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 بـيـان 
 

ائيلي عدوانها املمنهج على قطاع غزة الستنكار  نداء عاجل للمجتمع الدولي     مواصلة قوات االحتالل اإلسر

 

مواصلة قوات االحتالل اإلسرائيلي عدوانها املمنهج على قطاع غزة   الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانتستنكر  

العدوان بتاريخ  وتصعيده   ، واستهداف هجمات قوات االحتالل املكثفة مختلف مناطق القطاع السكنية  2021مايو    10منذ بدء 

بادة إنذار، ما تسبب في  إن سابق  املأهولة بالسكان، وتعمدها استهداف منازل فلسطينيين آمنين وهدمها على رؤوسهم وهم نيام دو 

واإل  منظم،  بشكل  العامة  واملرافق  املدنية  األعيان  استهداف  تعمد  عن  عدا  بكاملها.  سر 
ُ
والعقاب أ االنتقام  قاعدة  على  بها  ضرار 

 الجماعي، متسببة في سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، مع االشتباه باستخدام أسلحة وغازات محرمة دولية.  

 وبلغت حص 
ً
 188لى تحديثات وزارة الصحة ما ال يقل عن )إيلة العدوان املتواصل على القطاع حتى هذا التاريخ استنادا

ً
، من  ( شهيدا

 52بينهم )
ً
 1225صابة ما ال يقل عن )إ( امرأة، و 31و )  ( طفال

ً
 313بجراح مختلفة، من بينهم )  ( مواطنا

ً
( امرأة، وهناك 206و )  ( طفال

( أبراج سكنية تم  4الشهداء والجرحى في كل لحظه. كما تم استهداف عشرات البنايات السكنية من بينها )عداد  أارتفاع متصاعد في  

تسويتها باألرض، ويضم كل منها عشرات الوحدات السكنية واملكاتب الصحفية والشركات التجارية، وبلغ عدد الوحدات السكنية  

لقطاع تعرض سكانها للتهجير القسري، عدا عن األضرار الجزئية التي لحقت  ( وحدة في مختلف مناطق ا219مس )املدمرة كليا حتى األ 

واأل  واملساجد  واملدارس  والعامة،  الخاصة  املواطنين  وممتلكات  منازل  من  واألبنية  باملئات  السيارات  وعشرات  الزراعية،  راض ي 

 حداث دمار واسع.  إدى قصفها الى  أخرى أواملقرات الحكومية والبنوك، ومرافق عامة 

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه سلطات االحتالل اإلغالق الشامل ملعابر القطاع أمام حركة املواطنين وإغالق البحر أمام   

املشدد املفروض على  القطاع بشكل غير مسبوق، كنتيجة للحصار  اإلنسانية لسكان  األوضاع  الصيادين، ويتواصل فيه تدهور 

مدادات الوقود، وتداعياته الكارثية  إالرابع عشر على التوالي، ومنع دخول الغذاء واملستلزمات الطبية واألدوية و قطاع غزة للعام  

الرعاية الصحية وإمدادات املياه الصالحة للشرب أعلى   وضاعهم وتهديد قدرتهم على تلقي الخدمات األساسية، السيما خدمات 

االحتالل خالل عدوانها للمرافق العامة، ومنها الطرق واملنشآت واملركبات التابعة    ثر استهداف قواتإوالصرف الصحي والكهرباء،  

لبلديات املحافظات، واستهدافها املنظم للبنية التحتية من شبكات املياه والكهرباء والصرف الصحي. ما يساهم في تحويل القطاع  

 مليون فلسطيني يعيشون فيه. 2ملكان غير آمن لسكن ما يقارب من 

تفش ي فيروس كورونا في الفترة األخيرة، وحاجة املئات من املصابين    معدالت  فاقم من تدهور األوضاع اإلنسانية في القطاع تصاعدوي

 إبه وجرحى العدوان  
ً
من االكتظاظ، ومن النقص الحاد في األدوية   لى تلقي الرعاية الصحية الخاصة في املستشفيات التي تعاني أساسا

ضافية على الطواقم الطبية املنهكة، إمدادات الكهرباء، ما يلقي أعباًء  إوبدء نفاذ الوقود والنقص الحاد في    واملستلزمات الطبية،

ويؤثر على عمل املختبرات واملستشفيات، ويحد من قدرتها على تشغيل املولدات التي تعوض نقصها، في الوقت الذي أعلنت فيه  

رب انقطاع التيار الكهربائي عنه لقرب نفاذ الوقود الالزم لتشغيلها، كنتيجة إلغالق  شركة توزيع الكهرباء في محافظات القطاع عن ق

 معبر كرم أبو سالم، وتعطل عدة خطوط كهرباء رئيسية ناقلة للكهرباء من الجانب اإلسرائيلي.

مراض خطيرة ألسرطان و كما ويهدد إغالق معبر بيت حانون )ايريز( من جهته، حياة املئات من مرض ى القطاع الذين يعانون من ا

 خرى، بحرمانهم من فرصة تلقي العالج والرعاية الصحية الالزمة لهم خارجه، وحصولهم على التحويالت الطبية الالزمة لذلك.  أ
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لتنفيذ  وسعيها  املحتلة،  القدس  في  األقص ى  املسجد  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلي  االحتالل  دولة  مواصلة  سياق  في  سبق  ما  جاء 

 ي مخططاتها االستيطانية التوسعية وسياسة التطهير العرقي في مدينة القدس املحتلة، لتهجير عشرات العائالت الفلسطينية قسر 
ً
  ا

في   وذلك   املدينة،  قلب  في  الواقعة  منازلهم  على  الشيخ جراح واالستيالء  حي  االحتالل  إمن  التكوين  إطار سعي سلطات  تغيير  لى 

