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الفصلية نافذة تطل الهيئة من خاللها على املواطنني الفلسطينيني وتتواصل معهم بآخر مستجدات حقوق املواطن.

رئيس التحرير: مجيد صواحلة
أعضاء هيئة التحرير: إسالم التميمي، بهجت احللو، معن ادعيس، مصطفى ابراهيم، نسمة احللبي

بتاريخ 7 آب 2021، انتخب مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق 
لمجلس  رئيساً  عاروري  عصام  األستاذ  المظالم"،  "ديوان  اإلنسان 
جورج  الدكتور  السابق  العام  المفوض  قدم  أن  بعد  المفوضين، 

جقمان استقالته ألسباب شخصية.
وكان مجلس المفوضين وخالل اجتماعه نصف السنوي الذي جرى 
لألستاذ عصام  الدكتور جقمان خلفاً  انتخب  تموز 2021  منتصف 

يونس الذي أنهى فترة واليته.

عدة  منذ  الهيئة  مفوضي  بعضوية مجلس  عاروري  األستاذ  ويتمتع 
سنوات وهو مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق األنسان، 
في  وعضو  الفلسطينية،  األهلية  المنظمات  لشبكة  مؤسس  عضو 
منظمات  مجلس  تأسيس  في  وساهم  الحالية،  التنسيقية  لجنتها 
حقوق  عن  للدفاع  األهلي  واالئتالف  الفلسطينية  اإلنسان  حقوق 
ويحمل  العامة.  الحريات  عن  للدفاع  األهلية  والحملة  المقدسيين 

شهادتي الماجستير في اإلدارة وبكالوريوس في علم االجتماع.
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االفتتاحية
استمر العدوان اإلسرائيلي االحتاللي على قطاع غزة 
بقصف  المدنية  األعيان  مستهدفًا  يومًا  عشر  أحد 
مساء  العدوان  بدأ  الحربية،  بالطائرات  مباشر 
يوم  فجر  وحتى  مايو  أيار/  من  العاشر  االثنين  يوم 
الجمعة الحادي والعشرين من ذات الشهر حين دخل 

اتفاق وقف إطالق النار حيز التنفيذ. 

اندلعت  غزة  قطاع  على  العدوان  فترة  وخالل 
مواجهات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بمدينة 
فلسطين  مدن  لمختلف  انتقلت  ما  سرعان  اللد 
نتيجة  والرملة،  وعكا  ويافا  حيفا،  التاريخية، 
المصلين  اعتداءاتها على  االحتالل  قوات  لمواصلة 
المتضامنين  والمعتصمين  األقصى  المسجد  في 
في حي الشيخ جراح مع العائالت المهددة منازلهم 
بالمصادرة، وتضامنًا مع قطاع غزة، في مشهد وحد 
التاريخية  فلسطين  أرض  على  الفلسطيني  الشعب 
متجاوزًا تقسيمات االحتالل ونتائج النكبة والنكسة.

فمع بداية اليوم األول من شهر رمضان المبارك )31 
تنظيم  نيتها  استيطانية  جماعات  أعلنت  نيسان( 
رمضان   82 يوم  األقصى  للمسجد  اقتحام  أوسع 
القدس«  »يوم  يسمى  ما  بمناسبة  مايو/أيار(،   01(
ذاته  الشهر  من  عشر  الخامس  وفي  اإلسرائيلي، 
ما  بمناسبة  األقصى  المسجد  مستوطنون  اقتحم 
اقتحمت  فيما  إسرائيل«،  »استقالل  ذكرى  يسمى 
المصلين  لتخرج  مساًء  المسجد  االحتالل  قوات 

المعتكفين.

كشفت  ابريل  نيسان  من  والعشرين  الحادي  وفي 
للمستوطنين  مخططات  استيطانية  جمعيات 
الهجوم  بهدف  العرب«،  »ليحترق  عليها  أطلقوا 
المحتلة،  الشرقية  القدس  في  الفلسطينيين  على 
الشبان  بين  ما  مواجهات  لوقوع  أدى  الذي  األمر 
وشرطة  والمستوطنين  جهة  من  الفلسطينيين 
 05 اعتقال  إلى  أدت  أخرى  جهة  من  االحتالل 
فلسطينيًا وإصابة 501 آخرين بجراح متفاوتة. فيما 
استمرت اعتداءات المستوطنين وإجراءات االحتالل 
الغربية  الضفة  وبلدات  التعسفية في مختلف مدن 
المواجهات في  بدأت  أن  إلى  الرئيسة.  الطرق  وعلى 
السابع من أيار/ مايو في القدس المحتلة وتحديدًا 

عندما  جراح  الشيخ  وحي  القديمة  البلدة  في 
االحتالل خالل  لقوات  المقدسيون  األهالي  تصدى 
فلسطينية  عائالت  بيوت  على  االستيالء  محاولتها 
وبعد  المستوطنين.  لصالح  جراح،  الشيخ  حي  في 
ثالثة أيام اقتحمت أعداد كبيرة من جيش االحتالل 
المصلين  على  واعتدت  مرتين  األقصى  المسجد 
متفاوتة  بجراح  مواطنًا   053 نحو  إصابة  عنها  نتج 

بالرصاص المعلف بالمطاط واألعيرة النارية.

الماضي  مايو  أيار  من  العاشر  االثنين  يوم  ومساء 
شنت  فقد  غزة،  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  بدأ 
غارات  سلسلة  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  طائرات 
قصف  مع  ترافقت  غزة  قطاع  على  عنيفة  جوية 
مدفعي عشوائي وآخر من بحرية االحتالل المتمركزة 
قبال شواطئ القطاع. استهدف القصف اإلسرائيلي 
بشكل أساسي األعيان المدنية والبنية التحتية، مثل 
والمدارس  المدنية  الحكومية  والمقرات  المنازل 
والشوارع ومحطات تحلية المياه، إضافة إلى قصفها 
بشكل مباشر تجمعات بشرية في الشوارع، كما قصفت 
بشكل مباشر بعض المركبات، األمر الذي أدى وعلى 
مدار أحد عشر يومًا من العدوان إلى سقوط الكثير 
وشيوخًا،  ونساًء  أطفااًل  المدنيين،  الضحايا  من 
اقتصادية فادحة، كونه استهدف  عالوة على خسائر 
سكنية  أبراجًا  شملت  مدنية  أعيانًا  متعمد  بشكل 
ومنازل ومبان حكومية ومقار أجهزة شرطية وأمنية، 
وبنوكًا  زراعية،  وأراٍض  رئيسية  وطرقًا  ومؤسسات 

ومعامل باطون وورش حدادة، ومدارس ومساجد.

انتهاكات  تفاقم  في  االحتالل  العدوان  أمعن  لقد 
التحتية،  البنى  تدمير  األساسية،  اإلنسان  حقوق 
تقويض البنى االقتصادية، والعجز التام في تقديم 
اإلجراءات  هذه  واندرجت  الحيوية،  الخدمات 
الجماعي  العقاب  سياسة  ضمن  جميعها  التعسفية 
قطاع  سكان  بحق  االحتالل  سلطات  تنتهجها  التي 
وتجاهلها  عامًا،  عشرة  خمسة  منذ  الُمحاصر  غزة 
لكل المواثيق الدولية التي تدعو لحق الشعوب في 
تقرير مصيرها، وحق المدنيين العزل بالحماية في 

أوقات الحروب والنزاعات. 

وتبقى مدينة القدس أصل الحكاية ومحور القضية.
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حكاية حي الشيخ جراح من اللجوء
إلى التهويد والتشريد 

لجنة إسكان حي الشيخ جراح 

جـاء العـدوان الحربـي اإلسـرائيلي علـى قطـاع غـزة كنتيجـة مباشـرة لتطـورات ميدانيـة متالحقـة 
تمثلت في اإلجراءات اإلسرائيلية التهويدية لحي الشيخ جراح، ومحاوالت المستوطنين تنظيم 

اقتحامـات واسـعة للمسـجد األقصـى بحمايـة أمنية إسـرائيلية.

فصمـود المقدسـيين ودفاعهـم عـن األقصـى وحـي الشـيخ جـراح بسـكانه وبيوتـه، أكـد علـى حقيقـة 
راسـخة مفادهـا أن القـدس هـي الخـط األحمـر الـذي ال يمكـن قبـول تجـاوزه، فالتفـاف الشـعب 
الفلسـطيني حـول قضيتـه المركزيـة أبطـل حالـة الفصـل التـي تسـعى دولـة االحتـالل لتكريسـها 

والمتمثلـة فـي الفصـل مـا بيـن الضفـة الغربيـة والقـدس وقطـاع غـزة. 
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جـراح  الشـيخ  حـي  حكايـة  تلـك 
القديمـة  البلـدة  شـمال  الواقـع 
المحتلـة،  القـدس  مدينـة  مـن 
االسـتيطان  غـول  يتهـدده  والـذي 
بأكملـه،  الحـي  علـى  باالسـتيالء 
 28 بحـق  تنفيـذه  بـدأ  والـذي 
يقطنهـا  أسـره  عائلـة حوالـي 70 
550 شـخصاً، وجميعهـم الجئـون 
مناطـق  مـن   1948 عـام  هجـروا 
مختلفـة مـن فلسـطين التاريخيـة. 
لقـد قضت العائالت الفلسـطينية 
االحتـالل  تقـارع  وهـي  عامـا   49
محاكـم  خـالل  مـن  ومسـتوطنيه 
تثبيـت  أجـل  مـن  االحتـالل 
هـذه  فـي  ووجودهـم  عيشـهم 
جـراح  الشـيخ  وقضيـة  المنـازل، 
القضايـا  وأقـدم  أطـول  مـن  هـي 
لقـد  اإلسـرائيلية.  المحاكـم  فـي 
تعرضـوا وصمـدوا فـي وجه شـتى 
أصناف الضغوطات والمضايقات 
كـي  واإلغـراءات،  واالعتقـاالت 
السـكن  فـي  حقهـم  عـن  يتخلـوا 
والوجـود فـي حـي الشـيخ جـراح، 

وأجدادهـم. ابائهـم  حـي 

• االحتـالل 	 محكمـة  أصـدرت 
العديـد  مؤخـراً  المركزيـة 
بحـق  االخـالء  قـرارات  مـن 
 78 أسـره   19  8عائـالت 
طفـل،   28 منهـم  شـخص 
الجاعونـي  عائـالت  وتشـمل 
والكـرد  واسـكافي  والقاسـم 
حتـى  مهلـه  واعطتهـم 
2021/5/2  الخـالء منازلهم 
والدجانـي  وداوودي  وحمـاد 
حتـى  مهلـه  واعطتهـم 
منازلهـم،  إلخـالء  آب  شـهر 
قـرار  بحقـه  والصبـاغ صـدر 

قديمـا. اخـالء 

تطور قضية الشيخ جراح
 في بداية الخمسينات تم االتفاق 
ممثلـة  األردنيـة  الحكومـة  بيـن 
ووكالـة  والتعميـر  اإلنشـاء  بـوزارة 
علـى  الالجئيـن  وتشـغيل  غـوث 
توفير المسكن ل 28 عائلة الجئة 
مهجـره، فـي حـي الشـيخ جـراح، 
وفـرت الحكومـة األردنيـة األرض، 
بتكاليـف  الغـوث  وكالـة  وتبرعـت 
إنشـاء 28 منـزالً. وبالفعـل قامـت 
وزارة اإلنشـاء والتعميـر األردنيـة 
مـن  باالنتهـاء   ،1956 العـام  فـي 
بنـاء المنازل وتسـليمها للعائالت. 
مقابـل تخلـى العائالت عن بطاقة 
الغـوث.  وكالـة  لصالـح  اإلغاثـة 
اتفـاق  أبـرم  الصـدد،  هـذا  وفـي 
والتعميـر  اإلنشـاء  وزارة  بيـن 
الفلسـطينية  والعائـالت  األردنيـة 
شـروطه  أهـم  مـن  والـذي 
بدفـع  السـكان  قيـام  الرئيسـية 
أن  أجـرة رمزيـة 50 فلـس، علـى 
يتـم تفويـض الملكيـة للسـكان بعد 
إنقضاء ثالث سـنوات من اسـتالم 
العائـالت للمنـازل، وحيث التزمت 
العائـالت بدفـع األجـرة. ولـم تتـم 
احتـالل  وتـم  التسـجيل  عمليـة 
مدينـة القـدس فـي العـام 1967.

وبالرغم من ذلك تصرف السكان 
قبـل  والمنـازل  لـألرض  كمالكيـن 
مـن  عـدد  وقـام  المدينـة  احتـالل 
تراخيـص  باسـتصدار  العائـالت 
القـدس الضافـة  بلديـة  مـن  بنـاء 
بنـاء وتوسـيع الوحـدات األصليـة. 
وزارة  مـن  اإلذن  واسـتصدروا 
اإلنشـاء والتعمير األردنية لتأجير 

جـزء مـن المنـازل. 

 1967 حزيـران  حـرب  وبعـد 
واحتالل إسرائيل للضفة الغربية، 

غـزة،  وقطـاع  القـدس  فيهـا  بمـا 
االسـتيطانية،  الجمعيـات  قامـت 
ولجنـة  السـفارديم  طائفـة  لجنـة 
اليهـود  )لجنـة  إسـرائيل  كنيسـت 
األشـكناز( باحتـالل منـزل إحـدى 
العائـالت، عائلـة الشـنطي، حيـث 
كانـت العائلـة حينها تقضي إجازة 
الصيـف فـي الكويـت ولـم تسـتطع 
وقامـت  الحـرب.  بسـبب  العـودة 
باالسـتيالء  الجمعيـات  نفـس 
بدعـوى  الحـي  فـي  مغـارة  علـى 
الصديـق،  انها مغارة شـمعون 
وتـم  مقـدس،  مـكان  باعتبارهـا 
تحويـل منـزل الشـنطي الـى مكتب 

لهـم. 

وفي العام 1972 قامت الجمعيات 
بعمليـة تسـجيل مجـدداً فـي دائرة 
القـدس،  فـي  األراضـي  تسـجيل 
الحـي  أرض  تملـك  أنهـا  تدعـى 
بنـاء علـى مسـتندات  منـذ 1885 
ومعلومـات خاطئـة ومضللة. وبعد 
ان تمـت عمليـة التسـجيل توجهت 
ألربعـة  إخـالء  بدعـوى  للمحكمـة 
)حمـاد  عائـالت  تقطنهـا  منـازل 
والحسـيني(،  وغوشـة  واأليوبـي 
علـى  باالعتـداء  إياهـم  متهمـة 

أمـالك الغيـر دون وجـه حـق. 

المحامـي  العائـالت  أوكلـت 
توسـيا  إسـحق  اإلسـرائيلي 
حيـث  عنهـم،  للترافـع  كوهيـن 
كان المحامـون الفلسـطينيون فـي 
حينـه مضربـون عـن الترافـع أمـام 
المحاكـم اإلسـرائيلية. وفـي عـام 
المحاكـم  1976 صـدر حكـم مـن 
العائـالت  لصالـح  اإلسـرائيلية 
الدعـوى  رفعـت  التـي  األربـع 
ضدهـا، ينـص علـى أن العائـالت 
قانونـي  بشـكل  موجـودة  األربـع 
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الحكومـة  صالحيـات  وحسـب 
األردنيـة، وأنهـا غيـر معتديـة على 
األرض.  وفـي عـام 1982 قامـت 
بتقديـم  االسـتيطانية  الجمعيـات 
دعـوى ضـد 23 عائلـة فلسـطينية 
وقامـت 17 عائلـة  الحـي،  تقطـن 
بتوكيـل المحامـي اسـحاق توسـيا 
عنهـا،  للدفـاع  ايضـا  كوهيـن 
عقـد  تـم  المـداوالت  وخـالل 
محامـي  بيـن  )اتفـاق(  صفقـة 
الجمعيـات  ومحامـي  العائـالت 
بموجبهـا  اعتـرف  االسـتيطانيه، 
للجمعيـات  االرض  بملكيـة 
الحـي  اهـل  وان  االسـتيطانيه 
سـكان محمييـن، )الحمايـة لثالثة 
األجـره  دفـع  وعليهـا  اجيـال( 
للمسـتوطنبن. بـدون علـم عائالت 

بالموضـوع. الحـي 

االتفاقيـة  تلـك  أصبحـت  لقـد 
للمحاكـم  القانونيـة  المرجعيـة 
القضايـا  فـي جميـع  اإلسـرائيلية 

اعتبـرت  التـي  الالحقـة 
األرض  مالكـي  المسـتوطنين 
أكتشـف  محمييـن.  والسـكان 
مؤامـرة  الصفقـة  بـأن  السـكان 
أضـرت بهـم كثيـراً وثبتـت الملكية 
للمسـتوطنين وعلـى أثـر ذلـك لـم 
تدفـع العائـالت األجـرة النهـا فـي 
منهـا  اقـراراً  يعتبـر  دفعهـا  حالـة 
االسـتيطانية  الجمعيـات  بملكيـة 
بتوكيـل  وقامـت  لـألرض. 
حسـين،  ابـو  صالـح  المحامـي 
الفحـم  أم  مـن  فلسـطيني  محـام 

قضيتهـم.  لمتابعـة 

والغـاوي  تقـم عائـالت حنـون  لـم 
للجمعيـات  االيجـار  بـدل  بدفـع 
حالـة  فـي  النهـا  االسـتيطانية 
دفعهـا يعتبـر اقـراراً منهـا بملكيـة 
الجمعيـات االسـتيطانية لـألرض. 
فقامـت الجمعيـات بتقديـم دعـوة 
جديـدة ضـد أربع عائـالت حنون، 
والحسـيني،  وحجيـج  والغـاوي 

توسـيا  المحامـي  اسـتمر  حيـث 
كوهين بالدفاع عن عائالت حنون 
والغـاوي حيـث اقرت المحكمة ان 
وفـي  االيجـار  بـدل  دفـع  عليهـم 
اخـالء  عليهـم  الدفـع  عـدم  حـال 
منازلهـم. أمـا حجيـج والحسـيني 
ابـو  صالـح  المحامـي  فمثلهـم 
ملكيـة  تحـدى  الـذي  حسـين 
الجمعيـات االسـتيطانية لـألرض. 
بتجميـد  المحكمـة  قامـت  لـذا 
حتـى  والحسـيني  حجيـج  قضيـة 
فيمـا  أمـا  الملكيـة..  اثبـات  يتـم 
والغـاوي،  حنـون  عائلتـي  يخـص 
فقـد قامـت المحكمـة بمطالبتهـم 
بدفـع بـدل ايجـار وفـي حـال عـدم 
الدفـع يتـم اخالئهـم مـن منازلهم. 

وفـي عـام 1999 قامت الجمعيات 
األسـتيطانية برفـع دعـوى جديـدة 
ضـد حنـون والغـاوي لعدم دفعهما 
المحكمـة  قبلـت  حيـث  األيجـار، 
حمايـة  ان  واقـرت  الدعـوى 
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ولـذا  عنهـم  اسـقطت  المسـتأجر 
منازلهـم.  اخـالء  عليهـم  يترتـب 
كـي  اإلخـالء  تجميـد  تـم  انـه  اال 
يتسـنى البـت فـي وضعيـة ملكيـة 
قبـل  مـن  رفعـت  التـي  األرض 
سـليمان  المقدسـي  المواطـن 
درويـش حجازي، عـام 1997، الى 
القـدس  فـي  المركزيـة  المحكمـة 
وطرحـت  االختصـاص،  ذات 
حولـه  التسـاؤالت  مـن  العديـد 
الوثيقـة  تلـك  وقانونيـة  شـرعية 

التاليـة: لألسـباب 

توجـه محامـو العائـالت إلـى . 1
للبحـث فـي األرشـيف  تركيـا 
أو  أصـل  يوجـد  ولـم  التركـي 
السـجل  فـي  للوثيقـة  ذكـر 

التركـي. 

أصليـة . 2 تبـدو  ال  الوثيقـة  أن 
المعلومـات  بعـض  لوجـود 

اليـد.  بخـط  مضافـة 

المقـام . 3 األرض  مسـح  أن 
عليهـا بيـوت العائـالت يظهـر 
التـي  األرض  قطعـة  بـأن 
تتطابـق  ال  الوثيقـة  تشـملها 
المقـام  األرض  قطعـة  مـع 
عليهـا المنـازل فـي األراضـي 

باإلخـالء.  المسـتهدفة 

فـي . 4 األرض  تسـجيل  وأن 
يتـم  لـم  اإلسـرائيلي  الطابـو 

قانونـي.  بشـكل 

فـي عـام 1999 حكمـت المحكمـة 
والغـاوي  حنـون  عائلتـي  علـى 
اإليجـار،  دفـع  لعـدم  باألخـالء 
ودفع مبلغ 75,000 شـيكل عن كل 
االسـتيطانية،  للجمعيـات  عائلـة 
وذلـك بـدل إيجـارات عـن المنـازل 
وتـم تقديـم اسـتئناف علـى الحكـم 
للمركزية، ووضع المحامي المبلغ 
كأمانـة  المحكمـة  صنـدوق  فـي 
األرض،  بملكيـة  البـت  حيـن  إلـى 

يتهـرب  ال  أنـه  للمحكمـة  وليثبـت 
مـن دفـع األجـرة. وفي عـام 2001 
أصـدرت المحكمـة قـرار بإغـالق 
منـزل نبيـل الكـرد بحجـة أنـه قـام 
بإضافـة بنـاء قـرب منـزل والدتـه 
رفقـة الكـرد، وصـادرت المحكمـة 
فـي  وأودعتـه  البيـت،  مفاتيـح 
المحكمـة، وفرضـت عليـه غرامـة 
بنـاء بقيمـة 70,000 شـيكل، وأال 
يتعـرض أحـد للمنـزل لحيـن ثبوت 
 2002 عـام  وفـي  األرض.  ملكيـة 
صـدر قـرار مـن المحكمـة العليـا 
بإخـالء عائلتـي حنـون وغـاوي من 
فـي  تأخرهـا  بإدعـاء  منزليهمـا، 
دفع األجرة. علماً أن المبلغ وضع 
لحيـن  المحكمـة  صنـدوق  فـي 
البـت فـي ملكيـة األرض وبالفعـل 
المـرة  فـي  العائلتيـن  إخـالء  تـم 

.2002/4/22 بتاريـخ  االولـى 

اسـتمرت الجلسـات في المحكمة 
ملكيـة  موضـوع  فـي  للبـت  تباعـاً 
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حجـازي  سـليمان  بيـن  األرض 
حيـث  االسـتيطانية  والجمعيـات 
ثمـان  المـداوالت  اسـتمرت 
 2006 حزيـران  وفـي  سـنوات، 
سـليمان  دعـوى  المحكمـة  ردت 
اقـرت  حيـث  حجـازي  درويـش 
التـي بحوزتـه التثبـت  األوراق  أن 
ردت  كمـا  لـالرض،  ملكينـه 
االسـتيطانية  الجمعيـات  طلـب 
لـألرض.  بملكيتهـا  باالعتـراف 
االسـتيطانية  الجمعيـات  قامـت 
الملكيـة  ببيـع حقـوق  عـام 2003 
بـاألرض لشـركة نحـالت شـمعون، 
يهـودي  يملكهـا  شـركة  وهـي 
بنـاء  فـي  متخصصـة  أمريكـي 
مـن  يتهربـوا  كـي  المسـتوطنات، 
حـول  والبحـث  النقـاش  عمليـة 
مالـك  وجـود  مـن خـالل  الملكيـة 
جديـد لـألرض. كمـا قامت شـركة 
نحـالت شـمعون بتقديـم مخطـط 
لبلديـة القـدس مـن أجـل إصـدار 
وحـدة   250 إلقامـة  بنـاء  رخـص 
اسـتيطانية، ومجمـع علـى أنقاض 

الحـي بعـد إخـالء جميـع المنـازل 
وهدمهـا. 

عـادت  القـرار  هـذا  ضـوء  وعلـى 
عائلتـي حنون والغاوي وبالتوصية 
مـن المحامـي صالـح أبـو حسـين 
تتضـح  أن  إلـى  منازلهـم.  إلـى 
الملكيـة، وبـدأت رحلـة العودة إلى 
المنـازل. تابعـت المحكمـة إرسـال 
باقـي  إلـى  اإلخـالء  إخطـارات 
محمـد  عائلـة  ومنهـا  السـكان، 
منزلـه  مـن  كامـل(  )أبـو  الكـرد 
حتـى تاريـخ 2008/7/13 مدعيـه 
بانـه قـام بالبنـاء علـى أرض تعـود 
ملكيتهـا للجمعيـات االسـتيطانية.   
للعليـا  اسـتئنافا  المحامـي  قـدم 
لوقـف أمـر اإلخالء، ولكنه رفض. 

• بتاريـخ 08/11/9 تـم إخـالء 	
»أبـو  الكـرد  محمـد  عائلـة 
منزلهـم  مـن  اسـرتين  كامـل« 

للمسـتوطنين.  وتسـليمه 

• حنـون 	 عائلتـي  اخـالء  تـم 
بتاريـخ  أسـر،   10 والغـاوي 

وطـرد  بالقـوة   2009/8/2
العائلتين بالشـارع مرة أخرى 

نهائـي.  وبشـكل 

• قـام 	  2009/11/3 بتاريـخ 
باقتحـام  المسـتوطنون 
الكـرد،  رفقـة  عائلـة  منـزل 
المنـزل  علـى  واالسـتيالء 
المحكمـة  قبـل  مـن  المغلـق 

سـنوات.  تسـع  منـذ 

• الجمعيـات 	 أكملـت  لقـد 
علـى  الهجمـة  االسـتيطانية 
أهالـي الحـّي، ورفعـت قضايا 
علـى عـدة عائـالت، الصبـاغ 
وحمـاد  والجاعونـي  والكـرد 
والفتيانـي  واسـكافي  وديـاب 
والسـاليمة  والمانـي 
والقاسـم  والدجانـي  والزيـن 

والـداودي. 

والهجمـة مـا زالـت مسـتمرة علـى 
حـي الشـيخ جـراح بشـكل خـاص، 

وعلـى القـدس بشـكل عـام. 
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غزة قصص الحياة
وهموم إعادة اإلعمار

مصطفى إبراهيم 
منسق المناصرة المجتمعية في قطاع غزة

الهيئة المستقلة

الثالث  املكتب بأضرار، االحد هو  العمل يف مكتبنا. لم يصب  إلى  أيار/ مايو 2021( عدنا  صباح األحد )23 
إلعالن التهدئة وتوقف اجلولة العدوانية احلربية على قطاع غزة، واالستعداد جلولة أخرى من تشديد احلصار 

والعقوبات اجلماعية ضد القطاع وفرض شروط جديدة إلعادة اإلعمار.

السير يف شوارع غزة خاصة شارع عمر املختار وحي الرمال، حيث تنبض املنطقة باحلياة، وكأن احلياة تتحضر 
للعيد وعرض البائعني بضاعتهم خاصة املالبس امام محالهم، واصحاب البسطات يعرضون ما لديهم وهناك 

اقبال على الشراء.

ف
لعو

و ا
 أب

مر
 س

ورة
ص

الم

مقاالت
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املشهد يأخذ اإلنسان للسير قدما 
والوصول إلى مكان برج الشروق 
الذي يتوسط حي الرمال ودمرته 
اإلسرائيلية،  احلربية  الطائرات 
يدمي  واخلراب  الدمار  ومشهد 
القلب، ومشاهد اصحاب احملال 
التجارية يعبر عن وجع من خالل 
الوجوه املتجهمة، وطواقم احصاء 
والتوثيق  والرصد  االضرار 
املجتمع  احلكومية ومن منظمات 
املدني والدولية منتشرة يف املكان.

يصلحون  وعمال  عمل  ورشة 
احملالت  اصابت  التي  االضرار 
بفعل  تضررت  التي  التجارية 
الشظايا  وتطاير  القصف 
دمر  الذي  البرج  ومخلفات 
من  ومنها  احملالت  واجهات 
وخسر  كامل  بشكل  تدمرت 
اصحابها جميع ممتلكاتهم فيها.

واحتفل  املعركة  انتهت 
على  باالنتصار  الفلسطينيون 
صد  يف  االنتصار  قبل  الذات 
إجنازات  وحتقيق  العدوان 
الوحدة  أولها  مهمة،  اعتبروها 
القضية  وإعادة  الوطنية 
الفلسطينية إلى الواجهة. وثانيها 
القدرة على إيالم إسرائيل، على 
القائمة  اإلعالمية  املاكينة  رغم 
القتل  على  التحريض  على 

والدمار والتضليل.

ومجموعات  غزة  بلدية  أعلنت 
بعنوان  مبادرة  شبابية 
اليوم  صباح  بدأت  “حنعمرها”. 
يف  الشروق  برج  أمام  من  التالي 
حي الرمال وانطلق الناس أطفاالً 
لتنظيف  حملة  يف  وشباباً  ونساًء 
وآثار  احلجارة  من  الشوارع 

العدوان.

بدأ  الهدنة  إعالن  انتهاء  مبجرد 
بتحسس  غزة  أهل  الفلسطينيون 
أذهانهم،  يف  والسؤال  أحوالهم، 
للناس  سيعوض  من  بعد؟  ماذا 
والبنية  املدمرة،  البيوت  ويبني 
اإلعمار،  إعادة  وآليات  التحتية 
واستمرار  العدالة،  وغياب 

احلصار واالنقسام؟

املتحدة  األمم  إحصاءات  ذكرت 
نزحوا  مواطن  آالف   107 أن 
قسراً من منازلهم خالل العدوان 
االسرائيلي على القطاع، 71 ألفاً 
“األونروا”،  مدارس  إلى  جلأوا 
منازل  إلى  نزحوا  واآلخرون 

أقاربهم أو أصدقائهم.

عبد  أم  أخبرتني  غزة  شمال  يف 
يف  مدرسة  مديرة  وهي  اهلل، 
الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة 
تتكون  “األونروا”،  الفلسطينيني 
أن اضراراً  أفراد،  عائلتها من 6 
اثناء  منزلها  أصابت  جسيمة 
غزة،  قطاع  شمال  على  الهجوم 
والدها  منزل  إلى  جلأت  وقد 
يف مخيم جباليا يف اليوم الثالث 
للعدوان والذي جتمع فيه نحو 30 
شخصاً، إضافة إلى سكان املنزل. 
سلطات  مع حتذير  ذلك  وتزامن 
املنزل املجاور  االحتالل أصحاب 
ملنزل والدها )يبعد مترين( بأنها 
سوف تدمر املنزل، فاضطرت إلى 
إخالء املنزل مجدداً مع أشقائها 
واطفالها، وبعد نحو نصف ساعة 
قصفت طائرة حربية بالصواريخ 
من  أقل  يف  تدميره  ومت  املنزل 

دقيقة.

األمم  بدأت  األثناء،  هذه  يف 
عن  إحصاءاتها  إعالن  املتحدة 
كما  تدميرها،  مت  التي  املنازل 

اإلعالمي احلكومي  املكتب  أعلن 
وحدة   2075 أن  غزة،  قطاع  يف 
سكنية تضررت بالكامل و15 ألف 
بأضرار  أصيبت  أخرى  وحدة 

جزئية جراء العدوان.

األقارب واألصدقاء الذين زرتهم 
عن  يتحدثون  النار،  وقف  بعد 
الرمال  حي  استهداف  سبب 
برج  بتدمير  معامله  وتشويه 
واجلوهرة،  واجلالء  الشروق 
مزروعة  وغيرها  األبراج  هذه 
كأشجار الزيتون يف احلي الراقي 
تعمدت  والذي  واالقتصادي 
تركز  تدميره.  االحتالل  سلطات 
ضباط  حتذير  على  النقاش 
الناس  اإلسرائيلية  املخابرات 
بهم قبل تدمير  باالتصال هاتفياً 
بأنهم يعرفون  منازلهم، وإيهامهم 

كل تفاصيل حياتهم وجيرانهم.

زينة امتت االربع اعوام قبل خمسة 
وسط  يف  املقال  كتابة  من  ايام 
ر وهي  والدما  القصف واخلوف 
زينة  وبكر،  مروة  الصديقني  ابنة 
طفلة ذكية وسريعة البديهة، اثناء 
وتراجعت  تخاف  بدات  العدوان 
تتوقف،  ال  التي  وطاقتها  حيوتها 
تقول مروة ان زينة كانت تخطط 
منذ  ميالدها  عيد  ليوم  وحتضر 
والديها  مع  اتفقت  العام،  بداية 
ميالد  عيد  حفل  لها  ينظما  أن 
مع  حتتفل  كي  روضتها  يف  كبير 
أصدقائها وهي التي ستقدم لهم 
كعكة  والديها  يعد  وان  الهدايا، 
وآنا  أيلسا  مبجسم  مزينة  كبيرة 
جدها  مع  ايضا  لنحتفل  ونهذب 
أخرى  ومرة  وعمتها.  وجدتها 
أيضا ننظم حفال صغيرا يف بيتنا 
ونحضر كعكة مزينة مباشا والدب 
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وكعكة أخرى بصورة خالها محمد 
الذي حتبه كثيرا.

بيوم  أيضا  معها  يحتفل  ان  على 
ميالدها ونرقص ونغني ويجلبون 
لها الهدايا التي حتب وتقدم هي 

لهم الهدايا أيضا. 

بسبب  تغير  زينة  مخطط  كل 
عدوان االحتالل.

زينة  استيقظت  مروة  تضيف 
ونومها  ليلة عصيبة  بعد  صباحا 
املتقطع بسبب خوفها من صوت 
القصف وقالت لي : صباح اخلير 
سألتني:  ثم  حالك،  كيف  ماما 

ومش  ميالدي  عيد  اليوم  صح 
الروضة  يف  حفلة  نعمل  حنقدر 
عشان يف حظر وحرب واصحابي 
مش موجودين؟ وتااله سؤال آخر 
: كمان خالو مش حينفع ييجي هو 
احلرب  وتاتا صباح عشان  وأمل 
بس  رأيك  شو  خلص  طيب  ؟ 
تخلص احلرب نعمل أحلى حفلة؟ 
أجبتها؛ طبعا ماما رح نعمل احلى 
ان  هدايا  احلى  ونقدملك  حفلة 
كيكة  بعملك  حابة  واذا  اهلل  شاء 
شو  صغيرة  حفلة  وبنعمل  اليوم 
رأيك ؟ أجابتني ال ال ماما بعدين 
بدي  ما  بعدين عشان يف قصف 

اليوم مش جاي عبالي كيك وبس 
تخلص احلرب بنعمل حفلة.

خالل األيام املقبلة، سيفتح نقاش 
واجلهة  اإلعمار  إعادة  حول 
سيشرف  ومن  عنه  املسؤولة 
اإلعمار،  آليات  ويراقب  عليه 
وقضايا عالقة ويف مقدمتها ملف 
السلطة  حتمل  وعدم  الضحايا 
ورفضها  املسؤولية  الوطنية 
شخص   1400 نحو  تسجيل 
يف   ،2014 عدوان  يف  سقطوا 
واجلرحى”  الشهداء  “مؤسسة 
تقول  التحرير.  ملنظمة  التابعة 
السلطة “خلي حماس تدفع لهم”.
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مقاالت

اآلثار النفسية للعدوان األخير
على قطاع غزة

د. ياسر أبو جامع
مدير برنامج غزة للصحة النفسية

لست متأكدًا من أين ينبغي علي أن أبدأ الحديث، لكن هناك أمران أرغب أن أبدأ بهما: 

أول هذين األمرين هو أن أقدم بعض اإلحصائيات، أما األمر اآلخر فيتعلق باإلجابة عن سؤال طالما  سألني 
عنه الكثيرون، وهو كيف اختلف هذا العدوان عن سابقِه.

حسنا، لقد تعرضنا لثالثة عدوانات ثم اندلعت احداث مسيرات العودة الكبرى، وبعد ذلك واجهنا هذا العدوان 
الذي استمر لمدة 11 يوم.  فهل كان االعتداء األخير مختلفا عن سابقيه، وإلى أي حد كان صعبا. 

وفقا لألرقام التي نشرتها مواقع مختلفة وصل عدد ضحايا العدوان ممن فقدوا حياتهم إلى 153 انسان، منهم 
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بين  من  امرأًة،   39 و  طفاًل،   66
حوامل  نساء  أربع  النساء  هؤالء 
أيضاً  هناك  كان  كما  لألسف، 
مسناً.   17 الضحايا  ضمن  من 
الجرحى  بعدد  يتعلق  فيما  أما 
فوصل العدد إلى 1948 وهو رقم 
الكثير.  لنا  ويعني  للدهشة  مثير 
صنفت جراح 25% من اإلصابات 
بين متوسطة وخطيرة، واشتملت 
و  امرأة   389 طفل،   610 على 

102 مسن. 

النفسية  اآلثار  عن  وللحديث 
اسبوعين  نرجع  دعونا  للعدوان، 
كان  حيث  األحداث  قبل  ما  إلى 
غزة  قطاع  في  األساسي  القلق 
هو  كما  كوفيد19،  بوباء  يتعلق 
في  آخر  مكان  أي  في  الحال 

العالم. 

ففي برنامج غزة للصحة النفسية 
يردنا  الذي  األساسي  القلق  كان 
من المتصلين على خط اإلرشاد 
أولئك  وأيضا  المجاني  الهاتفي 
مراكزنا  يزورون  كانوا  الذين 
بقضايا  يتصلون  المجتمعية 
الوضع  احدهما  بأمرين:  تتعلق 
فمستوى  الصعب.  االقتصادي 
غزة  قطاع  في  المرتفع  البطالة 
 %50 من  أكثر  إلى  يصل  والذي 
للفئة  البطالة  مستوى  )وأيضا 
إلى  وصلت  ال30  تحت  العمرية 
غالبية  أن  يعني  وهذا   )%60
أما  البطالة(.  من  يعاني  الشعب 
فيما يتعلق بنسبة العاملين، نجد 
أن 85% منهم يعملون بشكل غير 
بالكاد  أنهم  يعني  وهذا  منتظم 
يحتالون لقمة العيش. وهذه هي 
عبارة عن عمالة يومية مثل سائق 
شعبي  سوق  في  كبائع  أو  أجرة 

هذا  من  شيء  أم  الخضار  يبيع 
القبيل. 

من  للحد  وضعت  التي  فالقيود 
انتشار وباء كورونا والتي تضمنت 
االجتماعي  التباعد  قوانين 
الشعبية  األسواق  بعض  واغالق 
في  االقتصادية  العجلة  أعاقت 
الناس  دفع  ما  وهذا  غزة،  قطاع 
االكتئاب  من  حالة  من  للشكوى 
أمورهم  تدبير  حيال  والقلق 
االقتصادية سواء من توفير مواد 
احتياجاتهم  أو  والوقاية  التعقيم 
وكان  يومي.  بشكل  الغذاء  من 
متعلق  أيضا  هنا  اآلخر  القلق 
األطفال.  مع  التعامل  بكيفية 
في  اطفال   5 متوسطه  ما  هناك 
األكثر  هي  بيئة  في  بيت،  كل 
مستوى  على  بالسكان  اكتظاظا 
العالم. وكان التحدي كيف يمكن 
أن يتم االبقاء على هؤالء األطفال 
لقوانين  امتثاالً  منازلهم  داخل 
التباعد االجتماعي  وأيضا تعليق 
ذلك  في  كنا  التعليمية.  العملية 
موجة  مع  التعامل  نحاول  الوقت 
حيث   19 كوفيد  وباء  من  ثانية 
اجرت  التي  الحاالت  عدد  وصل 
 40%   –  35 إلى  المسحة  لها 
العينات  بين  من  إيجابية  حالة 
المخاوف  كانت  إذا  العشوائية. 
عندما  ولكن  كورونا  بوباء  تتعلق 
المخاوف  ذهبت  العدوان  حدث 

في اتجاه آخر. 

السؤال الذي يطرحة الناس يتعلق 
واختالفه  العدوان  هذا  بطبيعة 
وقد  انه  خصوصا  سابقيه،  عن 
بلغ الناس أنه في ليلة من ليالي 
 160 الطائرات  شنت  العدوان 
غارة على شمال قطاع غزة – في 

وكان  حانون.  وبيت  الهيا  بيت 
الناس يسألونني هل كانت األمور 
تشبه ما حدث في عام  2008. 
وبالتالي هل تكون األثار النفسية 
مشابهة؟ بعض األشخاص يسألون 
مشابه  األخير  العدوان  كان  هل 
نعم،  ربما  ذاك؟  آن  حدث  لما 
مختلف.  شيء  تمة  هناك  ولكن 
الغارة  حدثت   2008 عدوان  في 
األولى خالل دقيقتين واستهدفت 
البالغ  غزة  قطاع  انحاء  جميع 
مساحته 370 كيلومتر مربع. لكن 
ان  العدوان األخير  ما حدث في 
أكثر  إلى  يستمر  القصف  هذا 
متواصلة  دقيقة   30 أو   25 من 
دقيقة   40 إلى  يستمر  أحياناً  أو 
من القصف المتتابع، حيث تسمع 
مدينتك  في  االنفجارات  صوت 
الجغرافية  منطقتك  في  أو 
أفراد  أن  لدرجة  الصغيرة 
عائلتك من أطفال ونساء لم يكن 
يلتقطوا  أن  حتى  الفرصة  لديهم 
التي  أنفاسهم من الخوف والهلع 
فكان  االنفجارات،  هذه  تسببه 
 40 إلى   25 من  يستمر  القصف 
في  األمر  هذا  واستمر  دقيقة. 
كل المدن وفي كل المناطق وفي 
ليالي مختلفة، بما لم يدع مجال 
ألحد أن يشعر أنه آمن، أو حتي 
أن يشعر بلحظة من األمن، فكان 
الجهاز العصبي للشخص في هالة 
تهيج شديد ألكثر من 25 دقيقة. 
التجارب  أكثر  هذه،  كانت  لقد 
رعباً على مدار كل ما وجهناه من 
سواء  السابقة،  التصعيد  حاالت 
شاملة  عسكرية  عمليات  كانت 
التي شنت  الثالثة  العمليات  مثل 
التي  المناوشات  أو  القطاع  على 
كانت تحدث في بعض الليالي من 
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بذعر  تسبب  وهذا  آلخر.  وقت 
شديد لمليونين نسمة.

األمر الثاني المختلف أن غالبية 
عليها  االعتداء  تم  التي  األماكن 
ونتحدث  المدن،  قلب  في  كانت 
مرتفعة  مباني  تسوية  عن  هنا 
عندنا  تعرف  ما  أو  باألرض، 
باألبراج، ففي غزة تم تدمير 4 أو 
5 منها في مدينة غزة. ولقد كانت 
الصدمة عندما لقيت أسر كامله 
االعتداءات،  هذه  خالل  حتفها 
ففي مخيم الشاطئ عائلة من 10 
وكان ضمن  نَْحبُها،  أفراد قضت 
الضحايا 8 أطفاء وسيدتين. إذا 
عايشناه  الذي  والرعب  الخوف 
خالل اإلحدى عشر يوماً لم يكن 
له مثيل في السابق، حقا لم نعهد 

هذا األمر من ذي قبل. 

 2014 عام  في  هذا؟  يعني  ماذا 
وقف  عن  االعالن  تم  عندما 
برنامج  في  قمنا  النار  اطالق 
بإرسال  النفسية  للصحة  غزة 
األولي  النفسي  اإلسعاف  طواقم 
أوقات  في  التدخل  طواقم  أو 
األزمات التابعة لنا إلى المجتمع، 
من  الفرق  هذه  تتكون  وكانت 
كان  حيث  وأخصائية  أخصائي 
التي  التحديات  حديد  الهدف 
وتقييم  المجتمع  أفراد  يوجها 
لقد  الواقع.  مع  التأقلم  حالة 
التحديات.  من  الكثير  وجدنا 
عن  يعبرون  كان  فاألطفال 
معاناتهم من الخوف الشديد حيث 
كانوا يترجمون هذا الخوف على 
شكل حاالت غضب، عدم القدرة 
بذويهم،  تشبتهم  الهدوء،  على 
الليلي،  الفزع  وحاالت  التمرد، 
فزعين  يستيقظون  كانوا  حيث 
في منتصف الليل، باإلضافة إلى 
لألسف  وهي  الالإرادي،  التبول 
عدوان.  كل  بعد  تحدث  أمور 
صورة  طوروا  األطفال  وبعض 
ما  اضطراب  ألعراض  متكاملة 
بعد الصدمة. في الشهور األربعة 
تم   2014 عدوان  بعد  األولى 
الصدمة  بعد  ما  كرب  تشخيص 
لدى 51% من األطفال المترددين 
على مراكز البرنامج، 11% كانوا 
الالإرادي،  التبول  من  يعانون 
مرتبطين  اإلضطرابين  وهذين 
باألحداث الصادمة. أما بالنسبة 
للبالغين، فتم تشخيص اضطراب 
ما بعد الصدمة لدى 31% منهم، 
في  اكتئاب.  لديهم  كان   %25 و 
ذلك الوقت قالت اليونيسيف أن 
أكثر من 370 ألف طفل يحتاجون 

لتدخالت نفسية.

أما في أعقاب االحداث األخير، 
ونظراً لصعوبة األحداث الصادمة 
من  أعداد  أن  المتوقع  من  فإنه 
يحتاجون تدخالت نفسية  سيكون 
أكبر. ما يؤكد ذلك انه في العام 
2014-2015 كنا نجد من خالل 
اجرينها  التي  المنزلية  الزيارات 
الناس كانوا بحاجة  أن 20% من 
إلى إحالة إلى مراكزنا المجتمعية  
لتلقي خدمات عالجية وإرشادية 
أن  فأتوقن  اآلن  أما  إضافية. 

النسبة ستكون أكبر. 

أخيراً، ال تزال تشير تقارير وزارة 
المسح  نتائج  بخصوص  الصحة 
العشوائي لفيروس كورونا إلى أن 
يعني  إيجابية. وهذا  النتائج  ثلث 
ويالت  من  الخارج  الجتمع  أن 
العدوان سيعود إلى مقارعة هذا 
ما  وبالتأكيد  القاتل،  الفيروس 
نفسية  اثار  من  ذلك  يصاحب 

أشرنا لها سابقاً. 

كبيرة  زيادة  هو  نتوقعه  ما  إذا 
الصحة  للتدخالت  الحاجة  في 
النساء  بين  خصوصا  النفسية، 
في  ذروة  نتوقع  وأيضا  واألطفال 
كورونا  بوباء  االصابة  حاالت 
النظام  سيتمكن  كيف  نعلم  وال 
هذه  مع  التعامل  من  الصحي 
التحديات خالل االسابيع القليلة 
في  سنقوم  تأكيد  وكل  القادمة. 
النفسية  للصحة  غزة  برنامج 
اآلثار  لمواجه  جهدنا  ببذل 
ولكن  العدوان،  الناجمة عن هذا 
توقف  نؤكد مجددا علي ضرورة 
هذه االعتداءات وإلزام اإلحتالل 
باحترام القوانين الخاصة بحقوق 
للعدالة  يكن  لم  إذا  اإلنسان 

والحرية أن تتحقق عاجال. 
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اإلعالم والتحول في مسار العدوان

أ. فتحي صباح
رئيس المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية

كعادتهـم فـي كل حـرب وعـدوان علـى الشـعب الفلسـطيني، لعـب الصحافيـون الفلسـطينيون دورا بـارزا فـي تغطيـة 
العـدوان األخيـر علـى قطـاع غـزة، الـذي اسـتمر 11 يومـا، وراح ضحيتـه أكثـر مـن 260 شـهيدا، أكثـر مـن نصفهـم 

مـن المدنييـن، مـن بينهـم صحافـي واحـد.

ومنـذ اللحظـة األولـى للعـدوان اإلسـرائيلي علـى قطـاع غـزة فـي العاشـر مـن أيـار )مايـو( 2021، وحتـى نهايتـه فـي 
الحـادي والعشـرين مـن الشـهر ذاتـه، لـم يتوقـف الصحافيـون عـن تغطيتهـم المباشـرة والشـاملة لـكل تفاصيلـه.
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وخـاض الصحافيـون هـذه الجولة 
مـن  أكثـر  علـى  المواجهـات  مـن 
العـدوان  يقتصـر  لـم  إذ  صعيـد، 
قبلهـا  بـدأ  بـل  غـزة،  قطـاع  علـى 
إلـى  الحقـا  وامتـد  القـدس،  فـي 
وبعدهـا  الغربيـة،  الضفـة  مـدن 
تغطيـة  ظـل  فـي   ،48 مـدن  إلـى 
اعتـداء  لـكل  وتفصيليـة  سـريعة 

وحـدث.

علـى  العـدوان  يرتبـط  مـا  وعـادة 
قطـاع غـزة بإدعـاء إسـرائيلي أن 
الهـدف منـه القضـاء علـى حركـة 
المقاومـة  وفصائـل  »حمـاس« 
إال  »االرهابيـة«،  الفلسـطينية 
التـي يرتبـط  المـرة األولـى،  أنهـا 
كبيـر  بعنـوان  العـدوان  فيهـا 
يمثـل حاضـر وماضـي ومسـتقبل 
مدينـة  هـو  الفلسـطيني  الشـعب 
وجرائـم  وممارسـات  القـدس 

فيهـا. االحتـالل 

المعـارك  تكـن  لـم  هنـا  ومـن 
غـزة،  مـن  العسـكرية  والمواجهـة 
القـدس  مـن  الشـعبية  والمقاومـة 
والضفة ومنطقة 48 هي المعركة 
الوحيـدة، التـي يخوضهـا الشـعب 
النهـر  بيـن  موحـدا  الفلسـطيني 
والبحـر، للمـرة األولـى منذ النكبة 
هنـاك  كانـت  بـل   ،1948 عـام 
تقـل  وال  ضـراوة،  أشـد  معركـة 
أهميـة عنهـا هـي معركـة الروايـة.

االحتـالل  سـلطات  سـعت 
روايـة  ترويـج  إلـى  اإلسـرائيلي 
تتعـرض  اسـرائيل  أن  مفادهـا 
فصائـل  قبـل  مـن  للقصـف 
فلسـطينية »ارهابيـة« في مقدمها 
مسـتند  روايـة  »حمـاس«،  حركـة 
األرض  أصحـاب  أنهـم  الـى 
الذيـن يسـعون للعيـش بسـالم مـع 

والعـرب،  الفلسـطينيين  جيرانهـم 
إال أنهـم يواجهون القتل والقصف 

والدمـار.

واسـتخدم السـلطات اإلسرائيلية، 
اإلسـرائيليين  االف  ومعهـا 
تحـت  »إسـرائيل  وسـم  وغيرهـم 
القصـف«، الـذي أصبـح »ترينـدا« 
في األيام األولى للعدوان، قبل أن 
يشحذ الفلسـطينيون ومناصريهم 
ويسـتخدمون  الهمـم  العالـم  عبـر 
أهمهـا  الوسـوم،  مـن  مجموعـة 
و»غـزة  جـّراح«،  الشـيخ  »أنقـذوا 

اإلسـرائيلي. القصـف«  تحـت 

علـى  الشـعبية  للوحـدة  ونظـرا 
فلسـطين  أرض  كل  فـي  األرض 
الروايـة  تقدمـت  التاريخيـة، 
االسـرائيلية  علـى  الفلسـطينية 
التواصـل  شـبكات  علـى 
الروايـة  أن  وبـدا  االجتماعـي، 
أخـذت  االسـرئيلية  واألكاذيـب 
تنكشـف شـيئا فشـيئا أمـام الـرأي 

العالمـي. العـام 

وعلى خط مواٍز، كان الصحافيون 
عدسـات  يصوبـون  الفلسـطينيون 
كاميراتهـم، ويكتبـون روايـة وقصة 
مسـتندة إلـى الحـق والحقيقـة في 
يـكاد  مسـبوق  غيـر  مهنـي  عمـل 
جعـل  مـا  أخطـاء،  أي  مـن  يخلـو 
مـن  يسـتغرب  أجنبيـا  صحافيـا 
أن هـذه التغطيـة المباشـرة، وكل 
ليسـت  اإلنسـانية  القصـص  هـذه 
مـن صنيـع صحافييـن أجانـب، بل 

العالـم. أبهـروا  فلسـطينيين 

ولعـل هـذا مـا يقسـر االعتـداءات 
الصحافييـن  علـى  االسـرائيلية 
مناطـق  كل  فـي  الفلسـطينيين 
مدينـة  مـن  بـدءاً  المواجهـات 

بمـدن  ومـرورا  المحتلـة،  القـدس 
الضفة الغربية ومدن 48، وانتهاء 
بقطـاع غـزة، حيـث قتلـت طائـرة 
إسـرائيلية الصحافـي يوسـف أبـو 
حسـين فـي بيتـه فـي مدينـة غـزة.

كما عمدت سلطات االحتالل إلى 
تسـتخدمها  أبـراج  ثالثـة  تدميـر 
وسـائل إعـالم فلسـطينية وعربيـة 
الجـالء  أبـراج  وهـي  ودوليـة، 
مـا  بـكل  والجوهـرة،  والشـروق 
ومعـدات  بـث  أجهـزة  مـن  فيهـا 

وغيرهـا. حاسـوب  وأجهـزة 

عنـد  الجـالء  بـرج  تدميـر  ولعـل 
يـوم  الثالثـة والنصـف مـن عصـر 
السـبت الخامـس عشـر مـن آيـار 
)مايـو( 2021 فـي الذكـرى الثالثـة 
والسـبعين لنكبـة فلسـطين، الـذي 
محليـة،  إعـالم  وسـائل  يضـم 
الجزيـرة  قنـاة  الـى  إضافـة 
القطرية، ووكالة األنباء األميركية 
»اسوشـيتدبرس«، جعـل  العالميـة 

سـباته. مـن  يسـتفيق  العالـم 

التـي  األولـى،  المـرة  هـي  ولربمـا 
يضـم  بـرج  تدميـر  فيهـا  يصبـح 
فـي  تحـول  نقطـة  إعـالم  وسـائل 
مسـار العـدوان اإلسـرائيلي علـى 
القطـاع، إذ أن ردود الفعـل علـى 
تدميـر بـرج الجـالء أثـارت غضب 
ودولـه، خصوصـا  العالـم  شـعوب 
بـدأت  التـي  األميركيـة،  اإلدارة 
النهـاء  وقويـا  حثيثـا  تحـركا 

العـدوان.

دور  يقـف  لـم  المعنـى  وبهـذا 
كشـف  حـدود  عنـد  اإلعـالم 
المحلـي  العـام  للـرأي  الحقيقـة 
واالقليمـي والدولـي والتأثيـر فيه، 
وفضـح زيـف الروايـة اإلسـرائيلية 
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وحسـب، بـل تخطـاه الـى مـا هـو 
أبعـد مـن ذلـك، الـى تقصيـر أمـد 

لـه. حـد  ووضـع  العـدوان 

المعنـوي  االنتصـار  هـذا  ومـع 
الفلسـطيني،  للشـعب  الجديـد 
وفي مقدمه اإلعالم الفلسـطيني، 
يكـون الصحافيـون الفلسـطينيون 
وجـه،  أكمـل  علـى  رسـالتهم  أدوا 
جنبـا الـى جنب مع عشـرات االف 
للدفـاع  هّبـوا  الذيـن  النشـطاء، 
عـن وطنهـم، بمسـاعدة سياسـيين 
وصحافييـن  وفنانييـن  ونشـطاء 
أرجـاء  مختلـف  مـن  وكتـاب 

المعمـورة.

الشـعب  علـى  العـدوان  وألن 
قطـاع  وبخاصـة  الفلسـطيني، 
عشـرات  منـذ  مسـتمر  غـزة 
لدولـة  رادع  دون  مـن  السـنوات، 

نفسـها  تعتبـر  التـي  االحتـالل، 
فـوق القانـون الدولـي ومنظمومـة 
تخضـع  وال  االنسـان،  حقـوق 
محاسـبتها  فـإن  محاسـبة،  ألي 
أكثـر  وواجبـة  أصبحـت ضروريـة 

مضـى. وقـت  أي  مـن 

إن إعـداد ملفـات قانونيـة تتضمن 
المدنييـن  ضـد  الحـرب  جرائـم 
والصحافييـن،  اإلعـالم  ووسـائل 
تعتبـر أولـى الخطـوات الضروريـة 
محاسـبة  طريـق  علـى  والمهمـة 
السياسـيين  االسـرائيليين  القـادة 

والعسـكريين.

