 وأكثر رأفة بروح أثقلها،أحياناً يكون الصمت أجدى من كل الكالم
 لكن من المؤكد أن بعض الكلمات إن كانت تخليداً لمن مارس،الوجع
االحتالل ضدهم أبشع المجازر فهي حق واجب علينا تجاههم و نزر
.يسير من الوفاء إليهم وتخليد ذكراهم
 لكن ذلك، يرحل الكبير ثم الصغير،غالبا يأتي الموت بالتدريج
 فالموت هنا يهبط فجأة يأخذهم زمرا على،أصبح أمنية أهل غزة
 لكن أن يصبح الوداع، فالموت واحد في كل حين..  ال بأس،حين غرة
 فهل هذا مستحيل؟ حجر، وكتابة الوصية أقصى ما يريدون،مطلبا
على حجر شيد الكبار بنيانهم روته أحالمهم وبعد اكتمال البناء خط
الصغار خربشاتهم على جدرانه ع ّلها تذكرهم بالمطلوب منهم حين
 خلدوا إلى فراشهم مساء فكانت، لكن الدقائق عاجلتهم..يكبرون
. والقبلة األخيرة دون وداع، وبسمتهم األخيرة،تلك إغفاءتهم األخيرة
في هذا العمل الذي تقدمه لكم وزارة اإلعالم تجدون ذاكرة
 وأجساد أبت أن تفارق بعضها حبا، واختالط المالمح،الياسمين
 حتى رحلوا إلى الخلد أفواجا في لحظة من الجنون السادي،وشوقا
، عائلة فلسطينية140 لالحتالل اإلسرائيلي” الذي أباد أكثر من
 ضاربا بعرض الحائط كل القوانين،وهدم أكثر من ثالثين ألف منزل
،الدولية وحماية المدنيين وتجنيب األطفال والنساء ويالت الحروب
 تلك العوائل أو ما تبقى-حتى لحظة كتابة هذه الكلمات- وما زالت
.منها قيد انتظار إعادة البناء لما دمرته الصواريخ قبل عام
داخل صفحات كتاب "أرواح موؤودة" وثقنا بعضاً من مجازر القتل
الجماعي تحديداً مجازر العائالت التي ارتقى فيها خمسة شهداء
.م2014 فأكثر خالل عدوان
من أفواه الناجين من الموت تمّ توثيق مجموعة قصصية إنسانية
عن واحد وخمسين عائلة أبادها االحتالل وهي آمنة في بيوتها أو
" هذا الرقم الذي يذكرنا بتفاصيل51" ،حتى داخل مراكز اإليواء
." يوماً من المعاناة51" العدوان التي مررنا بها طيلة
،في هذا الكتاب نروي قصص عائالت تعرضت للتشريد والنزوح
 قد تكون ُكتبَت لهم النجاة،تربص بهم الموت في كل بقعة في غزة
أن االحتالل الحقهم وقتلهم رغم كل
ّ في المرة األولى وربما الثانية إال
.محاوالت اللجوء إلى أماكن ظنّوها آمنة
كما يروي الكتاب قصص عائالت تعرّضت ألكثر من مجزرة كعائلة
 وعائلة،ً” شخصا80“ “النجار” التي ودّعت خالل العدوان أكثر من
،” شهيداً منهم28“ “األسطل” التي تعرضت لخمس مجازر وارتقى
” شهيداً من أربع34“ ومن أبشع المجازر مجزرة جماعية ارتقى فيها
عائالت وهم “أبو عامر النجار وأبو معمر وبريكة في ذات الزمان
.والمكان
لذا فإننا بتقديمنا هذا العمل الذي أردناه توثيقا على قدر الجهد
 نرجو أن يكون محركا إضافيا،واالستطاعة للعائالت التي أبيدت
الستعادة الحق والدفع تجاه المساءلة القانونية لقادة االحتالل على
.م2014 ما ارتكبوه من جرائم بحق العائالت الفلسطينية صيف العام

Preface:

Eng. Ihab Ribhi Al Ghusain
Undersecretary of Ministry of Information

:تقــــديم
 إيهاب ربحي الغصين.م
وكيل وزارة اإلعالم

Sometimes silence is much better than speaking, however;
when words are to eternalize the memory of those who have
been killed, then it will be a little gratitude for them.
Commonly death comes gradually starting with the elders then
the young people, but this becomes a wish for the Gazans.
Here death comes suddenly and takes their souls all at once.
The old ones built their houses stone by stone, then their children drew their dreams on these walls to be like a memory
for them when they get old. But time was faster. They went to
their beds and never woke up again. It was their last nap, their
last smile, their final kiss without saying even goodbye.
In this work presented by the Government Media Office- Ministry of Information, you will find the stories of the beloved
families who departed this life together by the Israeli occupation barbarism. The Israeli occupation wiped more than 140
Palestinian families and destroyed more than 30,000 houses.
They paid no intention to the international humanitarian laws
that civilians must be protected. Most of these families or what
left of them are still waiting for rebuilding of their houses.
“Lives Under The Rubble” documented some of the massacres when Israeli occupation war machine committed mass
killings in the 2014 offensive.
We documented the testimonies of the survivors and the witnesses of 51 family who were killed inside their houses or inside evacuation centers. The number 51 carries the painful
details of the 51 days of Israeli occupation offensive.
Most of these families suffered the displacement more than
one time, searching for safety and secure. The Israeli occupation warplanes chased them wherever they would go.
Other families were subjected to more than one massacre
such as Al-Najar family who bade farwell for more than 80
people and Al-Astal family who were attacked five time and
28 were killed. The cruelest massacre was when 34 members
of four different families were killed in a same place and at the
same time.
Thus, we present this documentary book for the 51 humanitarian stories to be an additional motivation for restoring our
rights and to push forwards for bringing the Israeli occupation
leaders for trial in front of the international criminal court for
the war crimes they committed in the Gaza Strip.

ُحينما كانت غزة كما لو أنها لعبة إلكترونية أشبه “باألتاري” يُطارَد
َ
يُهاجمون كما لو أنهم ليسوا مؤهلين للحياة أو أنه
،أهلها بالموت
.ليس من حقهم إال أن يكونوا إما أنصاف بشر أو أشالء
ّحينما كانت هناك أصابع “إسرائيلية” تدوس أزراراً عن بُعد؛ فتصب
قنابل الموت فوق رؤوس األبرياء وتنزع منهم أرواحهم طيلة واحد
 في ذاك الوقت أكثر ما كان يؤرقنا التفكير في،ًوخمسين يوما
أن لنا أحقيّة في أرواح ال نقوى
ّ  ومعنى أن نظن،”مصطلح “الفقد
 الرحيل، ولحكمةٍ ما نجدُها دخلت عداد الراحلين،على فراقها لحظة
أو الموت تلك الحروف القاسية التي التصقت بقلوبنا الهشّة بعد
أن كنّا نظن أن تلك األرواح ممنوعة من الخروج من أدق تفاصيل
.ً لكنّ القدر أقوى من عواطفنا دوما،حياتنا
وألن حتمية الرباط على أرض فلسطين فرضت علينا خوض معارك
” فقد بات مصطلح “الفقد،”قاسية يشنّها االحتالل “اإلسرائيلي
ً جزءاً أصي
 الفقد الفاجع لجماعات من البشر أعدمهم،ال من حياتنا
.االحتالل في لحظة واحدة خالل مجازر مروعة
أثناء إعداد الكتاب أذهلتني حكايا األنقاض وأوجعتني بشدة روايات
 عايشت، وكأنني لم أكن في غزة آنذاك،الناجين من حفر الموت
 شاهدت بأم قلبي،أحداث العدوان القاسية بأدق تفاصيلها المروعة
كل ما لم تستطع عدسات الكاميرا أن تلتقطه لنا في كثير من
.األحيان
 منذ،على مدار واحد وخمسين يوماً لم تكن لتتوقف جرائم اإلبادة
أن أعلن االحتالل حملته المسعورة ضد القطاع في السابع من يوليو
 لذا أحاول هنا أن ألتقط بعضاً من حكايا األنقاض من،م2014 عام
 وأحصر بين دفتيّ الكتاب شالالت الدم،أفواه الناجين من الموت
 وتكدّس،وأشالء اللحم البشري الذي اختلط جزء منه بركام البيوت
.جزء آخر على جانبي الطرقات
 و ّثقتُ من بينها،”جرائم عديدة اقترفتها آلة الموت “اإلسرائيلية
 هذا الرقم الذي بات رمزاً واضحاً أليام،” مجزرة إبادة جماعية51“
 أتحدث عن “واحد وخمسين” عائلة كانت تحتمي،العدوان على غزة
داخل بيوتها دون سابق إنذار انقضّت صواريخ االحتالل فوق
. فتحوّلوا إلى أشالء،رؤوسهم
ً إن احتال
كيف له أن يحترم قواعد،ال يفتقر ألدنى مقومات اإلنسانية
أساسية نصت عليها القوانين الدولية بضرورة التمييز بين المدنيين
 وهو في حقيقة األمر تعمّد،والمقاتلين في وقت النزاعات المسلحة
 بل و األنكى من ذلك،قتل المدنيين وهدم بيوتهم فوق رؤوسهم
أنّه حرمهم من اإلغاثة وتعمّد استهداف الطواقم الطبية وقتل
.المسعفين
،”لذلك كان ال بد من توثيق تلك المجازر “جرائم اإلبادة الجماعية
وضرورة محاكمة االحتالل على جرائمه كافة وفقاً للنظام األساسي
.للمحكمة الجنائية الدولية

Introduction:

Assma’ Talal Al Sanee’
Palestinian Journalist

:مقدمة
أسمـــــاء طــالل الصانـــع
صحفية فلسطينية

During the summer offensive, Israeli occupation had
turned Gaza to an electronic toy chasing its people with
death, as if they were not real human beings. When the
Israeli armory was remote controlling the death bombs,
which fell over the innocent people everywhere, “fear of
loss” was the most dominant idea for all.
One could not dare to imagine losing a precious relative,
a friend or a member family. But destinies were always
inevitable, and as our fate was to be born on the Palestinian land, the unstopped wars and conflicts launched by
Israeli occupation became a deep-rooted part of our life.
Losing precious ones became a very common feeling.
While preparing this book, I have repeatedly got shocked,
heart-wrenched by many stories from under the rubble
and survivors’ testimonies, even though I myself lived
through many harsh moments during the offensive, witnessed with my eye what cameras lens did not capture.
Once Israeli occupation launched its cruel military campaign against Gaza in July 2014, the genocidal massacres did not stop over 51 days.
Here, I tried to pick up some of the miserable stories recounted by their survivors, who witnessed the murderous
scenes, the bloody shreds and the unforgettable memories of the very latest moments.
Numerous crimes committed by the Israeli death machine. 51 mass genocidal massacres documented 51
families who stayed safely in their homes, but Israeli missiles bombed them without any prior warning.
This occupation lacks the lowest levels of humanity, then
how it would respect the basic rules and international
agreements set to distinguish between civilians and
combatants in the time of armed conflicts? The truth that
the Israeli occupation had deliberately killed the civilians and destroyed their homes over their heads. But the
worst still that it banned the medical relief and the first
aid crews from reaching them.
Therefore, those mass genocidal massacres had to be
documented against the Israeli occupation, which must
be prosecuted for its brutal crimes in accordance with the
Statue of the International Criminal Court.

Families’ massacre where

مجازر العائالت التي ارتقى فيها

12-34 members killed

 شهيد34  إلى12 من
مجازر العائالت التي ارتقى فيها

Families’ massacre where

 شهيد11  إلى09 من
مجازر العائالت التي ارتقى فيها

09-11 members killed
Families’ massacre where

07-08 members killed

 شهداء08  إلى07 من

Families’ massacre where

مجازر العائالت التي ارتقى فيها

05-06 members killed

 شهداء06  إلى05 من

شهادات حية
انتهاكات قانونية
األجنة الشهداء
مجازر االبادة
احصائيات

صور كتاب "أرواح موؤودة" تم تجميعها من عدسات الكاميرات التي وثقت مجازر
 وحفاظ ًا، بعض المجازر تعذر نشر صور لها لقسوة مشهد األشالء،العائالت المبادة
2014  فتم االستعانة بصور أرشيفية لعدوان،على حرمة الشهداء

Testimonies
Legal violations
Killed fetuses
Families’ massacres
Statics

All photos in this book were collected from different cameras that documented the massacres of whole families. We omitted some of the real photos because they contained graphics contents. Therefore, we used archive photos from the same Israeli offensive in 2014.

االستيعاب
نطاق
ذاكرة الموت
مأساة خارج من
مجزرة جماعية

( أبو عامر  -النجار  -بريكة  -معمر )
في ظلمة الليل وتحت وهج النيران نزح ما يقارب “ ”16فراداً من عائلة
أبو عامر من “خزاعة” إلى “المحطة” ،هناك قضوا أول ليلة من ليالي
العيد الحزين ،ظنّوا أنهم نجوا من حمم الموت ولم يعلموا أن قدراً
مفجعاً كان ينتظرهم صبيحة اليوم الثالث والعشرين من العدوان.
بيت نزحت إليه العائلة أضحى يأوي بداخله “ ”38شخصاً من أربع
عائالت “أبو عامر”“ ،النجار”“ ،بريكة” و “معمر” ،وطفلة من عائلة
“الرمالوي” ومع اكتمال العدد الذي ُقدِّر له أن يكون حدثاً ال يُمحى
من ذاكرة الموت ،كان موعد الجريمة يقترب ،إلى أن توقف الزمن بهم
عند عقارب السابعة والنصف صباحاً ،أعلنت طائرة حربية هجمتها
واقتنصت حياتهم بصاروخين ،وباتت الطوابق الثالثة عجيناً من
الركام واألشالء ،نجا فقط طفلين وامرأتين ،أمّا البقية احترقوا أحياء
وقطعّت أجسادهم ،رحل أربع وثالثون فرداً منهم عشرون طف ً
ُ
ال،
وخمس نساء.
لقد بدا واضحاً أن ما وراء الترسانة “اإلسرائيلية” الضخمة بشر
يعشقون الحياة ،تنتابهم قشعريرة الخوف ك ّلما راودتهم فكرة الهجوم
البري؛ ألنهم علموا أن هناك ضريبة قاسية سيدفعونها جراء القتال
“من المسافة صفر”؛ ما دفعهم بكامل جبنهم وجبروتهم ممارسة
أبشع جرائم اإلنسانية وهم مختبئون داخل طائرة تحلق فوق سماء
غزة .وفي المعركة ذاتها تبهرنا اإلرادة الفلسطينية الصلبة ،ألولئك
اآلمنين في أحيائهم الشامخة الذين رفضوا مبدأ التنازل والتفريط
في ذرة تراب من أرضهم ،وأيقنوا أنهم أجدر بالحياة.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
Place

المحطة – محافظة خان يونس
Khan Younis Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
29 July 2014

attack. 34 members, including 20 children and four
women were killed.
Yousef Abu Shaar witnessed the massacre, said: “At
’around 7:30 am, a violent airstrike hit our neighbor’s
house. It was a massive hit. The black smoke filled
the air. A state of fear and screaming and horror
prevailed. Then, all of us got shocked, when we saw
the three-storey building was destroyed!. Corpses
were thrown in the sidewalk.”. “We tried to call an
ambulance, but the mobile transmission network
was totally cut. A half of an hour later, ambulance finally arrived after long attempts of pulling the injured
and the killed out from under the rubble,” he added.

On the 23th day of Israeli occupation
offensive, amid the heavy darkness, 16
members of Abu Amer family evacuated their homes and moved from “ Khuza’ “ to “Al
Mahata” area, where they found their refugee in one
of the sad Eid nights.
Vainly, they thought that they were finally safe of the
unstoppable Israeli shelling.
38 members of four families, Abu Amer, Alnajjar,
Berika, Moamar were crowded in one home.
At 7:30 am, an Israeli warplane hit the home with
two missiles, leveling the whole building into rubble. Only two women and two children survived the

أرواح موؤودة

يوسف أبو شعر يقول“ :عند السابعة والنصف صباحاً كانت الضربة الموجعة
لمنزل أحد الجيران ،صوت انفجار عنيف ،دخان مأل الجو ،وحالة استنفار “صراخ
وخوف وهروب من البيوت” ،ليتفاجأ الجميع بكومة ركام ح ّلت محل البيت ،وعلى
الرصيف جثث تطايرت وأشالء ممزقة ألطفال ونساء و شيوخ.
وتابع“ :حاولنا االتصال باإلسعاف إال أن اإلرسال ُقطع تماماً ،وبعد نصف ساعة
من محاوالت الجيران انتشال الشهداء أتت سيارات اإلسعاف ،أقسى المشاهد
رؤية نساء تهشّمت رؤوسها ،كما أن من أفظع المشاهد تعثرنا بيد طفل صغير
جسده دُفنَ تحت األنقاض ،حاولنا إنقاذه إال أنه فارق الحياة.

عدد الشهداء
Number of killed

)Mass massacre ( Abu Amer, Al-Najjar, Breka, Moamar

9

االستيعاب
نطاق الرحيل
مأساة خارجتأشيرة
مجزرة عائلة أبو جامع
لم تكتفِ براميل الغضب المتربعة في سماء غزة من ابتالع مزيدٍ
من أرواح األبرياء ،تمارس مهمتها اإلجرامية الوحيدة في سفك
الدماء ،الساعات تتشابه إلى حد كبير ،عدّاد المجازر وحده من
يتغيّر و يسجّل ارتفاعاً ،والقسوة ذاتها في كل مجزرة.
تفاصيل مجزرة “عائلة أبو جامع” ظ ّلت ذاكرة الناجين من الموت
محتفظة بها إلى اليوم ”26“ ،فرداً من العائلة يرقبون صوت آذان
المغرب كي يفطروا بعد صيام يوم شاق اجتمع فيه حرّ الصيف
وعنفوان االحتالل ،المائدة أمامهم وآذانهم تصغي جيداً لتكبيرة
تُؤْذِن لهم باإلفطار ،إال أن تأشيرة أخرى لم تكن في حسبان
أحدهم منحتهم بال استثناء فرصة السفر إلى الجنّة ،األذان لم
يُسمع وأفواههم لم تتذوق شيئاً من طعام الدنيا الزائلة.
صوت االنفجار العنيف أو “الهزة األرضية” التي خُيّلت ألحدهم كذلك
صحبتها أعمدة دخان سوداء وألسنة نيران مشتعلة ،نتيجة سقوط
صاروخ طائرة حربية من طراز( )F16على منزل العائلة الذي تحول
كلمح البصر إلى أكوام حجارة دفن بداخله ثلة من الصائمين.
كانت “ياسمين أبو جامع” تُمسك كوب الماء بيدها ،ما بين
“البسملة” و شرب قطرات تروي عطشها ،كانت أولى مشاهد الموت
تتراءى أمامها ،ارتجت األرض من تحت أقدامها كأنه زلزال عنيف
ضرب المنطقة ،سقطت أرضاً في اللحظة ذاتها التي كان زجاج
النوافذ يالمس األرض ،والدخان حوّل المكان إلى ظالم دامس بعد
أن علمت أنها على قيد الحياة وعائلتها.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
Place

بني سهيال  -محافظة خان يونس
Khan Younis Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
20 July 2014

heavy missile that shocked the whole area. The
house turned into a mass tomb for 27 people.
“It was like a huge earthquake. The air was full of
black smoke. I checked my family and then ran
very quickly to my uncles’ house, which was no
more a house. It was buried under the ground, I
started to evacuate the bodies which were torn
into pieces,” said Yasmin Abu Jamea.
Yasmin recalled the difficult memories “the hardest moment was when I found the body of my uncle’s wife, Sabah. She was seven months pregnant. The Israeli occupation did not give her the
”chance to see her baby.

As the Israeli occupation offensive
continued, the same gloomy picture
was repeated. The only thing that
changed was the death counter.
Abu Jamie Family massacre was not caught on
camera. However, it will remain alive in the memory of the survivors.
26 members of the family gathered in a fourstorey-house waiting for Maghreb Athan to break
their fast and have their Iftar meal as usual. This
time they did not hear the warm voice of Athan,
but it was the sound of death. An Israeli occupation F16 plane bombed the house with a very

أرواح موؤودة

اتجهت “ياسمين” إلى منزل أعمامها المقابل لمنزلها ،تقول“ :لم أجد أثراً للبيت،
كان مدفوناً تحت األرض ،ثم أخذت أنقل الجثث ،لم تكن هناك أجسادٌ متكاملة”.
الصور قاسية ويصعب على ذاكرة “ياسمين ” أن ترويها ،كان الموت كالشوك
يلتصق بقلبها ،فاألحياء وحدهم من يعانون رهبة الموت ويحاصرهم األلم حتى
اللحظة ،تتابع“ :عثرت على جثة زوجة عمي “صباح” التي تحمل جنيناً في بطنها،
رأسها مقطوع ،والصاروخ الذي قطع رأسها هو ذاته من أخرج طفلتها من رحمها”،
لم تشعر األم بوجع الميالد ،كما أن الصغيرة لم تعانِ قسوة الحياة ،فكانت من
بين األجنة الذين اصطفاهم اهلل شهداء ،وكانت لحماً طرياً وقوداً للعدوان.

عدد الشهداء
Number of killed

Abu Jamea family massacre

11

االستيعاب
إعدامنطاق
مأساة خارج
األرواح بالجملة
مجزرة عائلة ضهير
المجازر “اإلسرائيلية” متشابهة في القتل واإلجرام والبشاعة،
والمشاهد القاسية تكرر نفسها كل مرة بضحايا جدد من اآلمنين
داخل بيوتهم ،صاروخ واحد أو أكثر يفصل ما بين الموت والحياة،
الموت لمن انتهى أجله ،والحياة لمن شاءت لهم األقدار الربّانية عمراً
آخر ،ينجون بأعجوبة بعد أن رأت أعينهم الموت واحتفظت ذاكرتهم
بتفاصيل مروّعة عنه.
هنا كان منزل عائلة “ضهير” الذي أنذر االحتالل أهله فجراً بصاروخ
حربي ،الصاروخ الذي يعني “إخالء البيت على الفور” ،لكنّه لم يترك
وقتاً كافياً لإلخالء فبعد ثالث دقائق وربما أقل سقطت صواريخ طائرة
حربية من نوع ( )F16دمرت المنزل وحولته إلى عجين من الركام
واألشالء ،كل شيء تهاوى أرضاً حتى أعمدة الكهرباء العالية تساقطت
كما الجثث.
مجزرة ارتقى فيها أحد عشر طف ً
ال “شروق”  18عاماً“ ،عال “ 17عاماً،
“أروى”  15عاماً“ ،سالمة”  13عاماً“ ،محمد”  6أعوام“ ،ماريا”  11عاماً،
“غيداء”  7أعوام“ ،محمد”  10أعوام“ ،مؤمن”  8أعوام“ ،يامن”  3أعوام،
“تسنيم”  5أعوام” ،إضافة إلى امرأة عجوز في السبعين من عمرها
الحاجة “تركية” وأربع نساء فارقن الحياة “جمالت ،ريم ،ياسمين،
وفاء” ،وثالثة رجال “محمود ،عمر ،والمصور الصحفي عزت” ،بينما نجا
من المجزرة بعناية إلهية األطفال الثالثة “منة اهلل ،صهيب ،سندس”.
أشالء الشهداء التي تراكمت فوقها أكوام الحجارة ،لم تتمكن طواقم
اإلسعاف من انتشالها إال بعد مرور ثالثة أيام.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة

12

19

مكان المجزرة
Place

مصبح  -محافظة رفح
Rafah Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
29 July 2014

Salama, Mohammed, Maria, Ghaida, Mohammed, Moemen, Yamen and Tasneem. In addition to four pregnant women, Jamalate, Reem,
Yasmin, and Wafaa and three men, Mahoumd,
Omer, Izzat and Turkia, a 70-year-old woman.
Moataz Duhair said, “the warning missile hit the
house at dawn. Most of us were sleeping. We
did not mange to evacuate the house quickly.
Then, F16 hit the house turning it into rubble.
My brother Mahmoud, his wife and five of his
sons were killed. Also the family of my brother Omar as well. Only three kids survived the
”bombing.

The Israeli crimes kept repeating
themselves once and again. The
same harsh images of civilians
killed inside their homes.
One missile might separate between death
and life. The Israeli occupation hit the house of
Duhair family at dawn by a drone missile, what
meant that you have to evacuate the house immediately.
However, there was not enough time. Three
minutes later, Israeli F16 hit the house turning it
to a pile of stones.19 people killed.
Eleven children were killed, Shoroq, Ola, Arwa,

أرواح موؤودة

“معتز ضهير” يقول“ :قبل الفجر سقط الصاروخ األول على منزل عائلتي،
معظمهم كانوا نائمين ولم يتمكنوا من إخالء المنزل بسرعة ،بعد ثالث دقائق
سقط صاروخ آخر من طائرة حربية من نوع ( )F16دمر الطوابق الثالث بشكل
كلي ،عثر المسعفون على جثة عزت و والدتي إلى جانب بعضهما؛ كان ممسكاً
بكتفها يحاول أن يحركها وينجو بها ،أما أجساد األطفال كانت ممزقة ،ولم
تتمكن طواقم اإلسعاف من انتشال الجثث في اليوم ذاته”.
وتابع “ :أخي “محمود” استشهد هو وزوجته وخمسة من أطفالهم ،ولم ينجُ إال
ابنه “أحمد” ،أما أسرة “عمر” أبادها االحتالل بالكامل”.

عدد الشهداء
Number of killed

Duhair family massacre

13

االستيعاب
نطاق
وجه الموت
مأساة خارج في
مجزرة عائلة النجار()1
السادس والعشرون من يوليو منتصف أيام العدوان “اإلسرائيلي” على
كثير من العائالت التي احتفظت
غزة ،يومٌ ٍ
قاس اختلطت فيه مآسي ٍ
في سجل ذكرياتها بأحداثٍ مرّة ،ويبدو أن توقيت المجازر تشابه إلى
حد كبير في كل استهداف ،موعد مجزرة عائلتي “النجار وأبو شهال “
عند الثالثة فجراً ،الوقت الذي تخلد فيه األجساد إلى الراحة ،أمّا عن
التفاصيل األخيرة ألربع وعشرين فرداً ،داخل البيت المكون من ثالثة
طوابق ،فما لبثوا أن نهضوا من فراشهم ليجهزوا سحورهم في الليلة
قبل األخيرة من رمضان ،حتّى انقضّت عليهم صواريخ االحتالل دون
تحذير مسبق.
األرض اهتزت يمنة ويسرة بعد سماع دوي انفجار أفزع سكان منطقة
“بني سهيال” ،ليفجع الجميع بذاك البيت الشامخ الذي لطالما جذب
جماله واتساعه أنظار الجميع ،الوطن الصغير األبيض المحاط بأشجار
الزيتون ،لم يعد له أي أثر ،بعد أن استهدفته طائرات االحتالل
بصواريخها المدمرة ،لقد حولته إلى مقبرة بعمق اثني عشر متراً في
باطن األرض ،في تلك الحفرة انقضت تفاصيل حياة كاملة وبقيت
آثار الموت الشاهد الوحيد على الجريمة.
الموت بات قدرهم المحتوم ،إال أنه ال يموت سوى من كتب عليه
الموت ،وينجو البعض بأعجوبة ،ألنه ال بد أن يقف أمام كل موت
حياة ،نجا خمسة أفراد من المجزرة بينما رحل “ ”19فرداً في ذات
اللحظة ،عشرة أطفال من عائلتي النجار وأبو شهال ،واثنين من كبار
السن ،وخمس نساء من بينهم امرأة حامل ،وشابان.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة

14

19

مكان المجزرة
Place

بني سهيال  -محافظة خان يونس
Khan Younis Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
26 July 2014

elderly men, and five women including a pregnant. All of them were killed.
Khaled Al Najjar, witnessed the massacre, recounted some details: “We fled death from
Khuza’ to another death in BaniSuhaila. At the
time of attack, I was near the targeted house.
Suddenly, a massive explosion rocked the area.
It hit my sister’s house, which was totally de“ stroyed.
“I distributed my children on the family homes
in order not to lose them all. Rawan, one of
my children was a victim in this massacre,” he
added.

On the 26th of July, Abu Shala and
Al Najjar family were sleeping inside their home at one of Ramadan
nights. They woke up to prepare their pre-fasting meal “ Shour”.
At around 3:00 am, Israeli occupation warplanes stroke their home without any warning.
The explosion was very strong. A three- storey
building was leveled to the ground.
24 members were inside the home. Only five
survived the death, where 19 other members
were murdered in a glimpse of an eye. Ten
children of Alnajjar and Abu Shahla family, two

أرواح موؤودة

خالد النجار يقول ”:نزحنا من الموت في خزاعة إلى موت آخر في بني سهيال،
كنت وقت المجزرة بجوار البيت المستهدف ،وفي اللحظات األولى الستيقاظنا
من النوم لتناول طعام السحور إذ باألرض تهتز إثر انفجار ضخم ناتج عن قصف
طائرة “إسرائيلية” من نوع ( )F16لمنزل شقيقتي وتم تدميره بالكامل”.
وتابع“ :وزعت أبنائي على بيوت العائلة ،حتى ال نقع جميعنا ضحية استهداف
غادر ،فكان أبنائي” روان وأحمد” ضمن كوكبة الشهداء الذين انتهى أجلهم في
تلك المذبحة ،ال يمكن أن أنسى تلك المشاهد القاسية ،من داخل حفرة عميقة
انتشلنا جثمان شقيقتي وابنتي ،وأشالء األطفال تناثرت بجوار أشجار الزيتون”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Najjar family massacre

15

االستيعاب
مأساة خارج
نطاقرحم األرض
والدة في
مجزرة عائلة أبو جبر
ّ
سجل العدوان ،وغزة بكل مكوناتها تغتصبها
الثالث والعشرون في
آلة الحرب ما يعني أن عداد “الشهداء ،الجرحى ،البيوت المدمرة” في
ازدياد مستمر مع كل قذيفة ،تاريخ صادف ثاني أيام العيد حيث
كانت عائلة “أبو جبر” تحاول صناعة أجواء العيد ألطفالها تسرق
أذهانهم بعيداً عن ضجيج االنفجارات ،النساء تلحّن أغانٍ تبعث
الحياة في نفوس الصغيرات ،هنا أطباق من الحلوى وكعك العيد،
العيد الذي أراده االحتالل أن يكون عيداً إلراقة الدماء.
ثالثة طوابق تحوي بداخلها عشرين فرداً من العائلة ،انتهى عيدهم
هذا العام باكراً على غير المتوقع ودون إنذار مسبق حوّلت طائرة
مقاتلة منزلهم إلى حفرةٍ واسعة ابتلعته وأهله إضافة إلى أربعة
منازل مجاورة ،لم يكن األمر معقو ً
ال ولم يستوعب المسعفون هول
الصدمة “برميل” من المتفجرات وليست قذيفة أو صاروخ.
ذهول صارخ تم ّلك رجال اإلسعاف ،عيونهم شخصت طوي ً
ال
وأجسادهم كأنها ريموت كونترول تحفظ فقط مهمتها ،الموت كان
مضاعفاً والمشهد يتفاقم رعباً كلما نبشوا األرض ،امرأة حامل في
شهرها التاسع أنجبت في رحم األرض ،الميالد والموت في لحظة
واحدة لقد وضعتها أنثى جميلة سجّل الناجون اسمها في قائمة
الشهداء “إسالم” ،الطفلة عمرها دقيقة وربما ثانية نامت على صدر
والدتها “دينا” تحت الرّكام لم تكن بحاجة إلى طبيب يُخرجها من
رحم أمّها ،سابقت الحياة وخرجت لترى نار المحتل بد ً
ال من نور
الحياة  ،لقد كان أجلها قصيراً جداً.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة

16

18

مكان المجزرة
Place

البريج– المحافظة الوسطى
Central Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
29 July 2014

including eight children, two pregnant women and
five men. One of the pregnant women in her ninth
month gave birth to a baby girl under the rubble.
The medics got shocked when they pulled a tiny
body of newborn fetus. The newborn baby died a
few minutes later.
Yamen, 3, and Jana, 2, were the only survivors.
Yasmeen Jaber recounted the latest phone call with
her husband’s family, “Three hours before the explosion, I talked to Dina and she was very afraid. Dina
told me to take care of her children if she died.”, “What
’is the crime of Yamen and Jana to live the orphans
”?life? Did their childhood threaten Israel’s security

On 2nd day of the Eid, that marked the
23th day of the Israeli summer offensive on Gaza. Abu Jaber family vainly
was trying to create an atmosphere of the Eid joy
among their children. Women gathered despite
the ongoing shelling to make the traditional cookies and the little children dressed with some old
clothes.
Unexpectedly, the three-storey building where
more than 20 members were inside, was hit by
an Israeli warplane turning it into a huge hole. The
medics did not intake the shocking explosion. 18
members of Jaber family were killed in this attack,

أرواح موؤودة

استشهد من العائلة ثمانية عشر فرداً ،أمّا “يامن” و” جنى” طفالن ال يُدركان
المعاني القاسية التي أنجبها العدوان ،المس الموت أجسادهما اللينة لكن دونما أن
يقضي عليهما ،فكانا من الناجين.
“ياسمين جبر” تخبرنا عن آخر اتصال لها بعائلة زوجها التي حدثت معهم المجزرة،
تقول“ :قبل القصف بثالث ساعات تحدثت عبر الهاتف مع “دينا” كانت خائفة جداً،
وقالت لي“ :اللي بتضل فينا تربي أوالد الثانية ،لو استشهدت أنا مطمئنة ألنك رح
تكوني حنونة على أوالدي” .وتابعت“ :ما ذنب يامن وجنى أن يعيشوا مدى الحياة
أيتام ،هل كانوا يحملون صواريخاً أم أن طفولتهم هدّدت أمن “إسرائيل”؟!”.

عدد الشهداء
Number of killed

Abu Jaber family massacre

17

االستيعاب
نطاق
وقت للصدمة
مأساة خارج ال
مجزرة عائلة البطش
وفي الليلة السادسة من العدوان “اإلسرائيلي” على قطاع غزة ،تحديداً
عند العاشرة والنصف ما بعد صالة التراويح ،كانت عائلة “البطش”
بأطفالها ونسائها ورجالها الذين أتمّوا صالتهم األخيرة يودعون الحياة
الفانية بجباهٍ متوضئة ،لقد كان القدر يسوقهم إلى طعنة موجعة.
لم تكتفِ طائرات االحتالل الحربية بإطالق صواريخها نحو مجموعة
رجال من العائلة ،الذين خرجوا من مسجد “الحرمين” بعد تأديتهم
صالة العشاء ،فالحقت صواريخ الموت أفراد العائلة في بيوتهم اآلمنة
وارتكبت مجزرة أخرى في الدقيقة ذاتها ،هدمت بيوتهم فتطايرت
األبواب واهتزت المنطقة بأكملها وكأن زلزا ًال أصابها ،وفوق رؤوسهم
تهاوت األسقف والجدران ،جريمة “إسرائيلية” ارتقى خاللها ثمانية عشر
شهيداً من عائلة البطش ،وأكثر من أربعين جريحاً افترشت أجسادهم
المثخنة بالجراح أسرة المستشفى ،ضحايا ج ّلهم من األطفال والنساء.
“عبداهلل” بعد أن كتب له القدر حياة جديدة ،وحتى استدرك عقله أن
هناك كارثة ح ّلت بالعائلة ،اتجه فوراً إلى مسرح الجريمة ليكون الشاهد
األول على أكوام الحجارة وأشالء الشهداء ،يقول“ :لسوء الحظ ! كنتُ أول
من دخل إلى البيت المقصوف ،وليتني لم أفعل!..
“المشاهد فظيعة جثة خالي ممزقة إلى أشالء وأبناؤه ينزفون ،عمتي لم
أرَ لها أثراً ،ليس هناك وقت للصدمة ،على الفور بدأت بإنقاذ الجرحى
وانتشال الجثث”.
الناجي من المجزرة “عبد اهلل البطش” يقول“ :تم قصف البيت بصاروخين
من طائرة حربية يصل وزن الصاروخ الواحد طن من المتفجرات”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة

18

18

مكان المجزرة
Place

التفاح  -محافظة غزة
Gaza Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
12 July 2014

explosion. He rushed to the place to find out the catastrophe that hit the area. “Unfortunately, I was the
first one to reach the bombed house. I wish I were
not. I saw my children bleeding. Others were torn
into pieces. There was no time for my shock, so I
started to save the injured and pull out bodies from
”under the rubble.
Rajaa’ Al-Batsh said, “I lost my sons, Zakria, Yehiya, Anasm, and my daughter, Samah, who was four
months pregnant, along with her husband, Bahaa’.
Two years ago, the Israeli occupation killed my son,
Subhi, My husband was injured also during the of”fensive.

On the 6th day of the ongoing offensive on Gaza, exactly at 10:30 pm after
Al-Taraweeh prayer, Al-Batsh family
gathered in their home preparing to sleep. The Israeli warplanes casted their missiles toward a group
of men, who were in their way home after performing the Isha’a prayer.
The missiles did not stop and chased the civilians
inside their homes at the area. Many neighboring
houses were destroyed over their sleepy people. 18
innocent people were killed, and 40 were injured,
mostly women and children.
Abdullah was outside the house, when he heard the

أرواح موؤودة

لم يكن “عبد اهلل” يتوقع أن صالة العشاء في المسجد هي آخر صالة تجمعه مع
أحبته ،وتابع قائ ً
ال “ :صلينا جميعاً ثم طلب منا اإلمام أن نصلي التراويح في
المنزل لخطورة الوضع ،غادرتُ المسجد برفقة األحباب الذين كانوا على موعد
مع الشهادة ،دخلتُ بيتي ودخلوا بيتهم الذي ال يبعد عنا كثيراً ،وبعد دقائق
اهتزت المنطقة ،وأصبح المكان مظلماً كأن زلزا ً
ال ضرب منطقتنا”.
أمّا “رجاء البطش” تقول ”:فقدت أبنائي “زكريا”“ ،يحيى”“ ،أنس” ،وابنتي
“سماح” التي تحمل في بطنها جنيناً في شهره الرابع مع زوجها “بهاء” وقبل
عامين قتل االحتالل ابني “صبحي” ،أما زوجي أصيب بجراح متوسطة”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Batsh family massacre

19

االستيعاب
مأساة خارج نطاق
الموت المزدوج
مجزرة عائلة النجار ()2
زمان المجزرة؛ فجر الثالث والعشرين من ذاكرة العدوان ،كان الحي
الشامخ على موعدٍ مؤلم مع مذبحة “إسرائيلية” جديدة خطفت أرواح
 16شهيداً من عائلة “النجار” ،كانوا يقطنون في منزلين متقابلين
يفصلهما عن بعضهما بضع أمتار ،إال أن أرواح من فيهما جمعها الموت
في لحظة واحدة.
كيف كانت الصورة األخيرة هناك تحت الضوء ،إنها خصوصية الموت
التي بقيت مغلفة بركام البيوت الهاوية على رؤوسهم ،ال أحد يعلم
هل تحسست األجنة تحت األنقاض أنفاس أمهاتهم األخيرة ،ماذا لو
اهتدى جنينٌ إلى ثدي أمّه هل كان سيجد “حليبا” أم أنه سيلعق
الدم وما يلبث دقيقة ثم يرتقي شهيداً؛ ليكون ميالده وموته في ذات
الزمان والمكان.
ً
تحت أنقاض حجارة المنزلين ،انتشلت طواقم اإلسعاف أكواما من اللحم
البشري ،الجثث كانت ّ
مفككة أقدام لصغار وكبار ،رؤوس تقطر منها
الدماء ،بطون نساء حوامل انفجرت بداخلها األجنّة ،على مسافة عميقة
من حفرة الموت بدت مالمح طفلة ترتدي بيجامة خضراء تبدو كذلك،
بدا واضحاً ثغرها الصغير يطلق استغاثة أخيرة قبل الموت ،وهناك يعثر
أحدهم على يد ممتلئة بتجاعيد تحتفظ أصابعها بخاتم ذهبي ومسبحة
بيضاء ،أزاحوا الحجارة فوجدوا ثوب الجدة “فوزية” وجسدها ممزقاً بين
الركام ،لم يظهر سوى رأسها ذو الشعر األبيض مقطوعاً على مقربة
من كومة لحم ،كان المشهد مخيفاً أمام المسعفين والناجين من
“برميل المتفجرات” الذي لم يفرق بين طفل رضيع وعجوز!

