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تمارس سمطات االحتالل اإلسرائيمي ،عمميات تصفية جسدية متعمدة لألفراد في األراضي
الفمسطينية ،بصورة تعسفية ،منذ سنوات .وقد شيدت ىذه الممارسة تصعيداً ممحوظاً خالل األيام
واألشير القميمة الماضية ،حيث يسارع الجنود اإلسرائيميون الذي يعممون في الضفة الغربية
والقدس إلى إطالق النار بشكل مباشر عمى أشخاص مدنيين فقط بسبب االشتباه بيم ،أو عمى
أشخاص بعد قياميم باليجوم عمى جنود أو مواطنين إسرائيميين ،برغم إلقاء القبض عمييم (القتل
بعد األسر) ،أو وضوح إمكانية فعل ذلك بدون وجود أي خطر.
مثال بارز عمى ذلك حالة الطفل "أحمد مناصرة" ( 13عاما) من سكان القدس ،والذي أصيب يوم
اإلثنين  2015/10/12بعد تعرضو إلطالق نار من جندي إسرائيمي في قرية "حزمة" شمال القدس.
ادعى الجنود الذين كانوا موجودين في الموقع أن الطفل "مناصرة" كان قد حاول طعن الجندي .ومع
أن ىذا االدعاء ال إثبات واضح عميو ،لكننا سوف لن نعالج ىذه النقطة ىنا ،فيناك ما ىو أكثر
وضوحا وم اررة.
فقد أظيرت تسجيالت فيديو وثّقت لمحادثة بعد إطالق النار عمى الطفل "مناصرة" مباشرة ،وىو ممقى
عمى األرض ،وقد غطت الدماء رأسو ،كان ينزف ،يبكي من األلم ،ويستصرخ المساعدة .ىذه اآلىات
قوبمت بالشتائم البذيئة من أفراد الشرطة اإلسرائيمية والمستوطنين ،والدعوات عمى الطفل ،فيما ىو
ينزف ،بالموت.
مرت سيارة إسعاف في ىذه األثناء ،ومع ذلك لم تقدم أي عون لمفتى ،والذي حاول النيوض حين
رأى السيارة فقام أحد عناصر الشرطة بركمو برجمو ليجبره عمى البقاء متمددا عمى األرض .فيما لم
يتم تقديم أي عون أو مساعدة طبية لمفتى إال بعد مرور  25دقيقة ،وىو موجود اآلن في مستشفى
"ىداسا" اإلسرائيمي في وضع صحي صعب وقيد االعتقال.

صحيفة "يديعوت أحرنوت" اإلسرائيمية عقبت عمى الحادثة بقوليا إن "طفال فمسطينيا ( )13عاما
تشاجر مع طفل إسرائيمي ( )13عاما ،فصاح اإلسرائيمي "مخرب مخرب" ،ليتم اطالق النار عمى
سنو".
الفمسطيني واصابتو وقتل ابن عمو الذي كان معو وىو في نفس ّ
وفي نفس اليوم الذي جرت فيو ىذه الحادثة ،كانت الطفمة "مرح باكير" ( 16عاما) عمى موعد مع
حدث مشابو .فبينما غادرت "باكير" مدرستيا بعد ظير ذلك اليوم إلى محطة الحافالت ،بانتظار
الحافمة التي تقميا إلى "بيت حنينا" حيث تسكن ،تعرضت إلطالق النار من قبل "أفراد من الشرطة
اإلسرائيمية" ،بشكل متعمد ،بحجة أنيا حاولت طعن مستوطن إسرائيمي في محطة الحافالت.
وتظير إحدى الصور التي انتشرت عمى مواقع التواصل االجتماعي ،الطفمة "باكير" بزّييا المدرسي،
ّ
وقد أحاط بيا  9من أفراد الشرطة اإلسرائيمية وحراس األمن ،بعضيم شاى ار سالحو ،ثم تظير "باكير"
في صورة أخرى وىي مضرجة بالدماء وممقاة عمى األرض ،حيث أصيبت بثالث رصاصات في
يدىا اليسرى ،وشظايا أصابت وجييا ،وىي موجودة اليوم قيد االعتقال في مستشفى "ىداسا"
اإلسرائيمي فيما تُمنع عائمتيا من زيارتيا حتى اآلن.
أي دليل عمى عممية الطعن أثناء أول
وذكرت محاميتيا "سناء الدويك" ،أن الشرطة عجزت عن تقديم ّ
جمسة محاكمة لمطفمة "باكير" يوم الثالثاء الماضي ،مكتفية باالدعاء بأن األدلة "سرية" وال يمكن
عرضيا لممحامي أو الجميور.
حالة الفتاة "إسراء عابد" ( 29عاما) ،وىي فمسطينية تحمل اليوية اإلسرائيمية ،نموذج بارز آخر عمى
االستيداف المتعمد لألشخاص وقتميم أو محاولة ذلك ،بصورة تعسفية .فقد ادعت السمطات
اإلسرائيمية محاولت الفتاة "عابد" طعن جندي ،فيما أظيرت تسجيالت الفيديو إلحدى كاميرات
الحراسة في محطة القطارات المركزية في مدينة "العّفولة" ،حيث جرت الحادثة ،ونشرتيا المواقع
استيتار واضحا مارستو قوات الشرطة االسرائيمية حين أطمقت النار عمييا.
ا
اإللكترونية المختمفة،

