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 مقدمة
التي يعيذػنيا في قصاع غدة، بعج نحػ أحج عذخ عامًا عمى الحرار  الرعبةعبخ سكان القصاع عغ غزبيع عمى الطخوف 

الدمسي كػسيمة لمتعبيخ عغ اإلسخائيمي السذجد، واستسخار تجىػر األوضاع اإلندانية وانييار مدتػيات السعيذة، واختاروا التجسع 
ا ذكخى يػم األرض كيػم النصالق قصاع غدة، وحجدو  شخق بالقخب مغ الدياج الفاصل  مػقفيع، عمى أن يكػن مكان التجسعات

. وكان اختيار اسع السديخات تعبيخًا عغ تسدظ الفمدصيشييغ بحقػقيع السذخوعة والسيسا حقيع في العػدة لجيارىع 1مديخات العػدة
 .1948التي شخدوا مشيا في عام 

 

أسيست مجسػعة مغ التصػرات الدياسية إلى دفع الفمدصيشييغ في قصاع غدة إلى اإلحباط واليأس مغ الػاقع السدري سيسا بعج 
قخارات الذخعية الجولية ل تحجيقخار اإلدارة األمخيكية بشقل سفارتيا إلى القجس واالعتخاف بالقجس كعاصسة لجولة إسخائيل، في 

فيع إما أن يػاصمػا الرست عمى  أحج خياريغ لدكان القصاع، العػدة وكدخ الحرار مديخاتمت شك  و  وانتياك لمقانػن الجولي.
لسخاشخ السحجقة التي قج تمحق رغع ا خون عغ رفزيع ليحا الػاقع وتحجيو،، أو يعب  ويسػتػن برست الحي يعيذػنو السخيخ يعواقع

 .  ياء مذكالت غدةإلى إن تمظ الفعاليات تفزيبأن  ولكغ  األمل يححوىع بسذاركتيع،
 

العائالت الفمدصيشية بذكل ، بسذاركة م30/3/2018بتاريخ  ،2لقصاع غدة العػدة في السشاشق الحجودية اتمديخ  انصمقتىحا و 
 متخ 700حػالي تبتعج عغ الدياج الحجودي  ةعمى مداف الحتزان الفعاليات الذعبية خسذ مخيساتجت شي  ، حيث سمسي

حي الديتػن بسجيشة  -بمجة خداعة بخانيػنذ، شخق مخيع البخيج وسط القصاع، شخق مشصقة ممكة )شخق بمجة الذػكة بخفح، شخق 
  .غدة، وشخق مشصقة أبػ صفية بجباليا شسال القصاع(

بل إن  مت مغ أي مطاىخ مدمحة،الدمسي، حيث خ   الصابععمى جت السديخات مذاركة شعبية حاشجة حافطت خالليا وشي
مدمح قج يشصػي عمى السيدان ووسائل اإلعالم السحمية والجولية لع تخصج أي مطيخ مدمح أو أي فعل السخاقبيغ بسا فييع مخكد 

ػبيت السديخات الدمسية باستخجام واسع الشصاق لمقػة السفخشة والقػة ، ومع ذلظ ج  أو أمشيا وسالمتيا االحتالل قػاتتيجيج لحياة 
أو  تخابيةسػاتخ خمف  تحرشػن يو شاصة يشتذخون عمى امتجاد الدياج السسيتة باستخجام الخصاص الحي والستفجخ واستخجام ق

 . ، ما أوقع آالف القتمى والجخحى وتدبب باإلعاقات الجائسة لمعذخات مغ الجخحىمػاقع عدكخية داخل
 

تتجاوز م وأعخاض الفي آ تدببكانت آثارىا غخيبة وت مغ الغاز السجمع معخوفةس أنػاع غيخ بعقػات االحتالل  استخجمت كسا
شائخات مدي خة أو مغ خالل السخكبات  ، واستخجمت الغاز بكثافة وأشمقتو مغفي فس  الستطاىخيغ أثخ الغاز الحي يدتخجم عادةً 

، واشالقو السذاركيغ الدمسييغ إشالق قشابل الغاز مباشخة إلى أجداد -في عذخات الحاالت -وتعسجت بل العدكخية أو البشادق، 
 .ة تجاه الستطاىخيغ ومخيسات العػدةأنػاعو السختمفة بكثاف

 

 جشيف اتفاقية لقػاعج القانػن الجولي اإلنداني وال سيساواصمت قػات االحتالل انتياكاتيا الجديسة والسشطسة  السديخاتوخالل 
الرحفية األشفال والشداء والصػاقع السجنييغ الفمدصيشييغ بذكل عام، ومغ بيشيع األشخاص ذوي اإلعاقة و فاستيجفت  الخابعة،

كسا انتيكت التداماتيا بسػجب القانػن الجولي لحقػق اإلندان  واالندانية، وأوقعت فييع القتمى والجخحى. والصػاقع الصبية
  بسحاولتيا قسع حخية التعبيخ والتجسع الدمسي.

                                                 
منشور على الرابط: دلزيد من التفاصيل حول واقع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف قطاع غزة راجع تقرير صادر عن مركز ادليزان حلقوق اإلنسان  1
fhttp://mezan.org/uploads/files/1521613384492.pd  
 م. 2018مارس  7تنظمها اللجنة الوطنية العليا دلسريات العودة السلمية احلدودية اليت شكلتها القوى الوطنية واإلسالمية يف قطاع غزة بتاريخ  2

http://mezan.org/uploads/files/1521613384492.pdf
http://mezan.org/uploads/files/1521613384492.pdf
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 الفمدظينيين المدنيين انتهاكات قهات االحتالل اإلسرائيمي بحق

في الدمسية  السذاركيغ في السديخاتحيث استيجفت  ،الفمدصيشييغ غيسجنيلبحق ا السشطسة انتياكاتياقػات االحتالل  تػاصل
وقػاعج القانػن الجولي  دئ القانػن الجولي لحقػق اإلنداندون احتخام لسبا ،مديخات العػدة الدمسية الحجوديةإشار فعاليات 

شي ة ال، فأوقعت في صفػفيع القتمى والجخحى بذكل تطيخ فيو كػنيع مجنييغ عد لمغ قجرتيا عمى التحقق مغ خغع بال، اإلنداني
التي ارتكبتيا سمصات االحتالل بحق السجنييغ  أشكال تمظ االنتياكات، ويدتعخض التقخيخ إحجاث الزخرالقتل و  تعسجالسدبقة و 

 اآلتي:الشحػ عمى وذلظ ، م30/6/2018حتى و م 30/3/2018بتاريخ انصمقت التي  مغ السذاركيغ في السديخات
 
 :انتهاك الحق في الحياة. 1

فعاليات مديخات العػدة في السذاركيغ استخجمت قػات االحتالل اإلسخائيمي القػة السسيتة خالل تعامميا مع السجنييغ الفمدصيشييغ 
اإلندان انتيكت حق حيث جخائع الحخب، مدتػى تختقي إلى انتياكات جديسة ومشطسة قصاع غدة، واقتخفت الدمسية الحجودية ب

بل إن الحقائق عمى األرض تثبت أن أعسال القتل كانت متعسجة ألن الزحايا مجنييغ ولع يذكمػا أي  ،دون أي تبخيخفي الحياة 
ية واالحتجاج عمى استسخار رائيع بحخ  ع في التجسع الدمسي والتعبيخ عغ آتيجيج عمى حياة أو أمغ القػات السحتمة، كسا أن حقي

ع اإلندانية في قصاع غدة ىػ أمخ محسي بسػجب القانػن الجولي لحقػق اإلندان والسيسا اإلعالن الحرار وتجىػر األوضا
 . السجنية والدياسيةالعالسي لحقػق اإلندان والعيج الجولي الخاص بالحقػق 

( 110) وتذيخ حريمة أعسال الخصج والتػثيق التي يػاصميا مخكد السيدان لحقػق اإلندان إلى أن قػات االحتالل قتمت
 بيشسا. فعاليات مديخات العػدة الدمسية الحجوديةخالل  ،روزان الشجار :ى واحجة ىي السدعفةوأنث شفالً ( 11) بيشيع مغ ،شخراً 
 بجاية مشح. وذلظ واحجة وأنثى شفالً ( 11) بيشيع مغ فمدصيشياً ( 135)استذياد  إلى الفمدصيشية الرحة وزارة إحراءات أشارت

 . 4والتبايغ في األرقام يعػد ألسباب مشيجية .3م30/6/2018وحتى  م30/3/2018 بتاريخ األحجاث

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 مارس حىت اتريخ اصدار التقرير. 30وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير خاص حول االعتداءات اإلسرائيلية حبق ادلشاركني يف مسرية العودة السلمية، يغطي الفًتة من  3
( شهيدًا يف إحصائية وزارة الصحة سقطوا خالل حوادث أخرى، وليس خالل فعاليات متعلقة مبسريات العودة السلمية يف الفًتة الزمنية 25يرجع التباين يف األرقام إىل دخول عدد ) 4

 نفسها.
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بحسب يكاٌ انسكٍ في قطاع غزةانسهًيت انعىدة  يسيزاثانشهداء خالل أعداد يىضح  (1رقى ) شكم
5

 

 
يكاٌ انسكٍفي قطاع غزة بحسب  انسهًيتانعىدة  يسيزاثيىضح َسب انشهداء خالل ( 2رقى )شكم 

6
 

 
يكاٌ اإلصابت في انجسىحسب انسهًيت انعىدة  يسيزاثيىضح َسب انشهداء خالل ( 3رقى )شكم 
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 دار التقرير.وفقاً لتوثيق مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، حىت اتريخ اص 5
 ادلرجع السابق. 6
 ادلرجع نفسو. 7
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لع يكغ لو أي مبخر، بل وتطيخ  مغ قبل قػات االحتالل اإلسخائيمي ىحا وتطيخ إفادات شيػد العيان أن استخجام القػة السسيتة
إفادة مذفػعة مقتصفات مغ وفيسا يأتي يػرد التقخيخ  .الجوليفي تحمل واضح مغ أبدط التداماتيا بسػجب القانػن تعسج القتل 

 :8العيان السخكد، بأن و أحج شيػدأفاد  قتل الذييج عساد نبيل أبػ درابي، حػل ضخوف، بالقدع لذاىج عيان
ـّٗ  ػّدص ٔس١ً ػٍٟ ؤزٛ صعخزٟ ، عفمص هض٠مٗ:كغق ـسد١ٌد فٟ ِذدفظص كّدي غؼشبٌٝ ِش١ُ خٌؼٛصش  ،8/6/2018ِـدء ٠َٛ خٌجّؼص خٌّٛخفك  ظٛ

ودْ ػّدص ٠ذًّ  ٞ،ذضٚصخٌ خٌـ١دؾ ِٓ ًخِعغ 150زـ ِـدفص ظمّضعِعظد٘غ٠ٓ آسغ٠ٓ ػٍٝ ٚػّدص ٚلف ِغ  16:30.. ٚػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص ػدًِد(20)

زًد ؼد١ًٔد ٠ـمَ، وّد كد٘ض كدػّدص ٠ـمَ ؤعًًد، كد٘ض هٛض ػ١دع٠ٓ ٔدع١٠ٓ، ٚ ، فجإًش ؿّغفٟ ـ١سٗؼُ كد٘ضٖ ٠ٌؼٗ ٘دظفٗ خٌّذّٛي ز١ضٖ، 

، هغر ُدٌسًد خٌٕجضش، ٚهً خٌّـؼفْٛ خٌّىدْ ٚدٍّٖٛ، عخلسٗ ذعًّصًِد ِٓ خٌجٙص خ١ٌـغٜ، ٌُ ٠ ٕؼفخعظجف، خلعغذ ِٓ ػّدص كد٘ض عؤؿٗ ٠

 ٚػٍُ ُِٕٙ ؤُٔٙ ؿ١ٕمٍٛٔٗ بٌٝ خٌّـعلفٝ خالٔض١ٔٚـٟ، ٌذك زٗ بٌٝ ٕ٘دن، ٚزّجغص ٚهٌٛٗ ؿإي ؤدض دعٝ ؤصسٍٖٛ بدضٜ ؿ١دعخض خإلؿؼدف،

ِٓ ِـدء خ١ٌَٛ ٔفـٗ  16:40ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص ٚلض دٌٖٛٛ بٌٝ ِـعلفٝ خٌلفدء زّض٠ٕص غؼش.. ٚ دغـص ٌص هض٠مٗ، فإسسغٖ ؤٔٙددد ػٓ خألُسدء

 ِمسغش ز١ط ال١٘د. بٌٝػٍُ زإٔٗ خؿعلٙض.. كدعن فٟ ظل١١غ ـؽّدٔٗ 
 
 

وىػ يسارس حقو السكفػل بسػجب القانػن  غيخ مدمحًا، درابي كان مجنياً اإلفادة مجسػعة مغ الحقائق، أوليا أن أبػ  وتبي غ
ويبعج عغ الدياج الفاصل  ،عالسي والعيج الجولي الخاص بالحقػق السجنية والدياسيةلالجولي لحقػق اإلندان والسيسا اإلعالن ا

ل عسمية متخًا، أي أنو ال يذكل خصخًا أو تيجيجًا عمى أمغ أو سالمة أو حياة أفخاد القػة السحتم 150حػالي  ة، األمخ الحي يحػ 
 مشطع مغ أعسال قتل السجنييغ. القتل إلى جخيسة حخب والسيسا أنيا تأتي في سياق متكخر بذكل  

انعجام أي تبخيخ ألعسال القتل  حيث ىحا االستخالص، مغ -حػل ضخوف قتل الذييج حديغ أبػ عػيزة-وتعدز اإلفادة اآلتية 
عمى الحىاب إلى  الستجػليغ. فسديخات العػدة شجعت كثيخ مغ الباعة سجنييغالالفطيعة التي ارتكبت عسجًا وبجماء باردة بحق 

الخغع مغ ة، عمى ، فكانػا ىجفًا لمقشاصأماكغ التجسع بحثًا عغ رزقيع في ضل تجىػر األوضاع اإلندانية لمدكان في قصاع غدة
دب رزق ضخوف تػاججىع واضحة وىي محاولة ك عجم مذاركتيع في السديخة، بل أنو كػنيع مجنييغ ويبتعجون عغ الدياج، 

 (عاما   72)سامي دمحم محمود أبو مشايخ، ، عيانأحج شيػد القتل السػاشغ أبػ عػيزة، شخق غدة، أفاد حادثة وحػل  مذخوع.

 :9لسخكد، بأن وا
ـّٗ   ،فؼد١ٌدض ِـ١غخض خٌؼٛصش خٌـ١ٍّص خٌذضٚص٠صبٌٝ ِذ١ُ خٌؼٛصش كغق ِض٠ٕص غؼش ٌٍّلدعوص فٟ  14/5/2018خٌّٛخفك  خالؼ١ٕٓهسدح ظٛ

ٚ٘ٛ ِعؼٚؾ ٚؤذ ألعزؼص ؤُفدي  ًد،ِٓ هسدد 8:50ػٕض دٛخٌٝ خٌـدػص ػدًِد(  41دـ١ٓ ؿدٌُ دـ١ٓ ؤزٛ ػ٠ٌٛص ) ٗ:زوض٠م ٝخٌعمٕٚ٘دن 

 ٙد فٟ خٌّٕدُك خٌّشعٍفص٠عجٛي زػغزص هغ١غش خٌذجُ زٛخؿِص س١غ خٌّغُسدض "خٌسغخص" ٌ خٌّش١ُد١ػ ظٛخـض فٟ  ،ؿٕٛخض 10ِٕظ ٠ٚؼغفٗ 

، زؼض ظذ١عٗ ظٛلف ػٍٝ ِمغزص ِٓ ِعغًخ 150ِـدفص ظمضع زـػٓ دضٚص خٌفوً خٌلغل١ص  كد٘ضٖ ٠س١غ خٌسغخص ػٍٝ ِـدفص ظسؼض ،ٌىـر عػلٗ

ُّ كد٘ض هض٠مٗ ْ صخسً خٌذضٚصٚخٌّعٛخـض ـٕٛص خالدعاليؤٍُمٙد خٌعٟ ؿّغ هٛض خألػ١غش خٌٕدع٠ص ِىدٔٗ ٠لد٘ض خألدضخغ، د١ػ  ًد ٠ـمَ ؤعً، ؼ

ٔمٍعٗ  خٌعٟ خإلؿؼدف خضؿ١دع بدضٜ بٌٝ ، فذٍّٗ زّـدػضش خٌلسدِْٓ فّٗ ظٕؼف خٌضِدء كد٘ض، ٔذ٠ٖٚٛوغر ِٓ دٌٛٗ )بهدزص.. خهدزص(، فدظجٗ 

خٌؼّٛص  ِٓغش خٌؼدكغش فمفٟ خٌ ًخوـغ ؤدضغ فٟ خٌظٙغِعفجغ زؼ١دع ٔدعٞ  .. ٌذك زٗ بٌٝ ٕ٘دن ٚػٍُ ِٓ خألُسدء ؤٔٗ ؤه١ربٌٝ ِـعلفٝ خٌلفدء

، ػلغش ؤ٠دَلغخزص  ٕ٘دن د١ػ ِىػ ،لـُ خٌجغخدص فٟ ِـعلفٝ خٌلفدء ٚؤصسًىًد فٟ خٌغجع١ٓ ٚخٌىسض، خٌفمغٞ ٚلِغ فٟ خٌذسً خٌلٛوٟ ٚظٙع

ظض٘ٛعض ددٌعٗ  24/5/2018ٚزعدع٠ز ٗ، ز زِٕٚخٔعف ١غ ُس١ؼ٠ُِٟٛد زؼض خ٢سغ، د١ػ ػخص ٚػٔٗ زلىً غ ظدزغ سالٌٙد ددٌعٗ خٌعٟ ودٔط ظـٛء

ٌمـُ  25/5/2018خٌجّؼص ١ٌُؼدص ٓ ٠١ِٛ ف١ٙد ِىػ، غغذ ِض٠ٕص غؼش ٌٟؼالؾ فٟ ِـعلفٝ خٌٛفدء زّض٠ٕص خٌؼ٘غخء ـٕٛزؿعىّدي خٔمً الٚ

 َ. 26/5/2018خٌـسط خٌّٛخفك  ِٓ فجغ 2:00خؿعلٙدصٖ ػٕض دٛخٌٝ خٌـدػص  ػٓ ؤػٍٓ ، دعِٝـعلفٝ خٌلفدء فٟ ٌؼٕد٠ص خٌّغوؼشخ
 

                                                 
 م.2018يونيو  10عاماً. قابلو: الباحث ادليداين للمركز يف منطقة مشال غزة: مهند عبد الباري، بتاريخ  17جاسر خضر دمحم طو ،  8
 م.2018مايو  28عاماً. قابلو: الباحث ادليداين للمركز يف منطقة غزة: خالد أبو اسبيتان، بتاريخ  27سامي دمحم زلمود أبو مشايخ،  9
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تحميل حػل تعسج مغ عمى ما ذىب إليو مخكد السيدان  ،وال لبذ فيو، تل عبج الفتاح عبج الشبي شاىج حيوربسا تذكل جخيسة ق
ج ، وحتى بالسخالفة لقػاعالستخجام القػة مغ شخوط القانػن الجولي ومعاييخ األمع الستحجة القتل بجماء باردة، ودونسا تػفخ أي  

رة، التي أضيخت مذيج قتمو نفديا. فعبج الشبي ضيخ في عذخات مقاشع الفيجيػ السرػ  الدمػك التي تشطع عسل قػات االحتالل 
مغ قبل قػات االحتالل، حيث كان يحسل إشارًا مصاشيًا ويجخي باتجاه الغخب أي االتجاه السعاكذ لمدياج الحجودي، واستيجف 

 يتجو نحػ الدياج الحي يتسخكد خمفو أفخاد القػات السحتمة وخمف سػاتخ تخابية وفي مػاقع ف، أي أنو البخصاصة قاتمة مغ الخم
في إيقاع أكبخ قجر مسكغ مغ القتمى والجخحى في  تةمبي  عدكخية محرشة، األمخ الحي يجعل مغ قتمو فعاًل مجخمًا ويعكذ نية 

 العيان شيػدأحج  ةفادوجاء في إ، شخق جباليا، "عبج الشبي"حػل قتل السػاشغ  السجنييغ السذاركيغ في السديخة الدمسية.صفػف 
 :10السخكد، بأن و

ـّٗ  ػدًِد، بٌٝ ِش١ُ خٌؼٛصش كغق  (19) ػسض خٌفعدح زٙجط ػسض خٌفعدح ػسض خٌٕسَٟ، عفمص هض٠مٗ: 30/3/2018ِـدء ٠َٛ خٌجّؼص خٌّٛخفك ظٛ

ٚؿّغ  ،٠ذعّْٛ سٍف ظالي ع١ٍِص هٕؼٛ٘د صخسً خٌـ١دؾ خٌذضٚصٞي كد٘ض ـٕٛص خالدعالـسد١ٌد، ٕٚ٘دن كد٘ض ػضص وس١غ ِٓ خٌّٛخ١ُٕٓ، وّد 

 ٚزؼضخٌلسدْ فٟ خٔمدط خٌجغدٝ،  ٚؿدػض ٚػسض خٌٕسٟكد٘ض لٕدزً خٌغدػ خٌعٟ ظـمَ ػٍٝ خٌّعظد٘غ٠ٓ.. ٚ، خألػ١غش خٌٕدع٠ص زلىً ِعٛخهً هٛض

ُّ  دـٍـزدٌعؼر  خكؼغ ؤْ ػٕض دٛخٌٟ  ..خٌفدهً.خٌـ١دؾ  ِعغًخ ِٓ 350سؼض ٠ خٌظٞ( زجىغ)خٌّـّٝ  لدععظٛلفد ػٍٝ خٌػٍٝ خألعى ١ٌغظددد، ؼ

٠ذدٚي خٌغـٛع زٗ بٌٝ ِىدْ خٌّعظد٘غ٠ٓ ػٕض ٚ )ػجً وٛكٛن( ٠ذًّ بُدع ؿ١دعشٚدضٚص خٌفوً ِٓ غذ عم٠ ًدكدز ِـدًء كد٘ض 16:15خٌـدػص 

ٚكد٘ضٖ  ،ِٓ ؤؼغ خعظِدَ خٌغهدمظجد٘ٗ د١ػ كد٘ض ظٕدؼغ خٌغِدي ِٓ دٌٛٗ  ـٕٛص خالدعالي ٠ٍِمْٛ خألػ١غش خٌٕدع٠صٚكد٘ض كدعع ـىغ، 

 ٖ، فإِـه زدٌلدذ، ظمضِد دعٝ ٚهالٗظـدػضص ِذدٌٚظجدٖ خٌلدذ خٌظٞ ودْ لغ٠سًد ِّٕٙد، ٌّٚػسض خٌفعدح  فغوي ٠ـمَ ؼُ ٠مَٛ ٠ٚغوي،

ـ١ّؼًد خ عوٌِٛعغًخ،  250ػٓ دضٚص خٌفوً ِـدفص ظمضع زـودٔٛخ فٟ ِىدْ ٠سؼض ، "خٌىٛكٛن ػجًزؼض ؤْ ؿمَ ؤعًًد، ز١ّٕد دًّ ػسض خٌفعدح "

ّّ خٌغغذ ٔذٛ ظجدٖ ُّ كد٘ض ،ّعظد٘غ٠ٓ، ٚؤؼٕدء طٌه ؿّغ هٛض ػ١دع ٔدعٞغ خٌظج ؤعًًد، ظٛلف ٚط٘ر ب١ٌٗ، ددٚي ٠ـمَ  ،ػسض خٌفعدحهض٠مٗ:  ؼ

د١ػ ٌُ ٠ـدػضٖ هض٠مٗ ٚخعظشٝ فدلضًخ خٌٛػٟ، ، ـعِغ دٍّٗ(. ٌُ ٠خٌغؤؽ ١صسٍف)ِٓ ِِٕمص خٌجس١ٓ ِٚٓ  عؤؿٕٗؼف ِٓ دء ظخٌضِ دٍّٗ، كد٘ض

 ، ٕٚ٘دن خٌعمٝخإلٔض١ٔٚـٟبٌٝ خٌّـعلفٝ  .. زؼض طٌه ٌذك زدإلؿؼدفخإلؿؼدف ٚزّـدػضش ػضص ِٓ خٌلسدْ دٍّٖٛ دعٝ ٚهٍٛخ بدضٜ ؿ١دعخض

ٚٚهً  علٙض فٛع بهدزعٗخؿ ٗؤٔ .. ؼُ ػٍُ ِٓ خألُسدءؤْ ػسض خٌفعدح خؿعلٙض ، ؤسسغٖودْ ٠سىٟ، ١ٛؿف ػسض خٌٕسٟ كم١ك ػسض خٌفعدحز

 .خٌّـعلفٝ ك١ٙضًخ

 
أن  قػات  السيدان وعسميات الخصج والسخاقبة التي واصمػىا اإلفادات السذفػعة بالقدع التي جسعيا باحثػ مخكدعذخات  تؤكجو 

ز  السذاركيغ في السديخات الدمسية بذكلاالحتالل استيجفت  ىا ترخيحات السدتػى الدياسي في دولة متعسج. وىحه الحقائق تعد 
وإصجار األوامخ بالقتل. الحجودي االحتالل والتي سبقت االنصالق الفعمي لسديخات العػدة حػل نذخ قشاصة عمى امتجاد الدياج 

تل عجم مالحطة أي مطيخ مدمح أو سالح، وأن عسميات الق، و ة السديخاتسمسيوتعدز مذاىجات الباحثيغ وإفادات شيػد العيان 
استيجفت مجنييغ يبعجون عغ الدياج مدافات متفاوتة، وبعزيع قتل بخصاصة مغ الخمف، كسا أن ندبة مغ استيجفيع رصاص 

 القتل في الخأس أو األجداء العمػية تعدز ىحا االستخالص.
 
o :استهداف األطفال 

 الجولي، بل تحتخم قػاعج القانػن  أن دون  ،كأىجاف مذخوعة لخصاص قػاتيا الفمدصيشييغ السجنييغ مع قػات االحتالل تعاممت
الحي لع يقف عغ حجود استيجاف البالغيغ  ،بعيجًا في تعسج القتل ذىبت حيثالقػاعج،  جديسة ومشطسة لتمظ انتياكات ترتكبوا

ػر مغ الخجال والشداء مغ السجنييغ غيخ السدمحيغ والحيغ يسارسػن حقػقيع الصبيعية كبذخ، ليصال األشفال مغ الجشديغ الحك

                                                 
 م.2018أبريل  3عاماً. قابلو: الباحث ادليداين للمركز يف منطقة مشال غزة: مهند عبد الباري، بتاريخ  19زايد عماد زايدة أبو عوكل،  10
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وتذيخ مرادر السعمػمات في مخكد السيدان . بسػجب القانػن الجولي واإلناث، في انتياكات ال يسكغ تبخيخىا أو تدػيغ ارتكابيا
 ( شفاًل.11خات العػدة الدمسية بمغ )إلى أن عجد الذيجاء األشفال الحيغ قتمتيع قػات االحتالل خالل مدي

يكاٌ انسكٍحسب  انسهًيت انعىدة يسيزاثانشهداء األطفال خالل  َسبيىضح ( 4رقى )شكم 
11

 

 
 

 

يكاٌ اإلصابت في انجسىحسب انسهًيت انعىدة  يسيزاثيىضح َسب انشهداء األطفال خالل  (5رقى ) شكم
12

 

 

                                                 
 لتوثيق مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، حىت اتريخ اصدار التقرير.وفقاً  11
 ادلرجع السابق. 12

 شمال غزة
12% 

 غزة
18% 

 الوسطى
29% 

 خانيونس
18% 

 رفح 
23% 

 الرأس والرقبة
65% 

 البطن والحوض
29% 

 أماكن متعددة
6% 



9 

 

 عسمياتاإلفادات  تطيخو  ، جسعيا باحثػ مخكد السيدان.عيان لذيػد بالقدع مذفػعة إفاداتمغ  مقتصفات التقخيخ ضيدتعخ و 
مغ  ( عامًا،14بذبر، البالغ مغ العسخ ) سيج مرصفىزكخيا  :. وحػل ضخوف قتل الصفلرافقتيا التي والطخوف األشفال قتل