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
Place

بني سهيال  -محافظة خانيونس
Khan Younis Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
29 July 2014

shacked the house.
We went out of the house looking out what was
happening,” Ena’m Al-Najjar said.
“It was horrible scene as if it was the resurrection. Bodies spread all over the street, the
houses were flattened, and instead of them the
bombs dug a big hole in the ground,” she added.
“I looked for my son Khalid, but I did not found
him. Few hours later the ambulance crews lifted
his body from under the rubble,” she sighed.
Ambulance crews spent the time between early
hours at dawn until late at evening lifting the
bodies from under the rubble.

On the early hours of the second
day of Eid al-Fitr, Israeli occupation warplanes passed over the
Palestinian houses in Khan Youns and claimed
the lives of 16 members of Al-Najjar family who
were living few meters away from each other in
separated houses.
Under the rubbles, their life is ended. The
stones of the house, where under its ceil they
spent their beautiful memories, smashed their
bones.
“We were sleeping when we got up suddenly on
the horrific sound of bombs and explosions that

أرواح موؤودة

“أنعام النجار” والدة أحد الشهداء تروي لنا تفاصيل المجزرة“ :في ثاني أيام العيد
تحديداً قبل الفجر حدثت المجزرة ،استيقظنا فزعين على صوت انفجار عنيف،
وبعد ثوانٍ قليلة حدث انفجار آخر في المنطقة ذاتها ،خرجنا من المنزل وأفجعنا
مشهد الدمار لم يعد للبيوت أثراً ،والجثث كانت متفحمة ومقطعة ،األشالء
بعضها مدفون تحت الركام ،وبعضها تناثر على األرصفة وفي بيوت الجيران”.
وتابعت ”:بحثت عن ابني “خالد” وبعد ساعات انتشله المسعفون جثة هامدة
من تحت األنقاض ،بعد ثالثة أيام عثر الجيران على قدم أحد الشهداء تنزف دماً
فوق شجرة ،مجزرة لم يدفنوا فيها جثث كاملة ،المشاهد مروّعة فقط”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Najjar family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج نطاق
مجهولو الهو ّية !
مجزرة عائلة زعرب
“مذابح اإلبادة الجماعية” المصطلح الذي أبت “إسرائيل” إال أن تجعله
حاضراً في قاموس الشعب الفلسطيني ،التمثيل بجثث القتلى ،إراقة
الدماء دون حساب ،بقر بطون الحوامل وتقطيع رؤوس األطفال ،مشاهد
أصابت أذهان الناجين بالصمت والذهول؛ لقد جعلتهم عاجزين تماماً
عن إدراك هول المأساة.
األول من أغسطس هو اليوم السادس والعشرون للعدوان على غزة،
لم يكن مختلفاً في كمّ الموت ،لقد قررت طائرات االحتالل أن تصب
نيران صواريخها فوق بيوت األبرياء ،البقعة اآلمنة يضربها زلزال الموت
تحديداً عند الحادية عشر والنصف لي ً
ال ،صاروخان من ( )F16يسقطان
منزل لعائلة “زعرب” يقطن بداخله تسعة عشر شخصاً كانوا هدفاً
على
ٍ
مُباحاً لطائرات االحتالل.
بالعودة إلى الوراء ،فقد قصف االحتالل منزل عائلة زعرب الواقع على
الحدود عام 2004م ،وفي عدوان 2014م يرتكب جريمة مضاعفة
يدمّر منزلهم حديث البناء الذي سكنوا فيه مدة شهر ونصف فقط ،هذا
المنزل الذي أتموا بناءه بشقّ األنفس ما لبثوا أن تذوقوا بداخله الراحة
بعد عناء ثالثة عشر عاماً من البناء الشاق ،لم يكن األمر مستحي ً
ال أمام
االحتالل أن يدمّره على رؤوس ساكنيه ويحبس أنفاسهم في لحظة
واحدة .مجزرة زعرب نجا منها أربعة أفراد ،بينما قضت الصواريخ على
أرواح عشرة أطفال “أمير ،خالد ،شهد ،عدي ،محمد ،وليد ،معتصم،
صبحة ،رامي وروان” ،إضافة إلى النساء “سناء ،سعاد ،أحالم” ،ورجلين
“رأفت و أحمد”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
Place

تل السلطان  -محافظة رفح
Rafah Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
01 Aug. 2014

Only four people survived while Ameer, Khaled,
Shahed, Odai, Mohammed, Waleed, Moatasem,
Sabha, Rami, Rawan, Sana, Soad, Hala, Ra’fat
and Ahmed all of them were killed.
Riyad Zoa’rb said “one of the neighbors called me
and said that my brother’s house was bombed. I
did not believe at first because it was a secure
place, I was not able to go their ,because it was so
”dangerous.
He added” at 8:00 I went to the hospital, I was so
shocked to see all the bodies; they were much distorted we could not recognize them they were labeling by “Zoarb” only without names.

The term “genocide massacres” correlated to the 2014 Israeli occupation
offensive on the Gaza Strip. The horrible scenes of the mass killing of civilians shocked
everyone.
The 1st of August was no different of the other days
of the death amount. At almost midnight the Israeli
occupation F16 hit Zoa’rb house,where 19 people
were inside, with two missiles without warning.
Zoa’rb house was bombed previously by Israeli occupation on 2004 and after 13 years, the family was
managed to rebuild the house. They moved in the
house only one month before it was targeted again.

أرواح موؤودة

“رياض زعرب” شقيق الشهيد يروي شهادته قائ ً
ال“ :أحد الجيران اتصل بي مسا ًء
أخبرني أن بيت أخي تم قصفه وتدميره بالكامل ،أذهلني ذلك الخبر ولم أصدق
في البداية؛ المنطقة آمنة وكل الناس النازحين من بيوتهم يتجهوا هناك”.
وتابع ”:لم أستطع أن أتجه إلى بيت أخي ،الوضع األمني خطير ،الطائرات تقصف
بصواريخها البيوت والمساجد حتى المستشفيات ،إلى جانب قذائف المدفعية التي
تسقط بعشوائية في الطرقات ،جلست أتابع عبر الراديو حصيلة الشهداء واألحداث
أو ًال بأول حتى الثامنة صباحاً ثم اتجهت نحو المستشفى ،فوجئت بمجموعة جثث
غير واضحة المالمح كتب المسعفون على كل جثة كلمة “زعرب” فقط”.

عدد الشهداء
Number of killed

Zoa’rb family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج
نطاقبضغطة زر
مصير ..
مجزرتا عائلة وهدان
فوق تلك البقعة الصغيرة كان الموت يتنزل على البشر من حيث ال
يعلمون ،لم يكن إخالء أحدهم بيته الحدودي واللجوء إلى آخر وسط
الحيّ ،أو إلى مركز إيواء فكرة جيدة من الممكن أن تجلب له حظ
الحياة ،ولم يكن تجمع أكثر من عائلة داخل بيت واحد فكرة سليمة
قد تدفع عنهم لعنة الصواريخ القاتلة ،وإن كانت في حد ذاتها فكرة
تخفف عنهم حدّة الخوف ،لكنّها في نظر مصاصي الدماء “االحتالل”
وجبة شهيّة تدب األمل في نفوسهم العفنة التي استهوت حصد
األرواح ،هذا ما أيقنته عائلة “وهدان” التي ارتكب االحتالل بحقها
مجزرتي إبادة بعد أن منحهم في إحداها األمان.
المجزرة األولى بحق ثمانية أفراد لم يتمكنوا من الفرار حينما حاصر
االحتالل بيتهم ،وتقطعت بهم سبل النجاة ،فظلوا رهائن لدى
القوات “اإلسرائيلية” التي اقتحمت بيتهم ،ومنحتهم األمان الزائف،
وحين غادرتهم فخّخت البيت مع عدّة بيوت مجاورة ونسفتها
بضغطة زر.
ثالثة أطفال ،أربعة نساء إحداهن امرأة عجوز ،إضافة إلى رجل
عجوز ،ارتقوا خالل المجزرة ،ولم تستطع الطواقم الطبية من
انتشالهم مدة ثالثة أسابيع؛ فأكوام الحجارة وأنقاض البيوت أغلقت
الطرقات وتحوّل الحي إلى خربة بدت كأنها مهجورة منذ سنوات
طويلة ،بصعوبة بالغة تم العثور على ثالث جثث في المكان ،أما
الخمس جثث الباقية لم يجدوا لها أثراً؛ بفعل البراميل المتفجرة
التي دمّرت حارة “آل وهدان” بالكامل.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
Place

شمال قطاع غزة
North Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
29 July 2014

pulled off from under the rubble after three weeks,
while the other five bodies were not found due to the
huge explosion.
The rest of Wehdan family evacuated to a shelter
center and then leave it as the Israeli occupation
shells bombed it. The new house in Jabalia was not
much better it was also bombed and this time the
family lost four members.
AhlamWgadan , one of the survivors said” we were
sleeping and suddenly an Israeli missile targeted the
house turning it into rubble and we all were taken to
the hospital, my pregnant mother was injured seri”ously as well as my sister.

In Gaza, it was not a good idea to leave
your house to a safer one in the center
of the town, or to a shelter center. Even
gathering with other families in one place. Wahdan
family reached this fact, unfortunately, after the Israeli occupation committed two massacres against
them.
In the first massacre, eight people of the family were
killed, when the Israeli occupation besieged them in
their house at the border area. The Israeli occupation soldiers rigged the house with explosives and
blew it! Four women, three children and an old man
were intentionally murdered. Only three bodies were

أرواح موؤودة

أمّا عن المجزرة الثانية في الثالث من أغسطس باغتت الصواريخ العائلة ،بعدما
فروا من مركز اإليواء الذي طالته القذائف ،ولحقهم الموت إلى مخيم جباليا حيث
استأجرت العائلة بيتا يؤويه،م فحدثت مجزرة ثانية واقتنص الموت أربعة أفراد
من العائلة“ .أحالم وهدان” تقول“ :كنا نائمين تفاجأنا بصاروخ يسقط على البيت,
وتحول إلى ركام وكل من كان بالبيت نقلوا إلى المستشفيات ،أختي “جنى” أصيبت
بشظايا في البطن والصدر ،ووالدتي حامل أصيبت بجراح خطيرة”.
وتابعت“ :تركنا بيتنا في بيت حانون واتجهنا إلى مركز إيواء فتفاجئنا بالقذائف
تسقط علينا ،نجونا بأعجوبة ،ثم استأجرنا بيتاً في جباليا ولكننا لم ننجَ من الموت”.

عدد الشهداء
Number of killed

Wahdan family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج نطاقثقب عميق
مجزرة عائلة صيام
تلعثم قلي ً
ال ممتنعاً عن الحديث بعد أن استنكر “المجزرة من جديد!”،
وكأن عقله ّ
تعطل عن العمل يريد أن ينسلخ من ذاكرته برهة من
الزمن يهرب بعيداً بروحه الهشّة التي تحمل حكايا رحيلهم ،الرحيل
الفاجع الذي حفر بقلبه ثقباً عميقاً بحجم المأساة ،الرجل المسن
يتكئ على عكازه ما عاد يطيق هذا الحديث الذي يوقد بداخله
مشاعر الفقد مجددا ،وليس هناك مصاب يعترض اإلنسان أشد من
فقده أحبائه.
على وقع مذبحة عائلة “صيام” بقيت المأساة تضرب جذورها في
باطن روحه ،هكذا نحن البشر بغيابهم الطويل نتعاطى الحياة
بصعوبة بالغة ،نبتلع غصّة الفراق ،نجتر أجسادنا كما لو أنها ثياب
ر ّثة كبيرة المقاس ،كل المشاهد الصعبة تتدحرج من أفواهنا بألم
شديد .السادسة والنصف صباح اليوم الخامس عشر للعدوان على
غزة بدأ كابوس اإلبادة ،أكثر من “ ”26فرداً من عائلة صيام فرّوا
من الموت الذي ألقى حباله على البيوت المجاورة لمنزلهم ،اتجهوا
نحو شارع “عثمان بن عفان” ،ماذا حدث هناك؟
الموت الذي نجوا منه مؤقتاً كان ينتظرهم في الناحية األخرى ،لقد
فروا منه إليه بعد أن استهدفهم بكامل الغدر صاروخين ألقت بهما
طائرة “إسرائيلية” حربية مقاتلة ،حولت البقعة الصغيرة إلى مكان
متوحش فتح ثغره واستدرج األحياء 12 ،شهيداً في لمح البصر
عانقت جثثهم األرض أشالء ممزقة كانوا كمن ابتلعهم الحوت في
بطنه أو أكلهم الذئب!

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
Place

الصيامات  -محافظة رفح
Rafah Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
21 July 2014

mood, Saeida, Abdul Rahman, Dalal, Mustafa, Ghaida, and Moen. All of them we moved
from the records of alive people to records of
!the dead
The old man Mahrous Siyam, who tried to
erase what happened from his memory but
to no avail, described what happened: “The
Israeli occupation warplanes targeted Siyam
house in Rafah neighborhood with many
bombes, so we evacuated the house.
While the family was at the street, Israeli warplanes bombed them directly.
”13 of them were killed and seven were injured.

Siyam family massacre is a strong
evidence of the Israeli occupation
cruelty. At six o’clock am, on the
15th day of the Israeli offensive on the Gaza
Strip, more than 25 people of Siyam family left
their houses as the Israeli occupation bombed
their neighbours’ house.
All of them ran to the street escaping death,
but the Israeli cruelty has no boundaries; the
warplanes followed the civilians to the street
and fired two missiles on the gathering crowd.
12 people were immediately killed. Kamal,
Mohammed, Ameen, Ahmed, Shirin, So-

أرواح موؤودة

كمال ،محمد ،أمين ،أحمد ،شيرين ،صمود ،سائدة ،عبدالرحمن ،دالل ،مصطفى،
غيداء ،محمد ،معين” شهداء مجزرة صيام ،كوكبة جديدة انتقلت أسماؤهم من
سجالت األحياء إلى سجالت الموتى!
الحاج “محروس صيام” يقول“ :كان حي الصيامات من ساعات الفجر األولى يقبع
تحت زخات قذائف االحتالل ،خرجنا من منازلنا بعد أن طال القصف بيوتاً مجاورة
لنا ،وأثناء تواجد أكثر من عشرين شخصاً من العائلة في الشارع تم استهدافهم
بصاروخين ،فاستشهد  12شخصاً ،وأصيب سبعة جرحى من بينهم طفالن
أحدهما بترت ساقه ،والثاني تم استئصال رئته والبنكرياس”.

عدد الشهداء
Number of killed

Siyam family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج
الركام
أصوات
نطاقتحت ّ
مجزرة عائلة األغا
 51يوماً من العدوان “اإلسرائيلي” المتواصل على قطاع غزة،
عدوان حمل في أحشائه الحقد و الموت ،كان األكثر همجية
واألعنف في تاريخ الصراع البشري؛ فآلة الموت لم تكفّ لحظة
عن التهام لحوم األبرياء اآلمنين في بيوتهم ،حتى أوقات الهدنات
تأبى “إسرائيل” إال أن تكون رمزاً للغدر والخيانة ،االحتالل الذي
ال يؤمن مكره أبداً.
عائلة “األغا” تلقت الطعنة هذه المرّة في أول أيام عيد الفطر
وقدّمت اثني عشر شهيداً من أبنائها ،هذا اليوم األسود الذي
يصادف الثاني والعشرين من العدوان ،رحلت فيه كوكبة جديدة
من المصطفين األخيار ،بعد أن أتمّوا صيام ثالثين يوماً من
شهر رمضان ،الشهر الفضيل الذي تبدّلت نفحاته اإليمانية إلى
مجازر بشعة ،الفانوس الجميل حوّله االحتالل لقنابل ضوئية
في السماء تسقط فوق رؤوس النائمين فتحول أجسادهم إلى
أشباه أجساد!
لم يكن “المسحراتي” يدور في أزقة المخيم قبيل ساعات الفجر
ليوقظهم لقد اختفى صوته آنذاك ،وبقيت االنفجارات العنيفة
تدّك األرض ليل نهار في موعد سحورهم وحتى فطورهم ،إلى
أن أتى العيد الذي أيضاً حو ّلته آلة الحرب” اإلسرائيلية” إلى مجازر
قتل جماعي،شالالت الدم ،أنقاض حجارة ،مدن وأحياء تفوح منها
رائحة الموتى ،لم يكن هناك أي عيد ،األكفان البيضاء بدي ً
ال عن
الثياب الجديدة التي ح ُلم األطفال بشرائها.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
Place

معن  -محافظة خان يونس
Khan Younis Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
29 July 2014

Mohamed Al-Agha, and the child, Yousef. Mohamed recalled back the memories of the attack
and said, “Suddenly, without any prior warning, an
Israeli F16 warplane threw two missiles over AlAgha home. I miraculously could escape death
there. The whole house was on fire. The scene
”was horrifying.
“Toughest moments were when I heard many
voices calling for help from under the rubble. I
heard my cousin Mohamed uttering his latest
words. My brother, Fadel, was afraid and called
me, and then his voice faded. I realized then that
“ he died.

The Israeli occupation war machine
did not give Gazans the chance to
celebrate the first day of Eid al-Fitr,
for the bombing continued and did not stop for a
second.
Despite the announced ceasefire, the Israeli war
machine continued to harvest more innocent
souls. This time the target was Al-Agha family, where 12 of its members were murdered in a
glimpse of an eye. Mohammed, Abd Al Hamid,
Nader, Nariman, Ahmad, Iyad, Fadel, Dalia, Donia, Marwa, Atta, and Nidal, are the names of AlAgha family victims. The only two survivors were

أرواح موؤودة

“محمد ،عبد الحميد ،نادر ،ناريمان ،أحمد ،إياد ،فضل ،داليا ،دنيا ،مروة ،عطا،
نضال” كم هو مؤلم لحظة إنصاتك ألحدهم يذكر لك أسماء من انتقلوا جملة
واحدة بين ليلة وضحاها إلى السماء.
“محمد األغا” يقول ”:فجأة نزل علينا صاروخين من طائرة حربية ،تدمّر البيت
بالكامل ،فوقي سقفين طلعت أزحف بأعجوبة ،النيران مشتعلة ،المشهد مرعب
جداً” .وتابع ”:أصعب شيء لحظة سماعي أصوات من تحت الركام تصرخ وتستغيث،
كانوا يرددوا “حسبي اهلل ونعم الوكيل” ،ابن عمي “محمد” سمعته نطق الشهادة،
وأخي “فضل” كان خائف وينادي عليّ ثم انقطع صوته وعلمت أنه رحل”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Agha family massacre
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االستيعاب
التشريدنطاق
مأساة خارج
وقسوة الموت!
مجزرة عائلة بالطة
منشورات “إسرائيلية” محّملة برائحة الموت تناثرت فوق منازل
اآلمنين في المنطقة الشرقية من مخيم جباليا شمال القطاع
ّ
تحذرهم من خطورة البقاء في أماكنهم ،وتنذرهم بإخالء عاجل،
عائلة “بالطة” كغيرها من العائالت لم يكن لديهم خيار آخر غير
الرحيل؛ رأفة بأطفالهم الذين مأل الخوف قلوبهم ،في ساعة النزوح
انقلبت أزقة المخيم إلى فوضى صاخبة بعيداً عن عيون العدسات
وتحت ضجيج القصف المسعور ،كانت أفواج النازحين تسير في زحام
القلق الذي التصق بأرواحهم.
من ثنايا الموت نجى أفراد عائلة “بالطة” ّ
وحطوا رحالهم في بيت
أقربائهم ،هكذا قضوا أول أيام عيدهم الذي صادف اليوم الثاني
والعشرين من العدوان على غزة ،رحلة تشريد قاسية لم تكن نهاية
العذاب ،فمذاق الرعب الذي تجرعته العائلة آنذاك تعجز العقول عن
إدراكه.
أمّا ثاني أيام العيد قضته العائلة تحت زخات القذائف في مكان خُيّل
لصغارهم أنه آمن ،أكثر من عشرين قذيفة استوطنت أجسادهم
وقضت على أنفاسهم بينما كانوا يحلمون بغدٍ أفضل ،من بين أحد
عشر شهيدا نجا “عالء” بذاكرةٍ تحمل مدى الحياة صورة والدته التي
سحقتها قذيفة “إسرائيلية”.
بصورة منافية لإلنسانية واألخالق أعدمت آلة الحرب عائلة “بالطة”
وارتقت أرواح خمسة أطفال وخمس نساء وشاب ،تحوّلت أجسادهم
إلى أشالء متفحمة ،وبقي “عالء” وحده في ضباب العمر يفتقد أحبته.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
Place

جباليا  -محافظة الشمال
North Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
29 July 2014

Israeli occupation missiles had mass executed the
whole family, five children, five women and a young
man leaving Alaa alone for the rest of his life.
Alaa Balata, the only survivor of the massacre recounted the story, “We were sitting at home. Suddenly we heard a sound of an explosion the missiles
fell over the neighboring houses. I rushed to my home
to see a pool of blood and shattered shreds. It was a
strong shock.” “ with difficulty I was able to recognize my sisters’ features. Their features were totally
disappeared; their bloody clothes were the only way
to identify their corpses. I spent most of my life with
them. Now they all had gone forever. “Alaa ended.

On the first day of Eid, Israeli occupation warplanes threw leaflets on people’s homes in Jabalia camp warning
them from staying at their homes and calling them
to evacuate. Balata family along with other families
in the area had no choice, but to urgently evacuate
homes in waves; they were running amid an atmosphere of fear and terror.
In their relative’s house, Balata family had finally
found their refuge place after a harsh displacement
trip. On the second day of Eid, more than 20 missiles fell in showers on the home where they thought
it was safe killing eleven members in a trice. The

أرواح موؤودة

“عالء بالطة” يروي شهادته ”:كنا جالسين في البيت سمعنا صوت انفجار ،صعدت
إلى سطح المنزل وجدت القذائف تسقط على البيوت المجاورة ،ثم عدت إلى
األسفل متجها نحو الشارع كانت القذائف تسقط بعشوائية ،بعد لحظات سمعت
صراخ منبعث من البيت فوجدت أجساد عائلتي قد أحالتها نيران القذائف إلى بركة
دماء وأشالء متناثرة ،كانت الصدمة قوية”.
مالمحهن اختفت تماماً ،داخل ثالجة الموتى كيف له أن يتعرف على شقيقاته،
لم يكن هناك دليل آخر لمعرفة أسمائهن سوى ثيابهن الملطخة بالدماء يقول ”:
خواتي اللي طول عمري عايش معهم ما قدرت أتعرف عليهم كانوا أشالء مقطعة”.

عدد الشهداء
Number of killed

Balata family massacre
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االستيعاب
نطاق
مأساة خارج
ومقبرة موت
نزوح
مجزرة عائلة عياد
رحل الشهداء ،وبقي من بقي يستغيثون ربهم أن ينجيهم من براثن
الموت الذي يغرس أظفاره داخل قلوبهم ،لليوم الرابع عشر من
العدوان وما زالت آلة الموت تفترس الحياة في كل األحياء وتنتزع
دون رحمة هدوء الطرقات ،من داخل حي المنصورة هذه المرة نلتقط
مأساة عائلة “عياد” الذين التهمهم شبح الموت على حين غفلة.
العقوبة الجماعية التي فرضها االحتالل على حيّ بأكمله ،لم تكن
الطائرات الحربية تفرّق بين جنين داخل رحم والدته ،أو شيخ عجوز
فقد القدرة على المشي ،الجميع كان يُشكل بنك أهدافٍ لنيران
االحتالل ،الشوارع ممتلئة بالخوف ورائحة الموت ،المشهد مرعب
والناجون هم من يتذوقون رهبة الموت والحياة معاً.
ومع فوضى النزوح خرجت عائلة “عياد”“ ،نهى” وطفلها “محمد” الذي
رُزقت به بعد ثماني سنوات ،تحاول النجاة فاجتازت نصف الطريق
تحت اشتداد الضربات ،أصابتها قذيفة مدفعية فسقطت أرضاً،
احتضنت ابنها حاولت أن تضمه ،تسقط قذيفة أخرى تنزعه من على
صدرها لتقتله في ثانية ،تحتضنه مرة أخرى ينزف بشدة ،تجري
بذهول ودماء طفلها تسيل على يديها بينما روحه ارتقت إلى السماء
السابعة ،تبقى محتفظة بجسده “نموت معاً” ال تتركني لقد انتظرتك
طوي ً
ال ،تنظر عن يمينها وعن شمالها تطلب النجدة من أحدهم،
يُفزعها رؤية زوجها “رامي” أصابته قذيفة جعلته ال يتحرك ،المشهد
مروع في ذلك اليوم ،لقد ارتقى أحد عشر شهيداً من العائلة بعد أن
ظ ّلوا ينزفون لساعات.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
Place

الشجاعية  -محافظة غزة
Gaza Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
20 July 2014

Om Mohammad hold her two-year-old baby,
whom she had after eight years of her marriage.
She was hit with one of the shells. Her son fell of
her arms, she held him again, but another shell
fell. The baby was killed, yet she insisted to keep
holding him, while she and him were bleeding!.
“Bombs were everywhere. I felt that I was standing in a graveyard. Corpses were in every corner.
Ghada, Mohammed, Mona, Fadwa, Sheren, Nermeen and Hala, who was pregnant with twins, and
her four-year-old boy Mohammed. In addition to
Ahmed, Rami and Osama; all of them were killed
in front of our eyes”.

The Israeli occupation machine was
still harvesting the lives of the Palestinian people; the tragedy this time
was on al-Mansora neighborhood in Al Shejaiya.
The Israeli occupation shells were fallen everywhere all the nightlong. The people waited the
daylight to leave the area to save their lives. However, the Israeli machine insisted to kill as many
people as it could.
Ayiad family left their house like others and started
running in the street. The scene was very horrible.
Dead bodies were scattered on both sides of the
road and blood was everywhere, as well as death!.

أرواح موؤودة

“نهى عياد” تقول“ :منذ الثانية فجراً كانت المنطقة تتعرض لقصف مدفعي
عنيف ،إلى أن طلعت الشمس ،خرجنا إلى الشارع والقذائف تنزل علينا من كل
حدب وصوب ،األطفال تناثرت جثثهم على جانبي الطريق ،النساء انقطعت
صرخاتهن ،الكل ملقى على األرض وكأنني وسط مقبرة موت”.
عائلة عياد أضحت ما بين شهداء انتهى أجلهم ،وعشرات الجرحى الذين يتعاطون
الحياة بمرارة ،أمّا الشهداء فهم “غادة” ”محمد”“ ،منى”“ ،فدوى”“ ،شيرين”،
“نرمين” ،و “هالة” التي تحمل في بطنها توأماً ،وصغيرها “محمد” ,إضافة إلى
الشهداء الثالثة” أحمد” “أسامة”“ ،رامي”.

عدد الشهداء
Number of killed

Ayiad family massacre
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االستيعاب
نطاق
الركام!
مأساة خارجنزيف
تحت ّ
مجزرة عائلة الحلو
أحيا ٌء بأكملها أضحت كمناطق “أشباح” بعد أن غادرتها أرواح
األحياء ،ال أحد يجرؤ على االقتراب من أكوام البشر التي تساقطت
على الطرقات دون إغاثة أحدهم ،تلك إحدى المشاهد من حي
“الشجاعية” آنذاك ،الحي ذاته الذي يأوي داخله آالف العائالت،
من بينها عائلة “الحلو” التي تقطن في بيت مكون من طابقين
يقع في منطقة حدودية ،الوضع يوماً بعد يوم يشتد سوءاً،
وضيق الحال ال ّ
يمكن العائلة من استئجار بيت في منطقة قد
تكون أكثر أمناً ،قبيل آذان الفجر بنصف ساعة حيث اليوم الرابع
عشر للعدوان “اإلسرائيلي” بدأ الجميع يتهيئون لتناول السحور،
غير أن طائرة مقاتلة ألقت صواريخها تجاههم.
لم يتمكن أحد من االقتراب نحو أكوام الحجارة التي دفنت
تحتها عائلة بأكملها مدة ثالثة أيام ،وال أحد يعلم هل ما زالت
هناك أرواحٌ ٌ
حيّة تُطلق صرخات استغاثة أم أنها آثرت الرحيل،
اقترب المسعفون بعد محاوالت من التنسيق لدخول المنطقة،
صوت فتاة بالكاد يُسمع أنينها تحاول أن تستغيث دون مقدرة
ً
ساعة ،إنها “أسماء”
على إعالء صوتها الذي نزف اثنين وسبعين
الناجية الوحيدة حتى هذه اللحظة ،انتشلوها بصعوبة بالغة
تبدو بنصف جسد ،وضعوها على أكتافهم ثم أسرعوا إلى غرفة
العمليات في المستشفى ،أصوات األطباء “تحتاج إلى عملية
جراحية عاجلة”“ ،يا اهلل لقد فات األوان” ،أحدهم“ :هذا مؤسف
جداً ابتروا ساقيها”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة

34

11

مكان المجزرة
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حي الشجاعية  -محافظة غزة
Gaza Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
20 July 2014

woman was barely heard from under Al Helou
home rubble. She was Asmaa’, who bled alone for
!72 hours
With a great difficulty, they pulled her body and immediately rushed with her to the hospital. Unfortunately, it was too late. Asmaa’ succumbed to her
wounds. Abeer Al Halou recounted the tragic murder of her family: “In that night, the Israeli occupation sent a massage to Al Shujj’aia residents’ mobiles calling them to urgently evacuate their homes.
The situation was very strained. My brother’s family
could not evacuate their home; they were bombed
and killed inside their house”.

The fourteenth day of the Israeli summer offensive was one of the unforgettable days for Gazans, for a horrible
massacre of Al Shujj’aia took place. Al Helou family were living a two-storey home near the eastern
borders of Gaza.
Insanely, the Israeli warplanes and artillery casted
their crazy fires over civilians’ homes, including Al
Helou house.
No one dared to approach the destroyed home,
where its residents buried under the rubble for
three days. In the temporary ceasefire, paramedics managed to enter the area, a moan of young

أرواح موؤودة

“أسماء” فتاة عشرينية في عمر الزهور ،وطأت أقدامها الجنة وبعد ساعات
غشيتها رحمة اهلل وصافحت روحها في السماء السابعة أرواح عشرة أفراد من
عائلتها ،لكنهم ما زالوا تحت األنقاض هناك في بقعة الدم المتجمدّة ،بعد
ثمانية أيام حين أعلن االحتالل الهدنة اتجهت طواقم اإلسعاف نحو منزل
“الحلو” وانتشلت بقية الجثث.
تروي “عبير الحلو” حكاية األلم التي التصقت بذاكرتها“ ،في تلك الليلة كان
االحتالل يُحاصر الحيّ بصواريخه وقذائفه القاتلة ،كان الوضع صعب جداً ،لكن
عائلة شقيقي لم يتمكنوا من إخالء بيتهم”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Helou family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج نطاقثالث دقائق
مجزرة عائلة الكيالني
وحين أسدل الليل ظالمه الدامس في الحادي والعشرين من يوليو،
كان الموت ينتظر عائلة “الكيالني” التي قررت النزوح من بيت الهيا
ً
راجية األمان داخل إحدى الشقق السكنية في
شمال قطاع غزة ،وأتت
برج السالم وسط مدينة غزة ،مع دقات الثامنة مساء ،هذا اليوم الذي
امتأل باألحداث المفجعة ،بدأت تفاصيل الجريمة الجديدة.
تبدو صياغة الوجع كما لو أنها مخاض عسير بالكاد ينجب حروفاً،
والحروف تبدو في كامل عجزها أمام وصف المجزرة بتفاصيلها المروّعة
التي لم تكتفِ حينها آلة الحرب بإزهاق روح واحدة ،ولم تعد مجازر
اإلبادة تقتصر على حصد أرواح عائلة واحدة فحسب ،لقد امتدّ كابوس
الموت واتسع مصطلح اإلبادة الجماعية ليخنق أرواح عائلتين معاً في
اللحظة ذاتها التي كانوا يجتمعون حول موائد اإلفطار الرمضانيّ.
مدّة الجريمة لم تتجاوز الثالث دقائق ،البيت اآلمن تحوّل إلى
خربةٍ باطنها أشالء الموتى وظاهرها أكوام حجارة ،وتلك الصواريخ
“اإلسرائيلية” القاتلة رسمت الموت على شفاه األبرياء ،ومزّقت
أجسادهم إلى أشالء عانقت األرض الحمراء في الوقت الذي استقبلت
مالئكة الرحمن أرواحهم في السماء السابعة.
مجزرة جديدة مساء اليوم الخامس عشر للعدوان ،أبادت عائلة الكيالني
بكامل أفرادها األب “إبراهيم” ،واألم “تغريد” ،وأطفالهم الخمسة “
ريم”“ ،سوسن”“ ،ياسين”“ ،ياسر” و “الياس” ،إضافة إلى أربعة أشقاء
من عائلة درباس جميعهم أضحوا في عداد الراحلين “عايدة”“ ،سورة”،
“محمود” و “إيناس”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
Place

الرمال  -محافظة غزة
Gaza Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
20 July 2014

their bodies into pieces. The angels received their
lives in seventh heaven.
The Israeli massacre wiped Kilani family from the
civilian records. The father Ibrahim,53, the mother
Taghreed,45, Reem, 12, Sawsan,11, Yaseen,9,
Yaser,8, and Elyas,4, all of them were killed. Derbas
family also lost four of its members, Aydah,47, Surah,41, Mahmoud,37, and Enas,30.
Salah Kilani one of the witnesses to the crime said:
“when we heard the explosion, we headed to the building. It was a shocking scene, we found my father’s wife
was hugging her 4-year-old son. We could not separate them, so they were buried together in one tomb”.

Kilani family fled their house in Beit Lahia northern the Gaza Strip to another
one in Gaza city believing and hoping
that it would be a safe place from the Israeli war machine. When the hands of the clock indicated to the
eight o’clock, Al-Salam building witnessed a cruel
crime that the humanity never seen before.
The Israeli war machine claimed the lives of Kilani
and Derbas families in one moment. They were sitting around the table waiting for Athan to have Iftar
meal (evening meal when Muslims end their daily
Ramadan fast at sunset). Just three minutes are
enough to end the life of the innocents and to tear

أرواح موؤودة

“صالح الكيالني” يروي بعض مشاهد المجزرة التي ارتكبتها آلة الحرب بحق عائلة
شقيقه “إبراهيم” الذي فارق الحياة وكامل أسرته“ :على موعد اإلفطار استهدفت
طائرات االحتالل الشقة التي نزح إليها أخي وعائلته بحثاً عن األمان ،كانت الساعة
الثامنة مسا ًء ولم نكن نتوقع أن يصيبهم أي شيء ،إال أننا فوجئنا عند سماعنا
خبر استشهادهم”.
ً
وتابع ”:اتجهنا إلى البرج فورا ،خمس طوابق كانت مدمّرة بالكامل ،والجثث مقطعة
إلى أشالء وأكوام لحم متناثرة ،أكثر مشهد مؤلم حينما عثرنا على جثة زوجة أخي
وبحضنها طفلها “إلياس” لم نستطع أن نفصلهما عن بعضهما ،وتم دفنهما سوياً”.

عدد الشهداء
Number of killed

Kilani family massacre
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االستيعاب
حيننطاق
مأساة خارج
يكتمل “الموت”
مجزرة عائلة األسطل ()1
صبيحة السابع من يوليو وحتى مساء السادس والعشرين من
أغسطس ،مدّة طويلة شهدت خاللها سجالت التاريخ ارتفاعاً حاداً في
منسوب الدم الفلسطيني المسكوب ،وتناثراً ألكوام من جثث الضحايا
التي مزّقتها آلة الحرب “اإلسرائيلية” خالل العدوان على قطاع غزة.
من بين هذه المسافة الزمنية يؤسفنا أن ننقلكم إلى حكاية مأساة
مركبة يرويها الباقون على قيد الحياة من عائلة “األسطل” ،العائلة
التي تعرضت لخمس مجازر دمويّة فتت عضدهم ّ
ونكلت بجثثهم
ً
دمّرت بيوتهم ،والمجزرة األكثر بشاعة بحقهم وقعت تحديدا في
منطقة السطر الغربي بتاريخ الثالثين من يوليو ،حين تبدّلت نجوم
السماء إلى صفائح ساخنة ألقت حممها تجاه منزل العائلة فأحالته
ركاماً أسوداً.
ً
اتجه أهل الحي نحو البيت الذي تهاوت جدرانه أرضا ،وهم يعلمون
أن بداخله مجموعة من الشباب ظ ّلوا كأشجار السنديان الراسخة
يتحدّون العدوان بكامل إراداتهم الصلبة وإيمانهم العميق بفكرة
البقاء التي تؤرق االحتالل ،لكن بات البيت أثراً بعد عين.
المجموعة الشبابية تحولت ألجساد متناثرة إما جثثاً كاملة أو أشالء،
كيف لهم أن يميزوا هذه القدم لجسد مَنْ ،وهذا الرأس المقطوع مع
أي أجزاء نكفنه ،كل شيء كان مروعاً وكل التفاصيل تبدو ناقصة
سوى “الموت” بدا بمشهد مكتمل! الشهداء العشرة ،الرفاق الذين
جمعتهم الحياة والموت“ :خليل”“ ،أحمد”“ ،رمزي”“ ،خالد”“ ،محمد”،
“علي”“ ،عودة”“ ،أحمد”“ ،محمد”“ ،عز الدين”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
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السطر الغربي  -محافظة خان يونس
Khan Younis Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
30 July 2014

ment, Ibarahim Al-Astal said, “The shell was very
terrible, I instantly rushed to the place to see my
sons. The first corpse I saw was for my eldest son,
Mohamed, I turned around to see my second son,
Ramzi, his corpse was shattered to shreds. I hysterically started screaming, please search here or
there, you might find one of my sons alive, but I
found “Khalil’s “corpse. No one was still alive; all
”of them were murdered.
“We spent more than four hours saving injured
and pulling out corpses, we found a corpse
thrown in a land that was 70 meters far from the
“ explosion place.

