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 مقدمة . 1

 إنذار وانقضوا على ظهر الجنود دون سابق"
وأطلقوا النار على .  سمير بعد أن نصبوا له كمينا

ساقه في بادئ األمر، ولكنه تمكن مع ذلك من 
ولكن ما هو طول المسافة .  الهرب باتجاه القرية

التي يمكن لطفل مصاب أن يقطعها برأيكم؟  
 مترا على األكثر؟  لقد كان 30عشرون أم 

منتهى السهولة، بمقدورهم إلقاء القبض عليه ب
ُخاصة بعد أن أصيب، ولكنهم آثروا إطالق النار 

... عليه في ظهره باستخدام الرصاص الحي
وبالنسبة لي، فهذه دون شك جريمة قتل مع 

 ".سبق اإلصرار والترصد
 عىل إطالق  يف املوقع الذي كان شاهدا فيه2013أيلول /  سبتمرب20ُالذي أجريت املقابلة معه يف ) ً عاما16(ُمالك مرار 

 .الرصاص عىل صديقه سمري عوض يف وقت سابق من العام الفائت

لم يكن سمري عوض قد تجاوز السادسة عرشة من عمره عندما أرداه الجنود اإلرسائيليون برصاصهم قتيال يف 

 عقب فراره من مكان الكمني الذي نصبه جنود إرسائيليون لإليقاع بمجموعة من 2013كانون الثاني / يناير

األطفال الفلسطينيني الذين كانوا يحتجون عىل بناء إرسائيل للجدار الذي يخرتق قرية بدرس القريبة من رام الله 

وأكد شهود العيان أن سمري عوض وغريه من األطفال .  يف األرايض الفلسطينية املحتلة، مكان سكن أولئك األطفال

ذين بادروا بإطالق النار عليهم، حتى إن األطفال لم يشكلوا لم يشكلوا حينها تهديدا جديا للجنود اإلرسائيليني ال

ولكن، وعقب مرور أكثر من سنة ونصف عىل الحادثة، فال زالت السلطات . تهديدا ألي شخص آخر يومها

اإلرسائيلية تتقاعس عن محاسبة أحد عىل وفاة سمري أو استخدام جنودها للرصاص الحي ضده وضد غريه من 

 . األطفال

ف ومالبسات مقتل سمري عوض تماهي ظروف مقتل غريه من الفلسطينيني أثناء مظاهرات االحتجاج ولعل ظرو
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ي  تعاني من آثار قنابل الغاز املسيل للدموع التي أطلقتها القوات ناريمان التميم

 Haim © .2013أيار /اإلرسائيلية عىل أحد االحتجاجات يف قرية النبي صالح يف مايو
Schwarczenberg 

عىل استمرار االحتالل العسكري 

اإلرسائييل يف الضفة الغربية 

ووفق .  خالل السنوات األخرية

ُما خلصت إليه البحوث التي 

قامت منظمة العفو الدولية بها، 

 مدني 22كان سمري أحد 

قوا حتفهم عىل أيدي فلسطيني ل

القوات اإلرسائيلية يف الضفة 

الغربية املحتلة خالل عام 

.  ، بينهم أربعة أطفال2013

ُكما جرح آالف الفلسطينيني 

عىل أيدي القوات اإلرسائيلية يف 

ولقد شهدت .  العام نفسه

السنوات األخرية تصاعد 

 إطالق الجنود اإلرسائيليني النار عليهم وغري ذلك حصيلة القتىل والجرحى بني صفوف املدنيني الفلسطينيني جراء

 . من أشكال العنف التي يرتكبونها خارج سياق النزاع املسلح

وجاءت حادثة إطالق النار عىل سمري عوض ضمن سياق نمط مألوف تقوم بموجبه مجموعات من الفلسطينيني، 

الحتالل اإلرسائييل والسياسات واملمارسات التي تتألف يف معظمها من األطفال واليافعني، بالتجمع لالحتجاج عىل ا

يستند إليها، ال سيما بناء املستوطنات غري املرشوعة والتوسع فيها، ومصادرة األرايض وفرض حصار عىل املدن 

وغالبا ما تلجأ .  والبلدات والقرى واعتقال األشخاص واحتجازهم وغري ذلك من أشكال انتهاك حقوق الفلسطينيني

عات إىل الحد األدنى من مستويات العنف كقذف الحجارة والطوب باتجاه الجنود اإلرسائيليني، ولكن هذه املجمو

ُدون أن يشكل ذلك أدنى خطر أو تهديد عليهم جراء بعد املسافة الفاصلة بني الطرفني وطبيعة الحماية املكثفة 

 الجنود اإلرسائيليون إىل طائفة واسعة من وباملقابل، يلجأ.  التي تحظى بها املواقع التي يتمرتس الجنود داخلها

التدابري بحق املحتجني؛ وتشمل هذه التدابري استخدام أساليب شبه مميتة من قبيل استخدام العوامل الكيميائية 

القنابل (، ورذاذ الفلفل والقنابل اليدوية الصاعقة )ُأو ما يطلق عليها عموما قنابل الغاز املسيل لدموع(املهيجة 

إال إن القوات اإلرسائيلية قد .  والهراوات) من قبيل ماء الظربان ذي الرائحة الكريهة(والروائح الكريهة ) الصوتية

لجأت يف عدة مناسبات إىل استخدام وسائل مميتة وأطلقت الرصاص املغلف باملطاط واستخدمت الذخرية الحية 

 ويف بعض الحاالت، فلقد تسببوا بمقتل وجرح . من أسلحتها النارية ضد املحتجني لتوقع قتىل وجرحى يف صفوفهم

املتظاهرين من خالل إطالق قنابل الغاز املسيل للدموع عليهم من مسافة قريبة أو عىل أماكن مغلقة أو محصورة 

ويف أغلب األحوال، كانت القوة التي استخدمتها القوات اإلرسائيلية بحق .  بحيث تتسبب باختناق من بداخلها

 .  ورية وتعسفية ومسيئةاملحتجني غري رض

 األرايض الفلسطينية املحتلة 

من الضفة الغربية، بما يف ذلك القدس الرشقية، ) OPT( تتألف املنطقة التي تغطيها األرايض الفلسطينية املحتلة 

 واستمرت يف فرض سيطرتها عليها طوال 1967 وهي املناطق التي قامت إرسائيل باحتاللها يف عام –وقطاع غزة 

، قاد إبرام اتفاق أوسلو بني إرسائيل ومنظمة التحرير 1994ويف عام .  يربو عىل أربعة عقود منذ ذلك التاريخما 
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الفلسطينية إىل تأسيس السلطة الفلسطينية التي تتمتع بصالحيات محدودة يف أجزاء من قطاع غزة والضفة 

ية وقبول فلسطني كدولة غري عضو بصفة مراقب إال أن إنشاء السلطة الفلسطين.  الغربية باستثناء القدس الرشقية

 لم يعمال عىل تغيري وضع األرايض الفلسطينية املحتلة وفق أحكام القانون الدويل؛ فال 2012يف األمم املتحدة يف عام 

وتحتفظ إرسائيل بالسيطرة الفعلية عىل األرايض املحتلة، بما يف .  زالت ترزح تحت االحتالل العسكري اإلرسائييل

ك السيطرة عىل السكان واملوارد الطبيعية والحدود الربية واملجال الجوي، باستثناء الرشيط الحدودي القصري مع ذل

 . مرص يف جنوب غزة

ويتمتع كل من الجيش اإلرسائييل والرشطة، بما يف ذلك حرس الحدود، بسلطة حفظ األمن يف التجمعات الفلسطينية 

فة الغربية؛ واما يف القدس الرشقية، فتقترص ممارسة تلك الصالحيات عىل العامة، ال سيما االحتجاجات، يف الض

 . ُكما تناط بالرشطة، وليس الجيش، صالحيات حفظ األمن بني املستوطنني اإلرسائيليني.  الرشطة وحدها

ة والتعليم من قبيل الصح(وداخل الضفة الغربية، منح اتفاق أوسلو السلطة الفلسطينية الوالية عىل الشؤون املدنية 

ُ جيبا منفصال يحاط 230 باملائة من مساحة األرايض، التي تتألف من حوايل 40داخل ما يقرب من ) واألمن الداخيل

وال تتمتع قوات .  كل واحد منها بمناطق أخرى يف الضفة الغربية ظلت تحت اإلدراة العسكرية اإلرسائيلية الكاملة

 . ُظاهرات إال يف تلك املناطق، وذلك من بني بضع صالحيات أخرىالسلطة الفلسطينية بصالحيات حفظ أمن امل

كما مارست السلطات الفلسطينية صالحيات مشابهة، وإن كانت محدودة، عىل قطاع غزة املكتظ بالسكان، وذلك 

، أي عندما تمخضت الصدامات املسلحة املتزايدة بني قوات األمن والجماعات 2007حزيران من عام / حتى يونيو

سلحة املوالية للحزبني السياسيني الرئيسيني يف فلسطني، وهما حركتا فتح وحماس، عن قيام األخرية بالسيطرة امل

ومنذ ذلك التاريخ، اضطلعت حركة حماس بدور حكومة األمر .  عىل مؤسسات السلطة الفلسطينية يف قطاع غزة

  1. حكومة السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربيةالواقع يف غزة، فيما ال تزال حركة فتح الحزب املهيمن عىل تشكيلة

 أي إرسائيل والسلطة الفلسطينية وإدارة األمر الواقع –ُويذكر أنه ثمة مسؤوليات ملقاة عىل عاتق السلطات الثالث 

التابعة لحماس يف غزة؛ وتقتيض تلك املسؤوليات منها احرتام أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون 

اني الدويل، بينما ترتتب عىل إرسائيل تحديدا التزامات تمليها عليها أحكام القانون اإلنساني الدويل بصفتها اإلنس

قوة االحتالل، ال سيما تجاه املدنيني الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة الذين تنطبق عليهم صفة 

 . ابعةوفق أحكام اتفاقية جنيف الر" األشخاص الجديرين بالحماية"

ويف السنوات األخرية، شهدت الضفة الغربية احتجاجات مستمرة ضد االحتالل اإلرسائييل الذي طال أمده، وضد ما 

رسخه من سياسات وممارسات ومظاهر قمعية، ال سيما التوسع املستمر عىل الدوام يف بناء املستوطنات اإلرسائيلية 

ٍ عىل أراض فلسطينية ً تقريبا كلم700 وتشييد جدار بطول حوايل غري الرشعية داخل أرايض الضفة الغربية املحتلة،

يف الغالب، باإلضافة إىل هدم املنازل بالقوة، ونرش نقاط التفتيش العسكرية اإلرسائيلية، واقتصار حق استخدام 

فرض عىل ُالطرق عىل املستوطنني اإلرسائيليني دون السماح بذلك للفلسطينيني، عالوة عىل القيود األخرى التي ت

وثمة ما يربو عىل عرشة قرى وتجمعات محلية .  حركة الفلسطينيني وتنقلهم داخل األرايض الفلسطينية املحتلة

أو موقع /فلسطينية يف الضفة الغربية تأثرت أكثر من غريها تأثرا مبارشا إما بسبب موقع مرور الجدار و

نية؛ ودأب أهايل تلك القرى والتجمعات عىل ٍاملستوطنات املخصصة لليهود فقط واملقامة عىل أراض فلسطي

االحتجاج ضد السياسات اإلرسائيلية وآثارها؛ وتشمل تلك القرى كل من النبي صالح وبلعني ونعلني وكفر قدوم 

ُكما تقام االحتجاجات ضد سجن واعتقال آالف .  باإلضافة إىل مراكز حرضية من قبيل الخليل والقدس الرشقية

ُ واملعاملة التي يلقونها يف السجون اإلرسائيلية؛ وتنظم أيضا ردا عىل غري ذلك من التطورات الناشطني الفلسطينيني
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من قبيل الرضبات الجوية التي يقوم بها الجيش اإلرسائييل عىل غزة، وقتل الفلسطينيني أو إصابتهم أثناء 

 .االحتجاجات أو أثناء املداهمات التي تتم من أجل اعتقال األشخاص

حق يف االحتجاج السلمي أهمية من نوع خاص بالنسبة للفلسطينيني داخل األرايض الفلسطينية املحتلة، ويكتيس ال

وإىل حد ما، وعىل .  نظرا الفتقارهم لفرص التأثري عىل سياسات قوة االحتالل عرب االنتخابات أو الوسائل املشابهة

حق يف االحتجاج أمام ناظري الجنود اإلرسائيليني الرغم من املخاطر الجلية التي ترافقها، فلقد أصبحت ممارسة ال

املدججني بالسالح عنوان الصمود والتحدي للفلسطينيني، ال سيما الشباب منهم، وكنوع من االعرتاض عىل استمرار 

 . االحتالل وإهاناته اليومية

ُويف قرى من قبيل قرية النبي صالح حيث تنظم املظاهرات أسبوعيا، قد يرقى الرد القمع ي الذي تنتهجه القوات ً

ويتكرر قيام القوات اإلرسائيلية بإعالن النبي صالح كمنطقة عسكرية .  اإلرسائيلية إىل مصاف العقاب الجماعي

مغلقة، وقطع الطرق املؤدية إليها، وتلجأ إىل استخدام القوة املفرطة بحق املحتجني واملارة، وتدمري ممتلكات 

رسائيلية الغاز املسيل للدموع ضد املنازل، مما ألحق إصابات أحيانا ولقد استخدمت القوات اإل.  سكانها

 وعمدت إىل – وذلك من خالل التسبب بإصابتهم باالختناق الناجم عن الغاز املسيل للدموع –باملوجودين داخلها 

اعتداء القوات كما تكرر .  إتالف املمتلكات من قبيل خزانات املياه العائدة للسكان واملوضوعة فوق أسطح منازلهم

اإلرسائيلية عىل طواقم املسعفني الساعية إىل مساعدة الجرحى من املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني الذين 

يحرصون عىل التواجد من أجل مراقبة سلوك تلك القوات أو تغطية االحتجاجات؛ حيث أطلقت القوات اإلرسائيلية 

ويظهر أن النهج املتبع .  باملطاط باتجاه أولئك املدافعني والصحفينيقنابل الغاز املسيل للدموع والرصاص املغلف 

 .  هذا يهدف إىل ترهيب الناس وثنيهم عن املشاركة يف االحتجاجات

وينظم ناشطون محليون ومجموعات املجتمع املحيل بعضا من تلك االحتجاجات التي تجري بشكل منتظم، ويف 

ا تندلع احتجاجات أخرى بشكل عفوي ردا عىل أفعال معينة من قبيل وقت محدد من كل أسبوع عىل األغلب، بينم

توغل قوات الجيش اإلرسائييل داخل تجمعات الفلسطينيني يف الضفة الغربية، وحمالت املداهمة التي تشنها إرسائيل 

م إرسائيل عىل منازل الفلسطينيني من أجل اعتقال البعض، أو جراء وفاة أحد السجناء الفلسطينيني الذين تحتجزه

وعندما تقع مثل تلك األمور، فلقد أظهر املحتجون ميال نحو التجمع عىل مقربة من نقاط االحتكاك والتماس .  لديها

الرئيسة بني الفلسطينيني والجيش اإلرسائييل من قبيل أبراج املراقبة ونقاط التفتيش العسكرية التي تحتفظ 

فوار والعروب وغريها من مخيمات الالجئني الفلسطينيني الذين إرسائيل بها عىل مقربة من قلنديا وعايدة وال

 .1948رشدتهم إرسائيل يف عام 

ويبدأ هذان النوعان من االحتجاجات بداية سلمية يف الغالب ولكنهما رسعان ما يشهدان اندالع أعمال عنف عندما 

جارة باتجاه الجنود اإلرسائيليني إما ًترشع أقلية من املحتجني، وهم من الفئة األصغر سنا عىل األغلب، بقذف الح

وحتى عند استخدام املقاليع يف .  من تلقاء أنفسهم أو ردا عىل الترصفات العدائية التي تقوم القوات اإلرسائيلية بها

ُقذف الحجارة، فإن ذلك ال يشكل خطرا يذكر عىل الجنود اإلرسائيليني الذين يقفون عموما عىل مسافة هي أبعد من 

ا حجارة املحتجني مما يقلص فرص إصابة الجنود بها، وهم الذين تم تزويدهم أصال بمعدات حماية أن تطاله

وغالبا ما يسعى الذين يقومون بقذف .  جيدة، وعليه فال يبقى لتلك الحجارة سوى هدف إغاظة الجنود وإزعاجهم

مانية أمتار، أو أبراج املراقبة  من قبيل الجدار الذي يصل ارتفاعه إىل ث–الحجارة إىل إصابة أهداف غري حية

العسكرية التي تطل عىل الجدار والقرى الفلسطينية القريبة، ومركبات الجيش اإلرسائييل؛ وتظل هذه األهداف رمزا 

ُومع ذلك، وكما تظهر الحاالت التي وثقها التقرير الحايل، غالبا ما ترد القوات .  لالحتالل العسكري اإلرسائييل

االحتجاجات التي يتخللها قذف للحجارة عىل ذلك الشكل باللجوء إىل استخدام القوة املفرطة، بما يف اإلرسائيلية عىل 
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ذلك استخدام الرصاص الحي ضد املحتجني، متسببة بسقوط قتىل وجرحى بينهم عىل نحو غري رضوري وغري 

، ولكن إن حصل ووقع )وتوفاملول(وأحيانا، يزعم الجيش أن املحتجني استخدموا قنابل البنزين .  مرشوع طبعا

ذلك فعال، فينبغي اعتباره من باب االستثناء عىل القاعدة، وحتى حينها فلن تشكل عظيم الخطر عىل الجنود 

ومن النادر أن نرى تقارير تتحدث عن استخدام املحتجني .  ُاإلرسائيليني جراء بعد املسافة التي تقذف منها

، زعم الجيش اإلرسائييل أن جنوده قد تعرضوا إلطالق نار من 2013عام ويف مناسبتني خالل .  لألسلحة النارية

   2.ُالفلسطينيني يف سياق االحتجاجات، دون أن يفصح عن إصابة أي من جنوده جراء ذلك

ولطاملا لجأ الجيش إىل استخدام القوة املفرطة بحق الفلسطينيني الذين يحتجون عىل عنف املستوطنني اإلرسائيليني 

وأحيانا، وقف الجنود اإلرسائيليون موقف .   عليه كما حصل يف قرصى وبورين وسلواد وغريها من القرىأو يردون

أو ممتلكاتهم، أو أنهم أججوا العنف باستخدامهم / املتفرج وسمحوا للمستوطنني باالعتداء عىل الفلسطينيني و

ونتيجة لذلك وجراء الغياب .  ستوطننيالقوة املفرطة بحق الفلسطينيني الذين كانون يردون عىل اعتداءات امل

الكامل للتحقيقات الناجزة يف أعمال العنف التي يرتكبها املستوطنون بحق الفلسطينيني، يظهر أن العديد من 

املستوطنني يعتقدون أنه بوسعهم االعتداء عىل الفلسطينيني وممتلكاتهم دون خشية من قيام السلطات اإلرسائيلية 

ُويف واقع املمارسة العملية، يقدم املستوطنون عىل ارتكاب . العدالة عىل ما يرتكبونه من جرائمبإيقافهم أو مواجهة 

 .مثل هذه االعتداءات مع إفالتهم من العقاب بشكل كامل تقريبا

.  وتمتلك القوات اإلرسائيلية سجال حافال باستخدام القوة املفرطة بحق املتظاهرين الفلسطينيني يف الضفة الغربية

، حرصت منظمة العفو الدولية وغريها من املنظمات املحلية والدولية 1987 يف عام 3ذ اندالع االنتفاضة األوىلومن

املعنية بحقوق اإلنسان عىل توثيق وجود نمط من استخدام القوة املفرطة من لدن الجيش اإلرسائييل وحرس 

والرجال، وهو ما أدى إىل مئات الوفيات وآالف الحدود بحق املدنيني الفلسطينيني، بما يف ذلك األطفال والنساء 

  ولطاملا تمتعت القوات اإلرسائيلية التي ترتكب مثل هذه االنتهاكات لحقوق اإلنسان بإفالتها من العقاب 4.الجرحى

  .عىل نطاق واسع

 
 القيود املفروضة عىل الحق يف حرية التجمع والتعبري عن الرأي 

تحكم سلطات الجيش اإلرسائييل الضفة الغربية، رية التي تتمتع بصفة القانون، عرب نظام يقوم عىل األوامر العسك

ولقد أصدرت تلك .  بما يف ذلك املناطق الخاضعة إلدارة السلطة الفلسطينية ولكن باستثناء القدس الرشقية

 الرشقية وقامت إرسائيل بضم القدس.  1967 أمر عسكري منذ بداية االحتالل يف عام 1600السلطات أكثر من 

، وذلك يف إجراء يخالف القانون الدويل الذي يحظر 1967عقب استيالئها عىل األرايض الفلسطينية املحتلة يف عام 

ُضم قوة االحتالل لألرايض التي تحتلها؛ وال زالت القدس الرشقية تعترب بالتايل أرضا محتلة وفق أحكام القانون 

دني عىل القدس الرشقية منذ أن قامت بضمها إليها، وتمنح الفلسطينيني إال أن إرسائيل تطبق قانونها امل.  الدويل

 . القاطنني فيها صفة املقيمني يف دولة إرسائيل

حظر أعمال التحريض " بشأن 101ومنذ أن أصدر قائد الجيش اإلرسائييل يف الضفة الغربية األمر العسكري رقم 

ت أحكامه نافذة وأصبح صكا رئيسا ينظم حق فلسطينيي ، ال زال1967آب /  أغسطس27 يف 5"والدعاية العدائية

 أشخاص 10ويحظر األمر العسكري هذا التجمعات التي يزيد عدد املشاركني فيها عن .  الضفة الغربية يف التظاهر

إذا كان بهدف "أو حتى " لهدف سيايس أو ألي أمر يمكن تفسريه عىل أنه سيايس الطابع"إذا كان تجمعهم 

ما لم يحصل املعنيون عىل التخويل بالقيام بذلك مقدما وفق ترصيح يصدره قائد الجيش "  األمرمناقشة مثل ذلك

/  سنوات و10ويواجه كل من يخالف أحكام هذا األمر العسكري عقوبة بالسجن تصل إل .  اإلرسائييل يف املنطقة
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 . أو دفع غرامة باهظة

، فيتضمن أيضا العديد من املواد التي 6)لصياغة املدمجةتعليمات األمن، ا( بشأن 1651وأما األمر العسكري رقم 

 منه التي تتيح إعالن أي منطقة كمنطقة 318تبيح لقوات األمن خنق حرية التعبري عن الرأي، ال سيما املادة 

ُويوظف هذا األمر تحديدا يف الكثري .  عسكرية مغلقة، ما يعني حظر دخول منطقة بعينها لفرتات محددة من الزمن

ُاملرات من أجل حرمان الفلسطينيني من الحق يف التظاهر السلمي، أو أنه يستخدم كعذر يربر اللجوء إىل العنف من 

 .عند تفريق املتظاهرين

ويشكل تنفيذ أحكام هذه األوامر العسكرية انتهاكا اللتزامات إرسائيل املرتتبة عليها وفق العهد الدويل الخاص 

قايض برضورة احرتامها وصونها لحق الحرية يف التعبري عن الرأي والحق يف بالحقوق املدنية والسياسية، وال

 .التجمع السلمي

ومن .  وال تمتلك إرسائيل دستورا مكتوبا، وال تنص قوانينها األساسية عىل الحق يف حرية التعبري عن الرأي والتجمع

حكمة اإلرسائيلية العليا ذات الطبيعة ، أكدت امل)قانون السوابق القضائية(خالل االستعانة باالجتهاد القضائي 

الدستورية للحق يف حرية التعبري عن الرأي والتجمع، وأجازت عقد التجمعات التي ال يتجاوز عدد املشاركني فيها 

 شخصا دون الحاجة إىل استصدار ترصيح مسبق من الرشطة، ولكن املحكمة منحت الرشطة أيضا صالحية 50

.   أن ممارستهما سوف تشكل تهديدا أو خطرا عىل األمن القومي أو النظام العامتقييد هذين الحقني إذا اتضح

 .ويقترص نفاذ تلك الصالحيات عىل املناطق يف إرسائيل والقدس الرشقية املحتلة فقط

، تبنت إرسائيل سياسة حيال التحقيقات العسكرية تشرتط قيام املدعي العام العسكري 2011نيسان / ومنذ إبريل

أمر للرشطة العسكرية كي تفتح تحقيقا يف كل قضية تشهد مقتل فلسطيني يف الضفة الغربية عىل أيدي بتوجيه 

ُوتعترب هذه خطوة باالتجاه الصحيح، ولكنها تقرص كثريا .  القوات اإلرسائيلية دون أن يشارك يف األعمال العدائية

ورها قيام السلطات الحكومية بفتح تحقيقات عن تلبية معايري القانون الدويل لحقوق اإلنسان، والتي تشرتط بد

عاجلة ومستقلة ومحايدة وشاملة وناجزة وشفافة يف جميع حاالت الوفاة التي تحدث عىل الشكل الوارد أعاله؛ إذ ال 

   7.ُيعد نظام التحقيقات اإلرسائييل الحايل مستقال أو محايدا

 مدنيا فلسطينيا يف 35رسائيلية عىل قتل ما ال يقل عن ومنذ أن دخلت هذه السياسة حيز النفاذ، أقدمت القوات اإل

وفتحت شعبة التحقيقات الجنائية يف الرشطة العسكرية تحقيقات يف .  الضفة الغربية خارج سياق النزاع املسلح

وواحد فقط من تلك التحقيقات أدى إىل مقاضاة أحد الجنود .   حادثة مختلفة20ْ فلسطينيا قضوا يف 24مقتل 

ُوأغلقت ثالث تحقيقات دون توجيه االتهام إىل .  ليني وإدانته بالتسبب بوفاة فلسطيني عن طريق الخطأاإلرسائي

وحتى .   تحقيقا مفتوحا11ُأحد، وأغلقت ملفات خمس أخرى ولكن ملا يتم اإلعالن عن نتائجها بعد، فيما ال زال 

أثر حقيقي يف إحداث تغيري ولو طفيف يف اآلن، يظهر أن السياسة الجديدة الخاصة بالتحقيقات لم يكن لديها 

جدار النمط القائم منذ أمد الذي يسوده إفالت الجنود اإلرسائيليني وعنارص حرس الحدود من العقاب، ناهيك عن 

رشخ هذا الجدار طبعا؛ إذ ال يتوانى هؤالء عن قتل املدنيني يف الضفة الغربية أو تشويههم من خالل استخدام القوة 

 . ماملفرطة بحقه

ويبني التقرير الحايل كيف تكرر انتهاك القوات اإلرسائيلية لاللتزامات املرتتبة عليها وفق أحكام القانون الدويل 

لحقوق اإلنسان، وذلك من خالل لجوئها إىل استخدام القوة املفرطة لخنق املعارضة وحرية التعبري عن الرأي، ما 
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يني بشكل غري مرشوع، بما يف ذلك األطفال منهم، حيث أقدمت أدى إىل نشوء نمط من عمليات قتل وإصابة املدن

القوات عىل ذلك يف ظل إفالت كامل من العقاب تقريبا جراء تقاعس السلطات إجماال عن فتح تحقيقات شاملة 

ويناقض هذا الشكل من استخدام القوة التعسفية واملسيئة معايري حفظ األمن والنظام التي .  ومحايدة ومستقلة

حماية الحق يف الحياة وغريه من حقوق اإلنسان، كما إنها تنتهك أحكام القانون اإلنساني الدويل النافذة يف تكفل 

ويف بعض الحاالت التي عاينت تفاصيلها .  األرايض الواقعة تحت احتالل عسكري أجنبي، بما يف ذلك الضفة الغربية

ُ الفلسطينيني الذين قتلوا عىل أيدي الجنود اإلرسائيليني منظمة العفو الدولية وتحرص عىل توثيقها أدناه، فيظهر أن

 .كانوا ضحايا لعمليات قتل عمد؛ ويف هذه الحال، فسوف ترقى عمليات القتل تلك إىل مصاف جرائم الحرب

وينبغي التصدي بشكل عاجل لهذا النمط من عمليات قتل املدنيني والتسبب بإصابات لهم، وتقويم االعوجاج 

ُويف سبيل تحقيق هذه الغاية، تهيب منظمة العفو الدولية بحكومة إرسائيل أن تجري .  همالحاصل وتعويض

تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة وعاجلة يف جميع املزاعم التي تحدثت عن مقتل املدنيني الفلسطينيني أو 

وحيثما .  سطينية املحتلةتعرضهم إلصابات بالغة جراء ما ترتكبه القوات اإلرسائيلية من أفعال يف األرايض الفل

تتوفر أدلة مقبولة قضائيا وكافية، فينبغي عىل السلطات مقاضاة أفراد القوات اإلرسائيلية املسؤولني عن عمليات 

وكخطوة أوىل نحو جعل آليات املساءلة اإلرسائيلية .  القتل أو اإلصابة غري املرشوعة ضمن معايري املحاكمات العادلة

ملعايري الدويل املرعية يف هذا الشأن، ينبغي عىل الحكومة أن تنفذ جميع توصيات اللجنة التي أكثر قربا من مستوى ا

) واملعروفة باسم لجنة توركيل (2010أيار /  مايو31شكلتها إرسائيل لفحص الحادثة البحرية التي وقعت يف 

/ رير اللجنة الثاني الصادر يف فربايرُواملعنية بالتحقيقات التي أجراها جيش الدفاع اإلرسائييل، والتي نرشت يف تق

 .   2013شباط 

 معلومات عن التقرير الحالي 
ويف .  2011يركز التقرير الحايل عىل استخدام القوات اإلرسائيلية للقوة املفرطة يف الضفة الغربية منذ العام 

عىل أيدي عنارص القوات معرض تحقيق ذلك، يورد التقرير تفاصيل حاالت قتل املدنيني الفلسطينيني وإصابتهم 

ُاإلرسائيلية يف سياق االحتجاجات التي تنظم يف الضفة الغربية ضد استمرار االحتالل العسكري اإلرسائييل لألرايض 

 ال سيما املستوطنات اإلرسائيلية غري الرشعية والجدار عالوة عىل معاملة إرسائيل –الفلسطينية وبنيته التحتية 

كما .  طينيني وأعمال العنف التي يرتكبها املستوطنون اإلرسائيليون بحق الفلسطينينيللسجناء واملوقوفني الفلس

 وشهدت مقتل أحد املحتجني الفلسطينيني السلميني جراء لجوء 2009يتضمن التقرير قضية تعود إىل العام 

وال يتناول .   الحادثةالقوات اإلرسائيلية إىل استخدام القوة املفرطة ودون أن تتم محاسبة أحد عىل مسؤوليته عن

كما إن .  التقرير الحايل حاالت القتل واإلصابة التي تتم يف سياقات أخرى من قبيل عمليات التفتيش واالعتقال

التقرير ال يغطي أيضا استخدام إرسائيل للقوة املفرطة بحق املحتجني الفلسطينيني يف قطاع غزة، كما حصل يف 

 .مع إرسائيلاملنطقة العازلة عىل حدود القطاع 

وسبق ملنظمة العفو الدولية وأن تناولت يف سياق تقارير أخرى أحداثا يف الضفة الغربية تنطوي عىل مواضيع 

تشمل استخدام القوة املفرطة وتذهب إىل ما هو أبعد من ذلك من خالل التصدي ملسألة استخدام القوات اإلرسائيلية 

 2011أيار /  مايو15ُأطلقت النار عىل املحتجني الذين تجمعوا يف  كما حصل عندما – 2011للقوة املميتة يف عام 

 التي شهدت تجريد إرسائيل للفلسطينيني من أراضيهم، باإلضافة إىل مقتل 1948إلحياء ذكرى نكبة عام 

 العبور من الجانب السوري للحدود إىل 8 2011حزيران /  يونيو5املتظاهرين وجرحهم لدى محاولتهم يف 

 . وال تتناول منظمة العفو الدولية تلك املسائل يف هذا التقرير تحديدا.  والن التي تحتلها إرسائيلمرتفعات الج

ويف السنتني املاضيتني، حرصت منظمة العفو الدولية يف سياق تقارير أخرى عىل توثيق استخدام القوة املفرطة من 
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 وإدارة األمر الواقع التابعة لحركة 9الضفة الغربية،قبل كل من السلطة الفلسطينية يف املناطق الخاضعة إلدراتها يف 

 11. والقوات اإلرسائيلية داخل إرسائيل10حماس يف قطاع غزة،

ولقد قامت منظمة العفو الدولية بإجراء الكثري من البحوث التي يستند التقرير الحايل إليها، وذلك أثناء زيارات قام 

/ حزيران، وسبتمرب/ آذار، ويونيو/ ، ويف أشهر مارس2012وز تم/ بها مندوبوها إىل الضفة الغربية يف يوليو

ويف معرض تحري االنتهاكات املزعومة التي ارتكبتها القوات .  2013كانون األول من عام / أيلول، وديسمرب

اإلرسائيلية، حرص باحثو منظمة العفو الدولية عىل مراقبة املظاهرات، وأجروا مقابالت مع الجرحى من املحتجني 

ملارة، وأقارب الضحايا، وشهود العيان، والعاملني يف مجال تقديم خدمات الرعاية الطبية، وناشطي حقوق وا

كما قام الباحثون بمعاينة املواقع التي شهدت مقتل .  اإلنسان املحليني،  واملحامني والصحفيني وآخرين غريهم

ال سيما التقارير الطبية واللقطات واملقاطع كما حصلوا عىل وثائق تعزز من الروايات، . املحتجني أو إصابتهم

الحق (املصورة، وتلقوا يف معرض ذلك مساعدة قيمة من املنظمات اإلرسائيلية والفلسطينية، بما يف ذلك منظمات 

وبتسيليم ويش دين والضمري وكرس حاجز الصمت وعيادة حقوق اإلنسان يف جامعة القدس وأطباء من أجل 

؛ كما حصلوا عىل مساعدة من الناشطني املحليني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف )يلفرع إرسائ/ حقوق اإلنسان

قرية النبي صالح والخليل وغريهما من مناطق الضفة الغربية باإلضافة إىل املساندة التي قدمتها منظمة هيومان 

 .رايتس ووتش ووكاالت األمم املتحدة وبرامجها

ات مع القيادة املركزية لقوات جيش الدفاع اإلرسائييل ومكتب املدعي العام وطلبت منظمة العفو الدولية عقد لقاء

العسكري بغية الحصول عىل معلومات حول بعض القضايا املحددة، ومناقشة ما لديها من بواعث قلق بشأنها؛ إال 

فو الدولية برسالتني كما بعثت منظمة الع.  َأن طلبها ذاك لم يحظ بموافقة القيادة املركزية أو مكتب املدعي العام

إىل املدعي العام العسكري وبنسخ منها إىل السلطات األخرى من أجل طلب الحصول عىل معلومات تتعلق 

بالتحقيقات يف القضايا التي يتناولها التقرير الحايل، ولكن لم يرد للمنظمة جواب حتى وقت كتابة هذا التقرير يف 

ت املنظمة ردا من الجيش اإلرسائييل الذي أرسل بدوره خطابا إىل ومع ذلك، فلقد استلم.  2014شباط / فرباير

ُفرع منظمة العفو الدولية يف إرسائيل ردا عىل رسالة وجهت إليه بشأن استخدامه للقوة املفرطة يف قرية النبي 

 .ونمتنع عن ذكر األسماء الكاملة للذين تمت مقابلتهم خوفا عىل سالمتهم وسالمة أفراد عائالتهم.  صالح
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حاالت القتل واإلصابة الناجمة . 2
 عن استخدام الذخيرة الحية

أطالب بمحاكمة وزير الدفاع شخصيا رفقة الذين "
يصدرون األوامر بإطالق النار على األطفال 

ُإذ ال ينبغي أن يحال الجنود وحدهم إلى .  وقتلهم
المحاكمة، كونهم ال يأخذون القرارات من تلقاء 

 وال بد من وسيلة  تحول فهناك أوامر.  أنفسهم
 ."دون تكرار وقوع مثل ذلك األمر مرة ثانية وثالثة

/  يناير18ً عاما وأرداه قتيال يف 16أحمد العمارين الذي أطلق أحد الجنود اإلرسائيليني النار عىل ابنه صالح البالغ من العمر 

 .2013كانون الثاني 

رسائيليون بإطالق الرصاص الحي عليهم خالل الفرتة ما بني  فلسطينيا عىل األقل جراء قيام الجنود اإل41ُقتل 

ُ، فيما جرح مئات آخرون، كانت إصابات بعضهم 2013كانون األول /  وديسمرب2011كانون الثاني / يناير

وشملت حصيلة .  خطرية وفق البيانات الواردة بهذا الصدد من مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

وتورد منظمة العفو الدولية يف الفصل الحايل من التقرير تفاصيل .   ومارة وأربعة أطفال عىل األقلالقتىل محتجني

 . من حاالت القتل وسبعة من حاالت اإلصابة14حرصت عىل توثيقها عىل صعيد 

 بإنفاذ مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني"وتنص 

عىل عدم جواز اللجوء إىل استخدام األسلحة النارية بشكل مميت إال عندما ال يمكن تفادي ذلك أبدا ويف " القوانني

سبيل حماية حياة األشخاص  دفاعا عن النفس أو عن اآلخرين يف وجه تهديد وشيك بتعرضه للموت أو إصابة 

  ومع ذلك، 12.ا أو قسوة غري كافية لتحقيق تلك األهدافخطرية، وفقط حينما تكون الوسائل األخرى األقل تطرف

وعىل صعيد جميع حاالت القتل الواردة تفاصيلها أدناه، فلقد فتحت القوات اإلرسائيلية نريان أسلحتها وأطلقت 

الرصاص الحي عىل الفلسطينيني عىل الرغم من أنهم لم يشكلوا خطرا وشيكا عىل حياة الجنود أو حياة غريهم من 

وعىل الرغم من أن بعض الضحايا قد شاركوا يف قذف الحجارة، فتشري .  خاص، كما تشري األدلة املتوفرةاألش

مالبسات وفاتهم إىل أنهم كانوا ضحايا عمليات قتل غري مرشوع، وحتى ضحايا للقتل العمد يف بعض الحاالت 

 . ًتحديدا

يف الضفة الغربية بقتل الفلسطينيني وإصابتهم قد أثارت إن نسبة االنتشار الكبرية لحاالت قيام الجنود اإلرسائيليني 
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التي تصدرها سلطات الجيش اإلرسائييل وتعممها عىل جنودها " قواعد االشتباك"عدة أسئلة حيال مضمون 

وعنارص حرس الحدود بغية إسداء النصح والتوجيه لهم حول الظروف والكيفية التي يمكنهم بموجبها اللجوء إىل 

، بما يف ذلك القوة املميتة، وتوضح لهم طبيعة األفعال التي ينبغي عليهم القيام بها يف حال اضطروا استخدام القوة

 كأن يوجهوا تحذيرات مثال؛ كما توضح لهم كيفية الترصف عقب كل حالة –لذلك قبيل اللجوء إىل استخدام القوة 

 اإلرسائيلية هذه القواعد عىل أنها معلومات ومع ذلك، فتصنف السلطات.  يلجأون فيها إىل استخدام القوة املميتة

  وعليه، فال يزال من غري الواضح إىل أي مدى تمتثل 13.ٍرسية، ورفضت اإلفصاح عنها علنا، متذرعة بدواع امنية

قواعد االشتباك تلك باملعايري الدولية ذات الصلة، ال سيما مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة 

 . الناريةواألسلحة 

ُويف خروج نادر عن املألوف، كشف النقاب عن بعض تفاصيل قواعد االشتباك الصادرة للجنود وحرس الحدود، 

يف )  عاما21(وذلك يف معرض حكم صدر عن محكمة املنطقة العسكرية مؤخرا عىل ذمة قضية مقتل عدي درويش 

 18ويف .  ا وراء الحصول عىل عمل داخل إرسائيل أثناء محاولته عبور الجدار سعي2013كانون الثاني /  يناير12

 أدانت املحكمة الجندي الذي أطلق النار 14، وعقب التوصل إىل اتفاق تفاويض لتخفيف العقوبة،2013آذار / مارس

ولقد ".  والقيام بإطالق النار بما يخالف قواعد االشتباك... التسبب بوفاته عن طريق اإلهمال "عىل عدي بتهمة 

 شهرا، خمسة منها مع وقف التنفيذ، مع تنزيل رتبته من 12ُالجندي الذي لم يكشف عن هويته، بالسجن ُحكم عىل 

ّويف معرض نطقها بالحكم، ضمنت املحكمة متن قرارها مقتطفات من وثيقة بعنوان .  رقيب أول إىل رقيب

د االشتباك الخاصة بالجنود يف قواع: 8مديرية العمليات، شعبة عمليات قواعد االشتباك، املبدأ التوجيهي رقم "
" 2011أيلول / ، سبتمرب املبدأ التوجيهي املوحد–) بني الجدار والخط األخرض(يهودا والسامرة ومنطقة التماس 

وينص املبدأ التوجيهي عىل القواعد الواجب عىل جميع .  بوصفها الوثيقة النافذة إبان إطالق النار عىل عدي درويش

وتنص هذه القواعد عىل .  يف الضفة الغربية واملنطقة املحيطة بالجدار اتباعها والتقيد بهاجنود الجيش املنترشين 

واإلحجام عن ذلك، ال سيما " غري املقاتلني"أنه يتعني عىل الجنود تفادي إلحاق األذى باملدنيني الفلسطينيني من 

وينص املبدأ التوجيهي .  كمالذ أخري فقطالنساء واألطفال؛ وتوجه الجنود إىل أنه يتعني عليهم استخدام أسلحتهم 

