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 ورقة حقائق 
 حول النساء والنزاع المسمح

 
 .النساء في قطاع غزة الفمسطينيين وخاصة   عمىيل األمد االحتبلل االسرائيمي الطو ر يمدى تأث ىذه الورقة تظير

في أوقات النزاع ىا لتعزيز  المستمرة وتظير الورقة السياق التاريخي لتطور حقوق المرأة ومحاوالت المجتمع الدولي
والتي  ،المرأةلبلنتياكات عمى كما تظير األثار غير المباشرة  .كما ىو الحال في األوضاع العاديةالمسمح 

 .تسبب في معاناة كبيرة ليات
مًا بشكل مباشر من وتستعرض الورقة االنتياكات اإلسرائيمية التي تتعرض ليا النساء واإلناث الفمسطينيات عمو 

أعداد الضحايا، وفي الوقت نفسو تستعرض اآلثار غير المباشرة من خبلل استعراض األرقام خبلل استعراض 
 .، ألعداد المنازل المدمرةواإلحصاءات

 
 صنع السالم وحماية حقوقين فيتين تعزيز مشاركحماية النساء في النزاعات المسمحة و 

 

تشكل النزاعات المسمحة مصدرًا الرتكاب عدد كبير ومتنوع من االنتياكات سواء انتياكات قواعد القانون الدولي 
لنساء واألطفال وغيرىم من ااإلنساني أو القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وتثبت الوقائع وتجارب الشعوب أن 

الفئات الضعيفة والميمشة ىم األكثر تأثرًا بالنزاعات المسمحة سواء المحمية أو الدولية، وىم من يدفعون الثمن 
انتياك األطراف المتنازعة لمحماية التي أقرتيا ليم قواعد القانون الدولي ويتحممون اآلثار والتبعات الناشئة عن 

 عالمية الم قرة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان. اإلنساني، ولحقوقيم ال
توفير حماية خاصة ليذه الفئات، وعمى وجو  نحوتطور القانون الدولي اإلنساني في السنوات األخيرة و 

(، حول 2000( لعام )1325الخصوص النساء، وكان اإلنجاز األكبر عمى ىذا الصعيد قرار مجمس األمن رقم )
بناء السبلم. ولم يكتِف عمميات لحرب وتعزيز دورىا في منع الصراعات وحميا وفي حماية المرأة في وقت ا

مراقبة أوضاع النساء في خمق آليات لالمجتمع الدولي بقرار مجمس األمن المشار إليو بل سعى إلى تطويره و 
الذكر ىي القرار حيث أقر مجمس األمن جممة من القرارات المرتبطة بالقرار آنف النزاعات المسمحة حول العالم 

(. واحتفل مجمس األمن في تشرين 2009( لعام )1889( والقرار )1888( والقرار )2008( لعام )1820)
(، وفي ديسمبر من العام 1325سنوات العتماد القرار ) 10( بذكرى مرور 2010األول )أكتوبر( من عام )
 (.1960نفسو أصدر القرار رقم )

 

حماية حقوق النساء في النزاعات المسمحة وتعزيز مشاركتين في صنع  التطورات عمى صعيد تعزيز وجاءت
تاريخ طويل من كفالة حقوق المرأة في القانون الدولي، بدءًا بميثاق األمم المتحدة الذي كفل الحقوق  السبلم بعد

ًا مرور وخاصة التمييز عمى أساس الجنس،  ،والحريات لمناس جميعًا دون تمييز عمى أي من أسس التمييز
باإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان الذي كفل الحقوق والحريات لمذكور واإلناث والرجال والنساء عمى حد سواء، 

دين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ووصواًل إلى يالعو 
التي تعترف لمنساء "بحق التصويت والترشح ، 1952ة لممرأة االتفاقيات الخاصة بالنساء اتفاقية الحقوق السياسي

في جميع االنتخابات والييئات المنتخبة وبتقمد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة بشرط التساوي 
، اتفاقية الرضا بالزواج، والحد األدنى لسن 1957، اتفاقية جنسية المرأة ”بينين وبين الرجال دون أي تمييز

 1979التمييز ضد المرأة )سيداو(  ، اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال1962زواج ال



 العدوان اإلسرائيمي وآثاره عمى النساء في قطاع غزة
غير مسبوق في قسوتو ودمويتو وحجم التدمير الذي لحق بالممتمكات الخاصة والعامة عدوان لقطاع غزة  تعرض