ويظير من خالل الفيديو أن الفتاة لم تقم بأي اعتداء ،وأن إطالق النار عمييا حين تم ،والموثق
بالفيديو ،إنما كان بدون تشكيميا ألي خطر .فيما أكد شيود عيان عمى الحادثة لممرصد
األورومتوسطي أن الفتاة كانت خائفة جدا وأصابيا الذعر حين وجدت نفسيا بين مجموعة من الجنود
الذين يصوبون بنادقيم اتجاىيا وكانوا يصرخون عمييا بصوت عال طالبين منيا نزع حجاب كانت
تمبسو عمى رأسيا والقاء حقيبتيا ،فيما رفضت ىي ذلك ورفعت يدييا لألعمى وأخذت ترجوىم عدم
إطالق النار ،فقوبمت بأربع رصاصات أُطمقت عمى القسم العموي من جسدىا.
وفي السياق ذاتو ،أقدم شرطي إسرائيمي عمى قتل الشاب الفمسطيني "ثائر أبو غزالة" ،من القدس،
بعد قيام الشاب بطعن َّ
مجندة إسرائيمية بآلة حادة في رقبتيا ،ثم طعن ثالثة آخرين ،كانت إصابتيم
جميعا طفيفة .قام الشاب "أبو غزالة" بعد ذلك باليروب من المكان ،غير أن ضابطا إسرائيميا الحظو
فأطمق عميو النار ليشل حركتو.
الشرطة اإلسرائيمية أعمنت أن مقتل الشاب جاء نتيجة ىذه المطاردة ،غير أن صو ار ُنشرت لمشاب

وىو ممقى عمى األرض بعد قتمو ،أظيرت أن اإلصابة التي تمقاىا كانت مباشرة في الرأس ،وظير

موضع الرصاصة عمى األرض بجانب رأسو ،ما يعطي مؤش ار عمى أن رأسو كان عمى األرض حين
أطمقت الرصاصة عميو ،أي أن قتمو كان بشكل عمد بعد أن تم شل حركتو.
وفي  ،2015/10/4قتمت قوة من شرطة االحتالل اإلسرائيمي الشاب الفمسطيني "فادي سمير
مصطفى عمون" ( 19عاما) ،وىو من سكان قرية العيسوية قرب القدس ،بزعم أنو قام بطعن طفل
إسرائيمي يبمغ من العمر ( )15عاما ثم الذ بالفرار .شيود عيان ذكروا لممرصد أن مجموعة من
المستوطنين اإلسرائيميين كانوا الحقوا المواطن الفمسطيني أثناء سيره في منطقة "المص اررة" بالقدس،
حيث كان المستوطنون قد تجميروا حينيا في شوارع البمدة القديمة بالقدس احتجاجا عمى قيام شاب
ائيميين صباح ذلك اليوم ،ويبدو أنيم عندما أروا الشاب "عمون" أرادوا
فمسطيني بقتل
مستوطنين إسر ْ
ْ

االعتداء عميو ،فيرب منيم باتجاه شارع (حاييم بارليف – شارع رقم  ،)1وعندىا وصمت سيارة شرطة

إسرائيمية فقام أحد أفرادىا بإطالق سبعة أعيرة نارية باتجاىو ما أدى إلى مقتمو عمى الفور.