يف كل مرحلة من مراحل سلسلة القيادة، وأنه من " الرضورة التي تستدعي إطالق النار"عىل أن يتم تمحيص 

األفضل قدر اإلمكان أن يفصل القائد املعني بتوافر تلك الرضورة من عدمها، أو بناء عىل أوامره الصادرة بهذا 

ُ، حيث يشرتط "باعقتال املشتبه به" التوجيهي إجراءا مكونا من ثالث مراحل فيما يتعلق ويبني املبدأ.  الخصوص

عىل الجندي الذي يعتزم إلقاء القبض عىل املشتبه به القيام بالرصاخ باللغة العربية عىل الشخص املعني أوال، قبل 

به به لألمر؛ ويجيز املبدأ التوجيهي يف ُأن يسمح له بإطالق رصاصة تحذيرية أو أكثر يف الهواء إذا لم يمتثل املشت

نهاية املطاف قيام الجندي بإطالق النار مبارشة عىل املشتبه به إذا ما استمر هذا األخري باملقاومة، عىل أنه يتعني 

ووفق تلك القواعد، ال يجوز .  عىل الجندي يف هذه الحال التصويب عىل الشخص وإصابته دون مستوى الركبة

لنار إذا لم يكن قادرا حينها عىل رؤية ساقي املشتبه به أو إذا كان غري قادر عىل التصويب بدقة عىل للجندي إطالق ا

مبادئ األمم املتحدة األساسية "ويناقض املبدأ التوجيهي .  ساقيه دون أن يتسبب بإصابته إصابة خطرية أو قتله

ظفني املكلفني بإنفاذ القانون عن استخدام التي تستدعي امتناع املو" بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية

األسلحة النارية ضد األشخاص الذين يقاومون السلطات إال من أجل الحيلولة دون ارتكاب جريمة خطرية بعينها 

تنطوي عىل تهديد خطري لحياة اآلخرين، وفقط عندما تكون األساليب األخرى األقل تطرفا أو قسوة غري كافية 

  15.لتحقيق ذلك الهدف

يف هذه القواعد كل مواطن فلسطيني يتضح أنه ضالع بأي شكل يف القيام بأعمال " املشتبه به"ويمكن أن يكون 

ُتعترب غري قانونية وفق األوامر العسكرية اإلرسائيلية النافذة يف الضفة الغربية واملنطقة املحيطة بالجدار؛ ويشمل 

.  أو محاولة االقرتاب من املنطقة املحيطة بالجدار من أجل عبورهاذلك قيادة املظاهرات او املشاركة فيها، واالقرتاب 
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حتى عندما يكون " ثالثي الخطوات"ووفق األمر التوجيهي املوحد، يجب عىل الجنود اتباع إجراء اعتقال املشتبه به 

ت منها يف وأما مقدمة األمر التوجيهي التي اقتبست املحكمة مقتطفا.  الشخص املراد اعتقاله مصنف خطر كمجرم

هامشا واسعا "ًقرار حكمها املتعلق بمقتل عدي درويش، فتنص بوضوح عىل أن قواعد االشتباك تتيح للجنود عمليا 

ومع ذلك، ".  لطبيعة التهديد الذي يتعاملون معه"املبنية عىل فهمهم " من السلطة التقديرية أو االستنسابية

يف جميع الحاالت ضد األفراد الذين تمت اإلشارة عليهم عىل أنهم ًفيحظر التوجيه رصاحة استخدام األسلحة النارية 

ُيحظر يف أي وقت من النهار أو الليل إطالق النار أو : "ال يشكلون تهديدا للقوات اإلرسائيلية" أبرياء"أشخاص 

القيام بعملية اعتقال مشتبه بهم ضد الشخص الذي تم تحديد صفته عىل أنه شخص بريء ال يشكل تهديدا 

 ".واتنالق

ُاإلرسائيلية التي تعنى بحقوق اإلنسان تفاصيل بعض القواعد واإلجراءات " بتسيلم"ويف وقت سابق، نرشت منظمة 

الرسمية الصادرة إىل الجنود اإلرسائيليني وحرس الحدود الواجب مراعاتها أثناء عمليات السيطرة عىل الحشود 

  ومع ذلك، فينكر الجيش 2012.16كانون األول /  ديسمربوالتجمعات، وذلك يف معرض تقرير صادر عن املنظمة يف

يبذل قصارى جهده يف محاولة "اإلرسائييل أصالة تلك القواعد واإلجراءات، مؤكدا يف الوقت نفسه عىل أن الجيش 

يشدد "الذي يلحق باملحتجني، ال سيما من يقومون بقذف الحجارة منهم، مضيفا أن الجيش " التقليص من الرضر

ورصح ناطق باسم الجيش أن الجنود .  أثناء املظاهرات واالحتجاجات" ري عىل تواجد كبار قادة الوحداتبشكل كب

تلقوا تعليمات تخضع للتحديث باستمرار ويتم تمريرها من قيادة الجيش إىل امليدان، حيث يتم تحويرها وتكييفها 

اح عىل صعيد استخدام القوة والتدابري فهم الجنود ملا هو مب"الستخدامها من قبل الجنود هناك بغية ضمان 

ووفق الناطق باسم الجيش أيضا، فلقد صدرت تعليمات للجنود مفادها عدم جواز ".  الخاصة بمكافحة الشغب

القضاء عىل تهديد فوري أو حقيقي "بما يف ذلك " إال يف ظل ظروف عملياتية محددة جدا"استخدام الذخرية الحية 

ك كمالذ أخري فقط ضمن إجراءات توقيف املشتبه به وكذلك يف ظل بعض الظروف لحياتهم، رشيطة أن يكون ذل

 ".يف سبيل التعامل مع التهديد لحياة الجنود أثناء أعمال الشغب العنيفة

ووفق املعلومات املتوفرة بهذا الشأن، فثمة مشاكل خطرية تتضمنها قواعد االشتباك الصادرة إىل الجنود وحرس 

 املعنيني بعمليات السيطرة عىل الحشود والتجمعات؛ ويظهر أن بعض األحكام الواردة يف الحدود اإلرسائيليني

القواعد تلك تناقض املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية وغريها من معايري القانون الدويل 

لقوة املميتة عن سابق قصد عندما ووفق ما ورد يف تلك املبادئ األساسية، يقترص جواز استخدام ا.  لحقوق اإلنسان

إال أن التفاصيل القليلة التي رشحت بشأن قواعد االشتباك .  يكون ذلك رضوريا ال محالة من أجل حماية األرواح

من خالل قرار املحكمة يف قضية مقتل عدي درويش تشري إىل أن الجنود يحصلون عىل إذن من قادتهم باللجوء إىل 

 من قبيل استخدامها مثال – الظروف التي ال تشهد وجود خطر وشيك يتهدد حياتهم استخدام الذخرية الحية يف

بحق مشتبه به يرفض االنصياع ألمر تسليم نفسه عىل الرغم من أن إطالق النار ينبغي أن يتم، إذا حصل، بهدف 

ويف واقع .  اسيةولعل هذه تشكل عتبة تقل عن الحد األدنى املسموح به يف املبادئ األس.  أصابته وليس قتله

املمارسة العملية، وكما تبني الحاالت التي يرد وصفها أدناه، فلقد تكرر مع ذلك قيام الجنود اإلرسائيليني الضالعني 

يف عمليات السيطرة عىل الجموع والحشود يف الضفة الغربية باللجوء إىل تكرار استخدام الرصاص الحي بحق 

 ومالبسات ال تتوقف عند انتهاك القانون الدويل وحسب، بل ويظهر كذلك املحتجني الفلسطينيني وغريهم يف ظروف

ُأنها تناقض مدونة قواعد السلوك الصادرة عن الجيش اإلرسائييل نفسه، وبما يفيد أن الجنود قد سمح لهم القيام 

 . بتلك األفعال مع إفالتهم من العقاب أيضا

 عمليات القتل  1.2
، بيد إنه 2013كانون الثاني /  يناير15 لالمتحان يف مدرسته صبيحة يوم ) عاما16 (سمري عوضتقدم الفتى 
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 تقريبا، أطلق الجنود 10:30ففي وقت الحق من ذلك الصباح، وعند الساعة .  ِلم يعش حتى يعرف نتيجته

ة وأصابت إحدى الرصاصات ساقه اليرسى فيما اخرتقت الثاني.  اإلرسائيليون ثالثة رصاصات عليه فأردوه قتيال

كتفه األيرس وخرجت من جانب صدره األيمن، فيما أصابت الرصاصة الثالثة مؤخرة رأسه قبل أن تخرج من 

فعقب فراغه من أداء .  ولم يكن سمري عوض مسلحا حينها، ولم يشكل أي تهديد ألي شخص وقت مقتله.  جبهته

درسة التوجه نحو الجدار الواقع عىل آخر امتحانات الفصل الدرايس األول، قرر سمري ومجموعة من زمالئه يف امل

َويفصل الجدار القرية عن أراضيها الزراعية، .   مرت من مبنى املدرسة يف قرية بدرس القريبة من رام الله200بعد 

ويشكل عائقا جديا أمام حرية حركة السكان املحليني وتنقلهم؛ وعليه فلقد كان الجدار موضوع احتجاجات 

 .2003ب القرويون عىل القيام بها يف املنطقة منذ عام متكررة عىل نحو منتظم دأ

 

 أن ينظموا احتجاجهم الخاص بهم 2013كانون الثاني /  يناير15ويظهر أن سمري عوض وأصدقائه أرادوا يف 

ويف معرض قيامهم بذلك، دخل سمري املنطقة الواقعة بني سياجني متوازيني يشكالن جزءا من .  ضد وجود الجدار

وقام رفقة صبي آخر بالولوج من ثغرة يف األسالك الشائكة بني املمر حيث كان هو وزمالؤه .  صلالحاجز الفا

وتمكن رفيق سمري من .  يسريون، والسياج األول، إال أن عددا من الجنود اإلرسائيليني قد نصبوا لهم كمينا هناك

لجنود عىل سمري عوض وأطلقوا طلقات ورصخ ا.  الفرار، ولكن سمري علق بني السياجني الذي كان أحدهما مكهربا

تحذيرية يف الهواء، ولكنه استمر يف مراوغتهم وتسلق السياج الذي دخل من خالله عىل الرغم من إصابته يف ساقه 

وبعد ذلك، وما أن استمر يف محاولة الهرب، أطلق الجنود رشقة أخرى من الرصاص .  برصاص أحد الجنود

جنود أن يقدموا له اإلسعافات األولية، ولكنهم سمحوا للمحليني الذين جاءوا من وحاول ال.  فأصابوه بجراح قاتلة

ُبدرس بحمل سمري عوض والذهاب به بعيدا عن املكان، حيث قام هؤالء بنقله إىل مستشفى رام الله حيث أعلنت 

  . دقيقة من وصوله40وفاته هناك بشكل رسمي بعد 

ريا عىل األقدام من املدرسة، فروى ملنظمة العفو الدولية ما شاهده وأما أحد الصبية الذين رافقوا سمري عوض س

 : بعينه عقب دخول سمري ورفاقه املنطقة الفاصلة بني السياجني

ورصخوا عىل سمري مطالبينه بالتوقف أثناء إطالقهم ... ادق املحاذية للجدار نقفز أربعة جنود من الخ" 
لرعب، وبدال من أن يركض باتجاهنا، توجه إىل الجانب اآلخر ُفأصيب سمري بالهلع وا.  الرصاص يف الهواء
لقد كان الوحيد الذي ظل عالقا .  وبدأ يركض يف دوائر فيما فر اآلخرون إىل خارج املنطقة.  وعلق يف الداخل

 .هناك

فسقط أرضا، ومن ثم نهض ثانية وبدأ .  وحاول سمري تسلق السياج ولكن أطلق أحد الجنود النار عليه 

ووقف الجنديان عند .  ْفركض جنديان باتجاهه محاولني اإلمساك به، ولكن سمري تمكن من الفرار.  يجري

الفتحة، فلم يعد بإمكان سمري أن يعود أدراجه من هناك، وبينما كان يحاول الفرار مرة أخرى، ألقى أحد 

 الذي أصابه يف املرة األوىل  أمتار عىل سمري، ومن ثم قام الجندي10الجنود قتبلة صوتية من عىل بعد حوايل 

 17."ًبإطالق النار عليه ثانية

وأما الصبي الذي رافق سمري إىل داخل املنطقة الفاصلة بني السياجني قبل أن يتمكن من الفرار، فأخرب منظمة 

 : العفو الدولية أنه كم كان محظوظا كونه تمكن من الفرار دون أن يلحق به أي أذى، وقال

 املنطقة حينها ولكن عىل مقربة من الفتحة، وتمكنت من املغادرة قبل أن يصل الجنود لقد كنت داخل تلك" 

وكنت منهمكا .  ولقد أطلقوا النار كثريا؛ وكان الرصاص يصيب الصخور القريبة منا.  ّإيل أو إىل الفتحة
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يطلقون النار لقد كانوا .  ُبالفرار ولم أتمكن من مشاهدة لحظة إصابة سمري، ولكنني شاهدت أنه قد قتل

 18".نحونا ومصوبني بنادقهم باتجاهنا أثناء فرارنا

 : وقال صديق آخر من اصدقاء سمري الذي شهد عىل حادثة إطالق النار ما ييل ملنظمة العفو الدولية

ولقد رست بمحاذاة .  انتهينا من تقديم امتحان مادة العلوم وتوجهنا إىل منطقة الجدار كما نفعل يف العادة" 
والصبية اآلخرين، ولكنني تأخرت عنه قليال لحظة دخوله رفقة صبي آخر املنطقة الفاصلة بني سمري 

وعندما غادر الصبي اآلخر املنطقة، ظل سمري وحيدا داخلها، قفز العديد من الجنود من األماكن .  السياجني
 حيث كان يتواجد سمري وكان اثنان منهم داخل املنطقة الفاصلة بني السياجني.  التي كانوا يختبأون فيها

وتمكن سمري من القفز فوق السياج .  أيضا؛ ولقد حاوال اإلمساك به، ومن ثم قاما بإطالق النار عىل ساقه
ًوعندما نهض ثانية، أطلقوا النار عليه .  والجري باتجاهنا، ولكنه سقط عقب مغادرته املنطقة بني السياجني

 19."وأردوه قتيال

  .تحدثت منظمة العفو الدولية معه الروايات التي وردت عىل لسان الشهود اآلخرينكما أكد شاهد عيان رابع 

اإلرسائيلية بيانا صادرا عن الناطق باسم الجيش النقيب " هآرتس"وعقب وقوع إطالق النار، أوردت صحيفة 

صل؛ وقال الناطق إيتان بوكمان، قال فيه أن الجنود فتحوا نريان أسلحتهم قيام البعض بقطع جزء من السياج الفا

كما اضاف ".  قد التزموا بتطبيق قواعد االشتباك املعتمدة، والتي تضمنت استخدام الذخرية الحية"أن الجنود 

  ونرش املوقع اإلخباري اإللكرتوني 20.الناطق العسكري أيضا أن أوامر قد صدرت بفتح تحقيق يف حادثة إطالق النار

إحدى "ه إىل بيان صادر عن مكتب الناطق باسم الجيش، ورد فيه قوله أن تقريرا مشابها، اشار في" واي نت نيوز"

نفذت اإلجراءات املتبعة يف إلقاء القبض عىل املشتبه بهم، وأن العملية قد "قد " وحدات الجيش التي تحرس السياج

 21".محاوالت التسلل"ردا عىل " تضمنت إطالق نار

ليات إىل أن الجندي الذي أطلق النار عىل سمري عوض قد وخلص تحقيق أويل قام به الجيش عىل مستوى العم

وأعلن مكتب املدعي العام العسكري أنه فتح تحقيقا .  خالف التعليمات الرسمية املتعلقة باستخدام الذخرية الحية

، ّيف يوم وقوع حادثة إطالق النار، ولكن، وبعد ميض سنة من ذلك التاريخ، ملا يتم الكشف بعد عن نتائج التحقيق

 13ويف .  ولم يرد ما يفيد بمقاضاة أي جندي أو اتخاذ إجراء تأديبي بحقه عىل صعيد حادثة مقتل سمري عوض

ُ، زعم أن مكتب املدعي العام العسكري قد أعاد ملف القضية إىل الرشطة العسكرية مرفقا 2013أيار / مايو

  22.بتعليمات توجهها نحو إجراء املزيد من التحريات

 سمري عوض تبعث عىل القلق العميق، ال سيما أنه طفل لم يشكل تهديدا لحياة اآلخرين، ومع ذلك إن حقيقة مقتل

ُفلقد أطلقت النار عليه وقتل أثناء محاولته الفرار ومن الصعوبة بمكان أن نرى كيف يمكن للجنود الضالعني يف .  ُ

وتشري املعلومات املتوفرة لدى منظمة .  تهمًالحادثة أن يكونوا قد اعتقدوا منطقيا أنه يشكل خطرا وشيكا عىل حيا

ُالعفو الدولية إىل أن سمري عوض قد أصيب مرتني بالرصاص يف ظهره، وأنه قتل بطريقة غري مرشوعة بل إن .  ُ

ُعملية قتله بهذا الشكل قد تشكل إعداما خارج أطر القضاء وجريمة حرب من خالل القتل العمد، وهو ما يعد  ُ

وأضعف .  م اتفاقية جنيف الرابعة التي يتعني عىل إرسائيل التقيد بها بصفتها قوة االحتاللانتهاكا خطريا ألحكا

ُاإليمان، تستحق مثل هذه الحادثة الخطرية أن يجرى بشأنها تحقيق مستقل ومحايد وشامل بما يتسق واملعايري 

 .الدولية ذات الصلة، مع اإلرساع يف اإلفصاح عن النتائج

 وفاة سمري عوض إثر إطالق النار عليه، قام الجنود اإلرسائيليون يف الصباح الباكر بمداهمة وبعد أربعة أشهر عىل
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ُوزعم أن الجنود استخدموا يف املداهمة .  منزل أرسة سمري يف بدرس، واحتجزوا شقيقه األكرب، عبد الرحيم عوض

حاولوا التدخل أثناء قيام الجنود بجر قنابل يدوية صاعقة ورذاذ الفلفل واعتدوا بالرضب عىل أفراد األرسة الذين 

ُ  واقتادوه يف بادئ األمر إىل مستشفى هداسا يف القدس وقد قيدت ذراعاه وساقاه بالسالسل قبل 23.عبد الرحيم عنوة

، كان عبد الرحيم ال يزال يف الحجز بانتظار 2014كانون الثاني / ويف يناير.  أن يصطحبوه إىل الحجز واالستجواب

 .  م محكمة عسكرية بتهم تتعلق باملشاركة يف االحتجاجات وقذف الحجارة باتجاه الجنودمحاكمته أما

 : وقال أحمد عوض، والد سمري، ملنظمة العفو الدولية ما ييل

بعد أن قتل جيش االحتالل ولدي، لم يكتفوا بما أقدموا عليه، وجاءوا بهدف ترويعي وترويع جميع أفراد "
ولقد .  ي داهموا فيه املنزل واعتقلوا عبد الرحيم، كنا جميعا نيام يف البيتففي ذلك اليوم الذ.  أرستي

وفجأة وجدت الجنود وقد أصبحوا داخل غرفة .  استيقظت عىل صوت انفجار نسفهم لباب املنزل بغية فتحه
 كان ابني ينام يف الطابق الثالث من املنزل؛ فصعد بعض الجنود إىل أعىل ورموه من عىل درجات.  نومي

فقلت لهم أنه بحاجة إىل .  ُالسلم؛ فأصيب إصابة بالغة وبدأ ينزف دما ولكنهم لم يتوقفوا عن ركله رغم ذلك
.  نقله يف سيارة إسعاف؛ ولكنهم لم يصغوا يل، وعندما اتصلت بسيارة اإلسعاف، لم يسمحوا لها بالقدوم

وأردت رشب بعض املاء، .   كانوا يعاقبوننالقد.  وظلوا يف املنزل من الثانية صباحا إىل الرابعة والنصف فجرا
وقاموا بإطالق الغاز علينا .  وعندما جاءت ابنتي بكأس ماء انتزعها أحد الجنود من يدها وألقى بها بعيدا

كما إنهم كرسوا إحدى .   أيام10ورشوا رذاذ الفلفل عىل وجهي ولم يتالش ألم ذلك طوال .  داخل املنزل
وقاموا .   غرز10ُ التي جرجت جرحا غائرا يف رأسها أيضا واحتاج عالجه إىل ذارعي زوجتي، وذراع ابنتي

وقاموا بكرس زجاج العديد من .  بسحب ابني عىل األرض كالكالب، وحتى إنهم لم يسمحوا له بارتداء الحذاء
 ". قنبلة يدوية صوتية داخل املنزل؛ فلقد قمنا بإحصائها يف صباح اليوم التايل14النوافذ، وألقوا 

وعرف بنفسه عىل أنه .  وبعد ساعة مستمرة من هذا العنف املفرط ، دخل  أحد ضباط االستخبارات املنزل"
ولحظة وصوله بدأ الجنود يترصفون بانضباط ولم ينبس أحدهم ببنت شفة أو يقم بأدنى ".  النقيب إلياس"

خل املنزل؛ قال يل أن أشري إليه كي ثم سألني الضابط عن الجندي الذي سبب لنا الكثري من املشاكل دا.  حركة
فقلت له أنكم ال تعاقبون .  يقوم بمعاقبته

فلقد .  الجنود عىل الجرائم التي يرتكبونها
أقدم جندي عىل قتل ابني، ولم يحصل له 
يشء؛ بل ال زال حرا طليقا بدل أن يكون 

 24".حبيس السجن

 23يف )  عاما15 (صالح عمارينُوتويف 

، وذلك بعد 2013ي كانون الثان/ يناير

خمسة أيام من تعرضه إلصابة يف رأسه 

برصاصة أطلقها جندي إرسائييل أثناء 

أحد االحتجاجات يف مخيم عايدة لالجئني 

وكان الفتى يقرتب حينها، .  يف بيت لحم

 18 من عرص يوم 4:20أي يف الساعة 

كانون الثاني،  من الجدار األمني / يناير

 ن، بعد أ2013كانون الثاني/ يناير23يف) عاما15 (صالح عمارينُتويف 

 يف رأسه أطلقها عليه أحد الجنود اإلرسائيليني يف أصيب برصاصه

 Private © .2013نيسان /إبريل
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ُار، وكان يحمل بيده كما زعم مقالعا عندما أطلق جندي النار عليه من مسافة ترتاوح الذي يبلغ ارتفاعه تسعة أمت

وأصابت الرصاصة صالح عمارين يف جبهة رأسه واخرتقتها بعمق بضع سنتمرتات بعد .   مرتا75 و65ما بني 

لن يشكل مع وحتى لو كان يف نية صالح أن يرمي الحجارة، أو حتى إن نجح يف رمي الحجارة، فسوف .  تشظيها

 .ذلك تهديدا لحياة الجنود اإلرسائيليني املتحصنني داخل القاعدة العسكرية املزودة بأبراج مراقبة

وقبل حوايل ساعتني ووفق ما أفاد به شهود عيان، برز الجنود من قاعدتهم عرب البوابة املعدنية الكبرية يف الجدار 

غلف باملطاط عىل األطفال والشبان الذين تجمهروا وسط كي يطلقوا قنابل الغاز املسيل للدموع والرصاص امل

ويف األثناء وصل صالح .  الشارع، ما حمل بعض الفلسطينيني عىل الرد بإلقاء الحجارة عىل الجنود أو باتجاههم

عمارين إىل مخيم عايدة لالجئني إذ كان يعتزم لعب كرة القدم يف الساحة القريبة من مركز الجئ التي شهدت يف 

ويف حوايل الرابعة عرصا، انسحب الجنود إىل داخل قاعدتهم وصعدوا إىل .  ها تنظيم احتجاج صغري الحجممحيط

أبراج املراقبة قبل أن يرشعوا بإطالق نريان أسلحتهم باتجاه املخيم بينما استمر الشبان برمي الحجارة باتجاه 

شبان آخرين خلف جدار قصري إىل جانب ووقف صالح عمارين رفقة بضعة أطفال و.  الجدار، وإن بتكرار أقل

وعندما توجه صالح إىل الشارع كي يرمي بالحجارة باستخدام .  مركز الجئ شكل لهم ساترا من إطالق النار

 . املقالع عىل ما يظهر، أطلق أحد الجنود النار عليه، فأصابت الرصاصة رأسه

 : وعقب وقوع حادثة إطالق النار، رصح الجيش بما ييل

وكشف .   فلسطينيا برمي الحجارة واملتفجرات عىل عنارص األمن اإلرسائييل يف املنطقة30ا يقرب من قام م" 
تحقيق أويل أجراه الجيش أن العنارص قاموا أثناء أعمال الشغب بإطالق النار عىل فلسطيني اقرتب من 

امت جمعية الهالل األحمر ُوأصيب الفلسطيني وق.  عنارص القوة وهو يرمي الحجارة عليهم باستخدام املقالع
  25."الفلسطيني بنقله إىل أحد املستشفيات القريبة

فلقد .  ولم يرش البيان إىل إصابة أي جندي البتة، ومن الواضح عىل ما يظهر عدم تعرض أي من الجنود لإلصابة

 من املحتجني أن كان الجنود عىل مسافة بعيدة جيدا وتتوفر لهم حماية جيدة بحيث ال يمكن لصالح عمارين وغريه

كما يشكك شهود العيان يف املزاعم التي أوردها البيان حول قيام الفلسطينيني .  يشكلوا أي تهديد حقيقي عليهم

فلقد كان الجنود " نوعا من أعمال الشغب"برمي املتفجرات والحجارة، وأقروا أنه إذا شكل رمي الحجارة 

ُوقال أحد الحضور يومها، ويدعى .  اء عدوانيتهم يف بادئ األمراإلرسائيليون هم الطرف الذي قام باالستفزاز جر

 :  عاهد عمرية ملنظمة العفو الدولية

.  لقد خرج الجنود من البوابة بال سبب وبدأوا بإطالق الغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي عىل الشبان" 

 26."وعندما بدأوا بإطالق النار، جاء املزيد من الشباب إىل املنطقة

 :  عاما ما ييل ملنظمة العفو الدولية19ويبلغ من العمر ) أ.س(ُوقال شاهد آخر، ويدعى 

لم يكن هناك رمي للحجارة لحظة خروج الجنود من قاعدتهم عرب البوابة؛ كان ذلك عند حوايل الساعة " 

ا شاهدونا بدأوا وعندم.  لقد كنا مجرد مجموعة من الشباب الواقفني عىل ناصية الشارع.  الثانية بعد الظهر

فهربنا من الغاز املنترش، ولكن عندما تالىش يف الجو عدنا .  يطلقون قنابل الغاز املسيل للدموع باتجاهنا

ثم بدأ الجنود بالرتاجع يف محاولة لسحبنا باتجاههم كي .  وتوجهنا إىل الشارع الرئييس وبدأنا برمي الحجارة

 27".نصبح أكثر قربا منهم
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ّوليد العزة قد فرغ من أداء بعض األعمال للتو يف مركز الجئ بمخيم عايدة لالجئني، وهم وكان الصحفي محمد 

وقال محمد وليد .  بالتوجه  لحضور زفاف أحد األصدقاء عندما بدأت املواجهات التي أدت إىل مقتل صالح عمارين

 :  ملنظمة العفو الدولية

 بعد الظهر ما يقرب 3 أو 2:30شاهدت يف حوايل الساعة كانت املنطقة املحيطة باملركز هادئة جدا، ومن ثم " 

 جنود وقد برزوا من البوابة وبدأوا بإطالق قنابل الغاز املسيل للدموع والرصاص املغلف باملطاط عىل 10من 

وهو سلوك مألوف جدا من طرف الجيش؛ ولقد اعتدنا .  صبية كانوا يلعبون يف الشارع واملنطقة املحيطة

ثم اختفى الجنود وقفلوا عائدين إىل .  بية برمي الحجارة وانضم إليهم املزيد من الفتيةفبدأ الص.  عليه

ُوحينها اضطررت ملغادرة املركز كي يتسنى يل حضور .  كانت الساعة حينها حوايل الرابعة عرصا.  معسكرهم

   28".حفل الزفاف

ُ وعليه فلقد صدم الستالم رسالة وقال الصحفي أن الوضع أصبح أكثر هدوءا عىل ما يظهر لحظة مغادرته،

 . بالهاتف تحمل أنباء مقتل طفل بالرصاص عقب وصوله إىل حفل زفاف صديقه

أنه كان يقف عىل بعد بضعة أمتار من صالح عمارين لحظة إصابة الفتى ابن الخمسة عرش ) أ.س(وقال الشاهد 

والبوابة املعدنية التي انسحب الجنود عربها ربيعا بالرصاص مع استمراره واآلخرين برمي الحجارة باتجاه الجدار 

إىل داخل قاعدتهم العسكرية، ولكن لم يشكل رمي الحجارة أي تهديد حقيقي لهم كون الحجارة كانت تسقط قبل 

 : أن تبلغ هدفها

.  لم يكن هناك جنود يمكن مشاهدتهم، ومن ثم بدأوا يطلقون الذخرية الحية من الفتحات الصغرية يف الجدار"
ُوبعدها أصيب صالح أثناء .  فتوقفنا عن رمي الحجارة ورشعنا باالختباء.   رصاصة30لقوا حوايل وأط

سمعت صوت إطالق رصاصة، فسقط صالح .  لقد كنت عىل بعد مرتين منه فقط.  تواجده يف الشارع الرئييس
 ."قمنا بحمله وإيصاله إىل سيارة اإلسعاف.  عىل ركبتيه ثم استلقى عىل جانبه

أنه كان يشاهد األحداث من نصب مفتاح العودة الذي أتاح له زاوية رؤية .) و.غ(ُشاهد عيان آخر يدعى وقال 

ًأفضل ملا جرى، كون النصب يقع عىل مقربة من مركز الجئ والجدار معا؛ وقال الشاهد أنه رأى الجنود ينسحبون 

 : اهدهوأضاف واصفا ملنظمة العفو الدولية ما ش.  عرب بوابة الجدار األمني

ولكن وبينما كنت أقف عىل مقربة من نصب املفتاح لم يكن .  تراجعوا إىل الداخل وصعدوا إىل أبراج القناصة" 
ومن ثم سمعت صوت رصاصة وحيدة ورأيت صالح عمارين وهو يسقط عىل .  هناك الكثري من األحداث

أيديهم يف املرة األوىل، ثم أمسكوا ثم شاهدت الفتية يركضون باتجاهه وحاولوا حمله، فسقط من بني .  األرض
 29."به جيدا وحملوه بعيدا

وتم نقل صالح عمارين إىل مستشفى الحسني يف بيت لحم يف بادئ األمر قبل أن يتم نقله عىل الفور إىل مستشفى 

 الجمعية العربية إلعادة التأهيل، حيث تم تصوير جسمه بالتصوير املحوري الطبقي، قبل أن ينقل مرة أخرى إىل

 . مستشفى هداسا يف القدس حيث لفظ أنفاسه األخرية هناك بعد خمسة ايام من تعرضه إلطالق النار

ووفق ما رصح به الجيش بعد أربعة أيام من ذلك التاريخ، فتحت مديرية التحقيقات الجنائية التابعة للرشطة 

ُ كتابة هذه السطور، لم يكشف وبعد ميض سنة واحدة، وحتى تاريخ.  العسكرية تحقيقا يف وفاة صالح عمارين

، بعث مكتب املدعي العام العسكري برد عىل 2013ترشين األول /  أكتوبر3ويف .  النقاب عن نتائج ذلك التحقيق
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 . أورد فيه أن التحقيق يف وفاة صالح عمارين ال زال جاريا" بتسيلم"ُاستفسار وجه إليه من منظمة 

رب منظمة العفو الدولية عن ألم الحزن الذي تعيشه األرسة لفراق ابنها ، فلقد أخ)45(وأما الوالد أحمد عمارين 

  ويوم وفاته، قال األب، أن 30.الذي كان طالبا نجيبا يف املدرسة والعب كرة قدم واعد ينتظره النجاح يف املستقبل

 القلق لدى سماعه صالحا غادر املنزل بهدف لعب كرة القدم عىل مقربة من مركز الجئ، وأنه لم يعرتيه الكثري من

لم يخطر ببايل أبدا أن : "وقال ملنظمة العفو الدولية.  صوت صفارة سيارة اإلسعاف يف طريق عودته من العمل

ُ؛ وشاهد األب الناس وهم يهرعون، وأضاف "طفيل هو الشخص الذي كانت سيارة اإلسعاف ترسع للوصول إليه

ه مع وصول الوالد إىل مستشفى الحسني، كان صالح قد دخل يف إال أن".  ُقال يل أحدهم أن ابني قد أصيب: "قائال

 .غيبوبة فعال، ولم يتسن له االستفاقة منها أبدا

التي اتصلت به الحقا " بتسيلم"وتقدم أحمد عمارين بشكوى رسمية لدى السلطات اإلرسائيلية عرب منظمة 

ولكنني : "وقال ملنظمة العفو الدولية.  وأخربته برغبة الرشطة العسكرية باسرتجاع جثة ولده من أجل الترشيح

وعرب والد صالح عن ".  رفضت وقلت لهم أنه ينبغي االعتماد عىل تقارير املستشفى التي توضح ما جرى دون لبس

 : عظيم املرارة التي يشعر بها جراء وفاة ولده الوحيد قائال

إذ ال .  الق النار عىل األطفال وقتلهمأطالب بمحاكمة وزير الدفاع شخصيا رفقة الذين يصدرون األوامر بإط"

فهناك أوامر وال .  ُينبغي أن يحال الجنود وحدهم إىل املحاكمة، كونهم ال يأخذون القرارات من تلقاء أنفسهم

 "بد من وسيلة  تحول دون تكرار وقوع مثل ذلك األمر مرة ثانية وثالثة

مل كمدير لعمال النظافة يف مستوطنة بيتار عليت؛ إذ ًومما زاد حزنه أىس، هو فقدان وظيفته، حيث سبق له وأن ع

رفضت السلطات اإلرسائيلية تجديد فرتة صالحية ترصيح العمل الخاص به التي انتهت بعد بضعة أيام من وفاة 

 .دون أن توضح طبيعة تلك األسباب" ألسباب أمنية"فلقد ألغت السلطات ترصيح العمل .  صالح عمارين

 تسريان عىل ممر يقود إىل خارج الكلية الزراعية الفلسطينية سعاد جعارةوقريبتها ) ما عا21 (لبنى حنشكانت 

 عندما قام جندي 2013كانون الثاني /  يناير23 من بعد ظهر يوم 1:30عىل مقربة من الخليل يف حوايل الساعة 

وفق ما تتذكره سعاد  مرت، 100إرسائييل بإطالق حوايل أربع رصاصات باتجاههما من عىل مسافة تبلغ حوايل 

ُوكانت الفتاتان قد فرغتا للتو من زيارة الكلية التي لم يكن بها طلبة ذلك اليوم جراء إرضاب نظم حينها؛ .  جعارة

وكانت لبنى حنش تقطن يف بيت لحم .  ولم تشارك الفتاتان باالحتجاج ولم تشكال تهديدا ألي شخص أو أي يشء

تخصص الحقوق يف جامعة القدس، وفتاة ينتظرها مستقبل باهر إىل أن أصابت وطالبة يف السنة الثانية من دراسة 

ُونقلت عىل عجل إىل املستشفى األهيل . ٌرصاصة الشق األيرس من وجهها، واخرتقت جمجمتها واضعة حدا لحياتها

ها ورشعت ُكما أصيبت سعاد جعارة التي غريت تجاه سري.  يف الخليل إال أنها لفظت أنفاسها بعد أقل من ساعة

ُوأصيبت سعاد .  بالجري تجاه مبنى الكلية عندما الحظت وجود جندي إرسائييل وهو يصوب بندقيته باتجاههما

واعتقدت سعاد يف البداية أن لبنى ال بد وأنها .  بجرح يف يدها اليرسى، األمر الذي تسبب لها بإعاقة دائمة فيها

ُولقد أطلقت النار عىل .   بوفاتها إال يف وقت الحق من ذلك اليومتمكنت من الفرار دون أن يلحق بها أذى، ولم تعلم

الفتاتني من قبل أحد جنديني إرسائيليني ترجال من سيارتهما بعد مرورهما بمحاذاة الطريق املعروفة باسم 

.  مُ تزامنا مع قيام مجموعة صغرية من الشبان الفلسطينيني برمي الحجارة عىل سيارة الجنود كما زع60الطريق 

وأطلق الجنديان الرصاصات التي قتلت لبنى حنش وجرحت .  وفر الشبان حينها باتجاه املناطق املحاذية للطريق

 مرت، ولم يكن لهما أدنى دور يف 100سعاد جعارة، عىل الرغم من أن الفتاتني كانتا تقفان وحدهما عىل بعد 

 .الحادثة التي وقعت آنفا
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رسائييل أن إطالق النار قد وقع بعد أن تعرضت سيارة تقل ضابط كبري وعقب وقوع الحادثة، رصح الجيش اإل

وعمال باإلجراءات املتبعة عادة، فلقد .  وسائقه لالعتداء من قبل شباب قاموا برمي الحجارة وقنبلة حارقة عليها

ة هذه السطور، ّفتح قسم التحقيقات الجنائية التابعة للرشطة العسكرية تحقيقا ملا تظهر نتائجه حتى ساعة كتاب

، أعلم مكتب املدعي العام العسكري منظمة 2013ترشين األول /  أكتوبر3ويف .  أي بعد مرور سنة عىل الحادثة

 .  بتسيلم أن التحقيق لم يكتمل بعد

 : وقالت سعاد جعارة ملنظمة العفو الدولية ما ييل

وما أن بدأنا باملرور عرب .   هناك وحدناوكنا نسري.  كانت الكلية خالية من الطالب نظرا لوجود إرضاب فيها"

الطريق املؤدي إىل البوابة الجنوبية حتى رأيت جنديا يرتدي زيا أخرض واقفا يف الشارع، وهو ينظر باتجاهنا 

.   مرت منا100كان واقفا عىل بعد حوايل .  ومصوبا فوهة بندقيته ناحيتنا، فيما توقفت سيارة بيضاء إىل جانبه

ثم سمعت صوت أربع .  مسكت بيد لبنى وحاولنا الهرب باتجاه الكلية بعيدا عن الشارعفشعرت بالخطر وأ

ولم أتوقف عن الجري، وتعرضت لإلصابة يف يدي .  وفقدت يد لبنى دون أن أنظر إليها.  طلقات نارية

 حتى عىل ولم يكن هناك أحد غرينا حيث كنا واقفتني، ولم يكن أحد يتواجد.  اليرسى التي اخرتقتها الرصاصة

 31."  مقربة منا، وأجزم أنه لم يكن هناك أي شبان يرمون الحجارة هناك

ُ، استدعيت سعاد جعارة كي تقدم ما بحوزتها من أدلة لقسم التحقيقات الجنائية يف 2013شباط / ويف فرباير

ُقسم كما أوعز ولقد وصلت إىل ال.  ُالرشطة العسكرية الذي فتح عقب مقتل لبنى حنش جراء إطالق النار عليها

وهم : ُإليها، إال أنها تركت تنتظر قرابة الساعة قبيل استدعائها لدخول الغرفة التي وجدت داخلها ثالثة إرسائيليني

 دقيقة قبل أن يطلب منها التوقيع عىل 45جندي مناوب يحمل سالحه، وامرأة وضابط استجوبها مدة حوايل 

 ".فلقد أرعبني وجود السالح داخل الغرفة...  الغرفة مخيفشعرت بأن الجو داخل: "وقالت لبنى.  إفادتها

وأما املدافعني املحليني عن حقوق اإلنسان الذين قاموا بزيارة موقع إطالق النار عىل لبنى حنش قبيل مقتلها، فلقد 

 وقالوا ملنظمة . شككوا يف تأكيد السلطات اإلرسائيلية أنه قد تم إلقاء قنبلة حارقة وحجارة عىل الجنديني آنفي الذكر

العفو الدولية أنهم قد أجروا معاينة مفصلة دون أن يتمكنوا من العثور عىل آثار تدل عىل استخدام قنبلة حارقة يف 

 32.املكان

وحتى إذا كان الجنود اإلرسائيليون قد تعاملوا مع تهديد فعيل، فتشري حقيقة قيامهم بقتل واحدة من املارة وجرح 

وذلك هو مثال مأساوي يربز السبب وراء تأكيد معايري حفظ األمن .  ا النار بشكل متهورأخرى إىل أنهم قد أطلقو

والنظام عىل عدم جواز استخدام األسلحة النارية إال كمالذ أخري، وأنه ال ينبغي استخدام القوة املميتة إال يف الحاالت 

 . التي ال يمكن فيها تفادي ذلك أبدا

ال يزال يدرس تخصص الصحافة واإلعالم يف جامعة القدس )  عاما22( محمود عادل الطيطيكان الطالب 

ُووفق ما أفاد به شهود عيان، فلقد أصيب محمود .  2013آذار /  مارس12املفتوحة بالخليل يف يوم وفاته يف 

برصاصة يف عنقه عىل ما يظهر، أطلقها أحد أفراد مجموعة من الجنود اإلرسائيليني أثناء اشتباكهم مع شباب 

.  ُفلسطينيني وسط مخيم فوار لالجينئ الواقع جنوب مدينة الخليل؛ وأصيب محمود أثناء تصويره لذلك الصدام

وأرسع املحليون لنقل محمود إىل املستشفى إال أنه كان فاقدا للوعي .  وكانت الرصاصة قد تشظت وهشمت فكه

 .ُلحظة وصوله قبل أن تعلن وفاته رسميا بعد نصف ساعة 
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حمود الطيطي قد وجد نفسه عالقا وسط أعمال عنف اندلعت بشكل عفوي عندما دخل جنود ويظهر أن م