، أثشاء مذاركتو في البصغوالحي استذيج جخاء إصابتو بخصاصة  زي لالجئيغ وسط قصاع غدة،امغ مخيع السغ (Cسكان بمػك )
، واستذيج متأثخًا بإصابتو يػم شخق البخيج 30/03/2018مديخات العػدة يػم األربعاء السػافق  ضسغ سمسيةفي أول مديخة 
جوا جسع مخكد السيدان مجسػعة مغ اإلفادات السذفػعة بالقدع مغ شيػد عيان مسغ شي. ىحا و 18/06/2018االثشيغ السػافق 

  :13جاء فيياالسخكد،  يبيا أحج شيػد العيان لباحثمذفػعة بالقدع صخح إفادة  مقتصفات مغ مقتمو، يكتفي التقخيخ بعخض
ـّٗ ٠َٛ خألعزؼدء خٌّٛخفك ؤ بٌٝ ِش١ُ خٌؼٛصش كغق خٌسغ٠ؿ، ٕٚ٘دن ـٍؾ ػٍٝ ظٍص ع١ٍِص كغق خٌش١دَ ظسؼض ٗ جَ، عفمص ؤهضلد30/5/2018ّٔٗ ظٛ

ظغخز١ص صخسً خٌذضٚص.. ٚؤؼٕدء ـٍٛؿٗ كد٘ض  ِعغًخ، ٚكد٘ض ػضص ِٓ ـٕٛص خالدعالي ٠عّغوؼْٚ سٍف ؿٛخظغ 250ػٓ دضٚص خٌفوً ِـدفص ظمّضع زـ

ِٓ ِـدء  19:00ِعغ، زضخ ٌٗ ؤُٔٙ ودٔٛخ ٠ٍؼسْٛ فٟ خٌِّٕمص، ٚػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص  100ؤعزؼص ؤُفدي ٠معغزْٛ ِٓ خٌـ١دؾ ٌّـدفص ظمّضع زـ

ٔذٖٛ زـغػص، ٚزؼض لِؼٗ ٠ـمَ ػٍٝ خألعى، فغوي  خ١ٌَٛ ٔفـٗ، ؿّغ هٛض ػ١دع ٔدعٞ، فٕظغ ظٍمدج١ًد ٔدد١ص خألُفدي، فلد٘ض ُفاًل

خٌٕدع ظجد٘ٗ، فغفغ ٠ضخٖ  ٍِْم٠ٛخٌغِدي ؤِدِٗ ٚؿّغ هٛض ػ١دع ٔدعٞ، فإصعن ؤْ ـٕٛص خالدعالي فٟ ٠ٌغذ  زلٟءكؼغ ِعغًخ ظمغ٠سًد  20ِـدفص 

ُّ وغع خٌجٕٛص خُالق خٌٕد ع ػٍٝ ِمغزص ِٕٗ، ٌألػٍٝ ٚٚخهً ظمضِٗ زسَء ٔذٛ خٌِفً خٌّودذ دعٝ ٚهٍٗ، فـإٌٗ ؤ٠ٓ بهدزعه، فٍُ ٠غص ػ١ٍٗ، ؼ

ُّ ظفمض ظٛلف ٚظفمض ٔفـٗ، ٚزؼض صلدجك فدٔسِخ ؤعًًد ـٛخع خٌِفً، زؼض طٌه ػغف ِٕٗ ؤْ خؿّٗ: ػوغ٠د زلسق ِٚٓ ؿىدْ ِش١ُ خٌّغدػٞ،  ؼ

، فـمَ خالدعالي خٌٕدع ظجد٘ٗ ـٕٛصِـغػًد ٚخظجٗ زٗ غغزًد، ٚؤؼٕدء خٔـذدزٗ ِٓ خٌّىدْ ؤٍُك  ذٍّٗ، فلد٘ض خٌضِدء ظٕؼف ِٓ ظٙغٖ، فخٌِفً

ُّ ـدء ؤدض خٌلسدْ ٚؿدػضٖ فٟ   ؤْ لِؼدٚزؼض ، ػؽغخ ػ١ٍٗ لغزّٙد ػٍٝ ٌٛح هف١خ ، د١ػ ًٚؼدٖدٍّٗخٌِفً ِٓ ز١ٓ ٠ض٠ٗ، ٚخٔسِخ ؤعًًد، ؼ

خٌِفً بٌٝ ِـعلفٝ كٙضخء خأللوٝ.. ٚزؼض ؿدػص غدصع خٌّىدْ ٚظٛـٗ ٌٍّـعلفٝ ٌٍـاخي  ؿ١دعش خؿؼدف ... ٚٔمٍطِعغ  350ِـدفص ظمضع زـ

َٛي ػٓ خٌِفً، ٚػٍُ ِٓ خألُسدء   س١ِغش...ودٔط بٌٝ ِـعلفٝ خٌلفدء ألْ خهدزعٗ ؤٔٗ د
 
 

عغ الدياج  ربعة عذخ ربيعًا، قزى بخصاصة في الخأس فيسا كان بعيجاً ألالعذخات الحيغ سقصػا لع يتجاوز ا خخ مغ بيغآشفل 
ىحا باإلضافة إلى سشو فكيف  .لجرجة يدتحيل معيا االدعاء بأن قتمو جاء لجرء خصخ أو حساية حياة وسالمة القػات السحتمة

جيغ بالدالح. وحػل أن ييجد حياة جشػد مجربيغ ومجج ،متخ 400ويبعج حػالي  ،أعدل مغ أي سالح ،البغ الخابعة عذخ
مشصقة الفالػجا بجباليا شسال غدة، الحي أصيب بخصاصة في مغ سكان  ،( عاماً 14أيػب ) إبخاىيعدمحم  :لضخوف قتل الصف

يػرد التقخيخ  ،14بإفادة مذفػعة بالقدع ةصخح أحج شيػد العيان مغ أقخبائو الحيغ تػاججوا في السكان عشج وقػع الجخيس الخأس،
 عمى الشحػ اآلتي: امقتصفات مشي

ـّٗ ، عفمص ػدجٍعٗ ٚؤزٕدء ؤػّدِٗ بٌٝ ِش١ُ خٌؼٛصش كغق ـسد١ٌد، ٕٚ٘دن كد٘ض خٌّعظد٘غ٠ٓ 20/4/2018ِـدء ٠َٛ خٌجّؼص خٌّٛخفك  خٌلد٘ض ظٛ

 200ٚؿّغ هٛض خألػ١غش خٌٕدع٠ص ٚكد٘ض لٕدزً خٌغدػ.. زؼض طٌه خلعغذ ِٓ خٌّعظد٘غ٠ٓ لغذ خٌـ١دؾ خٌذضٚصٞ، ٚظٛلف ػٍٝ ِـدفص ظمضع زـ

ي ٠ذعّْٛ زـٛخظغ ع١ٍِص ػد١ٌص.. ِٚغ وؽدفص خُالق لٕدزً خٌغدػ كؼغ ز١ٌك فٟ خٌعٕفؾ ٚدغلص فٟ ػ١ٕ١ٗ فعغخـغ ِعغًخ، فلد٘ض ـٕٛص خالدعال

ػدًِد( د١ػ ودْ ٠غظضٞ  14ِعغًخ ِٓ خٌذضٚص، خٌعمٝ زمغ٠سٗ خٌِفً: ِذّض بزغخ١ُ٘ ؤ٠ٛذ ؤ٠ٛذ ) 400ٚلغذ كدعع ـىغ ػٍٝ زؼض  ... ٌٍشٍف

ظغوٗ ١ٌظ٘ر بٌٝ ظجّغ خٌلسدْ ِغش ؤسغٜ، ٚزؼض طٌه فعخ ـٕٛص خالدعالي خٌٕدع زىؽدفص ظجدٖ خٌّعظد٘غ٠ٓ، خٌٍْٛ "ؤدّغ ظٛظٟ".. ؼُ  ؤدّغ ًدل١ّو

٠ـمَ ؤعًًد، ٚكد٘ض خٌلسدْ ٠ذٍّٖٛ، ٚزؼض خلعغخزٗ  ٚكد٘ض ؿمٍٛ ؤوؽغ ِٓ ـغ٠خ، فعغخـغ ٌٍشٍف، ٚؤؼٕدء عوٌٗ ؿّغ ػ١دعًخ ٔدع٠ًد، ٚكد٘ض ُفاًل

خء لغ٠سٗ ِذّض، فإؿغع ظجد٘ٗ ١ٌعإوض ِٓ ٠ٛ٘عٗ، ٚهٍٗ، فىدْ فؼاًل ٘ٛ، ٚودٔط خٌضِدء ظٕؼف ِٓ ٠لسٗ دظء ُِٕٙ كد٘ض خٌّودذ ٠ٍسؾ دظخ

ٛخ عؤؿٗ، دٍّٗ عـدي خإلؿؼدف زـغػص بٌٝ ؿ١دعش بؿؼدف ظدزؼص ٌٍٙالي خألدّغ خٌفٍـ١ِٕٟ.. ظٛـٗ فٛع طٌه إلسسدع ٚخٌضٖ ٚػدجٍعٗ، ٚزدٌفؼً ظٛـٙ

ٕ٘دن، فعٛـٙٛخ بٌٝ ِـعلفٝ خٌؼٛصش، ٌُٚ ٠جضٖٚ ٕ٘دن ؤ٠ًٌد، ٚلدَ ٚخٌضٖ زدالظودي زٛخٌض ـ١ّؼُٙ بٌٝ خٌّـعلفٝ خألٔض١ٔٚـٟ، فٍُ ٠جضٖٚ 

 لض خؿعلٙض، فعٛـٙٛخ بٌٝ ِٕؼٌٗ خٌىدجٓ فٟ ِِٕمص خٌفدٌٛـد.. ضِذّض ٚؤسسغٖ، فظ٘ر بٌٝ ِـعلفٝ خٌلفدء زّض٠ٕص غؼش، ؼُ ػٍّٛخ زإْ ِذّ
 

                                                 
 م.2018مايو  21عاماً، قابلو: الباحث ادليداين للمركز يف ادلنطقة الوسطى: دمحم الدعالسة، بتاريخ  27ابسم زكراي دمحم مسلم،  13
 م.2018أبريل  21عاماً. قابلو: الباحث ادليداين للمركز يف منطقة مشال غزة: مهند عبد الباري، بتاريخ  18ابسل سامي حسن أيوب ،  14
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قاتمة بحق السجنييغ بسا في ذلظ األشفال مغ الجشديغ واليافعيغ، قتمت وفي دليل آخخ عمى تعسج قػات االحتالل استخجام القػة ال
في محافطة رفح، بعج أن أشمقت الشار  مغ سكان مخيع الذابػرة ( عامًا،17إبخاىيع صالح إبخاىيع أبػ شعخ ) :تمظ القػات الصفل

إلى رأسو مباشخة. لقج قتل إبخاىيع وىػ يحاول مداعجة جخحى آخخيغ لع يكغ يحسل سالحًا وكان بعيجًا عغ الدياج ولع يذكل أي 
و تيجيج أو خصخ عمى حياة وأمغ أفخاد القػات السحتمة، ومع ذلظ فإن مجخد مذاركتو في تجسع سمسي لمتعبيخ عغ الخأي جعم

ىجفًا مذخوعًا لقشاصة االحتالل. وحػل ضخوف إصابة وقتل أبػ شعخ صخَّح أحج شيػد العيان مسغ كانػا بخفقتو لحطة استيجافو 
 جاء فيو: 15بترخيح مذفػع بالقدع

ـّٗ عفمص ِجّٛػص ِٓ ؤهضلدج ّٔٗ ظٛ بٌٝ ، 30/3/2018ِـدء ٠َٛ خٌجّؼص خٌّٛخفك  ،ػدًِد(16) زٛ كؼغبزغخ١ُ٘ ؤخزغخ١ُ٘ هالح  لغ٠سٗز١ُٕٙ  ٗؤ

ـٕٛص  عئٚؽكد٘ض ، غغزٟ خٌـ١دؾ خٌفدهًِعغًخ  350ػٍٝ ِـدفص ظمضع زـ (ـىغ)خٌّـّٝ لدعع خٌٚهً خٌٝ ِش١ُ خٌؼٛصش كغق عفخ.. زؼض طٌه 

 كسدْ ٠وٍْٛبزغخ١ُ٘.. ٚؤؼٕدء طٌه كد٘ض ػضش  خالدعالي خٌظ٠ُ ٠ذعّْٛ زـٛخظغ ظغخز١ص صخسً خٌذضٚص، ـٍؾ ؤعًًد ٠عدزغ خٌّعظد٘غ٠ٓ ِٚؼٗ

ُّ  ،زّد ٠ؼٕٟ ٍُسٗ ٌٍٕجضش عخفغ ٠ضخٖ ظٗهال ًدُؼدل٠مف ـجض ، ؼُ كد٘ض ؤدضُ٘ ٚز١ّٕد ودْ ٠خٌؼوغ  عمضَفغوي ٚؿمَ ػٍٝ خألعى، زدٌزضؤ ؼ

ؼُ خسعً ظٛخػٔٗ ؤؼٕدء خٌغوي ٚؿمَ ؤعًًد ؤ٠ًٌد، ِغ  ،٠ـمَ ؤعًًدخزغخ١ُ٘  ٚػضش كسدْ ِٕٗ زغغى ٔمٍٗ ٌـ١دعش خإلؿؼدف، ٚؤؼٕدء طٌه كد٘ض

ُّ كد٘ض ق خٌٕدع ٔذُٛ٘، ٌُ ٠ور، ٌٚىٓ كدزدْ ِّٓ ودٔٛخ ِؼٗ ؤه١سد، ٚز١ّٕد ودْ خٌلسدْ ٠ٕمٍْٛ خٌجغدٝ،ظٛخهً خُال  بزغخ١ُ٘ ٠عٛلف ؼ

خألُسدء زس١دٔدظٗ، ؼُ  ٕٚ٘دن ؤزٍغ فٍذك زُٙ، ٌّـعلفٝ خ١ٌّضخٟٔ،ٖ بٌٝ خٚدٍّٛؿسمٖٛ،  لسدْخٌ ٖ ٌٚىٓغوي ٔذٛفٍ ػٍٝ ٚـٙٗ، ٛـمؼدٚص خ٠ٌ

 ..ؤػٍٓ ػٓ خؿعلٙدصٖ ٛؿف خٌٕجدع، د١ػٔمً بٌٝ ِـعلفٝ ؤزٛ ٠

اإلفادة الدابقة وإن كانت تخوي تفاصيل جخيسة قتل شفل، فإنيا في الػقت نفدو ترف سياق استخجام القػة السفخشة والسسيتة، 
عشجما تذيخ إلى إصابة شخز بيشسا كان يؤدي الرالة، أي أنو فزال عغ أنو غيخ مدمح ويبتعج عغ الجشػد مدافة كبيخة، 

 لمقتل؟ػ مشذغل عغ السحيط برالتو، فكيف يسكغ أن يتحػل إلى ىجف مذخوع في
الصفالت  استيجاف األشفال الحكػر بل أمعشت في القتل ليصال رصاصيا القاتل عشج حجودولع يقف األمخ بقػات االحتالل 

مغ سكان مخيع  ،عاماً  (15)وصال فزل عدات الذيخ خميل  :فكانت الصفمة، السديخات الدمسيةالمػاتي تػاججن في  اإلناث
بعيار حيث استيجفيا القشاصة  ،احجة مغ ضحايا انتياكات قػات االحتالل الجديسة والسشطسةو  سحافطة الػسصى،الالسغازي في 

 .اً ( متخ 300حػالي )، بالخغع مغ كػنيا شفمة وال تحسل سالحًا بل وتبعج عغ الدياج الحجودي ناري في الخأس
مسغ ترادف وجػدىغ في  16عيان شاىجة السيدان لسخكد بيا صخحت ،مذفػعة بالقدع إفادة مغ مقتصفات التقخيخ يدتعخضو 

 :وكانت قج التقتيا أكثخ مغ مخة خالل السذاركة في مديخات العػدة الدمسية جاء فييا ،السكان
ـّٙط هسدح خالؼ١ٕٓ خٌّٛخفك  ّٔٙد ظٛ ؿ، ٌٍّلدعوص فٟ فؼد١ٌدض ِـ١غش خٌؼٛصش ٚوـغ ، عفمص ػدجٍعٙد بٌٝ ِش١ُ خٌؼٛصش كغق خٌسغ14/5/2018٠ؤ

ؤوؽغ ِٓ ِغش فٟ ظؼغفط ػ١ٍٙد ِٓ سالي ظىغخع ػ٠دعظٙد ٌّش١ُ خٌؼٛصش، د١ػ ؿدػضْ خٌجغدٝ ٚ ... خٌل١ز س١ًٍٛهدي ذودع، ٕٚ٘دن خٌعمط زخٌ

خٌظ٠ٓ ـٕٛص خالدعالي ، ِٚٓ ٕ٘دن كد٘ضض ِعغ 250خٌظٞ ٠سؼض ػٓ خٌـ١دؾ خٌفدهً ِـدفص ظمّضع زـ (ـىغ)كدعع عد دعٝ ظمضِ.. ٚؤٚلدض ؿدزمص 

ِٓ ِىدْ خٌّعظد٘غ٠ٓ، ٚزؼض طٌه ٌعمعغذ ظمضِط ٚهدي بٌٝ خألِدَ ِٚؼٙد ػضص ِٓ خٌٕـٛش  .ع١ٍِص صخسً خٌـ١دؾ خٌذضٚصٞ.. ٠ؼعٍْٛ ظالاًل

ّٓ ٚؿدػضض ٚهدي ٚزؼي خٌٕـدء ف فعدظ١ٓٔدع، ٚكد٘ضض بهدزص  بُالقؿّؼط هٛض  ٟ دًّ خٌجغ٠ذع١ٓ ِٓ ِجّٛػص خٌٕـدء، فإؿغػط ظجد٘ٙ

ُّ ػدصض ّٓ  ظعذضغ ِغ ٚهدي دٔط، ٚز١ّٕد وِـدًء 13:30دٛخٌٟ خٌـدػص  بٌٝ خٌّىدْ ٔفـٗ.. ٚػٕض ٚٚهدي دعٝ ِىدْ ؿ١دعخض خإلؿؼدف، ؼ ز١ّٕد و

ُّ فٛـحط ز ،ؿّؼط هٛض ػ١دع ٔدعٞ ِعغًخ، 300ٚػٍٝ ِـدفص ظمضع زـ ٚؿَ خٌّعظد٘غ٠ٓ،٠عٛلفٓ   ،عفمض٘دظؤعًًد، فإؿغػط ٛهدي ظـمَ ؼ

 خٌلسدْ زـغػص، ٚظـّغض ِىدٔٙد، ز١ّٕد خلعغذ ػضص ِٓ ِٓ ٘ٛي خٌّٕظغ، ضِطظٕؼف ِٓ عؤؿٙد ٚظـ١ً ػٍٝ ٚـٙٙد، ُهغؼ٠غش  فلد٘ضض صِدًء

ُّ خزعؼضض ٟ٘ ػٓ خٌّىدْ ٚط٘سط ٌٍّش١ُدٚدٍّٛ٘د ظج   ..ٚفدش ٚهدي شسغٚهؼمط ز ... ٖ بدضٜ ؿ١دعخض خإلؿؼدف، ِٚٓ ؼ

اف السجنييغ دون تسييد أو تشاسب أو استيجتعسجت تي جسعيا السخكد أن  قػات االحتالل وتؤكج اإلفادات السذفػعة بالقدع ال
ضخورة، وىػ سمػك ال يسكغ تبخيخه ارتباشًا بالقانػن الجولي الحي يفخض قيػدًا عمى استخجام القػة تجعل مغ االستيجاف السشطع 

                                                 
 م.2018أبريل  3عاماً. قابلو: الباحث ادليداين للمركز يف منطقة رفح: دمحم عبد هللا، بتاريخ  17عز الدين سلمان دمحم أبو شعر،  15
 م.2018مايو  27عاماً. قابلها الباحث ادليداين للمركز يف ادلنطقة الوسطى: دمحم الدعالسة، بتاريخ  28إبراىيم القرعان، ىداية دمحم  16



11 

 

تعسج أن التحمل مغ قػاعج القانػن بجا شاماًل بيجانية تذيخ إلى انتياكًا يخقى لسدتػى جخائع الحخب. بل إن السعصيات السلمسجنييغ 
كػنيع غيخ مدمحيغ ويبعجون عغ  ،خخى إلى جانب جسمة العػامل األ ،حجاثة عسخىعلاستيجاف األشفال مغ الجشديغ دون اعتبار 

 الدياج وال يشصػي وجػدىع عمى أي تيجيج لحياة أو أمغ أفخاد قػات االحتالل.
o ذوي اإلعاقة: استهداف األشخاص 

أمعشت قػات االحتالل في استخجام القػة القاتمة بذكل متعسج ودون ضخورة ودون أدنى احتخام لقػاعج القانػن الجولي لحقػق 
اإلندان والقانػن الجولي اإلنداني. ويطيخ استيجاف األشخاص ذوي اإلعاقة مجى تحمل تمظ القػات مغ التداماتيا بسػجب 

جديسة ومشطسة لقػاعجه الشاضسة، بل ويعدز االعتقاد الدائج بأن عسميات القتل كانت  اً تياكاتالقانػن الجولي اإلنداني وارتكابيا ان
 متعسجة ومع سبق اإلصخار.

في التعامل مع السديخات  ، يفزح أي محاولة لتبخيخ مسارسات قػات االحتاللومبتػر الداقيغ "غيخ مدمح"استيجاف مجني ف
فكيف يسكغ لذخز ال يدتصيع التحخك بديػلة وال يحسل سالحًا أن يذكل خصخًا  الدمسية والسيسا استخجام القػة السسيتة،

يقتزي استخجام قػة مسيتة. إن قػاعج استخجام القػة الشارية تيجف إلى حساية حياة السكمفيغ بإنفاذ القانػن لحلظ تفخض القػاعج 
ألشخاص مغ ذوي اإلعاقة فإن إعاقتيع بحج ذاتيا تجرجًا في استخجام القػة بيجف إعاقة تقجم الخصخ السدمع. ولكغ في حالة ا

وكػنيع مجنييغ وال يحسمػن سالحًا، فإن أي ادعاء لتبخيخ القتل ال يعجو  ،ىحا باإلضافة إلى بعجىع عغ الدياج .تعيق حخكتيع
مغ ذوي  غيشخرت قتمكػنو استخفافًا بعقػل البذخ. ىحا وتذيخ مرادر الخصج والتػثيق في مخكد إلى أن  قػات االحتالل 

وشادي حسجان عمي الكاشف  ،عاماً  (18: تحخيخ سعيج محسػد وىبة )اىسركيغ في مديخات العػدة الدمسية، اإلعاقة مغ السذا
  .، وكالىسا مغ ذوي اإلعاقة الدسعية( عاماً 34)

 ،خانيػنذ ة شخق مغ سكان بمجة عبدان الكبيخ عامًا،  (29) "أبػ صالح" فادي حدغ سمسان أبػ سمسي :كسا قتمت تمظ القػات
أي أنو ال يسكغ أن يذكل تيجيجًا  ،2014خالل عجوان  لالحتاللقرف  إبانوىػ مغ ذوي اإلعاقة الحخكية، فقج بتخت ساقاه 

مغ أي نػع شالسا ىػ مجني وال يحسل سالحا، بل إن إعاقتو تحػل دون قجرتو عمى اليخوب فكيف ىػ الحال مع اليجػم وتيجيج 
مذفػعة  تت مغ إفادامقتصفاالتقخيخ  يػرد ،أمغ قػات محرشة ومجججة بالدالح. وحػل ضخوف قتل الذييج أبػ صالح

 :جاء فييابيا لمسخكد شاىج عيان، صخَّح  17بالقدع
 ،ّٗٔ ـّٗ هسدح ٠َٛ خالؼ١ٕٓؤ خٌظٞ ٠ؼدٟٔ ِٓ بػدلص  -( ػدًِد29فدصٞ دـٓ ؤزٛ ؿٍّٟ "ؤزٛ هالح" ) ، عفمص هض٠م14/05/2018ٗخٌّٛخفك  ظٛ

سد١ٔٛٔؾ، زٛخؿِص بٌٝ ِش١ُ خٌؼٛصش كغق  -2014َدغو١ص زؼض زعغ ؿدل١ٗ بؼغ خهدزعٗ ـغخء لوف ٔفظظٗ ُدجغخض خالدعالي سالي ػضٚخْ 

(.. ٕٚ٘دن كد٘ض ػضص ِٓ ـٕٛص خالدعالي سٍف ؿٛخظغ ظغخز١ص ؼالغ بُدعخض خإلػدلص طخض خٌضعخـص خٌٕدع٠ص خٌشدهص زفدصٞ )ٟٚ٘ صعخـص سدهص زظٚٞ

ظمّضع  ، ٚؤؼٕدء ظذغوّٙد ٚهض٠ك ؼدٌػ ٌّٙد زٛخؿِص خٌضعخـص ػسغ كدعع ـىغ )خٌظٞ ٠سؼض ِـدفصِـدًء 12:30ٌذضٚص.. ٚػٕض خٌـدػص صخسً خ

ِعغ ػٓ خٌـ١دؾ خٌذضٚصٞ(، ٚؤؼٕدء طٌه ظٛلف فدصٞ زضعخـعٗ زدٌمغذ ِٓ كجغش ػ٠عْٛ فٟ خٌّىدْ ٌّلد٘ضش خألدضخغ ٌٚىؽدفص  300ذٛخٌٟ ز

بُالق خٌٕدع، ٚلدي ؤٔٗ ؿ١وٍٟ خٌظٙغ ؤؿفً خٌلجغش.. ٚؤؼٕدء خٔعظدعٖ ؿّغ هٛض لٛٞ ٌؼ١دع ٔدعٞ، فدٌعفط ٔذٛ فدصٞ، فلد٘ضٖ ٍِمٝ ػٍٝ 

خٌضِدء ظٕؼف ِٓ هضعٖ زغؼخعش، ٌُ ٠وضق ِد ٠غٜ ٚؤه١ر زوضِص ٚخعظسدن ٌٍذظدض، فٕدصٜ ٚهض٠مّٙد خٌؽدٌػ ػٍٝ  ، ٚكد٘ضع ٔذٖٛخألعى، ؤؿغ

خ ٚؿدػضّٚ٘د فٟ دًّ فدصٞ بٌٝ بدضٜ ؿ١دعخض خإلؿؼدف خٌعٟ ٔمٍعٗ زـغػص بٌٝ ِـعلفٝ غؼش خألٚعٚزٟ.. ٌذك ئٚخٌّعظد٘غ٠ٓ خٌمغ٠س١ٓ، فجد

 ٍُ ؤْ فدصٞ خؿعلٙض.زٗ بٌٝ خٌّـعلفٝ، ٕٚ٘دن ػ

                                                 
 م.2018مايو  16عاماً. قابلو: الباحث ادليداين للمركز يف منطقة خانيونس: غريب السنوار، بتاريخ  28نضال عمر دمحم أبو طري،  17
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بالخغع مغ  ،أن القتل متعسج  ، أبػ سمسيفي حالة قتل الذييج  تؤكج اإلفادات السذفػعة بالقدع التي جسعيا باحثػ مخكدفيسا و 
األمخ الحي يثبت تعسج القتل بل وتعسج  ،متخ 300عغ الدياج الحجودي مدافة تقجر بحػالي  ابتعادهيغ، و داقالمبتػر كػنو 

ويػاجو مذكمة بالتحخك بسفخده ودون  ،غيخ مدمح ومبتػر الداقيغ ،فإذا كان اإلندان  .ارتكاب مثل ىحه الجخائع بيجف الخدع
ع فإن ذلظ يبث شعػرًا بعجم األمان وبأن كل شخز يقف في السشصقة ىػ ىجف مذخو  ،مداعجة، ىجفًا مذخوعًا لقػات االحتالل

 ألعسال القتل.
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 :انتهاكات الحق في الدالمة البدنية .2

مفخشة، أثارت اعتقادًا  في السشاشق الذخقية لسحافطات غدة بقػة  جػبو السذاركػن في السديخات الدمسية عمى امتجاد الدياج 
صفػف السجنييغ فسغ يشجػ مغ ي خًا بأنيا ال تيجف إلى فس التجسعات الدمسية بقجر ما ىجفت إلى إيقاع األذى البميغ فاسر 

 ػت يسكغ أن يتعخض إلى إصابة تتدبب لو في إعاقة دائسة تخافقو عمى مجى حياتو.الس
أن قػات االحتالل اإلسخائيمي  فعاليات مديخات العػدة الدمسية الحجوديةوبجا واضحًا لمسخاقبيغ والستابعيغ لألحجاث التي تخافق 

تذيخ إحراءات وزارة الرحة الفمدصيشية، أن قػات االحتالل أصابت خالل حيث  البجنية،في الدالمة اإلندان انتيكت حق 
 وشكمت اإلصابات التي عػلجت في السدتذفيات ( شخراً 15.501إصابة )، م حتى تاريخو30/3/2018مشح تطاىخات ال

يسات العػدة، وبمغت ندبة الحكػر مغ شتذخة في مخميجانيًا في الشقاط الصبية الس الستبقية شدبةال عػلجت%(، بيشسا 53) ندبة
 مغ أصيبػابمغ عجد ومغ بيغ اإلصابات التي وصمت إلى السدتذفيات  %(.6.3%( واإلناث ندبة )93.7اجسالي الجخحى )

جخاء ختشاق باال ( أصيبػا1479، وعجد )الخصاص السعجني السغمف بالسصاطأصيبػا ب (428(، وعجد )4023) بالخصاص الحي
 . 18أخخى  بإصاباتمشيع ( 2273) عجدبيشسا أصيب  الغاز،

يكاٌ َىع االصابتانعىدة بحسب  يسيزاثخالل انذيٍ عىنجىا في انًستشفياث  َسب انجزحىيىضح  (6شكم رقى )
19

 

 

مغ الصػاقع الصبية التي ق يجت حخكتيا في الػقت الحي لع تكغ فيو خارج  اً وسخيع عاجالً  وتصمب ىحا العجد مغ االصابات تجخالً 
وتبي غ  خحى الحيغ أصيبػا بالحخيخة الحية،تجخاًل شبيًا عاجاًل، خاصة لمجكسا تصمب  دائخة االستيجاف بخصاص قػات االحتالل.

