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بعدما قّربت قوات االحتالل بطاريات القبة الحديدية إلى شرق قطاع غزة المكتظ بالسكان، تزايدت معدالت سقوط شظايا 
الصواريخ اإلسرائيلية على المنازل، المسقوفة بالصفيح واإلسبستوس، واألراضي الزراعية، ما يهّدد حياة األهالي المحاصرين

تهديد إسرائيلي جديد لحياة سكان 
شرقي قطاع غزة

صواريخ القبة 
الحديدية

غزة ـ محمد الجمل

فــــوجــــئ األربـــعـــيـــنـــي الــــغــــزي رائــــد 
ــــوي وســـط  ــدوّي قـ ــ ــ ــيـــد، بـ الـــشـــيـــخ عـ
مــنــزلــه املـــســـقـــوف بــاإلســبــســتــوس 
الــواقــع شــرق مدينة رفـــح، جــنــوب قــطــاع غــزة، 
الــهــواء، خــال موجة  أعقب انفجارًا كبيرًا في 
الــتــصــعــيــد اإلســرائــيــلــيــة األخـــيـــرة فـــي الــثــانــي 
عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، ما 
دفعه للمسارعة إلى تأمني أبنائه عبر نقلهم 
جميعًا للغرفة الوحيدة املسقوفة بالخرسانة 
املسلحة، ثم توجه لتفحص األمــر، فعثر على 
قــطــعــة مــعــدنــيــة كــبــيــرة ســقــطــت وســـط املــنــزل، 

بعد تهشيم السقف.
سارع الشيخ عيد إلى نقل أسرته لبيت جاره، 
الـــذي تــعــرض هــو اآلخـــر لسقوط شظايا أقل 
أرسلت  التي  بالشرطة،  االتصال  قبل  حجمًا، 
فرقًا متخصصة لنقل القطعة، وأخبرته بأنها 
جــزء مــن صـــاروخ ينتمي إلــى منظومة القبة 
الحديدية، وبحسب العميد جاسر املشوخي، 
مــــســــؤول هـــنـــدســـة املـــتـــفـــجـــرات فــــي الـــشـــرطـــة 
ــإن شــظــايــا صـــواريـــخ القبة  ــزة، فـ فـــي قــطــاع غــ
شرق  مناطق  فــي  بالسقوط  بـــدأت  الحديدية 
قطاع غزة منذ شهر سبتمبر/ أيلول املاضي، 
ــات  ــاريـ ــطـ ــربــــت قـــــــوات االحـــــتـــــال بـ ــد أن قــ ــعـ بـ

الصواريخ من حدود القطاع املحاصر.

نوعان من المقذوفات
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــشــرة  وصـــلـــت إلـــــى الـــشـــرطـ
بــاغــات بــوقــوع أجــســام وشظايا على منازل 
بسبب إطاق صواريخ القبة الحديدية يومي 
الــثــانــي املــاضــي،  12 و13 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
وســـتـــة بـــاغـــات مــمــاثــلــة فـــي شــهــر أكــتــوبــر/ 
تــشــريــن األول، وفـــق الــعــمــيــد املــشــوخــي الــذي 
قــســم املـــقـــذوفـــات املــعــدنــيــة الــتــي تــســقــط على 
لصواريخ  شظايا  األول  نــوعــني،  إلــى  القطاع 
انفجرت في الهواء، وهي عبارة عن قطع من 
املـــعـــدن الــثــقــيــل قـــد يــصــل وزنـــهـــا إلــــى خمسة 
في  ينحصر  وخطرها  أكثر،  أو  كيلوغرامات 
أما  عليهم،  ما سقطت  إذا  األشخاص  إصابة 
الـــنـــوع الــثــانــي فــهــي صـــواريـــخ أو أجـــــزاء من 
صـــواريـــخ لــم تــنــفــجــر، وســقــطــت عــلــى األرض، 
وهــــذه تــكــون أخـــطـــر، ألنــهــا قــنــابــل كــامــنــة قد 
تنفجر في أية لحظة، وهنا تدخل املازم أول 
املتفجرات،  مــن شــرطــة هندسة  مــقــداد  محمد 