آذار أثناء تجمع مئات الفلسطينيني، معظمهم من /  مارس12إرسائيليون بسيارات الجيب مخيم الفوار مساء يوم 

وتسبب توغل .  يس ميالنالشباب والصبية، ملشاهدة مباراة بكرة القدم عىل شاشة التلفاز بني فريقي برشلونة وإي 

القوة اإلرسائيلية بعاصفة من قذف الحجارة من لدن بعض الفلسطينيني الحارضين، ورسعان ما شهدت الواقعة 

تصعيدا عندما تعطلت إحدى سيارات الجيب اإلرسائيلية املصفحة بداخلها عدد من الجنود ، وتوقفت أمام مطعم 

ر، ظل الجنود داخل مركبتهم، ولكن عندما اقرتب املحتجون منهم وهم ويف بادئ األم.  الفوار الشعبي وسط املخيم

يقذفون الحجارة، بادر الجنود بإطالق نريان أسلحتهم من داخل السيارة واستمروا عىل هذه الحال أثناء ترجلهم 

شكل وتمركز الجنود يف املطعم وبدأوا بإطالق النار ب.   يف ظهرهمحمود شدفانمن املركبة فتسببوا بإصابة 

 . متهور باتجاه الشارع، مما أدى إىل مقتل محمود الطيطي

ُوأما شقيق محمود الطيطي، ويدعى فارس، والذي كان متواجدا يف الشارع الرئييس حينها، فقال ملنظمة العفو 

 : الدولية

يب وكنت واقفا خلف مركبة الج.  ، تعرضت إلصابة يف ذراعي األيمن برصاص الجيش9:15يف حوايل الساعة " 
 . مرتا منها50التي تعطلت يف الشارع الرئييس؛ وكنت عىل مسافة 

ثم جاءت مركبة جيب طويلة ووقفت عىل مقربة من املطعم، ... وكانت أربع مركبات جيب قد دخلت  الشارع  
كان الشباب يرمون الحجارة، ثم ترجل الجنود .  وكان الزيت يترسب منها قبل أن تتعطل، وتبدأ االشتباكات

 33.. "ركبة الجيب وأطلقوا النارمن م

وأما جهاد محمد أحمد أبو ربيع، صاحب محل لبيع قطع الحاسوب، والذي شهد عىل حادثة إطالق النار عىل 

 :  محمود الطيطي، فقال ملنظمة العفو الدولية

وبما أنه كان يدرس تخصص .  وكان محمود معنا داخل املقهى.  توجهنا إىل املقهى كي نرى ماذا يجري
وكان يحمل هاتفا مزودا بكامريا، وبدأ بتصوير سيارة .  الصحافة، فلقد كان التصوير الفوتوغرايف هوايته

 .الجيب

ووقف محمود الطيطي عىل .  ثم ترجل جنديان من السيارة ووقفا عىل أعىل درجات مطعم الفوار الشعبي
فأطلق الجنديان الواقفان .  عطلةناصية شارع فرعي يلتقي مع الشارع الرئييس، وانهمك بتصوير الجيب امل

 .عىل الدرجات النار عليه دون سابق إنذار

كما اختفى هاتف .  قمنا بنقله إىل املستشفى بسيارة خاصة ألن الجيش لم يقدم أي مساعدة له عقب إصابته
 34."محمود النقال الذي استخدمه يف التصوير

 : دولية وقد اعرتاه الذهولوقال عادل فارس الطيطي، والد محمود، ملنظمة العفو ال

.  لحظة وصويل، شاهدت الجيش، وثالثة مركبات هي عبارة عن ناقلة جنود كبرية وعربتني من طراز هامر" 
وكان الشباب جميعا داخل املقهى يشاهدون مبارة كرة القدم بني فريقي )... نريان أسلحتهم(وكانوا يطلقون 

 .إي يس ميالن وبرشلونة
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وقالوا .   دقائق وصل عدد من الشباب قادمني من الشارع الرئييس10وبعد حوايل ... ودفسألت عن مكان محم 
 35."ُأنه قد أصيب يف وجهه برصاصة مغلفة باملطاط

ُوهرع عادل فارس الطيطي إىل مستشفى أبي الحسن يف بلدة يطا القريبة من الخليل بمجرد ما سمع أن الجيش 

وقال أن األطباء أخربوه بأن رصاصة .   ابنه كان قد توىف بحلول ذلك الوقتاإلرسائييل قد انسحب من املخيم، إال أن

وقال أصدقاء محمود، الذين كانوا متواجدين لحظة إصابته، لوالده أنه كان منهمكا يف .  حية قد أصابته يف وجهه

 .تصوير أفعال الجنود لحظة إصابته

 :ق النار، قال محمود الشدفان ملنظمة العفو الدوليةومن عىل رسير الشفاء يف املستشفى عقب إصابته أثناء إطال

ومن ثم حصل إطالق ... فتوقفت إحدى مركبات الجيب.  بمجرد ما بدأ قذف الحجارة أغلقت املحال أبوابها" 
 36."ُنار، فرشعت بالفرار، وحينها اصبت يف ظهري

ية أن رصاصة حية قد اخرتقت ظهر وأخرب كبري الجراحني يف مستشفى الخليل العام مندوبي منظمة العفو الدول

 . ًمحمود الشدفان قبل أن تتشظى مخرتقة منطقة الحوض ومتسببة بإصابة خطرية له

 وحصلت وفاة محمود الطيطي بعد أسابيع من مقتل ما ال يقل عن ستة فلسطينيني عىل أيدي القوات اإلرسائيلية يف  

ُات، حيث قتل خمسة منهم يف الضفة الغربية وواحد يف  اثناء مشاركتهم يف املظاهر2013كانون الثاني / يناير

 37.قطاع غزة

ويف أعقاب وفاته، فتح قسم التحقيقات الجنائية يف 

الرشطة العسكرية تحقيقا، ولكن لم تكشف 

/ السلطات النقاب عن نتائجه اعتبارا من يناير

 . 2014كانون الثاني 

كما أطلق الجنود اإلرسائيليون النار عىل الشابني 

 18 (وعامر نصار)  عاما19 (اجي بلبييسن

نيسان /  إبريل4ْوأردوهما قتيلني من ليلة ) عاما

ْ، وذلك عندما اقرتب االثنان رفقة شخصني 2013

من سكان بلدة عنبتا يف طولكرم من نقطة تفتيش 

الجيش يف عناب عىل بعد ثالثة كيلومرتات من 

وتزامن ذلك مع تنظيم الكثري من .  البلدة

ات يف مختلف أنحاء الضفة الغربية ردا االحتجاج

، أحد ) عاما64(عىل وفاة ميرسة أبو حمدية 

األرسى الفلسطينيني الذي كان يميض حكما 

بالسجن مدى الحياة يف أحد السجون اإلرسائيلية، 

ُوأصيب بمرض الرسطان وغريه من األمراض أثناء 

ولقد شعر الجنود .  تواجده داخل السجن

ج املراقبة والحراسة يف نقطة اإلرسائيليون يف بر
بعد أن أطلق ) ً عاما19(ُ، قتل ناجي بلبييس 2013نيسان /يف إبريل
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التفتيش باالرتياب جراء اقرتاب الشباب األربعة، ونصبوا 

لهم كمينا، حيث وثبوا فجأة من مخبأهم لحظة وصول 

األربعة ورشوعهم برمي الحجارة عىل نقطة التفتيش، فيما 

ففتح .  ُحاول أحدهم رمي قنبلة حارقة عليها كما زعم

م الحية ومن ثم طاردوا الجنود النار مستخدمني ذخريته

ووفق ما افاد به .  الشبان األربعة الذين حاولوا الهروب

شهود العيان، وبينهم أشخاص من طواقم اإلسعاف 

الطبية، أطلق الجنود النار عىل عامر نصار مرتني 

ُبالرصاص الحي أثناء فراره؛ ولقد أعلنت وفاته بعد وصول 

حمر الفلسطيني، سيارة اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األ

وهناك، .  وقامت بنقل جثته إىل مستشفى ثابت يف طولكرم

اتضح من خالل الفحص الطبي لجثته أن إحدى 

الرصاصتني قد اصابت صدره وكرست أحد أضالعه، فيما 

 .   أصابت األخرى رسغه األيرس

. ت(و بوصفه أول من وصل إىل مرسح إطالق النار، قال 

 : تا ملنظمة العفو الدولية،، أحد املسعفني من عنب.)ك

وعندما وصلنا ...  ارتديت سرتة اإلسعاف وركبت السيارة رفقة زميلني آخرين وتوجهنا إىل نقطة التفتيش" 
فرتجلنا من السيارة ولكن الجنود حالوا بيننا وبني .  إىل مكان قريب منها، وجدنا الجيش وقد أغلق الطريق

فوافق يف نهاية املطاف عىل اصطحابي إىل .   بدفعي فرصخت يف وجههوقام أحد الجنود.  التقدم إىل األمام
.   مرتا من نقطة التفتيش150كانت جثة عامر نصار ممدة وسط الطريق عىل بعد حوايل .  مكان وجود الجثة

وشاهدت آثار دم ينزف من فمه وأنفه وأذنيه، فقمت بتسليط ضوء .  وكان بجواره حجر، وال يشء غري ذلك
فأومأ برأسه موافقا، فقمت حينها .  فقلت للجندي أن الفتى ميت.  فعرفت أنه قد كان ميتا. ليهاملصباح ع

ومن ثم قمت باالتصال برئيس البلدية ونائبه كي .  بطلب سيارة اإلسعاف وأخربتهم بوجود جثة شهيد
 38."أحيطهما علما باملوضوع

ُوأصيب أحد الشبان الثالثة الذين كانوا برفقة عامر، ويدع  برصاصة يف ذراعه لحظات بعد فادي أبو عسل،ى ُ

وحمله السلكان .  إصابة عامر وسقوطه، إال أنه تمكن من االستمرار بالفرار من عني املكان وتفادي االعتقال

وقال فادي ألحد الصحفيني أنه هرب برفقة ناجي بلبييس يف بادئ األمر لتفادي .  املحليون إىل املستشفى بعد ذلك

ٍنصبه الجنود لهما، ولكنهما انفصال عن بعضهما البعض عندما توجه ناجي إىل مصنع للجلود يبعد الكمني الذي 
  ويف األثناء، 39. مرت عن نقطة التفتيش يف عناب، ولم تظهر عليه آثار تعرضه إلصابة حتى ذلك الحني500حوايل 

ربج املراقبة العسكري، حيث تمكن ُاختبأ رابع أفراد املجموعة، ويدعى ضياء نصار، خلف بعض الطوب املقابل ل

 . الجنود من إلقاء القبض عليه فيما بعد

وعندما حمل املسعف القادم من عنبتا وزمالئه جثة عامر نصار، أخربه أحد الجنود يف املوقع أن الجنود قد اعتقلوا 

قد أطلقوا النار "ُشخصا لم يكن مصابا، وأن شخصا آخر جرح لكنه نجح يف اإلفالت منهم، وأضاف الجندي أنهم 

ومضت بضع ساعات قبل أن يستدعي الجنود املسعف من أجل نقل جثة ناجي البلبييس هذه ".  عىل شخص ثالث

 : وقال املسعف ملنظمة العفو الدولية.  املرة

بعد أن)  ً عاما18(ُنيسان، قتل عامر نصار/يف إبريل
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فأوقفانا .  عندما وصلنا إىل مكان يقرب من موقع  نقطة التفتيش، لم نعثر إال عىل جنديني فقط يف الشارع"
ففعلنا إىل أن وصلنا إىل مكان وجود جثة ناجي .  م مصباحهما وطلبا منا الرتجل والسري خلفهماباستخدا

كان مستلقيا عىل ظهره وإىل جانبه قفازات مستخدمة من النوع الذي يستخدمه .  خلف مصنع الجلود
  وقمت بلمس .وكانت يداه ممدوتتان إىل الخلف، وكانت هناك علبتا سجائر خلف رأسه. املسعفون يف عملهم

وشاهدت مكان خروج .  كان قميصه ممزقا ومرنخا بالدماء.  جثته فكانت باردة كالثلج ومتصلبة جدا
ثم عدنا إىل سيارة اإلسعاف .  فغادر الجنود حينها، أي يف حوايل الرابعة عرصا. الرصاصة من صدره

ويف الطريق اتصلت بقوات األمن .  وأحرضنا نقالة وتوجهنا إىل مكان الجثة كي نقوم بنقلها إىل السيارة
 40."ُاخربتهم أنه قد عثر عىل ناجي ميتا، وأن جثته اآلن يف املستشفى,التابعة للسلطة الفلسطينية والبلدية 

ونقل فريق اإلسعاف جثة ناجي بلبييس إىل مستشفى ثابت حيث أظهر الفحص الطبي لجثته أنه قد تعرض إلصابة 

 . الفقري واخرتقت صدره األيمن وكرست أحد أضالعهبرصاصة دخلت ظهره إىل يمني عموده

اإلرسائيلية بيانا صادرا عن الجيش اإلرسائييل " الجريوسالم بوست"وعقب وقوع عمليتي القتل، أوردت صحيفة 

تعرض محطة "وذلك عقب " قد فتحوا النار بعد أن شعروا بأن حياتهم معرضة للخطر"جاء فيه أن الجنود 

فأوردت رواية أكثر تفصيال اشارت فيها " هآرتس"  وأما صحيفة 41".ام القنابل الحارقةالحراسة للهجوم باستخد

والذي خلص إىل أن قائد إحدى وحدات كتيبة هاريدي نحال " التحقيق األويل الذي أجراه الجيش"إىل نتائج 

إخبارية بعد أن وصلته " قرر نصب كمني خارج تحصينات وحدته"قد " موقع محصن للحراسة"املتمركزة يف 

ووفق ما ورد يف تقريره، قام القائد .   دقيقة تشعره باقرتاب أربعة فلسطينيني إىل املكان قادمني من عنبتا30قبيل 

وجنوده بمطاردة الفلسطينيني األربعة وفتحوا النار باتجاههم باستخدام الذخرية الحية والرصاص املغلف 

 اعتقدوا عن طريق الخطأ أن الرابع قد أطلق رصاصا حيا باتجاه باملطاط، فقتلوا منهم اثنني وجرحوا ثالث، بعد أن

شعر يف لحظة "، وبعد أن "برمي أداة حارقة"وطارد قائد الوحدة األشخاص األربعة بعد أن قام أحدهم .  الجنود

يف ُوبما أنه قد عثر عىل ناجي مصابا بالرصاص ".  ما أن حياته مهددة، فقرر حينها فقط أن يفتح نريان أسلحته

يعكف الجيش اآلن عىل التحقيق يف ما إذا تم التقيد بقواعد االشتباك فعال : "ظهره، فأوردت صحيفة هآرتس القول

  42".أم ال

ُوأشارت صحيفة  هآرتس إليه، ال بد وأنه أجري يف غضون " التحقيق األويل الذي أجراه الجيش"وعىل الرغم من أن 

فيد بأن تحقيقا أجراه قسم التحقيقات الجنائية التابع للرشطة  ساعة من حصول حالتي الوفاة، فورد ما ي24

، أي عقب مرور أكثر من تسعة أشهر من 2014كانون الثاني من العام / ُالعسكرية لم تكشف نتائجه حتى يناير

 أن 2013ترشين األول /  أكتوبر3وأخرب مكتب املدعي العام العسكري منظمة بتسيلم بتاريخ .  عمليتي القتل

ومن غري املعروف ما إذا قد جرى . تي القتل ال زالتا قيد التحقيق، ولكنه لم يفصح عن أية معلومات أخرىعملي

وقف قائد الوحدة املتواجد يف مكان وقوع عمليتي القتل عن العمل مؤقتا بانتظار التوصل إىل نتائج التحقيقات 

 .  الختامية

وال يوجد ما يشري إىل أن الجنود الذين نصبوا .   واضحة مقتل عامر نصار وناجي بلبييس غريوال زالت مالبسات

وال شلك .  كمينا للفلسطينيني األربعة قد عرفوا بأنفسهم أو انهم أصدروا تحذيرا قبيل قيامهم بفتح نريان أسلحتهم

 ولعل.  أنه قد كان بمقدورهم أن يلقوا القبض عىل الشباب الفلسطينيني األربعة دون التسبب بمقتل أي منهم

ُحادثة مقتل ناجي بلبييس تبعث عىل القلق تحديدا كونه قتل عقب إصابته بالرصاص يف ظهره وجراء عدم 

إن استخدام القوة املميتة بهذا الشكل كان مفرطا، وما من شك .  اسرتجاع جثته إال بعد بضع ساعات من الحادثة

 .ُعدام خارج أطر القانون أو القتل العمدأن ناجي بلبيييس قد كان ضحية عملية قتل غري مرشوع، ولربما ضحية إ
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وبعد وقت قصري من مقتل ناجي، أخرب فادي أبو عسل صحيفة هآرتس ما ييل بوصفه آخر شخص شاهد ناجي 

 :قبيل وفاته باستثناء الجندي أو الجنود الذين أطلقوا النار عليه طبعا

وأخىش أنه قد .  ُ أر أنه قد أصيب حينهاولكنني لم.  كان ناجي خائفا؛ لقد ركض يف االتجاه اآلخر واختفى"
ُأصيب أثناء فراره أو أنه قد تم اإلمساك به ومن ثم أطلقت النار عليه، أي أنه قد أعدم بعبارة أخرى ُ فال .  ُ
 43."سبيل آخر يمكننا من خالله أن نرشح ملاذا اختفى وملاذا تم اكتشاف جثته يف الصباح التايل فقط

 بهاء رشاونةوابن أخيه )  عاما19 (معتز رشاونةكان 

يسريان إىل املنزل يف دورا بالخليل عقب )  عاما24(

حضورهما حفل زفاف يف طاروسة التي تبعد حوايل ثالثة 

ُكيلومرتات؛ وذلك حني أصيب معتز رشاونة بعيار ناري 

/  يوليو2 صباحا بتاريخ 1:30أدى إىل مقتله يف الساعة 

يش، فلقد وقعت ووفق ما ورد يف بيان الج.  2013تموز 

تعرض " أثناء تنفيذ عملية أمنية يف دورا"حادثة القتل 

خاللها الجنود اإلرسائيليون العتداء من بعض 

الفلسطينيني الذين كانوا يقذفونهم بالحجارة، مما حملهم 

، "وسائل مكافحة الشغب"عىل الرد عليهم باستخدام 

ُولكن الجنود اضطروا إىل استخدام الذخرية الحية لدى 

محاولة فلسطيني أو أكثر الصعود عىل متن إحدى 

ووفق ما أفاد به بهاء رشاونة، فلقد .  مركبات الجيش

تعرض معتز رشاونة إلطالق نار عقب مرورهما بمركبتني 

تابعتني للجيش اإلرسائييل متوقفتان بمحاذاة املسجد 

الرئييس يف دورا، وواجههم أحد الجنود الذي ترجل من 

 بندقيته باتجاههما وأطلق رصاصتني املركبة وصوب فوهة

من مسافة ثالثة أمتار، أصابت إحداهما معتز رشاونة يف 

وقال بهاء ملنظمة العفو الدولية أنه .  ظهره متسببة بمقتله

 دقيقة إىل أن اكتشف 30فر بعد ذلك واختبأ يف خندق مدة 

رب مدافعون محليون عن حقوق اإلنسان   وأخ44.الجنود مكانه بعد سماعهم صوت رنني هاتفه، وألقوا القبض عليه

منظمة العفو الدولية أن معتز رشاونة قد تعرض إلطالق النار بعد أن بدأ هو وابن أخيه برشق املركبتني املتوقفتني 

وأظهر الترشيح .  بالحجارة، ولكنهما بادرا بالفرار لحظة ترجل أحد الجنود من مركبته واستعداده إلطالق النار

ُ جثة معتز رشاونة أنه قتل جراء إصابته برصاصة دخلت الجانب األيرس من ظهره وتسببت بتهتك ُالذي أجرى عىل

 . بعض أعضائه الداخلية، بما يف ذلك عموده الفقري

شباط / وحتى وقت كتابة هذه السطور يف فرباير: وبعد مقتل معتز، قال الجيش أنه قد فتح تحقيقا يف الحادثة

 .رسائيلية النقاب عن نتائج التحقيق بعد، فلم تكشف السلطات اإل2014

وحتى لو كان معتز رشوانة ضالعا يف رمي الحجارة باتجاه الجنود اإلرسائيليني واملركبات العسكرية، فكان من 

املمكن دون شك للجنود أن يقوموا باعتقاله وضبطه عوضا عن اللجوء إىل استخدام الذخرية الحية وإطالق النار 

 كان استخدام القوة املميتة بهذا الشكل استخداما مفرطا للقوة، وما من شك أن معتز رشاونة لقد.  عليه يف ظهره

بعد) ً عاما18(ُ، قتل معتز رشاونة 2013تموز/ يوليو2يف

ًأن أطلق عليه أحد الجنود اإلرسائيليني النار بينما كان عائدا

 Private © .إىل بيته من حفل زفاف
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 . قد كان ضحية لعملية قتل غري مرشوع، ولربما عملية إعدام خارج أطر القانون أو حتى القتل العمد

مجد ُوأطلق الرصاص عىل 

وكريم )  عاما21 (لحلوح

يف )  عاما17 (أبو صبيح

وىل من صباح الساعات األ

آب /  أغسطس20يوم 

، وذلك عقب مداهمة 2013

جنود الجيش وعنارص 

حرس الحدود مخيم جنني 

لالجئني بغية إلقاء القبض 

عىل بسام السعدي، أحد 

كبار قادة حركة الجهاد 

اإلسالمي، الذي سبق وأن 

ُاخيل سبيله قبل ثالثة أشهر 

بعد أن أمىض سنتني يف 

الحجز يف إرسائيل دون 

وأدت املداهمة إىل وقوع صدامات بني الجنود اإلرسائيليني وصبية وشباب فلسطينيني، قام بعضهم برمي .  محاكمة

ووفق .  ُالحجارة وقنبلة حارقة واحدة عىل األقل كما زعم، مما ألحق أرضارا بإحدى سيارات الجيب التابعة للجيش

طلق عدة رصاصات باتجاه الجنود اإلرسائيليني من التقارير الواردة، أورد أحد شهود العيان رؤيته ملقنع يظهر وي

وقذفت مجموعة من الصبية والشبان .   مرتا دون أن يتمكن من إصابة أي منهم عىل ما يظهر50عىل مسافة حوايل 

وردت القوات اإلرسائيلية املكونة من جنود وعنارص حرس .  الحجارة عىل الجنود من سطح أحد املنازل القريبة

 قنابل الغاز املسيل للدموع يف بادئ األمر، ولكنها لجأت فيما بعد إىل استخدام الذخرية الحية عقب الحدود بإطالق

وأطلق الجنود النار عىل اثنني من .  استمرار رمي الحجارة باتجاههم

املتواجدين فوق سطح املبنى آنف الذكر، وهما كريم أبو صبيح وعالء 

 إلصابات خطرية يف وتعرض الشابان).   عاما20(جمال أبو جبل 

منطقة البطن وتم إخالئهما إىل املستشفى من خالل جمعية الهالل 

واتضح أن إصابة كريم أبو صبيح كانت قاتلة؛ .  األحمر الفلسطيني

 . يوما يف أحد مستشفيات نابلس11وتويف الحقا بعد 

.  ْوأصيب مجد لحلوح بعد فرتة وجيزة من إصابة الشابني اآلخرين

ن يستخدم مقالعا يف رمي الحجارة عىل الجنود لحظة ويظهر أنه كا

قيام أحد أولئك الجنود بإطالق النار عليه وإصابته يف صدره 

ويف أعقاب عمليات إطالق النار تلك، أورد .  مستخدما الذخرية الحية

اإلخباري بيانا صادرا عن الجيش اإلرسائييل " واي نت نيوز"موقع 

منزل أحد األشخاص املطلوبني أفاد أنه، وأثناء تفتيش الجنود 

فتح السكان املحليون النار عىل الجنود وقذفوا قنابل "لالعتقال، 

.  أثناء الصدامات التي استمرت بضع ساعات" املولوتوف باتجاههم

ً يوما من إطالق النار عليه من قبل 11ُ، تويف كريم أبو صبيح، بعد2013آب/يف أغسطس

Private ©. اإلرسائيليةالقوات

، تويف مجد لحلوح2013آب/ أغسطس20يف 

بعد أن أطلقت عليه القوات ) ً عاما21(
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 45.اثناء الحادثة املذكورة" إلصابات طفيفة"وقال التقرير أن اثنني من الجنود اإلرسائيليني قد تعرضا 

، لم تعلن السلطات اإلرسائيلية عن فتح تحقيق يف 2014شباط / ة التقرير الحايل يف فربايروحتى ساعة كتاب

وردا عىل استفسارات من منظمة بتسيلم بشأن غياب التحقيق يف قتل اثنني من املدنيني، رصح مكتب .  املوضوع

وقعت أثناء موقف قتايل وأن ُ أن الحادثة قد صنفت عىل أنها 2013أيلول /  سبتمرب29املدعي العام العسكري يف 

 14ويف .   ال تطبق تنسحب بالرضورة عىل هذا النوع من الحوادث2011نيسان / السياسة املطبقة يف إبريل

 . ترشين الثاني، أخرب مكتب املدعي العام العسكري املنظمة بعدم فتح تحقيق يف املوضوع حتى تاريخه/ نوفمرب

ريم أبو صبيح ومجد لحلوح قد تعرضا إلطالق نار تسبب بمقتلهما أثناء وتشري األدلة املتوفرة إىل أن كل من ك

قيامهما برمي الحجارة عىل الجنود اإلرسائيليني؛ ومع ذلك، كان الجنود مدججني بالسالح ومحصنني بوسائل 

لرغم حماية جيدة، حسب اعرتاف السلطات اإلرسائيلية نفسها التي قالت أن الجنديني تعرضا إلصابات طفيفة عىل ا

وما من شك أن عملية إلقاء القبض عىل .  من أن الصدامات مع السكان الفلسطينيني قد استمرت لساعات عدة

الشخص املطلوب قد سبقها تخطيط مسبق، وان الجيش ال بد وأنه أخذ بالحسبان احتمال مقاومة بعض املحليني 

  ويظهر أن استخدام الذخرية الحية يف مثل .للعملية وعليه فكان ينبغي أن يخفف ذلك من أرجحية إراقة الدماء

هذه الظروف كان مفرطا عىل أقل تقدير، وأنه قد أدى عىل األرجح إىل قتل اثنني من الفلسطينيني بشكل غري 

  . مرشوع

جراء إطالق )  عاما34 (وروبني عبد الرحمن زايد)  عاما22(ويونس جحجوح )  عاما20 (جهاد أصالنوتويف 

 أثناء مداهمة صباحية نفذها الجنود اإلرسائيليون وحرس الحدود يف مخيم 2013آب /  أغسطس26النار عليهم يف 

وداهم الجنود وحرس الحدود يومها منزل يوسف الخطيب .  قلنديا لالجئني يف حوايل الخامسة من صباح ذلك اليوم

 ورسعان ما تطورت 46اولة األوىل،املطلوب للسلطات اإلرسائيلية وفق زعم هذه األخرية دون أن يعثروا عليه يف املح

املداهمة إىل اشتباكات مع السكان الفلسطينيني، ومعظمهم من األطفال والشباب، مع نزولهم إىل الشوارع احتجاجا 

وقام بعض الفلسطينيني بالهتاف ورمي الحجارة؛ فأطلقت القوات اإلرسائيلية قنابل الغاز .  عىل عملية الجيش

غلف باملطاط يف محاولة منها لتفريقهم، ومن ثم طلبوا جلب تعزيزات وصلت عىل متن املسيل للدموع والرصاص امل

ومع قيام الفلسطينيني برمي الحجارة وغريها من األجسام .   صباحا6:30 مركبات إرسائيلية عند الساعة 10حوايل 

دام الذخرية الحية وقنابل الغاز الصلبة، بما يف ذلك قطع األثاث واألدوات املنزلية، بدأت القوات اإلرسائيلية باستخ

املسيل للدموع والرصاص املغلف باملطاط، وأصابت اثنني من الفلسطينيني الشبان أثناء قيامهما برمي الحجارة 

فأصابت إحدى الرصاصات يونس جحجوح يف صدره وخرجت من ظهره؛ ويظهر أن . من أسطح املنازل القريبة

ُوأما جهاد أصالن، فلقد أصيب .   مرتا، فكانت قاتلة حسب ما اتضح20الرصاصة قد أطلقها جندي من عىل مسافة 

 .ُ مرتا، فقتل هو أيضا30يف ظهره برصاصة أطلقها جندي عىل ما يظهر من مسافة 

كما أطلق جندي إرسائييل النار عىل روبني عبد الرحمن زايد فأرداه قتيال، ولكن، وعىل النقيض مما حصل يف حالتي 

ُجحجوح، فلقد حصلت عملية إطالق النار حسب ما زعم أثناء محاولته تفادي منطقة جهاد أصالن ويونس 

الصدامات بغية اإلرساع يف الوصول إىل مكان عمله يف وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

د قبل أن يتوجه إىل مكتبه أن ابنه الذي يسكن بجواره قد زاره صباحا كاملعتا)  عاما74(  وقال والده 47).األونروا(

 : وقال والده ملنظمة العفو الدولية.  سريا عىل األقدام رفقة أحد األصدقاء الذي جاء للقائه

فلقد أصبح مثل .  كنا نعلم حينها بحدوث مشاكل يف املخيم، ولكننا لم نعرف ما إذا كانت قد توقفت أم ال"

 طريقه إىل العمل كما دأب عىل القيام بذلك بشكل يومي، وكان ابني يف.  هذا األمر حدثا عاديا يحدث بانتظام
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 . وكنا نعتقد أن الجيش قد غادر املنطقة حينها، وهذا أمر اعتدنا عليه أيضا.  سواء أكانت هناك صدامات أم ال

فتوجهت .  وقالوا أن اإلصابة كانت يف ساقه.  ُثم وصلتني األخبار عن طريق الجريان واألطفال أنه قد أصيب 

 48."وملا وصلت إىل هناك، وجدت أنه قد فارق الحياة.   املستشفى عىل الفورإىل

ُويف واقع الحال،  ووفق ما ورد يف سجالت مستشفى مجمع فلسطني الطبي، فلقد أصيب روبني عبد الرحمن زايد 

ك إحدى  صباحا بعد أن نقلته إىل هنا7:37ووصل إىل املستشفى يف الساعة .  برصاصة يف صدره خرجت من ظهره

سيارات اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األخمر الفلسطيني، ولكن لم يكن تظهرعليه أية عالمات تدل عىل أنه ال 

 .  زال عىل قيد الحياة حينها

ملنظمة العفو الدولية أنه التقى بروبني عبد الرحمن زايد يف الشارع إذ تجمعهما )  عاما23(وقال محمد عبد النبي 

 : وأضاف قائال.  أنه قد شهد عىل مقتله بعد فرتة وجيزة من لقائهما ذلك الصباحمعرفة سابقة، و

فأنا أعمل يف بري نباال ويتعني عيل مغادرة البوابة .   صباحا6:30توجهت إىل عميل النهاري يف الساعة "

روجي وسمعت حينها صوت إطالق نار لحظة خ.  الرئيسية لنقطة العبور من املخيم إىل الشارع الرئييس

كوننا ) املعاينه(والتقيت بروبني عند تقاطع طرق .  ولم أعرف االتجاه الذي جاء منه الصوت.  من منزيل

وأعرف .  يحتاج كالنا إىل سلوك ذات الطريق الفرعي باتجاه الطريق الرئييس من أجل التوجه إىل عملنا

فتجاذبنا أطراف .  ع السجادروبني من قبل كوني أعمل مع شقيقه يف عميل اللييل لدى صاحب محل لبي

ْوبقينا مختبأين بالقرب من التقاطع إىل أن توقف صوت إطالق النار لبعض .  الحديث ذلك الصباح

كما قال الناس أن الجيش قد غادر املخيم كون .  الوقت واعتقدنا أنه من األمان استئناف حركتنا حينها

وقت الذي ينسحب فيه الجيش عادة من املخيم، أي إذ هذا هو ال.  األطفال يف طريقهم إىل مدارسهم اآلن

وسار .  حوايل الساعة السابعة صباحا

روبني أمامي عندما ظهر الجنود 

كانوا عىل مقربة من الطريق .  فجأة

.  الرئييس وقاموا بإطالق النار

.  فاستلقيت عىل األرض من فوري

وشاهدت اثنني أو ثالثة من الجنود 

أن الذين ظهروا فجأة، وشاهدت 

وأطلقوا النار .  وجوههم كانت مغطاة

فسقط روبني عىل ظهره .  باتجاهنا

.  لحظة إصابته برصاصة يف صدره

 49.ولم يكن يحمل شيئا يف يديه

كما إن عددا من الفلسطينيني اآلخرين الذي 

ُجرحوا بنريان القوات اإلرسائيلية لم يكونوا عىل 

ما يظهر ضالعني يف االحتجاجات ضد التوغل 

ُوقال أحدهم، ويدعى .  ائييل يف املخيماإلرس

ملنظمة )  عاما20(محمد عابد يوسف بدران 

 6:20العفو الدولية أنه غادر منزله يف الساعة 

أصيب محمد يوسف بدران برصاصة يف البطن أطلقتها  القوات 

 © .آب/ أغسطس26اإلرسائيلية بينما كان يف طريقه للعمل يف 

Amnesty International 
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 : صباحا سريا عىل األقدام قاصدا عمله يف أحد مصانع االسمنت، ومحاوال تفادي منطقة الصدامات؛ وأضاف قائال

تصاعد فقررت أن أسلك طريقا آخرا يف املخيم بغية الوصول إىل عميل نظرت إىل وسط املخيم ورأيت الدخان ي" 

ثم رأيت الجنود عىل .  وبينما كنت أسري ما انفك الناس يحذرونني من وجود جنود يف الجوار.  وتفادي املشاكل

ولم استطع مغادرة املخيم إذ كان يتعني عيل املرور من .  الطريق الرئييس وشاهدت عملية رمي الحجارة

 صباحا توجهت إىل هناك لعيل أرى ما 6:40ويف حوايل الساعة .  لشارع الرئييس حيث كان يتواجد الجنودا

وتمكن حينها .   جنديا يف املكان باإلضافة إىل أربع أو خمس سيارات جيب20 إىل 15يحدث، فوجدت ما بني 

نار الكثيف، فشعرت بالقلق ثم حدث وابل من إطالق ال.  من سماع صوت إطالق نار إال أنه لم يكن كثيفا

وشاهدت جاري يحاول الهروب إىل مكان وقويف ولكنه ما لبث أن .  وهرولت ألجد نفيس عالقا يف زقاق صغري

وعندما سقط عىل األرض توجهت .  كان فتى يافعا. كان اسمه محمد غزاوي.  سقط أرضا بمجرد اقرتابه مني

ثم فقدت الوعي مبارشة .  ي يف منطقة أضالعي اليمنىإليه كي أسحبه من موقعه فشعرت حينها بدفء شديد

  50."بعدما شعرت بذلك الشعور واستيقظت ألجد نفيس يف املستشفى

ُوتم نقل محمد عابد يوسف بدران إىل مستشفى مجمع فلسطني الطبي يف رام الله، حيث اتضح هناك أنه قد أصيب 

 .من معدتهوقام األطباء باستئصال الرصاصة .  بجرح يف منطقة البطن

 : وبعد الحادثة، رصح الناطق باسم وحدة الجيش هناك قائال

أثناء عملية جرت خالل الليل العتقال أحد املشتبه بهم يف قلنديا، اندلعت أعمال شغب اشرتك فيها مئات " 

رسلت ُوتشري التفاصيل األوىل إىل أن قوة الجيش التي أ.  الفلسطينيني الذين قاموا بالهجوم عىل قوات األمن

إلسناد الجنود بغية محاولة إنقاذهم، قد فتحت النار عىل املهاجمني عندما أصبحت األوضاع تشكل خطرا عىل 

  51."حياتهم

ورصح الجيش أن التحقيق األويل الذي أجراه قد خلص إىل أن الجنود قد فتحوا النار وقتلوا ثالثة فلسطينيني كونهم 

رغم من أنه لم يتم إطالق نار باتجاه الجنود، ونرش الجيش مقاطع  عىل ال52قد شعروا أن حياتهم كانت مهددة،

  وزعم الجيش أن الجنود قد دخلوا قلنديا بغية إلقاء القبض عىل 53.ُمصورة التقطت من الجو لبعض أجزاء الحادثة

ت قد وأن التعزيزا" من قادة تنظيم فتح، وتاجر سالح والعقل املدبر للقالقل يف املنطقة"ُشخص وصف عىل أنه 

رشقات من "وكان الجنود قد أطلقوا حينها .  ُأرسلت إىل املنطقة عقب بدء الشبان الفلسطينيني برمي الحجارة

وذلك بعد أن فشل املحتجون يف االمتثال للطلقات " الرصاص الحي عىل املحرضني الرئيسيني وراء االضطرابات

ورصح .   آخرين15مقتل ثالثة فلسطينيني وجرح التحذيرية، وأصبحوا يشكلون خطرا عىل الجنود، مما أدى إىل 

ويف بيان موجه أرسل به إىل صحيفة الجريوسالم .  ُالجيش أن أحد الجنود أصيب إصابة طفيفة وتم عالجه يف املوقع

بوست، ادعى الناطق باسم الجيش أن الفلسطينيني قد أطلقوا النار عىل مركبات القوات اإلرسائيلية وأنه قد تم 

  ولم يربز الجيش اإلرسائييل أية أدلة تعزز 54. ثقوب يف تلك املركبات تدل عىل إصابتها بأربع رصاصاتالعثور عىل

  . من مزاعمه تلك

عىل الرغم من أن الجيش اإلرسائييل قد رصح بأن الفلسطينيني قد شكلوا خطرا عىل حياة جنوده عندما قام هؤالء 

قد لحقت به إصابات طفيفة تثري دون شك الكثري من بفتح نريان أسلحتهم، فحقيقة أن جندي واحد فقط 

التساؤالت حيال ما إذا كان الجنود اإلرسائيليون الذين أطلقوا النار عىل املحتجني الفلسطينيني قد ترصفوا بشكل ال 

 .يتناسب وحجم التهديد أو أنهم لجأوا إىل استخدام القوة املميتة يف الوقت الذي لم يكن فيه ذلك اإلجراء مربرا
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وعىل صعيد مقتل روبني عبد الرحمن زايد وجرح محمد عابد يوسف بدران، فتشري األدلة املتوفرة بشكل أكثر قوة 

ْإىل أن الجنود قد أطلقوا النار عليهما وهما أعزلني وغري ضالعني يف االحتجاجات ويف وقت لم يشكال فيها أدنى 

 الجنود مع الواقعة واستخدامهم ألسلحتهم النارية كان ويشري ذلك إىل أن أسلوب تعامل.  تهديد حقيقي أو مفرتض

 . ترصفا متهورا عىل أقل تقدير

ُ أن تحقيقا قد فتح بأمر من 2013آب /  أغسطس28ووفق ما أفادت منظمة بتسيلم به، فلقد أخربها الجيش يف 

 . قسم التحقيقات الجنائية التابع للرشطة العسكرية

 يف قباطية بالقرب من جنني جراء إطالق الجنود اإلرسائيليني النار عىل ) اما20 (أحمد طزازعةُوقتل الشاب 

وكان أحمد يعمل يف سوق الخضار يف البلدة لدى مرور .  2013ترشين األول / أكتوبر31املحتجني الفلسطينيني يف 

 شابا 12ا جنود إرسائيليني يف بضع مركبات به عقب قيامهم بمداهمة يف مكان قريب، واصطدموا بمجموعة قوامه

فتوقف بعض أولئك الجنود وترجلوا من مركباتهم ورشعوا يف .  فلسطينيا قاموا برمي الحجارة عىل مركبات الجنود

ووفق اللقطات املصورة التي حصلت منظمة بتسيلم عليها، .  إطالق النار عىل الشباب مستخدمني الذخرية الحي

 ولكنه كان من بني الذين تصادف وجودهم هناك بحكم فيظهر أن احمد طزازعة لم يكن مشاركا يف االحتجاج،

ُونقل أحمد .  ُعمله يف السوق؛ ولقد أصيب يف صدره برصاصة دخلت بني ضلعيه الثاني والثالث وخرجت من ظهره

 يوما عىل 12وبعد .  عىل عجل إىل مستشفى جنيني الحكومي ولكن اتضح لحظة وصوله هناك أنه قد فارق الحياة

، أخرب ناطق باسم الجيش منظمة بتسيلم أن قسم التحقيقات 2013ترشين الثاني /  نوفمرب11مقتله، أي يف 

، فلم يتم 2014كانون الثاني / وحتى يناير.  يف الحادثة" محدودا"الجنائية يف الرشطة العسكرية قد فتح تحقيقا 

 .  الكشف بعد عن نتائج ذلك التحقيق املحدود

، عقب قيام 2013كانون األول / ديسمرب9 من عرص يوم 4:30 حوايل الساعة يف)  عاما15 (وجيه الرمحيُوتويف 

وقبيل حادثة إطالق النار هذه، .  جندي إرسائييل بإطالق النار عليه من مسافة قريبة يف مخيم الجلزون برام الله

ولقد أصيب عقب .  كان الفتى يلعب كرة القدم مع غريه من األطفال يف ساحة املدرسة التابعة لألونروا يف املخيم

 مرتا أثناء وقوع صدامات بني عدد من الجنود اإلرسائيليني والشباب واألطفال 200إطالق النار عليه من مسافة 

الفلسطينيني الذين قاموا برمي الحجارة عىل الجنود أثناء دخولهم املنطقة الواقعة بني املدرسة ومستوطنة بيت إيل 