أن  إصابات استشذاق الغاز(، إلى احتداب أماكغ اإلصابة في الجدع مغ إجسالي الجخحى الحيغ وصمػا السدتذفيات )دون 
( 1011في البصغ والحػض، و)( 370في الرجر والطيخ، و)( أصيبػا 340)وأصيبػا في الخأس والخقبة،  مشيع ،جخيح( 588)

                                                 
 زارة الصحة ىي اإلصابة بضرابت متعددة والشظااي واحلروق وحاالت السقوط.اإلصاابت األخرى حبسب و  18
 وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير خاص حول االعتداءات اإلسرائيلية حبق ادلشاركني يف مسرية العودة السلمية، مرجع سابق. 19

 أخرى
28% 

 اختناق
18% 

 مغلف بالمطاط
5% 

 الرصاص الحي
49% 
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، 20في األشخاف الدفمية مغ الجدع أصيبػا( 4161)وفي أنحاء متفخقة مغ الجدع، ( 145مغ الجدع، و)في األشخاف العمػية 
  .يعماجدحى كانت في األشخاف الدفمية مغ أمغ الجخ  كبخى أن الشدبة الحيث ، 21( مشيع بإصابات أخخى 1606أصيب )بيشسا 

اإلصابت في انجسىيكاٌ انعىدة بحسب  يسيزاثخالل انذيٍ عىنجىا في انًستشفياث  َسب انجزحىيىضح  (7شكم رقى )
22

 

 

%( مغ إجسالي إصابات جخحى مديخات العػدة 2.5ما ندبتيع ) الجخحى، تذيخ وزارة الرحة إلى أن حاالت حػل وصفو 
 %( بالصفيفة. 71.5%( مشيع وصفت بالستػسصة، فيسا وصفت ندبة )25.9الحجودية بذكل عام بالخصيخة، وندبة )الدمسية 

يكاٌ انسكٍانعىدة بحسب يسيزاث خالل انذيٍ عىنجىا في انًستشفياث  انجزحى َسبيىضح  (8رقى ) شكم
23

 

 
                                                 

  يف مسرية العودة السلمية، مرجع سابق.وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير خاص حول االعتداءات اإلسرائيلية حبق ادلشاركني 20
 حبسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن اإلصاابت األخرى ىي استنشاق الغاز أو ألماكن غري مصنفة.  21
 وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير خاص حول االعتداءات اإلسرائيلية حبق ادلشاركني يف مسرية العودة السلمية، مرجع سابق. 22
 ادلرجع السابق. 23

 أخرى
20% 

 أنحاء متفرقة 
2% 

 األطراف السفلية
51% 

 األطراف العلوية
12% 

 البطن والحوض
4% 

 الصدر والظهر
4% 

 الرأس والرقبة
7% 

 شمال غزة
18% 

 غزة
29% 

 الوسطى
15% 

 خانيونس
26% 

 رفح
12% 
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( مغ الجخحى لبتخ 55تعخض عجد )رة الرحة الفمدصيشية إلى اخصػرة اإلصابات في أشخاف الجدع، تذيخ إحراءات وز  وحػل
( في 6) ( جخحى مشيع7( مشيع، في حيغ بتخت األشخاف العمػية لعجد )48بتخت األشخاف الدمفية لعجد ) فقجفي األشخاف، 

 . وذلظ حتى تاريخ إصجار التقخيخ.24خافيع أشفال( مغ الجخحى الحيغ بتخت أش9)وكان عجد ، أصابع اليج

انعىدة يسيزاثخالل انذيٍ عىنجىا في انًستشفياث  يعهىياث انبتز في أطزاف أجساو انجزحىيىضح  (9شكم رقى )
25

 

 

 

 ضحايا الستخجام قػات االحتالل لمقػة السفخشة،شيػدًا أو جخحى كانػا شيػد عيان و  شياداتمقتصفات مغ التقخيخ  يدتعخضو 
 . وكانت إصابةالبجنية ةدالمالفي  يعحقاستيجاف السجنييغ وانتياك حػل حػادث  ،لمسخكدمذفػعة بالقدع  إفاداتمسغ صخَّحػا ب

 .عبتخت أشخافي اآلخخ بعسالو  ،بذكل مباشخ أجدادىع أصابتغاز  بقشابلوبعزيع  بخصاص حي ومتفجخ، بعزيع
أصيب بقشبمة غاز  شابصػرة تشاقمت وسائل اإلعالم السختمفة ومػاقع التػاصل االجتساعي فيجيػىات تطيخ وفي ىحا الدياق  

، وعغ ذلظ الجشجي الحي واالستيجاناستقخت أسفل عيشو اليدخى وكانت تػاصل نفث الغاز في مذيج يثيخ كل بػاعث األلع 
جير يسكغ  ايدتخجميقػاعج ندان يدتصيع أن يفعل ىحا، وأي ، فأي إشاب يافعاستخجم قشبمة الغاز كخصاصة ووجييا إلى وجو 

 .كيحا تدسح بدمػكأن 
تعخض  ديخ البمح في محافطة الػسصى، سكان مشصقة أبػ العجيغ شخق ، مغ عاماً  (20(عبج الخحسغ التمباني  حاتع عبج المصيف

إصابتو، أفاد أحج شيػد العيان بسا  إلصابة مباشخة بقشبمة غاز اختخقت الػجو واستقخت أسفل عيشو اليدخى، وحػل ضخوف
  :26يأتي

 

                                                 
 وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير خاص حول االعتداءات اإلسرائيلية حبق ادلشاركني يف مسرية العودة السلمية، مرجع سابق. 24
 ادلرجع السابق. 25
 م.2018أبريل  29عاماً. قابلو الباحث ادليداين للمركز يف ادلنطقة الوسطى: دمحم الدعالسة، بتاريخ  40ابسم إبراىيم دمحم النباىني،  26

 بتر في أصابع اليد
11% 

 بتر أطراف علوية
2% 

 بتر أطراف سفلية
87% 
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ّٗٔ ـّٗ ؤ  ِعغ 200 دٛخٌٟع١ٍِص ظسؼض  ظٍصٕٚ٘دن ـٍؾ ػٍٝ  ...كغق خٌسغ٠ؿ ِش١ُ خٌؼٛصش ، بٌٝ 27/04/2018ِـدء ٠َٛ خٌجّؼص خٌّٛخفك  ظٛ

ػضص ِٓ ـٕٛص خالدعالي ٠عّغوؼْٚ سٍف ؿٛخظغ ٚ ، د١ػ كد٘ض ِحدض خٌّض١١ٔٓ ٠ٕعلغْٚ لغذ خٌذضٚص،خألدضخغذضٚصٞ ٌّلد٘ضش خٌـ١دؾ خٌ غغزٟ

 ،غدػ ظجدٖ خٌّعظد٘غ٠ًٓ لٕدزػضش ؤٍُك ـٕٛص خالدعالي  ِـدًء 17:30ظجدٖ خٌّٛخ١ُٕٓ.. ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص لٕدزً خٌغدػ ٚ ز١ص ٠ٍِمْٛ خٌٕدعظغخ

ـمَ ػٍٝ ِوضع خٌوٛض، فلد٘ض كدزًد ٠، فٕظغ بٌٝ ؤٌُخر ٚآ٘دض هغهٛض  ، ٚؤؼٕدء خٔـذدزٗ ؿّغص خٌغدػدزعؼض ػٓ خٌّىدْ ٘غزًد ِٓ عخجذف

ِٚد ػخٌط ظٕفػ غدػ٘د، خلعغذ ِٕٗ، فوضِٗ خٌّٕظغ، خسعغلط خٌمٕسٍص سضٖ خأل٠ـغ ؤؿفً خٌؼ١ٓ  ٚـٙٗلض خسعغلط لٕسٍص غدػ  ، ٚكد٘ضخألعى

ِٓ ؿدل١ٗ ز١ّٕد ددٚي خٌّـدػضش، فإِـه زدٌلدذ ُٙ ِـؼف، زوذسعخٌلسدْ خٌّىدْ ػضص ِٓ ٚهً خؿؼدف..  ؿؼدفِسدكغش، فوغر ِٕدص٠ًد خ

خالزعؼدص ػٕٗ  ِٓ خٌلسدْ خٌّـؼف ٍُرٌعؽس١عٗ، د١ػ ودْ ٠عذغن صْٚ ٚػٟ ِٓ كضش خألٌُ، دعٝ ال ظعفدلُ ددٌعٗ، غؤؿٗ خٌّـؼف ز ؤِـه

ػص خإلؿؼدف، خٌعٟ ٔمٍعٗ زـغ دٍّٗ زّـدػضش خٌلسدْ ػٍٝ دّدٌص ٚٔمٍٖٛ بٌٝ بدضٜ ؿ١دعخضلٕسٍص خٌغدػ ؤٚ ِذدٌٚص خسغخـٙد ِٓ ٚـٙٗ،  ِؾٚػضَ 

ٖ فٟ ءٚؤزٕد خٌعمٝ كم١مٗ 19:00ٚػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص  ؤْ بهدزعٗ س١ِغش..خٌعٍسدٟٔ ٚٚزؼض طٌه ػٍُ ؤْ خٌجغ٠خ ِٓ ػدجٍص  بٌٝ خٌّـعلفٝ..

خالؿؼدف  ٚلضَ ٌٗخٌعدزؼص ٌٛػخعش خٌوذص،  ٌمٕدزً خٌغدػ ظجدٖ خٌّش١ُ ٚخٌٕمِص خٌِس١ص لٛخض خالدعالي بُالقخٌّش١ُ، ٚؤه١ر زدالسعٕدق زؼض 

  ؼُ غدصع خٌِّٕمص. ٚزؼض ؿدػدض ػٍُ ؤْ ددٌص خٌعٍسدٟٔ لض خؿعمغض.. ١ِضخ١ًٔد، ٌٛؿٟ ٚػخألٌٚ

 

 

تفزي  في الديقان عمى مػاضع تركد  الشار عمى أشخافيع، و  بإشالققػات االحتالل السذاركيغ في السديخة الدمسية  تستيجفاو 
إلى التدبب في البتخ، بحيث تخافق السراب إعاقة حخكية مجى حياتو. وفي ىحا الدياق استيجفت قػات االحتالل بخصاص 

يػسف  :قشريا أحج الذباب مغ نذصاء اإلعالم االجتساعي، الحيغ يشذصػن في ترػيخ وتغصية الفعاليات ونذخىا، وىػ الذاب
، ما تدبب في بتخ ساقو اليدخى، وكانت الداق األخخى ميجدة بالبتخ ارييغ في كمتا ساقيوعامًا( بعياريغ ن 19إياد دمحم الكخند )

لػال تسكشو مغ الػصػل إلى السدتذفيات الفمدصيشية في الزفة الغخبية لعالج ساقو األخخى. وحػل تفاصيل ما تعخض لو الكخند 
 لسخكد السيدان لحقػق اإلندان جاء فييا: 27أدلى بإفادة مذفػعة

َ، ٚكد٘ض 30/3/2018ط٘ر ٌعغ١ِص فؼد١ٌدض ِش١ُ خٌؼٛصش كغق ِش١ُ خٌسغ٠ؿ زوفعٗ ٔدكَ خػالِٟ كسدزٟ، ظ١ٙغش ٠َٛ خٌجّؼص خٌّٛخفك ؤٔٗ 

فٟ خٌّىدْ، ٚـٍؾ ؤػٍٝ خٌعٍص خٌغ١ٍِص ِعغزؼًد،  إلهدزدضـٕٛص خالدعالي ٠عّغوؼْٚ لسدٌعٗ سٍف ؿٛخظغ ظغخز١ص صخسً خٌذضٚص، ٚخٌعمَ ػضش هٛع 

ِـدًء ؤه١ر فٟ ؿدلٗ خ١ٌـغٜ ؤؿفً خٌغوسص، ٌُٚ ٠ـعِغ خٌٛلٛف، ٚكؼغ زأالَ ؤسغٜ فٟ  15:00ٚػٕضِد لغع خٌّغدصعش ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص 

ـعلفٝ كٙضخء خأللوٝ، ؼُ بٌٝ ؿدلٗ خ١ٌّٕٝ، فٕظغ ٌـدل١ٗ فلد٘ضّ٘د ظٕؼفدْ صًِد، فـمَ ؤعًًد ػٍٝ ظٙغٖ، ٚؤغّي ػ١ٕدٖ.. ٚٔمً بٌٝ ِ

ؤٔٗ ؤه١ر زؼ١دع٠ٓ ٔدع١٠ٓ فٟ وٍعد ػٍُ ، 31/03/2018ِٚـعلفٝ خٌلفدء، ؤفدق ١ٌجض ٔفـٗ فٟ غغفص خٌؼٕد٠ص خٌّىؽفص ٠َٛ خٌـسط خٌّٛخفك 

.. ٗ صْٚ خٌسعغؼالـٌ ُغ٠مًصص د٠جخفلؼغ زدٌوضِص ٚظٛؿً  ؿدلٗ خ١ٌـغٜ، خألُسدء زعغ ، لغعؤؿسٛعٚزؼض ؿدل١ٗ، ٚؤـغ٠ط ٌٗ ػ١ٍّص ٌٛلف خٌٕؼ٠ف، 

 10ِٓ ؤػٍٝ ِِٕمص خٌغوسص زـ ٌٙد َ، ُٚؤـِغ٠ط ٌٗ ػ١ٍّص زعغ9/4/2018ؤصسً غغفص خٌؼ١ٍّدض هسدح خالؼ١ٕٓ خٌّٛخفك ٚؤِدَ هؼٛزص ددٌص خٌـدق 

دـغًش ٚؤًٌّد ػٍٝ كؼغ زةدسدٍ ٠ٚإؽ كض٠ض٠ٓ، ٚعغُ ِٛخؿدش ؤٍ٘ٗ ٚؤهضلدءٖ بال ؤٔٗ زىٝ ِٓ خٌؼ١ٍّص كد٘ض ؿدلٗ خٌّسعٛعش، ؿُ. ٚزؼض ؤْ ؤفدق 

ًّ زٗ، ٚغدصع خٌّـعلف ٚزؼض ظضسً ِٓ ِغوؼ خ١ٌّؼخْ ٌذمٛق خإلٔـدْ خؿعِدع خٌّغدصعش ٌٍؼالؾ  .12/04/2018ٝ ٠َٛ خٌش١ّؾ خٌّٛخفك ِد د

 َ، الؿعىّدي ِغخدً خٌؼالؾ، ٚسٛفًد ػٍٝ ؿدلٗ خٌؽد١ٔص ِٓ خٌسعغ.16/4/2018زعدع٠ز 
 
 

سج التدبب في إعاقة لمسذاركيغ في مديخات العػدة الدمسية وليذ صجفة أن تمػ األخخى تثبت الحقائق عمى األرض تع ومخة
متفجخ يفتظ بالعطام  رصاصتتخكد الخصاصات في أماكغ ال يسكغ تفادي الزخر البميغ جخاء اإلصابة بيا، أو استخجام 

  .األشخاف بتخ إلى ويفزيوالذخاييغ 
رفح، واحج مغ ضحايا االستيجاف السشطع لألشخاف، مسغ أجبخ األشباء ، مغ سكان (عاماً  30) العال عبج عابج مرباح إبخاىيع

 لمسخكد جاء فييا: 28عمى بتخ ساقو بدبب الزخر البميغ الحي أحجثتو الخصاصة، أدلى بإفادة مذفػعة بالقدع
 
 

                                                 
 م.2018أبريل  16مصور صحفي حر. قابلو الباحث ادليداين للمركز يف ادلنطقة الوسطى: دمحم الدعالسة، بتاريخ  -اجلريح: يوسف اايد دمحم الكرنز  27
، أخذت اإلفادة أثناء مكوثو يف مستشفى غزة م2018أبريل  4اجلريح: إبراىيم مصباح عابد عبد العال، قابلو الباحث ادليداين للمركز يف منطقة خانيونس: غريب السنوار، بتاريخ  28

 األورويب.
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ـّٗ  ؤصخجٗ هالش خٌجّؼص خلعغذ ِٓ دضٚص ٗ بٌٝ ِش١ُ خٌؼٛصش كغق عفخ.. ٚزؼض ؤهضلدج ، عفمص30/3/2018هسدح ٠َٛ خٌجّؼص خٌّٛخفك زإٔٗ ظٛ

٠عّغوؼْٚ سٍف ؿٛخظغ ظغخز١ص ٠ٍِٚمْٛ خٌٕدع ٚلٕدزً خٌغدػ ظجدٖ خٌّعظد٘غ٠ٓ،  ـٕٛص خالدعالي ٕٚ٘دن كد٘ض ًخ،ِعغ 100ظمضع زـّـدفص ٌ خٌفوً

ٚؤؼٕدء ظٛخـضٖ  ِـدًء، 14:30 خٌـدػص دٛخٌٟ .. ٚػٕضٔمٍُٙ بٌٝ ؿ١دعخض خإلؿؼدففـدػض فٟ زدٌغهدم ٚخٌغدػ ِٓ خٌلسدْ ٠ودزْٛ  ًخٚكد٘ض ػضص

ُّهٛض ػضش ؤػ١غش ٔدع٠ص ؿّغ فٟ خٌّىدْ ٔفـٗ ظجّغ  ؿدل١ٗ، فوغر دعٝزإٌُ فٟ  ؼُ كؼغؤعًًد،  ؿمَؿدل١ٗ، ٚر ١و٠ ِد زلٟء كؼغ ، ؼ

ُّ ػضص ِٓ خٌلسدْ دٌٛٗ  ِودذ زؼ١دع٠ٓ  ٗظس١ٓ ؤٕٔ٘دن .. بٌٝ ِـعلفٝ غؼش خألٚعٚزٟ خٌعٟ ٔمٍعٗ بٌٝ بدضٜ ؿ١دعخض خإلؿؼدف ٖٚٔمٍٛ ٖدٍّٛؼ

ٝ، فمض زعغ٘د ١ّٕخٌ ، ٚؤفدق ١ٌجض ٔفـٗ صْٚ ؿدلٗٙد دٛخٌٟ ؤعزغ ؿدػدضف١ِٚىػ  ،بٌٝ غغفص خٌؼ١ٍّدض ؤصسً طٌه ، ٚزؼضٗؿدل١ وٍعد فٟٔدع١٠ٓ 

ـٟ ٌعؽس١ط سدع زالظ١ٓ ٛخ ٌٙدسعوٚ، ١ٜـغ١دع خ٢سغ زىـغ فٟ ػظدَ خٌـدق خٌزـسر ظٙعه فٟ خٌؼظدَ ٚخألٚػ١ص خٌض٠ِٛص، وّد ظـسر خٌؼ خألُسدء

 خٌؼظدَ.. 

 
o :انتهاك الحق في الدالمة البدنية لمنداء واألطفال 
والسيسا اإلعالن  اإلندان لحقػق  الجولية السعاييخ وتحسيو مقجس حق ىػ البجنية والدالمة الحياة في الحق حساية أن في شظ ال

في أوقات الحخوب  تذكل حساية أرواح السجنييغالعالسي لحقػق اإلندان والعيج الجولي الخاص بالحقػق السجنية والدياسية. كسا 
وعميو فإن األشفال والشداء يتستعػن بالحساية كػنيع مجنييغ، ولكغ  القانػن الجولي اإلنداني.أىجاف  والشداعات السدمحة أحج أىع

سػاء في متغ الشرػص كسا ىػ  ػن الجولي لحقػق اإلندان والقانػن الجولي اإلنداني أفخدا حساية خاصة لألشفال والشداءالقان
قيات، أو مغ خالل قخارات مجمذ االحال في االتفاقية الجولية لحقػق الصفل، أو في االتفاقيات )البخوتػكػالت( السمحقة باالتف

(، أو القخار الستعمق بالسخأة وعسميات 1612القخار الستعمق باألشفال والشداعات السدمحة رقع )األمغ الجولي كسا ىػ الحال مع 
 ( وجسمة القخارات الالحقة.1325صشع الدالم رقع )

 والشداء، فأصابت األشفال الدمسية العػدة مديخاتخالل استيجفت قػات االحتالل اإلسخائيمي وتذيخ تحقيقات السخكد إلى أن 
د التقخيخ عمى استيجاف تمظ القػات ليع.29( سيجة1250، و)( شفالً 2441)  . ولكػنيع مجنييغ يتستعػن بحساية خاصة، يخك 

في قطاع غزة انعىدةيسيزاث خالل وانُساء األطفال  انجزحىيىضح َسب  (11رقى ) شكم
30

 

 
                                                 

 وفقاً لتوثيق مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، وحىت اتريخ اصدار التقرير. 29
 ادلرجع السابق. 30

 أطفال
19% 

 نساء
8% 

 بقية الجرحى
73% 
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السجنييغ عسػمًا، شالت الشداء واألشفال، االحتالل بذكل مشطع بحق وكسا ىػ الحال في أعسال القتل العسج التي ارتكبتيا قػات 
التي تتدبب في بتخ األشخاف استيجفت األشفال وتتدبب في إعاقات تالزم األشفال مجى حياتيع. وفي ىحا  وإن اإلصابات

 وىػ مغ سكان بمجة عبدان، بعيار ناري متفجخ في ساقو اليسشى ما عامًا(، 17دمحم جياد مربح ) :الدياق كان استيجاف الصفل
 جاء فييا: 31بإفادة مربحتدبب في بتخىا. وحػل ضخوف إصابتو صخَّح 

ّٕصكد٘ض ؿ١ضش سد١ٔٛٔؾ، ٕٚ٘دن ٌٝ ِش١ُ خٌؼٛصش كغق ب، 5/4/2018ِٓ ِـدء ٠َٛ خٌش١ّؾ خٌّٛخفك  4:30ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص ؤٔٗ ظٛـٗ   ِـ

ُّ ف١ٗ خٌٙضٚء خٌّىدْ ٌُٚ ٠فٟ ، ًخ ِٓ دضٚص خٌفوًِعغ 250ظمضع زـِـدفص مف فٟ ِىدْ ٠سؼض ظذًّ ػٍُ فٍـ١ِٓ ٚظ ـّغ خُالق ٔدع ٚلط ػ

ٌغغؿٗ فٟ  خٌذضٚصٞ ـ١دؾسظ خٌؼٍُ ٚظمضَ ظجدٖ خٌٚزؼض دض٠ػ ِؼٙد ؤ ،سغ لدزٍٗ فٟ خٌّش١ُآ١ٌٙد ٚكشن ب، ط٘ر سالٌٗ ِٓ لسً لٛخض خالدعالي

ٍف ؿٛخظغ ظغخز١ص صخسً خٌذضٚص، ٚػٕض سعّغوؼْٚ ٠ كد٘ض ؼالؼص ـ١سدض ػـىغ٠ص ٚػضص ِٓ خٌجٕٛص ،زسَء ِٝلخلغذ ِىدْ ٠ّىٓ ؤْ ٠وً ب١ٌٗ، 

ُّ ؿمَ ػٍٝ خألعى، فٍُ ظؼض لدصعش ػٍٝ دٍّٗ،  ،خ١ٌّٕٝ ؿدلٗؤهدذ  ِد ْ كٟءإز زلىً ِفدـث كؼغ ِعغًخ،  50ٗ ٌّـدفص ظمضع زـٚهٌٛ ؼ

ٚؤٚلف عزَ خٌجغح ًد ٌٍٕجضش، ٚزؼض صلدجك ٚهً ب١ٌٗ ؤدض خٌّـؼف١ٓ ٚهغر ٍُسكض٠ض، ٌُ إكؼغ ززمٟ ِىدٔٗ، ٚ ؿّغ هٛض خُالق ٔدع وؽ١ف،

، ػخْ خٌٕجدعٚع طٌه ٚهٍعٗ ؤ٠ًٌد خٌّـؼفص ، ٚزؼضظجدّ٘ٙد ٚدٛي ِىدْ ظٛخـضّ٘د خٌٕدعخُالق  ظٛخهً زـسر ٌٗٚىٕٗ ٌُ ٠عّىٓ ِٓ ٔمٍخٌٕؼ٠ف، 

 ٔدع٠ص خـصزٛخؿِص صع ٗظمضَ ػضص ِٓ خٌلسدْ ٚظّىٕٛخ ِٓ ٔمٍ ظجدٖ خٌّىدْ ظٛلف خُالق خٌٕدع ِٚغ  صل١مص 15 ِغٚعٚزؼض ٚكدعوط فٟ خؿؼدفٗ، 

، ٕٚ٘دن ؤسسغٖ ألٌُ، هغر زلضش فٟ خٌِغ٠ك زـسر ظؼخ٠ض خٌٝ ِـعلفٝ غؼش خألٚعٚزٟخإلؿؼدف خٌعٟ ٔمٍعٗ زضٚع٘د ب خضؿ١دع ( بٌٝ بدضٜظىعه)

، ٚزؼض ؿدػدض ؤفدق خٌجغخدص لـُ صسًؤ، ٚٙدػظدِفٟ ظٙلُ خٌـدق ٚ ٚعصش ٚكغخ١٠ٓؤزؼ١دع ٔدعٞ ِعفجغ ؤصٜ خٌٝ ظٙعه فٟ  خألُسدء زإٔٗ ؤه١ر

ٚخ ؿدلٗ، فوضَ ٚخهدزٗ خإلدسدٍ، ٚ٘ٛ ِٕظ خٌؼ١ٍّص ال ٠ـع١ِغ خٌـ١غ بال زّـدػضش ػىدػ٠ٓ ؤٚ وغؿٟ ِعذغن، ٠ٚذعدؾ ٌّٓ زعغلض  ١ٌجض خألُسدء

