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هنـاك  ، كـانوارهـاأُسرائيلي تستعر ويزيد ملقاومة الفلسطينية واالحتالل اإلبينما كانت احلرب بين ا
إذ حتـى حلظـة ، وسالحها القلـم حرب احلقيقة.. ب الكلمةحر هي، ضراوة وخطورةال تقل  خرىأُحرب 

ة مــــن يف اســـتهدافات مباشــــرة وغيـــر مباشـــر اًفياصـــح 13 نحــــواد إعـــداد هـــذا التقريــــر سُـــجل استشـــه
ة يف غـارات جويـة تنوعـفياً بإصـابات مافية وصحاصح 20إصابة و ،سرائيليطائرات االحتالل اإل

فيين نتيجــــة القصــــف اد مــــن الصــــحعــــدإىل عــــود ي زالًمنــــ 11مــــر دُ حــــين يف ،قطــــاعالإســــرائيلية علــــى 
ــإ ،ضــرار جســيمةأبومؤسســة إعالميــة  اًمكتبــ 12وتضــرر  ،اجلــوي ــا بســببباســتهداف مباشــر امّ  ، وإمّ

عبــــر طــــائرات  الفرصــــة أهــــدافبأو  ،املرصــــودة اإلســــرائيليةباألهــــداف جمــــاورتهم ملــــا بــــات يعــــرف 
   . االستطالع

  

  
  
  

                                                 
   غزة –صحايف.  
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  بداية النهاية
  

ات مـــن العمـــر ييف منتصـــف العشـــرين شـــاب وهـــو ،حممـــود القصـــاصللحـــرب توجـــه  24ـ يف اليـــوم الـــ
برفقـــة ، الغربيـــة يف الضـــفة أيضـــاً، الصـــادرة يف غـــزة وتـــوزع "الســـتقاللا"لصـــحيفة  ويعمـــل مراســـالً

حامــــد والصــــديق للشــــبكة الفلســــطينية لإلعــــالم،  يعمــــل مصــــوراًالــــذي  رامــــي ريــــانالشــــاب  ،زميليــــه
يف ايف اجملــــال الصــــح وثالثــــتهم يعملــــون ،الشــــوبكي

  .العدوانأخبار وتغطية 
يحـــب واالحـــتالل كـــاره للحقيقـــة  نإ يقـــول القصـــاص

ا إشـــــــــارة باســـــــــتهداف جاءتنـــــــــ" :ويضـــــــــيف .ماءالـــــــــد
 ،عائلــة احلتــوإىل غــزة يعــود  يشــرق االحــتالل ملتجــر

وعلـــى  .عصـــر اليـــومالســـلك  آلل نـــزل مقابـــلملوكـــذلك 
 إشــــــاراتالفــــــور توجهنــــــا يف ســــــيارة مدنيــــــة حتمــــــل 

ثــــــم  ،هــــــاذاتىل الوجهــــــة إ وذهبنــــــا كلنــــــا ،الصــــــحافة
مـا نيب ،وتواختار القصاص خمزن عائلة احل .افترقنا

  . عائلة السلكمنزل رامي ريان صديقه  ختارا
نه وبمجـرد أ ،ركيةيأمغير متفرغ لوكالة أنباء  مصوراً يضاًالذي أوضح أنه يعمل أ ،ؤكد القصاصيو
مقتـل ثالثـة مصـورين إىل أدت  خـرىأُ فية أطلق االحتالل قذيفة مدفعيةاول الطواقم الطبية والصحو

أن الطـــــواقم  ، مـــــعالفضـــــائية ســـــامح العريـــــان مقتـــــل مصـــــور قنـــــاة األقصـــــىإىل  ، وكـــــذلكعلـــــى الفـــــور
  . جدوىبال لكن  ،كانت تلبس الدروع الواقية وخوذ الرأسكلها  فيةاالصح

فأصـيب  ،لكـن قذيفـة إسـرائيلية عاجلتـه ،أنه حاول االبتعـاد عـن مكـان االسـتهدافالقصاص  تابعوي
أخيــرة للخــروج مــن  مل يمنعــه مــن الزحــف يف حماولــة إالّ إن هــذا ،بشــظايا يف خمتلــف أنحــاء جســمه