 ما كان وجيه الرمحي يشارك يف رمي الحجارة لحظة إصابته بالطلق الناري أم ومن غري الواضح إذا.  اإلرسائيلية

وحتى لو شارك بالفعل، فإن استخدام الرصاص الحي ضده كان بكل وضوح إجراء مبالغ فيه، ويظهر أنه كان .  ال

 يكن لحظة وورد أن الرصاصة التي قتلته قد اصابته يف ظهره، بما يوحي أنه لم.  ضحية عملية قتل غري مرشوع

مقتله بصدد القيام بأي تحرك هجومي ضد الجنود اإلرسائيليني، وأنه من غري املرجح عىل أقل تقدير أن يكون قد 

وعقب واقعة إطالق النار عىل الصبي، تم نقله إىل املجمع الطبي .  شكل تهديدا خطريا أو وشيكا عىل حياة الجنود

وبعد ستة أيام من وفاته، أخرب مكتب .  بعد وقت قصري من وصولهُالفلسطيني برام الله حيث أعلنت وفاته هناك 

املدعي العام العسكري منظمة بتسيلم أن قسم التحقيقات الجنائية يف الرشطة العسكرية قد فتح تحقيقا، ولكن لم 

 . شباط من العام الجاري/ تكن هناك أية إشارة تدل عىل نرش نتائجه حتى فرباير

  حاالت اإلصابة 2.2
 طفال، إلطالق النار عليهم، مما تسبب بإصابتهم 67 فلسطينيا، بينهم 261ُضافة إىل الذين قتلوا، فلقد تعرض باإل

كانون / إصابات خطرية جراء استخدام الجنود اإلرسائيليني للذخرية الحية يف الضفة الغربية خالل الفرتة من يناير

البيانات الواردة من مكتب األمم املتحدة لتنسيق ، وذلك وفق 2013كانون األول /  إىل ديسمرب2011الثاني 

 .  الشؤون اإلنسانية
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 مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ "وتنص 

 عن جميع الحوادث عىل قيام جميع الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون باستحداث إجراءات فعالة  لإلبالغ" القوانني

التي تشهد وقوع حاالت وفاة أو إصابة ناجمة عن استخدام القوة واألسلحة النارية ومراجعتها، باإلضافة إىل 

الحرص عىل توفري آلية ناجزة للمراجعة والتدقيق، وإتاحة املجال للسلطات اإلدارية والقضائية املستقلة كي 

ويف الحاالت التي تشهد وقوع وفيات أو إصابات خطرة وغري .  ةتمارس صالحياتها وواليتها يف ظل ظروف مالئم

ذلك من التبعات الخطرية، فيجب حينها إرسال تقرير مفصل بأرسع وقت إىل السلطات املختصة املسؤولة عن 

يهم ُ  ويجب أن تتاح للمترضرين من استخدام القوة واملسلحة النارية، أو ممثل55.املراجعة اإلدراية والرقابة القضائية

  56.القانونيني، إمكانية اللجوء إىل آليات مستقلة، بما يف ذلك القضاء

ُوعىل النقيض من عمليات قتل الفلسطينيني العزل يف الضفة الغربية، والتي يجب التحقيق فيها من لدن قسم 

 التحقيقات التحقيقات الجنائية التابع للرشطة العسكرية وبتوجيهات من مكتب املدعي العام العسكري، فإن قسم

 لم – جراء تغيري السياسة اإلرسائيلية عىل هذا الصعيد 2011نيسان /  اعتبارا من إبريل–يف الرشطة العسكرية 

يعد يحقق يف عمليات إطالق النار عىل املدنيني الفلسطينيني العزل التي تنتج عنها إصابات غري قاتلة، بل وحتى 

 يوما من 60لعام العسكري شكوى رسمية بهذا الخصوص يف غضون الخطرية منها، إال إذا استلم مكتب املدعي ا

 .  تاريخ وقوع حادثة إطالق النار

ُويف العديد من الحاالت، يحجم الفلسطينيون الذين تعرضوا إلصابات من هذا القبيل عن تحرير شكاوى رسمية 

اذ السلطات اإلرسائيلية إلجراءات جراء انعدام ثقتهم يف عملية التحقيق، وخوفهم من أن يقود تحرير شكوى إىل اتخ

أو ) خاصة إذا كانوا يشاركون يف احتجاجات غري قانونية أو رمي الحجارة وقت حدوث اإلصابة(انتقامية بحقهم 

وأما الفلسطينيني الراغبون يف تحرير شكاوى رسمية فيواجهون عقبات كأداء .  ألسباب أخرى ال عىل التعيني

ات عىل وجه التحديد وجود مكاتب املدعي العام العسكري حيث يجب تقديم أخرى؛ ويربز من بني تلك العقب

الشكاوى يف أماكن يصعب عىل فلسطينيي الضفة الغربية الوصول إليها أو دخولها نظرا ألنها تقع داخل إرسائيل 

قرتاب منها أو داخل قواعد الجيش اإلرسائييل يف الضفة الغربية، وهي مواقع يخىش الكثري من الفلسطينيني من اال

وباملحصلة، فمن يرغب من املدنيني الفلسطينيني بالتقدم بشكاوى عىل هذا الصعيد، فيمكنه القيام .  أيما خشية

بذلك عرب محام، وهو ما ينطوي عىل تكلفة باهظة، أو من خالل املنظمات املحلية املعنية بحقوق اإلنسان، والتي 

 .   الضخم من القضاياتعاني من محدودية قدراتها عىل متابعة العدد

ّويف عدد من الحاالت التي يرد وصفها أدناه، تعرض مدنيون فلسطينيون عزل  إلصابات خطرية جراء إطالق  ُ

ولقد أصبح .  الجنود اإلرسائيليني الرصاص عليهم أو نريان األسلحة األخرى، ويف ظل مالبسات لم يتم التحقيق فيها

ُومع ذلك، فلم تتح لجميع ضحايا هذه الحاالت إمكانية .   طويلة األمدالبعض منهم يعاني من إعاقات دائمة أو

 . االحتكام إىل العدالة أو الحصول عىل تعويضات

.  2012ترشين الثاني /  نوفمرب19إلصابة دائمة بتاريخ )  عاما17 (محمد سعيد عيل حسن بدنتعرض الطالب 

 من زمالئه يف مدرسة 500صابة كان قد رشع هو وحوايل وقال محمد ملنظمة العفو الدولية أنه يف يوم تعرضه لإل

يف " عمود الدفاع"ُتقوع الثانوية بتنظيم احتجاج ضد عملية الجيش اإلرسائييل يف غزة، والتي عرفت باسم عملية 

وما فاقم من شعور الطلبة بالغضب يف ذلك اليوم وفاة رجل من القرية جراء املرض الذي ألم به أثناء .  حينه

 : وأضاف الفتى قائال. يف الحجز يف عهدة إرسائيلوجوده 

وكان الشباب عىل جانبي الطريق املحاذي ملدرسة فيما .  عندما وصلت، كانت الصدامات قد بدأت بالفعل" 



 الزناد عىل بالضغط سعداء 

 الغربية الضفة يف املفرطة للقوة إرسائيل استخدام

 

 2014 شباط/فرباير  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 15/002/2014: الوثيقة رقم

34 

كان الجيش عىل األرض املواجهة ومن خلفه سيارات 

وكانت املسافة الفاصلة بني .  الجيب العسكرية

 إىل 100ش حوايل الشباب وقاذيف الحجارة والجي

 . مرتا150

ُوأطلقت قنابل الغاز املسيل للدموع لحظة  

.  ُوصويل، كما ألقيت بعض القنابل الصوتية

واستهدف الجيش الفتية بقنابل الغاز املسيل 

قنابل (وكانوا يطلقون .  للدموع بشكل مبارش

وحينها كنت أقف بعيدا بعض .  مبارشة علينا) الغاز

ثم انسحب .  نوعا مااليشء وأقف خلف الشباب

كانت الساعة تشري إىل حوايل الثامنة .  الجيش

صباحا، وأطلقوا قنابل الغاز املسيل للدموع أثناء 

وهدأت األمور قليال لربهة، واصبح .  انسحابهم

الجيش بعيدا جدا، فنزلنا إىل املكان ووقفنا نراقب 

 .وننتظر ما سوف يقدم الجيش عليه

لقد أصابتني ف.  وفجأة شعرت بألم حاد 

وسمعت صوت إلطالق .  رصاصة يف جانبي األيرس

 57.ولقد أصابتني إحداهما.  رصاصتني

ُونقل محمد إىل أحد مستشفيات الخليل حيث أدخل إىل العناية املكثفةبغية عالج الرضر الذي لحق ببطنه ومثانته ُ  .

 . لسوائل جراء اإلصابات التي لحقت بهُويضطر محمد اآلن إىل استخدام الكريس املتحرك وال يمكنه تناول غري ا

الفلسطينية قيام الجنود بالرد يف " ًوكالةمعا اإلخبارية"ُويظهر مقطع مصور للحادثة التقطه مصور يعمل مع 

بادئ األمر عىل الطلبة الذين كانوا يقذفون الحجارة من خالل إطالق قنابل الغاز املسيل للدموع عليهم قبل أن 

ْمن ثم يظهر أحد جنديني يقفان عىل ربوة تقع عىل بعد مسافة قصرية وقد أطلق فجأة و. يقوموا باالنسحاب

رصاصتني باتجاه الطلبة؛ ولم يظهر يف املقطع ما يفيد بأن حياة الجندي أو رفاقه كانت يف خطر لحظة إطالقه 

  58.ميله ويدفعه بعيداومبارشة بعد إطالق العيارات النارية، يظهر الجندي الثاني وهو يهرول باتجاه ز.  النار

ُوأبلغ محمد سعيد عيل حسن بدن عن الحادثة لدى الرشطة اإلرسائيلية يف عتصيون، ولكنه أحبط جراء النهج الذي 

 : وقال محمد ملنظمة العفو الدولية.  اتبعه الضباط الذين قدم إفادته أمامهم

وعندما دخلت .   مساءا6ب حتى الساعة قيل يل ان أتوجه إىل املكتب اإلرسائييل، ومكثت هناك يف االستجوا"

ولم يسمح .  ُاضطر جدي لحميل من الكريس املتحرك ووضعي عىل كريس داخل الغرفة... غرفة االستجواب 

املرشف عىل االستجواب لجدي بالدخول، وعندما أصبحت وحدي يف الداخل اتهمني برمي الحجارة، وبدال من 

اب وتحقيق معي، واتهمني برمي الحجارة وطلب مني أن أذكر اسماء أن أديل بإفادتي، تحول األمر إىل استجو

 59."اآلخرين الذين قاموا بإلقاء الحجارة أيضا

باإلعاقة  إثر إطالقً) عاما17(أصيب محمد سعيد عيل حسن بدن

 19الجنود اإلرسائيليني النار عليه يف إحدى املظاهرات يف 

 Amnesty International ©. 2012ترشين الثاني /نوفمرب
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ُوحتى الساعة وعىل حد علم منظمة العفو الدولية، فلم يعاقب الجندي الذي أطلق النار عىل محمد سعيد  ولم يتخذ  ُ

 .أي إجراء تأديبي بحقه

الذي يعمل مديرا )  عاما25(وسيم نضال سليمان سعيد ت خطرية، وهو وثمة فلسطيني آخر تعرض إلصابا

وقال ملنظمة العفو الدولية أنه شارك يف االحتجاجات التي .  ألحد مقاهي اإلنرتنت باإلضافة إىل كونه ناشط سيايس

 14 يف بعد انطالقها" عمود الدفاع"ُنظمت يوميا يف الخليل ضد هجوم الجيش اإلرسائييل عىل غزة يف عملية 

، ولكنه تعرض لإلصابة يف خامس أيام النزاع املسلح الذي استمر ثمانية أيام؛ وقال 2012ترشين الثاني / نوفمرب

 : وسيم

ترشين الثاني، بدأ االحتجاج صباحا، وكما جرت العادة يف جميع االحتجاجات، فلقد بدأ /  نوفمرب19يف " 

وكان حينها الكثري من الغاز املسيل للدموع يمأل الجو .  وانضممت إىل الجموع عند وقت الظهرية.  سلميا

لقد كنت وحدي وانضممت إىل .  وكذلك الكثري من الرصاص املغلف باملطاط وغري ذلك من اشكال الرصاص

 . ُاالحتجاج وشاركت يف رمي الحجارة عىل الجيش الذي كان يطلق نريان أسلحته

وبعد أن .  وقود، وبدأ الجيش يطلق الرصاص الحي عرصا، كنت خلف محطة ال4:30ويف حوايل الساعة  

 60."نجحت يف الفرار من الغاز املسيل للدموع، فلم أتمكن من تفادي اإلصابة بالرصاص الحي

ونتيجة لذلك، فلقد تمزقت مثانته .  واثناء محاولته الفرار، تلقى رصاصة يف إحدى ساقيه وأخرى يف جسده

 .ية الحثيثة يف املستشفىوأمعائه، وتطلب ذلك إدخاله إىل العنا

)  عاما17(، وسام نضالُ عاما والعاطل عن العمل، ويدعى 17وبعد ثالثة أشهر، أصيب شقيقه البالغ من العمر 

 للمطالبة بأن يسمح الجنود 2013شباط /  فرباير22لدى انضمامه إىل احتجاج مع فلسطينيني آخرين بتاريخ 

الخليل، وهو شارع الشهداء، الذي يقرص الجيش استخدامه عىل اإلرسائيليون لهم بالدخول إىل أحد شوارع 

 مساءا،  تزامنا مع اصطدام 8:30ُوقال وسيم ملنظمة العفو الدولية أنه أصيب يف حوايل الساعة .  املستوطنني فقط

 : الجنود اإلرسائيليني مع املحتجني الفلسطينيني الذين كانون يقذفونهم بالحجارة

كنت أخىش أنهم كانوا يستهدفونني، وعرفت أنهم كانوا يطلقون الرصاص .. .كنت أختبئ خلف شجرة" 

ومع استمراري بالجري تبعتها ... وبمجرد ما غادرت موقعي، أصابتني رصاصة.  الحي، فلذا حاولت الفرار

ُومن ثم أصبت برصاصة .  رصاصة مطاطية ثانية وأصابت قدمي اليمنى عند طرف كاحيل الخارجي

 61." منطقة الخرصمطاطية ثالثة يف

 50وقال أن الجندي الذي يعتقد أنه مسؤول عن إطالق النار عليه أثناء فراره قد أصابه من عىل مسافة تبلغ حوايل 

 . ًمرتا

وال تعلم منظمة العفو الدولية بوجود أية تحقيقات إرسائيلية يف حادثي إطالق النار املنفصلني، واللذان شهدا 

ولم يتقدم الشقيقان بشكوى للسلطات اإلرسائيلية بعد .   الجنود اإلرسائيلينيإصابة شقيقني وجرحهما برصاص

إطالق النار عليهما وإصابتهما؛ وقال الشقيقان ملنظمة العفو الدولية أنهما ال يؤمنان بنظام العدالة العسكري 

 .اإلرسائييل

 من الشلل النصفي عقب إلصابة خطرية تركته يعاني)  عاما12 (عطا محمد عطا موىس صباح رشاكةوتعرض 
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شباط /يرالجنود يتفرجون بينما يقوم املستوطنون بالهجوم عىل الفلسطينيني وممتلكاتهم يف قرية قرصة، فربا

2013.© Private

 عىل مقربة من مدرسته 2013أيار /  مايو20قيام جندي إرسائييل بإطالق النار عليه باستخدام الذخرية الحية يف 

ويف اليوم السابق، قام أحد زمالء عطا برمي حقيبته املدرسية من .  يف مخيم الجلزون لالجئني القريب من رام الله

ولم يتجرأ عطا .  نة بيت إيل القريبة ويف منطقة يستخدمها الجنود اإلرسائيليونفوق سور املدرسة باتجاه مستوط

عىل استعادة حقيبته ولكنه حاول القيام بذلك يف اليوم التايل بعد توجهه إىل إحدى البقاالت وقيامه برشاء املرطبات 

 : يةوقال عطا ملنظمة العفو الدول.  وبعد ذلك، وأثناء سريه تعرض إلطالق نار.  منها

ولم يكن هناك .  وكان هناك أطفال آخرون يف الجوار؛ كانوا منهمكني يف اللعب.  لم أسمع صوت الرصاصة" 

فرصخت .  وسقطت عىل األرض ورأيت املزيد من الجنود.  ُورأيت الجندي بعد أن اصبت.  أحد يرمي الحجارة

ووضعني يف سيارة .  قام هو بحميلفاستدعوا شابا و.  مستنجدا فجاء األطفال ولكنهم لم يستطيعوا حميل

 62."واصطحبني إىل مستشفى املستقبل، ولكنهم رسعان ما قاموا بنقيل إىل مستشفى رام الله

وأمىض عطا أكثر من ثالثة أشهر يف املستشفى، ووصف حادثة تعرضه إلطالق النار ملنظمة بتسيلم وغريها من 

.  ائية يف الرشطة العسكرية بفتح أي تحقيق يف الحادثةولم يقم قسم التحقيقات الجن.  منظمات حقوق اإلنسان

، قال عطا أنه لم يتصل به أحد من 2013أيلول / وعندما أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معه يف سبتمرب

 .ْالجيش أو الرشطة اإلرسائيليني

 

 

 عنف املستوطنني واستخدام الجيش للقوة املفرطة 

عتداءات نفذها مستوطنون إرسائيليون مسلحون عىل منازل الفلسطينيني ُجرح مئات الفلسطينيني أثناء ا

وتمت بعض تلك االعتداءات أحيانا بوجود .  وبساتينهم وكرومهم وغري ذلك من ممتلكاتهم خالل السنوات األخرية

ساعدة جنود الجيش اإلرسائييل الذين اكتفوا باملراقبة أو تقاعسوا عن التدخل أو ساهموا مساهمة فعالة يف م

 فلسطينيا، بينهم 480ُووفق ما افاد به مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، فلقد أصيب .  املستوطنني

/  وديسمرب2011كانون الثاني /  أطفال، جراء عنف املستوطنني يف الضفة الغربية خالل الفرتة من يناير110

لس عىل سبيل املثال، وثق املجلس القروي حاالت شهدت ففي قرية قرصة الواقعة جنوب ناب.  2013كانون األول 

قيام مستوطنني من يش كوديش وغريها من املستوطنات والبؤر االستيطانية غري الرشعية القريبة بشن عرشات 
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كما افاد مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون .  االعتداءات العنيفة عىل القرية وسكانها خالل السنوات األخرية

ُ فلسطينيا، بينهم طفالن، قد جرحوا جراء اعتداءات املستوطنني يف القرية خالل الفرتة ما بني 14ة أن اإلنساني

وشملت هذه االعتداءات قيام املستوطنني بحمل .  2013كانون األول /  وديسمرب2011كانون الثاني / يناير

 .تهمالسالح واستخدامهم للذخرية الحية ضد الفلسطينيني الذين يحاولون مقاوم

لدى محاولته رفقة اربعة من أبناء )  عاما19(ُ، أطلقت النار عىل عمار مسامري 2013كانون الثاني /  يناير10ويف 

عمومته الحيلولة دون قيام مستوطنني من يش كوديش وغريها من املستوطنات املحيطة بالقرية من اقتالع 

 : وقال عمار ملنظمة العفو الدولية.  ينينياألشجار وتدمريها يف بساتني قرصة العائدة ملكيتها للفلسط

وكانت املسافة .  ُلم أكن بالكاد قد وصلت إىل املكان حتى أصبت برصاصة قبل حتى أن أقوم بأي يشء" 

ولم يكن هناك جنود لحظة ...  مرتا عىل األرجح30ّالفاصلة بيني وبني املستوطن الذي أطلق النار عيل حوايل 

لرصاصة، سقطت عىل األرض، ولم يتمكن الشباب من أخذي يف بادئ األمر جراء كثافة وعندما أصابتني ا.  وصويل

وتمكن ابن عمي واآلخرون من الوصول إىل مكاني ...  ُوأصبت يف أعىل فخذي اليمن من الجهة األمامية.  إطالق النار

 63."يف نهاية املطاف وحملوني بعيدا باتجاه مركز القرية

ين كانوا متواجدين يف املكان لحظة تعرض عمار إلطالق النار وإصابته أن العرشات من وقال القرويون اآلخرون الذ

الجنود اإلرسائيليني وصلوا إىل املكان بعد ذلك مبارشة، ولكنهم تقاعسوا عن القيام بأي يشء ضد املستوطنني عىل 

غاز املسيل للدموع والرصاص الرغم من أنهم كانوا الطرف املعتدي؛ وعوضا عن ذلك، فلقد أطلق الجنود قنابل ال

 .املغلف باملطاط عىل القرويني الفلسطينيني الذين تجمعوا من أجل مقاومة عنف املستوطنني

فلم تقم السلطات اإلرسائيلية .  لقد قام املستوطن الذي أطلق النار عىل عمار بفعلته هذه مع إفالته التام من العقاب

 . ىل تحديد هوية مطلق النار وجلبه للمثول أمام العدالةبفتح تحقيق أبدا  ولم تتخذ خطوات تهدف إ

ولقد تقدم القرويون يف قرصة بعرشات الشكاوى لدى الرشطة اإلرسائيلية ضد اعتداءات املستوطنني، ولكن ال حياة 

 : وقال عبد العظيم ملنظمة العفو الدولية.  ملن تنادي، وفق ما أفاد به عبد العظيم وادي رئيس املجلس القروي

وال نتظاهر من خالل املسريات أو االعتصامات، بل نخرج من .  ُتفرض االعتداءات علينا عنوة، وال تتوقف ابدا" 
وعندما يحصل اعتداء، يوجه النداء إىل  أهايل القرية كي يهبوا للدفاع عن باقي .  أجل حماية أنفسنا وقريتنا

وعادة ما نجد الجيش .  رية وعىل مقربة من املستوطناتالقرويني، خاصة أولئك الذين تقع أراضيهم عىل أطراف الق
وعندما نبدأ باالحتجاج، يرضبنا الجيش .  رابضا عىل رؤوس التالل املجاورة يراقب بينما يعيث املستوطنون فسادا

 64."بيد من حديد

ه قتيال أثناء فأردو)  عاما37(، أطلق الجنود اإلرسائيليون النار عىل عصام بدران 2011أيلول /  سبتمرب23ويف 

وفتح قسم .  احتجاج شهدته قرية قرصة ضد اعتداءات املستوطنني عىل األرايض اململوكة للفلسطينيني يف القرية

شباط /  فرباير5ُالتحقيقات الجنائية يف الرشطة العسكرية تحقيقا يف أعقاب مقتل عصام ولكن التحقيق أغلق يف 

 . اتهام ضد أي كان دون الكشف عن نتائجه أو التقدم بالئحة2013
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حاالت القتل واإلصابة الناجمة . 3
  عن استخدام األسلحة األخرى

ُأود أن يحال الضابط الذي أطلق عبوة الغاز "
 إلى  ...المسيل للدموع باتجاهي مباشرة

 ".المحاكمة
ت اإلرسائيلية أثناء مظاهرة يف ُالذي أصيب يف رأسه جراء عبوة الغاز املسيل لدموع التي أطلقتها القوا)  عاما17(ُوئام برهم 

 .2012نيسان /  إبريل27كفر قدوم بتاريخ 

ُتويف عدد من الفلسطينيني يف السنوات األخرية 

وتعرض آخرون منهم إلصابات خطرية جراء إساءة 

استخدام القوات اإلرسائيلية بشكل جيل للقوة املميتة 

.  بأنواع أخرى من الذخائر من غري الذخرية الحية

ت األسلحة والذخائر املستخدمة عىل هذا وشمل

املغلف باملطاط ) املعدني(الصعيد الرصاص 

من بني وسائل السيطرة عىل " األقل فتكا"والوسائل 

ويف عام .  الحشود من قبيل الغاز املسيل للدموع

ُ، قتل متظاهر وأحد املارة جراء إصابتهما 2013

بالرصاص املغلف باملطاط الذي أطلقته القوات 

ُ، تويف 2011كانون األول / ويف ديسمرب.  رسائيليةاإل

أحد املحتجني الفلسطينيني جراء عبوة إحدى قنابل 

الغاز املسيل للدموع أصابت رأسه بشكل مبارش 

 .أطلقها جندي إرسائييل عليه من مسافة قريبة

ووفق األرقام الواردة عن مكتب األمم املتحدة لتنسيق 

 8000يقل عن ُالشؤون اإلنسانية، أصيب ما ال

فلسطينيا جراء استخدام القوات اإلرسائيلية لألسلحة 

/ من غري الذخائر الحية خالل الفرتة ما بني يناير

؛ 2013كانون األول /  وديسمرب2011كانون الثاني 

 منهم جراء 2637ُومن بني هؤالء، جرح ما اليقل عن 

ُالذي أصيب يف رأسه إصابة خطرية جراء) عاما17(ُوئام برهم 

عبوة الغاز املسيل لدموع التي أطلقتها القوات اإلرسائيلية من 

/  إبريل27مسافة قريبة أثناء مظاهرة يف كفر قدوم بتاريخ 

 Amnesty International © .2012نيسان 
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 تعرضوا 3897 قنابل الغاز املسيل للدموع، و آخرون بعبوات503ُإصابتهم بالرصاص املغلف باملطاط، وأصيب 

).  الصوتية( جراء األثر الناجم عن إلقاء القنابل اليدوية الصاعقة 90ُالستنشاق الغاز املسيل للدموع، فيما أصيب 

 35 آخرين جراء االعتداءات الجسدية عليهم، فيما تكفلت الشظايا املعدنية بإصابة 680كما لحقت إصابات بحوايل 

 طفال من إجمايل مجموع الذين تعرضوا إلصابات بتلك الذخائر، وذلك وفق ما 1522 وثمة ما اليقل عن . شخصا

 .ورد يف بيانات مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أيضا

وتعرض منظمة العفو الدولية يف الفصل الحايل من 

 إصابة بهذه 11التقرير تفاصيل ثالثة حاالت قتل و

 .صت املنظمة عىل توثيقهاالذخائر حر

تعترب منظمة العفو الدولية أن إطالق الرصاص 

املغلف باملطاط هو أحد اشكال القوة املميتة، وانه 

ينبغي بالتايل حظر استخدامها إال يف الحاالت التي 

تتسق بشكل كامل واألحكام الخاصة بشأن القوة 

  مبادئ"املميتة باستخدام األسلحة النارية الواردة يف 

األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة 

واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ 

وهكذا، فإذا كان ال يمكن أبدا تفادي ".  القوانني

استخدام القوة املميتة من أجل حماية األرواح دفاعا 

ُعن النفس أو عن اآلخرين، فيسمح حينها للعنارص 

ا كامال عىل التعامل مع األسلحة األمنية املدربني تدريب

النارية، عىل أن يكونوا خاضعني ملتابعة وتعليمات 

ورقابة سليمة، القيام باستخدام القوة املميتة بالحد 

األقىص الرضوري للتصدي للتهديد الوشيك الذي قد 

ينجم عنه املوت أو التعرض إلصابة خطرية، ولكن 

 غري رشيطة أن تكون الوسائل األقل عنفا وتطرفا

  65.كفيلة بإنجاز الهدف املنشود

لجنة التحقيق يف الصدامات "ُ، خلصت لجنة تحقيق رسمية إرسائيلية عرفت باسم 2003أيلول /  سبتمرب2ويف 

وترأسها قايض املحكمة " 2000ترشين األول / التي وقعت بني حرس الخنادق ومواطنني إرسائيليني يف أكتوبر

ُصاص املغلف باملطاط يدرج ضمن قائمة األسلحة املميتة، واوصت بعدم استخدام العليا، ثيودور أور، إىل أن الر

، ناشدت منظمتان 2013تموز /  يوليو30  ويف 66.قوات األمن لها أثناء حفظ األمن والنظام يف املظاهرات

طات اإلرسائيلية ُإرسائيليتان تعنيان بحقوق اإلنسان، وهما جمعية الحقوق املدنية يف إرسائيل ومنظمة بتسيلم، السل

التوقف عن استخدام الرصاص املغلف باملطاط لدى حفظ األمن والنظام يف املظاهرات داخل األرايض الفلسطينية 

  إال أنه وعىل الرغم من األدلة الدامغة التي تكشف الخطر املميت الذي ينطوي استخدام هذا النوع من 67.املحتلة

ناشدات املوجهة إىل السلطات اإلرسائيلية بالتوقف عن هذه املمارسة، فال الرصاص عليه أثناء املظاهرات، وتكرار امل

ُوقتل اثنان .  زالت القوات اإلرسائيلية مستمرة يف إطالق الرصاص املغلف باملطاط عىل املحتجني يف الضفة الغربية

لقوات اإلرسائيلية ُ، وجرح العرشات جراء قيام ا2013من املحتجني الفلسطينيني يف الضفة الغربية خالل عام 

 . بإطالق الرصاص املغلف باملطاط عليهم

عني عن حقوق اإلنسان، يمسك باسم التميمي، أحد املداف

رصاصات مغلفة باملطاط  أطلقتها القوات اإلرسائيلية، إثر 

 Amnesty International © .مظاهرات يف قرية النبي صالح
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 وأوامر 2012كانون الثاني / ووفق ما أفادت به منظمة بتسيلم، تقر تعليمات الجيش بشأن فتح النار يف يناير

الرشطة باحتمال أن يكون الرصاص املغلف باملطاط مميتا، ولكنها تقيد استخدامها بدال من أن تفرض حظرا 

 مرتا، 60 و50ووفق ما ورد، تحدد هذه التعليمات الحد األدنى من مدى إطالق النار بما يرتاوح بني .  عليه

ويستدعي ذلك قيام الجندي بفتح النار من وضعية الثبات مع توافر رؤية واضحة، قبل أن يقوم بعدها بالتصويب 

وتحظر هذه التعليمات .   غريهاعىل ساقي الشخص فقط يف حال تحديده كمصدر يشكل خطرا عىل قوات األمن أو

، حظرت 2003ومنذ العام .  استخدام الرصاص املغلف باملطاط ضد النساء واألطفال يف جميع الظروف واألحوال

الحكومة اإلرسائيلية استخدام الرصاص املغلف باملطاط داخل إرسائيل وضد اإلرسائيليني إال إذا كانوا يشكلون 

 68.منخطرا وشيكا عىل عنارص قوات األ

اإلجراءات الخاصة "وعىل صعيد استخدام العوامل الكيميائية املهيجة، ووفق ما افادت به منظمة بتسيلم، فتنص 

الصادرة عن الرشطة اإلرسائيلية عىل حرص استخدام الغاز املسيل للدموع يف " باستخدام وسائل حفظ النظام العام

".  ي من شأنها أن تشكل خطرا عىل السالمة العامةاالضطرابات الخطرية الت"الحاالت التي تستدعي تفريق 

 إطالق الغاز 2012كانون الثاني / وباإلضافة إىل ذلك، فتحظر تعلميات الجيش الخاصة بإطالق النار يف ناير

املسيل للدموع داخل أماكن مغلقة واملناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مما يعني أن قاذفات قنابل الغاز املسيل 

كما تحظر التعليمات .  وع التي تطلق رشقات من القنابل اليدوية هي أيضا محظورة يف ظل مثل تلك الظروفللدم

إطالق عبوات الغاز املسيل للدموع املصنوعة من األملنيوم مبارشة عىل املتظاهرين، حسب ما ورد يف تقرير منظمة 

  69.بتسيلم

لتي توردها منظمة بتسيلم لتعليمات الجيش الخاصة بإطالق ولم يؤكد الجيش أو السلطات اإلرسائيلية التفاصيل ا

 "وتنص .  ، كما أنهما لم تكشفا النقاب عن تفاصيل تلك التعليمات2012كانون الثاني / النار والصادرة يف يناير

" قواننيمبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ ال

استحداث طائفة واسعة قدر اإلمكان من الوسائل، وتجهيز موظفي "عىل أنه ينبغي عىل سلطات إنفاذ القوانني 

إنفاذ القانون بمختلف أنواع األسلحة والذخائر التي من شأنها إتاحة استخدام أشكال متفاوتة من القوة واألسلحة 

يتة املسببة للعجز يف الحركة أو شللها من أجل استخدامها يف باألسلحة غري املم"ُبما يف ذلك ما يعرف " النارية

ٍولكن رشيطة أن يخضع استخدامها لتقييم متأن وبشكل مقيد بحيث ال يتسبب يف حصول وفيات " األوضاع املالئمة
كما تشرتط املبادئ األساسية .  أو إصابات لألشخاص من خالل االستخدام التعسفي أو املسيئ أو املفرط للقوة

جهيز موظفي أجهزة إنفاذ القانون بدروع وخوذات وسرتات واقية من الرصاص ووسائل نقل مصفحة يف سبيل ت

  وعىل صعيد تفريق التجمعات وفضها إذا كانت غري 70.التقليص من الحاجة إىل استخدام أي نوع من األسلحة

دي استخدام القوة أو، يف حال لم ُمرشوعة ولكنها غري عنيفة أيضا، فيطلب من موظفي أجهزة إنفاذ القانون تفا

وثمة التزام إيجابي يقتيض من .  ُيكن ذلك حال عمليا، تقييد استخدام مثل تلك القوة بالحدود الرضورية الدنيا

 71.املسؤولني تيسري التجمعات السلمية واملساهمة إيجابيا يف حماية املشاركني فيها

وأجهزة إطالقها يف األرايض الفلسطينية املحتلة من أجل حفظ " كااألقل فت"وتستخدم القوات اإلرسائيلية املقذوفات 

وتعترب .  األمن والنظام أثناء االحتجاجات، مما أدى إىل وقوع بعض اإلصابات الخطرية، بل وحتى بعض الوفيات

 خصائص إال أنها تظل أسلحة تمتلك" أسلحة غري فتاكة أو مميتة"السلطات اإلرسائيلية هذه عىل األسلحة عىل أنها 

ُتجعلها خطرية برصف النظر عن املادة التي صنعت مقذوفاتها منها، سواء أكانت من املعدن أم البالستيك أو 

ويف حال إطالقها عىل الشخص من مسافة قريبة، بوسع تلك املقذوفات .  الرغوة أو األلياف أو خليط من املواد

، وقد يتسبب وقودها الدفعي غري املحرتق 72"ةبمقتل شخص أو إصابته إصابة خطري"أن تتسبب " األقل فتكا"

ولقد أظهرت الدراسات الطبية أن احتمال التسبب بالوفاة أو اإلصابة الخطرية .  احرتاقا تاما بحروق خطرية أيضا
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وحتى إذا لم تخرتق الجسم، .  يتضاعف إذا أصابت هذه املقذوفات منطقة الرأس أو الجزء العلوي من الجسم

  وعالوة عىل ذلك، فتشري 73".التسبب برضوض للقلب والرئتني"أخرى من قبيل " إصابات بليغة"ُفيمكن أن تحدث 

بعض األدلة إىل أن النساء يتعرضن لخطر اإلصابة بأرضار أكرب من املقذوفات املطاطية مقارنة بالرجال، وخاصة 

ك عن أن األطفال واملراهقني إذا ما أصابت مناطق الجمجمة والعينني والدماغ والرئتني والكبد والطحال، ناهي

  وتشري إحدى الدراسات إىل أنه من أجل تفادي التسبب 74.ُيواجهون خطرا متعاظما إذا ما أصيبوا بتلك املقذوفات

من " أدنى بكثري"بإصابات خطرية لصدر املرأة، ينبغي أن تكون رسعة املقذوفات املطاطية املنطلقة من قاذفاتها 

 75.فات بها من العديد من األسلحة املتوفرة يف السوق حالياالرسعات التي تنطلق املقذو

وعالوة عىل ذلك، تكرب أرجحية تسبب املقذوفات بإصابات غري مربرة بفعل عدم دقة معظم األسلحة املتوفرة يف 

ويف دراسة مشرتكة أجراها معهد األبحاث التطبيقية يف جامعة بينسيلفانيا .  السوق حاليا وعدم موثوقيتها

مية ودائرة رشطة لوس أنجيليس عىل طائفة من املقذوفات ذات التأثري الحركي، اتضح أن، يف أكثر من نصف الحكو

 سم، أي أكرب من عرض أو سماكة جسم 45 مرتا كانت فوق  23الحاالت، نسبة االنتشار أو التشتت من عىل بعد 

دقة من مخاطر إصابة أفراد غري ضالعني   ويفاقم هذا القدر من انعدام ال76.رجل عادي من مقدمة جسمه إىل ظهره

ُيف الحادثة، أو إصابة الهدف املعني ولكن يف مناطق من جسمه يحتمل أن تؤدي إىل مقتله أو إصابته إصابة 

وما يعزز من بواعث القلق هذه احتمال احتواء ظروف الطلقات عىل مقذوفات متعددة، إذ أظهرت .  خطرية

  وما قد يزيد األمر سوءا عىل صعيد عدم الدقة 77".غري دقيق"ملقذوفات دراسات مستقلة أن هذا النوع من ا

ترتد أو تصطدم شظاياها باألرض فرتتد (بمعنى أن الطلقات " بإطالق النار بالتعاقب"ُواملوثوقية هو ما يعرف 

ة ويف الوقت الذي ال يقلص ذلك بشكل كبري من رسع).  نحو الهدف بدال من إصابتها األشخاص بشكل مبارش

 مما يخلق مخاطر إضافية لعنارص األمن 78الطلقات، إال أنه يجعل من غري املمكن التنبؤ بمنحنى تحليق الطلقات،

 .   وعامة الناس

أو رصاص مطاطي مصنوع من املطاط الخالص أو " أقل فتكا"وعليه، فيمكن أن يتسب إطالق مقذوفات 

اعتمادها واستخدامها من طرف املوظفني املكلفني البالستيك بحدوث وفيات وإصابات خطرة، وينبغي أن يكون 

وال .  بإنفاذ القانون رشيطة أن يكونوا خاضعني لتعليمات صارمة كما هي الحال يف استخدام األسلحة النارية

ينبغي أبدا إطالق هذه املقذوفات أو قذفها إال إذا اقتضت الرضورة القصوى ذلك، وعىل أن يتم ذلك عىل أيدي 

بني تدريبا جيدا عىل استخدام األسلحة النارية وخاضعني لتعليمات ورقابة ومتابعة فعالة بغية عنارص أمن مدر

تفادي استخدام القوة املميتة من أجل حماية األرواح دفاعا عن النفس أو اآلخرين يف وجه خطر املوت املحقق أو 

 التقليص من خطر التسبب بأذى غري اإلصابة الخطرية؛ وحني استخدامها،  فينبغي أن يتم ذلك بأسلوب يهدف إىل

وعىل نحو مشابه، فال ينبغي .  رضوري إذا اتضح أن الوسائل األقل عنفا أو تطرفا غري كافية لتحقيق ذلك الهدف

تصويب الظروف والقنابل اليدوية التي تحتوي عىل مواد كيميائية مهيجة عىل فرد بعينه بني الحشود التي تهدف 

 .  هاتلك املقذوفات إىل تفريق

ُ، ينبغي أن يشرتط عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ "األقل فتكا"وعالوة عىل ذلك وقبل استخدام املقذوفات املميتة أو 

القانون قيامهم بالتعريف عىل أنفسهم أوال بصفتهم الرسمية، ومن ثم إعطاء تحذير واضح بشأن عزمهم استخدام 

أكد من احرتام مقتىض التحذير، إال إذا كانت مراعاة هذه الخطوات هذا النوع من األسلحة، مع ترك مهلة كافية للت

تنطوي عىل تعريض موظفي أجهزة إنفاذ القانون للخطر دون مربر، أو إذا كان ذلك من شأنه أن يشكل خطر وفاة 

ُأشخاص آخرين أو إصابتهم، أو إذا كان سوف يعد ذلك من غري املالئم أو عديم الجدوى يف ظل ظروف الحادثة 

وينبغي تفعيل نظام للمراقبة واإلبالغ يف كل مرة يستخدم فيها موظفو أجهزة إنفاذ القانون .  املعنية ومالبساتها

 . مثل تلك األسلحة اثناء تأديتهم لواجباتهم
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وعند استخدام الهراوات، فينبغي توافر تدريب منتظم وقواعد صارمة تحكم عمل موظفي أجهزة إنفاذ القانون 

ويكتيس هذا األمر أهمية قصوى نظرا لضعف بعض أجزاء الجسم .  من اإلصابات غري املقصودةبغية التقليص 

إذ قد تقود الرضبات القوية عىل الرأس والعنق والحلق .  أمام رضبات الهراوات وسهولة تعرضها إلصابة جراء ذلك

كل الكدمات أو تمزق إصابات ذات شأن قد تأخذ ش" إىل  والضفرية الشمسيةوالعمود الفقري وأسفل الظهر

فيما يمكن أن تفيض الرضبات " األعضاء الداخلية، بما يف ذلك القلب أوالكبد أوالطحال أو الكىل أو إصابات الرأس

عىل العظام واملفاصل، بما فيها الركبتني والكاحلني، إىل حدوث خلع أو كسور فيها ناهيك عن اإلصابات التي تلحق 

 79.باألنسجة اللينة

  القتلى 1.3
 متأثرا بجراحه 2013ترشين الثاني /  نوفمرب28يف املستشفى بالقدس بتاريخ )  عاما26 (محمود عوضُتويف 

 ، وذلك حني أصابت رصاصة مغلفة باملطاط رأسه أطلقها جندي 2013آذار /  مارس1ُالتي أصيب بها يف 

د عوض يف مطعم عمه ذلك اليوم كي كان محمو.  إرسائييل أثناء مظاهرة بالقرب من نقطة تفتيش الجيش يف قلنديا