 ..٠ـدػضٖ فٟ وً كٟء، ِٚد ٠ؼخي ٠ؼدٌؿ دعٝ ظدع٠ز خهضخع خٌعمغ٠غ

أي سبب يبخر استيجاف السجنييغ بالقتل أو يقف عمى حقيقة غياب لسجخيات األحجاث التي رافقت مديخات العػدة إن السخاقب 
صحابيا بإعاقة تالزمو بقية حياتو. وإن سقػط عذخات الذيجاء وآالف الجخحى بإيقاع اإلصابات الخصيخة أو تمظ التي تتدبب أل

بحج ذاتو مغ األشفال والشداء وكبار الدغ واألشخاص ذوي اإلعاقة وغيخىع مغ السجنييغ، كأفخاد الصػاقع الصبية والرحفييغ، 
وليذ واضحا عمى االستخجام السفخط لمقػة والقػة السسيتة. كسا أن عذخات الحاالت تذيخ إلى االستيجاف الستعسج والسشطع دلياًل 

 استخجامًا عذػائيًا لمقػة.
 م( عغ الدياج، ويدتخجم350ويقف عمى مدافة تبعج حػالي ) إن إشالق الشار عمى شفل لع يتجاوز الثانية عذخ مغ عسخه

في التقاط الرػر، ليػ دليل بالغ الػضػح والفطاضة عمى تعسج إيقاع أكبخ قجر مغ القتمى والجخحى ودون سبب  ىاتفًا محسػالً 
لسخكد السيدان حػل ضخوف  32عامًا(، أدلى بإفادة11يبخر ىحا الدمػك ارتباشًا بالقانػن الجولي. الصفل دمحم عالء حديغ )

   إصابتو جاء فييا:
ـّٔٗ خ ِٓ هسدح ٠َٛ  10:00كغق ِِٕمص ؤزٛ هف١ص كغق ـسد١ٌد فٟ ِذدفظص كّدي غؼش، ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص  صذضٚص٠خٌِّٕمص خٌ ٗ بٌٝظٛ

 350ٌّـدفص ظمّضع زـ ٚخٌضٖ ِغ َظمّض، ٕٚ٘دن كغق ـسد١ٌد كّدي غؼش خٌؼٛصش ٌّلد٘ضش ِش١ُ هذسص ػدجٍعٗ، 30/03/2018خٌجّؼص خٌّٛخفك 

صخسً  ـٕٛص خالدعالي ٠مفْٛ سٍف ؿدظغ ظغخزٟ كد٘ض. ٌألدضخغ خٌوٛع ٘دظف ٚخٌضٖ خٌشٍٛٞ الٌعمدٍِعغًخ ٚظٛلف ػٍٝ كدعع ـىغ، خؿعشضَ 

خ١ٌـغٜ،  ٗع ٚخٌضٖ كؼغ فجإش زإٌُ فٟ ؿدلخٛبٌٝ ـ ٚز١ّٕد ودْ ٠عٛلف 13:00ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص ٚ خٌجغدٝ، ػضص ِٓ خٌذضٚص، ٚكد٘ض ؿمٍٛ

 بدضٜ ؿ١دعخض صعخـص ٔدع٠ص بٌٝ ؿدػضٖ خٌلسدْ ٚٔمٍٖٛ زٛخؿِص ،عوي زٗ ظجدٖ خٌغغذٚخٌضٖ ٚ .. دٍّٗ.ٚؿمَ ؤعًًد، كد٘ض خٌضَ ٠ٕؼف ِٓ ؿدلٗ

 ١رؤه ؤٔٗ خألُسدءػضص وس١غ ِٓ خٌجغدٝ فٟ خٌّـعلفٝ، ٚزؼض خٌفذن لدي  كد٘ض ...خإلٔض١ٔٚـٟبٌٝ خٌّـعلفٝ  ، ٔمٍعٗ زضٚع٘دخإلؿؼدف

 .، ٚؤْ ددٌعٗ ِعٛؿِصخ١ٌـغٜ ٗزؼ١دع ٔدعٞ فٟ ؿدل
 

ىػ دفع مغ استخجام القػة في الجول غيخ الجيسقخاشية التي يتدع نطام الحكع فييا باالستبجاد غ بإنفاذ القانػن غاية السكمفي إن  
وليذ قتميع أو استخجام الخصاص الحي والتدبب  السكان إلى إنياء تجسعيع ودفعيع إلى مغادرةالسذاركيغ في تجسعات سمسية 

                                                 
 م.2018أبريل  8السنوار، بتاريخ دمحم جهاد عبد العزيز مصبح، افادة مشفوعة ابلقسم، قابلو الباحث ادليداين للمركز يف منطقة خانيونس: غريب  اجلريح الطفل: 31
 م.2018أبريل  4يخ اجلريح الطفل: دمحم عالء دمحم حسني، افادة مشفوعة ابلقسم، قابلو الباحث ادليداين للمركز يف منطقة مشال غزة: مهند عبد الباري، بتار  32
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ىحا  تجاوزتولكغ قػات االحتالل  ػاعو يذكل انتياكًا لقػاعج القانػن الجولي.بإعاقات ليع، وكل استخجام لمخصاص الحي بكل أن
ليذ بخصاصيا الحقت وبمغت حجودًا تكذف عغ مجى عشرخيتيا وعجم اكتخاثيا بالحق في الحياة والدالمة البجنية حيث  األمخ

مغ كثافة إشالق الشار ان أو اليخب ىػ في شخيقو لسغادرة السكفقط مغ يتقجمػن إلى أماكغ قخيبة مغ الدياج بل حتى مغ 
دمحم ىاني  :والغاز الخانق. وىحا ما يطيخ جميًا مغ واقع إشالق الشار عمى مئات السذاركيغ مغ الخمف كسا ىػ الحال مع الصفل

عامًا، مغ سكان مخيع جباليا، الحي أصيب وىػ يحاول مغادرة السكان، وتدببت اإلصابة في بتخ ساقو. وحػل  (16العجػري )
  السخكد بسا يأتي: 33ضخوف إصابتو أفاد العجػري 

ـّٗ  دعالي ـٕٛص خالكد٘ض  ِش١ُ خٌؼٛصش كغق ـسد١ٌد، ٕٚ٘دن كد٘ض خٌش١دَ ٚخٌّعظد٘غ٠ٓ وّد بٌٝ 30/3/2018هسدح ٠َٛ خٌجّؼص خٌّٛخفك ظٛ

صخسً خٌذضٚص، ٚكد٘ض خٌّعظد٘غ٠ٓ ٠عـدلِْٛ ـغدٝ ـغخء خٌغهدم ؤٚ خسعٕدلًد زدٌغدػ، فذدٚي خٌّـدػضش ِٓ  سٍف ؿٛخظغ ظغخز١صعّغوؼْٚ ٠

. ػٕض دٛخٌٟ ..عخجذص خٌغدػآؼدع ف ِٓ ١شفؤِدوٓ ظجّغ خٌّعظد٘غ٠ٓ ٌٍعٙد لغذ ؤسظ٘د ِٓ خٌّش١ُ ًٚٚؼ ػضصًخ ِٓ عئٚؽ خٌسوً سالي دٍّٗ

ٗ عوٌؼٕدء ؤٚ ، فغوي ِسعؼضًخ ػٓ خٌِّٕمص،لٕدزً خٌغدػ صفؼص ٚخدضشػلغخض  ًد ػـىغ٠ًد صخسً خٌذضٚص ٠ٍِكـ١س هسددًد كد٘ض 11:45خٌـدػص 

ؿدلٗ كٍّط، ٚوإْ ِدؽ وٙغزدجٟ ؤهدزٙد، ٌُٚ ٠ؼض لدصعًخ ػٍٝ خٌّلٟ ؤٚ ػٍٝ خٌعٛلف ػ١ٍٙد، ٚكد٘ض إْ ز ، ؼُ كؼغٔدعٞ هٛض ػ١دع ؿّغ

 ٚدٍّٖٛ دعٝ بدضٜ ؿ١دعخض ِٓ خٌلسدْ ػضص ٕٗخلعغذ ِ ، فـمَ ؤعًًد، ٚهغر ُدٌسًد خٌٕجضش، د١ػخ١ٌّٕٝ ظٕؼف صًِدِٓ ؿدلٗ سِص خٌ ِِٕمص

ّٛي الؿعىّدي خٌؼالؾ فٟ ِـعلفٝ خٌلفدء ٌوؼٛزص ددٌعٗ.. ٚفٟ ٌٝ ِـعلفٝ خٌؼٛصشخإلؿؼدف خٌعٟ ٔمٍعٗ ب ، ٚزؼض ظمض٠ُ خإلؿؼدف خألٌٟٚ ٌٗ د

 فٟ غغفص خٌؼٕد٠ص خٌّىؽفص فٟ ، ١ٌجض ٔفـ٠31/3/2018َٗٛ خٌـسط خٌّٛخفك  ِٓ ِـدء 14:00ٌٟ خٌـدػص ، ٚؤفدق ػٕض دٛخخٌٛػٟ خٌِغ٠ك فمض

ٚظفعط فٟ ػظدَ  ظـسر فٟ لِغ ٌٍؼور١ٚسط زؼ١دع ٔدعٞ ؤصٜ بٌٝ لِغ خٌٛع٠ض خٌغج١ؾ ؤه زإٔٗ ٚؤسسغٖ ؤدض خألُسدءخٌلفدء،  ِـعلفٝ

  ..ِٓ فٛق خٌغوسص ٚزعغض ؿدلٗغغفص خٌؼ١ٍّدض  ؤصسً، 9/4/2018خٌّٛخفك  ِٓ هسدح ٠َٛ خالؼ١ٕٓ 11:00ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص ٚ خٌـدق..

، كان يحاول مغادرة السشصقة القخيبة مغ الحجود بعج مخيع البخيج مغ( 4) بمػك سكان مغ ،عاماً  (16) عثسان خالج دمحم الصفل
السجنييغ  ما يؤكج حقيقة تعسج قشز ،جخل مغ األنففي الػجو م  إلصابة  تعخضف أن شعخ باالختشاق مغ كثافة إشالق الغاز،

، وىي حقيقة أثبتتيا تدخيبات الفيجيػ مغ أفخاد قػات االحتالل أنفديع كيف واستيجافيع حتى وىع يحاولػن االبتعاد عغ الدياج
. اً تيجيج يذكل الو  مدمح غيخ شفل استيجاف أن عغ فزالً  رصاصيع، يرػبػن  مػضع أييتخاىشػن عمى إصابة السجنييغ وفي 

 :34فييا جاء ،لمسخكد بالقدع مذفػعة بإفادة صخًّح عثسان الصفل لو تعخض ما تفاصيل وحػل
ـّٗ هسدح ٠َٛ خٌجّؼص خٌّٛخفك  ؤٔٗ . .، ٌّلد٘ضش خألدضخغ.غؼش، عفمص كم١مٗ ٚزؼي ؤلدعزٗ بٌٝ ِش١ُ ِـ١غش خٌؼٛصش كغق 30/03/2018ظٛ

. زؼض هالش .ظغخز١ص، ٚؿّغ هٛض خألػ١غش خٌٕدع٠ص خٌعٟ ودْ ٠ٍِمٙد ؤٌٚحه خٌجٕٛص. كد٘ض ؤػضخصًخ وس١غش ِٓ ـٕٛص خالدعالي ٠عّغوؼْٚ سٍف ؿٛخظغ

خٌجّؼص خلعغذ ِغ ػضص ِٓ خألُفدي ِٓ دضٚص خٌفوً، ِٚغ ظؼخ٠ض بُالق خٌٕدع ٚلٕدزً خٌغدػ خدعّٝ فٟ دفغش ظسؼض ػٓ خٌـ١دؾ خٌذضٚصٞ ِـدفص 

، ِٓ خٌّىدْ ١ٌٙغذخٔعور ٚخلفًد لٕدزً خٌغدػ ظجدٖ خٌذفغش، فلؼغ زدالسعٕدق ِٚعغًخ، ٚزؼض صلدجك ؤٍُك ـٕٛص خالدعالي ػضصًخ ِٓ  100ظمضع زـ

فجإش كؼغ زلٟء ٠ٌغذ ٚـٙٗ، ٚكد٘ض خٌضِدء ظٕؼف ِٓ ٚـٙٗ زغؼخعش، ظذــٙد، ؼُ ؿمَ ؤعًًد ٌُٚ ٠ضِع زٕفـٗ.. ؤفدق ١ٌجض ٔفـٗ فٟ غغفص ٚ

َ، ٚؤٔٗ ٠ّىػ فٟ غغفص خٌؼٕد٠ص خٌّىؽفص فٟ 1/4/2018خألدض خٌّٛخفك ١ٍِحص زدألـٙؼش خٌِس١ص ٚدٌٛٗ ػضصًخ ِٓ خألُسدء، فإسسغٖٚ زإْ خ١ٌَٛ 

. ٚزؼض خؿعمغخع ددٌعٗ ؤسغؾ ِٓ لـُ خٌؼٕد٠ص د١ػ ـدءٖ ٚخٌضخٖ .ِـعلفٝ خٌلفدء، زؼض خهدزعٗ زؼ١دع ٔدعٞ فٟ ؤٔفٗ سغؾ ِٓ ِاسغش عؤؿٗ.

ّٛ ّْ خٌِٛخلُ خٌِس١ص ٔمٍعٗ بٌٝ ِـعلفٝ كٙضخء خأللوٝ ؼُ د ي بٌٝ ِـعلفٝ خٌلفدء زّض٠ٕص غؼش، ِٚىػ فٟ خٌؼٕد٠ص ٚؤلدعزٗ، ٚػٍُ ُِٕٙ ؤ

خٌّىؽفص ٌّضش ١ِٛ٠ٓ، ٚؿسسط ٌٗ خإلهدزص ظٙعىًد فٟ ػظدَ خٌفى١ٓ خٌؼٍٛٞ ٚخٌـفٍٟ، ٚوـغ فٟ ػظّص خٌٛـٗ خ١ٌـغٜ، ًٚؼف فٟ خٌغئ٠ص فٟ 

 خٌؼ١ٓ خ١ٌـغٜ، ًٚؼف فٟ خٌـّغ فٟ خألطْ خ١ٌـغٜ..

كسا أورد  ،لمجشذ والعسخ ولكل االعتبارات األخخى  اً ئة أو شخيحة بل كان عابخ ىحا ولع يقترخ تعسج استيجاف السجنييغ عمى ف
كاألشخاص مغ ذوي اإلعاقة وغيخىع، وشكمت الشداء أيزًا ىجفًا لخصاص قػات االحتالل خالل مذاركتيغ في  ،التقخيخ

سالمة أفخاد أو تيجيجًا عمى أمغ و مديخات العػدة. وكسا ىػ حال السجنييغ في كػنيع أصيبػا أو قتمػا دون أن يذكمػا خصخًا 
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حال الشداء غيخ السدمحات المػاتي شاركغ في السديخات لمتعبيخ عغ غزبيغ مغ استسخار تجىػر  القػات السحتمة، كان
األوضاع اإلندانية بدبب الحرار السفخوض عمى قصاع غدة. وتتحسل الشداء العبء األكبخ والقجر األكبخ مغ السعاناة جخاء 

 حرار وشيػع البصالة والفقخ، واستسخار تجىػر الخجمات ما يحيل حياة السخأة إلى جحيع.استسخار ال
في ضل استسخار معاناتيغ التي ال تػصف، معاناة لسا يتعخض لو قصاع غدة،  اً رفزركة الشداء في السديخات الدمسية مذا وتأتي

لألحجاث يذاىج السخاقب و  ًا لمشداء.ع مذجعامالً ل الصابع الدمسي لمسديخات شك  حيث  في كل تفريل مغ تفاصيل حياتيغ.
، ثتسزي وقتيا في مشصقة مفتػحة بعيجًا عغ الكثافة الدكانية والتمػ  الحجودية الدمسية، عائالت بالكامل في التجسعات مذاركة 

 إلى ىجف لخصاص قػات االحتالل.  سيتحػلغ   أنيغ   دون أن يخصخ بخمج الشداء السذاركات
عامًا،  (52ابتدام زيجان الحخازيغ ) :وصفت خالليا الديجة 35ػرد التقخيخ مقتصفات مغ إفادة مذفػعة بالقدعوفي ىحا الدياق ي

عمى الشحػ  ،مغ سكان مشصقة حكخ الجامع في ديخ البمح في السحافطة الػسصى ضخوف إصابتيا بعيار ناري في الفخح األيدخ
 اآلتي:

ٌّلد٘ضش خٌسغ٠ؿ،  ِش١ُكغق  ِش١ُ خٌؼٛصش بٌٝ ٙد، عفمص كم١مع6/4/2018خٌجّؼص خٌّٛخفك ِٓ ٠َٛ  14:00ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص ؤٔٙد ظٛـٙط 

فؼد١ٌدض خٌؼٛصش، ظٛلفعد ػٍٝ ِمغزص ِٓ خٌّعظد٘غ٠ٓ لغذ دضٚص خٌفوً، ؿّؼط هٛض خُالق خٌٕدع وّد كد٘ضض ـٕٛص خالدعالي ٠ذعّْٛ 

ِـدًء، ٚز١ّٕد ظٛخـضض  14:30ػٕض خٌـدػص ٚظٕمً خٌجغدٝ، ض خإلؿؼدف ؿ١دعخزـٛخظغ ع١ٍِص صخسً خٌذضٚص، ٠ٍِٚمْٛ لٕدزً خٌغدػ، وّد كد٘ضض 

ٌُٚ ، ًدؿمِط ؤعًٌُ ظذٍّٙد ؿدلٙد ٚ، ٙد خُالق ٔدعظغخفك ِغ ؿّدػ، خ١ٌـغٜ ٙدكؼغض زإٌُ فٟ ؿدلِعغًخ ِٓ خٌذضٚص،  300ػٍٝ ِـدفص ظمضع زـ

خألُسدء  ، ٚؤسسغ٘دخالؿعمسدي ٚخٌِٛخعت فٟ ِـعلفٝ كٙضخء خأللوٝلـُ زؼض طٌه ؤفدلط ٌعجض ٔفـٙد فٟ  ...زط ػٓ خٌٛػٟدٚغظضِع زٕفـٙد 

 عٍمٝ خٌؼالؾ. ظي خؼظخٌؼالؾ خٌالػَ، ٚال  ٙد، ٚلضِٛخ ٌ(ِضسً ِٚشغؾ)خأل٠ـغ  ٘دسط زؼ١دع ٔدعٞ فٟ فشظ١ؤه ٙدؤٔ

فقج حاولت أن تزع ، اماً ع (20صابخيغ خالج السرخي ) :أما الفتاةعمى ىحه السدافة البعيجة عغ الدياج أصيبت الحخازيغ، 
، العمع الفمدصيشي عمى تمة تبعج عغ الحجود حػالي خسديغ متخًا. لقج شكل مجخد حسميا لمعمع وىي غيخ مدمحة سببًا الستيجافيا

قجرة قػات مشع إسعافيا باستيجافيا لذاب تقجم لسداعجتيا. ويذجد مخكد السيدان عمى أنو ال شظ في  قػات االحتالل بل وحاولت
ج والتحقق، ما يذكل مغ كػنيا مجنية وال تذكل تيجيجًا، بالشطخ لسا تستمكو تمظ القػات مغ وسائل الخصمى التحقق االحتالل ع
 صخَّحت بيا لمسخكد جاء فييا: 36ويػرد التقخيخ مقتصفات مغ إفادة مذفػعة بالقدع عمى التعسج. دلياًل إضافياً 

ـّٙط  ؤٔٙد بٌٝ ِش١ُ خٌؼٛصش كغق سدْ ٠ٛٔؾ، ٌٍّلدعوص فٟ  ٙد، عفمص ػدجٍع30/3/2018خٌجّؼص ِٓ هسدح ٠َٛ  10:30ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص ظٛ

ؿَ ػلغخض ، ٚٙدلغز ٗدٍّط ػٍُ فٍـ١ِٓ ٚظٛـٙط ٔذٛ خٌذضٚص خٌفدهً ًٌٛؼ. زؼض ِلد٘ضظٙد ٌٍّش١ُ ..فؼد١ٌدض ِـ١غش خٌؼٛصش

، ٕٚ٘دن ؿّؼط سٍف ؿٛخظغ ظغخز١ص صخسً خٌذضٚص ٠عٛخـضْٚ خٌظ٠ٓـٕٛص خالدعالي ٚلسدٌص خٌّعظد٘غ٠ٓ ِٓ خٌلسدذ ٚخألُفدي ٚخٌٕـدء فٟ خٌّىدْ، 

 ط زدٌؼٍُ ػد١ًٌد، فجإًشٌٛد ،خٌذضٚص ًخ ِِٓعغ 50ظمضع زـ بٌٝ ِـدفص طٚهٍ زً خؿعٕلمط عخجذعٙد.. لٕدزً خٌغدػ ضكد٘ضهٛض خُالق خٌٕدع ٚ

فوغسط ٍُسًد ٌٍٕجضش، فجدء٘د  ،ٙدٚؿدل ٙدكد٘ضض خٌضِدء ظـ١ً ِٓ سدهغظًد، ؼُ ٚؿمِط ؤعً ،خ١ٌـغٜ ٙدؿدلٙد ٚزِٕ ِد ٠و١ر كؼغض زلٟء

زم١ط ػٍٝ ددٌٙد دعٝ  ؿّؼعٗ ٠وغر زإٔٗ ؤه١ر،ؼُ كد٘ضظٗ ٠ـمَ ػٍٝ خألعى  ٙدِٕ خٌلسدْ ٚػٕض خلعغخذ ؤدض زؼي خٌلسدْ ٚخٌّـؼف١ٓ،

د١ػ ٔمٍعٙد  خٌغغذ،ِعغ ٔدد١ص  200ٌّـدفص ظمضع زذٛخٌٟ  ٛ٘د زإ٠ض٠ُٙ ٚعوٌٛخ زٙددٍّب١ٌٙد، ي ٛٛهِٓ خٌزؼض ػضش صلدجك ظّىٓ خٌلسدْ 

 ٙدزؼ١دع ٔدعٞ فٟ خٌشدهغش خ١ٌـغٜ ٚزؼ١دع آسغ فٟ ؿدل ١سطهؤ ٙدزإٔ سسغ٘د خألُسدءٕٚ٘دن ؤ ،بٌٝ ِـعلفٝ غؼش خألٚعٚزٟ ؿ١دعش خؿؼدف

 ظعٍمٝ خٌؼالؾ. يخؼظخ١ٌـغٜ، ٚال 
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السذيج، وتخى الذبان كانت تخاقب فقج ، عامًا، مغ سكان بيت الىيا في شسال غدة (44زيشات رجب أبػ شػارب )والديجة: 
أنيا تدتصيع أن تقجم لو يج السداعجة، ولع يجر بخمجىا أنيا ستتحػل  تيقتخبػن مغ الدياج، فذاىجت أحجىع يدقط مرابًا، اعتقج

  صخَّحت فييا لمسخكد عمى الشحػ اآلتي: 37إفادة مذفػعة بالقدعإلى ىجف لخصاص قػات االحتالل. يػرد التقخيخ مقتصفات مغ 

ّٔٙد ظٛـٙ ، بٌٝ ِش١ُ خٌؼٛصش كغق ـسد١ٌد.. ظٛلفط ِغ ػضص ِٓ 27/04/2018ِٓ ِـدء ٠َٛ خٌجّؼص خٌّٛخفك  14:00ط ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص ؤ

خٌٕـٛش لغذ دضٚص خٌفوً، كد٘ضض زؼي خٌّعظد٘غ٠ٓ ٠وٍْٛ ٌّىدْ ٠سؼض زٌؼص ؤِعدع فمَ ِٓ خٌـ١دؾ خٌذضٚصٞ، ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص 

14:15 ُّ كد٘ضض ؤدض خٌلسدْ ٠ـمَ ػٍٝ خألعى ٠ٚوغر ٍُسًد ٌٍٕجضش، ظذغوط ظجد٘ٗ ٚخلعغزط ِٓ ِىدٔٗ  ِـدًء ؿّؼط هٛض بُالق ٔدع، ؼ

ِد ٠و١ر ؿدلٙد خ١ٌّٕٝ، ٌُٚ ظؼض ظذٍّٙد، فـمِط ؤعًًد، ٚكد٘ضض  ءِعغًخ ِٓ خٌذضٚص، ٚلسً ؤْ ظوٍٗ كؼغض فجإًش زلٟ 15خٌظٞ ٠سؼض دٛخٌٟ 

ؼف١ٓ خٌظ٠ٓ ودٔٛخ فٟ ُغ٠مُٙ ٌٍلدذ، د١ػ دٍّٛ٘د ػٍٝ ٔمدٌص بٌٝ ؿ١دعش خٌضِدء ظٕؼف ِٕٙد، فإصعوط ؤٔٙد ؤه١سط، فوغسط ػٍٝ خٌّـ

ُّ فمضض خٌٛػٟ ٌُٚ ظضِع زٕفـٙد.. ٚػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص  (، ؤفدلط 28/04/2018ِٓ هسدح خ١ٌَٛ خٌعدٌٟ )خٌـسط خٌّٛخفك  11:00خإلؿؼدف، ؼ

دق خ١ٌّٕٝ ؤصٜ بٌٝ ظٙعه فٟ خٌؼظدَ ٚخألٔـجص، ؤـغٜ ٌٙد ، ٚػٍّط ؤٔٙد ؤه١سط زؼ١دع ٔدعٞ فٟ خٌـخإلٔض١ٔٚـٟفٛـضض ٔفـٙد فٟ خٌّـعلفٝ 

خألُسدء ػ١ٍّص ـغخد١ص ًٚٚؼٛخ زالظ١ٓ سدعـٟ وٟ ٠ـدػض فٟ ـسغ خٌؼظدَ. ٚؿعسمٝ ُغ٠ذص خٌفغخف ٌّضش ال ظمً ػٓ ؿعص كٙٛع ٌٓ ظعّىٓ 

 سالٌٙد ِٓ خٌم١دَ زٛخـسدظٙد وإَ ٚعزص ِٕؼي. 
 
 

عامًا، كانت ضحية اعتقادىا بأن قػات االحتالل لغ تدتيجفيا لكػنيا  (64عائجة عبج الخازق دروير السججالوي ) :أما الديجة
سيجة مجنية كبيخة ندبيًا في الدغ، ففيسا كانت تقف بعيجًا، وشاىجت شبان يدقصػن جخحى، اعتقجت أن بإمكانيا مداعجتيع دون 

 ل، فسا كان مغ قػات االحتالل إال أن عاجمتيا بخصاصة.ت االحتالأن تتعخض لمخصاص وتتحػل إلى ىجف مذخوع لقػا
 ، يػرد التقخيخ مقتصفات مشو عمى الشحػ اآلتي:لمسخكد 38صخَّحت السججالوي بترخيح مذفػع بالقدع

ـّٙط  كغق ـسد١ٌد كّدي غؼش، ٌٍّلدعوص فٟ ِش١ُ خٌؼٛصش ، 2018 /30/3ِٓ هسدح ٠َٛ خٌجّؼص خٌّٛخفك  9:30ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص ؤٔٙد ظٛ

ٓ خٌـ١دؾ خٌذضٚصٞ، ػ ًخِعغ 300ِـدفص ظمّضع زـ سؼض٠ خٌظٞ كدعع )ـىغ(ػٍٝ ط ٛلّفظ خٌّعظد٘غ٠ٓ لغذ دضٚص خٌفوً، ظٛـٙط ٔذٛ. .فؼد١ٌدظٗ.