الـدم ينـزف مـن جميـع أنحـاء أن بهو وبات يشعر  ،يعج بعشرات الشهداء واجلرحى صارالذي كان امل
 وإسـعافه إليـهن املسـعفون مـن الوصـول حتـى تمكّـ ،أن يحدد درجـة خطـورة اإلصـابةدون  من جسمه
  . ىل املستشفىإونقله 

  
  مفترق طرق

  
القــذائف  أيضــاً، وإصــرار مثيــر للدهشــةالــوعي يف  مل يغــب عــنفإنــه القصــاص علــى الــرغم مــن إصــابة 

مـــا مل تغـــب كـــذلك الطـــواقم بين ،لقتـــل املمـــنهجعلـــى امقيـــت  إصـــراراملدفعيـــة مل تغـــب عـــن امليـــدان يف 
  . نوعه يف، يف جتمع ثالثي فريد إنقاذهما يمكن  إنقاذعلى  إصراريف عن ساحة اجملزرة الطبية 

 انرامي الري
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 شـــديد إعيـــاءنـــه وبعـــد أويمضـــي القصـــاص بـــالقول 
 ،تــــــرك كــــــاميرا التصــــــوير اخلاصــــــة بــــــهإىل اضــــــطر 

ىل مستشـفى دار إ آخرين معونقلته الطواقم الطبية 
 القطـاع شـايفملاملستشفى األم  ، أيغزةيف الشفاء 

ليـــة جراحيـــة يف رأســـه عمإجـــراء ، وهنـــاك تـــم كافـــة
 وأوضــح .مكــن مــن الشــظايا العالقــةواســتخراج مــا أ

 ،اإلمكانـاتوقلـة  صـابةاإل دقة موقعر من ذلك بسبب ثكأال يستطيعون استخراج شظايا  األطباءأن 
 أمّـا. ىل األردن السـتكمال رحلـة العـالجإ إمّـاو ،ىل تركيـاإ اإمّـله للسفر  إعداد الترتيباتبصدد  وأنهم

 ،رةخطـ إصـابةيف املكـان بعـد إصـابته فقـد استشـهد  اًعامـ 24 الـذي يبلـغ رامي رياناملقرب  صديقه
ــا. فيةان يلــبس الــدرع الــواقي واخلــوذة الصــحصــديقه كــا أنالقصــاص  وقــد أكــد الثالــث الصــديق  وأمّ

حكايـة ثالثـة مـن وهكـذا انتهـت  .نبول لتلقـي العـالجتاسـإوهـو اآلن يف  فبُتـرت قـدماه حامد الشـوبكي
  . ت بالصورةختُتمرفقاء بدأت بكلمة واال

  
  

  بداية النزيف
 9كانــــــت يف ، املقاومــــــة بخــــــالف ،العاملـــــةفيين وغيـــــرهم مــــــن الطــــــواقم اصــــــحال ســــــتهدافابـــــاكورة 

 حامــد شــهاب 24استشــهد ســائق ســيارة وكالــة ميــديا  إذأي يف اليــوم الثــاين للعــدوان،  ،يوليــو/زوتمــ
علـى و .وسـط غـزة يف لوكالـة قـرب ميـدان اجلنـدي اجملهـولليف اسـتهداف سـيارة ن وآخر 10وأصيب 

بواســطة  مباشــراً ن االســتهداف كــانفــإ ،هاوإشــارات شــعارات الصــحافة الســيارة حتمــل أنالــرغم مــن 
  .استشهاد شهاب على الفورإىل  أدتطيار  الطائرة مقاتلة ب

 جوانـبوتواصـل معهـا القصـف الـذي طـال كـل  ،هـذا التحقيـق إعـدادحلظـة  حتىيام العدوان أاستمرت 
املــدارس  أو ،املؤسســات العامــة آخرهــاباملستشــفيات واملســاجد ولــيس  اًبــدء ،احليــاة يف قطــاع غــزة

  . اإليواءومراكز 
  

  استهداف الفجر
هــو يف ففــي احلالــة التــي يرغــب  .ن هجماتــهمــن طريقــة يف شــ أكثــرعيــان هود بـع االحــتالل وفــق شــويتّ