مهمات،  عشر  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  و13 
لتأمني عائات سقطت شظايا كبيرة وخطرة 
في منازلها، ونجمت عنها أضرار »لكن عناية 
الــلــه حــالــت دون وقـــوع إصــابــات، فيما نفذت 
لرفع  التصعيد  انــتــهــاء  بعد  أخـــرى  مهمة   15
ــيـــة«، بحسب  أجــســام مــمــاثــلــة مــن أراٍض زراعـ
مــا كشفه املــــازم مــقــداد، والــــذي قـــال »تنطلق 
القبة الحديدية من بطاريات ثابتة  صواريخ 
وتفجير  ملــاحــقــة  األرض،  عــلــى  مــتــحــركــة  أو 
الصواريخ وحتى طائرات املقاومة الصغيرة، 
لتنفجر سواء أصابت هدفها أو لم تصبه بعد 

انتهاء مداها«.

ما هي القبة الحديدية؟
تــعــّد الــقــبــة الــحــديــديــة مــنــظــومــة دفــــاع جــوي 
طّورتها  املتحركة،  القواعد  ذات  للصواريخ 
ــاع املـــتـــقـــدمـــة،  ــ ــدفـ ــ شـــركـــة رافـــئـــيـــل ألنـــظـــمـــة الـ
والــهــدف منها اعــتــراض الــصــواريــخ قصيرة 
املدفعية، وفــي شهر فبراير/  املــدى وقــذائــف 
ــن عـــــام 2007 فـــّعـــل وزيــــــر الـــدفـــاع  شـــبـــاط مــ
اإلســـرائـــيـــلـــي عــمــيــر بــيــريــتــس، نـــظـــام الــقــبــة 
الحديدية، ومنذ ذلك الحني بدأ تطور النظام 
الذي بلغت كلفته 210 مايني دوالر أميركي، 
ودخــــل الــخــدمــة رســمــيــًا فـــي دولــــة االحــتــال 
كيان  واســتــخــدمــه   ،2011 عـــام  منتصف  فــي 
االحــتــال فــي حــربــي 2012 و2014 فــي قطاع 

غزة، وفق موقع املعرفة العلمي.

هلع وصدمة
ه فــــي غــرفــة  ــاء ــ ــنـ ــ ــلــــه شـــــــراب أبـ ــبـــد الــ يـــجـــمـــع عـ
مسقوفة بالخرسانة املسلحة في املنزل، فيما 
يــســارع محمد معمر إلــى الــخــروج مــن منزله 
لن  والــتــي  الرقيقة  الصفيح  بــألــواح  املسقوف 
إلى  مسرعًا  ويتوجه  الشظايا،  مــن  تحميهم 
منزل شقيقه الذي يبعد نحو 700 متر، وهو 
أكثر أمنًا في حال سقطت شظايا الصواريخ 
الخمسيني محمد  فيما يحاول  اإلسرائيلية، 
بمخاطر  جــيــرانــه  وتــوعــيــة  تثقيف  الــهــمــص، 
انفجارها  بــدأ ياحظ  التي  الــصــواريــخ،  هــذه 

فوق منطقة سكناه في كل جولة تصعيد.
وبحسب الهمص فقد سارع إلى جمع شظايا 
متعددة األحجام كان يلهو بها بعض الفتية 
شرق مدينة رفح، وحذرهم من ملس أية أجسام 