يساعد يف أعمال البناء، وتزامن ذلك مع اندالع اشتباك يف حوايل الساعة الواحدة بعد الظهر بني جنود إرسائيليني 

وأقدم هؤالء عىل رمي .  متمركزين يف نقطة تفتيش قريبة تابعة للجيش وبضع عرشات من املحتجني الفلسطينيني

.  الذين ردوا بإطالق قنابل الغاز املسيل للدموع والرصاص املغلف باملطاط عليهم جميعاالحجارة باتجاه الجنود 

 عرصا، كان محمود عوض يقف عىل 4:15ويف حوايل الساعة .  واستمر األمر عىل هذه الحال أكثر من ثالث ساعات

ها أحد الجنود ُسطح مطعم عمه رفقة شخص آخر عندما أصيب يف مؤخرة رأسه برصاصة مغلفة باملطاط أطلق

ومن غري الواضح ما إذا كان محمود يكتفي بمراقبة األحداث لحظة تعرضة إلطالق النار أم أنه كان .  اإلرسئيليني

وقامت إحدى سيارات اإلسعاف بنقله إىل مجمع فلسطني .  يشارك يف رمي الحجارة وغري ذلك من أشكال االحتجاج

ُولقد تويف هناك بعد تسعة أشهر بالضبط .  ستشفى هداسا يف القدسُالطبي يف رام الله، حيث نقل من هناك إىل م

، أخطر مكتب املدعي العام العسكري 2013ترشين الثاني /  نوفمرب14ويف .  من يوم تعرضه لتلك اإلصابة القاتلة

    80.منظمة بتسيلم أنه قد تم فتح تحقيق يف املوضوع

يف )  عاما22 (محمد عصفورُكما تويف 

آذار /  مارس7اريخ املستشفى بت

، أي بعد أسبوعني من إصابته يف 2013

رأسه برصاصة مغلفة باملطاط أطلقها 

جندي إرسائييل أثناء احتجاج يف قرية 

عابود القريبة من رام الله، حيث يسكن 

وأقر شهود العيان الذين .  محمد

حرضوا واقعة إطالق النار عىل محمد 

عصفور أنه كان رفقة مجموعة من 

ملنهمكني يف رمي الحجارة الشباب ا

باتجاه الجنود اإلرسائيليني الذين كانوا 

يحاولون بدورهم قمع االحتجاج؛ كما 

كان الشهود يقفون عىل بعد حوايل 

 مرتا من مكان وجود محمد 30-40

ولقد .  لحظة تعرضه إلصابته القاتلة

بعد أسبوعني من )  عاما22(، تويف محمد عصفور2013آذار/ مارس7يف

 © .يةإصابته يف الرأس برصاصة مغلفة باملطاط أطلقتها القوات اإلرسائيل

Private 
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يف سجون إرسائيل، بعد أن أعلن بعضهم نودي إىل االحتجاج من أجل التعبري عن التضامن مع األرسى الفلسطينيني 

وجوبه املتظاهرون الفلسطينيون اثناء سريهم بقوات .  ُإرضابا عن الطعام؛ ولقد نظم االحتجاج بعد صالة الظهر

وردا .  إرسائيلية دخلت القرية وبدأت بإطالق قنابل الغاز املسيل للدموع والرصاص املغلف باملطاط عىل املحتجني

لسطينيون برمي الحجارة عىل القوات اإلرسائيلية التي لم تتوقف عن إطالق قنابل الغاز املسيل عىل ذلك، بدأ الف

ُولم يصب أي جندي بأذى .  للدموع والرصاص املغلف باملطاط؛ فأصابت إحدى هذه الرصاصات محمد عصفور

ب الحادثة وأشارت إليه  أو عىل األقل هذا ما ورد يف تقرير صدر عن الجيش اإلرسائييل عق–جراء رمي الحجارة 

 .   صحيفة جريوسالم بوست، إذ لم يرش البيان إىل تعرض أي جندي إلصابة

 عاما ملنظمة العفو الدولية أنه كان متواجدا 25وقال مطيع تيسري محمد حسني الذي يعمل سباكا ويبلغ من العمر 

ري لإلصابة التي أودت بحياته، وإن يف املكان وعىل بعد بضعة أمتار فقط من محمد عصفور لحظة تعرض هذا األخ

 :  كان مطيع لم يدرك وقتها أن محمدا قد أصيب يف بادئ األمر

 مرتا أو نحو ذلك عن مكان وقوف 40كان ما يقرب من سبعة جنود يقفون حول عمود الكهرباء الذي يبعد " 

.  ؤية الجنود بوضوحوكنت أقف عىل بعد خمسة أو سبعة أمتار من محمد وكنت أستطيع مشاهدته ور.  محمد

فلقد كنا جميعا، بما يف ذلك محمد عصفور، نشارك يف رمي الحجارة عىل الجنود بينما كانوا هم يطلقون 

.  وألقى أحدهم يف لحظة ما قنبلة صوتية باتجاهنا.  قنابل الغاز املسيل للدموع والرصاص املغلف باملطاط

 محمد وهو يقع أرضا إال أنني اعتقدت أنه كان وبينما كانوا يطلقون الرصاص املغلف باملطاط شاهدت

وكنا نحاول التقهقر ولكن لم يتحرك محمد بعد سقوطه، فتوجهت أنا .  يحاول االختباء يف بادئ األمر

فركضت مرسعا إىل املنزل القريب منا وأخذت .  واآلخرون لرؤية األمر فوجدناه مصابا والدم ينزف من رأسه

إذ لم تتوفر أية سيارات إسعاف يف . أخذنا محمدا إىل املستشفى يف سلفيتمفاتيح سيارة صاحب املنزل و

  81."القرية حينها

والذي يعمل كمدرس لغات، فلقد تلقى اتصاال )  عاما54(ُوأما والد محمد، ويدعى سميح حسني صالح عصفور 

وقال ملنظمة .  فاقدا للوعيُهاتفيا يحيطه علما بإصابة ابنه، فهرع من فوره إىل املستشفى يف سلفيت ليجده هناك 

العفو الدولية أن انطباعه األول عن إصابة ابنه أنها لم تكن جد خطرية، ولكن وبعد أن قام األطباء بإجراء صور 

 : طبقية محورية اتضحت الحقيقة البشعة

ابلس قال األطباء أن الرصاصة ال زالت مستقرة يف رأسه وأننا بحاجة إىل نقله إىل مستشفى رفيديا يف ن" 

ويف األثناء كانت حالة محمد تسوء .  وقالوا أن الرصاصة قد وصلت الدماغ.  إلجراء عملية له وإزالة الرصاصة

ُويف رفيديا، أدخل إىل غرفة العمليات فورا وعقب خروجه بعد عملية استغرقت أربع .  أكثر فأكثر وبدأ يتقيأ

 82."ساعات ونصف الساعة، كان فاقدا للوعي

، رتب األطباء والعائلة لنقل محمد عصفور إىل مركز سوراسكي الطبي يف تل أبيب، عىل الرغم من وبعد بضعة أيام

أن األمر قد استغرق أقاربه عدة ايام كي يتمكنوا من استصدار تصاريح الدخول الرسمية من إرسائيل كي يتمكنوا 

 7وعي، وظل كذلك إىل أن تويف يف وعندما قاموا بذلك، وجدوه وقد أصابته الحمى وفاقدا لل.  من زيارته هناك

وقال والده أنه شاهد الرصاصة التي استأصلها األطباء من رأس محمد يف مستشفى رفيديا، .  آذار/ مارس

 ".كرة معدنية صغرية مغلفة بطبقة رقيقة من املطاط"ووصفها عىل أنها عبارة عن 

 بإطالق النار أثناء االحتجاج الذس شهدته ولم يكن محمد عصفور الضحية الوحيدة لقيام الجنود اإلرسائيليني

 .شباط /  فرباير22عبود يف 
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منظمة العفو الدولية أن كان متواجدا إىل جانب محمد عصفور، )  عاما31(نجم الدين محمود عبد املجيد أخرب 

.  رسائيلينيبيد إنه لم يره وهو يتعرض لإلصابة حينها كونه قد توغل أكثر داخل القرية من أجل تفادي الجنود اإل

ومع ذلك، فأثناء وقوفه يف الشارع الرئييس، شاهد جنديني يتقدمان باتجاهه وقد سار كل واحد منهما عىل أحد 

 مرتا لحظة محاولته االلتفاف 30جانبي الشارع، فما كان من أحدهما إال أن أطلق النار عليه من عىل بعد حوايل 

 .والفرار

ا لهم وأنظر إليهم ألرى ماذا هم فاعلون، ولكنني لم أكن أحمل حينها أي عندما أطلقوا النار عيل كنت مواجه" 

لقد .  وأصابت باطن ركبتي اليرسى.  كانت رصاصة مغلفة باملطاط مزودة برأس برغي.  يشء يف يدي

ثم زاد الجنود من رسعتهم بحيث يتسنى لهم إلقاء القبض عيل، .  شاهدتها ألنها أصابت ساقي ثم ارتدت عنها

 83."ي كنت ارصخ حينها وجاء بعض الشباب ملساعدتي وحملوني بعيداولكنن

 . يوما يف املستشفى كي يتعايف من جرحه13واحتاج األمر إىل تدخل جراحي وأمىض نجم الدين 

أن الجنود، وفق " جريوسالم بوست"آذار، أي يف اليوم التايل ملقتل محمد عصفور، أوردت صحيفة /  مارس8ويف 

مظاهرة عنيفة "شباط ردا عىل /  فرباير22يف " قد ردوا باستخدام وسائل مكافحة الشغب"ما رصح الجيش به 

  وقال الجيش 84.قام بها عرشات من الفلسطينيني الذين قاموا بإلقاء الحجارة عىل عنارص قوات األمن" وغري رشعية

. تايل بفتح تحقيق عقب وفاتهأنه لم يكن عىل علم بإصابة محمد عصفور إال بعد بضعة أيام من وقوعها، وقام بال

، أي بعد أشهر من مقتل محمد عصفور، فلم تكشف 2014شباط / وحتى وقت كتابة هذه السطور يف فرباير

السلطات اإلرسائيلية النقاب عن نتائج ذلك التحقيق أو نتائج الشكوى التي تقدمت بها منظمة بتسيلم أو حتى ما 

ُناء، تركت عائلة محمد عصفور، الذي كان يف السنة الرابعة من دراسته ويف األث.  يفيد بموعد صدور تلك النتائج

تخصص الرتبية البدنية يف جامعة القدس املفتوحة يف أبو ديس، وأفرادها يعترصهم األىس والحزن عىل فراق 

ا عىل ولدهم، وهم يتساءلون  كيف وملاذا يقوم جندي بإطالق النار عىل ابنهم مع أنه لم يكن يشكل تهديدا خطري

 . حياة أي شخص أو سالمته

ُجراء إصابته بعبوة قنبلة الغاز املسيل للدموع أطلقت عليه من مسافة قريبة )  عاما28 (مصطفى التميميُوقتل 

 اثناء 2011كانون األول /  ديسمرب9من سيارة جيب تابعة للجيش اإلرسائييل، فأصابته يف وجهه مبارشة بتاريخ 

فلقد كان سكان القرية ينظمون يومها مظاهرتهم األسبوعية احتجاجا .  النبي صالح) قرية(أحد االحتجاجات يف 

وجوبهت املظاهرة السلمية بلجوء القوات .  عىل االحتالل العسكري اإلرسائييل وإقامة املستوطنات غري الرشعية

موعة من الشبان برمي ومع تفرق املشاركني يف املظاهرة، بدأت مج.  اإلرسائيلية إىل استخدام القوة بشكل مفرط

واثناء ابتعاد إحدى املركبات املصفحة عن القرية، قام مصطفى التميمي برمي الحجارة عليها، إال أن .  الحجارة

عمله هذا لم يشكل أدنى خطر عىل حياة أي من الجنود أو حياة غريهم؛ فأطلق أحد جنود املركبة حينها عبوة غاز 

ة عرب باب مفتوح يف مؤخرة املركبة، وأصابت مصطفى التميمي يف وجهه  ملم من قاذف40مسيل لدموع من عيار 

ُوتسببت اإلصابة بنزيف حاد ونقل مصطفى .  مبارشة، كونه لم يكن يبعد حينها عن املركبة أكثر من بضعة أمتار

سات ولقد التقطت عد.  التميمي إىل مستشفى بيلينسون داخل إرسائيل حيث لفظ أنفاسه هناك يف اليوم التايل

  85.مجموعة من املصورين لحظة إطالق العبوة وإصابتها لوجه مصطفى

ُوبعد أن تقدمت منظمة بتسيلم بشكوى لدى قسم التحقيقات الجنائية التابع للرشطة العسكرية، فتح تحقيق 

لذي  دون توجيه الئحة اتهام للجندي ا2013كانون األول /  ديسمرب5باملوضوع قبل أن يتم إغالقه بعد يومني يف 

ورصح مكتب املدعي العام العسكري أن التحقيق الذي أجراه قسم .  أطلق العبوة عىل مصطفى التميمي وقتله
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بعد أن أصيب يف الوجه بعبوة الغاز املسيل أطلقها عليه أحد الجنود اإلرسائيليني من سيارة ً) عاما28(مصطفى التميمي 

 Haim Schwarczenberg © .2011كانون األول /جيب عسكرية من مسافة قريبة، ديسمرب

التحقيقات الجنائية جمع إفادات الجنود، وعاين الصور الفوتوغرافية ومقطع الفيديو الذي وثق الحادثة، وحصل 

 : وصوال إىل االستننتاج التايل" رأي خبري"عىل 

ونتيجة .  ِقت العبوة بما يتسق والقواعد والتعليمات ذات الصلة، ولم ينطو إطالقها عىل أية مخالفةُلقد أطل" 

لذلك، فلقد قرر املدعي العام العسكري إغالق ملف القضية دون اتخاذ أي تدابري انضباطية أو جنائية بحق 

  86."العنرص املعني من عنارص قوات جيش الدفاع اإلرسائييل

ورصح مكتب املدعي .  مون بالتحقيق االستماع إلفادات الفلسطينيني، ال سيما شهود العيان منهمولم يطلب القائ

أعمال الشغب العنيفة التي تضمنت إلقاء حجارة عىل محققي قسم التحقيقات الجنئاية التابع "العام العسكري أن 

 ."اث يف مرسح الواقعةللرشطة العسكرية قد أعاق عىل نحو متكرر من قدرتهم عىل إعادة بناء األحد

ُإن قتل مصطفى التميمي بطريقة غري مرشوعة والتحقيقات التي أجراها الجيش اإلرسائييل عقب ذلك لتظهر املدى 

وإن عدم إقرار .  ُالذي يسمح بموجبه لعنارص القوات اإلرسائيلية بارتكاب جرائم مع إفالتهم التام من العقاب

يل بوجود أي مخالفة أو خطأ يف مقتل مصطفى التميمي لريسل برسالة مكتب املدعي العام العسكري اإلرسائي

واضحة إىل جميع عنارص القوات اإلرسائيلية الذين يشاركون يف حفظ األمن والنظام أثناء املظاهرات يف الضفة 

ضوا الغربية، مفادها أنهم أحرار يف إساءة استخدام األسلحة بما يتسبب بقتل األشخاص وإصابتهم دون أن يتعر

 .  ألدنى قدر من املساءلة

جراء إصابته يف صدره بعبوة الغاز املسيل للدموع عالية الرسعة أطلقها أحد )  عاما30(باسم أبو رحمة ُوقتل 

وكان باسم يشارك يومها يف احتجاج .  2009نيسان /  إبريل17الجنود اإلرسائيليني من مسافة قريبة، وذلك يف 
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وكان . السياج الذي يعزل قرية بلعني عن أجزاء واسعة من أراضيها الزراعية/ سلمي أسبوعي عىل إقامة الجدار

باسم غري مسلح يومها ولم يكن يشكل أي تهديد للجنود أو غريهم لحظة إصابته، وذلك كما يظهر يف الرشيط 

فاته، أي بعد ، أعلن الجيش اإلرسائييل عن فتح تحقيق يف و2010تموز / ويف يوليو.  ُاملصور الذي التقط يف حينه

ُاكثر من سنة عىل تاريخ وقوعها؛ وفتح التحقيق عقب ضغوط مورست من قبل املنظمات املحلية املعنية بحقوق 

   87. بداعي عدم توفر األدلة2013تموز / وأغلق مكتب املدعي العام العسكري التحقيق يف يوليو.  اإلنسان

 جراء استنشاقها 2011كانون الثاني /  يناير 1يف ) ما عا36 (جواهر أبو رحمةُكما توفيت شقيقة باسم، وتدعى 

  وبعد سنة من 88.عىل ما يظهر الغاز املسيل للدموع الذي أطلقه الجنود اإلرسائيليون عىل املتظاهرين يف قرية بلعني

ُوفاتها، أعلنت السلطات اإلرسائيلية عن فتح تحقيق يف الحادثة، وذلك عقب ضغوط من جماعات إرسائيلية تعنى 

 .بحقوق اإلسنان، ولكن لم تشكف السلطات عن نتائج ذلك التحقيق بعد

 جراء استنشاقه عىل ما يظهر للغاز املسيل للدموع 2013آذار /  مارس15يف )  عاما35 (مؤيد غزاونةوتويف 

ؤيد وعمل م.  2013شباط /  فرباير22الذي أطلقه الجنود اإلرسائيليون أثناء احد االحتجاجات يف قلنديا بتاريخ 

كسائق سيارة أجرة، وكان يقود سيارته لحظة قيام اقوات اإلرسائيلية بإطالق كميات كثيفة من الغاز املسيل 

 .ُونقل مؤيد إىل مجمع فلسطني الطبي برام الله إىل أن لفظ أنفاسه األخرية هناك.  للدموع عىل سيارته وما حولها

 جراء استنشاقه الغاز املسيل للدموع 2014ن الثاني كانو/  يناير2يف )  عاما85 (سعيد جارس عيلكما تويف 

.  الذي أطلقته القوات اإلرسائيلية عىل منزله يف كفر قدوم قبل يوم من ذلك التاريخ اثناء إحدى املظاهرات يف القرية

 . وال تتوفر بحوزة منظمة العفو الدولية املزيد من املعلومات حول هذه الحالة

 درجة ترقى فيها إىل مصاف العقاب الجماعي استخدام القوة املفرطة إىل 

يتكرر لجوء الجنود اإلرسائيليني وحرس الحدود إىل استخدام القوة املفرطة بحق الفلسطينيني وغريهم ممن 

السياج، / ُيشاركون يف االحتجاجات التي تنظم أسبوعيا يف القرى التي ترضرت بشكل مبارش من تشييد الجدار

 باليهود فقط داخل الضفة الغربية، عالوة عىل إغالق الطرق وغري ذلك من اشكال ومن تواجد مستوطنات خاصة

إغالق املناطق وفرض قيود عىل حرية الحركة وغري ذلك من الحقوق، وهو ما أصبح جزءا من معالم الحياة اليومية 

 . للفلسطينيني يف ظل االحتالل العسكري اإلرسائييل

بي صالح القريبة من رام الله لجوء القوات اإلرسائيلية إىل استخدام الوسائل فعىل سبيل املثال، تكرر يف قرية الن

والقنابل ) الغاز املسيل للدموع(بحق املتظاهرين السلميني من قبيل العوامل الكيميائية املهيجة " األقل فتكا"

أو مياه كريهة (رة ورذاذ الفلفل، ورش املتظاهرين بمياه ذات روائح كريهة ومنف) الصوتية(اليدوية الصاعقة 

والرضب بالهروات؛ كما لجأت تلك القوات يف بعض املناسبات إىل استخدام القوة ) برائحة الظربان، اصطالحا

ولقد قادت أفعال .  املميتة من قبيل إطالق النار باستخدام الذخرية الحية والرصاص املعدني املغلف باملطاط

كانون / يف ديسمرب( وهما مصطفى التميمي – وفاة اثنني من املحتجني القوات اإلرسائيلية يف السنوات األخرية إىل

 .ٍ وإصابة مئات آخرين–) 2012ترشين الثاني / يف نوفمرب(ورشدي التميمي ) 2011األول 

كما يتضمن رد الجيش عىل االحتجاجات تبعات يف الغالب عىل القرويني غري الضالعني يف االحتجاجات والذين 

ووفق ما افاد به السكان املحليون، غالبا ما يعمد الجيش .   يف مزاولة أنشطتهم اليومية املعتادةيحاولون االستمرار

إىل إطالق كميات كبرية جدا من الغاز املسيل للدموع عىل املناطق السكنية يف القرية، مما يخلق صعوبات يف التنفس 
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كما يشتكي .  ئق منزلية يف بعض األحيانللناس ويجعلهم عرضة لخطر اإلصابة باالختناق وحتى خطر حدوث حرا

املحليون أيضا من الخطر الدائم الذي يتعرضون هم وأطفالهم له، واملتمثل يف احتمال وقوع حاالت وفاة أو إصابات 

خطرية جراء استخدام القوات اإلرسائيلية للقوة املميتة، بما يف ذلك الرصاص املغلف باملطاط والذخرية الحية؛ كما 

 اتساع نطاق الرضر الذي يلحق بإمدادات القرية من املياه جراء إصابة خزاناتهم برصاص القوات يشريون إىل

عىل املنازل، األمر الذي يتسبب " مياه الظربان"ويف مناسبات عدة، قامت القوات اإلرسائيلية برش .  اإلرسائيلية

وال يمكن التذرع .   أن تتالىش من املكانبالرضر لألرس ويرتكها تعاني من وجود رائحة منفرة تظل طوال أيام قبل

التدابري "ورشها عىل منازل الفلسطينيني هو أحد " مياه الظربان"بأن إطالق الغاز املسيل للدموع أو استخدام 

 .    برصف النظر عن الظروف واملالبسات، كا ال ينبغي استهداف خزانات املياه أبدا" األمنية

ئيلية املنطقة عىل أنها منطقة عسكرية مغلقة، ال سيما أثناء املظاهرات، وتقوم كما يتكرر إعالن السلطات اإلرسا

بإغالق الطرق املؤدية من القرية وإليها، وتطلب من سكانها وزوارها الخروج والدخول من خالل نقاط التفتيش 

ود اإلرسائيليون التابعة للجيش فقط، حيث يشتكي العديد من األشخاص حينها من املضايقات التي يمارسها الجن

 . ويبقي الجيش عىل بوابة عسكرية وبرج مراقبة يخضع للحراسة عند مدخل القرية.  بحقهم

 فرع إرسائيل - عىل رسالة بعثت منظمة العفو الدولية2014كانون الثاني /  يناير20ويف رد أرسل الجيش به يف 

لتعبري عن بواعث قلقها حيال استخدام القوة  ل2013كانون األول / بها إىل وزير الدفاع اإلرسائييل يف ديسمرب

املفرطة يف النبي صالح، ادعى الجيش اإلرسائييل أن االحتجاجات يف النبي صالح غري رشعية كونها لم تحصل عىل 

ويف معرض تلك .  ، وأن الجيش ملزم بالتايل بتفريق املشاركني فيها101ترصيح عمال بأحكام األمر العسكري رقم 

الجيش اإلرسائييل أنه وفق أوامر صادرة عن القائد العسكري والتي تبلغ مدة رسيان صالحيتها ستة الرسالة، قال 

ًاشهر، ولكن يمكن تجديدها عدد غري محدود من املرات، تعلن قرية النبي صالح منطقة عسكرية مغلقة كل يوم  ً ُ

 .واريخا محددة لذلكولم تحدد الرسالة ت.  جمعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساءا

وغالبا ما يلجأ الجيش إىل اعتقال الناشطني السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وينفذ عمليات مداهمة ليلية 

  .يف القرية، ويعتقل يف العديد من املرات األطفال املتهمني يف معظم األحيان برمي الحجارة عىل الجنود اإلرسائيليني

ت الجيش القمعية وممارساته التقييدية يف النبي صالح وغريها من القرى الواقعة عىل إن األثر املركب لسياسا

السياج، ليظهر أن األمر يرقى إىل مصاف العقاب / مقربة من املتسوطنات غري الرشعية أو بمحاذاة الجدار

اهرات األسبوعية الجماعي، حيث تتم معاقبة السكان ككل، ال سيما أولئك الذين ال يلعبون دورا نشطا يف املظ

ٍويحظر القانون الدويل العقاب الجماعي لسكان أراض محتلة، ويشكل .  وغريها من االحتجاجات ضد حكم إرسائيل

ُكما يعد العقاب الجماعي أحد االنتهاكات الخطرية للقانون الدويل .  حني تطبيقه خرقا خطريا ألحكام القانون

 .لحقوق اإلنسان

 

 محتجين والمارة  حاالت اإلصابة بين ال2.3
إلصابة لحقت بإحدى عينيه عندما أطلق عليه جندي إرسائييل )  عاما15 (أسامة رامي يوسف حسنتعرض 

، 2013شباط /  فرباير23رصاصة مغلفة باملطاط بعد اعتداء مستوطنني يهود عىل منازل يف قرية قرصة بتاريخ 

وقال أسامة ملنظمة .   بمقاومة اعتداء املستوطننياألمر الذي أدى إىل وقوع صدامات لدى قيام السكان املحليني

العفو الدولية أن الجنود اإلرسائيليني الذين جاءوا للتدخل يف أعمال العنف انحازوا لجانب املستوطنني وأطلقوا 

 وما أن قام الفتى ابن 89.قنابل الغاز املسيل للدموع عىل الفلسطينيني الذين كان البعض منهم يقوم برمي الحجارة
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الخمسة عرش ربيعا بالتقاط بعض الحجارة 

لرميها عىل الجنود، حتى صوب أحدهم 

ولقد أخطأته .  باتجاهه وأطلق النار

الرصاصة املطاطية ولم تصبه بشكل مبارش 

إال أنها ارتدت من إحدى األشجار والسياج 

قبل أن يصيبه جزء منها، مما أدى إىل سقوطه 

 ونقل املحليون أسامة إىل.  عىل األرض

املستشفى، وهو ما اضطره الحقا إىل التخلف 

عن االلتحاق بمدرسته عدة أشهر جراء 

اإلصابة التي لحقت به، والتي ألحقت رضرا 

 . جسيما بعينه

ِولم ينته إىل علم منظمة العفو الدولية قيام 

السلطات اإلرسائيلية بفتح تحقيق يف حادثة 

 .إصابة اسامة رامي يوسف حسن

ملنظمة )  عاما43 (سيةعماد أبو شموقال 

 عاما جراء استنشاقهما الغاز املسيل للدموع الذي أطلقه 13العفو الدولية أنه فقد الوعي هو وابنه البالغ من العمر 

وكانا يشاركان يف .   يف الخليل2013آذار /  مارس1الجنود اإلرسائيليون أثناء أحد االحتجاجات السلمية بتاريخ 

ُلشهداء، الذي يعد ممرا رئيسا للفلسطينيني، وضد اقتصار حق استخدامه عىل املظاهرة ضد إغالق شارع ا

 : واضاف عماد قائال.  املستوطينني اليهود فقط

فبدأنا نسري من .   بعد الظهر تقريبا، أي عقب االنتهاء من أداء صالة الجمعة12:30بدأ االحتجاج يف الساعة " 
ي برفقتي، وكنا مساملني ونسري حاملني الالفتات ونشدو وكان ابني عون. املسجد باتجاه شارع الشهداء

كان هناك الكثري من الجنود يف الجوار، وعندما اقرتبنا منهم رفعنا أيدينا عاليا بل حتى إن .  بالهتافات فقط
وفجأة ودون سابق إنذار، وحينما كنا عىل بعد .  البعض منا قد رفع قميصه عاليا كي يثبت لهم أننا مساملني

 مرت من مدخل شارع الشهداء، بدأ الجيش بإطالق القنابل اليدوية الصاعقة باتجاهنا وأعقبوا 700 حوايل
فجلس البعض منا عىل األرض كي نؤكد عىل .  ذلك مبارشة بإطالق قنابل الغاز املسيل للدموع بشكل كثيف

ل اليدوية الصاعقة، ُولكن كان الوضع ال يحتمل مع كثرة الغاز املسيل لدموع والقناب.  أننا مساملني
فاصطحبت ابني وبدأنا نعود أدراجنا إىل الخلف، ولكن الجنود املتمركزين عىل أسطح املنازل كانوا أيضا 

وفقدت .  َولم أر يف حياتي مثل تلك الكمية من الغاز املسيل للدموع.  يطلقون قنابل الغاز املسيل للدموع
ثم استيقظت ألجد نفيس يف إحدى السيارات برفقة .  ضالقدرة عىل الرؤية وفقدت الوعي وسقطت عىل األر

 . ابني الذي كان قد فقد الوعي أيضا

فأنا أعاني شخصيا الكثري جراء .  ولطاملا حرصت عىل املشاركة باالحتجاجات املنادية بفتح شارع الشهداء 
عىل دوما املرور بنقاط إذ ال يمكنني الوصول إىل مكان عميل بالسيارة، ويتعني .  إغالق هذا الشارع تحديدا

كما إنني أرى يف هذه االحتجاجات تجسيدا لالعرتاض عىل نظام .  التفتيش كي أصل إىل منزيل أو أغادره
الفصل العنرصي يف الخليل، والذي يحابي القلة القليلة من املستوطنني اليهود اليمينيني عىل حسابنا نحن 

لقد عانيت طويال من .  فة علينا دون حسيب أو رقيبالفلسطينيني، والذي يسمح لهم بشن اعتداءات عني

ً) عاما15(، تعرض أسامة رامي يوسف حسن2013آذار/يف مارس

إلصابة يف العني برصاصة مغطاة باملطاط، أطلقتها القوات اإلرسائيلية ل

 Amnesty International © .2013شباط /يف فرباير
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  90."اعتداءات املستوطنني؛ بل إن أحدهم هاجمني عندما كنت عائدا من االحتجاج الذي حصل يف ذلك اليوم

 2:30يف وجهه بعبوة الغاز املسيل للدموع يف حوايل الساعة )  عاما15 (مصطفى وليد صالح العبيسُكما أصيب 

 لدى قيامه بالتسوق يف منطقة باب الزاوية بالخليل لحظة اندالع احتجاج 2013آذار / ارس م8 من عرص يوم 3-

 : وقال مصطفى ملنظمة العفو الدولية.  بالقرب من ذلك املكان

كان احتجاج للتضامن مع األرسى .  بعد أن اشرتيت بعض الخرضاوات توقفت كي اشاهد ما يحدث"

وكان الجيش منهمكا بإطالق الرصاص املغلف باملطاط وقنابل الغاز .  الفلسطينيني املحتجزين يف إرسائيل

وفجأة اصابت عبوة .   مرتا عن الجنود15ُوكنت أقف بعيدا عن املحتجني وعىل بعد حوايل . املسيل للدموع

وقالوا يل أنهم .  وعندما استيقظت وجدت نفيس يف املستشفى.  قنبلة الغاز املسيل للدموع كتفي وفكي أيضا

 91."روا إىل إجراء عملية جراحية إلعادة تركيب فكي الذي تهشم بفعل العبوةُاضط

ولم تسمع منظمة العفو الدولية أن السلطات اإلرسائيلية قامت بفتح تحقيق يف حادثة إصابة مصطفى وليد صالح 

 .العبيس

يف رأسه عندما أطلق ملنظمة العفو الدولية أنه تعرض إلصابات خطرية )  عاما17 (ُوئام وليد كامل برهموقال 

نيسان /  إبريل27جندي إرسائييل عبوة الغاز املسيل للدموع مبارشة عليه ومن عىل مسافة قريبة اثناء مظاهرة يف 

 :  يف قرية كفر قدوم الواقعة شمال غرب الضفة الغربية2012

طنات القريبة من كانت إحدى املظاهرات تجري بعد صالة الجمعة احتجاجا عىل إغالق الطريق وعىل املستو" 

فربز ثمانية جنود من مخبأهم عىل جانبي ... وتجمعنا يف بداية املظاهرة عند املسجد وبدأنا املسري... قريتنا

وجثا أحد الجنود الذين .   مرتا من مكان وقويف15-10كانوا عىل بعد .  الطريق، بواقع أربعة من كل جهة

وصوب قاذفة قنابل الغاز املسيل للدموع باتجاهي مبارشة، برزوا من جانب الطريق األيرس عىل إحدى ركبتيه 

 92."فأصابت العبوة املصنوعة من األملنيوم الشق األيرس من رأيس.  وثم أطلقها

ُثم نقل بعد ذلك إىل أحد املستشفيات األردنية .  ُونقل وئام برهم إىل املستشفى عىل عجل وخضع لجراحة عاجلة

 .قد القدرة عىل النطق طيلة ثالثة أشهر جراء اإلصابة التي لحقت بهوف.  للحصول عىل العالج املتخصص

وتقدم وئام برهم بشكوى لدى قسم التحقيقات الجنائية التابع للرشطة العسكرية من خالل منظمة بتسيلم، ثم 

قال أن ولقد اعرتاه اإلحباط من املعاملة التي لقيها و.  ُاستدعي لإلدالء بإفادته يف قسم رشطة معاليه أدوميم

املحققني اإلرسائيليني كانوا مهتمني باستجوابه حول مكان تواجد قاذيف الحجارة الفلسطينيني وهوياتهم يوم 

ُالحادثة التي أصيب خاللها أكثر مما كانوا معنيني بترصفات ضابط حرس الحدود الذي أطلق عبوة الغاز املسيل 

  :للدموع التي أصابت وئام

 جرى وعن حالتي، طرحوا عيل اسئلة عن الشباب الذين قاموا برمي الحجارة وبدال من أن يسألوني عما" 

 ...وأخضعوني لالستجواب بشأن مشاركتي يف املظاهرة

 –وأريد أن تتم محاكمة الضابط الذي أطلق عبوة الغاز املسبل للدموع عيل مبارشة .  أريد أن تتحقق املساءلة 

 93."جهه بشكل جيد كونه كان يرتدي خوذة وقناعاكان أحد عنارص حرس الحدود ولكني لم أشاهد و
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وقال وئام أنه لم يسمع باتخاذ السلطات اإلرسائيلية أي إجراءات انضباطية أو عقوبات أخرى بحق عنرص حرس 

 .الحدود الذي تسبب بإصابته

ات أو من ويف حاالت أخرى، تسبب الجنود والرشطة اإلرسائيليني بإصابات للفلسطينيني من خالل رضبهم بالهراو

ُفعىل سبيل املثال، زعم أن السلطات اإلرسائيلية لجأت يف .  خالل إطالق الكالب عليهم عند تفريق املظاهرات وفضها

 إىل استخدام القوة غري الرضورية واملفرطة، بما يف ذلك القيام برضب املتظاهرين 2013كانون الثاني /  يناير13

 تجمعوا يف مخيم اعتصامي مقابل مستوطنة معاليه أدوميم  فلسطينيا130وركلهم من أجل تفريق حوايل 

وقال أحد املحتجني الذي .  اإلرسائيلية الواقعة رشق القدس جاءوا للتعبري سلميا عن معارضتهم إلقامة املستوطنات

 : فضل عدم ذكر اسمه ملنظمة العفو الدولية يف اليوم التايل للواقعة ما ييل

ولم نقاوم عملية اإلخالء، .  فلقد أوسعوني رضبا.  رة عن كدمة واحدة كبريةأشعر أن جسدي كما لوكان عبا" 

... قاموا بركلنا لتفريقنا عن بعض.  وبدأ الجنود بإخالئنا واحدا تلو اآلخر.  ولكننا لم نتعاون معهم أيضا

ثة جنود وقام ثال.  ُولقد تعرضت للركل املتكرر وبقسوة عىل ساقي اليرسى إىل درجة شعرت أنها قد كرست

بسحيل بعيدا وعندما لم أعد أمام ناظري الصحفيني، بدأوا برضبي بمرافقهم وركيل عىل ظهري وألقوا بعض 

 94."وقام اثنان من الجنود بركيل حتى بعد أن وقعت عىل األرض.  الحجارة عيل

بدأوا يرضبونه ملنظمة العفو الدولية أن بضع جنود إرسائيليني أحاطوا به و)  عاما29 (حازم أبو هاللوقال 

، 2013آذار /  مارس9ُببنادقهم ويركلونه بأقدامهم أثناء مسرية احتجاجية سلمية يف قرية حزما نظمت عرص يوم 

وقال أن الجنود، بما يف ذلك أولئك منهم املدججني .  بالقرب من إحدى نقاط التفتيش شمال القدس الرشقية

.  ق القنابل الصوتية والغاز املسيل للدموع، وأوسعوهم رضبابمعدات مكافحة الشغب، اعتدوا عىل املحتجني بإطال

وأضاف حازم .  واستخدم الجنود مكربا صوتيا كي يخربوا املحتجني أن املظاهرة غري رشعية وأمروهم بالتفرق

 :    قائال

ولكنهم كانوا يرصخون علينا من خالل مكرب الصوت ... حاولنا التحدث إليهم وتوضيح ما كنا نقوم به" 

أعلنوا ذلك .  مكررين أنه ينبغي علينا مغادرة املكان وأن االحتجاج كان غري قانوني وأنه علينا فضه عىل الفور

ووجدت نفيس .  وقاموا برضبي بأعقاب البنادق عىل بطني وظهري.  بعد الرضب وإلقاء القنابل الصوتية

 قنبلة صوتية 20قوا أكثر من وأطل.  ًمحارصا بخمسة جنود أوسعوني رضبا ببنادقهم وركال بأقدامهم

وتعرضت إحداهن للرضب املربح كونها كانت تحمل الفتة عليها شعارات تدين .  ّوتهجموا عىل الفتيات بعنف

 95."الفصل العنرصي

 بشكاوى أو قيام السلطات اإلرسائيلية ولم تطلع منظمة العفو الدولية عىل ما يثبت تقدم املتظاهرين الفلسطينيني

 .بفتح أي تحقيقات يف الحادثة

ملنظمة العفو الدولية أن عنارص الرشطة والجنود تعمدوا االعتداء عليه دون )  عاما14 (عبد الرحيم بربروقال 

 :  بالبلدة القديمة يف القدس2013شباط /  فرياير28غريه لدى مشاركته يف مظاهرة بتاريخ 
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بالل جمعة يتعرض للرضب عىل أيدي أحد الجنود يف احتجاج

 Private © 2013آذار /سلمي يف كفر قدوم، مارس

فشعرت بالقلق .  مل راية حركة فتح وشاهدت رشطيا يشري إىل تحديدا كي يتسنى لزمالئه معرفتيكنت أح" 

من أنهم لربما عازمون عىل اعتقايل، فرتكت املجموعة ولكن رسعان ما 

.  بدأ رشطيان بمالحقتي، فبدأت أجري قبل أن يتمكنا من اإلمساك بي

بعقب بندقيته عىل وقام األول باإلمساك بي بينما قام الثاني برضبي 

وجاء بعض الناس ورشوا املاء عىل .  جبهتي، مما افقدني الوعي

 96."وجههي فأفقت

ولم تطلع منظمة العفو الدولية عىل ما يفيد بقيام السلطات 

 .اإلرسائيلية بفتح تحقيق يف هذه الواقعة أيضا

للرضب عىل )  عاما24 (بالل فتحي عبد الرحيم جمعةوتعرض 

آذار /  مارس1ناء حضوره احتجاج سلمي بتاريخ رأسه بالحجارة أث

 يف كفر قدوم، وذلك وفق ما قاله ملنظمة العفو الدولية أحد 2013

 : أعضاء املجلس القروي الذي كان شاهدا عىل ما جرى

توجه بالل رفقة مجموعة من األشخاص يف مسرية سلمية " 

 إىل احتجاجا عىل إغالق الطريق الذي يتيح ألهايل القرية الوصول

وعندما وجدوا أنفسهم يف مواجهة .  الطريق الرئيس املؤدي إىل نابلس

مجموعة كبرية من جنود الجيش، تفاجأ املتظاهرون بقيام الجيش 

بإطالق قنابل الغاز املسيل للدموع والقنابل الدخانية دون سابق 

وشكلت قنابل الدخان حاجزا فاصال بني الجنود واملشاركني .  إنذار

 . مرت إىل الوراء100وشاهدنا الجيش ينسحب بمقدار .  يف املسرية

 جنديا من مخبأهم قبل أن يقوموا 12ثم فوجئنا بربوز حوايل  

ورشعوا برضب بالل .  باالعتداء عىل املتظاهرين

 97."بالحجارة عىل رأسه

ولم تطلع منظمة العفو الدولية عىل ما يفيد بقيام 

 .لحادثةالسلطات اإلرسائيلية بإجراء تحقيق يف ا

ال يزال يرقد يف املستشفى )  عاما17) (.د.م(كان 

برام الله عندما روى ملنظمة العفو الدولية كيف 

 أثناء 2013آذار /  مارس8ُأصيب عرص يوم 

مظاهرة جرت بالقرب من إحدى نقاط التفتيش 

ٍالتابعة للجيش اإلرسائييل عىل مشارف مخيم 
ينيا يف رمي الحجارة ولكنه حورص بني مجموع الجنود اإلرسائيليني  شابا فلسط30وانضم إىل .  شعفاط لالجئني

 وذلك بعد – 98"املستعربني" وهم املعروفون بني الفلسطينيني باسم –وعنارص حرس الحدود يرتدون مالبس مدنية 

 : أن وصل هؤالء املكان ملساعدة الجيش

يتعرض لالعتداء) ً عاما14(عبد الرحيم بربر 

من قبل القوات اإلرسائيلية أثناء مشاركته يف 

 © .2013شباط /إحدى املظاهرات يف فرباير
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ما كان املستعربون من خلفي، وعىل بعد  مرتا تقريبا، في15ْلقد حورصت؛ كان الجيش من أمامي، عىل بعد " 

وكانت هناك فسحة تتيح يل الهرب، ... كان الوقت ليال وشعرت بالرعب الشديد.  حوايل خمسة أمتار فقط