 .مباشـرة يوجـه ضـرباتبـل  ،بالتحـذير ،1بحسب مراقبة الغزيين ،ال يقوم حد املطلوبين لديهأ يةتصف
                                                 

عائلة (بتدمير البيت فوق رؤوس ساكنيه  قام االحتالل ، إذدون حتذير من شهدت احلرب إبادة عائالت بأكملها    1
  .)اتءحصااإلعائلة بحسب  60من وصل العدد إىل أكثر  ،أبو جامع وغيرهاوالبطش، وجنم، 

 محمود القصاص
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ــــ حــــد الســــكان أ هنــــا يتواصــــل اجلــــيش مــــعف ،غيــــر بشــــرية كــــان يرغــــب يف تكبيــــد غــــزة خســــائر إنا أمّ
عـــرف حقيقـــة تُوال  ،ســـتهدافاتر مـــن االوقـــد ال تنطبـــق القاعـــدة هـــذه يف كثيـــ .املنطقـــةن يف وجـــوديامل

  . االستهداف
مراســـل قنـــاة االجتـــاه الســـعودية ومـــدير قســـم الفيـــديو يف  ،يســـييؤكـــد مـــازن البلب ه،ذاتـــالســـياق ويف 

السـكنية يف  األبـراجكبـر أمن ذي يعد يف برج الشروق ال داًوجووالذي كان م ،الوكالة الوطنية لألنباء
كـــانوا يواصـــلون  للعـــدوان 17ـ يف اليـــوم الـــ أنهـــم ،اإلعالميـــةمـــن املؤسســـات  كبيـــراً يضـــم عـــدداًوغـــزة 

 اًفياصـــــح 30مـــــن  أكثـــــر ،بحســـــب البلبيســـــي كـــــان هنـــــاك،، واألوىلالعمـــــل حتـــــى ســـــاعات الصـــــباح 
وتفاجـــأ اجلميـــع بصـــاروخ  ،داخـــل املبنـــى ةفياوصـــح

لهــم اجملــاورة نحــو الشــقة يتجــه  مــن طــائرة اســتطالع
 وهـــــي مركـــــز ضـــــحى للدراســـــات واألبحـــــاث، ،مباشـــــرة

وإحـــداث  ،ىل تـــدمير الشـــقة بالكامـــلإ أدىاألمـــر الـــذي 
ومل يكـــــــد  .آالف دوالر 6ـ بـــــــ تردّقُـــــــ بنىبـــــــامل أضـــــــرار

 حتـــى عـــاجلتهم الطـــائرات وقـــعالعـــاملون يتركـــون امل
ىل تــــدمير جــــزء مــــن إبصــــاروخ آخــــر أدى  اإلســــرائيلية

بالشــظايا يف وجهــه وبطنــه  )عامــاً 42(ىل إصــابة املصــور حممــد شــبات إباإلضــافة  ،لوكالــةامكتــب 
كـان و ،ثالثـاً أطلق االحتالل صـاروخاً أنبعد  ىل املستشفى إالّإيتمكن العاملون من نقله  ومل ،ورأسه

  .على إصابة شبات أكثر من نصف ساعة وهو ينزف ىمض
 أقصــى الكــائن يفبتــدمير منــزيل  الحــتالل مل يكتــفا"الــذي يســكن يف بيــت حــانون أن يقــول شــبات 

 نيجلا، وعــإصــاباتعــدة ب صــبتأُبــل الحقنــي حتــى يف مكــان عملــي، حيــث  ،شــمال القطــاع بالكامــل
خبـره األطبـاء أن ثمـة شـظايا يف وأ ".غـزة ضـمن الوفـود الطبيـة املسـاعدةإىل طبيب من اخلـارج قـدم 

  . احلرب خالل ، وال سيمالقطاعايف غير متوفرة  اتإمكانإىل اجلسم حتتاج  أنحاء
  

  اإلعالميةشبكة األقصى 
العاملـة يف  اإلعالميـة مـن نصـيب شـبكة األقصـى اإلعالميـة، أكبـر املؤسسـات االستهداف األكبـر كان

الفضـائية  األقصـىن لقنـاة امقـر :، منهـا)دمرهـا االحـتالل جميعـاً( ارخمسة مقوالتي ضمت  ،القطاع
مرئيــــة "ـبــــ عــــرف غزيــــاًالــــذي يُ األرضــــي األقصــــىلتلفزيــــون  ومقــــر ،األقصــــىصــــوت  إلذاعــــةن اومقــــر