On the morning of 30th of July, the
series of Israeli bloody massacres
continued. This time, the goal of the
new massacre was Al-Astal family members from
the western Sater area in Khanyounis. Ten young
men of the family were collectively murdered in a
blink of an eye by the Israeli warplanes: Khalil, 24,
Ahmad, 19, Ramzy, 21, Khaled, 26, Mohammed,
24, Ali, 23, Awda, 24, Ahmad, 26, Mohammad,
20, and Ez Al Deen, 20.
The young men corpses shattered into shreds.
All their facial features were gone. The scene was
very shocking to all. Recounting the terrible mo-

أرواح موؤودة

عشرة شهداء ما أن تنتهي من قراءة االسم األخير تشعر وكأن جسدك تحوّل
إلى كتلة غضب ،تصرخ “يا لفظاعة العدوان”“ ،إبراهيم األسطل” يروي لحظة
الفاجعة “ :الضربة كانت شنيعة جداً ،اتجهت فوراً إلى المكان أتفقد أبنائي ،أول
جثة صادفتها بال أقدام كانت البني البكر “محمد” ،التفت إلى جهة أخرى فوجدت
ابني الثاني “رمزي” أشالء ممزقة”.
وتابع ”:أصابتني حالة انهيار أخذت أصرخ ابحثوا هنا وهناك يمكن تالقولي واحد
عايش ،ثم وجدت جثة “خليل” ،كلهم استشهدوا ما ضل وال واحد” ،واستمروا في
انتشال الجثث أربع ساعات.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Astal family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج نطاق
أراجيح الموت
مجزرة عائلة السلك
تعددت المجازر وفي كل مجزرة مشاهد قاسية التصقت بذاكرة
الباقين على قيد الحياة ،األحياء الذين خرجوا من رحم الموت لينقلوا
لنا تفاصيل مؤلمة ،زمان المجزرة الثالثين من يوليو ،أما عن مسرحها
منزل عائلة “السلك” ،فما أن اقتنص الجد فرصة إعالن االحتالل هدنة
إنسانية ،صعد إلى سطح منزله مصطحباً أحفاده بعيداً عن األخبار
العاجلة ومشاهد الدم واللحم المتناثر عبر شاشات التلفزة ،وقريباً من
شيئين المراجيح والموت.
لحظات من المرح ختم األطفال بها حياتهم؛ بعد أن انهمرت عليهم
القذائف وقتلتهم برفقة جدّهم ،هدنة مسمومة أزهقت خاللها آلة
الحرب أرواح األبرياء ،ساحة اللعب تحولت إلى مسلخ بشري تناثرت
فيه أشالء األطفال ورؤوسهم المقطوعة ،حتى المسعفين الذين أتوا
إلسعاف العائلة كانوا هدفاً مباحاً للقذائف ،فتساوت األرواح في الموت.
مجزرة جديدة لم تكن في حسبان أحد ،أطفال لم يشفع لهم عيدهم
وال براءتهم وال أراجيحهم من الموت ،حاول جدّهم حتى أنفاسه
األخيرة احتضانهم ،إال أن شيئاً لم يقف أمام قدرهم في الرحيل
جميعاً ،وبعد عشر دقائق حضر المسعفون ونقلوا الجثث داخل السيارة
وقبل أن تتحرك خطوة واحدة باغتتهم القذائف وارتكبت مجزرة ثانية.
جريمة ارتقى فيها سبعة أطفال “عال ،مالك ،لينا ،أمينة ،ليان ،عبد
العزيز ،عبد الحليم” ،وثالثة رجال “عبد الكريم ،مصطفى ،عالء”،
إضافة إلى أكثر من عشرين شهيداً من بينهم مسعفون وثالثة
صحفيين.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
Place

حي الزيتون  -محافظة غزة
Gaza Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
30 July 2014

hit them, killing 10 of Al-Silk family.
Ola, Malak, Lina, Amina, Lian, AbedelAziz, Abd Al
Haleem, and three men, Abd Alkareem, Mostafa,
and Alaa’ were killed. In addition to 20 other people from other families, including paramedics and
three journalists. Mohamed Al-Silk said, “My father
wanted to cheer the children up. He took them up
to the home roof to play. Suddenly, the missiles fell
down over them. We rushed up to the roof to find
a pool of blood and shreds.” He added, “I miraculously survived death. Thinking that I was killed,
they put me at the morgue, but one of the doctor
‘ discovered that I was still alive and saved me.

The series of Israeli massacres
against civilians in Gaza multiplied in
its harsh criminal scenes. Al-Silk family massacre scene completed when the grandfather seized the opportunity of “a temporary
ceasefire” that Israeli occupation announced. He
went upstairs with his seven grandchildren to have
some fun, playing on the swings away from the
bloody news.
The Israeli occupation artillery missiles attacked
them killing the grandfather and the children. Minutes later, paramedics rushed to save the injured
and take the corpses. Suddenly, another missiles

أرواح موؤودة

“محمد السلك” أحد الناجين من المجزرة يقول“ :أراد والدي أن يرفّه عن األطفال
فأخذهم إلى سطح المنزل كي يلعبوا بالمراجيح واأللعاب ،وفجأة سمعنا صوت
قذائف وصواريخ ،وعلى الفور صعدنا إلى السطح وتفاجأنا بمشهد الدماء
واألشالء ،واألطفال رؤوسهم مقطعة بالكاد تعرّفنا عليهم”.
أما “عبد الهادي السلك” يقول  ”:نجوت من الموت بأعجوبة ،تم نقلي إلى
المستشفى نتيجة تعرضي لنزيف حاد ظن األطباء أني شهيد وأرادوا تحويلي إلى
ثالجات الموتى ،وكتبوا اسمي على صدري كأحد الشهداء ،كنت واعيًا لكني ال أقوى
على الكالم ،بصعوبة فتحت عيوني ،فأدرك األطباء أنني على قيد الحياة”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Silk family massacre
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االستيعاب
نطاقعيد_شهيد
مأساة خارج #
مجزرة عائلة أبو زيد
االعتداءات “اإلسرائيلية” كغوريال بغيضة تنجب أعداداً ضخمة من
الضحايا ،البشر ينقسمون إلى أموات ،وأحياء ال ينفك عنهم مرض
العدوان ،وال يستطيعون تحرير أنفسهم من المأساة ،هذا الداء األسود
يتربّع داخلهم حتى اليوم بعمق.
اهتزت األرض بعنف فسرت في جسده رجفة حادّة أقرب إلى قشعريرة
الموت ،حين انهمرت صواريخ االحتالل على عائلته دون سابق إنذار،
رفع رأسه ليرى ما حصل ،لم يستطع أن يصل إليهم ،تكوّر حول نفسه
لحظات قليلة لكنه أغلق أبواب قلبه أمام شبح الخوف ،فاجعة عائلة
“أبو زيد” نلتقطها من أفواه الناجين.
خمس عائالت مجتمعة في بيت “أبو زيد” المكون من ثالثة طوابق،
ما يزيد عن عشرين فرداً يتسامرون في ثاني أيام العيد ،الساعة
اآلن الثانية عشر لي ً
ال ،أحاديث طويلة توحي بالحياة تتلقفها شفاههم
بابتسامة ما قبل النوم ،وما قبل الموت كانت خاتمة السهرة المسائية،
حكايا هادئة ثمّ ركنوا جميعهم إلى صمتهم/موتهم بعد غزو صواريخ
طائرة “إسرائيلية” حربية لبيتهم .لم يكن “المسعفون” معصومون من
النيران وهم يؤدون مهمتهم ذات الخطورة البالغة ،فأي سيارة تتجه
نحو األشالء المتفحمة النتشالها كانت أيضاً هدفاً لطائرات االحتالل،
وحين وصل المسعفون انتشلوا تسعة شهداء ،أربعة منهم أطفال
“عبداهلل ،شمّة ،بيسان ،وكريم” ،وأربع نساء منهن امرأة عجوز “وداد”
و “مريم” تجاوزت الثالثين من عمرها تحمل في أحشائها جنيناً ،إضافة
إلى “فلسطين ،وصابرين” ،والشاب “أحمد” عشرون عاماً.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
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الجنينة  -محافظة رفح
Rafah Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
29 July 2014

en, including an elderly and a pregnant woman. In
addition to Falesteen and Sabreen, and Ahmad, 20.
Other 18 people were injured in the attack, including
the one-year- old baby Mayar, who was injured by a
shrapnel in her leg and her fingers were amputated.
Nidal Abu Ziad, father of Abdallah and husband
of Maryam who got killed in the attack, recounted
the details: “I miraculously survived death, I lost the
;most precious ones in my life, my wife and my son
my father and brother got injured, I could not imagine that my home was a target for Israeli occupation
missiles”. “I couldn’t overcome this catastrophe,” he
concluded.

Five families gathered in the three-storey building of Abu Zeid family, seeking
refugee to a place they thought it was
safer. On the second day of Al Eid, at 12:OO am,
around twenty members of the family sat laughing
and enjoying some moments, ignoring the atmosphere of war. Suddenly, an Israeli warplane threw
a missile over the home putting a final end to their
gathering.
The ambulances arrived late, as the shelling didn’t
stop. The Paramedics arrived after an hour, they
pulled out nine bodies, including four children, Abdullah, Shamma, Bisan, and Karim, and four wom-

أرواح موؤودة

جرحى مجزرة عائلة “أبو زيد” بلغت أعدادهم “ ”18جريحاً“ ،ميار” تبلغ عاماً
ّ
فتقطعت أصابعها.
ونصف أصيبت بشظايا ملتهبة في أقدامها
“نضال أبو زيد” الشاهد على المجزرة ،هو والد الشهيد “عبداهلل” وزوج الشهيدة
“مريم” ،نجا بأعجوبة لكن ذاكرته لم تنجُ بعد من الصدمة ،يقول“ :فقدت
أعز الناس ابني وزوجتي ،أمّا والدي وأخي فقد أصيبا بجراح متوسطة ،لم أكن
أتخيّل أن بيتي الذي يأوي  22فرداً ج ّلهم من األطفال والنساء سيكون هدفاً
لطائرة االحتالل” ،يجتاحه الصمت قلي ً
ال ثم يتمتم“ :ال أستطيع أن أستفيق من
هذه الفاجعة”.

عدد الشهداء
Number of killed

Abu Zeid family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج
“مهترئ”
طوق نجاة
نطاق ُ
مجزرة عائلة الشنباري
لم يعد هناك مكان آمن؛ فكل األحياء استودع الراحلون فيها أنفسهم،
وبدؤوا يتجهزون للقاء ربهم ،هو كابوس العدوان من دفعهم لمغادرة
بيوتهم إلى “مراكز إيواء” ع ّلها تجلب لهم ّ
حظ األمان وطوق النجاة
من كابوس الموت ،وهذا حال عائلة “الشنباري” كغيرها من العائالت
التي قرّرت أن تبحث ألطفالها عن مكانٍ يقيهم نيران األسلحة ،في
أول يوم قرر االحتالل أن يوسّع حملته الشرسة ضد القطاع برّاً.
لملمت العائلة أشياءها الصغيرة ،واتجهت في السابع عشر من يوليو
نحو مركز إيواء ،فتحوا باب المنزل قاصدين الشارع الرئيس ،أفجع
الجميع مشهد التهجير “يا للهول” هل هذا هو الشارع ،لم تكن تظهر
له أي مالمح ،البشر يسيرون كأمواج بحر هائج تحت سماء ملبدّة
بغيوم تنذر أهل األرض بخطر الموت القريب ،الخطوات تائهة في
سبيل الهروب إلى أن وصلت أقدامهم المركز القريب.
عقب قضاء العائلة أسبوع واحد من األمان ،تلقى المركز تهديداً
باإلخالء فوراً ،تجمهر جموع النازحين في ساحة المركز يتهيئون
لرحلة ثانية من التشريد ،إال أن مدفعية االحتالل صوبت نيران
مسلخ بشريّ غرق ببحر
أسلحتها تجاههم وحوّلت ساحة المركز إلى
ٍ
دماء وتكدّست الجثث فوق بعضها.
الناجية من المجزرة “مرام الشنباري” تقول“ :حين علمنا أن مركز
اإليواء مهدّد بالقصف ،تجمعنا في ساحته ننتظر سيارات؛ لتق ّلنا إلى
مكان آخر ،إال أن القذائف انهمرت علينا ،الجميع أمامي سقط أرضاً وال
أستطيع إنقاذ أحد”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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بيت حانون  -محافظة الشمال
North Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
24 July 2014

ter crowded in schoolyard, getting ready for a new
journey of displacement. Unexpectedly, the Israeli
artillery directly hit the human crowd, turning the
shelter yard to a bloody massacre pool.
Maram Al-Shenbari, who survived the bombing,
said, “We gathered in the yard waiting for other
cars to take us to another place. Suddenly the missiles fell over us. I saw all people around me falling
”dead.
“I was injured and so were some of my brothers
and sisters. Maram and her siblings suffered a
post war trauma after their mother was killed along
”with eight members of their family.

When the Israeli military offensive
had insanely intensified by land and
air attacks, all people in Gaza started
to look for secure shelters seeking refuge. On the
17th of July, Al-Shenbari family packed their belongings, heading to a near school shelter. Unsurprisingly, they were not alone. The street was full of
escaping families who were walking with wandering steps toward their unknown place.
After one week in the school shelter, where they
found a little string of safety, the shelter received an
immediate warning evacuation. Filled with horror
and fear, all the displaced people living in the shel-

أرواح موؤودة

وابل من القذائف سقطت على ساحة المركز ،وتابعت “مرام”“ :إحدى القذائف
سقطت على شقيقتي “منار” وبترت أقدامها ،ثمّ وجدت شقيقي “إبراهيم”
أحشاؤه على األرض ،بقينا ننزف لساعات طويلة”.
حاولت “مرام” أن تزحف بضع خطوات لألمام ،تبحث عن والدتها بعد أن تعرّفت
على ثيابها ،إلى أن اقتربت منها وأُفجعت بموتها ،ثمّ أمسكت بيدها وأخذت
تبكي “أمي ال تغمضي عينيك طوي ً
ال ،استيقظي ال تموتي ،أخوتي الصغار
يحتاجونكِ ،الحياة يا أمي ال قيمة لها دونك ،هيا امسحي على جرحي ،أو دعيني
هذه المرة أضمد جرحك ،دعيني أقبلك وأشفيكِ” ،لكنها فارقت الحياة إلى األبد.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Shenbari family massacre
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االستيعاب
نطاق
مأساة خارج
قهما الموت
فر
توأم ّ
مجزرة عائلة الغول
إعالن هدنة مؤقتة في اليوم الثامن والعشرين للعدوان على غزة،
بعض من
اليوم الذي ظن فيه الجميع خيراً ،وأن باستطاعتهم خلق
ٍ
األمان داخل صدورهم بعيداً عن فكرة الخوف ودويّ االنفجارات ،لكن
مع مرور الوقت البطيء أيقنوا أن السماء أجدر بأرواحهم وأن السكينة
سيجدونها بجوار عرش الرحمن.
الثالث من أغسطس اجتمعت عائلة “الغول” على مائدة السحور ،تناولوا
طعامهم اليسير ،األطفال نيام وأحاديث الكبار صافية تعبق بضحكاتهم
الخافتة ،إلى أن بزغت شمس الصباح ،كان أكثر من  15فرداً من العائلة
يحتمون داخل جدران بيتهم تظ ّللهم أسقف عتيقة توحي بالكبرياء
وأصالة “رفح” المدينة الصامدة ،يجلس الطفل “بالل” إلى جانب والده
وأخيه ،وفجأة وجد نفسه تحت كومة حجارة وألواح مهشّمة ،بعد أن
أغارت الطائرات الحربية بصواريخها القاتلة عليهم ،حاول أن يمسك يد
ّ
تحول إلى جثة هامدة في بضع ثوان ،ثم
والده فوجده ال يتحرك لقد
نظر إلى الجهة األخرى فوجد جسد شقيقه “إسماعيل” أشالء ممزقة.
مجزرة” إسرائيلية” ارتقى على إثرها تسعة شهداء من عائلة الغول
الوالدين “إسماعيل وخضرة” ،وأبنائهم وأحفادهم “وائل ،محمد،
هنادي ،أسماء ،إسماعيل ،مالك” ،كما أن الموت فرّق بين التوأمين
مصطفى وإبراهيم اللذان لم يتجاوزا من العمر اثني عشر يوماً ،سلب
األول روحه ،وترك اآلخر يكابد بلحمه الطري نيران الشظايا التي
استقرت في جسده ،جميع الشهداء وضعهم المشيعون داخل سيارة
واحدة ،وصلوا عليهم.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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03 Aug. 2014

bombed the house at six o’clock in the morning. “I
found myself under a heap of rubbles. I touched
my father’s hand, but he did not respond, so I recognized that he was dead. Then I turned my eyes
searching for my brother but he also was killed.” Belal described.
”“I lost the most precious thing in my life, my family,
he said. In this attack the family lost nine members.
The bodies of Ismaeil, Khadrah,Wael, Mohammed
,Hanady ,Asma’ ,Ismail ,Malak ,Mustafa but inside a
car and the mourners performed the funeral prayer.
The conditions were not suitable for performing
farewell ceremony.

With the sunrise of the third day of August 2014. Al-Ghoul family lost nine of
its family members in an Israeli barbaric attack on their home.
Ahmed, one of the survivors, said: ”15 members of
the family spent that night speaking in whisper to
”each other trying to relieve their fear.
Early before dawn, the family ate its Sohur and prepared for performing Fajr prayer, but because the
sky was overcastted with Israeli warplanes, they preferred to pray at the home rather than in the mosque.
Belal was setting next to his father and brother under
their home ceil when an Israeli occupation warplane

أرواح موؤودة

لم تكن الظروف تسمح بإعداد مراسم وداع تليق بهم ،لكن يكفيهم شرف
الشهادة واستقبال مالئكة الرحمن لهم ،ويكفيهم حضن السماء.
“أحمد الغول” يقول “ :لم نتمكن من الذهاب إلى المسجد لنصلي الفجر ،كان
الوضع األمني في الخارج خطير ،طائرات حربية تحوم في السماء ،فقررنا أن
نصلي في البيت”.
ً
وتابع“ :عند السادسة والنصف صباحا قصفت طائرات االحتالل البيت ودمّره
بالكامل ،وجدت نفسي تحت الحجارة والحديد ،وفوقي لوح اسبست حاولت رفعه
ثم تلفّتّ يميني وشمالي وجدت البيت تحوّل إلى كومة حجارة”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Ghoul family massacre
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االستيعاب
نطاق
بطن الظالم!
مأساة خارج في
مجزرة عائلة الفار
“عروسٌ” أتت حيث أجلها المسمّى بعدما ّ
تخطت الحدود ودخلت أرض
الطهر قادمة من األردن ،أربعة أشهر لم تكن كافية ألن تنال حظها
من الزواج السعيد ،كانت في موطنها هناك تسمع وتبصر بعينيها
قسوة االعتداءات التي عصفت بالقطاع ،كانت بعيدة عن أصوات
القصف ورائحة الموت في العدوانين األول والثاني اكتفت بمتابعة
األحداث القاسية عبر شاشات التلفزة.
أمّا في العدوان الثالث ُقدّر أن تكون “ريهام الفار” في قلب الحدث
بل كانت الحدث ذاته في أول عيدٍ لها هنا وسط القطاع ،العيد الذي
التهمته آلة الموت البشعة وأخفت مالمحه في منزل العائلة بصاروخ
طائرة حربية دمّر المنزل بكامله.
العاشرة والنصف لي ً
ال ،والبيت ذو الطابقين اختفت معالمه داخل
خمسة أمتار في باطن األرض المظلمة ،لم يأذن االحتالل لطواقم
اإلسعاف اإلسراع نحو أنقاض البيت والجثث المتفحمة النتشال األحياء
واألموات ،بقيت العائلة داخل حفرة عميقة تسبح أشالؤهم في بحر
الدماء ،وال أحد يسمع صرخات “محمود” و “إيمان” المتطايرة بين
ضجيج الموت ،وبعد  17ساعة تمكن المسعفون من إنقاذهما ،فيما
ارتقى  9شهداء من العائلة.
لشهور طويلة ّ
ظل “محمود”  23عاماً يعاني نزيفاً حاداً بعدما سقط
عليه عمود باطون (أسمنت مسلح) ،أورثه إصابة شديدة في دماغه،
ما جعلته يفقد الذاكرة ،أما “إيمان”  33عاماً فاخترقت الشظايا أقدامها
وأصيبت برضوض وكدمات خطيرة في جسدها.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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المغازي  -المحافظة الوسطى
Central Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
29 July 2014

The bodies of al-Far family remained floating in
a pool of blood for 17 hours; none could reach
Mahmoud and Eman who kept screaming for
long hours with no response.
After long hours, the ambulance and medical
crews could reach the place and lift nine bodies of the family. Reham’s body was found 400
meters away from the house.
They also lifted Mahmoud, 23, who was suffering of bleeding and sustained serious injury in
his brain, causing him to lose his memory. While
Eman, 33, was injured in her legs and suffered
serious bruises on her body.

“Reham, the bride, came from
Jordan to be killed in Gaza,” Um
Ahmed one of the witnesses to the

crime said.
Reham al-Far crossed the Jordanian border to
Gaza. She never heard the sounds of Israeli war
planes, neither the loud horrific sound of bombs.
At half past ten at night Israeli warplanes attacked al-Far two-storey house with a bomb
turning it to a five-meter hole in the ground.
“Israeli army prevented ambulance crews from
reaching the house to lift the causalities,” Um
Ahmed said.

أرواح موؤودة

التقطت “أم أحمد” الحكاية من أفواه الناجين ،لتخبرنا بها في الوقت الذي لم
نتمكن من الوصول إلى أحد غيرها ،تقول “ :بعد محاوالت عسيرة في البحث عن
الجثامين بين أكوام الحجارة ،ولملمة األشالء التي تناثرت في البيوت المجاورة،
لم نجد العروس“ ،ريهام” بحث عنها الجميع تحت األعمدة واألسقف وفي كل
مكان لكن لم نجد لها أثراً”.
وتابعت“ :بعد ساعات طويلة عثر الجيران على جثة “ريهام” ملقاه على مسافة
تبعد عن البيت  400متر بجوار مسجد “األنصار” ،كان جسدها برأس مهشمة
ووجه اختفت مالمحه ،المشهد الذي أفجع كل من رآه في المخيم”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Far family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج نطاق
رحيل التوأمين!
مجزرة عائلة السكافي
لم تُمهلهم آلة الحرب “اإلسرائيلية” أج ً
ال آخراً تسكن فيه أرواحهم
الفزعة إلى هدنة الخمس ساعات ،التي أصرّ االحتالل قبل إعالنها على
ارتكاب مجزرة جديدة ،قتل فيها تسعة أفراد من عائلة “السكافي”،
دماؤهم الطاهرة ما زالت تعبق بها “سجادة الصالة” ،أشالؤهم تمزقت
وجثث بعضهم اختفى أثرها مدّة ثالثة أيام ،بعد أن ردمت طائرة
حربية من نوع ( )F16منزلهم بصواريخ مدمرة عند الساعة الواحدة
ظهر ذاك اليوم الدمويّ.
في دقائق معدودة تحوّلت المساحة الصغيرة “وطنهم الدافئ” أو
ما يسمونه “بيت” إلى أكوام حجارة ،دفنت أنفاسهم ،ضحكاتهم،
أحاديثهم وأجسادهم المتوضئة ،هي ضريبة يدفعها الفلسطيني وحده
مقابل أن تبقى “فلسطين” متجذرة داخل قلبه ،في الوقت الذي أنكر
االحتالل حقّهم في الحياة!
أقمار عائلة السكافي الذين فاضت أرواحهم إلى دار الخلود هم“ :أكرم”
والد ثالثة شهداء هم “عبد الرحمن ،والتوأمان “أنس و سعد” ،إضافة
إلى ابن عمه الشهيد “محمد” ونجله “علي” ،وأبناء عمومتهم “مصعب
الخير”“ ،عصام” ،و”مجاهد” .رحيل زوجها وثالثة من أبنائها مصاب
جلل ،ستظل رهينة هذا الحدث الفاجع مدى الحياة ،ما يغرس مزيداً
من الشوك في قلبها هو غياب التوأمين “أنس وسعد” الذين اجتازوا
مرحلة الثانوية العامة بنجاح إلى الجنة ،تتذكر والدتهم حينما طلبا
منها أن تعدّ لهما صينية الكنافة كي يقدموها ألصحابهم بمناسبة
نجاحهما ،لكن االحتالل اغتالهما قبل أن يتذوقا وأصدقاؤهم الحلوى.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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الشجاعية  -محافظة غزة
Gaza Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
20 July 2014

The son of Akram, and the brother of three killed
in the massacre, Omar Al-Sekafi said “I was
praying at my home then suddenly, I heard a
huge explosion. We were around 80 persons at
the house. No one could see anything, and the
”air was filled with black smoke.
“We rushed to the street, where we found shreds
of the murdered bodies. The scene was terrifying. We pulled seven corpses from under the
rubble. We looked for the bodies of the twins,
Anas and Saad, but we found them three days
later under the rubble.They were shattered into
”pieces.

After five hours of temporary ceasefire, a new series of Israeli attacks
resumed. An Israeli occupation F16
warplane hit Al-Sekafi family home at 1:00pm.
In few minutes, the little home space destroyed
over its residents, killing nine members: Akram,
63, father of three who were also killed, Abdelrahamn, 12, Anas, 18. In addition to their cousin
Mohamed. 53, his son Ali, 27, and their cousins
Musab, 26, Issam, 26, and Mujahed, 21.
The Mother of the twins Anas and Saad could
relive the shock of losing her twins who ended
the secondary school recently.

أرواح موؤودة

نجل الشهيد “أكرم” وشقيق الشهداء الثالثة “عمر السكافي” يقول“ :كنت في
المنزل المجاور أصلي الظهر ،وفجأة سمعت صوت حجارة تتناثر ،األبواب النوافذ
الزجاج كل شيء يهوي أرضاً ويتكسر ،كنا أكثر من ثمانين شخصاً في البيت ال
أحد منا يرى اآلخر من شدة الدخان الذي مأل الجو وحوّله إلى سواد قاتم”.
وتابع“ :لم نستفق إال بعد دقائق ،خرجنا إلى الشارع ولم نجد أثراً لمنزل عمي
المالصق لنا ،حينها أدركنا أن مجزرة ارتكبت بحق العائلة ،المشهد مروع،
الشهداء تحت الركام ،انتشلنا سبعة منهم ،بحثنا عن جثث التوأمين “أنس و
سعد” ،لكننا لم نعثر عليهما إال بعد ثالثة أيام ،وجدناهما أشالء ممزقة ومتحللة”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Sekafi family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج نطاق
الذاكرة ال تتسع!
مجزرة عائلة الفرا
انتهت أحداث العدوان وآلة الحرب أصابها العقم ،وفتحت الحياة أبوابها
من جديد ،أجراس الموت توقفت عن القرع وابتالع مزيد من اللحم
البشري ،غير أن عيون “لميس” لم تجف بعد ،الفطرة اإلنسانية المتمثلة
بالبكاء تجسدت في مالمح وجهها ،قطرات تجري على خدها لم تكن
ّ
فتقطرت عيناها حنيناً!
ما ًء مالحاً فحسب ،إنما أرواح ذابت في روحها
اهدئي قلي ً
ال ..أخبرينا ماذا حدث آنذاك ،تحدّثنا بعد أن استعادت
أنفاسها وعادت بذاكرتها إلى الوراء ،المأساة لم تنتهِ برحيلهم لقد
بدأت بعد اغتيالهم ،و”الذاكرة ال تتسع” لشالالت الدم ،لصرخات
شقيقتي!
الثانية قبل الفجر ،الساعة التي سقط فيها صاروخ “إسرائيلي” على
منزل عائلة “الفرا” ،لينذرهم بالرحيل ،تشابكت أيادي الكبار باألطفال
وفرّوا إلى الخارج“ .نزلنا في الشارع توقعنا يقصفوا البيت” ،وقفوا
بعيداً يودعون جنة صغيرة احتضنتهم طوي ً
ال ينتظرون أن تدفن
الصواريخ معالم الحياة وتفاصيل العمر الدقيقة ،يرمقون بصمت
لحظة وداع البيت.
ثالثون فرداً يمتزج هدير أصواتهم بدويّ القذائف ،تغمض عينيها
وتقول “فجأة نزلت الصواريخ علينا وفي اللحظة نفسها نزلت صواريخ
على بيتنا” ،كل شئ يهوي على األرض ،المخيم يعبق برائحة األموات ،لم
يستطع أحد أن يجتاز الخطر ويستجيب لصراخهم .الطفالن “عبد الرحمن
و لجين” تمزقت أجسادهم وقطعت الشظايا أناملهم حين كانوا يمسكون
بقوة ثياب والدتهم “عواطف” التي أثقل الحمل جسدها.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
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معن  -محافظة خان يونس
Khan Younis Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
01 Aug. 2014

ily house.
At two o’clock early in the morning, a strike of
Israeli occupation drone hit their house warning
them to evacuate it to be bombed; we all ran to
the street to escape imminent death.
Lamees added “We stood far away from the house
waiting to be bombed, but instead the warplanes
attacked us. Rockets fall on our heads. None of us
was safe 30 members of the family were directly
”bombarded.
“I, my father and my two siblings were injured. After quarter an hour the ambulance could reach us
and luckily we were saved,” she explained.

“Abedalmalek, 54, Emad, 28, Osama, 34, Awatef, 29, Mohammed, 12,
Lujayen, 4, Yara, 8, Nadeen, Abd alRahman, all of them were killed,” Lamees al-Fara
hardly said.
“The war ended, but my sadness would not be
end. How could I forget their voices while they
were crying. How could I forget the images of their
bodies being torn apart,” she continued.
When she was asked about the murder, her tears
were running like a flood .
Her memory stopped on the day of first of August
2014 when the Israeli war plan attacked her fam-

أرواح موؤودة

رحلوا جميعاً ،األم وأطفالها وجنينها ذو الثماني شهور“ ،عبدالمالك  54عام ،
عماد  28عام ،أسامة  34عام ،عواطف  29عام ،محمد  12عام ،لجين  4أعوام،
يارا  8أعوام ،نادين  15عاما ،وعبد الرحمن  8أعوام” ،تسعة شهداء ارتقوا في
لحظة واحدة تذكرهم لميس الفرا بأسمائهم وأعمارهم.
وتتابع“ :نجوت مع والديّ وأخوتي “رزان وأحمد” لكننا كنا مصابين ،بعد ثلث
ساعة أتى اإلسعاف وانتشلنا ،بركة الدم وأشالء أفراد عائلتي ولحظة سقوط
الصواريخ علينا في الشارع وعلى البيت في نفس اللحظة ،الدمار كله ال يغيب
عني لحظة واحدة ،إنها صدمة من الصعب أن تمحوها سنين طوال “.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Farra family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج نطاق
كيوم البعث
مجزرة عائلة الحاج
المذابح “اإلسرائيلية” في عدوان 2014م ،تعود بنا إلى ذاكرة الموت
إلى عويل االنفجارات ورشقات القذائف ،ومشاهد تقشعر لها األبدان
قتل
وتشخص لها األبصار ،عودة إلى مذبحة صبرا وشاتيال لكن بآلية ٍ
متطورة ،بطون نساء حوامل شقّتها صواريخ االحتالل في مجازر
اإلبادة الجماعية.
ّ
هذا العدوان الشرس تجلت بشاعته منذ إعالن االحتالل حملته
المسعورة ضد القطاع ،ففي اليوم الثالث من العدوان انقضّت طائرات
االحتالل على منزل عائلة “الحاج” قبيل ساعات الفجر ،استيقظ أهل
المخيم على أحداث قاسية لسيناريو مؤلم لم يكونوا بحاجةٍ إلى العمّ
“المسحراتي” ليوقظهم ،فهناك من أفزعهم وأجبرهم على الخروج
من بيوتهم حفاة وكأنه يوم البعث ،دوي انفجار عنيف هز المنطقة،
“وين بيت الحاج ،صح هان كان بيتهم”! يصرخ أحد الجيران! يتعثر آخر
بجثة ممزقة ألحد أفراد العائلة الذي تطاير من النافذة لحظة القصف،
لتهرع سيارات اإلسعاف نحو المكان وتبدأ بانتشال الجثث ،يسأل رجال
اإلسعاف“ :كم واحد في البيت”؟“ ،إنهم ثمانية!” يرد “ياسر” الناجي
قدراً من المجزرة لعدم تواجده لحظة القصف في المنزل!
مجزرة دموية راح ضحيتها ثمانية شهداء من العائلة أي كل من كان
في البيت آنذاك ،الوالدان “محمود وباسمة” برفقة ستة من أبنائهم
“نجالء ،أسماء ،طارق ،سعد ،عمر وفاطمة” ،تكسرت األطباق وتهاوت
الجدران ولم يعد هناك وقت إلعداد “مائدة سحور” أمام سيل الدماء
وأشالء اللحم البشري المتفحم.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
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جورة العقاد  -محافظة خان يونس
Khan Younis Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
09 July 2014

dren, Najlaa, Assma, Tareq, Saad, and Fatma.
The walls destroyed over them turning them into
pieces.
Yasser, the only survivor of his family, recounted
the details said, ”at the massacre night, I went out
to my friend’s home. I left all my family members
who were watching the news. An hour later, a vio”lent explosion hit, so I rushed back to my home.
“The shocking moment was when I arrived the area,
I discovered that the bombed home was ours. I
started to hysterically scream. all my family were in
the home. My father, mother, brothers and sisters.
The home was leveled down into rubble.” he added.

The Israel bloody war did not stop
against Palestinians in Gaza. Al-Hajj
family members were sleeping after a
long fasting day, yet they slept forever. An Israeli
warplane stroke their home leveling it down to rubble. All neighbors woke up afraid and rushed to the
bombed home to help pulling the corpses from under the rubble.
A paramedic shouted, “how many members in
this home?” “Eight”, replied Yasser Al-Hajj, the
only survivor. A bloody massacre where eight
family members murdered, including the parents,
Mahmoud and Basma, along with five of their chil-

أرواح موؤودة

ياسر الحاج يروي تفاصيل الحدث ”:في ليلة المجزرة خرجت من البيت واتجهت
إلى منزل صديقي ،تركت أفراد عائلتي يتابعون أحداث العدوان باهتمام وقلق
شديد ،وبعد ساعة حدث انفجار عنيف عدتُ مسرعاً إلى البيت”.
وتابع “:لم أكن أتوقع أن االنفجار ناجم عن استهداف الطائرات الحربية لمنزلنا،
تبادر إلى ذهني أنه ربما يكون ألحد منازل الجيران”.
وحينما اقترب ياسر من مسرح الجريمة تفاجأ بحجم الركام ،واكتشف أن منزلهم
تحول إلى كومة من الحجارة”: ،أخذت أصرخ بشكل هستيري ،وأقول أهلي كلهم
في الدار أبوي أمي وأخوتي ،تقدمت نحو البيت فوجدته مدمّر بالكامل”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Hajj family massacre

55

االستيعاب
نطاق
مأساة خارج
سجادة الصالة!
على
مجزرة عائلة اللوح ()1
في كل ساعة كانت أعداد الراحلين تتزايد ،والموت في كل بقعة
يتربص بأرواح مزيد من األبرياء ،مبانٍ تتهاوى على رؤوس أصحابها
وأخرى تبتلعها األرض بأهلها وكأنها لم تكن يوماً موجودة ،مجازر
إبادة جماعية لكل مكونات األرض ،وجنازات صامتة نحيلة في وداع
الشهداء ،وعيون الناجين من الموت تناجي الراحلين أثناء تشييعهم
“الحياة تستمر ،لكنها لن تكون يوماً ذات بهجة كما كانت في
حضوركم”.
لم تكن المجزرتين التي تعرضت لهما عائلة “اللوح” في الحادي
والثالثين من يوليو نهاية المأساة التي بدأت باستشهاد شاب ثم أربعة
آخرين من العائلة أثناء تشييعهم لجثمانه ،فمن حي “البركة “ إلى
“وادي السلقا” حيث مجزرة ثالثة ،بعد آذان الفجر في اليوم الخامس
واألربعين من العدوان كان موعد الفاجعة حين قصف االحتالل
بصاروخ يحمل طناً من المتفجرات ،بيتاً متواضعاً يستتر أفراده تحت
ألواح “الزينجو” يعود لعائلة اللوح ،صاروخ وأد معالم الحياة في حفرة
موتٍ عميقة بقيت شاهدة حتى اللحظة على بشاعة العدوان.
من بين أكوام الحجارة وأثاث المنزل المتطاير انتشل المسعفون
أشالء الشهداء التي تطايرت لمسافات بعيدة ،وهبطت إلى جوار
أشجار الليمون التي أصبحت ثمارها رمادية تبكي الراحلين ،مجزرة
ارتقى على إثرها ثمانية شهداء ،من بينهم ثالثة أطفال” مصطفى”،
“فرح”“ ،ميسرة” ،وامرأة حامل “نبيلة” استشهدت هي وجنينها،
واألشقاء الثالثة “رأفت”“ ،أحمد”“ ،محمد”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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دير البلح  -المحافظة الوسطى
Central Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
20 Aug. 2014

cluding three children. Mustafa, 9, Farah, 6, Maysarah, 8, and the mother Nabelah, 29, who was
pregnant. As well as the three brothers Rafat, 35,
Ahmed, 21, and Mohammed, 21.
One concrete columns blown due to the force of
the huge explosion to fall on one of their neighbor’s house, killing Eman, 18, while she was
praying. Sawsan Allouh one of the witnesses to
the crime said, “the Israeli occupation warplanes
attacked their house at dawn with a barrel bomb.
Nine innocent people were sleeping in the houses, none of them survived. Their bodies buried
under the rubble”.

