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شكر وتقدير
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 مقدمة

عانى الفلسطينيون ألكثر من ستة عقود من اعتداءاٍت وانتهاكاٍت مارسها االحتالل اإلسرائيلي بحقهم في مختلف نواحي 

الحياة اإلنسانية. وعزز الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006 قيوداً وجد فلسطينيو القطاع 

أنفسهم بمواجهتها في ظل صمٍت دوليٍ خيَّم على الوضع السياسي المفروض. 

ويُعد قطاع غزة، وهو من أكثر بؤر الصراع سخونة، أحد أكثر المناطق التي شهدت انتهاكات بحق اإلنسان وهجمات 

وقيود فرضها الواقع السياسي على المواطنين بشكل عام، وعلى المرأة الفلسطينية على وجه الخصوص.

وشهد القطاع ثالث هجمات متتالية خالل أقل من ستة أعوام تضمنت جميعها استهدافات لمؤسسات القطاع الخاص إلى 

جانب مؤسسات صحية وتعليمية كانت تقدم الخدمات لمئات اآلالف، األمر الذي أدى إلى تدهور األوضاع المعيشية 

على جميع األصعدة، مضيفاً عبئاً جديداً على كاهل المرأة التي تشكل حوالي نصف المجتمع الفلسطيني.

 26 الثالثاء  يوليو/تموز واستمر حتى مساء   8 الثالثاء  يوم  بدأ  -الذي  الهجوم اإلسرائيلي  من  يوماً   50 وعلى مدار 

أغسطس/آب 2014 - قامت القوات اإلسرائيلية بشن عدة هجمات جوية وبرية وبحرية، تسببت في قتل وإصابة مدنيين 

شكلت النساء نسبة كبيرة منهم، وأثرت سلبياً على جوانب حياتهن بشكٍل مباشر أو غير مباشر.

ويعمل هذا التقرير،، وهو نتاج عمل مشترك بين وزارة شؤون المرأة الفلسطينية والمرصد األورومتوسطي لحقوق 

اإلنسان، على رصد آثار ونتائج الهجوم اإلسرائيلي األخير على حياة المرأة، إلى جانب توثيق عدد من الحاالت التي 

تظهر انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي لحق المرأة الفلسطينية في القطاع.

من جانب آخر، يكشف التقرير عن األضرار الصحية على المرأة وما تسببت به الهجمات من حاالت إجهاض ووالدة 

أطفال خدّج أو مشوهين، باإلضافة إلى أوضاع رعاية النساء الحوامل والجريحات والمصابات والمعاقات خالل وبعد 

الهجوم األخير، كما يقدم شهادات حية لنساء أثرت الهجمات عليهن بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويقدم التقرير إحصائيات ألعداد القتلى والجرحى من النساء، والالتي تهدمت منازلهن بشكل جزئي أو كلي، 

باإلضافة إلى النساء الالتي يقمن حالياً في مدارس اإليواء التابعة لألمم المتحدة.ويوثق التقرير حجم األضرار 

التي تسببت بها الهجمات اإلسرائيلية على مؤسسات العمل النسائي والجمعيات النسوية في قطاع غزة، والتي 

تكبدت خسائر كبيرة نتيجة الهجوم األخير.

نفسية واجتماعية وال زلن  الالتي واجهن مشاكل  التقرير الضوء على عدد من اإلناث  إلى جانب ذلك، يسلط 

يعانين من آثار ما بعد الصدمة حتى بعد انتهاء الهجوم على القطاع، كما يوثق إفادات قدمها أطباء نفسيين تؤكد 

لنسبة  التقرير إحصائيات  نفسية واجتماعية.ويقدم  مشاكل  مسبباً  األخير عليها سلبياً  الهجوم  أثر  دخول حاالت 

األفراد ذوي اإلعاقة قبل وبعد الهجوم اإلسرائيلي األخير، كما يوثق شهادات عدد من المتضررات والمصابات 

من اإلناث ذوات اإلعاقة.
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وخلص التقرير إلى أن القوات اإلسرائيلية قامت في معظم الحاالت بانتهاك القانون الدولي باستهدافها للمدنيين، وعدم 

تم جمع  باستهتار كبير.وقد  تعاملت مع حياتهن وحاجاتهن  الهجمات، بل  آثار  النساء  لتجنيب  الالزمة  التدابير  اتخاذ 

المعلومات التي يتضمنها هذا التقرير من عدة جهات رسمية وشهادات لضحايا ومتضررات، باإلضافة إلى إفادات 

شهود العيان الذين تم التأكد من صدق رواياتهم ودقة معلوماتهم.
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1. أعلنت الحكومة اإلسرائيلية بدء عملية »الجرف الصامد« في قطاع غزة يوم الثالثاء، الثامن من يوليو/تموز. ومنذ 

بدء اليوم األول للهجوم، قُتل حوالي )17( فلسطينياً، وجرح )122( آخرون، بينهم خمسة نساء و)26( طفالً. 

2. وتسبب الهجوم اإلسرائيلي بالعديد من اآلثار السلبية والضغوطات التي زادت من معاناة المرأة الفلسطينية في قطاع 

غزة. والتي شهد وضعها تدهوراً ملحوظاً ما بين فترتي 8 يوليو/تموز – 26 أغسطس/آب 2014 وما بعدهما. 

حيث بلغ عدد الضحايا من اإلناث )489( ضحية، بما نسبته %22.7 من إجمالي الضحايا في قطاع غزة. 

3. وشكلت النساء في الفترة العمرية ما بين )18 – 59 عام( العدد األكبر من الضحايا، حيث بلغ عددهن )251( 

ضحية، تلتها الفترة العمرية للفتيات أقل من )18 عام( حيث كان عدد الضحايا )195( ضحية. أما النساء في الفترة 

العمرية )من 60 فما فوق( فكان عدد الضحايا منهن )43( ضحية. 

4. كما بلغ عدد الجرحى من اإلناث )3537( جريحة، حيث شكلن ما نسبته %31.5 من إجمالي الجرحى في القطاع.

5. ونالت النساء في الفترة العمرية ما بين )18 – 59عام( النصيب األكبر من اإلصابات، حيث بلغ عددهن )2111( 

جريحة، فيما بلغ عدد الجريحات في الفترة العمرية )أقل من 18 عام( )1206( جريحة، أما الجريحات فوق سن 

)60 عام(، فقد بلغ عددهن )220( جريحة.

6. وبلغت نسبة األيتام من اإلناث حوالي %51 من إجمالي األيتام الذين خلفهم الهجوم األخير على القطاع، والذين 

شكل أيتام األم منهم حوالي %37، فيما شكل أيتام األم واألب معاً حوالي %13 من إجمالي نسبة األيتام.