مشبوهة.
ويــشــتــكــي مــعــمــر وثـــــاث عـــائـــات أخـــــرى من 
أصـــوات االنــفــجــارات الــقــويــة الــتــي تــصــدر عن 
هــذه الــصــواريــخ، ومــا تسببه مــن حــاالت فزع 
وهــلــع قـــد تــصــل إلـــى صــدمــة نــفــســيــة، خــاصــة 
لألطفال، وهو ما أكده الطبيب النفسي بوزارة 
الصحة يوسف عوض الله، مدير عيادة رفح 
الــنــفــســيــة، مــوضــحــًا أن االنــــفــــجــــارات الــقــويــة 
واملفاجئة تتسّبب في مشاكل نفسية خطيرة 

ومركبة لألطفال. 
ــار عـــوض الــلــه إلـــى أن 200 ألـــف طفل  ــ وأشـ
فــي غـــزة عــانــوا مــن صــدمــات نفسية خــال 
عــدوان 2014، ومعظمهم تعافى منها، لكن 
دوي االنــفــجــارات يعيد إلــى الــذاكــرة مآسي 
ماضية، وقد يجدد الصدمة، ويعيد الطفل 
إلى مربع املشكلة النفسية التي كان يعاني 
منها، وربما تتفاقم حالته أكثر من ذي قبل، 
مراجعات  النفسية  الــعــيــادات  وقــد شــهــدت 
أن  إليها، بعد  آبــاء اصطحبوا أطفالهم  من 
أحيت االنفجارات مخاوف مرضية قديمة، 
وقّدر عوض الله عدد من راجعوا العيادات 
الــثــانــي من  ، خــال النصف 

ً
بنحو 80 طــفــا

العام الجاري والذي حصلت فيه 5 جوالت 
تصعيد إسرائيلية، والعدد معرض للزيادة 
ــــدث عـــوض  ــحـ ــ ــدة. وتـ ــ ــديــ ــ ــل جــــولــــة جــ ــ ــع كـ ــ مـ

ــراض مــن املــمــكــن أن  الــلــه عــن جملة مــن األعــ
تصيب الــطــفــل بــعــد تــعــرضــه لــلــفــزع بسبب 
االنفجارات، منها التبول الاإرادي، والفزع 
ــلـــي، وضــــعــــف الـــتـــحـــصـــيـــل الـــــدراســـــي،  ــيـ ــلـ الـ
ــة إلـــى  ــافــ وانــــخــــفــــاض شــهــيــة الــــطــــعــــام، إضــ
االنطواء، طالبًا من األهل سرعة اصطحاب 
الطفل إلى طبيب نفسي إذا عانى عرضًا أو 

أكثر من األعراض السابقة.

إصابات وجرحى 
الــصــحــة  وزارة  مـــســـتـــشـــفـــيـــات  إلــــــى  وتــــصــــل 
الـــصـــواريـــخ، معظمها من  إصـــابـــات بــشــظــايــا 
ــا يـــقـــول الــدكــتــور  املـــدنـــيـــني الــــعــــزل، بــحــســب مـ
بــاســم وزارة الصحة  الــنــاطــق  الـــقـــدرة  أشــــرف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــًا أن آخـــر جــولــة  لـــ
في  بعضهم  مدنيًا،   40 فيها  أصيب  تصعيد 
منازلهم أو أراضيهم، وصلوا إلى مستشفيات 
يــومــي 12 و13 نوفمبر/ تشرين  فــي  الــــوزارة 

الثاني املاضي.
وأوضــــــــح الـــــقـــــدرة أن الـــطـــبـــيـــب يـــتـــعـــامـــل مــع 
الــشــظــيــة مــهــمــا كــــان مـــصـــدرهـــا، لــكــن الــجــهــة 
املخولة بتعريف نوعية اإلصابة وفق الساح 
الجسم  أصــابــت  الــتــي  الشظايا  أو  املستخدم 
هــي الــطــب الــعــدلــي )الــشــرعــي(، وهــو جــزء من 
وزارة الـــعـــدل، ويــحــال املــصــاب إلــيــه فــي حــال 
لكنه  معينة،  قانونية  إجــــراءات  األمـــر  تطلب 
ــتـــقـــديـــرات تـــؤكـــد أن مــــن بــني  ــــى أن الـ ــار إلـ ــ أشــ
بسبب  لشظايا  تعرضوا  أشخاصًا  املصابني 

صواريخ القبة الحديدية.