يوليو  7يوم االثنين الموافق ، وىو عدوان شرعت فيو قوات االحتبلل يوماً  51واألعيان المدنية واستمر عمى مدى 
( شخصًا من 2219. وقتمت قوات االحتبلل خبلل العدوان )2014أغسطس  26الموافق يوم الثبلثاء  وتوقف
 ، كما تسبب في ىدم وتدمير(( سيدة300ح من بينيم حوالي )يجر  10000نحو ) ت( سيدة وأوقع294بينيم )

وتيجير مئات آالف السكان من منازليم. وشكمت النساء نسبة كبيرة من بين  المنازل السكنية عشرات آالف
اآلثار السمبية الكارثية الناجمة عن  نتحممن من ي، فيلعدوان سواء بشكل مباشر أو غير مباشرضحايا ا

المرأة إن لم تكن قتيمة فقي. اء في قطاع غزة إلى جحيم حقياالعتداءات اإلسرائيمية المتكررة، التي تحول حياة النس
المسئولة عن استمرار الحياة األسرية  كونياأو جريحة، فيي التي تتضاعف معاناتيا في حاالت التيجير القسري 

ورعاية األطفال ومحاولة التخفيف من اآلثار النفسية التي تمحق بأطفاليا جراء تعرضيم لتجارب صادمة بالرغم 
 الصدمات النفسية. من أنيا نفسيا تقع تحت تأثير 

وىي التي تخسر عندما يقتل زوجيا فيقع عمى كاىميا عبء رعاية األسرة بالكامل وتوفير مصدر دخل ليا في 
ظل مجتمع تتفشى فيو ظواىر البطالة والفقر، وىي التي يقتل أطفاليا أمام ناظرييا دون أن تتمكن من توفير 

تفقد مسكنيا وتفقد معو السكينة والخصوصية وتبدأ كما  ا،أو أي جزء من جسدى الحماية ليم، بل وتفقد نظرىا
 . األلمو  رحمة المعاناة

 
 العدوان االسرائيمي "عممية الجرف الصامد"  أعداد المنازل المدمرة كمي وجزئي جراءجدول يوضح 

  2014أغسطس  26يوليو إلى  7 ما بين
 

 نوع الضرر العدد
 إجمالي عدد المنازل المدمرة 23054
 المنازل المدمرة تدمير كميعدد  8337
 جزئيالمنازل المدمرة  23717

 
 أعاله تخضع لعميمة تدقيق وىذه األرقام قابمة لمتعديل. ولمالحظة/ األرقام الواردة بالجد

 
دون ضرورة أو تمييز أو  واستيداف منازليم قتل المدنيين ئمارتكاب جرابوتميز العدوان اإلسرائيمي األخير 

 المدفعي والصاروخي،القصف  جحيم من محاوالتيم اليروبأثناء مت المئات داخل منازليم و تناسب، حيث قت
مشفوعة بالقسم تظير معاناة المرأة الفمسطينية الناشئة عن  اتمقتطفات من إفاد الورقةورد تو مجوء ألماكن آمنة وال

  عمى النحو اآلتي: ،الجرائم اإلسرائيمية
 

 عائمة النممة
الطائرات وىدير  أزيزافاقت رفح عمى  1/8/2014صباح يوم الجمعة  الموافق من  لنصفالتاسعة واالساعة 
أخذت مدينة و المن المناطق السكنية في المنطقة الشرقية من وبدأ الصوت يعمو بما يشير القترابو الدبابات 
ة من صباح اليوم بالرغم من أن الساعة السادسالقذائف تتعالى وتشتد بين الحين واالخر االنفجارات و  أصوات



ساعة والمتفق عمييا بين فصائل المقاومة واسرائيل برعاية  72اليدنة  التي أعمن عنيا لمدة نفسو كانت بداية 
 دولية. 

 :اسراء النممة
، وتسكن في حي التنور في المنطقة الشرقية في متزوجة وام لطفمين صغيرينفتاة تبمغ العشرين ربيعًا من عمرىا 

 شخص في منزل مكون من طبقتين. 15مع عائمة زوجيا المكونة من مدينة رفح، تسكن 
 من منزلناقصف عنيف وأصوات قذائف تقترب من صوت سمعنا  ،1/8/2014الموافق  صباح يوم الجمعة

االسرائيمية  اليروب من المنطقة تفاديا لممجازرالجيران يحثون بعضيم البعض عمى صوات أ ىتعالفجأة بدأت تو 
بالخروج من منزلي وحين رأينا الناس تخرج من كثيرًا ترددت شعرت بالخوف و  ،اعية وخزاعةفي الشجحدث كما 

 26وائل  من بيتنا حممت ابنتي عبير عمرىا عامين وحمل زوجي طمعنابالفعل  خشينا البقاء في المنزل،بيوتيا 
ثبلث شيور انجبوه  قصي" عمره الوحيد الطفل " ابنو سنة 25يوسف  وهأخحمل ابني شريف ثبلث سنوات و  سنة
 10سنة وشيد  11خوات زوجي نغم أيضا أسنة و  23زوجتو والء  كانت معنا سنوات من الزواج و  3بعد 