This massacre took place on the 20th
August 2014, when the family lost
eight members.
The numbers of dead counter rise as the clockwise move. More and more as the Israeli occupation bombs fall on the heads of Gazans.
On the forty-fifth day of the aggression after the
dawn at Salqua valley, Israeli occupation F16 attacked Allouh family house with a barrel of explosives. This small poor house turned into a big hole
full of dead bodies.
From the piles of stones and home’s furniture, the
medics’ crews left the bodies of nine people in-

أرواح موؤودة

موت امتدّت أنيابه إلى بقعة أخرى ،فعلى وقع االنفجار العنيف الذي هزّ
المنطقة تطايرت إحدى أعمدة الباطون (أسمنت مسلح) مخترقة نافذة مقابلة
للبيت الذي مُحي أثره ،ووقع على ظهر “إيمان” وهي ساجدة تصلي ،ما أدى إلى
إصابتها بنزيف حاد وتفتت عمودها الفقري ،وظ ّلت تصارع الموت يومين ثم
فاضت روحها ،والتحقت بالشهداء السبعة.
“سوسن اللوح” تقول“ :تم قصف المنزل ببرميل من المتفجرات ،أكثر من عشرة
أشخاص كانوا نائمين ،لم يمهلهم االحتالل فرصة لإلخالء ،قتل منهم ثمانية،
فأضحت جثثهم تحت الرّكام ،وأشالء عثروا عليها بين األشجار ،أيام ال تُنسى”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Louh family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج نطاققتل البراءة
مجزرة عائلة أبو جراد
مساء اليوم الثاني عشر من أيام العدوان “اإلسرائيلي” ،كانت الطائرات
الحربية تخبّئ من حقدها الال نهائي ما نزع الحياة عن إحدى البيوت
اآلمنة ،هناك في أحد أحياء “بيت حانون” الذي ظن أهله أنهم في
مأمن بعض الشيء حدثت الجريمة ،وقطعت األقدار شكّ األبرياء
بيقين فاجع ،وانضمت عائلة “أبو جراد” إلى قائمة العائالت التي
ارتكب االحتالل بحقها مجزرة إبادة.
بعد أن قضوا عشرين يوماً من رمضانهم األخير بشعائر غير معهودة،
وليال تلوّنت بدماء الطاهرين الذين نزفوا على مدار الساعة ،انطوى
ٍ
هذا اليوم وأنهى معه أحالم خمسة أطفال من العائلة بعد أن مزّقت
أجسادهم شظايا الصواريخ.
في تمام التاسعة مسا ًء كان موعد الجريمة ،أما مسرحها البيت المكون
من ثالثة طوابق الذي التهمته النيران ،دون سابق إنذار انهمرت
الصواريخ فوق رؤوسهم وأضحوا مضرجين بدمائهم ما بين شهداء
وأحياء يصارعون الموت .مجزرة جديدة بحق عائلة أبو جراد في ليلة
سوداء استكمل االحتالل فيها مسلسله اإلجرامي بحق عائالت بأكملها،
فارتقت كوكبة جديدة من الشهداء “عبد الرحمن”  32عاماً ،زوجته
“رجاء”  27عاماً ،أطفالهما “هنية” عامين“ ،موسى” عام ،واألشقاء
الثالثة “نعيم”  24عاماً وطفله “سميح” عام ونصف“ ،أحالم”  16عاماً،
“سمر”  14عاماً .وفي السابع والعشرين من الشهر ذاته ،لحق بكوكبة
الشهداء “محمد”  65عاماً ،حيث كان يرقد على إحدى أسرة مستشفى
بيت حانون الذي تعرض للقصف “اإلسرائيلي”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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تاريخ المجزرة
Date of Massacre
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of July, Mohammed Abu Jarad, 65, was killed
after Israeli occupation warplanes bombed Beit
Hanoun hospital.
Mousaa Abu Jarad, father of three sons were
killed in the massacre, said: “Without any prior
warning, the Israeli warplanes hit our home with
three missiles. Our area was safe and secure,
”but Israel didn’t let any safe place in Gaza.
“I was watching the news in the living room
when the explosion hit the home. I will never
forget the bloody corpses. My children bodies
were cut into shreds. I can’t forget them,” he
added with grief.

On the 12th day of the Israeli summer onslaught on Gaza, at 9:00pm,
an Israeli occupation warplane
struck the three-storey building of Abu Jarad
family without any warning and caused deaths
and injuries among its residents.
In this new crime eight members were killed,
Abdulrahman, 32, his wife, 27, their children
Hanyia, 2, Mousa, 1, and his siblings, Naim, 24,
and his son Sameeh, 1.5, Ahlam, 16, Samar,
14. In addition to three other children were injured.
Again, no place was safe in Gaza. On the 27th

أرواح موؤودة

موسى أبو جراد والد لثالثة شهداء ارتقوا خالل المجزرة يقول“ :دون سابق
إنذار استهدفت طائرات االحتالل الحربية بيتنا بثالثة صواريخ ،رغم أننا
في منطقة آمنة إال أن االحتالل قرر القضاء على قطاع غزة بالكامل ،أبدع
في القتل واإلجرام وكل أهدافه من النساء واألطفال األبرياء”.
وتابع“ :كنت أتابع األخبار في الصالون وبعد أن سقطت الصواريخ علينا
اتجهت إلى الغرفة ،ال أستطيع أن أنسى منظر الجثث الغارقة في الدماء،
أبنائي مقطعين بالكاد تعرفت عليهم ،ال يغيبوا عني لحظة حسبي اهلل
ونعم الوكيل”.

عدد الشهداء
Number of killed

Abu Jarad family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج نطاق بيت العمر
مجزة عائلة نجم
يمضي الراحلون جماعاتٍ ويستقرون حيث قصورهم هناك في
غدر “إسرائيلي” آخر وبعيداً عن المشقة والعناء
الجنّة بعيداً عن أي ٍ
الدنيويّ ،وهنا على األرض المقدّسة تستمر حياة الطيبين ،تستمر
حياتهم بكامل فصولها وأحداثها اليومية القاسية ،بروتينها المزعج،
وعبء أيامها المتعاقبة ،بصخبها وهدوئها ،بحلوها ومرّها.
تستمر الحياة وعيون الناجين من مجزرة عائلة “ نجم” تتوقد يوماً
بعد يوم شوقاً إلى األحبة الذين فارقوا الحياة دون مقدمات ،يزداد
بداخلهم الحنين إلى التفاصيل الصغيرة والكبيرة التي جمعتهم في
جنتهم الواسعة التي شيّدوها بمشقة وجهد بالغ ،مسكن يعني لهم
الحياة ،ثالثة طوابق في كل زاوية منها ذكرى وموقف حوّلها االحتالل
مساء الثالث من أغسطس إلى كومة حجارة بعد أن مضغتها أسلحته
الفتاكة في ثغرها المشتعل بالنيران.
الشهيد “محمد نجم “ أمضى سنواتٍ عجاف في بناء منزله ،لقد حرم
نفسه من أبسط مقومات الحياة ،مقابل أن يبني ألسرته مسكناً
يأويهم ،هذا الرجل البسيط صاحب المالمح المألوفة ،أمضى سنين
عمره وراء تلك البسطة المتواضعة؛ ليجمع قوت يومه ويستقر مع
أسرته .بيت يأوي بداخله ثالثة وعشرين فرداً ،رحل منهم ثمانية
شهداء وأصيب الباقون بعدما دمّرت صواريخ االحتالل بيتهم
ودفنتهم تحت أنقاضه ،الجد “عبد الكريم” ذو المائة عام وابنه
“محمد” ،واألشقاء الثالثة “بالل”“ ،محمد”“ ،أحمد” ،إضافة إلى امرأة
“سها” ،وطفلتين بعمر الزهور “شيماء” ،و”رغد”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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house and casted the lives of seven members
of Abu Najim family, including Abed Al-Kareem, 97, Mohammed,59, Bilal, Mohammed
and Ahmed. In addition to Soha and the two
children Shaimaa and Raghad.
Abu Bilal’s daughter, who never stop crying
when remembering her father and brothers,
said, “I can’t believe that I am not going to see
my father and my brothers again. I am alone
”now. The life has no meaning anymore.
Her mother’s suffering was doubled, as she
lost her husband, her sons, her house and her
fingers as well.

Those who left us going to a better
place far away from the Israeli occupation and far away from all the
troubles of this life, while the survivors eagerly
wait for that day, when they were gathered
with their beloved ones.
Abu Bilal Najim spent all his life in building his
three-storey house.
Every single corner had its own memory of this
family.
However, all of this was gone, as the Israeli
occupation turned it into a pile of rubble.
The Israeli occupation missiles destroyed the

أرواح موؤودة

“إيمان نجم” ابنة الشهيد “محمد” لم تجف دموعها بعد ،وال تكاد تستوعب
حجم المأساة التي ح ّلت على عائلتها ،تقول ”:ال أصدق أنني لن أتمكن من رؤية
والدي وأخوتي بعد اليوم ،كيف ستمر األيام وكيف سنقضي أعيادنا دونهم ،ال
أدري كيف سنتذوق طعم الفرحة بعد رحيل ثمانية شهداء من العائلة ،قتلتهم
“إسرائيل” بصواريخها ،حسبي اهلل ونعم الوكيل”.
وتبقى المأساة األكبر التي خلفتها المجزرة إصابة “أم بالل” بجراح بالغة
الخطورة ،فلم يكتفِ المحتل بقتل زوجها وثالثة من أبنائها ،وتدمير بيتها ،لقد
تركها تصارع ألم الفقد والتشريد ومعاناة اإلصابة.

عدد الشهداء
Number of killed

Najim family massacre
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االستيعاب
نطاق
مأساة خارج
قبل الرحيل!
أمنيات
مجزرة عائلة أبو خوصة
أن رحيلهم سيكون فاجعاً في قلوب الباقين على
هل كانوا يعلمون ّ
بث فيهم القدر أج ً
قيد الحياة ،من ّ
ال آخراً ،ماذا كانت أحاديثهم األخيرة
فجراً قبل أن تتمركز طائرة حربية تحمل أطناناً من المتفجرات لتصبّ
صواريخها القاتلة فوق رؤوسهم؟ هل كانوا يرسمون طريقهم نحو
الجنة قبل أن يرحلوا إلى النوم ثم إلى الرحيل األبديّ أو الحياة الباقية!
المشهد بقسوته هذه المرة من وسط حارة “العرمي” في منطقة
الزوايدة الغربية ،مجزرة جديدة بحق عائلة “أبو خوصة” ارتقى خاللها
ثمانية شهداء ،كم مرّة تمنوا أن يخرس صوت المدفعية وأن تُلجم
نيران العدوان بهدنةٍ طويلة األمد مث ً
ال؟
زمان المذبحة في الثالث والعشرين من أيام العدوان وثمانية عشر
فرداً من العائلة في أسرتهم نيام ،البيت المكون من طابقين يأوي
اآلمنين ،أبى االحتالل إال أن يجعل منهم حكاية مؤلمة تتناقلها
األجيال ضمن مسلسل اإلبادة الجماعية.
يبدو الوصف أشبه بحالة جنون إذا ما تحدثنا عن بيت تحوّل بمن
فيه إلى كومة حجارة أو خربةٍ تبدو للوهلة األولى أنها مهجورة منذ
قاس لجدران عانقت األرض وأجساد وأدها االحتالل
سنوات ،مشهد ٍ
في جوف حفرة ابتلعتهم ،تلك الصور تبدو كما لو أنها منبعثة من
وإلى الموت وهي ذاتها التي نلتقطها في كل مجزرة لكن بضحايا
جدد ،رحل ثمانية من العائلة بينهم امرأة عجوز “صباح” ،وامرأة حامل
“صابرين” ،وخمسة أطفال”جنى”“ ،ريتال”“ ،يزن”“ ،محمد”“ ،شهد”،
والشاب “إبراهيم”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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تاريخ المجزرة
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29 July 2014

youth Ibraheem all of them were killed at once by a
single Israeli bomb.
One Israeli bomb ended the dreams of the children
who were yielding to live in a peaceful life.
Mohammed Abu Khusa one of the survivors said
that the Israeli F16 warplane attacked our house
without previous warning. The house was destroyed; Mohammed and other nine members of the
family survived.
He continued as saying that “I survived miraculously,” “for the first moment I did not recognize what
happened, but later I started saving the injured peo”ple, when the neighbors came and helped me.

This time the massacre took place at
Al-Arami neighborhood in al-Zawaidah
against Abu Khusa family. Eight of the
family members were killed in a cold blood. How often they dream of a peaceful morning that ends the
indiscriminate offensive.
On the 23rd day of Israeli offensive, Israeli army
attacked Abu Khusa house, which consists of two
stories, flattening it with the ground without warning
its inhabitants. Out of the 18 members of the family,
only ten survived death. The elderly woman, Sabah,
the pregnant wife, Sabreen, along with five children
Jana, Retal, Yazan, Mohammed,Shahed and the

أرواح موؤودة

“محمد أبو خوصة” أحد الناجين من المجزرة يقول“ :استهدف الطيران الحربي
“اإلسرائيلي” بيتنا بصواريخ طائرة حربية من نوع ( )F16دون تحذير مسبق ،وتم
تدمير البيت بالكامل ،نجوت وتسعة أشخاص ،بينما استشهد ثمانية ،في ذاك
الوقت كان جميع من في المنزل نائمين”.
وتابع “ :نجوت بأعجوبة كنت ال أدري ماذا يحدث لكنني تجاوزت الصدمة ،كي أنقذ
الجرحى من تحت األنقاض ،أتى الجيران ليساعدوني في انتشال الشهداء ،ثم أتت
سيارات اإلسعاف ورجال الدفاع المدني ،ساعدونا في رفع الحجارة ووجدنا أجساد
الشهداء كاملة تحت األنقاض كأنهم نائمون”.

عدد الشهداء
Number of killed

Abu Khusa family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج
نطاق مقدمات !
فاجعة دون
مجزرة عائلة الخليلي
لم تمنحه الظروف االستثنائية استقبال الخبر الفاجع بمقدماتٍ تخفف
عن قلبه حدّة الصدمة ،اتصال مفاجئ يخبره أن “ثمّة استهداف
لبيتهم” ،يبدو مازحاً وإن كان المزاح غير معقول في ظل هجمة
“إسرائيلية” مسعورة ،يعاود االتصال ويسأل بحرقة وأسف”:أين أنت يا
إبراهيم ،تعال بسرعة أخوتك أشرف وأحمد ونساؤهم قد استشهدوا”.
هكذا ّ
حل نبأ مجزرة عائلة “الخليلي” على مسمع “إبراهيم” الناجي
قدراً من جريمة نكراء ،نبأٌ كما لو أنّه صاعقة جعلته يسقط منهاراً
على ركبتيه ،تفاصيل كثيرة ما زالت تجرحه كأنها سكين ،لم يعد قادراً
على استكمال هذا الملف األسود من ذكريات حياته ،يقول “ :كثيرة هي
التفاصيل لكن سامحيني ما عدت قادراً على استئناف الحكاية المؤلمة”.
ثمانية أفراد رحلوا في غمضة عين ،أجسادهم تفحمت بعد أن التهمتها
النيران واختفت مالمحهم ،بعضهم تحت األنقاض ،وأحدهم التصق
قاس وانتشال بشع ال يليق
جسده باألرض وتم إزالته “بالكريك” ،موت ٍ
بهم ،لكن يكفيهم شرفاً أن الشهادة تليق بهم وأن حضن السماء أدفأ
لهم من ثرى األرض.
ً
وحين كانت البراءة طعما لقاذفات الموت “اإلسرائيلية” ،كان األطفال
األربعة “محمود”“ ،ديما”“ ،زياد” و “لمى” يودعون الحياة في حديقة
منزلهم ،هناك تركوا بصماتهم /ضحكاتهم خوفهم األخير ،فصبّت
طائرة صاروخاً على رؤوسهم مزّق أجسادهم ،وأد أحالمهم وألعابهم
تحت الرّكام ،أحرقهم وهم على قيد الحياة ،لدرجة أن مالمحهم غادرت
معهم ،وكان من الصعب التمييز بين أجسادهم التي احترقت ،متفحمة.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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تاريخ المجزرة
Date of Massacre
30 July 2014

house yard when the missiles casted their innocent lives. There they left their laughs, their
dreams and their fears of the huge sound of explosion as well.
Ibrahim narrated what happened” the threestoery house was bombed two missiles. There
was a factory for making brushes and it was destroyed as well. a huge fire set in the place, all
”the bodies were burnt.
“I did not expect for a single moment that the
house could be bombed. My brothers did not
affiliated to any political party, I was the hardest
news that I have ever heard in my life,” he added.

Ibrahim Al-khalili survived the death
in the massacre committed against
his family. One shall not know
!whether it was a bless or a curse
“Where are you Ibrahim, your brothers Ashraf
and Ahmed and their wives all of them were
killed,” when Ibrahim heard these words, he fall
on the ground; he could not intake this horrible
shock.
Eight members of Al-khalili family were not just
killed, they also were burnt and their features
were distorted. The four children Mahmoud,
Dema, Lama and Zyiad were playing on the

أرواح موؤودة

إبراهيم الخليلي يقول “ :تم استهداف البيت من قبل طائرة حربية ،البيت مكون
من ثالثة طوابق ويوجد تحته مصنع للمكانس اليدوية تم تدميره بالكامل،
بعد أن نزل الصاروخين مباشرة على الشهداء ،منهم من طار بعيداً ومنهم من
قطعت رأسه وبترت أطرافه ،بعد ذلك اشتعلت النار بأجساد الشهداء وأحرقتهم
جميعاً ،وصل الدفاع المدني وأخرجوا الجثث بكل صعوبة”.
وتابع “ :لم أتوقع لو واحد بالمائة أنه سيتم استهداف المنزل؛ ألن إخواني لم
ينضموا إلى أي حزب سياسي ،الخبر بالنسبة لي كان صادماً جداً خاصة أني
تلقيته دون مقدمات ،كان أقسى خبر سمعته بحياتي”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Khalili family massacre

65

االستيعاب
مرة!
مأساة خارجالموت
نطاق ..ألف ّ
مجزرة عائلة خطاب
أربع ساعات تحت ركام البيت ،حبيسة ما بين حجارة ثقيلة اجتمعت
فوق جسدها وبركة دماء أحاطت بها ،بالكاد تلتقط “مها” أنفاسها،
حاولت أن تهرب من هذا الكابوس المزعج لتجد نفسها حقيقة على
واقع دمويّ ومجزرة “إسرائيلية” بحق عائلتها في صبيحة
أعتاب
ٍ
اليوم الثامن والعشرين من العدوان على غزة.
البيت البسيط الذي يأوي بداخله عشرة أفراد من عائلة خطاب
جميعهم كانوا نائمين ،استيقظت “مها” وحدها عند السادسة صباحاً،
تتحدث مع نفسها بصوت خافت ”:نُتم اليوم صيام السادس من
شوال” ،صياح الدّيك الذي جذبها في تلك اللحظة وبدأ ينثر السكينة
داخل قلبها ،كان مقدمة هادئة النفجار عنيف هزّ المكان ،طائرة
غدر هذا البيت اآلمن وأطلقت صواريخها نحوه
حربية ظ ّللت بجناحي ٍ
دون سابق إنذار.
“ ”7أفراد من العائلة األب الحنون الذي يعمل بائعاً في إحدى محالت
“اللحوم والمجمدات” ،األم خمسينية العمر التي أتمت حفظ “ ”5أجزاء
من القرآن الكريم وكانت أمنيتها أن تحفظه كله ،وأبناؤهم الخمسة
فارقوا الحياة جميعاً ،بعد أن وأدتهم صواريخ االحتالل مع ركام بيتهم
تحت األنقاض.
“ ”3من العائلة ،نجوا بأعجوبة إلهية ،مها وطفلتان لم تتجاوزا الثالث
أعوام “أميرة” التي قذفها صوت الصاروخ نحو سطح جيرانها فأصيبت
بارتجاج في المخ وكسور في قدميها ،وشقيقتها “النا” انتشلها
المسعفون من بين الركام وهي تبكي كانت مصابة بجراح في رأسها.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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دير البلح  -المحافظة الوسطى
Central Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
03 Aug. 2014

the rubble with serious injuries on her head.
Maha remained under the rubble for four hours
before she was rescued; she suffered fractures
on her both legs, arms, neck and burns on her
abdomen.
Maha narrated what happened “I did not heard
the sound of the explosion, I found myself in a
deep whole and pile of stones were cover me.
I tried to reach my brothers but I could not. My
sister Dalia was so close to me but her face was
distorted severely .
“It was a horrible scene, I felt death several times
”but I did not die.

It was six o’clock at the morning everyone was sleeping but Maha. She
woke up on the sound of the cocka-doodle-doo; it gave her a sense of secure that
unfortunately did not last forever.
An Israeli occupation military hit the house where
ten people were sleeping without warning. The
father, the mother and five of their sons were killed
while only three daughters survived death.
The three-year old Amira was found on the roof
of their neighbors house sustained concussion
on her brain and fractures on her both legs, while
paramedics were able to pull out Lana from under

أرواح موؤودة

مكثت “مها” عشرينية العمر “ ”4ساعات تحت الركام كانت إصابتها أشد
خطورة ،حيث تعاني من كسور في رقبتها ويديها ورجليها وحروق في البطن
وهي حتى اآلن أسيرة لكرسي متحرّك.
تقول “مها خطاب”  “ :لم أسمع صوت الصواريخ ،لكني وجدت نفسي في حفرة
عميقة تحت أكوام من الحجارة ،حاولت أن أصل ألخواتي اللواتي كنّ على
مسافة قريبة مني ،فأفجعني منظر أختي “داليا” ،مالمح وجهها كانت مشوهة،
لم أتحمل رؤية دماغها أمامي على التراب ،كان المشهد مرعباً ،شعرت بالموت
ألف مرة لكني لم أمت”.

عدد الشهداء
Number of killed

Kahatab family massacre
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االستيعاب
نطاقآخر للمأساة
مأساة خارجوجه
مجزرة عائلة الشيخ خليل
من قبل آذان الفجر وحتى السادسة صباحاً لم تخرس للحظة
قنابل الموت ،إلى أن اخترقت جدران البيت وحدثت المجزرة
وارتقى سبعة شهداء من عائلة الشيخ خليل “عديلة ،منى،
عايدة ،عبدالرحمن ،جواهر ،هبة و سامية”.
صلوا الفجر على صوت االنفجارات المُرعبة“ ،سمعنا صراخ،
خرجنا إلى الشارع ،المشهد رهيب كأنه يوم الحشر” الصورة التي
رسمها لنا أحد الناجين ،لكن عائلة “الشيخ خليل” لزمت منزلها
دون أن يستثير زحف النازحين رغبة الوالد في الفرار“ ،ما تخافوا
فاهلل خير حافظا” ،همس ألطفاله “بيتنا آمن كل الناس يأتوا
ليحتموا عندنا” ،كان يعلم أن أحداً ال يصدقه؛ ألنه أيضاً كان
يشعر برائحة الموت تقترب.
“كنا ندعو ونرتل آيات من القرآن والقصف متواصل” تقول
“زينب الشيخ خليل” الناجية من الموت بأعجوبة ،وتابعت ”:نزلت
القذائف في بيت الدرج كانت والدتي وأخوتي هناك ،زحفت حتى
وصلتهم ،وجدت بركة دم ما بعرف مين بنزف ،ماما وجهها غرقان
دم“ ،سامية ،منى و عايدة” كانوا مستشهدين“ ،هبة” وجهها
أصفر ،وزياد ينزف و”مها” كمان بتنزف لكن ما بتتحرك”.
في هذه اللحظات العصيبة أمسكت “زينب” الجوال تطلب النجدة
وتصرخ “احنا بنموت ..هاتوا اإلسعاف” ،وبعد ربع ساعة أتت
سيارة اإلسعاف لكنها تبعد عن البيت  300متر ولم تتمكن من
االقتراب.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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تاريخ المجزرة
Date of Massacre
20 July 2014

Zeinab Sheikh Khalil, one of the survivors said.
“One of the shells stroke our home. I rushed to see
my mother and sisters, but I found them drowned in
”a pool of blood.
The ambulance came but stopped 300 meters
away from the home. It could not reach them because of the Israeli non-stopped bombing. Shells
fell everywhere and bodies were lying along the
road.
She added, “Unfortunately, the ambulance could
not progress a meter ahead. The bodies remained
in the home and the casualties kept bleeding eight
”hours until they died.

The Israeli bombing had continued for
almost two hours. One of the bombs
hit Sheikh Khalil home and killed seven of the family members. Adeelah, Mona, Aayda,
Abd-Rrhman, Jawaher, Heba and Samyah were
killed. “There were voices and screams coming
from everywhere. People were running in the roads
as if it was doomsday,” one of the survivors said.
Sheikh Khalil family stayed at their home. The father tried very hard to reassure his children and repeated once and again “our home is safe”. It was
not easy to believe. But The family knew very well
that the Israeli occupation bombs hit randomly.

أرواح موؤودة

المأساة دوماً تحمل وجهين أحدهما مؤلم وآخر بطولي ،وكل الناجين من المجازر
أبطال ،أمّا الشهداء فهم عظماء اختارهم اهلل ،تقول زينب ”:قررت أن أخرج
كي أحضر اإلسعاف ،لم يكن الشارع معروف ،من فوقي قذائف ومن تحتي جثث
وأشالء مقطعة وأكوام حجارة ،أخبرني والدي أن أسير إلى جانب الحائط لكن لم
يكن هناك أي حائط أستند عليه ،كنت أجري فقط إلى أن وصلت سيارة اإلسعاف
أخبرتهم أن أهلي ينزفون”.
خرج الباقون على قيد الحياة بالطريقة ذاتها التي نجت بها “زينب” ،أمّا الشهداء
والجرحى ظلوا ينزفون ثماني ساعات إلى أن انتشلتهم طواقم اإلسعاف.

عدد الشهداء
Number of killed

Shiekh Khalil family massacre
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االستيعاب
نطاق ّتى الموت!
مأساة خارجنزيف ح
مجزرة عائلة النجار ()3
ما زالت ترسانة االحتالل تتكلم في وجوه األبرياء لليوم الثامن عشر
من أيام العدوان “اإلسرائيلي” على قطاع غزة ، ،الطيبون هناك في
حيّ “قيزان النّجار” لم يشفع لهم عيدهم في ثاني أيامه ،لقد سرق
العدوان أرواح الميتين ،وقلوب األحياء.
أتم المص ّلون صالة العصر في هذا اليوم ،ثمّ اتجهوا نحو المنطقة
التي استهدفتها طائرة “إسرائيلية” حربية ،المسافة ال تبعد عن
المسجد سوى بضع أمتار ،أحدهم يصرخ “شهيد ..شهيد ..استشهد
إسماعيل” ،اجتمع أكثر من عشرة أشخاص في المكان ينتشلون قطع
اللحم المتناثرة ،أخذوا يكبروا “اهلل أكبر ..اهلل أكبر” بصوتٍ أكثر قوة
متحدّين غربان الموت ،تلك التكبيرات لم ترق لطائرة االحتالل
فأطلقت صواريخها القاتلة نحوهم.
اجتمعوا النتشال جثمان “إسماعيل” ،فاستغل االحتالل الغادر
تجمهرهم حوله ،فاغتالهم بصواريخ طائراته على الفور ،لقد أخفت
مالمحهم الشظايا الملتهبة وامتألت الطرقات بأشالئهم المتفحمة
ينتظرون أحداً يكتب اهلل له النجاة وينتشلهم!
لم تتمكن طواقم اإلسعاف من االقتراب نحوهم وانتشال جثثهم،
المنطقة محاصرة بقذائف الموت من السماء واألرض ،ظ ّلوا ينزفون
ساعة بأكملها حتى أن بعضهم فقد الحياة بعد ّ
تقطر كامل دمه على
األرض ،وآخر يرفع إصبع السبابة ينطق بالشهادة حتى فاضت روحه.
كوكبة شهداء جديدة من عائلة النجار فاضت أرواحهم نحو السماء
“محمد”ً“ ،أحمد”“ ،أشرف”“ ،أحمد”“ ،تامر”“ ،إبراهيم” “ ،زاهر”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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قيزان النجار  -محافظة خان يونس
Khan Younis Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
24 July 2014

site because of the Israeli occupation military drones
which attacks anybody moves in the place. After an
hour, they could lift the bodies, but all of them were
dead.
Seven members of the family were killed, Mohammed, 60, Ahmed, 17, Ashraf, 21, Ahmed, 30, Tamer,
15, Ibraheem, 16, and Zaher, 7.
On the 29th July 2014, al-Najjar family laid to rest
their family members on Khan Youns, Qeezan alNajjar neighborhood. It is unthinkable that Palestinian people paid farewell to their relatives in a daily
system because the Israeli machine war attacking
Palestinian civilians whenever and wherever they are.

The family lost seven of its members.
It was Aser prayer when Israeli military
drone hit a Palestinian civilian on the
street. The worshipers got out of the mosque and
rushed to the site and tried to lift the body. At that
moment Israeli occupation F16 warplane attacked
the crowd Ena’m Annajar said, “I was standing in my
balcony when the attack took place; I saw them when
they all were killed instantantly. Their bodies turned
into pieces in a few seconds”, she continued.
I found the body of my brother and his son whose legs
were cut. The street was overstock with the bodies
and blood spots. Ambulances could not reach the

أرواح موؤودة

“أنعام عبد اهلل النجار” تروي التفاصيل األولى للمذبحة“ :صليت العصر ووقفت
في بلكونة البيت ،نزل صاروخ في الشارع المقابل استهدف شخصاً ،في الوقت
الذي كان المصلون قد أنهوا صالة العصر فاجتمعوا في المكان ،فاستهدفتهم
طائرات االحتالل بصاروخ (.“ )F16
وتابعت“ :نزلت أجري على الشارع فوجدت جثة أخي “محمد” وابنه “أحمد” الذي
بتر الصاروخ أقدامه ،كان المنظر مروّعاً ،الشارع امتأل بأكوام الجثث وسيل من
الدماء ،ظلوا يستغيثون إلى أن استشهدوا جميعاً ،الوضع خطير ،لم تتمكن أي
سيارة إسعاف من االقتراب إال بعد مرور ساعة من المذبحة”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Najjar family massacre

71

االستيعاب
مأساة خارج نطاق
القدر المجهول
مجزرة عائلة الحشاش
الناجون بنصف حياة ما زالت ذاكرتهم حتى اللحظة محتفظة بمشهد
النيران الملتهبة ،يا له من مشهد مروّع ،صاروخ يصهر كل شيء ال
فرق بين عظام األحياء وحجارة األنقاض ،يمتزجان مع سيل الدم
داخل حفرة عميقة أو مقبرة جماعية ،أكوام الحجارة ما زالت شاهدة
حتى اآلن على بشاعة الموت ،الموت “ميم واو تاء” ثالث حروف ما
زالت تعبق بالرّكام المكدّس على جانبي الطرقات ،حتى جدران
المخيم تفتقد من سند يوماً ظهره عليها ثمّ رحل ،والرصيف يكسوه
دمع العابرين ،وفي “رفح” كل شئ يذرف دمعاً ويعتصر ألماً!
ً
جماعة في اليوم الثالث والعشرين
أفراد “عائلة الحشاش” ص ّلوا الفجر
من عدوان 2014م ،كانت “رفح” المدينة الجميلة بتركيبة أهلها
الطيبين وكأنها تدور على عجالت فائقة السرعة تتجه بالبشر نحو
مصير غامض وقدر يجهلونه ،أحاطت القنابل المكان واألزقة باتت
مغلقة بالخوف وشظايا القذائف ،أفراد العائلة تسمّروا في أماكنهم
تكوروا حول أنفسهم وضعوا أصابعهم في آذانهم؛ لكن أجلهم
اقترب ،باغتتهم القذائف “اإلسرائيلية” وحبست أنفاسهم.
جريمة جديدة ارتقى فيها سبعة أفراد من العائلة “محمد ،إبراهيم،
بالل ،سعيد ،محمد ،مسعود” ،حتى “هناء” لم تشفع لها إعاقتها من
الموت ،وكأن التفاصيل تُصاب بداء البعثرة والنقصان حين يرويها
أحدهم آلخر ،ودّع “محمد” الشاب عشريني العمر والدته في الليلة
التي سبقت المذبحة ،لقد أخبرها عن رغبته في اللحاق بقافلة
الشهداء.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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حي الحشاش  -محافظة رفح
Rafah Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
29 July 2014

might be killed very soon. Yet he was not afraid
of death.
Ahmad Al-Hashash, the first witness to the massacre said, “After performing Al Fajjer prayer, we
gathered around TV watching the latest news.
Suddenly, a violent sound of explosion was heard
near our home.” “Mohamed, my son, rushed to
see what happened. I tried to prevent him, but
he rushed toward his uncle’s home, whose family
immediately evacuated their home to the street.
Minutes later, Israeli warplane directly hit them,
turning their bodies into pieces. My son along
with six of his uncle’s family were killed”.

On the 23rd day of the 2014, summer offensive on the Gaza Strip, the
Israeli warplanes casted their fires
on civilians’ houses in Rafah city, southern the
Gaza Strip. Al Hashash family performed the
dawn prayer and then sat calm in their house
amid the crazy atmosphere of war and shelling
around.
Seven members of the family were killed at once.
Mohammad, Ibrahim, Bilal, Said, Mohammad,
Masoud, and the disabled Hana’.
A day before the massacre, Mohammad whispered to his mother that he was feeling that he

أرواح موؤودة

“أنا احتمال استشهد” كلمات أيقنت “أم محمد” أنها أمنية حقيقية وليست ثرثرة
ال قيمة لها ،ال سيما حين اتجهت نحو غرفته وعثرت على وصيته.
الشاهد على المجزرة “أحمد الحشاش” يدلي بشهادته قائ ً
ال ”:بعد أن صلينا
الفجر ،جلسنا أمام التلفاز نتابع األخبار فجأة سمعنا صوت قصف عنيف قريب
من بيتنا ،قرر ابني “محمد” أن يخرج من البيت حاولت أن أمنعه إال أنه رفض
واتجه نحو بيت عمه الذين أخلوا بيتهم فوراً وتجمهروا في الشارع ،ما أن وصل
هناك حدث انفجار آخر إثر سقوط صاروخ طائرة حربية عليهم ّ
قطع أشالؤهم،
فاستشهد محمد وستة أفراد من العائلة على الفور”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Hashash family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج نطاق 17قذيفة !
مجزرة عائلة عبد ربه
أينما تكونوا تدرككم آلة الموت وتصب القذائف فوق رؤوسكم صبّا،
وعيد هدّد االحتالل به عائالت كثيرة كلما بحثت عن مكانٍ آمن
يحميها من لعنة الصواريخّ ،
تحل عليهم مرة ثانية وثالثة حتى تحصد
أرواحهم ،تماماً كما حدث مع عائلة “عبد ربه”.
في اليوم الثاني والعشرين من العدوان لم تأمن العائلة شر القصف
العشوائي ،حاولوا أن يختبئوا بين جدران بيتهم الواقع على الشريط
الحدوديّ ،إال أن قذيفة سقطت في ساحة منزلهم أصابت اثنين من
األخوة “محمد” و “عبد اهلل” ،ما أجبر العائلة مغادرة البيت وقضاء ليلة
في مستشفى كمال عدوان ،ومع تزاحم أسرة المستشفى بالجرحى،
اضطرت العائلة للنزوح صبيحة اليوم التالي إلى بيت وسط البلدة
اعتقدوا أنه أكثر أمناً.
اليوم الثالث و العشرون من العدوان هو ذاته ثاني أيام عيد الفطر،
زمن الموت البطئ الذي تالشت فيه مالمح العيد بين صوت القذائف
التي تسقط واألرواح التي تصعد نحو السماء ،تمام العاشرة مساء هذا
اليوم بدأت مذبحة جديدة ”17“ ،قذيفة سقطت بعشوائية خالل ثلث
ساعة حوّلت البيت إلى شالل دم .
يتنقلون من غرفة إلى أخرى تحت حمم القذائف ،استشهد االبن األول
فالثاني فالثالث فالرابع أمام عيون والديهم ،الجميع ينطق بالشهادة
يرفعون أصبع السبابة نحو السماء ،تصرخ األم“ :مين ضايل عايش
من أوالدي؟” ،يجيبها زوجها“ :ما تقلقي ،هما عايشين لسا” ،توصي
زوجها“ :دير بالك على بركة بنت ابنك”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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جباليا  -محافظة الشمال
North Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
29 July 2014

her sons who were fallen in front of her eyes. “Take
care of my granddaughter, Baraka, if I died,” She
told her husband
A few minutes later, the mother and her two granddaughters were killed.
The survivor, Jamal Abed Rabu said: “ The shells
were fallen on us for almost 20 minutes. I saw my
four children dying in front of my eyes. My wife was
trying to save the children, but the Israeli occupation shell was faster. She was also killed with my
two granddaughters and 20 family members were
injured, including my son Ali who sustained serious
” injuries. His condition was very critical.

Abed Rabu family tried to escape the
imminent death and left their house at
the border area, after it was directly
bombed and two of their sons were injured.
They evacuated to a house in the center of the
town were they thought it might be a safer place.
On the 22nd day of the Israeli aggression on Gaza,
the Israeli occupation warplanes hit the area with
about 17 shells.
The shells were fallen randomly. Abed Rabu family
were poorly moving from one room to another and
with each step they moved they lost one of their
sons. The mother was screaming and calling on

أرواح موؤودة

القذيفة األخيرة سقطت تجاه األم “بركة” ،أعدمتها فلحقت بأبنائها “عالء،
محمد ،إبراهيم ،عبد اهلل” ،خمسة شهداء والعدد يزيد ،قذيفة أخرى تُلحق
الطفلة “بركة” بجدتها ،ثم قذيفة تقتل “رهف” ،والبقية ينزفون.
الناجي من المجزرة “جمال عبد ربه” فقد زوجته وأربعة من أبنائه وحفيدتيه
يروي المأساة“ :كانت القذائف تنزل علينا مثل المطر ،ثلث ساعة واحنا تحت
القصف ،أوالدي واحد وراء الثاني يستشهد أمامي ،زوجتي كانت تصرخ تحاول أن
تنقذهم إلى أن أصابتها قذيفة ولحقت بهم” ،وتابع“ :استشهد  7أفراد ،و أُصيب
بجراح خطيرة ،إضافة إلى إصابة أكثر من  20فرداً من العائلة”.
ابني “علي”
ٍ

عدد الشهداء
Number of killed

Abed Rabu Massacre
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االستيعاب
نطاق
مأساة خارجوأُ
ْ
عدمت بغير حق
مجزرة عائلة القصاص
صباح الخامس عشر من أيام العدوان “اإلسرائيلي” على قطاع غزة،
كان “حيّ الصبرة” محكوماً بتوتر غامض وهدوء مربك ،وكغيره من
األحياء ال يتوقع شيئاً غير الموت ،الحارات خالية ،والدكاكين أغلقت
أبوابها ،وخيوط القلق تمتد برتابة داخل تجمعات البشر.
عصر هذا اليوم كانت الزوجة “سمية القصاص” تنوي البدء بإعداد
فطور الصائمين ،دخلت “المطبخ” برفقة صغيراتها األربع “سمر،
أروى ،ياسمين ،إسراء ،بينما كان الزوج في زاوية أخرى من البيت
سرق وعيه بعض األخبار العاجلة والمشاهد المروّعة لمجازر القتل
والتدمير ،ينصت جيداً لصوت المذيع الحزين.
خطوات تائهة وصمت صاخب اخترقه صوت انفجار ضخم ،هزّ أرجاء
البيت وقع عن كرسيّه ،تسمّرت عيناه نحو السقف ،لقد تحوّل
السقف إلى فضاء رماديّ ،الدخان األسود مأل رئتيه ،ارتعش جسده
ككل مرّة يحدث فيها قصف ،لكن هذه المرّة ذهول الفاجعة أشدّ
من أي وقت مضى!
انتصر على خوفه ،اتجه مسرعاً نحو نصفه اآلخر والجميالت األربع،
تحت أنقاض الحجارة بقعة صغيرة اكتسحها الحزن والتهمها الموت،
اختفت أصواتهن في لحظة اغتال صاروخ طائرة حربية أرواحهن
وحوّلهن إلى ُفتاتٍ من األشالء المحترقة ،إلى أن أتت طواقم
اإلسعاف ،كان “الزوج” غرق في غيبوبة مؤقتة!
القصف “اإلسرائيلي” أودى بحياة األم التي تحمل في بطنها جنيناً،
إضافة إلى بناتها األربع ،وطفلتين من العائلة “لمياء” ،و “نسمة”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
Place

الصبرة  -محافظة غزة
Gaza Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
21 July 2014

ing TV.
Suddenly, a loud bomb shacked the house and
black smoke covered the place. Yaser, the husband, shooked the dust off his body and rushed
to the kitchen where his wife and four daughters
were gathering. He removed the rubbles hoping
that he will find his children alive. He found nothing but some parts of their bodies.
Israeli warplane attacked the house of al-Qassas
family near al-Thafer building, lifting six of the
family members killed. Sumaiah and her four
daughters were killed as well as two girls of their
relatives.