مخالفات للقانون الدولي
تقريب  وترصد  الفلسطينية  املقاومة  تتابع 
ــن املـــنـــاطـــق  ــ بــــطــــاريــــات الـــقـــبـــة الــــحــــديــــديــــة مـ
الــحــدوديــة فــي الــقــطــاع، وفـــق مــا أكـــد مصدر 
مــطــلــع رفـــض اإلدالء بــمــزيــد مـــن املــعــلــومــات، 
مبادئ  اإلسرائيلي  االحتال  قــوات  وتخالف 
القانون الدولي اإلنساني، واتفاقيات جنيف، 
ــــخ بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي  ــــواريـ ــــصـ عـــبـــر إطـــــــاق الـ
وفقًا  املدنيني،  السكان  مناطق  من  وتقريبها 
لـــالـــتـــزامـــات الــقــانــونــيــة لــاتــفــاقــيــة، بحسب 
مــا أوضـــح الحقوقي ومــحــامــي مــركــز املــيــزان 
 إن 

ً
لــحــقــوق اإلنــــســــان يــحــيــى مـــحـــارب قـــائـــا

»إطــــــاق صــــواريــــخ الــقــبــة الـــحـــديـــديـــة بشكل 
عــشــوائــي يــخــالــف نــص املــــادة 48 مــن امللحق 
اإلضـــافـــي التــفــاقــيــة جــنــيــف الـــرابـــعـــة، والــتــي 
تـــنـــص عـــلـــى أن أطـــــــــراف الـــــنـــــزاع عـــلـــيـــهـــا أن 
تــعــمــل عــلــى الــتــمــيــيــز بـــني الـــســـكـــان املــدنــيــني 
واملــقــاتــلــني وبـــني األعـــيـــان املــدنــيــة واألهــــداف 
الــعــســكــريــة، ومــــن ثـــم تـــوجـــه عــمــلــيــاتــهــا ضد 
األهـــــداف الــعــســكــريــة دون غــيــرهــا، وذلــــك من 
املدنيني  السكان  احترام وحماية  تأمني  أجــل 
املدنية«. وبحسب محارب فإن هذا  واألعيان 
االســتــخــدام يــخــالــف أيــضــًا نــص الــبــنــد األول 
مــن املـــادة 49 مــن نفس امللحق، والـــذي ينّص 
واألشخاص  املدنيون  السكان  »يتمتع  على: 
املدنيون بحماية عامة ضد األخطار الناجمة 

عن العمليات العسكرية«.
ويعاني املزارعون في مناطق شرق القطاع 
من أضــرار تلك الصواريخ، إذ يجرون بعد 
كل جولة تصعيد عملية تمشيط وتفتيش 
الصواريخ،  بحثًا عن شظايا  األراضـــي  في 
وفــق ما قاله علي جــاد الله، الــذي وجــد في 
القبة  أرضــه شظايا معظمها من صواريخ 
دفنها  عبر  منها  ص 

ّ
يتخل لكنه  الحديدية، 

في حفرة إلى جانب األرض في حال كانت 
صـــغـــيـــرة، لــكــن إذا كـــانـــت كــبــيــرة وشــكــلــهــا 
مــريــب، فــا يلمسها ويــســارع إلــى االتصال 

بالشرطة لتقوم بإزالتها.

الــــذي أضــــاف بـــأن الــصــواريــخ تــحــمــل تــهــديــدًا 
وأجــزاء  الشظايا  إذ تنشر  مــزدوجــًا لألهالي، 
ــداف الــتــي تــاحــقــهــا عــلــى مــســاحــات  ــ مـــن األهــ
 
ً
ر املــشــوخــي مــنــه قــائــا

ّ
ــذ واســـعـــة، وهـــو مـــا حــ

األجـــزاء غير  إن عوامل خارجية مثل تحريك 
املــنــفــجــرة بــشــكــل خـــاطـــئ، أو ضــربــهــا بجسم 
صلب أو نتيجة ارتفاع الحرارة في محيطها 

كلها عوامل قد تؤدي إلى انفجارها.