 سنوات.
و فجأة سمعت صوت انفجارات وشعرت بنفسي أطير في اليواء وأسقط عمى األرض البمبيسي شارع وصمنا 
 من األعمى وشاىدت بترت ياينيا أدركت أنح ،مم أجد قدمي االثنيننظرت فما قدرت  أن أنيض ولكنحاولت 
وسمعت صوت انفجار عنيف آخر  ممقى بجانبيا ال يتحرك وزوجيا يوسفبجانبي قطعتين أصبحت سمفتي 

 وشاىدت غبار كثيف انتشر بالمكان.
ا ابنتي أن ترفعتحاول جاىدة  عبير منياعيناىا بالدموع في حين تقترب طفمتيا  وتترقرقاسراء عن الكبلم  تتوقف

صبحت في كل مكان من البيت أالكراسي المتحركة  قول:كرسييا المتحرك .. ت وىي تجمس عمىالى حضنيا 
 جميع المؤسسات أىدتنا كراسي متحركة!!!!!مضيفة بحسرة  وتتنيدمعرض لكراسي متحركة ..  وكأننا

 م" أخت زوجي،وصمت االسعافات وتم نقمي في نفس اإلسعاف الذي وضعت فيو "نغ :لتواصل حديثياتعود و 
وصمنا لمستشفى أبو يوسف النجار، وبعدىا لم جسدىا وبطنيا مفتوح ومخيا طالع، عن  مفصولة رجمياشاىدت 

أعمم ما حدث فقدت الوعي ولم أفق إال وأنا في مستشفى ناصر بعد سؤالي لممحيطين أين أنا فأبمغوني أنني في 
ويمنع نيم بخير ولكن في المستشفى االوروبي أ نيو والدي وزوجي وعائمتي أخبر أعن  يمسألتو ، مستشفى ناصر

حضروا ابنتي ألراىا وكان وجييا محروق وقدمييا محروقة أبعد يومين أىل رفح من الوصول الى خانيونس، 
ويداىا بيا جروح أما ابني وزوجي تم نقميم بعد اسبوع من الجريمة البشعة التي دمرت حياتنا "يوم الخميس " من 

 .أي بعد اسبوعالى مستشفى ناصر  المستشفى األوربي
عزيمتيا وتواصل  كي تيدأ وتستعيدالحديث ننتظر برىة وتتوقف عن  تعود بكرسييا الى الوراءلتندفع بشدة 

قد وأنا ممقاة عمى األرض بجانبي و  شاىدتياعمى الفور أما زوجتو والء  تبين أنو قتل: يوسف شقيق زوجي ياحديث
شيور الذي كان يحممو والده وجدوه  3مستشفيين وابنيم الوحيد الطفل قصي من  جسدىا قطعت نصفين تم تجميع

صيب بحروق بالغة وشظايا متفرقة في جميع انحاء صدره واحدة منيا أامتار عن والده و  5وقد سقط عمى بعد 
بجروح وحروق في  "شيد"اخت زوجي في نفس الوقت وأصيبت أختيا  "نغم" قتمتاحدثت اصابات في بطنو كما 

 ن من حالة نفسية صعبة.شظية في االذن أفقدتيا السمع وتعاني اآلكما أصيبت بوقدميا  ياىا ووجييد
كانت كمن عن الحديث كان يبدو عمى إسراء االنفعال الشديد ويتحشرج صوتيا فتتوقف  واألخرى الفينةبين 

 وتعود لتكمل "كرسي متحرك أصبحت رىينة" :تنظر الى نفسيا وتقول يستعيد مشاىد المأساة فيعايشيا مرة أخرى،
كان الذي نقل ابني وزوجي بو لمستشفى ناصر في نفس اليوم : م عاشتيا في المستشفياتالآرحمة عذاب و  فصول



 زوجي كما أنا اصبح وكانت المصيبة واحدة يتيم لمحظات أ.. ر  الخميلفي ىمي مستشفى األالموعد تحويمي الى 
 .صرنا عيمة معاقة"" وفقد احدى عينيو ساقوبترت بن الثبلث أعوام شريف اوابني اليمنى  ساقووبترت  اً قو مع

، خسرتو ىو اآلخر، رغم أنو "متفتت"الذي أحممو في بطني  الجنينبان  األطباء خبرنيأفي مستشفى الخميل 
من وجودي في مستشفى الخميل نقل يام أبعد ثبلث أثناء الفحص في خانيونس أخبرني األطباء أن الجنين بخير. 

