؤولة علــى األرجــح. ينطبــق هــذا التصنيــف أيضــاً إذا وجدنــا 

أنــه لــم ينجــم عــن هــذه الحادثــة  أي خســائر فــي صفــوف المدنييــن.

تــم اســتبعاد مــا ال يقــل عــن ثاثــة حــوادث ادعــاء ســقوط ضحايــا مدنييــن فــي قطــاع غــزة بعــد أن كشــف تحقيــق مفتــوح 
ــم  ــم اســتبعاد أي أحــداث ت ــم يت ــن. ل ــم يحــدث أي ضــرر للمدنيي ــوا ، ول ــن أصيب ــم م ــط ه ــن فق المصــدر أن المتحاربي

اإلبــاغ عنهــا محليًــا فــي ســوريا أو إســرائيل.

تقييم تصريحات أطراف النزاع المتحاربة

فــي إســرائيل وقطــاع غــزة ، قــام باحثونــا اللغويــون األساســيون بالتحقــق مــن المنشــورات التــي تــم نشــرها علــى قنــاة 
ــي  ــن ف ــا مدنيي ــة بســقوط ضحاي ــى مزاعــم محلي ــوي عل ــي تحت ــاس والت ــرام المرتبطــة بحم ــى التلغ ــام عل ــب القس كتائ
إســرائيل ؛ وكافــة التصريحــات الصحفيــة العامــة للجيــش اإلســرائيلي ضــد مزاعــم ســقوط ضحايــا مدنييــن فــي قطــاع 

غــزة.

بينمــا ال تحتــوي جميــع التصريحــات التــي أدلــى بهــا القســام والجيــش اإلســرائيلي علــى معلومــات كافيــة عــن الموقــع 
والتوقيــت لمطابقــة مزاعــم ســقوط ضحايــا لــكل حادثــة ، فــي الحــاالت التــي تمكنــا فيهــا مــن ربــط الضربــات المعلنــة 
ــي:  ــو التال ــى النح ــة عل ــوع الضرب ــال وق ــى احتم ــير إل ــا نش ــن ، فإنن ــوف المدنيي ــي صف ــات ف ــوع إصاب ــم وق بمزاع
»أعلــن«. إذا اعتــرف القســام أو الجيــش اإلســرائيلي أيًضــا بضــرر المدنييــن ، فقــد حددنــا تصنيــف الضــرر المدنــي 

نفســه بأنــه »مؤكــد«.

ــى اســتخدام نهــج شــامل لمســح التصريحــات مــن األطــراف المتنازعــة ، فمــن  ــة إل ــن ســعت الحــروب الجوي فــي حي
الممكــن أن تكــون بعــض التأكيــدات التــي أدلــى بهــا المتحاربــون قــد تمــت مراجعتهــا أو حذفهــا بعــد نشــرها. علــى هــذا 
النحــو ، نــرى قاعــدة البيانــات الخاصــة بنــا كمــورد يتــم تحديثــه ، وفــي حالــة ظهــور أي معلومــات جديــدة ، ســنقوم 

بتحديــث تصنيفــات التقييــم.

إذا كانــت لديــك معلومــات جديــدة حــول حــدث معيــن ؛ إذا وجــدت خطــأ فــي عمــل التقييــم لدينــا ؛ أو إذا كانــت لديــك 
info@ ــى ــي عل ــد اإللكترون ــر البري ــلتنا عب ــى مراس ــا ، فيرج ــن بياناتن ــا ع ــغ به ــي نبل ــة الت ــأن الطريق ــاوف بش مخ

.airwars.org
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الملحق ب: نتائج الحروب الجوية في السياق
تمثــل تقييمــات الحــروب الجويــة الخاصــة لســقوط الضحايــا المدنييــن التــي مدنييــن جــراء األعمــال اإلســرائيلية 

والفلســطينية األخيــرة نهًجــا لعــدة طــرق.