الجيـد  التحضيـر  ويعتبـر 
قبـل  مـن  المهنـي  واالسـتعداد 
اإلنسـان  حقـوق  منظمـات 
لجنـة  لمتطلبـات  الفلسـطينية 
شـكلها  التـي  الدوليـة،  التحقيـق 

األممـي  اإلنسـان  حقـوق  مجلـس 
آيـار  مـن  والعشـرين  السـابع  فـي 
مهمـة  خطـوة   ،2021 )مايـو( 
المحاسـبة  طريـق  علـى  أخـرى 

. يـل لطو ا

الفلسـطينيون  يسـتطيع  ال  قـد 
ومحكمـة الجنايـات الدوليـة اآلن 
تقديـم  الحاضـر  الوقـت  وفـي 
لكـن  المحكمـة،  الـى  المجرميـن 
ستشـكل  الخطـوات  هـذه  كل 
للضحايـا  أمـل  بارقـة  مـا  يومـا 
العدالـة  تحقيـق  طريـق  علـى 
واإلنصـاف، وكذلـك تحقيـق حـق 
الدولـة  واقامـة  المصيـر  تقريـر 
الفلسـطينية المستقلة وعاصمتها 
إلـى  الالجئيـن  وعـودة  القـدس، 
التـي  وأرضهـم  وقراهـم  مدنهـم 

منهـا.  ُهجـروا 
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من  أقل  وخالل  الرابعة  للمرة 
مشهد  عاد  عاماً،  عشر  إثنى 
يعصف  اإلسرائيلية  الجريمة 
من جديد بالمدنيين وممتلكاتهم 
فلسطبين  دولة  أراضي  في 
وقف  نفسه  اآلن  وفي  المحتلة، 
عاجزاً  الدولي  القانوني  النظام 
الجناة  ومحاسبة  مساءلة  عن 
اإلسرائيليون أو على أقل تقدير 
ارتكاب  معاودة  عن  يدهم  َغْل 
على  وقعت  التي  الجريمة،  تلك 
العالم، وفشل  مرأى ومسمع من 
مجلس األمن الدولي في إصدار 
على  الهجمات  يُدين  بيان  حتى 
بوقفها،  يطالب  أو  غزة،  قطاع 
القانونية،  اللتزاماته  إعماالً 
األمر الذي منح الضوء األخضر 
لمرتكبي الجريمة في االستمرار 
الضحايا  وجعل  بجريمتهم، 
المدنيين دون حماية، بالرغم من 
لهم،  أقرها  الدولي  القانون  أن 

بوصفهم أشخاص محميين.

إن القول بارتكاب دولة االحتالل 
القانون  ألحكام  مخالفة  لجرائم 
سلوكها  وضع  يقتضي  الدولي، 
التي قامت به أثناء هجومها واسع 
النطاق على قطاع غزة خالل شهر 
مايو 2021م،  في ميزان القانون 
يدفعنا  مما  اإلنساني،  الدولي 
لعرض الفرض اآلتي للتحقق من 
وقوام  الجرائم،  تلك  وقوع  مدى 
ذلك الفرض أن من بين القواعد 
مخالفتها  يجوز  ال  التي  اآلمرة 
الدولي  القانون  جوهر  وتُشكل 
التمييز  قواعد  هي  اإلنساني، 

والضرورة الحربية والتناسب.

التمييز  قاعدة  أخذنا  ما  وإذا 
والتي  أمامنا،  الماثلة  الحالة  في 
وجوب  إلى  معناها  ينصرف 
العسكريين  فئة  بين  التفرقة 
المدنيين  وفئة  وأهدافهم، 

يجوز  ال  بحيث  وأعيانهم، 
والتي  الثانية  بالفئة  المساس 
المدنيين  المواطنين  تشمل 
ورجال  الصحافيين  فيهم  بما 
اإلنقاذ  وفرق  واإلغاثة  اإلسعاف 
وغيرهم، والمنازل السكنية ودور 
العبادة والمستشفيات والمنشآت 
وسائل  ومقار  المدنية  الحكومية 
للحماية  اإلعالم وغيرها، نظراً  
اتفاقية  بموجب  لهم  الممنوحة 
1949م  لعام  الرابعة  جنيف 
1907م،  لعام  الهاي  واتفاقية 
فإن  إهدارها،  يجوز  ال  والتي 
الوقائع واإلحصاءات الصادرة عن 
الجهات الرسمية وغير الرسمية، 
االحتالل  دولة  أن  إلى  تُشير 
حيث  التمييز،  قاعدة  انتهكت 
قتلت )248( فلسطيني، وفي حكم 
المؤكد يوجد من بينهم من ينتمي 
الثانية المحمية وهم: )66  للفئة 
ودمرت  سيدة(،  و)39  طفاًل(، 

أثر غياب العدالة الدولية على استمرار
مشهد الجريمة اإلسرائيلية 

أ. سمير المناعمة
المحامي في مركز الميزان لحقوق اإلنسان 

18    الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«

مقاالت



بشكل كلي مئات المنازل السكنية 
ودمرت بشكل جزئي آالفاً أخرى، 
األبنية  عشرات  إلى  إضافة 
والمصارف  الحكومية  والمواقع 
وشبكات  والمدارس،  والمساجد 
توصيل التيار الكهربائي الهوائية 
توصيل  وشبكات  واألرضية، 

المياه والصرف الصحي.
كانت  التي  األوقات  تُشير  كما 
الحربية  الطائرات  فيها  تقصف 
السكنية،  المنازل  اإلسرائيلية 
في  معظمها  في  كانت  والتي 
ساعات المساء، إلى وضوح إرادة 
أكبر  تحقيق  في  االحتالل  دولة 
حيث  الخسائر،  من  ممكن  قدر 
عن  الصادرة  اإلحصاءات  تُشير 
اإلنسان،  لحقوق  الميزان  مركز 
إلى أن: »ما يزيد عن )80 %(، من 
عن  أسفرت  التي  الهجمات 
سقوط ضحايا بين األفراد كانت 
حوالي  من  الزمنية  الفترة  في 
وحتى  مساًء،   17:00 الساعة 
حوالي الساعة 5:00 فجراً، وبأن 
النسبة األكبر من المنازل وأسرها 
استهدفت في الفترة الزمنية من 
لياًل،   23:00 الساعة  حوالي 
أي  فجراً،   4:30 الساعة  وحتى 
أن الهجمات كانت تحصل وتتركز 
الليل  من  متأخرة  ساعات  في 
وهذا  األولى،  الفجر  وساعات 
الوقت الذي تكون فيه عادة معظم 
نية  يؤكد  ما  منازلها،  في  األسر 
المدنيين  ترويع  االحتالل  قوات 
في  الخسائر  أكبر  إيقاع  وتعمد 

صفوفهم«.
وفي ضوء ما سبق من إحصاءات 
التي  الفئة  طبيعة  عن  كشفت 
معدل  خاصة  استهدافها،  تم 
وكذلك  النساء،  األطفال  قتل 

السكنية  المنازل  استهداف 
وغيرها من األعيان المدنية، فإن 
يُترك  أال  ابتداًء  تقتضي  العدالة 
يواجهون  الفلسطينيون  المدنيون 
الجريمة دون حماية، وأن تضطلع 
الجهات المختصة على المستوى 
سيما  ال  بواجباتها  الدولي 
من  الدولية،  الجنائية  المحكمة 
أجل تحريك المسؤولية الجنائية 
االحتالل،  دولة  تجاه  الدولية 
البنيان  عناصر  وأن  خاصة 
القانون لها أصبح مكتماًل، سلوكاً 
ونتيجة وعالقة سببية، إلى جانب 

عنصري العلم واإلرادة.   
إن استمرار الحالة القائمة وتكرار 
عدة  كل  مرة  الجريمة  مشهد 
بينهما، دون مساءلة  وما  سنوات 
اإلسرائيليون،  للجناة  ومحاسبة 
سوف يؤدي ال محالة إلى ازدياد 
األرواح  في  الفلسطينيين  كلفة 
معاناة  وتعميق  الممتلكات، 
قطاع  في  المدنيين  السكان 
الفلسطينية  واألراضي  غزة 
المحتلة عموماً، والتي لم تتوقف 
المدنية  الحقوق  على  فحسب 
إلى  امتدت  وإنما  والسياسية، 
الحقوق اإلقتصادية واالجتماعية 
سببه  لما  نظراً  والثقافية، 
تفرضه  الذي  المطبق  الحصار 
غزة  قطاع  على  االحتالل  دولة 
براً وبحراً، منذ ما يزيد عن )15 

عاماً(.
إن القانون الدولي بوصفه يُشكل 
التي  القانونية  القواعد  مجموع 
الدول،  وواجبات  حقوق  تُنظم 
في  التمييز  أو  التجزئة  يقبل  ال 
قررها  التي  فالحماية  التطبيق، 
جواز  عدم  من  المحتلة  لألقاليم 
وحظر  الغير،  أراضي  احتالل 

وأعيانهم،  المدنيين  استهداف 
الجماعية،  العقوبات  وحظر 
استخدام  في  التناسب  وإعمال 
الضرورة  ومراعاة  القوة، 
بها  يتمتع  أن  يجب  الحربية، 
بالمجتمعات  أسوًة  الفلسطينيون 
يقبله  فما  األخرى،  اإلنسانية 
العالم لنفسه يقبله الفلسطينيون. 
الدولي  القانون  أصبح  هنا  ومن 
قبل  من  حقيقي  تقويض  يشهد 
استمرار  ظل  في  االحتالل  دولة 
وفي  العقاب،  دائرة  من  إفالتها 
تلحق  التي  ظل تصاعد األضرار 

بالفلسطينيين. 
أمام  المتحدة  األمم  فإن  وعليه 
القواعد  لحماية  حقيقي  اختبار 
أصدرتها،  التي  والقرارات 
إنشائها  ومسوغ  ميثاق  وصيانة 
والسلم  األمن  لحفظ  الرامي 
السبيل  فإن  وبالتالي  الدوليين، 
الجرائم اإلسرائيلية يكون  لوقف 
أحكام  تطبيق  خالل  من  ابتداًء 
القانون الدولي وقرارات الشرعية 
المتعلقة  تلك  وخاصة  الدولية، 
حقهم  من  الفلسطينيين  بتمكين 
وانسحاب  المصير،  تقرير  في 
األراضي  من  االحتالل  دولة 
الالجئين  وتمكين  الفلسطينية، 
من العودة إلى ديارهم، باعتبارها 
أساس الصراع ووقود استمراره، 
وتوفير الحماية الدولية، ومساءلة 
اإلسرائيليين،  الجناة  ومحاسبة 
الضحايا  أضرار  وجبر  وإنصاف 
تتحقق  لم  وما  الفلسطينيين، 
نكون  سوف  فإننا  العدالة، 
للجرائم  جديدة  مشاهد  أمام 
اإلسرائيلية قد تتسع آثارها إلى 

اإلقليم.   
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معًا إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
االستعماري العنصري 

2021؛  أيار  في  القدس  هّبت 
نساؤها ورجالها، في وجه مؤامرة 
التطهير العرقي التي تتعّرض لها 
وجه  في  هّبت  متواصل،  بشكل 
وجه  وفي  المقدسات،  تدنيس 
دافعت  التهويدية.  المخططات 
البقاء  الفلسطينيين في  عن حق 

على أرضهم ووطنهم.

عائلة   28 حق  عن  دافعت   
فلسطينية تّم تهجيرهم من بيوتهم 
البقاء  في  1948؛  عام  وأرضهم 
في  يسكنوها  التي   - بيوتهم  في 
حي الشيخ جراح منذ عام 1956 
الحكومة  بين  تّم  اتفاق  بناء على 
وتشغيل  غوث  ووكالة  األردنية 
ببناء  قضى  )األونروا(  الالجئين 
تمنحها  أرض  على  لهم  بيوت 
رفضت  األردنية.  الحكومة  لهم 
بمنح  االحتالل  محكمة  قرارات 
والقاسم  الكرد  لعائالت  مهلة 
باإلخالء  واسكافي،  والجاعوني 

حتى الثاني من أيار 2021، وبمنح 
مهلة لإلخالء لعائالت الداوودي، 
مطلع  حتى  وحماد  والدجاني، 
آب، كما رفضت العائالت بشكل 
بملكية  االعتراف  صفقة  قاطع 
مقابل  ألرضهم،  المستوطنين 
يتّم  لمدة  كمستأجرين  بقائهم 

تحديدها.  

في  الفلسطيني  الشعب  انخرط 
داخل  العارمة،  الشعبية  الهّبة 
وتصاعدت  الشتات،  وفي  الوطن 
المقاومة الشعبية. ارتفعت الروح 
المعنوية ألبناء الشعب الفلسطيني 
لتحقيق  وتوّحدوا  مكان،  كل  في 
التهجير.  رفض  في  أهدافهم 
في  الشعبية  المقاومة  امتزجت 
حيفا  وفي  اللد  وفي  القدس 
لحم  وبيت  اهلل  ورام  ونابلس 
والخليل؛ في مدن فلسطين كلها؛ 
قطاع  في  المسلحة  بالمقاومة 

غزة.

نشرت مائتا طائرة حربية الموت 
جيش  وقصف  غزة،  سماء  في 
بالمدفعية  اإلسرائيلي  االحتالل 
على مدار أحد عشر يوماً المنازل 
واألراضي  سكانها،  رؤوس  على 
الحيوانية،  والمزارع  الزراعية، 
السكنية، وعشرات  األبراج  ودّمر 
والورش،  التجارية،  المحال 
وسائل  ومقّرات  والبنوك،  
والمسموعة،  المرئية  اإلعالم 
العبادة،  ودور  األطفال،  ورياض 
والشوارع  الصحية،  والمراكز 
العامة والرئيسة والطرق الحيوية، 
والبنى التحتية؛ الكهرباء والطرق 
وشبكات المياه والصرف الصحي، 
ومخازن مشروع الطاقة الشمسية، 
وبعض المدارس، وعدداً كبيراً من 
االقتصادية  والمنشآت  المصانع 
الحيوية، في انتهاك سافر لمبادئ 
القانون الدولي والقانون اإلنساني 

الدولي.

د. فيحاء عبد الهادي 
نائب المفوض العام - الهيئة المسنقلة لحقوق اإلنسان
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حقهم  الفلسطينييون  استخدم 
من  للتحرر  بالنضال  القانوني 
بكل  الكولونيالي  االستعمار 
الوسائل الممكنة، بما فيها الكفاح 
أقّرته  الذي  الحق  هذا  المسلح، 
المتحدة،  لألمم  العام  الجمعية 
بقرارها رقم 3246، والذي صدر 
في 29 تشرين الثاني عام 1974.

 رّدوا االعتداء، وانتصروا لحقهم 
وأثبتوا  واالستقالل،  بالحرية 
العالية في تطوير سالح  قدرتهم 
أضرار  إلحاق  على  قادر  فاعل، 
اقتصادية ونفسية وسياسية بدولة 
االحتالل اإلسرائيلي االستعماري 
دولة  اضطّر  مما  العنصري؛ 
االحتالل إلى قبول وقف إلطالق 
الجمعة،  فجر  سريانه  بدأ  النار 
أيار  من  والعشرين  الواحد  في 

.2021

اشتعل  النار؛  إطالق  وقف  بعد 
بقدرتهم  فرحاً  الفلسطينيون 
موّحدين على الصمود والمقاومة 
على  المعتدي  وإجبار  والتحدي 

التراجع ووقف العدوان.

جثث  انتشال  غزة  شعب  وواصل 
أنقاض  تحت  من  المدنيين 
أهالي  وبدأ  المهّدمة،  البيوت 
الشهداء الذي بلغ عددهم مائتين 
بفتح  وشهيدة،  شهيداً  وستين 

بيوت العزاء.

في الوقت الذي نحيي أهلنا في 
غزة، وأهلنا في القدس، وفي حيفا 
ويافا واللد، وفي كل مدينة وقرية 
ومخيم فلسطيني في الوطن وفي 
الشتات؛ ال نملك سوى أن نتمنى 
وأن  للجرحى،  العاجل  الشفاء 
يفلت  أالّ  الشهداء  ونعد  نعدهم 

مجرمو الحرب من العقاب.

وال نستطيع سوى أن  نبكي على 
غزة،  في  والشهيدات  الشهداء 
وسائر  ونابلس،  الفحم،  أم  وفي 
مدن وقرى فلسطين؛ عائلة القولق 
)21 فرداً(، أبو عوف )11 فرداً(، 
واشكنتنا  أطفال(   4( والفرنجي 
ووالديهم(،  أطفال  )خمسة 
واليازجي )4 األم وثالثة أطفال(، 
أطفال  )ثمانية  حطب  وأبو 
وامرأتان(، والحديدي )4 أفراد(، 
وأربعة  واألم  )األب  والطناني 
وثالث  )األب  والعالول  أطفال(، 
وأبو حصيرة، ومحمد  بناته(  من 
ومحمد  حمدان،  ومالك  النجار، 
واإلمام  جوابرة،  وعبيدة  كيوان، 
أيمن  ود.  الشنباري،  إبراهيم 
العالول،  معين  ود.  العوف،  أبو 
وأحمد  هربيد،  أبو  وحسام 
الدريملي،  ومنصور  المصري، 
وغيرهم  نصار،  حمزة  والطفل 

وغيرهن من الشهداء األبرار. 

محاسبة  نضمن  أن  يمكن  كيف 
أن  صحيح  الحرب؟  مجرمي 
اإلخوة الفلسطينيين التحموا لرد 
العربية  الشعوب  وأن  العدوان، 
تضامنت  قد  العالم  وشعوب 
في  الفلسطيني  الشعب  حق  مع 
حقوقه  نيل  وفي  االعتداء،  رد 
المصير  تقرير  في  المشروعة 
االستيطاني  االحتالل  وإنهاء 
ما  ولكن؛  العنصري،  الكولونيالي 
الفلسطيني؟  الشعب  واجب  هو 
وكيف يتعاون مع الشعب العربي، 
وشعوب العالم الحر؛ كي يواصل 

نضاله لنيل حريته؟

أن  الفلسطيني  الشعب  واجب 
التي  الوطنية  بالوحدة  يتمسك 
للمضي  الميدان،  في  تجسدت 
قدماً في النضال لتحقيق أهدافه 

والعودة،  واالستقالل  الحرية  في 
جراح  بتضميد  يساهم  وأن 
عبر  غزة؛  قطاع  في  األشقاء 
واالجتماعي  الطبي  العون  تقديم 
لألسر  والنفسي  واالقتصادي 
أو  كلياً  العدوان  من  المتضررة 

جزئياً أوالً. 

الشعوب  مع  بالتعاون  وواجبه 
العربية أن يبرز تفوقه األخالقي 
والقانوني واإلنساني، وأن يكشف 
والترجمة  والنشر  التوثيق  عبر 
جرائم  كافة؛  العالم  لغات  إلى 
ومخطط  غزة،  في  الحرب 
الشيخ  حي  في  العرقي  التطهير 
غير  المستوطنات  بناء  و  جراح، 
الغربية،  الضفة  في  القانوني 
والتمييز  العنصرية  والقوانين 
فلسطينيي  ضد  الحريات  وخنق 

 .48

يتعاون  أن  بمكان  األهمية  ومن   
للضغط  الحّر  العالم  شعوب  مع 
إلنهاء  الدولي  المجتمع  على 
وفتح  غزة،  على  الحصار 
المعابر، ومحاسبة دولة االحتالل 
ضد  الجرائم  على  اإلسرائيلي 
اإلنسانية التي ارتكبتها تجاه أهل 
غزة عام 2008، و2009، و2012، 
والجرائم  و2021،  و2014، 
الغربية،  الضفة  في  المتواصلة 
التي  الجرائم  إلى  باإلضافة 
ارتكبتها منذ ثالثة وسبعين عاماً 
بأسره،  الفلسطيني  الشعب  ضد 
االستعماري  االحتالل  وإنهاء 
ألرض  العنصري  االستيطاني 

فلسطين.

faihaab@gmail.com

www.faihaab.com
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خبـر

خالل جلسة خاصة لمجلس حقوق اإلنسان

مفوض عام الهيئة المستقلة يدعو لتبني قرار تشكيل 
لجنة تحقيق بجرائم االحتالل في قطاع غزة

للهيئـة  العـام  المفـوض  يونـس  عصـام  األسـتاذ  دعـا 
فـي  المظالـم«  »ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة 
كلمتـه أمـام مجلـس حقـوق اإلنسـان خـالل الجلسـة 
الخطيـر  »الوضـع  لمناقشـة  عقدهـا  التـي  الخاصـة 
المحتلـة،  الفلسـطينية  األرض  فـي  اإلنسـان  لحقـوق 
 2021/5/27 بتاريـخ  الشـرقية«،  القـدس  فيهـا  بمـا 
تحقيـق  لجنـة  تشـكيل  قـرار  المجلـس  تبنـي  إلـى 
للجرائـم التـي ارتكبتهـا قـوات االحتـالل اإلسـرائيلي 
فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة والسـيما خـالل 

مؤخـراً. غـزة  قطـاع  علـى  الحربـي  عدوانهـا 

وبيـن يونـس أن مـا قامـت بـه قـوات االحتـالل يرقـى 
إسـرائيل  سـيطرة  كـون  الحـرب،  جرائـم  لمسـتوى 
الصارمـة علـى الفلسـطينيين في األرض الفلسـطينية 
الهائلـة  العسـكرية  بقوتهـا  وإسـرائيل،  المحتلـة 
قـد  الرائـدة،  الـدول  مـن  وبدعـم  والتكنولوجيـا، 
وممتلكاتهـم  المدنييـن  لمهاجمـة  قوتهـا  اسـتخدمت 
سـاكنيها  رؤوس  علـى  منـازل  قصفـت  حيـث  عمـداً، 
ودمـرت أبـراج وبنـى تحتيـة وتسـبب فـي مقتـل 255 

امـرأة. و39  طفـال   66 بينهـم  مـن  فلسـطينيا 

وبين أن دولة االحتالل ماضية بمحاوالتها المستمرة 
للتطهيـر العرقـي للفلسـطينيين فـي القـدس ثـم عبـر 
األرض الفلسـطينية المحتلـة وإسـرائيل، باسـتخدام 

الجماعيـة  التعسـفية  واالعتقـاالت  المفرطـة  القـوة 
تقـوم  حاليـاً،  الدولـة.  تجيـزه  الـذي  الرعـاع  وعنـف 
أخـرى،  مـرة  بالتصعيـد  اإلسـرائيلية  السـلطات 
القـدس ومواطنيـن  مـن خـالل حملـة اعتقـاالت فـي 

إسـرائيل. فـي  فلسـطينيين 

وشـدد مفوض عام الهيئة على أن المشـكلة الحقيقية 
تكمـن فـي أنـه وعلـى مـدار 73 عاًمـا، عانـى الشـعب 
الفلسـطيني قوانيـن وسياسـات وممارسـات ممنهجـة، 
مؤسسية وراسخة، تهدف إلى فرض نظام استيطاني 
علـى  العنصـري  والقمـع  للسـيطرة  اسـتعماري 
الفلسـطينيين علـى جانبـي الخـط األخضـر. ذلـك كله 
قـد أكـدت عليـه تقاريـر حديثـة صـادرة عـن منظمـات 
إقليميـة ودوليـة، وبـأن نظـام الفصل العنصري هذا ال 
يشـمل الفلسـطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة 
فحسـب، بل يشـمل الفلسـطينيين أيضا في إسـرائيل، 

وفـي كل أماكـن تواجدهـم.

يذكـر أن مجلـس حقـوق اإلنسـان عقـد هـذه الـدورة 
االسـتثنائية بنـاء علـى طلـب رسـمي قدمتـه باكسـتان، 
منسـقة منظمـة التعاون اإلسـالمي فـي مجلس حقوق 
اإلنسـان ودولـة فلسـطين، وحظـي هـذا الطلـب بدعـم 

أغلبيـة كبيـرة مـن الـدول األعضـاء.



المتحدث: عصام يونس
الجلسة: جلسة افتتاحية خاصة

التاريخ: الخميس 27 مايو 2021
الوقت: 5 دقائق

كلمة افتتاحية

صبـاح الخيـر. انـا عصـام يونس. أتحـدث إليكم اليوم 
اإلنسـان  حقـوق  لمؤسسـة  العـام  المفـوض  بصفتـي 
الفلسـطينية. أنـا أيًضـا مديـر منظمـة حقوق اإلنسـان 

الفلسـطينية، الميـزان.

وأنـا فلسـطيني ولـدت ونشـأت فـي رفـح وأعيـش اآلن 
فـي مدينـة غـزة مـع عائلتي.

نجتمـع مـرة أخـرى في دورة اسـتثنائية لهـذا المجلس 
لديكـم  خيـار.  لديكـم  أعضـاء،  دوال  بصفتكـم  ألنـه، 
األخيـرة،  األحـداث  بسـبب  بهـا  لتقومـوا  خيـارات 
طويلـة األمـد، التـي تحـدث فـي إسـرائيل وفلسـطين.

الحصانـة المنهجيـة  االختيـار بسـبب  لديكـم حريـة 
تمنحهـا حكوماتكـم إلسـرائيل. التـي 

لديكـم خيـار ألن إسـرائيل، مـع سـيطرتها الصارمـة 
علـى الفلسـطينيين فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة 
الهائلـة والتكنولوجيـا،  العسـكرية  وإسـرائيل، بقوتهـا 
قوتهـا  اسـتخدام  قـررت  الرائـدة،  الـدول  مـن  وبدعـم 
لمهاجمـة المدنييـن عمـدًا، ولمهاجمـة وقتـل أطفـال 

ال يمكـن الدفـاع عنهـم داخـل حرمـة منازلهـم.

بين العاشر والحادي والعشرين من أيار في غزة:

- قتل الجيش اإلسـرائيلي 253 فلسـطينيا، بينهم 66 
طفـاًل، بينمـا كان العديـد منهـم فـي منازلهـم نائمـون 

دون سـابق إنـذار.

هذا الموضوع صعب بشـكل خاص بالنسـبة لي، ذلك 
ألنـه خـالل عـدوان إسـرائيل عـام 2014، فـي إحـدى 
أخـي  وابنـة  أبـي  وزوجـة  والـدي  كان  بينمـا  الليالـي 

البالغـة مـن العمـر 4 سـنوات ينامـون فـي فراشـهم، 
أثنـاء  وقتلهـم  حيهـم  اإلسـرائيلي  الجيـش  قصـف 

نومهـم.

تجمعـت  يوًمـا،   11 وطـوال  غـزة  أنحـاء  جميـع  فـي 
عائالت بأكملها في الممرات وعاشـت على أرضيات 
المطبـخ ألنهـا بـدت وكأنهـا أكثـر األماكـن أماًنـا، لكـن 

ال يوجـد مـكان آمـن فـي غـزة.

منـزل  ثمانمائـة  اإلسـرائيلي  الجيـش  دمـر  لقـد   -
منـزل. ألـف   14 مـن  بأكثـر  أضـرارا  وألحـق 

عندمـا تلقيـت أنـا وعائلتـي تحذيًرا باإلخالء األسـبوع 
أحـد  منـزل  لدينـا  ألن  محظوظيـن  كنـا  الماضـي، 
األقـارب لنتشـارك بـه. مـن بيـن ما يقـرب من 60 ألف 
شـخص أصبحـوا بـال مـأوى، يعيـش الكثيـر منهـم فـي 

ظـروف إنسـانية مروعـة فـي مالجـئ مؤقتـة.

وقـد تـم تشـديد اإلغـالق اإلسـرائيلي غيـر القانونـي 
- وهـو عقـاب جماعـي قائـم منـذ 14 عاًمـا -، ممـا 
االجتماعيـة  الحقـوق  علـى  المدمـرة  آثـاره  مـن  زاد 
شـخص. لمليونـي  والبيئيـة  والثقافيـة  واالقتصاديـة 

مستشـفى   23 إسـرائيل  دمـرت  أيـار،  شـهر  فـي   -
طبًيـا. ومركـًزا 

- تـم جعـل محطـة الصـرف الصحـي الوحيـدة غيـر 
للعمـل. صالحـة 

والـذي  طابًقـا   12 مـن  المكـون  البـرج  تدميـر  تـم   -
كان يضـم قنـاة الجزيـرة ووكالـة األسوشـييتد بـرس، 
ممـا يعنـي أن الحصـول علـى المعلومـات أصبـح أكثـر 

صعوبـة مـن أي وقـت مضـى.
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علـى  للتصعيـد  قوتهـا  اسـتخدام  إسـرائيل  اختـارت 
المسـتمرة  بمحاوالتهـا  أوالً   - الجبهـات  جميـع 
للتطهيـر العرقـي للفلسـطينيين فـي القـدس ثـم عبـر 
األرض الفلسـطينية المحتلـة وإسـرائيل، باسـتخدام 
الجماعيـة  التعسـفية  واالعتقـاالت  المفرطـة  القـوة 
تقـوم  حاليـاً،  الدولـة.  تجيـزه  الـذي  الرعـاع  وعنـف 
مـن  أخـرى،  مـرة  بالتصعيـد  اإلسـرائيلية  السـلطات 
ومواطنيـن  القـدس  فـي  اعتقـاالت  حملـة  خـالل 

إسـرائيل. فـي  فلسـطينيين 

لكـن هـذه األحـداث األخيـرة ليسـت سـوى واحدة من 
عـدة أعـراض. تكمـن المشـكلة في أنـه على مدار 73 
عاًمـا، عانـى الشـعب الفلسـطيني قوانيـن وسياسـات 
تهـدف  وراسـخة،  مؤسسـية  ممنهجـة،  وممارسـات 
للسـيطرة  اسـتعماري  اسـتيطاني  نظـام  فـرض  إلـى 
الفلسـطينيين علـى جانبـي  العنصـري علـى  والقمـع 
تقاريـر حديثـة  علـى  اطلعـت  ولـو  األخضـر.  الخـط 
صـادرة عـن منظمـات إقليميـة ودوليـة، فسـتعلم أن 
نظـام الفصـل العنصري هذا ال يشـمل الفلسـطينيين 
في األرض الفلسـطينية المحتلة فحسـب، بل يشـمل 
الفلسـطينيين منـا فـي إسـرائيل، كمـا الالجئيـن منـا، 

والذيـن فـي المنفـى بالخـارج.

إن الالمسـاواة القسـرية فـي إسـرائيل يتـم إقرارهـا 
ودعمهـا مـن قبـل الـدول فـي هـذا المجلـس، والتـي 
فـي  المتمثلـة  الجماعيـة  بقيمنـا  تتمسـك  أن  يجـب 
تطبيـق  فـي  والمسـاواة  واألمـن  والعدالـة  اإلنصـاف 
حكم القانون، وال ينبغي أن يكون الشعب الفلسطيني 

اسـتثناء لذلـك.

وبالتالـي لديكـم اليـوم الخيـار: إمـا التصويـت لصالح 
تحـت  قدًمـا،  للمضـي  أمامكـم،  المعـروض  القـرار 
حمايـة القانـون الدولـي، أو حجـب دعمكـم واختيـار 

واالقتصاديـة. الجيوسياسـية  المصالـح 

سـيما  وال   - اليـوم  للمتحدثيـن  تنصتـوا  أن  أرجـوا 
األشـخاص المتأثرين على األرض - بأذن منسـجمة 

مـع القانـون الدولـي ومبـادئ هـذا المجلـس.

Israel chose to use its power to escalate 
on all fronts – first with its continued 
attempts to ethnically cleanse 
Palestinians in Jerusalem and then 
across the oPt and Israel, with excessive 
force, mass arbitrary arrests and 
state-sanctioned mob violence. Right 
now, the Israeli authorities are again 
escalating, with an arrest campaign in 
Jerusalem and of Palestinians citizens 
of Israel. 

But these recent events are only a 
symptom. The problem is that for 73 
years, the Palestinian people have 
endured systematic, institutionalized, 
and long-established laws, policies, 
and practices that aim to impose and 
maintain a settler-colonial regime 
of racial domination and oppression 
over Palestinians on both sides of 
the Green Line. If you read recent 
reports by regional and international 
organizations, you know that this 
apartheid regime encompasses not 
just Palestinians in the oPt, but those of 
us in Israel, and those of us as refugees, 
and in exile abroad. 

Israel’s forced inequality is sanctioned 
and supported by states in this Council, 
which should uphold our collective 
values of fairness, justice, security, and 
equality.  In applying the rule of law, 
the Palestinian people should not be 
an exception.  

And so today you have a choice: either 
to vote in favor of the resolution 
before you, to move us forward, under 
the shelter of international law, or to 
withhold your support and choose 
geopolitical and economic interests. 

Please listen to the speakers today—
in particular to the people impacted 
on the ground—with an ear tuned to 
international law and to the principles 
of this Council. 
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Younis Issam :Speaker
Session :Opening Special Session 

Date :Thursday 27 ,May2021 

Time 5 :minutes 

Opening statement

Good morning .I’m Issam Younis. 
Today ,I am speaking to you within my 
capacity as the Commissioner General 
of Palestine’s human rights institution. 
I am also the director of the Palestinian 
human rights organization ,Al Mezan. 

I am also Palestinian, born and raised in 
Rafah and I now live in Gaza City with 
my family.  

We are again gathered for a special 
session of this Council because, as 
Member States, you have a choice. 
You have a choice to make because of 
both recent and longstanding events 
occurring in Israel and Palestine. 

You have a choice to make because 
of the systemic impunity your 
governments grant to Israel.   

You have a choice because Israel, with 
its firm control over Palestinians in the 
oPt and Israel, with its vast military 
power and technology, and with the 
support of leading countries, decided 
to use its power to deliberately attack 
civilians. To attack and kill indefensible 
children within the sanctity of their 
homes. 

Between the tenth and twenty-first of 
May in Gaza: 

- The Israeli military killed 253 
Palestinians, including 66 children—
many of them in their homes, while 
they slept, without warning. 

This subject is particularly raw for me 
because it was in Israel’s 2014 assault 

that one night while my father, my 
stepmother and my 4-year-old niece 
slept in their beds, the Israeli military 
bombed their neighborhood and killed 
them in their sleep. 

All over Gaza for 11 days, entire families 
were huddled in hallways and living on 
kitchen floors because those seemed 
like the safest places. But nowhere is 
safe in Gaza. 

- The Israeli military destroyed 
eighteen-hundred homes and 
damaged upwards of 14,000 more. 

When my family and I received a 
warning to evacuate last week, we 
were lucky to have a relative’s home to 
share. Of the nearly 60,000 people who 
were made homeless, many are living 
in appalling humanitarian conditions in 
makeshift shelters. 

Israel’s unlawful closure—a 14-year 
collective punishment—was tightened, 
heightening its devastating impacts 
on social, economic, cultural, and 
environmental rights for two million 
people. 

- This May, Israel destroyed 23 
hospitals and medical centers. 

- The only sewage plant was made 
inoperable. 

- The 12-story tower that housed Al 
Jazeera and the AP, was brought 
to the ground, which meant that 
getting information out was made 
ever more difficult. 
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الهيئة المستقلة ترحب بقرار مجلس حقوق اإلنسان تشكيل لجنة تحقيق دولية 

وتعتبره خطوة باتجاه محاسبة
مجرمي الحرب اإلسرائيليين

»ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة  ترحـب 
حقـوق  مجلـس  عـن  الصـادر  بالقـرار  المظالـم« 
اإلنسـان التابـع لألمـم المتحـدة، والقاضـي بتشـكيل 
لجنـة تحقيـق دوليـة مسـتقلة ومسـتمرة فـي انتهـاكات 
باتجـاه  خطـوة  وتعتبـره  اإلسـرائيلي،  االحتـالل 
مسـاءلة ومحاسـبة قـادة االحتـالل عـن الجرائـم التـي 
يرتكبونهـا، وتتطلـع إلى سـرعة تشـكيل اللجنـة والبدء 

مهامهـا. تولـي  فـي 

المتحـدة  األمـم  مفوضـة  تصريحـات  الهيئـة  وتثمـن 
لحقوق اإلنسـان ميشـيل باشـليت، في سـياق افتتاحها 
لجلسـة المجلـس، حيـث نقضـت المزاعـم والمبـررات 
عـن  الدفـاع  حـق  مبـدأ  الـى  المسـتندة  اإلسـرائيلية 
فـي  التناسـبية  لمبـدأ  االحتـالل  ومراعـاة  النفـس 
الهجـوم والدفـاع، ومـا صرحـت بـه بأنهـا لـم تـر أي 
دليـل علـى اسـتخدام المبانـي المدنيـة التـي تعرضـت 
لهجمـات إسـرائيلية فـي القطـاع ألغـراض عسـكرية، 
وأنـه سـيتم توصيـف تلك الهجمـات بجرائم حرب في 

حـال ثبـوت عـدم مراعاتهـا لمبـدأ التناسـبية.

وكان المجلـس قـد تبنـى مسـاء يوم الخميـس الموافق 
فـي  للتحقيـق  لجنـة  بتشـكيل  قـراراً  أيار/مايـو   27
االنتهاكات اإلسـرائيلية لحقوق اإلنسـان في األراضي 
الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فـي ذلك القدس الشـرقية 
وفـي إسـرائيل حتـى 13/ نيسـان 2021، وذلـك بعـد 
 9 رفـض  مقابـل  القـرار،  لصالـح  دولـة   24 تصويـت 

دول، وامتنـاع 14 دولـة عـن التصويـت.

إن الهيئـة تعتبـر هـذا القـرار سـابقة إيجابيـة؛ حيـث 
إنـه وللمـرة األولـى يصـدر قـرار عـن المجلـس بعـدم 
تقييـد اإلطـار الزمنـي للجنـة التحقيـق الدوليـة، ومنح 
فـي  للتحقيـق  مفتوحـة  زمنيـة  واليـة  التحقيـق  لجنـة 

جرائـم حـرب ارتكبـت علـى جانبـي الخـط األخضـر. 

مـن جانـب آخـر، يكتسـب هـذا القـرار أهميـة خاصـة 
نظـرا المتـداد واليـة اللجنة فـي التحقيق في الجرائم 
الخـط  داخـل  ترتكـب  التـي  العنصـري  البعـد  ذات 
األخضـر، حيـث تـم تكليـف اللجنـة بدراسـة الجـذور 
المسـتمرة  االنتهـاكات  خلـف  تقـف  التـي  واألسـباب 

الممارسـة مـن قبـل قـوات االحتـالل اإلسـرائيلي.

إن الهيئـة وإذ تعـرب عـن ارتياحهـا لهـذا القرار، فإنها 
توثيقـات  مـن  لديهـا  يتوفـر  مـا  تقديـم  سـتعمل علـى 
وبيانات إلى لجنة التحقيق، آملًة سـرعة تشـكيل هذه 
اللجنـة، وأن يفضـي تشـكيلها الـى خطـوات ملموسـة 
االنتهـاكات  خلـف  يقفـون  مـن  محاسـبة  اتجـاه  فـي 
والقانـون  اإلنسـاني،  الدولـي  للقانـون  الجسـيمة 
الدولـي لحقـوق اإلنسـان مـن قـادة االحتـالل، وإلـى 
باتجـاه الضغـط الحقيقـي  الدوليـة  الجهـود  مراكمـة 

العنصـري.  الفصـل  ونظـام  االحتـالل  إلنهـاء 

علـى  اإلسـرائيلي  الحربـي  العـدوان  أن  إلـى  يُشـار 
قطـاع غـزة، بـدأ مسـاء يـوم اإلثنيـن الموافـق 10 أيار، 
واسـتمر حتـى صبـاح يـوم الجمعـة الموافـق 21 أيـار 
فلسـطينيا،  مدنيـا   )288( مقتـل  إلـى  وأدى   ،2021
مسـنا،  و)17(  سـيدة،  و)40(  طفـال،   )69( بينهـم 
وإصابـة أكثـر مـن )8900( مواطنـا فلسـطينيا بجـروح 
مختلفـة، منهـا )90( ُصنفـت شـديدة الخطـورة.  كمـا 
المدنيـة  األعيـان  رئيـس  بشـكل  العـدوان  اسـتهدف 
إحـداث  إلـى  أدى  عنيـف  بقصـف  التحتيـة،  والبنيـة 
وحـدة   )1447( تعرضـت  حيـث  فيهـا،  كبيـر  أضـرار 
وحـدة   )13000( جانـب  إلـى  الكلـي،  للهـدم  سـكنية 

متفاوتـة. بدرجـات  تضـررت  أخـرى  سـكنية 
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خالل اجتماع طارئ 

الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تباشر 
التحرك عربيًا ودوليًا 

نصرة لحقوق شعبنا ومحاسبة االحتالل ومساءلته دوليًا
الشـبكة العربية للمؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان  
تعقـد اجتماعـاً طارئـاً لبحـث طبيعـة التدخـالت التـي 
يمكـن القيـام بهـا بخصوص العدوان اإلسـرائيلي على 
قطـاع غـزة، والتدخـالت التـي يجـب القيـام بهـا علـى 

المسـتويات المحليـة العربيـة والدولية.

وشـارك فـي اللقـاء مسـؤولون وممثلـون عـن الهيئـات 
والمؤسسـات والمراكـز الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان فـي 
كل مـن، مصـر، العـراق، الجزائـر، المغـرب، تونـس، 
األردن، قطـر، البحريـن، لبنان، موريتانيا، وفلسـطين، 
حيـث تحـدث األسـتاذ عصـام يونـس رئيـس الشـبكة 
ومفـوض عـام الهيئة بشـكل مقتضب صعوبة وخطورة 
الوضـع اإلنسـاني فـي القطـاع كونـه أجبـر علـى اخالء 
التـي  العائـالت الفلسـطينية  منزلـه مثـل الكثيـر مـن 
والعـدوان  القـص  بفعـل  منازلهـا  تـرك  علـى  أجبـرت 

اإلسـرائيلي. 

الجذريـة  األسـباب  أن  علـى  المجتمعـون  وأكـد 
ضـد  وانتهاكاتهـا  االحتـالل  دولـة  لممارسـات 
أسـاس  علـى  القائمـة  لسياسـاتها  الفلسـطينيين 
الفصـل العنصري والنظام االسـتعماري، والسياسـات 
بالقمـع  المترافقـة  الفلسـطينيين  تجـاه  التمييزيـة 
واالسـتخدام المنهجـي والمفـرط للقـوة، الـى جانـب 
الجماعـي  العقـاب  وسياسـات  المسـتوطنين  عنـف 

التعسـفي.  واالعتقـال 

وأقـر المجتمعـون خطـة عمل للتحـرك إلنهاء العدوان 
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الحـرب  مجرمـي  ومحاسـبة  ومسـاءلة  اإلسـرائيلي، 
للقانـون  الجسـيمة  االنتهـاكات  عـن  اإلسـرائيليين 
الدولـي التـي اقترفوهـا ويقترفونهـا بحـق المدنييـن، 
داخـل  للنازحيـن  خاصـة  العاجلـة  المعونـة  وتقديـم 
مـن  انطالقـاً  والعـدوان،  القصـف  بفعـل  غـزة  قطـاع 
التركيـز علـى جوهـر وجـذر المشـكلة وهـو المشـروع 
االسـتعماري االسـتيطاني ونظـام الفصـل العنصـري 
قطـاع  فـي  اإلسـرائيلي  العـدوان  ووقـف  االبارتايـد. 
جـراح  الشـيخ  مـن  العائـالت  تهجيـر  ووقـف  غـزة 
واالعتـداءات المتكـررة على أماكن العبادة اإلسـالمية 

القـدس.  فـي  والمسـيحية 

الـدور  ألهميـة  نظـراً  الطـارئ  االجتمـاع  هـذا  وجـاء 
الـذي تلعبـه الشـبكة العربيـة للمؤسسـات الوطنية في 
حمايـة حقـوق اإلنسـان الفلسـطيني تحـت االحتـالل 
وفضـح انتهاكاتـه المسـتمرة، علـى المسـتويين العربي 
قضيتـه  حـول  العربـي  التضامـن  وتعزيـز  والدولـي، 

الجوهريـة.

ومـن هـذا المنطلـق تم االتفاق على أن تصدر الشـبكة 
ومطالبـة  اإلسـرائيلي  العـدوان  ادانـة  يتضمـن  بيانـاً 
المجتمـع الدولـي بوقفـه، ومحاسـبة االحتـالل أمـام 
الشـبكة  باسـم  رسـائل  وتوجيـه  الدوليـة.  الهيئـات 

والمقرريـن  المتحـدة،  لألمـم  العامـة  للجمعيـة 
الخـواص لألمـم المتحـدة، وارسـال رسـائل لمجلـس 
حقـوق اإلنسـان، تتضمـن مطالبتهـم بوقـف العـدوان 

دوليـا. ومحاسـبته  اإلسـرائيلي 

أمـا علـى الصعيـد العربـي الداخلـي فقـد تـم االتفـاق 
علـى أن تقـوم المؤسسـات الوطنيـة العربيـة لحقـوق 
اإلجـراءات  التخـاذ  حكوماتهـا  بمخاطبـة  اإلنسـان 
العـدوان  بوقـف  االحتـالل  علـى  للضغـط  الالزمـة 
حريـة  وتسـهيل  المعابـر،  وفتـح  دوليـا،  ومحاسـبته 
الحركـة والمـرور لسـكان القطـاع، وتحميـل االحتـالل 
كافـة مسـؤولياته كسـلطة قائمـة باالحتـالل عـن كافـة 
)والمؤسسـات  الشـبكة  تطلـب  وأن  الحيـاة.  مناحـي 
نشـر  المتحـدة  لألمـم  العـام  األميـن  مـن  األعضـاء( 
التقريـر الـذي سـبق لالسـكوا أن نشـرته حـول نظـام 
فـي  العـام سـحبه  األميـن  العنصـري وطلـب  الفصـل 

حينـه. 

باإلضافـة إلـى تنظيـم المؤسسـات الوطنيـة العربيـة 
فـي  األوضـاع  حـول  إعالميـة  نشـاطات  والشـبكة 
الحقوقـي  الجانـب  علـى  التركيـز  مـع  فلسـطين 
والقانونـي ونحـن علـى اسـتعداد للمشـاركة فـي هـذه 
الالزمـة. والـرؤى  المعلومـات  وتقديـم  النشـاطات 
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المظالم«  »ديوان  اإلنسان  لحقوق  المستقلة  الهيئة  واكبت 
التأثيرات الكارثية التي تسبب بها العدوان الحربي اإلسرائيلي 
أصدرت  فقد  الحياة،  نواحي  على مختلف  غزة،  على قطاع 
الهيئة سلسلة من التقارير التوثيقية )ثمانية تقارير( خالل 
في  االنتهاكات  وتفاقم  السلبية  اآلثار  ترصد  العدوان  فترة 

قطاعات.

اإلسرائيلي . 1 الحربي  االحتالل  قوات  انتهاكات 
بحق الحريات اإلعالمية في قطاع غزة

)من 11- 15 أيار/مايو 2021(
الحريات  انتهاكات  لتفاقم  التقرير  هذا  يوثق 
لحماية  الدولي  القانوني  اإلطار  متضمناً  اإلعالمية 
وتفاصيل  المسلحة،  النزاعات  أثناء  الصحفيين 
التقرير، وتوصيات  االنتهاكات الحاصلة خالل فترة 
على  عالوة  اإلعالمي  والعمل  الصحفيين  لحماية 

جداول متضمنة أرقاماً ومعطيات.

يفاقم . 2 اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  عدوان 
انتهاكات الحقوق الصحية في قطاع غزة 

)11- 15 أيار 2021(
يوثق هذا التقرير لتفاقم انتهاكات الحقوق الصحية 
للمواطن الغزي خالل فترة العدوان، متضمناً الحقوق 
الصحية في القانون الدولي، واقع الحقوق الصحية 
استنتاجات  غزة،  قطاع  على  العدوان  ضوء  في 

وتوصيات.

أثر العدوان اإلسرائيلي على حقوق المواطنين . 3
والخدمات الحيوية في قطاع غزة

10 - 18 )أيار( مايو 2021
في  المواطنين  انتهاكات  تفاقم  التقرير  هذا  يوثق 
ينقسم  الحيوية،  الخدمات  على  بالحصول  حقهم 
موجزة  حقائق  تعرض  محاور،  أربعة  إلى  التقرير 
المحور  يتناول  الذكر.  سابقة  األربعة  الجوانب  عن 

األول أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في نقاط خمس: 
الحق في الحياة وسالمة الجسد، الحق في الصحة، 
الحق في السكن، والحق في التعليم، والحق في حرية 
المحور  أما  العبادة.  في  والحق  الصحفي،  العمل 
الثاني فيتناول تأثير العدوان اإلسرائيلي على البنى 
التنمية(.  في  )الحق  غزة  قطاع  في  االقتصادية 
تدمير  عن  الحقائق  أبرز  الثالث  المحور  ويعرض 
تسبب  كيف  التقرير  يوضح  وأخيراً  التحتية.  البنية 
الخدمات  عجر  أو  شلل  في  اإلسرائيلي  العدوان 
الحيوية في ثالث نقاط: الخدمات الحكومية، خدمة 

الكهرباء، وخدمة االتصاالت واإلنترنت.

ورقة عمل حول اآلثار المباشرة وغير المباشرة . 4
األشخاص  على  اإلسرائيلي  الحربي  للعدوان 

ذوي اإلعاقة في قطاع غزة.

تعرض  التي  االنتهاكات  تفاقم  التقرير  هذا  يوثق 
في  وبخاصة  اإلعاقة  زوو  األشخاص  لها  ويتعرض 
قوات  تمارسه  الذي  للقوة  المفرط  االستخدام  ظل 
االحتالل الحربي، وفي ظل انعدام الممرات اإلنسانية 
ن المنظمات الدولية والمحلية  التي من شأنها أن تُِمكِّ
العمليات  مناطق  في  للسكان  الخدمات  تقديم  من 

الحربية.

قطاع . 5 على  اإلسرائيلي  العدوان  خاص  تقرير 
غزة يفاقم أزمة المياه والصرف الصحي

المياه  انتهاكات الحق في  لتفاقم  التقرير  يوثق هذا 
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القانون  وفي  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  في 
المطلوبة  المعايير  ذلك  في  بما  الدولي،  اإلنساني 
وإمكانية  والنوعية  كالتوافر  الحق  هذا  إلعمال 
والصرف  المياه  في  الحق  واقع  وأيضاً  الوصول. 

الصحي في ضوء العدوان على قطاع غزة.

الحربي . 6 العدوان  السكنية خالل  األبراج  تدمير 
اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ مساء يوم 
اإلثنين 10 أيار الجاري واستمر 11 يومًا، وأدى 
لعدد  أبراج سكنة وتضم مقاراً  إلى تدمير ستة 

من وسائل اإلعالم العربية والدولية 

إبادة العائالت خالل العدوان على غزة أيار 2021، . 7

وبيـن هـذا التقريـر أن إبـادة العائـالت نمـط مـدروس 
الحربـي  االحتـالل  سـلطات  قبـل  مـن  ومتعمـد 
أحـد  مـدار  علـى  جيشـها  قصـف  التـي  اإلسـرائيلي 
والوحـدات  المنـازل  عشـرات  متواصلـة  يومـاً  عشـر 
السـكنية بشـكل مباشـر ومتعمد، ودمرها فوق رؤوس 
قاطنيهـا، مـا أدى إلـى إبـادة عائـالت بأكملها ومحوها 

المدنـي. السـجل  مـن 

في . 8 غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  أثر 
مكافحة فيروس كورونا

 10 – 21 مايو/ أيار 2021

يسـتعرض التقريـر اآلثـار التـي خلّفهـا العـدوان علـى 

مـن خـالل عـرض  كورونـا،  فيـروس  مكافحـة  جهـود 
االحتـالل  قـوات  اقترفتهـا  التـي  االعتـداءات  أبـرز 
ضمـن  مـن  فيهـا،  واسـتهدفت  اإلسـرائيلي  الحربـي 
مـا اسـتهدفته البنيـة التحتيـة للمؤسسـات الصحيـة، 
مـن  اإلصابـة  وأجهـزة فحـص  مراكـز  ذلـك  فـي  بمـا 
منـه،  المصابيـن  إيـواء  وأماكـن  الفيـروس،  هـذا 
لـه،  المضـادة  للقاحـات  وتلقيهـم  عالجهـم  وأماكـن 
تسـتعرض التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا 
قبـل العـدوان، واألضـرار التـي أحدثهـا العـدوان فيمـا 

كورونـا. فيـروس  بمكافحـة  يتعلـق 

استهداف األطفال الفلسطينيين خالل العدوان . 9
اإلسرائيلي على طاع غزة 

أيار/ مايو 2021 

الحـق  النتهـاكات  خـاص  بشـكل  التقريـر  هـذا  يوثـق 
العامـة  والحمايـة  الشـخصي،  واألمـان  الحيـاة  فـي 
قواعـد  بموجـب  لألطفـال  الممنوحـة  والخاصـة 
االنتهـاكات  مـن  وجملـة  اإلنسـاني،  الدولـي  القانـون 
انتهـاك  مقدمتهـا  وفـي  األطفـال  لهـا  تعـرض  التـي 
حقهـم فـي الحيـاة والسـالمة الجسـدية، عـالوة علـى 
نزوحهـم مـع عائالتهـم إلى المـدارس، واألضرار التي 
لحقت بهم على صعيد الصحة الجسـدية والنفسـية. 

الخصـوص. بهـذه  توصيـات  وقـدم 
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تقرير حول 

انتهاكات قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي
بحق الحريات اإلعالمية في قطاع غزة

)من 11- 15 أيار/مايو 2021(

 مقدمة

قوات  قامت   ،2021 أيار/مايو   11 يوم  من  ابتداًء 
االحتالل الحربي االسرائيلي بعملية عسكرية واسعة 
النطاق في قطاع غزة، وخالل الخمسة األيام األولى 
 15 يوم  حتى  أي  الحربي،  العدوان  هذا  تاريخ  من 
أيار/ مايو، بلغ عدد الشهداء )122( شهيداً، من بينهم 
)32( طفاًل وطفلة، أي ما نسبته )26%( من إجمالي 
عدد الشهداء، و)16%( من الشهداء كانوا من النساء 
حيث يلغ عددهم )20( سيدة. كما وصل اجمالي عدد 
العدوان حوالي )600( إصابة  اإلصابات جراء هذا 
مختلفة في درجة خطورتها، من بينها )129( ألطفال 
كما  اإلصابات،  عدد  إجمالي  من   )%21.5( بمعدل 
أصيب )89( سيدة بمعدل )15%( من اجمالي عدد 
بالقصف  المستهدفة  المنازل  عدد  وبلغ  اإلصابات. 
 )6( تضرر  إلى  باإلضافة  أبراج،  و)3(  منزالً،   )35(

مدارس، و)3( مساجد. )1(

فقد  اإلعالم في قطاع غزة،  وزارة  بيانات  وبحسب 
من  أكثر  تضرر  إلى  المتواصل  العدوان  هذا  أسفر 
)500( وحدة سكنية، ما بين الهدم الكلي والجزئي، 
وتضرر ما ال يقل عن )1000( وحدة سكنية بأضرار 
مقرا   )52( قصف  وتم  وطفيفة،  متوسطة  بين 
حكوميا، تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق 
وتدمير  كبير،  )7( مدارس بشكل  خدماتية، وتضرر 
أكثر من )50( سيارة ووسيلة نقل خاصة بشكل كامل 
أو جزئي، وقدر حجم الخسائر المادية، بشكل عام، 
حتى تاريخ 2021/5/15 بما يزيد على )70( مليون 

دوالر أمريكي. )2(

العالقة،  ذات  الدولية  المواثيق  أن  الرغم من  وعلى 

وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، تحظر االعتداء على 
الصحفيين ووسائل اإلعالم أثناء العمليات العسكرية، 
والعهد  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اإلعالن  يؤكد  كما 
على  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
حرية الرأي والتعبير، إال أن قوات االحتالل الحربي 
اإلسرائيلي وخالل عدوانها المستمر على قطاع غزة 
العاملين  الصحفيين  بحق  متعددة  انتهاكات  ترتكب 

في قطاع غزة. 