7. وتروي »مريم األسطل« شهادتها عند إصابتها ومقتل شقيقاتها في قصف إسرائيلي أصابهم بشكل مباشر، فتقول 

أوالً: استهداف المرأة 
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»كنا نجلس أمام المنزل ومعنا أبناء أخوتي يلعبون ويسقون األشجار. كانت الساعة السابعة، سقط علينا صاروخ 

مفاجئ، ثم رأيت شقيقتي كوثر وأبناء أشقائي غارقين في دمائهم«

8. ويذكر محمد الشيخ حادثة مقتل ابنة أخيه الطفلة »سارة عمر الشيخ« ذات األربع سنوات، والتي قتلت مع والدها 

عندما كانت تجلس في استراحة قريبة من منزلهم على أرجوحة في مدينة رفح، فيقول »كان المنظر مخيفاً وكانت 

جثثهم تحترق. حملت جثمان سارة حتى وصلت طواقم اإلسعاف وأخذوها مني«

9. أما »نورا حرارة« ذات الثالثين عاماً، فأصيبت بكسر في الحوض وشظايا في كامل جسدها، بعد أن ألقت بنفسها على 

أطفالها وهم نيام لتحميهم من قصف أصاب منزلهم مما أدى إلى سقوط سقف المنزل المصنوع من اإلسبست عليهم.

10. وتروي والدة الطفلة »جميلة شبير« ذات الثمانية أعوام قصة مقتل ابنتها بعد استهداف الطائرات اإلسرائيلية لهم 

في مخيم الشاطئ الذي يقع غرب مدينة غزة، فتقول »طلبُت من ابنتي أال تطيل الغياب بعد أن رجتني أن تنزل 

كي تلهو في الخارج مثل باقي األطفال. ولم يمض على خروجها من المنزل خمس دقائق حتى استهدفها صاروخ 

مع عدد من األطفال«.

11. أما عائلة أبو زيد، فقتل منها »فلسطين وصابرين«، وكل منهما أّم لعدد من األطفال. تقول »أزهار أبو زيد«، وهي 

ابنة الضحية »فلسطين«: »كان الصوت قوياً جداً وأصابني الذعر، لكنني طلبت من باقي األطفال أن يمسكوا بأيدي 

بعضهم، ثم خرجنا من فتحة في الجدار إلى بيت عمي ونجونا«. ويضيف شقيقها »مؤمن« وعمره ثالث سنوات 

»رأيت ماما عليها حجارة ... كانت ميتة«.

 12. وتروي »نعمة البطش« )70 عاماً( شهادتها على مجزرة حي التفاح بحق عائلة البطش فتقول: »صليت العشاء والتراويح، 

         ثم فجأة رأيت ضوءاً، ووقعت علينا الجدران، شعرت بيدي تحترق، وامتأل المكان بالدخان والغبار ولم أعد قادرة على 

            التنفس، حيث تم قصف المسجد المجاور ودّمر منزلي جزئياً جراء ذلك«. وفي منزل قريب كانت الشاهدة »آمال البطش«، 

       تقول: »لم أعرف ما الذي قصف، بدأت أنادي على أبنائي، ونزلنا فرأيت أشالَء وجثثاَ، وكانت الجدران مليئة بالدماء، 

          كانوا نساًء وأطفاالً«. وبالقرب من الضحايا كانت رجاء البطش أم ألربعة أطفال قُتلوا في نفس المجزرة وأصيب زوجها.  
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13. بحسب ما تشير إليه وزارة الصحة، وصلت أكثر من )100( سيدة حامل لمستشفيات القطاع نتيجة تعرضهن 

إلصابات مباشرة نتيجة الهجوم اإلسرائيلي، مثل استنشاق الغازات أو إصابات بشظايا في أماكن مختلفة من الجسم، 

وخضعت بعض النساء لعمليات جراحية وفتح بطن وعمليات استئصال الرحم نتيجة إصابتهن، فيما أدخل عدد كبير 

منهن إلى أقسام العناية المكثفة، وفقد عدد منهن األجنة.

14. وقتل عدد من النساء الحوامل في استهداف مباشر أو غير مباشر )نتيجة قصف عشوائي أو كأثر جانبي الستهداف 

مباشر(، وشكلت الضحايا من النساء الحوامل في الفترة العمرية ما بين )29-25( عاماً حوالي %69 من إجمالي 

عدد الضحايا من الحوامل.

تشوهات  من  منهم  العديد  عانى  فيما  للوالدة،  المخصص  الموعد  قبل  األطفال  من  العديد  ُولد  ذلك  جانب  إلى   .15

وأمراض نتيجة الهجوم وعدم توفر المستلزمات الطبية

16. ولم تأخذ السلطات اإلسرائيلية باإلجراءات الالزمة لحماية الحوامل ولم توفر لهن سبل الفرار من أماكن القصف.

ثانيًا: حاالت الحمل والوالدة خالل الحرب

 رسم بياني )1(

 توزيع نسبة الضحايا 

الحوامل حسب العمر
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أو بسبب  القصف،  المستشفيات بسبب  إلى  الوصول  التمكن من  لعدم  المنزل  امرأة حملها في  17. ووضعت )18( 

الخوف من الخروج والتنقل في فترات المساء. 

18. وازداد عدد حاالت الوالدة خالل الهجوم اإلسرائيلي على القطاع بنسبة %30 مقارنة باألشهر السابقة، حيث بلغ 

مجموع الوالدات الكلي في شهري يوليو وأغسطس )3315( حالة؛ وذلك بسبب حاالت الخوف والتوتر التي مرت 

بها النساء أثناء فترات حملهن.

مقارنة   14.1% نسبته  ما  بلغ  حيث  األخير،  الهجوم  خالل  الوالدة  حديثي  األطفال  وفيات  معدل  وتضاعف   .19

الوالدة فيها %7.1؛ نتيجة إصابة األمهات واألجنة بإصابات  لم تتعد نسبة وفيات حديثي  التي  السابقة  باألشهر 

إلى  باإلضافة  الغازات،  واستنشاق  الجسم،  من  متفرقة  أماكن  في  مباشرة  إصابات  بين  ما  تنوعت  مختلفة 

القطاع. على  المفروض  والحصار  الهجوم  بسبب  دخولها  تعذر  التي  الالزمة  الطبية  والمعدات  األدوية   نقص 

 - حاالت األجنة الذين تم والدتهم 

جدول )1(: يوليو/تموز 2014

20. تم العمل بنظام الطوارئ في قسم الوالدة، بعد بدء الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة، حيث أصبح العمل بنظام 12 ساعة، 

فيما تم توقيف العمل بنظام الدخول االختياري )Elective ( خاصة لحاالت النساء، واقتصر العمل على حاالت الوالدة 

165الدخول
76  والدة مبكرة     

21أقل من 30 أسبوع   
19تشوهات 

20وزن المولود منخفض   
5 وزن المولود منخفض جداً    

145الدخول
62  والدة مبكرة     

0أقل من 30 أسبوع   
15تشوهات 

11وزن المولود منخفض   
0 وزن المولود منخفض جداً    

خالل شهري يوليو/تموز – أغسطس/آب 2014

جدول )2(: أغسطس/آب 2014

 رسم بياني )2(

 توزيع نسبة الضحايا 

الحوامل حسب المنطقة 

السكنية
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القيصرية وحاالت النزيف والحاالت الطارئة؛ بسبب عدم قدرة المستشفيات على استيعاب األعداد الكبيرة من الحاالت.