كـــ مرجــع ، قمنــا هنــا بجمــع جميــع المراجعــات الموثوقــة المعروفــة للخســائر حتــى ٣١ أكتوبــر / تشــرين األول ٢٠٢١ 
مــن قبــل المنظمــات غيــر الحكوميــة والــوكاالت الدوليــة والــدول.

قطاع غزة
عدد المدنيين الفلسطينيين الذين 

قتلوا بسبب خطأ في إطاق 
الصواريخ من الفصائل  الفلسطينية

عدد المدنيين الذين قتلوا بسبب 
القصف االسرائيلي

المصدر

٢١ ١٥١ الميزان
٢٠ ١٣٧ بتسليم9٢ 

غير متوفر ١٣٠ (كحد أدنى) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية9٣ 

غير متوفر ٢٤٣ (ال يوجد تمييز بين المسلحين 
والمدنيين في مجموعة البيانات)

وزارة الصحة الفلسطينية9٤ 

٢٠ ١١٢ مركز المعلومات حول االستخبارات 
واإلرهاب على اسم اللواء مئير 

 9٥(ITIC) عميت
١٥-٢٠ ١9١٥١-٢ الحروب الجوية

اسرائيل
إجمالي عدد المدنيين المتضررين 
في حوادث األذى »غير المباشر«

عدد المدنيين اإلسرائيليين واألجانب 
المدنيين الذين قتلوا بسبب قصف 

الكتائب الفلسطينية

المصدر

لم يذكر ٩ بتسليم9٦ 
٣ (من المحتمل تشمل الضحايا الـ١٢ 

في العامود السابق)
١٣ مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية9٧ 
غير متوفر ١٢ وزارة الخارجية الإلسرائيلية98 

لم يذكر ١٢ مركز المعلومات حول االستخبارات 
واإلرهاب على اسم اللواء مئير 

 99(ITIC) عميت
٥ ١٠ الحروب الجوية

 . /https://wordsfailus.btselem.org 9٢ “الكلمات تخوننا تمت مراجعته في
9٣ »قطاع غزة: تصعيد األعمال العدائية اعتباًرا من ٣ يونيو / حزيران ٢٠٢١ ، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ، ٦ يونيو / حزيران ٢٠٢١ ، تمت المراجعة 

.https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-escalation-hostilities-3-june-2021 في
https://www.moh. 9٤ »العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة - مايو / أيار ٢٠٢١ ، وزارة الصحة الفلسطينية ، ٢١ مايو / أيار ٢٠٢١ ،  تمت المراجعة في

gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d
8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-

   /%d8%ba%d8%b2%d8%a9-2021-israeli-aggression-against
9٥ »يشير تحليل ألسماء سكان قطاع غزة الذين قُتلوا خال عملية حارس الجدران إلى أن حوالي نصف القتلى نتيجة الهجمات اإلسرائيلية كانوا نشطاء إرهابيين« ، 

https://www.terrorism-info.org.il/app/up- ٢٢ حزيران / يونيو ٢٠٢١ ، تمت المراجعة في  مركز المعلومات حول االستخبارات واإلرهاب ، مئير عميت ،
loads/2021/06/E_093_21.pdf

 . /https://wordsfailus.btselem.org 9٦ “الكلمات تخوننا تمت مراجعته في
9٧ »قطاع غزة: تصعيد األعمال العدائية اعتباًرا من ٣ يونيو / حزيران ٢٠٢١ ، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ، ٦ يونيو / حزيران ٢٠٢١ ، تمت المراجعة 

