
 جرائم وانتهاكات للقانون الدوليسلطات اإلحتالل االسرائيلي تقترف                  

 

سطينية المحتلة منعطفا خطيرا منذ  سطينيين في األرض الفل سلطات االحتالل بحق الفل  7دخلت انتهاكات 

أيار الجاري، حيث بدأت في استفزاز  المصلين في الحرم القدسي الشريف وباحاته وتقييد الوصول اليه 

المعدني المغلف وصووال ال  االتتدا  المباشور تل  المصولين داخل المسوجد األبصو  بالرصوا  الحي و

بالمطاط والغاز المسووويل للدموم مما أوبش تشووورات االصووواباتد وبد امتدت اذا االتتدا ات لتشووومل حي 

بهدف االسوووتيال  تل   للتنكيل من ببل المسوووتوطنين وشووورطة االحتاللأاله الشوووير جرال الذي يتعرض  

ذي يتفش  في األرض الفلسطينية ، وذلك خدمة لإلستيطان االحاللي المنازلهم توطئة لترحيلهم منها تنوة

د تل  أن التحول األكبر في مجرى اذا األحداث اندالم المواجهة العسووكرية  ويلتهمها في سوويات تهويداا

أيار الجاري وما يتخللها من استهداف للمدنيين والممتلكات والمباني الخاصة  12من   امش بطام غزة بد 

وبد تخلل ذلك،  نحو ال تقتضوووويه ضوووورورة حربية ملحةد كتدبير تقابي وتل  والعامة تل  نطات واسووووش

خطابا تنصريا للمستوطنين والمتطرفين مشبعا بالكرااية والتحريض تل  المواطنين الفلسطينيين حيثما 

 د1966من العهد الدولي للحقوت المدنية والسياسية لعام  20، تل  نحو مخالف للمادة وجدوا

اإلضطالم بدوراا االنساني في تقديم خدمة االسعاف  الفلسطيني وكالعادة باشرت جمعية الهالل األحمر

أثنا  ذلك ال  الف األشخا ، وتعرضت آوالطوارى  للمصابين والمرض  والمنكوبين فطالت خدماتها 

انتهاكات متنوتة من اتتدا ات تل  أطقم ومركبات االسوووووعاف واتابة او منش وصوووووولها ال  الضوووووحايا 

 الطارئةد، واو ما سيتم توضيحه أدناادومحتاجي الخدمات الطبية 

وتشوووكل اذا األفعال  واذا السووولوك لدولة االحتالل االسووورائيلي انتهاكا واضوووحا لمبادى  وبواتد القانون 

الدولي االنساني وبانون حقوت االنسان، بل ويرتقي بعضها ال  مستوى جرائم الحرب استنادا ال  المادة 

 ة الجنائية الدوليةدالثامنة من النظام األساسي للمحكم

 االنتهاكات تل  النحو التالي: أام ويمكن تصنيف

 أوال: انتهاكات بحق جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

، اضافة  حالة في بطام غزة 779حالة في الضفة الغربية بما فيها القدس و  6225تعاملت الجمعية مش  

اتابة وصووووول  13انتهاكا منها  36 تعرضووووت خاللها ال و شووووخ  تضووووررت منازلهم، 230ال  ايوا  

اإلسوووعاف،  طوابماتتدا  تل   11اتتدا  تل  المركبات والحات أضووورار فيها،  11 مركبات االسوووعاف،

إضافة إل  ذلك،  دوحالة واحدة في بطام غزة  تضرر فيها زجاج مبن  فرم جباليا ومركز االسعاف فيه

اناك إتابة كبيرة لمركبات اإلسوووعاف في الضوووفة جرا  إغالت العديد من الطرت الرئيسوووية مما اضوووطر 

وتتوزم االصووابات في الضووفة الغربية من حيث   المركبات إل  سوولوك طرت أخرى تسووتغرت وبتا أطول

 نوتها كما يلي:

 611الرصا  الحي                          

 1705ني المغلف بالمطاط   الرصا  المعد

 3536اختنات بالغاز                          

 13داس                                    

       353ضرب وحروت                      



  7شهدا                                 

ي ناتجة تن شووووظايا وباسووووتثنا  اصووووابة واحدة بالرصووووا  الحي فه ،1530 االصووووابات في بطام غزة

( من  201)  26.6، تلمووا أن القصوووووووف الموودفعي والطيران وركووام المنووازل واألجزا  المنبعثووة منهووا

 المصابين أطفالد

 

من اتفابية  63مخالفة صريحة للمادتان ويشكل التعرض لعمل الجمعية من ببل دولة االحتالل االسرائيلي 

المكمل التفقيات جنيف  1977الضوووووووافي االول لعام من البروتوكول ا 17و  1949جنيف الرابعة لعام 

اللتان تجيزان للجمعيات الوطنية للصووليب األحمر والهالل األحمر  مباشوورة نشوواطاتها وفق المبادى  التي 

