حصانة مزمنة:
الهجمــات المتكــررة
علــى قطــاع الصحــة فــي غزة

يتضمــن آخــر مســتجدات القضايــا الــواردة فــي تقريــر المزيــد من الحصانــة الصادر عام 2015
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نظـــرة عامـــة
موســى أبــو حســنين هــو أول مســعف فلســطيني تســتهدفه قــوات االحتــال
اإلســرائيلي خــال التجمعــات الســلمية فــي قطــاع غــزة ،والمعروفــة
بمســيرات العــودة الكبــرى ،وتســبب االســتهداف فــي مقتــل أبــو حســنين
فــي  14مايــو 2018م خــال تأديتــه لمهامــه بعــد محاولتــه إســعاف طبيــب
دولــي كانــت القــوات االســرائيلية قــد أطلقــت النــار عليــه وأصابتــه فــي
قدميــه.
خــال عــدوان عــام 2014م ،والــذي امتــد لســبعة أســابيع ،قامــت
قــوات االحتــال بقتــل  23مــن أفــراد الطواقــم الطبيــة كان مــن بينهــم
محمــد العبــدهللا والــذي اســتهدفته قــوات االحتــال أثنــاء قيامــه بمهامــه
الطبية—كمــا فــي حالــة أبــو حســنين .فــي يونيــو 2015م نشــر مركــز
الميــزان لحقــوق اإلنســان ومؤسســة محامــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان
الفلســطيني وجمعيــة العــون الطبــي للفلســطينيين تقريــراً بعنــوان “ال مزيــد
مــن الحصانــة :القطــاع الصحــي فــي غــزة تحــت القصــف”  ،1حيــث وثــق
التقريــر اســتهداف العبــدهللا وخمــس اســتهدافات أخــرى مشــابهة قامــت بهــا
القــوات اإلســرائيلية خــال العــدوان .وفــي عــام 2016م وكمتابعــة للتقريــر
المشــترك ،قامــت المؤسســات الثــاث بنشــر تحديــث  2للتقريــر تعبــر فيــه
عــن قلقهــا البالــغ حــول مــدى جــد ّيــة التحقيقــات التــي أطلقتهــا الســلطات
اإلســرائيلية لتحــري هــذه االســتهدافات.
ويتعــدى التشــابه فــي حالتــي أبــو حســنين والعبــدهللا كونــه ســلوكا فاتــكا
تتبعــه بشــكل ممنهــج وواضــح القــوات اإلســرائيلية فــي اســتهدافها للقطــاع
الصحــي فــي غــزة .فهمــا ضحيتــان مــن الكثيــر مــن الضحايــا الذيــن
ســقطوا نتيجــة ليــس لســلوك القــوات اإلســرائيلية فحســب بــل أيضــا كنتيجــة
مباشــرة لمــا كفلــه نظــام التحقيقــات العســكرية فــي إســرائيل مــن حصانــة
للحكومــة اإلســرائيلية وتغييــب لمســاءلة الجيــش اإلســرائيلي .هــذا وحــذرت
المؤسســات الثــاث فــي تقريرهــا الصــادر عــام 2015م ،مــن االســتمرار
المنهجــي للحصانــة ،وأشــارت إلــى أن اســتمرارها كفيــل بتكــرار الهجمــات
اإلســرائيلية علــى العامليــن فــي القطــاع الصحــي ،وهــو التحذيــر الــذي

تشــير إلــى خطورتــه حالــة أبــو حســنين وغيرهــا مــن حــاالت اســتهداف أفــراد
الطواقــم الطبيــة.
وفــي ظــل المظاهــرات المســتمرة واألوضــاع المعيشــية المتدهــورة ،وبعــد ســت
ســنوات مــرت علــى العــدوان اإلســرائيلي واســع النطــاق علــى قطــاع غــزة ،فــإن
المؤسســات الثــاث تعيــد التأكيــد علــى مطالبتهــا بوضــع حــد لهــذه الحصانــة،
وتــورد فــي هــذا التقريــر مــا يلــي:
تعــرض المؤسســات نتائــج متابعتهــا للحــاالت القانونيــة المشــار إليهــا
فــي تقريرهــا الســابق ،بمــا يوضــح اســتمرارية التغييــب الممنهــج للعدالــة
والمســاءلة القانونيــة حيــال انتهــاكات جســيمة محتملــة للقانــون الدولــي .وتثيــر
نتائــج هــذه المتابعــة المشــفوعة باألدلــة شــكوكا ً حقيقيــة حــول جديــة التحقيقــات
التــي تقــوم بهــا الســلطات اإلســرائيلية العســكرية.
ونوضــح خطــورة مــا تقــود لــه الحصانــة الممنهجــة مــن تكــرار الهجمــات
التــي تســببت فــي مقتــل المزيــد مــن أفــراد الطواقــم الطبيــة منــذ مــارس
2018م.
وتشــارك إفــادة مــن المســعفة إيمــان أبــو جيــاب ،والتــي نجــت مــن عــدوان
عــام 2014م ،حيــث توضــح فــي شــهادتها األثــر طويــل األمــد الناتــج عــن
إصابتهــا الجســيمة فــي ظــل تغييــب ســبل انتصــاف قانونيــة فعالــة.
وتقيّــم المؤسســات أثــر  13عامــا ً مــن الحصــار والهجمــات العســكرية
المتكــررة علــى القطــاع الصحــي فــي غــزة.
هــذا التحديــث هــو دعــوة مشــتركة لتضافــر الجهــود لتحقيــق خمــس توصيــات
بشــكل عاجــل وغيــر مشــروط .أولــى هــذه التوصيــات هــي تطبيــق المســاءلة
القانونيــة وتحقيــق العدالــة لضحايــا االنتهــاكات والناجيــن منهــا وذويهــم ،وإنهــاء
الحصانــة الممنهجــة وكســر حلقــة الهجمــات المتكــررة .كمــا تشــمل التوصيــات
بــذل جهــود حثيثــة لتحســين الظــروف المعيشــية غيــر اإلنســانية فــي غــزة ،بمــا
يقتضيــه ذلــك مــن ضمــان الحــق األساســي فــي الوصــول إلــى خدمــات طبيــة
وافيــة وكافيــة.
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مقدمــــة

الهجمــات علــى قطــاع الصحــة عــام 2014م:

ال مســاءلة ،ال إنصــاف للضحايــا
بيــن  7يوليــو و 26أغســطس 2014م قامــت القــوات اإلســرائيلية بشــن عــدوان
عســكري واســع النطــاق علــى قطــاع غــزة أســفر عــن مقتــل  2219فلســطيني
مــن بينهــم  1545مدنــي و 556طفــل  .3وتخلــل العــدوان هجمــات متكــررة
علــى القطــاع الصحــي فــي غــزة ،حيــث أدت هــذه الهجمــات إلــى مقتــل  23مــن
أفــراد الطواقــم الطبيــة وإصابــة  78آخريــن وتدميــر  17مستشــفى و 56مركــز
رعايــة صحيــة أوليــة و 45ســيارة إســعاف بشــكل كلــي أو جزئــي .4
وفــي يونيــو 2015م أوضــح تقريــر اللجنــة األمميــة المعنيــة بالتحقيــق فــي
العــدوان ســابق الذكــر أن اللجنــة اســتطاعت جمــع معلومــات هامــة تشــير إلــى
ارتــكاب انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق
5
اإلنســان وأن هــذه االنتهــاكات قــد ترقــى إلــى مســتوى جرائــم حــرب.
ومــن الجديــر بالذكــر أن تحقيــق اإلنصــاف القضائــي للضحايــا والناجيــن
وذويهــم ،يتطلــب بشــكل أساســي تحقيقــات جنائيــة جــادة حيــال مــا يحتمــل أن
يكــون انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق
اإلنســان ،ومــا قــد تقــود إليــه هــذه التحقيقــات مــن تهــم جنائيــة ومحاكمــة وإدانــة.

وفضــاً عــن دورهــا فــي تحقيــق العدالــة فــإن التحقيقــات والمحاســبة الجــادة
تشــكالن وســيلة ف ّعالــة لمنــع وردع تكرارهــا فــي المســتقبل.
وبالرغــم مــن مــرور ســت أعــوام علــى مزاعــم ارتــكاب انتهــاكات جســيمة
للقانــون الدولــي ،والتــي تــم توثيقهــا بشــكل جيــد خــال العــدوان اإلســرائيلي علــى
غــزة ومــا تخللــه مــن هجمــات علــى منشــآت وعاملــي القطــاع الصحــي ،فــإن
التحقيقــات التــي قامــت بهــا الســلطات العســكرية اإلســرائيلية لــم تفــض إلــى تهــم
جنائيــة أو محاكمــة أو إدانــات.
وفيمــا يلــي يعــرض هــذا التحديــث متابعــة ســت حــاالت تضمنهــا تقريــر
المؤسســات الصــادر فــي عــام 2015م “ال مزيــد مــن الحصانــة”  .6وتظهــر هــذه
المتابعــة اســتمرار الحصانــة التــي يكفلهــا نظــام التحقيــق العســكري اإلســرائيلي
فــي تعاملــه مــع احــاالت الجــادة .وفــي هــذا الســياق قــام مركــز الميــزان بتقديــم
مئــات الشــكاوى المدنيــة والجنائيــة للمطالبــة باإلنصــاف القضائــي وتحقيــق
العدالــة ،وشــملت هــذه الشــكاوى خمسـا ً مــن الحــاالت الســت الــوراد ذكرهــا فــي
هــذا التحديــث.

التحقيــق واجــب يفرضــه القانون الدولي
يتوجــب علــى الــدول التحقيــق فــي االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان المزعــوم ارتكابهــا مــن قبــل وكالء
هــذه الــدول ،وقــد أوردت اتفاقيــات حقــوق اإلنســان والهيئــات المنشــأة بموجــب المعاهــدات والبروتوكــوالت ومبــادئ التوجيــه الدوليــة معاييــراً مفصلــة يتــم
بموجبهــا تقييــم مــدى امتثــال التحقيقــات لواجــب التحقيــق ،حيــث تشــكل كل مــن االســتقاللية ،والنزاهــة ،والفعاليــة ،والدقــة ،والســرعة ،والشــفافية معاييــراً
أساســية للتحقيــق الجــاد.
كمــا يفــرض القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان توفيــر ســبل انتصــاف متاحــة وفعّالــة يلجــأ إليهــا األفــراد حــال تعرضهــم النتهــاكات جســيمة لحقوقهــم
وللضمانــات المكفولــة فــي نــص القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،حيــث تشــمل هــذه الســبل حــق الضحيــة فــي:
 )1الوصول المتساو والفعال للعدالة،
 )2والجبر الكاف والفعال والسريع للضرر الحاصل،
 )3والوصــول إلــى المعلومــات الخاصــة باالنتهــاكات ووســائل جبــر الضــرر .ومــن أشــكال جبــر الضــرر رد الحــق ألصحابــه ،والتعويــض ،وإعــادة التأهيــل،
والترضيــة ،وضمــان عــدم التكــرار.
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ال مزيــد مــن الحصانــة :تحديــث علــى قضايــا 2014
الحالــة األولى:
قصــف مستشــفى األقصــى

