
نداء عاجل إلنقاذ حياة 
الفلسطينيني يف غزة

تتزايــد الجرائــم واالنتهــاكات املرتكبــة ضــد الشــعب الفلســطيني برسعــة كبــرة. فمنــذ يــوم 

اإلثنــني ١٢ ترشيــن الثاين/نوفمــر، بــدأت قــوات االحتــال اإلرسائيــي بشــّن الغــارات عــى خــان 

يونــس جنــوب قطــاع غــزة، مــا أدى إىل تصاعــد التوتــرات التــي أّدت إىل قتــل ٧ فلســطينيني 

ــرح  ــن وج ــطينيني آخري ــل ٦ فلس ــة بقت ــال اإلرسائيلي ــوات االحت ــت ق ــا قام ــرشات، ك ــرح الع وج

٢٥.  وقــد قصفــت طائــرات االحتــال اإلرسائيــي ٧٠ هدفــاً ودّمــرت عــرشات املبــاين الســكنية 

والحكوميــة والقنــوات الفضائيــة كليــاً، باإلضافــة إىل األرضار التــي طالــت األرايض الزراعيــة.

منــذ ٣٠ آذار/مــارس ٢٠١٨، قامــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي بقتــل ٢٣٤ مواطــن فلســطيني 
أعــزل، باإلضافــة إىل جــرح ٢٢،٠٠٠ فلســطيني. وقــد اســتخدمت قــّوات االحتــال اإلرسائيــي القــّوة 

ــلمية. ــودة الس ــرة الع ــد مس ــراراً ض ــراراً وتك ــة م ــة واملميت املفرط

 ليــس مــن املقبــول أن تبقــى االنتهــاكات ضد الشــعب الفلســطيني مجــرّد »أخبار عاجلة« نســمعها 
وننســاها! فعــى املجتمــع الــدويل اتخــاذ قــرار حــازم يضمــن التــزام إرسائيــل بالقانــون الــدويل 

لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين الدويل.

مل نفقــد األمــل يف املجتمــع الــدويل يف تحميــل إرسائيل املســؤولية عن جرامئهــا وانتهاكاتها 
ــبكة  ــة وش ــة للتنمي ــر الحكومي ــة غ ــات العربي ــبكة املنظ ــو ش ــطيني، وتدع ــعب الفلس ــد الش ض

املنظــات غــر الحكوميــة الفلســطينية املجتمــع الــدويل إىل:



- توفــر حايــة دوليــة فاعلــة للشــعب الفلســطيني ومســاعدة الشــعب الفلســطيني الــذي 
يعيــش تحــت االحتــال يف الحصــول عــى حريتــه واســتقاله وحقــه يف تقريــر املصــر واملطالبــة 
بالحصــول عــى حقوقــه، مبــا يف ذلــك حريــة التجمــع. وعــى االحتــال اإلرسائيــي احــرام حقــوق 

الفلســطينيني يف عيــش حيــاة كرميــة ووقــف انتهاكاتــه لحقوقهــم اإلنســانية األساســية.
- وضــع حــد للحصــار املفــروض عــى قطــاع غــزة ومحاســبة االحتــال اإلرسائيــي عــى االنتهــاكات 
املُرتكبــة ضــد املدنيــني الفلســطينيني، ال ســيا الهجــات ضــد املتظاهريــن املدنيــني والصحفيني 

واملوظفــني الصحيــني يف مســرة العــودة املســاملة.

ال ميكــن للمجتمــع الــدويل االســتمرار يف تجاهــل هــذا العقــاب الجاعــي ألهــايل قطــاع غــزة، 
ــذه  ــل ه ــن مث ــة ع ــاءلة دولي ــاك مس ــون هن ــب أن تك ــدويل، ويج ــون ال ــب القان ــور مبوج املحظ
ــا ندعــو املجتمــع الــدويل إىل االنخــراط بفعاليــة يف جميــع آليــات مراقبــة حقــوق  األعــال. إنن
اإلنســان إللقــاء الضــوء عــى االنتهــاكات الجســيمة واملنهجيــة لحقــوق اإلنســان التــي يرتكبهــا 
االحتــال اإلرسائيــي والدعــوة إىل املســاءلة! يف هــذا الســياق، نعتــر أن املنتــدى الســيايس 
الرفيــع املســتوى ٢٠١٩ املرتقــب، والــذي ســتقوم فيــه إرسائيــل بتقديــم مراجعة وطنيــة طوعية 

سيشــّكل فرصــة هامــة للمجتمــع الــدويل للضغــط عليهــا!

الســام املســتدام هــو يف صميــم التنميــة املســتدامة. أّمــا تقييم التــزام إرسائيــل بأهداف 

التنميــة املســتدامة فيجــب أن يرتبــط بشــكل مبــارش بحقــوق التنميــة للشــعب الفلســطيني 

ــاج إىل  ــاة تحت ــل الحي ــن أج ــراع م ــط ال ــكاتها وس ــم إس ــي يت ــوات الت ــال. فاألص ــت االحت تح

مجتمــع دويل أقــوى يتحــّدث نيابــة عنهــا، ويتعــرّض للمســاءلة!