لتوقف العمل في عدد من  21. وتحمل مستشفى الوالدة عبئا كبيراً من حيث استقباله أعداداً هائلة من النساء نتيجةً 

المستشفيات، مثل مستشفى الحرازين، من ناحية، وتعذر الوصول لبعض المراكز الصحية والمستوصفات بسبب 

القصف من ناحية أخرى. كما تسبب نزوح أعداد كبيرة من السكان من أطراف القطاع إلى وسط مدينة غزة بزيادة 

العبء على المستشفيات في الوسط، باإلضافة إلى صعوبة استقبال األعداد الهائلة من المرضى والمراجعين لتقديم 

الرعاية الالزمة لها، حيث تجاوز عدد حاالت فحص الدخول ألقسام الوالدة المختلفة ثالثة آالف حالة خالل فترة 

الهجوم اإلسرائيلي األخير، مقارنة بألف حالة يتم استقبالها في مستشفى الوالدة في الوضع الطبيعي.

22. وتم تخصيص )26( سريراً – فقط -الستقبال حاالت الجراحة العامة التي بلغت )70( حالة، فيما تعامل طاقم 

الوالدة مع العمليات الجراحية التي تم استقبالها بعد مجزرة سوق الشجاعية. 

23. وازداد معدل إشغال األسّرة في مستشفى الوالدة نتيجة بقاء بعض السيدات لفترة أطول في المستشفيات بسبب 

حاالت التوتر أو الخوف من االستهداف، أو بسبب فقدان بعض أفراد العائلة، إلى جانب تشريد العديد من العائالت 

وعدم توفر أماكن لهم نتيجة قصف واستهداف البيوت.

24. وتصف »وسام أبو عصر« )30( عاماً، وهي أم ألربعة أوالد وبنت، ما حدث لها في حي الشجاعية شرق مدينة 

غزة قائلة: »كنت حامالً بالشهر التاسع وبدأ الهجوم على غزة، وقامت المدفعية اإلسرائيلية بإطالق قذائفها صوب 

منازلنا وفوق رؤوسنا ... عشنا ليلة مرعبة من الخوف والقلق« وتضيف »لم يكن أمامي وزوجي وأطفالي خياراً 

غير الهروب مشياً على األقدام، لكنني سرعان ما توقفت عن المشي إلرهاقي الشديد، فطلب زوجي اإلسعاف وتم 

نقلي إلى مستشفى الشفاء. أجريت لي الفحوصات الطبية الالزمة لتظهر أن طفلي هالك وميت داخل أحشائي«.

25. ويروي جودت عبد الغفور ما حدث عند مقتل زوجته الحامل، أمل العبادلة، )31( عام، بقصف إسرائيلي، فيقول: 

»كانت زوجتي تستعد ليوم والدتها. سمعنا أصوات قصٍف قريب، وأصوات تنادي في الخارج، فحاولت زوجتي أن 

تقف وتهرب مع ابنتها رنين، لكن الصاروخ لم يمهلهم وقتاً للفرار وأصابهم إصابة مباشرة أدت إلى مقتل زوجتي«

26. وتذكر أميرة القرا، وهي من سكان المنطقة الشرقية، حادثة إجهاضها عند حدوث ثالثة انفجارات متتالية بالمنطقة 

المحيطة بسكنهم، فاستيقظت وأصيبت بالفزع، مما تسبب بحدوث ألم ونزيف داخلي وانفصال المشيمة، نتج عنه 

إجهاض جنينها ذو التسعة أشهر، حيث خرج من أحشائها ميتاً.

27. وفي حادثة أخرى، أدى القصف اإلسرائيلي إلى إجهاض »ميرفت أبو سعادة«، والتي تقطن في بني سهيال، في المناطق الشرقية 

لمدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة. حيث وقع قصف عنيف وقريب أدى إلى مقتل أحد أقاربها، فانتقلت للسكن عند أهلها بعد 

القصف بيومين بسبب قلقها وخوفها، لكنها سرعان ما أجهضت جنينها ذو األربعة شهور، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.

28. وأصيبت »سوسن أبو ريدة«، وهي من سكان منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، بحالة 

تسمم في الحمل بعد حدوث اضطرابات بالضغط والسكر لديها نتيجة األحداث العنيفة التي وقعت في محيط منزلها 

عند قصف منزل جيرانهم، فتم نقلها إلى المستشفى وإبقاؤها تحت عناية األطباء لمدة 12 يوماً بعد الوالدة.
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 - إحصائية مستشفى الوالدة 

جدول )3(: حاالت الدخول إلى المستشفى

جدول )4(: أعداد الوالدات وعمليات التنظيف

 جدول رقم)5(: إحصائية قسم الوالدة في مستشفى الشفاء لعام 2014 

شهر التخصص
يوليو/تموز

شهر 
المجموعأغسطس/آب

241918824301دخول االستقبال1

297357654دخول من العيادة الخارجية2

271622394955المجموع الكلي3

154425154059حاالت الفحص4

التخصص
 شهر 

يوليو/تموز
 شهر 

أغسطس/آب
المجموع

1242131925601الوالدات الطبيعية1
400372772الوالدات القيصرية2
162716913315المجموع الكلي3
290316606عمليات التنظيف4

لشهري يوليو/تموز – أغسطس/آب 2014

يناير

فبراير

س
مار

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

س
أغسط

15421393136612001276137116431882حاالت الدخول

14981276130411511118132916421702الوالدات

وفاة الجنين داخل 
الرحم

810512571217
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  النازحات 

29. وفق إحصائيات وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »األونروا«، فإن الهجوم اإلسرائيلي 

األخير خلف )23,184( نازح يقيمون في مراكز اإليواء، منهم )11,314( امرأة، مكث معظمهم في عشرات 

المدارس الحكومية، ومدارس تابعة لوكالة الغوث؛ نظراً لهدم بيوتهم، أو تهديد مناطق سكنهم بالقصف، وعدم توفر 

بديل لهم في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم سكان القطاع.  

النازحات، وما زلن، من ظروف إنسانية  النازحين من األطفال وكبار السن، عانت النساء  30. وإلى جانب معاناة 

ومعيشية صعبة وقاسية في مراكز اإليواء التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة األساسية، أثرت بشكٍل سلبي على 

حياتهن اليومية؛ نظراً لخصوصية وضع المرأة، وحاجتها لمسكن مستقل. وأصبحت كثير من النساء يعانين من 

العصبية واالنفعال الزائد والتوتر والخوف أثناء العدوان وبعده. 

31. وواجه النازحون في مدارس اإليواء أمراضاً جلدية ومعوية وحاالت تسمم غذائي نتيجة عدم وجود بّرادات لحفظ 

بالنازحين ومبيت أعداد  اكتظاظ تلك المدارس  الطعام، باإلضافة إلى تلوث مياه الشرب. ومما زاد األمر سوءاً 

كبيرة من األفراد في غرف صغيرة، وعدم قدرة الطواقم الطبية على معاينة تلك الحاالت بسبب إعطاء األولوية 

لألعداد الهائلة من الجرحى.