ابني ما شفت و  زوجي وأوالديفي الخميل بعيدة عن  جي وابني الى مستشفى المقاصد بالقدس واستمر عبلجيزو 
  . كنا نطمئن عمى بعضنا فقط من خبلل الجوال.حتى خروجو من المستشفى بعد ثبلث شيور شريف

سادنا خسرناىا وال عدنا الى بيتنا في رفح لنكتشف أن الخسارة لم تكن فقط بأشخاص فقدناىم أو أجزاء من أج
تشوييات تركت آثارىا عمى أجسادنا.. طفمي الصغير شريف ابن الثبلث أعوام يرفض االقتراب منى ومن أبوه 

"ىذا ويتيمنا أننا السبب في قطع رجمو وما أصابو بسببنا، وحين أخدوه لرؤية ابوه في المستشفى لم يعرفو وقال 
 أبوهيقبل عمى اآلن بدأ ، ولكن منذ أسبوع تقريبا  "شريف الكبير" ومتعمق بجدهوأنا ال يقبل عمًي، مش أبوية"  

ويتيما بأنيا  أموثبلث شيور كفيمة تنسيو  حتى المحظة، يقبل عمىً  ال أما انا. لمفسحة ه معو بالسيارةذيأخألنو 
داث األح يتذكردأ "  شوية شوية بقصفونا ويوسف نزل منو الدم" بيقول:  لما يحكي عن الحادثىي السبب. 

 دخول الشارع الذي تم استيدافنا فيو. ن مكان الحادث يبكي ويرفض عوحين المرور  ويحكي
فجأة تيرب بكرسييا وتترك المكان ... تتجو الى ركن آخر من المنزل وعينييا تمتآلن بالدموع وصوت يزداد 

ا الصغيرة وحاجتيا حشرجة وكأنيا تختنق لتجد جدة زوجيا تشكي ليا ىميا وعدم قدرتيا عمى لمممة عائمتي
تيدأ وخبلفات زوجية لممساعدة من اآلخرين، حتى زوجيا أصبحت الحياة معو مستحيمة والعبلقات بينيم فاترة 

يزداد سوءًا خاصة أن  ووضع اقتصاديمدمر  وضع نفسيال يستطيع المحيطين بيم حميا،  لتشتعل من جديد،
 ن ال معيل..الشييد يوسف وىو دكتور صيدالني كان يعيل األسرة واآل

 لسو بنتظر انيم يعممولنا أطراف صناعية كما وعدونا ولكني متى ؟؟؟ ال نعرف!!!!تقول اسراء: 
 

اتي اضطررن لميروب من منازلين أثر القصف و الملنساء الناجيات في مراكز اإليواء، معاناة ا تضاعفتىذا وقد 
غزة، وىنا تفيدنا السيدة عواطف الجندي من  الذي استيدف أحياء بأكمميا، وكان منيا حي الشجاعية في مدينة

سكان حي الشجاعية والتي اضطرت وأسرتيا لميروب من منزليم بعدما شنت قوات االحتبلل االسرائيمي عممية 
شنت خبلليا ىجمات صاروخية ومدفعية مكثفة استيدفت  20/7/2014فجر األحد الموافق برية عمي الحي 

اسع النطاق وأوقعت عشرات القتمى والجرحى في مشيد أعاد إلى األذىان الحي دون تمييز فألحقت تدميرًا و 
 أسموبيا في تدمير ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان.

 
، تجاه منازل 20/7/2014االسرائيمي قصفيا بقذائف المدفعية فجر يوم األحد الموافق  "كثفت قوات االحتالل

ة، واستمر القصف حتى ظير اليوم نفسو بعد أن المواطنين شرق حي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غز 
لساعتين لفسح المجال أمام طواقم اإلسعاف والدفاع المدني  ياوافقت إسرائيل عمى ىدنة لمدة ساعتين مددت

خالء الجرحى والجثث من شوارع الشجاعية ومن تحت أنقاض المنازل المستيدفة، وقد وثق باحث  النتشال وا 
، خالل الساعات األولى وبعد عدة أيام تم اخراج العديد ى مستشفى دار الشفاء( شييدا إل56المركز وصول )

 قتيل من المدنيين". 105من الجثث من تحت أنقاض المنازل حيث وصل العدد إلى 
 



 ياوزوج ىيسكن ت، متزوجة وأم لثبلث بنات وولد، و عاما( 57بمغ من العمر )تعواطف أحمد محمد الجندي، 
أفراد في منزل مكون من طابقين ومبني من الباطون عمى مساحة  8ياد وأسرتو المكونة من إ ياوابنسيى  ياوابنت
شعبي مكتظ بالسكان في نياية شارع الطواحين شرق حي الشجاعية شرق مدينة  تجمعوسط  يا، ويقع منزل2م70