ػٕض . .ؽ١ف ِٚعٛخهً.وخٌّعظد٘غ٠ٓ زلىً ١ٔغخْ ؤؿٍذعُٙ ظجدٖ  خٍُمٛٚؤ، صخسً خٌذضٚصكد٘ضض ـٕٛص خالدعالي ٠مفْٛ ؤػٍٝ ؿدظغ ظغخزٟ 

كجؼٙد ػٍٝ طٌه ؤٔٙد ؿ١ضش وس١غش فٟ خٌـٓ، ، ش خٌجغدٝـدػضٌغغى ِِٓ خٌلسدْ ؤوؽغ  ،ؿ١ضظ١ِٓؼٙد خلعغزط ٚ ،ِـدًء 13:45دٛخٌٟ خٌـدػص 

ْ دخٌـ١ضظ زٙد عدظغٔذط، فإِـى خأل٠ـغ، ٘دفٟ فشظ)ٚسؼش( ٍـؼص ّد ٠لسٗ خٌكؼغض زؤؼٕدء ظمضِٙد ؤوؽغ ِٓ خٌلسدْ ٚػٍٝ زؼض ؤِعدع ِٓ خٌذضٚص 

بٌٝ  ْ ٍُسًد ٌٍٕجضش ٚٔمٍٛ٘ددٌلسدْ زؼض هغخسٙد ٚخٌـ١ضظخ٘د ػٍٝ خٌجغح، ـدء٘د ٠ض ٔٙد، كد٘ضض خٌضِدء ظٕؼف ِٓ فشض٘د فًٛؼطدغخفمظْ دخٌٍع

 بٌٝ خٌّـعلفٝ خإلٔض١ٔٚـٟ. ٔمٍعٙد زضٚع٘د ؿ١دعش خإلؿؼدف خٌعٟ

الدمسية الحجودية كجليل ججيج يعدز تعسج تمظ القػات  ويأتي استيجاف قػات االحتالل لمشداء واألشفال خالل مديخات العػدة
ذى الجدجي بيع، دون أن يذكمػا أي خصخ عمى جشػد االحتالل الستستخسيغ في ثكشات عدكخية أو استيجاف السجنييغ وايقاع األ

رممية داخل الدياج الحجودي، ودون اكتخاث بالحساية التي وفخىا القانػن الجولي اإلنداني لمشداء ولألشفال  خمف سػاتخ
 باعتبارىع مجنييغ يجب تحييجىع خالل الشداعات السدمحة.

 

  :استهداف الظهاقم الظبية .3

استيجاف قػات االحتالل السشطع ألفخاد الصػاقع تذيخ عسميات السخاقبة السشتطسة التي يشفحىا مخكد السيدان لحقػق اإلندان إلى 
وفي  لمسجنييغ الفمدصيشييغ، قػات االحتالل استيجاف الصبية ومعجاتيع وسيارات اإلسعاف ونقاط اإلسعاف الصبية السيجانية. إن

ي، واستخفافًا مغ تحمل واضح مغ التداماتيا بسػجب القانػن الجوليذيخ إلى عسميات إسعاف الجخحى  مشعمحاوالتيا الػقت نفدو 
القانػن الجولي  أن، حيث ، بل وتعسج مزاعفة أعجاد الذيجاء بتخك الجخحى يشدفػن تمظ القػات بالحق في الحياة والدالمة البجنية

                                                 
 م.2018أبريل  30خ السيدة اجلرحية: زينات رجب دمحم أبو شوارب. افادة مشفوعة ابلقسم، قابلها: الباحث ادليداين للمركز مشال غزة مهند عبد الباري، بتاري 37
 م.2018أبريل  4قابلها: الباحث ادليداين للمركز مشال غزة مهند عبد الباري، بتاريخ  السيدة اجلرحية: عائدة عبد الرازق درويش اجملدالوي. افادة مشفوعة ابلقسم، 38
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حساية خاصة لمسػضفيغ السخرريغ لتذغيل السدتذفيات بسغ فييع األشخاص السكمفػن بالبحث عغ الجخحى والسخضى خ يػف  
الصبية، والسيسا في األوضاع االستثشائية، وي حطخ االعتجاء  لمسدتذفيات والسشذآتكسا يػفخ حساية خاصة السجنييغ والعجدة. 

عمى الحياة والدالمة البجنية لألفخاد السدؤوليغ عغ تقجيع الخعاية الرحية، كسا يمدم سمصات االحتالل بتدييل مياميع وحخكتيع 
 وتشقميع حتى في وقت الحخب. 

ػن السشذآت والسعجات عخضًة لميجػم واالعتجاء، سػاًء أكانت مجنية أو عدكخية، وسػاًء أكانت ثابتة أو كسا يشبغي أال تك
ودائسة أم وقتية. ويتػجب عمى األشخاف تدييل أداء واجبيع اإلنداني في إخالء ونقل وتذخيز الجخحى والسرابيغ  ،متحخكة

 .39جديسًا لمقانػن الجولي اإلنداني وعالجيع، ويذكل عجم احتخام وضع ىؤالء األشخاص انتياكاً 
ىسا:  اثشيغ، مدعفيناستذياد  وتذيخ حريمة تػثيق مخكد السيدان لحقػق اإلندان النتياكات االحتالل بحق الصػاقع الصبية إلى

في ىسا بعيار ناري الوأصيب ك ،(عاماً  34)مػسى جبخ عبج الدالم أبػ حدشيغ عامًا(، و  20روزان أشخف عبج القادر الشجار )
( باألعيخة 23أصيب ) ، حيثاإلسعاف ، مشيع األشباء والسدعفيغ وضباطمغ افخاد الصػاقع الصبية (318) كسا أصيب الرجر.

اصابتيع بقشابل غاز مباشخة في جخاء  مشيع( 30بذطايا األعيخة الشارية، فيسا أصيب ) مشيع (17الشارية السباشخة، فيسا أصيب )
ولع تكتف تمظ القػات باستيجاف األفخاد، بل . يعماجدأنحاء متفخقة مغ أ ح فيجخاإحجاث رضػض و تدببت في جدادىع أ

وأدى إلى تزخر  ،لمخصخ والجخحى غض حياة السدعفيما عخ  الشقل وسيارات اإلسعاف،  تجاوزت ذلظ وتعسجت استيجاف عخبات
 .40بذكل جدئي اسعاف ( سيارة45)

في الحياة والدالمة البجنية أحج أشكال االنتياكات الجديسة والسشطسة التي وشكل استيجاف أفخاد الصػاقع الصبية وانتياك حقيع 
ارتكبتيا قػات االحتالل. ويأتي استيجاف أفخاد الصػاقع الصبية بإشالق الشار السباشخ بيجف القتل أو التدبب بإصابة بميغة في 

ًا جػىخيًا ف أفخاد الصػاقع الصبية يمعب دور استيجاسياق استيجاف السجنييغ، بل وفي تعسج إلحاق األذى بالجخحى السجنييغ، ألن 
في تيجيج حياة الجخحى السجنييغ، ألن مغ شأن استيجاف أفخاد الصػاقع الصبية، وسيارات اإلسعاف ونقاط اإلسعاف السيجانية 

التي وفخىا القانػن عخقمة عسميات إخالء الجخحى مغ السيجان، أو تقجيع اإلسعاف الزخوري إلنقاذ حياتيع. إن الحساية الخاصة 
مغ السيجان، ولسخاكد االستذفاء، مشصمقة ليذ فقط مغ حساية األفخاد كػنيع مجنييغ وال  ىات إخالء الجخحى والسخضميالجولي لعس

يذاركػن في األعسال العجائية، بل ومغ كػن إنقاذ حياة اآلخخيغ يتػقف عمى قجرة الصػاقع الصبية عمى الحخكة بحخية أثشاء 
 الػصػل إلى الجخحى في السيجان ونقميع إلى السدتذفيات.و الصػارئ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، الباب الثاين، احلماية العامة للسكان من بعض عواقب احلرب، ادلواد 1949آب/ أغسطس  12راجع اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص ادلدنيني يف وقت احلر، ادلؤرخة يف  39

 .21إىل  16من 
د، ألفراد الطواقم الطبية الذين تواجدوا خالل اعتمد مركز ادليزان حلقوق اإلنسان إصاابت: األعرية النارية، وشظاايىا، واالصابة بقنابل الغاز يف اجلسم، كذلك حاالت االختناق الشدي 40

 ساعات العمل يف سليمات العودة فقط. 
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يىقع اإلصابتانعىدة بحسب  يسيزاثخالل  انجزحى يٍ أفزاد انطىاقى انطبيتيىضح َسب ( 11رقى )شكم 
41

 

 
 

 

انجهت انعايهت في انًيداٌبحسب  انجزحى يٍ أفزاد انطىاقى انطبيت أعداديىضح ( 12رقى )شكم 
42

 

 

 
 
، عاماً  (20) وزان أشخف عبج القادر الشجارالسدعفة الستصػعة في جسعية اإلغاثة الصبية الفمدصيشية ر  االحتاللت قػات قتم

، صػرًا وثقت الحجث مشح محاولتيا إسعاف جخحى مغ السذاركيغ في السديخة الدمسية. وتشاقمت وسائل اإلعالم السختمفة أثشاء
لت قػات االحتالل أفخاد الصػاقع الصبية لتربح ىجفًا مذخوعًا بجاياتو. وي   طيخ ىحا الحجث بذكل ال يقبل المبذ كيف حػَّ

                                                 
 يخ اصدار التقرير.وفقاً لتوثيق مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، حىت اتر  41
 ادلرجع السابق. 42
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زان ىي الزحية األساسية التي ركدت عمييا كل وسائل اإلعالم، إال أن الحجث أضيخ و لخصاص قشاصتيا، فبالخغع مغ كػن ر 
ثًا عابخًا أو سمػكًا فخديًا يسكغ أن يدمكو جشجي أو ضابط. إن حادثة ة واضحة وليدت حجيجاف أفخاد الصػاقع الصبية كدياساست

سمصات االحتالل تجسيل ما تختكبو قػاتيا مغ قتل السدعفة الشجار يشدع أي إمكانية لتكخار الحرائع الػاىية التي تحاول مغ خالليا 
 لسدتػى جخائع الحخب. يانتياكات تخق

مدئػل فخيق السدعفيغ الستصػعيغ في جسعية اإلغاثة الصبية  -لعديد الشجارعبج ازان الشجار صخ ح و وحػل ضخوف قتل ر 
 بالقدع لسخكد السيدان لحقػق اإلندان، يػرد التقخيخ مقتصفات مشو عمى الشحػ اآلتي: 43بإفادة مذفػعة الفمدصيشية

 ّٔ ٌعمض٠ُ خٌشضِص خإلؿؼدف١ص ِعِٛػًد، ( ِـؼفًد 13ٍط ـّؼ١ص خإلغدؼص خٌِس١ص خٌفٍـ١ٕ١ِص فغ٠مًد ِٓ )ِٕظ زضء فؼد١ٌدض ِـ١غش خٌؼٛصش كّىٚ ٗؤ

خٌجّؼ١ص ظؼ١ٍّدض  ٚؤْ ،ػخْ ؤكغف خٌٕجدعٚخٌّعِٛػص: ع ُٙٚودْ ِٓ ز١ٕ ٌٍجغدٝ كغق سدْ ٠ٛٔؾ، ٚؤٔلإض خٌجّؼ١ص س١ّص ُس١ص ٌٍغغى طخظٗ،

خعظضخء خٌؼٞ خ١ٌّّؼ ٌٍّـؼف١ٓ ٚ٘ٛ ػسدعش ػٓ ِؼِف ؤز١ي ٠ظٙغ ػ١ٍٗ زًٛٛح خؿُ ًغٚعش دٛي ٚخًذص ألػٌدء فغ٠مٙد خٌِسٟ ودٔط 

ِـدء ٚودٌؼدصش ٚهً خٌفغ٠ك .. ٌٝ كدعش خٌو١ٍر ٚخٌٙالي خألدّغ٠ٓخٌجّؼ١ص زدٌٍغع١ٓ خٌؼغز١ص ٚخإلٔج١ٍؼ٠ص ػٍٝ ؤع١ًص هفغخء صخجغ٠ص زدإلًدفص ب

ؿ١دعش ـ١ر  كد٘ضؤٔٗ ٚ، ظؼخ٠ضض ؤػضخص خٌّعظد٘غ٠ٓؿدػع١ٓ  ِغٚعض ٚزؼ ،ِش١ُ خٌؼٛصش كغق سد١ٔٛٔؾ ٠1/6/2018َٛ خٌجّؼص خٌّٛخفك 

 ز١ّٕد ظّغوؼ ػضص ِٓ ـٕٛص خالدعالي خٌّعظد٘غ٠ٓ، ٚلٛش عخـٍص ٌالدعالي ظعّغوؼ صخسً دضٚص خٌفوً، هٛزٛخ عهدم ؤؿٍذعُٙ ظجدٖ ػـىغ٠ص

ٚزضؤ ؤػٌدء خٌفغ٠ك زؼٍُّٙ ِٚـدػضش  ...غ٠ٓػٍٝ خٌّعظد٘ لٕدزً خٌغدػ خٌٕدع ٚكد٘ض ظـدلَ.. ؿّغ هٛض بُالق ١ٍِصسٍف خٌـٛخظغ خٌغ

ودٔط ٚ ،ػخْٚع ز١ُٕٙ ِٓ خالغدؼص ٛبدضٜ ِجّٛػدض ِعِٛػط فعذغو، خٌذضٚصٞ خٌـ١دؾًد لغذ ؤعً ْ ٠ـمِدْ. زؼض طٌه كد٘ض كدزد.خٌجغدٝ.

 خٌغخـٍص خالدعالي لٛخض طخٌلدز١ٓ ؤٍُم بٌٝ خٌجّؼ١ص، ٚلسً ؤْ ٠وً خٌفغ٠ك ؿعغشٚ ؤز١ي خٌٍْٛ ًدُس١ ًدج١ٕؼ ِٚؼِفخٌ ؿغٚخي ِٓظغظضٞ 

ط ِص خٌِس١ص ٌعٍمٝ خٌؼالؾ، ز١ّٕد زم١ِذّٛص لض٠خ فٟ لضِٗ، ٚٔمً بٌٝ خٌٕمخٌّـؼف: ٚؤه١ر  هٛزُٙ، فعغخـؼٛخ،خألػ١غش خٌٕدع٠ص ٚلٕدزً خٌغدػ 

ؤٍُمط ٚفجإش الجُٙ، زإِعدع ٚظعٕظغ خٌٍذظص خٌّٕدؿسص وٟ ظعمضَ ٔذٛ خٌلسدْ إلس ، ودٔط ظعمضُِٙخٌّجّٛػص ٚزم١ص ػخْ خٌٕجدعٚع :خٌّـؼفص

ػخْ ٚؿمِط ػٍٝ ٚـٙٙد، وّد ٚ، ؼُ ؤه١سط عًدؤعًخٌّـؼف: عخِٟ ؤزٛ ـؼع ٚؿمَ إه١ر ِغش ؼد١ٔص ف لٛخض خالدعالي خألػ١غش خٌٕدع٠ص هٛزُٙ

فإؿغػط ِجّٛػدض خٌّعِٛػ١ٓ ٔذُٛ٘ وظٌه خٌلسدْ ٚخٌِٛخلُ خٌِس١ص خألسغٜ،  ٚؿمَ ػٍٝ خألعى، ،ِذّٛص ػسض خٌؼدُٟخٌّـؼف: ؤه١ر 

ُّ بٌٝخإلؿؼدف خٌجغدٝ ٚؤٚهٍُٛ٘ بٌٝ ؿ١دعخضػخْ ٚٚٚلدِٛخ زةسالء ع غؼش خألٚعٚزٟ فٟ  ِـعلفٝٝ ٌخ١ٌّضخ١ٔص خٌعٟ دٌٛعٙد ب خٌٕمِص خٌِس١ص ، ؼ

 .  ، ٕٚ٘دن ؤػٍٓ ػٓ خؿعلٙدص٘د١ٛٔؾِض٠ٕص سدٔ

تتجاوز الزحية الخئيدية وىي وتقجم ىحه اإلفادة صػرة واضحة عغ سمػك قػات االحتالل في تعامميا مع أفخاد الصػاقع، ألنيا 
معطع أعزاء الفخيق الصبي، الحيغ تداقصػا الػاحج تمػ اآلخخ، بالخغع مغ  ىشا السدعفة الشجار، لتصال في وصفيا ما تعخض لو

مشطع،  فقج تكخر استيجاف أفخاد الصػاقع الصبية بذكل  لع يكغ استيجاف الشجار استثشاًء و  لباسيع السسيد ورفعيع األيجي لألعمى.
ما يعكذ سياسة واضحة مغ قبل قػات االحتالل وفي كل الحاالت يبجو التعسج واضحًا، فكل األحجاث تجخي في وضح الشيار 
وتتسخكد تمظ القػات في مػاقع عدكخية، أو أعمى تالل تتيح رؤية واضحة لمسشصقة السحاذية لمدياج. ىحا باإلضافة إلى استخجام 

، والتحميق الجائع لصائخات السخاقبة بجون شيار، وبالػنات السخاقبة. كسا أن حخص أفخاد الصػاقع بشادق القشز السدودة بسشاضيخ
. إن قػات االحتالل بسا تسمظ مغ وسائل السخاقبة الصبية عمى ارتجاء زي يسيدىع وتطيخ فيو شارة الخجمات الصبية بػضػح

 يجاف السجنييغ وأفخاد الصػاقع الصبية.والتحقق يجعل مغ الدخخية االدعاء بأخصاء وأنيا ال تتعسج است
استذيج السدعف مػسى جبخ أبػ حديغ، الحي يعسل ضسغ شػاقع اإلسعاف الصبية التابعة لمجفاع السجني، نفدو وفي الدياق 

، بعج إصابتو بعيار بمجة جباليا ق شخ  م( عغ الدياج الحجودي250بيشسا كان يحاول إسعاف الجخحى عمى مدافة تبعج نحػ )
 .14/5/2018يػم االثشيغ السػافق ناري 

كػنيا الجية السخػلة بسيام نقل وإخالء الجخحى جسعية اليالل األحسخ الفمدصيشي الصبية في أفخاد الصػاقع  عانيىحا وي
والسخضى مغ السيجان بالتشديق مع المجشة الجولية لميالل األحسخ، ففي كل عجوان إسخائيمي واسع الشصاق تتكبج شػاقع الجسعية 

                                                 
 م.2018يونيو  2، بتاريخ مسئول فريق ادلسعفني ادلتطوعني يف مجعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية، قابلو الباحث ادليداين للمركز يف منطقة خانيونس: غريب السنوار -عبد العزيز النجار 43
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بذخية، باإلضافة لمخدائخ في السخكبات والسعجات. كسا تعاني مغ القيػد السفخوضة عمى حخية حخكتيا حيث تسشع  اً خدائخ 
 .شػاقسيا مغ القيام بػاجبيا إال بعج الحرػل عمى مػافقة سمصات االحتالل بالتشديق مع المجشة الجولية لمرميب

فإن أفخاد الصػاقع الصبية التابعة لجسعية اليالل كانػا عخضة  الحتاللقػات انتياكات الدياق العام الوكسا ىػ الحال في 
، عامًا( 49وىػ زياد نبيان الشباىيغ، ) السدعف:يػرد التقخيخ إفادة حػل إصابة و لالستيجاف السباشخ مغ قبل قػات االحتالل. 

وىي تعدز ما خمز إليو مخكد السيدان مغ تعسج استيجاف السجنييغ وأفخاد الصػاقع الصبية عمى  ،44صخح بيا الشباىيغ لمسخكد
 الشحػ اآلتي:

ّٔٗ ظٛخـض  خٌؼٞ خٌغؿّٟ ٌجّؼ١ص خٌٙالي خألدّغ خٌفٍـ١ِٕٟ  فٟ ِش١ُ خٌؼٛصش كغق خٌسغ٠ؿ، ِغظض٠ًدَ، 14/5/2018هسدح ٠َٛ خإلؼ١ٕٓ خٌّٛخفك زإ

زوٛعش ؤوسغ(،  خٌظٙغ خٌوضع ٚػٍٝ كدعش خٌٙالي خألدّغ ػًٍٝٚغ ػ١ٍٗ خٌؼغز١ص ٚخإلٔج١ٍؼ٠ص ٚ ص زدٌٍغع١ٓ)وعر ػ١ٍٗ زلىً ٚخًخ خؿُ خٌجّؼ١

ظٛخفض خٌّعظد٘غ٠ٓ ٌٍّش١ُ  زضء ِٚغ هسدح خ١ٌَٛ ٔفـٗ ِٓ 9:00دٛخٌٟ خٌـدػص  خٌٙالي.. ٚػٕض ؿ١دعخض بؿؼدفٚظٛخـضض فٟ خٌّىدْ ػلغش ِٓ 

ًّخدم١سص بؿؼدف دّ علغ٠ٓ ز١ٓ ـّٛع خٌّٛخ١ُٕٓ، ٚظـٍُٝ خٌّعِٛػ١ٓ خٌِّّٕٙص ظٛػ٠غ خٌّـعٍؼِدض خٌِس١ص ػٍ ؤٚوٍط ٌٗ  ٍٙد ػٍٝ ظٙغٖ، ٚ

ٚػٕض دٛخٌٟ  ُس١ص، ِٕٚدص٠ً ِسٍٍص..ِٛخص خٌع١ِٙغ، ٚلفدػخض  يزؼُسٟ ٚلِٓ كدف  صخسٍٙدٚػ١ٍٙد كؼدع ـّؼ١ص خٌٙالي خألدّغ خٌفٍـ١ِٕٟ، 

فًٛغ  ٗ،ظٛخػِٔعغًخ، كؼغ فجإش زفمضخْ  400ٚؤؼٕدء ػٍّٗ ٚز١ّٕد ظٛخـض فٟ ِىدْ ٠سؼض ػٕض دضٚص خٌفوً ِـدفص ظمضع زـ ِـدًء 17:00خٌـدػص 

، بٌٝ ِـعلفٝ كٙضخء خأللوٝؿؼدف بزٛخؿِص ؿ١دعش  ٚٔمٍٖٛ زٍغٖٛ ؤٔٗ لض ؤه١ر،ؤٚ زذٍّٗ ٖئػِالٚػٍٝ خٌفٛع لدَ  ٠ضٖ ػٍٝ ـسٙعٗ، ٚهغر،

ّٛ ؤسسغٖ خألُسدء ؤٔٗ ؤه١ر زؼ١دع ٔدعٞ فٟ خٌسِٓ، ٚٔظغًخ ٌشِٛعش ددٌعٗٚزؼض ظمض٠ُ خإلؿؼدفدض خأل١ٌٚص  خٌعدزغ ٌٍٙالي  ي بٌٝ ِـعلفٝ خٌمضؽد

  ١دض ٚؤـغ٠ط ٌٗ ػ١ٍّص ـغخد١ص..زّض٠ٕص غؼش، د١ػ ؤصسً لـُ خٌؼٍّ خألدّغ

السيجاني في اسعاف وإخالء عسميا الصػاقع الصبية خالل  تعس جت استيجاف قػات االحتالل اإلسخائيمي أنتطيخ الحقائق 
 يخ السيشية ونرػص السػاثيق الجولية، عمى الخغع مغ وضػح شارات الصػاقع الصبية وأفخادىا وارتجائيعيالجخحى، ولع تمتدم بالسعا

 الصبي.  الشقل وسائطو الشقاط الصبية وتسييد  ،السسيد الدي 
مقتل السدعفيغ:  تدبب فيما اط وقشابل الغاز تجاىيع، السعجني السغمف بالسصالخصاص الحي، و  االحتالل أشمقت قػاتفقج 

غ، مشيع عمى سبيل السثال ال الحرخ: زياد الشباىيغ، يومدعف غيإصابة أشباء ومسخضو  وروزان الشجار، ،مػسى أبػ حدشيغ
العاشي،  محسػد عبجعساد البحيري، أحسج أبػ فػل، مازن حدشة، أشخف الػاوي، رامي الحاج عمي، عبج الخازق أبػ عاذرة، 

كسا استيجفت الشقاط الصبية شخق خانيػنذ والبخيج  .مشار الشجارو محسػد قجيح، رامي أبػ جدر، خالج اليازجي، آالء قجيح، 
المجشة الجولية لمرميب األحسخ  ولع تكتخث قػات االحتالل بالشجاءات الستكخرة التي أشمقتيا ،اليا أكثخ مغ مخة  وغدة ورفح وجب

 .45بتػفيخ الحساية لمصػاقع الصبية خ الفمدصيشيجسعية اليالل األحسو 
 
 لمصحفيين:انتهاك الحق في الحياة والدالمة البدنية  .4

خالل تعامميا مع الرحفييغ انتياكاتيا الجديسة والسشطسة لقػاعج القانػن الجولي اإلنداني، قػات االحتالل اإلسخائيمي  تػاصل
ليع بػصفيع مجنييغ وفقًا التفاقية الحساية السكفػلة  تحتخمولع  والسيسا قاعجتي التسييد والتشاسب والزخورة الحخبية، الفمدصيشييغ،

السجنييغ في  األشخاص حسايةبذأن  1949مغ البخوتػكػل اإلضافي السمحق باتفاقية جشيف  (79)وفقًا لمسادة جشيف الخابعة أو 
الرادر عغ مجمذ األمغ الجولي والحي يجيغ اليجسات الستعسجة ضج الرحفييغ  1738القخار كسا تشتيظ ، وقت الحخب

يجب احتخاميع ومعاممتيع بيحه  ،ومػضفي وسائل اإلعالم واألفخاد السختبصيغ بيع أثشاء الشداعات السدمحة باعتبارىع مجنييغ
                                                 

 م.2018أبريل  15.  قابلو الباحث: ابسم أبو جري، بتاريخ عاماً( 49ادلسعف اجلريح: زايد نبهان حسن النباىني ) 44
جم مركز ادليزان عن حصر كل احلاالت اليت جرى فيها استهداف ألفراد الطواقم الطبية، أو النقاط الطبية ادليدانية، وسيارات اإلسعاف 45 وغريىا، ألنو بصدد إصدار تقرير خاص  حيح

 دة.ابستهداف الطواقم الطبية خالل مسريات العو 
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إلعالن العالسي لحقػق اإلندان والعيج الجولي مقانػن الجولي لحقػق اإلندان ال سيسا اكسا تػاصل انتياكاتيا الخصيخة ل .الرفة
 فييغ.الل استيجافيا السباشخ لمرح، مغ خالخاص بالحقػق السجنية والدياسية

فييغ، في تعامميا مع الرحالحق في الحياة وتذيخ السعصيات السيجانية والحقائق عمى األرض إلى أن تمظ القػات تػاصل انتياك 
 شتيظتلسعمػمات ونذخىا. كسا ى الإػصػل الفي حخية الخأي والتعبيخ والحق في والحق في لعسل الرحاحخية تشتيظ الحق في و 

  إعالن اليػندكػ بذأن السبادئ األساسية الخاصة بإسيام وسائل اإلعالم في دعع الدالم والتفاىع الجولي وتعديد حقػق اإلندان.
 واقيدرع ارتجاء يسيدىع في السيجان كلباس قػات االحتالل اإلسخائيمي الرحفييغ الفمدصيشييغ رغع التداميع بارتجاء استيجفت فقج 

(، أو PRESSشعار الرحافة )، وفي كل الحاالت فإن شعار الػسيمة اإلعالمية، أو خػذةحسل ت ستخةمغ الخصاص، أو 
(T.V) عغ  مغ ابتعاد الرحفييغ خغعبالو لسعجات التي يدتخجمػنيا. يكػن واضحًا عمى لباس الرحفييغ والديارات وا

ن ػ إفادات شيػد العيان والرحفي األمخ الحي تؤكجه ،الستطاىخيغ قجر السدتصاع، خالل تغصيتيع ألحجاث مديخات العػدة
فيع اواستيج الرحفييغتجاه الشار  إشالقاالحتالل  قػاتتعسج  إلى السيدان مخكد التي جسعيا تذيخ الػقائع والسعصياتو  .أنفديع

السشصقة األضعف في الجرع  فيجشػد االحتالل اصابتو  تعسج ،في حالة الذييج ياسخ مختجىفلتخىيبيع ومشعيع مغ العسل، 
إصابة  واكحلظ تعسجصل بيغ سبائظ السعجن السثبتة عمى ضيخ وبصغ الجرع، ػاال دخالػاقية مغ الخصاص، مغ الجانب األي

لجرع الػاقي مغ الخصاص، كسا الجانب األيدخ مغ البصغ، والرحفي: ياسخ قجيح أصابػه أسفل ا الرحفي أحسج أبػ حديغ في
 .الرحفييغ: معترع دلػل وأحسج بخبخ في الطيخ والبصغ أصابػا

تعسجت قػات االحتالل إيقاع األذى بالرحفييغ خالل استيجافيا لألجداء الدفمية مغ أجداميع وخاصة في الديقان، إذ كسا 
ألعيخة الشارية السدتخجمة كدػرًا في عطام الداق، ت قعج الرحفي عغ العسل وتدبب لو إعاقة حخكية دائسة أو مؤقتة. ت حجث ا

كسا ضيخ ذلظ خالل اشالقيا قشابل الغاز عمى مدتػيات مشخفزة تجاه الرحفييغ والستطاىخيغ، ما يعصي القشبمة سخعة أكبخ 
تدببت فالق قشابل الغاز مغ بشادق جشػدىا بذكل مباشخ تجاه أجدام الرحفييغ، إشكحلظ تعسجت في  يا كالصمقة الشارية.مويجع

 خاصة في الديقان، كسا أعاقت استكسال عسميع الرحفي في حيشو وفيسا بعج. اً ليع بجخاح مختمفة، وأحجثت لعجد مشيع كدػر 
لسديخات، تدبب االختشاق السذاركيغ في اىشاك نػعيات مغ الغاز السدتخجم في قسع  وتذيخ السعمػمات التي جسعيا السيدان أن  

وسامخ  شالل الحػيحي يغكسا في حالة الرحفي اإلجياد والتذشجات والتقيؤ والدعال وتدارع في نبزات القمب،و  واالغساء
 السجيػل. الغاز ىحا ةر العالج لخصػ  يقملتبدخعة وىػ ما يتصمب نقل السرابيغ لمسدتذفيات  ،الدعانيغ

 لسديخاتالتغصية الرحفية خالل  مرحفييغ الفمدصيشييغالسعجات الرحفية في سياق استيجافيا لاالحتالل  قػات تاستيجففيسا 
والتي تعتبخ  .، ما تدبب في تزخرىا أو في إعاقة عسميع والتغصية السيجانية تحت وشأة إشالق الشارالحجوديةالدمسية العػدة 

الرػرة أو الرػت أو الكمسة لػسائل اإلعالم أو لمسذاىج أو السدتسع لمعسل الرحفي، فال يسكغ أن ترل  مغ الػسائل السيسة
أو القارئ مغ دونيا، ويعتبخ استيجافيا انتياكًا لحخية الخأي والتعبيخ وحخية الػصػل لمسعمػمات ونذخىا وحخية العسل الرحفي، 

الحساية لألعيان السجنية الخاصة بالسجنييغ في الػقت الحي تستج فيو الحساية لمسعجات الرحفية أو السدانجة لمرحفييغ كامتجاد 
 في القانػن الجولي اإلنداني. 