حالــة التحقيــق :ال قــرار حيــال فتــح
تحقيــق جنائــي
فــي  21يوليــو 2014م قصفــت القــوات االســرائيلية مستشــفى األقصــى ممــا
أســفر عــن مقتــل مدنييــن اثنيــن ،أحدهمــا طفــل :عــاء عبــد المجيــد أبــو دحــروج،
 15عامــا ،وخالــد عــوض بيومــي 34 ،عامــا .كمــا أصيــب فــي القصــف عشــرات
المرضــى والزائريــن وأعضــاء الطواقــم الطبيــة ،بمــن فيهــم الممرضــة إيمــان أبــو
جيــاب التــي أصيبــت بجــروح خطيــرة فــي ســاعدها ،والتــي رغــم تلقيهــا لعمليــة
جراحيــة منعــت مــن بتــر يدهــا إال أنهــا باتــت تعانــي مــن إعاقــة دائمــة( .للمزيــد
حــول األثــر طويــل األمــد إلعاقــة إيمــان انظــر صفحــة رقــم .)5
فــي يوليــو 2014م ،تقــدم مركــز الميــزان بالشــراكة مــع عدالــة – المركــز
القانونــي لحمايــة حقــوق األقليــة العربيــة فــي إســرائيل بشــكوى جنائيــة للمدعــي
العــام العســكري فــي إســرائيل وهــو جــزء رئيســي مــن المنظومــة اإلســرائيلية
المعنيــة بالتحقيقــات العســكرية وتلقــت المؤسســتان فــي يونيــو 2016م رداً مــن
المدعــي العــام مفــاده أن آليــة تقييــم وتقصــي الحقائــق تنظــر فــي الحــادث ،وهــي
لتقــص ظاهــري للحقائــق حــول
آليــة أقامتهــا الســلطات العســكرية اإلســرائيلية
ٍ
أحــداث معينــة بمــا يســاعد المدعــي العــام العســكري علــى اتخــاذ قــرار فيمــا اذا
توجــب فتــح تحقيــق جنائــي أو ال.
ورغــم مــرور ثــاث أعــوام إال أن اآلليــة ســابقة الذكــر لــم تخبــر المؤسســتين
بــأي نشــاط أو تقــدم حيــال عمليــة تقييمهــا .هــذا باإلضافــة إلــى افتقــار منظومــة
التحقيقــات العســكرية اإلســرائيلية لالســتقاللية والنزاهــة ،وهــو افتقــار معهــود
ومزمــن .إن فشــل هــذه اآلليــة بمشــاركة أي تحديثــات حــول عملهــا يثيــر
شــكوكا ً حقيقيــة فيمــا إذا كانــت تعمــل بشــكل جــدي لتقييــم الحــادث  .7الزالــت
هــذه الحالــة تتطلــب تحقيق ـا ً دقيق ـا ً ومســتقالً.

بسمان العشي ،المدير التنفيذي لمستشفى الوفاء ،في موقع تدميره.

الحالــة الثانيــة:
تدميــر مستشــفى الوفــاء للتأهيــل

حالــة التحقيــق :قــرار بعــدم فتــح
تحقيــق جنائــي
مــن  11مــن  23يوليــو 2014م قصفــت القــوات االســرائيلية مستشــفى الوفــاء،
وهــو المستشــفى الوحيــد المتخصــص فــي التأهيــل الطبــي فــي غــزة والــذي
يحتــوي علــى  80ســرير ومعــدات حديثــة وحديقــة عالجيــة ،وأســفرت الهجمــات
عــن تدميــر المستشــفى بالكامــل ،وقــد تــم إخــراج  17مريضــا مــن المستشــفى يــوم
 17يوليــو وهــو العــدد الكامــل للمرضــى هنــاك.
فــي  7ديســمبر 2014م ،تلقــى مركــز الميــزان وعدالــة رداً مــن المدعــي
قــراره بعــدم فتــح تحقيــق جنائــي،
العــام العســكري اإلســرائيلي والــذي تضمــن
َ
وأكــد المدعــي فــي رده أن فصائ ـاً فلســطينية مســلحة كانــت تســتخدم المستشــفى
ألغــراض عســكرية ممــا ســمح للقــوات اإلســرائيلية بتصنيــف المستشــفى هدفــا ً
عســكريا ً مشــروعاً .ولكــن توكيــد المدعــي العــام لــم يتســق مــع نتائــج التحقيقــات
الميدانيــة التــي قــام بهــا مركــز الميــزان .باإلضافــة إلــى ذلــك ،كانــت لجنــة التحقيــق
األمميــة قــد صرحــت فــي عــام 2015م أن كل الشــهود ذوو الصلــة والذيــن
أجــرت اللجنــة مقابــات معهــم ،بمــن فيهــم الطاقــم الطبــي ،رفضــوا االدعــاء بــأن
8
المستشــفى كانــت تســتخدم ألغــراض عســكرية قبــل إجالءهــا.
وحتــى لــو كان هنــاك نشــاط عســكري داخــل او حــول المستشــفى فــإن تدميرهــا
بالكامــل يــوم  23يوليــو 2014م يثيــر ســؤاالً واجبــا ً حــول مــدى التــزام
القــوات اإلســرائيلية فــي هجومهــا بمبــدأ التناســب وبالتالــي إذا مــا شــ ّكل
الهجــوم انتهــاكا ً للقانــون الدولــي اإلنســاني .الهجمــات العســكرية العديــدة علــى
مستشــفى الوفــاء قبــل وبعــد إخالئهــا الزلــت تســتوجب إطــاق تحقيــق شــامل
ودقيــق.
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الحالــة الثالثــة:
الهجــوم علــى مركــز مبــرة فلســطين لــذوي اإلعاقــة

حالــة التحقيــق :قــرار بعــدم فتــح
تحقيــق جنائــي
فــي يــوم  12يوليــو 2014م قصفــت القــوات اإلســرائيلية مركــز مبــرة فلســطين
لــذوي اإلعاقــة ،وأســفر الهجــوم عــن مقتــل إمرأتيــن مــن ذوي اإلعاقــة :ســهى
أبــو ســعدة 38 ،عامــا ،وعــا وشــاحي 31 ،عامــا ،كمــا وأصيــب بجــراح بالغــة
فــي الهجــوم ثالثــة أشــخاص آخريــن مــن ذوي اإلعاقــة فــي المركــز باإلضافــة
إلــى عضــو مــن طاقــم رعايــة الحــاالت .أدى الهجــوم إلــى تدميــر المركــز وهــو
مبنــى ســكني لرعايــة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــات إدراكيــة وذهنيــة.
تقــدم مركــز الميــزان وعدالــة بشــكوى جنائيــة فــي يوليــو 2014م وتلقــوا فــي
 7ديســمبر  2014قــرار المدعــي العــام العســكري اإلســرائيلي بإغــاق ملــف
الحالــة دون فتــح تحقيــق جنائــي .أكــد المدعــي العــام فــي رده أنــه تــم األخــذ بكافــة
اإلحتياطــات قبــل الهجــوم وأن الموقــع كان هدفـا ً عســكريا ً مشــروعاً .ولكــن توكيــد
المدعــي العــام لــم يتســق مــع نتائــج التحقيقــات الميدانيــة التــي قــام بهــا مركــز
الميــزان؛ باإلضافــة إلــى أن المدعــي أورد أن القــوات اإلســرائيلية لــم يكــن لديهــا
معلومــات تدلــي بوجــود مركــز عنايــة طبيــة ،ممــا يشــير إلــى تســاؤالت هامــة
حــول مــدى بــذل القــوات االســرائيلية للحــرص الواجــب فــي الهجــوم علــى هدفهــا،
وهــي تســاؤالت لــم يتطــرق لهــا المدعــي العــام اإلســرائيلي فــي قــراره الســريع
بعــدم فتــح تحقيــق جنائــي حــول الهجــوم رغــم أنــه خلّــف حــاالت قتــل وإصابــة
بالغــة.
فــي يوليــو 2015م أرســل كل مــن مركــز الميــزان وعدالــة رسـ ً
ـالة إلــى المدعــي
العــام اإلســرائيلي يطلبــون فيهــا الوصــول إلــى مــواد التحقيــق الخاصــة بالحالــة،
وفــي نوفمبــر 2015م رد المدعــي العــام برفــض طلــب المؤسســتين معقب ـا ً بعــدم
وجــود حاجــة إلعــادة النظــر فــي قــراره .بعــد ســت أعــوام مــن هــذا الهجــوم الفاتــك
الزلــت الحالــة بحاجــة الــى تحقيــق مســتقل ودقيــق.

الحالــة الرابعــة:
قتــل أعضــاء طاقــم طبي في حــي عائلــة مصبح

حالــة التحقيــق :ال رد علــى الشــكوى بمــا
يــدل علــى عــدم تفعيــل آليــة تقييــم وتقصــي
الحقائــق أو عــدم فتــح تحقيــق جنائــي
فــي  1آغســطس 2014م هاجمــت القــوات اإلســرائيلية طاقمــا طبيــا فــي ســيارة
إســعاف فــي شــمال شــرق رفــح بعــد أن شــنت طائــرة بــدون طيــار “قصفــاً
تحذيريــا” ،وقــد أســفر الهجــوم عــن مقتــل ثالثــة مســعفين :عاطــف صالــح
ابراهيــم الزاملــي 42 ،عامــا ،يوســف جميعــان نصــراهلل شــيخ العيــد 33 ،عامــا،
يوســف جابــر حســن درابيــه 27 ،عامــا ،كمــا وأدى ذات الهجــوم إلــى مقتــل أم
وثالثــة أطفــال .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اســتخدام الهجمــات التحذيريــة خــال
عــدوان عــام 2014م زاد مــن خطــورة عمــل طواقــم االســتجابة االوليــة.
فــي فبرايــر 2015م تقــدم مركــز الميــزان بشــكوى جنائيــة حــول الهجــوم إال أن
المدعــي العــام العســكري لــم يــرد باســتالم الشــكوى حتــى اآلن—رغــم رســائل
تذكيريــة متكــررة فــي 2016م و2017م و2018م و2019م .هــذا التأخيــر
والتقاعــس واالفتقــار للشــفافية يثيــر تســاؤالت مشــروعة ع ّمــا اذا كانــت شــكوى
الميــزان واحــدة مــن تلــك الشــكاوي العديــدة التــي أضاعهــا أو فشــل فــي الحفــاظ
عليهــا المدعــي العــام العســكري .هــذه الحالــة ،والتــي لــم يــرد ذكرهــا فــي أي مــن
التحديثــات العامــة الســت التــي نشــرها المدعــي العــام العســكري ،توجــب فتــح
تحقيــق مســتقل ودقيــق.