جلدية  بأمراض  منهم  كبيرة  أعداد  إصابة  فتبين  اإليواء،  مدارس  في  الحاالت  مئات  عاين  قد  طبي  وفد  وكان   .32

ومعوية. وأرسلت وزارة الصحة شاحنات محملة باألدوية الخاصة باألمراض الجلدية إلى القطاع، لكن المشكلة 

كانت تكمن في حاجة تلك الحاالت إلى المتابعة الطبية المستمرة، وهو ما كان شبه مستحيل خالل الحرب.
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33. »أم أحمد أبو مليح« نازحة لجأت إلى واحدة من مدارس األونروا خالل الهجوم األخير على القطاع، تتحدث 

عن معاناتهم من حيث األمراض الجلدية التي تصيب النازحين في مراكز اإليواء بسبب ضعف الخدمات الصحية 

وشح المياه، فتقول »أبنائي أصيبوا باألمراض الجلدية بسبب قلة االستحمام. كنت أمأل المياه من المسجد والمنازل 

المجاورة حتى نستطيع االغتسال«.

34. وواجهت العديد من النساء مشكالت نفسية واجتماعية خالل وبعد الهجوم اإلسرائيلي على القطاع، خاصة الفتيات 

في الفئة العمرية من )18( عاماً فما دون )األطفال(، حيث أصبح عدد كبير منهن يعاني من اضطرابات نفسية 

وخوف وقلق دائمين، وأثر ذلك بشكل سلبي على عالقاتهن االجتماعية واندماجهن في المجتمع، وتضاعفت تلك 

إلى ممارسة  الهجوم والعودة  آثار  المراهقة، حيث بات من الصعب عليهن تجاوز  الفتيات في فترة  اآلثار على 

حياتهن بشكل طبيعي. 

35. أما ربات البيوت واألمهات، فأصبحت الغالبية العظمى منهن تعاني من عصبية وانفعاالت زائدة، باإلضافة إلى 

الشعور بعدم األمان واضطرابات األكل وفقدان الشهية. وقد أكدت جميع النساء التي تم أخذ شهاداتهن بأنهن يشعرن 

بالعجز عن حماية أطفالهن، كما قالت غالبيتهن بأنهن يخشين من تكرار التجربة التي مررن بها، لما سببته من 

مشكالت ال زلن غير قادرات على تجاوزها حتى اآلن.

التي  الحاالت  معظم  مع  التعامل  القطاع  مستشفيات  في  الطبية  الطواقم  حاولت  الصحة،  وزارة  وبحسب   .36

وصلتهم بطريقة تضمن مراعاة الحالة النفسية لهم، خاصة فيما يتعلق بالنساء اللواتي عانين من حاالت ذعر 

وتوتر شديدين، فازداد معدل مكوث النساء في المستشفيات بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم األزمة وعدم قدرة 

المستشفيات على استقبال األعداد الهائلة من الحاالت.

37. وتشكو فتاة تبلغ من العمر )18( عاماً -وهي في الثانوية العامة- )االسم 

من  وتعاني  الوزن،  في  شديد  ونقصان  دائم  توتر  من  للمصدر(  محفوظ 

اضطرابات في النوم، كما تأتيها نوبات للحدث الصادم، حيث قصف بيتها 

من  عدد  وجرح  عمها  وابن  وأخيها  أبيها  من  كل  وقتل   F16 بصاروخ 

أخوتها. كما أصيبت بعد الهجوم بحزن شديد أقرب لالكتئاب، مسبباً تراجعاً 

ملحوظاً في نشاطاتها اليومية، وعدم التركيز في الدراسة، بينما ال تزال تقع 

في صراع ما بين حزنها على فقدان أفراد عائلتها ومسؤوليتها تجاه أمها وأخيها الصغير.

38. وشّخص الطبيب النفسي المختص باألزمات في العيادة النفسية حالتها على أنها اكتئاب حاد مع أعراض ثانوية 

.)PTSD( لكرب ما بعد الصدمة

ثالثًا: الصعوبات النفسية واالجتماعية
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39. وحضرت للعيادة النفسية سيدة تبلغ من العمر )32( عاماً، وهي امرأة متزوجة تسكن في مخيم الشاطئ لالجئين، 

غرب مدينة غزة، لكنها انتقلت إلى منزل عائلتها خالل الهجوم األخير، وتم قصف المنزل أثناء تواجدها وذويها 

بمقتل حوالي )20( فرداً من  فيه. عند حضور الدفاع المدني، تم انتشالها من تحت األنقاض، فيما علمت الحقاً 

عائلتها، من بينهم طفلتها ووالدها. وعانت بعد الحادثة من فقدان مؤقت للذاكرة، وفقدان للرغبة في الحياة، وهبوط 

حاد في المزاج، ومشاكل في التركيز وارتباك وتشوش، كما أنها تتعرض لحاالت تتكرر فيها مشاهد الحدث على 

شكل نوبات لفترة قصيرة مصاحبة ألعراض جسمية، مثل صداع شديد ورعشة وتشنجات.

.)PTSD( 40. وشّخص طبيبها النفسي حالتها على أنها اكتئاب حاد مع أعراض ثانوية لكرب ما بعد الصدمة

40. وعانت سيدة تبلغ من العمر )36( عاماً من حالة صدمة بعد أن تم إنذار جيرانهم باإلخالء وانتقالها هي وستة 

من أبنائها إلى منزل عائلتها، فيما بقي ابنها البكر وزوجها في المنزل فأصابهم الصاروخ وقتلوا. حضرت السيدة 

النوم، ومشاكل في  تعاني من اضطرابات في  لما حدث، كما كانت  النفسية وهي في حالة عدم تصديق  للعيادة 

التركيز، وفقدان الشهية، وشعور بالذنب لترك ابنها وزوجها في المنزل.

41. وشّخص الطبيب النفسي حالتها على أنها حالة اكتئاب حاد )النوبة األولى(.
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42. وعانت النساء ذوات اإلعاقة بشكل خاص من صعوبات وتحديات مضاعفة خالل الهجوم األخير على قطاع غزة، 

حيث تمثل ذلك في عدم قدرتهن على اإلخالء بسهولة عند وجود تهديد، وشعورهن بعدم األمان وغياب الحماية، 

خاصة وأن الهجمات لم تفرق بين األشخاص األصحاء واألشخاص ذوي اإلعاقة.

43. وبلغت نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام في قطاع غزة قبل الهجوم اإلسرائيلي حوالي %2.3 من إجمالي 

سكان القطاع، فيما ازدادت هذه النسبة بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة، حيث خلف الهجوم حوالي )1000( فرد 

جدد يعانون من إعاقات دائمة.

 )3( تهدمت  القطاع. حيث  على  األخير  الهجوم  اإلعاقة جراء  ذوي  باألفراد  تُعنى  مؤسسة   )11( 44.  وتضررت 

مؤسسات بشكل كلي، و)8( بشكل جزئي.