اإلطار القانوني الدولي لحماية الصحفيين أثناء 
النزاعات المسلحة

أهم  من  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  يعتبر 
خاصة،  أهمية  الصحفي  العمل  أولت  التي  الوثائق 
وعلى الرغم من أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
حظر  عن  فيه  يتحدث  صريحاً  نصاً  يورد  لم   )3(
المادة  نص  أن  إال  اإلعالمية،  الحريات  انتهاكات 
بحرية  التمتع  حق  لكل شخص  أنه  إلى  أشار   )19(
الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق 
واألفكار  األنباء  التماس  وفي  مضايقة،  دون  اآلراء 
ودونما  وسيلة  بأية  اآلخرين،  إلى  ونقلها  وتلقيها 

اعتبار للحدود. 

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
)4( فقد نص أيضا في المادة )19( على أنه لكل إنسان 
حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في 
التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها 
للحدود، سواء على  اعتبار  دونما  آخرين  إلى  ونقلها 
شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة 

أخرى يختارها.
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نصت  فقد  اإلنساني،  الدولي  القانون  وعلى صعيد 
باتفاقيات  األول الملحق  البرتوكول  المادة )79( من 
جنيف األربعة لعام 1949، على أنه يعد الصحفيون 
مناطق  في  خطرة  مهنية  مهمات  يباشرون  الذين 
يجب  مدنيين،  أشخاصاً  المسلحة  المنازعات 
االتفاقيات  أحكام  بمقتضى  الصفة،  بهذه  حمايتهم 
وهذا الملحق »البروتوكول«، شريطة أال يقوموا بأي 

عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين.

والعاملين في وسائل  الصحفيين  وفي سياق حماية 
مجلس  اتخذ  المسلحة،  النزاعات  أثناء  اإلعالم 
في   )5(  )2015/2222( رقم  القرار  الدولي  األمن 
جلسته المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2015، والذي أكد 
 )2000/1296( و   )1999/1265( قراراته  على  فيه 
حماية  بشأن  و)2009/1894(  و)2006/1674( 
والقرار  المسلحة  النزاعات  في  المدنيين 
والعاملين  الصحفيين  حماية  بشأن   )2006/1738(
في  بها  المرتبطين  واألفراد  اإلعالم  وسائل  في 

النزاعات المسلحة.

وقد تضمن القرار إدانة جميع التجاوزات واالنتهاكات 
المرتكبة ضد الصحفيين في حاالت النزاع المسلح، 
واعتبار الصحفيين وموظفي وسائل اإلعالم واألفراد 
بمقتضى  بمهامهم  يقومون  الذين  بها  المرتبطين 
مهنتهم في مناطق النزاع المسلح أشخاصا مدنيين 

يجب احترامهم وحمايتهم.

واقع انتهاكات الٌحريات اإلعالمية في قطاع غزة 
خالل الفترة )من 11- 15 أيار/مايو 2021(

المرصودة  اإلعالمية  الحريات  انتهاكات  عدد  بلغ 
أيار/  15  -11 )من  الفترة  خالل  غزة  قطاع  في 
تنوعت  وقد  انتهاكا،   )50( يقارب  ما   )2021 مايو 
أنماط  من  متعددة  طائفة  ضمن  االنتهاكات  هذه 
االحتالل  قوات  تسببت  حيث  المرتبكة،  االنتهاكات 
جسدية،  إصابات  صحفيين   )8( بإصابة  الحربي 
معظمها بشظايا الصواريخ، تمثل )17%( من إجمالي 
والصدمة،  بالهلع  إصابة  حاالت  و)4(  االنتهاكات، 
تمثل )8%( من إجمالي االنتهاكات، كما قامت قوات 
االحتالل بتدمير )26( مؤسسة صحفية بشكل كلي، 
مؤسسة  و)2(  االنتهاكات،  إجمالي  من   )%54( تمثل 
إجمالي  من   )%4( تمثل  جزئي،  بشكل  صحفية 
 )6( بقصف  االحتالل  قوات  قامت  كما  االنتهاكات، 
إجمالي  من   )%13( تمثل  صحفيون،  يقطنها  منازل 
سيارة   )1( لـ  جزئية  بأضرار  والتسبب  االنتهاكات، 
نفذت  كما  االنتهاكات،  من   )%2( تمثل  أنباء،  لوكالة 
إلكترونية  اختراق  هجمة   )1( عدد  االحتالل  قوات 
أو اختراق مواقع إخبارية فلسطينية،  بهدف إغالق 

تمثل )2%( من إجمالي االنتهاكات )6(.

جدول رقم )1(

أنماط االنتهاكات 

العدد النسبة نوع االنتهاك الرقم
8 %17 إصابة صحفيين بجروح 1
4 %8 إصابة بالصدمة 2
26 %54 تدمير مكتب مؤسسة صحفية 3
2 %4 تعرض مكتب مؤسسة صحفية ألضرار 4
6 %13 قصف منزل صحفي 5
1 %2 تدمير معدات أو أجهزة أو مركبات  6
1 %2 هجمات اختراق إلكتروني 7
50 %100 المجموع

من ضمن سياسات العدوان الحربي تدمير البنية التحتية، وتدمير المنازل واألبراج التي في معظمها تحمل 
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طابع ليس فقط سكني بل تجاري، واحتوت على مكاتب لمؤسسات ووكاالت صحفية، وبذلك كانت المؤسسات 
الصحفية أهم المتضررين من هذا النهج، حيث بلغ عدد المؤسسات الصحفية المستهدفة )26( مؤسسة، في 

حين بلغ عدد الصحفيين الذين انتهكت حقوقهم )24( صحفيا، معظمهم ذكور7. 

جدول رقم )2(

توزيع االنتهاكات

العدد النوع الرقم

24 صحفي 1

26 مؤسسة 2

50 المجموع

وتعتبر مدينة غزة، المركز االقتصادي وذات الثقل الديموغرافي مسرحا لمعظم انتهاكات الحريات اإلعالمية، 
حيث ارتكب فيها )80%( من االنتهاكات، وتوزعت باقي االنتهاكات على المحافظات األخرى في قطاع غزة. 8 

جدول رقم )3(

التوزيع الجغرافي لالنتهاكات

العدد المحافظة الرقم
7 شمال غزة 1
40 غزة 2
0 الوسطى 3
0 خان يونس 4
0 رفح 5
3 عام 6
50 المجموع

#ICHR
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تفاصيل االنتهاكات الواقعة خالل الفترة 11 - 15 
مايو 2021م

مقدم . 1 منزل  تعرض  2021/5/11م،  بتاريخ 
البرامج في إذاعة الشعب المحلية عبد الحميد 
قصف  نتيجة  جزئية  ألضرار  العاطي  عبد 
الساعة  في   F16 اإلسرائيلي  االحتالل  طائرات 
8:47 مساًء نتج عنه اصابته بحالة من الهلع هو 

وأفراد عائلته، وتحطيم زجاج النوافذ. 

االحتالل . 2 قوات  قصفت  2021/5/11م،  بتاريخ 
مدينة  في  )الجوهرة(  برج  اإلسرائيلي  الحربي 
قصفت  فجراً  دقيقة   2:44 الساعة  فعند  غزة، 
طائرات حربية إسرائيلية F16 البرج بصاروخين 
، ما أدى إلى الحاق أضرار جسيمة في جميع شقق 
)0الوكالة  تضررت  التي  األنباء  وكاالت   ، البرج 
صحيفة  فلسطين  صحيفة  لإلعالم،  الوطنية 
االتجاه  فضائية  العربي،  قناة  الجديد،  العربي 
السورية،  الفضائية  النجباء،  فضائية  العراقية، 
قناة الكوفية، قناة المملكة، وكالة APA المحلية، 
وكالة سبق 24، منتدى اإلعالميين، البوابة24(، 
كما تعرض مكتب قناة الجزيرة القريب من برج 
نوافذ  زجاج  تكسير  تضمنت  ألضرار  الجوهرة 
المكتب واألبواب الزجاجية. وفي ذات القصف، 
مالصق  العون  أبو  ثائر  الصحفي  منزل  تضرر 
لبرج الجوهرة بشكل كبير. وقد أشار الصحفي 
إلى أنه كان قد أخلى منزله قبل القصف، كما 
في  العاملة  مرشد  رواء  الصحفية  منزل  تضرر 

إذاعة زمن.

بتاريخ 2021/5/12م في الساعة 1:06 من فجر . 3
اليوم، أعلنت قناة األقصى الفضائية، أن موقعها 
اإللكتروني الرسمي قد تعرض لهجوم إلكتروني 
ما تسبب  اإلسرائيلي،  االحتالل  قبل جيش  من 

في تعطيل خدمات الموقع والبث المباشر.

بتاريخ 2021/5/12م في الساعة 6:09 صباحاً، . 4
الواقعة  اإلخبارية  مصدر  وكالة  مكتب  تعرض 
قصف  نتيجة  جزئية  الرؤيا ألضرار  عمارة  في 
المراكز الشرطية المجاورة للمكتب، وقد أخلت 
المكون  المكتب  طاقم  األحمر  الصليب  منظمة 
تعرضهم  بعد  الشفاء،  لمشفى  4 صحفيين  من 

النهيار عصبي واختناق. 

االحتالل . 5 قوات  2021م قصفت   /5/12 بتاريخ 
 6:40 الساعة  في  )الشروق(  برج  اإلسرائيلي 
طابقاً،   13 من  مكون  تجاري  برج  وهو  دقيقة، 
يضم  غزة،  بمدينة  الرمال  حّي  وسط  في  يقع 
القدس  فضائية  التالية:  األنباء  وكاالت  مكاتب 
اليوم، فضائية األقصى، إذاعة األقصى، مرئية 
لتقديم   PMP وشركة  طيف،  إذاعة  األقصى، 
خدمات اإلنتاج اإلعالمي، تقدم الخدمات ألكثر 
من فضائية من بينها فضائية روسيا اليوم، وقناة 

دبي، والتلفزيون األلماني.

قوات . 6 قصفت  خالل  2021م   /5/  13 بتاريخ 
الساعة 01:29 فجراً  اإلسرائيلي في  االحتالل 
لمدينة غزة أثناء تغطية طاقم قناة TRT بالقصف 
الجوي أُصيب الصحفي سامي برهوم بنوبة هلع 

وشظايا في جسده، وصفت إصابته بالبسيطة.

بتاريخ 2021/5/13م في الساعة 08:43 صباحاً . 7
بناية  3 صواريخ  اإلسرائيلي ب  الجيش  قصف 
الوليد في مدينة غزة، ما أدى إلى انهيارها وهي 
بناية تضم مكتبين لشركة ريكورد، وآيديا، اللتان 
تعملنا في مجال اإلعالم الرقمي، وإنتاج األفالم 

الوثائقية.

الساعة 7:30 مساًء . 8 بتاريخ 2021/5/13م، في 
أم  قرية  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  قصفت 
النصر شمال قطاع غزة، أثناء تغطية الصحفي 
وكالة  في  يعمل مصوراً  الذي  الكاس  أبو  داوود 
العالول،  محمد  والصحفيين:  اليوم،  فلسطين 
لعملية  األناضول،  وكالة  من  حسونة  مصطفى 
القصف، ما أدى إلى إصابة الصحفيين بشظايا 
الزجاج نتيجة تحطم زجاج سيارتهم والتي تحمل 
صحفية،  سيارة  أنها  إلى  تشير  مميزة  عالمة 
تم  وقد  األناضول،  بوكالة  خاصة  سيارة  وهي 
العالج،  لتقلي  اإلندونيسي  المشفى  إلى  نقلهم 

وصفت إصابتهم بالطفيفة.

بتاريخ 2021/5/14، في الساعة 11:00 ظهراً . 9
تعرض منزل الصحفي سواح إسماعيل أبو سيف 
المصور الصحفي لمكتب التلفزيون األلماني في 
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لقصف  الهيا  بيت  بلدة  في  الواقع  غزة،  قطاع 
اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  قبل  من  مباشر 

األمر الذي أدى إلى تضرر المنزل.

الصحفي . 10 منزل  تعرض   ،2021/5/14 بتاريخ 
مروان  فارس  اإلعالمية  الميادين  وكالة  مدير 
الغول، ووالدة مالك الشركة مروان الغول، وهي 
شركة تقدم خدمات البث الفضائي، الواقع في 
منطقة بيت الهيا، للقصف المباشر بصاروخين، 
من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي ما أدى إلى 

تضرر المنزل بأضرار بالغة.

االحتالل . 11 قوات  قصفت  2021/5/15م  بتاريخ 
اإلسرائيلي برج الجالء في الساعة 2:00 ظهرا 
مكاتب  ويضم  طابقاً،   11 من  مكون  برج  وهو 
اإلعالمية  والشركات  المؤسسات  من  عدد 
مثل: شبكة الجزيرة اإلعالمية، إذاعة الجزيرة، 
الميادين  شركة  القدس،  إذاعة  األسرى،  إذاعة 

 AP وكالة  برس،  أسوشيتيد  وكالة  اإلعالمية، 
تسببت  كما  االستقالل،  جريدة  األمريكية، 
الصحفي  إصابة  إلى  القصف  عملية  شظايا 
وصفت  وقد  الوجه،  في  بشظية  الضبة  معين 

إصابته بالطفيفة.

التوصيات

االضافيين،  والبروتوكولين  جنيف،  اتفاقيات  إن 
ونصوص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
تشكل جميعها نصوصاً لحماية الصحفيين، لذا فإن 
الصحفيين،  تجاه  اإلسرائيلي  االحتالل  ممارسات 
على  المتعاقدة  السامية  األطراف  دعوة  تستدعي 
على  بالعمل   1949 للعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
من  المرتكبة  اإلعالمية  الحريات  انتهاكات  وقف 
البدء  بتجاه  والضغط  اإلسرائيلي،  االحتالل  قبل 
اإلسرائيلي على خرق  االحتالل  بإجراءات محاسبة 

قواعد القانون الدولي اإلنساني.

المراجع:

1  بيان مركز الميزان لحقوق اإلنسان، بتاريخ 2021/5/15م
2  بيان صادر عن وزارة اإلعالم، بتاريخ 2021/5/15م

3  اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 217 ألف )د-3( المؤرخ في 10 كانون األول/ديسمبر 
1948

4  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 2200 ألف )د-21( المؤرخ في 16 
كانون/ديسمبر1966

5  يمكن االطالع على القرار من خالل أرشيف مجلس األمن على الرابط التالي :
 )https://undocs.org/ar/S/RES/2222)2015      

6  قاعدة البيانات الخاصة بوحدة الحماية القانونية للصحفيين، مؤسسة بيت الصحافة. 
7  مؤسسة بيت الصحافة، المرجع السابق.
8  مؤسسة بيت الصحافة، المرجع السابق.
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عدوان سلطات االحتالل اإلسرائيلي
يفاقم انتهاكات الحقوق الصحية في قطاع غزة

الهيئة المستقلة تصدر تقريراً توثيقياً يوثق هذا التقرير لحالة تفاقم انتهاكات الحقوق الصحية في قطاع 
غزة بفعل عدوان سلطات االحتالل، خالل الفترة )11- 15 أيار 2021(، متضمنًا الحقوق الصحية في القانون 

الدولي، واقع الحقوق الصحية في ضوء العدوان على قطاع غزة، استنتاجات وتوصيات.  

عدوان سلطات االحتالل اإلسرائيلي يفاقم 
انتهاكات الحقوق الصحية في قطاع غزة

بدأ عدوان قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء االثنين 
10 مايو 2021 بشن الطائرات الحربية اإلسرائيلية 
قطاع  من  مختلفة  مناطق  على  مكثفة  جوية  غارات 
نفسه  اليوم  في  االحتالل  سلطات  وأعلنت  غزة، 
قرارها  عن  الجماعي،  العقاب  للسياسة  واستمراًرا 
شرق  جنوب  التجاري  سالم  أبو  كرم  معبر  إغالق 
يتم من خالله نقل احتياجات  والذي  محافظة رفح 
والمساعدات  والبضائع  والوقود  الصحة  قطاع 
اإلنسانية.  وكذلك إغالق حاجز بيت حانون )إيرز( 
الخاص بتنقل األفراد، ما يهدد حياة المرضى ممن 
إغالق  تم  كما  العالج،  لتلقي  للسفر  حاجة  في  هم 
تداعياته  له  الذي  األمر  الصيادين  أمام  البحر 
الخطيرة على األوضاع المعيشية واإلنسانية، ويأتي 
وتفاقم  كورونا  فيروس  تفشي  ضوء  في  كله  ذلك 

تدهور الحالة الصحية لسكان قطاع غزة.

1. الحقوق الصحية في القانون الدولي

في  الحق  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  أولى 
الصحة عناية خاصة، فالمادة )1/25( من اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان تؤكد أن: »لكل شخص الحق 
في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له وألسرته، 
الطبية  والرعاية  والمسكن  والملبس  المأكل  ويشمل 

/12) والمادة  الضرورية«.  االجتماعية  والخدمات 
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   1(
الدول  تقر  أن   على  تنص  والثقافية  واالجتماعية 
األطراف »بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى 
وفي  بلوغه«،  يمكن  والعقلية  الجسمية  الصحة  من 
من  عدد  على  تنص  المادة  ذات  من  الثانية  الفقرة 
 ... األطراف  الدول  على  يتعين  التي  »التدابير 

اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق«. 

كما أولى القانون الدولي اإلنساني الحق في الصحة 
من  بمجموعة  االحتالل  دولة  فالزم  بالغة  أهمية 
االلتزامات الصحية التي يتوجب ان توفرها للشعب 
الخدمات  تقدم  التي  الطبية  وللطواقم  المحتل 
من  الحد  إلى  االلتزامات  هذه  وتهدف  الصحية. 
سلطة المحتل، والحد من معاناة السكان في األراضي 
المحتلة إلى أقصى حد ممكن. ومن هذه االلتزامات 
أن تؤمن الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر 
بأقصى ما تسمح به وسائلها األغذية والعناية الطبية 
في  جاء  ما  بحسب  المحتلة  األراضي  في  للسكان 

المادتين )56،55( من اتفاقية جنيف الرابعة.

استهداف  اإلنساني  الدولي  القانون  ويحظر 
يُعتبر  الطبية، حيث  الخدمات  وأفراد  المستشفيات 
وفي  المسلحة  النزاعات  أطراف  قبل  من  التمييز 
والمقاتلين  المدنيين  السكان  بين  األوقات  جميع 
وبين األهداف المدنية واألهداف العسكرية وبالتالي 
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فقطـ،  العسكرية  األهداف  ضد  الهجمات  حصر 
اإلنساني.  الدولي  للقانون  األساسية  المبادئ  أحد 
وينسحب مبدأ التمييز أيضاً أولئك األشخاص الذين 
الجرحى  أي   – القتال  على  قادرين  غير  أصبحوا 
أفراد  أو   – الحرب  وأسرى  والغرقى  والمرضى 
أم  مدنيين  كانوا  سواًء  والدينية  الطبية  الخدمات 
منظمات  وأفراد  المدني  الدفاع  وأفراد  عسكريين، 
اإلغاثة اإلنسانية الدوليين والمحليين المرخص لهم 
بأعمال اإلغاثة.  وأكدت اتفاقية جنيف الرابعة في 
المادة )4/18( على أنه »ال يجوز بأي حال الهجوم 
على المستشفيات المدنية ... وعلى أطراف النزاع 
احترامها وحمايتها في جميع األوقات«، كما ورد في 
يجوز  »ال  انه  على  االتفاقية  ذات  من   )19( المادة 
 ،»... المدنية  للمستشفيات  الواجبة  الحماية  وقف 
أما المادة )20( من االتفاقية ذاتها فتنص على أنه 
كلية  المخصصين  الموظفين  احترام وحماية  »يجب 
بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية 
بمن فيهم األشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى 
النفاس  والنساء  والعجزة  المدنيين  والمرضى 
 )21( المادة  وتؤكد  ومعالجتهم«،  ونقلهم  وجمعهم 
على أنه »يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى 
التي  النفاس  والنساء  والعجزة  المدنيين  والمرضى 
المركبات وقطارات  قوافل  بواسطة  البر  تجري في 
مخصصة  سفن  بواسطة  البحر  في  أو  المستشفى 

لهذا النقل...«

الجنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  وبمقتضى 
توجيه  »تعّمد  فإن   )”24 )2/ب/   8 الدولية، المادة 
الشعارات  مستعملي  من  األفراد  ضد...  هجمات 
للقانون  طبقاً  جنيف  اتفاقيات  في  المبّينة  المميزة 
الدولي« يشّكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة 
تعّمد  على  هذه  الحرب  جريمة  الدولية. وتنطبق 
الطبية ألنهم مخّولون  الهجوم على أفراد الخدمات 
اتفاقيات  تحددها  التي  الممّيزة  الشارات  استخدام 
)8/ب/9(  للمادة  وفًقا  حرب  جريمة  ويعد  جنيف. 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  من 
المخصصة  المباني  ضد  هجمات  توجيه  » تعمد 
لألغراض .... والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى 

والجرحى...«.

2. واقع الحقوق الصحية في ضوء العدوان على 
قطاع غزة

تسبب العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 10مايو 
الجماعية  العقوبات  استمرار  ضوء  وفي   2021
واإلغالق التام لمعبر كرم أبو سالم التجاري ومعبر 
بيت حانون)إيرز( الخاص بتنقل األفراد، وتفشي وباء 
كورنا، في انتهاكات جسيمة للحق في الحياة والحق 

في الصحة لسكان قطاع غزة على النحو التالي:

منهم . 1 شهيًدا   )145( الشهداء  عدد  اجمالي  بلغ 
منهم )313(  و)23( سيدًة )1100(  )41( طفاًل 
إلى )38( إصابة  طفاًل، و)206( سيدًة، إضافة 
حتى  متوسطة  حالة  و)248(  الخطورة،  شديدة 

15أيار 2021.

إلى سقوط )38( . 2 أدى  استهداف )10( عائالت 
شهيًدا منهم )21( طفاًل و)11( سيدًة وعشرات 
االحتالل  قوات  أخرجت  اإلصابات،1حيث 
كعادتها هذه العائالت من السجل المدني، ومنها 
عائلة الطناني التي فقدت األم واألب وأربعة من 
وشرير  المصري  عائلة  إلى  باإلضافة  األطفال 

والتلباني وعرفة وأمن وعيسى والعطا. 2

أظهر معاينة الطب الشرعي لمجموعة من جثث . 3
الشهداء، أن سبب الوفاة المباشر هو االختناق 
احتمالية  إلى  تؤشر  أعراض ظاهرية  مع وجود 
قامت  وقد  سامة،  غازات  الستنشاق  تعرضهم 
وزارة الصحة الفلسطينية بأخذ العينات الالزمة 

الستكمال الفحوصات ذات العالقة.3

الطرق . 4 من  التحتية  للبنى  المباشر  االستهداف 
ومحيط المراكز الصحية يهدد وصول المرضى 
المزمنين  المرضى  الطبية خاصة  المراكز  إلى 
وحصولهم  كورونا  أعراض  عليهم  تظهر  وممن 
الفرق  قدرة  عدم  إلى  إضافة  اللقاحات،  على 
االشتباه  وحاالت  للمرضى  الوصول  من  الطبية 

وهذا يقّوض من جهود مواجهة الجائحة.

غـزة: 145 شـهيد منـذ بدايـة العـدوان وأكثـر مـن ألـف جريـح، 2021/5/15   1
https://www.rmix.ps/news/347328.html

http://www. 2021 /5/14 ،بيـان صحفـي صـادر عـن وزارة الصحة-غزة  2
moh.gov.ps/portal/

بيان صحفي صادر عن مركز الميزان لحقوق اإلنسـان بتاريخ 2021/5/13   3
http://www.mezan.org/post/
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بلغ  بكورونا  للمصابين  التراكمي  اإلجمالي  أن  يذكر 
إصابة،   )105861(  2021 أيار  شهر  15من  حتى 
وإجمالي الحاالت النشطة )5624( حالة، أما إجمالي 
الوفيات فقد بلغ )983( حالة، بينما إجمالي الحاالت 
التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى )108( حالة، 
إلى  وصل  والحرجة  الخطيرة  الحاالت  إجمالي  أما 

)84( حالة.1

للمرافق . 5 مباشر  وغير  المباشر   االستهداف 
الصحية، حيث تم استهداف مركز صحي هالة 
المراكز  من  وهو  الخدمة  عن  وخروجه  الشوا 
لألم  الصحية  الخدمات  تقدم  التي  الصحية 
واألطفال والتطعيمات وهو من المراكز الصحية 
المخصصة في سحب العينات المخبرية لحاالت 
االشتباه بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات ضد 
بيت  مستشفى  تضرر  إلى  إضافة  الفيروس، 
تضرر  كما  اإلندونيسي.  والمستشفى  حانون 
األمر  حانون،  بيت  مستشفى  القصف  بسبب 
الطبية  الطواقم  لعمل  تهديًدا  يشكل  الذي 
المرضى  ورعاية  الصحية  الخدمة  تقديم  في 
االسعاف  سيارات  حركة  واعاقة  والمصابين 

إلخالء الجرحى.

في . 6 تسبب  )إيرز(،  حانون  بيت  معبر  إغالق 
الذين  المرضى  صحة  على  خطيرة  تداعيات 
في  معتمدة  ومواعيد  عالجية  تحويالت  لديهم 
المحتل،  والداخل  والقدس  الضفة  مستشفيات 
المرضى  على صحة  وبشكل خطير  ينعكس  ما 
الحاالت  أن  خاصة  للوفاة  تصل  قد  التي 
الخطيرة  األمراض  من  هي  المحولة  المرضية 
مرضى  مقدمتها  وفي  التأجيل  تحتمل  ال  التي 

السرطان.

مركز . 7 لمحيط  االحتالل  طائرات  استهداف 
الحجر الصحي في محافظة رفح جنوب قطاع 
غزة، ما يشكل صفعة لجهود وزارة الصحة في 
على  المباشر  والتأثير  كورونا  جائحة  مواجهة 
الصحية  الخدمة  تقديم  في  الوزارة  راكمته  ما 

1  موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، وزارة الصحة، غزة، 
 2021/5/15

 https://www.facebook.com/MOHGaza1994/        
posts/2891597427784766

حجر  قرار  بعد  وخاصة  الجائحة  لمصابي 
في  أخرى  ودول  وبنغالدش  الهند  من  العائدين 

أعقاب انتشار الساللة الهندية. 

الكهرباء . 8 توليد  لمحطة  الوقود  امدادات  توقف 
وتضرر  المعابر،  إغالق  جراء  غزة  قطاع  في 
لها  المتواصل،  القصف  بفعل  الكهرباء  شبكات 
الحيوية  األقسام  مختلف  على  المباشر  التأثير 
العمليات  كغرف  الكهربائي  التيار  انقطاع  جراء 
وحضانات االطفال والعناية المركزة والمختبرات 
يستدعي  الذي  األمر  الطبي،  التصوير  وأقسام 
العمل لساعات طويلة على المولدات الكهربائية 
الوقود، إضافة  التي تستنزف كميات كبيرة من 
إلى تعرض األجهزة الطبية للتلف بفعل االنقطاع 

المتكرر للتيار الكهربائي.

تحتاج . 9 التي  بالحاالت  العناية  غرف  اكتظاظ 
متابعة تخصصية ففي مجمع الشفاء يوجد )9( 

أسرة عناية فيها )17( إصابة خطيرة. 

هجمات . 10 جراء  فلسطيني  الف   21 نحو   نزوح 
هؤالء  يتخذ  حيث  اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات 
أخرى  أماكن  ومن  والمساجد  المدارس  من 
تتيسر  وال  كورونا،  جائحة  ظل  في  لهم  مأوى 
لهم سوى إمكانية محدودة للحصول على المياه 
والغذاء والخدمات الصحية، ما يعد بيئة خطرة 
من  ويزيد  المعدية  واألمراض  األوبئة  النتشار 
أنه  يذكر  كورونا.2  مواجهة جائحة  عبء جهود 
منازلهم  إخالء  إلى  السكان  من  اآلالف  اضطر 
من  والعديد  البدوية،  القرية  منطقة  من  قسراً 
غزة،  قطاع  وشرق  لشمال  الشرقية  األحياء 

بسبب القصف العنيف.3

توفير . 11 بتعذر  المعابر  وإغالق  الحصار  تسبب 
المستشفيات  لعمل  الضرورية  اإلمدادات 
الطبية،  والمهمات  كاألدوية،  الصحية  والمراكز 
وقطع  الطبية،  والمعدات  المخبرية،  والمواد 
عدد  بلغ  أنه  يذكر  الطبية.  لألجهزة  الغيار 
العـدوان،  جـراء  منازلهـم  عـن  رحلـوا  غـّزي  آالف   10 المتحـدة:  األمـم    2
https://www.maannews.net/news/2040029.html  2021/5/15
3   فـي اليـوم الخامـس للعـدوان علـى غـزة يتجلـى إرهـاب الدولـة ونـزوح يذكـر 
اإلنسـان،  لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  صحفـي،  بيـان  النكبـة،  بمشـاهد 

.2021/5/14
    https://www.pchrgaza.org/ar//
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أصناف األدوية الصفرية في مستودعات األدوية 
المركزية لوزارة الصحة الفلسطينية قبل العدوان 
ما يعادل )232( صنًفا دوائًيا بنسبة عجز تصل 
نتيجة  ارتفع  النقص  هذا  أن  غير   ،)%45( إلى 
سوء األوضاع في خدمة الرعاية الصحية األولية 
الدم  وأمراض  السرطان  مرضى  وكذلك خدمة 
و)%45(   )%64( فيهما  العجز  نسبة  بلغت  حيث 

على التوالي. 

أما بالنسبة للمهمات الطبية فقد بلغ عدد األصناف 
نسبة  لتصل  صنًفا،   )284( العدوان  قبل  الصفرية 
العجز في المهمات الطبية )33%( من أصنافها، وقد 
زاد هذا النقص سوء من األوضاع في أصناف خدمة 
أصناف  وكذلك  المفتوح.  والقلب  القلبية  القسطرة 
نسبة  بلغت  حيث  الدموي،  والغسيل  الكلى  خدمة 
التوالي.1  على  و)%52(   )%71( حوالي  فيهما  العجز 
العدوان في حوالي )%65(  كما أن هناك عجز قبل 
من لوازم المختبرات وبنوك الدم. هذا العجز الكبير 
المختبرات  ولوازم  الطبية  والمهمات  األدوية  في 
وبنوك الدم، تفاقم كثيًرا مع العدوان على قطاع غزة 
بسبب تزايد الحاجة والطلب عليها في ظل استمرار 

االعتداءات على سكان قطاع غزة.

يفاقم العدوان من العجز في احتياجات القطاع . 12
سلطات  تفرضه  ما  ظل  في  سيما  الصحي 
على   ٍ مشددة  قيوٍد  من  اإلسرائيلي  االحتالل 
“مواد  أنها  على  تصنفها  التي  السلع  توريد 
السلطات  تضع  حيث  االستخدام”،  مزدوجة 
مزدوجة  المواد  قائمة  على  رسمياً  االسرائيلية 
االستخدام )62( صنفاً، تحتوي على مئات السلع 
المدرجة على  المواد  وتعد  والمواد األساسية.  
قائمة المواد مزدوجة االستخدام أساسية لحياة 
توريدها  على  القيود  فرض  ويساهم  السكان، 
األوضاع  وتدهور  الطبي،  الجهاز  تدهور  في 

االقتصادية، وأوضاع البنية التحتية. 2

واالستهداف . 13 االحتالل  قوات  عدوان  يتسبب 
1  واقـع األدويـة والمهمـات الطبيـة فـي وزارة الصحـة الفلسـطينية، التقريـر 
غـزة،  الفلسـطينية،  الصحـة  وزارة  للصيدلـة،  العامـة  اإلدارة  الشـهري، 

.2020 ديسـمبر 
إجـراء  عـن  المركـزي  المختبـر  توقـف  تداعيـات  مـن  يحـذر  المركـز    2
المركـز  صحفـي،  بيـن  كورونـا،  بفيـروس  الخاصـة  المخبريـة  الفحوصـات 
https://www.pchrgaza.  2020/12/6 اإلنسـان،  لحقـوق  الفلسـطيني 

org/ar/

واألحياء  العزل  المواطنين  لمنازل  المتعمد 
من  وحالة  نفسية  آثار  في  المكتظة،  السكنية 

الهلع بين المواطنين خاصة األطفال.

استنتاجات وتوصيات

واقع  التقرير حول  هذا  من  األساسي  االستنتاج  إن 
العدوان  اثناء  غزة  قطاع  في  الصحة  في  الحق 
يشير   2021 أيار  من شهر  العاشر  منذ  اإلسرائيلي 
انتهاكات  اإلسرائيلي  االحتالل  ارتكاب سلطات  إلى 
وتفاقم  للفلسطينيين،  الصحية  للحقوق  جسيمة 

انتهاك المعايير الدولية للتمتع بالحق في الصحة. 

كما لم تكتِف سلطات االحتالل اإلسرائيلي بعدم القيام 
بمسؤولياتها تجاه الحقوق الصحية للفلسطينيين، بل 
تعمدت انتهاكها من خالل العقوبات الجماعية التي 
طالت القطاع الصحي سيما مع إغالق المعابر كلًيا 
العدوان  تزامن  ذلك  إلى  يضاف  العدوان،  بدء  منذ 
من  يفاقم  الذي  األمر  كورونا  جائحة  انتشار  مع 
االحتالل  قوات  وارتكبت  الصحية.  األوضاع  تدهور 
المباشر  باستهدافها  حرب  جرائم  اإلسرائيلي 

للمرافق الصحية والبنى التحتية ذات العالقة. 

وعليه وإذ تحذر الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان من 
استمرار وتفاقم انتهاكات االحتالل لحقوق المواطن 
لسكان قطاع غزة في  والنفسية  الجسيمة  الصحية 
جائحة  وتفشي  الجماعية  والعقوبات  العدوان  ضوء 

كورنا، فإنها تطالب بما يلي: 

تحمل المجتمع الدولي وال سيما األطراف . 1
السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة 
لوقف  والفاعل  العاجل  التحرك  بضرورة 
الخدمات  وأفراد  المرافق  وحماية  العدوان 

الطبية في قطاع غزة.

لضمان . 2 الفاعل  بالتحرك  الدولي  المجتمع 
تفرضها  التي  الجماعية  العقوبات  وقف 
سلطات االحتالل على قطاع غزة وسكانه، 
وإلزامها بالقيام بمسؤولياتها بتأمين الصحة 
العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى 
ما تسمح به وسائلها العناية الطبية للسكان 

في األراضي المحتلة.
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توفير . 3 إلى  الدولية  اإلنسانية  المنظمات 
المدنيين  للسكان  اإلنسانية  االحتياجات 
والدواء،  الغذاء،  ذلك  في  بما  النازحين، 
الضرورية  األخرى  واالحتياجات  والمياه 

للصحة العامة.

المؤسسات الرسمية الفلسطينية لمضاعفة . 4
جهودها لحث المجتمع الدولي على الضغط 
لوقف  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  على 

عدوانه الغاشم على قطاع غزة.

لمطالبة . 5 الفلسطينية  الرسمية  المؤسسات 
الدعم  أنواع  كل  بتقديم  العربي  العالم  دول 
غزة  لقطاع  الالزمة  الطبية  والمساندة 
الممكنة  بالسرعة  توصيلها  على  والعمل 
والسيما تلك التي وقعت اتفاقيات سالم مع 

دولة االحتالل االسرائيلي.

المؤسسات الصحية واإلنسانية على توفير . 6
المستلزمات الالزمة في مراكز اإليواء للحد 
من انتشار األوبئة واالمراض المعدية، حتى 

الى مصدر النتشار  المراكز  تلك  تتحول  ال 
العدوى.

أمام . 7 المعابر  فتح  على  الفوري  العمل 
واإلمدادات  الطبية  الوفود  وصول  حركة 
وخروج  المحاصر  غزة  قطاع  إلى  الصحية 
الجرحى للعالج في الخارج نظًرا الكتظاظ 
متابعة  تحتاج  التي  بالحاالت  العناية  غرف 

تخصصية.

الدولية . 8 والمنظمات  الصحية  المؤسسات 
الدوائية  األرصدة  تعزيز  على  بالعمل 
الصحية  والخدمات  الطبية  والمستهلكات 

التي تقدم لمصابي كورونا. 

أدوات . 9 تفعيل  على  والعمل  العاجل  التدخل 
لمرتكبي  الدولية  والمحاسبة  المساءلة 
المدنيين  بحق  اإلسرائيليين  من  الجرائم 
بالمحكمة  الخاصة  سيما  الفلسطينيين 

الجنائية الدولية.
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تقرير حول

أثر العدوان اإلسرائيلي على حقوق المواطنين

والخدمات الحيوية في قطاع غزة
10- 18 )أيار( مايو 2021

مقدمة 

أيار   10 الموافق  اإلثنين  يوم  مساء  ساعات  في 
)مايو( 2021، وبعد تصاعد حدة التوتر بين فصائل 
المقاومة الفلسطينية وسلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
بتنفيذ  اإلسرائيلي  الحربي  االحتالل  قوات  شرعت 
وكان  غزة.  قطاع  على  مكثَّف  قصف  عمليات 
شرطة  محاوالت  أعقاب  في  ذروته  بلغ  قد  التوتر 
االحتالل اإلسرائيلي إخالء منازل عدد من عائالت 
المقدسيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس 
ملكيتها  تدعي  استيطانية  جمعيات  لصالح  المحتلة 
المسلمين  المصلين  على  واالعتداء  المنازل،  لتلك 
لفتح  منه  طردهم  ومحاولة  األقصى  المسجد  في 
اليوم  وفي  القتحامه.   المستوطنين  أمام  الطريق 
التالي، الثالثاء الموافق 11 أيار )مايو(، أعلن جيش 
االحتالل عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في 
القطاع، تحت اسم “حارس األسوار” بذريعة إطالق 
ومازال  الفلسطينية.1   المقاومة  قبل  من  الصواريخ 
قطاع  على  المتصاعد مستمراً  اإلسرائيلي  العدوان 
سقوط  في  متسبباً  التقرير،  هذا  إعداد  حتى  غزة 
من  كبير  عدد  منهم  المدنيين،  الضحايا  من  الكثير 
خسائر  في  القصف  تسبب  كما  والنساء.  األطفال 
شملت  مدنية  أعياناً  طال  حيث  فادحة،  اقتصادية 
أجهزة  ومقار  ومبان حكومية  ومنازل  سكنية  أبراجاً 
وأراٍض  رئيسية  وطرقاً  ومؤسسات  وأمنية،  شرطية 

1  المركـز الفلسـطيني لحقـوق اإلنسـان، تصعيـد خطيـر فـي قطاع غـزة، مقتل 
26 مواطنـاً، بينهـم 9 أطفـال وامـرأة ونجلهـا مـن ذوي اإلعاقـة، وإصابـة 75 
بتاريـخ 11 مايـو 2021  بيـان صحفـي  آخريـن، منهـم 22 طفـاًل و7 نسـاء، 

 shorturl.at/flpCD

حدادة،  وورش  باطون  ومعامل  وبنوكاً  زراعية، 
العدوان  تأثير  تقسيم  ويمكن  عبادة.  ودور  ومدارس 
اإلسرائيلي على حقوق المواطنين في قطاع غزة إلى 
األساسية،  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  جوانب:  أربعة 
االقتصادية،  البنى  تقويض  التحتية،  البنية  تدمير 

وشلل أو عجز في تقديم الخدمات الحيوية.  

ينقسم هذا التقرير إلى أربعة محاور، تعرض حقائق 
يتناول  الذكر.  سابقة  األربعة  الجوانب  عن  موجزة 
المحور األول أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في نقاط 
خمس: الحق في الحياة وسالمة الجسد، الحق في 
الصحة، الحق في السكن، والحق في التعليم، والحق 
أما  العبادة.  في  والحق  الصحفي،  العمل  حرية  في 
المحور الثاني فيتناول تأثير العدوان اإلسرائيلي على 
البنى االقتصادية في قطاع غزة )الحق في التنمية(. 
ويعرض المحور الثالث أبرز الحقائق عن تدمير البنية 
التحتية. وأخيراً يوضح التقرير كيف تسبب العدوان 
اإلسرائيلي في شلل أو عجر الخدمات الحيوية في 
الكهرباء،  خدمة  الحكومية،  الخدمات  نقاط:  ثالث 

وخدمة االتصاالت واإلنترنت. 

ويغطي التقرير الفترة منذ بدء العدوان وحتى مساء 
يوم الثالثاء الموافق 18 أيار )مايو( 2021. ويعتمد 
التقرير على المنهج الوصفي، مستنداً إلى معلومات 
ثانوية  الحصول عليها من مصادر  تم  كيفية وكمية، 
والبيانات  اإلنسان،  حقوق  مراكز  تقارير  في  تتمثل 
وزارة  مقدمتها  وفي  الحكومية  والتصريحات 
الصحة في قطاع غزة، والجهاز المركزي لإلحصاء 
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في  لمسؤولين  التصريحات  وبعض  الفلسطيني، 
وسائل االعالم.  

أوال: انتهاكات حقوق اإلنسان األساسية

والذي  غزة،  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  تسبب 
في  القطاع،  على  شامل  إغالق  فرض  مع  تواكب 
عاماً  عشر  أربعة  منذ  الممتد  للحصار  استمراٍر 
المواطنين  حقوق  لجميع  انتهاك  من  عنها  نتج  بما 
على  التقرير  هذا  يركز  القطاع.  في  الفلسطينيين 
أبرز الحقوق التي انتهكت بشكل مباشر جراء العدوان 
اإلسرائيلي األخير، وهي: الحق في الحياة وسالمة 
الجسد، الحق في الصحة، الحق في السكن، الحق 
في التعليم، والحق في حرية العمل الصحفي، والحق 
في العبادة.  فيما يلي تبيان أبرز الحقائق المتوفرة 
حول االنتهاكات التي طالت هذه الحقوق في الفترة 

التي يغطيها التقرير.

1. الحق في الحياة وسالمة الجسد

اإلسرائيلي  الحربي  االحتالل  قوات  استمرت 
العدوان  بدء  )منذ  التوالي  على  العاشر  لليوم 
صواريخ  استخدام  2021/5/10)في  بتاريخ 
والدبابات،  المدفعية  وقذائف  الحربية،  الطائرات 
المواطنين  استهداف  في  البحرية  البوارج  وقذائف 
الفلسطينيين واألعيان المدنية. وهو ما يمثل انتهاكاً 
ليس  الجسدية،  والسالمة  الحياة  في  للحق  خطيراً 
فقط بما يسببه من إيقاع ضحايا بشكل مباشر، بل 
كامل  بشكل  األمان  فقدان  من  لحالة  بخلقه  أيضاً 
وجماعي للمدنيين، ويجعل قطاع غزة بالكامل مكاناً 
غير آمن يتعرض فيه الجميع لخطر محدق بفقدان 

حياتهم في أي لحظة.  

 لقد وصلت حصيلة العدوان اإلسرائيلي على قطاع 
غزة حتى صباح يوم األربعاء الموافق )2021/05/19( 
إلى: )219( شهيداً، بينهم )63( طفاًل و)36( امرأة، 
االحتياجات  ذوي  من  وواحد  وطبيبان،  وصحفي 
مصاباً،  و)1530(  السن،  كبار  من  و)16(  الخاصة، 
استمرار  ظل  في  لالرتفاع  مرشحاً  العدد  يزال  وما 
البحث  أعمال  واستمرار  اإلسرائيلي،  القصف 
االحتالل  جيش  استهدفها  التي  المباني  ركام  تحت 

بأكمها  أسر  الضحايا  وكان من ضمن  اإلسرائيلي.1 
استهداف  بعد  محوها،  تم  حيث  للقتل،  تعرضت 
وحتى  إنذار.   سابق  ودون  مفاجئ،  بشكل  منازلها 
استهداف  رصد  تم  التقرير،  هذا  إعداد  وقت 
عشرات األسر بشكل كامل، وهي أسر من عائالت؛ 
أمن،  عرفة،  التلباني،  شرير،  المصري،  الطناني، 
من  وكان  وغيرها.2   حطب،  أبو  العطار،  عيسى، 
ضمن الضحايا المواطن عبد الرحمن يوسف صبح، 
19 عاماً، من مخيم الشاطئ والذي يعاني من إعاقة 
ذهنية وحركية، والذي انتشلت طواقم الدفاع المدني 
جثمانه هو وأمه، بعد أن تسبب قصف البناية التي 

يقطنون بها في سقوط سقف الشقة عليهما. 3  4

محو أسرة الطناني بشكل كامل
تجمعـاً  اإلسـرائيلي  االحتـالل  طائـرات  قصفـت 
سـكنياً قـرب دوار الشـيخ زايـد علـى الطريـق العـام 
يـوم  فجـر  غـزة،  قطـاع  شـمال  الهيـا  بيـت  لبلـدة 
الجمعـة الموافـق 14 أيـار )مايو( 2021، دون سـابق 
إنـذار، ممـا أدى إلـى تسـوية منـزل المواطـن ربـاح 
الطنانـي،  عائلـة  واستشـهاد  بـاألرض،  المدهـون 
والتـي كانـت مسـتأجرة لشـقة فـي المنـزل، بشـكل 
مـن  المدنـي  الدفـاع  تمكنـت طواقـم  وقـد  كامـل.  
أفـراد،   6 مـن  والمكونـة  العائلـة  جثاميـن  انتشـال 
والشـهداء  األربعـة.  وأطفالهمـا  وزوجتـه  هـم رجـل 
هـم: رأفـت “محمـد إسـماعيل” عطـا الطنانـي، 39 
الطنانـي، 36  راويـة فتحـي حسـن  وزوجتـه  عامـاً، 
عامـا، وأطفالهمـا: إسـماعيل، 7 سـنوات، أدهـم، 4 
سـنوات، أميـر، 6 سـنوات، ومحمـد، 3 سـنوات. 4 

 http://،1  وزارة الصحـة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة، الموقـع اإللكترونـي
 www.moh.gov.ps/.

2  المركـز الفلسـطيني لحقـوق اإلنسـان، فـي اليـوم الخامـس للعـدوان علـى 
غـزة.. يتجلـى إرهـاب الدولـة ونـزوح يذكـر بمشـاهد النكبـة، بيـان صحفـي 
تصاعـد  االنسـان،  لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  2021؛  مايـو   14 بتاريـخ 
العـدوان اإلسـرائيلي علـى غـزة. تدميـر واسـع للمنازل والبنـى التحتية، مقتل 
33 مواطنـاً، بينهـم 3 أطفـال و3 نسـاء، وإصابـة 107 مواطنيـن، بينهـم 21 
امرأة و44 طفاًل، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 83 قتياًل، بينهم 17 طفاًل و7 
نسـاء، و318 مصابـاً، بينهـم 95 طفـاًل و61 امـرأة، بيـان صحفـي بتاريـخ 13 
مايـو 2021؛ المركـز الفلسـطيني لحقـوق اإلنسـان، اسـتهداف أبـراج سـكنية 
وتدميـر بيـوت علـى رؤوس قاطنيهـا وكثافة الغارات فـي اليوم الثاني للعدوان 

علـى غـزة، بيـان صحفـي بتاريـخ 12 مايـو
3  المركـز الفلسـطيني لحقـوق اإلنسـان، تصعيـد خطيـر فـي قطاع غـزة، مقتل 
26 مواطنـاً، بينهـم 9 أطفـال وامـرأة ونجلهـا مـن ذوي اإلعاقـة، وإصابـة 75 
بتاريـخ 11 مايـو 2021  بيـان صحفـي  آخريـن، منهـم 22 طفـاًل و7 نسـاء، 

<shorturl.at/gQ128>

علـى  للعـدوان  الخامـس  اليـوم  فـي  اإلنسـان،  لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز   4
غـزة.. يتجلـى إرهـاب الدولـة ونـزوح يذكـر بمشـاهد النكبـة، بيـان صحفـي 
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عائلة العالول: استشهد مع ثالث من بناته

قصفـت طائـرات االحتـالل بثالثـة صواريـخ منـزل عائلـة المواطـن جهـاد محمد شـعبان العالـول، 51 عاماً، 
المكـّون مـن 4 طوابـق، وسـط شـارع سـوق مشـروع بيـت الهيـا فـي مدينة بيـت الهيا. دون سـابق إنذار، أدى 
ذلـك إلـى استشـهاد 4 مواطنيـن، هـم مواطـن و3 مـن بناتـه إحداهـن حامـل. والشـهداء هم: محمـد إبراهيم 
محمـد أمـن، 51 عامـا، وبناتـه: هديـل محمـد إبراهيـم أمـن، 18 عاماً، وردة محمد إبراهيـم أمن، 22 عاماً، 

ووالء محمـد إبراهيـم أمـن، 24 عامـاً، وهـي حامل بالشـهر السـادس. 1

مجزرة عائلة أبو حطب: عشرة شهداء معظمهم أطفال

دمـرت طائـرات االحتـالل فجـر يـوم السـبت 2021/05/15 منـزالً فـي مخيـم الشـاطئ يعـود لعائلـة أبـو 
حطـب، فـوق رأس سـاكنيه وهـم نيـام ودون سـابق إنـذار، بقصفـه من طائرات االحتالل بعـدة صواريخ، مما 

أدى إلـى استشـهاد عشـرة مواطنيـن مـن عائلـة أبـو حطـب، وهـم ثمانيـة أطفـال وامرأتـان.

مجزرة حي الوحدة: 42 شهيداً معظمهم من النساء واألطفال وبينهم طبيبان

قصفت طائرات االحتالل اإلسـرائيلي فجر يوم األحد الموافق 2021/05/16 دون سـابق إنذار، خمسـة 
منـازل فـي شـارع الوحـدة فـي مدينـة غـزة، ممـا أدى إلـى تدميرهـا فـوق رؤوس سـاكنيها وهـم نيـام، وقـد 
بلـغ عـدد ضحايـا هـذه الجـزرة، 42 شـهيداً، بينهـم )16( سـيدة، و)10( أطفـال، باإلضافـة إلـى إصابـة 
50 شـخصاً بجـراح مختلفـة معظمهـم أيضـاً مـن النسـاء واألطفـال، ومـا زالـت طواقـم الدفـاع المدنـي 
واإلسـعاف تقوم بأعمال بحث تحت الركام، والعدد مرشـح لالرتفاع.  وقد كان من بين الشـهداء طبيبان 

يعمـالن فـي مجمـع الشـفاء الطبـي فـي مدينـة غـزة، وهـم د. أيمـن أبـو العـوف، د. معيـن العالـول. 

2. الحق في الصحة

والقطاع  غزة،  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  بدأ1 
وبدأت  ومتتابعة.   كبيرة  أزمات  من  يعاني  الصحي 
بداية  مع  غزة  قطاع  في  الصحي  القطاع  أزمات 
على  اإلسرائيلي  والحصار  الفلسطيني  االنقسام 
القطاع في العام 2007. وقد تفاقمت األزمة بسبب 
ثالث عمليات عدوانية إسرائيلية سابقة في األعوام 
2008، 2012 و2014 على التوالي، فضاًل عن قمعها 
المفرطة  للقوة  استخدامها  خالل  من  الوحشي 
بتاريخ  بدأت  التي  الكبرى  العودة  مسيرات  ضد 
2018/3/30 والتي انطلقت بمناسبة الذكرى الثانية 
واألربعين ليوم األرض واستمرت لعدة شهور، وأسفرت 
الفلسطينيين،  المدنيين  عشرات  استشهاد  عن 
في استنفاذ  وإصابة عدة آالف أخرين، كانت سبباً 

نفس المرجع  1

الطاقم  أوساط  في  كبيرة  وهجرة  الطبية،  الموارد 
الطبي مما أوجد عجزاً في الكادر الطبي المدرب.  
ومن ثم تفاقمت األزمة بشكل أكبر في أعقاب انتشار 
جائحة كورونا بقطاع غزة في شهر آب )أغسطس( 
العناية  إلى إشغال أغلبية غرف  2020، والذي أدى 
المركزة للمصابين، واستفاد كبير للموارد الطبية.  

وقد عبرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان لها 
بتاريخ 14 أيار )مايو( 2021، عن قلقها من استهداف 
البنى التحتية والطرق في قطاع غزة، ما يجعل حركة 
طواقم اإلسعاف لنقل المصابين غاية في الصعوبة.  
كما أن تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، بسبب 
القصف اإلسرائيلي على المناطق المختلفة وتدمير 
قدرة  على  كبيرة  خطورة  يشكل  الكهرباء،  محوالت 
لتشغيل  الالزمة  الطاقة  توفير  على  المستشفيات 
أزمة  يعاني أصاًل من  الطبية، فقطاع غزة  معداتها 
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كبيرة في الكهرباء منذ سنوات طويلة.  وهذا الوضع 
يجعل حياة المرضى بغرف العناية المركزة في خطر 

محدق.1  

خطر  زيادة  في  اإلسرائيلي  العدوان  يساهم  كما 
المواطنين  قدرة  عدم  بسبب  كورونا  لوباء  التعرض 
على اتباع تعليمات الوقاية الصحية في ظل تشريد 
المدارس هرباً  في  وتجمعهم  منازلهم  المدنيين من 
من القصف اإلسرائيلي العنيف على مناطق سكناهم. 
حوالي  نزوح  سجلت  أنها  )األونروا(  وكالة  وذكرت 
منازلهم  من  غزة  قطاع  داخل  فلسطيني  ألف   40
إلى حوالي 50 مدرسة تديرها الوكالة.  كما يعرقل 
العدوان اإلسرائيلي المتصاعد جهود الطواقم الطبية 
في الوصول إلى مرضى وباء كورونا الذين يعانون من 
المحك بسبب  أعراض شديدة، وباتت حياتهم على 
الضغط الشديد على المستشفيات الذي تسببت فيه 

أعداد المصابين المتزايد جراء العدوان.2   

العيادات  ببعض  مباشراً  كما وألحق القصف ضرراً 
الرعاية الصحية  الطبية عيادات  والمراكز  الخاصة 
فعلى سبيل  المواطنين.   في خدمة  العاملة  األولية 
المثال أعلنت وزارة الصحة عن خروج »مركز رعاية 
الحاجة هالة الشوا« عن الخدمة بشكل كامل، وهو 
مركز مخصص لصحة األم والطفل ويقدم تطعيمات 
وتضرره  اإلسرائيل  للقصف  تعرضه  بعد  األطفال، 
بشكل بالغ جداً. كما تضررت مستشفى بيت حانون 
والمستشفى األندونيسي جراء القصف اإلسرائيلي. 
3  كما وجرى استهداف مبنى وزارة الصحة وعيادة 

المركزي  المختبر  عمل  وتوقف  لها  التابعة  الرمال 
جراء ذلك، بما في ذلك مركز فحص كورونا.

3. الحق في السكن

جاء العدوان اإلسرائيلي الجديد على قطاع غزة، ولم 
تكن عملية إعادة إعمار ما تم تدميره جراء العدوان 
اإلسرائيلي السابق في العام 2014 قد اكتملت.  وقد 
المتمثلة في  استمرت قوات االحتالل في سياستها 
هدم المنازل وتشريد السكان كورقة ضغط سياسي 
ضد الفلسطينيين.  وبدأ استهداف منازل المواطنين 
وزارة  عـن  صـادر  صحفـي  بيـان  الفلسـطينية،  الصحـة  وزارة    1

shorturl.at/uEHV4 الصحـة2021/5/14،  
2  نفس المرجع
3  نفس المرجع

وتيرة  زادت  وبعدها  للعدوان،  األول  اليوم  منذ 
االستهداف للمنازل بشكل كبير في األيام الالحقة، 
تم  كاملة،  سكنية  أبراجاً  االستهداف  شمل  حيث 
خالل  من  االحتالل،  عمل  كما  باألرض.   تسويتها 
الدخول  باقتراب  الشائعات  وبث  المدفعي  القصف 
البري على القطاع، على تشريد عشرات اآلالف من 
لجأ  وقد  منازلهم.   من  الحدودية  المناطق  سكان 
إلى  الحدودية  المناطق  في  المواطنين  من  الكثير 
)األونروا(  الغوث  وكلة  مدارس  وبخاصة  المدارس، 
أو بيوت أقارب لهم بعيدة عن المنطقة الحدودية.  