تضررت  45عربة إسعاف في غزة عام 2014

الحالــة الخامســة:
قتل ســائق اســعاف

حالــة التحقيــق :ال تحديــث منــذ التقــدم
بشــكوى جنائيــة فــي ديســمبر 2014م
فــي  25يوليــو 2014م أطلقــت القــوات اإلســرائيلية الرصــاص علــى محمــد
العبــداهلل ،وهــو ســائق اســعاف مــع جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني ،وأصابتــه
فــي الصــدر والقــدم ممــا أدى إلــى مقتلــه ،وقــد تــم تنفيــذ الهجــوم بالرغــم مــن
إلتــزام العبــدهللا ببروتــوكالت التنســيق المتفــق عليهــا بيــن اللجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر والقــوات اإلســرائيلية وجمعيــة الهــال األحمــر.
فــي ديســمبر 2014م أعلــن المدعــي العــام العســكري أنــه وبعــد عمــل مبدئــي
آلليــة تقييــم وتقصــي الحقائــق قــام بفتــح تحقيــق جنائــي فــي مقتــل العبــدهللا ،وهــي
حالــة واحــدة مــن بيــن ثمانيــة تضمنــت عــدداً مــن االنتهــاكات الجســيمة المزعــوم
ارتكابهــا خــال عــدوان 2014م والتــي قــرر المدعــي العــام فتــح تحقيــق فيهــا
بعــد نتائــج آليــة تقييــم وتقصــي الحقائــق .خمــس مــن هــذه الحــاالت الثمانيــة تــم
اغالقهــا الحق ـا ً دون المزيــد مــن اإلجــراءات .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المدعــي
العــام كان قــد أحــال لآلليــة  220حالــة لتقييــم وتقصــي الحقائــق حولهــا .فــي هــذا
الســياق ،ومنــذ ديســمبر 2014م ،لــم يصــدر المدعــي العــام أي نتيجــة للتحقيــق
الجنائــي فــي حالــة العبــدهللا ولــم يشــارك أي تحديــث حــول الحالــة .هــذا التأخــر
المفــرط يســتوجب تســاؤالت حــول جديــة التحقيــق الجنائــي الــذي أشــار المدعــي
العــام إلــى فتحــه.
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الحالــة السادســة:
عرقلــة الوصــول للرعايــة الطبيــة

حالــة التحقيــق :لــم يتــم فتــح تحقيــق جنائــي
إال مؤخراً
فــي  24يوليــو 2014م ،قصفــت القــوات االســرائيلية البريــة والجويــة بلــدة
خزاعــة فــي جنــوب قطــاع غــزة ممــا أدى لمقتــل الطفــل أنــس ‘بــدر’ حاتــم
ســليمان قديــح ،ســبع ســنوات .أصيــب قديــح عنــد حوالــي الســاعة الثامنــة صباحـا ً
بجــراح بالغــة فــي المعــدة أحدثتهــا شــظايا مــن الهجــوم حيــث تركــت تلــك الشــظايا
بطنــه مكشــوفاً ،ولــم يســتطع أحــد اخــاءه مــن مــكان اصابتــه بالرغــم مــن نزيفــه
الشديد—بســبب منــع القــوات االســرائيلية الوصــول للمــكان ،ولــم تســمح القــوات
اإلســرائيلية بوصــول أحــد إال ســيارة إســعاف تابعــة للجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر عنــد  11:57مــن صبــاح اليــوم ذاتــه ،حيــث وجــده طاقــم االســعاف
علــى قيــد الحيــاة ،ولكــن القــوات االســرائيلية احتجزتــه عنــد نقطــة تفتيــش لســبعة
وعشــرين دقيقــة دون مبــرر قبــل أن يتــم نقلــه إلــى ســيارة إســعاف تابعــة لجمعيــة
الهــال االحمــر الفلســطيني ،والتــي توفــي فيهــا قديــح قبــل وصولــه إلى المستشــفى.
حالــة بــدر هــي واحــدة مــن بيــن  511حالــة قتــل تســببت بهــا عرقلــة القــوات
االســرائيلية لوصــول الدعــم الطبــي.
تقــدم مركــز الميــزان فــي مــارس 2016م بطلــب للمدعــي العــام العســكري لفتــح
تحقيــق جنائــي فــي حادثــة عرقلــة وصــول وحركــة طاقــم الدعــم الطبــي الطــارئ،
وفــي مايــو مــن ذات العــام تلقــى المدعــي العــام رداً مــن آليــة تقييــم وتقصــي
الحقائــق تفيــد بالشــروع بالنظــر فــي الحادثــة .فــي أغســطس 2018م ،أكــد المدعي
العــام بشــكل علنــي أنــه غيــر قــادر علــى الكشــف عــن ظــروف مقتــل قديــح ألن
أحــد الشــهود رفــض طلبـا ً بلقائــه وألن الممثليــن عــن عائلــة قديــح لــم يــردوا علــى
طلــب معلومــات حــول الحــادث كان قــد أرســل لهــم  .9ولكــن مراســات مركــز
الميــزان مــع المدعــي العــام تشــير إلــى عــدم صحــة هــذه االدعــاءات حيــث أن
المدعــي العــام قــام بفتــح تحقيــق جنائــي فــي حالــة قديــح .توضــح هــذه الحالــة
االهمــال وانعــدام مراعــاة الحــرص الواجــب اللذيــن قــادا المدعــي العــام لمشــاركة
معلومــات خاطئــة فــي التحديــث العلنــي الســادس فــي أغســطس 2018م  ،10كمــا
فــي الحــاالت الســابقة ،تعيــد هــذه الحالــة توكيــد الشــكوك الحقيقيــة حــول مــدى
جديــة وكفايــة التحقيــق المزعــوم.

تبيــن التحديثــات الســت الســابقة التغيــر الضئيــل الحاصــل منــذ أعلنــت
اللجنــة األمميــة المعنيــة بالتحقيــق فــي عــدوان عــام 2014م علــى غــزة
فــي تقريرهــا الصــادر عــام 2015م أن :الحصانــة بشــكل عــام لمرتكبــي
انتهــاكات القانــون الدولــي االنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق االنســان
المزعــوم ارتكابهــا مــن قبــل القــوات االســرائيلية .11
تشــكل المســاءلة القانونيــة واجبــا ً أساســيا ً إلنهــاء الحصانــة المتفشــية
التــي أشــارت إليهــا لجنــة التحقيــق األمميــة .ولكــن كمــا بيّنــت الحــاالت
الســت الســابقة فــإن منظومــة التحقيقــات العســكرية اإلســرائيلية تتمنــع أو
تعجــز عــن إطــاق تحقيقــات جديــة حيــال جرائــم دوليــة خطيــرة مزعــوم
ارتكابهــا فيمــا يشــكل تغييبــا ممنهجــا للمســاءلة القانونيــة والعدالــة .ويجــدر
هنــا التذكيــر بــأن أي تحقيقــات حــول الجرائــم الدوليــة الخطيــرة المزعــوم
ارتكابهــا خــال عــدوان عــام 2014م علــى غــزة لــم ينتــج عنهــا أي تهــم
جنائيــة أو محاكمــات أو إدانــات ،وهــو مــا يتســق مــع النمــوذج المزمــن
للحصانــة المأسســة كمــا تــم توثيقهــا مــن قبــل مؤسســات حقوقيــة محليــة
ودوليــة موثوقــة وآليــات منبثقــة عــن األمــم المتحــدة .12
إن االنتصــاف مــن المعتديــن علــى المدنييــن والمراكــز والطواقــم الطبيــة
يشــكل حاجــة طارئــة وما ّســة ،وهــو مــا يدعــو للجوء إلــى كافة المســاحات
القانونيــة الدوليــة المتوافــرة بمــا يقتضــي وضــع حــد للفشــل الــذي تنتهجــه
منظومــة القضــاء العســكري اإلســرائيلي فــي عــدم إطــاق أو إتمــام
تحقيقــات جنائيــة جــادّة وفعالــة .هــذه اإلجــراءات تشــكل خطــوة رئيســية
لحمايــة حقــوق الضحايــا والناجيــن وذويهــم فــي الوصــول إلــى العدالــة،
كمــا وتقــدم هــذه االجــراءات ســبيالً ف ّعــاال لــردع أي تكــرار النتهــاكات
مشــابهة فــي المســتقبل ،فمــا أصبــح جليّــا فــي ســياق مســيرات العــودة
هــو أن تفشــي الحصانــة يقــود إلــى تكــرار عمليــات القتــل واإلصابــة
والتــي تســتهدف فــي هــذا الســياق أفــراد الطواقــم الطبيــة والمتظاهريــن
الســلميين.

كرسي متحرك على أنقاض مركز مبرة فلسطين لذوي االعاقة
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تحــت المجهــر

األثــر المســتمر علــى الناجيــن
مــن الهجمــات اإلســرائيلية فــي
عام 2014م
الممرضــة إيمــان أبو جياب والتي
أصيبت في هجوم عسكري على
مستشفى األقصى
أبــو جيــاب ،وهــي أم لثالثــة أطفــال أصغرهــم يبلــغ مــن العمــر  13عامــاً وأكبرهــم
يبلــغ  15عامــاً ،كانــت تعمــل كممرضــة فــي مستشــفى األقصــى فــي قطــاع غــزة
منــذ عــام 2005م ،وقــد أصبحــت المعيلــة الوحيــدة ألســرتها بعدمــا ُقتــل زوجهــا
بشــظايا هجــوم إســرائيل أثنــاء عــدوان عــام 2008م.
فــي  21يوليــو 2014م قصفــت قــوات المدفعيــة اإلســرائيلية مستشــفى األقصــى
وأصيبــت أبــو جيــاب فــي يدهــا اليمنــى خــال القصــف حيــث اصطدمــت بشــظية
كبيــرة الحجــم تســببت بإعاقــة يدهــا بشــكل دائــم ،وكمــا حــال جميــع الناجيــن مــن
عــدوان عــام 2014م لــم تتلــق أبــو جيــاب أي انتصــاف قانونــي أو جبــر للضــرر
الــذي تســبب بــه القصــف اإلســرائيلي .فــي مقابلــة معهــا شــرحت أبــو ج ّيــاب األثــر
الكبيــر والمســتمر علــى حياتهــا والــذي تبــع إصابتهــا البالغــة فــي القصــف ،وقصــة
أبــو جيــاب واحــدة مــن بيــن آالف القصــص التــي شــاركها الناجــون مــن إصابــات
جســيمة تعرضــوا لهــا ،الناجــون الذيــن تعرضــوا لعنــف جســدي ونفســي مفــرط
وحصيــن غ ّيــر حياتهــم بالكامــل.
“الزلــت أعمــل كممرضــة .قبــل إصابتــي كنــت أعمــل فــي قســم العنايــة المركــزة
ولكــن اآلن [بســبب إصابتــي] بــت أعمــل فــي العيــادة الخارجيــة .ليــس لــدي خيــار
[إال أن أعمــل] .مــن ســيطعم أطفالــي؟”
“أشــعر بالكثيــر مــن الــذل حيــن أقــوم بفتــح دواء أو إبــرة للطبيــب .علــي أن أديــر
وجهــي عــن الطبيــب وأفتحهــا بفمــي [ألنــي ال أســتطيع اســتخدام كفــي وســاعدي
األيمــن] .أو حينمــا أريــد قيــاس ضغــط الــدم لمريــض فــإن المريــض يقــوم بمعظــم
العمــل ...ولكنــي أكافــح وأفعــل مــا بوســعي للحفــاظ علــى عملــي .األمــر اإليجابــي
الوحيــد الــذي تعلمتــه مــن إصابتــي هــو شــعور أكبــر بالعطــف علــى المرضــى
والتعاطــف معهــم .أنــا اآلن أشــعر بألــم كل المرضــى وأعمــل بشــكل جــاد لتخفيفه”.