45. ففي مدينة بيت الهيا، منطقة المنشية، وعند الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم السبت 12/7/2014، استهدفت 

طائرات االستطالع اإلسرائيلية »مبرة فلسطين للرعاية الحركية« بصاروخين، لكن نزالء المبرة بقوا في مكانهم 

بعد  المبرة  سقف  عليهم  انهال  حتى  للمبرة،  كان  اإلنذار  أن  يعرفوا  لم  أنهم  حيث  إفاداتهم؛  حسب  يغادروا  ولم 

استهداف فعلي بصاروخ من طائرة F16 إسرائيلية.

46. وقتلت امرأتان نتيجة االستهداف، وهما »عال حسن وشاح« )31( عاماً، و«سهى مصباح أبو سعدة« )40( عاماً، 

وهما من ذوات اإلعاقة الحركية. فيما أصيب )4( آخرون من ذوي اإلعاقة الحركية بحروق وشظايا في كافة أنحاء 

الجسم. وتم إخالء المبّرة بشكل كامل بعد االستهداف بسبب الدمار الكبير الذي لحق بها.

47. وقالت »سلوى درويش أبو القمصان«، وهي إحدى المربيات في »مبرة فلسطين«، والتي أصيبت أيضاً جراء 

االستهداف، »رأيت النار تشتعل في جسدي والدماء تسيل من قدمي، لم أعد أستطيع الرؤية بشكل جيد بسبب الغبار 

الكثيف. سارعت بالهروب إلى جهة الجيران من خالل السور الفاصل، والذي انهار من قوة القصف، حتى وصل 

اإلسعاف وأسعفني«. وتؤكد » لم ننتبه أبداً إلى الصاروخين التحذيريين ولم نعرف أنهما كانا للمبرة«.

48. وأفادت »مي حمادة« وهي فتاة ذات إعاقة أصيبت جراء القصف المباشر لمبنى المبرة أنه تم قصف المكان قبل 

أن تنهال الجدران عليهم ويبدؤون بالصراخ. وتقول »زميلتي في الغرفة اسمها سالي صقر، وهي في العشرين من 

عمرها، لكنها تعاني من شلل دماغي، وأصيبت هي األخرى في االستهداف« 

49. وتضيف والدة سالي قائلة »ابنتي تعاني من شلل دماغي، ال تتحرك وال تتكلم، وهي تعاني من حروق في كافة 

أنحاء جسدها تسبب بها القصف اإلسرائيلي للمبرة«

50. إلى جانب ذلك، تعرض مقر »نادي البسمة لألفراد ذوي اإلعاقة« في بيت الهيا، شمال قطاع غزة، ألضرار بالغة 

رابعًا: النساء ذوات اإلعاقة
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جراء قصف الطائرات اإلسرائيلية ألماكن مجاورة. لكن أحداً لم يصب بأذى لخلّو النادي من األفراد عند وقوع 

القصف. فيما وقعت خسائر مادية فادحة في المبنى ومحتوياته.

51. أما في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، قتلت »كفاح عبد الرزاق غنام«، وهي فتاة في العشرين من عمرها وتعاني 

من إعاقة سمعية. فيما قتل أيضاً والداها واثنان من أشقائها، حيث تم استهداف منزلهم في قصف عشوائي شنته 

الطائرات اإلسرائيلية على األنفاق المجاورة لمنطقتهم في مخيم »يبنا« الحدودي.

في  تلهو  كانت  بينما  أعوام،  السبعة  ذات  القريناوي«  إيهاب  »شهد  الطفلة  أصيبت   ،12/7/2014 52.وفي 

سيارة  إسرائيلي  قصف  استهدف  حيث  غزة.  قطاع  وسط  لالجئين،  النصيرات  مخيم  في  عائلتها  منزل 

الناجمة  الضغط  قوة  وبفعل  إنذار.  سابق  دون  لمنزلهم  المحاذي  الشارع  من  تمر  كانت  للبلدية  تابعة 

جسمها. أنحاء  معظم  في  خطيرة  وكسوراً  جروحا  محدثاً  عليها  ووقع  المنزل  باب  ُخلع  القصف،   عن 

األخير على  الهجوم  الجرحى خالل  الهائلة من  األعداد  استقبال  في  بالغة  القطاع صعوبة  53. وشهدت مستشفيات 

و)24(  )12( مستشفى  بـ  تقدر  الصحية  والمراكز  المستشفيات  من  استهداف مجموعة  بعد  قطاع غزة، خاصة 

مركز رعاية صحية. كما عانت المستشفيات من نقص حاد في األدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية، حيث 

أن غالبيتها كان رصيدها صفر. ولعل أبرز التحديات التي واجهها القطاع الصحي كان العدد الهائل من القتلى 

والجرحى، واكتظاظ غرف العمليات، وعمليات إخالء الجرحى في حال حدوث هجوم على المستشفيات، باإلضافة 

إلى األزمات التي تسبب بها انقطاع المياه والكهرباء، وتحول المستشفيات إلى مراكز إليواء النازحين؛ مسبباً بذلك 

تراجعاً واضحاً في الوضع الصحي الخاص بالمرأة.

خامسًا: وضع المستشفيات خالل الهجوم 
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مستوى التجهيزات والمعدات الطبية

54. وعانى مستشفى الوالدة من نقص في بعض المستلزمات والمعدات الطبية سابقاً نتيجة الحصار، وتزايدت األزمة 

ألقسام  األولوية  والمخازن  التعقيم  إعطاء طواقم  بعد  القطاع، خاصة  على  األخير  الهجوم  ملحوظ خالل  بشكل 

الجراحة والعناية المركزة، مما أدى لحدوث أزمة في أقسام الوالدة.

55. وافتقرت العديد من األقسام إلى معدات وأجهزة طبية مثل )مونيتور – ترولي نقل المرضى – كرسي متحرك – 

ترولي غيار( بالرغم من طلبها عدة مرات.

56. كما واجهت المستشفيات نقصاً شديداً في األقمشة مثل )الشراشف – مريول الممرض – مريول العمليات(

57. وعانت المستشفيات من نقص كبير في أعداد الممرضين نظراً لتغيب نسبة كبيرة منهم نتيجة الهجوم اإلسرائيلي، 

حيث يقطن عدد كبير من الممرضين في المحافظات الوسطى والشمالية. وبلغت نسبة الغياب في طاقم التمريض 

أكثر من %60 في بداية الهجوم، كما تغيب حوالي 15 ممرضاً عن العمل لفترة طويلة، رغم توفر المواصالت 

ذهاباً وإياباً في جميع الفترات ولجميع المحافظات.

58. وتم انتداب ممرضين من مستشفيات أخرى لسد العجز في مستشفى الوالدة. حيث انتُدب عدد من الممرضين من 

مستشفى الحرازين وحضر منهم )4( فقط من أصل )16( ممرض، وتغيب باقي الممرضين لفترة طويلة.

59. وعمل )6( ممرضين من طاقم تمريض مستشفى الدرة في قسم الحضانة بمستشفى الوالدة، بالتنسيق مع مدير 

ومشرفي تمريض مستشفى الدرة.