ــا منزليغزة، ويبعد  متر  1500االحتبلل مسافة التي تسيطر عمييا قوات  48عن الحدود الشرقية ألراضي ال
 ، صّرحت بإفادة مشفوعة بالقسم جاء فييا:تقريباً 

فطار في طعام اإل أحضر وبينما كنت 19/7/2014من مساء يوم السبت الموافق  19:30مع حوالي الساعة 
فجأة اسرائيمي في محيط منطقتنا، و  شير رمضان، سمعت صوت عدة انفجارات متتالية ناتجة عن أعمال قصف

ويقترب شيئا فشيئا  عت الكيرباء والمياه عن المنطقة بسبب القصف ثم بدأ القصف االسرائيمي يشتد تدريجياً انقط
سمعت صوت انفجارات  20/7/2014األحد الموافق  من فجر 00:00من محيط منزلنا. ومع حوالي الساعة 

يشير إلى قرب القصف من وطان الصوت واىتزاز المنزل كانت ناتجة عن قصف مدفعي اسرائيمي  عنيفة جداً 
والذي كان في زيارة عندنا  عاماً  80نا وأفراد أسرتي ووالدي البالغ من العمر أ، وفي األثناء تجمعت منزلنا

القذائف عمينا في غرفة واحدة في الطابق األرضي من المنزل ثم تواصل تساقط  شظايا واحتمينا من تساقط
ينتشر بشكل  طوال الميل وكان الدخان مى منزلناع تساقطت الشظاياكنا نسمع بجوار منزلنا و  القذائف المدفعية

كنا نشعر بخوف شديد جدا عمى حياتنا وقضينا ليمة مرعبة جدا من المتطاير يمؤل المكان الركام غبار و  كثيف
صباحا قررنا  6:00جراء مياجمة قوات االحتبلل لحي الشجاعية بمئات القذائف المدفعية. ومع حوالي الساعة 

لخروج من المنزل ومغادرة الحي بسبب تساقط القذائف عمى منزلنا وخوفا من تدمير المنزل فوق رؤوسنا خاصة ا
ىل الحي يتركون منازليم وييربون الى خارج الحي، وفعبل حمل أىد ابني اياد مئات المواطنين من بعد ان شا

، حولناذائف المدفعية بشكل عنيف جدا ابني اياد والدي المسن والمريض ثم خرجنا من المنزل وسط تساقط الق
 وىن وكنت قد شاىدت عشرات السيدات من أىل الحي ييربن من تساقط القذائف طوال الميل عمى منازلين

بشعورىن وحفاة األقدام وبمبلبس المنزل الخفيفة وبمبلبس الصبلة، وواصمنا الركض بأقصى سرعة تحت القصف 
رفقة مئات العائبلت من حي الشجاعية حتى وصمنا الى مستشفى بقنا ثم تمكنا من مغادرة الحي وأكممنا طري

الشفاء. وعند وصولنا المستشفى شاىدت حديقة وباحات المستشفى تعج بمئات العائبلت الذين قرروا االقامة في 
رج نا وأسرتي الى شقة أختي نادية الواقعة في بأمى قطاع غزة، وعندىا ذىبت المستشفى لحين انتياء العدوان ع

جبل الزيتون خمف مستشفى القدس بحي تل اليوى غرب مدينة غزة لئلقامة عندىا ليوم او اثنين بانتظار توقف 
ومكونة  2م150عمما بأن شقة نادية مساحتيا  ًا،يوم 13القصف والعودة الى منزلنا. وقضينا في شقة أختي نادية 

شبان، حيث كانت الكيرباء طوال الوقت  3 فرد بينيم 11من ثبلث غرف وصالة وحمام ولدييا أسرة قواميا 
ياد إطالبات جامعة وكذلك باقي أوالد  مقطوعة عن المنطقة، وكنت أنا وابنتي ورييام وجييان بنات ابني اياد وىما

وزوجتو ننام في غرفة واحدة وكنا طوال الوقت مضطرين الرتداء مبلبس ثقيمة ومستورة ونغطي شعورنا بسبب 
مع زوجيا وأوالدىا، وكنا نعاني كثيرا من قمة المياه خاصة وأننا في فصل الصيف وفي وجودنا في شقة اختي 