“أنــا مرهقــة .ســاعدي الزال يؤلمنــي كمــا لــو أنــه يحتــرق .ســاعدي يلتهــب كل
يــوم جــرّ اء ســاعات الوقــوف حيــث أن ال عضلــة تحملــه؛ لقــد أصبــح حمـاً ثقيـاً
علــى جســدي .أكتفــي بتنــاول الفيتامينــات ومســكنات األلــم والتــي أشــتريها علــى
نفقتــي الخاصــة .فــي بعــض األحيــان أتمنــى لــو أنــه تــم بتــر ســاعدي لكــي أســتطيع
التخلــص مــن األلــم ولكنــي أتراجــع وأشــكر هللا أنــه مــا زال هنــاك ألنــه يجعلنــي
أبــدو كإنســانة طبيعيــة”.
“أســتيقظ كثيــراً .ال أســتطيع تذكــر المــرة األخيــرة التــي نمــت فيهــا بشــكل عميــق.
لقــد خســرت شــهيتي ولكــن الزال يتوجــب علــي طهــو الطعــام ألطفالــي .مــن
الصعــب جــداً الطبــخ وتقطيــع الخضــراوات بيــد واحــدة ،خاصــة بيــدي اليســرى.
أحيانــا يســاعدني أطفالــي أو أختــي ولكــن فــي العديــد مــن المــرات أقضــي ســاعات
لتحضيــر الطعــام .حيــن يصبــح الطعــام علــى الطاولــة أشــعر بإرهــاق وإحبــاط
لدرجــة أنــي أركــض إلــى غرفتــي وأنفجــر باكيــة وأغلــق علــى نفســي البــاب
لســاعات”.
“صحيــ ٌح أن اإلصابــة قربتنــي مــن المرضــى ولكنهــا باعــدت مــا بينــي وبيــن
أطفالــي .ال أعــرف لمــاذا ولكنــي فقــدت الرابــط بينــي وبيــن أطفالــي .ليــس لــدي
قــدرة علــى التواصــل معهــم .ال أدرك الســبب خلــف ابتعادنــا عــن بعضنــا .لقــد
فكــرت لوقــت طويــل فــي زيــارة معالــج ولكــن ليــس لــدي وقــت .يتوجــب علــي
العمــل وتحضيــر الطعــام وتنظيــف [المنــزل] واالعتنــاء بنفســي وبأطفالــي بيــد
واحــدة”.
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الحصانــة دافــع لتكــرار االنتهــاكات
الهجمــات علــى أعضــاء الطواقــم الطبيــة
2020-2018م
“االســتجابة الدوليــة لتوصيــات لجنــة التحقيــق فــي الهجــوم علــى غــزة عــام 2014م يجــب أن تضــع نهايــة لحصانــة الهجمــات علــى المدنييــن
والمراكــز والطواقــم الطبيــة مــن أجــل ردع تكــرار هــذه الهجمــات فــي المســتقبل” التقريــر المشــترك لمركــز الميــزان وجمعيــة العــون لطبــي
للفلســطينيين ومؤسســة محامــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان الفلســطيني.
كمــا ســبق وحــذرت المؤسســات فــي تقريرهــا الصــادر عــام 2015م “ال لمزيــد
مــن الحصانــة” فــإن الحصانــة المزمنــة التــي تحظــى بهــا الهجمــات العســكرية
علــى قطــاع الصحــة تشــجع علــى تكــرار هــذه الهجمــات ،ومــن المتوقــع أن مزيــداً
مــن أعضــاء الطواقــم الطبيــة ســيقتلون أو يصابــون فــي هجمــات قــوات االحتــال
اإلســرائيلي طالمــا لــم يتــم فتــح تحقيقــات جديــة فــي هــذه الهجمــات ومحاســبة
المســؤولين عنهــا.
وتســتمر هــذه الحصانــة خــال مظاهــرات مســيرات العــودة الكبــرى ،وهــي
مظاهــرات واســعة النطــاق بــادر إليهــا المجتمــع المدنــي للمطالبــة بإنهــاء اإلغــاق
ورفــع الحصــار غيــر القانونــي ،المفــروض علــى قطــاع غــزة للعــام الثالــث عشــر
علــى التوالــي ،وتمكيــن الالجئيــن مــن العــودة إلــى األراضــي التــي هُجــروا أو
أُجبــروا علــى االرحيــل منهــا فــي 1948/1947م .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه
المظاهــرات الزالــت مســتمرة حتــى وقــت صــدور هــذا التقريــر.
بيــن  30مــارس 2018م و 31ديســمبر 2019م قتلــت القــوات اإلســرائيلية مــا
ال يقــل عــن ثالثــة مــن أعضــاء الطواقــم الطبيــة وأصابــت  845آخريــن خــال
اســتعمالها للقــوة المفرطــة بشــكل ممنهــج وواســع النطــاق ضــد المظاهــرات
الســلمية فــي غــزة .خــال ذات الفتــرة ،ألحقــت قــوات االحتــال االســرائيلي
13
الضــرر بـــ  112ســيارة إســعاف وســبعة مراكــز رعايــة طبيــة ميدانيــة.

وأكــدت لجنــة التحقيــق األمميــة المعنيــة بمســيرات العــودة فــي تقريرهــا الصــادر في
مــارس 2019م أن اإلطــار القانونــي المنطبــق علــى اســتعمال القــوات االســرائيلية
للقــوة فــي مواجهــة المظاهــرات الســلمية هــو “إنفــاذ القانــون ،بنــاء علــى القانــون
الدولــي لحقــوق اإلنســان” .هــذا اإلطــار يوجــب احتــرام وحمايــة حقــوق اإلنســان
األساســية تحــت القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،بمــا فيهــا الحــق فــي الحيــاة،
والحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي وتشــكيل الجماعــات ،وحظــر المعاملــة القاســية
والالإنســانية .هــذا اإلطــار أيضــا يقصــر اســتعمال األســلحة الناريــة فقــط علــى
الحــاالت التــي تشــكل تهديــداً وشــيكا ً للحيــاة أو بإصابــة بالغــة ،كمــا ويولــي القانــون
الدولــي اإلنســاني حمايــة خاصــة ألفــراد الطواقــم الطبيــة العامليــن فــي ســياق
احتــال عســكري.
يعــرض التقريــر الظــروف التــي أحاطــت بحــاالت اســتخدام القــوة المميتــة أودت
بحيــاة ثــاث مــن أعضــاء الطواقــم الطبيــة أثنــاء قيامهــم بإســعاف المشــاركين فــي
المظاهــرات الســلمية فــي غــزة باإلضافــة إلــى رابــع توفــي بعــد شــهر مــن اصابتــه،
ونركــز علــى حالــة قتــل موســى أبــو حســنين ،وهــو مســعف مــع الدفــاع المدنــي
الفلســطيني ،حيــث قــدم أخــوه وزمــاؤه شــهادات قويــة حــول قتلــه .كمــا يشــارك
التقريــر تفاصيــل عــن مقتــل ســاجد مزهــر 17 ،عامــا ،وهــو متطــوع مــع الفــرق
الطبيــة العاملــة فــي الضفــة الغربيــة فــي مــارس 2019م.

منذ  30مارس  2018وحتى نهاية ديسمبر  ،2019قتل ما اليقل عن ثالثة عاملين في القطاع الصحي وأصيب  845آخرين في قطاع غزة
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الضحايــا العامليــن فــي المجــال الصحــي
منــذ مارس 2018

غز ة

موســى أبــو حســنين
فــي  14مايــو 2018م أطلقــت قــوات االحتــال النــار
علــى موســى أبــو حســنين 34 ،عامــا ،وهــو مســعف
يعمــل فــي الدفــاع المدنــي الفلســطيني ،حيــث أصابتــه فــي الجــزء
العلــوي مــن كتفــه األيمــن بينمــا كان يحــاول اجــاء المصابيــن مــن المتظاهريــن
فــي شــرق مدينــة غــزة .ووجــدت لجنــة التحقيــق المســتقلة المنبثقــة عــن األمــم
المتحــدة أن أبــو حســنين كان يبعــد عــن الســياج الفاصــل مــا بيــن  250و 300متــر
وكان يرتــدي ســترته المميــزة والتــي توضــح عملــه مــع الدفــاع المدنــي .وكان أبــو
حســنين قــد ســاعد فــي انقــاذ زميــل لــه قبــل مقتلــه بوقــت قصيــر :طــارق لبانــي،
وهــو طبيــب كنــدي فلســطيني ،أصابتــه القــوات االســرائيلية بالنــار فــي ســاقيه،
بينمــا كان علــى رأس عملــه فــي إســعاف المتظاهريــن  .14تجــدر اإلشــارة إلــى
أن الســلطات اإلســرائيلية لــم تعلــن بعــد عــن الشــروع فــي تحقيــق جنائــي حــول
مقتــل أبــو حســنين( .انظــر صفحــة رقــم  9للمزيــد مــن التفاصيــل حــول مقتــل أبــو
حســنين)
“موســى أنقذنــي ،لقــد كان رجــا رائعــا جــدا وشــخصا مميــزا .بعــد قرابــة ســاعة
مــن إنقــاذي كان يحــاول انقــاذ مصــاب آخــر وانتهــى بــه األمــر بإصابتــه فــي
الصــدر ووفاتــه لألســف .مــن المؤســف أن يحــدث هــذا ألننــا كطاقــم طبيبــي نأمــل
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دومــا ونتوقــع بعضــا مــن الحمايــة” د .طــارق لبانــي

عبــداهلل القططــي
فــي  10آغســطس 2018م
أطلقــت القــوات االســرائيلية
النــار علــى عبــدهللا القططــي،
 22عامــا ،وهــو مســتجيب
أول مــن ضمــن فريــق نبــض
الحيــاة الطبــي حيــث أصابتــه
بشــكل مميــت أثنــاء تقديمــه
الرعايــة الطبيــة لرجــل أصيــب
برصــاص القــوات االســرائيلية فــي شــرق
رفــح فــي جنــوب قطــاع غــزة .وخلصــت لجنــة
التحقيــق المســتقلة المنبثقــة عــن األمــم المتحــدة إلــى أن القططــي كان يرتــدي
ســترة بيضــاء ويحمــل حقيبــة اســعافات أوليــة حمــراء اللــون حينمــا تم اســتهدافه.
لــم تعلــن الســلطات اإلســرائيلية عــن فتــح أي تحقيــق جنائــي فــي قتــل القططــي.
«عبــدهللا كان يقــوم بعمــل إنســاني .لــم يكــن لديــه ســاح .لــم يكــن عســكريا أو
إرهابيــا .كان لديــه حــل وشــاش طبــي لمســاعدة المصابيــن .هــذه جريمــة حــرب.
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يجــب محاســبتهم أمــام العالــم ».محمــد القططــي ،شــقيق عبــدهللا

رزان النجــار

محمــد الجديلــي

فــي  1يونيــو 2018م أطلقــت القــوات اإلســرائيلية النــار علــى رزان النجــار20 ،
عامــا ،وهــي متطوعــة مــع الطاقــم الطبــي لجمعيــة االغاثــة الطبيــة الفلســطينية
حيــث أصابتهــا بشــكل مميــت فــي الصــدر أثنــاء عملهــا فــي إســعاف المصابيــن مــن
المتظاهريــن بالقــرب مــن الســياج الفاصــل فــي بلــدة خزاعــة فــي جنــوب شــرق
قطــاع غــزة .وخلصــت لجنــة التحقيــق المســتقلة المنبثقــة عــن األمــم المتحــدة إلــى
الدعم
أن النجــار اقتربــت مــن الســياج مــع ثالثــة مــن زمالئهــا لتقديــم
الطبــي لمتظاهر َيــن مصاب َيــن ،وقــد رفــع األربعــة
أيديهــم عاليــا خــال اقترابهــم ،ولكــن القــوات
االســرائيلية أطلقــت النــار علــى النجــار رغــم
ذلــك ورغــم ارتدائهــا ســترة بيضــاء تبيــن
بشــكل واضــح طبيعــة عملهــا كمســعفة.
أعلــن المدعــي العــام العســكري اإلســرائيلي
فــي  29أكتوبــر  2018الشــروع بتحقيــق
جنائــي فــي حالــة النجــار.
“ابنتــي كانــت تقــوم بعمــل إنســاني .مــن أعطــى
[القنــاص اإلســرائيلي] الحــق فــي قتلهــا واســتهدافها بشــكل مباشــر بينمــا كانــت
16
تحمــل ســترتها وهويتهــا كســاحها الوحيــد؟” صابريــن النجــار ،والــدة رزان.