  ."األقصى
وصـفت بـاحلرب النفسـية  وضـع رسـائلوبـث قنـاة األقصـى،  ختـراقت مـن خـالل ااالعتـداءا أوىلبدأت 
هدم ســـتُ) حـــد تعبيـــر االحـــتاللعلـــى (ملقاومـــة ااحتضـــانهم عبـــر أنهـــم و ،غـــزةلفلســـطينيين يف علـــى ا

 ،تختبــــئ يف املشــــايف وقيادتهــــا "حمــــاس" حركــــة وأن ،ويفقــــدون أحبــــابهم رؤوســــهمبيــــوتهم فــــوق 
العــدوان تواصــلت هــذه الرســائل  أيــاموطــوال  .يواجــه املــوت وتركــت الشــعب وحيــداً األمــوالوســرقت 



5 
 

يف األيـام األخيـرة  ن انخفـاض نسـبة االختـراقيولوحظ وفق مـراقب ،خرىالتحريضية بين الفينة واألُ
شـــاهدة القنـــاة جـــراء انقطـــاع التيـــار الكهربـــائي م نســـبةتـــدين ىل إ هـــذا اءاخلبـــرويرجـــع  ،مـــن العـــدوان

  . وبالتايل عدم جدوى االختراق ،اللحظةاملستمر حتى 
الشــبكة  ارمقــ كــلللعــدوان أغــارت الطــائرات احلربيــة علــى  27ـ ويف ســياق متصــل، ويف فجــر اليــوم الــ

ودمرتهـــا بالكامـــل مـــع  ،هـــابلإلركمنظمـــة راعيـــة واملصـــنفة مـــن واشـــنطن  ،"'حمـــاس'املقربـــة مـــن "
يف حكومـــة غـــزة  ويعمـــل شـــرطياً ،)عامـــاً 40(نـــاهض طـــالل  أكـــد، حيـــث للجيـــران يف املنطقـــةحتـــذير 

 الءجــإعبــر اتصــال هــاتفي بضــرورة  فجــراً االحــتالل حــذرنا" أن ،اإلذاعــةحــد جيــران الســابقة وهــو أ
شـعبان  أيمـناحلـاج  أكـد، يف حـين "لنيـة اجلـيش اسـتهدافها األقصـىاملنازل احمليطة بإذاعـة صـوت 

الوقــت الــذي  يف شــأنأن االحــتالل فاوضــه  ،لقنــاةاوهــو جــار  ويعمــل ميكــانيكي ســيارات ،)اًعامــ 50(
طالـب شـعبان  أندقـائق بعـد  عشـر إعطـاءهقـرر يف النهايـة  ، وقـداملكـان الءجإسمح به قبل يُ أنيجب 

  .وفق قوله ،دقيقة 15ـ ب
ت دمــرت اغــارأربــع  شــن االحــتالل فجــراً ،الليلــة تلــكيف 

مـــر املقـــر دُ كـــان قـــد ، بينمـــالشـــبكة األقصـــى ارأربـــع مقـــ
هــذه يف  إصــابات أييقــع ومل  ،اخلــامس يف وقــت ســابق

. بدايــــــة احلــــــرب ذالئهــــــا منــــــجإإىل  اًنظــــــر اتاالســــــتهداف
 أنلســــاعات قبــــل  اإلذاعــــةتوقــــف بــــث القصــــف  ونتيجــــة

يف حـــين مل يتوقـــف بـــث القنـــاة الفضـــائية  ،عـــاود البـــثت
  .هدبع أوالقصف قبل 

مـــن  5لــــ " اإلســـرائيلي"أن اســـتهداف قـــوات االحـــتالل  ،مـــن جهتهـــا ،شـــبكة األقصـــى اإلعالميـــةأعلنـــت 
إىل لشـعب الفلسـطيني وصـموده يف نقـل معانـاة ا اًقطـاع غـزة لـن يثنيهـا عـن املضـي قـدمها يف ارمق