أجواء حارة جدا، وكنا نصطف في طابور لدخول الحمام لبلستحمام بسبب حضور عائمة خالي كامل المكونة من 
ختي أر عن شقة مت 100التي تبعد مسافة فرد والذين كانوا يقيمون في مركز ايواء مدرسة مممكة البحرين  13
لى الشقة بشكل يومي كمما احتاج أحد منيم لدخول الحمام أو االستحمام، وكنا نعاني كذلك من قمة األكل بسبب إ

ثر ذلك إع من الخصوصية. وعمى عددنا الكبير ال سيما وأننا في شير رمضان، ولم نكن نشعر أبدا بأي نو 
ي مركز ايواء مدرسة بنات الزيتون االعدادية "ب" القريب من قررت انا وأسرتي ترك شقة أختي واالنتقال لئلقامة ف

يواء فمم نجد أي متسع ألسرتنا في الفصول الدراسية بحيث كانت كل غرفة أختي. وفعبل انتقمنا الى مركز اإلشقة 



ق بفرد من النساء واألطفال، واضطررت أنا وأسرتي لئلقامة في ممر يقع في الطا 50دراسية تحتوي عمى 
من الجية الشمالية لممدرسة، وقمنا بصنع خيمة من البطاطين لكي ال نكون مكشوفين لممئات من  األرضي

أسر من  4الشبان البلجئين مثمنا الى المدرسة من حي الشجاعية. وفي نفس الوقت انضم الينا لئلقامة في الممر 
ثبلثة أيام ننام عمى األرض في فرد  42فردا، وقضينا معا وعددنا  35عددىم نحو و أقاربنا من عائمة الجندي 

الممر بدون فرشات أو أغطية، وبعد ذلك تعاطف معنا مدير مركز االيواء وفتح لنا مطبخ المعممين الموجود 
والبلجئة الى المدرسة ولم يتم  اً ر سقبممر المدرسة ولم يتم تسجيل عائمتنا ضمن كشوفات العائبلت الميجرة 

 متأخرينا من المدرسة بعد توزيعيا عمى مئات العائبلت الميجرة وحضورنا تسميمنا فرشات أو أغطية بسبب نفاذى
مكونة من  يوميا وىي عن منازلنا، وبدأ المشرفون يوزعون عمينا وجبات طعام سراً لمركز االيواء بعد تيجيرنا ق

 9مساحتو سيدة وطفل في المطبخ الذي تبمغ  30معمبات تونة ولحمة مجففة وفول وجبنة وخبز. وكنا ننام نحو 
عمى األرض طوال الوقت ونحن نرتدي مبلبس ثقيمة ومحافظة وسط أجواء حارة جدا لكي ال نكون مكشوفين  2م

منذ انتقالنا لمشبان من المارة، بينما كان ابني اياد وزوجي ومحمد ابن اياد ينامون عمى األرض في الممر. و 
ظروف قاسية جدا بحيث نضطر لبلصطفاف في  مدة شير كامل ونحن نعاني قضينايواء لئلقامة في مركز اإل

الجئ  3500طابور طويل لتعبئة بعض قارورات مياه الشرب من خزانات المدرسة التي توفرىا الوكالة لنحو 
ويل لدخول المرحاض أو االستحمام من االصطفاف في طابور ط أيضا ة، وكنا نعانييوىي بالطبع غير كاف

أختي وىذا األمر محرج جدا لنا مع مرور الوقت، وكنا كذلك طوال الوقت الذىاب الى شقة  أحيانًا نضطر إلىو 
نشعر بالحر الشديد من جراء أشعة الشمس الحارة التي تضرب خيمتنا المصنوعة من البطاطين وبسبب انقطاع 

لنفاذ الكيرباء طوال ساعات النيار عن المدرسة. وبعد انتياء العدوان عمى قطاع غزة ودخول اتفاق اليدنة حيز ا
عدنا الى منزلنا فشاىدت الطابق الثاني مدمرا بشكل بالغ من جراء تساقط  26/8/2014مساء يوم الثبلثاء 

القذائف االسرائيمية عميو وكذلك شبكة الكيرباء في المنزل وخزانات المياه فقمنا بإصبلح بعض األضرار وعدنا 
 لئلقامة في منزلنا.   