حالل مستوطنيها مكان السكان الفلسطينيين في انتهاك واضح ملبادئ القانون الدولي إم سيطرتها عليها، و حكاإالديموغرافي للمدينة و 

 أ الذي يعتبر القدس الشرقية  
ً
محتلة. وباإلضافة العتداءات قوات االحتالل واملستوطنين املمنهج على املقدسيين واملصلين في   رضا

راح واملتضامنين معهم، والتضييق عليهم. ويتعرض مواطنو الضفة الغربية  املسجد األقص ى في شهر رمضان وسكان حي الشيخ ج

 فلسطيني  16املحتلة لهجمة احتاللية جديدة من قبل قوات االحتالل واملستوطنين، تسببت في مقتل  
ً
في مناطق مختلفة من الضفة    ا

 الغربية منذ بدء العدوان على األ
ً
خرى،  أسرائيلي على القطاع وحوادث انتقامية  للعدوان اإل   قص ى، وخالل مواجهات تمت استنكارا

 وهو ما ينذر بخطر املستوطنين القادم. 

 

دولة االحتالل املسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في األرض   الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تحمل  

الفلسطينية املحتلة، وعن مخطط الطرد والتهجير القسري لعشرات العائالت الفلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس 

لب بوقف جرائم االحتالل في الشيخ جراح  املحتلة، ومن التأثيرات والتداعيات اإلنسانية العميقة لذلك على العائالت املتضررة. وتطا

جراءات والتدخالت الفورية ماكن املقدسة في القدس املحتلة. ولبذل الجهود واتخاذ اإل قص ى واحترام حرمته، وحماية األ واملسجد األ

احتراما ملبادئ  والعاجلة لوقف عمليات اإلخالء القسري الوشيك للفلسطينيين والفلسطينيات في الحي ومنع تهجيرهم من منازلهم  

 القانون الدولي اإلنساني.  

 

اإلنسانتستنكر   لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العربية  القطاع    الشبكة  في  املدنيين  بحق  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  جرائم 

لعدوانها    لى مستوى جرائم الحرب، وتحذر من مغبة تصعيد قوات االحتاللإفيه والتي ترقى    التحتية  البنية و وممتلكاتهم واألعيان  

برياء خاصة في يقاع املزيد من الضحايا املدنيين األ إوجرائمها وتوسيعها لعملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، وما سيقود اليه من  

طفال والنساء. كما وتحذر من تصاعد جرائم االحتالل ومستوطنيه ضد الفلسطينيين في كافة أرجاء األرض الفلسطينية  صفوف األ 

 يها مدينة القدس.          املحتلة بما ف

جرائم الحرب التي تقوم قوات االحتالل اإلسرائيلي بارتكابها بحق املدنيين في القطاع، وتؤكد بأن صمت    الشبكة العربيةكما تستنكر  

القطاع الذي   فالت دولة االحتالل من العقاب هو ما شجعها على التمادي في عدوانها وارتكاب املزيد من الجرائم فيإاملجتمع الدولي و 

املفروض عليه. وتؤكد   السابقة عليه والحصار املشدد  املتكررة  العدوان  آثار  يعاني من  زال  الدولي لدولة  أ ما  املجتمع  ن محاسبة 

األ  في  الفلسطينيين  بحق  الجسيمة  جرائمها  على  سيكون  االحتالل  املحتلة  الفلسطينية  مختلف أ رض  مع  التعاطي  من  كلفه  قل 

ة واالجتماعية واالقتصادية والسياسية التي سيخلفها كل من العدوان على قطاع غزة وتنفيذ سياسة التطهير  نسانيالتداعيات اإل

 العرقي في مدينة القدس املحتلة. 

 

 

 : بما يلي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان   الشبكة العربيةوعليه تطالب 
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اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية املدنيين وقت الحرب للعام املجتمع الدولي وال سيما األطراف السامية املتعاقدة على   .1

واأل 1949 القانونية  التزاماتها  أمام  بالوقوف  األ ،  في  الفلسطينيين  للمدنيين  الحماية  توفير  في  واملتمثلة  رض  خالقية 

طاع ملمارسة الضغط الفلسطينية املحتلة، بالتحرك العاجل واتخاذ االجراءات الفاعلة لوقف العدوان اإلسرائيلي على الق

زهاق املزيد  إرواح سكانه والحيلولة دون  أ الجاد على دولة االحتالل لوقف عدوانها الفوري على قطاع غزه املحتل وحماية  

القانون   ملبادئ  االحتالل  دولة  احترام  ممتلكاتهم، وضمان  بحقهم وبحق  الجسيمة  لترويعهم والنتهاكاته  منها، ووضع حد 

 تعد ملزمة له في كل األحوال. نساني التي الدولي اإل

املتخصصة   .2 املتحدة  األمم  ومؤسسات  الدولي  القسري  الاملجتمع  التهجير  عمليات  وقف  أجل  من  اإلجراءات  كافة  تخاذ 

 الجماعي التي تنفذها قوات االحتالل اإلسرائيلي لسكان القطاع. 

املحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي قام االحتالل باقترافها في القطاع، والتي   .3

عطوا األوامر بارتكابها وكل  أتستهدف املدنيين واألطفال في كل عدوان شنته على القطاع، ومحاسبة قادة االحتالل الذين  

 من قام بتنفيذها.  

 بملنظمات اإلنسانية الدولية ضرورة قيام ا .4
ً
في قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء  توفير االحتياجات اإلنسانية للمهجرين قسريا

 واملستلزمات الطبية واألدوية ومياه الشرب النظيفة.  

 

 

 

 انتهى 

 2021مايو  18