ل علـى هـا دليـاراسـتهداف االحـتالل ملق"أن  ،ذاكمقتضـب آنـيف بيـان  ،الشـبكة اعتبـرتو .لعامل أجمعا
 .حلريـة الـرأي والتعبيـر صارخاً ما حدث يمثل انتهاكاً، مؤكدة أن هابحسب تعبير ،"إفالسه وتخبطه

فية ااملؤسســـات احلقوقيـــة والصـــح لهـــا يتطلـــب وقفـــة جـــادة مـــن كـــاراســـتهداف مق" نأبـــ تصـــرحو
  ".العاملية لوقف االعتداءات اإلسرائيلية

غـزة يف  يطواقمهـا العاملـة يف املقـر الرئيسـ كـلالء جـإ قنـاة اجلزيـرةأعلنـت  ،وغير بعيد عن ذلـك كلـه
ن طــاقم القنــاة يف غــزة أوائــل الدحــدوح  هنــاكوأكــد مــدير املكتــب  .يف بــرج اجلــالء يف وســط املدينــة

أن  املكتــب الــذي تعــرض لطلقــات رصــاص مل تســفر عــن وقــوع إصــابات، مضــيفاً إىل مغــادرةاضــطر 
ب اجلزيرة، وهـو مصـمم علـى مواصـلة عملـه يف الطاقم يرابط يف الشارع أمام املبنى الذي يضم مكت

                                                 
 للقناة بأنها حترض على  ل سات بسبب اتهام املركز الفرنسيعلى قمر الناي تم إغالق بث قناة األقصى الفضائية

  .وعاودت القناة البث على قناة احتياطية حتمل اسم سراج األقصى ،اإلرهاب وتعادي السامية
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مـن  تغطية العدوان اإلسرائيلي على غزة من دون خوف من التهديدات، حيث سيواصل عملـه انطالقـاً
  .يفاالطاقم الصح سائر أفرادعن فريق يعمل مع  سيارة البث، فضالً

أكـد تعـرض املكتـب ، وأن اجليش اإلسـرائيلي أن استهداف املكتب كان مقصوداً مدير املكتبوأضاف 
ن مروحيـة عـىل أن الرصاصات ربما تكون صـادرة وأشار الدحدوح إ". إطالق نار حتذيرياً"ملا سماه 

أن التجـارب السـابقة تفيـد بـأن الرصـاص ال  أو دبابة بحكم علو املكان الذي يقع فيه املكتب، مؤكـداً
  .يطلق عادة للتحذير

املكتــب الــذي يف أدى إىل حتطــم الزجــاج  - فجــروهــو مــن النــوع املت -ن الرصــاص أالدحــدوح  تــابعو
 ،، ومل يكــن عشــوائياًإىل أن االســتهداف كــان مقصــوداً مــن مبنــى اجلــالء، مشــيراً 11يقــع يف الطــابق الـــ

 وصــرح. مل تتعــرض ألذى - بمــا فيهــا مكتــب وكالــة أنبــاء أميركيــة -أن املكاتــب اجملــاورة  وال ســيما
وأنهــا  ،داخــل املكتــب ملراســلنا أن الرصاصــات قاتلــة ،ل عــدم الكشــف عــن اســمهفضّــ ،أحــد املنتجــين

إدارة اجلزيــــرة يف مكتــــب القــــدس قامــــت بــــإبالغ "أن  مؤكــــداً ،مقتــــلبتصــــيب أحــــد العــــاملين  كــــادت
لكن فيما يبدو أن االحتالل استخدم تلك اإلحداثيات  ،مرة 17االحتالل بإحداثيات املكتب أكثر من 

  ".الستهداف املكتب وليس لتجنبه
  

  مواطنون فيوناصح
ل إصـــابة، أو هـــدم منـــزل يدون تســـج مـــن أيـــام العـــدوان، ال يكـــاد يخلـــو يـــوم والويف مـــوازاة ذلـــك وطـــ

 اًفياصـــــح 13ىل استشــــهاد إفية وحقوقيــــة اوأشــــارت تقــــارير صــــح .يف، هــــو وعائلتــــهايقطنــــه صــــح
عـود ي منزالً 11 هدم أكثر منإىل وفية، اوصح

أضرار جسـيمة ومتفاوتـة إىل و ،فييناصح إىل
  .ومؤسسة إعالمية اًمكتب 12يف 
رئــــيس  ،البيــــك يقــــول زاهــــر ،الســــياق هــــذا ويف