.https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-escalation-hostilities-3-june-2021 في
https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Pales- 98 »عملية حارس الجدران ، وزارة الخارجية اإلسرائيلية ، ٢٠ أيار ٢٠٢١ ، تمت مراجعتها في

 tinian/Pages/Operation-Guardian-of-the-Walls-10-May-2021.aspx
99  »يشير تحليل ألسماء سكان قطاع غزة الذين قُتلوا خال عملية حارس الجدران إلى أن حوالي نصف القتلى نتيجة الهجمات اإلسرائيلية كانوا نشطاء إرهابيين« ، 

https://www.terrorism-info.org.il/app/up- ٢٢ حزيران / يونيو ٢٠٢١ ، تمت المراجعة في  مركز المعلومات حول االستخبارات واإلرهاب ، مئير عميت ،
loads/2021/06/E_093_21.pdf

https://wordsfailus.btselem.org/
https://wordsfailus.btselem.org/
https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-escalation-hostilities-3-june-2021
https://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-2021-israeli-aggression-against/
https://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-2021-israeli-aggression-against/
https://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-2021-israeli-aggression-against/
https://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-2021-israeli-aggression-against/
https://www.moh.gov.ps/portal/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-2021-israeli-aggression-against/
https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2021/06/E_093_21.pdf
https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2021/06/E_093_21.pdf
https://wordsfailus.btselem.org/
https://wordsfailus.btselem.org/
https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-escalation-hostilities-3-june-2021
https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-escalation-hostilities-3-june-2021
https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Operation-Guardian-of-the-Walls-10-May-2021.aspx
https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Operation-Guardian-of-the-Walls-10-May-2021.aspx
https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Operation-Guardian-of-the-Walls-10-May-2021.aspx
https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2021/06/E_093_21.pdf
https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2021/06/E_093_21.pdf
https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2021/06/E_093_21.pdf
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الملحق ج: أطراف النزاع

ــاع  ــش الدف ــل جي ــار ٢٠٢١ مــن قب ــو / أي ــات اإلســرائيلية داخــل قطــاع غــزة خــال شــهر ماي ــع العملي ــذ جمي ــم تنفي ت
ــا نشــره الجيــش اإلســرائيلي خــال  ــا فرديً ــا صحفيً اإلســرائيلي. راجعــت الحــروب الجويــة مــا ال يقــل عــن 98٠ بيانً
ــا ، باإلضافــة إلــى مئــات الرســائل التــي نشــرتها الكتائــب الفلســطينية علــى قنــوات  النــزاع الــذي دام أحــد عشــر يوًم

مثــل قنــوات التلغــرام.

ســيطر فصيــان فلســطينيان مســلحان فــي قطــاع غــزة علــى الصــراع مــع إســرائيل فــي مايــو / أيــار ٢٠٢١: الجنــاح 
العســكري لحركــة حمــاس ، كتائــب القســام ، والجنــاح المســلح لحركــة الجهــاد اإلســامي - المعــروف أيًضــا باســم لــواء 

القدس١٠٠.

ــو  ــي إســرائيل. مســح باحث ــن ف ــا مدنيي ــال عــن حــوادث ســقوط ضحاي ــي القت ــب القســام المســؤول األول ف ــت كتائ كان
ــة »المعلنــة« ؛  ــات الحربي ــا مدنييــن يمكــن ربطهــا بالضرب ــد ســقوط ضحاي ــاة القســام بدقــة لتحدي ــة قن الحــروب الجوي
وقــد أمكــن ربــط مــا مجموعــه ١٦ حادثــة بضربــات أعلنتهــا كتائــب القســام ، علــى الرغــم مــن أنــه فــي ســبع حــوادث 
فقــط اعتــرف القســام مباشــرة بســقوط ضحايــا مدنييــن. ولــم تعلــن كتائــب القســام علنــاً عــن ثاثــة حــوادث أخــرى ، بــل 

ربطتهــا مصــادر محليــة بالكتائــب.