االعالم  المكتب  عن  الصادرة  اإلحصاءات  ووفق 
الحكومي يوم الثالثاء الموافق 18 )أيار( مايو 2021، 
فقد تسبب القصف اإلسرائيلي في تدمير )1174( 
وحدة سكنية بشكل كلي أو بليغ، كما تعرضت )7073( 
وحدة أخرى لضرر ما بين المتوسط والطفيف.  وقد 

أدى القصف إلى تدمير 32 برجاً بشكل كامل. 4 

وقد تسبب العدوان اإلسرائيلي بحسب وكالة األمم 
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 
الشرق األدنى »أونروا« في نزوح ما يقارب )40( ألف 
تديرها  مدرسة   48 إلى  لجأوا  اآلن،  حتى  مواطن 
شخص   2500 من  أكثر  أن  أيضاً  وأفادت  الوكالة، 

أصبحوا بال مأوى بعدما تم تدمير منازلهم.5

كما وتسبب القصف اإلسرائيلي في انقطاع خدمات 
المياه والصرف الصحي والكهرباء عن مناطق سكنية 
والشمال  الشمال  منطقي  في  وبخاصة  واسعة، 
الشرقي في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى التسبب في 
معاناة كبيرة للسكان هناك، وأضطر بعضهم للخروج 
بعض  أو  أقاربهم،  منازل  إلى  واللجوء  منازلهم  من 
جيش  وقصف  كما  مناطقهم.   في  الوكالة  مدارس 
االحتالل اإلسرائيلي في األيام الماضية العديد من 
شبكة  استهدفه  مما  وكان  غزة،  قطاع  في  الطرق 
مدينة  في  الطبي  الشفاء  في محيط مجمع  الطرق 
التحتية،  البنية  غزة، مما أسفر عن دمار هائل في 
األمر الذي من شأنه إعاقة الطواقم الطبية في أداء 
وكذلك  اإلسعاف،  سيارات  حركة  سيما  ال  مهامها 

سيارات الدفاع المدني.
4  المكتـب االعـالم الحكومـي )غـزة(، بيـان المكتـب اإلعالمـي الحكومـي 18 

 shorturl.at/aimGY  2021 مايـو 
 shorturl.at/vyzJ9 :على الرابط التالي )DW( 5  إذاعة صوت ألمانيا
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4. الحق في التعليم

ظل  في  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  بدأ 
قطاع  في  التعليم  في  مسبوقة  وغير  عالمية  أزمة 
الدوام  تعطيل  تم  حيث  كورونا،  جائحة  بسبب  غزة 
المدرسي لفترات متفاوتة.  وبات الجزء األكبر من 
الطالب يتلقى التعليم من خالل برامج خاصة توفر 
فرصة التعلم عن بُْعد، وهو ما يحتاج بطبيعة الحالة 
وخدمة  منتظم  بشكل  الكهربائي  التيار  توافر  إلى 
قطاع  في  يتوفر  ال  وكالهما  الجودة،  عالية  إنترنت 
غزة بسبب السياسات اإلسرائيلية تجاه القطاع.  كما 
ويعاني قطاع غزة من نقص في عدد المدارس بسبب 
اإلسرائيلي.   الحصار  عن  الناتجة  اإلمكانيات  قلة 
الوضع  ليفاقم  األخير  اإلسرائيلي  العدوان  وجاء 

المتدهور أصاًل لمرافق التعليم في قطاع غزة.1

 )63( قتل  في  اإلسرائيلي  العدوان  تسبب  وقد 
معظمهم  الجنسين،2  كال  من  المئات  وإصابة  طفاًل 
اإلصابات  ستؤثر  وبالتأكيد  المدارس.   طالب  من 
بشكل كبير على قدرة الطلبة على التحاقهم بالعملية 
التعليمية.  كما ووّثق المكتب اإلعالمي الحكومي في 
قطاع غزة تضرر نحو )57( مدرسة ومرافق صحية 
اإلسرائيلي  القصف  بسبب  وجزئي،  بليغ  بشكل 
المكثف على القطاع. 3 وسيؤثر التدمير الكبير للبنية 
التحتية على قدرة الطالب على االلتحاق بمدارسهم 
أو االلتزام ببرامج التعليم عن بعد، بسبب االنقطاع 
التليفونات  وخطوط  الكهربائي  للتيار  الطويل 
واإلنترنت في مناطق واسعة من القطاع.  ويأتي ذلك 
في ظل استعداد الكثير من طالب المدارس لخوض 
وقت  في  مقررة  كانت  والتي  النهائية،  االمتحانات 

قريب بعد عيد الفطر.4  

5. الحق في حرية العمل الصحفي
التربيـة  وزارة  عـن  صـادر  بيـان صحفـي  العالـي،  والتعليـم  التربيـة  وزارة    1
المتعمـد  الصهيونـي  االحتـالل  قصـف  حـول  غـزة  فـي  العالـي  والتعليـم 
 < shor- 2021 13 مايـو  للمـدارس والمؤسسـات التعليميـة، صـادر بتاريـخ
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2  المركـز الفلسـطيني لحقـوق اإلنسـان، فـي اليـوم الخامـس للعـدوان علـى 
غـزة.. يتجلـى إرهـاب الدولـة ونـزوح يذكـر بمشـاهد النكبـة، بيـان صحفـي 

 2021 مايـو   14 بتاريـخ 
3  المكتـب االعـالم الحكومـي )غـزة(، بيـان المكتـب اإلعالمـي الحكومـي 18 

 2021 مايـو 
4  وفـق تصريحـات محمـود مطـر، المتحـدث باسـم وزارة التربيـة والتعليـم فـي 
غـزة، لصحيفـة فلسـطين، بتاريـخ 27 ابريـل 2021، إنـه كان مـن المقرر عقد 
االمتحانـات النهائيـة وجاهيـاً لطلبـة المـدارس فـي اول يونيـو، لمزيـد مـن 

https://felesteen.ps/p/87245 المعلومـات 

كبيراً  عدداً  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  استهدفت 
من املؤسسات الصحفية والصحفيني خالل عدوانها 
على قطاع غزة.  وقد دأبت سلطات االحتالل على 
خالل  الصحفية  واملؤسسات  الصحفيني  استهداف 
يعكس  مما  غزة،  قطاع  على  العدوانية  عملياتها 
رغبة واضحة يف تغييب دور اإلعالم يف نقل حقيقة 
الفلسطينيني.   املدنيني  به من جرائم ضد  تقوم  ما 
أبراجاً  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  دمرت  وقد 
بكاملها، احتوت على العديد من الوكاالت واملكاتب 
اإلعالمية. وقد أسفر القصف اإلسرائيلي على هذه 
 )33( تدمير  عن  املاضية  األيام  مدار  على  األبراج 
كما  إعالمية.   شركات   )4( بينها  صحفياً،5  مقراً 
يوم  فجر  حسني  أبو  يوسف  الصحفي  واستشهد 
األربعاء املوافق 2021/5/19، إثر استهداف منزله 
أبو  ويعمل  غزة.  مدينة  يف  رضوان  الشيخ  حي  يف 
حسني مذيعاً يف إذاعة األقصى احمللية. وأصيب )3( 
أحداث  تغطيتهم  خالل  مختلفة،  بجراح  صحفيني 
الصحافة  زي  ارتدائهم  رغم  غزة،  على  العدوان 

واإلشارات املميزة.6

5  المكتـب االعـالم الحكومـي )غـزة(، بيـان المكتـب اإلعالمـي الحكومـي 18 
<  2021 مايـو 

مـن  سـمة  الصحفييـن  اسـتهداف  اإلنسـان،  لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز    6
سـمات العـدوان المتواصـل علـى غـزة، قـوات االحتـالل تدمـر )17( مقـراً 
صحفيـاً وتصيـب )3( صحفييـن بجـراح، بيـان صحفي بتاريخ 14 مايو 2021 

shorturl.at/adzQ2
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حاالت استهداف األبراج التي تشمل عدداً كبيراً من الوكاالت والمكاتب الصحفية1

اسـتهدفت طائـرات االحتـالل بـرج الجـالء عصـر يـوم السـبت الموافـق 2021/05/15، والواقـع فـي 
شـارع الجـالء فـي حـي الوحـدة فـي مدينـة غـزة، وأدى القصـف إلـى تدميـر البـرج بشـكل كامـل، ويضـم 
البـرج المؤلـف مـن 11 طابقـاً 60 شـقة، منهـا مكاتـب صحفيـة ألهـم وكالـة األنبـاء العالميـة، أبرزهـا، 
وكالة األنباء األمريكية، وشـبكة الجزيرة اإلعالمية، كما يضم شـققاً سـكنية، ومكاتب مهنية لمحاميين 
وأطبـاء. وعقـب هـذا االسـتهداف طالبـت منظمـة مراسـلون بـال حـدود بالتحقيـق فـي تدميـر إسـرائيل 
بـرج الجـالء فـي غـزة باعتبـاره جريمـة حـرب محتملـة، وقـال رئيـس شـبكة الصحافة األخالقيـة الدولية 

أن اسـتهداف إسـرائيل مكاتـب صحفيـة دوليـة فـي غـزة يرقـى إلـى جريمـة حـرب تسـتحق المسـاءلة.

اسـتهدفت طائـرات االحتـالل بـرج الجوهـرة المكـون مـن 11 طابقـا، والواقـع علـى مفتـرق شـارع الجالء 
بالوحدة، وسـط مدينة غزة.  وأدى القصف إلى إلحاق أضرار بالغة في جميع الشـقق بداخله، وأصبح 
البـرج آيـاًل للسـقوط.  ويحتـوي البـرج، باإلضافـة إلـى الشـقق السـكنية، علـى العديـد مـن المؤسسـات 
الصحفيـة واإلعالميـة، بينهـا، الوكالـة الوطنيـة لإلعـالم؛ صحيفـة فلسـطين؛ صحيفـة العربـي الجديـد؛ 
قنـاة العربـي؛ فضائيـة االتجـاه العراقيـة؛ فضائيـة النجبـاء؛ الفضائيـة السـورية؛ قنـاة الكوفيـة؛ قنـاة 

المملكـة؛ وكالـة APA المحليـة، وكالـة سـبق 24، منتـدى االعالمييـن؛ والبوابـة 24.  

دمـرت طائـرات االحتـالل بـرج الشـروق المكـون 14 طابقـاً، والواقـع بشـارع عمـر المختار بحـي الرمال. 
أدى القصـف إلـى تدميـر البـرج كليـا.  ويضـم البـرج مكاتـب إعالميـة وصحفيـة، هـي: صحيفـة الحيـاة؛ 
تقـدم  والتـي   ،pmp )إذاعـة، مرئيـة، فضائيـة(؛ مؤسسـة طيـف اإلعالميـة؛ وشـركة  شـبكة األقصـى 
خدمات اإلنتاج اإلعالمي للعديد من المؤسسات اإلعالمية كقناة روسيا اليوم، وفضائية دبي وغيرها.

استهداف وإصابة صحفيين أثناء تغطيتهم القصف اإلسرائيلي

اسـتهدفت طائـرة مسـيرة إسـرائيلية بصـاروخ طاقـم وكالـة األناضـول التركيـة أثنـاء تغطيتهـم القصـف 
علـى القريـة البدويـة.  وأدى القصـف إلـى إصابـة بعضهـم بجـروح مختلفـة، بيـن الطفيفـة والمتوسـطة.  
والصحفيـون هـم: مصطفـى حسـونة؛ مصـور وكالـة األناضـول التركيـة؛ محمـد العالـول؛ مصـور وكالـة 

األناضـول التركيـة؛ وداوود أبـو الـكاس.2

6- الحق في العبادة:

بأّن )8( مساجد  أيار )مايو( 2021  بتاريخ 18  المكتب2 اإلعالمي الحكومي )غزة(، في بيان له صدر  أفاد1 
تعرضت للهدم بشكل كلي أو بليغ، وتضرر )29( مسجداً، وكنيسة واحدة، ومبنى وقفياً مكوناً من خمسة طوابق 

ومرافق وقفية جراء القصف، وبلغ تقدير خسائرها المادية المباشرة )5( مليون دوالر.

ثانيا: تقويض البنى االقتصادية في قطاع غزة )الحق في التنمية(

الفلسطيني  واالنقسام  اإلسرائيلي  الحصار  بسبب  ومتصاعدة  حادة  اقتصادية  أزمة  من  غزة  قطاع  يعاني 

نفس المرجع  1
نفس المرجع  2
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تقارير

تفاقمت هذه األزمة بسبب  العام 2007.  وقد  منذ 
العمليات العدوانية اإلسرائيلية المتكررة على قطاع 
غزة، حيث استهدفت البنى التحتية للقطاع بالقصف 
المكثف أكثر من مرة، وتم تدمير الكثير من المنازل 
والمصانع والورش والمحال التجارية.  وقد أصبحت 
األزمة االقتصادية خانقة في أعقاب القيود المشددة 
التصدي  إجراءات  فرضتها  والتي  الحركة،  على 
التجارية  المحال  تكبدت  حيث  كورونا،  لجائحة 
والمنشآت السياحية خسائر بالماليين خالل األشهر 
جداً  عالية  معدالت  البطالة  بلغت  وقد  الماضية.  
مرتفعة  كانت  حيث  غزة،  قطاع  في  مسبوقة  وغير 
جائحة  أزمة  تأثير  قبل  حتى  كبير،  وبشكل  أصاًل، 

كورونا على القطاع، حيث وصلت إلى 43 %.1  

وجاء العدوان اإلسرائيلي ليفاقم هذه الحالة، ويزيد 
من حجم خسائر االقتصاد في قطاع غزة. وبخاصة 
أن االحتالل اإلسرائيلي أعلن إغالق المعابر التجارية 
مع قطاع غزة بمجرد بدء العدوان.2  وكان المكتب 
عنه  صادر  بيان  في  أعلن  قد  الحكومي  اإلعالمي 
ظهر يوم الثالثاء الموافق 18 أيار )مايو( 2021، أن 
اإلسرائيلي  العدوان  تسببها  التي  الخسائر  إجمالي 
المستمر، بلغ )243,8( مليون دوالر أمريكي. 3 وهي 
استمرار  واقع  مع  متضاعفة  وربما  متزايدة،  أرقام 

العدوان اإلسرائيلي بوتيرة متصاعدة.  

فقد تعرض القطاع الزراعي لخسائر كبيرة، بسبب 
الزراعية،  لألراضي  المكثف  اإلسرائيلي  القصف 
الحيوانية لألضرار بسبب  المزارع  تعرضت  وكذلك 
وقدرت  اإلغالق.   بسبب  األعالف  وشح  القصف 
األول  الزراعي  القطاع  خسائر  الزراعة  وزارة 
بتلف  األضرار  وتمثلت  دوالر.4   مليون   5 بحوالي 
وتدمير  بالخضراوات  المزروعة  لألراضي  مباشر 
ناقلة  الزراعية )خطوط  التحتية  للبنية  كلي وجزئي 
وخزنات  الزراعية  لآلبار  باإلضافة  ري  وشبكات 
يعلـن  الفلسـطيني:  االحصـاء  الفلسـطيني،  لإلحصـاء  المركـزي  الجهـاز    1
النتائـج األساسـية لمسـح القـوى العاملـة للربـع الرابـع  2020)دورة تشـرين 
 <http://اول – كانون أول، 2020( ، أثر جائحة كورونا على سوق العمل

www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3918>

2  المركـز الفلسـطيني لحقـوق اإلنسـان، السـلطات اإلسـرائيلية تغلـق معبـر 
  2021 مايـو   10 بتاريـخ  صـادر  صحفـي  بيـان  غـزة،  قطـاع  وبحـر  حانـون  بيـت 

< shorturl.at/otzC8 >

3  المكتـب االعـالم الحكومـي )غـزة(، بيـان المكتـب اإلعالمـي الحكومـي 14 
 2021 مايـو 

4  وزارة الزراعـة )غـزة(، الزراعـة: الخسـائر األوليـة للقطاع الزراعي تزيد عن 
< https://moa.gov.ps/?p=7118> دوالر(،  )5مليـون 

تربية  ومزارع  القمح  وتعرضت حقول  كما  المياه(.  
الدواجن والثروة الحيوانية بشكل عام إلى خطر داهم 
بسبب عدم تمكن المزارعين من الرعاية والتسويق، 
داخل  المزارعين  استهداف  االحتالل  يتعمد  حيث 

أراضيهم، باإلضافة إلى إغالق المعابر.5

إلى  مباشر  بشكل  القصف  أدى  آخر،  جانب  ومن 
وورش  ومصانع  ومكاتب  بنوك  مقرات  تدمير 
الخسائر  بلغت  حيث  التجارية.  المحال  وعشرات 
المباشرة )27( مليون دوالر في المنشآت االقتصادية 
في  ذلك  تسبب  وقد  قصفها.6   جراء  والتجارية، 
خسائر فادحة ألصحابها من جهة، ومن جهة أخرى 
ظل  في  رزقهم،  لمصدر  فيها  العاملين  فقدان  في 
في  العالم  في  األعلى  بأنها  توصف  بطالة  معدالت 
قطاع غزة. ولعل أبرز النماذج على ذلك، تدمير برج 
المكاتب  من  العشرات  على  يحتوي  والذي  الشروق 
أدى  والذي  التجارية،  والمحال  الخاصة  والعيادات 
تدميره أيضاً إلى أضرار بالغة في عشرات المحال 
المناطق  أكثر  في  يقع  حيث  األخرى،  التجارية 
وتضررت  كما  غزة.  مدينة  في  الحيوية  التجارية 
كامل  بشكل  نقل خاصة  ووسيلة  مركبة  ـ100  قرابة 
 )5,5( حوالي  قيمة خسائرها  بلغت  والتي  وجزئية، 

مليون دوالر. 7

ضرراً  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  يشكل 
كبيراً ومستمراً لالقتصاد في قطاع غزة، حتى بعد 
التأثير  يستمر هذا  وقد  العدوانية،  العمليات  انتهاء 
إلى  ذلك  ويرجع  لسنوات.   وربما  طويلة  لشهور 
الوقت الذي تحتاجه عمليه إعادة اإلعمار باإلضافة 
تجعل  قد  والتي  المتوقعة  اإلسرائيلية  العقبات  إلى 
عملية اإلعمار تمتد لسنوات.  ويرجع ذلك أيضاً، في 
جزء منه، إلى تعمد سلطات االحتالل تدمير الطرق 
الرئيسية في قطاع غزة بشكل واسع، مما سيزيد من 
صعوبة تعافي االقتصاد في قطاع غزة نظراً لصعوبة 

الحركة لألفراد والبضائع.  

وزارة الزراعـة )غـزة(، الزراعـة: الخسـائر األوليـة للقطـاع الزراعي تزيد عن   5
الزراعـة  وزارة  دوالر(،<https://moa.gov.ps/?p=7112 > ؛  )2مليـون 
)غـزة(، الزراعـة تحـذر مـن كارثـة تحـل بقطـاع االنتـاج الحيوانـي بسـبب شـح 

 < https://moa.gov.ps/?p=7115>،األعـالف
المكتـب االعـالم الحكومـي )غـزة(، بيـان المكتـب اإلعالمـي الحكومـي 18   6

2021 مايـو 
نفس المرجع  7
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ثالثًا: تدمير البنية التحتية )الحق في التنمية(

يعاني قطاع غزة من ضعف في البنى التحتية نتيجة 
للحصار اإلسرائيلي على القطاع وعملياته العدوانية 
المتكررة.  وقد شهدت البنى التحتية تقدماً ملحوظاً 
موارد  خصصت  حيث   ،2014 العام  عدوان  بعد 
ضخمة لتعبيد الطرق الرئيسية في قطاع غزة، كما 
من  العديد  رصف  على  المختلفة  البلديات  عملت 
الشوارع وإمدادها بالمياه والصرف الصحي.  وجاء 
العدوان اإلسرائيلي ليعيد القطاع إلى نقطة الصفر 
للبنية  المتعمد  االستهداف  خالل  من  أخرى،  مرة 
التحتية، وبخاصة الطرق.  ويقدر المكتب اإلعالمي 
الحكومي خسائر البنى التحتية بحوالي )22( مليون 

دوالر. 1  

استهدفت  قد  اإلسرائيلي  االحتالل  طائرات  وكانت 
الطرق  والمتتالية  العنيفة  الغارات  من  بسلسلة 
الشجاعية.   حي  في  الحيوية  والشوارع  الرئيسية 
كما واستهدفت الطائرات بعشرات الصواريخ بشكل 
متفرق أجزاءاً من الشوارع العامة والرئيسية والطرق 
الحيوية والمهمة، حيث استهدفت طائرات االحتالل 
المختار،  عمر  شارع  في  الواقع  السرايا  مفترق 
الشرعية  المحكمة  وشارع  خضرة،  أبو  ومفترق 
وسط مدينة غزة.  وأطلقت طائرات االحتالل عدة 
الواصلة  والرئيسية  العامة  الطريق  على  صواريخ 
المقابلة  والطريق  الزيتون،  وحي  الهوا  تل  حي  بين 
في  الوردية  راهبات  ومدرسة  الدين  عالء  لمحطة 
الصواريخ شبكة  بعشرات  واستهدفت   ،”8“ الشارع 
الطرق المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.  كما وتسبب 
القصف في تعطيل شبكات المياه والصرف الصحي 

والكهرباء على مناطق واسعة من قطاع غزة. 2  

رابعا: شلل أو عجز في الخدمات الحيوية

تسبب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في شلل 
أخرى  خدمات  في  وعجز  الحيوية  الخدمات  بعض 

نفس المرجع  1
علـى  للعـدوان  الخامـس  اليـوم  فـي  اإلنسـان،  لحقـوق  الفلسـطيني  2 المركـز 
غـزة.. يتجلـى إرهـاب الدولـة ونـزوح يذكـر بمشـاهد النكبـة، بيـان صحفـي 
تصاعـد  اإلنسـان،  لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  2021؛  مايـو   14 بتاريـخ 
العـدوان اإلسـرائيلي علـى غـزة. تدميـر واسـع للمنازل والبنـى التحتية، مقتل 
33 مواطنـاً، بينهـم 3 أطفـال و3 نسـاء، وإصابـة 107 مواطنيـن، بينهـم 21 
امـرأة و44 طفـاًل، ارتفـاع حصيلـة العـدوان إلـى 83 قتيـاًل، بينهـم 17 طفـاًل 
و7 نسـاء، و318 مصابـاً، بينهـم 95 طفـاًل و61 امـرأة، بيـان صحفـي بتاريـخ 

13 مايـو 2021

نتيجة القصف اإلسرائيلي أو بسبب اإلغالق الكامل 
العدوان.   بدء  منذ  غزة  قطاع  على  فرض  الذي 
كثير  في  كامل  شبه  شلل  في  العدوان  تسبب  وقد 
األمن  خدمة  وبخاصة  الحكومية،  الخدمات  من 
)النيابة  القضائية  المرافق  تقدمها  التي  والخدمات 
وبعض  الترخيص،  وخدمات  والمحاكم(،  العامة 
العدوان  تسبب  كما  البريد.   ومكاتب  البلديات 
المستمرة  الكهرباء  أزمة  تفاقم  في  اإلسرائيلي 
العدوان  أثر  وأخيراً  ونصف.   عقد  من  أكثر  منذ 
بشكل  واإلنترنت  االتصال  خدمة  على  اإلسرائيلي 
كبير، وبخاصة في بعض المناطق التي تسبب فيها 
القصف في تدمير شبكة االتصاالت، وبسبب قصف 
مقر أحد أكبر شركات تزويد خدمة اإلنترنت. فيما 
في  الخدمات  تأثر  حول  الحقائق  ألبرز  عرض  يلي 

القطاعات الثالثة المذكورة.

1. الخدمات الحكومية:

استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي بالقصف )73( 
وأمن،  شرطة  مراكز  شملت  مختلفاً،  حكوميا  مقراً 
وقطاعات خدماتية، مما الحق بها خسائر تصل إلى 
)23( مليون دوالر، وذلك ووفق ما ورد في بيان صادر 
عن مكتب اإلعالم الحكومي في بيان صدر ظهر يوم 
الثالثاء الموافق 18 أيار )مايو( 2021.  ومن أبرز هذه 
المقرات والقطاعات الخدماتية مقر قيادة الشرطة 
وسط مدينة غزة ومقر وزارة المالية ومقر الجوازات، 
ومقر قيادة وزارة الداخلية واألمن الوطني في مجمع 
أنصار غرب مدينة غزة، ومقر األمن الداخلي التابع 
لوزارة الداخلية، في منطقة الشيخ زايد.   كما أدى 
الشرعية  المحكمة  تضرر  إلى  اإلسرائيلي  القصف 
وشرطة  العامة  النيابة  بمقر  جزئي  ودمار  غزة  في 
ودمرت  كما  يونس.   خان  في  المخدرات  مكافحة 
لوزارة  التابع  الترخيص  مبنى  مقر  االحتالل  قوات 
النقل والمواصالت المكون من طابقين.  كما ألحقت 
بيت  بلدية  مقر  في  بالغة  أضراراً  القصف  عمليات 
الهيا وكذلك الكراج والورشة والمركبات التابعة لها، 
محافظة  نواب  ومقر  الهيا  بيت  بريد  مقر  وتضرر 

شمال قطاع غزة.3 

3  المركـز الفلسـطيني لحقـوق اإلنسـان، فـي اليـوم الخامـس للعـدوان علـى 
غـزة.. يتجلـى إرهـاب الدولـة ونـزوح يذكـر بمشـاهد النكبـة، بيـان صحفـي 
تصاعـد  االنسـان،  لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  2021؛  مايـو   14 بتاريـخ 
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2. خدمات الكهرباء

تعتبر أزمة الكهرباء من األزمات األساسية والمستمرة 
في قطاع غزة، والتي بدأت منذ أكثر من 15 عاماً، 
وتصاعدت بعد ذلك، ومرت بفترات ذروة في أوقات 
مختلفة.  وعادة ما تزداد هذه األزمة في فترة تصعيد 
االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة، بسبب تدمير 
خطوط الكهرباء وقطع إمدادات الوقود.  وقد أفادت 
شركة الكهرباء في قطاع غزة، في بيان صادر عنها 
بتاريخ 13 مايو 2021، بأن )4( خطوط كهرباء رئيسية 
قد تعطلت، بما يشكل 45% من الكهرباء الواردة من 
كما حذرت  ميجاوات.    )50( يساوي  بما  إسرائيل، 
الشركة إلى توقف وشيك لمحطة التوليد بسبب منع 
وأوضحت  سالم.  أبو  كرم  معبر  عبر  الوقود  إدخال 
الشركة إن المتوفر الحالي من الكهرباء يقدر بحوالي 
)110- 125( ميجاوات، في حين وصل الطلب لقرابة 
الحالية  األزمة  أن  البيان  وذكر  ميجاوات.   )400(
يهدد  وخطيراً  حاداً  منعطفاً  وتشكل  مسبوقة،  غير 
غزة،  في  الحيوية  القطاعات  ألغلب  وشيك  بانهيار 
ومن أبرزها قطاع الصحة والمياه والبيئة والصرف 

الصحي والخدمات العامة.1  

3. خدمات االتصال واإلنترنت

يعاني قطاع غزة من سوء خدمات االتصال واإلنترنت 
بسبب القيود اإلسرائيلية على تكنولوجيا المعلومات 
العدوان  تسبب  وقد  معداتها.   إدخال  على  والقيود 
االتصاالت  خدمة  سوء  زيادة  في  اإلسرائيلي 
اإلسرائيلي  القصف  تسبب  خالل  من  واإلنترنت، 
اإلنترنت.   وسيرفرات  االتصال  شبكات  تدمير  في 
وقد ذكر مكتب اإلعالم الحكومي أن خسائر قطاع 
دوالر  مليون   )6,1( بلغت  قد  واإلنترنت  االتصاالت 
نتيجة للعدوان على قطاع غزة. 2 وفي نفس السياق، 
أفادت شركة فيوجن لخدمات اإلنترنت واالتصاالت 

العـدوان اإلسـرائيلي علـى غـزة . تدمير واسـع للمنـازل والبنى التحتية، مقتل 
33 مواطنـاً، بينهـم 3 أطفـال و3 نسـاء، وإصابـة 107 مواطنيـن، بينهـم 21 
امـرأة و44 طفـاًل ، ارتفـاع حصيلـة العـدوان إلـى 83 قتيـاًل، بينهـم 17 طفـاًل 
و7 نسـاء، و318 مصابـاً، بينهـم 95 طفـاًل و61 امـرأة، بيـان صحفـي بتاريـخ 
أبـراج  اسـتهداف  اإلنسـان،  لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  2021؛  مايـو   13
سـكنية وتدميـر بيـوت علـى رؤوس قاطنيهـا وكثافـة الغـارات فـي اليـوم الثاني 

للعـدوان علـى غـزة، بيـان صحفـي بتاريـخ 12 مايـو
توزيـع  عـن شـركة  بيـان صـادر  غـزة(،  )محافظـات  الكهربـاء  توزيـع  شـركة   1

2021 مايـو   13 بتاريـخ  صحفـي  بيـان  الكهربـاء، 
2  المكتـب االعـالم الحكومـي )غـزة(، بيـان المكتـب اإلعالمـي الحكومـي 14 

 2021 مايـو 

أن القصف الذي استهدف برج الجوهرة في مدينة 
لإلنترنت  المزودة  الشركة  معدات  لتدمير  أدى  غزة 
مما تسبب في فصل خدمات اإلنترنت عن عشرات 
وتتوقع  غزة.   قطاع  في  المشتركين  من  اآلالف 
الوقت  في  الخدمة  إعادة  تستطيع  لن  أنها  الشركة 
القريب، ألنها لن تستطيع تعويض األجهزة المدمرة 
بسبب اإلغالق الشامل المفروض على قطاع غزة من 

قبل االحتالل اإلسرائيلي.3

خاتمة

تدين الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان )ديوان املظالم( 
احلربي  االحتالل  قوات  استمرار  العبارات  بأشد 
ضد  الوحشية  هجماتها  تصعيد  يف  اإلسرائيلي 
التدميرية  القوة  واستخدام  الفلسطينيني،  املدنيني 
مبا  األخرى،  املدنية  واألعيان  السكنية  املنازل  ضد 
يف ذلك املنشآت الصحية، واملراكز اإلعالمية، ودور 
والصناعية  التجارية  واملنشآت  واملدارس،  العبادة، 
والزراعية. كما وتستنكر الهيئة عجز املجتمع الدولي 
على  للعمل  واألخالقي  القانوني  بدوره  القيام  عن 
وقف جرائم احلرب التي تقترفها قوات االحتالل يف 
التي  األمريكية  اإلدارة  موقف  وبخاصة  غزة،  قطاع 
على  االحتالل  لقوات  احلصانة  توفير  على  تعمل 
ملجلس  بيان  إلصدار  عرقلتها  واستمرار  جرائمها، 
ع قوات االحتالل على ارتكاب املزيد  األمن، ما يشجَّ
سيما  وال  الفلسطينيني،  املدنيني  ضد  جرائمها  من 
األطفال والنساء بشكل خاص، بل وتعتبر شريكا يف 

اقتراف تلك اجلرائم.

الدولي،  املجتمع  الهيئة  تدعو  تقدم،  ما  على  وبناًء 
مبا يف ذلك األطراف السامية املتعاقدة على اتفاقية 
جنيف الرابعة للعام 1949، واخلاصة بحماية املدنيني 
أجل  من  العاجل  التدخل  إلى  احلرب،  أوقات  يف 
العدوانية  احلربية  األعمال  جلميع  الفوري  الوقف 
قطاع  يف  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  تقترفها  التي 
غزة بشكل خاص، ويف مدينة القدس الشرقية احملتلة 

والضفة الغربية بشكل عام.

لخدمـات  فيوجـن  شـركة  عـام  مديـر  العلمـي،  هانـي  للمهنـدس  تصريـح    3
المعلومـات  مـن  لمزيـد  غـزة،  قطـاع  فـي  األنبـاء  وكاالت  لبعـض  اإلنترنـت، 

https://www.wattan.net/ar/news/340379.html
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تقرير حول

ورقة عمل حول اآلثار المباشرة وغير المباشرة للعدوان الحربي
اإلسرائيلي على األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع غزة

المقدمة
الشعب  على  احلالي  احلربي  العدوان  يأتي 
الفلسطيني كاستمرار لغريزة التدمير والعنف املفرط 
التي تنتهجها قوات االحتالل اإلسرائيلي، واستمرارا 
التي  الدولية  املواثيق  بكل  احلائط  عرض  لضربها 
تدعو حلق الشعوب يف تقرير مصيرها، وحق املدنيني 
العزل باحلماية يف أوقات احلروب والنزاعات. وأسوة 
باحلروب واالعتداءات السابقة على قطاع غزة، فإن 
املزيد  سيوقع  احلالي  احلربي  العدوان  استمرار 
اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  صفوف  يف  الضحايا  من 
وسيزيد من سوء أوضاعهم بحكم واقع اإلعاقة التي 
يعيشونها. فخالل العدوان احلربي اإلسرائيلي على 
من  الشهداء  عدد  بلغ   ،2014 العام  يف  غزة  قطاع 
األشخاص ذوي االعاقة )23( شهيداً، منهم )9( نساء 
مغادرة  من  يتمكنوا  لم  معظمهم  الذكور،  من  و)14( 
منازلهم خالل القصف الشديد على بيوت املدنيني. 

واستناداً للمركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان، فخالل 
الشهور الثمانية األولى على انطالق مسيرات العودة 
القوات  قتلت  غزة،  لقطاع  الشرقية  احلدود  على 
احلربية اإلسرائيلية احملتلة )6( أفراد من األشخاص 
ذوي اإلعاقة، من بينهم طفل يعاني من اضطرابات 
نفسية، وذلك أثناء مشاركتهم يف تلك املسيرات، والتي 
مبشاركة   ،2018/3/30 بتاريخ  انطلقت  قد  كانت 
شعبية واسعة ملئات اآلالف من سكان قطاع غزة من 
العمرية. كما أصابت )94( شخصاً  الفئات  مختلف 
https:// أطرافهم.  بتر  عن  جنمت  دائمة  بإعاقات 

www.pchrgaza.org/ar

تهدف هذه الورقة إلى التعرف على واقع األشخاص 
اإلسرائيلي  احلربي  العدوان  خالل  اإلعاقة  ذوي 

التي  االنتهاكات  ورصد  غزة،  قطاع  على  احلالي 
املفرط  االستخدام  وبخاصة يف ظل  لها،  يتعرضون 
للقوة الذي متارسه قوات االحتالل احلربي، ويف ظل 
ن  كِّ مُتِ أن  شأنها  من  التي  اإلنسانية  املمرات  انعدام 
اخلدمات  تقدمي  من  واحمللية  الدولية  املنظمات 
للسكان يف مناطق العمليات احلربية، حيث أنه، ولغاية 
إعداد هذه الورقة، ومع دخول العدوان احلربي يومه 
احلادي عشر، فإن املؤسسات ذات العالقة، وبخاصة 
مؤسسات املجتمع املدني محرومة من حق الوصول 
اخلدمات  وتقدمي  احتياجاتهم،  وحتديد  للضحايا 
على  الورقة  ستركز  كما  لهم.  والضرورية  الالزمة 
اآلثار املباشرة، وغير املباشرة، لهذا العدوان احلربي 
املدمر على فئة األشخاص ذوي اإلعاقة، الذين هم 
دائما احللقة األضعف يف أوقات احلروب والنزاعات. 

األفراد ذوو اإلعاقة في السياق الفلسطيني
يشكل األشخاص ذوو اإلعاقة يف فلسطني ما نسبته 
يف   %48 بنسبة  موزعني  السكان  مجمل  من   %2.1
استناداً  وذلك  %يف قطاع غزة،  الغربية و52  الضفة 
واملنشآت  واملساكن  للسكان  العام  التعداد  لبيانات 
واستخدام  احلركية،  اإلعاقة  وشّكلت   .2017 للعام 
األيدي النسبة األعلى من اإلعاقات بني األشخاص 
ذوي اإلعاقة، حيث بلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة 
احلركية واستخدام األيدي )47,109( فرداً، ويشكلون 
ما نسبته )51%( من األشخاص ذوي اإلعاقة، وحوالي 
ُخْمس األشخاص ذوي اإلعاقة هم من األطفال دون 
سن الثامنة عشرة، بنسبة )20%(، وكانت النسب أكثر 
انتشاراً يف قطاع غزة )22%( مقارنة بالضفة الغربية 

 .)%17(
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اإلطار القانوني الخاص بحماية األشخاص ذوي 
اإلعاقة

األشخاص  حقوق  اتفاقية  من   )11( املادة  أكدت 
ذوي اإلعاقة على أنه: »تتعهد الدول األطراف وفقاً 
فيها  مبا  الدولي،  القانون  يف  الواردة  ملسؤولياتها 
الدولي  القانون  وكذلك  الدولي،  اإلنساني  القانون 
حلقوق اإلنسان، باتخاذ كافة التدابير املمكنة لضمان 
الذين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وسالمة  حماية 
ذلك  يف  مبا  باخلطورة،  تتسم  حاالت  يف  يوجدون 
حاالت النـزاع املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث 

الطبيعية”.

وقد أكد مؤمتر نيويورك املنعقد يف 20 أيار )مايو( 
2016، والذي ُعِقَد قبيل انعقاد مؤمتر القمة العاملي 
يف   2016 )مايو(  أيار  و24   23 يف  اإلنساني  للعمل 
املسيحية  الدولية  البعثة  من  كال  وضم  اسطنبول، 
والتحالف  إنترناشيونال،  وهانديكات  للمكفوفني، 
الالجئات،  النساء  ومفوضية  لإلعاقة،  الدولي 
الذين  األشخاص  أن  على  ووتش،  رايتس  وهيومن 
مثل  إضافية،  مخاطر  يواجهون  إعاقة  من  يعانون 
على  احلصول  يف  املساواة  وعدم  واإلهمال  الهجر 
املساعدات  من  وغيرها  الصحية،  والرعاية  الغذاء 

خالل الصراعات والتشّرد وإعادة اإلعمار.

وأنه يف حني تُوجد أولويات مختلفة أمام احلكومات 
واملانحني ووكاالت اإلغاثة أثناء النزاعات والكوارث 
وقضايا  الطبيعية، على هذه اجلهات ضمان حقوق 
جوانب  أحد  وهو  اإلغاثة،  جهود  يف  اإلعاقة  ذوي 
تعزيز وتأييد »ميثاق إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة 
يف العمل اإلنساني«، والذي يتضمن املبادئ التوجيهية 
على  أيضا  وأكدت  الشاملة.  اإلنسانية  لالستجابة 
العاملي  القمة  مؤمتر  يف  املجتمعني  القادة  »على  أن 
الورق  على  االلتزامات  ترجمة  اإلنساني  للعمل 
أكثر  حصول  لضمان  الواقع،  أرض  على  عمل  إلى 
الناس تهميشا )ذوي اإلعاقة( على املساعدات التي 
يحتاجونها، وأن يتمتعوا بهذا احلق على قدم املساواة 
التمييز  االلتزامات عدم  اآلخرين. وتضمن هذه  مع 
ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، وأن يكونوا جزءاً من 

التخطيط الستجابة شاملة أثناء األزمات”.

من  كثير  يحتاج  حني  يف  أنه،  على  املجتمعون  وأكد 
الناس املتضررين من األزمات إلى املساعدة، أكثر من 
املجتمعون  وعّدد  اإلعاقة.  ذوو  هم  للخطر  يتعرض 

ذوو  األشخاص  يواجهها  التي  التحديات  بعض 
التواصل  وحواجز  املادية،  احلواجز  بتعّقد  اإلعاقة 
والكوارث  احلرب  عن  الناجمة  التحديات  وغيرها، 
الناس  تعّرض  التي  احلاالت  من  وغيرها  الطبيعية، 
للخطر. وغالباً ما يكون من الصعب على األشخاص 
لصعوبة  مساعدات  على  احلصول  اإلعاقة  ذوي 
املعلومات بطرق  تقدمي  املرافق، وعدم  إلى  الوصول 

سهلة الفهم.

تسعى هذه الورقة إلى التعرف على اآلثار املباشرة، 
على  احلالية  العدوانية  للحرب  املباشرة،  وغير 
التوجيهية  املبادئ  األشخاص ذوي اإلعاقة يف ضوء 
تسعة  إلى  باالستناد  الشاملة  اإلنسانية  لالستجابة 
وتلبية  التعامل،  بآليات  متعلقة  مرجعية  معايير 
جمع  هي:  املعايير  وهذه  والتدخالت،  االحتياجات 
االحتياجات،  حتديد  احلاالت،  وتسجيل  البيانات 
التحتية  البنية  للمعلومات،  الوصول  على  القدرة 
الوصول  على  القدرة  اإليواء،  مراكز  وتخطيط 
العناصر واملواد  الطعام والتغذية،  العامة،  للخدمات 
واالجتماعي،  النفسي  الدعم  برامج  الغذائية،  غير 

وحماية األشخاص ذوي االعاقة.

المعايير المرجعية لتقييم آليات تلبية احتياجات 
األشخاص ذوي اإلعاقة

أواًل: جمع البيانات وتسجيل الحاالت
الدولية  االتفاقية  من   )31( املادة  أن  من  بالرغم 
اخلاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، قد ضمنت 
اإلحصاءات  جمع  من  العالقة  ذوات  اجلهات  متكن 
املتعلقة باألفراد ذوي اإلعاقة، فإنه لغاية  والبيانات 
اآلن لم تتمكن املؤسسات واجلهات ذات العالقة من 
التمكن من حرية احلركة والتنقل لكي يتسنى لها جمع 
للنازحني من األشخاص  البيانات وتسجيل احلاالت 
ذوي العالقة لكي تستطيع تقدمي املساعدات الالزمة 
لهم، وذلك يف ظل غياب املمرات اإلنسانية، أو وقف 
إطالق النار، وعليه فال توجد بيانات حقيقية وموثقة 
أو  النازحني،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أعداد  حول 
الذين تعرضوا إلصابات، مما يعمق الصعوبات التي 
عمل  من صعوبة  ويزيد  األشخاص،  هؤالء  يواجهها 

املؤسسات ذوات العالقة.
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ثانيًا: تحديد االحتياجات 
عادة ما يعاني األشخاص ذوو اإلعاقة من نقص حاد 
واألزمات،  أوقات احلروب  املساعدة يف  األدوات  يف 
حيث أنهم يضطرون للتخلي عن أدواتهم املساعدة، 
وبخاصة لذوي اإلعاقات احلركية يف أوقات اإلخالء 
أماكن  من  النزوح  أوقات  أو  تَُدّمر،  التي  للبيوت 
املتحركة  الكراسي  لترك  يضطرون  حيث  سكناهم، 
وعادة  حملها،  يصعب  والتي  الكهربائية  والكراسي 
ما يلجأون إلى بيوت األقارب أو املدارس، والتي ال 
تكون بالعادة موائمة لهم، حيث أنه ال يوجد مالجئ 
مدارس  باألصل  هي  اإليواء  ومراكز  غزة  قطاع  يف 
باإلضافة  هذا  الحتياجاتهم،  األدنى  احلد  تلبي  ال 
ويحتاجون  السمعية يضطرون  االعاقة  ذوي  أن  إلى 
نتيجة األصوات  تتعطل  التي  لتغيير سماعات األذن 
فإنهم  وبالتالي  االنفجارات،  عن  تنتج  التي  العالية 
يكونوا منفصلني عن محيطهم بسبب تعطل أدواتهم 
املساعدة أو عدم توفرها، مع العلم بأن املدة الزمنية 
إلخالء  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  مينحها  التي 
التي يقرر قصفها ليست كافية  البيوت  السكان من 
لكي يتسنى لألشخاص ذوي اإلعاقة من اإلخال،ء أو 
جتهيز ما يلزم من أدوات مساعدة. هذا فضاًل عن 
قيام تلك القوات يف قصف عشرات املنازل السكنية 

دون إنذار ساكنيها.

ثالثًا: القدرة على الوصول للمعلومات 
يحرم األشخاص ذوو اإلعاقة من حقهم يف الوصول 
القاسية،  احلرب  ظروف  يف  لهم  املهمة  للمعلومات 
املعلومات  غياب  حيث  حياتهم،  على  تؤثر  والتي 
ستقدم  التي  الطارئة  اإلغاثة  بإجراءات  اخلاصة 
لهم، واحللول املمكنة ملشاكلهم واحتياجاتهم، وغياب 
بلغة  لهم، سواًء  املعلومات  لتوصيل  املناسبة  اآلليات 
بلغة  أو  السمعية،  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  اإلشارة 
بلغة  أو  البصرية،  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  )بريل( 
بسيطة ومفهومة لذوي اإلعاقة العقلية أو صعوبات 
املادة )9/أ( من االتفاقية  التعلم، وهذا حق ضمنته 

الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

رابعًا: البنية التحتية وتخطيط مراكز اإليواء 
تدمير  ظل  يف  غزة  قطاع  على  العدوان  هذا  يأتي 
سيفاقم  مما  غزة،  لقطاع  التحتية  للبنية  ممنهج 
اإلعاقة، ويحد من قدرتهم  مشاكل األشخاص ذوي 

على الوصول للخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم 
ومراكز اإليواء، مما سيحد من مشاركتهم الكاملة يف 
املدارس  أن  إلى  باإلضافة  هذا  احلياة،  مجاالت  كل 
تلبي  ال  باألصل  هي  إيواء  كمراكز  تستخدم  التي 
احلد األدنى من احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وبخاصة مع غياب املراعاة الحتياجاتهم وخصوصيتهم 
احلد  أخذ  وعدم  واإليواء،  االخالء  عمليات  خالل 
عند  باالعتبار  الحتياجاتهم  املواءمة  ملعايير  األدنى 
اختيار مراكز اإليواء، بحيث تضمن األمن والسالمة 
وحتميهم من خطر اإلصابات واحلوادث. )الرمبات، 

الشبابيك، األبواب، ممرات املشي(.

خامسًا: القدرة على الوصول للخدمات العامة 
التحديات  أهم  من  العامة  للخدمات  الوصول  يعتبر 
أوقات  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تواجه  التي 
الضغوط  ازدياد  ومع  أنه  حيث  والطوارئ،  احلروب 
اإلغاثة،  خلدمات  املقدمة  اجلهات  على  امليدانية 
بقدرة  تتعلق  التي  اخلدمات  تقدمي  على  وتركيزها 
االهتمامات  تتراجع  فإنه  البقاء،  على  الضحايا 
باحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، يف ظل افتقار 
اخلبرة  وذوي  املدربني  للعاملني  اإليواء  مراكز 
عدم  على  ينعكس  مما  اإلعاقة،  ذوي  باحتياجات 
على  احلصول  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متكن 
للخدمات  الوصول  يف  اآلخرين  مع  متساوية  فرص 
املتوفرة يف مراكز اإليواء، يف ظل قصور يف مواءمة 
املبنى،  مثل  األفراد،  هؤالء  املراكز خلصوصية  هذه 
الستخدام  الواسعة  األبواب  الدرابزين،  الرمبات، 
الكرسي املتحرك، ومعدات النوم من فرشات وأسّرة 
الغذائية  واملواد  واحلمامات  املراحيض  حيث  ومن 
وغير الغذائية والنقاط الطبية، ونقص االحتياجات 
وعدم  يحتاجونها،  التي  املساعدة  واملواد  الضرورية 
االعاقة،  ذوي  األشخاص  احملافظة على خصوصية 
على  قدرتهن  عدم  حيث  منهم،  النساء  وخصوصا 
واملياه  واحلمامات  للمراحيض  السهل  الوصول 

النظيفة، وبخاصة النساء محدودات احلركة.

سادسًا: القدرة على الوصول للطعام والتغذية
يعاني األشخاص ذوو اإلعاقة من عدم القدرة على 
الوصول إلى الغذاء والتغذية الصحية املناسبة لهم، 
خاصة،  لتغذية  يحتاجون  منهم  الكثير  أن  حيث 
وتتفاقم  األغذية.  أنواع  بعض  من  ولديهم حساسية 
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املشكلة يف ظل عدم قدرتهم على املشاركة يف تصميم 
النظام الغذائي يف مراكز اإليواء، وصعوبة الوصول 
متنعهم  إعاقتهم  أن  حيث  بسهولة  التوزيع  لنقاط 
توزيع  نظام  الغذاء يف ظل غياب  املزاحمة على  من 
اإلعاقة يف  ذوي  األولوية لألشخاص  إعطاء  يضمن 
لنظام  اإليواء  مراكز  وافتقار  الغذاء،  على  احلصول 
التغذية  احتياجات وخصوصية  تغذية وغذاء يحترم 

لألفراد ذوي اإلعاقة. 

سابعًا: العناصر والمواد غير الغذائية
عادة ما يحرم األشخاص ذوو اإلعاقة من احلصول 
على فرص متكافئة للحصول على املواد غير الغذائية، 
) األدوية، العالج، والدعم النفسي(، وبخاصة يف ظل 
على  حصولهم  يضمن  صحي  لنظام  تفتقر  ظروف 
الرعاية الصحية وقت احلاجة، والذي من شأنه أن 
يفاقم مشكالتهم الصحية والنفسية يف ظل النقص 
يؤدي  أوقات احلروب، مما  املواد يف  احلاد يف هذه 
مراكز  داخل  األمراض  انتشار  إلى  كثيرة  أحيان  يف 
اإليواء، ويؤدي إلى زيادة نسبة التقرحات لدى الكثير 
هذا  يتزامن  احلركية.  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من 
للعيادات  للذهاب  املراكز  من  اخلروج  خطورة  مع 
الصحية على حياتهم، مع نقص يف أدواتهم املساعدة 
الصحية  إلى اخلدمات  للوصول  يعقد فرصهم  مما 

بطريقة عادلة.

ثامنًا: برامج الدعم النفسي واالجتماعي
يعاني الكثير من األشخاص ذوي اإلعاقة من الهشاشة 
احلروب،  أوقات  يف  املشكلة  هذه  وتزداد  النفسية، 
حيث يسيطر عليهم اخلوف من أن يتركوا لوحدهم، 
أو أن يتم التخلي عنهم، مما يزيد من حدة الضغوط 
التي يتعرضون لها، حيث أن اإلعاقة تعيق  النفسية 
وصولهم للمعلومات املهمة يف الوقت املناسب، وذلك 
التي  الصعوبات  يف  بهم  احمليطني  انشغال  ظل  يف 
خدمات  مقدمي  وصول  وصعوبة  احلرب،  تسببها 
الدعم النفسي واالجتماعي لهم يف ظل احلرب، وعدم 
كفاية مقدمي اخلدمات يف مراكز اإليواء، وعدم قدرة 
هذا  لهم،  النفسية  املساعدات  تقدمي  على  األهالي 
بغض النظر عن احتياج األهالي لهذه اخلدمات يف 
ظروف احلرب. كل هذا يفاقم مشكالتهم ويحد من 
قدرتهم على التغلب على احتياجاتهم النفسية خالل 

احلرب.

تاسعًا: إجراءات الحماية للنساء ذوات اإلعاقة
يف كثير من احلاالت فإن مراكز اإليواء كانت تشكل 
خطراً حقيقياً على األشخاص ذوي اإلعاقة، فاملباني 
وكميات  ليست صحية،  احلمامات  موائمة،  تكن  لم 
وارد  األمراض  ظهور  واحتمال  تكفي،  ال  املياه 
قلة  ظل  ويف  كورونا،  جائحة  ظل  يف  وبخاصة  جداً 
النظافة وقلة املياه، وعدم مراعاة خصوصية النساء 
األدوات  ونقص  النفسي،  الدعم  وغياب  الطعام،  يف 
لذوي  السماعات  وبطاريات  والسماعات  املساعدة 
واملواد  احلفاظات  كميات  ونقص  السمعية،  اإلعاقة 
اللفظي،  والعنف  للتمييز  وتعرضهن  الغذائية،  غير 
السن من ذوي اإلعاقة، مما  بكبار  ونقص االهتمام 
يؤدي إلى تفاقم مشكالت النساء الصحية والنفسية 

وزيادة حدة اإلعاقة. 

التوصيات
تواجد . 1 أماكن  لكافة  خريطة  وجود  ضرورة 

غزة،  قطاع  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
ُد فيها أماكن السكن ووسائل االتصال  دَّ حُتَ
خالل  لتجمعهم  املناسبة  واألماكن  بهم 

احلروب واألزمات.

لألفراد . 2 موائمة  أماكن  تخصيص  ضرورة 
ذوي اإلعاقة حتى ال تتكرر هذه التحديات 

يف املستقبل.

الضغط باجتاه أن تشترط مواءمة كل البيوت . 3
إعمارها  سيتم  التي  واملدارس  والشوارع 
السبب  أن  وبخاصة  املستقبل،  يف  وبناؤها 
للكثير من اإلصابات واالستشهاد  الرئيسي 
التي حدثت خالل عدوان 2014 كانت بسبب 
عدم مواءمة البيوت والشوارع ومراكز اإليواء 

من مدارس.

ضرورة إعادة صياغة العالقة بني املؤسسات . 4
العاملة يف مجال اإلعاقة واجلهات الدولية 
والوزارات  احلروب  أوقات  يف  تعمل  التي 
طرف  كل  مهام  لتحديد  املعنية  احلكومية 
ذوي  األشخاص  احتياجات  تلبية  يتم  حتى 

العالقة وعدم انتهاك حقوقهم. 

ضرورة توفير احتياطي من األدوات املساعدة . 5
واملواد غير الغذائية الستخدامها يف حاالت 
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العالقة  الطوارئ، حيث أن املؤسسات ذات 
الذي  األدنى  احلد  لديها  يكون  ال  غالباً 
ينعكس  مما  سريعة  إغاثية  لعمليات  يكفي 
سيؤدي  والذي  امليدان،  عن  غيابها  على 
انتهاكات خطيرة بحق األشخاص ذوي  إلى 

اإلعاقة.

على . 6 األهالي  تدريب  على  العمل  ضرورة 
األشخاص  مع  والتعامل  التدخل  آليات 
ذوي اإلعاقة وآليات اإليواء واإلخالء خالل 

احلروب واألزمات.

بني . 7 الداخلية  الشبكات  تعزيز  على  العمل 
التشبيك  وتعزيز  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
بينهم، حيث تظهر العديد من الدراسات أن 
باستمرار  يعملون  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
البعض،  بعضهم  على  االطمئنان  على 
املعلومات  مصادر  أهم  من  ويعتبرون 

لبعضهم.

احلرب . 8 جتربة  نتائج  دراسة  ضرورة 

واالستفادة من دروسها باجتاه تطوير خطط 
تدخل مستقبلية.

اإليواء . 9 مراكز  يف  العاملة  الطواقم  تدريب 
مع  والعمل  التدخل  وآليات  مهارات  على 
األشخاص ذوي اإلعاقة للحد من االنتهاكات 

التي واجهتهم يف املستقبل.

أفراد . 10 من  طوارئ  فرق  إنشاء  على  العمل 
مدربني، والعمل على جتميع قاعدة بيانات 
املنطقة  حسب  كذلك  اإلعاقات  ألنواع 

اجلغرافية. 

املؤسسات . 11 بني  الثقة  وبناء  التشبيك  تعزيز 
التدخل  عمليات  لتسهيل  واحمللية  الدولية 
وتبادل املعلومات يف املستقبل، وذلك يف ظل 

غياب العمل املشترك.

ضرورة العمل مع كافة اجلهات املعنية لزيادة وعيهم 
االعاقة  ذوي  األشخاص  وخصوصية  باحتياجات 
يف  االحتياجات  هذه  توفر  ضمان  على  والعمل 

املستقبل.
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تقارير

تقرير خاص 

العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
يفاقم أزمة المياه والصرف الصحي 

مقدمة:

عمدت سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي خالل 
عدوانها األخير والمستمر على قطاع غزة، والذي بدأ 
مساء يوم اإلثنين الموافق 10 أيار/مايو 2021، إلى 
استهداف قطاع المياه والصرف الصحي المتدهور 
منذ  القطاع  على  المفروض  الحصار  بسبب  أصاًل 
أزمة  تفاقم  إلى  ذلك  أدى  التوالي.  على  عاًما   15
المياه والصرف الصحي وانتهاك حق سكان القطاع 
في الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف 
في  االحتالل  إعالن سلطات  مع  ال سيما  الصحي، 
اليوم نفسه عن قرارها بإغالق معبر كرم أبو سالم 
ذلك  يجري  رفح.  محافظة  شرقي  جنوب  التجاري 
تنتهجها  التي  الجماعي  العقاب  سياسة  إطار  في 
األمر  غزة،  قطاع  سكان  بحق  االحتالل  سلطات 
المياه  قطاع  احتياجات  إدخال  دون  يحول  الذي 
لمحطة  الُمشغِّل  الوقود  ومنها  الصحي،  والصرف 
توليد الكهرباء. يضاف إلى ذلك، تفشي وباء كورونا 
الذي يتطلب توفير خدمات المياه والصرف الصحي 
بالشكل الذي يحد من انتشاره، وبخاصة مع استمرار 
نزوح عشرات اآلالف من السكان عن منازلهم قسراً، 
توفر  دون  الستيعابهم  إيواء  مراكز  فتح  جرى  حيث 
اإلمكانيات المناسبة لذلك حتى إعداد هذا التقرير. 