عـــــــن  ،"الرســـــــالة"قســـــــم التحريـــــــر يف صـــــــحيفة 
كـــــان الـــــذي  )عامـــــاً 25(الشـــــهيد حممـــــد ظـــــاهر 

هــــو استشــــهد أنــــه  نفســــها يعمــــل يف الصــــحيفة
تقبــع مــا بين ،أســرته أفــرادوجميــع شــهد وابنتــه 

 فأصيبتهدفه وهو يف منزله يف حي الشجاعية أن االحتالل اسو ،زوجته يف وحدة العناية املركزة
 أنقـــاض املنـــزلعائلتـــه حتـــت  يف حـــين مكـــث أفـــراد، أيـــامبعـــد  استشـــهادهإىل  أدترة خطـــ بإصـــابات

 خـــالل إحـــدىتمكـــن الـــدفاع املـــدين والطـــواقم اخملتصـــة مـــن انتشـــالهم  متواصـــلة إىل أن أيـــامخلمســـة 
  . النار إطالقاتفاقات وقف 

 تهـــامـــع عائل جنـــالء احلـــاجعلـــى مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي  الميـــةاإلعالناشـــطة  تاستشـــهدذلك كـــ
 بـي االسـرائيلي يف مدينـة خـانمـن الطيـران احلر إنذاردون من  استهداف منزلها بشكل مباشر نتيجة

 فحجان هللا عبد
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الـــة كونتينيـــو لألفـــالم يف خالـــد حمـــد الـــذي يعمـــل يف وكاواستشـــهد الصـــح .عقطـــااليـــونس جنـــوبي 
مــن رغم الــ ي علــىاحلــ أهــايلطيتــه اجملــزرة التــي ارتكبــت بحــق حــي الشــجاعية خــالل تغيف الوثائقيــة 

ومعــــد البــــرامج يف قنــــاة  ، بقــــي الصــــحايفإىل ذلــــكوباإلضــــافة  .هاارتدائــــه درع الصــــحافة وشــــعار
حتــــت األنقــــاض بعــــد أن اســــتهدفت طــــائرات االحــــتالل ) اًعامــــ 24(هــــين  أبــــوالكتــــاب عبــــد الــــرحمن 

 34(بــو هــين مــع شــقيقه أســامة أواستشــهد  .عيةشــجاي الحلــســرائيلي منزلــه يف القصــف املكثــف اإل
مراســــل فضــــائية الكتـــــاب  استشــــهدويف األثنـــــاء  ).اًعامــــ 70(بــــو هــــين أوعمــــه املســــن حســـــن ) اًعامــــ

يطـايل سـرائيلي علـى شـقته يف البـرج اإلغارة شـنها الطيـران احلربـي اإل يف إثرالرياضي عاهد زقوت 
 املالعـب ىموقـع صـد يف الـذي يعمـل ،فحجانيف عبد الله اولقي الصح .دينةامليف حي النصر وسط 
كمــــا . قطــــاعال يســــرائيلي جــــوي علــــى مدينــــة رفــــح جنــــوبإحتفــــه جــــراء قصــــف  ،واألقصــــى الرياضــــي

املــزارع حمــدي عيــاد يف غــارة  همــع والــد ،يف حــراصــح ، وهــويف شــادي حمــدي عيــادااستشــهد الصــح
جتــــاه منزلــــه يف حــــي ايف  األقــــلعلــــى  صــــاروخاً إســــرائيليةجويــــة أطلقــــت خاللهــــا طــــائرة اســــتطالع 

مصـور الشـبكة  ،يف حممـد نـور الـدين الـديرياعلـن استشـهاد الصـح، وأُةدينـامل يشـرق يالزيتون جنـوب
يف جمــزرة ســوق  أصــيبكــان قــد  أنوالــذي عثــر علــى جثمانــه بعــد  ،الفلســطينية للصــحافة واإلعــالم

 ومــا .يــاة الحقــاًليفــارق احل ،إســعافه وإنقــاذ حياتــه يف حينــهمــن الشــجاعية ومنعــت قــوات االحــتالل 
  . زال النزيف مستمراً

  
  