أطلقــت قــوات االحتــال النــار بتاريــخ 3
مايــو 2019م علــى محمــد الجديلــي36 ،
عامــا ،وهــو مســعف يعمــل فــي جمعيــة
الهــال األحمــر الفلســطيني حيــث أصابتــه
برصاصــة مطاطيــة فــي الوجــه ،رغــم
ارتــداءه ز ّيــه الطبــي ونقلــه مصاب ـا ً إلــى ســيارة
اســعاف فــي مظاهــرات مســيرات العــودة فــي مدينــة غــزة  .18عانــى الجديلــي
مــن عــدة كســور فــي األنــف وتلقــى العــاج فــي مشــفى فــي غــزة قبــل عودتــه
لبيتــه .بعــد شــهر مــن ذلــك ،فــي  3يونيــو ،أصيــب الجديلــي بســكتة قلبيــة رئويــة
تــم نقلــه إثرهــا إلــى مستشــفى األهلــي فــي مدينــة الخليــل قبــل أن يفقــد حياتــه
فــي  10يونيــو .لــم تعلــن الســلطات اإلســرائيلية عــن فتــح أي تحقيــق جنائــي
فــي مقتــل الجديلــي.
“إنهــم يرتــدون ز ّيــا يظهــر بشــكل واضــح للعيــان مهمتهــم اإلنســانية .هــم يقفــون
لتقديــم الخدمــات الطبيــة واإلســعافات األوليــة .أتمنــى حق ـا ً أن أدرك لمــاذا قــد
يســتهدف أحدهــم أي مســعف بتلــك الطريقــة .هــو كان يحمــل ن ّقالــة والحق ـا ً تــم
19
حملــه علــى واحــدة ”.كفايــة الجديلــي ،أم محمــد.
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الضفــة الغربيــة

ســاجد مزهر
متطــوع مــع الفــرق الطبيــة
فــي الضفــة الغربيــة
لــم تقتصــر ممارســات القــوات اإلســرائيلية
الموديــة بحيــاة أعضــاء الطواقــم الطبيــة علــى
قطــاع غــزة ،ففــي  27مــارس 2019م قتلــت
قــوات االحتــال ســاجد مزهــر 17 ،عامــا ،وهــو
متطــوع مــع الطاقــم الطبــي لجمعيــة اإلغاثــة الطبيــة
الفلســطينية حيــث أصابتــه بشــكل مميــت فــي البطــن،
بينمــا كان يقــدم الرعايــة الطبيــة لمصابيــن هاجمتهــم تلــك القــوات خــال مظاهــرات
فــي مخيــم الدهيشــة بالقــرب مــن مدينــة بيــت لحــم فــي الضفــة الغربيــة  .20تجــدر
اإلشــارة إلــى أن مزهــر يتمتــع بحمايــة خاصــة إضافيــة تحــت القانــون الدولــي
كونــه طفــل ورغــم ذلــك لــم تعلــن الســلطات اإلســرائيلية عــن فتــح أي تحقيــق
جنائــي فــي قتلــه.
“لقــد أخبرنــي أنــه ال يســتطيع تــرك المصابيــن فــي ذلــك الوقــت وقــال إنــه تلقــى
تدريبــا ليقــدم المســاعدة اإلنســانية فــي وقــت كذلــك .أخبرنــي أال أقلــق وأن القانــون
21
الدولــي يكفــل حمايتــه فــي ز ّيــه الرســمي ”.عبدالحكيــم مزهــر ،والــد ســاجد

شــهادة أفــراد الطواقــم الطبيــة مــن علــى خــط النار
لقــد أدت القــوة المفرطــة التــي اســتخدمتها القــوات االســرائيلية الــى
اصابــة المئــات مــن أعضــاء الطواقــم الطبيــة الفلســطينيين فــي عامــي
 2018و2019م ،حيــث تنوعــت أشــكال هــذه القــوة المفرطــة مــا بيــن
الرصــاص الحــي والرصــاص المطاطــي واالســتهداف المباشــر بقنابــل
الغــاز وغيــر المباشــر عبــر الشــظايا وكميــات الغــاز المســيل للدمــوع.
“إحــدى الرصاصــات اخترقــت بــاب ســيارة اإلســعاف واصطدمــت
بســاقي ،وقــد أثــرت اإلصابــة بشــكل كبيــر علــى حياتــي .أنــا خائــف
وال زلــت مهــزوزاً ،وأتأثــر فــي كل مــرة أســمع فيهــا إطــاق نــار أو
أصواتــا عاليــة أو تفجيــرات .أتوجــه برســالة الــى المجتمــع الدولــي
لممارســة الضغــط علــى إســرائيل عبــر األمــم المتحــدة والمنظمــات
الدوليــة األخــرى الحتــرام الطواقــم الطبيــة العاملــة فــي الميــدان .هــذا
مكفــول بنــص القانــون الدولــي وخاصــة اتفاقيــة جنيــف الرابعــة”.
عمــاد البحيصــي ،متطــوع مــع الطاقــم الطبــي لجمعيــة الهــال األحمــر
22
الفلســطيني فــي غــزة ،والــذي أصيــب فــي  9أبريــل 2018م.
“تــم اســتهدافي بشــكل مباشــر بقنبلــة غــاز مســيل للدمــوع بينمــا كنــت
أقــدم الرعايــة للمصابيــن فــي مســيرات العــودة الكبــرى .لقــد أصابتنــي
القنبلــة بشــكل مباشــر فــي ســاقي وتســببت بكســر فــي الرضفــة (الركبة).
لقــد أثــرت علــي اإلصابــة بشــكل كبيــر .لــن أســتطيع مواصلــة عملــي
فــي مســيرات العــودة الكبــرى .كان يمكــن رؤيتــي بشــكل واضــح ،كنــت
مرتديــا لســترتي .بينمــا كنــت أتلقــى االســعاف االولــي مــن أحــد زمالئــي
والــذي كان أيضــا مرتديــا لســترته بشــكل يوضــح دوره كمســعف تــم
اســتهدافه هــو اآلخــر برصاصــة حيــة تســببت لــه بكســر فــي العظــام
تلقــى علــى إثرهــا عمليــة جراحيــة وبــات اآلن يســتعمل مثبتــا خارجيــا”.
أحمــد وافــي 24 ،عامــا ،متطــوع مــع الطاقــم الطبــي لجمعيــة اإلغاثــة
الطبيــة الفلســطينية ،والــذي أصيــب فــي  10أغســطس .2018

زمالء في جنازة عبد هللا القططي

خال صة :
إن الهجمــات علــى كل مــن موســى أبــو حســنين ورزان النجــار وعبداهلل
القططــي ومحمــد الجديلــي وســاجد مزهــر تتصــل بشــكل وثيــق مــع
ســياق الحصانــة المســتمرة التــي يتمتــع بهــا منتهكــو حقــوق أعضــاء
الطواقــم الطبيــة ،وهــو الســياق المســتمر علــى مــدى العقــد الماضــي.
االســتنتاج مــن ســجل هــذه الحــاالت واضــح :االنتهــاكات الجســيمة
لحقــوق أفــراد الطواقــم الطبيــة فــي الحيــاة وفــي الســامة الجســدية
أثنــاء ممارســتهم لمهامهــم تتكــرر فــي غيــاب معاييــر الــردع التــي
تكفلهــا المســاءلة القانونيــة وتحقيــق العدالــة.
ويؤكــد االســتنتاج الــذي شــاركته لجنــة التحقيــق المســتقلة المنبثقــة
ـاء علــى مقابــات
عــن األمــم المتحــدة جديــة مخــاوف المؤسســات :بنـ ً
ـاء علــى التثبــت مــن لقطــات الفيديــو
عديــدة مــع الضحايــا والشــهود وبنـ ً
ً
فــي عــدد مــن الحــاالت وجــدت اللجنــة أســبابا معقولــة لالعتقــاد بــأن
ســاح القناصــة اإلســرائيلي تعمــد اســتهداف أفــراد الطواقــم الطبيــة
بالرغــم مــن رؤيــة العالمــات الموضحــة لدورهــم 23 .وقــد خلصــت
اللجنــة إلــى أن األراضــي الفلســطينية باتــت إحــدى أخطــر األماكــن فــي
24
العالــم ألفــراد الطواقــم الطبيــة.
كمــا وخلصــت اللجنــة إلــى وجــود أســباب معقولــة لالعتقــاد بــأن بعــض
االنتهــاكات تشــكل جرائمــا دوليــة  ،25بمــا قــد يرقــى لجرائــم حــرب
وجرائــم ضــد االنســانية ،حيــث أن احتماليــة هــذه الجرائــم تعززهــا
األدلــة المشــيرة لطبيعــة اســتعمال القــوة المفرطــة بشــكل ممنهــج
وواســع النطــاق مــن قبــل القــوات االســرائيلية.
الحالــة الوحيــدة مــن بيــن الخمســة ســابقة الذكــر التــي تــم فتــح تحقيــق
جنائــي حيالهــا هــي حالــة قتــل رزان النجــار والتــي حظيــت بإهتمــام
كبيــر مــن قبــل وســائل االعــام الدوليــة .ولــم تقــدم منظومــة التحقيقــات
العســكرية اإلســرائيلية شــرحاً يوضــح أســباب فتــح تحقيــق جنائــي فــي
حالــة رزان وعــدم فتــح تحقيــق فــي الحــاالت األخــرى التــي اســتهدفت
فيهــا الهجمــات العســكرية أفــراداً مــن الطواقــم الطبيــة.
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عــن كثــــب

قتــل المســعف موســى أبــو حســنين
موســى أبــو حســنين 34 ،عامــا ،هــو أول مســعف قتلتــه القــوات اإلســرائيلية
فــي ســياق مســيرات العــودة الكبــرى ،حيــث أطلقــت عليــه النــار بشــكل مميــت
فــي اليــوم األكثــر دمويــة فــي غــزة منــذ عــدوان عــام 2014م ،حيــث قتلــت
فــي ذلــك اليــوم  60فلســطينيا وأوقعــت أكثــر مــن  2700جريحــاً  .26يعــرض
الجــزء التالــي مــن التقريــر الظــروف الخطيــرة التــي تــم فيهــا قتــل أبــو حســنين
وتفاصيــا عــن عمــل وشــخصية أبــو حســنين.

وعشــرين دقيقــة ظهــراً أصبحــت الهجمــات مكثفــة بشــكل ال يوصــف .عشــرات
النــاس ســقطوا جرحــى أو قتلــى خــال ثــوان ،وحينهــا ســمعت النــاس يصرخــون
أن مســعفا قــد أصيــب ،حينهــا نظــرت فرأيــت موســى علــى بعــد أمتــار قليلــة منــي
وكان علــى األرض .كنــت مســتلقيا علــى االرض لتجنــب الرصــاص ولــم أســتطع
الوصــول لموســى .طلبــت المســاعدة الطبيــة بشــكل فــوري ولكــن لــم تتمكــن
الطواقــم الطبيــة أو ســيارات اإلســعاف مــن الوصــول إلــى المنطقــة”.