من اتفابية جنيف  17و  16اتابة نقل الجرح  والمرض  انتهاكا للمادتين  حددتها مؤتمراتهاد كما يشكل 

 15ل  األطقم الطبية والمركبات الطبية والمهام الطبية تموما فهو انتهاك للمواد الرابعةد أما االتتدا  ت

تل  التوالي من البروتوكول االضوووووووافي األول، ال  جانب حظر الهجوم في جميش األوبات   16و  21و 

 دتل  المشافي المدنية  المخصصة لتقديم الرتاية للجرح  والمرض 

 ثانيا: استهداف المدنيين

، نصفهم تقريبا من النسا  219 الشهدا  في بطام غزة حسب احصائيات وزارة الصحة ال وصل تدد 

في  11واألطفال وغالبيتهم الساحقة من المدنيين الذين ال يشاركون باية صورة في القتال ، فيما استشهد 

 الضفة الغربية أثنا  مشاركتهم في أتمال التظاار واالحتجاجد

سووووي للمحكمة الجنائية الدولية وألحكام امة حرب اسووووتنادا ال  النظام األسوووويعتبر اسووووتهداف المدنيين جري

شكل خا   المادة  ساني وب من البروتوكول اإلضافي األول التفابيات جنيف التي  51القانون الدولي االن

تفرض توفير حماية تامة للسكان المدنيين من األخطار الناجمة تن العمليات الحربية  وتحظر أن يكونوا 

 فا ألي اجومداد

 (ثالثا: استهداف األعيان المدنية ) الممتلكات

سوولحة الثقيلة من طيران ومدفعية ألنتج تن بصووف بوات االحتالل المباشوور لةبنية والمنشووئات بواسووطة ا

ومن ضووووووومنها مكاتب إتالمية لوكاالت أنبا  أجنبية  ال  تدمير آآلالف منها وبعضوووووووها فوت سووووووواكنيها،

أن اذا  ا، إضوووووافة إل  مكاتب جمعية الهالل األحمر القطريد ومن الواضووووو وفضوووووائيات معروفة تالمي

شكل  ستخدم ألغراض تسكرية، وبالتالي لم يكن اناك ضرورة حربية الستهدافها، واو ما ي المباني لم ت

 1949من اتفابية جنيف الرابعة لعام  53المادة  انتهاكا لمبادى  القانون الدولي االنسووواني وبشوووكل خا 

ظر تل  دولة االحتالل  تدمير أية ممتلكات ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماتات أو بالدولة التي تح

من  52المادة و منها التي صووووووونفته ضووووووومن المخالفات الجسووووووويمة، 147أو السووووووولطات العامة، والمادة 

ال تكون  التي توجب توفير حماية تامة لةتيان المدنية بحيث 1977البروتوكول االضوووووووافي االول لعام 

فقرة )ز( من الئحة الااي بشوووووووأن بوانين وأتراف الحرب  23ادفا للهجوم او لهجمات الردم، والمادة 

 التي تمنش تدمير الممتلكات  اال اذا ابتضووووت ذلك حتما الضوووورورة الحربية، كما تحظر 1907البرية لعام 

د وتالوة ت الوسوويلة المسووتعملةمهاجمة وبصووف المدن والقرى والمسوواكن والمباني أيا كان منها 25المادة 

فان التدمير المتعمد والواسوووش للمتلكات او جريمة حرب اسوووتنادا ال  المادة الثامنة من النظام  ذلك، تل  

 للمحكمة الجنائية الدوليةد يوض  الجدول التالي األضرار التي لحقت باألتيان المدنية: اسياألس

 



 

 

 

 

 

 
 نوع المنشأة المستهدفة

 
 العدد

 729 سكنية ما بين ادم كلي وجزئيات وحد

 4271 سكنية  اتر وحداضرأ

 79 بشكل كليادمت أبراج ومباني 

 63 ةحكومي ارمق

 34 مدارس ومراكز رتاية صحية

 23 ومؤسسات ابتصادية وجمعيات ةإتالمي ارمق

 4 بنوك محلية

 120 سيارات ووسائل نقل أخرى

 2 مسجد

 
 المجموع
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 :الدوليةالمسؤولية 

توجب اذا االنتهاكات والجرائم تل  األسرة الدولية ممثلة بمجلس األمن الدولي والجمعية العمومية لةمم 

المتحدة التحرك فورا لوبفها والضوووووغط تل  دولة االحتالل لحملها تل  اإلذتان لمبادى  وبواتد القانون 

العمل وفق التزماتها القانونية  1949 لعام الدولي، كما تفرض تل  الدول األطراف في اتفابيات جنيف

المنصووو  تليها في المادة األول  المشووتركة في اذا االتفابيات بشووأن احترام وضوومان احترام ما نصووت 

 تليه في كافة األحوالد