لحقوق  المستقلة  الهيئة  تسلط  التقرير،  هذا  في 
في  الحق  على  الضوء  المظالم(  )ديوان  اإلنسان 
وفي  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  في  المياه 
المعايير  ذلك  في  بما  الدولي،  اإلنساني  القانون 
والنوعية  كالتوافر  الحق  هذا  إلعمال  المطلوبة 
وإمكانية الوصول. كما ويسلط التقرير الضوء على 

ضوء  في  الصحي  والصرف  المياه  في  الحق  واقع 
خدمات  واقع  ويستعرض  غزة،  قطاع  على  العدوان 
سببها  متراكمة  كأزمات  الصحي  والصرف  المياه 
العدوان  مصادرة  وكيفية  والحصار،  االحتالل 
والصرف  بالمياه  الفلسطينيين  حق  اإلسرائيلي 
قوات  مارستها  التي  االنتهاكات  خالل  من  الصحي 
االحتالل للمساس بهذا الحق. ويخلص التقرير إلى 

عدة نتائج وتوصيات. 

أواًل: الحق في المياه في القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان وفي القانون اإلنساني الدولي 

يستمد حق اإلنسان في الحصول على مياه الشرب 
مستوى  في  الحق  من  الصحي  والصرف  المأمونة 
بالحق  له  انفصام  ارتباًطا ال  معيشي الئق، ويرتبط 
البدنية  الصحة  من  بلوغه  يمكن  مستوى  أعلى  في 
الكرامة  وفي  الحياة  الحق في  والعقلية، فضاًل عن 

اإلنسانية.1 

في  الحق  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  ويكفل 
المياه من خالل مجموعة واسعة من الوثائق الدولية  
التي تمنح كل فرد الحق في الحصول على كمية من 
األغراض  في  الستخدامها  ومأمونة  كافية  المياه 
الشخصية والمنزلية. وتحدد المادة )1/11( من العهد 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
والثقافية عددًا من الحقوق الناشئة عن إعمال الحق 
والتي ال يمكن االستغناء  كاٍف،  في مستوى معيشي 
»... ما يفي  بما في ذلك  الحق،  عنها إلعمال ذلك 

مجموعـة أدوات الحـق فـي الميـاه والصـرف الصحـي، مكتـب مفـوض األمـم   1
اإلنسـان، لحقـوق  السـامي  المتحـدة 

https://www.ohchr.org/AR/Issues/ESCR/Pages/Water.aspx
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ويشير  والمأوى«.  والكساء،  الغذاء،  من  بحاجتهم 
استخدام عبارة »بما في ذلك« إلى أن قائمة الحقوق 
فإن  وبالطبع  تكون حصرية.   أن  منها  يراد  ال  هذه 
الحق في الماء يقع ضمن فئة الضمانات األساسية 
لتأمين مستوى معيشي كاٍف، نظراً إلى أنه واحد من 
أهم الشروط األساسية للبقاء. كما أن الحق في الماء 
هو حق ال يمكن فصله عن الحق في أعلى مستوى 
من الصحة الجسمية يمكن بلوغه، وعليه فقد أكدت 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  المعنية  اللجنة 
)2/12/ب(  المادة  نص  على  وبناًء  والثقافية، 
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من 
غير  خطوات  اتخاذ  على  والثقافية،  واالجتماعية 
كون  عن  الناجمة  الصحية  المخاطر  لدرء  تمييزية 
المياه غير مأمونة وسامة. فعلى سبيل المثال، يتعين 
على الدول األطراف أن تكفل حماية الموارد المائية 
الطبيعية من التلوث بسبب المواد الضارة والجراثيم 
تراقب  أن  الدول  على  يتعين  وبالمثل،  الُممِرَضة. 
وتكافح الحاالت التي تشكل فيها النظم اإليكولوجية 
المائية موئاًل لناقالت األمراض أينما شّكلت خطراً 

على بيئات معيشة اإلنسان. 1

 ويرتبط الحق في الماء أيًضا بحق الشعوب في التمتع 
الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية، حيث ينص العهد 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والثقافية 
»لجميع  أنه:  على   ،)2/1( المادة  في  والسياسية 
التصرف  الخاصة،  أهدافها  وراء  سعياً  الشعوب، 

الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية...«. 2

بالحقوق  المعنية  اللجنة  تشير  ذاته،  السياق  وفي 
أهمية  إلى  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
ضمان الوصول إلى موارد المياه على نحو مستدام 
الغذاء  في  الحق  إعمال  بغية  الزراعة،  ألغراض 
الكافي، ومراعاة للواجب المنصوص عليه في المادة 

مـن  )المادتـان 11 و12  المـاء  فـي  الحـق  رقـم 15:  العـام  التعليـق  أنظـر،    1
والثقافيـة،  واالجتماعيـة  االقتصاديـة  بالحقـوق  المعنيـة  اللجنـة  العهـد(، 

.)2002( والعشـرون  التاسـعة  الـدورة 
والحقـوق  والسياسـية  المدنيـة  بالحقـوق  الخاصـان  الدوليـان  العهـدان    2
والتصديـق  للتوقيـع  اعتمـدا وعرضـا  والثقافيـة،  االقتصاديـة واالجتماعيـة 
واالنضمـام بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة 2200 ألـف )د-
العهـد  نفـاذ  بـدء  تاريـخ   ،1966 أول/ديسـمبر  كانـون   16 فـي  المـؤرخ   )21
الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـة :23آذار/مـارس 1976، وفقـاً 
ألحـكام المـادة 79. وتاريـخ نفاذ العهـد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

للمـادة 27. ثاني/ينايـر 1976 وفقـاً  واالجتماعيـة والثقافيـة: 3 كانـون 

)2/1( من العهد التي تنص على أنه ال يجوز حرمان 
شعب »من وسيلة عيشه«. كما يرتبط الحق في الماء 
الدولية  الشرعة  في  المجّسدة  الحقوق  من  بجملة 
والكرامة  الحياة  الحق في  لحقوق اإلنسان، وأهمها 

اإلنسانية.3

الماء  في  الحق  إعمال  طريقة  تكون  أن  وينبغي 
مستدامة، تضمن إمكانية إعمال ذلك الحق لألجيال 
فإنه  الماء  في  الحق  وإلعمال  والمقبلة.   الحالية 

يتطلب توفر المعايير التالية: 

1. التوافر: ينبغي أن يكون إمداد الماء لكل شخص 
كافًيا ومستمًرا لالستخدامات الشخصية والمنزلية، 
لكل شخص  المتوفر  الماء  كمية  تتمشى  أن  وينبغي 
مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، وقد 
يحتاج بعض األفراد والمجموعات أيًضا إلى كميات 
إضافية من الماء بسبب الظروف الصحية والمناخية 

وظروف العمل.

من  لكل  الالزم  الماء  يكون  أن  ينبغي  النوعية:   .2
وغير  مأموًنا  المنزلية  أو  الشخصية  االستخدامات 

ملوث. 

3.  إمكانية الوصول: ينبغي أن يكون الماء ومرافقه 
وخدماته متوفرًة للجميع دون تمييز بمن فيهم أكثر 
يكون  وأن  السكان،  بين  تهميًشا  أو  ضعًفا  الفئات 
الحصول على الماء ميسوًرا ودون التعرض للخطر، 
باإلضافة إلتاحة التماس المعلومات المتعلقة بقضايا 

الماء والحصول عليها ونقلها.4

كما يكفل القانون الدولي اإلنساني الحقوق المائية 
للشعوب تحت االحتالل، ويضع مسؤولية قانونية على 
كيان االحتالل إلعمال تلك الحقوق، حيث تعد دولة 
وفقاً  المدنيين  السكان  رفاه  عن  مسؤولة  االحتالل 
من   )56( المادة  وتنص  اإلنساني،  الدولي  للقانون 
وقت  المدنيين  بشأن حماية  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
الحرب للعام 1949، على وجوب قيام دولة االحتالل 
على  للحفاظ  وسائلها  به  تسمح  ما  بأقصى  بالعمل 
الصحة العامة والشروط الصحية العامة في األرض 
المحتلة، وهذا يتطلب بشكل أساسي توفير خدمات 

3  التعليق العام رقم 15: الحق في الماء، مرجع سابق.
4  المرجع السابق.
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 )3( المادة  تؤكد  كما  الصحي.  والصرف  المياه 
 1949 للعام  األربع  جنيف  اتفاقيات  من  المشتركة 
على معاملة األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في 
األعمال العدائية وفي جميع األحوال معاملة إنسانية، 
وهذا يتطلب تزويدهم أو السماح بتأمين الضروريات 
المواد  توفير  فيها  بما  الحياة،  قيد  على  لبقائهم 
والحصول  والمأوى،  الطبية  واإلمدادات  الغذائية 
على مياه الشرب النظيفة واآلمنة، وخدمات الصرف 

الصحي والنظافة الشخصية. 

الموارد  حماية  اإلنساني  الدولي  القانون  ويكفل 
المائية1، حيث يمكن أن يكون الماء جزءاً من الملكية 
العامة أو الملكية الخاصة، وكونه من األعيان المدنية 
الذي  اإلنساني،  الدولي  للقانون  وفقاً  محمي  فهو 
المسلحة  النزاعات  أطراف  قبل  من  التمييز  يعتبر 
وفي األوقات كافة بين السكان المدنيين والمقاتلين 
أحد  العسكرية  واألهداف  المدنية  األهداف  وبين 
ضد  الهجمات  حصر  وبالتالي  األساسية،  مبادئه 
نوعاً  يشكل  بدوره  وهذا  فقطـ،  العسكرية  األهداف 
من الحماية لهذا المورد. كما أن مبدأ التناسب يحظر 
الهجوم الذي يتوقع منه التسبب بخسائر مفرطة في 
أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضرار باألعيان 
المدنية، وذلك في حالة وجود الضرورة العسكرية، 
المدنية،  بالممتلكات  تلحق  التي  الخسائر  وتناسب 
عليها  الحصول  يمكن  التي  العسكرية  المزايا  مع 
من الهجوم.2 عليه يحظر استهداف مرافق اإلمداد 
أو  تدميرها  أو  الري  ونظم  للشرب،  الصالح  بالماء 

إزالتها أو جعلها غير صالحة لالستعمال. 3

في السياق ذاته، يأتي حظر الئحة الهاي الستهداف 
تكن  لم  ما  المصادرة  أو  بالتدمير  الممتلكات 
اتفاقية  تؤكده  ما  وهذا  لذلك،4  حربية  ضرورة 

1  أنظـر، العـدوان اإلسـرائيلي يسـتهدف قطـاع الميـاه والصـرف الصحـي فـي 
قطـاع غـزة، ورقـة حقائـق، مركـز الميـزان لحقـوق اإلنسـان، غـزة، فلسـطين، 

.2014
2  أقـرت الئحـة الهـاي المتعلقـة بقوانيـن وأعـراف الحـرب البريـة للعـام1907 
بموجـب المـادة )22( هـذا المبـدأ والتـي نصـت علـى أنـه »ليـس للمتحاربيـن 
أحـكام  وجـاءت  بالعـدو«.  الضـرر  إلحـاق  وسـائل  اختيـار  فـي  مطلـق  حـق 
البرتوكوليـن اإلضافييـن للعـام 1977 الملحقيـن باتفاقيـات جنيـف األربـع، 
لتعزيـز كفالـة واحتـرام مبـدأ التناسـب فـي جميـع العمليـات العسـكرية منعـاً 
لمعانـاة المدنييـن التـي ال ضـرورة لها، أنظر المـادة )51،52( من البروتوكول 

اإلضافـي األول لسـنة 1977.
3  جيلينا بليك، حق الحصول على الطعام أثناء حاالت النزاع المسلح: اإلطار 
القانونـي، المجلـة الدوليـة للصليـب األحمـر، العـدد 844، 2001/12/31.

4  » تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إال إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي 
حتمـاً هـذا التدميـر أو الحجـز«، المـادة )23/ز( مـن الئحـة الهـاي المتعلقـة 

أو  استهداف  بحظرها   ،1949 للعام  الرابعة  جنيف 
الضرورة  دون  عليها  واالستيالء  الممتلكات  تدمير 
يقع  جسيماً  انتهاكا  يمثل  ذلك  الحربية،5 ومخالفة 
أخرى  أحكام  أيًضا  الحرب.6 وهناك  جرائم  ضمن 
الخاصة7  الملكية  مصادرة  مثل  القاعدة،  هذه  تؤيد 

وحظر السلب.8 

كما يُقّيد القانون الدولي اإلنساني حق أطراف النزاع 
يحظر  لذلك  القتال،  ووسائل  أساليب  اختيار  في 
القتال  أو  للحرب  كوسيلة  المدنيين  تجويع  صراحة 
في أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. 
وهذا يتبعه حظر مهاجمة أو تدمير أو نزع أو إتالف 
األغراض التي ال يمكن االستغناء عنها لبقاء السكان 
المدنيين، مثل المواد الغذائية والحاصالت الزراعية 
بمياه  الخاصة  واإلمدادات  والمنشآت  والماشية 
الشرب وأعمال الري، عندما يكون الغرض من هذه 
أم ألي  النزوح  أم لحملهم على  التجويع  األفعال هو 

باعث آخر.9

وفي إطار أهمية الماء كعنصر ال غنى عنه لضمان 
حياة األشخاص المحميين، فقد ألزم القانون الدولي 
الحرب  أسرى  تزود  بأن  الحاجزة  الدولة  اإلنساني 
الشرب  ماء  من  كافية  بكميات  إجالؤهم  يتم  الذين 
الالزمة.10  الطبية  والرعاية  وبالمالبس  والطعام 
وااللتزام ذاته ينطبق في حالة نقل أسرى الحرب،11 
وفي حالة نقل المعتقلين.12 كما أن ماء الشرب هو 
بين  مشتركة  مادة  من  منفصلة  فقرة  موضع  أيضاً 
الحرب  أسرى  لتغذية  ومخصصة  االتفاقيتين، 

بقوانين وأعراف الحرب البرية للعام 1907.
5  المادة )53( من اتفاقية جنيف الرابعة.

6  المادة )147( من اتفاقية جنيف الرابعة.
7  المادة )46( من الئحة الهاي.

8  المادتان )28(، و )47( من الئحة الهاي والمادة )33( )2( من اتفاقية جنيف 
الرابعـة، والمـادة )4( )2( )ز( مـن البروتوكـول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف 

للعـام 1977.
9  المـادة )54( مـن البرتوكـول اإلضافـي األول الملحـق باتفاقيـات جنيـف لعـام 
الثانـي الملحـق باتفاقيـات  1977، والمـادة )14( مـن البرتوكـول اإلضافـي 

للعـام1977. جنيـف 
الحـرب،  الثالثـة بشـأن معاملـة أسـرى  اتفاقيـة جنيـف  المـادة 2/20 مـن    10
للتوقيـع  وعرضـت  اعتمـدت   ،1949 آب/أغسـطس   12 فـي  المؤرخـة 
والتصديـق واالنضمـام مـن قبـل المؤتمر الدبلوماسـي لوضـع اتفاقيات دولية 
لحمايـة ضحايـا الحـروب، المعقـود فـي جنيـف خالل الفترة من 21 نيسـان/
أبريـل إلـى 12 آب/أغسـطس 1949، تاريـخ بـدء النفـاذ: 21 تشـرين األول/

أكتوبـر 1950 وفقـا ألحـكام المـادة 138.
11  المادة 3/46 من اتفاقية جنيف ثالثة.

12  المادة 127 من اتفاقية جنيف الرابعة.
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توثيقات من العدوان

والمعتقلين المدنيين.1

ثانًيا: واقع الحق في المياه والصرف الصحي في 
ضوء العدوان على قطاع غزة

على  المستمر  اإلسرائيلي  الحربي  العدوان  تسبب 
أيار   10 الموافق  االثنين  يوم  مساء  منذ  غزة  قطاع 
المياه والصرف  أزمة خدمات  بتفاقم  )مايو( 2021 
مع  سيما  ال  غزة،  قطاع  لسكان  المقدمة  الصحي 
 15 منذ  القطاع  على  المفروض  المشدد  الحصار 
أبو  كرم  معبر  إغالق  التوالي، وفي ضوء  عاًما على 
سالم التجاري، الذي يتم من خالله إدخال احتياجات 
قطاع المياه والصرف الصحي، باإلضافة إلى تفشي 
المياه  خدمات  توفير  يتطلب  الذي  كورونا  وباء 
والصرف الصحي بالشكل الذي يحد من انتشار هذا 

الوباء.

خدمات المياه والصرف الصحي أزمات متراكمة 
سببها االحتالل والحصار

خدمات  في  تدهور  من  غزة  قطاع  سكان  يعاني 
المياه والصرف الصحي، بسبب ممارسات سلطات 
 15 منذ  المشدد  وحصارها  اإلسرائيلي  االحتالل 

عاًما، وهذه مؤشرات عامة توضح ذلك:

بلغت حصة سكان قطاع غزة من مياه الحوض . 1
فقط،   )%18( للمياه  الوحيد  المصدر  الساحلي 

بينما بلغت حصة اإلسرائيليين )%82(.2

طول . 2 على  بئًرا   )26( االحتالل  سلطات  حفرت 
خط الهدنة الفاصل بين القطاع وكيان االحتالل 
تقليص  أو  لمنع  منها  محاولة  في  اإلسرائيلي، 
كميات المياه المنسابة طبيعياً إلى خزان قطاع 
غزة الجوفي.  وأقامت سلطات االحتالل سدوداً 
صغيرة لحجز المياه السطحية التي تنساب عبر 

األودية إلى قطاع غزة، وبخاصة وادي غزة.3

المتكرر . 3 اإلسرائيلي  والعدوان  الحصار  ساهم 

علـى  والرابعـة  الثالثـة  جنيـف  اتفاقيتـي  مـن   )3( و89   )3(  26 المادتـان    1
لـي. لتوا ا

2  أنظـر، سياسـة العقـاب الجماعـي اإلسـرائيلية: تغييب لحقوق الفلسـطينيين 
http:// .المائية، ورقة موقف، مركز الميزان لحقوق اإلنسـان، 2012، غزة

www.mezan.org/uploads/files/13812.pdf

فلسـطين،  غـزة،  الباحـث،  أجراهـا  مقابلـة  مائـي،  خبيـر  غنـام،  ماجـد    3
.2021 /5 /16

مياه  تلوث  معدالت  زيادة  في  غزة  قطاع  على 
لقطاع  التحتية  البنية  تدمير  خالل  من  غزة، 
شبكات  لصيانة  المعدات  إدخال  ومنع  المياه، 
ومحطات  المتهالكة،  الصحي  الصرف  مياه 
معالجة المياه العادمة، إضافة إلى تقييد إنشاء 

محطات جديدة. 

يعّوق الحصار اإلسرائيلي تنفيذ مشاريع تحلية . 4
الصحي  الصرف  مياه  استخدام  وإعادة  المياه، 
في غزة، ويفاقم بذلك معدل استنزاف الخزان 
الجوفي، وارتفاع معدل تلوث المياه في القطاع.4

إمدادات . 5 إدخال  ومنع  غزة،  قطاع  فاقم حصار 
وتعميق  االحتالل،  جانب  من  المتكرر  الوقود 
أزمة  من  كورونا  جائحة  في ظل  الكهرباء  أزمة 
البلديات، وأربك جدول توزيع المياه وحرم مناطق 
واسعة، وبخاصة األحياء الفقيرة، من الحق في 
الحصول على حاجتهم من المياه بكمية كافية..5   

إمداد . 6 ومنع  الكهربائي  التيار  انقطاع  ينعكس 
الوقود المتكرر سلباً على تشغيل وإنتاج محطات 
تحلية المياه، وبالتالي على كمية المياه الصالحة 

للشرب التي يحصل عليها سكان قطاع غزة.

7 . )%60( نحو  الصحي  الصرف  شبكات  تغطي 
 )%40( ويعتمد  غزة،  قطاع  في  المساكن  من 
على الحفر االمتصاصية التي ترشح إلى المياه 

الجوفية.

يذهب حوالي )80%( من مياه الصرف الصحي . 8
غير المعالجة إلى البحر، بما يزيد على )120( 
ألف متر مكعب يومًيا، يتسرب نحو )20%( منها 
مستويات  وتفوق  الجوفي.  المياه  خزان  إلى 
غزة  بحر  في  الصحي  الصرف  مياه  تصريف 

ضعفي المستويات الموصى بها عالمًيا.6

خلـود أبـو نمـر، ونـور الكحلـوت،  مشـكلة تلـوث الميـاه في قطاع غـزة وآثارها   4
علـى السـكان، ورقـة حقائـق، ضمـن إنتـاج المشـاركين/ات الدفعـة الثالثـة 
للشـباب  والديمقراطيـة  المدنيـة  المشـاركة  “تعزيـز  برنامـج  فـي   2020
الفلسـطيني” المنفـذ مـن مركـز مسـارات بالشـراكة مـع مؤسسـة آكشـن إيـد 

https://www.masarat.ps/article/5579/ فلسـطين   –
لمزيـد مـن المعلومـات، أنظـر »أزمـة انقطـاع ميـاه الشـرب فـي ظـل تفشـي   5
لحقـوق  الميـزان  مركـز  حقائـق،  ورقـة  غـزة«،  قطـاع  فـي  كورونـا  جائحـة 

.2020 فلسـطين،  غـزة،  اإلنسـان، 
6  خلـود أبـو نمـر، ونـور الكحلـوت،  مشـكلة تلوث المياه في قطـاع غزة وآثارها 

علـى السـكان، مرجـع سـابق.
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تقارير

العائالت . 9 من  لكثير  بالنسبة  الشرب  مياه  تعد 
باهظة الثمن  الفلسطينية في قطاع غزة مياهاً 
وال يمكن الحصول عليها، ويُعزى ذلك إلى انعدام 
القوة الشرائية لتعبئة خزانات المياه المنزلية، أو 
الوضع  لتدهور  نتيجة  المعبئة  الزجاجات  شراء 
االقتصادي وارتفاع مستويات الفقر بين السكان، 
فيلجأ الكثيرون إلى استخدام مياه الصنبور حال 
القدرة  عدم  يعني  المياه  شح  أن  كما  توفرها. 
األساسية  والوقاية  السالمة  تدابير  اتخاذ  على 
جائحة  من  للحماية  لليدين  المتكرر  كالغسل 

فيروس كورونا.1

أكثر من )97%( من مياه الشرب في قطاع غزة . 10
العالمية  الصحة  منظمة  معايير  مع  تتطابق  ال 
التي وضعتها لتكون صالحة للشرب، حيث بلغت 
الساحلي  المستخرجة من الحوض  المياه  كمية 
في قطاع غزة )187.6( مليون متر معكب خالل 
جائًرا،  ضًخا  الكمية  هذه  وتعتبر   ،2019 العام 
متر  مليون   )60-50( تتجاوز  أال  يجب  حيث 
إلى نضوب  أدى  الذي  األمر  السنة.  في  مكعب 
متراً   )19( مستوى  دون  ما  إلى  المياه  مخزون 
تحت مستوى سطح البحر، كما أدى إلى تداخلها 
الصحي  الصرف  مياه  وترشح  البحر،  مياه  مع 
إلى  التالية  اإلحصاءات  وتشير   2 الخزان.  إلى 

طبيعة التلوث في مياه القطاع:

• إلى 	 اآلبار  بعض  في  الكلوريد  نسبة  تصل 
تبلغ  فيما  لتر،  ملجم/   )8000( حوالي 
منظمة  لمعايير  وفقا  بها  المسموح  النسبة 

الصحة العالمية )250( ملجم/ لتر.

• إلى 	 اآلبار  بعض  في  النترات  تركيز  يرتفع 
)500( ملجم/ لتر، فيما تصل أقصى نسبة 
الصحة  منظمة  لمعايير  وفقا  بها  مسموح 

العالمية إلى )50( ملجم/ لتر.3

1  بمناسـبة اليـوم العالمـي للميـاه وضـع الميـاه فـي قطاع غزة مؤسـف ونطالب 
بحمايـة حـق الفلسـطينيين فـي المـاء وإعمـال المسـاءلة عن االنتهـاكات ذات 
فلسـطين،  غـزة،  اإلنسـان،  لحقـوق  الميـزان  مركـز  بيـان صحفـي،  الصلـة، 

 http://www.mezan.org/post/31503/%.2021/3/22
الفلسـطينية  الميـاه  وسـلطة  الفلسـطيني  لإلحصـاء  المركـزي  الجهـاز    2
 2021/03/22 العالمـي  الميـاه  يـوم  بمناسـبة  مشـتركاً  صحفيـاً  بيانـاً  يصـدرون 
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3943

3  أحمـد هشـام حلـس، رئيـس المعهـد الوطنـي للبيئـة والتنميـة – فلسـطين، 
.2021/5/16 بتاريـخ  الباحـث  أجراهـا  مقابلـة 

• يوجد )4%( من األفراد في قطاع غزة لديهم 	
وصول إلى مياه مدارة بشكل آمن وخالية من 
التلوث وهي مصادر محسنة، مستخدمة في 
من  وخالية  الحاجة  عند  متوفرة  المسكن، 

  .)Coli-E التلوث )خالية من بكتيريا

يعد معدل استهالك الفرد الفلسطيني للمياه . 11
أقل من الحد األدنى الموصى به عالمياً حسب 
معايير منظمة الصحة العالمية وهو )100( لتر 
اإلسرائيلية  للسيطرة  نتيجة  وذلك  اليوم،  في 
المائية  المصادر  من   )%85( من  أكثر  على 
الفرد  استهالك  معدل  بلغ  فقد  الفلسطينية. 
وبأخذ  لتًرا،   )77( غزة  قطاع  في  المياه  من 
غزة،  قطاع  في  للمياه  العالية  التلوث  نسبة 
واحتساب كميات المياه الصالحة لالستخدام 
اآلدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد 
من المياه العذبة تصل إلى )22.4( لتًرا فقط 

في اليوم.4

يحصل نحو )25%( فقط من سكان قطاع غزة . 12
 )7( إلى  تصل  لفترة  منازلهم  في  المياه  على 
ساعات يومًيا، بينما يحصل )65%( منهم عليها 
لمدة )7( ساعات كل يومين، و)10%( كل ثالثة 
أيام،5 ويرجع هذا للنقص الحاد في كمية المياه 
التيار الكهربائي  المتوفرة. كما يحول انقطاع 
المتكرر، ولساعات طويلة، من انتظام وصول 
المياه للسكان، وبخاصة في المساكن متعددة 

الطبقات.

العدوان اإلسرائيلي يصادر حق الفلسطينيين 
بالمياه والصرف الصحي

تسبب العدوان اإلسرائيلي في تدمير البنية التحتية 
غزة،  قطاع  في  الصحي  والصرف  المياه  وأنظمة 
حيث أدى العدوان المتزامن مع إغالق معبر كرم أبو 
سالم المخصص لنقل السلع والبضائع، واحتياجات 
والصرف  المياه  قطاع  ومنها  المختلفة  القطاعات 

الصحي، إلى ما يلي:

4  الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني وسـلطة المياه الفلسـطينية، مرجع 
سـابق.

5  خلـود أبـو نمـر، ونـور الكحلـوت، مشـكلة تلـوث الميـاه في قطاع غـزة وآثارها 
علـى السـكان، مرجـع سـابق.
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توثيقات من العدوان

توقف عملية ضخ السوالر الصناعي إلى محطة . 1
توليد التيار الكهربائي نتيجة إلغالق معبر كرم 
أبو سالم، مما أدى إلى خفض الطاقة الكهربائية 
الفترة  خالل  كلًيا  بالتوقف  ويهددها  الموّلدة، 
الوجيزة القادمة ما لم يتم استئناف دخول الوقود 
إليها.1 يزيد هذا، وفي ظل شح الوقود المتوفر 
الكهرباء  مولدات  لتشغيل  والالزم  للبلديات 
االحتياطية، من كارثية األوضاع المتردية، ويؤثر 
للمواطنين  المقدمة  األساسية  الخدمات  على 

حيث يؤدي إلى:

• عدم القدرة على تشغيل آبار المياه وبالتالي 	
توقف أو ضعف في تزويد السكان بالمياه، 
منازل  إلى  المياه  ضح  تم  حال  في  حتى 
المواطنين فلن يستطيعوا إيصالها لطبقاتهم 

العليا بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

• المياه 	 إنتاج  عن  التحلية  محطات  توقف 
المحالة للمواطنين.

• توقف محطات ضخ مياه الصرف الصحي، 	
والذي يعني طفحها إلى الشوارع وما يحمله 
ذلك من إمكانية كبيرة لحدوث مكاره صحية 
للخزان  تلويثها  على  عالوة  لها،  حصر  ال 

الجوفي.

• توقف معالجة مياه الصرف الصحي وضخها 	
للبحر بدون معالجة.

المياه . 2 توزيع  الخاصة  التحلية  محطات  تقليص 
1  تصـل كميـة الطاقـة الكهربائيـة المتوفـرة فـي قطـاع غـزة إلـى )96( ميجـا 
وات، فـي الوقـت الـذي يحتـاج فيـه إلـى )400( ميجـا وات مـن الطاقـة لتلبيـة 
احتياجـات السـكان علـى مـدار السـاعة، ليرتفـع بذلـك العجـز فـي الطاقـة 
الكهربائيـة إلـى مـا نسـبته )76%( فـي القطـاع. وتسـبب العـدوان فـي تشـّوش 
جـدول توزيـع التيـار الكهربائـي علـى منـازل المواطنيـن فـي محافظـات غـزة، 
وأصبـح )3-4( سـاعات وصـل مقابـل )20( سـاعة قطـع، بينمـا لـم تتمكـن 
األحيـاء  لبعـض  التيـار  توصيـل  إعـادة  مـن  الكهربـاء  توزيـع  شـركة  طواقـم 
والمناطـق منـذ أيـام، لصعوبـة وصولهـم وإصـالح الشـبكات مـا تسـبب فـي 
االنقطاع الدائم للتيار عن مناطق سـكنية واسـعة. هذا وتعطلت )6( خطوط 
رئيسـية للكهربـاء نتيجـة للعـدوان المتواصـل علـى قطـاع غـزة، تغـذي القطاع 
مـن داخـل الخـط األخضـر، هـي خطـوط: )بغـداد، القبـة، الشـعف، وتغـذي 
محافظـة غـزة. خـط F7، ويغـذي المحافظـة الوسـطى، خـط F11، ويغـذي 
إجمالـي  رفـح(، ويصـل  ويغـذي محافظـة   ،F9 محافظـة خانيونـس. وخـط 
 )J10( ميجاوات. باإلضافـة إلى خط )قـدرة تلـك الخطـوط إلـى حوالـي )75
الناقـل للكهربـاء داخليـاً مـن محطـة توليـد كهربـاء غـزة إلـى محافظتـي غـزة 
والشـمال، وقدرته )10( ميجاوات. ولم يسـمح حتى اللحظة للطواقم الفنية 
الفلسـطينية واإلسـرائيلية بإصالحها بسـبب إعالن قوات االحتالل المناطق 
المحاذيـة للسـياج الفاصـل مناطـق عسـكرية مغلقـة. أنظـر، الميـزان يحـّذر 
مـن اسـتمرار تدهـور األوضـاع اإلنسـانية فـي قطـاع غـزة العجـز فـي الطاقـة 
الكهربائية يرتفع إلى )76%( في ظل اسـتهداف قوات االحتالل اإلسـرائيلي 
بيـان صحفـي، مركـز الميـزان لحقـوق اإلنسـان، غـزة،  لشـبكات الكهربـاء، 

.http://www.mezan.org/post/31867  2021  /5/16

المياه  من  إنتاجها  تدني  بسبب  للمواطنين 
المحالة وعدم قدرتها على التوزيع، بل أن تلك 
استمرت  حال  في  بالتوقف  مهددة  المحطات 

أزمة انقطاع التيار الكهربائي وشح الوقود.

ألغراض . 3 المياه  توفير  في  الشديد  العجز 
الشرب والنظافة الشخصية للنازحين وعددهم 
المدارس  من   )58.000( إلى   )48.000(
الالجئين  لغوث وتشغيل  الدولية  للوكالة  التابعة 
تزايد  في  واألعداد  )األنروا(،  الفلسطينيين 
انتشار  من  يفاقم  أن  شأنه  من  مستمر،2 وهذا 
في ظل  النازحين سيما  بين  المعدية  األمراض 

جائحة كورونا.

النقص الحاد في تزويد سكان قطاع غزة بالمياه . 4
مع  سيتفاقم  والذي   ،)%40( بحوالي  والمقدر 

استمرار العدوان اإلسرائيلي.

توقف عمل عدد كبير من اآلبار الرئيسية بسبب . 5
وقطع  الرئيسية،  المياه  لخطوط  الكبير  الدمار 
خط  وقصف  لها،  المغذية  الكهرباء  خطوط 
من خزان  غزة  لمدينة  المغذي  الرئيسي  المياه 
في  المياه  آبار  غالبية  تشغيل  وتعطل  المنطار، 

معظم محافظات القطاع.

شمال . 6 في  المعالجة  محطة  تشغيل  توقف 
الصحي  الصرف  خط  الستهداف  نتيجة  غزة 
المياه  تحويل  إثره  على  تم  والذي  الرئيسي، 
العشوائية بجوار محطة  إلى األحواض  العادمة 
بات  الذي  األمر  القديمة،  الهيا  بيت  مجاري 
يهدد بغرق أكثر من )10( آالف مواطن يقطنون 

شرقي بلدة بيت الهيا وجنوبي قرية أم النصر.

في . 7 الرئيسي  المجاري  خط  من  جزء  تدمير 
مياه  تدفق  إعادة  إلى  أدى  مما  خانيونس، 
مياهه  وتلوث  البحر،  إلى  الصحي  الصرف 
بشكل كبير، علماً أنه يتم حاليا تشغيل محطات 
المعالجة عن بعد في كل من خانيونس وشرقي 
تماماً  بها  العمل  أيضاً  سيتوقف  والتي  البريج، 

2  هجمـات قـوات االحتـالل التـي تسـتهدف المدنييـن تجبـر عشـرات اآلالف 
علـى النـزوح مـن منازلهـم الميـزان يطالـب بوقـف العـدوان ورعايـة السـكان 
المهجريـن قسـرياً حتـى العـودة لمنازلهـم، مركـز الميـزان لحقـوق اإلنسـان، 

http://mezan.org/post/31963 غـزة 
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خالل األيام القليلة القادمة جراء وقف ضخ مياه 
الكبيرة  األضرار  نتيجة  لها،  الصحي  الصرف 
لهذه  التابعة  والمضخات  بالخطوط  لحقت  لتي 
مع استمرار عدم القدرة  المحطات، وخصوصاً 

على إصالحها.

بأعمال . 8 للقيام  معوقات  الفنية  الطواقم  تواجه 
ولمختلف  المحطات  لهذه  الالزمة  الصيانة 
الوصول  صعوبة  جراء  وذلك  المائية،  المرافق 
المساعدة  عن  األحمر  الصليب  وتعذر  إليها، 
الجانب  رفض  بسبب  الصيانة  طواقم  نقل  في 
هذه  في  للعمل  تنسيق  أي  إعطاء  اإلسرائيلي 

األماكن المستهدفة.

جراء . 9 والمعالجة  التحلية  محطات  عمل  توقف 
التيار  وانقطاع  اإلسرائيلي  القصف  استمرار 
الكهربائي، يُنذر بحدوث مكرهة صحية خطيرة 
حال  في  وستؤدي  العادمة،  المياه  سيول  جراء 
بين  واألمراض  األوبئة  انتشار  إلى  تفاقمها 
الخزان  تلويث  إعادة  إلى  إضافة  المواطنين، 

الجوفي.1

تدمير مباني بلديات ومقراتها وسياراتها بواقع . 10
َرت كلياً، و)19( ُدّمرت جزئياً، ما  )9( بلديات ُدمِّ
المياه  خدمات  على  خطير  وبشكل  سلًبا  يؤثر 

والصرف الصحي.

متًرا . 11  ,)6302( بواقع  مياه  خطوط  تدمير 
وصيانة  جزئًيا  طولًيا  متًرا  و)220(  كلًيا  طولًيا 
بسبب  صيانتها  تم  طولًيا  متًرا   )1750/13(
وبشكٍل  سلًبا  يؤثر   ما  القصف،  جراء  أضرار 

كبيٍر على كمية المياه  التي تصل للمواطنين.

12 . )6( بواقع  الصحي  للصرف  مضخات  تدمير 
دمرت كلياً، و)9( دمرت جزئياً، و)3( تم صيانتها 

نتيجة لألضرار جراء القصف.

تدمير خطوط للصرف الصحي بواقع )10985( . 13
جزئًيا،  طولًيا  395(متًرا  و)  كلًيا،  طولًيا  متًرا 
لألضرار  نتيجة  طولًيا  )722/13(متًرا  وصيانة 

سـلطة الميـاه: اسـتهداف البنيـة التحتيـة فـي غـزة جريمـة خطيـرة تُضـاف   1
إلـى سـجل جرائـم االحتـالل، وكالـة األنبـاء والمعلومـات الفلسـطينية، وفـا، 

https://wafa.ps/Pages/Details/24125  ،2021/5/16

الصرف  خطوط  تدمير  ويؤدي  القصف.  جراء 
إلى  الصحي  الصرف  مياه  تدفق  إلى  الصحي 
الشوارع واختالطها بالمياه الخاصة باالستهالك 
صحة  على  األثر  بالغ  له  الذي  األمر  اآلدمي، 

السكان.

تدمير جزئي لحوضين لتجميع مياه األمطار.. 14

بواقع . 15 المياه  تصريف  لخطوط  كلي  تدمير 
)1200( متر طولي.2

خالصة وتوصيات:

يشير واقع قطاع المياه والصرف الصحي في ضوء 
ارتكاب  إلى  غزة،  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي انتهاكات جسيمة لحق 
وآمنة  كافية  مياه  على  الحصول  في  الفلسطينيين 
صحًيا وصرف صحي مناسب، وبخاصة فيما يتعلق 
وجودتها  الصحي  والصرف  المياه  خدمات  بتوفر 
وإمكانية الوصول إليها. كما ارتكبت سلطات االحتالل 
جرائم حرب وفًقا للمادة )8( من ميثاق روما األساسي 
المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية،3بتدميرها البنية 
التحتية وأنظمة المياه والصرف الصحي، ما تسبب 
غزة  قطاع  في  الصعب  اإلنساني  الوضع  بتفاقم 
توفير  على  القدرة  حيث  من  وخصوًصا  المحاصر، 
المياه وخدمات الصرف الصحي للمواطنين، والذي 
مناحي  على  المدى  طويلة  انعكاسات  له  سيكون 
واالجتماعية،  واالقتصادية  الصحية  كافة  الحياة 
لسنوات  تمتد  قد  وكبيرة  مضاعفة  جهودا  ويتطلب 
تشغيلها.  وإعادة  إلصالحها  ضخمة  واستثمارات 
كرم  معبر  إغالق  ضاعف  العدوان  إلى  وباإلضافة 
الوقود  إدخال  عدم  بسبب  األزمة  من  سالم  أبو 
المتوقع  من  والتي  الكهرباء،  توليد  بمحطة  الخاص 
باإلضافة  وجيزة،  فترة  خالل  كامل  بشكل  توقفها 
لعدم إدخال الوقود للبلديات، وهذا بدوره يؤثر على 
تزويد خدمات المياه والصرف الصحي، عالوة على 
أن إغالق المعبر يحول دون إدخال احتياجات قطاع 
تزامن  ذلك  إلى  يضاف  الصحي.  والصرف  المياه 

تقريـر بنـاًء علـى طلـب الباحـث، حـول األضـرار التـي لحقـت بقطـاع الميـاه   2
.2021/5/17-11 الفتـرة  فـي  المحلـي،  الحكـم  وزارة  الصحـي،  والصـرف 
نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة المعتمـد فـي رومـا بتاريـخ   3

.1998 يوليـو  تمـوز/   17
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التي يحتاج معها  العدوان مع انتشار جائحة كورونا 
ألغراض  المياه  من  إضافية  كميات  إلى  المواطنون 
النظافة الشخصية، وبالتالي يتسبب عدم توفر المياه 

والصرف الصحي المناسب بتفشي الوباء. 

اإلنسان  لحقوق  المستقلة  الهيئة  تحذر  وإذ  عليه، 
من استمرار العدوان، واالنتهاكات الجسيمة لحقوق 
االنسان في قطاع غزة ومنها الحق في المياه والصرف 
الجماعية  والعقوبات  العدوان  ضوء  في  الصحي 
تجاه  واقع مسؤولياتها  ومن  كورونا،  وتفشي جائحة 
اإلنسان الفلسطيني وضمان حقوقه ، فإنها تطالب 

بما يلي: 

السامية . 1 األطراف  سيما  وال  الدولي  المجتمع 
المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 
واألخالقية  القانونية  أمام مسؤولياتهم  الوقوف 
العاجل  التحرك  وضرورة  الفلسطينيين،  تجاه 
والفاعل لوقف العدوان وحماية السكان المدنيين 
في القطاع واحترام حقوقهم األساسية، وضمان 
حقهم في المياه، والقيام بالضغط على سلطات 
القانون  مبادئ  الحترام  اإلسرائيلي  االحتالل 
المياه  الدولي اإلنساني ووقف استهداف قطاع 

والصرف الصحي والعاملين فيه.

رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر كرم أبو . 2
سالم إلتاحة المجال أمام إدخال الوقود لمحطة 
المعدات  وإدخال  والبلديات،  الكهرباء  توليد 
والصرف  المياه  قطاع  لتطوير  الالزمة  والمواد 

الصحي.

المنظمات اإلنسانية الدولية بتوفير االحتياجات . 3
اإلنسانية للسكان المدنيين، وبخاصة النازحين 
المياه  ذلك خدمات  بما في  اإليواء،  مراكز  في 
األخرى  واالحتياجات  الصحي  والصرف 
انتشار  من  للحد  العامة،  للصحة  الضرورية 
األوبئة واألمراض المعدية، حتى ال تتحول تلك 

المراكز إلى مصدر النتشار العدوى.

الدولية . 4 والمحاسبة  المساءلة  أدوات  تفعيل 
بما  الدولية،  الجنائية  المحكمة  أمام  سيما  ال 
يضمن معاقبة سلطات االحتالل اإلسرائيلي على 
الفلسطينيين  المدنيين  بحق  المرتكبة  جرائمها 

واألعيان المدنية. 

انتهى
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تقرير حول 

تدمير األبراج السكنية خالل عدوان أيار  2021 

يوم  مساء  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  بدأ 
طائرات جيش  2021، حيث شنت  مايو   10 اإلثنين 
االحتالل اإلسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة على 
قطاع غزة ترافق مع قصف مدفعي عشوائي وآخر 
من بحرية االحتالل المتمركزة قبال شواطئ القطاع. 
استهدف القصف اإلسرائيلي بشكل أساسي األعيان 
والمقرات  المنازل  مثل  التحتية،  والبنية  المدنية 
ومحطات  والشوارع  والمدارس  المدنية  الحكومية 
المدنيين  مئات  مقتل  إلى  أدى  مما  المياه،  تحلية 
التحتية،  بالبنية  كبير  وإلحاق ضرر  اآلالف  وإصابة 
وكان الفتاً خالل هذا العدوان تعمد جيش االحتالل 
اإلسرائيلي استهداف األبراج السكنية، وهي بنايات 
الشقق  وتضم عشرات  الطوابق  من عشرات  مكونة 
كان  ما  ومنها  التجارية  والمحال  والمكاتب  السكنية 
يضم مقرات وسائل إعالم محلية وإقليمية وعالمية. 
علماً أن مثل هذا االستهداف ليس األول من نوعه، 
ففي نهاية عدوان 2014 وتحديداً في 2014/8/23، 
قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي بشكل متعمد برج 
الظافر السكني )4( وسط مدينة غزة، مما أدى إلى 
تدميره كلياً وتسويته باألرض، وبتاريخ 2014/8/25، 
دمر االحتالل برج المجمع اإليطالي الواقع في حي 
وتجاري  برج سكني  وهو  مدينة غزة،  النصر شمال 

مكون من 13 طابق. 1

بلغت  يوماً،  عشر  أحد  وخالل  العدوان  هذا  في 
جيش  استهدفها  التي  السكنية  الوحدات  حصيلة 
عن  صادرة  بيانات  بحسب  اإلسرائيلي  االحتالل 
المركز اإلعالمي الحكومي في قطاع غزة: )1174( 
تضرر  فيما  والجزئي،  الكلي  الهدم  بين  ما  وحدة 
ال مكان آمن في قطاع غزة… سياسة تدمير األبراج السكنية… أين يذهب   1
الرابط  اإلنسان، على  لحقوق  الفلسطيني  المركز  المدنيون..؟؟؟،  السكان 

  https://www.pchrgaza.org/ar/:اآلتي
تاريخ االسترداد: 2021/5/24.

ما ال يقل عن )7073( وحدة سكنية ما بين أضرار 
متوسطة وجزئية. وقد بلغ عدد البنايات التي دمرها 
جيش االحتالل اإلسرائيلي بشكل كامل )156( بناية،2 
وفق  كلياً  المدمرة  السكنية  الوحدات  عدد  ليبلغ 
مركز الميزان لحقوق اإلنسان )449( وحدة سكنية. 
االحتالل  استهدفها  التي  األبراج  عدد  بلغت  وقد 
 )6( العدوان  من  يوماً  أحد عشر  اإلسرائيلي خالل 
وهي  كامل،  بشكل  تدميرهم  تم  منها  أبراج، خمسة 
برج هنادي، برج الشروق، برج الجوهرة، برج الجالء، 

برج أنس بن مالك وجميعهم يقعون في مدينة غزة.3

األبراج  استهداف  بسياسة  إسرائيل  حكومة  بدأت 
باستهدافها   ،2021/5/11 الثالثاء  مساء  السكنية 
إلى  أدى  مما  غزة،  مدينة  غرب  هنادي  لبرج 
هنادي  وبرج  األرض،  في  كاماًل  وتسويته  تدميره 
هو برج مدني مكون من 13 طابق وفيه حوالي 80 
وعدة  خاصة  لشركات  مكاتب  فيه  وتوجد  عائلة، 
برج  استهداف  من  قليلة  ساعات  وبعد  مؤسسات. 
هنادي، استهدف الطيران الحربي لجيش االحتالل 
اإلسرائيلي برج الجوهرة وسط مدينة غزة، مما أدى 
إلى تدميره بشكل شبه كلي، وبرج الجوهرة هو برج 
ويضم مكاتب وشركات  مدني مكون من 10 طوابق 
خاصة وعيادات صحية ومحالت تجارية ومؤسسات 
صحيفة  لإلعالن،  الوطنية  »الوكالة  منها  إعالمية، 
فلسطين، وقناة العربي، وقناة الكوفية«. وفي فجر يوم 
األربعاء 2021/5/12، استهدفت طائرات االحتالل 

المتواصـل،  وعدوانـه  االحتـالل  اجـرام  حصيلـة  تحديـث  التاسـع..  اليـوم   2
 http://:المكتـب اإلعالمـي الحكومـي »وزارة اإلعـالم«، علـى الرابـط اآلتـي
www.gmo.ps/ar/?page=news_det&id=111070#.YKtKeqj-

.2021/23 االسـترداد  تاريـخ   7TIU،
3  انظـر البيانـات الصحفيـة لمركـز الميـزان لحقـوق اإلنسـان بخصـوص أيـام 
 https://www.:العـدوان اإلسـرائيلي علـى قطـاع غـزة، علـى الرابـط اآلتـي
عـن  الصـادرة  الصحفيـة  البيانـات  إلـى  االسـتناد  تـم  لقـد   .mezan.org/
مركـز الميـزان لحقـوق اإلنسـان في المعلومـات التفصيليـة المتعلقة باألبراج 

المسـتهدفة.
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برج السوسي المكون من 14 طابق وسط قطاع غزة، 
وبرج الروضة المكون من 7 طوابق في حي تل الهوى 
غرب مدينة غزة بصواريخ من طائراتها الحربية مما 

ألحق أضراراً مختلفة في البرجين.

استهدفت   ،2021/5/13 األربعاء  يوم  مساء  وفي 
طائرات جيش االحتالل برج الشروق الكائن في حي 
الرمال وسط مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره بالكامل، 
ويحتوي على مكاتب  برج مكون من 14 طابقاً  وهو 
لشركات خاصة ومحال تجارية وعدد من المؤسسات 
 ،2021/5/15 السبت  يوم  عصر  وفي  اإلعالمية. 
استهدفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي برج الجالء 
الكائن في شارع الجالء وسط مدينة غزة، مما أدى 
الهواء  على  باألرض  وتسويته  بالكامل  تدميره  إلى 
 6 منها  الجالء من 12 طابق،  برج  ويتكون  مباشرة، 
أخرى  طوابق  و6  سكنية،  شقق  عن  عبارة  طوابق 
ومكاتب  محاماة  ومكاتب  تجارية  مكاتب  عن  عبارة 
لوكاالت األنباء وقنوات إخبارية، من بينها مكتب قناة 
الجزيرة، ووكالة األنباء األمريكية )األسوشيتد برس 
AP(، وغيرها من المؤسسات. وفي فجر يوم األحد 

2021/5/16 دمرت طائرات االحتالل برج أنس بن 
مالك في شارع اليرموك في مدينة غزة، وفي مساء 
يوم 2021/5/15، عادت طائرات االحتالل لتقصف 
برج القاهرة »مشتهى« وبرج األندلس، مما أدى إلى 

تدمير عدة طوابق في البرجين.

اتبع الجيش اإلسرائيلي تكتيكاً معيناً في استهدافه 
البرج،  باالتصال على مالك  قام  إنه  لألبراج، حيث 
طالباً منهم إخالئه من السكان بالكامل خالل بضعة 
)إنذارات  السكان  لخروج  كافية  تكون  ال  دقائق، 
وجيزة(، وبدأ يقصف البرج بصواريخ صغيرة الحجم 
»الصواريخ  بـ  من طائرات االستطالع وهي معروفة 
صغر  من  بالرغم  قاتلة  تكون  التي  التحذيرية« 
بقنابل شديد  البرج  يقوم بقصف  ثم  حجمها،1 ومن 
االنفجار من أجل تدميره بالكامل وتسويته باألرض، 
وقد كشف تحقيق لقناة الجزيرة أن هذه القنابل هي 
األرجح من نوع )GBU /31-GBU-93( وهي قنابل تم 
تصميمها من أجل اختراق المواقع العسكرية شديدة 

»كذبة الصاروخ التحذيري«.. صواريخ إسرائيلية قاتلة ومدمرة، شبكة قدس   1
 https://qudsn.net/post/184271/ :اإلخبارية، على الرابط اآلتي

تاريخ االسترداد: 2021/5/23.

التحصين وتزن في العام )110 كيلو غرام(.2

األبراج  بأن  باالحتالل  القائمة  الدولة  تذرعت 
حيث  مشروعة،  عسكرية  أهداف  تمثل  المستهدفة 
يتم -بحسب ادعائها- استخدامها من قبل الفصائل 
الفلسطينية في قطاع غزة ألغراض عسكرية، بينما 
يكشف الواقع وما يؤكده شهود عيان، بأن هذه األبراج 
أغراض  ألي  استخدامها  يتم  ولم  تماماً  مدنية  هي 
هذه  مكونات  طبيعة  ذلك  على  والدليل  عسكرية، 
األبراج، حيث إن معظمها يستخدم ألغراض السكن 
أو لألغراض التجارية، باإلضافة إلى استخدامها من 
والدولية.  واإلقليمية  المحلية  اإلعالم  وسائل  قبل 
وقد كشف طيار حربي إسرائيلي شارك في قصف 
األبراج  قصف  بأن  العبرية   12 للقناة  الجالء،  برج 
إحباط  عن  للتنفيس  طريقة  كان  غزة  قطاع  في 
حققتها  التي  النجاحات  بسبب  اإلسرائيلي  الجيش 
استخدام  فرض  وعلى  غزة،3  قطاع  في  التنظيمات 
أجزاء من هذه األبراج ألغراض عسكرية وهو حتى 
اآلن أمر غير مثبت، فإن جيش االحتالل اإلسرائيلي 
لم يراع أيضاً مبدأ التناسب، وفي هذا يقول األمين 
العام لمنظمة مراسلون بال حدود في تغريدة له على 
موقع توتير »حتى لو افترضنا أن النيران اإلسرائيلية 
كانت ضرورية )وهو أمر غير مثبت على اإلطالق( ، 
فإن التدمير الكامل للمباني يوضح أن مبادئ التمييز 

والتناسب قد انتهكت بشكل صارخ«.4

يقول مالك البرج رداً على اتهامات سلطات االحتالل 
حركة  على  للتشويش  البرج  باستخدام  اإلسرائيلي 
ضم  أن  ومنذ  البرج،  »سطح  اإلسرائيلية:  المالحة 
مكاتب قناة الجزيرة، ووكالة أسوشيتد برس الدولية، 
حديدي،  بباٍب  مقفٌل  ونصف،  عقٍد  قرابة  قبل 
خاصة  الثمن  باهظة  بث  أجهزة  على  يحتوي  ألنه 
إلصالح  محدد  مختص  إال  يدخله  وال  بالجهتين، 
األعطال في حال حدثت«. مؤكداً تقديمه شكوى ضد 

التي  القنابل  نوعية  يكشف  للجزيرة  تحقيق  باألرض..  غزة  أبراج  تسوي   2
اآلتي:  الرابط  على  الجزيرة،  قناة  موقع  الجالء،  برج  إسرائيل  بها  دمرت 

/https://www.aljazeera.net تاريخ االسترداد: 2021/5/23.