وبينما كنت أتسلق سياجا، أطلقوا قنبلتني صوتيتني ... لكن الجنود تبعوني و... فانتهزت الفرصة وفعلت

 .ُباتجاهي وأصبت بهما بشكل مبارش

وكنت أبكي من ... ُفلقد كرست ساقي، لربما بسبب القنبلتني.  وقعت ولكن ظلت ساقي عالقة بني األسالكف 

 99".وبعد أن تأكدت من عدم وجود جنود حويل، اتصلت بوالدي وأخربته عن مكاني.  شدة األلم

يام السلطات اإلرسائيلية وكذلك فال يتوفر بحوزة منظمة العفو الدولية ما يفيد بقيام الضحية بالتقدم بشكوى أو ق

 .بفتح تحقيق عىل هذا الصعيد

ملنظمة العفو الدولية أن الجنود اإلرسائيليني )  عاما22 (أحمد شاكر محمود شتيويوقال الرشطي الفلسطيني 

أطلقوا كلبا عليه يف كفر قدوم أثناء مشاركته يف مسرية احتجاجية سلمية انطلقت من كفر قدوم باتجاه مستوطنة 

 : واضاف الرشطي الفلسطيني قائال.  2013آذار /  مارس16م بتاريخ كادومي

 .ولم نكن نحمل أية أسلحة أو حتى حجارة.  وجدنا مجموعة كبرية من الجنود عند طرف القرية" 

وعندما رضبت الكلب، أطبق بفمه عىل يدي .  ملاذا؟  فعض الكلب قدمي اليرسى.  وأطلقوا كلبا باتجاهي 

ولم يأت الجندي املسؤول عن الكلب بأي حركة أو .  الكلب عىل األرض أمام ناظري الجنودوسحبني ... اليمنى

 100."محاولة إلنقاذي

ووفق ما ورد يف صحيفة هآرتس، فلقد فتح الجيش تحقيقا عقب الحادثة، وقرر عىل إثرها وقف استخدام الكالب 

عفو الدولية ما يثبت قيام السلطات اإلرسائيلية   وال يوجد لدى منظمة ال101.يف حفظ النظام واألمن أثناء املظاهرات

 .بفتح تحقيق جنائي يف هذه الحادثة تحديدا

ُملنظمة العفو الدولية أنه أصيب بكرس يف الفك جراء إطالق جندي إرسائييل )  عاما50(محمد أمني البايض وقال 

وكان يشارك حينها .  2013ار آذ/  مارس22عبوة الغاز املسيل للدموع عليه مبارشة من مسافة قريبة بتاريخ 

باحتجاج دعت إليه لجنة الدفاع عن الخليل للمطالبة بفتح الطريق الواصل بني الخليل ومخيم الفوار لالجئني 

ولدى اجتماعه .  ُالستخدام الفلسطينيني الذي يضطرون أمام إغالقه يف وجههم إىل سلوك تحويلة طولها سبعة كلم

 مرت من البوابة العسكرية التي تغلق الطريق، وشاهد 100دأوا التظاهر عىل بعد مع اآلخرين عقب صالة الجمعة، ب

 : واضاف محمد قائال.   مرت25حينها ثالثة جنود إرسائيليني واقفني عىل بعد حوايل 

صوب أحدهم قاذفة القنابل باتجاهنا وأطلق عبوة الغاز املسيل للدموع التي أصابتني يف شق وجهي األيمن " 
 102."بل لقد أطلقها مبارشة باتجاههي وحسب.  ولم يسبق ذلك تحذير من أي نوع.  مبارشة

نقلت إحدى سيارات اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني محمد البايض إىل املستشفى األهيل يف 

وظل يف .  وتسببت عبوة الغاز املسيل للدموع بكرس فكه ومزقت عصب وجهه، وفقد كمية كبرية من دمه.  الخليل

ومع ذلك، وعندما .  املستشفى خمسة أيام قام بعدها بالتقدم بشكوى لدى السلطات اإلرسائيلية عرب منظمة بتسيلم

طلب مكتب تنسيق املناطق اإلرسائييل منه الحضور ملناقشة فحوى شكواه، فلقد خيش محمد من الذهاب ورفض 

 الرشطة التابعة للسلطة الفلسطينية، ولكن جوبه طلبه وطلب أن يقدم ما بحوزته من معلومات عرب.  إجابة الطلب



 الزناد عىل بالضغط  سعداء

 الغربية الضفة يف املفرطة للقوة إرسائيل استخدام

 2014 شباط/فرباير  الـدولية العـفـو منظمة MDE 15/002/2014: الوثيقة رقم

53 

 .  هذا بالرفض، ولم تصله أية طلبات أو معلومات أخرى من املكتب

 عقود من إساءة استخدام الغاز املسيل للدموع 

سامة تستخدم األجهزة املكلفة بإنفاذ القانون يف مختلف البلدان أنواعا مختلفة من العوامل الكيميائية املهيجة وال

ُالتي يتعارف عليها عادة باسم الغاز املسيل للدموع، وقاذفاتها أو أنظمة إيصالها، وذلك يف سبيل مكافحة الشغب 

وغالبا ما توصف العوامل الكيميائية املهيجة .  وتفريق التجمعات العنيفة التي تشكل تهديدا للقانون والنظام

ُا يف واقع األمر تنطوي عىل آثار مميتة، وعليه فيفضل تصنيفها ولكنه" غري مميتة أو غري فتاكة"السامة عىل أنها 

إذ تتسبب هذه . كما يمكن أن تنجم عن استخدامها إصابات خطرية وغري مربرة".  أقل فتكاِ"عىل أنها أسلحة 

ي من خالل تهييج الحواس من قبيل العينني والقسم العلو" بآثار تطال قدرة الجسم عىل الحركة"العوامل املهيجة 

وتشمل أشكال إفقاد الجسم قدرته عىل .  ُمن الجهاز التنفيس، وهي أعراض يفرتض بها أن تزول بعد وقت قصري

الحركة إسالة الدموع وخلق مصاعب تنفسية والسعال واإلحساس باالختناق والحروق الكيميائية والتقيؤ 

ع املركب الكيميائي ونسب تركيز املواد واالختناق والحساسية الشديدة وانتشار البثور عىل الجلد، وذلك وفق نو

 . فيه

ويمكن لهذا النوع من األسلحة .  وعليه، فال ينبغي استخدام العوامل الكيميائية املهيجة ذات نسب الرتكيب العالية

أن يتسبب بآثار عشوائية لدى رشها أو إطالقها يف عبوات عىل منطقة واسعة، وبوسعها أن تدب الرعب بني الحشود 

وثمة .   بحاالت تدافع، ولذا فال ينبغي استخدامها عندما يكون األشخاص متواجدين يف منطقة محصورةمتسببة

سياقات بعينها تقتيض عدم جواز استخدام هذه األسلحة أبدا؛ إذ ال يجوز استخدامها كوسيلة لفض التجمعات 

صعوبة يف الحركة وتفادي املواد السلمية التي يشارك فيها أشخاص كبار يف السن أو أطفال وغريهم ممن يجدون 

الكيميائية، كما اليجوز استخدامها أبدا يف األماكن املحصورة، ال سيما املباني واملركبات واملالعب الرياضية، نظرا 

 .ألن عدد املخارج ومنافذ التهوية محدودة جدا يف مثل هذا النوع من اإلنشاءات

الظروف بالغة الصعوبة والحرج وعندما ال يكون باإلمكان تاليف وينبغي أن يقترص استخدام مثل هذه األسلحة عىل 

ذلك من أجل حماية األرواح دفاعا عن النفس أو عن اآلخرين يف وجه تهديد وشيك باملوت أو اإلصابات الخطرة، 

د وفقط عندما تثبت الوسائل األخرى األقل تطرفا وقسوة عدم نجاعتها يف تحقيق تلك األهداف، وكذلك فقط يف حدو

ما تقتضية الرضورة، عىل أن يضطلع بذلك عنارص أمن مدربني عىل استخدام األسلحة النارية وخاضعني للتعليمات 

وباإلضافة إىل ذلك، إذا تم إطالق الظروف والقنابل اليدوية التي تحتوي عىل العوامل الكيميائية .  واملتابعة واملراقبة

لتي تشكل تهديدا وشيكا بالتسبب بإصابات خطرة، فال يجوز أبدا املهيجة من أجل تفريق املشاركني يف الحشود ا

إطالق املقذوفات التي تحتوي تلك العوامل الكيميائية بأسلوب من شأنه أن يزيد من مخاطر التسبب بأذى غري 

وعىل أية حال، فال ينبغي تصميم هذه األسلحة أو استخدامها بأية وسيلة من شأنها التسبب .  رضوري لألفراد

ُمن قبيل ما يحدث مثال عندما تطلق الظروف أو العبوات من مسافة قريبة، (دوث إصابات غري مربرة أو وفيات بح

أو تصويبها مبارشة عىل الشخص، أو إذا كان من املمكن أن يتسبب استتشاق املركب الكيميائي بحروق خطرية أو 

م أو غري صحيح، خاصة يف األماكن املغلقة أو ضد وعند استخدامها عىل نحو غري مالئ).  اختناق قد يؤدي إىل املوت

ُاملحتجني العزل الذين يمارسون ببساطة حقهم يف حرية التعبري عن الرأي والتجمع، فيمكن أن يشكل استخدام 

 .الغاز املسيل للدموع حينها انتهاكا خطريا لحقوق اإلنسان

حقوق اإلنسان عىل توثيق ومعارضة إساءة ولقد حرصت منظمة العفو الدولية وغريها من املنظمات املعنية ب

.  استخدام القوات اإلرسائيلية عىل نطاق واسع ومستمر للغازاملسيل للدموع بطريقة تشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان
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ووفق ما توصلت منظمة العفو الدولية من خالل ما قامت به من بحوث، فلقد دأبت القوات اإلرسائيلية بشكل 

ة استخدام الغاز املسيل للدموع بطرق متعمدة ومتهورة أدت إىل مقتل أشخاص وإصابتهم مستمر ودائم عىل إساء

وتحديدا، فلقد قامت القوات اإلرسائيلية .  1988وتدمري املمتلكات يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام 

 يف أماكن مغلقة وعىل باستخدام الغاز املسيل للدموع بشكل مفرط يف مناسبات كثرية ضد املحتجني املتواجدين

مقربة من منازل السكان؛ كما اطلقت القوات الغاز املسيل لدموع من مسافة قريبة وغالبا بطريقة تستهدف 

 .أو تستهدف ممتلكاتهم، وذلك جراء االستخدام التعسفي للقوة/ ُالفلسطينيني مبارشة كما تظهر األدلة، و

لقد قامت الواليات املتحدة، وبموافقة من الحكومة األمريكية، بتزويد ووفق ما تفيد به البيانات التجارية الرسمية، ف

ومعدات ) عبواته(إرسائيل بالعديد من العوامل الكيميائية املهيجة وظروف الغاز املسيل للدموع وقنابله اليدوية 

ت من امليدان عقب ُوتحمل العديد من العبوات والظروف الفارغة التي جمع.  اإلطالق الخاصة بالغاز املسيل للدموع

فعىل سبيل .  إطالقها من قبل قوات جيش الدفاع اإلرسائييل تحمل عالمات الرشكات الصانعة يف الواليات املتحدة

 ملم واملصنوعة من األملنيوم، والتي 40املثال، زودت الواليات املتحدة إرسائيل بعبوات الغاز املسيل للدموع من عيار 

  ولقد تكرر قيام 103.فعات من ست عبوات معا بقاذفة أو منصة إطالق محمولةيتم إطالقها بشكل فردي أو بد

أو ممتلكاتهم / القوات اإلرسائيلية بإطالق هذا النوع من العبوات بشكل مفرط، وصوبتها باتجاه املحتجني و

سبب بوفيات ولقد أدى إساءة استخدام القوات اإلرسائيلية لهذه األسلحة إىل الت.  مبارشة يف العديد من املرات

ُفلقد قتل مصطفى التميمي عندما أصابت عبوة أمريكية الصنع رأسه .  وإصابات وإلحاق أرضار باملمتلكات

 ملم طويلة 40ُووزعم أن عبوة من نوع آخر، عيار .  أطلقها أحد عنارص القوات اإلرسائيلية من عىل مسافة قريبة

وتعرض ناشط .  2009باسم أبو رحمة وتسببت بمقتله يف عام ُ قد أطلقت عىل صدر 104املدى، وارد الواليات املتحدة،

التضامن األمريكي، إلصابة خطرية يف رأسه عندما اصابته عبوة من نوع مماثل أطلقها أحد عنارص القوات 

ووفق ما أفادت به صحيفة هآرتس، فلقد جرى حظر استخدام وتخزين ذلك النوع من الذخائر بعيدة .  اإلرسائيلية

/ كما أوردت الصحيفة أنه قد تم توثيق استخدام ذلك النوع يف يوليو.  أن أدى إىل وفاة باسم أبو رحمةاملدى بعد 

 .   يف النبي صالح، األمر الذي أوقع إصابات2010تموز 

ُكما ورد ما يفيد بأن الواليات املتحدة قد زودت إرسائيل بأنظمة أسلحة متعددة الطلقات صممت إلطالق قنابل 

ُل للدموع تنصب عادة عىل ظهر املركبات التابعة للجيش، واستخدمتها القوات اإلرسائيلية يف إطالق الغاز املسي

وباإلضافة إىل ذلك، فيظهر أن .  كميات مفرطة من الغاز املسيل للدموع يف مناطق سكنية محصورة أو مغلقة

 105.غريها من املقذوفاتالواليات املتحدة قد زودت القوات اإلرسائيلية أيضا بقنابل يدوية صاعقة و

ُ ملم نصبت عىل 40وبغية إطالق عبوات الغاز املسيل للدموع، استخدمت القوات اإلرسائيلية قاذفات من عيار 

  106.ُالبنادق الهجومية، وزعم أن قد تم تزويد إرسائيل بها من خالل رشكة مقرها داخل الواليات املتحدة
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 اإلنسان قحقو عن والمدافعين الصحفيين من الجرحى 3.3
  والمسعفين

الصحفيني واملدافعني عن حقوق تسبب استخدام الجنود اإلرسائيليني للقوة املفرطة يف العديد من املناسبات بإصابة 

ويظهر أنهم قد . اإلنسان واملسعفني الذين تواجدوا لتغطية االحتجاجات أو توثيق االنتهاكات أو معالجة املصابني

 .حاالتُاستهدفوا مبارشة يف بعض ال

 

  الصحفيون
 . لقد وثقت منظمة العفو الدولية الحاالت التالية التي شهدت إصابة صحفيني

الصحفي واملصور الحر الذي يعمل لحسابه الخاص، لإلصابة يف وجهه برصاصة )  عاما23 (محمد العزةتعرض 

ود وهم يطلقون النار عىل الشبان معدنية مغلفة باملطاط أطلقها أحد الجنود اإلرسائيليني أثناء قيامه بتصوير الجن

وقال محمد ملنظمة العفو .  2013نيسان /  إبريل8الفلسطينيني الذين كانوا يقذفونهم بالحجارة مساء يوم 

الدولية أن الجنود قد رأوه وهو يلتقط صورا من عىل رشفة مركز الجئ يف مخيم عايدة، كونهم، أي الجنود، كانوا 

 .   خيم وباتجاه األطفال والشباب الذين كانوا يرمون الحجارةيطلقون النار لحظتها عىل امل

وبعد بضع دقائق، دخل الجنود من .  اتضح لحرس الحدود بما ال يدع مجاال للشك أنني كنت ألتقط الصور"

نابل وكانوا يحملون بنادقهم املزودة بالذخرية الحية، باإلضافة إىل قاذفات ق.  البوابة؛ كانوا حوايل ثمانية أو عرشة

لقد مروا باملكان الذي كنت فيه، وشاهدوا أنني كنت .  الغاز املسيل للدموع، وبدأوا يطلقون النار باتجاه املخيم

فقلت له أنني كنت ألتقط .  ثم عاد أحد الجنود باتجاهي وقال يل أنه ينبغي عىل العودة إىل املنزل.  التقط الصور

فجاء قائد الوحدة واصطحب الجندي .  أشكل خطرا من أي نوعالصور فقط؛ وأنني ال أتسبب ألحد بأذى، وال 

فاعرتاني القلق نوعا ما، .  كما أجرى اتصاالت هاتفية.  يتحدث إىل جنوده وهو يشري نحوي... وكان القائد.  بعيدا

عد عني كان القائد الذي ال يب.  ودخلت إىل داخل املبنى، ولكنني أبقيت الباب مفتوحا ولم أتوقف عن التقاط الصور

ثم شاهدته يطلق الرصاص املطاطي باتجاه املخيم، .   أمتار ال يزال يشري نحوي ويجري اتصاالت10أكثر من 

 .وأطلق رصاصة كل دقيقة أو ثالث دقائق.  واحدة تلو األخرى، كما القناصة

ود األربعة  مساءا، ولكنني لم أتوقف عن التقاط الصور، خاصة صور القائد والجن7:20كانت الساعة حوايل  

فقررت التوقف عن التقاط الصور .  واستدعى القائد أحد الجنود.  املحيطني به والذين كانوا يضحكون حينها

لقد .  فأغلقت النافذة، ومن ثم عدت كي أغلق الباب، فأطلق الجندي النار عيل مبارشة.  والتوجه إىل منزيل

.  رصاصة يف شق وجهي األيمن واخرتفته إىل الداخلوأصابتني ال... رأيت الرصاصة وهي تغادر فوهة بندقيته

وأنزلني إىل الطابق األسفل واستدعى .  فرصخت وجاء زمييل مهروال، كونه كان يعمل حتى وقت متأخر معي

وعندما فتح الباب الصطحابي إىل خارج املبنى، .  سيارة إسعاف ومن ثم حاول االتصال بأحدهم لجلب سيارة

.  لقد قتلتموه، وقرر بعدها العبور: فرصخ زمييل عىل الجنود قائال.   البابأطلق الجنود الرصاص عىل

 107.ثم جاء أحد الجريان واصطحبني إىل مستشفى الحسني.   مرتا150فركضنا مغادرين املبنى وقطعنا مسافة 

ُونقل محمد العزة عىل عجل إىل مستشفى الجمعية العربية إلعادة التأهيل يف بيت لحم وأجريت له أو ىل عمليتني ُ

" رصاصة معدنية اسطوانية الشكل ومغلفة باملطاط"وأزال األطباء .  جراحيتني خضع لهما بعد ساعة من وصوله

وبعد يوم .   يوما يف املستشفى17وأمىض محمد .  استقرت يف وجهه، مما تطلب إجراء جراحة إلعادة ترميم الوجه

 : وقال محمد ملنظمة العفو الدولية.  زلهمن عودته إىل املنزل، داهم الجنود اإلرسائيليون من
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كانوا يبحثون عني، ولكنني كنت يف .  لقد نسفوا باب منزيل ودخلوا عنوة وأخرجوا جميع من كانوا يف املنزل" 
قاموا بتفتيش املنزل  وغادروا بعد أن . وسألوا عني وقالت لهم والدتي أنني ال زلت يف املستشفى.  منزل عمي

 108."ي استدعاء رسميا ملقابلة الشاباكسلموا والدي وشقيق

ولم أكن أخىش .  وأمضيت شهرين وأنا أنام يف منازل أقاربي وأصدقائي املختلفة، ولكن لم أعد إىل منزيل 
االعتقال، كوني أعرف يقينا أنني لم أقرتف ذنبا، ولكنني كنت ال أزال أعاني من اإلصابة وأحتاج الستئناف 

كان ذلك يف حوايل .  لذهاب إىل املنزل لليلة واحدة، وحينها جاءوا العتقايلوبعد شهرين، قررت ا.  العالج
 .الساعة العارشة صباحا

واعتدوا .  منزل جدي وعمي وجميع منازل الجوار: ويف هذه املرة، قاموا بتفتيش منازل جميع افراد العائلة 
مريكية أن يخربهم أنه مواطن وحاول أحد أعمامي الذي يحمل الجنسية األ.  بالرضب عىل عمي وأبناء عمي

وبعد ساعة من التفتيش، عثروا عيل، واقتادوني وأنا أرتدي رسوايل .  أمريكي، ولكنهم أوسعوه رضبا هو أيضا
 .القصري، وقاموا بسحبي إىل القاعدة العسكرية املوجودة بجوار قرب راحيل

لقد رضبوني بأياديهم .  ان جرحيعثروا عيل يومها يف غرفة النوم، وحينها قاموا برضبي، حتى عىل مك 
وقاموا بتقييد يداي بالقيد البالستيكي وراء ظهري وسحبوني بعنف إىل القاعدة .  وأعقاب بنادقهم

  .ُولقد رضبوني ونحن يف الطريق إىل هناك ووضعوا عصابة عىل عيناي.  العسكرية

 واقتادوني إىل عتصيون حيث جاء . ويف القاعدة العسكرية، توقفوا عن رضبي وأزالوا العصابة عن عيناي 
. ُوأمضيت يومني هناك ثم نقلت إىل عوفر حيث خضعت لالستجواب.  طبيب لزيارتي، فأخربته عن إصابتي

وسألوني عن .  وطرحوا عيل أسئلة تتعلق بعميل والصور التي ألتقطها واألشخاص الذين ألتقط صورهم
 .الصور التي قمت بالتقاطها ولكني رفضت تسليمها لهم

ولكنهم  واعتقدت أنهم سوف يعيدونني إىل عتصيون.   مساءا8وانتهى استجوابي يف عوفر حوايل الساعة  
وكنت مقيدا .   صباحا12وانتظرت هناك حتى الساعة .  يف القدس) شعار تصديك(اقتادوني إىل مستشفى 

ُووضعت يف .  عوفروقام طبيب بفحيص ومن ثم أعادوني إىل .  ُبسالسل معدنية وضعت يف يداي وقدماي
 .زنزانة صغرية ال يتجاوز طولها وعرضها الثالثة أمتار، ومزودة بدورة مياه صغرية وكامريات تصوير داخلها

وقرر القايض العسكري انني بريء من تلك . ويف اليوم التايل، تمت إحالتي إىل املحكمة بتهم تتعلق بالتحريض 
 1500، ولكن القايض وافق عىل إخالء سبييل بكفالة قوامها واستأنف اإلدعاء العسكري ضد القرار.  التهم
 ." شيكل

وقال محمد العزة أنه أوعز إىل أحد املحامني باملبارشة يف إجراءات رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن 

، لم تقم وعىل حد علم منظمة العفو الدولية.  األرضار التي لحقت به جراء قيام جندي بإطالق النار عليه وإصابته

السلطات اإلرسائيلية بفتح تحقيق يف حادثة إطالق النار عىل محمد العزة، ولم تتخذ اية تدابري بحق الجندي الذي 

 . أطلق النار عليه

وقال ملنظمة العفو الدولية أنه تم تكليفه .  مصورا لوكالة أنباء األناضول الرتكية)  عاما28 (معاذ مشعلويعمل 

لضفة الغربية، بما يف ذلك املظاهرات األسبوعية كتلك التي تجري يف النبي صالح وكفر بتغطية املظاهرات يف ا

ُويف الحوادث األخرية، قال معاذ أنه أصيب .  ُقدوم، وأضاف أنه غالبا ما يستهدف بعنف القوات اإلرسائيلية
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، وأنه قد 2013ن األول كانو/  ديسمرب27برصاصة مغلفة باملطاط أثناء تغطيته ملظاهرة يف النبي صالح بتاريخ 

ُأطلقت عىل وجهه مبارشة عبوة الغاز املسيل لدموع بعد أيام من إصابته بالرصاصة املطاطية، ولكن عىل النقيض 

  وقال معاذ ملنظمة العفو 109.ولقد التقطت عدسته الحادثتني.  منها، فلقد أخطأت العبوة هدفها بفارق بسيط

 :  الدولية

كانون األول أثناء فرتة /  ديسمرب27ُة التي نظمت يف النبي صالح بتاريخ كنت أقوم بتغطية املظاهر" 
، وأحمل )صحافة(ُوأنا أداوم عىل ارتداء سرتة واقية من الرصاص كتبت عليها كلمة .  االحتفال بأعياد امليالد
وبدأ رش املنازل إىل القرية ) مياه الظربان(وثم جاء صهريج املياه ذات الرائحة الكريهة .  معي كامريا بالطبع

حاولت بعض نساء القرية وقف صهريج مياه الظربان من خالل .  بها، وطالت املياه السيارات والنوافذ
وعندما كنت أصور إحدى الناشطات وهي تحتج، قام جندي بإطالق وابل من الرصاص .  الوقوف يف طريقه

 بضعة أمتار منها، وأصابت إحدى كنت أقف عىل بعد. املغلف باملطاط عىل ساقها من مسافة قريبة جدا
ولقد قدم املسعفون .  الرصاصات املطاطية ركبتي اليرسى، فيما أصابت أخرى زمييل عباس املومني يف ساقه

 . العالج الالزم يل يف املوقع

ولقد .  ُواستهدفت يف املرة الثانية بعبوة الغاز املسيل للدموع، وتمكنت من التقاط تفاصيل ذلك بالكامريا 
حدث ذلك يف كفر قدوم، حيث كنت أقوم بتغطية تشييع جنازة .  طأت العبوة وجهي بفارق ملمرتات قليلةأخ

وخرج سكان القرية يف مظاهرة بعد .  ُرجل قتل جراء استنشاقه الغاز املسيل للدموع وهو داخل منزله
وكنت أمسك .  حتجني عرصا، كنت متمركزا يف موقع بعيد عن امل4:30 أو 4ويف حوايل الساعة .  التشييع

وكان من الواضح للجميع .  ُبالكامريا وأرتدي السرتة الواقية من الرصاص التي كتبت عليها كلمة صحافة
فربز أحدهم .   مرت من مكان وقويف25 أو 20وكان هناك عدد من الجنود املتواجدين عىل بعد .  أنني صحفي

وع كما يمكن مشاهدة ذلك يف رشيط الفيديو، وقام من بينهم، وكان يحمل قاذفة قنابل الغاز املسيل للدم
.  بتصويبها باتجاهي واتجاه الصحفيني اآلخرين الواقفني يف ذلك املكان وأطلق العبوة مبارشة باتجاه رأيس

   110."وبالكاد أخطأتني العبوة وووليت هاربا

 . الحادثةولم يرد ملنظمة العفو الدولية ما يفيد بفتح السلطات اإلرسائيلية تحقيقا يف 

وباإلضافة إىل القضايا التي وثقتها منظمة العفو الدولية، فلقد أبلغ عدد من الجماعات التي تنافح عن حرية اإلعالم 

وحماية الصحفيني عن وقوع حوادث شهدت إصابة الصحفيني الذين يغطون أخبار املظاهرات يف الضفة الغربية 

 . ُت التي يظهر أن الصحفيني واإلعالميني قد استهدفوا فيها دون غريهمعىل أيدي الجنود اإلرسائيليني، ال سيما الحاال

باستهداف الجنود اإلرسائيليني "، أدان االتحاد الدويل للصحفيني ما وصفه 2013ترشين الول / يف أواخر أكتوبر

 والجنود، ال يف معرض محاولتهم تغطية أخبار الصدامات التي تقع بني املحتجني" املتعمد للصحفيني الفلسطينيني

، وذلك حينما اعتدى الجنود اإلرسائيليون 2013ترشين األول /  أكتوبر22سيما تلك التي وقعت يف بلعني بتاريخ 

، املراسالن يف قناة تلفزيون وطن، وذلك باستخدام الرصاص املغلف باملطاط أيرس الربغوثي وأمجد شومانعىل 

ُاملطاطية أمجد شومان يف رأسه؛ حيث نقل بعدها عىل عجل إىل   وأصابت إحدى الرصاصات 111.وقنابل يدوية صوتية

 .مجمع فلسطني الطبي برام الله لتلقي العالج، األمر الذي ساهم يف نجاته

/ وثمة منظمة دولية غري حكومية أخرى، وهي لجنة حماية الصحفيني، قامت بالتعبري عن بواعث قلقها يف ديسمرب

قوات اإلرسائيلية بهجماتها املتفرقة ضد الصحفيني الفلسطينيني الذين استمرار ال" حيال 2013كانون األول 

وباإلضافة إىل إشارة اللجنة ".  يقومون بتغطية املظاهرات املناوئة لالستيطان يف الضفة الغربية والقدس الرشقية
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عىل الصحفي محمد ، أي عندما أطلقت القوات اإلرسائيلية النار 2013نيسان /  إبريل8إىل االعتداء الذي وقع يف 

، فلقد أشارت )أنظر تفاصيل الحالة أعاله(العزة وأصابته برصاصة مغلفة باملطاط يف وجهه يف مخيم عايد لالجئني 

أيضا إىل قيام القوات اإلرسائيلية بإطالق الرصاص املغلف باملطاط وقنابل يدوية صاعقة عىل الصحفيني الذين 

  2013.112ترشين الثاني /  نوفمرب29د نقطة تفتيش يف قلنديا بتاريخ كانوا يقومون بتغطية أحد االحتجاجات عن

وخالل النصف األول من عام 

، رصح املركز الفلسطيني 2013

للتنمية والحريات اإلعالمية 

 حالة 43أنه وثق وقوع ) مدى(

ُزعم فيها قيام القوات 

اإلرسائيلية باالعتداء عىل 

الصحفيني يف األرايض 

  وأضاف 113.الفلسطينية املحتلة

املركز، ومقره يف رام الله، أن 

جنديا أطلق النار يف إحدى تلك 

الحاالت عىل الصحفي املصور 

 مستخدما جهاد القايض

الذخرية الحية أثناء التقاط جهاد 

ُ  وأصيب جهاد القايض 114.آذار/  مارس1لصور يف مظاهرة بالقرب من مجمع عوفر العسكري يف رام الله بتاريخ 

عن إصابة صحفيني ) مدى(كما أبلغ املركز .  ره وخرجت من ظهره متسببة له بإصابة خطريةبرصاصة يف صد

 حيث تعرضا للركل واالعتداء عليهما من الجنود أحمد شاور وبشار نزال،يعمالن مع تلفزيون فلسطني، وهما 

ا املظاهرة األسبوعية ضد  أثناء تغطيتهم2013حزيران /  يونيو21اإلرسائيليني الذين ألقوا القبض عليهما بتاريخ 

.  ُ  ولقد أخيل سبيل الصحفيني بالكفالة يف وقت الحق115.االحتالل اإلرسائييل يف قرية كفر قدوم القريبة من نابلس

وباإلضافة إىل ذلك أورد املركز أن الجنود اإلرسائيليني اعتدوا عىل الصحفيني املتواجدين لتغطية إحدى املظاهرات يف 

، حيث رضبوا البعض منهم بالهراوات ورشوا عليهم املياه ذات 2013أيلول /  سبتمرب24يخ القدس الرشقية بتار

 116.وأتلفوا معداتهم) مياه الظربان(الرائحة الكريهة 

وأما جمعية الصحافة األجنبية، ومقرها يف تل أبيب، والتي تساعد الصحفيني الدوليني الذين يقومون بتغطية 

لفلسطينية املحتلة، فلقد اشتكت غري مرة لدى السلطات اإلرسائيلية حيال العنف األحداث يف إرسائيل واألرايض ا

الذي يمارسه الجنود اإلرسائيليون ضد الصحفيني اثناء املظاهرات يف الضفة الغربية، واشتكت كذلك " غري املالئم"

ية عددا من االعتداءات وأوردت الجمع.  من تقاعس السلطات عن التحقيق يف حاالت محددة أحالتها الجمعية إليها

، ال سيما قيامهم بالتعدي عىل الصحفيني جسديا يف مخيم 2013التي قام بها الجنود ضد الصحفيني يف عام 

كانون الثاني؛ وأشارت الجمعية إىل قيام الجنود برمي القنابل اليدوية /  يناير15احتجاج باب الشمس بالقدس يف 

آذار وكذلك يف مظاهرة أخرى عىل /  مارس9زما القريبة من القدس بتاريخ الصاعقة عىل املراسلني يف مواقع مثل ح

كما أشارت الجمعية إىل قيام الجنود اإلرسائيليني بإطالق عبوة .  آذار أيضا/  مارس30مقربة من قلنديا بتاريخ 

م الله، األمر تموز يف مظاهرة قريبة من را/  يوليو4غاز مسيل للدموع عىل إحدى الصحفيات بشكل مبارش بتاريخ 

ترشين الثاني شملت /  نوفمرب29الذي تسبب لها بحروق يف ساقيها؛ وأبلغت الجمعية أيضا عن حادثة وقعت يف 

 عىل الرغم من أنهم يرتدون سرتات تعرف بهم –قيام الجنود باالعتداء عىل مجموعة من الصحفيني من الخلف 

يدوية صاعقة اثناء مغاردتهم ملوقع مظاهرة قريبة من  حيث ألقى الجنود قنابل –بشكل واضح عىل أنهم صحافة 

 © .2013آذار /، مارس"الظربان"الجيش اإلرسائييل يقوم برش املناطق السكنية بماء 

Haim Schwarczenberg 
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نقطة تفتيش الجيش يف قلنديا، عالوة عىل إطالق أحد الجنود رصاصة مغلفة باملطاط أصابت آلة تصوير أحد 

   117.املصورين الصحفيني

 
 تكرار االعتداءات عىل طلبة جامعة القدس وموظفيها 

م العايل يف الضفة الغربية، وموظفيها العتداءات القوات تعرض طلبة جامعة القدس، إحدى مؤسسات التعلي

وغالبا ما تقوم .  اإلرسائيلية املتكررة باستخدام قنابل الغاز املسيل للدموع والرصاص املعدني املغلف باملطاط

مركبات الجيش اإلرسائييل بالتوغل يف منطقة حرم الجامعة يف أبو ديس وذلك من أجل تنفيذ عمليات تفتيش 

 أو ملجرد التحرش باملحليني 118السياج، أو هدم املنازل كما حصل يف إحدى املناسبات،/ قال، أو تشييد الجدارواعت

رغبة يف استثارة صدامات مع الشبان وغريهم ممن يقومون برمي الحجارة عىل الجنود أو باتجاههم، وهو ما يرد 

 . املغلف باملطاطالجنود عليه عموما بإطالق قنابل الغاز املسيل للدموع والرصاص

 مرة عىل األقل داخل 12ووفق ما أفادت به عيادة حقوق اإلنسان يف جامعة القدس، فلقد توغلت القوات اإلرسائيلية 

/  ديسمرب31، تزامنا مع بداية العام الدرايس، و2013أيلول /  سبتمرب2حرم الجامعة وما حوله خالل الفرتة من 

ار إطالق قنابل الغاز املسيل للدموع والرصاص املغلف باملطاط عىل الطلبة ، حيث دأبت عىل تكر2013كانون األول 

 طالبا وموظفا العالج 420وخالل تلك الفرتة، تلقى ما يقرب من .  واملوظفني أثناء تواجدهم داخل حرم الجامعة

وات اإلرسائيلية الطبي لدى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني جراء اإلصابات التي تعرضوا لها بفعل ما تقدم الق

 آخرون 12 منهم للعالج من آثار االختناق جراء الغاز املسيل للدموع، فيما أصيب 408عليه من أفعال؛ واحتاج 

 .بالرصاص املغلف باملطاط

، برز 2013أيلول /  سبتمرب22وشهد أحد باحثي منظمة العفو الدولية عىل واحدة من تلك التوغالت عرص يوم 

ائيليني من مركبة تابعة للجيش وبدأوا بإطالق الرصاص املغلف باملطاط عىل حرم الجامعة خاللها أربعة جنود إرس

ويف غضون بضعة دقائق، تجمهرت مجموعة من الشباب وبدأوا برمي الحجارة .  دون أن يستفزهم أحد إىل ذلك

نابل الغاز املسيل للدموع عىل الجنود الذين لم يتوقفوا عن إطالق الرصاص املغلف باملطاط، وأتبعوا ذلك بإطالق ق

كما قام أحد الجنود برمي قنبلة يدوية صوتية .  عىل املارة الذين لم يكونوا يشاركون يف رمي الحجارة عىل الجنود

 .فيما أطلق اآلخرون رصاصا مغلفا باملطاط

 الغاز املسيل ، أطلقت القوات اإلرسائيلية قنابل2014كانون الثاني /  يناير22ويف اعتداء حصل مؤخرا بتاريخ 

للدموع والرصاص املغلف باملطاط عىل الحرم الجامعي قبيل اقتحامه واالستمرار يف إطالق الغاز والرصاص عىل 

ووفق ما أفادت به جمعية .  الطلبة واملوظفني، مما تسبب بإصابة عدد منهم وإتالف بعض ممتلكات الجامعة

 طالبا وموظفا يف املكان ويف العيادات 430بية لحوايل الهالل األحمر الفلسطيني، فلقد قدمت خدمات رعاية ط

 آخرون 20 من املصابني من أعراض االختناق جراء إطالق الغز املسيل للدموع، فيما عولج 410القريبة؛ وعولج 

 .من إصابات ناجمة عن الرصاص املغلف باملطاط

 

 المدافعون عن حقوق اإلنسان 
التسبب بإصابات للناشطني الفلسطينيني الذين يضطلعون بتصوير دأبت القوات اإلرسائيلية بانتظام عىل 

ويشيع هذا النمط من االستهداف الظاهر .  االنتهاكات أثناء املظاهرات وغري ذلك من وسائل توثيقها واإلبالغ عنها

 .ُيف قرى من قبيل النبي صالح حيث تنظم مظاهرات سلمية أسبوعيا
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)  عاما40 (منال التميميوتنتمي 

نة التنسيقية للمقاومة الشعبية للج

وتعمل عىل نرش حقوق اإلنسان يف القرى 

التي تشهد مظاهرات أسبوعية ضد 

كما .  االحتالل العسكري اإلرسائييل

تنشط منال يف قريتها النبي صالح، 

وتشارك يف اإلبالغ عما تشهده املظاهرات 

وقالت منال أنها .  األسبوعية هناك

ن األول كانو/  ديسمرب27تعرضت يف 

 لإلصابة  يف ساقيها برصاص 2013

مغلف باملطاط أطلقه أحد عنارص حرس 

الحدود الذي كان يقف عىل مسافة مرت 

 . واحد فقط منها

 : وقالت منال ملنظمة العفو الدولية

قمنا بتنظيم مظاهرة صغرية وقصرية ذلك اليوم خشية من أن يفسد عنف الجيش علينا احتفالنا باستقبال " 
فنظمنا مظاهرة سلمية تسودها .  ُتميمي الذي كنا نتوقع أن تفرج عنه إرسائيل بعد فرتة وجيزة جداسعيد ال

وبدأوا فورا بإطالق قنابل الغاز املسيل .  روح أعياد  امليالد، حيث ارتدى األطفال قبعات وأقنعة بابا نويل
 مزودة براجمات قنابل الغاز املسيل  وتخلل ذلك استخدام مركبات– ولقد أطلقوا الكثري منها –للدموع علينا 

فتوجهت إىل .   قنبلة دفعة واحدة، ودخلوا وأطلقوها بني املنازل60للدموع التي بوسعها إطالق أكثر من 
منزل سعيد التميمي ملساعدة والدته وغريها من سكان القرية يف اإلعداد الستقباله، وحينها جالت القرية 

وبدأ الصهريج .  وجاءت باتجاهنا مبارشة" بمياه الظربان" محمل مركبتا جيب تابعتان للجيش وصهريج
.  برش املياه عىل املنازل املحيطة به، واستهدف خصيصا منزل باسم وناريمان التميمي ومنزل سعيد أيضا

وشاهدت الصهريج يستهدف أورسوال .  كما رش الصهريج املياه مبارشة عىل الناس املتواجدين يف الشارع
وتعرضت للكثري من .   تسببت قوة دفع املاء برفعها يف الهواء عاليا قبل أن تلقي بها إىل األرضالتميمي حيث

 .  الرضوض عىل إثر ذلك

وتبع صهريج مياه الظربان مركبتا جيب من مركبات حرس الحدود وجنود مشاة انهمكوا يف إطالق الغاز  
وتوجهت أنا .  جانبا وألقوا اقنابل اليدوية الصوتيةاملسيل للدموع يف جميع أنحاء املكان، وقاموا بدفع الناس 

كما خشينا من أن يطلقوا قنابل الغاز املسيل .  وناريمان نحوهم احتجاجا عىل هذا العنف التعسفي واملفرط
 .للدموع عىل منزل سعيد الذي تتواجد فيه والدته الطاعنة يف السن، مما قد يؤدي إىل اختناقها

ن إىل جانب سيارة الجيب، وما أن اقرتبت منهما وأصبحت عىل مسافة مرت واحد فاقرتبنا من جنديني يقفا
.  تقريبا، عاجلني أحدهما بإطالق الرصاص املغلف باملطاط من سبطانة جرى تنصيبها عىل بندقيته

فيما ارتدت .  فأصابتني أربعة رصاصات منها، اثنتان يف ركبتي اليرسى وأخريان يف كاحيل األيمن
 .خريات أاصابت أشخاصا آخرين، بينهما اثنان من الصحفينيالرصاصات األ

منال التميمي تقف أمام القوات اإلرسائيلية أثناء إحدى االحتجاجات
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ُثم نقلت إىل املستشفى يف .  وحملوني بعيدا وقدموا يل اإلسعافات األولية.  فوقعت أرضا وساعدتني ناريمان 

لقد كنت محظوظة كوني كنت أرتدي جزمة من .  رام الله يف سيارة إسعاف قدموا يل فيها املزيد من العالج
وعدت . ولم تكن اإلصابة يف كاحيل سيئة جدا، ولكن ركبتي ترضرت كثريا وهي تؤملني جدا.  لك اليومالجلد ذ