On the 15th day of the Israeli aggression against Gaza al-Sabrah
neighborhood was involved with a
curiously calm. Being killed is the idea that kept
turning over the people’s minds. Alleyways were
empty and shops were closed, just worries and
fear touring over the houses.
Sumaia Al-Qassas, a mother of nine children was
cocking Iftar meal, (evening meal when Muslims
end their daily Ramadan fast at sunset.); her
young daughters Samar,3, Arwa,5, Jasmin,7, Israa’,10, were playing around her.
The husband was setting in the living room watch-

أرواح موؤودة

الناجون من العائلة الزوج وابنه وأربع بناتٍ أخريات نجوا من الموت بأجسادٍ
تنزف وقلوب تقاسي َف ْقد نصفهم اآلخر الذي رحل.
الصمت أوشك أن يقيّد صوته ،الرحيل ما زال فاجعاً في قلب “ياسر القصاص”
الشاهد على ساعة المذبحة ،يخبرنا بالتفاصيل فيقول“ :تزامن يوم المجزرة مع
اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان ،دخلت زوجتي المطبخ لتحضر طعام
اإلفطار ،وفجأة حدث انفجار ضخم هزّ البيت ،سقطت أرضاً وبعد لحظات اتجهت
نحو المطبخ أنادي على زوجتي وبناتي ،وكانت الصدمة حين وجدت شالل الدم
وقطع اللحم المتناثرة وأصبت بحالة إغماء”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Qassas family massacre
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االستيعاب
خارجنطاق
مأساة خارج
نطاق االستيعاب
مجزرة عائلة أبو سليمان
الطائرة الحربية “اإلسرائيلية” تقف كثور خرافي على مد بصرهم
في السماء القريبة ،السماء التي تحولت إلى فضاء معتم تتهاوى
وتدكها ّ
ّ
دكا على مدار أربع وعشرين
منه القنابل التي تزلزل األرض
ساعة ،لم يعد هناك مكان آمن ولم يعد لشبر من األرض حرمته
حتى بيوتهم ال ملجأ لهم فيها من النيران التي حاصرتهم من فوقهم
ومن تحتهم.
فجر الثاني من أغسطس ،كان أفراد عائلة “أبو سليمان” نائمين عدا
بعض منهم يتابعون األحداث الساخنة التي تدور في “رفح” المدينة
الصامدة في وجه االحتالل ،وعند الثالثة والربع فجراً حدثت مجزرة
بحقهم ،صاروخ طائرة حربية مقاتلة من نوع ( )F16فتّت أجساد
النائمين ،أحرق األطفال والنساء وبتر أطرافهم دون رحمة.
ما زال األطفال الناجون من الموت يعيشون تفاصيل المجزرة ،وكأن
ذاكرتهم بقيت جامدة تحت األنقاض“ ،بابا ..ليش اليهود قصفوا
بيتنا ،صح كنا نايمين شو عملنالهم” ،يصمت “أحمد” ذو الثالثة
أعوام ثم يبكي ويقول“ :ليش قتلوا أختي “رنا” أنا بحب ألعب معها،
ليش قطعوا راسها؟” ،يتيه والده في حيرة شديدة وال يعرف كيف
يجيب عن أسئلة طفله ،ألن المأساة في الواقع كانت خارج نطاق
االستيعاب.
مجزرة “إسرائيلية” أودت بحياة خمسة أطفال “أحمد”  3أعوام،
والتوأمان “لمى وجنى”  4أعوام“ ،رنا”  10أعوام ،و”محمد”  11عاما،
إضافة إلى ارتقاء اثنتين من النساء “فداء”  29عاماً ،و”هبة”  34عاماً.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
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تل السلطان  -محافظة رفح
Rafah Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
02 Aug. 2014

addition to Fedaa,39, and Heba,34.
“Dady why they hit us? We did not do anything
for them we were just sleeping why they killed
Rana? I like to play with her,” the three-year-old
Ahmed asked.
Raed Suleiman said “I was watching TV to see
the latest news when the house was bombed.
At first, I thought that it was a nightmare when I
heard the sound of my daughter Hala screaming
then I realized that we were all under the rubble.
The scene was very hard. All the bodies were
torn apart some of these parts were found 200
”meters away.

The blind Israeli occupation planes
’threw their lava on the civilians
houses in Gaza 24 hours, leaving no
place secure. On the 2nd of August at dawn,
most of Abu Suleiman family were sleeping,
while some others were still awake following the
latest news of the Israeli crimes.
They did not know that their names would be
added to the list of victims of the Israeli war machine. An Israeli F16 missile bombarded the
house without warning.
Five children were killed including Ahmed, the
twins lama and Jana, Rana ,and Mohammed in

أرواح موؤودة

رائد أبو سليمان يقول“ :كنت أتابع عبر التلفاز أحداث رفح ،شهداء وجرحى
ينزفون ومناشدات مواطنين ،القصف في كل مكان ،وفجأة تم تدمير بيتنا،
الحجارة فوقي وبالكاد أتنفس ،في البداية ظننت أني في حلم ،إال أنني حينما
سمعت صوت ابنتي تصرخ أدركت أننا جميعنا تحت الركام”.
وتابع ”:كنت مصاباً في تلك اللحظة لكني لم أشعر بألم ،خرجت من تحت
األنقاض وسحبت ابني ،منظر الجثث مروع عثرنا على نصف جسد لزوجة أخي،
أما نصفها اآلخر تطاير على بعد  200م ،األطفال جثثهم تناثرت عند الجيران
وأجزاء من أجسادهم دفنتها الحجارة ،ثم عثرت على جثة ابنتي “رنا” ممزقة”.

عدد الشهداء
Number of killed

Abu Suleiman family massacre
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االستيعاب
نطاق
مأساة خارج
اإلنجاب األخيرة
فرصة
مجزرة عائلة أبو ماضي
مضت أيام العدوان بطيئة وقاسية وتبدو اآلن مجرد كابوس
ثقيل ،بعدما واصلت ترسانة االحتالل جرائمها في سفك الدماء
وقتل األبرياء ،العدوان الذي أهلك الحرث والنسل حتى الثاني من
أغسطس ،التاريخ الذي شهد جرائم إبادة جماعية بحق عائالتٍ
آمنة في بيوتها البسيطة ،مأساة جديدة ح ّلت على عائلة “أبو
ماضي” نلتقطها من أفواه الناجين.
أكثر من عشرين شخصاً بداخل البيت ،أصغرهم جنين في رحم
والدته ،وفي غرفة مجاورة يرقد الطفل “أمين”  12عاماً من ذوي
اإلعاقة يرقب الحياة بصمت ،وهناك الجد “يوسف” الذي تجاوز
الستين من عمره أتمّ قراءة ورده القرآني ،ثمّ خلد إلى نومه.
الحياة إلى حد كبير تبدو هادئة خالف ما يجري خارج أسوار البيت ،ال
يكسر حاجز الهدوء هنا سوى صوت انفجارات عنيفة ،إلى أن تسلل
الموت داخل هذا البيت وبدأت تفاصيل الجريمة تزامناً مع دقات
الساعة الثانية ظهراً ،صاروخ اخترق جدران البيت ،تهاوت األسقف
الثالثة فوق رؤوس األبرياء ،المكان اتشح بالسواد وصوت استغاثة
يخرج من تحت الركام فيما صعدت سبعة أرواح نحو السماء.
إحدى الشظايا أصابت “ميسرة” في بطنها ،اخترقت الرحم وقتلت
جنينها على الفور ،ظ ّلت تنزف إلى أن استأصل لها األطباء الرحم،
فقدت جنينها وفرصة اإلنجاب مرة ثانية ،األشالء تساقطت في
األرض المحيطة بالمنزل كما لو أن السماء تمطر أكواماً من
اللحم البشري.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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النصيرات  -المحافظة الوسطى
Central Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
02 July 2014

ahead. Seven members of Abu Madi family were
killed, Yousef, 67, Abdelkareem, 24, Hassan, 17,
Amin, 12, Yousef, 6, Hala, less than a month, and
Yousef the fetus.
Mahmoud Abu Madi recounted the moment of the
massacre: “I didn’t imagine that our home might
be targeted. It was filled with children and women. The three-storey building was leveled to the
“ground. The scene was terrifying.
“After long attempts of removing the rubble, we
found Yousef and Hala, two of our kids. Their bodies were torn into shreds. We did not know what
their sin was. “ Mahmoud followed.

A new tragic murder scene for Abu
Madi family. Only the survivors can
tell what happened. The atmosphere
seemed to be normal unlike to what was going
outside where violent explosions did not stop. At
2:00 am, an Israeli missile directly hit the home
over its residents. The place filled with black dust
and smoke. Voices appealing for aid were heard
from under the rubble. Seven members were
killed in the bomb.
The shrapnel injured “Maysara” in her womb
killing her fetus at once. The doctors removed
the womb and any other hope of having a baby

أرواح موؤودة

سبعة أفراد من العائلة التحقوا بقافلة الشهداء بعد أن أعدمتهم “إسرائيل”
جملة واحدة“ ،يوسف” “ ،عبد الكريم” ،وأربعة أطفال “حسن” “ ،أمين” “يوسف”
“،حال” ،والجنين “يوسف” .يروي “محمود أبو ماضي” شهادته“ :لم أتخيل أن
يقصف االحتالل بيت عائلتي ،اتجهت فوراً للمنزل ،المشهد مخيف ،ثالثة طوابق
نسفتها صواريخ االحتالل ،الجيران سبقوني في نقل معظم الجثث”.
وتابع ”:بعد محاوالت عسيرة في رفع الركام ،عثرنا على “يوسف وحال” كانا تحت
أنقاض البيت ممزقين “شقف لحمة” ،خمسة أطفال من العائلة استشهدوا ما
ذنبهم؟! ،لماذا قتلتهم “إسرائيل” بهذه الوحشية؟” يتساءل محمود.

عدد الشهداء
Number of killed

Abu Madi family massacre

81

االستيعاب
مأساة خارج نطاق
دروع بشرية
مجزرة عائلة كوارع
صبيحة الثامن من يوليو ،ثاني أيام العدوان “اإلسرائيلي” على
قطاع غزة ،اجتمع ما يزيد عن خمسين شخصاً داخل جدران بيت
مكون من ثالثة طوابق يعود لعائلة “كوارع” ،تبدو فكرة حشدهم
منطقية إلى حد ما ،بمثابة بر األمان سترحل بأطفالهم بعيداً عن
ّ
سيشكل هذا الدرع البشري حصانة ألرواحهم من
مستنقع الخوف،
حمم الموت ،كان عليهم اعتناق هذه الفكرة التي تحفظ حقهم في
الحياة.
برقم يبدو غير مألوف ،يطلب من الجميع أن
يرن هاتف أحدهم
ٍ
يخفضوا أصواتهم ثمة أمر غريب ،يقف أمام إحدى النوافذ المطلة
على سماء ملبدة بالطائرات الحربية “اإلسرائيلية”“ ،هدوء قلي ً
ال ،لو
سمحتم” ،ليسمع صوت المتصل نبرة حادّة تنذر بالخطر“ :مرخبا،
اخنا الجيش “اإلسرائيلي” ،اخلو البيت فوراً ! شو بتقول؟ “يردّ
بعيون تحدّق في الوجوه الشاحبة من حوله ،يرفع المتصل صوته
“بقولك اخلوا البيت بدنا نقصفو” طوط طوط “انتهت المحادثة”! يا
جماعة هاد الجيش “اإلسرائيلي” ،يال اخلوا البيت”.
إنه اتصال من جيش االحتالل ينذرهم بضرورة إخالء المنزل
بسرعة ،لكن لم تكن المدّة كافية أمام أكثر من خمسين شخصا
إلخالء البيت ،لقد كانت فوهة القاذفات “اإلسرائيلية” في عجلة من
أمرها ،وأبت عنجهية االحتالل إال أن تظهر في أبشع صورها ،على
الفور بعد إنهاء المحادثة سقط الصاروخ األول من طائرة حربية،
ثم صاروخ آخر.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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جورت اللوت  -محافظة خان يونس
Khan Younis Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
08 July 2014

was in rush to kill more people. As soon as
the phone call ended, a missile of Israeli drone
followed by another F16 missile bombed the
house.
Nine civilians were instantly killed, including
seven children; six of them from Kawaria’ family,
Mohammed, Abdullah, Qasem, Basel, Hussein
and Mohammed. In addition to Mohammed and
Sami Joudah, and Seraj Abedelaal.
“The house was full of children and women. The
Israeli occupation didn’t give them enough time to
evacuate. They bombed it with two missiles,” said
Ibrahim Kawaria’ who survived the massacre.

On the second day of the Israeli offensive on the Gaza Strip, around
50 members of Kawaria’ family
gathered inside a three-storey house, believing
!that its walls will protect them from death
Suddenly the telephone rang. A strange ugly
voice threatening “leave the house immediately, we will bomb the house”. The man who answered the phone shouted with extreme panic,
;“this is the Israeli occupation, leave the house
”they will bomb the house...
There was not enough time for 50 people to
leave the house and the Israeli war machine

أرواح موؤودة

هي أولى المجازر التي استفتحت بها آلة الموت عدوانها ضد المدنيين العزّل ،على
الفور ارتقى تسعة شهداء سبعة منهم من األطفال ،ستة منهم من عائلة كوارع،
“عبد اهلل”  17عاماً“ ،قاسم”  11عاماً“ ،باسل”  9أعوام“ ،حسين”  12عاماً“ ،محمد”
 15عاماً”و “محمد”  45عاماً  ،إضافة إلى شهيدين من عائلة جودة “محمد  19عاماً،
سامي  18عاماً” ،وآخر من عائلة عبد العال “سراج”  7أعوام.
يروي إبراهيم كوارع تفاصيل المجزرة قائ ً
ال ”:اتصل جيش االحتالل بالعائلة
وأنذرهم باإلخالء ،إال أنه لم يمنحهم وقتاً كافياً للخروج من المنزل ،على الفور
قصفته طائرة حربية بعدة صواريخ ،كان المكان ممتلئاً باألطفال والنساء والشيوخ”.

عدد الشهداء
Number of killed

Kawaria’ family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج نطاق
نحن هنا أحياء
مجزرة عائلة ضاهر
صباح العشرين من يوليو ،التاريخ الذي لن يُمحى من ذاكرة
الفلسطينيين ،كانت زحوف البشر تسير في الطرقات تحت ضجيج
القصف وتدفق قذائف الموت المسعورة ،خطوات تائهة ،وأكوام بشر
تتساقط وسط برك الدم ،بيوت تهوي ونساء تصرخ ،كل الموجودات
تودع الحياة بنظرات توسل واستجداء.
عائالت نزحت وأخرى انتظرت لحظة صمت عويل القذائف ثمّ تلحق
بالناجين ،كحال عائلة “ضاهر” التي مرّت بلحظات قاسية وهم
ينتظرون بفارغ الصبر فرصة يتسنى لهم من خاللها إخالء بيتهم
بعد أن خطت أقدامهم خطوات قليلة ،لكن مشهد الرعب الذي اكتسح
ً
ثانية ليكونوا على موعدٍ مع مجزرة
الحي أفزعهم ،فعادوا إلى البيت
جديدة حيث اقتنصت صواريخ الموت سبعة أرواح منهم.
انهال البيت فوق رؤوسهم ،ومضت تسع ساعات واألموات واألحياء
ينزفون تحت الركام دون مغيث“ ،شيماء” وحدها ظ ّلت تصرخ بكل ما
أوتيت حنجرتها من قوة أمام عجزها عن الحركة وقلقها على جنينها
الذي تحمله في بطنها وقد تكدّست أكوام الحجارة فوقه ،لم تعد
تسمع صوت صغيرتها فأيقنت أنها فارقت الحياة ،وبعد ساعة انقطع
صوت شقيقة زوجها التي كانت تتوسل أحداً أن يسقيها شربة ماء،
ثم شعرت ببرودة يد شقيق زوجها؛ لتعلم أن الموت يطوف عليهم
واحداً تلو اآلخر .لم يكن يواسيها في تلك اللحظات العصيبة سوى
أنين زوجها الصحفي “محمد” ،الذي أصيب بجراح بالغة الخطورة،
مكث على إثرها في العناية المركزة عشرة أيام ثم فارق الحياة.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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الشجاعية  -محافظة غزة
Gaza Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
20 July 2014

under the rubble, others killed. They remained
under the rubble for nine hours.
Shaimaa’, who was still alive, kept screaming and
calling for help in vain. She did not hear the voice
of her little daughter; she knew that she was died,
as well as her husband’s sister who was thirsty
and asked for water.
The only thing she heard was the groans of her
husband, who was severely injured. He succumbed to his wounds ten days later. Five other
members of the family were killed.
“I cannot describe that day. I remained nine hours
under the rubble, calling for help,” said Shaimaa.

The 20th of July, the date that the
Palestinians will never forget, when
the Israeli occupation committed the
most barbaric crimes ever in Al Shejaiya neighborhood. They bombed houses, civilians, animals, trees. Everything was targeted.
Many families managed to evacuate their houses,
while other families waited the moment when the
bombing stopped to leave. Daher family stayed at
their house, waiting for any chance of calmness to
leave the doomed area.
The Israeli occupation denied them this chance
and bombed the house. All of them were buried

أرواح موؤودة

انضم “محمد” إلى كوكبة الشهداء من عائلته طفلته“ :دانا”“ ،ماجد”“ ،حنان”،
“أدهم” و“نرمين” ،تقول زوجته شيماء شابط الناجية من المجزرة“ :كنا جالسين
في غرفة واحدة وقد جهزنا أنفسنا لمغادرة البيت ،فجأة شعرت بضوء المس
وجهي فاحترقت ،ثم ارتميت وفوقي البيت كله ،كان المكان كأنه قبر ،أول ما
خطر ببالي أننا سنموت فقلت أشهد أن ال إله إال اهلل ورفعت السبابة”.
وتابعت “ :كنت أصرخ نحن هنا أحياء لعل أحد يسمعني فينقذنا لكن بال جدوى،
قضينا تسع ساعات تحت ركام بيت من ثالث طوابق ،بعد مرور ساعات فقدت
األمل بقيت أتشاهد منتظرة الموت إلى أن أتى المسعفون”.

عدد الشهداء
Number of killed

Daher family massacre
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االستيعاب
مر
مأساة خارج نطاقأحالهما ّ
مجزرة عائلة حمودة
على عتبة منزلهم المتواضع كانت خطواتهم األخيرة ،أنفاسهم التي
جمدّها الخوف ،وأشالؤهم التي فرّقتها ثالثة أنواع من األسلحة
“اإلسرائيلية” المحرّمة دولياً “قذيفة مدفعية ،صاروخ طائرة حربية
مقاتلة ،تالهما صاروخ طائرة من نوع ( ،)F16فكانت حصيلة
المذبحة ست شهداء من عائلة “حمودة” ،لم تمنحهم النيران فرصة
أن يعترضوا على هذه الجريمة ،احتفظت السماء بحشرجة أصواتهم
وهي تردد “حسبي اهلل ونعم الوكيل” ،ثالث نساء وثالثة أطفال هل
كانوا بحاجة إلى كل أنواع األسلحة البشعة لقتلهم!
ما زالت دماء الفلسطينيين تنزف لليوم الثالث والعشرين من
العدوان على قطاع غزة ،وقصص األشالء المدفونة ال تنتهي،
حتى في يوم العيد هناك مجازر ،العاشرة مساء تجمعت العائلة
في الطابق األول بعدد يفوق العشرين ،القذيفة األولى سقطت
في الممر الصغير الذي يفصل بين بيتهم وبيت جيرانهم “كنا بين
خيارين أحالهما مر ،إمّا أن نبقى في البيت ،أو نخرج” ،الخوف الذي
تجمّع في أوردتهم دفعهم إلى الفرار من الموت الذي بدأت مخالبه
تنخر باألسوار المحيطة بهم“ ،نجحت المجموعة األولى بالهروب،
والثانية حوصرت أمام البيت تحت النيران” ،دقيقة واحدة فصلت
بين المجموعة األولى التي كانت لهم الحياة ،والثانية التي ُقطِعَت
أرواحهم عن الحياة وصعدت إلى الجنة.
الجدران العتيقة تهاوت إلى األرض والجثث لم تودع الحياة بابتسامة،
لقد ودعت القنابل الضوئية بنظرات الذعر.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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تاريخ المجزرة
Date of Massacre
29 July 2014

ond one did not.
Only one minute was enough to put an end to the
lives of Magida, Kaenat, Nehad, Haneen, Baraa
and Baraa.
“ Wasfi Hamodah who was on the first group said
they hit the house I could not see anything at first
then I saw the bodies of my brother I thought they
were dead but my brother Atef called for help.
The shells were fallen randomly. We evacuated
the house some of us survived but others torn into
pieces. Six of the family members were killed,
while 13 got injured most of them were children
”and women.

The entrance of their house witnessed their last steps, their final
breathe and their distorted bodies.
The Israeli occupation used three lethal weapons
to bomb the house, the mortar shells, Israeli military aircraft missile and an F16 missile.
At 10:00 pm, around 20 people gathered at the
first floor when suddenly an Israeli occupation
mortar shell fell on the pathway of the neighbor’s
house. They were confused whether to leave the
house or to stay. Out of fear they chose to evacuate the house. They divided into two groups. The
first group managed to escape death but the sec-

أرواح موؤودة

ضحايا المجزرة “ماجدة  52عام ،كائنات  41عام ،نهاد  38عام ،حنين  13عام ،براء
 8أعوام ،وحليمة عام ونصف”.
يقول “وصفي حمودة” “:شعرنا بالخطر يحيط بنا قررنا أن نخرج من البيت ،انقسمنا
إلى مجموعتين لكن القذائف كانت تسقط علينا بعشوائية ،نجت المجموعة األولى
أما الثانية لم تنجُ” .وتابع ”:انهالت الجدران ،لم أتمكن من رؤية أيَ شئ بسبب
أعمدة الدخان التي مألت الجو ،بعد لحظات وجدت الجثث حولي متناثرة ،حرّكت
أجساد أشقائي عاطف وأكرم ،فكرتهم استشهدوا حاولت أصحيهم وأنادي عليهم،
فاستجاب عاطف لندائي وقال “هات االسعاف عدّي متت”.

عدد الشهداء
Number of killed

Hamodah family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج نطاق
باكورة المجازر
مجزرة عائلة حمد
بعد أن دمّر االحتالل “اإلسرائيلي” منزل عائلة “حمد” المكون من
ثالثة طوابق في عدوان 2012م ،عاد من جديد ليرتكب مجزرة
مروعة بحقهم في ثاني أيام عدوان عام 2014م الذي صادف الثامن
من يوليو.
مجازر تجاوزت المائة منذ بدء العدوان حتى نهايته ،فيما تعد مجزرتي
“كوارع” ،و “حمد” باكورة المجازر الدموّية التي اقترفتها اآللة
“اإلسرائيلية” بحق عائالت فلسطينية بأكملها ،فاستفتحت طائرات
االحتالل بأجسادهم الطاهرة مذابح اإلبادة الجماعية.
آثار المجزرة بحق عائلة حمد ما زالت تستوطن المكان ،أكوام الحجارة
ما زالت شاهدة على الجريمة ،وبقعة الدم الواسعة وإن جفّت فإنها لن
تُمحَى أبداً من ذاكرة الناجين من الموت ،رحل الشهداء الستة ولكنّ
أرواحهم بقيت حاضرة بقوّة في قلوب أحبائهم.
أسدل الليل ستاره واجتمعت العائلة في ساحة البيت يتسامرون في
ليلة رمضانية هادئة ،بعد أن أتمّوا فريضة العشاء ونافلة التراويح،
لكن طائرة حربيّة تحوم في سماء قريبة لم تمنحهم فرصة أطول
للبقاء على قيد الحياة ،فعند الحادية عشرة والنصف انقطعت
أحاديثهم وأنفاسهم األخيرة بعد أن باغتهم صاروخ قاتل مزق
أجسادهم وأحالها إلى أشالء متناثرة في أرجاء البيت وخارجه.
مسا ٌء خالطه الموت ،حين دوّت سيارات اإلسعاف في المنطقة لتنتشل
جثامين الشهداء الستة ،الحاجة “رسمية”, ،األشقاء الثالثة “مهدي” ،
“حافظ”“ ،إبراهيم” ،وامرأتان “سها”“ ،دينا”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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تاريخ المجزرة
Date of Massacre
08 July 2014

piles of stones still witness to the crime. The wide
spot of blood (if dried) will never go away from the
memory of the survivors.
The family got together in the home yard to chat
after the completion of Al-Ishaa and Taraweeh
prayers but the Israeli military aircraft hovering
over did not give them the chance to stay alive any
longer. At 11:00 pm, their talks and breath were cut
off after a spiteful missile came unexpectedly upon
them, tearing up their bodies and turning them into
scattered shreds throughout and outside the house.
Six member of Hamad family were killed: Rasmiya,
Mahdi, Hafez, Ibrahim, Suha” and Dina.

After the Israeli occupation destroyed
the home of the Hamad Family consisting of a three-storey in 2012 offensive the same offender was back again to commit
a horrifying massacre against them in the second
day of the aggression of 2014, which marked 8th
July.
Over 100 massacres were committed since the
beginning of the aggression until that day. Hamad
family massacres was as an apparent example on
the bloody massacres committed by the Israeli war
machine against entire Palestinian families. The effects of the massacre still exist in the place and the

أرواح موؤودة

“نبيل حمد” الذي ودّع والدته وأشقاءه الثالثة خالل المجزرة يخبرنا بالحوار الذي
جرى بينه وبين والدته يقول“ :في أول يوم من العدوان طلبت من عائلتي أن
يخلوا البيت ،وننتقل إلى مكان أكثر أمناً في منتصف البلد ،لكن والدتي رفضت
وقالت“ :بدنا نضل في البيت ،اللي كاتبو ربنا بيصير” ،وكأنها كانت تنتظر
الشهادة.
وتابع“ :عند الحادية عشرة والنصف ثاني أيام العدوان تم استهداف عائلتي
وهم جالسون في ساحة المنزل بصاروخ طائرة حربية ،على الفور استشهد ستة
أفراد ،وأصيب ستة أطفال آخرون”.

عدد الشهداء
Number of killed

Hamad family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج
نطاقورحيل آخر!
“ميالد”
مجزرة عائلة األسطل ()2
لهول االنفجار نهض من فراشه مذعوراً ،اتصل بجاره “ميالد” الذي
أجابه على الفور باستغاثة عاجلة “اخواني استشهدوا الحقني” ،هكذا
كانت بداية الحادثة المروّعة مع دقات الواحدة والنصف صباحاً ،ليلة
قاسية بكل تفاصيلها عايشها اثنا عشر شخصاً من عائلة األسطل الذين
ارتكب االحتالل بحقهم مجزرة دمويّة ،نصفهم أحرقتهم نيران ثالثة
صواريخ قاتلة مزّقت أجسادهم ودفنتها مع جدران البيت.
حتى الليلة ما زالت أرض الصامدين تحترق بقذائف /صواريخ /وبراميل
من المتفجرات ،مجازر على مدار الساعة برعاية دول تغنّت طوي ً
ال
بإنسانية اإلنسان ،دول استهوتها جرائم اإلبادة ولم تعد شعاراتها
البرّاقة سوى “كذبة” يحاول تصديقها المغفلون من البشر ،الذين وقفوا
عاجزين أمام مناظر األطفال ورؤوسهم المهشمة تحت األنقاض ،وقفوا
كجماداتٍ ال قيمة لها أمام فظاعة الروايات والصور القاسية ،أغمضوا
عيونهم كي ال ّ
يُعكر مزاجهم واكتفوا ب “الخَرَسْ”!
لم يكن وصول اإلسعاف لمسرح الجريمة أمراً سه ً
ال ال سيما وإن كانت
في منطقة بعيدة تنقطع فيها سبل االتصال فجأة ،في الوقت الذي
كانت الصواريخ تهطل بجنون على كل مكان ،خرج “ميالد” من تحت
األنقاض بأعجوبة ،وانتشل أحد الشهداء وأسرع به نحو الشارع الرئيس
يطلب نجدة أحدهم لكنه كان هدفاً جديداً آللة الحرب التي استهوت
لعبة الموت ،ثمّة صاروخ خطف روحهما!
إلى أن تمكن اإلسعاف من الوصول ،وانتشل الشهداء الستة “أمين” و
“ندى” ،و”ملك” امرأة حامل ،إلى جانب األخوة “محمد”“ ،ميالد” “ثائر”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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Date of Massacre
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Israeli killing machine was much faster. Milad and
his son were killed by an Israeli missile attacked
them directly.
Finally, the ambulances reached the area not
to save survivors but to pick up the bodies of six
members of Al-Astal family. Ammen, Nada, Mohammed, Milad, Thaer and Malak, who was fivemonth pregnant.
“We were sleeping; suddenly we woke up on the
loud sound of a huge explosion. Three Israeli occupation targeted the house of my relatives. Their
bodies were torn. It was a difficult scene,” said Tareq
Al-Astral, one of the witnesses on the massacre.

The twelve members of Al-Astal family experienced a very horrible night
as half of them were killed in cold
blood by the Israeli occupation warplanes. It was
half past one o’clock at midnight when the whole
neighborhood was shacked. Three missiles attacked the house and buried its residents under its
rubble.
The rescue operation was not possible, as the
Israeli occupation bombing did not stop. With a
miracle, Milad Al-Astal survived the bombing and
get out from the under the rubble with one of his
sons. He ran quickly towards a safe area but the

أرواح موؤودة

طارق األسطل أحد الشاهدين على المجزرة يقول“ :كنا نائمين واستيقظنا على
صوت انفجار قوي هز المنطقة بكاملها حتى ظننت أن بيتي هو المستهدف،
وحين خرجنا إلى الشارع وجدنا أن بيت أحد أقربائي مستهدف بثالثة صواريخ
من طائرة حربية مقاتلة ،لم نتمكن من انتشال الجثث لفظاعة المشهد وتمزّق
الجثث ،انتظرنا اإلسعاف حتى أتى بعد نصف ساعة”.
وتابع ”:لم يكتفِ االحتالل” اإلسرائيلي” بتلك المجزرة ،وقتل ستة أفراد من
عائلة األسطل من بينهم أطفال ونساء ،فبعد خمسة أيام استهدف البيت مرة
أخرى بصاروخ ( ،)F16ودمّره بالكامل”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Astal family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج نطاق
حديقة الموت
مجزرة عائلة جودة
واحد وخمسون يوماً من العدوان “اإلسرائيلي” على قطاع غزة” ماذا
تعني للفلسطيني هذه المدّة الزمنية؟! مزيداً من القتل ،الدمار،
الجرحى ،التشريد ،إنها تعني أكثر من ذلك !..مراكز إيواء تضج
بالنازحين ،بيوت مساجد ومدارس تتهاوى أرضاً ،أحياء سكنية
ممتلئة بسيل البشر أبادتها “إسرائيل” ،هذه المدة التي مرّت في
حينها بتثاقل شديد وأحداث قاسية ال تشفى منها الذاكرة ،تبدو كأنها
“كابوس” ال يفارق واقع الناجين الذين انقطعت أرواحهم عن الموت!
اليوم التاسع واألربعون لأليام السوداء من العدوان ،تحديداً ما بين
غروب الشمس وإطاللة القمر ،اجتاحت غربان الموت “اإلسرائيلية”
منزل عائلة “جودة” في تل الزعتر شمال القطاع ،صاروخ طائرة
حربية حصد أرواح خمسة أفراد من اآلمنين داخل حديقة بيتهم،
الساحة الخضراء تحوّلت إلى جنازة صامتة بالكاد اجتمعت ألحدهم
جثة متكاملة.
األم “تسنيم” وأبناؤها األربعة “راوية ،رغد ،أسامة ومحمد” ،والشهيد
الحيّ “ثائر” الذي نجا بقدم مبتورة وجسدٍ محترق ،وبقي برفقة
ٍ
والده وشقيقته “رهف”.
هنا في غزة لكل مأساة وجه آخر غير الدمار ،هناك وجه بطولي
يتصدر كل حادثة ،والد الشهداء رفض الظهور أمام عدسات الكاميرا
بمالمح االنكسار ،وروح منهزمة “أوقفوا التصوير بدكم تصوروا وأنا
مطمّل راسي” ،لتتقفى أثره عيون المصورين ثم يظهر أمام العالم
مستنكراً الجريمة “اإلسرائيلية”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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mother and her four brothers all of them were killed.
They were lying in a pool of blood.
The father of the family wondered, “what is the crime
that my family committed to be killed? Why were the
”?bodies of my children torn
On the forty-ninth day of Israeli aggression against
Gaza, Israeli warplane attacked the house of Judah
family just a few minutes before the sunset. Just
one bomb killed five of the family. The mother and
her four children Rawyah, Raghad, Osama and Mohammed. The only survivors were the father and his
daughter Rahaf and his son Thaaer whose body was
burned and one of his legs was amputated.

This massacre took place in Tal alZaa’ter northern the Gaza Strip.
They were sitting in their home garden waiting to hear the call for Al-Maghrib prayer to
break their fast after long hours. The children were
playing under the trees while the mother was sitting
at the table and looking at them with a big smile on
her face. The father was looking to them from the
house window asking God to protect his family from
this bloody war which left no citizen safe.
The youngest daughter Rahaf was in the market
buying some sweets rushed back to home when
she heard a loud explosion. She got shocked. Her

أرواح موؤودة

والد الشهداء يستعيد أنفاسه ويقول“ :ما ذنب أطفالي أن يمزق االحتالل أجسادهم
وهم يلعبون في حديقة المنزل ،هل كانوا ينصبوا الصواريخ ،ما هذا المنطق
اإلجرامي! ،هذا االحتالل يجب مقاومته ،وطرده من أرضنا إنهم كيان دخيل”.
ما بين الموت والحياة يفصل القدر ،جدار واحد به نافذة صغيرة كان يطل من
خاللها “عصام جودة” بين الفينة واألخرى على ساحة المنزل التي تحتضن أبناءه
الخمسة وزوجته ،يقول“ :ابنتي “رهف” ذهبت إلى الدكان ،وحين عادت أتت إليّ
في الغرفة ،فجأة حدث انفجار ضخم امتأل الجو بالدخان ،فصرخت طفلتي “ماما
ماما” ،خرجت مسرعاً أتفقد زوجتي وأبنائي فوجدتهم أشالء يغرقون في دمائهم”.

عدد الشهداء
Number of killed

Judah family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج نطاق
قوات خاصة
مجزرة عائلة العرعير
ّ
ولعل من صور المأساة التي خ ّلفتها مجزرة عائلة “العرعير” ما يجعل
البكاء عصيّاً ؛ ألن هول الصدمة عاد ًة ما يُحدث شرخاً عميقاً في
الروح ،وال يعي اإلنسان حقيقة ما يدور حوله من أحداث مروّعة ،بل
ويتيه عقله بعض الشيء حتى يجد نفسه بين ضدين ،الواقع غير
المعقول والحلم األقرب إلى كابوس.
العشرون من يوليو ،التاريخ المكتظ بالمجازر الدموية وأعداد
الراحلين ،كان أفراد عائلة “العرعير” مجتمعين في منزل الجد ،إلى
أن جاء الصليب األحمر وتمكن من إخراجهم ،بدعوى أن المنطقة
أضحت “عسكرية ،وفي تلك الليلة اشتد الخطر وارتفع عدّاد
الجرائم.
نجا من كتب اهلل له النجاة ،وبقي في بقعة الموت من انتهى أجله،
تستذكر “منى” تلك اللحظات العصيبة التي مرت بها وعائلتها ،لم
تكن تستوعب ما الذي يحدث غير أن الموت قريب جداً منها ،وفجأة
استمعت لرنة الهاتف ،إذ بوالدها “سامي” يستغيث“ :الحقيني يابا
اتصاوبت” ،شعرت “منى” بذهول الفاجعة أكثر من قبل واكتسح
قلبها حزن أشبه بطعنة ،أخذت تصرخ بأعلى صوتها “ الحقو ابويا
اتصاوب” ثم رحلت في غيبوبة قصيرة.
رفض “سامي” الخروج من بيته وكان يردد إما النصر أو الشهادةّ ،
وظل
شامخا في حيّه برفقة ابنه “فتحي” وأشقائه “حسن” “عبد الكريم”،
إضافة إلى “محمد” الشاب الذي عُثر على جسده تحت أنقاض بيته،
بعدما باغتتهم جميعا قذائف وصواريخ االحتالل وقتلتهم.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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moved on hands, knees seeking help but another
shell attacked al-Tawfeeq mosque, and he was buried under its rubble.
The rest of his family members remained at home
waiting for help till a special Israeli army force
stormed the house and killed them all.
Their bodies remained in the place until the ceasefire came in act. Mona Alareer, a witness to the
crime, said that when the ceasefire was announced,
the medical crews headed to the place and lifted four
bodies of her family members one of them was for
her father. They also found the body of Mohammed
under the house rubble.

