
 
 
 

الفوري  بالتحركاجملتمع الدويل  ويطالبمحاية: يدين التصعيد اإلسرائيلي ضد قطاع غزة، 
 لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

جريمة جديدة تضاف إلى سلسة ففي  ،قوات االحتالل اإلسرائيلي من عدوانها ضد قطاع غزة صعدت
طائرات  قامتالجرائم التي ترتكبها قوات االحتالل بحق المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

 متفرقة في قطاع غزة.مناطق  في سلسلة غارات عنيفة بشناالحتالل الحربية 

، الوطني األمنأن طائرات االحتالل قامت بقصف عدد من األراضي الزراعية، وموقع لقوى  يذكر
 حيث، في قطاع غزة رقيةعلى الحدود الش لفصائل المقاومة التابعةباإلضافة لعدد من المواقع 

غرب بلدة بيت  ، وموقع "الواحة"ة غزةطائرات االحتالل الحربية موقع "أبو جراد" جنوب مديناستهدفت 
أرض زراعية  صوب طائرات االحتالل الحربية عدد من الصواريخ أطلقت، كما الهيا شمال القطاع
لجهاز األمن الوطني قرب بحر رفح، موقع ، و بلدة بني سهيال في مدينة خانيونسفي منطقة الزنة ب

ثالثة وإصابة  مواطن ما تسبب بمقتل ، في مدينة دير البلحباإلضافة لعدد من األراضي الزراعية 
 ، فضاًل عن وقوع أضرار مادية كبيرة في األراضي والعديد من المنازل والمباني.أخرين

في ظل أجواء متوترة يشهدها القطاع منذ جاء أن هذا التصعيد الخطير ضد القطاع  الجدير بالذكر
 عدة أسابيع.

قطاع صعدت قوات االحتالل من إجرامها بحق  فقد، ووفقًا لمتابعة مركز حماية لحقوق اإلنسان
 وأراضيغزة، حيث أطلقت الطائرات الحربية، بضربات متالحقة عدد من الصورايخ تجاه مواقع 
األراضي  زراعية موزعة على جميع محافظات قطاع غزة، نتج عن هذا القصف تضرر عدد كبير من

 وهو:المباني والممتلكات الخاصة بالمواطنين في قطاع غزة، وإستشهاد مواطن  الزراعية و

 عامًا، شمال القطاع. 25ناجي جمال محمد الزعانين،  المواطن/ 

 كما أصيب جراء القصف وتناثر الشظايا والركام عدد من المواطنين.        

 



 
 
 

 

، والتي تأتي  في التصعيد اإلسرائيلي إذ يدين بأشد العبارات موجة مركز حماية لحقوق اإلنسان  
وقت يعاني فيها القطاع  من أزمات حادة في مختلف مجاالت الحياة نتيجة الحصار اإلسرائيلي 

، وإزاء هذه االنتهاكات الخطيرة المخالفة لقواعد القانون الدولي اإلنساني " عام12المستمر منذ "
يدعو المجتمع الدولي ومجلس حقوق اإلنسان للتحرك الفوري  فإنهوالقانون الدولي لحقوق اإلنسان، 

قعة على اتفاقية الدول المتعاقدة والمو  ويطالبلوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وبأسرع وقت، 
بوضع آلية  ويطالبهاجنيف الرابعة بتحديد موقفها من جرائم االحتالل التي جاءت دون مبرر، 

األمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، بالوقوف في  كما ويطالبلمحاسبة ومالحقة مجرمي الحرب، 
 .وجه االحتالل اإلسرائيلي وإدانة عدوانه المتصاعد على قطاع غزة
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