 

ل المدنيين في منازليم ولكنيا أيضَا استيدفت ذوي االحتياجات الخاصة حيث قوات االحتبلل بقت ىذا ولم تكتفِ 
من فجر السبت الموافق  4:42قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيمية، صاروخًا واحدًا، عند حوالي الساعة 

 ، تجاه مبنى جمعية مبّرة فمسطين لمرعاية، الكائنة شرق نادي بيت الىيا الرياضي في محافظة12/7/2014
شمال غزة. وتسبب القصف في قتل اثنتين من ذوي اإلعاقة المركبة )العقمية والجسدية( وىما: سيا مصباح أحمد 

صابة ) 31عامًا(، عبل حسن محمد وشاحي ) 38أبو سعدة ) ( أشخاص، ثبلثة منيم من ذوي اإلعاقة 4عامًا(، وا 
عامًا(، سالي نعيم صقر  31ض نمر حمادة )عامًا(، ومي ناى 26باإلضافة لمربيتيم، وىم: أحمد كامل األعور )

عامًا(، وجميعيم أصيبوا بشظايا في أنحاء متفرقة  53عامًا(، والمربية: سموى درويش أحمد أبو القمصان ) 19)
 ل عدوان والشفاء جراحيم بالخطيرة.من الجسم، ووصفت المصادر الطبية في مستشفيي كما

ص ذوي التي تعتني باألشخالجمعية مبرة فمسطين لمرعاية و  ةتنفيذي ةر مدي التي تعملجميمة أبو شوقة  أفادتىذا و  
الوالدين او صعبة كفقدان  اجتماعيةالخاصة الذين يعانون من ظروف  االحتياجاتذوي اإلعاقة العقمية الشديدة و 

ئية والجمعية ىي عبارة عن مؤسسة إيوا  ،ةاألسر بين ق و زوجة أب ترفض وجود ىذا المع ،طبلق األم، ىماحدأ
حوالي  جاء في إفادتيا: عند، معاقاً  49 تأويحيث إنيا ، ضاً أيتعمل عمي مدار الساعة وىي مبيت لممعاقين 

عبر إذاعة القدس بقصف يستيدف  سمعت خبراً  12/7/2014من فجر يوم السبت الموافق  4:30الساعة 
إلي التمفاز  انتقمتل الحدث, جمعية لممعاقين في بيت الىيا وىذه كانت معمومات أولية من قبل اإلذاعة حو 



ذا بياتفي النقال يرن من عضو الجمعية التي أديرىا )فاطمة أبو رشود( وأبمغتني بأن  لمعرفة تفاصيل أكثر وا 
توجيت ، واجدين بالجمعيةقين المتو صور اإلصابات و الضحايا من المع التمفزيون يبثلجمعيتنا و  االستيداف
ربعة أالثبلجة والباقي إصابات وعددىا  غني أحد األطباء بأن ىناك جثة فيأبم ،كمال عدوان مستشفىمباشرة إلي 

( وىي نزيمة في عاماً  31توجيت لثبلجة شاىدت )عبل حسن وشاحي( ) ،الشفاء مستشفىتم تحويميم إلي 
 ،ة كمياً بعدىا توجيت إلي مقر الجمعية فوجدتو مدمر  ،من المحم متفحمة عبارة عن كتمة شاىدت جثتياالجمعية 

عندىا أفادوني بأنيم في قسم ، اقي النزالء في الجمعيةعمي ب لبلطمئنانالشفاء  مستشفىبعدىا توجيت إلي 
( وىي من األشخاص عاماً  31) مي ناىض حمادةت النزيمة دإلي القسم فوج اتجيتالحروق ) العناية المركزة( 

وسموي درويش  ،و الساقين والذراعينو البطن ذوي اإلعاقة ولدييا شمل دماغي رباعي مصابة بحروق في الوجو 
مصابة بحروق في كامل جسميا وشظايا  ،ية في الفترة الميمة في الجمعيةتعمل مرب( و عاماً  53) بو القمصانأ

) أحمد األعور( ذا حسب ما أفاد بو األطباء, وىناك )سالي صقر( وىو  ىيسر بالرأس و شظية كبيرة في القدم ال
الساعة يتيم إال في حوالي ؤ من ر  لم أتمكن حروقيم خطيرةوا في العناية المركزة و كان وىم نزالء بالجمعية أيضاً 

صابة كليما و ياىدت حروق شديدة في وجيش ،من صباح اليوم ذاتو 11:00  في أنحاء متفرقة من جسدىما وا 
 ةبو سعدأحمد أكمال عدوان جثة النزيمة سيي مصباح  مستشفىصمت إلي منيما في الرأس في ىذه المحظة و 

ان الي كمال عدو  مستشفى إلىتوجيت عمي الفور ، بمغني بذلكأالشرعي عنيا و  حيث ىاتفني الوصي (عاماً  38)
 ) سيا( جثة متفحمة.الثبلجة حيث كانت النزيمة

ويشير الجدول اآلتي إلى حصيمة عمميات جمع المعمومات في مركز الميزان حول الخسائر البشرية واألضرار 
يوم االثنين الموافق  شرعت فيو قوات االحتبلل، الذي اث ومساكنيم خبلل العدوان األخيرإلنالتي لحقت بالنساء وا
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 جدول يوضح عدد المدنيين الذين قتموا خالل عممية الجرف الصامد
  