جدول ) 6(: القوى العاملة في مستشفى الوالدة

 مثبت
دائم

 تحت
التعيين

 بدل 
أمومة

 بطالة
)جدارة(

متطوعين
 تكملة 
ساعات

 بدل 
مجاز

انتداب

من               إىل

1710018   9    18     1   1        10  

                            228المجموع الكلي
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60. أما على صعيد القطاع التعليمي، والذي طالته آلة الحرب اإلسرائيلية، وكبدته خسائر كبيرة، وأثرت على سير العملية 

التعليمية، فقد تضررت )538( مؤسسة تعليمية خالل الهجوم، بلغت تكلفة هذه األضرار ما يزيد عن )33( مليون دوالر. 

وتشغيل  الغوث  لوكالة  تابعة  مدرسة  و)91(  حكومية،  مدرسة   )187( المتضررة  المدارس  تلك  بين  من  كان   .61

الالجئين »األونروا«، وكذلك تضررت )12( مؤسسة تعليم عالي، باإلضافة إلى )49( مدرسة خاصة، و )199( 

روضة أطفال تضررت أيضاً خالل الهجوم.

62. ويبلغ عدد الطالبات في مدارس »األونروا« )116,376(، بما نسبته %48.4 من إجمالي عدد الطلبة.

63. وفيما يخص مدارس اإلناث، فكان من بين تلك المدارس المتضررة المذكورة سابقاً )66( مدرسة حكومية لإلناث.

64. جدير بالذكر، أن نسبة عدد مدارس اإلناث الحكومية تشكل %41.7، و%13.9 للمدارس المختلطة، والتي تشكل 

اإلناث النسبة األكبر منها، فيما بلغت نسبة عدد الطالبات في المدارس الحكومية 52.6%.

نتيجة  أو أضرار غير مباشرة  بالقذائف والصواريخ،  إما الستهداف مباشر  المدارس  تلك  65. وقد تعرضت جميع 

استهداف أماكن ومنشآت قريبة منها.

66.إلى جانب ذلك، فقد تكبدت )12( مؤسسة تعليم عالي خسائر فادحة نتيجة إما تضرر في المباني جراء قصف 

أهداف قريبة، أو استهداف لمباني الجامعة، مثل الجامعة اإلسالمية التي تعرضت لقصف مباشر من الطائرات 

الحربية اإلسرائيلية فجر يوم السبت، 2 أغسطس 2014، حيث تشير التقديرات األولية إلى أن الخسائر في 

مباني الجامعة بلغت مليون ونصف المليون دوالر. 

67.تجدر اإلشارة إلى أن نسبة اإلناث المسجالت في جامعات القطاع تبلغ حوالي 54.36%

سادسًا: اإلناث في القطاع التعليمي 
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جدول رقم )7(: نسبة الطلبة المسجلين في الجامعات حسب الجنس

68. وفي السياق ذاته تعرضت )10( مؤسسات وجمعيات نسوية عاملة في قطاع غزة، تقدم خدماتها لمئات النسوة، 

للتدمير؛ إما بشكل كلي أو جزئي، منها ما تم قصفه بشكل مباشر، ومنها ما تعرض ألضرار غير مباشرة نتيجة 

استهداف مباني مجاورة، األمر الذي أثر سلباً على استمرار تنفيذ األنشطة وتقديم الخدمات؛ نتيجة تدمير األجهزة 

اإلنتاج  في  نسوية خاصة  )5( مشاريع  ذلك؛ تضررت  إلى جانب  المؤسسات.  بتلك  الخاص  والمعدات واألثاث 

الزراعي والحيواني، كانت العديد من النساء تعيل أسرهن من خاللها.

69. إلى جانب تلك األضرار المادية، أصابت النساء العامالت في هذه المؤسسات أضرار معنوية تمثلت 

في حاالت الخوف الشديد، وخوف أطفالهن وإصابتهم بالتبول الالإرادي، وهذا بدوره انعكس على 

أداء العامالت في تلك المؤسسات وقلل من إنتاجهن.

70. ففي مدينة غزة تعرضت جمعية »مؤسسة البيت الصامد«، وهي جمعية نسوية خيرية غير ربحية توفر فرص 

عمل للعديد من السيدات، إلى أضرار جسيمة؛ نتيجة قصف المباني المحيطة بها، ولحق الضرر األكبر بالمنتدى 

الثقافي التابع للجمعية بجميع مرافقه المكونة من مكتبة ومختبر للحاسوب وقاعة متعددة الخدمات، مما اضطرها 

إلى وقف العمل، والذي بدوره أثر على تقديم الخدمات والبرامج واألنشطة التي كانت تقدمها الجمعية لعدد كبير 

من النساء.

71. ولحق بالمشروع الخاص بالسيدة »سمية حسين ريان« والتي تملك مشروعاً خاصاً لتربية الدواجن، أضرار نتيجة 

الهجوم اإلسرائيلي، بلغت خسائره )700( دوالر، حيث أدى قصف قريب للمزرعة إلى نفوق )780( دجاجة من 

أصل )850(، إضافة إلى تضرر خزانات المياه، وتلف كميات كبيرة من العلف، وحرق كبير في شوادر المزرعة، 

أدى ذلك كله إلى توقف المشروع وخسارته.

72. فيما تعرضت جمعية »زاخر لتنمية قدرات المرأة الفلسطينية«، وهي منظمة أهلية مستقلة غير ربحية، 

إلى قصف مباشر للمبنى، أدى إلى حدوث أضرار بليغة فيه، وتدمير األثاث بشكل كامل، والذي يضم 

العديد من األجهزة والمعدات. وبعد الهجوم تم تعطيل بعض أنشطة الجمعية، واستبدال تنفيذ العديد من 

البرامج داخل الجمعية إلى خارج مقرها.

إناثذكور
45.64%54.36%

سابعًا: الجمعيات والمؤسسات النسوية المتضررة  
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االستنتاجات

73.  يبدو جلياً استخدام القوات اإلسرائيلية للقوة المفرطة خالل هجومها األخير على قطاع غزة، وقصفها العشوائي 

لألحياء المدنية، دون األخذ باالحتياطات الالزمة لضمان سالمة المدنيين، وال سيما النساء واألطفال، وتجنيبهم 

آثار القصف. حيث شكل المدنيون من النساء واألطفال نسبة كبيرة من إجمالي الضحايا الذين أوقعتهم الهجمات، 

حيث بلغ عدد القتلى من النساء خالل الحرب )489(، بما نسبته %22.7 من إجمالي الضحايا في قطاع غزة، وبلغ 

عدد الجرحى منهن )3537( جريحة، بما نسبته %31.5 من إجمالي الجرحى.

74. معظم الضحايا وشهود العيان الذين تم جمع إفاداتهم أكدوا على أن الهجمات كانت عشوائية، وتركزت بشكل 

واضح على أحياء ومناطق مدنية تحتوي على كثافة سكانية عالية، ويؤكد الشهود في معظم الحاالت على أن تلك 

األماكن المدنية لم تشهد أي مظاهر لعمليات عسكرية أو نشاط لفصائل فلسطينية مسلحة.

75. لوحظ في معظم الحاالت أن الهجمات كان مباغتة، ولم تعطي فرصة للمدنيين لإلخالء أو الفرار إلى أماكن أكثر 

بالسكان، رغم علمها المسبق بحجم  الهجمات على أماكن مأهولة  العديد من  القوات اإلسرائيلية  أمناً، كما نفذت 

األضرار التي ستتسبب بها.