تهديد لمنازل الفقراء
ــائـــات الـــتـــي تقطن  ــعـ يــنــصــح املـــشـــوخـــي الـ
ــألــــواح الــصــفــيــح أو  فـــي بـــيـــوت مــســقــوفــة بــ
اإلســـبـــســـتـــوس، أو تــعــيــش فــــي »عـــشـــش«، 
لــديــهــا غــــرف حــصــيــنــة أسقفها  تــوجــد  وال 
خرسانة مسلحة، بترك املنازل عند حدوث 
تــصــعــيــد، والــلــجــوء إمـــا إلـــى مــنــازل جــيــران 
الشرقية  املناطق  عن  االبتعاد  أو  حصينة، 
ــكــــون فــــي مــــرمــــى إطــــاق  ــتــــي عـــــــادة مــــا تــ الــ

صواريخ القبة الحديدية.
وأكد مقداد أن عدد صواريخ القبة الحديدية 
التي أطلقت وانفجرت فوق القطاع في جوالت 
بـــاآلالف، ففي جولة  كــان  املتاحقة  التصعيد 
ــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــــرة فــ ــيـ ــ الــتــصــعــيــد األخـ
الثاني املاضي، قدرت هندسة املتفجرات عدد 
صـــواريـــخ الــقــبــة الــحــديــديــة الــتــي أطــلــقــت في 
محيط غــزة بحوالي 400 صـــاروخ خــال أقل 

من 24 ساعة.
وعــبــر جــولــة ميدانية فــي مناطق شــرق رفــح، 
وخان يونس، ووسط القطاع، وتحديدًا مخيم 
الــبــريــج، وكــذلــك شـــرق مــديــنــة غـــزة والــشــمــال، 
املــنــازل في  كـــون غالبية  التحقيق  مــعــّد  وثـــق 
ــــذه املـــنـــاطـــق مـــتـــواضـــعـــة الـــبـــنـــاء، مــســقــوفــة  هـ
أســطــحــهــا بــالــصــفــيــح واإلســـبـــســـتـــوس، فيما 
بالسكان  مكتظة  عشش  فــي  كــثــيــرون  يعيش 
وقريبة من حدود القطاع مع كيان االحتال، 
وتكون في كل جولة تصعيد عرضة لسقوط 
يزيد من مخاطر  ما  الحديدية،  القبة  شظايا 
ــة نــصــف  ــرابــ ــخ الـــتـــي تـــهـــدد قــ ــواريــ تـــلـــك الــــصــ
الغزيني محمد  إفـــادة  مليون شخص، حسب 
في  يقطنان  اللذين  شـــراب،  الله  وعبد  معمر، 
شــــرق مــديــنــة خــــان يـــونـــس، وأكـــــدا أنــهــمــا مع 
كــل جــولــة تصعيد يــتــخــذان إجــــراءات خاصة 
القبة  صــواريــخ  مــن  للحماية  منزليهما،  فــي 

الحديدية، التي تسقط شظايا في كل مكان.
ــام 11 و12  ونــفــذت هــنــدســة املــتــفــجــرات فــي أيـ

انفجر  400 صاروخ 
فوق القطاع 

خالل جولة التصعيد 
األخيرة

المنازل المسقوفة 
باإلسبستوس 

والصفيح األكثر 
تعّرضًا للتدمير 

السبت 12  يناير/ كانون الثاني 2019 م  6  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1594  السنة الخامسة
Saturday 12 January 2019

شظايا صواريخ القبة الحديدية تهّدد حياة الفلسطينيين )العربي الجديد(