قػات الرحفييغ الجخحى الحيغ يعانػن مغ إصابات خصيخة، مغ الػصػل إلى السدتذفيات الفمدصيشية في ال كسا حخمت تمظ
الرحة الفمدصيشية إلجخاءات تحػيل الزفة الغخبية أو إلى السدتذفيات داخل الخط األخزخ لتمقي العالج، رغع استكسال وزارة 

عجد مغ الجخحى وسعي الييئة العامة لمذئػن السجنية إلى تشديق مخورىع. وفي تجخل السيدان وعجالة والجيػد التي بحلػىا 
 لمدساح لمرحفييغ: أحسج أبػ حديغ )قبل استذياده(، ويػسف الكخند، شاىج عمى ذلظ. 
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ان لحقػق اإلندان إلى أن  انتياكات قػات االحتالل اإلسخائيمي بحق الرحفييغ تذيخ حريمة الخصج والتػثيق لسخكد السيد و 
م وحتى 30/3/2018الحجودية، مشح انصالقيا بتاريخ  الدمسية العػدة مديخاتالفمدصيشييغ أثشاء تغصيتيع األحجاث خالل 

عامًا، ويعسل في وكالة عيغ ميجيا  (30) ياسر عبد الرحمن مصظفى مرتجىغ: يقتل الرحفيتدببت في م 10/6/2018
 . 46 ويعسل في شبكة بيدان االخبارية، عاماً  (24) وأحمد "دمحم أشرف" حدن أبه حدين .لألنباء

مغ الرحافييغ والعامميغ في وسائل ( 212) إصابةمرادر السعمػمات في مخكد السيدان لحقػق اإلندان إلى تذيخ كسا 
ابة في األجداء العمػية مغ الجدع، فيسا ( إص13( مشيع بأعيخة نارية، مشيا )43أصيب ) في ة.ا( صح26بيشيع )مغ ، اإلعالم

 كسا. ضخبت أجدادىع بذكل مباشخ( أصيبػا بقشابل غاز 37)عجد بالسصاط، و  ةمغمف ةمعجني ةخ أعيبيغ فياصح( 3)أصيب 
سػاء في الشقاط الصبية  العالج جخاء ذلظمغاز، وتمقػا جخاء استشذاقيع ل باالختشاق أو االغساءمغ الرحافييغ ( 129أصيب )

 .47ذفياتالسيجانية أو في السدت
( صحفيًا بإصابات في األجداء الدفمية مغ أجداميع وخاصة في 21إصابة ) وتذيخ السعمػمات التي جسعيا السيدان إلى

بإعاقات حخكية تتخاوح بيغ الديقان، أحجثت كدػرًا في عطام الداق وفي األعراب، وأقعجت الجخحى عغ العسل وتدببت ليع 
%( 17دائسة ومؤقتة. أحج الجخحى بتخت ساقة وتدببت لو اإلصابة بإعاقة حخكية دائسة. كسا يخصج التقخيخ إصابة ما ندبتيع )

 .48جخحى بقشابل غاز مباشخة في الجدعمغ مجسػع الرحفييغ ال

 االصابة سب نو حب العودة خالل مسريات اجلرحى الصحفينينسب ( يوضح 13شكل رقم )

 

 

                                                 
 م.10/6/2018وفقاً لرصد وتوثيق ابحثو مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، حىت اتريخ  46
 ادلرجع السابق. 47
 . http://cutt.us/s2xezم. الرابط: 11/6/2018دلزيد من ادلعلومات، طالع تقرير: لن تقتلوا احلقيقة، الصادر عن ادليزان بتاريخ  48
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 سب موق  االصابةحباجلرحى الصحفيني أعداد ( يوضح إمجالي 41شكل رقم )

 
 

 في أحج مخيسات 6/4/2018تػاجج يػم الجسعة السػافق  ،عاماً  (30ياسخ عبج الخحسغ مرصفى مختجى )السرػر الرحافي: 
مغ ستخة واقية وكان يختجي  .اإلعالمي غ ميجيا لمبث واإلنتاجذخكة عية األحجاث لتغصيل خانيػنذ العػدة الستػاجج شخق 

 150 مدافة تقجر بحػالي وبيشسا كان يبعج. باإلضافة الرتجائو خػذة واقية، واضحشعار الرحافة بذكل لخصاص يطيخ عمييا ا
وأعمشت وزارة الرحة الفمدصيشية عغ . الشاحية اليدخى مغ البصغاستيجفتو قػات االحتالل بعيار ناري في  دياج،ال عغ متخ

 وأفادت السرادر الصبية .7/4/2018مغ فجخ اليػم التالي الدبت السػافق  1:20عشج حػالي الداعة متأثخًا بجخاحو استذياده 
  .اتووفأدى إلى نديف داخمي  حجوث إلى ىأدما الجاخمية  ئوتيتظ في أعزا تدبب في العيارأن 

، خالل العسل الرحفي حػل استيجاف الرحفي مختجى 49حرل عمييا السخكدمذفػعة  إفادة مقتصفات مغ ويدتعخض التقخيخ
 :عمى الشحػ اآلتي

ُّ كد٘ضٖ ٠غوي ِـغػًد ٚؿَ خٌّعظد٘غ٠ٓ  13:30ػ١ٍِٗ خٌوذفٟ ٠دؿغ ِغظجٝ، ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص  خٌلد٘ض كد٘ض ظمغ٠سًد كغق سد١ٔٛٔؾ، ؼ

صلدجك ظمغ٠سًد، زضؤ زؽًد ِوٛعًخ ِسدكغًخ ػسغ خٌجٛخي ػٍٝ  10ٌُٚ ٠ؼض ٠لد٘ضٖ.. زؼض ِغٚع ظجدٖ خٌذضٚص، بٌٝ ؤْ دجر صسدْ خإلُدعخض خٌغئ٠ص 

صلدجك، سالي خٌسػ كد٘ض ػلغخض لٕدزً خٌغدػ ظعـدلَ ػٍٝ خٌِّٕمص، ٚؿّغ هٛض ػضش ؤػ١غش ٔدع٠ص،  4هفذعٗ خٌشدهص فٟ ف١ـسٛن ٌّضش 

ُّ ؿّغ ػضصًخ ِٓ خٌّعظ د٘غ٠ٓ ٠وغسْٛ: خؿؼدف.. خؿؼدف.. ِودذ، فإٚلف خٌسػ، الٌعمدٍ هٛع ٚؿّغ ؤػ٠ؼ ؤدض٘د ٠ّغ ػٍٝ ِمغزص ِٕٗ، ؼ

ّٔٗ ٠غظضٞ ؿعغش خٌوذدفص، فدلعغذ ؤوؽغ ١ٌوٛع خٌجغ٠خ خٌوذفٟ فدوعلف ؤٔٗ ػ١ٍِٗ: ٠دؿغ، فإٚلف خٌعو٠ٛغ  ٌٍجغ٠خ، فدلعغذ ِٕٗ، ففٛـث زإ

ؤؽ ِغظجٝ، ٚؤؼٕدء خٌغوي كد٘ض لِٓ ٚكدف ؤز١ي فٛعًخ، ؿدػض عـدي خإلؿؼدف د١ػ ؤِـه زظعخع خٌذّدٌص ِٓ خٌٕدد١ص خ١ٌّٕٝ ِٓ ـٙص ع

 ٚصَ ػٍٝ زِٕٗ ِٓ خٌٕدد١ص خ١ٌـغٜ، ٚودْ ٠دؿغ ٠عإٌُ، د١ػ ودْ ٠ٌغَ ػٍٝ ؤؿٕدٔٗ زمٛش، دٍّٖٛ دعٝ ٚهٍٛخ ؿ١دعش خإلؿؼدف.

 

الجسعة يػم ، تػاجج اإلخبارية عامًا، يعسل مع شبكة بيدان (24) أبػ حديغأحسج "دمحم أشخف" حدغ  :الرحافيالسرػر 
مالبذ يطيخ عمييا شعار الرحافة )ستخة  شخق جباليا، كان يختجي لتغصيتو فعاليات مديخات العػدة م13/4/2018 السػافق

                                                 
 م.2018أبريل  2عاماً، مصور صحفي. قابلو: الباحث ادليداين للمركز يف ادلنطقة الوسطى: دمحم الدعالسة، بتاريخ  31أشرف دمحم نصار أبو عمرة،  49
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مغ  13:30عشج حػالي الداعة  بجون أكسام زرقاء المػن كتب عمييا شعار صحافة بذكل واضح(، استيجفتو قػات االحتالل
  .الدياج الحجودي عغ تخم 200مدافة تقجر بحػالي عمى ، بيشسا كان يتػاجج غالبص يداربعيار ناري  الجسعة نفدو مداء

أدخل غخفة العسميات مباشخة ، و بالخصيخة آنحاك ووصفت السرادر الصبية جخاحو الي السدتذفى اإلنجونيدي نقل أبػ حديغو
أجداء مغ أحذائو  ػاماستأصحيث  ،ججاً أكج  األشباء بعجىا أن وضعو الرحي خصيخ لو عسمية جخاحية أجخيت و لخصػرة حالتو، 

ثع  ورشي لمقمب بفعل العيار الشاري. في الذخيان األلجيو ث مذكمة و حجأكجوا و  ،الكبج والصحال والبشكخياس والكمى(مغ الجاخمية )
ل بعج ذلظ الستكسال العالج في مدتذفى رام هللا الحكػمي، الحي حػلو بجوره لمعالج في مدتذفى "تل ىاشػميخ" داخل  حػ 

مغ مداء يػم األربعاء  15:00الخط األخزخ، وبقي في حالة حخجة حتى أعمغ عغ وفاتو متأثخًا بجخاحو عشج حػالي الداعة 
 حػل شيػد العيان جاستقاىا باحثػ السخكد مغ أح بالقدعمقتصفات مغ إفادة مذفػعة يدتعخض التقخيخ  .م25/4/2018السػافق 

 :عمى الشحػ اآلتي ،50ضخوف استيجافو
َ، كغق ـسد١ٌد كّدي غؼش، ٚودْ 13/4/2018هسدح ٠َٛ خٌجّؼص خٌّٛخفك  11:00هض٠مٗ: ؤدّض ؤزٛ دـ١ٓ، ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص  خٌلد٘ض خٌعمٝ

ّٛخهٍص (، ٚزؼض ِغخفمعٗ ٌضلدجك ظغوٗ T.Vٌ، ٚسٛطش وعر ػ١ٍٙد زدإلٔج١ٍؼ٠ص PRESSوعر ػ١ٍٗ هذدفص زدٌؼغز١ص ٚ ؿعغش٠ٍسؾ ػٞ خٌوذدفص )

. ط٘ر الؿعِالع خألِغ، فلد٘ض سٛطش ؤدّض .ِـدًء ؿّغ خٌّعظد٘غ٠ٓ ٠وغسْٛ: ك١ٙض ك١ٙض. 13:30. ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص .ػٍّٗ خٌوذفٟ.

فلد٘ض فعذص فٟ ؿعغش خٌوذدفص خٌعٟ  -زذىُ سسغظٗ فٟ خإلؿؼدف خألٌٟٚ -ِضص ؤعًًد، فدلعغذ ِٕٗ، ظفمض ــضٖ ػٍٝ خألعى، ٍِٚ٘ٛمدش 

خٌِس١ص، ٚعخفمٗ بٌٝ  .. ؿدػض خٌّـؼف١ٓ زذٍّٗ دعٝ ؿ١دعش خؿؼدف ظدزؼص ٌٍشضِدض.زلىً وس١غ ٠ٍسـٙد ٠ـدع خٌسِٓ، ٚخٌضِدء ظٕؼف ِٕٙد

 ٔض١ٔٚـٟ.خٌّـعلفٝ خإل
 

وبجا واضحًا تعسج استيجاف الرحفييغ والعاممييغ وتؤكج تحقيقات السخكد أن  قػات االحتالل اإلسخائيمي لع تحتخم شارة الرحافة 
فخغع وضػح شاراتيع الرحفية  مديخات العػدة.خالل  قيقة ما يجخي عمى األرضفي الحقل اإلعالمي، ومشعيع مغ نقل ح

، فقتمت استيجف جشػد االحتالل الرحفييغ بالخصاص الحي والسغمف بالسصاط وقشابل الغاز التي ضخبت أجدادىع مباشخة
( صحفيًا مشيع عمى سبيل السثال ال الحرخ: عمي جاد هللا، دمحم 212بت )اوأحسج أبػ حديغ، وأص ،الرحفييغ: ياسخ مختجى

البابا، فزل السغاري، عالء جػدة، يحيى تسخاز، فخحان أبػ حجايج، عبج هللا الذػربجي، أحسج دويظ، عسخ حسجان، دمحم أبػ 
، سامي مرخان، عبج دحخوج، أحسج زقػت، نياد أبػ غميػن، داوود أبػ الكاس، ياسخ قجيح، وائل الجحجوح، معترع دلػل

الخحسغ الكحمػت، ميشج الخصيب، أحسج بخبخ، عمي العجوي، وغيخىع. باإلضافة إلى عذخات حاالت االختشاق بعج استيجاف 
 .51تجسعات الرحفييغ بقشابل الغاز، كحلظ استيجاف عخبات البث السباشخ إلعاقة التغصية الرحفية

                                                 
 م.2018أبريل  17عاماً، مصور صحفي. قابلو: زلامي ادلركز عالء السكايف، بتاريخ  24نور الدين عبد الساتر رمضان الكردي،  50
 . http://cutt.us/s2xezمن التفصيل حول استهداف الصحافيني، راجع تقرير صادر عن مركز ادليزان منشور على الرابط: دلزيد  51
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 المناسب:ي من الهصهل لمعالج الظبالجرحى منع  .5

، بل ورفزت الدساح ليع باجتياز معبخ جانوإعاقة إسعافيع في السيلع تكتِف قػات االحتالل باستيجاف السجنييغ الفمدصيشييغ 
بيت حانػن )إيخز( لمػصػل إلى مدتذفيات الزفة الفمدصيشية أو إلى السدتذفيات داخل الخط األخزخ، لغخض العالج نطخًا 

ء ذلظ بعج استكسال وزارة الرحة الفمدصيشية إلجخاءات تحػيل عجد مغ الجخحى، وردًا عمى لخصػرة حاالتيع الرحية، وجا
مشع مخور وزيخ الجفاع اإلسخائيمي أفيغجور ليبخمان التشديق الحي قامت بو الييئة العامة لمذئػن السجنية الفمدصيشية، بعج قخار 

 .52بتخ أشخافيعياتيع في خصخ أو أنيع ميجدون بكانت ح حتى لػ سغ شاركػا في مديخات العػدةمالحاالت الصبية 
التعاون مع مؤسدات أخخى في وصػل بعس الجخحى لمسدتذفيات في الزفة لتمقي بالسيدان القانػنية مخكد تجخالت  تنجح

 صشفت وزارة الرحة حالة، حيث خارج قصاع غدةلمعالج في مدتذفيات  ماسة في حاجةمغ الجخحى كثيخ وال يدال العالج. 
بعج أن  ياإمكانياتفي مدتذفيات غدة، بدبب قمة  يتػفخ، ىع في أمذ الحاجة لعالج ال 53خصيخةعمى أنيا  اً جخيح( 330)

انتياكًا واضحًا اللتدامات دولة مشع الجخحى والسخضى مغ الػصػل لمعالج ويعج   تدايج أعجاد الجخحى.أنيكيا الحرار، وفي ضل 
وىػ باإلضافة لكػنو انتياكًا فيػ يطيخ نية تعسج  .والقانػن الجولي لحقػق اإلنداناالحتالل بسػجب القانػن الجولي اإلنداني 

أن قخارًا إندانيًا بديصًا كالدساح بالسخور لجخيح ساقيو عمى وشظ البتخ يجب أن حيث  إيحاء السجنييغ والتدبب بأكبخ ضخر ليع.
تع أخحه في الػقت الحي تع  -وىػ بحلظ الػضػح-يسخ عمى عجة جيات وعبخ عجة جمدات قبل أن يتع أخحه. لػ أن القخار 

الحخمان مغ الػصػل إلى ف ،ي الحاجة لبتخ سيقان الزحيتيغإرسال الصمب األول فيو قبل أسبػعيغ لكان مغ السسكغ تفاد
 .54يلمقانػن الجولي اإلندان جديعياك الخعاية الصبية ىػ انت

الحياة بذكل معاناة الجخحى الحيغ يشتطخون فخص الدساح ليع بالعالج والتسدظ بأمل البقاء عمى قيج الحياة، أو  ولتػضيح
، عمى الشحػ 55حػل ما جخى معو عامًا( 20ياد الكخند )إلمجخيح: يػسف ، يػرد التقخيخ افادة عجم فقجان أحج أشخافيعشبيعي و 

 اآلتي: 
، ًدكسدز١ ًدخػال١ِ ًدخٌّغوؼ، زإٔٗ ط٘ر ٌعغ١ِص فؼد١ٌدض ِش١ُ خٌؼٛصش كغق ِش١ُ خٌسغ٠ؿ زوفعٗ ٔدكِ : ٠ٛؿف خٌىغٔؼ،خٌوذفٟ ٠خخٌجغؤفدص 

 15:00َ، ٚكد٘ض ـٕٛص خالدعالي ٠عّغوؼْٚ لسدٌعٗ سٍف ؿٛخظغ ظغخز١ص صخسً خٌذضٚص، ٚػٕض خٌـدػص 30/3/2018ظ١ٙغش ٠َٛ خٌجّؼص خٌّٛخفك 

كؼغ زإٌُ فٟ ؿدلٗ خ١ٌـغٜ ؤؿفً خٌغوسص، ٌُٚ ٠ـعِغ خٌٛلٛف، ٌٚىٕٗ كؼغ زأالَ ؤسغٜ فٟ  ٚزّجغص ؤْ خٔعور ٚخلفًدِـدًء لغع خٌّغدصعش، 

ّٛي بٌٝ ِـعلفٝ خٌلفدء زّض٠ٕص غؼش بٌٝ ِـعلفٝ كٙضخء خأللوٝ ٔمً .ظغ ٌـدل١ٗ فلد٘ضّ٘د ظٕؼفدْ صًِد..ؿدلٗ خ١ٌّٕٝ، فٕ  ِىػ ...ؼُ د

ٍعد ؿدل١ٗ، ٚؤـغ٠ط ٌٗ ػ١ٍّص ٌٛلف خٌٕؼ٠ف، ٚػٍُ ؤْ ٚخٌضٖ ظمضَ زةـغخءخض زؼ١دع٠ٓ ٔدع١٠ٓ فٟ و ٔع١جص خهدزعٗ فٟ غغفص خٌؼٕد٠ص خٌّىؽفص

ّْ خهدزعٗ ال ػخٌط س١ِغش، ٚؤْ ؿدلٗ خ١ٌـغٜ ١ِ اٚؽ خٌعذ٠ٍٛص الؿعىّدي خٌؼالؾ زدٌشدعؾ، ٚزمٟ فٟ خٌؼٕد٠ص خٌّىؽفص ٌّضش ؤؿسٛع صْٚ ؤْ ٠ؼٍُ ؤ

خ زعغ٘د زؼض عفي لٛخض خالدعالي خٌـّدح ٌٗ زدـع١دػ ِؼسغ ز١ط ددْٔٛ ٚهٛاًل ِٕٙد، ٚفٟ ؿدػدض ِـدء ٠َٛ خألدض ؤزٍغٗ ٚخٌضٖ زإْ خألُسدء لغعٚ

ؤصسً غغفص ٔظغًخ ٌوؼٛزص ددٌص خٌـدق ٚ .إلدضٜ ِـعلف١دض خٌٌفص ؤٚ خٌشَ خألسٌغ، فلؼغ زدٌوضِص ٚظٛؿً ؤز١ٗ ؤْ ٠جض ٌٗ ُغ٠مًص ٌٍؼالؾ..

ٚزؼض ؤْ ؤفدق ِٓ خٌؼ١ٍّص كد٘ض ؿدلٗ خٌّسعٛعش، فلؼغ زةدسدٍ .. ٌٙد. َ، ُٚؤـِغ٠ط ٌٗ ػ١ٍّص زعغ9/4/2018خٌؼ١ٍّدض هسدح خالؼ١ٕٓ خٌّٛخفك 

ًّ زٗ، ٚغدصع خٌّـعلفٝ ٠َٛ خٌش١ّؾ خٌّٛخفك ج٠ٚإؽ كض٠ض٠ٓ، ٚعغُ ِٛخؿدش ؤٍ٘ٗ ٚؤهضلد ٗ بال ؤٔٗ زىٝ دـغًش ٚؤًٌّد ػٍٝ ِد د

َ، الؿعىّدي ِغخدً خٌؼالؾ، ٚسٛفًد 16/4/2018ز ، ٚزؼض ظضسً ِٓ ِغوؼ خ١ٌّؼخْ ٌذمٛق خإلٔـدْ خؿعِدع خٌّغدصعش ٌٍؼالؾ زعدع12/04/2018٠

 ػٍٝ ؿدلٗ خٌؽد١ٔص ِٓ خٌسعغ.

                                                 
 م.8/4/2018كرنز ودمحم العجوري قبل بًت سيقاهنم، بتاريخ جاء ذلك يف معرض رد زلكمة العدل العليا لالحتالل على التماس تقدم بو ادليزان وعدالة للسماح مبرور اجلرحيني يوسف ال 52
 وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير خاص حول االعتداءات اإلسرائيلية حبق ادلشاركني يف مسريات العودة السلمية، مرجع سابق. 53
 م.16/4/2018مدير مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، تصريح صحفي، بتاريخ  -عصام يونس 54
 م.2018أبريل  16مصور صحفي حر. افادة مشفوعة ابلقسم، قابلو الباحث ادليداين للمركز يف ادلنطقة الوسطى: دمحم الدعالسة، بتاريخ  -د دمحم الكرنزيوسف ااي  55
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، 56عامًا، حػل اصابتو وبتخ ساقو (16كسا يػرد التقخيخ إفادة مذفػعة بالقدع صخ ح بيا لمسخكد الصفل: دمحم ىاني العجػري )
 عمى الشحػ اآلتي:

ـّٗ هسدح ٠َٛ خٌجّؼص خٌّٛخفك زإٔٗ  هسددًد كد٘ض ـ١سًد ػـىغ٠ًد  11:45ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص .. .خٌؼٛصش كغق ـسد١ٌدبٌٝ ِش١ُ  30/3/2018ظٛ

صخسً خٌذضٚص ٠ٍِك ػلغخض لٕدزً خٌغدػ صفؼص ٚخدضش، فغوي ِسعؼضًخ ػٓ خٌِّٕمص، ٚؤؼٕدء عوٌٗ ؿّغ هٛض ػ١دع ٔدعٞ، ؼُ كؼغ زإْ ؿدلٗ 

خٌعٛلف ػ١ٍٙد، ٚكد٘ض ِِٕمص خٌسِص ِٓ ؿدلٗ خ١ٌّٕٝ ظٕؼف صًِد، ؤهدزٙد، ٌُٚ ٠ؼض لدصعًخ ػٍٝ خٌّلٟ ؤٚ ػٍٝ  ًدوٙغزدج١ ًدكٍّط، ٚوإْ ِدؿ

فـمَ ؤعًًد، ٚهغر ُدٌسًد خٌٕجضش، د١ػ خلعغذ ِٕٗ ػضص ِٓ خٌلسدْ ٚدٍّٖٛ دعٝ بدضٜ ؿ١دعخض خإلؿؼدف خٌعٟ ٔمٍعٗ بٌٝ ِـعلفٝ خٌؼٛصش، 

ّٛي الؿعىّدي خٌؼالؾ فٟ ِـعلفٝ خٌلفدء ٌوؼٛزص ددٌ ٚفٟ خٌِغ٠ك فمض خٌٛػٟ، ٚؤفدق ػٕض دٛخٌٟ  .عٗ..ٚزؼض ظمض٠ُ خإلؿؼدف خألٌٟٚ ٌٗ د

ء، ٚؤسسغٖ ؤدض خألُسدء ، ١ٌجض ٔفـٗ فٟ غغفص خٌؼٕد٠ص خٌّىؽفص فٟ ِـعلفٝ خٌلفد31/3/2018ِٓ ِـدء ٠َٛ خٌـسط خٌّٛخفك  14:00خٌـدػص 

ُّ.. .زؼ١دع ٔدعٞ ؤصٜ بٌٝ لِغ خٌٛع٠ض خٌغج١ؾ ٚظـسر فٟ لِغ ٌٍؼور ٚظفعط فٟ ػظدَ خٌـدق زإٔٗ ؤه١ر ٔمً بٌٝ لـُ خألٚػ١ص خٌض٠ِٛص  ؼ

فٟ خٌّـعلفٝ، ٚظمضِط ػدجٍعٗ ٌٍلحْٛ خٌّض١ٔص ٌٍذوٛي ػٍٝ ظذ٠ٍٛص ُس١ص ٌٍؼالؾ فٟ ِـعلفٝ ٔدزٍؾ زـسر هؼٛزص ًٚغ ؿدلٗ، بال ؤْ 

ٌُ ظفٍخ لٛخض خالدعالي عفٌط خٌـّدح ٌٗ زدٌـفغ ٚخٌٛهٛي ٌٍؼالؾ، ٚددي بغالق ِؼسغ عفخ صْٚ ٚهٌٛٗ بٌٝ خٌّـعلف١دض خٌّوغ٠ص، وّد 

، ؤصسً 9/4/2018ِٓ هسدح ٠َٛ خالؼ١ٕٓ خٌّٛخفك  11:00. ٚػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص .ِذدٚالض ِغوؼخ خ١ٌّؼخْ ٚػضخٌص فٟ ِغٚعٖ ِٓ سالي خ٠غػ.