76. لم تعر القوات المسلحة اإلسرائيلية، فيما يبدو، أي اهتمام للنساء الحوامل، ولم تسَع إلى توفير الحماية الالزمة لهن 

بموجب ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة. وأدى القصف اإلسرائيلي إلى مقتل عدد من النساء الحوامل، ووالدة 

العديد من األطفال قبل الموعد المخصص للوالدة. ولم تقم القوات اإلسرائيلية بتوفير ممرات آمنة للمستشفيات، 

ما أدى في )18( حالة إلى وضع النساء الحوامل حملهن في المنازل، لعدم تمكنهن من الوصول إلى المستشفى.

77. بدا واضحاً استهتار القوات اإلسرائيلية بأرواح األفراد ذوي االحتياجات الخاصة، ويظهر ذلك من خالل استهداف 

»مبرة فلسطين للرعاية« بصاروخين تحذيريين قبل استهدافها بشكل كامل بصاروخ F16، مما يدلل على علمها 

المسبق بوجود مدنيين في المبرة، لكن الوقائع تثبت أن الصواريخ التحذيرية تعد وسيلة غير مجدية لضمان سالمة 

المدنيين، بل أنها تتسبب بالكثير من الخسائر في معظم الحاالت.

78. أدت األعداد الهائلة للنازحين، والذين خرجوا من بيوتهم إما بسبب القصف اإلسرائيلي، أو بسبب تلقيهم إنذارات 

من قبل السلطات اإلسرائيلية للخروج من بيوتهم، إلى إصابة هؤالء النازحين بأمراض جلدية، خصوصاً في ضوء 

مبيت أعداد كبيرة منهم في غرف صفية صغيرة، كما ُسجلت حاالت تسمم غذائي، نتيجة عدم توفر برادات الطعام 

وتلوث مياه الشرب. ومن الواضح أن القوات المسلحة اإلسرائيلية، من خالل إنذارها للمدنيين في مناطق واسعة 

جداً وذات كثافة سكانية عالية )في إحدى الحاالت وصل عدد سكان المنطقة المنذَرة بالقصف إلى قرابة 300 ألف(، 

أنها لم تسعى إلى توفير بديل مالئم لهؤالء المدنيين لكي يفروا إليه، ولم تضع في اعتبارها مبدأ التناسب.

79. عانت العديد من نساء قطاع غزة من األمراض النفسية، وال سيما االكتئاب الحاد وحاالت »كرب 

أطفالهن  على  خوفهن  أو  بمنازلهن،  المحيط  الشديد  القصف  بسبب   ،)PTSD( الصدمة  بعد  ما 
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وشعورهن بعدم قدرتهن على حمايتهم، أو بسبب مقتل أقاربهن من الدرجة األولى، كاألطفال أو 

الزوج أو األب واألم.

80. لوحظ أن الوضع الصحي في مستشفيات قطاع غزة كان شبه منهار، وذلك بسبب استمرار الحصار على قطاع 

غزة منذ أكثر من 7 سنوات، وهو ما أدى إلى نقص شديد في المعدات الطبية واألدوية المطلوبة، إضافة إلى األعداد 

الهائلة من القتلى والجرحى أثناء الحرب. وقد أدى ذلك إلى زيادة في عدد الوفيات، وقلة االعتناء بالحاالت األقل 

خطورة، وسّجل تضاعف معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة في سنة 2014 مقارنة بالسنة التي قبلها.
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الوقائع القانونية

81. ينص القانون الدولي اإلنساني، وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول اإلضافي األول، على أنه ال يجوز 

الدولي  للقانون  القاعدة األساسية  الردع ضدهم. وتعد  للهجوم. وتحظر هجمات  المدنيين محالً  السكان  يكون  أن 

اإلنساني، التمييز بين المدنيين والمقاتلين، بحيث يتم توجيه العمليات العسكرية ضد المقاتلين وحدهم دون المدنيين. 

المدنية  األهداف  بين  »التمييز«  مبدأ  انتهكت  الذكر،  سابقة  االستنتاجات  من  يظهر  ما  إسرائيل، من خالل  وإن 

والعسكرية؛ وهو األمر الذي يعد جريمة حرب وفق المادة )8/ب/4( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية.

82.  أوضح القرار )1325( الخاص بالمرأة واألمن والسالم بموجب الميثاق عند حفظ السلم واألمن الدوليين، والذي 

يعرب عن قلقه حيث أن المدنيين وال سيما النساء واألطفال، يشكلون األغلبية العظمي من المتأثرين سلباً بالصراع 

المسلح، بما في ذلك بوصفهم الجئين مشردين داخليا، ونوه القرار فيما صدر عنه على:

اتخاذ تدابير تضمن حماية واحترام حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة. أ - 

يطلب إلى جميع األطراف في الصراع المسلح أن تحترم احتراماً كامالً القانون الدولي المنطبق على حقوق  ب - 

المنطبقة على هذه األطراف  باعتبارهن مدنيات، وال سيما االلتزامات  النساء والفتيات وحمايتهن، وخاصة 

 1951 لعام  الالجئين  واتفاقية   ،1977 لعام  االضافي  وبروتوكولها   1949 لعام  جنيف  اتفاقيات  بموجب 

وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977، وأن تضع في 

االعتبار األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ت -  يشدد على مسؤولية جميع الدول عن وضع نهاية لإلفالت من العقاب ومقاضاة المسؤولين عن اإلبادة الجماعية 

والجرائم ضد االنسانية وجرائم الحرب

أشكاله«.  بجميع  القتل  وبخاصة  للمدنيين،  البدنية  والسالمة  الحياة  الرابعة »االعتداء على  اتفاقية جنيف  وتحظر   .83

كما تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة لألشخاص المدنيين. وال يجوز معاقبة أي 

شخص من المدنيين عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، كما تُحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد 

أو اإلرهاب.

84. ومنح القانون الدولي اإلنساني حماية خاصة للنساء، عدا عن الحماية العامة للمدنيين، الواردة آنفا، والتي ينبغي 

أن تحظى بها النساء باعتبارهن »مدنيين محميين«. ونصت المادة )76( من البروتوكول اإلضافي األول، الملحق 

باتفاقيات جنيف، على أنه »يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص«.

»النساء  نقل  على  تعمل  أن  في  األطراف  الدول  واجب  على  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   )17( المــادة  ونصت   .85

النفاس« من المناطق المحاصرة، كما نصت المادة )23( من االتفاقية ذاتها على واجب األطراف في كفالة وصول 
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األدوية واألغذية الضرورية والمالبس للنساء الحوامل أو النفاس. وأكدت المادة )27( على »حرمة النساء«.