أدلى مهدي أبو حسنين ،شقيق موسى ،بالمعلومات التالية:

ويروي عالء أبو غاني ،وهو مسعف آخر كان مع أبو حسنين يوم الحادثة:

“موســى كان شــخصا ً جمي ـاً بــكل المقاييــس .اختــار أن يكــون مســعفا ً ألنــه كان
يعتنــي باآلخريــن .دائمـا ً مــا ســعى للتخفيــف مــن معانــاة اآلخريــن .كل مــن عــرف
موســى يصفــه علــى أنــه صاحــب أكبــر حــس فكاهــي .لقــد أحــب موســى الحيــاة
وأراد اآلخريــن أن يشــعروا بذلــك”.

“أصابــت الرصاصــة موســى فــي الكتــف وخرجــت مــن الظهــر .كل مــا اســتطعنا
فعلــه كمســعفين هــو إيقــاف النزيــف .أم موســى [والتــي كانــت حاضــرة فــي
المظاهــرات فــي ذلــك اليــوم] ســمعت أن ابنهــا أصيــب .كانــت تصــرخ “ابنــي
مســعف؛ أال يمكنكــم نقلــه إلــى ســيارة إســعاف؟”

“أصيــب موســى بشــكل خطيــر خــال الحــرب اإلســرائيلية علــى غــزة فــي عــام
2009م .خــال عملــه كمســعف مــع الدفــاع المدنــي توجــه إلــى مبنــى كان قــد تــم
اســتهدافه ليســعف مــن كانــوا فيــه ولكــن اإلســرائيليين قامــوا بقصــف المبنــى مــرة
أخــرى بينمــا كان هــو بالداخــل .لــم يتعافــى موســى مــن إصابتــه قــط وفقــد قدرتــه
علــى لعــب كــرة القــدم بعــد أن كان مرشــحا ً قوي ـا ً للعــب ضمــن الفريــق الوطنــي
ألنــه بــات يعانــي مــن قصــر مســتمر فــي النفــس”.

“أدركــت منــذ اللحظــة التــي أصيــب فيهــا موســى أننــا بتنــا مســتهدفين .اســتطعنا
ايقــاف النزيــف الخارجــي وكان موســى علــى قيــد الحيــاة وكان يقــول باســتمرار
أنــه ال يســتطيع التنفــس .موســى مكــث علــى األرض لنصــف ســاعة دون اجــاء
طبــي قبــل أن يســاعدنا النــاس فــي حملــه علــى أكتافنــا والركــض بــه حتــى رأينــا
ســيارة مدنيــة بينمــا مكــث موســى يهمــس أنــه ال يســتطيع التنفــس .وبعــد دقائــق
قليلــة انقلبــت عينــاه .عنــد حوالــي الســاعة الثانيــة والنصــف مســا ًء وصلنــا إلــى
المستشــفى اإلندونيســي والــذي كان علــى بعــد أربعــة كيلومتــرات حيــث أعلــن
عــن وفــاة موســى هنــاك .أم موســى شــاهدت ابنهــا ينــزف حتــى موتــه .لطالمــا
كان موســى مــن ينقــذ النــاس ولكــن حيــن أصبحــت حياتــه فــي خطــر لــم يســتطع
أحــد انقــاذه”.

“فــي مايــو 2018م كان موســى أبــا ً ألربعــة أطفــال أكبرهــم كان يبلــغ ســبع
ســنوات وأصغرهــم شــهرين .بــدأ شــهر رمضــان بعــد أيــام قليلــة مــن مقتــل
موســى وتوجــب حينهــا علــى زوجتــه الجلــوس مــع األطفــال األربعــة علــى مائــدة
[اإلفطــار] وشــرح غيــاب أبيهــم لهــم .أنــا مجبــر علــى قضــاء بقيــة عمــري دون
أخــي المقــرب”.
ويــروي شــفيق ســالم ،زميــل أبــو حســنين فــي الدفــاع المدنــي والــذي كان معــه
يــو َم اســتهدافه:
ً
صعوبــة خــال المظاهــرات األســبوعية .منــذ التاســعة
“لقــد كان اليــوم األكثــر
والنصــف صباحــا بدأنــا باســتقبال مصاب َيــن كل دقيقــة .عنــد الســاعة الواحــدة

“ علــى األرجــح أن عائلــة موســى لــن تحصــل علــى العدالــة وأن القضيــة لــن
يتــم التحقيــق فيهــا”.
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تحــت الحصــار:
القطــاع الصحــي فــي غزة
يعانــي القطــاع الصحــي فــي غــزة مــن عجــز بالــغ لــم ينجــم فقــط عــن الهجمــات
العســكرية المتعاقبــة عبــر عشــر ســنوات علــى طواقمــه ومراكــزه وخدماتــه
ومســتخدميه بــل أيضــاً ســاهمت فــي ترســيخه سياســيات مخالفــة للقانــون
الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،وأبــرز هــذه السياســات
هــو الحصــار واإلغــاق المســتمران منــذ  13عامــاً.
فــي 2016م صــرّ ح بــان كــي مــون ،األميــن العــام لألمــم المتحــدة آنــذاك ،أن
إغــاق غــزة يخنــق ســكانها واقتصادهــا ويثبــط مــن جهــود اعــادة اعمارهــا ،وأنــه
عقــاب جماعــي ينبغــي أن يواجــه بالمحاســبة .كنتيجــة للقيــود علــى حريــة حركــة
المواطنيــن والبضائــع مــن والــى قطــاع غــزة ومــا يصاحــب هــذه القيــود مــن
إفقــار فــإن خدمــات القطــاع الصحــي اليــوم ال تســتطيع الوفــاء بحاجــات الســكان.
وفــي هــذا الشــأن أشــار المنســق األممــي الخــاص لعمليــة الســام فــي الشــرق
األوســط إلــى أنــه وبينمــا تضاعــف عــدد الســكان فــي غــزة منــذ عــام 2000م
إال أن عــدد عيــادات الرعايــة األوليــة نقــص مــن  56إلــى  49ممــا تســبب فــي
ظــروف اكتظــاظ وقصــر فــي الوقــت بيــن المريــض والطبيــب وضعــف فــي جــودة
27
الخدمــة.
ويكبــح نظــام اإلغــاق الــذي تفرضــه إســرائيل علــى قطــاع غــزة مــن حريــة
حركــة الطواقــم الطبيــة وســامتهم وتطورهــم المهنــي ،فغالبــا ما ترفض الســلطات
اإلســرائيلية منحهــم تصاريحــا لمغــادرة غــزة وااللتحــاق بفــرص تدريــب وتطويــر
فــي الخــارج ،ومــا هــو يزيــد مــن نســبة العجــز فــي أعــداد وجــودة الكــوادر الطبيــة
فــي تخصصــات معينــة .وعلــى ســبيل المثــال ،وثقــت منظمــة الصحــة العالميــة في
2018م ،أنــه تــم قبــول  15%فقــط مــن الطلبــات المقدمــة للســلطات اإلســرائيلية
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لخــروج شــركاء فــي القطــاع الصحــي ومــن وزارة الصحــة مــن قطــاع غــزة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى انحــدار مســتويات الســامة التــي يحظــى بهــا أفــراد الطواقــم
الطبيــة جــرّ اء القيــود التــي تفرضهــا إســرائيل علــى توافــر معــدات التواصــل
التــي تســتعمل للتنســيق بيــن المســعفين ومعــدات الوقايــة واالســتجابة لحــاالت
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الطــوارئ ،بمــا فــي ذلــك الخــوذ والســترات الواقيــة.
كمــا أن القطــاع الصحــي يعانــي مــن عجــز فــي توفيــر المــواد األساســية بســبب
سياســات اإلغــاق ،حيــث أن إســرائيل تتبنــى قائمــة مــن المــواد التــي تعتبرها ذات
اســتعمال مــزدوج وتصنفهــا علــى أنــه قــد يتــم اســتعمالها ألغــراض عســكرية،
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وهــي قائمــة مضنيــة يتــم التعامــل معهــا مــن خــال آليــة إعــادة إعمــار غــزة
وهــي آليــة إشــكالية بحــد ذاتهــا .وتســتعمل إســرائيل هــذه القائمــة لمنــع دخــول
المــواد والمعــدات الطبيــة أو الحــد مــن دخولهــا لمســتويات دنيــا ،ومــن هــذه
المعــدات والمــواد آالت المســح باألشــعة الســينية أليــاف الكربــون المســتعملة فــي
معالجــة واســتقرار االصابــات المعقــدة فــي االطــراف  .31وبالنســبة للذيــن يعانــون
مــن إصابــات خطيــرة فــي األطــراف بمــن فيهــم أولئــك الكثــر الذيــن أصيبــوا
فــي مســيرات العــودة الكبــرى (تابــع أدنــاه) فــإن عواقــب هــذه القيــود تضطــر
الطواقــم الطبيــة لربــط األطــراف المصابــة بأطــر معدنيــة أكثــر ثقـاً وأقــل راحــة
والســتبدال األطــراف المبتــورة بأطــراف صناعيــة أقــل راحــة.
ويشــير التدهــور فــي توافــر الرعايــة الصحيــة وجودتهــا فــي غــزة ،إلــى حاجــة
أكبــر لتلقــي العــاج فــي مراكــز صحيــة متقدمــة داخــل األرض الفلســطينية المحتلة
أو خارجهــا ،وهــي الحاجــة التــي تعرقلهــا الســلطات اإلســرائيلية فــي كثيــر مــن
األحيــان عبــر رفــض طلبــات المرضــى للحصــول علــى تصاريــح لمغــادرة قطــاع
غــزة أو عبــر التأخــر المفــرط فــي الــرد علــى هــذه الطلبــات ،وقــد وصفــت منظمــة
الصحــة العالميــة تعامــل الســلطات اإلســرائيلية مــع طلبــات المرضــى للتصاريــح
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علــى أنــه يفتقــر للنزاهــة والســرعة.