Alareer family is one of the Gazans
families that witnessed a real massacre. All the family members were staying at the grandfather house seeking refuge of the
Israeli shells that hit the neighborhood randomly.
“In that day I heard the telephone’s ring, it was my
father asking a help after being injured by one of the
shells,” Mona, who survived after the murder, goes
back with her memories.
Her father Sami refused to evacuate the house and
stayed there with his son Fathei and his two brothers
Hasan and Abd al-Kareem. One of the Israeli shells
hit the house and all of them were injured. Sami

أرواح موؤودة

خرج “سامي” باحثاً عن إسعاف لينقذهم ،وبعد أن ابتعد عن منزله خطوات قليلة
قصفت الطائرات مسجد التوفيق القريب منه ما أدى إلى استشهاده.
داخل المنزل بقي المصابون يصارعون الموت دون إغاثة ،إلى أن اقتحمت القوات
“اإلسرائيلية” المكان وأعدمتهم وبقيت جثثهم ثمانية أيام في مكانها إلى حين
الهدنة“ ،منى العرعير” تقول“ :حين أعلن االحتالل عن هدنة توجهت الطواقم
الطبية نحو المكان وأذهل الجميع رؤية الجثث محللة ،ثالثة شهداء أعدمتهم القوات
الخاصة ،والدي عثروا على جثمانه بجوار المسجد ،أمّا “محمد” عثروا عليه تحت
األنقاض” ،لم يتسنَ لنا وداعهم ألننا كنا نازحين؛ فكانت الصدمة صدمتين”.

عدد الشهداء
Number of killed

Alareer family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج نطاق
أجراس الموت
مجزرة عائلة أبو دباغ
اليوم التاسع عشر للعدوان “اإلسرائيلي” وآلة الحرب تبحث عن
مزيدٍ من الغنائم ،القتلى والجرحى يمثلون الوجبة األساسية
الدسمة لبطن االحتالل المُتخمة بالمجازر ،قذائف ملتهبة
تنهش أنيابها لحوم الصغار والكبار ،أمّا الذين بقوا أحياء هم
فقط تأجل موتهم في ساحات مذابح اإلبادة الجماعية ،وهم اآلن
بالكاد يصلحون لممارسة الحياة ،إلى ما ال نهاية ترافقهم قسوة
المشاهد.
تأبى “الزوجة” أن تعود إلى تفاصيل المذبحة لترويها لنا،
التفاصيل التي لم تنفك أص ً
كمرض
ال من ذاكرتها وأصبحت
ٍ
عضال ال شفاء منه ،نجت بأعجوبة لكنها ال تستطيع أن تحرّر
نفسها من ألم الفقد وبشاعة المشهد ،عائلة “أبو دباغ” كانوا
جميعهم أمام عتبة المنزل يحاولوا أن ينسلخوا قلي ً
ال من شبح
الخوف ،هذا السور يتكئون عليه وأمام البيت زقاق صغير يلعب
فيه أطفال ثالثة بكرةٍ زرقاء يخشون أن تتدحرج لمسافات
بعيدة ،كانوا يعلمون أن في السماء غراباً أسوداً إذا ما رأت عيناه
معالم لحياة جميلة ينفث سمّه؛ فيقتلها.
الحياة تسير ببطء آنذاك ،وحين د ّقت ساعة الموت توقفت تماماً
بعد أن ارتكب طياراً “إسرائيلياً” جريمته بحق العائلة البسيطة،
العائلة التي كانت تبحث ألطفالها عن جرعات أمان تتركها
المسافة الهادئة التي تفصل بين قذيفة مدوية وأخرى ،صاروخ
تناثرت شظاياه كأسهم حادّة على رقابهم.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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and Yaser whose bodies were distorted.
“How can I overcome this shock?” with deep grief
and sorrow Heba Dabbagh wondered. Heba is
the wife of Ghassan, who was killed in the attack.
She tried to describe the crime: “We were sitting
in front of the house. The area was calm, and we
did not expect to be a target for the Israeli occu“ pation warplanes.
“The Israeli occupation warplanes don’t have
mercy, they kill everything they face. I can only
remember the scene of bloody shreds. I will
never forget this horrible scene in all my life,” she
added.

On the 19th day of the Israeli offensive on Gaza, the lines of the killed
and the injured did not stop. Bombings and shelling were everywhere.
Al Dabbagh family were standing at the door of
their house, trying to forget the ongoing war, their
children were playing in front of the home with a
blue ball.
Suddenly, an Israeli warplane directly bombed
the three children, Kareem, Mohammed, and
Noor, who were innocently playing in the small
alley.
They were killed instantly, in addition to Ghassan

أرواح موؤودة

األطفال الثالثة “كريم ،محمد ،نور” استشهدوا على الفور“ ،غسان” كان جسداً
دون رأس ،المشهد الذي ال نحتمل رؤيته في أفالم الرعب ،بينما “ياسر” أحشاؤه
افترشت األرض ،لقد تسمّرت عيناها أمام قسوة الجريمة.
“كيف لي أن أستفيق من غيبوبة الصدمة؟” ،تتساءل “هبة أبو دباغ” زوجة الشهيد
“غسان” ،ثمّ تحاول وصف الجريمة“ :كنا جالسين أمام البيت ،المنطقة هادئة ولم
نتوقع أن نكون هدفاً لطائرات االحتالل ،هؤالء األوغاد ال يرحمون طف ً
ال وال عجوزاً،
أسقطوا صاروخاً علينا انتزع منا الحياة ،ال أذكر سوى شالالت الدم التي مألت
األرض ،وقطع اللحم المتفحمة التي تناثرت ،المشهد مروّع ال أستطيع نسيانه”.

عدد الشهداء
Number of killed

Abu Dabagh family massacre
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االستيعاب
مأساة خارج نطاق
معجزة وأعجوبة
مجزرة عائلة النيرب
موعد الحكاية األول من أغسطس ،تحديداً منتصف السادس
والعشرين من أيام العدوان “اإلسرائيلي” على قطاع غزة ،البيوت
تبدّلت ألوانها وبدت أكثر كآبة ،والرعب الذي تبعث به قاذفات الموت
يأكل ساكنيها ،األطفال يبكون بصوت خافت يشبه الصمت ،الهواء
بمصاب جلل بعدما رحلت “عائلة النيرب” في سباتٍ عميق.
ينذر
ٍ
ساعة من النوم سرقتهم بعيداً عن تفاصيل الحياة الموحشة ،في
حينها شرعت الطائرات الحربية تستكمل حملتها المسعورة في جرائم
اإلبادة ،قذفت نيرانها تجاه البيت “الصاروخ رقم” ”1يُنذر النائمين
بضرورة إخالء أسرّتهم الدافئة والهرولة تجاه الشارع الرئيسي في
الحيّ وال وقت لديهم ألن يغسلوا وجوههم أو حتى يلملموا شيئاً غير
أرواحهم ويفرّوا من الخطر المقبل.
أقصى مهلة تمنحها الطائرة التي تتمركز فوق رؤوسهم ثالث دقائق،
والعائلة تلفّها أغطية النوم ،أدرك الجيران أن بيت “أبو محمد” في
خطر ،سيل البشر احتشد بعيداً عن المكان ،حاول كثير منهم أن
يوقظ العائلة ،لم تجدِ نفعاً أي وسيلة إيقاظ “الصاروخ ،صراخ الجيران
وطرق الباب” ،فما كان من طائرات االحتالل إال أن تدمّر بصواريخها
ّ
السجل المدني.
البيت ذو الطابقين ،وتمحو أسرة بأكملها من
قاسى “أحمد”  66عاماً وزوجته “سهيلة”  39عاماً معاناة العقم مدة
“ ”15عاماً ،إلى أن رزقهما اهلل بثالثة من األبناء “محمد”  14عام،
“محمود”  10أعوام“ ،مؤمن”  8أعوام ،ليحولهم االحتالل إلى أجساد
مقطعة وأشالء متفحمة ،إنها معجزة اإلنجاب وأعجوبة الموت.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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evacuate the house. All of their neighbors rushed
away from their house, but none of Al-Nayrab family got out of the house, the witnesses said. “At that
moment the neighbors tried to warn them by knocking on the doors of the house, but there was no response”, he added.
Three minutes passed and an Israeli occupation
F16 plane bombed the two-storey house flattening
it on their heads. Ibrahim Annyrab, one of their relatives said, “none of the family members survived.
The body of Um Mohammed was found few meters
away from the house without a head, which was
found later between the rubbles of the house”.

After 15 years of waiting for having a baby, Israeli occupation bomb
was enough to destroy that beautiful
dream. Abu Mohammed Al-Nayrab spent 15 years
in medical treatment in order to beget children and
finally he got three sons. They were a happy family, Mohammed, 14, Mahmoud, 10, Muamen,8, and
their parents.
They did not stay away from each other for a moment; they shared everything, even death.
One of the witnesses reported that an Israeli occupation military drone hit Al-Nayrab house with one
warning missile giving them just three minutes to

أرواح موؤودة

المجزرة الدّموية التي لم ينجُ منها أحد ،يخبرنا بتفاصيلها أحد أقرباء العائلة
“إبراهيم النيرب”“ :بعد أن دمّر االحتالل البيت بأكمله ،بدأنا بالبحث عن
الجثث ،لم يكن هناك أحد على قيد الحياة ،تم انتشال جثمان “أبو محمد”
الرجل المسن وأطفاله الثالثة ،محمود قدمه مبتورة ولم يعثر رجال اإلسعاف
على أجزاء أخرى من جسده”.
وتابع ”:بعد ساعة من عملية البحث عثر الجيران على جثة الزوجة دون رأس
تبعد عن المنزل عدة أمتار ،استمر البحث عن أشالء العائلة من بين الحجارة
حتى عثر أحدهم على رأس الزوجة”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Nayrab family massacre
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االستيعاب
نطاق
مع الراحلين
مأساة خارجحديث
مجزرة عائلة الحية
مع كل صاروخ يُصيب األرض المباركة تحدث مذبحة ،وفي كل
مذبحة يرتقي شهداء ،والشهداء ال يموتون هم أحياء عند ربهم،
يرحلون وتبقى أرواحهم كالمسك تعبق في ذاكرة الناجين من
الموت ،الناجون الذين أبت األقدار إال أن يبقوا على قيد الحياة،
شاهدين على جرائم االحتالل ،يروون تفاصيل المذبحة منذ أن دنت
الطائرة الحربية فوق بيتهم ،مرورا ً بمشهد الصاروخ الذي التصق
بأجساد النائمين وحوّلهم إلى أشالء.
قبيل ساعات الفجر اجتمعت عائلة “الحية” في جلسة روحانية يودعون
الحياة بتالوة آليات القرآن الكريم وقيام الليل ،يستيقظ الطفالن
“أمامة” ،و”خليل”؛ يطلبان من والدتهم أن تعدّ لهما سحوراً ،تحاول
إقناعهما أن إحضار “ماء وتمر” من الطابق الثاني محاولة خطيرة،
“ناموا والصبح سوف أعدّ لكما فطوراً ،ربنا رح يسامحكم لو أفطرتم
ألنكم صغار” ،أمام تلك اإلغراءات يصر الطفالن على الصيام.
يصعد والدهم بحذر شديد إلى الطابق العلويّ ويجلب سحوراً
ألطفاله ،في الوقت الذي لم تتوقف رشقات القذائف” اإلسرائيلية”
وأصوات االنفجارات المُرعبَة ،المنطقة تبدو كمدينة أشباح ،ال أحد
يتسنى له أن يخرج من بيته ،لقد كانوا محاصرين.
بينما تنتظر العائلة صوت آذان الفجر ،إذ بطائرة تغتال أرواح خمسة
منهم ،دون تحذير يسقط صاروخ ( ،)F16يدّمر البيت بالكامل
ويرتقي خمسة شهداء“ ،أسامة” وزوجته “هالة” ،وأطفالهم الثالثة
“أمامة”“ ،خليل” ،و “حمزة”.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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rubble. Five of the family members were killed,
Osama, 30, his wife, Hala, 29, their three kids,
Omama, 10, Khalil ,8, and Hamza,5.
Tasneem Al-Hayia recounted more details about
the massacre. “My mother, Om Osama, survived
death with serious injuries. She was waiting to perform Al Fajjer prayer, but she suddenly found herself in a deep hole and flames of fire around her.
She tried to get out from under the rubble till the
”paramedics came and pulled the survivors.
“Two of Osama’s sons, Abdelrahman and Amal survived death. Every day they visit the cemetery and
ask about their father and mother,” she sadly said.

Early at dawn, Al Hayia family gathered
in spiritual session reciting holy Quran
and praying. The two kids, Omama
and Khalil, woke up and demanded their mother to
prepare Sohur, Pre-fasting meal. The mother tried
to convince them that it was very dangerous to go
upstairs to bring food, so she told them to sleep
promising that she would prepare them a breakfast
at morning.
While the family was waiting for Al Fajer prayer call,
suddenly an Israeli occupation F16 war jet missile
kidnapped the souls of five members of them. The
house was leveled down and turned into a pile of

أرواح موؤودة

شقيقة الشهيد “أسامة” “ تسنيم الحية” تقول”:نجت والدتي بجراح خطيرة،
أخبرتنا أنها توضأت وجلست تنتظر آذان الفجر ،لكن فجأة وجدت نفسها في حفرة
عميقة ،والنيران تشتعل من حولها ،إلى أن أتى المسعفون وأخرجوا الشهداء ،وبعد
أسبوع انتشلوا جثة الطفل خليل”.
وتابعت“ :نجا “عبد الرحمن” و “أمل”،كل يوم يزورون المقبرة ،ويتحدثوا مع والديهم
الذين واراهم الثرى ،ثم ينظران إلى جدتهم“ :ليش راحوا وتركونا لحالنا؟” ،في
غزة حكايا حزينة ،وداخل مقابر الموتى أحاديث خاصة بين األحياء واألموات ،سالم
على الراحلين وسورة الفاتحة يرتّلها الناجون من الموت على أرواح الشهداء.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Hayia family massacre
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االستيعاب
نطاق
بقطرات الدم!
مأساة خارجخبز
مجزرة عائلة زويدي
هذا العدوان القاسي ليس كغيره من الحروب التي قرؤوا عنها في
فصول التاريخ ،ويبدو أنه لن ينتهي عاج ً
ال ،المجازر المركبة عادت
بأذهانهم إلى مذبحة “صبرا وشاتيال” ،ومع مرور كل ثانية يجدون
أنفسهم يتجهون نحو طريق غامض وموحش المعالم ال دليل له
سوى رائحة الموت.
عائلة “زويدي” إحدى العائالت الفلسطينية التي طاردتها قذائف
االحتالل خالل عدوان 2014م ،كلما اتخذوا موطناً آمناً ألرواح
أطفالهم انهمرت عليهم حمم الموت ،وفي صبيحة اليوم الثالث
عشر من أيام العدوان حصدت قذيفة مدفعية أرواح خمسة أفراد من
العائلة ،األم تصنع أرغفة الخبز وأبناؤها ملتفين حولها باحثين عن
األمان الذي لم يجدوه حتى في حضنها ،أمّا “عبد الحميد” الطفل
المقعد ذو العشرة أعوام الذي لم تشفع له إعاقته من نيران االحتالل
بقي ممداً على فراشه ،فأصابته شظايا اخترقت رأسه.
نجوا من الموت هناك وأتوا نازحين إلى هذا البيت دونما أن يجدوا
األمان لحظة ،هو حال عائلة زويدي ،الذين كابدوا مأساة مزدوجة
من التشريد واإلبادة الجماعية خالل العدوان على قطاع غزة ،فكان
الفرار من موتٍ إلى آخر سيد الموقف آنذاك.
إلى السماء السابعة فاضت أرواح خمسة شهداء من عائلة “زويدي”
إثر سقوط قذيفة دبابة “إسرائيلية” نحو بيتهم بشكل مفاجئ
دون سابق إنذار ،تمزقت أجسادهم وانغمست أرغفة الخبز الطازج
بدمائهم النازفة.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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مكان المجزرة
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بيت حانون  -محافظة الشمال
North Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
19 July 2014

The mother was preparing bread and her children were playing around her. Dalia, Mohammed, Mahmoud, Nagham and Roayia. All of
them were bombed directly by an Israeli mortar shell. Her handicapped son, Ahmed, was
laying on the bed on the next room, sustained
a serious injury on his head.
Khaled Zowaidi said “ I went to the market to
buy some food and my wife was making bread.
The kids were playing, when I get back, I heard
a loud explosion. I rushed to the place to see all
of them bleeding and their bodies were turned
into pieces”.

This aggressive war was not like
other wars they read about on the
history books. Zowaidi family recalled Sabra and Shatila massacre, when the
killer chased his victim with no mercy wherever
!he goes
Zowaidi family evacuated their house to escape death and to search for a secure place,
which apparently was not available in Gaza
anymore.
In the morning of the 13th day of the Israeli occupation offensive, a mortar shell casted the
lives of five members of Zowaidi family.

أرواح موؤودة

الشهداء في هذه المجزرة “داليا”  37عاماً“ ،محمد”  21عاماً“ ،محمود”  27عاما،
“نغم”  3أعوام“ ،رؤية”  7أعوام.
“خالد زويدي” يقول “ :خرجت من منزلي عند العاشرة صباح يوم التاسع عشر
من يوليو؛ لشراء احتياجات للبيت ،تركت زوجتي تصنع الخبز وبجانبها أطفالنا،
وحينما عدت كنت في إحدى الغرف سمعت صوت انفجار هزّ البيت ،ثم صراخ
أبنائي” ،وتابع ”:اتجهت فوراً إلى الغرفة المجاورة أتفقد زوجتي وأطفالي ،فكانت
الصدمة ،جميعهم ينزفون ،أجسادهم تمزقت وتناثرت في البيت ،زوجتي وابني
محمد فارقا الحياة ،والناجون من المجزرة أنا وخمسة من أبنائي”.

عدد الشهداء
Number of killed

Zowaidi family massacre
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االستيعاب
نطاق من الموت
مأساة خارج أشد
مجزرة عائلة أبو عيطة
في كل مجزرة مشاهد كثيرة وفاجعة لم تتمكن الكاميرات من
التقاطها ،لكنّها حتماً لم تُمحَ من ذاكرة الناجين من الموت،
الذين تأخّر موتهم كي ينقلوا لنا حكايا األشالء ،ويروون لنا
بذهول األحاديث األخيرة تحت أنقاض الحجارة ،زمان الجريمة
قبيل فجر الثامن عشر من أيام العدوان ،أما مسرحها منزل عائلة
“أبو عيطة”.
إلى جوار منزل “أبو عيطة” منزل يبعد عنهم نحو ثالثة أمتار كان
بؤرة االستهداف ،عند الساعة الواحدة والنصف لي ً
ال سقط صاروخ
من طائرة مقاتلة على تلك البؤرة ،تجمع أفراد أبو عيطة في
الطابق األرضي ،وبعد خمس دقائق ابتلعت صواريخ من طائرة
( )F16البيت المستهدف وبيوت عدة من بينها منزل “أبو عيطة”،
بين ليلة وضحاها بات الحي غريباً أمام عيون الناجين.
بدا المشهد أكثر رعباً عندما اقترب الجيران وبدأت مغامرة التنقيب
عن األشالء تحت الركام إلى حين وصول سيارات اإلسعاف ،ليبدو
لهم أن الموت ليس بحد ذاته جريمة وإنما هناك ما هو أشد من
الموت ،أحدهم يتحسس يد “أدهم” ابن الثالثة أعوام الذي قتلته
صواريخ االحتالل وهو نائم في حضن والدته ،والدته التي تمنّت
لو أن باستطاعتها أن تخبّأه داخل قلبها ،أمّا الجدّة “جميلة” ذات
المالمح الفلسطينية البحتة عثروا على جسدها دون رأس ،خمسة
شهداء من عائلة “أبو عيطة” ارتقوا في ليلة الرابع والعشرين من
يوليو على وقع الجريمة.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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جباليا _ محافظة الشمال
North Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
24 July 2014

aid. Five members of Abu Aita were murdered in
the attack, Ibrahim 67, Jamila 55, Mohammed 33,
Ahmad 31, and Adham.
One of the survivors, Mahmoud Abu Aita, said, “We
thought that our area was safe, so we invited other
relatives to come and sit with us. But after spending a good night, the missiles surprised us. Unfortunately, we could not evacuate. ” . “ We gathered
in the ground floor, suddenly, a huge bomb hit. I
did not realize what happened. I only recovered at
the hospital. I sustained injuries and severe burns
on my body. My wife Samar, and my young sister
Alaa, were severely injured. ” He added.

At the dawn of the eighteenth day of
the summer offensive on Gaza, Abu
Aita family gathered in their home.
Their neighbors’ home received a warning to be
attacked.
At 1:30 Am, a missile fell over the house. Abu Aita
family sat in the ground floor. Minutes later, the
huge explosion of the Israeli F16 missile bombed
the home and other neighboring homes, including
Abu Aita’s. Over a night, the neighborhood turned
into a pile of rubble.
The ambulances arrived late, as the Israeli occupation warplanes were targeting any mean of

أرواح موؤودة

أحد الناجين من المجزرة “محمود أبو عيطة” يروي لنا الحدث“ :كنا نعتقد أن
منطقتنا آمنة ونطلب من أقاربنا أن يأتوا عندنا ،لكن في هذا اليوم بعد أن قضينا
ليلة جميلة ،تفاجأنا بصواريخ وقذيفة مدفعية سقطت على المنزل المجاور لنا
ولسوء حظنا لم نتمكن من اإلخالء”.
وتابع ”:بعد أن سمعنا صوت الصاروخ األول تجمعنا في الطابق األرضي ،وبعد
دقائق حدث انفجار قوي ،ال أعرف ماذا حصل استيقظت وأنا في المستشفى،
وكلي حروق وشظايا ،إضافة إلى ثالث إصابات خطيرة زوجتي سمر ،ووالدة الطفل
أدهم ،وأختي آالء ،بينما رحل “إبراهيم”“ ،جميلة”ً“ ،محمد”“ ،أحمد” ،و “أدهم”.

عدد الشهداء
Number of killed

Abu Aita family massacre
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االستيعاب
خارج نطاق
طريقهم للموت!
مأساة في
مجزرة عائلة اللوح ()2
“البركة” إحدى أحياء مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ،الحي المكتظ
بعائالت اتخذت من مساكنها ملجأ يحميهم من هجمة القذائف
المسعورة التي تطلقها آلة الحرب “اإلسرائيلية” دون توقيت محدد
صوب كل هدف متحرك وساكن ،هذا الحي الذي ظن أهله أنه آمن
بعض الشيء كان يستعد لمذبحة دموية ارتكبها االحتالل بحق عائلة
“اللوح” ظهر الخامس والعشرين من العدوان على القطاع ،الموعد الذي
كان مقدمة لمجزرتين ال يمكن لعقل بشري أن يستوعب فظاعتهما.
عائلة اللوح كغيرها من العائالت الفلسطينية التي طاردها شبح
الموت في عدة أماكن ،وفي كل مكان تحدث جريمة ،وكل جريمة لها
تفاصيلها الخاصة من األلم والمعاناة ،بعض التفاصيل بالكاد يُدركها
المرء من المرة األولى لهولها.
بداية مسلسل الجرائم حينما أطلقت طائرة حربية إحدى صواريخها
القاتلة صوب منزل العائلة ،ما أدى إلى استشهاد الشاب “كمال”
ثالثيني العمر ،وإصابة والديه وشقيقه بجراح خطيرة ،على الفور
تم نقل المصابين والشهيد إلى المستشفى ،ونتيجة ازدحام ثالجة
الموتى بالجثث ،قرر الناجون أن يشيعوا جثمان الشهيد.
أكثر من أربعين شخصاً من العائلة اتجهوا نحو المقبرة لتشييع
“كمال” ،وفي طريقهم حدثت المجزرة الثانية ولم تكن هناك حرمة
حتى لألموات الذين هم في طريقهم إلى مثواهم األخير ،إنه عدوان
مسعور ،كل شيء بات مباحاً ،مرة أخرى ووسط جموع المشيعين
أطلقت طائرة حربية صاروخاً حصد أرواح أربعة شهداء آخرين.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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دير البلح  -المحافظة الوسطى
Central Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
31 July 2014

pital, but as the mortuary was full of corpuses, the
family decided to bury Kamal very quickly.
Unfortunately, Israeli military drone attacked the
funeral procession; killing four mourners form the
same family. The funeral turned to a ball of fire.
The parts of their bodies scattered over the sides
of the street. Hatem Allouh one of the witnesses
to the crime said: “At two o’clock pm, Israeli drone
attacked our house, killing my brother Kamal. It attacked us again on the funeral, killing another four
people of the family. It was a shocking and horrible
scene; I did not expect that the funeral will be a tar” get for the Israeli war planes.

Al-Berka, one of the neighborhoods in
Dier al-Balah in the central of the Gaza
strip, was overcrowded with civilians
who thought that their homes might be a good
shelter for them.
On the afternoon of the 25th day of the Israeli aggression against Gaza, Allouh family was unable to
escape from their grim fate.
Like other Palestinian families, the shadow of death
followed them. An Israeli occupation drone attacked
the house of the family with one missile leading to
the killing of Kamal and the injury of his parents and
brother. The body of Kamal was taken to the hos-

أرواح موؤودة

في لمح البصر تفجرّت السيارة التي تقل المشيعين ،وتحو ّلت إلى كتلة من
النيران وتناثرت أشالؤهم على جانبي الطريق ،ثم هرعت سيارات اإلسعاف إلى
المكان ولملمت أشالء الشهداء ،وأسعفت المصابين.
“حاتم اللوح” يقول“ :عند الثانية والربع بعد الظهر قصف االحتالل بيتنا بصاروخ،
أخرجنا المصابين ونقلناهم إلى المستشفى ،وهناك أخبرونا باستشهاد أخي
كمال ،فقررنا أن ندفنه وفي طريقنا سقط صاروخ على إحدى السيارات ،وتطايرت
الجثث على الطريق كان معنا شهيد واآلن أصبحوا خمسة شهداء ،المنظر مروّع
وصادم لم أكن أتوقع أن تكون جنازة تشييع شهيد هدفاً لالحتالل”.

عدد الشهداء
Number of killed

Al-Louh family massacre
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االستيعاب
نطاق
مأساة خارج
ضريبة البقاء
دفعوا
مجزرة عائلة حجاج
“الشجاعية” الحيّ الذي حوّله االحتالل “اإلسرائيلي” إلى مقبرة
جماعية دفنت بداخلها معالم الحياة ،هناك على ثرى األرض الطيبة
تناثرت أكوام الجثث على جانبي الطريق في الوقت الذي خرجت فيه
ً
باحثة عن األمان خارج بيوتها التي لم تعد آمنة بعد أن
زحوف البشر
التهمتها نيران القذائف “اإلسرائيلية”.
قذائف الموت التي طاردت جموع النازحين ،بترت أقدام بعضهم وحالت
دون نجاتهم ،كل شيء في هذا الحيّ كان هدفاً لرشقات القذائف،
البشر الشجر البيوت حتى أسالك الكهرباء تهاوت كأشالء الموتى.
اليوم الخامس عشر للعدوان وما زال مسلسل اإلجرام مستمر في
أبشع صوره ،في هذا اليوم نفذت طائرة حربية غار ًة ضد خمسة شباب
من عائلة “حجاج” اجتمعوا داخل البيت رافضين فكرة النزوح ،وبقوا
كصخرة صلبة تأبى االنكسار ،انقطع بهم االتصال ولم يعد أحد يعلم
ما هو مصيرهم ،الشيء الوحيد الذي تأكد للجميع أن البيت سوّي
باألرض بعد استهدافه فجراً بصاروخين من طائرة ( )F16دمّرته
بالكامل.
ً
كل من يقترب هناك سيلقى مصرعه حتما ،وكل من يحاول انتشال
الجثث وإنقاذ األحياء إن كانت آلة الحرب أخلت سبيل أرواح بعضهم من
الموت ،القانون الذي سرى لمدة أربعة أيام خالل مجزرة الشجاعية،
إلى أن أعلن االحتالل هدنة مؤقتة وتمكنت طواقم اإلسعاف من
الوصول إلى تلك البقعة الممتلئة بأكوام الجثث ،أربع ساعات من
البحث المتواصل في عمق الركام بين األواني وأكوام الحجارة.

شاهد على المجزرة:
أرواح موؤودة
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الشجاعية  -محافظة غزة
Gaza Governorate

تاريخ المجزرة
Date of Massacre
21 July 2014

truce was announced, ambulance crews could
reach the place, but they found nothing. All the
houses were demolished. One even could not
recognize the place.
Nearly after four hours, the crews could found the
bodies of Tareq, 22, Ahmed, 20, Shhadah, 31,
Yousef, 35, Mohammed 29, and another one of
Jindeyah family, his name is A’hed, 30.
Moatasem Hajjaj , one of the witnesses to the
crime said “When the Israeli occupation forces
carried out the massacre, all the Palestinian
families fled the place. However, the five youths
”stayed at the house to face their fate

Israeli aggression against Gaza
turned Shuja’iyya neighborhood to
a mass grave after it was full of life.
On the morning of 21st July 2014, the Israeli war
planes attacked the neighborhoods randomly left
no place safe.
Five youths of Hajjaj family refused to leave their
house. Instead, they decided to stay at their
house. However, the Israeli occupation war machine did not understand that it was a civilian
home.
The house was bombed directly.No one dared
to approach to the area. Just when a temporary

أرواح موؤودة

عثر األقرباء والمسعفون على جثث أربعة من الشهداء متفحمة ،واثنين تحولت
أجسادهم إلى أشالء ممزقة اختلطت مع أثاث البيت ،ليرتقي في هذه المجزرة
“اإلسرائيلية” خمسة شهداء من عائلة حجاج هم “طارق”“ ،أحمد”“ ،شحادة”،
“يوسف”“ ،محمد”  ،وشهيد سادس من عائلة جندية “عاهد”.
معتصم حجاج يروي التفاصيل “ :في مجزرة الشجاعية معظم العائالت تركوا
بيوتهم وغادروا الحي كله ،وعائلة حجاج نزحت أيضاً بأطفالها ونسائها وشيوخها
لكن أصر مجموعة من شباب العائلة أن يبقوا ،وفي فجر اليوم التالي تم استهداف
البيت بصاروخين من طائرة حربية دمّرته ما أدى إلى استشهاد من بقوا داخله”.

عدد الشهداء
Number of killed

Hajjaj family massacre
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Testimonies

شهادات حية

إبراهيم أبوالكاس
جمعية الهالل األحمر
الفلسطيني

Ibrahim Abualkas

First-aider/Palestine Red Crescent

أرواح موؤودة

112

أحمد رضوان
الدفاع المدني

Ahmad Ghazi Redwan
Civil defense

No words can describe my work experience during the Israeli occupation offensive in 2014. I had witnessed
countless numbers of humanitarian
catastrophes for families who were
cruelly murdered.
Process of pulling out the corpses from
under the rubble was very complicated. The capabilities were very limited
and the Israeli occupation armory was
targeting several homes at that same
time in different areas. I witnessed
many heartbreaking moments against
several families, but the most heartwrenching one was when I pulled out a
mother from under the rubble holding
her children between her arms, when
the Israeli warplane stroke their home.

113

أرواح موؤودة

Al-Batsh, Asselk, and Ashiekh
Khaleel are the names of Palestinian families that we collected their
body parts from the rubbles.
Lifting the bodies from under the
rubbles requires a lot of effort and
capabilities while there is lack of
equipments. Sometimes we forced
to use our hands to dig.
It was a graphic scene to lift the
body of few-days baby, for what
crime was he killed? I fall in tears
whenever I remembered that day.
It would not be less painful when
Israeli warplane attacked the crews
you work with for more than 15
times and you became the only
survivor.

لم تكن تجربتي مع عائلة “السموني” في عدوان 2008م هي األسوأ،
بل كانت التجارب في عدوان 2014م أشد قسوة مع عائالت “البطش”،
“السلك”” ،و “الشيخ خليل” ،مشاهد يندى لها جبين اإلنسانية ،عندما
تختلط األشالء ،واألصعب علينا أن نجمع أشالء أكثر من شخص وتوزيعها
على مجموعة من “األكياس”.
عملية انتشال الجثث كانت صعبة في ظل ضعف اإلمكانيات واستغراق
وقت كبير في عملية رفع األنقاض واستنزاف طاقة الطواقم ،إضافة إلى
استهداف المكان ألكثر من مرة ،إال أنه كانت هناك محاوالت النتشال
الجثث وصلت في كثير منها إلى الحفر باأليدي؛ حتى ال تتأثر الجثث من
تحت الركام.
لن يكون المشهد بسيطاً عندما تقوم بتجميع طفل من عائلة “البطش”
ال يتجاوز عمره األيام ،كل ذنبه أنه تواجد خالل القصف الهمجي بالمكان،
شعور ال يمكن وصفه ،واستجابة دموع ال إرادية لشعور أنك تجمع أشالء
طفلك المشابه له بالعمر ،لن يكون المشهد أقل إيالما عندما تُقصف
بالصواريخ ألكثر من “ ”15مرة وتحميك عناية اإلله ،ويتحول المكان إلى
مجزرة ،وكل من كان يساعدك أصبح في عداد األموات.
مشهد عائلة الجعل في حي الصبرة يفوق القدرات العقلية ألي بشر وأنت
ترى عائلة تحترق وهم نيام ،وأخيرا لن يكون هناك مشهد مؤثر ومشهد
غير مؤثر لقد استنزف العدوان مشاعرنا لدرجة أننا أصبحنا مشحونين
بالغضب لكل ما يدور حولنا.

تجربتي في عدوان 2014م مريرة ال توصفها الكلمات ،فما شاهدناه خالل
عملنا كوارث إنسانية ،كثيرة هي مشاهد العائالت التي تناثرت أشالؤها
ودماؤها بين الركام بل احترقت وانصهرت أطرافها ،وذابت أجساد أطفالها
ونسائها تحت األنقاض.
عملية انتشال الجثث من تحت أنقاض المنازل المدمرة عملية معقدة
للغاية ،اإلمكانات قليلة جدا واالحتالل يقصف عدة منازل في آن واحد
وفي مناطق متفرقة من القطاع ،واآلالت التي تعمل على إزالة األنقاض
“الباقر” هي واحد في الجنوب ،وآخر في غزة ناهيكم عن اهتراء وقلة في
معدات وسيارات جهاز الدفاع المدني.
وإذا ما تحدثت عن أصعب المشاهد التي أثرت بي أثناء العدوان ،فأقول
يدم قلوبنا ولم يُحرّك مشاعرنا
 :وهل ترك لنا االحتالل مشهدا لم ِ
وإنسانيتنا ،عائالت عديدة توجهت مع طواقم الدفاع المدني النتشالها
من تحت األنقاض بعد أن استهدفها االحتالل بصواريخه الحاقدة ،عائلة
“النجار  ،شعث  ،أبو جامع  ،كوارع  ،رضوان والحاج” في خان يونس ،و
“صيام  ،الشاعر  ،زعرب  ،شيخ العيد  ،غنيم  ،ضهير وماضي” في رفح،
كلها مؤثرة ولعل أكثرها تأثيرا حينما أخرجنا أم وهي تحتضن طفليها بين
ذراعيها وآخرين يمسكون بردائها من الخلف حينما أغارت الطائرات على
منزلهم دون أن يعطوهم فرصة إلخالء المنزل وهم من عائلة “ضهير”
والتي راح ضحيتها “ ”18شهيداً ،جلهم من األطفال والنساء وأيضا أطفال
عائلة “الشيخ عيد  ،النملة والغول” برفح.

د .زهير لهنا
طبيب جراح مغربي ،وعضو
في منظمة أطباء بال حدود

Dr. Zuhair Lahna

Moroccan surgeon and a
member of the MSF
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مثنى النجار
مراسل اذاعي لصوت القدس
ومصور فضائية فلسطين اليوم

Muthana al-Najjar

Correspondent to al-Qudus Radio and cameraman of Felesten
Al-Youm TV
Working as a journalist during the
brutal Israeli offensive is very hard , in
every sense of the word. More than one
incident occurred at the same time and
you, the journalist, have to cover it.
The graphic scenes that we came
across have grave impacts on us.
Being forced to cover your own family
massacre is a feeling that is hard to describe. I myself documented the Israeli
massacres against 82 members of my
family in separate attacks. Sometimes
I was the only journalist who witnessed
and documented the crime sagainst
Palestinian families such as al-Haj and
Abu Jamea’ massacres.
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I feel like crying when I remembered
the children whom we were not able
to save their lives despite all attempts. In Gaza nothing is safe, everything is directly attacked. When I
entered Gaza, I turned to a physician
to look for the remains of grenades
lodged in the bowels of children.
Every day new Gazans neighborhood faces brutal Israeli massacre,
in return, we stood in the hospital receiving their bodies in large numbers
to the extent that you could not provide sufficient treatment for them all.
Gazans , themselves, could overcome their own pain and warm welcomed the hands that help them.

“لدي رغبة قوية في البكاء على كل األطفال الذين لم نستطع إنقاذهم
رغم كل المحاوالت” ،هذه أول رسالة بَعَ ْثتُها إلى صديقي بعدما دخلت
قطاع غزة في اليوم الخامس الندالع العدوان ،كل شي في غزة تحت
النيران دمار وقتل بشكل مقصود.
ً
في غزة أصبحت مسعفاً أحمل الجرحى ،وأبحث يوميا عن بقايا قنابل
استقرت في أحشاء األطفال ،وأما األطباء الفلسطينيون ،فقد اكتسبوا على
مر الهجمات خبرة جيدة في جراحة الحروب.
بمجرد وصول المصاب نحاول إنقاذه دون عناد ورغم أن الموت مؤلم فهو
مقبول كقدر ،الشهادة شعور يصعب شرحه لغير المؤمنين أو تقبلهم له،
حزن العائالت كان واضحاً ولكنه ينتهي بتقبل الموت الذي كان بفعل
احتالل وليس بفعل كارثة من كوارث الطبيعة.
بعد حي الشجاعية أتى الدور على بلدة خزاعة التي تعرضت لهجوم
وحشي بقصف الطائرات والقناصين المتربصين على األسطح ،قاسية
هي شهادات رجال اإلسعاف واألشخاص الذين فروا من المذابح إلى أماكن
أكثر أمنا ،ومن الواضح أن هناك جثثا بقيت حبيسة األنقاض ،أريد فعال أن
أسمع” برنار كوشنر” ،مؤسس “أطباء بال حدود” وممراتها اإلنسانية ،إنه
هراء يخدم القوى المهيمنة باسم اإليثار واإلنسانية.
أما الفلسطينيون ،هم فقط يأسفون أنهم ال يستطيعون إكرام ضيافتي
كما كانوا يرغبون ،هناك في غزة مشاعر طيبة عارمة هي الوحيدة التي
تخفف ثقل ما علينا أن نطيقه يوميا.