هذا ما كان يحتويه سطح برج الجالء في غزة قبل تدميره، ألترا فلسطين،   3
 https://ultrapal.ultrasawt.com/ :على الرابط اآلتي

تاريخ االسترداد: 2021/5/24.
حـدود  بـال  مراسـلون  لمنظمـة  العـام  األميـن  ديلـوار(  )كريسـتوف  تغريـدة   4
الرابـط اآلتـي:  بتاريـخ 2021/5/16، علـى  فـي حسـابه علـى موقـع تويتـر 
 ،https://twitter.com/cdeloire/status/1394027360584884230

.2021/5/24 االسـترداد  تاريـخ 



فصلية العدوان على قطاع غزة - عدد خاص -  صيف ٢٠٢١     71   

توثيقات من العدوان

سلطات االحتالل اإلسرائيلي لدى المحكمة الجنائية 
الدولية بسبب إقدامه على تدمير برج الجالء الذي 

تعود ملكيته له.1

منظمة  دعت  الجالء،  برج  استهداف  على  وتعقيباً 
العفو الدولية إلى التحقيق في القصف اإلسرائيلي 
عن  المنظمة  وأعربت  الجالء.  برج  استهدف  الذي 
القصف  ضحايا  حصيلة  ارتفاع  حيال  البالغ  قلقها 
اإلسرائيلي على غزة. ووصفت الهجمات اإلسرائيلية 
المباشرة على المدنيين بأنها »جرائم حرب«، داعية 
إلى فتح تحقيق دولي في الهجوم على برج الجالء. 
مع  »تتناسب  بأنها:  البرج  على  الغارة  أن  واعتبرت 
إسرائيل  تفرضه  الذي  الجماعي،  العقاب  نمط 
منظمة  طالبت  كما  الفلسطينيين«.2  السكان  على 
الدولية،  الجنائية  المحكمة  حدود«،  بال  »مراسلون 
بإجراء تحقيق في القصف اإلسرائيلي الذي استهدف 
»برج الجالء« في قطاع غزة، باعتباره »جريمة حرب 
المعني بحالة  الخاص  المقرر  بينما قال  محتملة«.3 
المحتلة  الفلسطينية  األراضي  في  اإلنسان  حقوق 
األممية  الهيئة  داخل  آخرين  مقررين خاصين  ومعه 
أن: »القصف العشوائي أو المتعمد للمدنيين واألبراج 
ومخيمات  اإلعالمية  والمنظمات  المدنية  السكنية 
الالجئين في غزة وإسرائيل هي جرائم حرب، وهي 
التناسب  متطلبات  في  مبررة  غير  األولى،  للوهلة 

والضرورة بموجب القانون الدولي«.4

إن استهداف األبراج المدنية وبالنظر إلى ما تضمه 
ال  وغيرها،  تجارية  ومكاتب  كثيرة  من شقق سكنية 
للمنشأة  المادي  التدمير  على  فقط  أثره  يقتصر 
المستهدفة وبث الذعر والخوف في نفوس المدنيين 
)تقدر  لذلك  نتيجة  الفادحة  االقتصادية  والخسائر 

1  هذا ما كان يحتويه سطح برج الجالء في غزة قبل تدميره، مرجع سابق.
يجـب  المحتلـة:  الفلسـطينية  إسـرائيل/األراضي  الدوليـة،  العفـو  منظمـة   2
التحقيـق فـي نمـط الهجمـات اإلسـرائيلية علـى المنـازل السـكنية فـي غـزة 

اآلتـي: الرابـط  علـى  حـرب،  جرائـم  بوصفهـا 
االسـترداد:  تاريـخ   https://www.amnesty.org/ar/latest/news/
حسـابها  فـي  الدوليـة  العفـو  منظمـة  تغريـدة  أيضـاً:  انظـر   .2021/5/24
https://twit- :2021/5/16، على الرابـط اآلتي  علـى موقـع توتيـر، بتاريـخ
تاريـخ   ter.com/AmnestyAR/status/1393970333737263106،

.2021/5/24 االسـترداد: 
تدمير مباني وسـائل اإلعالم في غزة: مراسـلون بال حدود تطالب المدعية   3
العامـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة بتحديـد مـا إذا كانـت عمليـات القصـف 
هـذه تدخـل فـي نطـاق جرائـم الحـرب، مراسـلون بـال حـدود، علـى الرابـط 
.2021/5/24 االسـترداد:  تاريـخ    https://rsf.org/ar/news/-339،:اآلتـي
أو  »العشوائي  االستهداف  في  للتحقيق  يدعون  وإسرائيل: خبراء  فلسطين   4
https://news. :المتعمد« للمدنيين، أخبار األمم المتحدة، على الرابط اآلتي
،un.org/ar/story/2021/05/1076592 تاريخ االسترداد: 2021/5/24.

األبراج حوالي  لتدمير  األولية  االقتصادية  الخسائر 
»16,860,000« دوالر أمريكي(، بل إنها أيضاً جعلت 
أيضاً  المئات  وجعلت  مأوى،  بدون  العائالت  مئات 
دون عمل، حيث إن تدمير األبراج يعني تدمير أماكن 
عملهم واسترزاقهم، هذا باإلضافة إلى تدمير أماكن 
األبراج  من  العديد  ضمتها  التي  والثقافة  الترفيه 
كما  مهم.  ثقافي  بعد  لها  أيضاً  فهي  المستهدفة، 
العقاب  سياسة  يكرس  المدنية  األبراج  تدمير  أن 
تنتهجها  التي  والثأر  االنتقام  وأعمال  الجماعي 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وفقاً لالتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949وبروتوكولها 
ملزم  األطراف  فإن   ،1977 لسنة  اإلضافي  األول 
تكون  ال  المدنية  »األعيان  المدنية  األعيان  بحماية 
من   52 )مادة  الردع  لهجمات  أو  للهجوم  محاًل 
اتفاقية  من   )147( المادة  وتحظر  البروتوكول(؛ 
جنيف الرابعة تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو 
تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة  ال 
المخالفات  من  واعتبرته  وتعسفية.  مشروعة  غير 
الهاي  الئحة  من   )25( المادة  ونّصت  الجسيمة، 
المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 
والقرى  المدن  قصف  أو  مهاجمة  »تحظر  على 
والمساكن والمباني غير المحمية أًيا كانت الوسيلة 

المستعملة«.  

االحتالل  جيش  استهداف  فإن  ذلك،  على  وبناًء 
في  المدنية  لألبراج  متعمد  بشكل  اإلسرائيلي 
العام  في  وفي عدوانها  قطاع  على  األخير  عدوانها 
2014، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي اإلنسان، 
وهي جريمة حرب مكتملة األركان وموجبة للمساءلة، 
الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام  بموجب 
االنتهاكات  اعتبر  والتي   ،1998 لسنة  الدولية 
الجسيمة التفاقية جنيف الرابعة؛ جريمة حرب، وأن 
واالستيالء  بالممتلكات  النطاق  واسع  تدمير  إلحاق 
تبرر  عسكرية  ضرورة  هناك  تكون  أن  دون  عليها 
ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة )مادة 8 من 
قرار حكومة  فإن  ثبت  وكما  األساسي(.  روما  نظام 
ال  المدنية  األبراج  استهداف  اإلسرائيلي  االحتالل 
هنالك  كانت  وإن  وحتى  تدعمه،  عسكرية  ضرورة 
أي شكل من أشكال الضرورة العسكرية التي تدعم 
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مثل هذا القرار، فإن االستهداف لم يكن وفقاً لمبدأ 
يقره  ما  بحسب  العسكري  الهجمات  في  التناسب 

القانون الدولي اإلنساني.

توصيات

اإلنسانية . 1 المتحدة  األمم  هيئات  قيام 
الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  سيما  ال 
توفير  في  وفوري  عاجل  بشكل  »األونروا« 
تم  الذين  الفلسطينيين  للمواطنين  المأوى 
تدمير منازلهم بفعل قصف جيش االحتالل 
المدنية،  واألعيان  للمنشآت  اإلسرائيلي 
وإغاثتهم بشكل عاجل بتوفير ما يحتاجونه 

من مقومات الحياة األساسية.

الضفة . 2 في  الفلسطينية  الحكومية  قيام  

الغربية بشكل فوري برصد موازنات طارئة 
إلغاثة المنكوبين في قطاع غزة، وفي توفير 
وإغاثية  مواد طبية  من  القطاع  يحتاجه  ما 

وغيرها.

الجنائية . 3 المحكمة  في  العام  المدعي  قيام 
الدولية بفتح تحقيق خاص بجرائم الحرب 
االحتالل  جيش  ارتكبها  التي  المحتملة 
باستهدافه  غزة  قطاع  في  اإلسرائيلي 
للمدنيين واألعيان المدنية، خاصة بعد أن 
قبلت المحكمة في مارس 2021 اختصاصها 
في النظر والفصل في الجرائم المرتكبة في 

األراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. 

ضرورة قيام الحكومة الفلسطينيةخطة من . 4
أجل إعادة إعمار غزة.

جدول باألبراج التي تم تدميرها بشكل كلي خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
من 2021/11/10 وحتى 2021/5/21:

الخسائر بالدوالرعدد الوحداتالطوابقالعنوانالبرج
13523,120,000شارع الرشيد بالقرب من الميناءبرج هنادي

10603,600,000شارع الوحدة مفترق ضبيطبرج الجوهرة
16643,840,000شارع عمر المختار برج الشروق
12603,600,000شارع الجالء برج الجالء

9452,700,000شارع اليرموكبرج أنس بن مالك
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ورقة حقائق حول

إبادة العائالت خالل العدوان على غزة مايو 2021

مقدمة

يوم  مساء  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  بدأ 
مايو 2021، حيث شنت طائرات جيش   10 اإلثنين 
االحتالل اإلسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة على 
قطاع غزة ترافقت مع قصف مدفعي عشوائي وآخر 
من بحرية االحتالل المتمركزة قبال شواطئ القطاع. 
استهدف القصف اإلسرائيلي بشكل أساسي األعيان 
والمقرات  المنازل  مثل  التحتية،  والبنية  المدنية 
ومحطات  والشوارع  والمدارس  المدنية  الحكومية 
مباشر  بشكل  قصفها  إلى  إضافة  المياه،  تحلية 
بشكل  قصفت  كما  الشوارع،  في  بشرية  تجمعات 
مباشر بعض المركبات، األمر الذي أدى وعلى مدار 
أحد عشر يوماً من العدوان إلى مقتل )253( شخصاً 
مسن،  و)17(  سيدة،  و)39(  طفاًل،   )66( بينهم  من 
إلى إصابة ما ال يقل عن )1948( شخصاً،  إضافة 
عاهة  من  حياته  طيلة  يعاني  يبقى  سوف  بعضهم 
مستديمة.1 وبحسب مركز الميزان لحقوق اإلنسان، 
فقد بلغ عدد األطفال المصابين )289( طفاًل، بينما 

أصيبت )211( سيدة بإصابات مختلفة.2

على  عدوانه  في  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  عمد 
مباشر  بشكل  المدنيين  استهداف  إلى  غزة  قطاع 
ودون سابق إنذار، وفي هذا السياق يقول المرصد 
»إسرائيل  إن:  اإلنسان  لحقوق  األورومتوسطي 
استهداف  تعمد  في  منهجيتها  استخدام  تعيد 
العسكرية  الهجمات  في  كما حدث  المدنيين  منازل 
الدولي  القانون  لقواعد  اعتبار  أي  دون  السابقة، 
1  تحديث إلجمالي ضحايا العدوان االسرائيلي على قطاع غزة، وزارة الصحة 
 http://www.moh.gov.ps/:اآلتي الرابط  على  )غزة(،  الفلسطينية 

/portal، نشر بتاريخ 2201/5/24، تاريخ االسترداد: 2021/5/25.

2  بعـد اإلعـالن عـن توقـف الهجمـات الحربيـة اإلسـرائيلية، بيـان صحفـي، 
 https://www.:مركـز الميـزان لحقـوق اإلنسـان )غزة(، على الرابـط اآلتي
/mezan.org/post/32259 نشـر بتاريخ 2021/5/22، تاريخ االسـترداد: 

.2021/5/25

اإلنساني، مستغلة بذلك عجز المنظومة الدولية عن 
برصيد  وتمتعها  السابقة،  انتهاكاتها  عن  محاسبتها 
مفتوح من اإلفالت من العقاب«.3 بينما قالت منظمة 
العفو الدولية إنَّ القوات اإلسرائيلية أظهرت تجاهاًل 
مروعاً ألرواح المدنيين الفلسطينيين من خالل شن 
بعض  في  استهدفت  التي  الجوية  الغارات  من  عدد 
الحاالت مباٍن سكنية، مما أسفر عن مقتل عائالت 
الدمار  في  والتسبب  أطفال-  فيهم  بمن  بأكملها- 
المدنية، في هجمات قد ترقى  للممتلكات  المتعّمد 
إلى حد جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية.4 وقال 
القتل  »أعمال  أن:  اإلنسان  لحقوق  الميزان  مركز 
نطاق  على  االحتالل  قوات  مارستها  التي  والتدمير 
واسع، استهدفت وبشكل مباشر ومتعمد المدنيين«.5

إبادة العائالت: نمط مدروس ومتعمد

في هذا العدوان، قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي 
عشرات  متواصلة  يوماً  عشر  أحد  مدار  وعلى 
ومتعمد،  مباشر  بشكل  السكنية  والوحدات  المنازل 
إبادة  إلى  أدى  مما  قاطنيها،  رؤوس  فوق  ودمرها 
المدني،  السجل  من  ومحوها  بأكملها  عائالت 
المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان قال بتاريخ 
مباشرة  قصف  حالة   31 وثق  إنه   2021/5/20
قصفت  حالة   21 منها  ممتدة،  عائالت  استهدفت 
فيها منازل على رؤوس قاطنيها، وحالتان استهدفت 
الهجوم  العائالت خالل  الجماعي بحق  القتل  3  تقرير محدث عن عمليات 
اإلسرائيلي على غزة، بيان صحفي، المركز األورومتوسطي لحقوق اإلنسان 
https://euromedmonitor.org/ar/arti-  )جنيف(، على الرابط اآلتي:

/cle/4408 نشر بتاريخ 2021/5/20، تاريخ االسترداد: 2021/5/25.

4  إسرائيل/األراضي الفلسطينية المحتلة: يجب التحقيق في نمط الهجمات 
بيان  حرب،  جرائم  بوصفها  غزة  في  السكنية  المنازل  على  اإلسرائيلية 
https://www.:اآلتي الرابط  على  الدولية،  العفو  منظمة  صحفي، 
تاريخ   ،2021/5/17 بتاريخ  نشر   amnesty.org/ar/latest/news/

االسترداد: 2021/5/25.
5  بعـد اإلعـالن عـن توقـف الهجمـات الحربيـة اإلسـرائيلية، بيـان صحفـي، 

سـابق. مصـدر  )غـزة(،  اإلنسـان  لحقـوق  الميـزان  مركـز 
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تجمعات، وحالتان خالل استهداف سيارة، وحالتان 
جيش  غارات  أن  المرصد  ويقول  ومزرعة.  قصف 
االحتالل اإلسرائيلي التي استهدفت العائالت، أدت 
شخصاً،   )96( مقتل  إلى   2021/5/20 تاريخ  حتى 
بينهم )44( طفاًل، و)28( امرأة، بينهم رجل وزوجته 
لهم.  وأبناء  وأشقاء  وأطفالهن،  وأمهات  وطفلته، 
وهناك 7 أمهات قتلن مع أربع أو ثالث من أطفالهن.1 
مروع  نمط  هناك  إن  تقول  الدولية  العفو  منظمة 
يظهر من قيام إسرائيل بشن غارات جوية على غزة 
ما  العائالت-  ومنازل  السكنية  المباني  مستهدفة 
بأكملها  عائالت  دفن  إلى  الحاالت  بعض  في  أدى 
كانوا  التي  المباني  انهارت  عندما  األنقاض  تحت 
يعيشون فيها. وبحسب شهادات حية قدمت للمنظمة 
للعائالت  الحقوقية، فإنه لم يكن هنالك أي تحذير 
إلخالء منازلهم، كما لم يكن في الجوار أي مقاتلين 
حدوث  وقت  عسكري  نشاط  أي  أو  فلسطينيين 
إسرائيل  أقدمت  ذلك،  ومع  اإلسرائيلي.2  القصف 
العائالت وتدميرها فوق  تلك  على استهداف منازل 
من  والجرحى  القتلى  مئات  مخلفة  ساكنيها  رؤوس 

ضمنهم أطفال مع أمهاتهم.
اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  استهداف  جديداً  ليس 
األمم  وبحسب  إنه  حيث  غزة،  قطاع  في  للعائالت 
 )142( اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  أباد  المتحدة، 
 ،2014 حرب  إبان  غزة  قطاع  في  فلسطينية  عائلة 
شخصاً،   )742( حوالي  من  العائالت  تلك  تتكون 
وبحسب  اإلسرائيلية.3  الغارات  جميعاً  قتلتهم 
الصحفية عميرة هاس في مقال نشرته في صحيفة 
فإن   ،2021/5/19 بتاريخ  اإلسرائيلية  هآرتس 
استهداف جيش االحتالل اإلسرائيلي للعائالت، يأتي 
بدعم رسمي إسرائيلي وقرار من القادة العسكريون، 
وليست مجرد أخطاء، مشيرة إلى أن ذلك قد يعود إلى 
عدم توجيه أي إنذار لتلك العائالت سواء من خالل 

1  تقريـر محـدث عـن عمليـات القتـل الجماعـي بحـق العائـالت خـالل الهجـوم 
لحقـوق  األورومتوسـطي  المركـز  صحفـي،  بيـان  غـزة،  علـى  اإلسـرائيلي 

سـابق. مصـدر  )جنيـف(،  اإلنسـان 
نمـط  فـي  التحقيـق  يجـب  المحتلـة:  الفلسـطينية  إسـرائيل/األراضي    2
جرائـم  بوصفهـا  غـزة  فـي  السـكنية  المنـازل  علـى  اإلسـرائيلية  الهجمـات 

سـابق. مصـدر  الدوليـة،  العفـو  منظمـة  صحفـي،  بيـان  حـرب، 
 Refer to it at: Amira Hass, Gaza Lives Erased: Israel Is Wiping Out  3
 Entire Palestinian Families on Purpose, Haaretz  newspaper,
on this link: https://www.haaretz.com/israel-news/gaza-isra-
el-wiping-entire-palestinian-families-hamas-1.9820005, dat-

ed 19/5/2021, Redemption date: 25L5L2021.

اتصاالت  من خالل  أو  »تحذيرية«  بصواريخ  قصف 
هاتفية.4 وهذا ما تؤكده منظمة العفو الدولية بقولها 
بأن هناك نمط مروع للقصف اإلسرائيلي باستهدافه 

المباني السكنية ومنازل العائالت.5
تدعي حكومة إسرائيل أن بقصفها لمنازل المدنيين 
تستهدف أهداف عسكرية وما أسمته البنية التحتية 
والشهادات  الواقع  أن  إال  غزة،  قطاع  في  للمقاومة 
فرض  وعلى  أنه  كما  ذلك،  خالف  يكشفان  الحية 
وجود هدف عسكري في تلك المنازل أو قريب منها، 
فإن قصف تلك المنازل ودون سابق إنذار، يخالفان 
مبادئ الضرورة والتناسب في العمليات الحربية وهما 
مبادئ أساسية في القانون الدولي اإلنسان، وفي هذا 
السياق تقول منظمة العفو الدولية أنه: »بالرغم من 
لطبيعة  تفسير  أي  يقدم  لم  اإلسرائيلي  الجيش  أن 
هذه  في  يستهدفها  كان  التي  العسكرية  االهداف 
الهجمات، إال أنه من الصعب تخيل كيف يمكن اعتبار 
قصف المباني السكنية المكتظة بالعائالت المدنية 
القانون  بموجب  متناسباً  فعاًل  إنذار  دون سابق  من 
اإلنساني الدولي. ال يمكن استخدام أسلحة متفجرة 
واسعة النطاق، مثل قنابل الطائرات التي يبلغ نطاق 
انفجارها عدة مئات من األمتار، في مناطق مأهولة 
بالسكان دون توقع وقوع خسائر مدنية كبيرة«.6 كما 
قال مجموعة خبراء في األمم المتحدة أن: »القصف 
السكنية  واألبراج  للمدنيين  المتعمد  أو  العشوائي 
الالجئين  ومخيمات  اإلعالمية  والمنظمات  المدنية 
للوهلة  وهي  حرب،  جرائم  هي  وإسرائيل  غزة  في 
األولى، غير مبررة في متطلبات التناسب والضرورة 

بموجب القانون الدولي«.7

المسؤولية عن جرائم استهداف المدنيين وإبادة 
العائالت

المتعمد  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  استهداف  إن 
مخالفة  فقط  يشكل  ال  غزة،  قطاع  في  للعائالت 

Amira Hass, Gaza Lives Erased: Israel Is Wiping Out Entire Pal-    4
estinian Families on Purpose, Previous reference.

إسـرائيل/األراضي الفلسـطينية المحتلة: يجب التحقيق في نمط الهجمات   5
اإلسـرائيلية علـى المنـازل السـكنية فـي غـزة بوصفهـا جرائـم حـرب، بيـان 

صحفـي، منظمـة العفـو الدوليـة، مصـدر سـابق.
المصدر السابق.  6

7  فلسـطين وإسـرائيل: خبـراء يدعـون للتحقيـق فـي االسـتهداف »العشـوائي 
أو المتعمـد« للمدنييـن، بيـان صحفـي، أخبـار األمـم المتحـدة، علـى الرابـط 
تاريـخ   ،1076592/05/2021/https://news.un.org/ar/story اآلتـي: 

.2021/5/25 االسـترداد:  تاريـخ   ،2021/5/21 النشـر 
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الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي  للقانون  صريحة 
لحقوق اإلنسان وال يخرق مبادئ الضرورة والتناسب 
وجرائم  حرب  جرائم  أيضاً  يمثل  إنه  بل  فحسب، 
قبل  من  الفوري  التحقيق  تستدعي  اإلنسانية،  ضد 
المحكمة الجنائية الدولية، لوضع حد إلفالت القادة 
العقاب  من  إسرائيل  في  والعسكريون  السياسيون 
والتي  السابق،  في  اقترفوها  التي  الجرائم  على 
ساهمت بال شك في ارتكابهم لجرائم جديدة. وهذا 
بقولهم  المتحدة  األمم  أكده مجموعة خبراء في  ما 
إن الهجمات الصاروخية العشوائية أو المتعمدة على 
ال  وغزة  إسرائيل  في  السكنية  والمناطق  المدنيين 
بل  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  المعايير  فقط  تنتهك 
ترقى أيضا إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون 

الدولي، والتي تقع على عاتق األفراد والدول.1

عن  إسرائيل  محاسبة  إلى  الدعوة  سياق  وفي 
الفلسطينية  األراضي  في  ترتكبها  التي  جرائمها 
المحتلة، قالت منظمة العفو الدولية إن: »الهجمات 
المتعمدة على المدنيين والممتلكات المدنية والبنى 
غير  الهجمات  وكذلك  حرب،  جرائم  هي  التحتية 
المتناسبة. المحكمة الجنائية الدولية لديها تحقيق 
جاٍر حول الوضع في فلسطين ويجب أن تحقق في 
جرائم  بوصفها  السرعة  وجه  على  الهجمات  هذه 
حرب. كما ينبغي للدول أن تنظر في ممارسة الوالية 
القضائية العالمية على أولئك الذين يرتكبون جرائم 
حرب. إنَّ اإلفالت من العقاب ال يؤدي إال إلى تأجيج 
نمط الهجمات غير القانونية وإراقة دماء المدنيين، 
وهو ما وثقناه مراراً وتكراراً أثناء الهجمات العسكرية 
المرصد  وطالب  غزة«.2  على  السابقة  اإلسرائيلية 
بمراقبة  الدولية  الجنائية  المحكمة  األورومتوسطي 
غزة،  قطاع  في  الجارية  اإلسرائيلية  االنتهاكات 
إجراءها  التي قررت أخيراً  التحقيقات  إلى  وضّمها 
في االنتهاكات السابقة، والعمل على محاسبة القادة 
باإلفالت  لهم  السماح  وعدم  اإلسرائيليين  والجنود 

من العقاب.3 

1  المصدر السابق.
إسـرائيل/األراضي الفلسـطينية المحتلـة: يجـب التحقيـق فـي نمـط     2
الهجمـات اإلسـرائيلية على المنازل السـكنية في غـزة بوصفها جرائم حرب، 

سـابق مصـدر  الدوليـة،  العفـو  منظمـة  صحفـي،  بيـان 
3  تقريـر محـدث عـن عمليـات القتـل الجماعـي بحـق العائـات خـال الهجوم 
اإلسـرائيلي علـى غـزة، بيـان صحفـي، المركـز األورومتوسـطي لحقـوق 

اإلنسـان )جنيـف(، مصـدر سـابق.

التوصيات

بتحقيق  • البدء  الدولية  الجنائية  المحكمة  على 
والجرائم  والحرب  العدوان  جرائم  في  جنائي 
االحتالل  جيش  ارتكبها  التي  اإلنسانية  ضد 
جريمة  وفي  غزة،  قطاع  في  اإلسرائيلي 
ضد  كجرائم  واالضطهاد  العنصري  الفصل 
ترتكبها إسرائيل في  زالت  ما  والتي  اإلنسانية، 
وضد  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  جميع 

الفلسطينيين داخل الخط األخضر.

قبل  • من  العالمية  القضائية  الوالية  مبدأ  تفعيل 
جميع الدول التي تسمح قوانينها بذلك، لمالحقة 
إسرائيل،  في  والعسكريون  السياسيون  القادة 
في  اشتركوا  و/أو  نفذوا  و/أو  أمروا  والذي 
ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية 
أو في  ارتكبوها في قطاع غزة  التي  تلك  سواًء 

جميع األراضي الفلسطينية.

أن تقوم السلطات الفلسطينية بفتح ملف خاص  •
بشأن إبادة العائالت خالل هذا العدوان.

مع  • وبالتعاون  الفلسطينية  السلطات  تقوم  أن 
بتوفر مساكن  اإلنسانية  المتحدة  األمم  وكاالت 
آمنة للعائالت التي دمرت منازلها، وبشكل خاص 

وفوري لألفراد الذين نجو من إبادة عائالتهم.

فوري  • بشكل  الفلسطينية  السلطات  تقوم  أن 
اإلنسانية  المتحدة  األمم  وكاالت  مع  وبالتعاون 
مع  وبالشراكة  العالمية  الصحة  ومنظمة 
مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، بتوفير 
والضروري  الالزم  النفسي  والدعم  العالج 
لألفراد الناجين من العائالت التي تم إبادتها ال 

سيما الناجين األطفال.

وضع  • بمتابعة  الفلسطينية  السلطات  تقوم  أن 
عائالت الشهداء وصرف مخصصاتهم المقررة 
تعمل  أن  وعليها  الفلسطيني،  القانون  بموجب 
بشكل فوري على صرف مخصصات ومستحقات 
العام  عدوان  في  قتلوا  الذين  الشهداء  عائالت 

2014 وفق ما يقرره القانون الفلسطيني.
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ملحق جدول بحاالت قصفت أبادت عائالت في العدوان

• مرفق بعض حاالت القصف اإلسرائيلي التي أدت إلى أبادة عائالت في قطاع غزة، وتم جمع البيانات 	
والمعلومات من خالل البيانات الصحفية الصادرة عن مركز الميزان لحقوق اإلنسان.

مجزرة شارع الوحدة في غزة »إبادة عائلتي أبو عوف والقولق«
سـكنية  منـازل  عـدة   ،2021/5/16 يـوم  فجـر  اإلسـرائيلي  االحتـالل  جيـش  طائـرات  قصفـت 
وبنايـات فـي شـارع الوحـدة فـي مدينـة غـزة، مـن بينهـا بنايـة تعـود لعائلـة أبـو العـوف وأخـرى 
لعائلة القولق، مما اسفر عن مقتل 30 مواطنًا من بينهم 11 طفل وتسع سيدات، وإصابة 50 
آخريـن مـن بينهـم ثمانيـة أطفـال و15 سـيدة، والشـهداء هـم:  تـاال أيمـن توفيـق أبـو العـوف )13 
عامـًا(، آيـات ابراهيـم خليـل القولـق )19 عامـًا(، فـواز اميـن محمـد القولـق )62 عامـًا(، سـعدية 
يوسـف طاهـر القولـق )84 عامـًا(، عبدالحميـد فـواز اميـن القولـق )22 عامـًا(، أحمـد شـكري 
أميـن القولـق )15 عامـًا(، دانـا ريـاض حسـن اشـكنتنا )9 أعـوام(، سـامح فـواز أميـن القولـق )28 
عامًا(، ريهام فواز أمين القولق )32 عامًا(، دعاء عمر عبداهلل القولق )38 عامًا(، معين أحمد 
حسـن العلـول )66 عامـًا( )وهـو طبيـب يعمـل فـي مجمـع الشـفاء الطبـي(، بهـاء أميـن محمـد 
القولـق )48 عامـًا(، توفيـق أيمـن توفيـق أبـو العـوف )17 عامـًا(، عبيـر نمـر علـي اشـكنتنا )29 
عامـًا(، أمـل جميـل سـالمة القولـق )42 عامـًا(، روان عـالء صبحـي أبـو العـوف )19 عامـًا(، ديمـا 
رامـي ريـاض اإلفرنجـي )15 عامـًا(، محمـد معيـن محمـد القولـق )41 عامـًا(، ريـم أحمـد خليـل 
أبو العوف )40 عامًا(، لؤي محمد أحمد عودة )54 عامًا(، حازم عادل نعيم القمع )48 عامًا(، 
أيمـن توفيـق إسـماعيل أبـو العـوف )49 عامـًا( )وهـو طبيـب يعمـل فـي مجمـع الشـفاء الطبـي(، 
عـزت معيـن محمـد القولـق ) 44 عامـًا(، آدم عـزت معيـن القولـق )3 أعـوام(، قصـي سـامح فـواز 
القولـق )6 أشـهر(، طاهـر شـكري أميـن القولـق )23 عامـًا(، زيـد عـزت معيـن القولـق )8 أعـوام(، 
زيـن ريـاض حسـن اشـكنتنا  )عاميـن(، يحيـى ريـاض حسـن اشـكنتنا )4 أعـوام(، هنـاء شـكري 

أميـن القولـق )14 عامـًا(.

مجزرة مخيم الشاطئ »إبادة عائلة أبو حطب والحديدي«
قصفـت طائـرات جيـش االحتـالل اإلسـرائيلي فجر يوم 2021/5/15، منـزل المواطن عالء محمد أبو 
حطـب، فـي مخيـم الشـاطئ غـرب مدينـة غـزة، ممـا أدى إلـى تمديـر المنزل بالكامل، وأسـفر عن مقتل 
تسـعة أفـراد جلهـم مـن النسـاء واألطفـال، وهـم: زوجـة عـالء أبـو حطـب وهـي ياسـمين محمـد خميـس 
أبو حطب ) 30عاماً(، و أبنائها األطفال: يوسـف ) 10 أعوام(، وبالل ) 9 أعوام(، و مريم )7 أعوام(، 
و يامـن )5 أعـوام(، وشـقيقة عـالء أبـو حطـب التـي كانـت فـي ضيافـة منـزل أخيهـا هـي وأبناءها، وهي 
مهـا محمـد عبدالعـال أبـو حطـب “الحديـدي” )34 عامـاً(، وأبنائهـا صهيـب محمـد صبحـي الحديـدي 

)12عامـاً(، وأخيـه عبدالرحمـن )7 أعـوام(، وأسـامة )5 أعوام(.
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مجزرة عائلة الطناني
قصفت طائرات جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر يوم 2021/5/13، بناية سكنية تعود للمواطن رباح 
المدهون، وهي مكونة من أربع شقق، وتقع في مدينة بيت الهيا شمال قطاع غزة. مما أسفر عن 
مقتل المواطن “محمد إسماعيل” عطا الطناني )39 عاماً(، وزوجته راوية فتحي حسن الطناني )36 

عاماً(، وأبنائه إسماعيل )7 أعوام(، وأدهم )4 أعوام(، وأمير )6 أعوام(، ومحمد )عامين(.

عائلة المصري
قصفت طائرات جيش االحتالل اإلسرائيلي تجمعاً للمواطنين في مدنية غزة مساء يوم 2021/5/10، 
ممـا أسـفر عـن مقتـل ثمانيـة مواطنيـن بينهـم سـتة أطفـال، وكان مـن بيـن القتلـى خمسـة أفـراد مـن 
عائلـة واحـدة، وهـم أحمـد محمـد عطـاهلل المصـري )20 عامـاً(، مـروان يوسـف عطـاهلل المصـري )6 
سـنوات(، رهف محمد عطاهلل المصري )10 أعوام(، ابراهيم يوسـف عطا اهلل المصري )11 عاماً(، 

يـزن سـلطان عطاهلل المصـري )عامين(.

مقتل أب وابنه
قصفـت طائـرات جيـش االحتـالل اإلسـرائيلي أرضـاً زراعيـة شـرق جباليـا شـمال غـزة، ممـا أسـفر 
عـن مقتـل المواطـن صابـر إبراهيـم محمـود سـليمان )38 عامـاً(، وابنـه الطفـل محمـد صابـر إبراهيـم 

سـليمان )15 عامـاً(، وهمـا مـن سـكان بلـدة جباليـا.

مقتل سيدة وابنها من ذوي اإلعاقة
قصفـت طائـرات جيـش االحتـالل اإلسـرائيلي فجـر يـوم 2021/5/11 الطابـق األخيـرة مـن بناية طيبة 
السـكنية فـي مخيـم الشـاطئ، ممـا أسـفر عـن مقتـل المواطنـة أميـرة عبـد الفتـاح عبـد الرحمـن صبـح 
)63 عامـاً(، وابنهـا عبـد الرحمـن يوسـف علـى صبـح )18 عامـاً(، وهـو مـن ذوي االحتياجـات الخاصـة 

ويعانـي مـن شـلل دماغـي منـذ الوالدة.
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مقتل أب وزوجته وطفلتهما
قصفـت طائـرات جيـش االحتـالل اإلسـرائيلي يوم 2021/5/11، منزل يعـود للمواطن إياد فتحي فايق 
شـرير )44 عامـاً(، هـي بنايـة مكونـة مـن طابقيـن، مما أسـفر عـن مقتل صاحب المنـزل، ومقتل زوجته 

ليالـي طـه عبـاس شـرير )40 عامـاً(، وابنتـه لينا إياد فتحي شـرير )15 عاماً(.

أطفال عائلة التلباني واألم
قصفـت طائـرات جيـش االحتـالل اإلسـرائيلي يـوم 2021/5/12، شـقة فـي بنايـة صالحـة السـكنية 
الكائنـة فـي حـي تـل الهـوى غـرب مدينـة غـزة، ممـا أدى إلـى مقتـل عـدة مواطنيـن، مـن بنيهم ريم سـعد 
كامـل سـعد )31 عامـاً(، وهـي حامـل فـي الشـهر الخامـس، وابنهـا الطفـل زيد محمد عـودة التلباني )5 

سـنوات(، وشـقيقته مريـم محمـد عـودة التلبانـي )عاميـن(. 

عائلة بركة
قصفـت طائـرات جيـش االحتـالل اإلسـرائيلي يـوم 2021/5/11، أرض زراعيـة جنوب غـرب دير البلح 
فـي المحافظـة الوسـطى، ممـا أسـفر عـن مقتـل المواطـن محمـد منـذر عبـد الكريـم محمـد بركـة )21 
عامـاً(، وشـقيقه منـار عبـد الكريـم محمـد بركـة )18 عامـاً(، وذلـك أثنـاء تواجدهمـا فـي أرض زراعيـة 

يقـام عليهـا مشـروع مزرعـة دواجـن تملكـه العائلة.

عائلة الحتو
قصفت طائرات جيش االحتالل اإلسـرائيلي يوم 2021/5/11، سـيارة كانت تسـير في شـارع المغربي 
وسـط مدينـة غـزة، ممـا أسـفر عـن مقتـل المواطـن سـعيد هاشـم سـعيد الحتـو )67 عامـاً(، وزوجتـه 
ميسـون زكـي هاشـم الحتـو )55عامـاً(، وإصابـة أبنائهـم محمـد سـعيد هاشـم الحتـو )27 عامـاً(، ويـارا 

سـعيد هاشـم الحتـو)29 عاماً(.
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مقتل أم حامل وطفلتها
قصفـت طائـرات جيـش االحتـالل اإلسـرائيلي يـوم 2021/5/12، منـزل المواطـن جمـال إسـماعيل 
موسـى الزاملـي الكائـن فـي حـي التنـور شـرق رفـح، ممـا أسـفر عـن مقتـل الطفلـة حـور مؤمـن جمـال 
الزاملـي )3 أعـوام(، ووالدتهـا خلـود فـؤاد فرحـان الشـاعر )الزاملـي( )26 عامـاً(، وهـي حامـل فـي 

الخامـس. شـهرها 

عائلة الرنتيسي
قصفـت طائـرات جيـش االحتـالل اإلسـرائيلي يـوم 2021/5/12، منـزل عائلـة الرنتيسـي فـي حـي 
الجنيـة فـي مدينـة رفـح، ممـا أسـفر عـن مقتـل الطفـل إبراهيـم محمـد إبراهيـم الرنتيسـي )عاميـن(، 
وجدتـه سـهام يوسـف محمـد عـزارة )الرنتيسـي( )66 عامـاً(، وعمـه رائـد ابراهيـم خميـس عـزارة 

)الرنتيسـي( )29 عامـاً(، وزوجـة عمـه شـيماء ديـاب محمـد موسـى )21 عامـاً(.

عائلة أمن

قصفـت طائـرات جيـش االحتـالل اإلسـرائيلي يـوم 2021/5/13، منـزل المواطـن جهاد محمد شـعبان 
العالـول فـي مدينـة بيـت الهيـا، ممـا أسـفر عـن مقتل المواطـن محمد إبراهيم محمد أمـن )51( عاماً، 
وبناتـه هديـل محمـد إبراهيـم أمـن )18 عامـاً(، ووردة محمـد إبراهيـم أمـن )22عامـاً(، ووالء محمـد 

إبراهيـم أمـن )24 عامـاً(، وهـي حامـل بالشـهر السـادس.
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ورقة حقائق حول

أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في مكافحة فيروس كورونا

مقدمة

يوم  مساء  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  بدأ 
االثنين الموافق 10 أيار )مايو( 2021، ولم يتوقف إال 
في الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 21 
من الشهر ذاته، وبالتالي استمر هذا العدوان )11( 
الحياة  ومتواصل، وطال مناحي  بشكل وحشي  يوماً 
كافة، ومّس كافة حقوق اإلنسان ابتداًء من حقه في 
الحياة، وحقه في سالمته الجسدية، ومروراً في حقه 
في الصحة، وفي السكن، وصوالً إلى حقوق اإلنسان 

األساسية األخرى.

العدوان  تزامن  نتيجة  الورقة  هذه  إعداد  يأتي 
اإلسرائيلي مع الجهود الوطنية في مكافحة فيروس 
العدوان  خلّفها  التي  اآلثار  تستعرض  حيث  كورونا، 
على جهود مكافحة فيروس كورونا، وذلك من خالل 
عرض أبرز االعتداءات التي اقترفتها قوات االحتالل 
ما  فيها، من ضمن  واستهدفت  اإلسرائيلي  الحربي 
بما  الصحية،  للمؤسسات  التحتية  البنية  استهدفته 
هذا  من  اإلصابة  فحص  وأجهزة  مراكز  ذلك  في 
وأماكن  منه،  المصابين  إيواء  وأماكن  الفيروس، 

عالجهم وتلقيهم للقاحات المضادة له.

مؤسسة   )24( استهداف  جرى  العدوان  هذا  خالل 
حين  في  حكومية.  مؤسسة   )13( منها  صحية، 
بتاريخ  الكيلة  مي  الدكتورة  الصحة  وزيرة  أفادت 
وقعت  التي  االعتداءات  عدد  بأن   2021/5/23
جراء العدوان اإلسرائيلي االخير بحق مراكز العالج 
انتهاكاً،   )89( بلغت  اإلسعاف  وطواقم  وسيارات 
من  آخر  عدد  وأصيب  طبيبان  استشهد  وبسببها 
األطباء، بينهم طبيب وصفت المصادر الطبية حالته 

بالحرجة.

التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا 
قبل العدوان

من  مجموعة  غزة  قطاع  في  الصحة  وزارة  اتخذت 
اإلجراءات بهدف الوقاية والحد من انتشار فيروس 
يومية  أعداد  بتسجيل  البدء  بعد  وبخاصة  كورونا، 

مرتفعة، وكانت من أهّم هذه التدابير ما يلي:

خطة . 1 غزة  قطاع  في  الصحة  وزارة  تدشين 
ومنهجية  علمية  أسس  على  مبنية  إستراتيجية 
واإلستجابة  االستعداد  مراحل  تشمل  واضحة 
والتعافي. ووضع عدد من البروتوكوالت الخاصة 
من  المواطنين  وتطعيم  وفحص  وعالج  بحجر 

اإلصابة بفيروس كورونا.

الصحي . 2 الحجر  مراكز  من  العشرات  إنشاء 
تثبت  ولمن  غزة،  قطاع  خارج  من  للعائدين 
إصابتهم الفيروس، والسيما في بداية انتشاره.

إجراء حوالي خمسة ماليين فحص طبي خاصة . 3
بفيروس كورونا حتى منتصف شهر آذار )مارس( 

.2021

زيادة عدد األجهزة المختبرية الالزمة للفحص، . 4
وتدريب وإعادة تأهيل الكوادر الطبية للتعامل مع 

الوباء الجديد، وزيادة عددهم. 

وزارة  عن  الصادرة  األخيرة  اإلحصائيات  وبحسب 
العاشر من  اليوم  قبل  أي  العدوان،  قبل  ما  الصحة 
الذين  األشخاص  عدد  بلغ  فقد   ،2021 )مايو(  أيار 
أثبتت الفحوصات الرسمية إصابتهم بالفيروس في 
قطاع غزة نحو )104720( حالة، بينها )956( حالة 

وفاة.

على  غزة  قطاع  حصل  اللقاحات،  صعيد  وعلى 
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كورونا  لقاح  من  جرعة  آالف   )110( من  يقرب  ما 
وهي  رسمية(  وغير  )رسمية  متعددة  مصادر  من 
ووفقا  فقط.  شخص  ألف   55 لتطعيم  تكفي  كمية 
فإن  الغربية  الضفة  في  الصحة  وزارة  إلحصاءات 
الذين تم تطعيمهم في قطاع غزة حتى تاريخ 26 أيار 

)مايو( لم يتجاوز )39( ألف شخص. 
ومن خالل تتبع أعداد اإلصابات في فيروس كورونا 
على   19 لكوفيد  اإللكترونية  المنصة  سجلت  فقد 
 )506( إصابة  الصحة  لوزارة  اإللكتروني  الموقع 
أي   1،2020/8 شهر  في  كورونا  بفيروس  مواطنين 
بمعدل يومي بلغ )16( إصابة. وارتفع عدد اإلصابات 
إلى )2367( حالة في شهر 2020/9، أي بواقع )79( 
إصابة يومياً، ثم توالى هذا المعدل في االرتفاع في 
األشهر التالية، حيث وصل إلى )3597( إصابة في 
يومياً،  إصابة   )116( بواقع  أي   ،2020/10 شهر 
بواقع  أي   ،2020/11 شهر  في  إصابة  و)14786( 
شهر  في  إصابة  و)20637(  يومياً،  إصابة   )493(
2020/12، أي بواقع )666( إصابة يومياً، و)13658( 
إصابة   )471( بواقع  أي  شهر2021/2،  في  إصابة 
يومياً، و)19750( إصابة في شهر 2021/3، أي بواقع 
)519( إصابة يومياً، حتى وصل اجمالي اإلصابات 
المسجلة في شهر 2021/4 نحو )26095( إصابة، 
أي بمعدل يومي بلغ )1087( إصابة، علما بأن هذا 
اإلسرائيلي  العدوان  على  السابق  الشهر  هو  الشهر 

الذي بدأ بتاريخ 2.2021/5/10 

األضرار التي أحدثها العدوان فيما يتعلق بمكافحة 
فيروس كورونا

تم  التي  الطبية  والتجهيزات  المراكز  تعرضت 
كبيرة  كورونا ألضرار  فيروس  لمكافحة  تخصيصها 
نتيجة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة. وأدت هذه 
األوبئة  من  الحماية  مستوى  تراجع  إلى  االعتداءات 
واإلجراءات،  التجهيزات  هذه  توفرها  كانت  التي 
وبخاصة مع زيادة انتشار الفيروس وزيادة مخاطره، 
وزيادة احتمالية إصابة المواطنين به جراء العدوان 
1  يشار الى ان هذه األرقام الشهرية المسجلة أعاله لم تسجل في نهاية كل 
شهر وانما قد تكون سجلت بعد عدة أيام من نهاية الشهر او قبل يوم او 
يومين ن نهايته. أي ان العدد المشار اليه لم يكن لعدد أيام الشهر التقليدية، 
بقدر ما كان لعدد األيام التي توفر عنها معلومات للهيئة، والتي قد تزيد او 

تقل بعدة أيام عن أيام الشهر التقليدية )28، او 30 او 31(.
2  هذه األعداد أخذت من األرقام المدرجة على المنصة اإللكترونية لكوفيد 

.www.moh.ps 19 لوزارة الصحة

وما أوقعه من أضرار بالبنية التحتية الصحية، فضاًل 
عن تكدس عشرات اآلالف من النازحين في مراكز 
إيواء تفتقر إلى أبسط الشروط الصحية للوقاية من 

اإلصابة3. 

ومن أهم االعتداءات الصحية التي ارتبطت بشكل أو 
بآخر بفيروس كورونا ما يلي: 

قوات . 1 قامت   2021 )مايو(  أيار   17 بتاريخ 
التابعة  الرمال  حي  عيادة  بقصف  االحتالل 
من  عدد  إصابة  الى  أدى  ما  الصحة  لوزارة 
أصيب  حيث  العيادة،  في  الصحيين  العاملين 
كما  خطيرة.  بإصابة  صالحة  ماجد  الطبيب 
وأدى قصف العيادة إلى وقف تام لعمل المختبر 
فيه  تتم  الذي  غزة  قطاع  في  الوحيد  المركزي 
اللقاحات.  وإعطاء  كورونا،  فيروس  فحوصات 
كما أدى أيضاً إلى خلق صعوبة في حركة الفرق 
واستكمال  منزلياً،  المعزولين  لمتابعة  الطبية 
برنامج التطعيم. هذا وقد عملت وزارة الصحة 
الطبية  اإلغاثة  جمعية  مختبر  استعمال  على 
بهذا  المتعلقة  الفحوصات  إلجراء  الفلسطينية 
الفيروس خالل العدوان للمسافرين فقط، نظراً 

لمحدودية قدرة المختبر المذكور.

ارتفاع عدد النازحين من بيوتهم خالل العدوان . 2
المتحدة4  األمم  لهيئة  الرسمي  الموقع  بحسب 
في  منهم  ألفاً   )65( أقام  نازح،  ألف   )74( إلى 
عائالت  لدى  أقاموا  آالف  و)9(  اإليواء،  مراكز 
أقارب لهم، األمر الذي زاد من اكتظاظ األماكن 
األوبئة  انتقال  احتمالية  من  وزاد  المغلقة، 
مع  وباألخص  بينهم،  فيما  المعدية  واألمراض 
انتشار فيروس كورونا،  العدوان مع  تزامن هذا 
للحد  الصحية  للجهات  المستميتة  والمحاوالت 
وال سيما من خالل  الفيروس،  انتشار هذا  من 
واستخدام  االجتماعي  التباعد  بإجراء  التقّيد 
الوقائية  الشروط  وهذه  بكثرة،  التعقيم  مواد 
النازحين  رعاية  أماكن  في  متوفرة  تكن  لم 
اإلمكانيات  إلى  باإلضافة  هذا  العدوان.  جراء 

على   2021/5/25 الدخول  تاريخ  غزة،  قطاع  في  الصحة  وزارة  موقع   3
 https://www.moh.gov.ps :الرابط

4  موقع األمم المتحدة، أخبار األمم المتحدة، تم الدخول بتاريخ 2021/5/25، 
1076592/05/2021/https://news.un.org/ar/story :الرابط
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المحدودة جداً من المياه وأدوات التنظيف المختلفة والغذاء الجيد والكافي، والحاجات الصحية المختلفة.1

 نتيجة العدوان؛ اضطرت وزارة الصحة إلى إجراء تقليصات في عدد األسّرة في مستشفياتها، أو نقل بعض 3. 
الخدمات المقدمة لمكافحة كورونا إلى مراكز صحية أقل تهديداً، وتخصيص بعض المراكز الستقبال 
الحاالت المرضية نتيجة القصف اإلسرائيلي، حيث تم تقليص عدد أسّرة العناية المركزة في مستشفى 
الشفاء بمدينة غزة لصالح أقسام الجراحة، ونقل خدمات كورونا من المستشفى األندونيسي في شمال 

قطاع غزة إلى المستشفى التركي األوروبي، لتخصيصه الستقبال الجرحى بالقصف اإلسرائيلي2. 

أفادت إحدى الموجودات في أحد مراكز اإليواء في وسط قطاع غزة، والتي تُدعى أم جهاد غباين3، 
40 عاماً، بأنها في يوم األربعاء الموافق 2021/5/19 لم تتمكن هي وأوالدها الستة من االستحمام 
منذ يوم الجمعة الموافق 2021/5/14، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا في القطاع، وبخاصة 

أن المياه تقطع لساعات طويلة.

وفي حينه، عّبر عدنان أبو حسنة، الناطق اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين في قطاع غزة عن خشيته 
من »أن يسّبب االزدحام في مراكز اإليواء في تحّول هذه المراكز إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا«، مشيراً إلى 

أن الوكالة »تقدم مواد التعقيم واإلرشادات الصحية والمياه للحؤول دون وقوع ذلك«.

أشار مراقبون للوضع الصحي في قطاع غزة إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا من المتوقع له أن . 4
يرتفع بشكل ملحوظ بسبب اإلختالط الكبير الذي حدث بين المواطنين في المدارس والمراكز الصحية 

بسبب استخدامها أماكن إليواء النازحين من العدوان اإلسرائيلي.

وتقول أم جهاد: »هربنا من القصف ولم نأخذ شيئاً. أخشى العدوى بكورونا، لكنها ستكون أسهل من 
الصواريخ اإلسرائيلية«، ويقاطعها ابنها فؤاد )8 أعوام( الذي تُغطي األتربة قدميه الحافيتين، قائاًل: 

»الصواريخ تقتلنا، فيروس كورونا يسبب سعلة وسخونة فقط«.

استهداف العدوان اإلسرائيلي المباشر لمحيط مركز الحجر الصحي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة . 5
ما يشكل صفعة لجهود وزارة الصحة في مواجهة انتشار ومعالجة فيروس كورونا، وما راكمته من جهود 
الهند  من  العائدين  قرار حجر  بعد  وبخاصة  الجائحة،  لمصابي  الصحية  الخدمة  تقديم  في  وإجراءات 

والباكستان ودول أخرى مع انتشار الساللة الهندية للفيروس.

بتاريخ 2021/5/11 استهدف العدوان مركز صحي هالة الشوا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى خروجه عن . 6
الخدمة، وهو من المراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية لألم واألطفال والتطعيمات. وهو أيضاً 
من المراكز الصحية المخصصة في سحب العينات المخبرية لحاالت االشتباه بفيروس كورونا، وتقديم 

اللقاحات ضد الفيروس.

بإصابتهم . 7 المشتَبَه  أو  كورونا،  بفيروس  المصابين  تواجد  أماكن  إلى  الطبية  الفرق  وتنقل  وصول  إعاقة 
بالفيروس، من أجل إجراء الفحوصات أو تقديم الرعاية الصحية الالزمة، وإعاقة وصول الفرق الطبية 

1  للمزيـد حـول مـن اضطرهـم العـدوان اإلسـرائيلي للنـزوح واإلقامـة المؤقتـة فـي مراكـز إيـواء راجـع الورقـة التـي أعدتهـا الهيئـة بهذا الخصـوص والمنشـورة على الموقع 
 www.ichr.ps االلكترونـي للهيئـة

2  عدنان أبو حسنة/ الناطق اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين في قطاع غزة
 https://alghad.com/:3  جريدة الغد األردنية، تم الدخول بتاريخ 2021/5/26، الرابط
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التي تقدم اللقاح المخصص للوقاية من اإلصابة 
بالفيروس.

الكهرباء . 8 توزيع  لمحطات  المباشر  االستهداف 
وانعكاس ذلك سلباً على تشغيل األقسام الحيوية 
كالمختبرات واألجهزة الصحية المستخدمة في 
معالجة المصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى 
تلف بعض األجهزة الطبية بسبب انقطاع التيار 
وحّذر  عنها.  والمفجائى  المتكرر  الكهربائي 
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة،1 أشرف 
التيار  النقطاع  المباشر  التأثير  »من  القدرة 
إذ  الحيوية«،  األقسام  مختلف  على  الكهربائي 
كبيرة  كميات  تستنزف  الكهربائية  المولدات  إن 
»استمرار  أن  الوقود. وشّدد في حينه على  من 
العدوان اإلسرائيلي على القطاع يهدد بتقويض 

جهود مواجهة وباء كورونا”.

 أرقام وإحصاءات حول اإلصابة بفيروس كورونا في 
قطاع غزة خالل شهر أيار )مايو(

لقد هّدد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة بتقويض 
كورونا،  فيروس  مكافحة  في  الصحة  وزارة  جهود 
ومن المتوقع أن تؤدي آثار العدوان إلى إضعاف أثر 
القطاع  الصحة في  وزارة  بها  تقوم  التي  اإلجراءات 
المعلومات  فبحسب  الفيروس.  انتشار  مواجهة  في 

المتوفرة للهيئة2 يمكن مالحظة ما يلي:

كورونا . 1 بفيروس  المصابين  أعداد  انخفضت 
تقارير  بحسب  وذلك  يومي،  بشكل  المسجلة 
من  األولى  األربعة  األيام  ففي  الصحة.  وزارة 
التالي:  النحو  على  اإلصابات  كانت  العدوان 
 )386( )مايو(،  أيار   10 بتاريخ  إصابة   )344(
إصابة في 11 أيار )مايو(، )373( إصابة في 12 
أيار )مايو(، و)257( إصابة في 13 أيار )مايو(. 
وبعد اشتداد العدوان على قطاع غزة بتاريخ 14 
أيار )مايو( تراجعت اإلصابات المسجلة بشكل 
ملحوظ وسط احتمالية زيادة أعدادهم. وكانت 
أعداد المصابين خالل الفترة ما بين 14/ أيار 
)مايو( وحتى توقف العدوان على النحو التالي: 

 https://arabic.euroneews.com/2021/05/20/in-gaza-fear-of-  1
 israeli-bombs-outweigh-covid-risk

2  للمزيد راجع الجداول الموجودة في المرفق بهذه الورقة.

)177( إصابة في 14 أيار )مايو(، و)54( إصابة 
أيار  و)41( إصابة في 16  )مايو(،  أيار  في 15 
)مايو(،  أيار   17 في  إصابة  و)72(  )مايو(، 
و)122(  )مايو(،  أيار   18 في  إصابات  و)110( 
إصابة في 19 أيار )مايو(، و)92( إصابة في 20 
أيار )مايو(، و)110( إصابات في 21 أيار )مايو(.  

أعداد  في  انخفاضاً  هناك  أّن  المالحظ  من 
أّن هذا األمر ال  إال  العدوان،  أيام  المصابين خالل 
يعبر عن انخفاض في انتشار الوباء بقدر ما يعبر عن 
زيادة في معيقات وصول المواطنين إلى أماكن إجراء 
تدمير  أبرزها:  من  أسباب  لعدة  وذلك  الفحوصات، 
العديد من مراكز الفحص والمختبرات، إعاقة حركة 
العاملين الصحيين وعدم تمكنهم من االنتقال ألخذ 
الفحوصات الالزمة، وتقييد حركة المواطنين وخوفاً 
من تعرضهم لإلصابة جراء العدوان اإلسرائيلي في 

حال توجههم إلى مراكز الفحص.

العدوان . 2 خالل  الوقائية  اإلجراءات  رغم ضعف 
المصابين  عدد  ارتفاع  واحتمالية  اإلسرائيلي 
بالفيروس، إال أن معدل اإلصابات التي سجلتها 
اإلحصاءات الرسمية في األيام الخمسة التالية 
في  يومياً،  إصابة   )258( عن  تزد  لم  للعدوان 
االحتالل  خلّفها  التي  األضرار  أن  إلى  إشارة 
الصحية  والكوادر  الطبية  والمعدات  لألجهزة 
بحاجة  كانت  كورونا  فيروس  بفحص  الخاصة 
كسابق  للعمل  تعود  حتى  الوقت  من  مزيد  إلى 

عهدها. 