وأظيرت تسجيالت فيديو نشرتيا مواقع إلكترونية إسرائيمية قيام المستوطنين بمالحقة "عمون" وىو
ىارب منيم باتجاه "شارع رقم  ،"1ثم جرى االعتداء عميو وضربو بعد قتمو وسحمو عمى األرض ،وقام
أفراد الشرطة بأخذ جثمانو.
يعد استيداف األشخاص المدنيين بالقتل ،أو محاولة القتل ،بدون وجود أي مبرر (كالخطر
المحدق) ،أم اًر محظو اًر بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ،والبرتوكول األول الممحق بيا (،)1711
وتمثل ىذه الجريمة "جريمة حرب" ،بموجب المادة (( )2( 8أ)  1 /و  .)3وباإلضافة إلى ذلك،
وحتى في تمك الحاالت التي قام فييا الشخص باعتداء ،ال يجوز أن تكون الوسيمة الوحيدة
لمتعامل مع الموقف ىي إطالق النار وقتمو ،وباألخص في حالة االستسالم أو حين ال يعود يشكل
خط اًر.
نصت المادة ( )41من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف" ،أن الشخص العاجز عن
القتال" ال يجوز أن يكون "محالً لميجوم" ،وأوضحت المادة أن ذلك يسري عمى أي شخص "يقع في
قبضة الخصم" ،أو "يصبح عاج اًز عن القتال بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر عمى الدفاع
عن نفسو" .وقضت المادة ( )85من ذات البروتوكول ،والتي تعد من قواعد القانون الدولي
العرفي ،عمى أن "اتخاذ شخص ما ىدفاً لميجوم ،عن معرفة بأنو عاجز عن القتال" يمثل انتياكاً
جسيما لالتفاقية ،بمعنى ،لمقانون الدولي اإلنساني.
الفتاة "ىديل صالح الدين اليشممون" (18عاما) من مدينة "الخميل"ُ ،قتمت عمى أحد الحواجز
اإلسرائيمية (يعرف باسم حاجز  56ويحظر عمى الفمسطينيين المرور من تمك المنطقة باستثناء أولئك
الذين يسكنون منيم فييا) .قالت السمطات اإلسرائيمية حينيا أن قتل الفتاة "اليشممون" جاء بعد أن
"أطمقت أجيزة الفحص في الحاجز صافرة اإلنذار ،فطمب منيا الجنود التوقف لكنيا واصمت طريقيا
فأطمقوا الرصاص نحو األرض قريبا منيا" مضيفة بأن "الفتاة رفعت سكينا كان بحوزتيا فقام الجنود
بإطالق الرصاص عمييا مرة ثانية" ،وىو ما أدى إلى وفاتيا جراء إصابتيا في القسم العموي من

جسميا وفي ساقييا ،وفق ما أعمن الناطق بمسان المستشفى اإلسرائيمي "شعاري تصيدق" الذي نقمت
لو بعد إصابتيا.
غير أن متطوعا ب ارزيميا من "جمعية اتحاد الكنائس العالمي" ،قدم إلى الضفة الغربية ضمن "برنامج
المرافقة المسكوني في فمسطين واسرائيل  ،)EAPPIوصدف وجوده في المكان ،قام بالتقاط ونشر
مجموعة من الصور لمحادثة قبل مقتل الفتاة وبعده ،أظيرت ،باإلضافة إلى شيادة المواطن
فواز أبو عيشة" ،والذي تواجد في المكان أيضا في لحظة الحدث ،أن الفتاة لم تكن تشكل
الفمسطيني " ّ
خط ار عمى الجنود حين قاموا بقتميا.
وبحسب شيادتييما ،إضافة إلى ما أدلى بو والدىا في شيادة لممرصد األورومتوسطي ،فإن ابنتو
"ىديل" كانت قد مرت عمى الحاجز ،وبسبب رنين "جياز كشف المعادن" حين مرورىا منو ،طمب
"مجندة" ،األمر الذي
الجندي اإلسرائيمي تفتيشيا ،لكنيا رفضت وطمبت أن يتم التفتيش من قبل ّ