تجربة العمل خالل العدوان “اإلسرائيلي” كانت قاسية بكل ما تعنيه
الكلمة ،في األسبوع األول من العدوان تواجدت في مستشفى ناصر
الطبي ،وبعدها تنقلت حيث األماكن التي تشهد القصف والدمار ،المجازر
بشعة ويصعب تصورها والواقع الذي رصدناه أصعب بكثير من الكالم.
وثقت مجازر عدة وفي كثير من األحيان كنت الصحفي الوحيد المتواجد في
المكان مجزرة عائلة “كوارع” ،وعائلة” الحاج والحلبي” ،وكذلك مجزرة عائلة
“أبو جامع” صورت مشاهد مروعة ألجساد أطفال ونساء تمزقت أجسادهم
وأضحت أشالء تحت الركام ،ومن المشاهد المؤثرة إخراج المواطن” توفيق
أبو جامع” وطفله كانا أحياء تحت ركام ثالثة طوابق.
أفظع مشهد خروج الناس من بلدة “خزاعة” تحت القصف ،ورؤية الجثث
المتحللة ،من الصور الصعبة التي رأيتها شاب يجلس بجوار شقيقته
المعاقة على كرسيها المتحرك قتلها االحتالل وتحللت جثتها ،إلى جانب
تصوير جثث  25شهيد من بينها ،جثمان طفل يبلغ من العمر  13عاما
أوصاني والده بنقله إلى سيارة إسعاف ،لكنه فارق الحياة وجسده كان
متحل ً
ال ،ومن المشاهد المؤلمة حقاً ،أحد المصابين يحمل ساقه المبتورة
ويأتي إلى المستشفى.
كنت شاهداً أيضاً على جرائم االحتالل بحق عائلتي بدءاً بتدمير بيتنا،
وتوثيق مجازر قتل جماعي بحق أفراد عائلتي راح ضحيتها ما يقارب 22
شهيد ،وصل عدد شهداء عائلة “النجار” في خانيونس قرابة  82شهيد ،أثناء
عملي أيضاً تعرضت لإلصابة في اليد ورضوض في الجسد وحالة اختناق.

د.نسيم حميدة
رئيس قسم االستقبال والطوارئ
 -مستشفى شهداء األقصى

Dr.Naseem Humaidah

The head of emergency department/ Al-Aqsa hospital
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جولي بولمان
صحفية و محررة لدى
موقع سكوب – غزة

Julie Webb-Pullman
Journalist and editor at Gaza
Scope

Working in Gaza during the brutal Israeli
offensive of 2014 was, paradoxically, a
lesson in family.
From the second week I spent every day
compiling a ‘deaths and injuries list’ including family massacres, to be sent to
international media. A list that grew, and
grew and grew. Babies, mothers, sisters,
brothers, aunts, grandfathers obliterated
from the face of the earth, sometimes
quickly, sometimes slow unimaginably
painful deaths beneath the rubble of their
collapsed homes, unable to be reached
or rescued. Entire families wiped out.
The more death and destruction delivered by Israel, the more solid their reliance on each other grew.
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Dozens of volumes are not enough to describe ugly face of Israeli occupation and
its brutality. Memories of the offensive
never to be forgotten neither the horrible
scenes the mind could forget.
One of the most cruel incidents that cannot be forgotten when we forced to carry
out caesarean section to save the life of
a fetus whose mother was killed. It was a
beautiful girl but unfortunately, she died a
week later.
Israeli machine war turned the energetic
children to moveless bodies on a wheel
chair. In the hospital we received the bodies of whole family that had been killed ,
the signs on the bodies indicate the use
of internationally prohibited weapons.

لو تحدثنا عن مجازر االحتالل بحق الشعب الفلسطيني لن يكفينا مجلدات
للحديث عن بشاعته وهمجيته ،ذكريات العدوان ال تنسى ،والمشاهد أقل
ما يقال عنها أنها بشعة ومرعبة .
رأينا أثناء العمل األطفال منهم مَنْ ُقطع رأسه أو نصفه  ،ومنهم من
قسم جسده نصفين ،وال أنسى المرأة التي حضرت إلى المستشفي مبتورة
الساقين وتحتضن ابنها في حضنها ولكن الجزء العلوي من الطفل موجود
والسفلي لحق به في إسعاف آخر ,مشاهد مروعة لنساء وشيوخ وشباب
ممزقين ال يوجد معالم لهم ،وال يمكن التعرف عليهم ولكن مكان قصف
البيت الذي وجدوا فيه يحدد األفراد واسم العائلة.
أيضاً كثير من النساء الحوامل حضرن واألجنة في بطونهن متوفاة،
المشاهد المؤلمة كثيرة لعل أصعبها وصول إمرأة استشهدت خالل مجزرة
بحق عائلتها وهي حامل في الشهر التاسع وبالفحص وجدنا نبض بسيط
للجنين ،فأجرينا عملية قيصرية لألم وأخرجنا جنين حي ،كانت فتاة
وضعناها على أجهزة اإلنعاش ولكن توفيت بعد أسبوع .
هناك أطفال لم نعرف عددهم من كثرة األشالء واختالط بعضها البعض،
أيضا من أصيب بإصابات بالغة أدت إلى شلل رباعي عند بعض األطفال.
استقبلنا عائالت ارتكب االحتالل بحقهم مجازر كعائلة “أبو جبر ،اللوح,
خطاب ،الفار ،أبو خوصة ،زيادة ،أبو ماضى ،أبو دحروج ،البيومي و بريعم”.
كانت تصلنا جثث الشهداء متفحمة وبعضها يخرج منها رائحة غريبة تدلل
على استخدام االحتالل األسلحة المحرمة دوليا.

مع بدء األسبوع الثاني للعدوان كنت أجمّع يومياً قائمة بأسماء الشهداء
والجرحى؛ كي يتم إرسالها للصحافة الدولية ،تلك القائمة كانت تزداد
يوماً بعد يوم ،عائالت بأكملها أبادهم االحتالل ومسحهم عن وجه
األرض ،بعضهم استشهد بسرعة ،وبعضهم اختبر الموت بطريقة بطيئة
ومؤلمة تحت أنقاض منازلهم المدمرة بدون أن يتم الوصول إليهم
وإنقاذهم.
لم يكن هؤالء األشخاص مجرد أرقام أو حتى أسماء أو أعمار على الورق،
لقد كانوا أفراداً لعائالت فلسطينية ،كنت أشاهد جثثهم عند مروري
بالقرب من ثالجة الموتى في مجمع الشفاء الطبي ،وكنت أرى كيف
تبكيهم عائالتهم فمنهم من كان ينوح ،ومنهم من كان يصرخ ،ومنهم
من بقي صامتاً بحزن يلملمون أحبائهم لدفنهم.
كنت أشاهدهم بأقسام مستشفى الشفاء منهم من قطعت الصواريخ
الحربية أطرافه ،ومنهم من يرقد بغيبوبة ،ومنهم من أصبح مشلوال،
ومنهم من أصابته الشظايا ،أو قد تجتمع هذه اآلالم كلها مع بعض ،كانت
هذه األقسام تحوي في بعض األحيان خمسة أفراد أو أكثر من نفس
العائلة.
ولكن كلما ازداد الموت والدمار من قبل االحتالل “اإلسرائيلي” ،ازدادت
صالبتهم واعتمادهم على بعضهم البعض ،وهذا الشيء الذي لن
يستطيع االحتالل هزيمته ،إن العمل في قطاع غزة خالل العدوان
“اإلسرائيلي” الوحشي في صيف  2014علمني معنى كلمة “عائلة”.

Legal violations
Legal violations committed by Israeli occupation

خرق "االحتالل اإلسرائيلي" لمعظم قواعد قوانين الحرب العرفية
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 فقد بدا، ومالمسة حجم المأساة التي عصفت بالحياة في قطاع غزة،بعد هذا الكم الهائل من التفاصيل المؤلمة
 العدوان األكثر عنفاً في،واضحاً االنتهاكات “اإلسرائيلية” التي مارسها االحتالل في عدوانه األخير على قطاع غزة
 بواقع واحد،2014 تاريخ الصراعات والذي بدأ في السابع من يوليو وانتهى في السادس والعشرين من أغسطس لعام
.وخمسين يوماً من الدمار والقتل والتشريد و ممارسة أبشع مجازر اإلبادة الجماعية
: م التفاقية جنيف الرابعة2014 في هذا الملحق نوثق االنتهاكات “اإلسرائيلية” التي انتهكها االحتالل خالل عدوان
. والتعذيب أو المعاملة الال إنسانية،• القتل العمد
.• استخدام المدنيين كدروع بشرية
.• التسبب عمداً في معاناة شديدة أو أضرار بليغة باألبدان أو بالصحة
 دون أن تكون هذه األعمال مبررة، من بينها قصف المنازل فوق رؤوس سكانيها،• التدمير الهائل للممتلكات المدنية
.بضرورة عسكرية
. وقتل وإصابة النساء وكبار السن،• تعمد قتل األطفال
.• استخدام القذائف المسمارية وغيرها من األسلحة مقيدة االستعمال
. وتعمد استهداف المنشآت الطبية وطواقم وسيارات اإلسعاف،• شن هجمات انتقامية وعشوائية
. واستهداف اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية والصحفية،• استهداف طواقم المهمات اإلنسانية
، وتعمد تدمير المنشآت االقتصادية، استهداف الجمعيات الخيرية واألهلية،• تدمير المرافق الحكومية والخدمات العامة
. والهياكل االقتصادية والزراعية والبحرية، والحرفية،والتجارية
. هدم وتدمير المؤسسات التربوية والتعليمية،• تعمد تدمير واستهداف الممتلكات الثقافية والدينية
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After we displayed the painful details of the horrible tragic that happened in Gaza, the Israeli occupation violations appeared clearly in the recent offensive in the Gaza Strip. The 51-days Israeli
occupation offensive (started on 7th, July and ended on 26th, August 2014) was the most brutal
offensives ever; dozens of massacres committed against innocent families.
In this appendix, we highlight the international humanitarian laws that the Israeli occupation violated in the 2014 aggression, as follows:
• Intentional killing and torture or inhuman treatment of civilians.
• Using civilians as human shields.
• Causing sever suffering or damages to health intentionally.
• Mass destruction to civilian properties and buildings including bombing the houses while occupants were inside, without any military justifications.
• The intentional killing of children, women and elderly people.
• Using of flechette shells and other lethal weapons.
• Launching random attacks and attacking medical facilities, medical crews and ambulances.
• Attacking humanitarian crews, journalists and media institutions.
• Destroying governmental facilities and public services, charity insinuations, industrial and farming facilities.
• Intentional destructions of religious and cultural properties and destroying educational institutions.

انتهاكات قانونية
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األجنة الشهداء

Appendix of fetuses killed in the offensive
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This appendix documented the
names of pregnant women killed
with their fetuses in the 51-day
Israeli offensive against the Gaza
Strip.
In these heart-wrenching crimes, 23
fetuses were killed before even coming to this life.
In the following table, we can see
the details of the heinous crimes of
whole families members got killed
even the unborn ones.
One of these cases is Hala Subhi
Ayyad, 20. She was six-month pregnant with twins. The three of them
were killed when the Israeli occupation bombed their house on 20th,
June 2014. Another 11 members
of the same family were killed also.
Mayssra Mohammed Abu Madi,
25, survived death when her house
was attacked on 2nd, August, 2014.
However, a shrapnel of Israeli missile
injured her womb killing the eightmonth fetus. Mayssra suffered a
serious bleeding so the doctors were
forced to remove her womb. She lost
her chance to have any baby ever.

هذا الملحق يكشف الجريمة النكراء بحق
"األجنة" الذين قتلهم االحتالل اإلسرائيلي
باألسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً ،خالل
مجازر اإلبادة الجماعية لعائالت فلسطينية
كانت آمنة في بيوتها ،هذا ما تمكنا الوصول
إليه بدقة خالل جمع البيانات والمعلومات
حول الواحد وخمسين مجزرة التي روت
سطور الكتاب تفاصيلها ،وما خفيَ أعظم !
ثالثة وعشرون جنيناً شوّههم االحتالل
وهم في بطون أمهاتهم وسلبهم الحياة قبل
الميالد ،أجنة لم يسلموا من بطش االحتالل
وقنابله القاتلة.
في الجدول أدناه نوثق حالة المرأة
فلسطينية "هالة صبحي عياد" عشرينية
العمر كانت تحمل في بطنها توأماً في
الشهر السادس ،قتلها االحتالل وجنينيها في
مجزرة راح ضحيتها أحد عشر شهيداً بحي
الشجاعية شرق غزة بتاريخ .20/7/2014
بينما نجت "ميسرة محمد أبو ماضي" 25
من الموت بأعجوبة من مجزرة ارتكبها
االحتالل “اإلسرائيلي” بحق عائلتها في
مدينة النصيرات وسط قطاع غزة بتاريخ
 ، 2/8/2014و قدّر لها أن تفقد جنينها ذو
الثمانية شهور ،الذي طالته إحدى الشظايا
فشوهت جبينه ،كما أنها فقدت حظها في
اإلنجاب مرّة أخرى بعدما تعرضت لعميلة
إجهاض جنينها الشهيد ،وعملية أخرى تم
على إثرها استئصال رحمها.
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3212/7/36

Pregnant in her ninth month was killed

32

with her fetus
 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر السابع
3212/7/36

Pregnant in her seventh month was killed

22

36

with her fetus
 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر الرابع
3212/7/33

3212/7/33

3212/7/33

3212/7/33

Pregnant In her fourth month was killed

32

أرواح موؤودة

8

ريهام فايز النجار
Riham Fayez Al Najjar

تاريخ الجريمة
الجريمةDate
تاريخ
Crime
Crime Date

Aysha Hamdan Abo

مالحظة
مالحظة
Note
Note

3

2014/07/09

Pregnant in her ninth month was killed

3212/7/13

Pregnant In her fourth month was killed
with her fetus

 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر التاسع

دينا حمدان أبو جبر

 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر السابع

36

Dina Hamdan Abo

32

11

3212/7/32

Pregnant in her seventh month was killed

Aiysha Shbieb Al

32

سماح عالء البطش
Samah Alaa Al Batsh

23

Sabah Tawfeeq Abo

Jaber

with her fetus

Jamee

 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر السابع

مريم مرزوق أبو زيد

 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر الثاني

ياسمين أحمد أبو جامع

21

Maryam Marzouq Abo

with her fetus

Zeid

 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر السادس

وفاء عبد الرازق ضهير

Pregnant in her sixth month was killed

33

Pregnant in her eighth month was killed
with her fetus

Wafaa AbdAlraziq

13

3212/7/32

38

Basma Salem Breka

32

with her fetus

3

Jasmin Ahmed Abo

2

2

Jamee

 استشهدت،حامل بتوأم في الشهر السادس
12

3212/7/32

Duheir

باسمة سالم بريكة

Pregnant in her second month was killed

1

صباح توفيق أبو جامع

with her fetus

Pregnant in her seventh month was killed

الرقم
الرقم
No.

Nwasra

 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر الرابع
12

االسم
االسم
Name
Age
عائشة شبيب النواصرة

with her fetus

Jaber

Pregnant in her ninth month was killed

العمر
العمر
Age
Age

 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر السابع

with her fetus

 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر الثامن
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A detailed table shows the name and age of the mother and fetus:

عائشة حمدان أبو جبر

with her fetus

3212/7/33

Ikhlas Samir Abo

: جدول مفصل يوضح اسم وعمر االم والجنين

7

Shahla

 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر السابع
Pregnant in her seventh month was killed

Iman Salah Al Najjar

إخالص سمير أبو شهال

with her fetus

3212/7/36

إيمان صالح النجار

وجنينيها
Pregnant with twins In her sixth month

32

هالة صبحي عياد
Hala Subhi Ayaad

2

was killed with her fetuss
 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر السابع
12

3212/7/32

Pregnant in her seventh month was killed
with her fetus

32

ملك أمين األسطل
Malek Amen Al Astal

أرواح موؤودة

 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر التاسع

6
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 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر التاسع
3212/8/32

Pregnant in her ninth month was killed
with her fetus

33

نبيلة عيد اللوح
Nabila Eid Al Louh

 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر الخامس

33

3212/7/33

Pregnant in her fifth month was killed with

صابرين محمد أبوخوصة
22

her fetus

Pregnant in her seventh month was killed

32

with her fetus
 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر الرابع
3212/7/22

Pregnant in her fourth month was killed

36

Aya Ibrahim Al Najjar

16

Aya Mohammed Al

17

Khalili

 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر الثامن
Pregnant in her eighth month was killed

آية إبراهيم النجار

آية محمد الخليلي

with her fetus

3212/8/1

12

Abo Khosa

 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر السابع
3212/7/22

Sabreen Mohammed

22

with her fetus

عواطف عزيز الدين الفرا
Awatef Azeez Al Farra

18

، نجت بأعجوبة،حامل في الشهر الثامن
واستشهد جنينها واستأصل األطباء لها الرحم
3212/8/3

Pregnant in her eighth month, her fetus

ميسرة محمد أبو ماضي
32

was killed and she survived but doctors

Maysara Mohammed

13

Abo Madi

removed her womb

 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر الرابع
Pregnant in her fourth month was killed

31

with her fetus

أرواح موؤودة

Pregnant in her first month was killed with
her fetus
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32

Wahdan

 استشهدت وجنينها،حامل في الشهر األول
3212/8/2

Senyoura Diab

38

جميلة جمال وهدان
Jamila Jamal Wahdan

أرواح موؤودة

3212/8/2

سنيورة دياب وهدان

31
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مجازر اإلبادة بحق عائالت فلسطينية
Massacres against Palestinian families
أرواح موؤودة
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1

مجزرة جماعية
Mass Massacre

34

خان يونس
Khanyounis

29/7/2014

2

أبو جامع
Abo Jamei

26

خان يونس
Khanyounis

20/7/2014

3

ضهير
Duhir

19

خان يونس
Khanyounis

29/7/2014

أرواح موؤودة

العائالت التي استشهد فيها " "4شهداء فما فوق

Families where more than 4 members killed

الرقم
No.

العائلة
Family

عدد الشهداء
Killed No.

المنطقة
Place

تاريخ االستشهاد
Date of Death
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رفح
Rafah

9

أبو زيد
Abo zied

18

26/7/2014

خان يونس
Khanyounis

19

النجار
Al najjar

4

24/7/2014

بيت حانون
Beit Hanoun

9

الشنباري
Al shenbari

19

29/7/2014

البريج
Al Buriej

18

أبو جبر
Abo Jaber

5

3/8/2014

رفح
Rafah

9

الغول
Al Ghoul

20

12/7/2014

غزة
Gaza

18

البطش
Al Batsh

6

29/7/2014

المغازي
Al Maghazi

9

الفار
Al Far

21

29/7/2014

خان يونس
Khanyounis

16

النجار
Al Najjar

7

20/7/2014

الشجاعية
Shijayaa

9

السكافي
Al skafi

22

1/8/2014

رفح
Rafah

15

زعرب
Zourob

8

1/8/2014

خان يونس
Khanyounis

9

الفرا
Al Faraa

23

29/7/2014

بيت حانون
Beit Hanoun

12

وهدان
Wahdan

9

9/7/2014

خان يونس
Khanyounis

8

الحاج
Al Haj

24

21/7/2014

رفح
Rafah

12

صيام
Siyam

10

20/8/2014

دير البلح
Deir Al Balah

8

اللوح
Al louh

25

29/7/2014

خان يونس
Khanyounis

12

األغا
Al agha

11

18/7/2014

بيت حانون
Beit Hanoun

8

أبو جراد
Abo Jarad

26

29/7/2014

الشمال
North

11

بالطة
Balata

12

3/8/2014

جباليا
Jabalia

8

نجم
Najem

27

20/7/2014

الشجاعية
Shijayaa

11

عياد
Ayaad

13

29/7/2014

الزوايدة
Al zawayda

8

أبو خوصة
Abo Khousa

28

20/7/2014

الشجاعية
Shijayaa

11

الحلو
Al Helou

14

30/7/2014

حي التفاح
Gaza - Al Tofah

8

الخليلي
Al Khalili

29

20/7/2014

بيت الهيا
Beit Lahia

11

الكيالني
Al Kelani

15

3/8/2014

الوسطى
Middle area

7

خطاب
Khattab

30

30/7/2014

خان يونس
Khanyounis

10

األسطل
Al Astal

16

20/7/2014

الشجاعية
Shijayaa

7

الشيخ خليل
Al Sheikh Khalil

31

30/7/2014

حي الزيتون
Gaza - alzaytoon

10

السلك
Al selk

17

أرواح موؤودة

أرواح موؤودة

129

29/7/2014

128

النصيرات
Al Nusirat

5

أبو دباغ
Abo Dabbagh

46

24/7/2014

خان يونس
Khanyounis

7

النجار
Al Najjar

32

1/8/2014

حي الصبرة
Gaza - Al Sabra

5

النيرب
Al Neiurab

47

29/7/2014

رفح
Rafah

7

الحشاش
Al hashash

33

20/7/2014

الشجاعية
Shijayaa

5

الحية
Al hayaa

48

29/7/2014

جباليا
Jabalia

7

عبدربه
Abed rabo

34

19/7/2014

بيت حانون
Beit Hanoun

5

زويدي
Zouydi

49

21/7/2014

حي الصبرة
Gaza - Al sabra

7

القصاص
Al Qasas

35

24/7/2014

تل الزعتر
Tal Al Zatar

5

أبو عيطة
Abo Aeta

50

2/8/2014

رفح
Rafah

7

أبوسليمان
Abo Sulieman

36

31/7/2014

دير البلح
Deir Al Balah

5

اللوح
Al louh

51

2/8/2014

النصيرات
Al Nusirat

7

أبو ماضي
Abo Madi

37

21/7/2014

الشجاعية
Shijayaa

5

حجاج
Hajjaj

52

20/7/2014

 شارع الوحدة-غزة
Gaza - Al Wehda st

7

الحالق
Al Halag

38

23/7/2014

خان يونس
Shijayaa

5

األسطل
Al Astal

53

8/7/2014

خان يونس
Khanyounis

6

كوارع
Quarea

39

21/7/2014

الشجاعية
Shijayaa

5

حمدية
Hamdia

54

20/72014

الشجاعية
Shijayaa

6

ضاهر
Daher

40

4/8/2014

الشاطئ
Al shati Camp

5

البكري
Al Bakri

55

29/7/2014

جباليا
Jabalia

6

حمودة
Hamooda

41

3/8/2014

جباليا
Jabalia

5

المصري
Al masri

56

8/7/2014

بيت حانون
Beit Hanoun

6

حمد
Hamad

42

23/7/2014

خان يونس
Shijayaa

5

أبو دقة
Abo Daqqa

57

24/7/2014

خان يونس
Khanyounis

6

األسطل
Al Astal

43

2/8/2014

رفح
Rafah

5

الشاعر
Al Shaer

58

24/8/2014

الشمال
Northern Gaza

5

جودة
Jouda

44

11/7/2014

رفح
Rafah

5

غنام
Ghanam

59

20/7/2014

الشجاعية
Shijayaa

5

العرعير
Al Araeer

45

أرواح موؤودة

أرواح موؤودة
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25/7/2014
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رفح
Rafah

4

النيرب
Al Nayrab

74

22/8/2014

النصيرات
Al Nusirat

5

أبو دحروج
Abo Dahrouj

60

21/8/2014

رفح
Rafah

4

كالب
Kullab

75

9/7/2014

الوسطى
Middle Area

4

النواصرة
Al Nouasra

61

26/7/2014

خان يونس
Khanyounis

4

النجار
Al Najjar

76

9/7/2014

حي الزيتون
Gaza - Al zaytoon

4

ملكة
Malaka

62

28/7/2014

الشاطئ
Al Shati Camp

4

بكر
Baker

63

3/8/2014

شمال غزة
Northern Gaza

4

المجدالي
Al Madalawi

64

21/7/2014

غزة الكرامة
Gaza - Al Karama

4

اليازجي
Al yazji

65

23/7/2014

الشجاعية
Shijayaa

4

أبو هين
Abo Hein

66

20/7/2014

الشجاعية
Shijayaa

4

شمالي
Shamaly

67

31/7/2014

النصيرات
Al Nusairt

4

البيومي
Al Bayoumi

68

31/7/2014

النصيرات
Al Nusairat

4

أبو شوقة
Abo Shouqa

69

18/7/2014

خان يونس
Khanyounis

4

رضوان
Ridwan

70

20/7/2014

خان يونس
Khanyounis

4

الشاعر
Al Shaer

71

17/7/2014

خان يونس
Khanyounis

4

األسطل
Al Astal

72

2/8/2014

رفح
Rafah

4

عبد الوهاب
Abed Al Wahhab

73

. مجازر العائالت المبادة مرتبة حسب أعداد الشهداء األكثر فاألقل:مالحظة

أرواح موؤودة

Note: Massacres of families listed according to the death toll .
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أرواح موؤودة

2/8/2014
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2216

 من المدنيين ما1543 / شهيد
. من مجموع الضحايا70% يشكل
2216 were killed including 1543 civilians, compromising 70% of death toll.
 الشهداء األطفال،293 :الشهداء من النساء
 من المدنيين38%  ما نسبته556.
Women: 293. Children :556 compromising 38% of the civilian victims.

Wounded : الجرحى

10850

.  غالبيتهم من المدنيين،ًجريحا
total no : 10850 , the majority of them
are civilians
. طفل جريح3306 :الجرحى األطفال
wounded children : 3306
. النساء الجرحى امرأة جريحة2114
Wounded women: 2114

:المنازل المدمرة
Destroyed Houses

32000

 منزال8377 ، منزل سكني
ً  منز23597  و، مدمر تدمير كلي
ال مدمر
.بشكل جزئي
Total No. : 32000 destroyed houses.
Totally destroyed : 8377 , partially
destroyed : 23597

أرواح موؤودة

Vehicles :مركبات

1138

. جزئي644 ، كلي494 ،مركبة
Total No. : 1138. Totally destroyed
:494 , partially destroyed ;644
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:المنشآت المدنية
Civil facilities

461

، مساجد،منشأة مدنية (مستشفيات
، مدارس، مؤسسات أهلية، بنوك،كنائس
، مراكز شرطة، جامعات كليات،رياض أطفال
.)مراكز رياضية
461 civilian buildings ( hospitals , mosques
, churches , banks , NGOs , schools, kindergarten . universities , colleges , police
stations , sport centres )

:األراضي الزراعية المدمرة
Demolished farm lands

11086481

متر مربع من األراضي
.الزراعية في كافة محافظات القطاع
11086481 Sqm from farm lands were
demolished over Gaza strip

:منشآت تجارية
Commercial facilities

1603

،منشأة تجارية دمرها االحتالل
. بشكل جزئي904 ، تم تدميرها بالكامل699
1603 facilities were destroyed. 699 totally destroyed , 904 partially destroyed

:منشآت صناعية
Industrial facilities

215

، بشكل كلي104 ، منشأة صناعية
.  جزئي111
total no : 215 , totally destroyed :104 ,
partially destroyed ;111

Refugees :عدد النازحين

520000

. فلسطيني نازح
520000 Refugees

 يوم ًا حسب المركز51 إحصائية العدوان اإلسرائيلي خالل
الفلسطيني لحقوق اإلنسان

statistics of israeli agrression during 51 days
accourding to PCHR

134

أرواح موؤودة

Death toll : الشهداء

أرواح موؤودة
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أرواح موؤودة

أسماء الشهداء الذين ارتقوا في مجازر اإلبادة الجماعية
Names of civilians killed in massacres against whole families
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Al-Hajj Family Massacre : " مجزرة عائلة "الحاج

أرواح موؤودة
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Kawaria Family Massacre : " مجزرة عائلة "كوارع

Year /  عام57

باسمه عبد القادر الحاج
Basema Abed Al Qader Al-Hajj

Year /  عام45

محمد إبراهيم كوارع
Mohammed Ibrahim Kawaria

Year /  عام52

محمود لطفي الحاج
Mahmoud Lutfi Al-Hajj

Year /  عام17

عبد اهلل محمد كوارع
Abdullah Mohammed Kawaria

Year /  عام48

أسماء محمود الحاج
Asmaa Mahmoud Al-Hajj

Year /  عام12

حسين يوسف كوارع
Hussien Yousef Kawaria

Year /  عام28

نجالء محمود الحاج
Najlaa Mahmoud Al-Hajj

Year /  عام10

قاسم جبر كوارع
Qasem Jaber Kawaria

Year /  عام20

عمر محمود الحاج
Omar Mahmoud Al-Hajj

Year / عام

9

باسل سالم كوارع
Basil Salim Kawaria

Year /  عام18

طارق محمود الحاج
Tariq Mahmoud Al-Hajj

Year / عام

6

محمد على كوارع
Mohammed Ali Kawaria

Year /  عام16

سعد محمود الحاج
Saad Mahmoud Al-Hajj

Year /  عام14

12/07/2014

08/07/2014

محمود لطفي الحاج
Mahmoud Lutfi Al-Hajj

Al-Batsh Family Massacre : " مجزرة عائلة "البطش

08/07/2014

Hamad Family Massacre : " مجزرة عائلة "حمد
Year /  عام65

رسمية خليل حمد
Rasmia Khalil Hamad

Year /  عام40

مهدي محمد حمد
Mahdi Mohammed Hamad

Year /  عام59

عزيزة يوسف البطش
Aziza Yousef Al-Batsh

Year /  عام37

حافظ محمد حمد
Hafeth Mohammed Hamad

Year /  عام49

آمال حسن البطش
Amal Hasan Al-Batsh

Year /  عام35

إبراهيم محمد حمد
Ibrahim Mohammed Hamad

Year /  عام48

ماجد صبحي البطش
Majed Subhi Al-Batsh

Year /  عام32

سها حمد حمد
Soha Hamad Hamad

Year /  عام41

ناهض نعيم البطش
Nahid Naem Al-Batsh

Year /  عام21

دينا مهدي حمد
Dina Mahdi Hamad

أرواح موؤودة

09/07/2014

136

Abu Jarad Family Massacre : " مجزرة عائلة "أبو جراد
Year /  عام30
Year /  عام27
Year /  عام24
Year /  عام16
Year /  عام14
Year / عام
Year / عام
Year / عام

أرواح موؤودة

19/07/2014

139

2
1
1

عبد الرحمن موسى أبو جراد
Abed Al Rahman Musa Abu Jarad
رجاء عليان أبو جراد
Rajaa Elyian Abu Jarad
نعيم موسى أبو جراد
Naeem Mosa Abu Jarad
أحالم موسى أبو جراد
Ahlam Mosa Abu Jarad
سمر موسى أبو جراد
Samar Mosa Abu Jarad
هنية عبد الرحمن أبو جراد
Haniya Abed Al Rahamn Abu Jarad
موسى عبد الرحمن أبو جراد
Mosa Abed Al Rahman Abu Jarad
سميح نعيم أبو جراد
Sameeh Naem Abu Jarad