من الجدير اإلشارة إليه في هذا الصدد أّن ما خلّفه 
الوقائية  التدابير  على  آثار  من  اإلسرائيلي  العدوان 
التي عملت عليها وزارة الصحة قبل العدوان، وبسببه، 
من شأنها أن تزيد من عدد اإلصابات، ال أن تنقص 
منها. فعلى سبيل المثال، كان ارتفاع عدد النازحين 
من منازلهم، واضطرارهم للجوء إلى مراكز اإليواء، 
يكونوا  قد  الذين  النازحين  من  بغيرهم  واالختالط 
مصابين، فضاًل عن انخفاض مستوى النظافة العامة 
الناجمة عن ازدحام أماكن اإليواء، وعدم تمكنهم من 
كل  كان  المعتادة،  والتعقيم  النظافة  إجراءات  اتخاذ 

ذلك يشكل بيئة جاذبة الحتماالت اإلصابة.
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يشير الرسم البياني التالي إلى انخفاض كبير في معدل اإلصابات اليومية التي سجلت بعد اليوم الرابع . 3
للعدوان )14 أيار/مايو( بشكل كبير، وأّن هذا المؤشر لم يعد لالرتفاع من جديد إال بعد عدة أيام من 
انتهاء العدوان )26 أيار/مايو(. إال أن أعداد المصابين عادت لالنخفاض بعد التاريخ المذكور )26 أيار/
مايو(. وكانت اإلصابات المسجلة حسب وازراة الصحة على النحو التالي: )317( إصابة بتاريخ )27 أيار/
مايو(، )339( إصابة بتاريخ )28 أيار/مايو(، )250( إصابة بتاريخ )29 أيار/مايو(، )159( إصابة بتاريخ 
)30 أيار/مايو(، و)246( إصابة بتاريخ )31 أيار/مايو(، ولم تتضح أسباب هذا االنخفاض إن كانت تتعلق 
بواقع تراجع حاالت اإلصابة في هذا الوباء، أو بعزوف المواطنين عن التوجه لمراكز الفحص، أو باستمرار 

تأثيرات العدوان على قطاع غزة. 
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2021التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في قطاع غزة خالل شهر أيار 

توصيات

عن  نجمت  التي  اآلثار  إلى  الورقة  هذه  خلصت 
خلّفته  وما  غزة،  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان 
والعالجية  الوقائية  باإلجراءات  مّست  أضرار  من 
المتعلقة بفيروس كورونا. وبناًء على ما ورد في هذه 

الورقة، فإّن الهيئة توصي بما يلي:

سيما . 1 وال  الدولي،  المجتمع  الهيئة  تحمل 
األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف 
الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب 
العاجل  التحرك  بضرورة   ،1949 عام  المؤرخة 
والفاعل لتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين، 
الخدمات  وأفراد  الصحية  المرافق  وحماية 
الطبية في قطاع غزة، وإلزام سلطات االحتالل 
العامة  الصحة  بتأمين  بمسؤولياتها  للقيام 
احتالها  تحت  تقع  التي  األراضي  لمواطني 
الالزمة  اإلجراءات  بشأن  والسيما  الحربي، 

المتعلقة  المواطنين  وعالج  ووقاية  لفحص 
باإلصابة بفيروس كورونا. 

بتوفير . 2 الدولية  اإلنسانية  المنظمات  قيام 
يتعلق  فيما  للسكان  اإلنسانية  االحتياجات 
بالوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك أجهزة 
والعالجات  واللقاحات،  المواطنين،  فحص 
التعقيم  مواد  وتوفير  به،  للمصابين  الالزمة 

والتنظيف الالزمة للوقاية من هذا الوباء.

في . 3 الفلسطينية  الصحية  المؤسسات  قيام 
كل  عن  بالبحث  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
الوسائل الممكنة والالزمة للمواطنين لفحصهم، 
ووقايتهم وعالجهم من اإلصابة بفيروس كورونا، 
الصحية  والمراكز  المختبرات  إعمار  وإعادة 
الخاصة بفحص وتطعيم المواطنين ضد كورونا 

التي دمرها االحتالل.
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والمساندة . 4 الدعم  أنواع  كل  بتقديم  العربي  العالم  دول  بمطالبة  الفلسطينية  الرسمية  المؤسسات  قيام 
الطبية الالزمة لقطاع غزة بشأن مواجهة فيروس كورونا.

قيام المؤسسات الصحية واإلنسانية بتوفير المستلزمات الالزمة في مراكز اإليواء للحد من انتشار األوبئة . 5
واألمراض المعدية، حتى ال تتحول تلك المراكز إلى مصدر النتشار العدوى.

مرفق: جدول بأعداد المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة خالل أيام شهر أيار )مايو( 20211

التاريخ عدد اإلصابات عدد الوفيات
2021/05/01 493 3
2021/05/02 233 9
2021/05/03 371 6
2021/05/04 458 7
2021/05/05 612 5
2021/05/06 439 3
2021/05/07 404 7
2021/05/08 398 9
2021/05/09 142 4

2021/05/10 بداية العدوان  344 6
2021/05/11 386 11
2021/05/12 373 6
2021/05/14 177 7
2021/05/15 54 3
2021/05/16 41 5
2021/05/17 72 3
2021/05/18 110 4
2021/05/19 122 3

2021/05/20  نهاية العدوان  92 2
 2021/05/21 110 1
2021/05/22 187 2
2021/05/23 127 5
2021/05/24 272 1
2021/05/25 448 5
2021/05/26 403 1

1  تـم االعتمـاد فـي إعـداد هـذه الجـدول والبيانـات المرافقـة علـى تقاريـر وزارة الصحـة فـي الضفـة الغربيـة اليوميـة خـالل شـهر أيـار )مايـو( 2021 المنشـورة على موقع 
الفيسـبوك الخـاص بالـوزارة، تاريـخ الدخـول إلـى الموقـع 2021/5/26.
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ورقة حقائق حول

استهداف األطفال الفلسطينيين خالل
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

أيار/مايو 2021

 مقدمة

يخضع قطاع غزة المحتل، الذي يعيش فيه قرابة ) 2 
( مليون فلسطيني، ويعد من أكثر مناطق العالم كثافة 
الخامس  للعام  مشدد  إسرائيلي  لحصار  سكانية، 
اإلنساني  غير  الحصار  ينتهك  التوالي،  على  عشر 
الدولي  القانون  قواعد  القطاع  على  المفروض 
بمواصلة استخدامه كأحد أدوات العقاب الجماعي 
القيود  تشديد  سنويا  ويتم  لسكانه،  القانونية  غير 
على معابره وتقييد مرور االفراد والبضائع، وطالت 
نتائجه وآثاره مختلف جوانب سكان القطاع وحقوقهم 
وحرياتهم األساسية. ويعاني أطفال القطاع من وضع 
كارثي كنتيجة للحصار المفروض على القطاع، حيث 
ساهم الحصار في تفاقم األزمات اإلنسانية وتدهور 
حيث  القطاع،  لسكان  والصحية  اإلنسانية  األوضاع 
لمواطني  اإلنسان  بجملة حقوق  بشكل صارخ  يمس 
القطاع الذين يعانون من انعدام االمن الغذائي، وتقييد 
الحاد  والنقص  واليه،  منه  والبضائع  االفراد  حركة 
انقطاع  ازمة  في  تتسبب  التي  الوقود  امدادات  في 
التيار الكهربائي، والمعاناة من نقص المياه الصالحة 
للشرب ومن نقص االدوية والمستلزمات الطبية. كما 
والبطالة  الفقر  تزايد معدالت  الحصار في  وتسبب 
وتدهور مستويات المعيشة لسكان القطاع، عدا عن 
تفاقم أوضاعهم االجتماعية والضغوطات التي تلقي 
على  قدرتهم  وعلى  اليومية  حياتهم  على  بأعبائها 

العيش في مستوى معيشي الئق. 

االثنين  يوم  منذ  اإلسرائيلي،  االحتالل  دولة  شنت 
استهدف قطاع غزه  ممنهجا  2021/5/10، عدوانا 
صارخ  انتهاك  في  وذلك  يوما،   11 لمدة  واستمر 
انتهاكات  مرتكبا  االنساني،  الدولي  القانون  لمبادئ 

لجرائم  ترقى  وجرائم  االنسان  لحقوق  جسيمه 
الحرب، حيث قام الطيران الحربي اإلسرائيلي بشن 
مناطق  مختلف  على  المكثفة  الصاروخية  هجماته 
بالقصف  مستهدفا  بالسكان،  المأهولة  القطاع 
المدنيين  أرواح  للقوة  مفرط  وباستخدام  العنيف 
والعامة  الخاصة  وممتلكاتهم  ومنازلهم  المحميين 
مراعاة  دون  واسع،  نطاق  على  التدمير  واعمال 
ما  واإلنسانية،  والتمييز  والنسبية  الضرورة  لمبادئ 
السجل  من  والغائهم  بكاملها  اسر  ابادة  في  تسبب 
المدني للسكان. استهدف القصف االعيان المدنية 
والمرافق والمنشآت العامة، والبنايات السكنية ومقار 
وزارات ومؤسسات حكومية ومراكز للرعاية الصحية، 
ومدارس ومساجد ودور للعبادة، وتعمد تدمير البنية 
التحتية من طرق وشبكات ومحطات المياه والصرف 
الى  باإلضافة  القطاع،  في  والكهرباء  الصحي 
بشكل  بها  واالضرار  الزراعية  األراضي  استهداف 
منظم على قاعدة االنتقام والعقاب الجماعي، متبعا 
سقوط  في  تسبب  ما  المحروقة.  األرض  سياسة 
عشرات الضحايا من المدنيين، خاصة في صفوف 

االطفال والنساء.

العدوان  خالل  اإلسرائيلي  الحربي  الطيران  قام   
بتدمير آالف الوحدات السكنية وأسفر عن استشهاد 
و)39(  طفاًل   )67( بينهم  من  فلسطينيا،   )254(
آخرين   )1948( وأصيب  كما  مسنا،   )17( امرأة، 
امرأة  و398  أطفال  بينهم 610  بجراح مختلفة، من 
االستهتار  يعكس  ما   ، حوامل(   ثالث  بينهن  )من 
خاصة  فئاتهم  بكل  الفلسطينيين  بحياة  اإلسرائيلي 
األطفال، حيث تسبب العدوان اإلسرائيلي في ايالم 
الى  تضاف  التي  معاناتهم  وزيادة  القطاع  أطفال 

المآسي واألزمات اإلنسانية التي يشهدها القطاع. 
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آخر  المدمرة، بحسب  السكنية  الوحدات  قدر عدد 
سكنية  وحدة   )16115( قرابة  متوفرة،  احصائيات 
وحدة  و)14315(  كلي،  بشكل  دمرت   )1800( منها 
عدد  وُقدر   ، متفاوتة  بدرجات  تضررت  سكنية 
النازحين جراء تدمير منازلهم بشكل كلي او جزئي أو 
خوفا من القصف بحوالي )74( ألف نازح معظمهم 
مراكز  باتجاه  نزح  من  منهم   ، واألطفال  النساء  من 
إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  وفرتها  التي  االيواء 
في  »األونروا«  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل 
منازل  باتجاه  نزح  من  ومنهم  لها،  التابعة  المدارس 
أقارب لهم. كما وتضرر جراء الغارات الجوية خالل 
قرابة  تعليم  على  أثر  ما  مدرسة،  خمسين  العدوان 

41897 طفل، بحسب منظمة إنقاذ الطفل.

مرور  ومنع  تام  بشكل  المعابر  إغالق  العدوان  رافق 
والدواء  الغذاء  دخول  ومنع  والبضائع  االفراد 
المصابين  خروج  ومنع  الطبية،  والمستلزمات 
والمرضى ممن يتهدد خطر الموت حياتهم ومنع دخول 
اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  وارتكبت  الصحفيين. 
في  الفلسطينيين  المدنيين  بحق  الجرائم  من  جملة 

القطاع ترقى الى جرائم الحرب.

الحماية العامة والخاصة الممنوحة لألطفال 
بموجب قواعد القانون الدولي اإلنساني

منح القانون الدولي اإلنساني لفئة األطفال احتراما 
بهم  الخاصة  والسمات  تتناسب  خاصين  وحماية 
والتي تميزهم عن غيرهم من المدنيين. كما ومنحتهم 
المدنيين  لألشخاص  منحت  التي  العامة  الحماية 
المحميين الذين يجب تجنيبهم اضرار الحرب لكونهم 
نصوص  اكدت  القتالية.  االعمال  في  يشاركون  ال 
وقت  المدنيين  بشأن حماية  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
الحرب للعام 1949 على حمايتهم من اشكال األذى 
الذي يمكن ان يلحق بهم، وضمنت في مواد االتفاقيات 
منع استهدافهم خالل العمليات الحربية، أو قتلهم أو 
أو  المحتلة،  المناطق  خارج  إلى  ترحيلهم  أو  نقلهم 
المساس بشرفهم ومعتقداتهم وتقاليدهم وعاداتهم، 
أو امتهانهم، أو إخضاعهم للتعذيب أو المعاملة غير 
اإلنسانية أو المس بكرامتهم اإلنسانية أو استخدامهم 
وأرست  كما  وغيره.  رهائن  أخذهم  أو  بشرية  دروع 

قواعد توجب على الدول إغاثتهم ومساعدتهم. جاء 
واحترام خاصين« في  لفئة األطفال »موضع حماية 
االتفاقية، ومنها ان )المادة 14)  من االتفاقية نصت 
على انه يجوز لألطراف السامية المتعاقدة في وقت 
السلم، وألطراف النزاع بعد نشوب األعمال العدائية 
أن تنشئ في أراضيها، أو في األراضي المحتلة إذا 
دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة 
والعجزة  والمرضى  الجرحى  بحماية  تسمح  بكيفية 
والمسنين واألطفال دون الخامسة عشرة من العمر، 
والحوامل وأمهات األطفال دون السابعة. كما نصت 
المادة )17( على أن »يعمل أطراف النزاع على إقرار 
والعجزة  والمرضى  الجرحى  لنقل  محلية  ترتيبات 
المناطق  من  النفاس  والنساء  واألطفال  والمسنين 
المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع األديان، 
وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه 
المناطق”. وركزت المواد بدءا من المادة 27 وحتى 
مختلف  على  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   34 المادة 
أوجه حماية المدنيين المحميين ومنهم األطفال في 

حاالت النزاعات الدولية المسلحة. 

خالل  بالرعاية  األولى  الفئات  من  الطفل  يعد 
النزاعات المسلحة، وعليه أكد البروتوكول اإلضافي 
على   1977 للعام  جنيف  باتفاقيات  الملحق  األول 
حماية المدنيين ومنهم األطفال حماية خاصة مؤكدا 
على ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، 
المدنيون  السكان  ان  )51( على  المادة  حيث نصت 
ضد  عامة  بحماية  يتمتعون  المدنيون  واألشخاص 
وعن  العسكرية  العمليات  عن  الناجمة  األخطار 
ضرورة مراعاة القواعد دوماً باإلضافة إلى القواعد 

الدولية األخرى القابلة للتطبيق. 

حماية  البروتوكول  من   77 المــادة  ومنحت  كما 
خاص،  احترام  موضع  وجعلتهم  اهتماما،   األطفال 
والعون  العناية  تقديم  النزاع  أطراف  على  واوجبت 
اللذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب سنهم، أم ألي 
التي  المستطاعة،  التدابير  كافة  آخر، واتخاذ  سبب 
تكفل عدم اشتراك األطفال الذين لم يبلغوا بعد سن 
الخامسة عشره في األعمال العدائية بصورة مباشرة، 

واالمتناع عن تجنيدهم في قواتها المسلحة.  

من جهة أخرى، اعتبر نظام روما األساسي للمحكمة 
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واألفعال  واالبادة  العمد  القتل  الدولية،  الجنائية 
الالإنسانية األخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب 
يلحق  خطير  أذى  في  أو  شديدة  معاناة  في  عمداً 
جريمة   « البدنية  أو  العقلية  بالصحة  أو  بالجسم 
ضد اإلنسانية » وذلك متى ارتكب في إطار هجوم 
واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من 
وفقا  وذلك  بالهجوم.  علم  وعن  المدنيين،  السكان 
للمادة 7 من نظام روما. كما وتشمل »اإلبادة » تعمد 
فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول 
على الطعام والدواء بقصد إهالك جزء من السكان. 
األطفال  ضحيتها  يذهب  التي  الجرائم  تعد  وعليه 
جرائم ضد اإلنسانية ومن اختصاص المحكمة النظر 
فيها.  كما وتقع انتهاكات حقوق الطفل في تعريف 
اإلبادة الجماعية الواردة ضمن نصوص المادة )6 ( 
من النظام ضمن اختصاص المحكمة، والتي اعتبرت 
ان قتل افراد الجماعة وإلحاق أي ضرر جسدي او 
عقلي بهم واخضاعهم عمدا ألحوال معيشية يقصد 

بها اهالكهم كليا او جزئيا جريمة إبادة جماعية.

استهداف األطفال خالل العدوان

حياتهم  فلسطينيا  طفال   )67( فقد  العدوان  خالل 
في القطاع وهو ما يشكل ما نسبته 26% من اجمالي 
عدد الضحايا، منهم )43( طفال من الذكور و )24( 
طفلة من االناث. تقع اعمار األطفال ما بين 6 أشهر 

إلى 17 سنة.1

من  بحالة  الحربية  والعمليات  العدوان  تسبب  كما 
نتيجة  القطاع،  أطفال  بين  الشديد  والهلع  الرعب 
على  سيطر  الذي  والعصبي  النفسي  للضغط 
لقوات  الحربية  العمليات  فترة  القطاع طوال  سكان 
ألصوات  ونتيجة  منها،  بالمزيد  وتهديده  االحتالل 
القصف الجوي واالنفجارات واالهتزازات، وهو ما له 
انعكاسات نفسية غاية في الصعوبة سترافقهم خالل 
السنوات القادمة. يذكر انه ومن بين الشهيدات )11( 
طفلة تتراوح اعمارهن بين 5-15 عام كن يتلقين مع 
اشقائهن عالجا من الصدمة ضمن برامج متخصصة 
النفسية في قطاع غزة، وقتلتهن الصواريخ  للصحة 
وروال وحال  يارا  ومنهن  العدوان،  اإلسرائيلية خالل 

1  بيـان صحفـي للمديـر اإلقليمـي لليونيسـف فـي الشـرق األوسـط وشـمال 
.2021/5/15 بتاريـخ  صـادر  افريقيـا، 

أبو  رفيف  اإلفرنجي،  وميرا  ديما  القولق،  وهناء 
داير، تاال أبو العوف، لينا شرير، حال الريفي ، ودانا 
الرضع  األطفال  من  عددا  هناك  وكان  اشكنتانا. 
مقتل)6(   توثيق  وتم  الضحايا،   بين  من  واألجنة 

أطفال لم تتجاوز أعمارهم العامين.

انتهاك حق األطفال في الحياة والسالمة الجسدية 

يعد الحق في الحياة حق اساسيا لكل انسان، وهذا 
يعني عدم جواز القيام بأي عمل يمس روح اإلنسان أو 
جسده، ويشمل ذلك الطفل الذي أشارت له على وجه 
اتفاقية  المادة )38( من  الفقرة )4( من  الخصوص 
االحتالل  قوات  استهداف  ويشكل  الطفل.  حقوق 
لألطفال، وتعمدهم إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى 
الفلسطيني.  الطفل  بحقوق  صارخا  مساسا  بينهم 
بالحياة  الدول باحترام حق الطفل  ألزمت االتفاقية 
من خالل المادة )6( فقرة )1( التي نصت على أن: 
أصياًل  بأّن لكل طفل حقاً  الدول األطراف  »تعترف 
في الحياة«، فيما نصت الفقرة )2( من المادة على 
ممكن  حد  أقصى  إلى  األطراف  الدول  »تكفل  أّن: 
بقاء الطفل ونموه«. واوجبت المادة )38( فقرة )4( 
من االتفاقية على أن: »تتخذ الدول األطراف، وفقاً 
اللتزاماتها بمقتضى القانون اإلنساني الدولي بحماية 
جميع  المسلحة،  المنازعات  في  المدنيين  السكان 
ورعاية  حماية  تضمن  لكي  عملياً  الممكنة  التدابير 
انتهاكه  المتأثرين بنزاع مسلح« وهو ما تم  األطفال 
بشكل صارخ خالل العمليات الحربية التي استهدفت 

قطاع غزه وسكانه المدنيين بما فيهم األطفال.

المدنيين  استهدفت االلة الحربية اإلسرائيلية حياة 
القانون  مبادئ  بموجب  األطفال  ومنهم  المحميين 
الدولي اإلنساني، وذلك في انتهاك صارخ لحقهم في 
المؤسسات  وثقت  الجسدية.  السالمة  وفي  الحياة 
اشالئهم  وانتشال  االطفال  غالبية  مقتــل  الحقوقية 
قامت  التــي  منازلهــم  أنقــاض  تحــت  من  ممزقة 
ردم  تم  ان  بعـد  بقصفها،  اإلسرائيلية  الطائرات 
المنازل علـى سكانها االحياء بال سابق انذار. حيث 
سبيل  وعلى  كاملة  سكانية  تجمعات  استهداف  تم 
فـي  السـكني  التجمـع  قصـف  إثر  سقط  المثال 
شـارع الوحـدة )18 ( طفال من أربع عائالت مختلفة 
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نموذجا  االعتداءات  هذه  تمثل  أخوة.   غالبيتهم 
لطبيعة االهداف اإلسرائيلية التي تم التركيز عليها 

خالل العدوان على القطاع. 

اسفرت الليلة االولى من العدوان على قطاع غزة 
عن مقتل ما ال يقل عن 20 شخصا، بينهم تسعة 

أطفال. أربعة منهم اشقاء، وكثير منهم يذهبون إلى 
نفس المدرسة، وتم تأكيد إصابة ما ال يقل عن 25 
طفاًل في نفس الليلة. وقبل منتصف ليل 14 مايو/

أيار استهدف القصف الجوي اإلسرائيلي مبنى 
لعائلة العطار في بيت الهيا مكون من ثالثة طوابق، 

ما تسبب في مقتل لمياء العطار البالغة من العمر 
28 عاماً وأطفالها الثالثة إسالم، سبعة أعوام، 

وأميرة ستة أعوام، والرضيع محمد ابن الثمانية 
شهور. وعلقوا تحت األنقاض والركام. 1

 2021/5/15 بتاريخ  السبت  يوم  صباح  استشهد 
عشرة فلسطينيين من عائلة أبو حطب، وهم ثمانية 
أطفال وامرأتان وذلك جراء قصف جوي إسرائيلي 
على بناية في مخيم الشاطئ لالجئين الفلسطينيين 
طوابق.  ثالثة  من  مبنى  انهيار  الى  أدى  غزة  غرب 
الثمانية محمد أبو حطب في  وصرح والد األطفال 
مستشفى الشفاء في مدينة غزة ان األطفال »كانوا 
يطلقوا  ولم  سالحا  يحملون  وال  منزلهم  في  آمنين 
صواريخ«. كما وأضاف أنهم قتلوا »فيما كانوا يرتدون 

مالبسهم الجديدة لمناسبة عيد الفطر«.

الحربي  الطيران  قام  أيار/مايو  يوم 16  وفي صباح 
الوحدة  شارع  منطقة  في  غارات  بشن  االسرائيلي 
بغزة تسببت في هدم بنايتين سكنيتين تعودان لعائلتي 
أبو العوف والقولق، دون ان تتلقى العائالت المقيمة 
في بناية أبو العوف المكونة من 4 طوابق أي تحذير 
مسبق، وأسفر الهجوم عن مقتل 30 فلسطينيا وكان 
تحت  جميعا  بقوا  األطفال  من  الضحايا  من   11
األنقاض. وتم مساء يوم 20 أيار/مايو انتشال جثمان 
في  قتلت  بعدما  أعوام  ثالثة  العمر  من  تبلغ  طفلة 
غارة جوية إسرائيلية على منزلها في 11 أيار/مايو.  

نمـط  فـي  التحقيـق  يجـب  المحتلـة:  الفلسـطينية  »اسـرائيل/األراضي    1
جرائـم  بوصفهـا  غـزة  فـي  السـكنية  المنـازل  علـى  اإلسـرائيلية  الهجمـات 
https://www.amnesty. .2021/5/17 ،حـرب«، منظمـة العفـو الدوليـة
org/ar/latest/news/2021/05/israelopt-pattern-of-israeli-at-
tacks-on-residential-homes-in-gaza-must-be-investigated-

as-war-crimes/

ويشمل العدد الكلي للضحايا ثالثة أشخاص من ذوي 
اإلعاقة، كان أحدهم طفال .2

نزوح األطفال مع عائالتهم إلى المدارس

استهداف  العدوان  خالل  االحتالل  قوات  تعمدت 
حيث  العائالت،  بنزوح  تسبب  ما  السكنية  البيوت 
مدرسة   52 إلى  مواطن  ألف   42 من  أكثر  لجأ 
تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين  تابعة لمدارس 
حكومية،  أخرى  ومدارس  »األونروا«  الفلسطينيين 
بسبب القصف العنيف وتضرر منازلهم في المناطق 
وفي  غزة  قطاع  شمال  ومناطق  الحدودية  الشرقية 
سكانها  لجا  المنازل  تدمير  وإثر  ذاتها.  غزة  مدينة 
على  تحتوي  ال  أنها  من  الرغم  على  المدارس  إلى 
فيها  البقاء  على  أجبروا  ولكنهم  الحياة،  أساسيات 
حياتهم  على  حرصا  القصف  من  أمانا  أكثر  ألنها 
االيواء  مراكز  في  النازحين  وعاش  اطفالهم.  وحياة 
ألدنى  المدارس  الفتقار  نظرا  للغاية  صعبة  ظروفا 
والماء  المناسب  كالفراش  الكريمة،  الحياة  مقومات 
الصحية  والمرافق  اليومية  واالحتياجات  والكهرباء 
الشديد  اكتظاظها  الى  إضافة  والنظيفة،  المناسبة 
والتدابير  اإلجراءات  غياب  ظل  في  فيها  والتدافع 
الخاصة بمحاربة فيروس كورونا وصعوبة تطبيق تلك 
وانعدام  الشديد فيها  اإلجراءات في ظل االكتظاظ 
أسس التباعد االجتماعي فيها. تسبب نزوح األطفال 
المكثف  والقصف  العدوان  ظل  في  عائالتهم  مع 
باإلضافة  والرعب  الشديد  الخوف  من  حاالت 
على  األثر  بعيده  وانعكاساته  النفسي  الضغط  الى 

األوضاع النفسية والصحية ألطفال القطاع.

الصحة النفسية لألطفال

حذر  القطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  وقف  رغم 
األطفال  سترافق  التي  النفسية  اآلثار  من  خبراء 
انتهاء  بعد  اإلسرائيلي.  للقصف  نتيجة  لسنوات 
العدوان صرحت منظمة إنقاذ الطفل أن األطفال في 
غزة سيعانون من اثار العدوان لسنوات قادمة، حيث 
وتظهر  النوم  وقلة  والقلق  الخوف  من  »يعانون  انهم 
عليهم عالمات القلق مثل االهتزاز المستمر والتبول 

التـي  اإلسـرائيلية  الجرائـم  حـول  غـزة  فـي  الضميـر  لمؤسسـة  تقريـر    2
.2021 أيار/مايـو  العـدوان،  فتـرة  خـالل  األطفـال  اسـتهدفت 
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النفسية  للصحة  غزة  برنامج  وبحسب  الالإرادي”. 
ال يوجد إحصاء إجمالي لعدد أطفال القطاع الذين 
غزة  قطاع  في  العقلية  الصحة  مشاكل  من  يعانون 

نتيجة للعدوانات اإلسرائيلية المتكررة عليه.

األعراض  من  من سلسلة  القطاع  في  أطفال  يعاني 
كالصراخ  القصف  من  بالخوف  المرتبطة  النفسية 
واالضطرابات  والقلق  واالكتئاب  الشديد  والبكاء 
السلوكية والتبول الالإرادي وعصبية المزاج وغيرها. 
للصحة  غزة  برنامج  نشر  االخير  العدوان  وخالل 
برامج  على  لآلباء  نصائح   )GCMHP( النفسية 
مناقشة  االهل  من  فيه  طلبوا  االجتماعي،  التواصل 
المشاعر مع أطفالهم ومحاولة تشتيت انتباههم عن 
أصوات القصف باأللعاب أو الرسم أو الصالة.  كما 
وردد أطفال قطاع غزه على مسامع االهل باستمرار 
كلمة »أنا خائف، أنا خائف« مع سماعهم لدوي كل 
انفجار، ما دفع بعض األهالي لتطمينهم بالقول »انها 

مجرد فرقعة بالونات«.

لقد انتشلت طواقم الدفاع المدني عددا من النساء 
واألطفال من تحت ركام منزل عائلة أبو العوف الذي 
دمر كليا وقتل في الغارة اإلسرائيلية التي استهدفته 
نحو 42 فلسطينيا بينهم عشر نساء وثمانية أطفال. 
نجت مرام أبو العوف )7 أعوام( وانتشلت من تحت 
االنقاض وعبرت بحزن »كنت تحت الحجارة، سألت 
أقول أخرجوني  وكنت  أختي شيماء،  ماما وعن  عن 

من تحت الردم«. 

حوصر بعض أطفال القطاع تحت الردم إثر قصف 
منازلهم بالصواريخ لمدة ساعات حيث بقوا يصرخون 
البعض  أصاب  انقاذهم.  تم  ان  الى  األنقاض  تحت 
منهم حالة من االهتزاز وهم يروون للصحافة تجربة 
األنقاض.  تحت  محاصرين  والبقاء  منازلهم  هدم 
واحتراق  منازلهم  لدمار  حزنهم  عن  األطفال  وعبر 

كتبهم ودفاترهم ومالبسهم والعابهم المفضلة.

عاما   16 العمر  من  البالغ  العوف  أبو  عمر  أصيب 
غارة  قتلت  ان  بعد  الكالم  عن  والتوقف  بالصدمة 
جوية إسرائيلية شقيقيه ووالده وبقي تحت األنقاض 

لمدة 12 ساعة في مستشفى الشفاء بقطاع غزة. 

ونظرا لتكثيف غارات االحتالل لهجماتها خالل الليل، 

لساعات  الكهربائي  التيار  انقطاع  ظل  في  خاصة 
الكبيرة، عبر  طويلة وصوت الصواريخ واالنفجارات 
اثناء  عائالت  قتلت  وقد  لليل،  كرههم  عن  أطفال 

نومها ومنهم عائلة أبو العوف.

)يونيسيف(  للطفولة  المتحدة  األمم  بحسب منظمة 
فإن 326 ألف طفل في قطاع غزة مسجلون لديها، 
في  أطفال   3 كل  بين  من  طفل  كان  العدوان  وقبل 
على  لمساعدتهم  النفسي  الدعم  إلى  بحاجة  غزة 
التعامل مع الضغط والخوف بسبب الوضع والحصار 
اإلسرائيلي للقطاع، وبحسب المنظمة فإن هذا العدد 
ازداد بشكل كبير خالل أيام العدوان.1 وألن األطفال 
هم الفئة األكثر تضررا أثناء العدوان، هناك حاجة 
النفسية  الصحة  في مجال  تدخل طارئ  إلى  ماسة 

لألطفال.

اما الخبير النفسي محمد أبو صبيح فقد صرح لوكالة 
»لصدمة  يتعرضون  الذين  األطفال  ان   24 فرانس 
»اضطرابات  ذلك  بعد  يظهرون  ما  غالبا  كبيرة« 
في  العنف  تبذر  »الحروب  وبأن  عنيفة”  سلوكية 
في  األطفال  معظم  بأن  وقال  والمنازل”.  المدارس 
أو اضطراب  أو قلق  »اكتئاب  يعانون من  قطاع غزة 
سلوكي” وبأن »عدد كارثي« منهم بحاجة إلى العالج 

وان العدوان سيخلق جيال عدوانيا وعنيفا”.

وال توجد نسبة حقيقية لعدد األطفال الذين يعانون 
برنامج  ان  اال  القطاع،  في  نفسية  اضطرابات  من 
غزة يشير من جهته إلى ازدياد هذه الحاالت بالمئات 

شهريا.

التوصيات

• دعوة األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية 	
وقت  المدنيين  حماية  بشأن  الرابعة  جنيف 
التزاماتها  امام  الوقوف   ،1949 للعام  الحرب 
توفير  في  والمتمثلة  واالخالقية  القانونية 
االرض  في  الفلسطينيين  للمدنيين  الحماية 
والحيلولة  االطفال  المحتلة خاصة  الفلسطينية 
دون ازهاق المزيد منها، ووضع حد لممارسات 

واألمـان«،  االمـن  مـن  كثيـر  األطفـال  افقـدت  غـزه  علـى  »الحـرب  تقريـر    1
https://www.alja- اإللكترونـي:  الموقـع  علـى   ،2021/5/21 ،الجزيـرة 

zeera.net/news
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القانون  لمبادئ  احترامه  وضمان  االحتالل 
كل  في  له  ملزمة  تعد  التي  االنساني  الدولي 

األحوال.

• بالبدء 	 الدولية  الجنائية  المحكمة  قيام  ضرورة 
ضد  والجرائم  الحرب  جرائم  في  بالتحقيق 
باقترافها  االحتالل  قامت  التي  االنسانية 
االحتالل  قادة  ومحاسبة  األطفال،  واستهدفت 
قام  من  وكل  بارتكابها  االوامر  اعطوا  الذين 

بتنفيذها. 

• الدولي 	 والمجتمع  االنسان  حقوق  مجلس  دعوة 
للطفل  الحماية  ضمان  على  العمل  بضرورة 
يرتكب  عما  الدولي  الصمت  وكسر  الفلسطيني 
دولة  ومحاسبة  بحق.  ومجازر  انتهاكات  من 
االحتالل ومالحقة مجرمي الحرب االسرائيليين 
بحق  الجسيمة  االنتهاكات  بارتكاب  المتورطين 
االطفال.  حقوق  منتهكي  والقادة  الفلسطينيين 
لمبادئ  لالمتثال  االحتالل  دولة  على  والضغط 

القانون الدولي االنساني.

• ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية بالشراكة مع 	
مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية 
حماية  أنظمة  قدرات  وتعزيز  تمويل  بدعم 
االحتياجات  تلبية  على  قادرة  لتكون  الطفل 
وتوفير الخدمات األساسية واالستجابة لحماية 
إلى  والوصول  الطارئة  الظروف  في  األطفال 
الدعم  برامج  ودعم  االجتماعية.  الرعاية  نظام 
التعامل  على  القطاع  أطفال  لمساعدة  النفسي 
والحصار  الوضع  بسبب  والخوف  الضغط  مع 

والعدوان اإلسرائيلي على القطاع.

• على 	 جاد  بشكل  فلسـطين  دولـة  عمل  ضرورة 
الالزمة  العمليـة  واإلجراءات  التدابيـر  تنفيذ 
لضمـان تنفيـذ توصيـات لجنـة التحقيـق الدوليـة 
المفروض  المشدد  الحصـار  ورفـع  انهاء  بشـأن 
على قطاع غزه والعقوبـات بحق سكانه ووضع حد 
النعكاسات الحصار الخطيـرة وتدهور األوضاع 
األطفال  يشمل  بما  القطاع  سكان  اإلنسانية 

واسرهم في ظل الوضع الكارثي للقطاع.  

ملحق:
أسماء الشهداء األطفال ضحايا العدوان 

اإلسرائيلي على قطاع غزه
2021/5/21-10

العمراسم الشهيد/ه
5 اعوامبراء الغربلي1
16 عاممصطفى عبيد 2
2 اعواميزن المصري3
6 اعواممروان المصري4
10 اعوامرهف المصري5
11 عامإبراهيم المصري6
11 عاماحسين حمد7
16 عامإبراهيم حسنين8
15 عاممحمد سليمان 9 
12 عامحمزه علي10
2 اعواممينا شرير 11
15 عاملينا شرير 12
4 اعوامزيد الطالباني13
2 اعواممريم الطالباني14
13 عامحال الريفي15
17 عامبشار سمور16
13 عامحماده العمور17
10 اعوامعمار العمور18
12 عاممحمود طلبه19
13 عاميحيى خليفه20
6 اعوامامير الطناني21
2 اعواماحمد الطناني22
7 اعواماسماعيل الطناني23
4 اعوامادهم الطناني24
17 عامخالد قانوع25
14 عاماحمد الحواجري26
13لينا عيسى27
9 اشهرمحمد أبو ديه28
2 اعوامحور الزملي 29
6 اشهرإبراهيم الرنتيسي30
6 اعواماميره العطار31
9 اشهرمحمد زين العطار 32
8 اعواماسالم العطار33
12 عامعبد اهلل جوده34
6 اعوامبثينه عبيد35
12 عامصهيب الحديدي36
10 اعواميحيى الحديدي37
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العمراسم الشهيد/ه
5 اعواماسامه الحديدي38
7 اعوامعبد الرحمن الحديدي39
5 اعواميامن أبو حطب40
9 اعوامبالل أبو حطب41
7 اعواممريم أبو حطب 42
10 اعواميوسف أبو حطب43
17 عاممحمد بحر44
9 اعواميارا القولق45
12 عامحال القولق46
5 اعوامروال القولق47
8 اعوامزيد القولق48
6 اشهرقصي القولق49
3 اعوامادم القولق50
15 عاماحمد القولق51
14 عامهناء القولق52

العمراسم الشهيد/ه
15 عامديما االفرنجي53
13 عاميزن االفرنجي54
11 عامميرا االفرنجي55
9 اعوامامير االفرنجي56
9 اعوامدانا اشكنتانا 57
5 اعوامالنا اشكنتانا58
4 اعواميحيى اشكنتانا59
2 اعوامزين اشكنتانا60
13 عامتاال أبو العوف61
17 عامتوفيق أبو العوف62
13 عاميوسف الباز 63
10 اعوامرفيف أبو داير 64
2 اعوامنغم صالحه65
10 اعوامديما عسليه66
16 عامزكريا علوش67

أسماء مجموعة من الشهداء من طلبة المدارس 
الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث:1

براهيم سمور/ الحادي عشر/ مدرسة . 1 حمد إ بشار أ
المتنبي الجديدة الثانوية للبنين/شرق خانيونس.

ياد فتحي شرير/ العاشر / مدرسة الماجدة . 2 لينة إ
وسيلة بن عمار الثانوية للبنات/ غرب غزة.

فرنجي/   الحادي عشر / مدرسة محفوظ . 3 ديما االٕ
النحناح الثانوية للبنات / غرب غزة.

مصطفى محمد محمود عبيد/ الحادي عشر/ . 4
سامة بن زيد الثانوية للبنين / شمال  مدرسة أ

غزة.
براهيم سليمان/ العاشر / مدرسة . 5 محمد صابر إ

سامة بن زيد الثانوية للبنين/ شمال غزة. أ
فت الريفي/ الثامن / مدرسة السيدة . 6 حال حسين رأ

ساسية للبنات/ غرب غزة. رقية االٔ
خالد عماد خالد القنوع/ الثاني عشر/ مدرسة . 7

خليل الرحمن الثانوية للبنين/ شمال غزة.
هناء شكري القولق -مدرسة مصطفى حافظ . 8

ساسية للبنات/ غرب غزة . االٔ
حمزة نصار / السادس / مدرسة ذكور الهاشمية . 9

ساسية /شرق غزة. االٔ
1  بيـان صـادر عـن وزارة التربيـة والتعليـم الفلسـطينية بتاريـخ 2021/5/17 

http://www.moehe.gov.ps للـوزارة:  االلكترونـي  الموقـع  علـى 

حمد رامي الحواجري / الثامن / مدرسة ذكور . 10 أ
عدادية/ الوسطى. البريج االٕ

تاال أيمن أبو العوف / مدرسة مصطفى حافظ . 11
االٔساسية للبنات /غرب غزة.

غرب غزة./  توفيق أيمن أبو العوف / مدرسة . 12
حسن الحرازين الثانوية

غرب غزة /  دانا اشكنتنا - مدرسة القاهرة . 13
االٔساسية »بغرب غزة./  

14 .) أحمد القولق - مدرسة سليمان سلطان )أ
ميرا رامي االٕفرنجي - مدرسة القاهرة )ب( / . 15

غرب غزة.
يارا محمد معين القولق – مدرسة القاهرة أ / . 16

غرب غزة.
روال محمد معين القولق - مدرسة القاهرة أ /. 17

غرب غزة.
مير رامي االٕفرنجي - مدرسة أمير المنسي “ب / . 18 أ

غرب غزة .
حال محمد معين القولق -مدرسة مصطفى حافظ . 19

االٔساسية للبنات/ غرب غزة.
زكريا زياد علوش/ الحادي عشر / مدرسة أسامة . 20

بن زيد الثانوية /شمال غزة.
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2021/5/17
2021/4

تصريح صحافي

الفلسطينيين  المواطنين  ألوضاع  بالغة  بخطورة  المظالم«  »ديوان  اإلنسان  لحقوق  المستقلة  الهيئة  تنظر 
النازحين قسراً من أماكن سكناهم الى مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين )األونروا( في قطاع غزة، بسبب 

العدوان الحربي اإلسرائيلي على القطاع، واستمراره لليوم الثامن على التوالي.

تابعة  مدرسة   45 إلى  فلسطيني،  مواطن   41900 قرابة   ،2021/5/10 بتاريخ  العدوان  بداية  منذ  نزح  فقد 
لألونروا في مختلف محافظات القطاع، ولم تقم أية جهة دولية حتى تاريخه بالتعامل مع هذه األماكن كمراكز 
المباشر  العدوان واستهدافه  المراكز في ظل تصاعد  المواطنين داخل  إيواء، مما يشكل خطورة على حياة 

للمدنيين.

كما يعاني المواطنون النازحون من عدم توفر الخدمات األساسية من مياه وطعام وكهرباء واحتياجات خاصة 
داخل تلك المراكز، عالوة على تكدسهم داخل هذه المدارس في ظل خطر جائحة كورونا، وانعدام مستلزمات 

الجهات الرسمية التي تأثرت نتيجة تعرضها لالستهداف من قبل هجمات االحتالل.

وعليه، فإن الهيئة المستقلة تطالب وكالة غوث وتشغيل الالجئين القيام بواجبها القانوني تجاه النازحين في 
أماكن االيواء، وتحذر من خطورة أوضاعهم المعيشية والحياتية، كما تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم كل ما 

يلزم إلغاثة وحماية المواطنين المعرضين الستهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي.
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17/5/2021
4/2021

Press Release

Palestine  Independent  Commission  for  Human  Rights(  ICHR  )is  following  with  great 
concern the  conditions  of  the  forcibly  displaced  Palestinian  citizens  from  their  homes  to 
UNRWA schools in the Gaza Strip ,due to the Israeli military aggression on the Strip ,and its 
continuation for the eighth consecutive day.

Since  the  beginning  of  the  aggression  on  ,5/10/2021  around  41,900  Palestinian  citizens 
have been displaced to  45  UNRWA schools  in  various  governorates  of  the  Gaza  Strip  .No 
international body has yet recognized these places as shelters ,which poses a threat to the 
lives of citizens inside them in light of the escalation of the aggression and its direct targeting 
of civilians.

Furthermore ,the displaced citizens suffer from the lack of basic services ,including water, 
food ,electricity ,and special needs inside those centers ,in addition to their overcrowding 
in light of the threat of the Corona pandemic .Over and above ,the official  authorities are 
unable to provide services as a result of being targeted by the occupation attacks.

Accordingly ,ICHR calls on the UNRWA to fulfill its legal duty towards the displaced citizens 
in  shelters  ,warns  of  the  danger  of  their  living  conditions  ,and  calls  on  the  international 
community to provide all necessary relief and protection for citizens exposed to the targeting 
of the Israeli occupation forces.

Your concearn and asking is great support 
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بيان

نداء عاجل للمجتمع الدولي الستنكار مواصلة قوات االحتالل
اإلسرائيلي عدوانها الممنهج على قطاع غزة 

تستنكر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان تستنكر مواصلة قوات االحتالل اإلسرائيلي 
منذ  وتصعيده  غزة  قطاع  على  الممنهج  عدوانها 
واستهداف   ،2021 مايو   10 بتاريخ  العدوان  بدء 
مناطق  مختلف  المكثفة  االحتالل  قوات  هجمات 
وتعمدها  بالسكان،  المأهولة  السكنية  القطاع 
على  وهدمها  آمنين  فلسطينيين  منازل  استهداف 
في  تسبب  ما  إنذار،  سابق  دون  نيام  وهم  رؤوسهم 
إبادة أُسر بكاملها. عدا عن تعمد استهداف األعيان 
واإلضرار  منظم،  بشكل  العامة  والمرافق  المدنية 
بها على قاعدة االنتقام والعقاب الجماعي، متسببة 
مع  الجرحى،  ومئات  الشهداء  عشرات  سقوط  في 

االشتباه باستخدام أسلحة وغازات محرمة دولية. 

وبلغت حصيلة العدوان المتواصل على القطاع حتى 
هذا التاريخ استناداً إلى تحديثات وزارة الصحة ما 
و  بينهم )52( طفاًل  يقل عن )188( شهيداً، من  ال 
)31( امرأة، وإصابة ما ال يقل عن )1225( مواطناً 
 )206( و  طفاًل   )313( بينهم  من  مختلفة،  بجراح 
الشهداء  أعداد  في  متصاعد  ارتفاع  وهناك  امرأة، 
والجرحى في كل لحظه. كما تم استهداف عشرات 
تم  سكنية  أبراج   )4( بينها  من  السكنية  البنايات 
تسويتها باألرض، ويضم كل منها عشرات الوحدات 
التجارية،  والشركات  الصحفية  والمكاتب  السكنية 
حتى  كليا  المدمرة  السكنية  الوحدات  عدد  وبلغ 
القطاع  مناطق  مختلف  في  وحدة   )219( األمس 
تعرض سكانها للتهجير القسري، عدا عن األضرار 
وممتلكات  منازل  من  بالمئات  لحقت  التي  الجزئية 
والمساجد  والمدارس  والعامة،  الخاصة  المواطنين 
واألبنية  السيارات  وعشرات  الزراعية،  واألراضي 
أخرى  عامة  ومرافق  والبنوك،  الحكومية  والمقرات 

أدى قصفها الى إحداث دمار واسع. 

سلطات  فيه  تواصل  الذي  الوقت  في  ذلك  يأتي   
االحتالل اإلغالق الشامل لمعابر القطاع أمام حركة 
المواطنين وإغالق البحر أمام الصيادين، ويتواصل 
فيه تدهور األوضاع اإلنسانية لسكان القطاع بشكل 
المفروض  المشدد  للحصار  كنتيجة  مسبوق،  غير 
التوالي،  على  عشر  الرابع  للعام  غزة  قطاع  على 
واألدوية  الطبية  والمستلزمات  الغذاء  دخول  ومنع 
وإمدادات الوقود، وتداعياته الكارثية على أوضاعهم 
األساسية،  الخدمات  تلقي  على  قدرتهم  وتهديد 
المياه  وإمدادات  الصحية  الرعاية  خدمات  السيما 
إثر  والكهرباء،  الصحي  والصرف  للشرب  الصالحة 
للمرافق  عدوانها  خالل  االحتالل  قوات  استهداف 
التابعة  والمركبات  والمنشآت  الطرق  ومنها  العامة، 
للبنية  المنظم  واستهدافها  المحافظات،  لبلديات 
والصرف  والكهرباء  المياه  شبكات  من  التحتية 
غير  لمكان  القطاع  تحويل  في  يساهم  ما  الصحي. 
آمن لسكن ما يقارب من 2 مليون فلسطيني يعيشون 

فيه.

القطاع  في  اإلنسانية  األوضاع  تدهور  من  ويفاقم 
الفترة  في  كورونا  فيروس  تفشي  معدالت  تصاعد 
وجرحى  به  المصابين  من  المئات  وحاجة  األخيرة، 
في  الخاصة  الصحية  الرعاية  تلقي  إلى  العدوان 
المستشفيات التي تعاني أساساً من االكتظاظ، ومن 
النقص الحاد في األدوية والمستلزمات الطبية، وبدء 
نفاذ الوقود والنقص الحاد في إمدادات الكهرباء، ما 
المنهكة،  الطبية  الطواقم  على  إضافية  أعباًء  يلقي 
ويحد  والمستشفيات،  المختبرات  عمل  على  ويؤثر 
من قدرتها على تشغيل المولدات التي تعوض نقصها، 
في الوقت الذي أعلنت فيه شركة توزيع الكهرباء في 
محافظات القطاع عن قرب انقطاع التيار الكهربائي 
كنتيجة  لتشغيلها،  الالزم  الوقود  نفاذ  لقرب  عنه 
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خطوط  عدة  وتعطل  سالم،  أبو  كرم  معبر  إلغالق 
كهرباء رئيسية ناقلة للكهرباء من الجانب اإلسرائيلي.

كما ويهدد إغالق معبر بيت حانون )ايريز( من جهته، 
من  يعانون  الذين  القطاع  مرضى  من  المئات  حياة 
من  بحرمانهم  أخرى،  خطيرة  وأمراض  السرطان 
لهم  الالزمة  الصحية  والرعاية  العالج  تلقي  فرصة 
الالزمة  الطبية  التحويالت  خارجه، وحصولهم على 

لذلك. 

االحتالل  دولة  مواصلة  سياق  في  سبق  ما  جاء 
األقصى  المسجد  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلي 
مخططاتها  لتنفيذ  وسعيها  المحتلة،  القدس  في 
االستيطانية التوسعية وسياسة التطهير العرقي في 
العائالت  عشرات  لتهجير  المحتلة،  القدس  مدينة 
الفلسطينية قسرياً من حي الشيخ جراح واالستيالء 
في  وذلك   المدينة،  قلب  في  الواقعة  منازلهم  على 
التكوين  تغيير  إلى  االحتالل  سلطات  سعي  إطار 
عليها،  سيطرتها  وإحكام  للمدينة  الديموغرافي 
الفلسطينيين  السكان  مكان  مستوطنيها  وإحالل 
الذي  الدولي  القانون  لمبادئ  واضح  انتهاك  في 
وباإلضافة  محتلة.  أرضاً  الشرقية  القدس  يعتبر 
الممنهج  والمستوطنين  االحتالل  قوات  العتداءات 
على المقدسيين والمصلين في المسجد األقصى في 
شهر رمضان وسكان حي الشيخ جراح والمتضامنين 
الضفة  مواطنو  ويتعرض  عليهم.  والتضييق  معهم، 
قبل  من  جديدة  احتاللية  لهجمة  المحتلة  الغربية 
قوات االحتالل والمستوطنين، تسببت في مقتل 16 
فلسطينياً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية منذ 
تمت  مواجهات  وخالل  األقصى،  على  العدوان  بدء 
القطاع وحوادث  اإلسرائيلي على  للعدوان  استنكاراً 
المستوطنين  بخطر  ينذر  ما  وهو  أخرى،  انتقامية 

القادم.

تحمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان دولة االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة 
الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة، وعن 
مخطط الطرد والتهجير القسري لعشرات العائالت 
الفلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس 
اإلنسانية  والتداعيات  التأثيرات  ومن  المحتلة، 
وتطالب  المتضررة.  العائالت  على  لذلك  العميقة 

والمسجد  جراح  الشيخ  في  االحتالل  جرائم  بوقف 
األقصى واحترام حرمته، وحماية األماكن المقدسة 
في القدس المحتلة. ولبذل الجهود واتخاذ اإلجراءات 
والتدخالت الفورية والعاجلة لوقف عمليات اإلخالء 
في  والفلسطينيات  للفلسطينيين  الوشيك  القسري 
لمبادئ  احتراما  منازلهم  من  تهجيرهم  ومنع  الحي 

القانون الدولي اإلنساني. 

الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة  تستنكر 
اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  اإلنسان جرائم  لحقوق 
واألعيان  وممتلكاتهم  القطاع  في  المدنيين  بحق 
والبنية التحتية فيه والتي ترقى إلى مستوى جرائم 
االحتالل  قوات  تصعيد  مغبة  من  وتحذر  الحرب، 
العسكرية  لعملياتها  وتوسيعها  وجرائمها  لعدوانها 
ضد الفلسطينيين، وما سيقود اليه من إيقاع المزيد 
في صفوف  خاصة  األبرياء  المدنيين  الضحايا  من 
جرائم  تصاعد  من  وتحذر  كما  والنساء.  األطفال 
كافة  في  الفلسطينيين  ضد  ومستوطنيه  االحتالل 
مدينة  فيها  بما  المحتلة  الفلسطينية  األرض  أرجاء 

القدس.         

التي  الحرب  جرائم  العربية  الشبكة  تستنكر  كما 
بحق  بارتكابها  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  تقوم 
المجتمع  صمت  بأن  وتؤكد  القطاع،  في  المدنيين 
ما  هو  العقاب  من  االحتالل  دولة  وإفالت  الدولي 
المزيد  وارتكاب  عدوانها  في  التمادي  على  شجعها 
من الجرائم في القطاع الذي ما زال يعاني من آثار 
المشدد  والحصار  عليه  السابقة  المتكررة  العدوان 
المجتمع  محاسبة  أن  وتؤكد  عليه.  المفروض 
الجسيمة  جرائمها  على  االحتالل  لدولة  الدولي 
المحتلة  الفلسطينية  األرض  في  الفلسطينيين  بحق 
سيكون أقل كلفه من التعاطي مع مختلف التداعيات 
اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية التي 
وتنفيذ  غزة  قطاع  على  العدوان  من  كل  سيخلفها 
سياسة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة.

الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة  تطالب  وعليه 
لحقوق اإلنسان بما يلي:
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المجتمع الدولي وال سيما األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين . 1
الحماية  توفير  في  والمتمثلة  واألخالقية  القانونية  التزاماتها  أمام  بالوقوف   ،1949 للعام  الحرب  وقت 
للمدنيين الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة، بالتحرك العاجل واتخاذ االجراءات الفاعلة لوقف 
العدوان اإلسرائيلي على القطاع لممارسة الضغط الجاد على دولة االحتالل لوقف عدوانها الفوري على 
قطاع غزه المحتل وحماية أرواح سكانه والحيلولة دون إزهاق المزيد منها، ووضع حد لترويعهم والنتهاكاته 
الجسيمة بحقهم وبحق ممتلكاتهم، وضمان احترام دولة االحتالل لمبادئ القانون الدولي اإلنساني التي 

تعد ملزمة له في كل األحوال.

المجتمع الدولي ومؤسسات األمم المتحدة المتخصصة التخاذ كافة اإلجراءات من أجل وقف عمليات . 2
التهجير القسري الجماعي التي تنفذها قوات االحتالل اإلسرائيلي لسكان القطاع.

المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي قام االحتالل باقترافها . 3
في القطاع، والتي تستهدف المدنيين واألطفال في كل عدوان شنته على القطاع، ومحاسبة قادة االحتالل 

الذين أعطوا األوامر بارتكابها وكل من قام بتنفيذها. 

ضرورة قيام المنظمات اإلنسانية الدولية بتوفير االحتياجات اإلنسانية للمهجرين قسرياً في قطاع غزة، . 4
بما في ذلك الغذاء والمستلزمات الطبية واألدوية ومياه الشرب النظيفة. 
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2021/5/16
نداء عاجل للمجتمع الدولي

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

اإلنسان »ديوان  لحقوق  المستقلة  تستنكر الهيئة 
اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  المظالم« مواصلة 
لليوم  وتصعيده  غزة  قطاع  على  الممنهج  عدوانها 
قوات  هجمات  واستهداف  التوالي،  على  السادس 
السكنية  القطاع  مناطق  مختلف  المكثفة  االحتالل 
منازل  استهداف  وتعمدها  بالسكان،  المأهولة 
نيام  وهم  رؤوسهم  على  وهدمها  آمنين  فلسطينيين 
بكاملها.  أُسر  ابادة  انذار، ما تسبب في  دون سابق 
عدا عن تعمد استهداف األعيان المدنية والمرافق 
قاعدة  على  بها  واالضرار  منظم،  بشكل  العامة 
سقوط  في  متسببة  الجماعي،  والعقاب  االنتقام 
االشتباه  مع  الجرحى،  ومئات  الشهداء  عشرات 

باستخدام أسلحة وغازات محرمة دولية.