 نوع الضرر العدد
 قتمى من النساء 294
 قتمى من األطفال 552
 قتمى إناث من بين األطفال 189

 عدد النساء الالتي ىجرن أثر ىدم المنازل 67649
 

 أعاله تخضع لعميمة تدقيق وىذه األرقام قابمة لمتعديل. ولمالحظة/ األرقام الواردة بالجد



 الخالصة والتوصيات
 

ت االحتبلل كونيا مستيدفة ة النتياكات مباشرة عمى أيدي قواأالمعطيات الواردة في ىذه الورقة تعرض المر  تظير
 وأن قوات االحتبلل تتعمد استيداف النساء واألطفال بالقتل وبينما تحاول اليروب، وىي في منزليا وبين أطفاليا

 واإلصابة بالنظر لما تممكو تمك القوات من قدرات تقنية تمكنيا من التحقق مسبقًا من األىداف التي تياجميا.
 

فباإلضافة لكونيا ضحية مستيدفة بالقتل فيي التي تتحمل  االستثنائية لممرأة الغزية عاناةوتمفت الورقة إلى الم 
قتل زوجيا وفقدان األسرة لممعيل، كما يقع عمى عاتقيا وىي المروعة التخفيف من روع أطفاليا، ووسط تبعات 

ىذا باإلضافة . ر منزلياحالة الخوف والقمق ىي مضطرة لمواصمة أدوارىا المنزلية حتى بعد أن تيجر قسريًا ويدم
 إلى كونيا من يتحمل التبعات االقتصادية واالجتماعية لتفشي الفقر والبطالة.

 

الورقة ارتكاب قوات االحتبلل انتياكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي  الحقائق التي أظيرتيا وتشير
 يات الخاصة بالنساء وقرارات مجمس األمن ذاتاإلنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان بما فييا االتفاق

 ، ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.العبلقة بالنساء والنزاع المسمح
 

مركز الميزان لحقوق اإلنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد الستمرار االنتياكات اإلسرائيمية الجسيمة لقواعد  
حماية خاصة لممدنيين وال سيما تمك التي توفر حماية خاصة لمنساء واألطفال،  القانون الدولي اإلنسان التي توفر

فإنو يشدد عمى أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماتو األخبلقية والقانونية تجاه حماية النساء 
رارات مجمس األمن الفمسطينيات من االنتياكات اإلسرائيمية وضمان احترام مبادئ القانون الدولي وتفعيل ق

 واالتفاقيات الخاصة المتعمقة بتعزيز حماية حقوق النساء.
 وعميو فإن مركز الميزان لحقوق اإلنسان يطالب:

 

  المدنيين في األراضي الفمسطينية عمومًا ومن حماية المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماتو القانونية واألخبلقية تجاه
 ة عمى وجو الخصوص.بينيم النساء واألطفال في قطاع غز 

  المبلحقة والمسائمة عن االنتياكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي والسيما تمك ب بالوفاء بالتزاماتو،المجتمع الدولي
والسيما اتفاقية  بموجب قواعد القانون الدوليق اإلصابة واإلعاقة بيم، التي تودي بحياة النساء واألطفال أو تمح

 .جنيف الرابعة
 مم المتحدة لممرأة بالعمل عمى حماية النساء في األراضي الفمسطينية المحتمة والعمل عمى تعزيز حماية ىيئة األ

، واتخاذ التدابير الكفيمة بفضح الممارسات والجرائم اإلسرائيمية التي ترتكب بحق النساء في النزاعات المسمحة
 النساء في قطاع غزة.

 التحرك لوقف العمل عمى تفعيل دور األمين العام لؤلمم المتحدة و ب ،وكيل األمين العام المعني بشؤون المرأة
 وضمان احترام االتفاقيات وقرارات مجلس األمن ذات العالقة. االنتياكات اإلسرائيمية المتكررة بحق النساء

 

آلية كما يدعو المركز إلى تأسيس إطار جامع لرصد وتوثيق االنتياكات الموجية ضد النساء والعمل عمى إقرار 
دورية لكتابة التقارير ورفعيا إلى األمين العام لؤلمم المتحدة لضمان إطبلع مجمس األمن والجمعية العامة حول 
ىذه االنتياكات التخاذ التدابير التي من شأنيا الحد من ىذه االنتياكات واتخاذ اإلجراءات التي من شأنيا ضمان 

جزءًا من عمميات إعادة اإلعمار وأن تؤخذ حاجات النساء بيين  إشراك النساء في عمميات بناء السبلم، وأن تكون
 االعتبار في كل األحوال.

 انتهى،