رفضو الجندي الذي بدأ بالصراخ عمييا ،ثم ،بسبب ريبتو فييا وعدم استجابتيا لمطمب الجنود ،أطمق

رصاصة عمى ساقيا اليسرى ،فسقطت عمى األرض.
تتضارب الروايات ىنا بين الشاىد "فواز أبو عيشة" وما ذكره الشاىد الب ارزيمي ،حيث يقول الشاىد
"أبو عيشة" أنيا حين سقطت عمى األرض ،سقطت سكين كانت تخفييا بيدىا ،فيما ال تظير الصور
أي سكين ،وىو ما يؤكد عميو الشاىد من الب ارزيل أيضا .أيا يكن ،وعمى افترض صحة حمميا
لسكين ،فإن أصابتيا وسقوطيا عمى األرض كان يفترض فيو أنو كاف لمسيطرة عمى فتاة في عمر
 18عاما.
غير أن الجندي لم يكتف بذلك ،فقام مع جندي آخر بإطالق رصاصة أخرى عمى ساقيا اليمنى (في
الركبة) ،ثم أقترب منيا وعمى بعد متر واحد منيا قام بإطالق رصاصة عمى فخذىا األيمن ،ثم
الحوض ،فالبطن ،ثم في ساعدىا األيمن ،فاأليسر ،ثم أطمق رصاصتين أخريين في صدرىا .وقد
أظير التقرير الطبي لحادثة الوفاة أن مداخل ومخارج الرصاص مختمفة ،ما يعطي مؤش ار عمى
إطالق النار عميو من قبل أكثر من جندي.

ورغم وجود كامي ار تصوير تتبع لمجيش اإلسرائيمي عمى الحاجز ،إال أن السمطات اإلسرائيمية رفضت
نشر ما وثقتو كامي ار الحراسة .وبعد الحادثة تُركت ىديل تنزف لمدة  40دقيقة ،رغم حضور طواقم
إسعاف فمسطينية ،إال أن الجنود رفضوا تسميميا ليم أو السماح ليم بتقديم المساعدة الطبية ليا.
وحين جرى نقميا إلى المشفى ،نقمت بدون أي مراعاة لإلسعافات األولية ،وعمى رأسيا أن يتم وضع
أنبوب لمتنفس ليا في ضوء أن رئتاىا كانتا مميئتان بالدماء ،بحسب ما يظير من التقرير الطبي،
وىو ما أدى إلى وفاتيا بعد ساعات.
وفي حادثة أخرى في  ،2015/8/17قتل جنود إسرائيميون من حرس الحدود الشاب "دمحم بسام
عمشة" ( 25عاما) من سكان كفر راعي قضاء جنين ،أثناء مروره عمى حاجز "زعترة" اإلسرائيمي،
سكينا وحاول طعن أحد الجنود عمى الحاجز.
شمال نابمس ،بزعم أنو كان يحمل ّ
غير أن شيود عيان عديدين كانوا لحظة قتل الشاب "عمشة" ،أكدوا أنيم لم يروا معو أي سكين .وفي
اليوم التالي لمقتمو ،قامت قوة إسرائيمية باقتحام بيتو ،وادعى ضابط المخابرات المسؤول عن الوحدة
صور تبين "دمحم" وىو يحمل السكين ،وحين سألو والده أن يظير
ا
التي اقتحمت المنزل أن أن بحوزتو
لو الصورة ،رفض الضابط ذلك .وكما في حالة "اليشممون" ،رفضت السمطات اإلسرائيمية نشر
الفيديوىات التي وثقتيا كاميرات الحراسة المنتشرة عمى الحاجز.
حظرت "مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمميات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي
واإلعدام دون محاكمة" والتي اعتمدىا المجمس االقتصادي واالجتماعي في العام (،)1787
عمميات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة ،ودعت إلى تجريم
من يقوم بيا ومعاقبتو ،مع عدم جواز التذرع بالحاالت االستثنائية .وتنص ىذه المبادئ عمى أن
استخدام األسمحة النارية بحق األشخاص ال يجوز إال إذا كان ىناك تيديد وشيك بالموت أو
اإلصابة الخطيرة؛ أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة ،مع عدم وجود بدائل إلنياء ىذا الخطر
المحدق.