وبلغت حصيلة العدوان المتواصل على القطاع حتى 
هذا التاريخ استناداً الى تحديثات وزارة الصحة ما 
و  بينهم )52( طفال  يقل عن )188( شهيدا، من  ال 
)31( امرأة، واصابة ما ال يقل عن )1225( مواطنا 
 )206( و  طفال   )313( بينهم  من  مختلفة،  بجراح 
الشهداء  اعداد  في  متصاعد  ارتفاع  وهناك  امرأة، 
والجرحى في كل لحظه. كما تم استهداف عشرات 
تم  سكنية  أبراج   )4( بينها  من  السكنية  البنايات 
تسويتها باألرض، ويضم كل منها عشرات الوحدات 
التجارية،  والشركات  الصحفية  والمكاتب  السكنية 
حتى  كليا  المدمرة  السكنية  الوحدات  عدد  وبلغ 
القطاع  مناطق  مختلف  في  وحدة   )219( االمس 
تعرض سكانها للتهجير القسري، عدا عن األضرار 
وممتلكات  منازل  من  بالمئات  لحقت  التي  الجزئية 
والمساجد  والمدارس  والعامة،  الخاصة  المواطنين 
واألبنية  السيارات  وعشرات  الزراعية،  واالراضي 
اخرى  عامة  ومرافق  والبنوك،  الحكومية  والمقرات 

ادى قصفها الى احداث دمار واسع.

سلطات  فيه  تواصل  الذي  الوقت  في  ذلك   يأتي 
االحتالل اإلغالق الشامل لمعابر القطاع أمام حركة 
المواطنين وإغالق البحر أمام الصيادين، ويتواصل 
فيه تدهور األوضاع اإلنسانية لسكان القطاع بشكل 
المفروض  المشدد  للحصار  كنتيجة  مسبوق،  غير 
التوالي،  على  عشر  الرابع  للعام  غزة  قطاع  على 
واألدوية  الطبية  والمستلزمات  الغذاء  دخول  ومنع 
وامدادات الوقود، وتداعياته الكارثية على اوضاعهم 
األساسية،  الخدمات  تلقي  على  قدرتهم  وتهديد 
المياه  وإمدادات  الصحية  الرعاية  خدمات  السيما 
اثر  والكهرباء،  الصحي  والصرف  للشرب  الصالحة 
للمرافق  عدوانها  خالل  االحتالل  قوات  استهداف 
التابعة  والمركبات  والمنشآت  الطرق  ومنها  العامة، 
للبنية  المنظم  واستهدافها  المحافظات،  لبلديات 
والصرف  والكهرباء  المياه  شبكات  من  التحتية 
غير  لمكان  القطاع  تحويل  في  يساهم  ما  الصحي. 
آمن لسكن ما يقارب من 2 مليون فلسطيني يعيشون 

فيه.

القطاع  في  اإلنسانية  األوضاع  تدهور  من  ويفاقم 
األخيرة،  الفترة  في  كورونا  فيروس  تفشي  تصاعد 
العدوان  وجرحى  به  المصابين  من  المئات  وحاجة 
الى تلقي الرعاية الصحية الخاصة في المستشفيات 
التي تعاني أساسا من االكتظاظ، ومن النقص الحاد 
في األدوية والمستلزمات الطبية، وبدء نفاذ الوقود 
والنقص الحاد في امدادات الكهرباء، ما يلقي أعباًء 
على  ويؤثر  المنهكة،  الطبية  الطواقم  على  اضافية 
قدرتها  من  ويحد  والمستشفيات،  المختبرات  عمل 
على تشغيل المولدات التي تعوض نقصها، في الوقت 
الذي أعلنت فيه شركة توزيع الكهرباء في محافظات 
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القطاع عن قرب انقطاع التيار الكهربائي عنه لقرب 
معبر  إلغالق  كنتيجة  لتشغيلها،  الالزم  الوقود  نفاذ 
رئيسية  كهرباء  وتعطل عدة خطوط  أبو سالم،  كرم 

ناقلة للكهرباء من الجانب اإلسرائيلي.

كما ويهدد إغالق معبر بيت حانون )ايريز( من جهته، 
من  يعانون  الذين  القطاع  مرضى  من  المئات  حياة 
من  بحرمانهم  اخرى،  خطيرة  وامراض  السرطان 
لهم  الالزمة  الصحية  والرعاية  العالج  تلقي  فرصة 
الالزمة  الطبية  التحويالت  خارجه، وحصولهم على 

لذلك.

االحتالل  دولة  مواصلة  سياق  في  سبق  ما  جاء 
األقصى  المسجد  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلي 
مخططاتها  لتنفيذ  وسعيها  المحتلة،  القدس  في 
االستيطانية التوسعية وسياسة والتطهير العرقي في 
العائالت  عشرات  لتهجير  المحتلة،  القدس  مدينة 
الفلسطينية قسريا من حي الشيخ جراح واالستيالء 
في  وذلك   المدينة،  قلب  في  الواقعة  منازلهم  على 
التكوين  تغيير  الى  االحتالل  سلطات  سعي  اطار 
عليها،  سيطرتها  واحكام  للمدينة  الديموغرافي 
الفلسطينيين  السكان  مكان  مستوطنيها  واحالل 
الذي  الدولي  القانون  لمبادئ  واضح  انتهاك  في 
وباإلضافة  محتلة.  ارضا  الشرقية  القدس  يعتبر 
الممنهج  والمستوطنين  االحتالل  قوات  العتداءات 
على المقدسيين والمصلين في المسجد األقصى في 
شهر رمضان وسكان حي الشيخ جراح والمتضامنين 
الضفة  مواطنو  ويتعرض  عليهم.  والتضييق  معهم، 
قبل  من  جديدة  احتاللية  لهجمة  المحتلة  الغربية 
قوات االحتالل والمستوطنين، تسببت في مقتل 16 
فلسطيني في مناطق مختلفة من الضفة الغربية منذ 
تمت  مواجهات  وخالل  االقصى،  على  العدوان  بدء 
القطاع وحوادث  االسرائيلي على  للعدوان  استنكارا 
المستوطنين  بخطر  ينذر  ما  وهو  اخرى،  انتقامية 

القادم.

المسؤولية  االحتالل  المستقلة دولة  تحمل الهيئة 
الكاملة عن حياة الفلسطينيين في األرض الفلسطينية 
القسري  والتهجير  الطرد  مخطط  وعن  المحتلة، 
لعشرات العائالت الفلسطينية من حي الشيخ جراح 
في مدينة القدس المحتلة، ومن التأثيرات والتداعيات 

المتضررة.  العائالت  على  لذلك  العميقة  اإلنسانية 
جراح  الشيخ  في  االحتالل  جرائم  بوقف  وتطالب 
والمسجد االقصى واحترام حرمته، وحماية االماكن 
المقدسة في القدس المحتلة. ولبذل الجهود واتخاذ 
لوقف  والعاجلة  الفورية  والتدخالت  االجراءات 
للفلسطينيين  الوشيك  القسري  اإلخالء  عمليات 
والفلسطينيات في الحي ومنع تهجيرهم من منازلهم 

احتراما لمبادئ القانون الدولي اإلنساني.

اإلنسان جرائم  لحقوق  المستقلة  تستنكر الهيئة 
قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق المدنيين في القطاع 
الى  ترقى  والتي  فيه  البنية  واألعيان  وممتلكاتهم 
مستوى جرائم الحرب، وتحذر من مغبة تصعيد قوات 
لعملياتها  وتوسيعها  وجرائمها  لعدوانها  االحتالل 
من  اليه  سيقود  وما  الفلسطينيين،  ضد  العسكرية 
ايقاع المزيد من الضحايا المدنيين االبرياء خاصة 
في صفوف االطفال والنساء. كما وتحذر من تصاعد 
الفلسطينيين في  جرائم االحتالل ومستوطنيه ضد 
فيها  بما  المحتلة  الفلسطينية  األرض  أرجاء  كافة 

مدينة القدس.        

التي  الحرب  المستقلة جرائم  تستنكر الهيئة  كما 
بحق  بارتكابها  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  تقوم 
المجتمع  صمت  بأن  وتؤكد  القطاع،  في  المدنيين 
ما  هو  العقاب  من  االحتالل  دولة  وافالت  الدولي 
المزيد  وارتكاب  عدوانها  في  التمادي  على  شجعها 
من الجرائم في القطاع الذي ما زال يعاني من آثار 
المشدد  والحصار  عليه  السابقة  المتكررة  العدوان 
المجتمع  محاسبة  ان  وتؤكد  عليه.  المفروض 
الجسيمة  جرائمها  على  االحتالل  لدولة  الدولي 
المحتلة  الفلسطينية  االرض  في  الفلسطينيين  بحق 
سيكون اقل كلفه من التعاطي مع مختلف التداعيات 
االنسانية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية التي 
وتنفيذ  غزة  قطاع  على  العدوان  من  كل  سيخلفها 
سياسة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة.

وعليه تطالب الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

السامية . 1 األطراف  سيما  وال  الدولي  المجتمع 
بشأن  الرابعة  جنيف  اتفاقية  على  المتعاقدة 
 ،1949 للعام  الحرب  وقت  المدنيين  حماية 
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في  الفلسطينيين  للمدنيين  الحماية  توفير  في  والمتمثلة  واالخالقية  القانونية  التزاماتها  أمام  بالوقوف 
االرض الفلسطينية المحتلة، بالتحرك العاجل واتخاذ االجراءات الفاعلة لوقف العدوان اإلسرائيلي على 
القطاع لممارسة الضغط الجاد على دولة االحتالل لوقف عدوانها الفوري على قطاع غزه المحتل وحماية 
ارواح سكانه والحيلولة دون ازهاق المزيد منها، ووضع حد لترويعهم والنتهاكاته الجسيمة بحقهم وبحق 
كل  له في  ملزمة  تعد  التي  االنساني  الدولي  القانون  لمبادئ  االحتالل  دولة  احترام  ممتلكاتهم، وضمان 

األحوال.

أجل وقف عمليات . 2 اإلجراءات من  كافة  اتخاذ  المتخصصة  المتحدة  األمم  ومؤسسات  الدولي  المجتمع 
التهجير القسري الجماعي التي تنفذها قوات االحتالل اإلسرائيلي لسكان القطاع.

المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي قام االحتالل باقترافها . 3
في القطاع، والتي تستهدف المدنيين واألطفال في كل عدوان شنته على القطاع، ومحاسبة قادة االحتالل 
الذين اعطوا األوامر بارتكابها وكل من قام بتنفيذها. وضرورة قيام المنظمات اإلنسانية الدولية إلى توفير 
االحتياجات اإلنسانية للمهجرين قسريا في قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والمستلزمات الطبية واألدوية 

ومياه الشرب النظيفة.
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“The world should 
be deeply concerned 
about the deteriorating 
humanitarian conditions 
in Gaza,” said the human 
rights experts. “Most 
alarmingly, its health care 
system is flat on its back. 
It has been starved of 
equipment, medicines and 
trained staff. It is buckling 
under the ravages of the 
COVID-19 pandemic. 
And now, it is trying to 
treat the more than 2,000 
Palestinians injured during 
this latest violence.”

The experts noted with 
deep regret that the 
international community 
has not acted with more 
unity and more success 
to bring an immediate 
end to the violence. In 
particular, the inability of 
the UN Security Council 
to even issue a statement 
after three meetings is an 
abdication of duty. They 
observed that the United 
States has failed to employ 
its special relationship 
with Israel, with whom 

it enjoys a close military 
and diplomatic alliance, 
to enforce an immediate 
ceasefire.  

“The underlying reality is 
that there is an occupying 
power, with one of the 
best equipped militaries 
in the world, ruling over 
an occupied people who 
have the right to be freed 
from an unwanted and 
protracted alien regime,” 
they said. “This struggle 
is deeply unequal. 
The 54-year-old Israeli 
occupation – already the 
longest occupation in 
the modern world – is 
becoming even more 
entrenched and even more 
abusive of fundamental 
human rights. 

“After the last missile 
of this current violence 
has been fired, and after 
the tears from the last 
funeral have been shed, 
accountability must rise 
to the top of the agenda 
of the United Nations. The 
international community 

must ensure that Israel, 
the occupying power, 
complies fully with the 
more than 30 UN Security 
Council resolutions and 
the hundreds of General 
Assembly resolutions of 
which it is in breach. 

“The enemies of 
accountability 
are impunity and 
exceptionalism,” the 
experts said. “It is folly to 
expect that the justice, 
peace, equality and 
security which both 
Palestinian Arabs and 
Israeli Jews have a right 
to enjoy can be achieved 
without imposing a 
meaningful cost on Israel, 
the occupying power, 
to fully end its illegal 
occupation.

“A brand new diplomatic 
playbook is needed, which 
leaves behind realpolitik. 
A rights-based approach 
must guide the diplomacy 
of the international 
community to secure a just 
and durable solution.”
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GENEVA )18 May 2021( – 
UN human rights experts* 
called on the international 
community to demand 
an immediate end to the 
violence in Gaza and Israel, 
and to act decisively to 
address the underlying 
source of the conflict: the 
denial of collective and 
individual rights of the 
Palestinian people.

“This most recent violence 
has a depressingly 
familiar pattern to it,” 
said the experts. “Israel 
and Palestinian armed 
groups in Gaza exchange 
missiles and rockets 
following dispossession 
and the denial of rights in 
the occupied Palestinian 
territory, with Israel’s far 
greater firepower inflicting 
far higher death tolls 
and injuries and a much 
larger scale of property 
destruction.”

As of Monday, at least 
211 Palestinians in Gaza, 
including at least 59 
children, have been killed, 
along with 10 Israelis, 
including two children. 
At least 10 Palestinians in 
the West Bank protesting 
the violence in Gaza have 
also been killed by Israeli 
security forces. Almost 
40,000 Palestinians have 
been displaced from their 
home, sheltering in UN 
compounds.

“The firing by Israel of 
missiles and shells into 
heavily populated areas 
of Gaza – particularly with 
the rising civilian toll and 
property destruction – 
constitute indiscriminate 
and disproportionate 
attacks against civilians 
and civilian property. 
These attacks likely violate 
the laws of war and 
constitute a war crime,” the 
experts said.

“Similarly, the firing of 
rockets by Palestinian 
armed groups deliberately 
or recklessly into Israeli 
urban areas likely violate 
international law and 
may well amount to a 
war crime. Armed groups 
in Gaza should also be 
held to account in their 
failure to take adequate 
precautions to protect the 
civilian population and 
civilian objects under their 
control against the effects 
of attacks.

“Both sides must 
strictly adhere to 
their responsibilities 
under international 
law, especially that of 
proportionality and 
necessity. There is no 
justification, including 
counter-terrorism or 
self-defence, to justify 
a wholesale abdication 
for the obligations of 
Parties to strictly obey 

international humanitarian 
law. The actions of both 
Israel and the Palestinian 
armed groups should be a 
matter for the International 
Criminal Court to 
investigate.”

In particular, Israel’s 
duties as the occupying 
power require it to allow 
humanitarian aid – 
including food, fuel and 
medical supplies – to enter 
unhindered into Gaza, 
the experts said. New 
reports indicate that fuel 
supplies in Gaza are almost 
completely depleted.

The experts condemned 
the Israeli attack on a 
civilian apartment building 
which housed the offices 
of several international 
news agencies. “Violence 
or threatened violence 
against journalists, 
particularly those 
reporting in a conflict 
zone, breaches the 
freedom of expression and 
the right of the media to 
report unhindered,” they 
said.

Gaza has been under a 
comprehensive 14-year-
old blockade by Israel. 
Recent Secretaries General 
of the United Nations 
have called this a form of 
collective punishment, 
a prohibited act under 
the Fourth Geneva 
Convention.    

Statement

Gaza-Israel escalation: End violence now, 
then work to end occupation, say UN experts
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التاريخ: 2021/05/13
 

نداء عاجل

»مجلس المنظمات« يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري 
لحماية المدنيين في غزة

ووقف التطهير العرقي في القدس

العسكري  عدوانها  تصعيد  االحتالل  دولة  تواصل 
التوالي، ال سيما  على  الرابع  لليوم  غزة  على قطاع 
المدنية  واألعيان  وممتلكاتهم،  المدنيين  استهداف 
مستخدمة  متعمد،  بشكل  العامة  والمرافق  والطرق 
نهج تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، واستهداف 
ضحايا  عدد  وارتفع  عشوائي.   بشكل  السيارات 
العدوان، حيث ُقتل )83( مواطناً، بينهم )17( طفاًل، 
بينهم  مواطناً،   )318( أصيب  فيما  نساء،   )07( و 

)95( أطفال، و)61( امرأة.

وبالتزامن مع هجماتها الحربية المتصاعدة أغلقت 
الماضي  االثنين  يوم  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات 
الموافق 2021/05/10، معابر قطاع غزة، وأغلقت 
البحر في وجه الصيادين، وتلحق أضراراً كبيرة في 
حقيقية،  إنسانية  بكارثة  يهدد  ما  التحتية،  البنية 
في  متسارع  تدهور  من  يعاني  القطاع  وأن  والسيما 
األوضاع اإلنسانية، مع استمرار حصار غزة على مدى 
الكارثية  وتداعياته  المنصرمة،  عاماً  عشر  األربعة 
والخدمات  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  على 
األساسية، والسيما خدمات الرعاية الصحية والمياه 

والكهرباء والصرف الصحي.

ويعاني سكان قطاع غزة من تفشي متصاعد لفايروس 
كورونا، ويشكل اإلغالق والهجمات المتصاعدة تحٍد 
ألعداد  المتصاعد  االرتفاع  ظل  في  مسبوق،  غير 
مصابي  من  المئات  وحاجة  والمصابين،  الشهداء 
القطاع  ومعاناة  المستشفيات،  في  للعالج  كورونا 
والمستلزمات  األدوية  في  حاد  نقص  من  الصحي 

الطبية.

من  المئات  )إيرز(  حانون  بيت  معبر  إغالق  ويحرم 
مرضى األورام وغيرها من األمراض الخطيرة، التي 
ال يستطيع الجهاز الصحي في قطاع غزة، التعامل 
معها من الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في 
ما  المحتلة  القدس  مدينة  فيها  بما  الغربية  الضفة 

سيشكل خطراً محدقاً وتهديداً جدياً لحياتهم.

إصابة  جراء  التفاقم  في  الكهرباء  أزمة  وأخذت 
حيث  الوقود،  نفاذ  وبدء  رئيسية،  تغذية  خطوط 
أعلنت محطة توليد الكهرباء في غزة عن توقف أحد 
مولداتها الثالث بسبب نقص الوقود.  ويؤثر انقطاع 
التيار الكهربائي، والنقص الحاد في امداداته بشكل 
إلى  ستضطر  التي  المستشفيات،  عمل  على  كبير 
تقليص عملها ووقف العمليات باستثناء الطارئة جداً، 
كون نقص امدادات الوقود سيحرم المستشفيات من 
القدرة على تشغيل المولدات التي تستعيض بها عن 

نقص امدادات الكهرباء. 

سياسة  االحتالل  دولة  تواصل  السياق،  ذات  وفي 
التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، وصعدت 
المقدسيين،  على  هجماتهم  والمستوطنون  قواتها 
خاصة ضد المصلين في المسجد األقصى وسكان 
القسري،  باإلخالء  المهددين  جراح  الشيخ  حي 
المقدسيون  تعرض  حيث  معهم.   والمتضامنين 
لالستهداف واالعتداء بشكل منهجي منذ اليوم األول 
واقتحمت   ،2021/04/13 في  رمضان  شهر  من 
قوات االحتالل المآذن الخارجية للمسجد األقصى، 
اآلذان،  لمنع  الصوت  مكبرات  أسالك  وقطعت 
العامود،  باب  من  بالقرب  ووضعت حواجز حديدية 
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مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق االنسان
سحر فرنسيس - المدير العام

مؤسسة الحق
شعوان جبارين - المدير العام

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال - فرع فلسطين
خالد قزمار - المدير العام  

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية - حريات
حلمي األعرج - المدير العام  

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان
عصام عاروري - المدير العام  

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
د. عمار دويك – المدير العام

»عضو مراقب«

مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان
عالء سكافي – القائم بأعمال المدير العام

مركز الميزان لحقوق اإلنسان
عصام يونس - المدير العام

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
راجي الصوراني – المدير العام

مركز رام اهلل لدراسات حقوق اإلنسان
خالد ناصيف - المدير العام 

معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان
د. مضر قسيس – المدير العام

»عضو مراقب«

  

واعتدت  المقدسيين  اتجاه  الصوتية  القنابل  وألقت 
عليهم بالضرب والهراوات لمنعهم من الجلوس على 
الرصاص  إطالق  االحتالل  قوات  وتواصل  الدرج.  
المعدني المغلف بطبقة من المطاط، قنابل الصوت 
والغاز المسيل للدموع اتجاه المصلين داخل باحات 
حي  سكان  مع  والمتضامنين  األقصى،  المسجد 
الشيخ جراح، مما أسفر عن مقتل ثالثة فلسطينيين 
منهم  ثالثة  مختلفة،  بجراح  منهم  المئات  وإصابة 

فقدوا إحدى عينيهم.

العقاب  من  الحصانة  وأمام  سبق،  ما  ضوء  وفي 
والمستوطنون،  االحتالل  قوات  بها  تتمتع  التي 
الفلسطينية  اإلنسان  حقوق  منظمات  مجلس  فإن 
ضد  ستتصاعد  االحتالل  جرائم  أن  من  يحذر 
المحتلة،  األرض  أنحاء  جميع  في  الفلسطينيين 

وخاصة مدينة القدس وقطاع غزة. 

عاجاًل  نداًء  يوجه  المنظمات«  »مجلس  فإن  وعليه 
واتخاذ  السريع  التحرك  الدولي لضرورة  للمجتمع 
لالنتهاكات  والفعالة لوضع حد  الفورية  اإلجراءات 
والحيلولة  االحتالل،  دولة  تقترفها  التي  الجسيمة 
وتوفير  المدنيين،  أرواح  من  المزيد  إزهاق  دون 
األماكن  وحماية  وممتلكاتهم،  لهم  الحماية 
»مجلس  ويشدد  والمسيحية.   اإلسالمية  المقدسة 
االحتالل  دولة  محاسبة  ضرورة  على  المنظمات« 
جرائم  لمستوى  ترتقي  التي  الجرائم  تلك  على 
الحرب، ومقاطعتها وفقًا للقانون الدولي، فإن تكلفة 
من  كلفة  أقل  ومقاطعتها  االحتالل  دولة  محاسبة 
العدوان  التي سيخلفها  اإلنسانية  واآلثار  الخسائر 
على قطاع غزة والتطهير العرقي في مدينة القدس 

المحتلة.

 

أعضاء مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية:
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plans to change the demographic composition 
and control the city. These plans include 
replacing the Palestinian population with its 
settlers, in clear violation of the principles of 
international law, which considers East 
Jerusalem as occupied territory. This, in 
addition to the systematic attacks and 
restrictions by the occupation forces and 
settlers against Jerusalemites and worshipers 
in Al-Aqsa Mosque during the month of 
Ramadan, and the residents of Sheikh Jarrah 
neighborhood and people in solidarity with 
them. The citizens of the occupied West Bank 
suffer new occupation attacks by the 
occupation forces and settlers, which caused 
the death of 16 Palestinians in different West 
Bank areas, since the beginning of the 
aggression on Al-Aqsa, and during 
confrontations denouncing the Israeli 
aggression on the Strip and other retaliatory 
incidents, which signal the upcoming threat of 
settlers. ANNHRI holds the occupying Power 
fully responsible for the lives of Palestinians in 
the occupied Palestinian territory, for the 
scheme of expulsion and forced displacement 
of dozens of Palestinian families from the 
Sheikh Jarrah neighborhood in occupied 
Jerusalem, and the profound humanitarian 
impacts and repercussions on the affected 
families. ANNHRI demands an end of the 
occupation crimes in Sheikh Jarrah and the 
Al-Aqsa Mosque, respect for its sanctity, and 
the protection of the holy sites in occupied 
Jerusalem. ANNHRI also calls for exerting 
efforts and take immediate and urgent 
measures and interventions to stop the 
imminent forced evictions of Palestinians in the 
neighborhood and to prevent their 
displacement from their homes in respect of 
the principles of international humanitarian 
law. ANNHRI condemns the crimes of the Israeli 
occupation forces against civilians in the Gaza 
Strip, their properties and infrastructure that 
amount to war crimes. ANNHRI further warns 
of the consequences of the occupation forces 
escalating their aggression and crimes and 
expanding their military operations against the 
Palestinians, which will cause innocent civilian 
casualties, especially among children 3 and 
women. It also warns of the escalation of the 
occupation and settlers’ crimes against the 

Palestinians in all parts of the Occupied 
Palestinian Territory, including the city of 
Jerusalem. ANNHRI also denounces the war 
crimes committed by the Israeli occupation 
forces against civilians in the Gaza Strip. It 
affirms that the silence of the international 
community and impunity of the occupying 
power encouraged it to persist in its aggression 
and commit more crimes in Gaza, which is still 
suffering from the effects of the previous 
repeated Israeli aggressions and tight siege. It 
further affirms that the international 
community holding the occupying state 
accountable for its grave crimes against the 
Palestinians in the occupied Palestinian 
territory would be less costly than dealing with 
the various humanitarian, social, economic, 
and political repercussions of the aggression 
against the Gaza Strip and the implementation 
of ethnic cleansing policies in the occupied city 
of Jerusalem. Accordingly, ANNHRI calls for: 1. 
The international community, especially the 
High Contracting Parties to the Fourth Geneva 
Convention on the Protection of Civilians in 
Time of War of 1949, to stand before their legal 
and moral obligations and provide protection 
for Palestinian civilians in the occupied 
Palestinian territory. Take urgent action and 
effective measures to stop the Israeli 
aggression on the Gaza Strip. Exert serious 
pressure on the occupying power to stop its 
aggression against the occupied Gaza Strip 
immediately. Protect the lives of its residents, 
prevent more losses of their lives, put an end to 
the Israeli terror and gross violations of Gaza 
residents’ rights and their right to property and 
ensure that the occupying power respects the 
principles of international humanitarian law 
that are binding in all cases. 2. The international 
community and the specialized United Nations 
organizations take all measures to stop the 
mass forced displacement carried out by the 
Israeli occupation forces against the residents 
of the Gaza Strip. 3. The International Criminal 
Court to investigate the war crimes and crimes 
against humanity committed by the Israeli 
occupation in the Gaza Strip, against civilians 
and children, in every aggression it launched 
against the Strip and to hold accountable the 
occupation leaders who gave orders to commit 
these crimes and whoever carried them out. 4. 
Calls for the need for international 
humanitarian organizations to provide for the 
humanitarian needs of the forcibly displaced in 
the Gaza Strip, including food, medical 
supplies, medicines and clean drinking water. 

The End

18th May 2021
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The Arab Network for National Human Rights 
Institutions )ANNHRI( condemns the Israeli 
occupation forces continued systematic 
aggression against the Gaza Strip and its 
escalation since 10th may 2021. Intensive 
attacks of the occupation forces targeting 
various populated residential areas and 
deliberately targeting safe Palestinian homes 
and demolishing them over the heads of their 
residents, while they are sleeping and without 
prior warning. This has caused the 
extermination of entire families. This, in 
addition to the deliberate systematic targeting 
and destroying civilian objects and public 
facilities with revenge and collective 
punishment, causing the fall of dozens of 
martyrs and hundreds of wounded, with 
suspected use of internationally prohibited 
weapons and gases. The toll of the ongoing 
aggression on the Gaza Strip until this date, 
based on the updates of the Ministry of Health, 
amounted to the fall of at least )188( martyrs, 
including )52( children and )31( women, and at 
least )1225( civilians were injured with various 
wounds, among them )313 children and 206 
women. There is an escalating increase in the 
number of martyrs and wounded at every 
moment. Israel targeted dozens of residential 
buildings, among which )4( residential towers 
were leveled to the ground. Each of them 
housed dozens of residential units, press 
offices, and commercial companies. The 
number of completely housing units that Israel 
destroyed, by yesterday, reached )219( units in 
various areas of the Gaza Strip, whose residents 
have suffered forced displacement. This, in 
addition to partial damage to hundreds of 
private and public homes and properties of 
citizens, schools, mosques, agricultural lands, 
dozens of cars, buildings, government offices, 
banks, and other public facilities, the bombing 
of which resulted in widespread destruction. 
This comes at a time when the occupation 
authorities continue closing the Gaza Strip 
crossings before the movement of citizens and 
closing the sea to fishermen. In addition to the 
humanitarian conditions for the residents of 
the Gaza Strip that continue to deteriorate in 

an unprecedented way; due to the tight 
blockade imposed on the Gaza Strip for the 
fourteenth year in a row and blocking the entry 
of food and medical supplies, medicines, and 
fuel supplies, which has catastrophic 
repercussions on citizens’ conditions and the 
threat to their ability to receive basic services, 
especially health care services, supplies of 
potable water, sanitation and electricity. This is 
a result of the occupation forces’ targeting, 
during their current and previous aggressions, 
public facilities including roads, installations, 
and vehicles belonging to municipalities, and 
their systematic targeting of the infrastructure 
of water, electricity, and sewage networks. This 
contributes to transforming the Gaza Strip into 
an insecure place to house nearly 2 million 
Palestinians. 2 The deterioration of the 
humanitarian situation in the Gaza Strip 
exacerbates with the recent increased outbreak 
averages of the Coronavirus, and the need for 
hundreds of those infected and wounded in 
the aggression to receive private healthcare in 
hospitals that mainly suffer overcrowding, 
severe shortages of medicines, and medical 
supplies, the start of fuel shortages and severe 
shortages of supplies. This comes at the time 
when electricity cuts place additional burdens 
on the exhausted medical staff, affect the work 
of laboratories and hospitals. These institutions 
already have limited ability to operate 
generators to compensate for power shortage, 
while the time when the Electricity Distribution 
Company in Gaza Strip announced that it 
would cut off electricity. This is due to the near 
run out of fuel, because of the closure of the 
Kerem Shalom crossing, the disruption of 
several main electricity lines supplying 
electricity from the Israeli. The above came in 
the context of the Israeli occupation continuing 
attacks on the Al-Aqsa Mosque in occupied 
Jerusalem and attempt to implement 
settlement plans and a policy of ethnic 
cleansing in occupied Jerusalem. The Israeli 
objective is to forcibly displace dozens of 
Palestinian families from the Sheikh Jarrah 
neighborhood and seize their homes located in 
the heart of occupied Jerusalem, as part of 

Statement

Urgent Appeal to the International Community to condemn 
the Israeli occupation forces’ continued systematic aggres-
sion against the Gaza Strip 
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Israeli objective is to forcibly displace dozens 
of Palestinian families from the Sheikh Jarrah 
neighborhood and seize their homes located in 
the heart of occupied Jerusalem ,as part of plans 
to change the demographic composition and 
control the city .These plans include replacing 
the Palestinian population with its settlers ,in 
clear violation of the principles of international 
law ,which considers East Jerusalem as occupied 
territory .This ,in addition to the systematic 
attacks and restrictions by the occupation 
forces and settlers against Jerusalemites and 
worshipers in Al-Aqsa Mosque during the 
month of Ramadan ,and the residents of Sheikh 
Jarrah neighborhood and people in solidarity 
with them .The citizens of the occupied West 
Bank suffer new occupation attacks by the 
occupation forces and settlers ,which caused the 
death of 16 Palestinians in different West Bank 
areas ,since the beginning of the aggression on 
Al-Aqsa ,and during confrontations denouncing 
the Israeli aggression on the Strip and other 
retaliatory incidents ,which signal the upcoming 
threat of settlers.

ICHR holds the occupying Power fully 
responsible for the lives of Palestinians in the 
occupied Palestinian territory ,for the scheme 
of expulsion and forced displacement of 
dozens of Palestinian families from the Sheikh 
Jarrah neighborhood in occupied Jerusalem, 
and the profound humanitarian impacts and 
repercussions on the affected families .ICHR 
demands an end of the occupation crimes in 
Sheikh Jarrah and the Al-Aqsa Mosque ,respect 
for its sanctity ,and the protection of the holy 
sites in occupied Jerusalem .ICHR also calls 
for exerting efforts and take immediate and 
urgent measures and interventions to stop 
the imminent forced evictions of Palestinians 
in the neighborhood and to prevent their 
displacement from their homes in respect of the 
principles of international humanitarian law.

ICHR condemns the crimes of the Israeli 
occupation forces against civilians in the Gaza 
Strip and their properties that amount to war 
crimes .ICHR further warns of the consequences 
of the occupation forces escalating their 
aggression and crimes and expanding their 
military operations against the Palestinians, 
which will cause innocent civilian casualties, 
especially among children and women .It also 
warns of the escalation of the occupation and 
settlers ’crimes against the Palestinians in all 
parts of the Occupied Palestinian Territory, 
including the city of Jerusalem.

ICHR also denounces the war crimes committed 
by the Israeli occupation forces against civilians 

in the Gaza Strip .It affirms that the silence of 
the international community and impunity of 
the occupying power encouraged it to persist 
in its aggression and commit more crimes in 
Gaza ,which is still suffering from the effects 
of the previous repeated Israeli aggressions 
and tight siege .It further affirms that the 
international community holding the occupying 
state accountable for its grave crimes against 
the Palestinians in the occupied Palestinian 
territory would be less costly than dealing with 
the various humanitarian ,social ,economic, 
and political repercussions of the aggression 
against the Gaza Strip and the implementation 
of ethnic cleansing policies in the occupied city 
of Jerusalem.

Accordingly ,ICHR calls for:

1 .The international community ,especially the 
High Contracting Parties to the Fourth Geneva 
Convention on the Protection of Civilians in 
Time of War of ,1949 to stand before their legal 
and moral obligations and provide protection 
for Palestinian civilians in the occupied 
Palestinian territory .Take urgent action and 
effective measures to stop the Israeli aggression 
on the Gaza Strip .Exert serious pressure on the 
occupying power to stop its aggression against 
the occupied Gaza Strip immediately .Protect 
the lives of its residents ,prevent more losses 
of their lives ,put an end to the Israeli terror 
and gross violations of Gaza residents ’rights 
and their right to property and ensure that the 
occupying power respects the principles of 
international humanitarian law that are binding 
in all cases.

2 .The international community and the 
specialized United Nations organizations take all 
measures to stop the mass forced displacement 
carried out by the Israeli occupation forces 
against the residents of the Gaza Strip.

3 .The International Criminal Court to 
investigate the war crimes and crimes against 
humanity committed by the Israeli occupation 
in the Gaza Strip ,against civilians and children, 
in every aggression it launched against the 
Strip and to hold accountable the occupation 
leaders who gave orders to commit these 
crimes and whoever carried them out .ICHR 
calls for the need for international humanitarian 
organizations to provide for the humanitarian 
needs of the forcibly displaced in the Gaza Strip, 
including food ,medical supplies ,medicines and 
clean drinking water.
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Palestine Independent Commission for Human 
Rights( ICHR )condemns the Israeli occupation 
forces ’continued systematic aggression 
against the Gaza Strip and its escalation for the 
sixth consecutive day .Intensive attacks of the 
occupation forces targeting various populated 
residential areas and deliberately targeting 
safe Palestinian homes and demolishing them 
over the heads of their residents ,while they 
are sleeping and without prior warning .This 
has caused the extermination of entire families. 
This ,in addition to the deliberate systematic 
targeting and destroying civilian objects and 
public facilities with revenge and collective 
punishment ,causing the fall of dozens of 
martyrs and hundreds of wounded ,with 
suspected use of internationally prohibited 
weapons and gases.

The toll of the ongoing aggression on the Gaza 
Strip until this date ,based on the updates of the 
Ministry of Health ,amounted to the fall of at 
least )188( martyrs ,including )52( children and 
 )31(women ,and at least )1225( civilians were 
injured with various wounds ,among them313 (  
children and 206 women .There is an escalating 
increase in the number of martyrs and wounded 
at every moment .Israel targeted dozens 
of residential buildings ,among which)4(  
residential towers were leveled to the ground. 
Each of them housed dozens of residential 
units ,press offices ,and commercial companies. 
The number of completely housing units that 
Israel destroyed ,by yesterday ,reached)219(  
units in various areas of the Gaza Strip ,whose 
residents have suffered forced displacement. 
This ,in addition to partial damage to hundreds 
of private and public homes and properties of 
citizens ,schools ,mosques ,agricultural lands, 
dozens of cars ,buildings ,government offices, 
banks ,and other public facilities ,the bombing 
of which resulted in widespread destruction.

 This comes at a time when the occupation 
authorities continue closing the Gaza Strip 
crossings before the movement of citizens and 
closing the sea to fishermen .In addition to the 
humanitarian conditions for the residents of 
the Gaza Strip that continue to deteriorate in an 
unprecedented way ;due to the tight blockade 
imposed on the Gaza Strip for the fourteenth 

year in a row and blocking the entry of food and 
medical supplies ,medicines ,and fuel supplies, 
which has catastrophic repercussions on 
citizens ’conditions and the threat to their ability 
to receive basic services ,especially health care 
services ,supplies of potable water ,sanitation 
and electricity .This is a result of the occupation 
forces ’targeting ,during their current and 
previous aggressions ,public facilities including 
roads ,installations ,and vehicles belonging to 
municipalities ,and their systematic targeting 
of the infrastructure of water ,electricity, 
and sewage networks .This contributes to 
transforming the Gaza Strip into an insecure 
place to house nearly 2 million Palestinians.

The deterioration of the humanitarian situation 
in the Gaza Strip exacerbates with the recent 
increased outbreak of the Coronavirus ,and 
the need for hundreds of those infected and 
wounded in the aggression to receive private 
healthcare in hospitals that mainly suffer 
overcrowding ,severe shortages of medicines 
and medical supplies ,the start of fuel shortages 
and severe shortages of supplies .This comes at 
the time when electricity cuts place additional 
burdens on the exhausted medical staff ,affect 
the work of laboratories and hospitals .These 
institutions already have limited ability to 
operate generators to compensate for power 
shortage ,while the time when the Electricity 
Distribution Company in Gaza Strip announced 
that it would cut off electricity .This is due to the 
near run out of the fuel ,because of the closure 
of the Kerem Shalom crossing ,the disruption 
of several main electricity lines supplying 
electricity from the Israeli.

The closure of the Beit Hanoun( Erez )crossing, 
for its part ,threatens the lives of hundreds of 
Gaza patients who suffer from cancer and other 
serious diseases ,by depriving them of the 
opportunity to access the necessary treatment 
and health care outside the Gaza Strip and to 
obtain the necessary medical referrals for that.

The above came in the context of the Israeli 
occupation continuing attacks on the Al-Aqsa 
Mosque in occupied Jerusalem and attempt 
to implement settlement plans and a policy of 
ethnic cleansing in occupied Jerusalem .The 

16/5/2021

ICHR Urgent Appeal to the International Community 
on the Deterioration of the Situation in the Gaza Strip 

فصلية العدوان على قطاع غزة - عدد خاص -  صيف ٢٠٢١     111   

بيانات ومواقف



مشاهد إنسانية  
من العدوان على قطاع غزة

2021/5/21-10 

أعدها: بهجت الحلو 
منسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة 

1
يوسف أبو حسين، وستة أيتام في مبنى واحد

إذا سمعتم يومًا صوتا في تعليق على فيلم وثائقي، فربما يكون ذلك صوت الشهيد يوسف أبو حسين، المذيع 
في إذاعة األقصى الذي قصفته الطائرات اإلسرائيلية يوم 19 مايو 2021.

عثر على جثته بعيدا عن المكان الذي كان نائمًا فيه عندما قصف بيته، طار جسده كما طار صوته عبر األثير 
من قبل.

مقاالت

ف
لعو

و ا
 أب

مر
س
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ويكتب الصحفي سامي أبو سالم عن يوسف، عن الطائرة التي قتلت صحفياً نائماً، كان منهًكا للغاية عندما 
وصل إلى المنزل للراحة. أمضى دقيقتين مع والده قبل أن يأخذ تفاحة وموزة ويذهب لينام في شقته في 
الطابق الخامس_ربما أكل الموزة وربما ال، ال أحد يعرف_، وكان قد طلب من زوجته االنتقال مع األطفال 
للبقاء مع والدتها في مبنى مختلف. استهدفته طائرة استطالع إسرائيلية بصاروخ مع الفجر، وقتلته على الفور.

ولد يوسف عام 1989، وهو أب لثالثة أطفال، وكان يعد أطروحته للحصول على درجة الماجستير في دراسات 
الشرق األوسط.

قال والده إنه لم يكن نائما حين حدث القصف، وأنه لم يتلق أي إخطار قبل القصف، »لقد تلقينا للتو صاروًخا 
وفقدنا ابني الثاني«، ويقصد األب أنه فقد نافذ، ابنه اآلخر، في غارة جوية إسرائيلية عام 2005، وقد كان 

نافذ أًبا لثالثة أطفال، فاآلن هناك ستة أيتام في مبنى واحد.

2
11 يومًا تحت األنقاض

الشهيدة مريم محمد عمر التلباني ]3 سنوات[، انتشلت من بين أنقاض عمارة التلباني في تل الهوى...

عاشت مريم ثالث سنوات، منها 11 يوماً تحت األنقاض، أمنيتي العميقة أن تكون قد ماتت منذ اللحظة األولى، 
ألن أي عقل في الدنيا ال يمكن أن يتخيل غير ذلك.

الصورة لها وألخيها الشهيد في ذات القصف، زيد ]5 سنوات[

كما أن والدتهم استشهدت كذلك في الغارة نفسها

3
كان العجين جاهزًا، لكن ديما لم تتذوق الخبز..

والد الشهيدة ديما سعد عسلية من جباليا، 11 عاما، يروي: 

»كان العجين جاهزا، راحت على بيت أختها تجيب طنجرة الكهربا، وهي راجعة صار القصف، أنا شفت القصف 
بس ما عرفت شو صار، استنيت لما راحت الغبرة ورحت أشوف، طلعت ديما مستشهدة«

4
تبادل نصف أوالده مع نصف أوالد أخيه

ياسين أبو عودة تبادل نصف أوالده مع نصف أوالد أخيه، حتى إذا قصفت إحدى العائلتين يبقى نصف األوالد 
على قيد الحياة.  لو قرأنا ذلك في رواية لدستويفسكي، لقلنا يا لألدباء كم يبالغون
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5
دعاء إياد سعيد شراب، هكذا كان ُيكتب اسمها في سجالت المدرسة..

كانت مريضة بالسكر، لكنها كانت ملتزمة تماما بأدويتها، هكذا قال أبوها.

عاشت دعاء ابنة 12 عاما في حي األمل في خانيونس، وحي األمل مثل كل األحياء، تعرض للقصف، وكان 
القصف في ذلك الوقت، بجوار بيت دعاء...، ودعاء كأي إنسان عادي، تخاف من هذا الصوت، توقف قلبها 
قليال، وسقطت على األرض وارتطم رأسها ببالط البيت، عندما عاد والدها، وجدها تحت بيت الدرج، ظن أنها 
»غيبوبة سكر« فنقلها إلى المستشفى، وهناك، وبعد أن أجرى لها األطباء الصور والتحليالت، قالوا إن شريانا 
في رأسها قد تضرر، وأن الدم يتسرب داخل جمجمتها، وبعد أربعة أيام في العناية المكثفة، استشهدت دعاء 

في العشرين من مايو /أيار2021..

قال أبوها: لدي 10 بنات وولدين، كانت دعاء ألطفهم، كنت أقول لها: »يا يابا ما توكلي حلويات، وتقول: يعني 
يا بابا لو مااكلتش رح يروح السكر مني؟«

مرض  من  تشفى  بأن  تحلم  كانت  خانيونس  من  طفلة  راقبوا  الحياة،  في  العالية  ورغبتها  رحلت ضحكاتها، 
السكري، وتكمل حياتها كامرأة تروي ذكرياتها ألحفادها.

6
ديانا زياد اليازجي ]أبو العوف[ ]46عامًا[ ، إحدى ضحايا مجزرة عمارات شارع الوحدة،.

أخرجوها من بين األنقاض، فكانت الكسور تمأل جسدها وتعاني من كدمات في الرئة اليسرى، وهي اآلن على 
جهاز التنفس االصطناعي في مستشفى الشفاء، إلى ان فارقت الحياة ولحقت بابنتيها الدكتورة  شيماء عالء 
ابوالعوف ]21 عام[، والمهندسة  روان عالء ابو العوف ]19 عام[ في الغارة نفسها، أما ميساء ]22 عام[، ومرام 

]9 أعوام[ فقد أصيبتا بجراح..

ديانا،  عن  أخيرة  معلومة 
بكفالة  قامت  من  هي  أنها 
أحمد  الطفل  وتربية 
وفاة  بعد  اليازجي،  محمد 
نتيجة  اليازجي  نازك  أمه 
خطأ طبي أثناء والدته عام 
2018، وقد تم إخراج أحمد 
من تحت األنقاض بعد ظل 
لكنه  ساعات،  عشر  هناك 

خرج حياً...
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7
أحمد المنسي، طمأن ابنتيه ثم استشهد

) سارة وهالة ستارز( هكذا كان اسم القناة التي صنعها اليوتيوبر الفلسطيني أحمد المنسي،  35 سنة ، قام 
بتصوير فيديو ونشره في هذه القناه،  كان يحاول فيه طمأنة ابنتيه هالة ]6 سنوات[، وسارة ]12 سنة[، ويظهر 
الفيديو البنتين تلعبان بلعبة صيد سمك بالمغناطيس، اشتراها أحمد ليلهي البنتين عن القصف، وبعد دقائق 

من تصوير الفيديو ونشره، قتلته غارة إسرائيلية.

9 دقائق و47 ثانية هي ما تبقى للبنتين من ذكرى أبيهما، في الليلة التي شهدت هجمات شرسة، 10 ضربات 
صاروخية خالل 15 ثانية فقط.

شقيق أحمد األكبر حامد، مصور معروف في غزة، قال: أحمد أقام حفلة عيد ميالد البنته هالة قبل استشهاده 
بيوم واحد، وكان يحاول أن يفعل كل ما بوسعه لجعلهم يشعرون بالسعادة، ولصرف انتباههم عن هذا الكابوس.

نقل أحمد أسرته لمكان أقل خطورة، وجاء إلى منزل شقيقه حامد بصحبة شقيقهما اآلخر يوسف كي يساعدا 
حامد في نقل أسرته أيضا، وعندما تمكن حامد من نقل زوجته وأطفاله وعاد إلى المنزل، وجد شقيقيه قد 
عليهما  نزل  عندما  منهما  أمتار   10 بعد  على  »كنت  وقال حامد:  الشارع،  في  له  انتظارهما  أثناء  استشهدا 

الصاروخ، لم يكن شقيقّي يحمالن أي صواريخ أو حتى حجارة، لقد جاءا فقط للتأكد من أنني بخير”.

8
الحمد هلل... بس خايفة

أنس اليازجي، كتب لخطيبته شيماء 
على الواتس آب بعد بداية القصف: 

كيف حالك؟ فرّدت: بخير، الحمد هلل، 
بس خايفة، فرد عليها: اختبئي في 

مكان آمن...

لكن.. رسالة أنس لم تصلها، ونزل 
المنزل فوق رأسها.

10 ساعات وأنس يبحث عن شيماء 
تحت الركام، ينظر تحت كل حجر ترفعه طواقم الدفاع 
المدني، يتابع كل صوت يخرج من تحت األنقاض، وفي 

النهاية، وصل رجال الدفاع المدني إليها، لكنها كانت قد 
ذهبت إلى ربها.

بعد  زفافهما  ليتمما  الفطر  عيد  ينتظران  كانا  وأنس  شيماء 
سنتين من الخطبة
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9
بعد 12 ساعة تحت األنقاض، سوزي اشكنتنا تخرج إلى الحياة...

 في غارة قتلت أمها وأخوتها الثالثة

أخوتها: زين رياض اشكنتنا 8 سنوات، يحي رياض اشكنتنا 5 سنوات، دانا رياض اشكنتنا 9 أعوام، واألم 
عبير نمر اشكنتنا 30 عاما.

10
هذا الولد لم يستشهد!!

ـ ليش ناشرين صورته طيب؟

ـ ألنه الوحيد الذي بقي من العائلة بعد استشهاد أمه 
المهندسة دعاء الحتة، وأبوه المحامي عزت الكولك، 

وأخوته زيد 8 سنوات وآدم 4 سنوات في قصف الليلة.

اسمه عزيز، وعمره 10 سنوات...
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11
حين يغادر الجنود المكان

نص نشر في جريدة الحياة الجديدة للشاعر خالد جمعة

حين يغادر الجنوُد المكان

حين يغادُر الجنوُد المكان

سأخرُج... ألشتري لك بضعة ملليمترات من الهواء

وأحاوُل ـ إن استطعت ـ أن أغني لِك

كي تنامي

فأنِت لسِت ابنتي، أعرف ذلك

لكنني أستطيع أن أكون أباِك

ويمنعني الجنوُد من ذلك!!!

حين يغادُر الجنوُد المكان

ال تكترثي بكل تلك األشجار المحروقة

مقاالت
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وال بكل تلك األعمار المحروقة

أو بتلك األماني المحروقة

بل اّتكئي على كتفي

وحاولي بقدمك الوحيدة

أن تسيري الخطوات العشرين 

التي تفصل البيت

عن بائع الحلوى

حين يغادُر الجنوُد المكان

قولي لي ما كان يمنعك منه الخوف

أظهري دمعِك ساخناً وملّوناً بقليل من الكحل

لن يلومك أحد على هذا

فجميعهم، قبل أن يأتوا ليتأكدوا أنك ما زلت 
حيًة...

قد بكوا شيئاً ما، وتماسكوا...

حين يغادُر الجنوُد المكان

ال تغّيري وجهة نظرِك في األشياء

الصورةُ المخزوقُة بالرصاص

هي الصورة ذاتها

والمرآة التي كسرها كعب بندقية

هي المرأة التي كنِت تتأكدين من جديلتيك عليها

وتزعجينني وأنا أنتظر

كي أوصلك إلى المدرسة

وقّطتُِك السمينة تلك

أقصد التي تحّولت إلى قطة ميتة

حين رفسها جنديٌّ بحذائه العسكري

هي القطة ذاتها

كل ما في األمر يا حبيبتي

أن الجنود كانوا هنا...

حين يغادُر الجنوُد المكان

سنضحك من ذلك الجندي الذي غالبه النعاس

فأطلق رصاصًة على الثالجِة

بعد أن صرخ عليه القائد فاستيقظ

فالجنوُد بشٌر مثلنا

لكن الفرق بيننا وبينهم 

أننا نحمُل كارثًة على ظهورنا

وهم يحملون بنادق في أعينهم

وتوراًة في أرواحهم

حين يغادُر الجنوُد المكان

ال تعبثي بما خلفوه من الروايات

فهم يعرفون أنهم ال يعرفون سوى ما يعّرفونهم إياه

وذلك الكيس الذي سقط من خاصرة الجندي 
األخير

ليس بالضرورة أن يكون كيس حلوى

فكثيراً ما يُسقط الجنود

أكياساً من الُخبث العسكري

ويبتهجون كثيراً حين تنطلي الحيلُة

على المسالمين 

حين يغادُر الجنوُد المكان

سنقف أنا وأنِت

ونقرأُ ما كتبوه على جدران بيتنا

ونضحك كثيراً

ألنهم أخطأوا في كتابة الحروف

فهم ال يعرفون لغتنا

ألن من علّمهم إياها

لم يكن يعرفها كذلك
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نبذة تعريفية
الرسـمية  الوطنيـة  المؤسسـة  هـي  المظالـم«  »ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة 
الُمكرسـة لدعـم حقـوق المواطنيـن الفلسـطينيين. وتتمتـع بالعضويـة الكاملـة فـي التحالـف 
العالمي للمؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان )GANHRI(. كما أنها عضو في منتدى آسـيا 
والمحيـط الهـادئ للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، ورابطــة أمنــاء المظــالم لمنطقــة 

البحــر األبيـض المتوسـط. 

وقـد أُنشـئت الهيئـة بموجـب مرسـوم رئاسـي َصـدر فـي 30 أيلـول/ 1993 ونُشـر فـي العـدد 
59 لسـنة 1995 فـي الجريـدة الرسـمية الفلسـطينية. وبـدأت الهيئـة عملهـا فـي مطلـع عـام 
1994، وأُخضعـت، الحقـاً، تحـت المـادة 31 مـن القانـون األساسـي الفلسـطيني الـذي ينـص 
تشـكيلها  يُحـدد  الـذي  القانـون  بموجـب  اإلنسـان  لحقـوق  مسـتقلة  لجنـة  »تنشـأ  أن  علـى 
ومهامهـا واختصاصاتهـا القضائيـة«. وتُقـدم الهيئـة تقاريرهـا إلـى رئيـس السـلطة الوطنيـة 
والمجلـس التشـريعي الفلسـطيني«. وتماشـياً مـع المرسـوم الرئاسـي لعـام 1995، وضعـت 

الهيئـة نظامهـا الداخلـي الـذي يضمـن اسـتقالليتها ووظائفهـا الفّعالـة. 

الرؤية
مجتمـع فلسـطيني حـر، تتأصـل فيـه قيـم العدالـة والمسـاواة وتُحتـرم فيـه الحريـات العامـة 

وحقـوق االنسـان لتصبـح جـزًء مـن نسـيجه الثقافـي.

الرسالة
إلـى حمايـة  اإلنسـان  تُعنـى بحقـوق  الهيئـة كمؤسسـة فلسـطينية وطنيـة دسـتورية  تسـعى 
وتعزيـز حقـوق اإلنسـان اسـتناداً إلـى القانـون األساسـي الفلسـطيني، والتشـريعات الوطنية، 
وإعـالن االسـتقالل، والمعاييـر الدوليـة لحقـوق اإلنسـان، وذلك باالرتكاز إلـى المنهج القائم 
علـى حقـوق اإلنسـان، وتقـوم الهيئـة برصـد احتـرام حقوق اإلنسـان  وتوثيـق انتهاكات حقوق 

اإلنسـان  بهـدف خلـق مجتمـع ديمقراطـي ومتسـامح.

القيم األساسية
تتبنـى الهيئـة وتطبـق مجموعـة مـن القيـم الخاصـة بهـا والمتأصلة فـي برامجها وأنشـطتها، 
أاّل وهـي المصداقيـة والنزاهـة والمسـاءلة والسـرية والتسـامح والمسـاواة. وتلتـزم الهيئـة 

بقيمهـا هـذه والتـي ترجمتهـا هـذه إلـى مدونـة للسـلوك المهنـي.

المسؤوليات والمهام
تحـددت  الهيئـة  ومهـام  مسـؤوليات  فـإّن   ،1995 عـام  الصـادر  الرئاسـي  للمرسـوم  وفقـاً 
»بمتابعـة وضمـان تحقيـق متطلبـات صـون حقـوق اإلنسـان من قبل التشـريعات الفلسـطينية 
بمـا فيهـا القوانيـن واللوائـح، وكذلـك مهـام مختلـف الدوائـر والـوكاالت والمؤسسـات التابعة 
لدولـة فلسـطين ومنظمـة والتحريـر الفلسـطينية«. ويمتـد نطـاق عمـل الهيئـة ليشـمل تغطية 
إسـاءة اسـتخدام حقوق اإلنسـان، وشـكاوى المواطنين بشـأن انتهاكات حقوق اإلنسـان التي 
ترتكبهـا السـلطات التنفيذيـة، ونشـر الوعـي القانونـي، وتراقـب الهيئـة أيضـاً التشـريعات 
الوطنيـة والسياسـات العامـة، وتعمـل علـى مواءمتهـا مـع المعاييـر الدوليـة لحقـوق اإلنسـان. 
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تتابـع الهيئـة الشـكاوى التـي تتلقاهـا مـن المواطنيـن، وفيهـا انتهـاكات لحقوقهـم، سـواء كانـت 
الشـكاوى تتعلـق باألجهـزة األمنيـة كاإلعتقـال، والتوقيـف دون اتبـاع اإلجـراءات القانونيـة، أو 
شـكاوى تتعلـق بالـوزارات والمؤسسـات المدنيـة العامـة، مثـل الفصـل التعسـفي مـن الوظيفـة 
العامـة، والتقصيـر أو التأخيـر غيـر المبـرر فـي تقديـم الخدمـات، أو عـدم اتبـاع الرجـراءات 

القانونيـة فـي التعييـن للوظائـف العامـة.

عزيزتـي المواطنـة عزيـزي المواطـن: إذا حرمـت مـن خدمـة تستحقها/تسـتحقينها، أو إذا 
تعرضـت حقوقـك لالنتهـاك مـن قبل أي من السـلطات الرسـمية، فـال تتردد/تترددي بزيارتنا 

أو اإلتصـال بنـا علـى أحـد العناويـن المبينـة أدنـاه:
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مكتب الوسط
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عمارة راحة - ط6
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