. ًٚدػط ؤدالَ خٌِفً ِذّض خٌغ٠د١ًص، د١ػ ودْ ٠ٍؼر ًّٓ فغ٠ك ِضعؿعٗ فٟ خٌّغدٍص .غغفص خٌؼ١ٍّدض ٚزعغض ؿدلٗ ِٓ فٛق خٌغوسص.

ألٌؼدذ خٌمٜٛ، ؼُ فٟ ٔدصٞ كسدذ ـسد١ٌد، ٚكدعن فٟ ػضش ؿسدلدض ٌٌٍدد١ص ٚخٌّدعخؼْٛ ٚخٌـغػص، ٚدوً ػٍٝ خٌّغوؼ خٌؽدٟٔ ػٍٝ خالزعضخج١ص 

 ..ِـعٜٛ ِذدفظص كّدي غؼش فٟ ِـدزمص ؤٌؼدذ خٌمٜٛ خٌعٟ ٔفظظٙد ِض٠غ٠ص خٌعغز١ص ٚخٌعؼ١ٍُ فٟ خٌّذدفظص.
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 معات الدمميةغير متناسبة مع فّض التج ةه ققهات االحتالل استخدام 

استخجمت قػات االحتالل اإلسخائيمي خالل تعامميا مع السجنييغ السذاركيغ في مديخات العػدة الدمسية الحجودية أسمحة فت اكة 
معطع إصابات السيدان لحقػق اإلندان إلى أن  مخكدتذيخ تحقيقات ومسيتة ال يجػز استخجاميا لفس  التجسعات الدمسية، حيث 

مغ  ةء كبيخ اجد أتدببت في تيذع سيسا اإلصابات في األشخاف الدفمية مغ الجدع  سدتذفيات، والالاألعيخة الشارية التي وصمت 
ما  األعراب قصع فيواألوعية الجمػية )الذخاييغ واألوردة(، كحلظ إلى  تيتكات في العزالت ، وإلىيغعطام الداق لمسراب

األماكغ السرابة، ما استجعى إجخاء عسميات  فيباإلضافة إلى فقجان الجمج  ىحا. خ الصخف السرابيذكل تيجيجًا دائسا ببت
 . ، والعجيج مغ حاالت الجخحىحالة الجخيح الرحفي: أدىع الحجار، وىػ ما حجث في 57ألماكغ اإلصابة تجسيل

الصبية مع نػعية ججيجة مغ اإلصابات باألعيخة الشارية كان مجخل الخصاصة صغيخ  الصػاقعتعاممت خالل مديخات العػدة، و 
ومخخجيا واسع وكبيخ، وكانت كل حالة مغ ىحه اإلصابات تحتاج إلى عجة ساعات في غخف العسميات وتػاجج شاقع شبي مغ 

الرحفي: ياسخ  اصابات، مثل قاتمة في الجدء العمػي مغ الجدعوكانت اإلصابات  .عجة تخررات لمتعامل مع الحالة الػاحجة
كسا رصج السخكد تيتظ داخل أعزاء الجدع،  تمظ اإلصابات فيوالصفل: حديغ ماضي، عمى سبيل السثال. وتدببت  مختجى،

 . 58أشخافيع الدفميةفي  عاصابتي وفاة جخحى رغع
خة( خالل عيخة نارية )يعتقج أسجل األشباء السعالجػن في وزارة الرحة ارتفاع ندبة اإلصابة بأفي الدياق نفدو، و  نيا متفج 

، حيث تكػن فتحة مجخل العيار صغيخة وال يكػن ليا مخخجًا، وتزخ  بأحذاء الجدع الدمسية الحجودية العػدةفعاليات مديخات 
زالت، )كاألمعاء والكبج والبشكخياس والصحال، في حالة اإلصابة في مشصقة البصغ، واألوعية الجمػية والعطام واألعراب والع

ممع( فقط في كثيخ مغ الجخاح التي  1في حالة اإلصابة في األشخاف الدفمية(، وعثخوا عمى شطايا داخل الجدع ال تديج عغ )
 .  59وصمت السدتذفيات، بسا يعشي أن العيار دخل الجدع وانفجخ داخمو

وحػل الخصاص الحي تدتخجمو قػات االحتالل اإلسخائيمي مع الستطاىخيغ السجنييغ الفمدصيشييغ، تشاولت وسائل إعالم إسخائيمية 
ة صغيخ "، التي تجخل الجدج مغ خالل فتحة ههلهبهينتوالسدساة " الستفجخأو الستذطي أو  االنذصاري الخصاص استخجاميا 

رأس وىي رصاصة ذات وعية الجمػية والمحع البذخي وتيذع العطام، بتجميخ األتقػم و  وتحجث فتحة كبيخة إذا ما خخجت مشو،
تدبب و وأشخافيا تجمخ كل ما يرادف شخيقيا،  ،تتشظى داخل الجسم وكثيخًا عشج اصابتيا المحع تتػسع ة، و أو متفجخ  ،مجػف

المجشة الجولية كسة الجشايات الجولية و جخيسة حخب بحدب ميثاق "ىاج" الجولي، وقانػن محويعتبخ استخجاميا ح مخيفة، اجخ 
 .60مرميب األحسخل

، إلى السحكسة اإلسخائيمي ة العميا مصالبيغ بسشع 23/4/2118 بتاريخ ،مخكد عجالةو كد السيدان لحقػق اإلندان مخ التسذ ىحا و 
وجاء في االلتساس ة، غد  مة لتفخيق السطاىخات في قصاع والخصاص الحي  كػسي جشػدجير االحتالل اإلسخائيمي  مغ استخجام ال

السفعػل عمى الجير في ىحه  أن جير االحتالل يشتيظ القانػن الجولي  كسا يشتيظ مبادئ القانػن الجستػري االسخائيمي ساري 
. وقج اعتبخت سياسة االحتالل "غيخ قانػني ة بذكل  صارخ في كل ما يتعم ق بأوامخ إشالق الشار ضج الستطاىخيغ في ةالحال

                                                 
 م(.2018أبريل  19استشاري جراحة األوعية الدموية يف رلمع الشفاء الطيب بغزة، قابلو: الباحث حسني محّاد ) -تيسري الطّنة 57
 م.2018أبريل  15منطقة غزة خالد أبو اسبيتان، بتاريخ مدير قسم االستقبال والطوارئ يف رلمع الشفاء الطيب مبدينة غزة، قابلو: الباحث ادليداين للمركز يف  -أدين عيد عبد السحباين 58
 ادلرجع السابق. 59
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. ىحه الدياسة ال  قصاع غد ة، كسا أن يا ال تتأسذ عمى مبجأ قجسي ة الحياة والحق بدالمة الجدج، وال عمى أعخاف القانػن الجولي 
ل في أن السطاىخات ىي فعالي ات احتجاج مجني ة غيخ مدم حة لع تذعمى تخى أي قيسة ألجداد الشاس وحياتيع. وأك ج االلتساس  ك 

أك ج عمى مشع إشالق الشيخان الحي ة بذكل مصمق اتجاه الستطاىخيغ: كسا إندان آخخ. أي تيجيج عمى حياة  أي حالة  كانت
"األعخاف التي تشصبق عمى السطاىخات السجني ة ىي أعخاف تتبش ى وجية نطخ القانػن الجولي  العخفي  بذأن "تصبيق القانػن 

. ىحه األعخاف الكػني   متداو  ودون أي تسييد عمى السػاششيغ وغيخ  ة تشصبق بذكل  والشطام" والتي تع تبش ييا في القزاء اإلسخائيمي 
السػاششيغ، دون عالقة لسزسػن االحتجاجات، الذعارات، مكان االحتجاجات، واالنتساء التشطيسي  أو االثشي  أو الػششي  

 .61خجام الخصاص الحي  ضج الستطاىخيغبإصجار أمخ فػري  يسشع است انسخكد الشالب . و لمسذاركيغ فييا
ذيخ السعصيات والحقائق عمى األرض إلى استخجام قػات االحتالل لخصاص شجيج الفتظ، بحيث إن نجا السراب مغ السػت وت

فإن احتساالت اإلصابة بإعاقة دائسة تالزمو شػال حياتو كبيخة ججًا. لقج انتذخت صػر لخصاص متفجخ، وأحيانًا كانت ىشاك 
تحجث  ثتفتيت العطام وإحجاث تيتظ كبيخ في األندجة واألوعية الجمػية بحي صػر تطيخ الزخر الكبيخ الحي تحجثو وال سيسا

 ال يسكغ إصالحو فيمجأ األشباء إلى بتخ األعزاء لحساية وإنقاذ حياة السراب.  اً ضخر 
مباشخ إلى  عسجت إلى ترػيب قشابل الغاز بذكل  ولكشيا ىحا وتججر اإلشارة إلى أن قػات االحتالل استخجمت الغاز بكثافة، 

ويأتي في إشار استخجام القػة السفخشة والسسيتة بالخغع مغ كػنو  ،ً ، لمتدبب بزخر بالغ، ما جعمو غيخ متشاسباأجداد السذاركيغ
  .يدتخجم حػل العالع في فس السديخات والتطاىخات الدمسية، إال أن شخيقة االستخجام واألنػاع السدتخجمة حػلتو سالحًا محطػراً 

عدام ىالل  :نتيجة اصابتيع بذكل مباشخ بقشابل الغاز وىع ،يغشفم( مػاششيغ مغ بيشيع 3قتل )وفي ىحا الدياق رصج السخكد 
عامًا، سكان  (15سكان خان يػنذ، أصيب بقشبمة غاز في الخأس، وجسال عبج اليادي عفانة ) ( عامًا،15رياض عػيزة )

سكان محافطة خان يػنذ أصيب  ( عامًا،21حسج زياد تػفيق العاصي )خأس، واصابتو بقشبمة غاز في الإمحافطة رفح، نتيجة 
 صابتيع بقشابل الغاز بذكل مباشخ.إأيزا بقشبمة غاز في الخأس، فيسا أصيب السئات مغ السذاركيغ بجخوح متفاوتة نتيجة 

 

أصيب بقشبمة  عغ العسل،سكان مشصقة معغ في خان يػنذ، أعدب وعاشل مغ ، ( عاماً 24ع صبحي محسػد أبػ سبمة )ىيث
 :62غاز مباشخة في الػجو، ما يدال يعاني حتى تاريخ اصجار التقخيخ، صخ ح لمسخكد بسا يأتي

.. سغؾ ِٓ خٌّش١ُ ظجدٖ خٌلغ٠َ خٌذضٚصٞ كّدي خٌّش١ُ ظٙغ لغع خٌظ٘دذ بٌٝ ِش١ُ خٌؼٛصش، ٚزؼض هالش خ٠8/6/2018ٌَٛ خٌجّؼص خٌّٛخفك 

فٟ ودْ ٠غغر د١ػ  فعمضَ زغفمعٗ ٚخـعدػخ كدعع ـىغ، ٕ٘دن، ٚهدصف ؤدض ِؼدعفٗ ُفدي ٠عظد٘غْٚ،خٌلسدْ ٚخأل د١ػ كد٘ض خٌؼلغخض ِٓ

كد٘ض ِجّٛػص ِٓ ٚ، لسدٌعٗدض خٌج١سدض ودْ ٠مف ـىغ٠ص ظمف صخسً خٌلغ٠َ خٌذضٚصٞ ٚؤعزغ ـ١سدض ػؤكد٘ض  ..خٌعمدٍ هٛع ِٚغدصعش خٌّىدْ.

ض خُالق ٔدع ِعمِغ ؿّغ هٛ. .خٌـ١دؾ خٌذضٚصٞ.ػٓ زؼضًخ َ 200 – 170غ١ٍِص، ظمضِد دعٝ ٚهال بٌٝ ِـدفص ظعغخٚح ز١ٓ خٌخٌجٕٛص سٍف خٌعالي 

ُّ خٌج١ر خٌؼـىغٞ خٌ د٘ض ظـدلَ لٕدزً خٌغدػ فٟ خٌّىدْ.. كد٘ض ـٕضٞ ٠مف ـٛخعكٚسغ ز١ٓ خٌذ١ٓ ٚخ٢ ّمدزً ٌّٙد ٠ٚوٛذ ؿالدٗ ٔذّٛ٘د، ؼ

، ٚكؼغ زإٌُ ٌغذ ٚـٙٗ ِٓ خٌٕدد١ص خ١ٌـغ٠ٜ ءٌعفط ٔذٖٛ فلد٘ضٖ ٠ـمَ ػٍٝ خألعى، ؼُ كؼغ زلٟخ ،ر(ٗ ٠مٛي ) آآؿّغ هٛض هض٠م

ِعغٔذًد ٞ ؿّغ هٛض ٠لسٗ هٛض خٌؼ٠ط خٌّغٍٟ ػٍٝ خٌٕدع.. ٌمض ؤه١ر زمٕسٍص غدػ خسعغلط فّٗ، د١ػ كؼغ زفّٗ ٠ذعغق، ٚزضؤ ٠جغ كض٠ض..

. كد٘ض .ػٍٝ ؿدػض ٠ضٖ خ١ٌـغٜ ِٓ كضش خألٌُ.ٌُ ٠ـعِغ، فؼي ٌىٕٗ ٚخٌمٕسٍص  ددٚي بػخٌص ...٠شغؾ ِٓ فّٗ ًدكد٘ض صسد٠ٚٔضٖ ػٍٝ ػٕمٗ، ٚ

ُّ ؿمَ ؤعًًد، دعٝ كؼغ زإْ خٌمٕسٍص ؤفغغط ِد زضخسٍٙد ِٓ صلدجك ظمغ٠سًد  10ًخ ٌّضش صزمٝ ِّضٚ زؼي خؿٕدٔٗ ظـمَ ِٓ فّٗ ؤؼٕدء عوٌٗ، ؼ

ددٚي خألُسدء بػخٌص خٌمٕسٍص ٌٚىُٕٙ ٕ٘دن  .ٌٝ خٌٕمِص خٌِس١ص..خإلؿؼدف ببدضٜ ؿ١دعخض زٛخؿِص دّدٌص خٌٝ  ٗ ِـؼفْٛٔمٍ ..ٔفؽٙد. خٌغدػ ٚظٛلف

عمسدي فٟ ِـعلفٝ لـُ خالؿ زّجغص ٚهٌٛٗ.. .ٖ زـ١دعش خؿؼدف خٌٝ ِـعلفٝ ٔدهغؼُ ٔمٍٛ ٌٗ خإلؿؼدفدض خأل١ٌٚص زعمض٠ُ ٌُ ٠عّىٕٛخ فمدِٛخ
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 ٚلعظخن ودٔط خٌـدػصُس١ص،  ١ٌجض ٔفـٗ ػٍٝ ؿغ٠غ فٟ غغفص (خألُسدءؤدض ٖ زٗ ٚفمًد ٌّد ؤسسغ)دق زؼض ؼالؼص ؤ٠دَ . ؤف..ٔدهغ غدذ ػٓ خٌٛػٟ

ُّ ٔمً.. .٠11/6/2018َٛ خالؼ١ٕٓ خٌّٛخفك  فجغ 2:30 ػٍُ ِٓ خألُسدء زإٔٗ الدمًد ِٓ لـُ خٌؼٕد٠ص خٌٝ لـُ خٌجغخدص صخسً خٌّـعلفٝ، ٚ ؼ

فٟ ؿمف خٌذٍك،  دضؼط فعذص ٚخدعغخقخٌفه خألػٍٝ ٚؤ ٗ ٚؤصض بٌٝ وـغ فٟؤه١ر زمٕسٍص غدػ ِؼض١ٔص خسعغلط خٌشض خال٠ـغ ٚٔفظض خٌٝ فّ

 ٗفىّٔظف سالٌٙد فّٗ ٚؼّسط ؿدػدض ظمغ٠سًد،  5ٌّضش . ؤـغ٠ط ٌٗ ػ١ٍّص ـغخد١ص خؿعّغض ..ٚظىـ١غ ػضص ِٓ خألؿٕدْ ٚدغق فٟ خٌٍـدْ ٚخٌٛـٗ

ٌذٍك، ٌٚفه غغػ خٌٍـدْ، ٌٚؼعخػص ٌـمف خ دض ؤسغٜ:زذدـص إلـغخء ؼالؼص ػ١ٍّ زٍغٗ خألُسدء زإٔٗ)خٌشض خأل٠ـغ(، ٚؤظج١ًّ ٌٍٛـٗ ؤـغٞ ٌٗ ػ١ٍّص ٚ

ّٛي  ...ؤؿٕدْ  ِد ٠ؼخي . ٚ٘ٛ..24/6/2018دض خٌّٛخفك ؼش ٠َٛ خأل٠ًِٛد ٚػدص خٌٝ لِدع غ (11)ٌّضش  فٟ خٌٌفص ٌٍؼالؾ فٟ ِـعلفٝ ِدع ٠ٛؿفد

 زوؼٛزص فٟ خٌِٕك ٚخٌىالَ. ٠لؼغزلىً ُس١ؼٟ، وّد  ٚال ٠ـع١ِغ ظٕدٚي خٌِؼدَ ،٠ؼدٟٔ ِٓ ؤؼغ خإلهدزص ٠ٚلؼغ زإٌُ فٟ فّٗ

، بل يحجث حاالت مغ فقط وزارة الرحة أن  ىشاك نػعيات مغ الغاز السدتخجم ليذ مدياًل لمجمػعفي سياق مترل، أكج ت و 
باإلجياد والتذشجات والتقيؤ والدعال وتدارع لمبعس يتدبب و  االختشاق واالغساء، ويريب بعس السرابيغ بحاالت عربية،

السجيػل حتى  الغاز ىحا ةر العالج لخصػ  يقملتبدخعة وىػ ما يتصمب نقل السرابيغ لمسدتذفيات في نبزات القمب، 
. وأكج مجيخ قدع االستقبال والصػارئ في مجسع الذفاء الصبي ذلظ لمسخكد، حيث وصمت السدتذفيات والشقاط الصبية 63المحطة

في زيق ػع )االعتيادي( تدبب لمسرابيغ بالسديل لمجمإصابات متعجدة ومتشػعة جخاء الغاز، فقج وصل إصابات جخاء الغاز 
كان السراب جخائيا يعاني مغ ارتجاج  ،كسا وصمت إصابات نتيجة استشذاق غاز .وحخقان في العيػن وسعال شجيج التشفذ

عتيادية الصبية مع مثل ىحه الحاالت بالصخق اال الصػاقعتعاممت  .وفي بعس األحيان يؤدي إلى فقجان الػعي ،وتذشجات شجيجة
ولكغ لع يفمح ذلظ في عالجيا ما تدبب في مزاعفة آالم السراب وحالتو الرحية ما اضصخ األشباء إلى إعصاء مثل ىؤالء 

)مغ نػع أسيفال( وعالجات أخخى ميجئة مع وتكثيف عسميات التشفذ الرشاعي والتبخيخ ليع، وىػ ما لع  ةالسرابيغ إبخ ميجئ
 بجون شيار صغيخة الحجع االحتالل اإلسخائيمي شائخات وفقًا لتحقيقات السخكد، فقج أشمقتو  .64نعتاد عميو في إصابات الغاز

عمى الستطاىخيغ في مخيسات العػدة الحجودية، كان مغ بيغ تمظ القشابل، قشابل يشبعث مشيا غاز غخيب ذو  قشابل الغاز بكثافة،
 (23) شالل مخوان أحسج الحػيحيالرحفي:  القجس"مخاسل "إذاعة صػت  لػن أخزخ مائل لمدرقة ورائحة مختمفة، أفقجت

 :65السخكد، قال خالليا يوعػلج جخاء ذلظ لعجة أيام في السدتذفى. وفي افادة مذفػعة بالقدع صخ ح بيا لباحث ،عاماً 
١ُ خٌؼٛصش كغق ِشخٌٕمِص خٌِس١ص سالي ظغ١ِعٗ خألدضخغ فٟ ؤٔٗ ظؼّغى الؿعٕلدق خٌغدػ خٌّـ١ً ٌٍضِٛع ٚـغض ِؼدٌجعٗ ؤوؽغ ِٓ ِغش فٟ 

ِٓ ِـدء ٠َٛ  14:00ػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص ٚ ...، ٚودْ ٠ذًّ ـٙدػ خٌعـج١ً خٌشدم زدإلطخػص ٍِٚذمدض خٌٙدظف خٌٕمدي ٌىٛٔٗ ِغخؿاًل بطخػ١ًدـسد١ٌد

، كد٘ض ُدجغش هغ١غش خٌذجُ طخض ٌْٛ ؤؿٛص ٚؤوؽغ ِٓ ع٠لص ظذّغوٙد ِٓ خألػٍٝ، ظذٍّك فٛق عئٚؽ 20/04/2018خٌجّؼص خٌّٛخفك 

طخ ٌْٛ ؤز١ي ٚ٘ٛ خالػع١دصٞ، ٠ٍِك غدػًخ لٕسٍص زلىً ِععدٌٟ، ِؼظّٙد ودْ  20ّعظد٘غ٠ٓ، ٚظٍمٟ لٕدزً خٌغدػ ػ١ٍُٙ، د١ػ ؤٌمط دٛخٌٟ خٌ

ّٓ زؼٌٙد ودْ  ُٖ ِٓ لسً... ،طخ ٌْٛ ؤسٌغ ِدجً ٌٍؼعلص٠ٍِك غدػًخ ٌٚى ِعغ  250ٚز١ّٕد ودْ ٠عٛلف ػٍٝ زؼض دٛخٌٟ  ٚ٘ٛ غدػ غغ٠ر خٌٍْٛ ٌُ ٠َغ

ِٓ دضٚص خٌفوً خٌلغل١ص، هذسص ِجّٛػص ِٓ خٌّـؼف١ٓ ٚخٌوذف١١ٓ ؤٌمط خٌِدجغش ػضش لٕدزً ػ١ٍُٙ، ددٚي خالزعؼدص ػٓ خٌّىدْ، ٌىٕٗ ٌُ 

ُّ فمض خٌٛػٟ... ٚػٕض دٛخٌٟ خٌـدػص  ؤفدق ١ٌجض ٔفـٗ  23/04/2018ِٓ ِـدء ٠َٛ خالؼ١ٕٓ خٌّٛخفك  ٠16:00ـعِغ، ٚكؼغ زفمضخٔٗ ٌٍغئ٠ص، ؼ

ػٍٝ ؿغ٠غ خٌؼالؾ فٟ ِـعلفٝ خٌؼٛصش، ٚؤسسغٖ خألُسدء ؤٔٗ ودْ فٟ ددٌص غ١سٛزص، ٚخٔعدزعٗ ظلٕجدض... سغؾ ِٓ خٌّـعلفٝ ٚػدص ٌٍّٕؼي ِـدء 

ٟ غ١سٛزص ؤسغٜ ٚؤفدق ٌٍؼالؾ، د١ػ صسً ف خإلٔض١ٔٚـٟخالؼ١ٕٓ ٔفـٗ، ز١ض ؤٔٗ ظؼّغى ٌذدٌص ظلٕؿ ـض٠ضش ١ٌال ٚٔمٍعٗ ػدجٍعٗ بٌٝ خٌّـعلفٝ 

زؼض ٚلط لو١غ، ٚكؼغ زؼضَ لضعظٗ ػٍٝ ظذغ٠ه ؿدلٗ خ١ٌـغٜ زلىً ُس١ؼٟ، ٚغدصع خٌّـعلفٝ ٌٚىٕٗ ِد ٠ؼخي ٠ؼدٟٔ ِٓ دغوص ؿدلٗ دعٝ 

 خٌٍذظص، ِد ِٕؼٗ ِٓ خٌؼٛصش ٌّؼخٌٚص ػٍّٗ خٌوذفٟ.

                                                 
 م.30/3/2018الناطق ابسم وزارة الصحة الفلسطينية يف غزة، خالل مؤدتر صحفي عقد يف مستشفى الشفاء بتاريخ  -أشرف القدرة 63
 ، مرجع سابق.أدين عيد عبد السحباين 64
 م.2018أبريل  30مراسل صحفي. قابلو: الباحث ادليداين للمركز مشال غزة مهند عبد الباري، بتاريخ  -طالل مروان احلوحيي  65
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 والقانهن الدولي سرائيمياإل سمهك قهات االحتالل

التسييد بيغ البذخ عمى أي أساس كان، ويحسي حق اإلندان بالتستع بالكخامة  66إلندانيحطخ القانػن الجولي لحقػق ا
اإلندانية، ويػفخ حساية خاصة لصيف واسع مغ الحقػق التي تبجأ بحساية حق اإلندان في الحياة والدالمة البجنية، وتستج 

ػن الجولي فإن مديخات العػدة ىي فعل قانػني لتحسي حقو في حخية الخأي والتعبيخ وحخية التجسع الدمسي. ومغ مشطػر القان
ن بدمسية السديخة وعجم تذكيميا خصخ داىع عمى حياة أفخاد القػات السحتمة وأمشيع، وبالتالي فإن كل ػ مذخوع شالسا التدم السذارك

و ومغ أمخوا بارتكابو استخجام لمقػة السفخشة والسسيتة يسثل انتياكًا خصيخًا لحقػق اإلندان يفخض عمى الجولة محاسبة مختكبي
 وانراف الزحايا. 

