
 ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في إسرائيل فلسطينّية مؤسسات حقوق إنسان
 المؤسسات غير الحكومّية إلى مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان الغنّص ب

 
 .3102تّموز  32ّلة، بما في ذلك شرقّي القدس. جلسة خاّصة حول أوضاع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينّية المحت

 2102تم وز22ُُمُفيُدُ قُ 
 

 

انتهاكات فظيعة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 
 حرٍب في غّزةوُشبهات لجرائم 
 

 

منذ بداية العدوان اإلسرائيلّي، جًوا وبًرا وبحًرا، على قطاع غّزة في الثامن من ُجرحوا  2011و فلسطينًيا 011أكثر من  قُتل
العدوان  إسرائيل فيوأصابتهم ممن قتلتهم  بالمئة 50نحو  ،ألمم المتحدةانّية لالشؤون اإلنس بحسب مكتب .3102تّموز 

لوا تحت ت بأسرها، نساء، أطفال وُمسّنين ممن ُقت"، هم من المدنيين. من بين الضحايا عائالامدة الجرف الصالمسّمى "عمليّ 
تدميًرا كاماًل، بينما  امبنى سكني   253ذي استهدف المباني السكنّية. تحت هذا القصف، ُدّمر لي الالقصف الجّوي اإلسرائي

ألف الجئ ممن  011كثر من ملّية تهجير جماعّي أل. على أثر ذلك، شهد قطاع غّزة عاألخرىف المباني السكنّية تضررت آال
مساحة قطاع غّزة. أهداف مدنّية أخرى  % من22تبلغ مساحتها علنت "منطقة محظورة"، و نطقة التي أُ المإلخالء اضطروا 

عالوة على اقين، ء المعُقصفت، منها المستشفيات، مراكز اإلسعاف، سّيارات اإلسعاف، المدارس، المساجد ومراكز إيوا
 سّيارات الصحافيين. استهداف

ة، مدينة غزّ األكثر دموّية منذ بدء العدوان على أثر األحداث المرّوعة في حّي الشجاعّية شرقّي اليوم  3102تّموز  31كان يوم 
ُقتل على على األرض  ةعنيف معاركمكّثف، غارات جوّية و  ت الشجاعّية لقصٍف مدفعيّ أكثر أحياء غّزة اكتظاًظا. تعّرضوهو 
وُجرح مئات  امرأة 02طفاًل و 05سطينًيا من بينهم فل 01قوق اإلنسان ووسائل اإلعالم، أكثر من ، بحسب مؤسسات حأثرها
شهدت منطقة الشجاعّية هدًما منهجًيا واسًعا للمباني السكنّية من قبل  .جندًيا إسرائيلًيا 02. كذلك ُقتل يين الفلسطينيينالمدن

 ل الجرحىوالطواقم الطبّية لم تتمكن من إخالء الجرحى والجثث أو انتشاالجيش اإلسرائيلي، ترهيًبا للمواطنين. سيارات اإلسعاف 
 قصيرة.زمنّية والجثث من تحت األنقاض، إلى أن ُأعلن وقف إنسانّي إلطالق النار لفترٍة 



واسطة باتجاه إسرائيل، أغلبّيته سقطت في مناطق مفتوحة أو تم اعتراضها بمن قطاع غّزة دون تمييز آالف القذائف أطلقت 
ّول أثناء توزيعه للطعام في منطقة "إيريز"، وهي منطقة األ -منظومة القّبة الحديدّية. نتيجة القصف ُقتل مواطنان في إسرائيل

 35عسكرّية مغلقة، والثاني مواطن عربّي بدوّي يسكن في قريٍة غير معترف بها في النقب. حتى لحظة كتابة هذه السطور، 
 خالل العملّية. أيًضا جندًيا إسرائيلًيا ُقتلوا

لمدنّية والممتلكات المدنّية. هذه الممارسات لألهداف اللمدنيين،  غير القانوني نحن نستنكر بشّدة االستهداف اإلسرائيلي
ئم والجرا جرائم الحربقانون الدولي اإلنساني وللقانون الجنائي الدولي، قد تصل إلى درجة اإلسرائيلّية تشّكل خروقاٍت خطيرة لل

ة ضد اإلنسانّية بحسب ميثاق روما. مركز الميزان لحقوق اإلنسان والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، وهي مؤسسات حقوقيّ 
على هذه المعطيات، وبناًء على الشهادات المشفوعة بالقسم التي  رة. بناءً بتمّعن هذه االنتهاكات الخطيتعمل في غّزة، وثّقت 

جمعتها المؤسسات، قّدمت مؤسسات حقوق اإلنسان في إسرائيل سلسلة من الشكاوى والتوّجهات إلى وزير الدفاع، المستشار 
 اث.وفّعال في مالبسات هذه األحد القضائي للحكومة والمدعي العسكري العام، مطالبين بتحقيٍق مستقل