Zowaidi Family Massacre : " مجزرة عائلة "زويدي

Year /  عام28

بهاء ماجد البطش
Bahaa Majid Al-Batsh

Year /  عام26

جالل ماجد البطش
Jalal Majed Al-Batsh

Year /  عام25

مروة ماجد البطش
Marwa Majed Al-Batsh

Year /  عام22

محمود ماجد البطش
Mahmoud Majed Al-Batsh

Year /  عام21

زكريا عالء البطش
Zakaria Alaa Al-Batsh

Year /  عام20

خالد ماجد البطش
Khaled Majed Al-Batsh

Year /  عام20

سماح عالء البطش
Samah Alaa Al-Batsh

Year /  عام18

يحيى عالء البطش
Yehia Alaa Al-Batsh

Year /  عام18

إبراهيم ماجد البطش
Ibrahim Majed Al-Batsh

Year /  عام17

محمد عصام البطش
Mohammed Isam Al-Batsh

Year /  عام37

داليا عبد الحميد زويدي
Dalia Abed Al Hamid Zowaidi

Year /  عام13

منار ماجد البطش
Manar Majed Al-Batsh

Year /  عام27

محمود عبد الحميد زويدي
Mahmoud Abed Al Hamid Zowaidi

Year /  عام13

قصي عصام البطش
Qusai Isam Al-Batsh

Year /  عام21

محمد خالد زويدي
Mohammed Khaled Zowaidi

Year /  عام10

أنس عالء البطش
Anas Alaa Al-Batsh

Year / عام

رؤية محمود زويدي
Royaa Mahmoud Zowaidi

Year / عام

آمال بهاء البطش
Amal Bahaa Al-Batsh

7

4

أرواح موؤودة

18/07/2014

138

3

نغم محمود زويدي
Nagham Mahmoud Zowaidi

Year / عام

9

هيفاء توفيق أبو جامع
Hifaa Tawfeeq Abu Jamea

Year / عام

9

ريان بسام أبو جامع
Rayan Bassam Abu Jamea

Year / عام

8

أحمد توفيق أبو جامع
Ahmed Tawfeeq Abu Jamea

Year /  عام74

فاطمة محمود أبو جامع
Fatima Mahmoud Abu Jamea

Year / عام

8

فاطمة تيسير أبو جامع
Fatima Tayseer Abu Jamea

Year /  عام39

صباح توفيق أبو جامع
Sabah Tawfeeq Abu Jamea

Year / عام

7

ميساء توفيق أبو جامع
Maysaa Tawfeeq Abu Jamea

Year /  عام37

شحدة أحمد أبو جامع
Shehda Ahmed Abu Jamea

Year / عام

7

ساجد ياسر أبو جامع
Sajid Yasser Abu Jamea

Year /  عام28

شهناز وليد أبو جامع
Shahinaz Waleed Abu Jamea

Year / عام

6

بيسان بسام أبو جامع
Bisan Bassam Abu Jamea

Year /  عام27

ياسر احمد أبو جامع
Yasir Ahmad Abu Jamea

Year / عام

5

توفيق توفيق أبو جامع
Tawfeeq Tawfeeq Abu Jamea

Year /  عام25

فاطمه رياض أبو جامع
Fatima Reyad Abu Jamea

Year / عام

4

بتول بسام أبو جامع
Batool Bassam Abu Jamea

Year /  عام25

ياسمين احمد أبو جامع
Jasmin Ahmed Abu Jamea

Year / عام

4

سراج ياسر أبو جامع
Siraj Yaser Abu Jamea

Year /  عام14

رزان توفيق أبو جامع
Razan Tawfeeq Abu Jamea

Year / عام

2

سهيال بسام أبو جامع
Suhila Bassam Abu Jamea

Year /  عام14

سليمان احمد أبو جامع
Suliman Ahmed Abu Jamea

Year / عام

2

رينا تيسير أبو جامع
Rina Tayseer Abu Jamea

Year /  عام13

جودت توفيق أبو جامع
Judaht Tawfeeq Abu Jamea

Year / عام

2

نور ياسر أبو جامع
Nour Yaser Abu Jamea

Year /  عام12

آية توفيق أبو جامع
Aya Tawfeeq Abu Jamea

Year / عام

1

انجود تيسير أبو جامع
Injod Tayseer Abu Jamea

Year /  عام10

أيوب تيسير أبو جامع
Ayoub Tayseer Abu Jamea

20/07/2014

Abu Jamea Family Massacre : " مجزرة عائلة "أبو جامع

أرواح موؤودة

أرواح موؤودة
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Year / عام

140

143

عايدة شعبان درباس
Ayida Shaban Derbas

Year /  عام45

تغريد سعدان الكيالني
Taghreed Sadaan Kilani

Year /  عام41

منى عبد الرحمن عياد
Mona Abed Alrahman Ayiad

Year /  عام41

سوره شعبان درباس
Sora Shaban Derbas

Year /  عام31

اسامه ربحي عياد
Osama Rebhi Ayiad

Year /  عام37

محمود شعبان درباس
Mahmoud Shaban Derbas

Year /  عام27

أحمد سامي عياد
Ahmed Sami Ayiad

Year /  عام30

ايناس شعبان درباس
Inas Shaban Derbas

Year /  عام25

رامي فتحي عياد
Rami Fathi Ayiad

Year /  عام13

ريم إبراهيم الكيالني
Reem Ibrahim Kilani

Year /  عام24

هالة صبحي عياد
Hala Subhi Ayiad

Year /  عام12

ياسين إبراهيم الكيالني
Yasin Ibrahim Kilani

Year /  عام23

فداء رفيق عياد
Fedaa Rafieq Ayiad

Year /  عام11

سوسن إبراهيم الكيالني
Sousan Ibrahim Kilani

Year /  عام19

نرمين رفيق بعياد
Nermin Rafieq Ayiad

Year / عام

9

Year /  عام17

شرين فتحي عياد
Sherien Fathi Ayiad

Year / عام

4

ياسر إبراهيم الكيالني
Yasir Ibrahim Kilani
		
إلياس إبراهيم الكيالني
Ilyas Ibrahim Kilani

Year /  عام11

غادة صبحي عياد
Ghada Subhi Ayiad

Year /  عام5

محمد أشرف عياد
Mohammed Ashraf Ayiad

Year /  عام2

محمد رامي عياد
Mohammed Rami Ayiad

20/07/2014

Al-Sekafi Family Massacre : " مجزرة عائلة "السكافي
Year /  عام53

محمد حسن السكافي
Mohammed Hasan Al-Sekafi

Year /  عام36

أكرم محمد السكافي
Akram Mohammed Al-Sekafi

Year /  عام27

علي محمد السكافي
Ali Mohammed Al-Sekafi

20/07/2014

Ayiad Family Massacre : " مجزرة عائلة "عياد

أرواح موؤودة

أرواح موؤودة

20/07/2014

Year /  عام47

Kilani Family Massacre : " مجزرة عائلة "الكيالني
Year /  عام53

إبراهيم ديب الكيالني
Ibhrahim Deeb Kilani

142

أرواح موؤودة

20/07/2014

20/07/2014

Alareer Family Massacre : " مجزرة عائلة " العرعير

مصعب صالح الدين السكافي
Musaab Salah Aldeen Al-Sekafi

Year /  عام49

سامي فتحي العرعير
Sami Fathi Alareer

Year /  عام26

عصام عطية السكافي
Esam AtayaAl-Sekafi

Year /  عام39

حسن فتحي العرعير
Hasan Fathi Alareer

Year /  عام22

مجاهد مروان السكافي
Mujahid Marwan Al-Sekafi

Year /  عام34

عبد الكريم فتحي العرعير
Abed Al Kareem Fathi Alareer

Year /  عام18

أنس أكرم السكافي
Anas Akram Al-Sekafi

Year /  عام30

محمد رفيق العرعير
Mohammed Rafiq Alareer

Year /  عام18

سعد أكرم السكافي
Saad Akram Al-Sekafi

Year /  عام20

فتحي سامي العرعير
Fathi Sami Alareer

Year /  عام12

عبد الرحمن أكرم السكافي
Abed AlRahman Akram Al-Sekafi

Al-Hayia Family Massacre : " مجزرة عائلة " الحية

20/07/2014

Sheikh Khalil Family Massacre : " مجزرة عائلة "الشيخ خليل

Year /  عام30

أسامة خليل الحية
Osama Khalil Al-Hayia

Year /  عام67

عديلة سليمان الشيخ خليل
Adela Suliman Sheikh Khalil

Year /  عام29

هالة صقر الحية
Hala Saqer Al-Hayia

Year /  عام50

عبد الرحمن محمد الشيخ خليل
Abed Al Rahman Mohammed Sheikh Khalil

Year /  عام10

أمامة أسامة الحية
Omama Osama Al-Hayia

Year /  عام45

منى سليمان الشيخ خليل
Mona Suliman Sheikh Khalil

Year / عام

8

خليل أسامة الحية
Khalil Osama Al-Hayia

Year /  عام45

عايدة محمد الشيخ خليل
Ayda Mohammed Sheikh Khalil

Year / عام

5

حمزة أسامة الحية
Hamza Osama Al-Hayia

Year /  عام36

جواهر سليمان الشيخ خليل
Jwaher Suliman Sheikh Khalil

Daher Family Massacre : " مجزرة عائلة " ضاهر

Year /  عام14

هبة حامد الشيخ خليل
Heba Hamid Sheikh Khalil

Year /  عام2

سامية حامد الشيخ خليل
Samia Hamed Sheikh Khalil

Year /  عام53

145

Year /  عام27

ماجد يوسف ضاهر
Majed Yousef Daher

أرواح موؤودة

20/07/2014

144

Year / عام

2

مرام أحمد الحلو
Maram Ahmed Al-Helou

Year /  عام50

حنان رمضان ضاهر
Hanan Ramadan Daher

Months /شهور

7

كرم أحمد الحلو
Karam Ahmed Al-Helou

Year /  عام26

محمد ماجد ضاهر
Mohammed Majed Daher

Months /شهور

7

كريم أحمد الحلو
Kareem Ahmed Al-Helou

Year /  عام18

أدهم ماجد ضاهر
Adham Majed Daher

Siyam Family Massacre : " مجزرة عائلة " صيام

Year /  عام11

نرمين ماجد ضاهر
Nermin Majed Daher

Year / عام

دانا محمد ضاهر
Dana Mohammed Daher

147

1

Year /  عام42

سائدة حسن صيام
Saeda Hasan Siyam

Year /  عام32

شيرين محمد صيام
Shereen Mohammed Siyam

Year /  عام27

كمال محروس صيام
Kamal Mahrous Siyam

Year /  عام59

جهاد محمود الحلو
Jihad Mahmoud Al-Helou

Year /  عام26

محمد محروس صيام
Mohammed Mahrous Siyam

Year /  عام57

سهام عطا الحلو
Siham Ata Al-Helou

Year /  عام26

صمود ناصر صيام
Somoud Naser Siyam

Year /  عام29

محمد جهاد الحلو
Mohammed Jihad Al-Helou

Year /  عام17

أحمد أيمن صيام
Ahmed Ayman Siyam

Year /  عام27

أحمد جهاد الحلو
Ahmed Jihad Al-Helou

Year /  عام17

أمين أيمن صيام
Amen Ayman Siyam

Year /  عام25

هداية طالل الحلو
Hidaya Talal Al-Helou

Year / عام

8

مصطفى نبيل صيام
Mustafa Nabil Siyam

Year /  عام21

أسماء جهاد الحلو
Asmaa Jihad Al-Helou

Year / عام

8

غيداء نبيل صيام
Gheydaa Nabil Siyam

Year /  عام20

تحرير جهاد الحلو
Tahreer Jihad Al-Helou

Year / عام

6

عبد الرحمن نبيل صيام
Abed Al Rahman Nabil Siyam

Year /  عام15

نجيه جهاد الحلو
Najeeh Jihad Al-Helou

20/07/2014

Al-Helou Family Massacre : " مجزرة عائلة " الحلو

أرواح موؤودة

أرواح موؤودة

21/07/2014

146

24/07/2014

طارق فايق حجاج
Tariq Fayiq Hajjaj

Year / عام

Year /  عام20

أحمد زياد حجاج
Ahmed Ziad Hajjaj

Months /  شهور8

Al- Shenbari Family Massacre : " مجزرة عائلة " الشنباري

معين محمد صيام
Moeen Mohammed Siyam
دالل نبيل صيام
Dalal Nabil Siyam

Al-Qassas Family Massacre : " مجزرة عائلة " القصاص

Year /  عام77

عائشة سليمان الشنباري
Ayisha Suliman Al- Shenbari

Year /  عام33

سميه محمد القصاص
Somaya Mohammed Al-Qassas

Year /  عام47

فاطمة محمد الشنباري
Fatima Mohammed Al- Shenbari

Year /  عام12

لمياء اياد القصاص
Lmyaa Iyad Al-Qassas

Year /  عام40

فلسطين حسين الشنباري
Falasteen Hussien Al- Shenbari

Year /  عام11

نسمه اياد القصاص
Nesma Iyad Al-Qassas

Year /  عام23

اكرام احمد الشنباري
Ikram Ahmed Al- Shenbari

Year /  عام11

اسراء ياسر القصاص
IsraaYaser Al-Qassas

Year /  عام22

بالل أحمد الشنباري
Belal Ahmed Al- Shenbari

Year / عام

7

ياسمين ياسر القصاص
JasminYaserAl-Qassas

Year /  عام17

عبد ربه جمال الشنباري
Abed Rabu Jamal Al- Shenbari

Year / عام

4

أروى ياسر القصاص
ArwaYaserAl-Qassas

Year /  عام12

مريم شيبوب الشنباري
Mriam Shayboob Al- Shenbari

Year / عام

3

سمر ياسر القصاص
Samar YaserAl-Qassas

Year / عام

9

علي شيبوب الشنباري
Ali Shayboob Al- Shenbari

Yea / عام

7

عبد ربه شيبو بالشنباري
Abed Rabu Shayboob Al- Shenbari

Al-Najjar Family Massacre : " مجزرة عائلة " النجار
Year /  عام60

149

21/07/2014

5

محمد عبد اهلل النجار
Mohammed Abdullah Al-Najjar

21/07/2014

Hajjaj Family Massacre : " مجزرة عائلة " حجاج
Year /  عام35

يوسف محمد حجاج
Yousef Mohammed Hajjaj

Year /  عام31

شحادة محمد حجاج
Shehada Mohammed Hajjaj

Year /  عام29

محمد محمود حجاج
Mohammed Mahmoud Hajjaj

أرواح موؤودة

أرواح موؤودة

24/07/2014

Year /  عام22

148

إبراهيم عبد اهلل أبو عيطة
Ibrahim Abdullah Abu Aita

Year /  عام30

أحمد طالل النجار
Ahmed Talal Al-Najjar

Year /  عام55

جميلة سليم أبو عيطة
Jamila Saleem Abu Aita

Year /  عام21

أشرف إبراهيم النجار
Ashraf Ibrahim Al-Najjar

Year /  عام33

محمد إبراهيم أبو عيطة
Mohammed Ibrahim Abu Aita

Year /  عام17

أحمد محمد النجار
Ahmed Mohammed Al-Najjar

Year /  عام31

أحمد إبراهيم أبو عيطة
Ahmad Ibrahim Abu Aita

Year /  عام16

إبراهيم أحمد النجار
Ibrahim Ahmed Al-Najjar

Year / عام

أدهم أحمد أبو عيطة
Adham Ahmed Abu Aita

Year /  عام15

تامر أحمد النجار
Tamer Ahmed Al-Najjar

Year / عام

ساهر محمد النجار
Saher Mohammed Al-Najjar

4

Abo Dabbagh Family Massacre : " مجزرة عائلة " ابو دباغ
Year /  عام26

غسان يوسف ابو دباغ
Ghassan Yousef Abo Dabbagh

Year /  عام13

ياسر يوسف أبو دباغ
Yaser Yousef Abu Dabagh

Year /  عام33

محمد عمران االسطل
Mohammed Imran Al-Astal

Year /  عام20

نور محمد ابو دباغ
Nour Mohammed Abu Dabagh

Year /  عام32

ثائر عمران األسطل
Thaer Imran Al-Astal

Year / عام

كريم محمد أبو دباغ
Nour Mohammed Abu Dabagh

Year /  عام29

ميالد عمران األسطل
Milad Imran Al-Astal

محمد أنور أبو دباغ
Mohammed Anwar Abu Dabagh

Year /  عام24

ملك أمين األسطل
Malak Ameen Al-Astal

Year / عام

3

أمين ثائر األسطل
Ameen Thaer Al-Astal

Year / عام

2

ندى ثائر األسطل
Nada Thaer Al-Astal

4

Year /  عام12

أرواح موؤودة

26/07/2014

151

7

24/07/2014

Al-Najjar & Abo Shahla Family Massacre : " مجزرة عائلتي " النجار وأبو شهال
Year /  عام56

غالية محمد النجار
Ghalia Mohammed Al-Najjar

Year /  عام55

خليل محمد النجار
Khalil Mohammed Al-Najjar

24/07/2014

Al-Astal Family Massacre : " مجزرة عائلة " االسطل

أرواح موؤودة

25/07/2014

Year /  عام67

Abu Aita Family Massacre : " مجزرة عائلة "أبو عيطة

150

153

2

سمير حسين النجار
Samir Hussien Al-Najjar

Year /  عام53

سمير حسين النجار
Samir Hussien Al-Najjar

Year / عام

1

أميرة حمودة أبو شهال
Amira Hamooda Abo Shahla

Year /  عام47

سمية حرب النجار
Somia Harb Al-Najjar

Day / يوم

1

محمد محمد النجار
Mohammed Mohammed Al-Najjar

Year /  عام30

إخالص سمير أبو شهال
Ikhlas Samir Abo Shahla

Year /  عام26

ريهام فايز النجار
Riham Fayez Al-Najjar

Al-Agha Family Massacre : مجزرة عائلة األغا
Year /  عام54

مروة جميل األغا
Marwa Jamil Al-Agha

Year /  عام24

إيمان صالح النجار
Iman Salah Al-Najjar

Year /  عام45

نادر عطا األغا
Nader Ata Al-Agha

Year /  عام23

كفاح سمير النجار
Kefah Samir Al-Najjar

Year /  عام38

ناريمان خليل األغا
Nariman Khalil Al-Agha

Year /  عام21

ماجد سمير النجار
Majed Samir Al-Najjar

Year /  عام25

محمد فضل األغا
Mohammed Fadel Al-Agha

Year /  عام17

روان خالد النجار
Rawan Khaled Al-Najjar

Year /  عام23

عبد الحميد فضل األغا
Abed AlHameed Fadel Al-Agha

Year /  عام15

أحمد خالد النجار
Ahmed Khaled Al-Najjar

Year /  عام23

عطا مجدي األغا
Ata Majdi Al-Agha

Year / عام

7

هاني سليمان النجار
Hani Suliman Al-Najjar

Year /  عام20

أحمد نادر األغا
Ahmed Nader Al-Agha

Year / عام

6

معتز حسين النجار
Motaaz Hussien Al-Najjar

Year /  عام17

داليا نادر األغا
Dalia Nader Al-Agha

Year / عام

4

إسالم حمودة أبو شهال
Islam Hamooda Abo Shahla

Year /  عام17

نضال مجدي األغا
Nedal Majdi Al-Agha

Year / عام

3

أمير حمودة أبو شهال
Amir Hamooda Abo Shahla

Year /  عام15

إياد نادر األغا
Iyad Nader Al-Agha

Year / عام

2

غالية محمد النجار
Ghalila Mohammed Al-Najjar

أرواح موؤودة

أرواح موؤودة

28/07/2014

Year / عام

152

جميل أحمد النجار
Jameel Ahmed Abu Amer

Year /  عام13

دنيا نادر األغا
Donya Nader Al-Agha

Year /  عام41

عروبة سليمان أبو عامر
Orouba Suliman Abu Amer

Year /  عام11

فضل نادر األغا
Fadel Nader Al-Agha

Year /  عام41

منى حجاج أبو عامر
Mona Hajjaj Abu Amer

Year /  عام40

وضاح حسن أبو عامر
Wadaah Hasan Abu Amer

Year /  عام58

زينات حسن الفار
Zenat Hasan Al-Far

Year /  عام33

أحمد حسن أبو عامر
Ahmed Hassan Abu Amer

Year /  عام56

فاطمة حسن الفار
Fatima Hasan Al-Far

Year /  عام33

أحمد مرزوق معمر
Ahmed Marzouq Moamar

Year /  عام35

أمل محمد الفار
Amal Mohammed Al-Far

Year /  عام31

أحمد فايز بريكة
Ahmed fayez Bareka

Year /  عام29

جيهان سالم الفار
Jihan Salem Al-Far

Year /  عام30

أحمد سليمان أبو عامر
Ahmad Seleman Abu Amer

Year /  عام26

ريهام حسين الفار
Riham Hussien Al-Far

Year /  عام28

باسمة فايز بريكة
Basma Fayez Bareka

Year /  عام24

سالم محمد الفار
Salem Mohammed Al-Far

Year /  عام25

هند مرزوق معمر
Hend Marzouq Moamar

Year /  عام23

رمزي حسين الفار
Ramzi Hussien Al-Far

Year /  عام24

وائل جميل النجار
Wael Jamil Al-Najjar

Year /  عام18

نفين سالم الفار
Nevin Salem Al-Far

Year /  عام20

محمد حسن أبو عامر
Mohammed Hasan Abu Amer

Year /  عام15

حنان سالم الفار
Hanan Salem Al-Far

Year /  عام20

والء جميل النجار
Walaa Jamil Al-Najjar

Year /  عام17

آية جميل النجار
Aya Jamil Al-Najjar

28/07/2014

Al-Far Family Massacre : مجزرة عائلة الفار

29/07/2014

أرواح موؤودة

أرواح موؤودة

155

Year /  عام48

Mass Massacre : مجزرة جماعية
Year /  عام60

صبيحة مؤنس بريكة
Subieha Moanes Bareka

154

157

3

جنى أحمد بريكة
Jana Ahmed Bareka

Year /  عام16

دعاء جميل النجار
Doaa Jamil Al-Najjar

Year / عام

2

سليمان أحمد أبو عامر
Seleman Ahmad Abu Amer

Year /  عام16

أسامة فايز بريكة
Osama Fayez Bareka

Year / عام

2

ليالي وائل النجار
Liali Wael Al-Najjar

Year /  عام12

عمر وضاح أبو عامر
Omar Wadaah Abu Amer

Year / عام

2

لمى أحمد بريكة
Lama Ahmed Bareka

Year /  عام12

محمد أحمد أبو عامر
Mohammed Ahmed Abu Amer

Months / شهور

5

مروة أحمد أبو عامر
Marwa Ahmed Abu Amer

Year /  عام11

عبد الغني وضاح أبو عامر
Abulghni Wadah Abu Amer

Year /  عام11

محمد جميل النجار
Mohammed Jamil Al-Najjar

Duhair Family Massacre : مجزرة عائلة ضهير
Year /  عام66

تركية خليل ضهير
Tukia Khalil Duhair

Year /  عام10

عماد وضاح أبو عامر
Emad Wadaah Abu Amer

Year /  عام46

محمود سالمة ضهير
Mahmoud Salama Duhair

Year /  عام10

مرح أحمد أبو عامر
Marah Ahmed Abu Amer

Year /  عام41

جمالت محمود ضهير
Jamalat Mahmoud Duhair

Year / عام

9

ياسر أحمد أبو عامر
Yaser Ahmed Abu Amer

Year /  عام38

عمر سالمة ضهير
Omar Salama Duhair

Year / عام

9

آية سامر الرمالوي
Aya Samer Al Ramlawi

Year /  عام32

ريم عبد العزيز ضهير
Reem Abed Al Azeez Duhair

Year / عام

8

عيسى وضاح أبو عامر
Eisa Waddah Abu Amer

Year /  عام29

وفاء عبد الرازق ضهير
Wafaa Abed Al Raziq Duhair

Year / عام

5

يزن أحمد معمر
Yazan Ahmed Moamar

Year /  عام27

ياسمين أحمد ضهير
Jasmin Ahmed Duhair

Year / عام

4

عز الدين وضاح أبو عامر
Ezz Al Deen Wadaah Abu Amer

Year /  عام24

عزت سالمة ضهير
Ezat Salama Duhair

Year / عام

4

حال أحمد معمر
Hala Ahmed Moamar

أرواح موؤودة

أرواح موؤودة

29/07/2014

Year / عام

156

أحمد حمدان أبو جبر
AhmedHamdan Abu Jaber

Year /  عام21

شروق محمود ضهير
Shorouq Mahmoud Duhair

Year /  عام35

أنور محمد أبو جبر
Anwar Mohammed Abu Jaber

Year /  عام19

عال محمود ضهير
Ola Mahmoud Duhair

Year /  عام32

سمية عبد الرحمن أبو جبر
Somayia Abed Alrahman Abu Jaber

Year /  عام16

أروى محمود ضهير
Arwa Mahmoud Duhair

Year /  عام27

جبر حمدان أبو جبر
Jaber Hamdan Abu Jaber

Year /  عام12

سالمة محمود ضهير
Salama Mahmoud Duhair

Year /  عام26

دينا حمدان أبو جبر
Dina Hamdan Abu Jaber

Year /  عام11

ماريا عمر ضهير
Maria Omar Duhair

Year /  عام25

سلمى أنور أبو جبر
Salma Anwar Abu Jaber

Year /  عام10

محمد عمر ضهير
Mohammed Omar Duhair

Year /  عام25

أنوار محمد أبو جبر
Anwar Mohammed Abu Jaber

Year / عام

9

مؤمن عمر ضهير
Momen Omar Duhair

Year /  عام23

عائشة حمدان أبو جبر
Ayisha Hamdan Abu Jaber

Year / عام

8

محمد محمود ضهير
Mohammed Mahmoud Duhair

Year /  عام23

لينا كفاح أبو جبر
Lina Kifah Abu Jaber

Year / عام

7

غيداء عمر ضهير
Ghaydaa Omar Duhair

Year /  عام19

فضل حمدان أبو جبر
FadelHamdan Abu Jaber

Year / عام

5

يامن عمر ضهير
Yamin Omar Duhair

Year / عام

4

حال أحمد أبو جبر
Hala Ahmed Abu Jaber

Year / عام

5

تسنيم محمد ضهير
Tasneem Mohammed Duhair

Year / عام

3

محمد رائد أبو جبر
Mohammed Raed Abu Jaber

Year / عام

3

لين أنور أبو جبر
Leen Anwar Abu Jaber

Year /  عام77

حمدان محمد أبو جبر
Hamdan Mohammed Abu Jaber

Year / عام

1

سما رائد أبو جبر
Sama Raed Abu Jaber

Year /  عام62

فضة غنام أبو جبر
Fedda Ghannam Abu Jaber

29/07/2014

Abu Jaber Family Massacre : مجزرة عائلة أبو جبر
أرواح موؤودة

أرواح موؤودة
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Year /  عام36

158

161

ميساء عبد السميع النجار
Maysaa Abd Al Samee Al-Najjar

Months/ شهور

Year /  عام16

سماء محمد النجار
Samaa Mohammed Al-Najjar

Embryo /جنين

Year / عام

3

رفيف عطا النجار
Rafeef Ata Al-Najjar

Year / عام

2

محمد عطا النجار
Mohammed Ata Al-Najjar

Year /  عام80

فوزية قاسم النجار
Fawziya Qasem Al-Najjar

Months/ شهور

4

منى جهاد النجار
Mona Jihad Al-Najjar

Year /  عام50

محمد عطا النجار
Mohammed Ata Al-Najjar

Year /  عام45

منى إسماعيل النجار
Mona Ismail Al-Najjar

Wahdan Family Massacre : مجزرة عائلة وهدان

29/07/2014

5

تقى صالح أبو جبر
Tuqa Salah Abu Jaber
إسالم رائد أبو جبر
Islam Raed Abu Jaber

Al-Najjar Family Massacre : مجزرة عائلة النجار

Year /  عام96

زكي عبد الرحمن وهدان
Zaki Abed Al Rahman Wahdan

Year /  عام28

عطا محمد النجار
Ata Mohammed Al-Najjar

Year /  عام67

سعاد إسماعيل وهدان
Suad Ismael Wahdan

Year /  عام26

جهاد إبراهيم النجار
Jihad Ibrahim Al-Najjar

Year /  عام51

بغداد أحمد وهدان
Baghdad Ahmed Wahdan

Year /  عام25

آية إبراهيم النجار
Aya Ibrahim Al-Najjar

Year /  عام51

حاتم زكي وهدان
Hatem Zaki Wahdan

Year /  عام25

حمد يوسف النجار
Hamad Yousef Al-Najjar

Year /  عام28

جميلة جمال وهدان
Jamila Jamal Wahdan

Year /  عام24

محمد زكي النجار
Mohammed Zaki Al-Najjar

Year /  عام27

زينب حاتم وهدان
Zienab Hatem Wahdan

Year /  عام23

عصام محمد النجار
Isam Mohammed Al-Najjar

Year /  عام23

صمود حاتم وهدان
Somod Hatem Wahdan

Year /  عام23

ابتسام عبد السميع النجار
Ibtisam Abd Al Sameei Al-Najjar

Year /  عام21

سنيورة دياب وهدان
Sonyoura Diab Wahdan

Year /  عام22

خالد عمر النجار
Khaled Omar Al-Najjar

أرواح موؤودة

أرواح موؤودة

29/07/2014

Year /  عام19
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Year / عام

8

يحيى نعيم بالطة
Yahiya Naeem Balata

Year /  عام14

أحمد حاتم وهدان
Ahmed Hatem Wahdan

Year / عام

3

عبد الكريم نظمي بالطة
Abed Al Kareem Nathmi Balata

Year /  عام11

حسين حاتم وهدان
Hussien Hatem Wahdan

Abu Zeid Family Massacre : مجزرة عائلة أبو زيد

Year / عام

3

نور الهدى بهجت وهدان
Noor Al Huda Bahjat Wahdan

Year /  عام64

وداد أحمد أبو زيد
Wedad Ahmed Abu Zeid

Year / عام

2

غنى يونس وهدان
Ghani Younis Wahdan

Year /  عام31

مريم مرزوق أبو زيد
Maryam Marzouq Abu Zeid

Year /  عام31

صابرين خضر أبو زيد
Sabreen Khader Abu Zeid

Year /  عام39

سحر مطاوع بالطة
Sahar Mutawi Balata

Year /  عام26

فلسطين محمد أبو زيد
Falasteen Mohammed Abu Zeid

Year /  عام35

نعيم نظمي بالطة
Naeem Nathmi Balata

Year /  عام24

أحمد عبداهلل أبو زيد
Ahmed Abdullah Abu Zeid

Year /  عام24

مريم نعيم بالطة
Maryam Naeem Balata

Year /  عام15

شمّة وائل أبو زيد
Shamma Wael Abu Zeid

Year /  عام22

دعاء نعيم بالطة
Doaa Naeem Balata

Year /  عام12

بيسان اياد أبو زيد
Besan Iyad Abu Zeid

Year /  عام21

وفاء نعيم بالطة
Wafaa Naeem Balata

Year / عام

4

عبد اهلل نضال أبو زيد
Abdullah Nedal Abu Zeid

Year /  عام19

هناء نعيم بالطة
Hanaa Naeem Balata

Month / شهر

2

كريم نضال أبو زيد
Kareem Nedal Abu Zeid

Year /  عام17

هديل عبد الكريم بالطة
Hadeel Abed Al Kareem Balata

Abu Khusa Family Massacre : مجزرة عائلة أبو خوصة

Year /  عام14

آالء نعيم بالطة
Alaa Naeem Balata

Year /  عام13

إسراء نعيم بالطة
Israa Naeem Balata

29/07/2014

Year /  عام50

163

صباح مبارك ابو خوصة
Sabah Mubarak Abu Khusa

29/07/2014

Balata Family Massacre : مجزرة عائلة بالطة

أرواح موؤودة

أرواح موؤودة

29/07/2014

162

29/07/2014

Abed Rabu Family Massacre : مجزرة عائلة عبد ربه

أرواح موؤودة

165

Year /  عام35

ابراهيم سليمان أبو خوصة
Ibrahim Suliman Abu Khusa

Year /  عام33

صابرين محمد أبو خوصة
Sabreen Mohammed Abu Khusa

Year /  عام45

بركه ابراهيم عبد ربه
Barakah Ibrahim Abed Rabu

Year / عام

9

ابراهيم سليمان أبو خوصة
Ibrahim Suliman Abu Khusa

Year /  عام27

عالء جمال عبد ربه
Alaa Jamal Abed Rabu

Year / عام

5

يزن عماد أبو خوصة
Yazan Emad Abu Khusa

Year /  عام25

محمد جمال عبدربه
Mohammed Jamal Abed Rabu

Year / عام

2

محمد ابراهيم أبو خوصة
Mohammed Ibrahim Abu Khusa

Year /  عام21

ابراهيم جمال عبدربه
Ibrahim Jamal Abed Rabu

Year / عام

1

جني بالل أبو خوصة
Jana Belal Abu Khusa

Year /  عام20

عبد اهلل جمال عبدربه
Abedullah Jamal Abed Rabu

Months / شهور

9

ريتال بشير أبو خوصة
Rital Bashir Abu Khusa

Year / عام

رهف عالء عبد ربه
Rahaf Alaa Abed Rabu

3

Year /  عام1.5

29/07/2014

ابراهيم أحمد الحشاش
Ibrahim Ahmed Al-Hashash

جمال محمد عبد ربه
Jamal Mohammed Abed Rabu

Hamodah Family Massacre : مجزرة عائلة حمودة

29/07/2014

Al-Hashash Family Massacre : مجزرة عائلة الحشاش
Year /  عام47

هناء علي الحشاش
Mohammed Ali Al-Hashash

Year /  عام23

بالل أحمد الحشاش
Belal Ahmed Al-Hashash

Year /  عام52

ماجدة جمال حمودة
Majeda Jamal Hamodah

Year /  عام20

محمد موسى الحشاش
Mohammed Musa Al-Hashash

Year /  عام41

كائنات عادل حمودة
Kaenat Adel Hamodah

Year /  عام20

سعيد احمد الحشاش
Said Ahmed Al-Hashash

Year /  عام38

نهاد خليل حمودة
Nehad Khalil Hamodah

Year /  عام19

محمد أحمد الحشاش
Mohammed Ahmed Al-Hashash

Year /  عام13

حنين حسام الدين حمودة
Haneen Hussam Al Deen Hamodah

Year /  عام19

مسعود أحمد الحشاش
Masoud Ahmed Al-Hashash

أرواح موؤودة

Year /  عام15

164

167

عبد الكريم حسين السلك
Abed Al Kareem Hussien Al-Silk

Year / عام

8

براء محمد سليمان
Baraa Mohammed Suliman

Year /  عام44

عالء عبد الكريم السلك
Alaa Abed Al Kareem Al-Silk

Year / عام

1

حليمة محمد سليمان
Haleema Mohammed Suliman

Year /  عام22

مصطفى خالد السلك
Mustafa Khaled Al-Silk

Year / عام

8

لينا عالء السلك
Lina Alaa Al-Silk

Year /  عام26

خالد سليم األسطل
Khaled Saleem Al-Astal

Year / عام

8

عال جالل السلك
Ola Jamal Al-Silk

Year /  عام26

أحمد محمود األسطل
Ahmed Mahmoud Al-Astal

Year / عام

7

أمينة محمد السلك
Amina Mohammed Al-Silk

Year /  عام24

خليل إبراهيم األسطل
Khalil Ibrahim Al-Astal

Year / عام

6

ملك جالل السلك
Malak Jalal Al-Silk

Year /  عام24

محمد سليم األسطل
Mohammed Saleem Al-Astal

Year / عام

5

عبد الحليم محمد السلك
Abed Al Haleem Mohammed Al-Silk

Year /  عام24

عودة أحمد األسطل
Ouda Ahmed Al-Astal

Year / عام

3

ليان نائل السلك
Lyan Wael Al-Silk

Year /  عام23

علي محمود األسطل
Ali Mahmoud Al-Astal

Year / عام

2

عبد العزيز محمد السلك
Abed Al Aziz Mohammed Al-Silk

Year /  عام21

رمزي إبراهيم األسطل
Ramzi Ibrahim Al-Astal

Year /  عام20

محمد محمود األسطل
Mohammed Mahmoud Al-Astal

30/07/2014

Al-Khalili Family Massacre : مجزرة عائلة الخليلي

Al-Astal Family Massacre : مجزرة عائلة االسطل

Year /  عام34

أشرف محمود الخليلي
Ashraf Mahmoud Al-Khalili

Year /  عام20

عز الدين محمد األسطل
Ez ElDeen Mohammed Al-Astal

Year /  عام29

أحمد محمود الخليلي
Ahmed Mahmoud Al-Khalili

Year /  عام19

أحمد إبراهيم األسطل
Ahmed Ibrahim Al-Astal

Year /  عام28

نداء زياد السويركي
Nedaa Zeyad Al Suerki

30/07/2014

أرواح موؤودة

أرواح موؤودة

30/07/2014

Year /  عام69

Al-Silk Family Massacre : مجزرة عائلة السلك
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Year /  عام42

سناء نعمان زعرب
Sana Nuaman Zoa’rb

Year /  عام26

آية محمد الخليلي
Aya Mohammed Al-Khalili

Year /  عام30

أحالم نعمان زعرب
Ahlam Neman Zoa’rb

Year / عام

8

محمود أشرف الخليلي
Mahmoud Ashraf Al-Khalili

Year /  عام17

روان نشأت زعرب
Rawan Nashat Zoa’rb
		
أحمد مصطفى زعرب
Ahmed Mustafa Zoa’rb

Year / عام

6

ديما أشرف الخليلي
Dima Ashraf Al-Khalili

Year / عام

3

لما أحمد الخليلي
Lama Ahmed Al-Khalili

Year /  عام12

أمير رأفت زعرب
Amir Rafat Zoa’rb

Year / عام

2

زياد أشرف الخليلي
Zeyad Ashraf Al-Khalili

Year /  عام12

محمد مصطفى زعرب
Mohammed Mustafa Zoa’rb

Year /  عام10

خالد رأفت زعرب
Khaled Rafat Zoa’rb

Year /  عام49

آمال عبد الكريم اللوح
Amal Al Kareem Al-Louh

Year / عام

9

رامي نشأت زعرب
Rami Nashat Zoa’rb

Year /  عام45

خالد ناصر اللوح
Khaled Naser Al-Louh

Year / عام

7

شهد رأفت زعرب
Shahid Rafat Zoa’rb

Year /  عام39

إبراهيم عبد الكريم اللوح
Ibrahim Al Kareem Al-Louh

Year / عام

7

صبحة مصطفى زعرب
Sabha Mustafa Zoa’rb

Year /  عام32

كمال عبد الكريم اللوح
Kamal Abed Al Kareem Al-Louh

Year / عام

6

عدي رأفت زعرب
Odai Rafat Zoa’rb

Year /  عام27

إلهام يحيى اللوح
Ilham Yehia Al-Louh

Year / عام

6

وليد مصطفى زعرب
Waleed Mustafa Zoa’rb

Year / عام

3

معتصم مصطفى زعرب
Mutasem Mustafa Zoa’rb

01/08/2014

169

Al-Farra Family Massacre : مجزرة عائلة الفرا

31/07/2014

01/08/2014

Al-Louh Family Massacre : مجزرة عائلة اللوح

Zoa’rb Family Massacre : مجزرة عائلة زعرب
Year /  عام52

رأفت عودة زعرب
Rafat Ouda Zoa’rb

Year /  عام45

سعاد نعمان زعرب
Suaad Neman Zoa’rb

أرواح موؤودة

أرواح موؤودة

Year /  عام15
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مؤمن أحمد النيرب
Moamen Ahmed Annyrab

Year /  عام63

عبد المالك عبد السالم الفرا
Abed Al Malek Abed Al Salam Al-Farra

Abu Suleiman Family Massacre : مجزرة عائلة أبو سليمان

Year /  عام34

أسامة عبد المالك الفرا
Osama Abed Al Malek Al-Farra

02/08/2014

أرواح موؤودة

02/08/2014
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7

Year /  عام34

هبة حسن أبو سليمان
Heba Hasan Abu Suleiman

Year /  عام30

عواطف عزيز الدين الفرا
Awatef Aziz Al deen Al-Farra

Year /  عام29

فداء يوسف أبو سليمان
Fedaa Yousef Abu Suleiman

Year /  عام28

عماد نصر اهلل الفرا
Emad Nasr Allah Al-Farra

Year /  عام11

محمد رامي أبو سليمان
Mohammed Rami Abu Suleiman

Year /  عام15

نادين محمود القرا
Nadin Mahmoud Al-Farra

Year /  عام10

رنا رائد أبو سليمان
Rana Raed Abu Suleiman

Year /  عام12

محمد محمود الفرا
Mohammed Mahmoud Al-Farra

Year / عام

4

لمى رامي أبو سليمان
Lama Rami Abu Suleiman

Year / عام

8

عبد الرحمن باسم الفرا
Abed Al Rahman Basem Al-Farra

Year / عام

4

جنى رامي أبو سليمان
Jana Rami Abu Suleiman

Year / عام

8

يارا محمود الفرا
Yara Mahmoud Al-Farra

Year / عام

3

أحمد رامي أبو سليمان
Ahmed Rami Abu Suleiman

Year / عام

4

لجين باسم الفرا
Lajin Basem Al-Farra

		

Abu Madi Family Massacre : مجزرة عائلة أبو ماضي

01/08/2014

Annyrab Family Massacre : مجزرة عائلة النيرب

Year /  عام67

يوسف داوود أبو ماضي
Yousef Dawood Abu Madi

Year /  عام66

أحمد محمد النيرب
Ahmed Mohammed Annyrab

Year /  عام24

عبد الكريم يوسف أبو ماضي
Abed Al Kareem Yousef Abu Madi

Year /  عام39

سهيلة أحمد النيرب
Suhila Ahmed Annyrab

Year /  عام17

حسن يوسف أبو ماضي
Hasan Yousef Abu Madi

Year /  عام14

محمد أحمد النيرب
Mohammed Ahmed Annyrab

Year /  عام12

أمين يوسف أبو ماضي
Ameen Yousef Abu Madi

Year /  عام10

محمود أحمد النيرب
Mahmoud Ahmed Annyrab

أرواح موؤودة

Year / عام
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101

عبد الكريم محمد نجم
Abed Al Kareem Mohgammed Najim

Year / عام

54

محمد عبد الكريم نجم
Mohammed Abed Al Kareem Najim

Year / عام

30

سها حامد نجم
Suha Hamid Najim

Year / عام

26

بالل محمد نجم
Belal Mohammed Najim

Year / عام

20

محمد محمد نجم
Mohammed Mohammed Najim

Year /  عام65

إسماعيل محمد الغول
Ismael Mohammed Al-Ghoul

Year / عام

17

أحمد محمد نجم
Ahmed Mohammed Najim

Year /  عام55

خضرة خالد الغول
Khadra Khaled Al-Ghoul

Year / عام

14

شيماء وائل نجم
Shaymaa Wael Najim

Year /  عام42

وائل إسماعيل الغول
Wael Ismael Al-Ghoul

Year / عام

5

رغد محمد نجم
Raghad Mohammed Najim

Year /  عام30

محمد إسماعيل الغول
Mohammed Ismael Al-Ghoul

Year /  عام23

هنادي إسماعيل الغول
Hanadi Ismael Al-Ghoul

عطوه سليمان خطاب
Atwa Suliman Khatab
		
أميرة أحمد خطاب
Amira Ahmed Khatab

Year /  عام21

أسماء إسماعيل الغول
Asmaa Ismael Al-Ghoul

Year /  عام17

مالك وائل الغول
Malak Wael Al-Ghoul

Year /  عام32

صفاء عطوة خطاب
Safaa Atwa Khatab

Year /  عام13

إسماعيل وائل الغول
Ismael Wael Al-Ghoul

Year /  عام26

محمد عطوه خطاب
Mohammed Atwa Khatab

Day /  يوم12

مصطفى وائل الغول
Mustafa Wael Al-Ghoul

Year /  عام24

سليمان عطوه خطاب
Suliman Atwa Khatab

Khatab Family Massacre : مجزرة عائلة خطاب
Year /  عام63

أرواح موؤودة

Year /  عام55

173

03/08/2014

03/08/2014

Year / عام

6

يوسف شادي أبو ماضي
Yousef Shadi Abu Madi

Month / شهر

1

حال شادي أبو ماضي
Hala Shadi Abu Madi

Day / يوم

1

يوسف إبراهيم أبو ماضي
Yousef Ibrahim Abu Madi

Al-Ghoul Family Massacre : مجزرة عائلة الغول

أرواح موؤودة

03/08/2014

Year / عام

Najim Family Massacre : مجزرة عائلة نجم
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Year /  عام12

رغد عصام جودة
Raghad Isam Judah

Year /  عام24

نفين سليمان خطاب
Nevin Suliman Khatab

Year /  عام7

محمد عصام جودة
Mohammed Isam Judah

Year /  عام16

داليا عطوة خطاب
Dalia Atwa Khatab

Year /  عام6

أسامة عصام جودة
Osama Isam Judah

أرواح موؤودة

24/08/2014
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Al-Louh Family Massacre : مجزرة عائلة اللوح
Year /  عام31

رأفت مصطفى اللوح
Rafat Mustafa Al-Louh

Year /  عام29

نبيلة عيد اللوح
Nabila Eid Al-Louh

Year /  عام20

أحمد مصطفى اللوح
Ahmed Mustafa Al-Louh

Year /  عام20

محمد مصطفى اللوح
Mohammed Mustafa Al-Louh

Year /  عام18

إيمان يونس اللوح
Iman Younis Al-Louh

Year /  عام11

مصطفى رأفت اللوح
Mustafa Rafat Al-Louh

Year /  عام7

ميسرة رأفت اللوح
Maysara Rafat Al-Louh

Year /  عام6

فرح رأفت اللوح
Farah Rafat Al-Louh

Judah Family Massacre : مجزرة عائلة جودة
Year /  عام43

راوية إبراهيم جودة
Rawia Ibrahim Judah

Year /  عام14

تسنيم عصام جودة
Tasneem Isam Judah

أرواح موؤودة

20/08/2014
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فريق العمل:

اإلشراف العام:

م.إيهاب الغصين
وكــيل وزارة اإلعالم

شكر خاص لـ :

كتابة صحفية:
أسماء الصانع

وكالة الصحافة الفلسطينية صفا
المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان
جمعية النور الخيرية

رسام الكاريكاتير:

د.عالء اللقطة

تدقيق ومراجعة:
نرمين اإلفرنجي

المصور:

علي جاد اهلل

الحقوقي:

سامر موسى

ترجمة :

دعاء الهباش
سحر القيشاوي
مرام حميد
محمد عبد اهلل

إصدار :
وزارة اإلعالم
بتمويل من :المبادرة العمانيةاألهلية
لمناصرة فلسطين
 1437ه2015 -م

تصميم وإخراج:
خالد حسن

وزارة االعالم