ويزع قػاعج أساسية تفخض عمى القػة السحتمة  ،استيجاف السجنييغ واألعيان السجنية 67كسا يحطخ القانػن الجولي اإلنداني 
احتخاميا، وفي مقجمتيا مبجأ اإلندانية والزخورة الحخبية والتسييد والتشاسب، وىحه السبادئ، كسا القانػن الجولي اإلنداني بخمتو، 

الت الخصخ الجاىع تدعى لتجشيب السجنييغ أىػال الحخوب والرخاعات السدمحة وحسايتيع. فاستخجام قػة مسيتة محرػر في حا
الحي ال يسكغ تجشبو، وىػ ما يعخف بالزخورة الحخبية، والتسييد بيغ األىجاف السجنية والعدكخية بحيث يحطخ استيجاف 
السجنييغ واألعيان السجنية بسا في ذلظ السقاتميغ الحيغ استدمسػا أو فقجوا القجرة عمى القتال بدبب جخاحيع. أما التشاسب فيقرج 

ػة متشاسبة مع اليجف السخاد تحقيق فال يجػز استخجام قػة غيخ متشاسبة مع قػة الخرع أو ما يسمكو مغ سالح بو استخجام ق
والسقرػد أن أيجي القػات ليدت مصمقة في استخجام ما شاءت مغ القػة، وفي الػقت نفدو أن تتجشب األضخار التي قج تمحق 

 قػة غيخ متشاسبة.   بالسجنييغ أو األعيان السجنية والشاشئة عغ استخجام
وتذيخ أعسال الخصج والسخاقبة السشتطسة التي يػاصميا مخكد السيدان إلى أن قػات االحتالل اإلسخائيمي الستحرشة خمف تالل 

قصاع غدة واجيت الستطاىخيغ الدمسييغ بقػة مفخشة ومسيتة،  خاقبة عمى شػل الدياج الفاصل شخق رممية أو في أبخاج الس
مػا أي خصخ أو تيجيج. واستخجمت تمظ القػات الخصاص الحي والستفجخ وفتحت تجاىيع نيخ  ان أسمحتيا السختمفة دون أن يذك 

والسغمف بالسصاط، ضج السذاركيغ في السديخات الدمسة والرحافييغ وأفخاد الصػاقع الصبية وآلياتيع ومعجاتيع، سػاء اقتخبػا أو لع 
فيجيػىات، السدخ بة مغ أفخاد القػات السحتمة، قشريع لمفمدصيشييغ بذكل متعسج يقتخبػا مغ الدياج الحجودي. ىحا وتطيخ بعس ال

وفي مشاشق حداسة مغ الجدع، رغع قجرتيع عمى التحقق مغ أىجافيع، بالشطخ المتالك تمظ القػات إمكانيات متصػرة، تتيح ليع 
 خالل تمظ التطاىخات.  التحقق مغ أىجافيع بجقة. ورصج باحثػ السخكد وقػع مئات القتمى وآالف الجخحى

القانػن الجولي لحقػق اإلندان، حيث يحسي اإلعالن العالسي لحقػق اإلندان والعيج الجولي إن سمػك قػات االحتالل يشتيظ 
، بل وتعسجت تمظ القػات 69، والحق  في التجسع الدمسي68الخاص بالحقػق السجنية والدياسية الحق في الحياة والدالمة البجنية

 ى بالستطاىخيغ بذكل جديع ومشطع.إلحاق األذ

                                                 
 ة والسياسية.ياتفاقيات وإعالانت وبروتوكوالت حقوق اإلنسان ادلختلفة، والسيما اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق ادلدن 66
نساين األشخاص الذين ال يشاركون أو الذين تشكل رلموعة من القواعد اليت هتدف إىل احلد من آاثر النزاعات ادلسلحة ما يعرف ابلقانون الدويل اإلنساين. وحيمي القانون الدويل اإل 67

حقيق ىدفو يف محاية ادلدنيني، ومن ينتهك ىذه القيود بشكل منظم يرتكب انتهاكًا جسيما، أو ما يكفون عن ادلشاركة يف األعمال العدائية. ويضع قيود على وسائل وأساليب احلرب، لت
 ، واتفاقية جنيف لعام1907، واتفاقية الىاي1906يعرف جبردية. وتشكل اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكولني اإلضافيني أساس القانون الدويل، وتعترب امتداداً طبيعيًا التفاقيات جنيف 

 ابإلضافة للقانون الدويل العريف.  ،٩١٩١
 

 ( من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان، واليت تنص على: "لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصو".3انظر ادلادة ) 68
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قػات االحتالل إلى انتياكيا لقػاعج الحساية التي وف خىا القانػن الجولي اإلنداني لمسجنييغ وخاصة اتفاقيات جشيف  ويذيخ سمػك
ة التي وفخىا القانػن اإلنداني لمشداء70الخابعة لمسجنييغ عذخ ألشفال دون سغ الخامدة وا71. كسا لع تحتخم الحساية الخاص 

يتستعػن بزسانات تتعمق بالسعاممة اإلندانية مثل احتخام حياتيع وسالمتيع البجنية وكخامتيع وحطخ ًا مجنييغ أشخاص لكػنيع
 .73كسا أنيا لع تكتخث بإجخاءات حسايتيع. 72التعحيب واإلكخاه والسعاقبة البجنية والعقػبات الجساعية وأعسال االنتقام

عمى ضخورة التعامل مع البذخ بإندانية، كسبجأ  1949اتفاقية جشيف الخابعة لعام  اني والسيساىحا ويذجد القانػن الجولي اإلند
وتفخض االندانية عمى األشخاف الستشازعة احتخام الزحايا، ومعاممتيع معاممة الئقة،  .74مغ مبادئ القانػن الجولي اإلنداني

اتخاذ االحتياشات الالزمة لتفادي إلحاق الزخر بالدكان ، كسا يفخض مبجأ التشاسب وحطخ إخزاعيع ألعسال العشف والقدػة
يغ أو بذخية في صفػف السجني اً السجنييغ واألعيان السجنية وذلظ باالمتشاع عغ القيام بأي ىجػم يتػقع مشو أن يدبب خدائخ 

يحطخ اليجػم الحي قج يتػقع أنو ". كسا 75جخيسة حخبويعتبخ اليجػم العذػائي  ت الثقافية،السستمكا وأضخارًا باألعيان السجنية أ
مشو أن يدبب برػرة عارضة خدائخ في أرواح السجنييغ أو إصابات بيشيع، أو أضخارًا باألعيان السجنية، أو مجسػعة مغ ىحه 

 . 76الخدائخ أو األضخار ويكػن مفخشًا في تجاوز ما يشتطخ أن يدفخ عشو مغ ميدة عدكخية ممسػسة ومباشخة"
 

                                                                                                                                                             
( من العهد الدويل 21شًتاك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية". وادلادة )( من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان، واليت تنص على أّن: "لكل شخص حق يف حرية اال20انظر ادلادة ) 69

 ل تدابري ضرورية".اخلاص ابحلقوق ادلدنية والسياسية اليت تنص على: ".. ال جيوز وضع القيود على شلارسة ىذا احلق إال تلك اليت تفرض طبقاً للقانون وتشك
واليت تنّص على أنّو "لألشخاص احملميني يف مجيع  1949آب/ أغسطس  12بشأن محاية األشخاص ادلدنيني يف وقت احلرب، ادلؤرخة يف ( من اتفاقية جنيف الرابعة 27انظر ادلادة ) 70

ايتهم بشكل خاص ضد مجيع ة إنسانية، ومحاألحوال حق االحًتام ألشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدىم الدينية وعاداهتم وتقاليدىم. وجيب معاملتهم يف مجيع األوقات معامل
ومع مراعاة األحكام ادلتعلقة ابحلالة الصحية والسن واجلنس، يعامل مجيع األشخاص احملميني بواسطة طرف النزاع الذي خيضعون  .أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول اجلماىري

 ادلراقبة أو األمن اليت تكون احملميني تدابري لسلطتو، بنفس االعتبار دون أي دتييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو اآلراء السياسية. على أن ألطراف النزاع أن تتخذ إزاء األشخاص
ثالثة ادلشًتكة ( من الربوتوكول اإلضايف األول ادللحق ابتفاقيات جنيف، واللتان تنّصان على ضرورة التمييز بني ادلقاتلني وادلدنيني. كذلك ادلادة ال51( وادلادة )48) .ضرورية بسبب احلرب

 ربوتوكول اإلضايف الثاين. واليت تنص على أنو "ال جيوز أن يكون ادلدنيون زلاًل للهجوم".( من ال13( و)4بني اتفاقيات جنيف األربع. وادلادتني )
 ( من اتفاقية جنيف الثالثة، وتنصان على أنو "تعامل النساء بكل االعتبار اخلاص الواجب إزاء جنسهن".14( من اتفاقية جنيف األوىل وادلادة )12انظر ادلادة ) 71
مهال األطفال دون فاقية جنيف الرابعة بشأن محاية ادلدنيني وقت احلرب، واليت تنّص على أنّو "على أطراف النزاع أن تتخذ التدابري الضرورية لضمان عدم إ( من ات24انظر ادلادة ) 72

ع األحوال. ويعهد أبمر تعليمهم إذا أمكن إىل أشخاص ينتمون اخلامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افًتقوا عن عائالهتم بسبب احلرب، وتيسري إعالتهم وشلارسة دينهم وتعليمهم يف مجي
مراعاة ادلبادئ ادلبينة يف  وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء ىؤالء األطفال يف بلد زلايد طوال مدة النزاع، مبوافقة الدولة احلامية، إذا وجدت، وبشرط التأكد من .إىل التقاليد الثقافية ذاهتا

لتحقيق اذلوية أو أبي وسيلة ها فوق ذلك أن تعمل على اختاذ التدابري الالزمة إلمكان التحقق من ىوية مجيع األطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق محل لوحة وعلي .الفقرة األوىل
 أخرى".

يكون األطفال موضع احًتام خاص، وأن تكفل ذلم احلماية ضد أية صورة من ( من الربوتوكول اإلضايف األول ادللحق ابتفاقيات جنيف، واليت تنص على أنّو "جيب أن 77انظر ادلادة ) 73
( اليت تنّص على شروط تتعلق إبجالء 78)صور خدش احلياء، وجيب أن هتيئ ذلم أطراف النزاع العناية والعون اللذين حيتاجون إليهما، سواء بسبب سنهم، أم ألي شيء آخر". وادلادة 

 (.4. كما ينص الربوتوكول اإلضايف الثاين يف حالة النزاعات ادلسلحة غري الدولية على ىذه احلماية اخلاصة يف الفقرة الثالثة من ادلادة )األطفال وقت النزاعات ادلسلحة
لية وعاداهتم وتقاليدىم. وجيب معاملتهم يف ( من اتفاقية جنيف الرابعة، وتنّص على أنو "لألشخاص احملميني يف مجيع األحوال حق االحًتام ألشخاصهم وحقوقهم العائ27انظر ادلادة )  74

 مجيع األوقات معاملة إنسانية".
اًل للهجوم أو ذلجمات الردع. ( من الربوتوكول اإلضايف األول ادللحق ابتفاقيات جنيف، احلماية العامة لألعيان ادلدنية. وتنص على أنو "ال تكون األعيان ادلدنية زل52انظر ادلادة ) 75

ألعيان على تلك اليت ة ىي كافة األعيان اليت ليست ذلا أىدافًا عسكرية. تقصر اذلجمات على األىداف العسكرية فحسب. وتنحصر األىداف العسكرية فيما يتعلق ابواألعيان ادلدني
ا التام أو اجلزئي أو االستيالء عليها او تعطيلها يف الظروف تسهم مسامهة فعالة يف العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو مبوقعها أم بغايتها أم ابستخدامها، واليت حيقق تدمريى

مسكن آخر أو مدرسة، إمنا تستخدم يف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة. وإذا اثر الشك حول ما إذا كانت عني ما تكرس عادة ألغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي 
 يفًتض أهنا ال تستخدم كذلك".تقدمي مسامهة فعالة للعمل العسكري، فإنو 

 (، منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر.4جون ماري ىنكرتس، ولويز دوزالد بك. القانون الدويل اإلنساين العريف )اجمللد األول: القاعدة رقم   76
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أىع القػاعج القانػنية الجولية السشطسة وباستيجافيا األشخاص ذوي اإلعاقة خالل التطاىخات الحجودية، تشتيظ قػات االحتالل 
والتي تشز   ،2116ق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام اتفاقية حقػ وىي ، الستحجةمشطسة االمع  تمظ الفئة والسعتسجة مغ لحقػق 

إلى جانب انتياكيا لمقانػن الجولي لحقػق اإلندان والقانػن الجولي  ،78يتيع وقت الخصخ، وحسا77عمى حساية سالمتيع الذخرية
 اإلنداني.

الخاص بحطخ استعسال بعس  1868لعام  إعالن سان بيتخسبػرغ أقخ   وحػل استخجام االحتالل القػة السفخشة والسسيتة، فقج
القحائف في وقت الحخب قاعجة مفادىا أن "اليجف السذخوع الػحيج الحي يجب أن تدعى إليو الجول أثشاء الحخب ىػ إضعاف 
قػات العجو العدكخية" وقج تتجاوز الجولة السعتجية ىحا السبجأ إذا استخجمت أسمحة تديج بجون مبخر مغ آالم األشخاص الحيغ 
أصبحػا عاجديغ عغ القتال أو تجعل مػتيع محتػمًا، وفي ىحا االستخجام مخالفة لإلعالن السحكػر، ولشرػص اتفاقية الىاي 

كسا أنو يحطخ  .79التي أكجت عمى أنو "مغ السحطػرات استخجام األسمحة والقحائف والسػاد التي مغ شأنيا إحجاث آالم مفخشة"
 .81. كحلظ استخجام األسمحة السحطػرة80ابات ال مبخر ليااستخجام القػة السفخشة التي تحجث إص

وكفمت السػاثيق الجولية األعسال اإلندانية خالل الحخوب والشداعات السدمحة، ال سيسا أعسال الصػاقع الصبية واسعاف الجخحى 
أحج أشخاف الشداع إما  والسخضى، فقج عخ ف القانػن الجولي اإلنداني أفخاد الخجمات الصبية بأنيع "األشخاص الحيغ يخرريع

ألغخاض شبية أو إلدارة الػحجات الصبية، وإما التذغيل وإدارة وسائل الشقل، ويسكغ أن يكػن ىحا التخريز دائسًا أو مؤقتًا"، 
م استيجاف الصػاقع الصبية  الحساية ذسل. وت84، وأقخ  آليات نقل الجخحى في ميجان الشداع83، أو استيجاف الجخحى أنفديع82وحخ 

 عتخف بيات اإلسعاف الػششية الصػعية السجسعياو الجفاع السجني  أفخاد بسا فييع عدكخييغمجنييغ و الخجمات الصبية  أفخاد
نقل  عسمياتو  ،ةالسؤقتو الجائسة أستحخكة و والعدكخية الثابتة والسجنية ال الصبية الػحجات والشقاط تذسل الحسايةكسا . 85والسخخرة

                                                 
 دلساواة مع اآلخرين".( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واليت تنّص على أنّو "لكل شخص ذي إعاقة احلق يف احًتام سالمتو الشخصية والعقلية على قدم ا17انظر ادلادة ) 77
اف وفقا دلسؤولياهتا الواردة يف القانون الدويل، مبا فيها القانون اإلنساين الدويل ( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واليت تنّص على أنّو "تتعهد الدول األطر 11انظر ادلادة ) 78

تتسم ابخلطورة، مبا يف ذلك حاالت النـزاع  وكذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ابختاذ كافة التدابري ادلمكنة لضمان محاية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يوجدون يف حاالت
 طوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية".ادلسلح وال

 جون ماري ىنكرتس، ولويز دوزالد بك. القانون الدويل اإلنساين العريف، مرجع سابق.  79
، وتنّص على أنّو "حق أطراف أي نزاع مسلح يف اختيار وسائل القتال ليس حقًا ال تقيده قيود. حيظر استخدام األسلحة 1977( من الربوتوكول اإلضايف األول لسنة 35انظر ادلادة ) 80

ائل أو أساليب للقتال، يقصد هبا أو قد يتوقع منها أن تلحق ابلبيئة الطبيعية أضراراً والقذائف وادلواد ووسائل القتال اليت من شأهنا إحداث إصاابت أو آالم ال مربر ذلا. حيظر استخدام وس
 ابلغة واسعة االنتشار وطويلة األمد". 

أو أداة للحرب أو إتباع  ، وتنّص على أنّو "يلتزم أي طرف سامي متعاقد، عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سالح جديد1977( من الربوتوكول اإلضايف األول لسنة 36انظر ادلادة ) 81
قواعد القانون الدويل اليت يلتزم هبا ىذا الطرف أسلوب للحرب، أبن يتحقق شلا إذا كان ذلك زلظوراً يف مجيع األحوال أو يف بعضها مبقتضى ىذا احلق "الربوتوكول" أو أية قاعدة أخرى من 

 السامي ادلتعاقد".
حى بشأن محاية ادلدنيني وقت احلرب، واليت تنّص على أنّو "ال جيوز أبي حال اذلجوم على ادلستشفيات ادلدنية ادلنظمة لتقدمي الرعاية للجر ( من اتفاقية جنيف الرابعة 21انظر ادلادة ) 82

 . ودتّيز ادلستشفيات ادلدنية..وادلرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احًتامها ومحايتها يف مجيع األوقات
دنيني والعجزة والنساء النفاس ( من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية ادلدنيني وقت احلرب، واليت تنّص على أنّو "جيب احًتام ومحاية عمليات نقل اجلرحى وادلرضى ادل21انظر ادلادة ) 83

 اليت جتري يف الرب".
تنّص على أنّو "يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات زللية لنقل اجلرحى وادلرضى والعجزة وادلسنني ( من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية ادلدنيني وقت احلرب، واليت 17انظر ادلادة ) 84

 .ذه ادلناطق"واألطفال والنساء النفاس من ادلناطق احملاصرة أو ادلطوقة، ودلرور رجال مجيع األداين، وأفراد اخلدمات الطبية وادلهمات الطبية إىل ى
، حول ادلفهوم احلصري ادلتعلق أبفراد اخلدمات الطبية، 1949آب/ أغسطس  12اب الثاين من الربتوكول اإلضايف األول ادللحق ابتفاقيات جنيف ادلؤرخة يف ( من الب8انظر ادلادة ) 85

دلدين، كما تشمل األفراد التابعني جلمعيات الصليب األمحر واليت تنص على أنو "تشمل احلماية أفراد اخلدمات الطبية عسكريني كانوا أم مدنيني، مبا فيهم أولئك ادلخصصني ألجهزة الدفاع ا
 ف النزاع وفقاً لألصول ادلرعية".الوطنية )اذلالل األمحر واألسد والشمس األمحرين..( وغريىا من مجعيات اإلسعاف الوطنية الطوعية اليت يحعًتف هبا، ويرخص ذلا أحد أطرا
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ورغع ذلظ فقج استيجفتيع قػات االحتالل  .86سجنيةالعدكخية وال ووسائط الشقل الصبي الجخحى والسخضى، وسيارات اإلسعاف
  وقتمت وجخحت أفخادًا مغ األشقع الصبية واإلندانية رغع وضػح شاراتيع.

، مغ 88، والػصػل لمعالج السشاسب والعشاية الصبية الالزمة87كحلظ فقج مشعت قػات االحتالل الجخحى مغ حقيع في الرحة
جم الدساح ليع باجتياز معبخ بيت حانػن )إيخز(، والػصػل لسدتذفيات الزفة الفمدصيشية أو القجس أو حتى خالل ع

األخزخ، في ضل اغالق معبخ رفح، ونقز اإلمكانيات لجى مدتذفيات قصاع غدة التي أنيكيا الخط السدتذفيات داخل 
تخ سيقان عجد مغ السرابيغ في األشخاف الدفمية، الحرار. ما تدبب في وفاة عجد مغ الجخحى، وتأخخ حالة بعزيع، وب

ورغع مخاشبة السيدان وعجالة وعجد مغ مؤسدات حقػق اإلندان األخخى لسحكسة االحتالل بيجف الدساح لمجخحى كافة بالسخور 
 لمعالج، إال أنيا أعاقتيع وسسحت لعجد قميل ججًا بالػصػل لمعالج ولع تدسح لغالبيتيع بحلظ.

حتالل لع تكتخث لسا جاء في السػاثيق الجولية مغ احتخام لحخية العسل الرحفي والحق في حخية الخأي كسا أن قػات اال
ولمحساية التي وف خىا القانػن الجولي  ،91، ولمحق  في العسل90كحلظ لمحق في وصػل الرحفييغ لمسعمػمات ونذخىا 89والتعبيخ

مغ البخوتػكػل  79لسادة في اتفاقية جشيف الخابعة، والتي تعدزىا المرحفييغ والعامميغ في الحقل اإلعالمي والسيسا اإلنداني 
القخار . وىػ األمخ الحي أكجه بذكل حاسع 92لحساية السجنييغ بالشداعات العدكخية 1949اإلضافي السمحق باتفاقية جشيف 

اليجسات الستعسجة ضج الرحفييغ ومػضفي وسائل اإلعالم واألفخاد السختبصيغ بيع أثشاء  داني الحي ألسجمذ األمغ الجول 1738
. فقج استيجفت قػات االحتالل الرحفييغ وقتمت اثشيغ مشيع 93، وىػ ما يعدزه القانػن الجولي اإلندانيالشداعات السدمحة

 وأصابت العذخات، رغع وضػح شاراتيع.
 

                                                 
 كول اإلضايف األول ادللحق ابتفاقيات جنيف، حول ادلفهوم احلصري ادلتعلق أبفراد اخلدمات الطبية، واليت تنص على أنو "تشمل احلماية( من الباب الثاين من الربتو 8انظر ادلادة )  86

ية، وديكن أن تكون اثبتة أو متحركة أم عسكر  الوحدات والنقاط اليت أنشأت لألغراض الطبية مثل: نقاط اإلسعافات األولية وادلستشفيات وغريىا من الوحدات ادلماثلة سواًء كانت مدنية
 طيب" سواًء أكانت عسكرية أم مدنية".ودائمة أو وقتية. فضالً عن ذلك تطال احلماية عمليات نقل اجلرحى وادلرضى "النقل الطيب"، وأيضاً ادلركبات والسيارات "وسائط النقل ال

الجتماعية والثقافية، واليت تنص على أنّو: "تقر الدول األطراف حبق كل انسان يف التمتع أبعلى مستوى من الصحة ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية وا12انظر ادلادة ) 87
 اجلسمية والعقلية ديكن بلوغو".

ص على: "هتيئة الظروف اليت من شأهنا أتمني اخلدمات ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واليت تن12انظر البند )ث( من الفقرة الثانية من ادلادة ) 88
 الطبية والعناية الطبية للجميع..".

 الرأي والتعبري..". ( من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق ادلدنية والسياسية، واليت تنص على أّن: "لكل شخص حق التمتع حبرية19انظر ادلادة ) 89
يها وإذاعتها أبية وسيلة  ( من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان واليت تنص على أّن: "لكل شخص حق التمتع حبرية الرأي والتعبري.. واستقاء األنباء واألفكار وتلق19دة )انظر ادلا 90

نّص على أّن "لكل إنسان حق يف حرية التعبري. ويشمل ىذا احلق حريتو يف ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق ادلدنية والسياسية، واليت ت19كانت..". وانظر للفقرة الثانية من ادلادة )
 أو أبية وسيلة أخرى خيتارىا". التماس سلتلف ضروب ادلعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين

يقبلو اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واليت تنص على أّن: "لكل شخص حق يف أن تتاح لو إمكانية كسب رزقو بعمل خيتاره أو ( من العهد الدويل 6انظر ادلادة ) 91
 حبريّة..".

يباشرون مهام مهنية خطرة يف مناطق ادلنازعات ادلسلحة ( من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف، وتنّص على أنو "يعد الصحفيون الذين 79انظر الفقرة األوىل من ادلادة ) 92
 ".50أشخاصاً مدنيني ضمن منطوق الفقرة األوىل من ادلادة 

 األعمال العدائية.يشًتكون مباشرة يف  انظر الفقرة األوىل من ادلادة الثالثة يف اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية ادلدنيني وقت احلرب. وتنّص على أهنم: "األشخاص الذين ال 93
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 الخالصة

التي جسعيا وأجخاىا باحثػ مخكد السيدان لحقػق  اإلفادات والسقابالتالتقخيخ، والسجعسة بعيشات مغ  التي يػردىا تذيخ الحقائق
 العػدة تعامميا مع السذاركيغ في مديخاتقتل السجنييغ وإلحاق األذى بيع خالل  تعسجت قػات االحتالل، إلى أن اإلندان

وصفًا دقيقًا لسجخيات األحجاث عمى األرض، ويطيخ سمػك قػات األرقام والذيادات مغ خالل  يقجم التقخيخو  .الدمسية الحجودية
 اً بالغ اً وتعسج تيجيج حياة السذاركيغ في السديخات الدمسية وإيقاع ضخر  ،االحتالل والسيسا استخجام القػة السفخشة والسسيتة

األرض ومحجدات القانػن الجولي اإلنداني التي برحتيع البجنية. كسا يحاول التقخيخ أن يخبط بيغ سمػك تمظ القػات عمى 
وكحلظ األمخ فيسا يتعمق بالقانػن الجولي لحقػق اإلندان الحي  .تفخض قيػدًا عمى استخجام القػة وتحطخ استيجاف السجنييغ

ا يسكشيع مغ كل مرائو بحخية وحقو في التجسع الدمسي، ليبجوا واضحًا وفي متشاول الجسيع آحق اإلندان في التعبيخ عغ يحسي 
 الػصػل إلى خالصات حػل سمػك ومسارسات قػات االحتالل ومجى احتخاميا لمقانػن الجولي.

ال يسكغ ىشا . و تبجوا واضحة مغ خالل ما يػرده التقخيخ مغ حقائق لسبادئ القانػن الجولي اإلنداني انتياكات قػات االحتالل إن
نية" فإذا لع ندتصع أن نسشع االنتياكات فإنو باإلمكان الحج مغ آثارىا الحجيث عغ قانػن "إنداني" دون الخجػع إلى "اإلندا

والعسل عمى عجم انتياك اإلندانية الستأصمة لجى كل البذخ، وىحا ما تؤكجه بػضػح األحكام الجولية عخفية كانت أم مكتػبة، إذ 
يانة الحات البذخية وكخامتيا حتى في أشج تقزي بػجػب "معاممة الزحايا بإندانية" مغ خالل احتخام شخفيع ودميع وماليع وص

  .94الطخوف قدػة وأكثخىا ضخاوة
التي جسعيا باحثػ السخكد أن  قػات  أعسال السخاقبة السيجانية التي يػاصميا مخكد السيدان وإفادات شيػد العيانتؤكج كسا 

لبميغ بدالمتيع البجنية، بالخغع مغ كػنيع السذاركيغ في السديخات الدمسية، وتعسجت قتميع وإلحاق الزخر ااالحتالل استيجفت 
مجنييغ، ويبعجون مدافة كبيخة عغ الدياج وال يذكمػن أي تيجيج عمى حياة أفخاد القػة السحتمة أو سالمتيع البجنية. وتذيخ 

مكفػاًل في الحقائق، إلى جانب ترخيحات السدئػليغ في دولة االحتالل إلى استخجام القشاصة في مػاجية مجنييغ يسارسػن حقًا 
 .القانػن الجولي وىػ التجسع الدمسي والتعبيخ عغ الخأي

قػات االحتالل الستسخار االنتياكات الجديسة والسشطسة التي تختكبيا مخكد السيدان لحقػق اإلندان إذ يججد استشكاره الذجيج 
استسخار صست السجتسع الجولي وعجده عغ ، فإنو يدتشكخ الحجودية خالل تعامميا مع السذاركيغ في مديخات العػدة الدمسية

ومالحقة كل مغ يذتبو في ارتكابيع جخائع حخب أو السدئػليغ  ،وإعادة بشاء غدة ،الػفاء بالتداماتو وفي مقجمتيا إنياء حرار غدة
شصقة مغ العالع عغ إصجار أوامخ بارتكابيا. ومخكد السيدان يؤكج عمى أىسية مػاصمة الجيػد الحثيثة لتحقيق العجالة في ىحه الس

 :في قصاع غدة، ويصالب بالتالياالنتياكات الجديسة والسشطسة لقػاعج القانػن الجولي ومحاسبة السدئػليغ عغ 
  رفع الحرار غيخ القانػني وغيخ األخالقي السفخوض عمى قصاع غدة، بسا في ذلظ ضسان مخور األفخاد والبزائع بسا فييا

 .قصاع غدة دون إبصاءمػاد البشاء الزخورية إلعادة إعسار 
  تػفيخ الحساية لمسجنييغ الفمدصيشييغ في األراضي الفمدصيشية السحتمة، بسا في ذلظ قصاع غدة، في ضل تػاصل االنتياكات

 .اإلسخائيمية لمقانػن الجولي وانتياكيا لحقػق اإلندان بذكل يػمي

                                                 
ة على استخدام األسلحة"، حتريراً أ. زلمود جان س بكيتيهن، القانون الدويل اإلنساين تطوره ومبادئو، ورقة عمل مدرجة يف كتاب "مدخل يف القانون اإلنساين الدويل والرقابة الدولي 94

 .1999شريف البسيونني طبعة 
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 ومعاقبة التعػيسو قػات االحتالل في العجالة  لة والسحاسبة الجولية لزسان حقػق ضحايا انتياكاتءتفعيل أدوات السدا ،
 .مختكبي االنتياكات ومغ أمخوا بيا

 في تقخيخ  ،كذعب ،ضخورة العسل عمى إنياء االحتالل وتسكيغ الفمدصيشييغ مغ التستع بحقػقيع بسا يذسل حقيع األساسي
 .السريخ

 

السقخر الخاص السعشي بالحق في حخية التجسع الدمسي وتكػيغ الجسعيات، والسقخر  :بعسل كل مغإذ يذيج مخكد السيدان و 
بحاالت اإلعجام خارج نصاق القزاء أو الخاص السعشي بتعديد وحساية الحق في حخية الخأي والتعبيخ، والسقخر الخاص السعشي 

بخصاب السفػض الدامي لحقػق اإلندان في  والسيسا البيان السذتخك الرادر عشيع؛ وإذ يذيج بإجخاءات مػجدة أو تعدفًا،
الجمدة االفتتاحية لجمدة مجمذ حقػق اإلندان الصارئة، وبقخار السجمذ بتذكيل لجشة تحقيق مدتقمة لمتحقيق في االنتياكات 

 األرض.يصالب بدخعة تذكيل المجشة ومباشخة عسميا عمى  وفإن، الحجودية السختكبة بحق السذاركيغ في مديخات العػدة الدمسية
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