86. وفيما يبدو، فإن إسرائيل خرقت المواد سابقة الذكر، ولم تعر النساء االهتمام الالزم والحماية الخاصة بموجب 

القانون الدولي، بل تعاملت مع حياتهن وحاجاتهن باستهتار كبير. وبدا أن القوات المسلحة اإلسرائيلية قد تعمدت 

استهداف عدد كبير من العائالت الفلسطينية بالقصف أثناء تواجدهم في منازلهم، بما في ذلك النساء، وهو األمر 

الذي ينسحب أيضاً على األعيان المدنية األخرى من مستشفيات ومؤسسات خاصة للمرأة وجامعات ومدارس، 

دون مراعاة »مبدأ التمييز«، وهو األمر الذي يمثل، أيضاً، مخالفة جسيمة التفاقيات جنيف بحسب ما نصت عليه 

المادة )147( من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م، وجريمة حرب، بموجب ميثاق روما األساسي الناظم للمحكمة 

الجنائية الدولية.

87. وكان تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية قد أوضح أن النساء الفلسطينيات الالتي قتلن أو أصبن باعتداءات 

إسرائيلية، إنما تعرضن لالعتداءات وهّن في منازلهن أو بالقرب منها، وذكر التقرير أن هناك عدداً من النساء ممن 

لقين حتفهن تحت أنقاض منازلهن التي دمرها الجيش اإلسرائيلي فوق رؤوسهن.

88. وإن استهداف القوات اإلسرائيلية لمستشفيات ومؤسسات ذات طابع مدني تحت ذريعة وجود أفراد من فصائل 

العسكرية  الميزة  بين  »التناسب«  لمبدأ  انتهاكاً  يعد  وإن صح،  األماكن، حتى  تلك  من  بالقرب  فلسطينية مسلحة 

للمحكمة  للنظام األساسي  يمثل جريمة حرب وفقاً  ما  بالمدنيين وأمالكهم، وهو  الذي سيلحق  المرجوة والتدمير 

الجنائية الدولية.

الخاصة  الدولي لحقوق اإلنسان، حماية خاصة لذوي االحتياجات  الدولي اإلنساني، والقانون  القانون  89. ويفرض 

والمرضى  »الجرحى  يكون  أن  على  1949م  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   )16( المادة  نصت  »المعاقين«، حيث 

وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين«. بل وأوجبت المادة )17( من االتفاقية، على أطراف 

النزاع، أن تعمل على إقرار ترتيبات محلية لنقلهم من المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية.

»األطفال  مصلحة  توخي  ضرورة  على  اإلعاقة«  ذوي  األشخاص  حقوق  »اتفاقية  من   )7( المادة  ونصت   .90

الممكنة لضمان حماية  االلتزامات  باتخاذ »كافة  الدول األطراف  االتفاقية  )11( من  المادة  وألزمت  المعاقين«، 

وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يوجدون في حاالت تتسم بالخطورة، بما في ذلك حاالت النزاع المسلح«.

91. ويمكن القول، إن السلطات اإلسرائيلية من خالل قصفها لـ »مبرة فلسطين«، ولجمعيات رعاية المعاقين األخرى، 

وللبيوت التي يسكنها أشخاص من ذوي اإلعاقة، دون سابق إنذار، أو بإنذار سابق غير فعال، تكون قد انتهكت 

المواد سابقة الذكر في الفقرتين السابقتين، وعملت بالمخالفة اللتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، و«اتفاقية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة«.

المادة )57( من  التحذيرية، ال يفي بالشروط المطلوبة لإلنذار، وال يفي بمتطلبات  92. كما أن اإلنذار بالصواريخ 

البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف، والتي قضت بضرورة أن يكون اإلنذار »بوسائل مجدية«.
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93. إلى جانب ذلك، فإن توجيه اإلنذار، حتى على افتراض فاعليته، ال يخلي مسؤولية الجهة التي تقوم بالهجمات عن 

هجماتها، وعن األخذ بعين االعتبار بالواجبات األخرى بموجب القانون الدولي اإلنساني، وأهمها مبدأ »التناسب«، 

وعدم استهداف المدنيين، واالمتناع عن شن أي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح 

المدنيين أو إلحاق اإلصابة بهم، أو األضرار باألعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر واألضرار. وإن 

الظاهر بوضوح، أن القوات اإلسرائيلية، لم تأخذ بهذه االعتبارات األخرى حين قصفها لتلك األماكن التي تواجد 

فيها أفراد من ذوي اإلعاقة.
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التوصيات

في ضوء الوقائع واالستنتاجات السابقة، يمكن الخروج بالتوصيات التالية:

1. ينبغي على السلطات اإلسرائيلية فتح تحقيق جدي وذي مصداقية في األحداث، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة 

العادلة، وتحمل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة، وال سيما تعمد استهداف المدنيين، خصوصاً النساء، والقصف 

العشوائي، واستخدام أسلحة غير تقليدية، ما أدى إلى مقتل العديد من النساء أو إصابتهن إصابات متنوعة نفسية 

كانت أو جسدية، أو إجهاض األجنة.

2. كما ندعو السلطات اإلسرائيلية إلى العمل على احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني، وال سيما تلك التي تنص 

على وجوب تجنيب النساء آثار القصف في أوقات النزاع المسلح، وتمتعهن بالحماية، وعدم االعتداء على األماكن 

التي تتخذها النساء حماية لها.

3. ندعو مجلس األمن إلى فتح تحقيق في االنتهاكات المذكورة آنفاً، وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق 

فيه. كما ندعوه إلى العمل على االضطالع بدور فاعل في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، بما 

يوقف دوامة العنف المستمرة منذ عقود.

4. ندعو الجمعية العامة لألمم المتحدة، ال سيما دول العالم المعنية بحقوق اإلنسان، إلى تفعيل دورها من خالل »االتحاد 

من أجل السلم« إذا فشل مجلس األمن في اتخاذ الدور المنوط به.

5. ندعو الدول األطراف في اتفاقيات جنيف إلى التداعي لعقد اجتماع طارئ والقيام بدورها بموجب المادة )149( 

من اتفاقية جنيف الرابعة، وإلى تفعيل المساءلة أمام محاكمها الوطنية عن االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف، 

بموجب المواد )146( و )147( من اتفاقية جنيف الرابعة.

6. نوصي بشدة بضرورة رفع الحصار على قطاع غزة كلياً، وفتح المعابر إلدخال المعدات الطبية الخاصة بالمستشفيات 

والمؤسسات األهلية المتعلقة بالنساء.

إفالت مجرمي  الدولية لضمان عدم  الجنائية  المحكمة  إلى  وإسرائيل  فلسطين  انضمام كل من  إلى سرعة  ندعو   .7

الحرب من العقاب.

8. كما ندعو مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة إلى العمل على إعداد دورات وورشات عمل، لتفادي األزمة النفسية 

التي عانت منها النساء خالل فترة الهجوم. ونوصي بضرورة إبراز دور المرأة من خالل إعالتها لألسرة في حال غياب 

رب األسرة بسبب وفاته أو إصابته أو اعتقاله، ومعاناتها نتيجة الحصار والهجمات العسكرية المتكررة على غزة.

دور  تفعيل  لضمان  الحقوقية،  والمؤسسات  بالمرأة  الخاصة  المؤسسات  بين  المشترك  التنسيق  نوصي بضرورة   .9

المرأة وتوعيتها وحماية حقوقها
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