على أثر الحصار، فإن األزمة اإلنسانّية للقطاع آخذة  لتي تعيشها غّزة منذ ثماني سنواتاألحوال المرّوعة ا عالوًة على
 بالتدهور. تدمير واسع للبنى التحتّية المدنّية ونداءات للمواطنين بإخالء مساحات شاسعة رغم انعدام وجود أي مكاٍن آمنٍ 

مليون إنسان  0.3يوت أقاربهم. نحو ألف الجٍئ داخلّي يقبعون في المالجئ أو في ب 011يخّلف أكثر من مما ، يذهبون إليه
من السّكان تصلهم الكهرباء  بالمئة 01يعيشون من دون مياه أو بكّميات قليلة جًدا من الماء وشّح لخدمات الصرف الصّحي؛ 

ة لمواد الغذائيّ المواطنين بأمّس الحاجة ل؛ نقص خطير باألدوية والمعّدات الطبّية؛ وعشرات آالف ألربع ساعات يومًيافقط 
 الحاجات اإلنسانّية المختلفة. عليه، فإن كل الفلسطينيين في قطاع غّزة هم هدًفا للعقوبة الجماعّية.و 

، فقد قامت تحّركات احتجاجّية ضد التصعيد المرّوع للعدوان اإلسرائيلي على غّزة. العرب الفلسطينّيون في إسرائيلن جهة مأما 
 ضد العرب كأفراد، وضد المظاهراتمارسها متطّرفون يهود هذه المظاهرات قوبلت باعتداءات قومجّية ذات دوافع عنصرّية 

الشرطة من جهتها فشلت في . "كراهّية العرب ليست عنصرّية، بل قيمة"جزء من هؤالء رفعوا شعاًرا بأن  المناهضة للحرب.
مت قوى األمن اإلسرائيلّية عنًفا وقوًة مفرطة التدّخل واعتقال المتظاهرين اليهود الذين نادوا بشعارات "الموت للعرب"، بينما استخد

 211متظاهرين الفلسطينيين، كما فتحت بحملة اعتقاالت واسعة شملت األطفال. في هذه الحملة، اعتقلت إسرائيل نحو اتجاه ال
ات، التي بدأت ضد العنصرّية  زالوا في المعتقالت. المظاهر خالل المظاهرات، والعشرات منهم ال واطني إسرائيلن مفلسطينًيا م

والتحريض المتواصل على العرب الفلسطينيين في إسرائيل، من قبل شخصّيات حكومّية إسرائيلّية وأعضاء في الكنيست، كما 
على اًما، ثم تحّولت لمناهضة الحرب ع 00تواصلت المظاهرات احتجاًجا على مقتل الطفل محمد أبو خضير البالغ من العمر 

 .غّزة

 

 

 



هُنداًءُإلىُنوعليه،ُفإنناُ  :بماُيليُمجلسُحقوقُاإلنسانُفيُاألممُالمتحدةوج 

 .ن من قبل جميع األطرافيّ المدني استهدافوقف ، و على غّزة . المطالبة بالوقف الفوري للحرب0

بيوت  ذلك لمرافق المدنية في غزة، بما فيللمدنيين الفلسطينيين ولالمتعمد والمنهجي  ،واسع النطاق. إدانة االستهداف 3
كافة يشكل خطًرا إنسانًيا على  ، وهو مااستهداف شبكة المياه لوقفة، المساجد، وغيرها، باإلضافة المرافق الطبي العائالت،

 غّزة. سكان

 .للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة مطالبة بتوفير حماية دولية فورية. ال2

. مطالبة إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة، ورفع التقييدات على حرية الفلسطينيين بالتنقل والسماح بنقل السلع الضرورية 2
تاحة المجال الستئناف النشاط االقتصادي في غزة  .للسكان وا 

العنف الوحشي ، ووقف . المطالبة بوقف فوري للتحريض العنصري واالعتداءات الجسدية ضد الفلسطينيين مواطني إسرائيل0
 .الذي تمارسه قوات الشرطة بحق المتظاهرين، واحترام حرّية التعبير عن الرأي

قانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون الدولي اإلنساني لنتهاكات الامستقلة، وتكليفها بتحديد جميع  . إقامة بعثة تحقيق دولية0
التي رافقت هذه  لمالبساتوا قف عند الوقائعهذه البعثة أن ت قطاع غزة. علىامد" في التي ارتكبت خالل عملية "الجرف الص

معونة عن هذه االنتهاكات، وضمان الالمسؤولين من  ةعينيّ  شخصّيات بتوصيات عينية بهدف مساءلة ، والخروجخروقاتال
 .لضحايا هذه االنتهاكاتالقضائية 

-3110نة تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة حول النزاع في غزة . متابعة ورصد تطبيق التوصيات الصادرة عن لج5
 .)لجنة غولدستون( 3112
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