 119."إىل منزيل تلك الليلة

 47(كما يقوم زوجها بالل التميمي 

بتصوير األحداث التي تتخلل ) عاما

كل مظاهرة بوصفه أحد أعضاء لجنة 

.  املقاومة الشعبية يف النبي صالح

ن أنه يرتدي سرتة وعىل الرغم م

تعرف به ويحمل كامريا يف يده دوما، 

فغالبا ما تعتدي القوات اإلرسائيلية 

عليه بالقنابل اليدوية الصاعقة، 

وأحيانا بقنابل الغاز املسيل للدموع 

وقال .  أو الرصاص املغلف باملطاط

بالل ملنظمة العفو الدولية أنه تعرض 

هو أيضا يوم إصابة زوجته العتداء 

ت اإلرسائيلية عليه بدنيا عندما القوا

 : القت بفتابل يدوية صوتية عليه مبارشة، ويف أكثر من مناسبة

ُوبعد أسبوع، استهدفت .  أيار عندما أطلق جندي رصاصة مغلفة باملطاط عىل مبارشة/  مايو10ُأصبت يف "

ن التعرض إلصابة مبارشة، ولقد نجوت م.  مبارشة بعبوة الغاز املسيل للدموع أطلقتها القوات اإلرسائيلية
 –، تعرضت لالعتداء عيل بدنيا غري مرة 2013وخالل عام .  ولكنني ترضرت كثريا جراء موادها الكيميائية

.  فهم يحاولون دوما أن يتعرضوا يل بالرضب ومصادرة الكامريا أو إتالفها.  أعتقد يف ثالث مناسبات عىل األقل
 120."ملناسباتولقد رشوا عيل رذاذ الفلفل يف إحدى ا

وقال بالل وزوجته منال ملنظمة العفو الدولية أنهما وأطفالهما قد تعرضوا لالعتداء يف مرات عدة منذ بدء 

 مناسبات 10ُوقاال ملنظمة العفو الدولية أن منزلهما قد أصيب يف .  2009املظاهرات األسبوعية يف القرية يف عام 

ُلرش بمياه الظربان، وأتلفت خزانات املياه يف املنزل أكثر من مرة عىل األقل بعبوات الغاز املسيل للدموع أو ا

 .ُلتترسب املياه منها وكرست ألواح سخان الطاقة الشمسية أيضا

 : وقالت منال التميمي

ويف إحدى املرات، أطلقوا ما يقارب من .  لقد أطلقوا قنابل الغاز املسيل للدموع عىل منزلنا يف مناسبات كثرية" 
وعندما يحصل ذلك يترضر جميع من يف املنزل، ... 2011نها أو يزيد عىل املنزل؛ كان ذلك يف عام  عبوة م60

ُواألمر بالغ السوء بالنسبة لألطفال تحديدا؛ واضطررنا يف إحدى املرات إىل استدعاء أخصائيي عالج نفيس 

 ."للعمل عىل تقديم اإلرشاد لهم

وروت .  2012 و2011زل األرسة يف أربع مناسبات خالل عامي وقالت منال أن القوات اإلرسائيلية داهمت من

 :  قائلة2011كانون الثاني /  يناير12ملنظمة العفو الدولية تفاصيل ما شهدت عليه يف 

تعرض بالل التميمي لالعتداء عىل أيدي أحد جنود القوات اإلرسائيلية يف إحدى 
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ودخل بعض منهم إىل املنزل .  داهم عدد كبري من الجنود اإلرسائيليني املنزل يف حوايل الساعة الثانية صباحا" 
ثم توجهوا إىل .  بطاقات الهوية الخاصة بأطفايل، وأمروا بإيقاظهم كي يلتقطوا صورا لهموطلبوا االطالع عىل 

 .املنازل األخرى وكرروا اليشء نفسه

، داهموا املنزل ثانية وألقوا القبض عىل ابني أسامة الذي كان يف الرابعة عرشة 2011حزيران /  يونيو10ويف  
، تكرر 2012شباط /  فرباير26ويف .  خلوا سبيله دون تهمةواحتجزوه بضع ساعات ثم أ.  من عمره حينها

ثم أمرونا أن نبقى يف املطبخ وفتشوا .   جنديا املنزل مطالبني بإيقاظ األطفال15األمر عندما داهم حوايل 
نيسان /  إبريل9وحدثت آخر مرة ضمن سلسلة املداهمات هذه يف . جميع أرجاء املنزل قبل أن يغادروا

 121."ما عاود عدد كبري من الجنود مداهمة املنزل وتفتيشه ليال، وذلك عند2012

بعبوة الغاز املسيل للدموع أصابته مبارشة يف )  عاما14(ُ، أصيب ابنهما محمد 2011نيسان /  إبريل22ويف 

 : ًوتستذكر منال التميمي الحادثة قائلة.  ُوأصيب جراء ذلك بنزيف داخيل وأرضار يف الكبد والكىل.  منطقة الخرص

لقد خشيت أن أفقده، ولكنه .  كانت أكثر اللحظات رعبا بالنسبة يل، هي عندما كان محمد يف حالة حرجة"
 122."اسرتد عافيته وصحته ولله الحمد

 : وتضيف منال قائلة.  ولم يسبق ملنال وبالل وأن تقدما أبدا بشكاوى بشأن االنتهاكات التي يتعرضان لها

نحن ال نثق بنظام .  ُلقد قتلوه ولم يحاسب أحد عىل ذلك.  ى التميميأنظروا ملا حصل يف قضية مصطف" 
 ."العدالة الذي يعمل تحت مظلة االحتالل العسكري الذي يتسبب نفسه بجميع أشكال الظلم والجور تلك

كما يواجه مدافعون آخرون عن حقوق اإلنسان نمطا مشابها من االنتهاكات املرتكبة بحقهم يف مناطق أخرى 

ترشين الثاني، تعرض أحد متطوعي منظمة /  نوفمرب27ومؤخرا، أي يف .  حتجاجات أسبوعية أو منتظمةتشهد ا
  لإلصابة يف صدره بعبوة الغاز املسيل للدموع أطلقتها القوات اإلرسائيلية أثناء قيامه أبو أحمد،ُبتسيلم، ويدعى 

ّت أمر القريبة من الخليلبتصوير وتوثيق االنتهاكات التي ترتكبها تلك القوات يف قريته بي ُوأصيب أبو أحمد أثناء .  ُ

تصويره القوات اإلرسائيلية وهي تطلق قنابل الغاز املسيل للدموع عىل املحتجني يف القرية، فالتقطت عدسة 

ولقد قامت منظمة العفو الدويل بمعاينة اللقطات املصورة، ويظهر أنها تشري إىل احتمال .  الكامريا الحادثة

  123.أبي أحمد بتلك العبوة مبارشةاستهداف 

ولم .  وأرسلت منظمة بتسيلم اللقطات املصورة إىل مكتب املدعي العام العسكري وطالبت بفتح تحقيق يف الواقعة

يرد ملنظمة العفو الدولية ما يفيد بوصول أي رد إىل منظمة بتسيلم من مكتب املدعي العام العسكري، أو بقيام هذا 

 . الحادثةاألخري بفتح تحقيق يف

ساريت ُ، أصيبت الناطقة الرسمية باسم منظمة بتسيلم، 2013تموز /  يوليو19ويف وقت سابق من العام، أي يف 

 مرتا 20ُ، يف ساقها برصاصة مطاطية أطلقت عليها من أحد عنارص حرس الحدود من مسافة ال تتجاوز ميخائييل

ولقد تم إخالء ساريت ميخائييل إىل املستشفى، .  الحاثناء قيامها بتصوير إحدى املظاهرات يف قرية النبي ص

 .وخضعت لجراحة هناك

ووفق ما ورد يف .  وأرسلت منظمة بتسيلم توثيقا لعملية إطالق النار وإصابة ساريت إىل حرس الحدود اإلرسائييل

تصة ملزيد من رصح الناطق باسم حرس الحدود أنه قد تم إرسال التوثيق املصور إىل السلطات املخ) 972(+مجلة 
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 .   وعىل حد علم منظمة العفو الدولية، فلم تقم السلطات اإلرسائيلية بفتح تحقيق يف الحادثة124.الفحص واملعاينة

 املسعفون 

 . حرصت منظمة العفو الدولية عىل توثيق الحالة التالية التي شهدت تعرض أحد املسعفني إلصابة يف املظاهرات

كمسعف متطوع؛ وأخرب مراد )  عاما18 (مراد العارورييف جامعة القدس يعمل الطالب الذي يدرس الحقوق 

ُمنظمة العفو الدولية أنه أصيب يف ساقه برصاصة ذات رأس مغلف بالرغوة أطلقها عليه جندي إرسائييل بتاريخ 

رام  أثناء توجهه ملساعدة فتاة كفيفة يف مظاهرة عند مجمع عوفر العسكري القريب من 2013شباط /  فرباير21

 :   وأضاف مراد قائال125.الله يف الضفة الغربية املحتلة

يف حوايل الساعة الواحدة بعد الظهر، كنت أراقب مجموعة من الفتيات اللواتي كن يمشني ببطء يف مسرية "
عرشات قنابل الغاز ) الجيش(فأطلق .  وكانت بينهن فتاة كفيفة.  تخللتها هتافات وشعارات منددة بالجيش

فما كان مني إال أن .  فركضت الفتيات وحورصت الفتاة الكفيفة.  موع وامتألت املنطقة بالغازاملسيل للد
 .ركضت نحوها

فلقد تمكنت من سماع .  وتقدم الجيش واستمر الجنود يف إطالق الرصاص املطاطي والحي بجانبي تماما 
.  رض جذبني أحدهم بعنف إىل أعىلوبعدها، وعندما كنت ال أزال عىل األ.  صوت إطالق النار يصبح قريبا جدا

وكنت أحاول أن أخربه أنني .  فنظرت فإذا به جندي يرصخ عيل ولكني لم أتمكن من فهم ما كان يقوله
 .مسعف طبي كما كان واضحا من سرتتي التي كنت أرتديها

ه باتجاهي، وعندما نظرت إليه رأيت أنه يصوب بندقيت.  فرتاجع الجندي عدة خطوات إىل الوراء ونادى عيل 
 .كانت رصاصة ذات رأس مغلف بالرغوة وأصابت ركبتي اليمنى.  ومن ثم أطلق النار

 . وعىل حد علم منظمة العفو الدولية، فلم تقم السلطات اإلرسائيلية بفتح تحقيق يف الحادثة

القوات فرع إرسائيل، فغالبا ما يتكرر استهداف / ووفق ما أفادت به منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان

ولقد وثق فرع إرسائيل من منظمة .  اإلرسائيلية للمسعفني أثناء املظاهرات، وتمنعهم أحيانا من تنفيذ واجباتهم

أطباء من أجل حقوق اإلنسان ثماني حاالت شهدت استهداف القوات اإلرسائيلية للمسعفني وتسببت لهم بإصابات 

 توفري املساعدة الطبية للمحتجني الجرحى أثناء مظاهرات يف باإلضافة إىل حالة أخرى حيل فيها بني املسعفني وبني

كما تقدم فرع إرسائيل من منظمة .  2013كانون األول / نيسان وديسمرب/ القدس الرشقية خالل الفرتة بني أبريل

أطباء من أجل حقوق اإلنسان باثنتني من الشكاوى عىل صعيد تعرض املسعفني لإلصابة ولكن دون ان يجد ردا 

 .   السلطات اإلرسائيليةمن
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 اإلفالت من العقاب . 4
قامت وكاالت األمم املتحدة وبرامجها واملنظمات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان وغريها من الجماعات بتوثيق 

 القانون اإلنساني –تفاصيل نمط من جرائم الحرب وغريها من رضوب االنتهاكات الخطرية للقانون الدويل بشقيه 

 التي ارتكبها الجيش اإلرسائييل وقوات األمن منذ احتاللها للضفة –والقانون الدويل لحقوق اإلنسان الدويل، 

 عاما، تقاعست السلطات اإلرسائيلية 47وعىل مدار .  1967الغربية، بما يف ذلك القدس الرشقية، وقطاع غزة يف عام 

املعايري الدولية يف الجرائم املزعومة، ال سيما طوال هذه الفرتة تقاعسا واضحا عن إجراء تحقيقات مستقلة تلبي 

وعالوة عىل ذلك، وعىل صعيد .  جرائم الحرب، التي ارتكبها الجنود اإلرسئيليون بحق الفلسطينيني وممتلكاتهم

الفلسطينيني املترضرين جراء استخدام القوة التعسفية أو املسيئة واألسلحة النارية بحقهم أو بحق ممثليهم 

ُ  فلقد حرموا من االستفادة من آليات مستقلة فعليا واالحتكام إىل القضاء، وذلك بما يناقض مبادئ األمم القانونيني،

إن هذا التقاعس عن إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة واتخاذ إجراءات .  املتحدة بشأن معايري إنفاذ القوانني

وباإلضافة إىل ذلك، .  يا من تحقيق العدالةّتصحيحية يف ضوء ذلك، ليقوض من مبدأ سيادة القانون ويحرم الضحا

 .  ًفلقد أدى منح الجناة رخصة باإلفالت من العقاب إىل التشجيع عىل ارتكاب املزيد من االنتهاكات

وعىل حد علم منظمة العفو الدولية، فال توجد حالة واحدة من تلك الحاالت شهدت إدانة أحد جنود الجيش أو 

ية بالتسبب عن عمد بوفاة فلسطيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ اندالع عنارص قوات األمن اإلرسائيل

وغني عن القول طبعا أنه من النادر ما تتم مقاضاة أحد جنود الجيش أو عنارص .  1987االنتفاضة األوىل يف عام 

 معظم حاالت القتل هذه قوات األمن عىل صعيد قتل الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة عىل الرغم من أن

ُيظهر أنها ترقى إىل مصاف عمليات القتل غري املرشوع، وعليه فإن إدانة أي شخص عىل هذا الصعيد تعد أمرا نادر 

 .الحدوث بشكل كبري

 2000أيلول / وبحسب ما أفادت به منظمة يش دين اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان، فخالل الفرتة بني سبتمرب

، لم يتجاوز عدد التحقيقات التي أجراها قسم التحقيقات الجنائية التابع للرشطة 2013حزيران / ويونيو

العسكرية وقادت إىل توجيه االتهام إىل القوات اإلرسائيلية بقتل املدنيني الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة 

 21ومن بني .  يا وبريطاني واحد فلسطين18 جنديا تهمة قتل 21ُ تحقيقا فقط؛ حيث وجهت فيها إىل 16أكثر من 

ُجنديا وجهت هذه التهمة لهم، أدانت املحاكم العسكرية سبعة جنود فقط بارتكاب جرائم تتعلق بمقتل خمسة 

ُوأدين أربعة جنود بالقتل عن طريق اإلهمال، فيما أدين جندي واحد بتهمة القتل غري .  فلسطينيني وبريطاني واحد ُ

ولم يتم ترسيح أي من الجنود املدانني من .  ُفيما أدين آخر بتهمة اإلهمال) طن الربيطانييف قضية مقتل املوا(العمد 

وثمة جنديان .   يوما وبضعة أشهر30الخدمة يف الجيش، وأمىض جميعهم فرتات سجن قصرية جدا ترتاوح بني 

يف قضايا تتعلق بمقتل مدنيني ُآخران أدينا أمام املحاكم العسكرية بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بعرقلة سري العدالة 

   126.فلسطينيني

 أن املحكمة العسكرية قد أدانت 2013آذار /  مارس18وكما ورد أعاله، أعلن مكتب املدعي العام العسكري يف 

عىل ذمة قضية " التسبب بالوفاة عن طريق اإلهمال"رقيب أول يف الجيش، دون أن تكشف النقاب عن اسمه، بتهمة 

ُويذكر أن الفلسطيني عدي درويش تويف .  2013كانون الثاني /  يناير12دي درويش ومقتله يف إطالق النار عىل ع ُ

/ عقب قيام جندي بإطالق النار عليه بالذخرية الحية أثناء محاولته الدخول إىل إرسائيل من خالل فجوة يف الجدار

اءت املحاكمة بعد تحقيق أجراه قسم وج.  السياج يف دورا بالقرب من الخليل، وذلك بهدف العثور عىل عمل هناك
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التحقيقات الجنائية التابع للرشطة العسكرية يوم وقوع حادثة إطالق النار، وتضمنت املحاكمة التوصل إىل اتفاق 

تفاويض لتخفيف العقوبة، حيث وافق الجندي عىل االعرتاف بذنبه بتهمة القتل غري العمد عن طريق اإلهمال وليس 

ُوصدر بحق الجندي الذي لم يذكر اسمه .  لتي كان يجب أو توجه إليه يف غري ذلك من السياقاتتهمة القتل العمد، ا

ُعقوبة تنم عن التهاون مقارنة بما اقرتفه من فعل أدى مبارشة إىل فقدان شخص آخر لحياته؛ إذ حكم عىل الجندي 

مح له بإلقاء يف الجيش برتبة ُبالسجن سنة واحدة مع وقف تنفيذ خمسة أشهر منها، وتم تنزيل رتبته ولكن س

 .رقيب

وينعكس إفراط السلطات اإلرسائيلية يف السماح للجنود اإلرسائيليني باإلفالت من العقاب، يف تقاعسها عن محاسبة 

املستوطنني يف سياق محاكمات جنائية عىل مسؤوليتهم عن االعتداء عىل الفلسطينيني وممتلكاتهم وعىل مراقبي 

وثمة ارتفاع ملموس يف مستوى انتشار عنف املستوطنني اإلرسائيليني ضد .  ني واإلرسائيلينيحقوق اإلنسان الدولي

الفلسطينيني خالل السنوات األخرية، بما يف ذلك االعتداءات املادية والبدنية وقطع أشجار الزيتون وتدمري سبل 

ري الجنود والرشطة اإلرسائيليني ويف بعض األحيان، حصلت تلك الهجمات واالعتداءات أمام ناظ.  العيش األخرى

الذين آثروا عدم التحرك لحماية الفلسطينيني أو ممتلكاتهم، أو إلقاء القبض عىل املستوطنني املسؤولني عن تلك 

ُويف بعض الحاالت، زعم أن الجنود تدخلوا ملساعدة املستوطنني بما يقومون به من أفعال دأب .  األفعال

 . وةالفلسطينيون عىل مقاومتها بق

  التحقيقات التي يشوبها العوار 1.4
لطاملا حرصت العديد من املنظمات عىل تحليل وتوثيق أوجه القصور التي تعرتي النظام اإلرسائييل املعني 

بالتحقيق يف االنتهاكات املزعومة التي ترتكبها القوات والبت يف مدى توافر أسس سليمة للوصول إىل  مرحلة 

 127.التقايض

 

استخالص املعلومات العملياتية أو "أوال،: ات العرسكية اإلرسائيلية نوعني من التحقيقات أساسا، وهماوتجري السلط

التي يجريها داخليا ضباط عسكريون ضمن وحداتهم ووفق تسلسل هرم القيادة " تحقيقات القيادة"أو " التشغيلية

ويكمن الهدف .  لجنائية التابع لرشطة العسكريةفيها، وثانيا، التحقيقات الجنائية التي يضطلع بها قسم التحقيقات ا

الرئيس من استخالص املعلومات العملياتية يف تقييم تفاصيل ما جرى يف حادثة معينة، وخصوصا من أجل قيام القيادة 

ُوباملقابل، تعترب التحقيقات .  العسكرية بتقييم عمليات عسكرية معينة واستخالص الدروس والعرب ألغراض املستقبل

تي يجريها قسم التحقيقات الجنائية التابع للرشطة العسكرية تحقيقات جنائية الطابع تهدف بشكل رئيس إىل تحديد ال

ويحقق القسم يف مختلف الجرائم .  ما إذا تم ارتكاب جريمة أم ال، وأنه إذا ما كان ينبغي بالتايل مقاضاة أحد أم ال

، سواء أكان ذلك يف إرسائيل أم يف األرايض الفلسطينية املحتلة، من املزعومة التي يكون أحد أفراد الجيش ضالعا فيها

قبيل جرائم املخدرات ورسقة املمتلكات واالستخدام غري املرشوع لألسلحة النارية وغريه من أعمال العنف، وكذلك ما 

 6وفقط .  فة الغربيةُيزعم عن ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان مثل إطالق النار عىل املحتجني الفلسطينيني يف الض

 إىل 2000 تحقيق أجراها قسم التحقيقات الجنائية التابع للرشطة العسكرية خالل الفرتة 35000باملائة من حوايل 

 128. كانت تتعلق بالجرائم املرتكبة بحق الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة2010

 فتح تحقيق جنائي كلما وصله إشعار أو شكوى وقبل سنوات خلت، دأب الجيش اإلرسائييل بشكل روتيني عىل

-1987(بخصوص مقتل مدني فلسطيني عىل يد قواته يف األرايض الفلسطينية املحتلة، ال سيما إبان االنتفاضة األوىل 

.  ، فلقد توقف الجيش عن العمل بتلك املمارسة2000  ومع ذلك، ويف أعقاب اندالع االنتفاضة الثانية يف عام 129).1991

يف األرايض " نزاع مسلح شبه حربي"اء عىل نصيحة مكتب املدعي العام العسكري، والذي أقر بأن الجيش ضالع يف وبن

الفلسطينية املحتلة، عمدت سلطات الجيش إىل تغيري سياستها وفتحت تحقيقات جنائية يف الجرائم املزعومة التي 



 الزناد عىل بالضغط سعداء 

 الغربية الضفة يف املفرطة للقوة إرسائيل استخدام

 

 2014 شباط/فرباير  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 15/002/2014: الوثيقة رقم

66 

رشيطة انتظار نتائج التحقيق األويل ) من قبيل السلب والنهبباستثناء جرائم (ارتكبها الجنود أثناء العمليات العسكرية 

" عملية استخالص املعلومات"الذي يجريه مكتب املدعي العام العسكري باالعتماد عموما عىل املعلومات املستخلصة من 

جنود   وباملحصلة، فلن تكون مسألة مقتل املدنيني الفلسطينيني عىل أيدي ال130.ضمن إطار وحدات الجيش منفردة

اإلرسائيليني يف األرايض الفلسطينية املحتلة موضوعا لتحقيقات جنائية إال إذا أشارت نتائج استخالص املعلومات 

 .  العملياتية الداخلية إىل أرجحية ارتكاب جندي أو أكثر لجريمة معينة

ئيليتني يف مجال حقوق  التماس من منظمتني إرسا، ويف إطار 2011  نيسان/حتى إبريلولقد ظل هذا النظام قائما 

 املدعي العام العسكري أن قسم التحقيقات الجنائية التابع أعلن.  ُاإلنسان قدم قبل حوايل سبع سنوات من ذلك التاريخ

للرشطة العسكرية سوف يقوم مستقبال بفتح التحقيقات الجنائية يف جميع القضايا التي تشهد مقتل مدنيني 

  ولم 131".عنارص قتالية واضحة"فة الغربية، باستثناء القضايا التي تنطوي عىل فلسطينيني عىل أيدي الجيش يف الض

ينسحب ذلك التغيري عىل قضايا مقتل املدنيني الفلسطينيني عىل أيدي القوات اإلرسائيلية يف قطاع غزة، كما لم يكن له 

ع مسلح، أو زعمه أن القانون الدويل ال تأثري عىل تغيري توصيف الجيش للوضع يف األرايض الفلسطينية املحتلة عىل أنه نزا

 132.يشرتط فتح تحقيقات بشكل تلقائي كلما وقعت وفيات بني املدنيني يف سياق النزاع املسلح

ومن الواضح أن عمليات استخالص املعلومات العملياتية غري كافية وال تستويف معايري جعلها أسسا لتقييم 

ُلك كونها تجرى من لدن قادة وحدات الجيش الذين ال يمكن اعتبارهم املسؤولية الجنائية املحتملة من عدمها، وذ

فهي .  مستقلني، ويفتقرون للتدريب الالزم يف أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل

لشهود عىل تحقيقات داخلية يف جوهرها، وتتم وفق تسلسل هرم القيادة، وال تنطوي عىل جمع األدلة من الضحايا وا

الجرائم املزعومة أو االنتهاكات التي ترتكبها القوات اإلرسائيلية، ولكنها تتوصل إىل استنتاجات قائمة عىل املعلومات 

املستقاة من جنود الوحدة العسكرية الضالعون يف الحادثة قيد التحقيق، مما يفتح املجال أمام تواطؤ الجنود عىل 

وال يتم اإلعالن عن نتائج عمليات استخالص .  ألدلة املادية وغريها أو إتالفهاتنسيق رواياتهم مسبقا أو إخفاء ا

ُاملعلومات العملياتية، وال يكشف عن فحواها حتى لضحايا االنتهاكات املزعومة، وال يمكن استخدام تلك املعلومات 

تية، فيتم رفع نتائجها إىل ومتى ما اكتملت عملية استخالص املعلومات العمليا.  يف سياق أي عملية تقايض الحقة

وتلك هي مرحلة التحقيق التي يقرر بموجبها مكتب املدعي العام العسكري امليض .  مكتب املدعي العام العسكري

وال يوجد إطار زمني محدد لهذه املرحلة من الناحية العملية، إذ تستغرق يف .  قدما بتحقيق جنائي من عدمه

 مما يؤدي إىل إطالة غري مربرة من شأنها أن تقود عىل األرجح إىل 133مراحلها كافة،الغالب أكثر من سنة إىل أن تكتمل 

وعندما يقرر مكتب املدعي العام .  عرقلة أي تحقيق جنائي والحد من آفاق التوصل إىل إدانة أي شخص جنائيا

ئالت ضحايا العسكري عدم فتح تحقيق جنائي، فال يقوم املكتب بإرسال مسببات القرار وتفاصيلها إىل عا

االنتهاكات املزعومة املرتكبة عىل أيدي القوات اإلرسائيلية، وال يتم كذلك إطالع منظمات حقوق اإلنسان عليها 

 .بالرغم من أنها الجهة التي تقدمت بالشكاوى ذات الصلة

العام العسكري أنه هناك أسس لفتح تحقيق جنائي، فيضطلع قسم ) املحامي(وإذا ما قرر مكتب املدعي 

التحقيقات الجنائية التابع للرشطة العسكرية بهذه املهمة، مما يجعل من الصعوبة بمكان اعتبار التحقيق يف هذه 

.  الحال مستقال كون القسم يعمل تحت سلطة املدعي العام العسكري، بصفته ضابط عىل رأس عمله يف الجيش

يستغرق األمر أشهرا أو حتى سنوات بعد الحادثة وغالبا ما تتسم تحقيقات القسم بطولها واملماطلة فيها، حيث قد 

وحتى يف حال التحقيق باالنتهاكات املزعومة التي يرتكبها الجنود .  قيد التحقيق قبل أن يتم اكتمال التحقيقات

اإلرسائيليني بحق الفلسطينيني يف الضفة الغربية، فغالبا ما يتقاعس محققو قسم التحقيقات الجنائية التابع 

عسكرية عن جمع األدلة من الضحايا وعائالتهم والشهود الفلسطينيني، ويمتنعون عن زيارة مرسح للرشطة ال

الحادثة أو معاينته، أو تفتيش قواعد الجنود الضالعني يف الحادثة؛ بل ويؤثرون االعتماد عىل الوحدة العسكرية 
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 134.املعنية يف تزويدهم بالوثائق املطلوبة وغريها من املعلومات

ُمال التحقيق، يحال األمر إىل وحدة املحامي العام العسكري لشؤون العمليات، وهي وحدة ضمن مكتب وعند اكت

وتضطلع الوحدة بمسؤولية مراجعة التحقيق ونتائجه والبت يف .  2007ُاملدعي العام العسكري استحدثت يف العام 

 عدمه، أو إجراء املزيد من التحقيقات، وبوسع هذه الوحدة البت يف أمر إغالق ملف القضية من. الخطوات الالحقة

أو األمر باتخاذ تدابري انضباطية بحق جنود بعينهم، أو التوصية بإصدار املدعي العام العسكري الئحة اتهام بحق 

وقد تستغرق عملية اتخاذ القرار هذه أشهرا عدة قبل أن تصل إىل نهايتها؛ وال تزود وحدة املحامي .  جندي أو أكثر

  135.ن العمليات األفراد أو املنظمات التي قدمت الشكاوى األصلية بأي توضيح أو أسباب مفصلة لقرارهاالعام لشؤو

وتنطبق جميع املسائل املبينة أعاله عىل التحقيقات التي يجريها الجيش يف االنتهاكات املزعومة املرتكبة يف مختلف أرجاء 

 136.تعرتض سبيل إجراء التحقيقات يف االنتهاكات املزعومة يف غزةاألرايض الفلسطينية املحتلة، ولكن ثمة مصاعب إضافية 

  لجنة تيركيل 2.4
/ يف أعقاب الغارة التي شنها الجيش اإلرسائييل يف البحر األبيض املتوسط يف مايوشكلت الحكومة لجنة للتحقيق 

 النطاق وخلق صدعا  وتسببت بوفاة تسعة مدنيني أتراك، األمر الذي أطلق انتقادات دولية واسعة2010أيار 

 إدخال تغيريات رئيسة عىل 2013شباط / خطريا يف العالقات بني إرسائيل وتركيا؛ واقرتحت اللجنة يف فرباير

وحصلت .  النظام املعتمد يف إرسائيل عىل صعيد التحقيق يف االنتهاكات املزعومة التي يرتكبها الجيش وقوات األمن

ون عىل متن سفينة تركية ضمن أسطول من السفن التي كانت تنقل الوفيات عندما صعد الجنود اإلرسائيلي

مساعدات إنسانية إىل غزة فيما شكل تحديا لحصار إرسائيل املفروض عليها، وحال الجيش اإلرسائييل دون 

ويف أعقاب الحادثة، سعت الحكومة اإلرسائيلية إىل استيعاب .  استمرار األسطول يف طريقه نحو وجهته املخطط لها

ضغوط الدولية الداعية إىل إجراء تحقيق دويل بأن عمدت إىل استبداله بآخر محيل من خالل تشكيل اللجنة ال

وعينت الحكومة قايض املحكمة .  2010أيار /  مايو31الحكومية لفحص تفاصيل الحادثة البحرية التي وقعت يف 

ُالتي اصبحت تعرف يم(العليا املتقاعد ياكوف تريكيل لرتأس اللجنة  وفوضت الحكومة ).  ا بعد باسم لجنة تريكيلُ

مدى مرشوعية التدخل : اللجنة صالحيات إجراء تحقيق يف قضيتني رئيسيتن وإعداد تقرير بشأنهما، وهما

العسكري املسلح الذي قامت القوات اإلرسائيلية به للحيلولة دون كرس األسطول للحصار املفروض عىل غزة، ومدى 

 يف إرسائيل عىل صعيد التحقيق يف مزاعم ارتكاب جرائم الحرب وغريه من أشكال كفاية النظام املعمول به

وأصدرت اللجنة الحقا تقريرين؛ .  املخالفات والخروقات للقانون الدويل عىل أيدي الجيش اإلرسائييل وقات األمن

ير الثاني الذي يقع يف ، فيما ركز التقر2010أيار /  مايو31تناول أولهما مدى مرشوعية ما قامت به إرسائيل يف 

 عىل اآلليات القانونية اإلرسائيلية املعنية بمعاينة والتحقيق 2013شباط /  فرباير6ُ ونرش يف ً تقريبا، صفحة500

يف الشكاوى واملزاعم املتعلقة باالنتهاكات للقانون اإلنساني الدويل، ومدى امتثالها للمعايري الدولية ذات الصلة 

 .   عىل إرسائيل وفق أحكام القانون الدويلوااللتزامات املرتتبة 

 

وأعلنت لجنة تريكيل أن نظام التحقيقات يف إرسائيل يتسق عموما مع املعايري الدولية ذات الصلة، إال أن تقريرها 

وشملت تلك .   ينبغي عىل الحكومة القيام بها بغية تحسني النظام وجعله أكثر متانةتوصية 18الثاني أدرجت فيه 

يتيح توجيه اللوم مبارشة للقادة العسكريني أو رؤسائهم املدنيني عىل مسؤوليتهم "ت رضورة سن ترشيع التوصيا

وتعزيز وضمان سلطة املدعي العام املدني لتسمو " َالجنائية يف الجرائم التي يرتكبها من يعلمون تحت إمرتهم

ودعت اللجنة كذلك إىل رضورة .   الدفاعفوق سلطة نظريه العسكري، مع استمرار تعيني هذا األخري من لدن وزير

أن تنص أوامر القيادة العليا عىل امتثال القادة امليدانيني إلجراءات اإلبالغ ورفع التقارير املعتمدة يف كل مرة تقع 

فيها حادثة تشهد حاالت وفاة أو إصابة ناجمة عما تقوم به القوات اإلرسائيلية من تحركات أو أفعال، بما يف ذلك 
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عىل أن " جميع األحراز واألدلة والوثائق التي من شأنها أن تساعد يف عمليتي املعاينة والتحقيق"الل ضبط من خ

كما دعت اللجنة إىل زيادة رسعة ".  ألغراض إجراء تحقيق مالئم يف مرحلة الحقة"يتم االحتفاظ بها وتخزينها 

 تنطوي عىل أسس تستدعي فتح تحقيق بشأنها أم ال؛ إجراءات اتخاذ القرارات والتقييم للبت فيما إذا كانت الحادثة

وقالت .  وأعلنت اللجنة أن عمليات استخالص املعلومات العملياتية غري كافية كأساس وحيد للبت يف هذا املوضوع

ُاللجنة أنه ال ينبغي أن يضطر املدعي العسكري الستشارة القائد املسؤول قبيل إصدار األمر بفتح التحقيق، وأنه 

وأوصت اللجنة أيضا .  املاثلة وراء قراره بعدم فتح تحقيق" تبيان األسباب"ي عليه، أي املدعي العسكري، ينبغ

برضورة وضع املدعي العام العسكري إطارا زمنيا بالتعاون مع املدعي العام يحكم موعد نهاية التحقيقات والبت 

تنفيذ إجراءات "الق ملف القضية، وأنه ينبغي عليه فيما إذا كان ينبغي األخذ بتدابري قانونية أم انضباطية أو إغ

وعىل صعيد جميع القرارات ... ُتوثيق صارمة لجميع األعمال والخطوات املتعلقة بالتحقيق واملعاينة التي تنفذ 

  ".     املتخذة، خاصة يف القضايا التي تنطوي عىل التحقيق يف االنتهاكات املزعومة ألحكام قوانني النزاع املسلح

وردا عىل تقرير لجنة تريكيل الثاني، رصحت الحكومة قائلة أنها سوف تنظر بحرص يف التوصيات الصادرة عن 

ومع ذلك، فمن غري الواضح، وبعد ميض عام كامل، ما إذا كانت السلطات اإلرسائيلية قد نفذت أي توصية .  اللجنة

 كانت عازمة عىل القيام بذلك أصال؛ كما لم يتضح و إذاأ، تتعلق بالتحقيقات  العسكرية اإلرسائيلية توصية 18من 

ما إذا كانت التوصيات قد أفضت فعال إىل تحسني عملية التحقيق يف االنتهاكات املزعومة يف االنتهاكات الخطرية 

.  لةلحقوق اإلنسان أو الخروقات لقوانني النزاع املسلح التي ترتكبها القوات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية املحت

َولم تر منظمة العفو الدولية أي دليل يثبت حدوث تقدم أو تحسن عىل هذا الصعيد، وتخىش من أن يكون تنفيذ 
ٍكامل توصيات لجنة تريكيل، إن حصل، غري كاف لضمان إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومحايدة ومستقلة وفق 

ُوف يستحيل تحقيق كامل املساءلة، وسوف يحرم إذ بغياب مثل هذه التحقيقات، س.  ما تقتضيه املعايري الدولية

 . الضحايا من االحتكام للقضاء وتحقيق العدالة بعد ان تعرضت حقوقهم االنتهاك
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التزامات إسرائيل وفق أحكام . 5
 القانون الدولي 

فيها القدس ثمة مجموعة من صكوك القانون الدويل التي تنطيق عىل سلوك إرسائيل وترصفاتها يف الضفة الغربية، بما 

 :  الرشقية

القانون اإلنساني الدويل، وخصوصا قانون االحتالل، الذي يتضمن القواعد واألحكام التي توضح االلتزامات  

 امللقاة عىل عاتق السلطة القائمة باحتالل األرايض؛

وكالء والقانون الدويل لحقوق اإلنسان الذي ينطبق عىل الدول كافة وعىل قواتها املسلحة وغريها من ال 

ويتضمن ذلك املعاهدات التي تكفل الحقوق املدنية والسياسية .  والعمالء، بما يف ذلك داخل األرايض التي تحتلها

ويقتيض أحد املبادئ األساسية التي يكفلها القانون الدويل لحقوق اإلنسان .  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

 يف أشكال جرب الرضر واالنتصاف، بما يف ذلك االحتكام إىل القضاء حق ضحايا االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان

 وتحقيق العدالة وكشف الحقيقة والحصول عىل التعويضات؛ 

والقانون الجنائي الدويل الذي يؤسس لقواعد املسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات وأشكال إساءة بعينها  

ان والقانون اإلنساني الدويل من قيبل جرائم الحرب والجرائم ضد بما يخالف أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنس

 .اإلنسانية واإلبادة العرقية وكذلك التعذيب واإلعدامات خارج نطاق القضاء واالختفاء القرسي

  القانون اإلنساني الدولي وقانون االحتالل  1.5
طبق مع ذلك بعض أحكام القانون اإلنساني الدويل عىل الرغم من عدم وجود نزاع مسلح دائر حاليا يف الضفة الغربية، تن

حرب (نظرا ألن هذه األرايض خاضعة لالحتالل من خالل الحرب والقوة، وهو وضع ناشئ عن وقوع نزاع دويل مسلح 

ًوبوصفها السلطة القائمة باالحتالل يف الضفة الغربية وقطاع غزة، ترتتب عىل إرسائيل التزامات عمال ).  1967حزيران 

 :  كام القانون اإلنساني الدويل التي تنطبق عىل قوة االحتالل، ال سيما األحكام والنصوص التاليةبأح

 

الالئحة : أحكام خاصة من اتفاقية الهاي الرابعة الخاصة باحرتام قوانني وأعراف الحرب الربية، ومرفقها 

 ). قواعد الهاي (1907رشين األول ت/  أكتوبر18املتعلقة باحرتام قوانني وأعراف الحرب الربية الصادرة يف 

 1949آب /  أغسطس12االتفاقية الرابعة بشأن حماية األشخاص املدنيني يف وقت الحرب، الصادرة يف  

 ).اتفاقية جنيف الرابعة(

القواعد العرفية من القانون اإلنساني الدويل املنطبقة عىل السلطة القائمة باالحتالل املحاربة، بما يف ذلك  

األساسية الخاصة بحماية األشخاص الواقعني تحت سلطة أحد أطراف النزاع، والواردة تفاصيلها يف الضمانات 

 . من املحلق االختياري األول75املادة 

وعىل الرغم من مصادقتها عىل اتفاقيات جنيف، ما انفكت الحكومة اإلرسائيلية تحاجج أن اتفاقية جنيف الرابعة ال تنطبق 

وليست " أرايض متنازع عليها"ة املحتلة اعتمادا عىل الرأي القائل بان األرايض املعنية هنا هي عىل األرايض الفلسطيني
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الواردة " األحكام والنصوص اإلنسانية" :ًطوعا"  ولقد رصحت السلطات اإلرسائيلية يف السابق أن إرسائيل تراعي 137.محتلة

ومع ذلك، فإن .  وفق ترصيحاتها" إنسانية"ائيل أحكاما يف اتفاقيات جنيف، دون أن ترسد تلك األحكام التي تعتربها إرس

جميع الهيئات ذات الصلة، بما يف ذلك األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقيات جنيف، ومجلس األمن والجمعية العامة لألمم 

ف الرابعة عىل األرايض املتحدة، ومحكمة العدل الدولية، قد كررت تأكيدها يف مناسبات عدة انطباق كامل أحكام اتفاقية جني

  ولطاملا دعت منظمة العفو الدولية إرسائيل إىل االعرتاف بانطباق أحكام اتفاقية جنيف 138.الفلسطينية املحتلة بحكم القانون

 .   الرابعة عىل األرايض الفلسطينية املحتلة بحكم القانون، وإىل االمتثال ألحكامها كافة

ت عىل السلطة القائمة باالحتالل حيال سكان األرايض املحتلة، بوصفهم جميعا وتفرض اتفاقية جنيف الرابعة التزاما

وتحظر االتفاقية عىل .  ومؤهلني للتمتع بحماية ومعاملة إنسانية خاصة يف جميع األوقات" خاضعني للحماية"أشخاص 

ب وغريه من رضوب سوء املعاملة السلطة القائمة باالحتالل ارتكاب أفعال معينة بما يف ذلك عمليات القتل العمد والتعذي

 منها، أو ارتكاب 147ُالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والتي تعترب بمثابة خروقات جسيمة لالتفاقية وفق أحكام املادة 

ُوتعترب السلطة القائمة باالحتالل مسؤولة عن رعاية السكان الواقعني تحت سيطرتها، وهو ما يعني أنه .  جرائم حرب

مع احرتام القوانني الرسية يف البالد إال يف حاالت الرضورة "عليها ضمان الحفاظ عىل النظام العام وسالمة األشخاص يتعني 

 ). من قواعد الهاي43املادة " (القصوى التي تحول دون ذلك

املادة " ( الحربكرضورة ناجمة عن"ويجوز للسلطة القائمة باالحتالل اتخاذ تدابري لتحقيق السيطرة أو األمن التي تنشأ 

... اللوائح املتعلقة باالحتالل "ومع ذلك، فلقد أكدت اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل أن ).   من اتفاقية جنيف الرابعة27

وما هو رضوري هنا عدم تسبب التدابري ... ترتكز إىل مفهموم بقاء الحرية الشخصية للمدنيني مستمرة دون عوائق عموما