آالف المواعيــد الطبيــة ُتفــوَّ ت كل عــام علــى المرضــى مــن قطــاع غــزة بســبب
اجــراءات الســلطات اإلســرائيلية ،ففــي عــام  2018لــم يتمكــن آالف المرضــى
مــن قطــاع غــزة مــن الوصــول الــى العــاج مفوتيــن حوالــي  10آالف موعــد
طبقـا ً إلحصائيــات منظمــة الصحــة العالميــة .وال شــك أن عواقــب هــذا الحرمــان
تكــون خطيــرة ،ففــي عــام 2017م قبلــت الســلطات اإلســرائيلية  54%فقــط مــن
طلبــات التصاريــح للمرضــى الذيــن احتاجــوا لعــاج فــي الخــارج .وتســببت هــذه
السياســة بوفــاة  54مريضــاً ،منهــم  46كانــوا يعانــون مــن الســرطان ،بعدمــا
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أُجبــروا علــى تفويــت مواعيــد عالجهــم.
تؤكــد المعطيــات الســابقة النتيجــة الرئيســية التــي صــرّ ح بهــا مايــكل لنــك ،المقــرر
األممــي الخــاص بحقــوق اإلنســان فــي األرض الفلســطينية المحتلــة ،حيــث أشــار
إلــى أن إســرائيل فــي حالــة تحلــل كبيــر مــن التزاماتهــا الدوليــة فيمــا يخــص حقوق
الفلســطينيين فــي الرعايــة الصحيــة 34 ،ورغــم هــذه النتيجــة الها ّمــة والموثوقــة إال
أن إســرائيل تســتمر فــي ارتــكاب انتهــاكات جســيمة للحــق فــي الرعايــة الصحيــة
وبغــض النظــر عــن التزاماتهــا الدوليــة والمعانــاة الجســدية والنفســية الشــديدة التــي
تســببها هــذه االنتهــاكات.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن منظمــة الصحــة العالميــة حــذرت قبــل بــدء مســيرات
العــودة الكبــرى أن القطــاع الصحــي فــي غــزة بــات علــى حافــة االنهيــار مــع
التناقــص الحــاد فــي كميــات الوقــود واألدويــة األساســية والمســتهلكات الطبيــة
الضروريــة والمــوارد البشــرية 35.خــال المظاهــرات أصابــت قــوات االحتــال
مــا ال يقــل عــن  28000فلســطيني ،مــن بينهــم أكثــر مــن  7300أصيبــوا
بالرصــاص ومــن بيــن هــؤالء مــا ال يزيــد عــن  1746بحاجــة عمليــات
متخصصــة لعــاج وتقويــم أطرافهــم المصابــة بمــا يقتضيــه ذلــك مــن عمليــات
جراحيــة قــد يصــل عددهــا إلــى ســبعة مــع الحاجــة إلعــادة تأهيــل مكثــف علــى
مــدى عاميــن أو أكثــر .وقــد تــرك العــدد الهائــل مــن المصابيــن ســوا ًء مــن أصيبــوا
برصــاص حــي أو مطاطــي أو قنابــل غــاز أو شــظايا تداعيــات شــديدة علــى
منظومــة القطــاع الصحــي المســتنزفة بالفعــل وبالتالــي علــى ســكان قطــاع غــزة
البالــغ عددهــم حوالــي  2مليــون كمــا يتضــح مــن تأجيــل حوالــي  8000عمليــة
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جراحيــة اختياريــة خــال عــام 2018م.
رغــم هــذه الجاهزيــة المتضائلــة إال أن الحكومــة اإلســرائيلية أطلقــت فــي أبريــل
2018م سياســة يُمنــع بموجبهــا وكقاعــدة عامــة الجرحــى مــن المشــاركين فــي
المظاهــرات الســلمية مــن تلقــي التصاريــح لمغــادرة غــزة لتلقــي العــاج ،وهــي
السياســة التــي تشــرح أن مــا نســبته  17%فقــط مــن المتقدميــن بطلــب تصريــح
لتلقــي العــاج فــي الخــارج بعــد إصابتهــم بشــكل بالــغ خــال مســيرات العــودة
الكبــرى تــم الموافقــة علــى طلباتهــم بيــن  30مــارس  2018و 31ديســمبر
2019م 37.وبعــد مــرور عــام علــى بدايــة المظاهــرات كان حوالــي  80%مــن
األطفــال المصابيــن فــي المظاهــرات بحاجــة لعــاج طــارئ خــارج غــزة والذيــن
قابلــت الســلطات اإلســرائيلية طلباتهــم لتصاريــح بالرفــض او تأخيــر الــرد ممــا
38
أدى لمضاعفــة حاالتهــم وصــوالً إلــى البتــر أحيانــا.
كل هــذه الممارســات العســكرية وغيــر العســكرية ،بجانــب غيرهــا مــن المحــددات
السياســية ،ضاعفــت مــن المعانــاة الجســدية والنفســية المفروضــة علــى ســكان
قطــاع غــزة ،حيــث توضــح دراســات األثــر الســلبي البالــغ للحصــار والهجمــات
العســكرية واســتخدام العنــف ضــد المشــاركين فــي مظاهــرات مســيرات العــودة
39
الكبــرى ،خاصــة األطفــال؛ عــاوة علــى إفقــار القطاعــات الخدماتيــة.
حيــن يتــم أخــذ هــذا الوضــع الحــرج للحالــة الصحيــة والقطــاع الصحــي فــي غــزة
بعيــن االعتبــار جنب ـا ً إلــى جنــب مــع السياســات واالنتهــاكات اإلســرائيلية التــي
ـدواع
تكــرس هــذا الوضــع فــإن المطالبــة بإنهــاء الحصانــة تصبــح أكثــر إلحاحـا ً بـ ٍ
قانونيــة وإنســانية.
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التوصيــات
مــا قدمــه هــذا التحديــث مــن أدلــة يوجــب علــى المجتمــع الدولــي متابعــة حثيثــة
وإجــراءات حاســمة .يدعــو كل مــن مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان و جمعيــة العــون
الطبــي للفلســطينيين ومؤسســة محامــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان الفلســطيني دول
العالــم لمواجهــة الحصانــة الممنهجــة التــي يتمتــع بهــا مرتكبــو االنتهــاكات ،والعمــل
علــى تخفيــف األزمــة الصحيــة الممتــدة التــي يعانــي منهــا قطــاع غــزة وذلــك عبــر
اإلجــراءات الضروريــة التاليــة:
جمعيــة العــون الطبــي للفلســطينيين ( )MAPتعمــل مــن أجــل
صحــة وكرامــة الفلســطينيين الذيــن يعيشــون تحــت االحتــال
وكالجئيــن.

توصيات لكافة الدول:
1

اإلقــرار بــأن الحصانــة الممنهجــة التــي يتمتــع بهــا منتهكــو القانــون الدولــي

www.map-uk.org
Registered Charity no: 1045315

اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان تشــجع إرتكابهــم للمزيــد مــن
االنتهــاكات وتشــكل ســببا ً رئيس ـا ً للتحديــات االنســانية المزمنــة فــي قطــاع
غــزة،

2

دعــم التحقيقيــات الجديــة والمســاءلة القانونيــة الفعّالــة حيــال الهجمــات
العســكرية علــى طواقــم ومراكــز الرعايــة الصحيــة كإحــدى وســائل تحقيــق
العدالــة وردع ومنــع تكــرار تلــك الهجمــات فــي المســتقبل،

3

المتابعــة والتقييــم المســتقلين اللتــزام الســلطات اإلســرائيلية فــي تحقيقاتهــا
الداخليــة بتطبيــق المبــادئ الدوليــة األساســية التــي تؤكــد علــى اســتقاللية
ونزاهــة وفعاليــة ودقــة وســرعة وشــفافية التحقيقــات ومــدى المســاءلة
القانونيــة التابعــة لهــذه التحقيقــات ومــا يترتــب عليهــا مــن تحقيــق العدالــة

منظمــة غيــر حكوميــة فلســطينية تعمــل مــن أجــل حمايــة
وتعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان الفلســطيني وســيادة القانــون
فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة.

www.mezan.org
Registered Charity no: 563130798

للضحايــا والناجيــن وذويهــم ،بمــا فــي ذلــك نشــر نتائــج المتابعــة والتقييــم
بشــكل علنــي،

4

دعــم الجهــود الراميــة لتعزيــز اإللتــزام بمبــادئ القانــون الدولــي الخاصــة
بحمايــة أفــراد الطواقــم الطبيــة ومراكــز الرعايــة الصحيــة ،بمــا فــي ذلــك
متابعــة االلتــزام بمــا تضمّنــه قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2286
لســنة 2016م فيمــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة خــال أوقــات النــزاع؛

5

إطــاق جهــود دبلوماســية مكثفــة لرفــع الحصــار واإلغــاق عــن قطــاع
غــزة بشــكل فــوري بمــا يشــمل حريــة الحركــة وأمانهــا للمرضــى وأفــراد
الطواقــم الطبيــة واألدويــة والمعــدات الطبيــة.

محامــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان الفلســطيني ()LPHR
جمعيــة خيريــة للمحامــاة ومقرهــا فــي المملكــة المتحــدة،
ومنخرطــة فــي مشــاريع تعمــل علــى حمايــة وتعزيــز حقــوق
اإلنســان الفلســطيني.

www.lphr.org.uk
Registered Charity no: 1142158

14

المراجــع
 .1مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،محامون من أجل حقوق اإلنسان في فلسطين ،المعونة الطبية لفلسطين« .2015 .ال مزيد
من الحصانة :القطاع الصحي في غزة تحت القصف» .متوفر باللغة اإلنجليزية:
https://lphr.org.uk/wp-content/uploads/2015/06/No-More-Impunity-Gazas-Health-Sector-Under-Attack.pdf
 .2مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،محامون من أجل حقوق اإلنسان في فلسطين ،المعونة الطبية لفلسطين« .2016 .تحديث –
القطاع الصحي في غزة تحت القصف» .متوفر باللغة اإلنجليزية
https://lphr.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/NMI-Update.pdf
 .3المركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان ،مؤسســة الضميــر لحقــوق اإلنســان ،مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان ،الحــق.2015 .
«عمليــة الجــرف الصامــد باألرقــام» ،تقريــر إحصائــي حــول الهجمــات اإلســرائيلية علــى المدنييــن والمنشــئات المدنيــة بيــن 7
يوليــو و  26آغســطس  .2014متوفــر باللغــة اإلنجليزيــة:
https://www.mezan.org/en/uploads/files/14598458701382.pdf
 .4مجموعة الصحة .2014 .التقرير المشترك لتقييم القطاع الصحي في قطاع غزة .متوفر باللغة اإلنجليزية:
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Joint Health_Sector_Assessment_Report_Gaza_Sept_2014-final.pdf
 .5اللجنة األممية المستقلة للتحقيق في صراع غزة عام 2014م .2015 .تقرير النتائج المفصلة.
مرجع  .UN Doc. A/HRC/29/CRP.4الفقرة رقم  .668متوفر باللغة اإلنجليزية:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIGaza/A_HRC_CRP_4.docx
 .6مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان ،محامــون مــن أجــل حقــوق اإلنســان فــي فلســطين ،المعونــة الطبيــة لفلســطين“ .2015 .ال
مزيــد مــن الحصانــة :القطــاع الصحــي فــي غــزة تحــت القصــف” .متوفــر باللغــة اإلنجليزيــة:
https://lphr.org.uk/wp-content/uploads/2015/06/No-More-Impunity-Gazas-Health-Sector-Under-Attack.pdf
 .7انظــر :اللجنــة األمميــة المســتقلة للتحقيــق فــي صــراع غــزة عــام 2014م .2015 .تقريــر النتائــج المفصلــة .مرجــع UN
 .Doc. A/HRC/29/CRP.4الفقــرات  .619-623متوفــر باللغــة االنجليزيــة:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIGaza/A_HRC_CRP_4.docx
عدالــة المركــز القانونــي لحمايــة حقــوق األقليــة العربيــة فــي إســرائيل .2018 .تقريــر نوفمبــر لللجنــة األمميــة المســتقلة للتحقيــق
فــي مظاهــرات عــام 2018م فــي األرض الفلســطينية المحتلــة؛ بيتســيليم“ .2016 .بروتوكــول التبرئــة :التحقيــق المزعــوم فــي
عمليــة الجــرف الصامــد .متوفــر باللغــة االنجليزيــة:
https://www.btselem.org/download/201609_whitewash_protocol_eng.pdf
منظمــة العفــو الدوليــة“ .2016 .آن الوقــت لمعالجــة الحصانــة :عامــان بعــد حــرب غزة/إســرائيل فــي 2014م” .متوفــر
باللغــة اإلنجليزيــة:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/4199/2016/en/
هيومان رايتس ووتش“ .2010 .حصانة اإلنتهاكات لقوانين الحرب خالل الحرب على غزة” .متوفر باللغة االنجليزية:
https://www.hrw.org/report/2010/04/11/turning-blind-eye/impunity-laws-war-violations-during-gaza-war
اللجنة األممية المستقلة للتحقيق في مظاهرات عام 2018م في األرض الفلسطينية المحتلة .2019 .تقرير النتائج
المفصلة .مرجع  .UN Doc. A/HRC/40/CRP.2فقرة  .758متوفر باللغة االنجليزية:
_https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A
HRC_40_74_CRP2.pdf
 .8اللجنــة األمميــة المســتقلة للتحقيــق فــي صــراع غــزة عــام 2014م .2015 .تقريــر النتائــج المفصلــة .مرجــع UN Doc..4
 .A/HRC/29/CRPفقــرة  .477متوفــر باللغــة االنجليزيــة:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIGaza/A_HRC_CRP_4.docx
 .9مكتــب المدعــي العــام العســكري اإلســرائيلي .2018 .قــرارات المدعــي العــام العســكري حيــال الحــاالت اإلســتثنائية
المزعــوم وقوعهــا خــال عمليــة الجــرف الصامــد ،تحديــث رقــم  .6متوفــر باللغــة االنجليزيــة:
https://www.idf.il/en/minisites/military-advocate-generals-corps/releases-idf-military-advocate-general/mag-corps-press-release-update-6/
 .10مكتــب المدعــي العــام العســكري اإلســرائيلي .2018 .قــرارات المدعــي العــام العســكري حيــال الحــاالت اإلســتثنائية
المزعــوم وقوعهــا خــال عمليــة الجــرف الصامــد ،تحديــث رقــم  .6متوفــر باللغــة االنجليزيــة
https://www.idf.il/en/minisites/military-advocate-generals-corps/releases-idf-military-advocate-general/mag-corps-press-release-update-6/
.11اللجنــة األمميــة المســتقلة للتحقيــق فــي صــراع غــزة عــام 2014م .2015 .تقريــر النتائــج المفصلــة .مرجــع UN Doc..4
 .A/HRC/29/CRPفقــرة  .664متوفــر باللغــة االنجليزية:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIGaza/A_HRC_CRP_4.docx
.12انظرالمرجع رقم سبعة.
 .13منظمــة الصحــة العالميــة ،2020 .ينايــر .تقريــر شــهر ديســمبر 2019م حــول الوصــول للرعايــة الصحيــة .صفحــة .7
متوفــر باللغــة االنجليزيــة:
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Dec_2019_Monthly_Updated.pdf
 .14الجارديــان ،2018 .مايــو  .17تــرودو “مرتاعــا” ويطالــب بتحقيــق بعــد إصابــة طبيــب كنــدي فــي غــزة .متوفــر باللغــة
االنجليزيــة:
https://www.theguardian.com/world/2018/may/17/canadian-doctor-wounded-gaza-israel-palestinians-gaza