ــا لتقديــرات الحــروب الجويــة ، أفــادت مصــادر محليــة أن حركــة الجهــاد اإلســامي أعلنــت أنهــا نفــذت هجمــات  وفقً
مرتبطــة بحادثتيــن أدت لســقوط ضحايــا مدنييــن فــي إســرائيل - مــا بيــن ٢٠ و ٢٧ إصابــة ، جميعهــم باســتثناء واحــد فــي 
ضربــة واحــدة فــي عســقان ، فــي يــوم ١٢ مايــو / أيــار. وكثيــرا مــا كانــت الجهــاد اإلســامي أيضــا هدفــا للضربــات 
اإلســرائيلية فــي صــراع مايــو / أيــار. وجــدت الحــروب الجويــة  ثمانــي حــوادث أدت الــى ســقوط ضحايــا فــي صفــوف 
ــث ُزعــم أن  ــة المجــاورة ، أو حي ــي المنطق ــاد اإلســامي ف ــن الجه ــن م ــل مقاتلي ــاغ عــن مقت ــم اإلب ــث ت ــن حي المدنيي
القــوات اإلســرائيلية كانــت تســتهدف أســلحة المتشــددين - مثــل مســتودعات الذخيــرة أو الصواريــخ المضــادة للدبابــات.

فــي ســوريا، شــن الجيــش اإلســرائيلي ضربــات جويــة وضربــات صاروخيــة بيــن الحيــن واآلخــر ضــد أهــداف مــن بينها 
منظمــة حــزب هللا اللبنانيــة. وكاء مدعومــون مــن إيــران يقاتلــون مــع قــوات النظــام الســوري ؛ القــوات اإليرانيــة نفســها 

؛ وقــوات النظــام الســوري مــن حيــن آلخــر.

١٠٠ »ورد ذكر أعضاء من فتح في بعض األحيان في تقارير محلية مرتبطة بأولئك الذين قتلوا في قطاع غزة. ومع ذلك ، نظًرا لعدم وجود أي وجود عسكري منظم واسع 
النطاق لفتح في قطاع غزة منذ عام ٢٠٠٧ ، وبالنظر إلى حقيقة أنه ال يُعتقد أن الجماعة لديها إمكانية الوصول إلى أسلحة متطورة ، فإن األفراد الذين لهم صات بحركة فتح 

الذين قُتلوا خال نزاع مايو / أيار تم تصنيفهم على أنهم مدنيون وليسوا محاربين في تقييمات الحروب الجوية.
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حول هذا التقرير
تراقــب الحــروب الجويــة بنشــاط الضربــات اإلســرائيلية ومــا يرتبــط بهــا مــن مطالبــات بســقوط ضحايــا مدنييــن فــي 
ســوريا منــذ عــام ٢٠١9 ، كجــزء مــن مراقبتنــا األوســع لجميــع الجهــات األجنبيــة المشــاركة فــي ذلــك الصــراع. تــم 
دعــم تقييمنــا و تحليلنــا الشــامل لأضــرار المدنيــة المبلــغ عنهــا فــي كل مــن قطــاع غــزة وإســرائيل خــال مايــو / أيــار 
 ، Open Society Foundations و ، Violet Jabara Trust ٢٠٢١ بســخاء مــن خــال المنــح المقدمــة مــن
وكذلــك مــن صناديــق تنظيميــة أوســع. لــم يطلــب الممّولــون ولــم يتــم تزويدهــم بــأي مدخــات أو إشــراف أو مراجعــة 

.Rectangle للمشــروع. تصميــم الموقــع ورســم خرائــط قطــاع غــزة مــن قبــل مستشــاري التصميــم لدينــا فــي

 Chris Woods والمديــر  Emily Tripp تــم تحريــر هــذا التقريــر مــن قبــل مديــر أبحــاث الحــروب الجويــة
 Mohammad Al Halabi; Hannah Aries; Dmytro Chupryna; Georgia :بمســاهمات رئيســية مــن
 Edwards; Ayana Enomoto-Hurst; Valentina Finckenstein; Adam Gnych; Shihab
 Halep; Megan Karlshoej-Pedersen; Edward Millett; Ayala Odenheimer; Imogen

.Piper; Duncan Salkovskis; Sanjana Varghese; Clive Vello; and Anna Zahn

Shihab Halep تمت ترجمة هذا التقرير من قبل باحث اللغة العربية في الحروب الجوية