ويجب احرتام تلك الحقوق حتى عندما تكون ... ة بالتأثري سلبا عىل الحقوق األساسية لألشخاص املعنيني التقييدية املتخذ

  139."التدابري التقييدية مربرة

 :  منها عىل أنه33وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة العقاب الجماعي تحديدا؛ إذ تنص املادة 

تحظر العقوبات الجماعية وباملثل جميع تدابري . ًهو شخصياال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقرتفها " 

 ." التهديد أو اإلرهاب

 : ووفق ما يرد يف التعليق الصادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر بوصفها سلطة مختصة عىل هذا الصعيد

ألشخاص عىل أفعال لم ًتنص هذه الفقرة إذا، عىل حظر العقوبات الجماعية  من أي نوع بحق األشخاص أو مجموعات ا"

 140."يرتكبوها، كونها تشكل تحديا ألبسط مبادئ اإلنسانية

  القانون الدولي لحقوق اإلنسان 2.5
تحكم أفعال إرسائيل يف األرايض الفلسطينية املحتلة التزاماتها املرتتبة عليها وفق أحكام القانون الدويل لحقوق 

عالها أيضا للقواعد العرفية الخاصة بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان الذي صادقت عليه إرسائيل؛ كما تخضع أف

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية : وتتضمن قائمة املعاهدات التي صادقت إرسائيل عليها ما ييل.  اإلنسان

ره والسياسية، والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغ

من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال 

وعىل الرغم من .  التمييز العنرصي، واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل

 القانون الدويل لحقوق اإلنسان ال تنطبق عىل األرايض الفلسطينية زعم إرسائيل أن التزاماتها املرتتبة وفق معاهدات
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األمم املتحدة املعنية بمراقبة مدى ) معاهدات(املحتلة، فلقد جوبه هذا املوقف بالرفض من لدن جميع هيئات 

اهدات ً  كما أوضحت هيئات املعاهدة منفردة أن أحكام املع141.االمتثال لتلك املعاهدات، ومحكمة العدل الدولية

تنطبق عموما عىل املناطق خارج أرايض الدولة املعنية أيضا؛ فعىل سبيل املثال، رصحت لجنة األمم املتحدة لحقوق 

يتعني عىل الدولة الطرف احرتام "اإلنسان فيما يتعلق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية أنه 

والخاصة بكل شخص خاضع لسلطات تلك الدولة الطرف أو وضمان الحقوق املكفولة يف العهد الدويل املذكور 

 142."سيطرتها الفعلية، وحتى لو لم يكن مقيما داخل أرايض تلك الدولة الطرف

  الحق في حرية التجمع السلمي 3.5
كيل وحرية التجمع السلمي وتش) 19املادة (يكفل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الحقوق املتعلقة بحرية الرأي والتعبري 

 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 21 و19كما جرى تقنني هذه الحقوق يف املادتني ).  20املادة (الجمعيات 

إال تلك التي تفرض طبقا " منه عىل عدم جواز فرض قيود عىل الحق يف التجمع السلمي 21إذ تنص املادة .  والسياسية

راطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية للقانون وتشكل تدابري رضورية، يف مجتمع ديمق

 ".الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم

 

ولقد أكد املقرر األممي الخاص املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات عىل ما يرتتب عىل 

 يقتيض منهم تيسري تنظيم التجمعات السلمية والحماية بشكل فعال للمشاركني فيها، املسؤولني من التزام إيجابي

من استفزازات وكالء الدولة واملتظاهرين املناوئني الذين يهدفون إىل فض مثل تلك التجمعات "بما يف ذلك حمايتهم 

كما ثمة التزام عىل املسؤولني ".   عنهاأولئك املنتمني ألجهزة الدولة أو الذين يعملون نيابة) ال سيما... (أو تعطيلها 

يقتيض منهم اإلحجام عن التدخل غري الواجب أو املربر يف الحق يف التجمع السلمي، وأن تكون ممارسة هذا الحق 

ولكن بإشعارها مسبقا عىل أقىص تقدير بهدف تمكني ... غري خاضعة الستصدار موافقات مسبقة من السلطات "

وأخريا، فيجب السماح للمدافعني عن حقوق ".  ممارسة الحق يف حرية التجمع السلميسلطات الدولة من تيسري 

 ال سيما أعضاء منظمات املجتمع املدني والصحفيني واملدونني وممثيل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان –اإلنسان 

 143. بالعمل بحرية أثناء التجمعات واملظاهرات–

الصادر عن قائد جيش الدفاع " حظر أعمال التحريض والدعاية العدائية" بشأن 101ويحظر األمر العسكري رقم 

 10، التجمعات التي يزيد عدد املشاركني فيها عن 1967آب /  أغسطس27اإلرسائييل يف الضفة الغربية بتاريخ 

ما لم يحصل " إذا كان بهدف مناقشة مثل ذلك األمر" أو حتى " لهدف سيايس"أشخاص إذا كان تجمعهم 

ويواجه كل من .  ون عىل التخويل بالقيام بذلك مقدما وفق ترصيح يصدره قائد الجيش اإلرسائييل يف املنطقةاملعني

ويتناقض هذا .  أو دفع غرامة باهظة/  سنوات و10يخالف أحكام هذا األمر العسكري عقوبة بالسجن تصل إل 

قتيض منها احرتام وضمان الحق يف حرية األمر العسكري بشكل واضح مع االلتزام املرتتب عىل إرسائيل والذي ي

 التزامات إرسائيل املرتتبة 1651وباإلضافة إىل ذلك، تنتهك بعض أحكام األمر العسكري رقم .  التجمع السلمي

ُعليها بموجب القانون الدويل، كونها يمكن استخدامها لفرض قيود تعسفية عىل الحق يف التجمع السلمي أو معاقبة 

 . نياملتظاهرين املسامل

  حفظ األمن أثناء االحتجاجات، والحق في الحياة 4.5
وعندما يكون فرض القيود عىل أحد الحقوق مربرا وفق أحكام القانون الدويل، فيجب تنفيذ عملية حفظ النظام 

بما يتسق واملعايري الدولية، والتي تحظر بدورها ) برصف النظر عما إذا كانت محظورة أم ال(أثناء املظاهرات 

تخدام املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني القوة إال يف حاالت الرضورة القصوى وبالقدر املطلوب ألداء واجبهم؛ اس

 .ًكما تحظر استخدام األسلحة النارية إال إذا كان من غري املمكن أبدا تفادي استخدامها حماية لألرواح
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 تلك التي ال تتصف بأنها سلمية باملطلق أو التي بما فيها(وعند مبارشة مهام حفظ األمن والنظام يف التجمعات 

، فيجب الحرص عىل احرتام حقوق اإلنسان، ال سيما الحق يف الحياة )تعتربها الحكومة أنها تجمعات غري قانونية

 . والحرية وأمن الشخص عىل نفسه، والحق يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة

مم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، ومبادئ األمم املتحدة األساسية ووفق ما يرد يف مدونة األ

يشأن استخدام املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني للقوة واألسلحة النارية، يجب عىل الرشطة أن تستخدم القوة يف 

وال ينبغي استخدام األسلحة النارية إال .  همحاالت الرضورة القصوى فقط، وبالقدر املطلوب ألداء مهامهم وواجبات

دفاعا عن الشخص يف وجه تهديد وشيك باملوت أو التعرض إلصابة خطرية، أو للحيلولة دون حصول تهديد خطري 

وينبغي عدم استخدام القوة .  لألرواح، وفقط عندما تخفق الوسائل األقل عنفا وتشددا يف تحقيق األهداف املتوخاة

وال ينبغي استخدام القوة يف ).  9املبدأ (إال عندما يكون تفادي ذلك مستحيال يف سبيل حماية األرواح املميتة عمدا 

معاقبة األشخاص عىل عدم امتثالهم املفرتض أو املزعوم ألحكام أمر ما، كما ال ينبغي استخدامها ضد املشاركني يف 

ّكلفون بإنفاذ القانون ما يعرف بهم ويميزهم عن وينبغي أن يرتدي املوظفون امل.  التجمع ملجرد مشاركتهم فيه
اآلخرين أثناء القيام بعمليات حفظ األمن والنظام يف املظاهرات، أي أنهم ينبغي أن يرتدوا زيا موحدا مع شارات 

 .  أسماء أو أرقام مميزة واضحة

 تقتيض الرضورة القصوى قيام  أي عندما–وتشرتط املعايري الدولية عدم استخدام األسلحة النارية إال كمالذ أخري 

وال يجوز .  الجنود أو أفراد الرشطة بحماية أنفسهم يف وجه تهديد وشيك باملوت أو التعرض إلصابة خطرية

وينبغي حظر .  ًاستخدام القوة املميتة عمدا إىل يف الحاالت التي ال يمكن معها تفادي ذلك أبدا حماية لألرواح

ٍخرية  أو أية وسائل أخرى يرجح أن تتسبب بوقوع إصابات دون داع أو تخلق استخدام األسلحة النارية أو الذ ُ

وقبيل استخدام األسلحة النارية، ينبغي عىل عنارص الرشطة أن ).  ، بند ج11املبدأ الخاص (مخاطر ال مربر لها 

 مع ترك مهلة – ّيعرفوا بأنفسهم عىل الدوام، وأن يصدروا تحذيرات واضحة قبيل الرشوع باستخدام تلك األسلحة

إال إذا كان القيام بذلك من شأنه أن يعرض دون مربر املوظفني "زمنية كافية تتيح االمتثال ملضمون اإلنذار 

املكلفني بإنفاذ القانون إىل الخطر، أو يخلق مخاطر بموت أشخاص آخرين أو تعرضهم ألذى كبري، أو إذا اتضح 

 ).10املبدأ الخاص رقم ". (البسات الحادثة املعنيةأنه غري مالئم أو عديم الجدوى يف ظل ظروف وم

وعىل .  ويجب معاقبة مرتكبي القوة التعسفية واملسيئة من عنارص قوات األمن عىل أنهم ارتكبوا أفعاال جنائية

السلطات واجب إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة ومحايدة يف حاالت قتل األشخاص عىل أيدي عنارص قوات 

وباإلضافة إىل ذلك، فعىل السلطات أن تحرتم بكل حيادية الحق يف التجمع السلمي وحماية .  ضاة الجناةاألمن ومقا

ويف بعض الحاالت، يجوز اتخاذ تدابري انضباطية كوسيلة مالئمة .  املحتجني من أي اعتداءات عنيفة ممكنة بحقهم

ري الرضورية أو املفرطة؛ ومع ذلك، فيجب معاقبة ملحاسبة أفراد الرشطة أو األمن عىل لجوئهم إىل استخدام القوة غ

وعالوة عىل ذلك، فتؤكد املبادئ ).  7املبدأ الخاص رقم (فعل القوة التعسفية او املسيئة كما لو أنه فعل جرمي 

من قبيل األمر باستخدام القوة بحق (األساسية عىل محاسبة القادة يف حال إصادرهم أوامر غري مرشوعة 

أو إذا ما علموا،  أو كان ينبغي أن يكون عىل علم، بأن موظفي إنفاذ القوانني العاملني تحت ) مينياملتظاهرين السل

إمرتهم كانوا يستخدمون القوة بشكل غري مرشوع، وتوانوا هم عن اتخاذ جميع التدابري يف سياق صالحياتهم التي 

ويجب التحقيق يف املزاعم ).  24املبدأ (عنها من شأنها أن تحول دون وقوع مثل تلك اإلساءات أو وقفها أو اإلبالغ 

املتعلقة بمعمليات القتل، التي يرتكبها موظفو أجهزة إنفاذ القانون، بشكل مستقل وعاجل وشامل وبما يتسق 

وتنص هذه .  ْومبادئ املنع والتقيص الفعالني لإلعدامات خارج نطاق القضاء واإلعدام التسعفي ودون محاكمة

 . من التعرض للعنف أو أي شكل من أشكال الرتهيب) وعائالتهم( أصحاب الشكاوى والشهود املبادئ عىل حماية
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الحق يف الحياة حق مالزم " من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أن 6 من املادة 1وينص البند 

وتشكل عمليات قتل ".  عسفاوال يجوز حرمان أحد من حياته ت. هذا الحق وعىل القانون أن يحمى. لكل إنسان

األشخاص جراء استخدام القوة غري الرضورية أو املفرطة من جانب وكالء الدولة حالة من الحرمان التعسفي 

فعيل سبيل املثال، يشكل استخدام القوة املميتة بحق محتج ال يشكل تهديدا وشيكا باملوت أو .  للحق يف الحياة

كما ترقى عمليات القتل املتعمد وغري املرشوعة املنفذة وفق .  الحق يف الحياةاإلصابة الخطرية حرمانا تعسفيا من 

أوامر صادرة عن مسؤويل الحكومة أو بالتواطؤ معهم أو بموافقتهم الضمنية أو سكوتهم عنها إىل مصاف اإلعدام 

  عىل السلطات 144.وهي عمليات محظورة عىل الدوام وتشكل جرائم وفق أحكام القانون الدويل.  خارج نطاق القضاء

ُواجب إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة ومحايدة يف جميع ما يحتمل أن يكون حاالت من القتل غري 

   145.املرشوع عىل أيدي عنارص قوات األمن، ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء

  القانون الجنائي الدولي 5.5
جهزة املكلفة بإنفاذ القوانني، جنائيا جراء ارتكابهم انتهاكات معينة ويمكن مساءلة األفراد، بما يف ذلك الجنود وعنارص األ

 .ألحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل

 

ووفق املبدأ املتعلق بالوالية العاملية، تلتزم جميع الدول بالتحقيق يف الجرائم املرتكبة بما يخالف أحكام القانون الدويل 

كبيها حيثما تتوفر أدلة كافية ومقبولة قضائيا، ويشمل ذلك جرائم اإلبادة العرقية والجرائم ضد اإلنسانية ومقاضاة مرت

 . وجرائم الحرب والتعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء واالختفاء القرسي

األخرى للقانون وأما الخروقات الجسيمة التفاقيات جنيف والربوتوكول االختياري األول ومعظم االنتهاكات الخطرية 

وينص اتفاق روما األسايس الخاص باملحكمة الجنائية الدولية عىل تعاريف .  اإلنساني الدويل، فتشكل جميعها جرائم حرب

 من نظام روما األسايس القانون 8وتعكس الجرائم املدرجة ضمن قائمة جرائم الحرب الواردة يف املادة .  جميع تلك الجرائم

تماد تلك القائمة، عىل الرغم من أنها تظل قائمة غري كاملة وتفتقر إىل إدراج بعض جرائم الحرب العريف الدويل وقت اع

 .الهامة األخرى

وتشمل تلك االنتهاكات الجسيمة املتعلقة بموضوع التقرير .   االنتهاكات الجسيمة التفاقية جنيف الرابعة147وتدرج املادة 

والتسبب عن قصد بمعاناة كبرية أو إصابات خطرية ) املحميني(عني للحماية الحايل عمليات القتل العمد لألشخاص الخاض

 . ألولئك األشخاص

 :  من الربوتوكول اإلضايف األول ما ييل86 من املادة 1ويشرتط البند 

فة تعمل األطراف السامية املتعاقدة وأطراف النزاع عىل قمع االنتهاكات الجسيمة واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع كا "
التي تنجم عن التقصري يف ) الربوتوكول(ولهذا امللحق ) 1949اتفاقيات جنيف لعام (االنتهاكات األخرى لالتفاقيات 

 ."أداء عمل واجب األداء

.  ويمكن مساءلة القادة العسكريني وكبار املسؤولني املدنيني عىل األفعال التي يرتكبها مرؤسوهم أو من هم تحت إمرتهم

من الربوتوكول األول القانون الدويل العريف كونها تفرض معيارا واحدا ينطبق عىل القادة العسكريني ) 2 (86وتعكس املادة 

 : ونظرائهم املدنيني، حيث تنص املادة عىل أنه

ال يعفي أي مرؤوس بانتهاك االتفاقيات أو هذا امللحق رؤساءه من املسؤولية الجنائية أو التأديبية، حسب األحوال "
ا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم يف تلك الظروف، أن يخلصوا إىل أنه كان يرتكب، أو أنه يف سبيله إذا علمو
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 ."الرتكاب مثل خذا االنتهاك، ولم يتخذوا كل ما يف وسعهم من إجراءات مستطاعة ملنع أو قمع ذلك االنتهاك
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 استنتاجات وتوصيات . 6
انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان ومخالفات جسيمة ألحكام القانون دأب الجنود اإلرسائيليون عىل تكرار ارتكاب 

الدويل، ال سيما عمليات القتل غري املرشوع، وذلك يف معرض ردها عىل معارضة الفلسطينيني واحتجاجاتهم يف 

يا وتمثل الحاالت التي يوثقها التقرير الحايل أقلية من بني القضا.  الضفة الغربية، بما فيها القدس الرشقية

والحاالت التي وقعت عىل مدار السنوات األخرية، والتي تسري وفق نمط عام يلجأ خالله الجنود اإلرسائيليون إىل 

استخدام القوة املفرطة، والتي غالبا ما تكون قوة مميتة، بحق الفلسطينيني الذين ال يشكلون أدنى خطر عىل حياة 

 –د بارتكاب تلك األفعال مع إفالت تام من العقاب تقريبا ُويسمح للجنو.  الجنود أو حياة غريهم من األشخاص

كون النظام الرسمي القائم للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان املزعومة وغريها من رضوب اإلساءة التي يرتكبها 

ة، وتنامي ويخلق هذا األمر وضعا يشهد غيابا تاما للعدال.  الجنود اإلرسائيليون ال يتمتع باالستقاللية أو الحيادية

وبوصفها السلطة .  البيئة املواتية لإلفالت من العقاب التي يتمتع بها عنارص قوات الجيش والرشطة اإلرسائيلية

ًالقائمة باالحتالل يف الضفة الغربية، بما يف ذلك القدس الرشقية، تعترب إرسائيل مسؤولة عن ضمان سالمة سكان  ُ

).  وفق االتفاقيات الدولية(بأنهم أشخاص مؤهلني لشمولهم بالحماية األرايض املحتلة الذين يمكن وصفهم جميعا 

إال أن القوات اإلرسائيلية تقوم عوضا عن ذلك بانتهاك .  ويتعني عىل إرسائيل أن تحرتم حقوق الفلسطينيني وترعاها

ل، وذلك من التزاماتها بشكل روتيني منتظم بما يخالف أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان وقانون االحتال

خالل إقدامها عىل قتل املدنيني وإصابتهم بشكل غري مرشوع، بما يف ذلك األطفال، الذين ال يشكلون تهديدا لحياة 

ولقد استمر ارتكاب هذه املمارسات طوال عقود من الزمن  بكامل علم الحكومة .  الجنود أو غريهم من األشخاص

 .اإلرسائيلية والقيادة العسكرية

لسلطات غري راغبة يف إرسال إشارات قوية إىل عنارص قواتها مفادها عدم إمكانية القبول بارتكاب ويظهر أن ا

 من –ويجدر بالسلطات أن تبادر بالقيام بذلك .  انتهاكات خطرية لحقوق الفلسطينيني أو التسامح معها بعد اليوم

زعومة لحقوق الفلسطينيني املرتكبة خالل الحرص عىل فتح تحقيق عاجل وشامل ومستقل يف جميع االنتهاكات امل

عىل أيدي القوات اإلرسائيلية، ومقاضاة جميع املسؤولني عن ارتكاب عمليات القتل غري املرشوع وغريها من 

االنتهاكات، وذلك وفق املعايري التي يكفلها القانون الدويل، ومعاقبتهم، يف حال ثبوت إدانتهم، بما يتناسب ومدى 

وطاملا ظل الجنود وعنارص الرشطة اإلرسائيليون يفلتون من محاسبتهم عىل إساءة .  كبةفداحة جرائمهم املرت

استغالل الصالحيات املمنوحة لهم وارتكاب انتهاكات خطرية من هذا القبيل، فسوف يستمر نمط قتل املحتجني 

 من التعرض بشكل غري مرشوع، وسوف يستمر حرمان الفلسطينيني من حقهم يف االحتجاج السلمي دون خشية

 .لإلصابة أو القتل

 : القيام بما ييلبالسلطات اإلرسائيليةويف ضوء ذلك، تهيب منظمة العفو الدولية 

، واحرتام كامل مقتضيات 1651 واملواد ذات الصلة يف األمر العسكري رقم 101إلغاء األمر العسكري رقم  

 التجمع السلمي؛حق الفلسطينيني يف الضفة الغربية يف حرية التعبري عن الرأي و

والحرص عىل قيام الجيش اإلرسائييل وحرس الحدود وغريها من قوات األمن باالمتثال عىل الدوام لكامل  

مقتضيات مدونة األمم األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني بإنفاذ القوانني واملبادئ الخاصة بشأن استخدام 

 النارية، وذلك أثناء قيامهم بحفظ األمن والنظام أثناء املظاهرات املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني للقوة واألسلحة

وتنص مدونة قواعد السلوك تلك عىل أن يحرتم املوظفون . وغري ذلك من مهام وواجبات إنفاذ القانون األخرى
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ن املكلفون بإنفاذ القانون أثناء اضطالعهم بمهامهم الكرامة اإلنسانية وصونها، والحفاظ عىل حقوق اإلنسا

جميع األشخاص " املوظفني املكلفني باإلنفاذ القوانني"  ويشمل مصطلح 146.الخاصة بالجميع والعمل عىل ديمومتها

املنتخبني أو املعينني املكلفني وفق القانون بممارسة صالحيات الرشطة، ال سيما صالحية إلقاء القبض أو احتجاز 

العسكرية صالحيات الرشطة، سواء أكانوا يرتدون زيا ويف البلدان التي ال تمارس فيها السلطات .  األشخاص

رسميا أم ال، أو من قوات األمن التابعة للدولة، فيشمل تعريف املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني جميع من ينفذون 

 147أو يقدمون خدمات من هذا القبيل؛

قبيل اللجوء إىل استخدام القوة والحرص عىل قيام موظفي أجهزة إنفاذ القانون باتباع الوسائل غري العنيفة  

والتي ينبغي اللجوء إليها فقط يف حالة عدم نجاعة ) بما يف ذلك استخدام األصفاد وغري ذلك من اشكال القيد(

  وإذا كان اللجوء إىل استخدام القوة 148.ُالوسائل غري العنيفة األخرى، أو حني يقدر أنها لن تكون فعالة عىل األرجح

  وينبغي أن يكون 149.ه، فيجب عليهم حينها ممارسة أقىص درجات ضبط النفس أثناء استخدامهاأمرا ال يمكن تفادي

استخدام املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني للقوة محدودا جدا ويف الحاالت التي تقتضيها الرضورة القصوى، وعىل 

ويف حال استخدام .   واإلصاباتأن تم مراعاة تناسبها مع الهدف املرشوع املراد تحقيقه، وتقليص حجم الرضر

القوة، فيجب عىل الرشطة أن تحرتم حقوق اإلنسان عىل الدوام، ال سيما الحق يف الحياة وخطر التعذيب وغريه من 

  وعىل أية حال، 150.وعليه، فينبغي التقليل قدر اإلمكان من مخاطر وقوع وفيات أو إصابات.  رضوب سوء املعاملة

 املكلفني بإنفاذ القوانني للقوة املميتة واألسلحة النارية بشكل متعمد إال يف الحاالت فال يجوز استخدام املوظفني

  ويتعني عىل الحكومات كافة أن تحرص عىل معاقبة 151.التي ال يمكن تفادي ذلك فيها من أجل حماية األرواح

عال جنائية وفق أحكام قوانينها استخدام املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني للقوة واألسلحة النارية عىل أنها أف

   152املحلية؛

وحظر إطالق الذخرية الحية والرصاص املعدني املغلف باملطاط أو البالستيك إال إذا كان من غري املمكن أبدا  

بالنسبة للموظفني املدربني عىل استعمال األسلحة النارية بشكل كامل تفادي اللجوء إىل القوة املميتة يف ظل رقابة 

ً وضوابط صارمة، وعىل أن يتم ذلك بالحد األدنى الرضوري لحماية األرواح دفاعا عن النفس أو اآلخرين، ومتابعة

أو ملواجهة تهديد وشيك باملوت أو التعرض إلصابة خطرية، وفقط عندما يثبت عدم نجاعة الوسائل األخرى األكثر 

 تطرفا يف تحقيق الهدف املنشود؛

أو رشقات الرصاص املطاطي كتلك املصنوعة من املطاط أو البالستيك " كااألقل فت"وحظر إطالق املقذوفات  

ٍالخالص إال إذا كانت تلك املقذوفات تتمتع بالدقة الكافية بما يكفل عدم تسببها بوقوع إصابات دون داع، وبديلة 
بني عىل التعامل عن استخدام القوة املميتة إذا كان ذلك من باب الرضورة القصوى، حيث يمكن حينها ملوظفني مدر

مع األسلحة النارية خاضعني لرقابة ومتابعة وضوابط صارمة إطالق مثل تلك املقذوفات من أجل حماية األرواح 

ملواجهة تهديد وشيك باملوت أو التعرض إلصابة خطرية، وفقط عندما يثبت عدم دفاع عن النفس أو اآلخرين أو 

  ؛الهدف املنشودنجاعة الوسائل األخرى األكثر تطرفا يف تحقيق 

ُوحظر نرش واستخدام العوامل الكيميائية املهيجة التي يرجح أن تزيد من مخاطر وقوع أذى غري رضوري أو  

ٍإصابات أو وفيات بني األشخاص دون داع، ويشمل ذلك حظر إطالق الظروف أو األغلفة املعدنية لتلك العوامل عىل 
كيز الكيميائي الكبري أو استخدامها بطريقة تؤدي إىل آثار األشخاص مبارشة، أو استخدام العوامل ذات الرت

عشوائية كما يحدث عند رشها أو إطالقها عىل منطقة شاسعة أو مياه الرشب أو الطعام، وعدم إطالقها عىل 

األشخاص أو عىل مقربة منهم إذا كانوا يف أماكن مغلقة أو محصورة تكون منافذ التهوية واملخارج فيها جد 

و إطالق العوامل الكيميائية املهيجة عىل كبار السن أو األطفال وغريهم ممن يجدون مصاعب يف االبتعاد محدودة، أ
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 عن اآلثار الخطرة التي تنطوي تلك الكيميائيات السامة عليها؛ 

وإرساء قواعد صارمة وتدريب جدي للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني عىل استخدام الهراوات بغية تقليص  

القوة املستخدمة والحيلولة دون وقوع اإلصابات بشكل غري مربر، بما يف ذلك حظر الرضب بالهراوات عىل مقدار 

 مناطق الرأس والعنق والنحر والعمود الفقري وأسف الظهر والضفرية الشمسية والركبتني والكاحلني؛

 من خرباء يف الطب إنشاء نظام شفاف متاح الطالع العموم، بما يف ذلك استحداث هيئة مستقلة مكونة 

والعلوم والقضاء من أجل مراجعة واإلبالغ عن التطوير اآلمن واملخاطر التي تنطوي عليها األسلحة غري املميتة 

من أجل التوصل إىل تعليمات وأنظمة فعالة وتطوير قدرات متخصصة يف " األقل فتكا"واملعطلة للحركة ونظرياتها 

َ األسلحة يف األوضاع املالئمة عىل أيدي موظفني مدربني وخاضعني للمساءلة، النرش واالستخدام املرشوعني ملثل تلك
 وبهدف تقييد استخدام الوسائل القادرة عىل التسبب بالوفاة أو اإلصابة والقوة التعسفية واملسيئة واملفرطة؛

محيصية مناسبة، ُوالحرص عىل أن يتم انتقاء جميع املوظفني املناط بهم مهام إنفاذ القوانني وفق إجراءات ت 

وأن يتحلوا باملزايا األخالقية والنفسية والجسدية التي تخولهم ممارسة مهامهم ووظائفهم بفعالية، مع تدريبهم 

وينبغي أن تخضع مسألة استمرار أهليتهم ألداء املهام .  بشكل مهني ومستمر وشامل عىل حقوق اإلنسان

 والوظائف املوكولة إليهم ملراجعة دورية؛

ع دون تأخري عىل معاهدة تجارة األسلحة واملصادقة عليها وتنفيذ أحكامها برصامة مع إيالء االهتمام والتوقي 

الخاص لتطبيق التدابري املعنية بفرض ضوابط صارمة عىل واردات جميع أنواع األسلحة التقليدية وصادرتها 

ضافية الرامية إىل الحيلولة دون تحويلها وشحناتها العابرة والرتانزيت وأنشطة الوساطة ذات الصلة، والتدابري اإل

وبانتظار دخول املعاهدة حيز النفاذ، ينبغي عىل .  عن مسارها ومكافحة االتجار غري املرشوع باألسلحة التقليدية

 حول التطبيق 23عمال بأحكام املادة  (7 و6سلطات الدولة أن تعلن أنها سوف تطبق مؤقتا أحكام املادتني 

ُ نقل األسلحة التقليدية التي من شأنها أن تستخدم يف ارتكاب أو تيسري ارتكاب انتهاكات التي تحظر) املؤقت

 ؛)خطرية للقانون الدويل لحقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني الدويل

والرشوع بأرسع وقت يف مراجعة لطريقة حفظ األمن والنظام أثناء املظاهرات، وذلك بغية الحرص مستقبال  

ات قوات األمن اإلرسائيلية يف حفظ األمن أثناء املظاهرات واملعايري الدولية يف مجال حقوق عىل اتساق ممارس

اإلنسان، وخصوصا مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني للقوة واألسلحة 

صدار أوامر وقواعد اشتباك واضحة ال لبس فيها وينبغي أن تشمل تلك التدابري إ.  النارية والتوصيات الواردة أعاله

عىل صعيد حفظ أمن املظاهرات من منظور إنفاذ القانون وليس من منظور أنها استحقاق عسكري، وكذلك تدريب 

القوات عىل هذا النحو، وضمان تحقيق املسائلة داخل الجيش وحرس الحدود وغريها من قوات األمن من خالل 

 ملناسبة؛   اإلجراءات االنضباطية ا

واإلفصاح علنا عن جميع التعليمات واألنظمة القائمة عىل صعيد استخدام القوة وغريها من القواعد املتعلقة  

 بحفظ أمن املظاهرات يف الضفة الغربية بما فيها القدس الرشقية؛ 

نسان ومراجعة الترشيعات السارية لضمان توصيف جميع جرائم الحرب واالنتهاكات الخطرية لحقوق اإل 

 كجرائم وفق القوانني واألنظمة الوطنية؛ 

وإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وعاجلة يف جميع التقارير التي تتحدث عن مقتل مدنيني فلسطينيني أو  
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وحيثما تتوفر أدلة كافية .  تعرضهم إلصابات خطرية جراء أفعال القوات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية املحتلة

يا، القيام بمقاضاة العنارص اإلرسائيلية املسؤولة عن عمليات القتل أو اإلصابة غري املرشوعة، ويف ومقبولة قضائ

والقيام كخطوة أوىل بجعل آليات تحقيق املساءلة اإلرسائيلية أكثر قربا من .  سياق معايري املحاكمات العادلة

ومية املعنية بفحص تفاصيل الحادثة البحرية يف املعايري الدولية، وتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن اللجنة الحك

املتعلقة بالتحقيقات التي قام بها جيش الدفاع اإلرسائييل، ) واملعروفة باسم لجنة تريكيل (2010أيار /  مايو31

 ؛2013شباط / كما وردت يف تقرير اللجنة الثاني املنشور يف فرباير

لقانون الدويل عىل أيدي القوات اإلرسائيلية يف الضفة وتزويد جميع ضحايا الجرائم املرتكبة بما يخالف ا 

الغربية بكامل أشكال جرب الرضر بما يف ذلك رد املمتلكات املسلوبة والتعويضات وإعادة التأهيل والرضا وضمانات 

وينبغي أن تكون التعويضات املالية وغريه من اشكال جرب الرضر مالئمة ومتناسبة مع مدى .  بعد تكرار الحادثة

وتيسري احتكام فلسطينيي األرايض الفلسطينية .  جسامة االنتهاكات واألذى الحاصل وظروف ومالبسات القضية

 املحتلة إىل القضاء واالستفادة من اإلجراءات القضائية، ال سيما تلك التي تضطلع إرسائيل بها؛

كاتهم من عنف املستوطنني والحرص عىل توفري القوات اإلرسائيلية الحماية للمدنيني الفلسطينيني وممتل 

اإلرسائيليني من خالل اإليعاز لتلك القوات باعتقال املستوطنني الذين يعتدون عىل الفلسطينيني أو يدمرون 

ممتلكاتهم وذلك من خالل القيام بإجراء تحقيقات عاجلة ومفصلة وشاملة يف الشكاوى املتعلقة بعنف املستوطنني 

ال املدارس الفلسطينيني وغريهم من املدنيني يف املناطق التي تشهد خطر ومن خالل تسيري دوريات لحماية أطف

 التعرض لعنف املستوطنني؛

وتوجيه الدعوة للمقرر األممي الخاص املعني باإلعدامات خارج نطاق القضاء واإلعدام التعسفي ودون  

 محاكمة لزيارة إرسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة؛ 

 )نيابة عن دولة فلسطني (ومنظمة التحرير الفلسطينية السلطة الفلسطينيةالدولية كما تناشد منظمة العفو 

 : القيام بما ييل

التوقيع عىل املعاهدات الدولية يف مجال حقوق اإلنسان واملصادقة عليها دون تحفظ، ال سيما نظام روما  

املدنية والسياسية والعهد الدويل األسايس الخاص باملحكمة الجنائية الدولية، والعهد الدويل الخاص بالحقوق 

 الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومعاهدات القانون اإلنساني الدويل ال سيما اتفاقيات جنيف؛

 .ُوالحرص عىل إجراء ترشيح لجثث األشخاص الذين قتلوا عىل أيدي قوات األمن يف الضفة الغربية 

الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي والدول األعضاء يف االتحاد طات يف كما تناشد منظمة العفو الدولية السل

 : القيام بما ييلوغريها من البلدان 

تعليق عمليات نقل الذخائر واألسلحة واملعدات ذات الصلة إىل إرسائيل، بما يف ذلك أسلحة السيطرة عىل  

ها خطرا جوهريا جراء احتمال إساءة استخدامها الحشود وأدواتها، والتدريب واألساليب التقنية التي تشكل جميع

عىل أيدي قوات األمن يف إرسائيل، وإىل أن تتخذ هذه األخرية خطوات ملموسة نحو تحقيق املساءلة عىل مايض 

االنتهاكات، وتستحدث اآلليات التي تضمن عدم استخدام تلك البنود يف ارتكاب أو تيسري ارتكاب انتهاكات خطرية 

كما ينبغي أن يشكل تعليق نقل تلك الذخائر واملعدات .   لحقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني الدويلللقانون الدويل

جميع الصادرات غري املبارشة التي تتم عرب بلد ثالث، ونقل املكونات العسكرية وتقنياتها وأية أنشطة سمرسة أو 
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ه التوصية بالواليات املتحدة تحديدا بصفتها وتختص هذ.  مالية أو لوجستية من شأنها تيسري مثل تلك العمليات

 أكرب مصدر لتوريد األسلحة والذخائر ومعدات الرشطة واملساعدات العسكرية إىل إرسائيل؛

وأن تحرص الدول عىل أال تساهم أشكال تعاونها مع إرسائيل يف مجاالت إنفاذ القانون واألمن والعدل يف  

 ت للقانون اإلنساني الدويل؛ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان أو خروقا

والتوقيع دون تأخري عىل معاهدة تجارة األسلحة واملصادقة عليها وتنفيذ أحكامها برصامة مع إيالء االهتمام  

الخاص لتطبيق التدابري املعنية بفرض ضوابط صارمة عىل واردات جميع أنواع األسلحة التقليدية وصادرتها 

اطة ذات الصلة، والتدابري اإلضافية الرامية إىل الحيلولة دون تحويلها عن وشحناتها العابرة والرتانزيت والوس

وبانتظار دخول املعاهدة حيز النفاذ، ينبغي عىل .  مسارها ومكافحة االتجار غري املرشوع باألسلحة التقليدية

ول التطبيق  ح23عمال بأحكام املادة  (7 و6سلطات الدولة أن تعلن أنها سوف تطبق مؤقتا أحكام املادتني 

ُوالتي تحظر نقل األسلحة التقليدية التي من شأنها أن تستخدم يف ارتكاب أو تيسري ارتكاب انتهاكات ) املؤقت

 خطرية للقانون الدويل لحقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني الدويل؛

ء تحقيقات جنائية عاجلة واالضطالع بالتزاماتها املرتتبة عليها عمال بمبدأ الوالية العاملية التي تخولها إجرا 

ويف حال توافر أدلة .  ُوشاملة مستقلة ومحايدة يف الجرائم التي يشتبه يف أنها جرائم تخالف أحكام القانون الدويل

كافية ومقبولة قضائيا، ينبغي عىل الدول مقاضاة املشتبه بهم أو تسليمهم إىل دولة أخرى راغبة وقادرة عىل القيام 

حاكمة عادلة دون أن تفيض إىل فرض عقوبة اإلعدام، أو تسليمهم إىل املحكمة الجنائية بذلك يف ظل إجراءات م

وباإلضافة إىل التزامها بإعمال مبدأ الوالية العاملية يف الحاالت .  الدولية التي تمتلك الوالية القضائية يف هذه الحال

ول، وكذلك االنتهاكات املتعلقة بالتعذيب التي تشهد انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف والربوتوكول اإلضايف األ

ُواالختفاء القرسي وعلميات اإلعدام دون محاكمة واإلعدام التعسفي ودون محاكمة، يسمح للدول ممارسة الوالية 

 العاملية عىل جميع الجرائم األخرى التي يشملها القانون الدويل؛

 الفلسطينية، عىل التوقيع عىل معاهدات الرشعة ًوحث دولة فلسطني، ممثلة يف األمم املتحدة بمنظمة التحرير 

الدولية لحقوق اإلنسان واملصادقة عليها دون تحفظ، السيما نظام روما األسايس الخاص باملحكمة الجنائية 

ومعارضة أي نوع من العقوبات أو الضغوط الساعية إىل الحيلولة دون قيام السلطة الفلسطينية بالتوقيع .  الدولية

والحرص عىل عدم التلويح بوقف املساعدات الرضورية إلعمال حقوق اإلنسان .   عىل املعاهدات الدوليةأو املصادقة

الخاصة بالفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة وعدم استخدامها كأداة تفاوضية من أجل تحقيق أهداف 

 . املحكمة الجنائية الدوليةسياسية من قبيل عرقلة االستفادة من قنوات العدالة الدولية املتاحة عرب
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 الزناد على بالضغط سعداء

 الغربية الضفة يف املفرطة للقوة إرسائيل استخدام

 الدويل القانون وفق عليها املرتتبة التزاماتها انتهاك تكرار عىل اإلرسائيلية القوات دأبت

 عن التعبري وحرية املعارضة لخنق املفرطة القوة باستخدامها لكوذ اإلنسان، لحقوق

 وال مرشوع، غري بشكل وإصابتهم املدنيني قتل عمليات من نمطا أفرز الذي األمر الرأي،

إفالتهم مع األفعال هذه مثل بارتكاب القوات تلك لعنارص ُسمح ولقد منهم؛ األطفال سيما

 إجراء عن السلطات تقاعس إىل كبري بشكل لكذ ُويعزى تقريبا؛ تام بشكل العقاب من

 .ومستقلة ومحايدة شاملة تحقيقات

 منذ الغربية الضفة يف املفرطة للقوة اإلرسائيلية القوات استخدام عىل الحايل التقرير يركز

 املدنيني قتل حاالت تفاصيل التقرير يورد ذلك، تحقيق معرض ويف.  2011 العام

 التي االحتجاجات سياق يف اإلرسائيلية القوات عنارص ديأي عىل وإصابتهم الفلسطينيني

 الفلسطينية لألرايض اإلرسائييل العسكري االحتالل استمرار ضد الغربية الضفة يف ُتنظم

 عالوة السياج/ والجدار الرشعية غري اإلرسائيلية املستوطنات سيما ال – التحتية وبنيته

 يرتكبها التي العنف وأعمال لسطينينيالف واملوقوفني للسجناء إرسائيل معاملة عىل

 حرصت التي الحاالت بعض صعيد وعىل.  الفلسطينيني بحق اإلرسائيليون املستوطنون

 ُقتلوا الذين الفلسطينيني أن فيظهر وتوثيقها، تفاصيلها معاينة عىل الدولية العفو منظمة

 هذه القتل علميات يجعل مما العمد، للقتل ضحايا كانوا اإلرسائيليني الجنود أيدي عىل

 .الحرب جرائم مصاف إىل ترقى

وشفافة ومحايدة مستقلة تحقيقات فتح إىل إرسائيل حكومة الدولية العفو منظمة وتدعو

 لهم التسبب أو الفلسطينيني املدنيني قتل عن تحدثت التي املزاعم جميع يف وعاجلة

 الفلسطينية األرايض يف اإلرسائيلية القوات ترتكبها التي األفعال جراء خطرية بإصابات

 املعايري مستوى من قربا أكثر اإلرسائيلية املساءلة آليات جعل نحو أوىل وكخطوة.  املحتلة

 التي اللجنة توصيات جميع تنفذ أن الحكومة عىل ينبغي الشأن، هذا يف املرعية الدويل

 2010 أيار/ مايو 31 يف وقعت التي البحرية الحادثة تفاصيل لفحص إرسائيل شكلتها

 .2013 يف الصادر الثاني اللجنة تقرير يف ُنرشت والتي) تريكيل لجنة باسم واملعروفة(

 منظمة العفو الدولية
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