 .20منظمة الصحة العالمية .2019 .منظمة الصحة العالمية تدين بشدة قتل عامل صحي في الضفة الغربية .متوفر باللغة
االنجليزيةhttp://www.emro.who.int/pse/palestine-news/who-strongly-condemns-killing-of- :
health-worker-in-the-west-bank.html
انظر ايضا الحق ،2019 .أبريل  .8الحق يضحد إداعاءات الجيش واالعالم االسرائيلي حيال قتل المستجيب االول المتطوع
ساجد مزهر في مخيم الدهيشة لالجئين .متوفر باللغة االنجليزية:
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/images/stories/PDF/
Al-Haq%20Special%20Report_Al-Haq%20Refutes%20Israeli%20Army%20and%20
Media%20Claims%20on%20the%20Killing%20of%20Volunteer%20First%20Responder%20Sajed%20Mizher_8%20April%202019_Final.pdf
 .21شبكة فلسطين االخبارية ،2019 .مارس  .27والد المسعف :ابني اعتقد انه لن يصاب مرتديا سترته .متوفر باللغة
االنجليزية:
http://english.pnn.ps/2019/03/27/paramedics-father-my-son-thought-he/wouldnt-be-shot-wearing-his-vest
 .22المعونة الطبية لفلسطين .2019 .مايو “ .1إحدى الطلقات اخترقت باب سيارة اإلسعاف واصطدمت بساقي” (فيديو).
متوفر باللغتين العربية واالنجليزية:

https://www.youtube.com/watch?v=ne_ERZeJdr0

 .23اللجنة األممية المستقلة للتحقيق في مظاهرات عام 2018م في األرض الفلسطينية المحتلة .2019 .تقرير النتائج
المفصلة .مرجع  .UN Doc 2.A/HRC/40/CRP.فقرة  .526متوفر باللغة االنجليزية:
_https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A
HRC_40_74_CRP2.pdf
 .24اللجنة األممية المستقلة للتحقيق في مظاهرات عام 2018م في األرض الفلسطينية المحتلة .2019 .تقرير النتائج
المفصلة .مرجع  .UN Doc2.A/HRC/40/CRP.فقرة  .520متوفر باللغة االنجليزية:
_https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A
HRC_40_74_CRP2.pdf
 .25اللجنة األممية المستقلة للتحقيق في مظاهرات عام 2018م في األرض الفلسطينية المحتلة .2019 .تقرير النتائج
المفصلة .مرجع  .UN Doc2.A/HRC/40/CRP.الفقرات  .788-789متوفر باللغة االنجليزية:
_https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/Documents/A
HRC_40_74_CRP2.pdf
 .26مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية ،2018 .مايو  .15عدد اإلصابات خالل المظاهرات في تناقص كبير حيث
تنعى غزة الخسائر الفادحة في األرواح التي تكبدتها باألمس وتواجه صعوبة في رعاية المصابين .متوفر باللغة االنجليزية:
https://www.ochaopt.org/content/sharp-decline-casualties-during-demonstrations-gazamourns-yesterday-s-massive-loss-life-and
 .27مكتب المنسق األممي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط .2017 .التقرير للجنة االتصال المختصة .متوفر باللغة
االنجليزية:
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_report_to_ahlc_-_1_may_2017.pdf
 .28منظمة الصحة العالمية ،2019 .مايو  .1األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية ،وفي
الجوالن السوري المحتل ،تقرير من المدير العام الى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_33-ar.pdf
 .29منظمة الصحة العالمية ،2019 .مايو  .1األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية ،وفي
الجوالن السوري المحتل ،تقرير من المدير العام الى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_33-ar.pdf
 .30محامون من أجل حقوق اإلنسان في فلسطين ،2018 .يوليو .إحاطة حول آلية إعادة إعمار غزة :فعاليتها ،منافاتها لقواعد
القانون الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق االنساني ،ومستقبلها .متوفر باللغة االنجليزية:
https://lphr.org.uk/latest-news/lphr-briefing-on-the-gaza-reconstruction-mechanism-its-ineffectiveness-its-incompatibility-with-international-humanitarian-and-human-rights-law-o/bligations-and-its-future
 .31مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية ،2018 .يوليو  .10سد حاجات إعادة التأهيل للفلسطينيين الذين عانوا من
إصابات بالغة خالل مظاهرات غزة :أكثر من  1400مصاب قد يعانوا من إعاقة طويلة األمد .متوفر باللغة االنجليزية:
https://www.ochaopt.org/content/addressing-rehabilitation-needs-palestinians-seriously-injured-during-gaza-demonstrations
 .32منظمة الصحة العالمية .2011 .مرضى التحويالت تحت وطأة التأخير والرفض وظروف الوصول لحق الرعاية
الصحية .متوفر باللغة باالنجليزية:
http://www.emro.who.int/palestine-press-releases/2011/referral-patients-vulnerability.html
 .33مركز الميزان لحقوق االنسان ،منظمة العفو الدولية ،هيومان رايتس ووتش ،المعونة الطبية لفلسطين ،جمعية أطباء من
أجل حقوق اإلنسان – إسرائيل ،2018 .فبراير  .13إسرائيل :انخفاض غير مسبوق في منح التصاريح الطبية .متوفر باللغة
االنجليزية:
https://www.hrw.org/news/2018/02/13/israel-record-low-gaza-medical-permits
 .34المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م،2018 .
مارس .تقرير لمجلس حقوق اإلنسان خالل دورته الثالثة والسبعين .مرجع ()U. N Doc. A/HRc/37/75
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/75
 .35منظمة الصحة الدولية .2019 .تقرير الحالة لشهر فبراير 2019م :األرض الفلسطينية المحتلة ،غزة .متوفر باللغة
االنجليزية:
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO-Special-Situation-Report-on-_Gaza-Feb.pdf?ua=1
 .36مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،2018 .ديسمبر .استعراض الحاجات اإلنسانية لعام 2019م .متوفر
باللغة االنجليزية:
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/humanitarian_needs_overview_2019.pdf

 .15هيئــة اإلذاعــة الكنديــة ،2018 .مايــو  .15كنــدي أصيــب فــي غــزة يقــول أنــه كان يبــدو طبيبــا ً”بشــكل واضــح” .متوفــر
باللغــة االنجليزيــة:

 .37منظمة الصحة العالمية ،2020 .يناير .الوصول للرعاية الصحية :التقرير الشهري لديسمبر 2019م ،ص .3 .متوفر
باللغة االنجليزية:
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Dec_2019_Monthly_Updated.pdf

 .16المعونــة الطبيــة لفلســطين ،2018 .يوليــو  .19هجمــات علــى افــراد الطواقــم الطبيــة الفلســطينية فــي غــزة (فيديــو).
متوفــر باللغــة االنجليزيــة:

 .38انظر :منظمة انقاذ الطفولة ،2019 .مارس .بعد عام على مظاهرات غزة :ما يقارب  3000طفل مصاب خالل
المظاهرات في حاجة لرعاية طبية في مستشفى .متوفر باللغة االنجليزية :االنجليزية:
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/gaza-protests-one-year-almost3000-children-injured-gaza

 .17المعونــة الطبيــة لفلســطين ،2018 .آغســطس  .17عبــدهللا القططــي :زمــاء وأهــل المســعف الثالــث الــذي قتــل فــي غــزة
يبلغــون صوتهــم (فيديــو) .متوفــر باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة:

بيتسيليم ،2019 .مارس .اطلق النار وغادر :إسرائيل تمنع المصابين في مظاهرات غزة من الوصول للرعاية الطبية .متوفر
باللغة االنجليزية:
https://www.btselem.org/firearms/shoot_and_abandon_in_gaza

https://www.youtube.com/watch?v=lemSh2bV2h0

الحركة الدولية للدفاع عن األطفال – فلسطين ،2019 .مارس .الرصاصات اإلسرائيلية تكلف ثالثة أطفال سيقانهم .متوفر
باللغة االنجليزية:
https://www.dci-palestine.org/israeli_bullets_cost_these_three_children_their_legs

https://www.palestinercs.org/index.php?page=post&pid=25189&catid=4&paren=tid=67&y
 .19المعونة الطبية لفلسطين ،2019 .يوليو  .4مسعف فلسطيني آخر يُقتل – متى ستتخذ المملكة المتحدة إجراءات حقيقية؟
(فيديو) .متوفر باللغتين العربية واالنجليزية:

 .39المجلس النرويجي لالجئين ،2019 .مارس .الصحة النفسية لألطفال في غزة في تدهور سريع .متوفر باللغة االنجليزية:

https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-tuesday-edition-1.4663685/canadian-shot-in-gaza-says-he-was-clearly-marked-as-a-doctor-1.4663689

https://www.youtube.com/watch?v=mjStb3KNH4I

 .18جمعية الهالل األحمر الفلسطيني .2019 .استشهاد المسعف في الهالل األحمر “محمد الجديلي” متأثرا بجراحه التي
اصيب بها في قطاع غزة.

https://www.youtube.com/watch?v=15FnW8pnU6k

/https://www.nrc.no/news/2019/march/gaza-childrens-mental-health-rapidly-deteriorating
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تقرير لمجلس حقوق اإلنسان خالل دورته الثالثة والسبعين .مرجع ()UN.Doc. A/HRc/37/75
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/75