كما نصت المادة ( )2من "مدونة قواعد سموك الموظفين المكمفين بإنفاذ القوانين ( )1717عمى
واجب الموظفين ،كأفراد الجيش والشرطة ،بعدم استعمال األسمحة النارية إال كتدبير أقصى" وينبغي
بذل كل جيد ممكن لتالفي استعمال األسمحة النارية".
أفراد الجيش اإلسرائيمي خالفوا ىذه التعميمات ليس فقط في الحوادث المذكورة ،ففي يوم الخميس
 ،2015/7/23قتل أفراد من الجيش اإلسرائيمي "فالح حمدي زامل ابو مارية" ( 53عاما) من بمدة
"بيت أمر" بمحافظة الخميل ،بعد أن أطمقوا عميو الرصاص الحي بشكل مباشر ،وذلك بعد أن قاموا
باقتحام منزلو لتنفيذ عممية اعتقال البنو ،حيث أطمقوا النار عمى ابنو أوال ،مما أخرج األب عن طوره،
فألقى "إناء فخاريا" عمى الجنود من شرفة منزلو ،فرد الجنود بإطالق ثالث رصاصات عمى صدره ما
أدى إلى مقتمو ،فيما ادعت السمطات اإلسرائيمية أن "عائمة المطموب رفضت تنفيذ أمر االعتقال
وتم نقمو لمعالج،
واعتدت عمى الجنود حيث ّ
ردوا بإطالق الرصاص تجاه القسم السفمي من جسمو ّ
القوة المنزل".
وبعدىا تركت ّ
وبحسب "حيدر أبو مارية" وىو نجل "فالح" ،فإن الجنود كانوا قد اعتدوا عمى والده بالضرب بمجرد
وصوليم إلى البيت العتقال شقيقو ،ثم فتحوا النار باتجاه شقيقو "دمحم" وأصابوه برصاصتين ،حيث
ُوصفت حالتو بالخطيرة ،ففقد والده أعصابو وبدأ يشتم بالجنود ويصرخ عمييم ويطمب منيم الخروج
من المنزل ،فقاموا بإطالق الرصاص عمى صدره ،ثم أعاقوا وصول سيارات اإلسعاف ،ما أدى إلى
مقمتو.
الربعة ،والبروتوكول األول الممحق
الحوداث السابقة ،تحتاح إلى تحقيق جدي ،بموجب اتفاقية جنيف ا
بيا ،وبموجب "مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمميات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي
واإلعدام دون محاكمة" ،والتي قضت بضرورة ضرورة إجراء تحقيق شامل عاجل نزيو عند كل اشتباه
بحالة إعدام خارج نطاق القانون.
وعميو ،فإن المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ،يطالب السمطات اإلسرائيمية ،بإجراء تحقيق
شفاف وحقيقي في األحداث المذكورة في ىذا التقرير ،وفي الحوادث األخرى المشابية ،وتقديم

المسؤولين عنيا لممحاكمة .إن تقاعس الجيش اإلسرائيمي عن إجراء ىكذا تحقيقات والوصول لنتائج
حقيقية ومحاسبة الفاعمين ،يعطي الضوء األخضر لمزيد من انتياك حقوق اإلنسان واالستيتار
بحياتو.
كما يدعو المرصد األورومتوسطي الدول األطراف في اتفاقية جنيف ،إلى القيام بتحرك فاعل،
لمضغط عمى السمطات اإلسرائيمية ،وكفالة احتراميا لنصوص االتفاقية ،وال سيما الحق في الحياة،
والذي يعد خرقو بشكل تعسفي "انتياكا خطي ار لالتفاقية" ،و"جريمة حرب" ،بموجب ميثاق روما الناظم
لممحكمة الجنائية الدولية.

