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 صاخ ريرقت 

ملا لتقم نأشب يAيئارسإلا مالعإلاو شيجلا معازم ضحدت قحلا ةسسؤم
ُ

  ةشيهدلا ميخمب رهزم دجاس فعس

  2019 ناسين 8 :خيراتلا

 ميكحلا دبع دجاس ijيطسلفلا نطاوملا لتقب مرصنملا راذآ رهش نم نيرشعلاو عباسلا ي\ يAيئارسإلا لالتحالا تاوق تماق

اماع 17 ،رهزم jملح
ً

فعسُم وهو ،
ٌ

 لالتحالا تاوق ھتفدuvسا دقو ،ةينيطسلفلا ةيبطلا ةثاغإلا ةيعمج عم ٌعوطتم 

شلا ن~ب تراد j{لا تاهجاوملا ءانثأ ھلمع ماهمل ھئادأ لالخ ةلتاق ةصاصرب يAيئارسإلا
ُ

 ن~يليئارسإلا دونجلاو ن~ينيطسلفلا باب

   .ةلتحملا ةيبرغلا ةفضلا ي\ ،محل تيب يبونج ،ن~ينيطسلفلا ن~ئجالل ةشيهدلا ميخم ي\

 تاسبالملاو فورظلا لوح ةلماش ةيناديم تاقيقحت ءارجاب 2019 راذآ 27 قفاوملا ءاعبرألا موي ذنم قحلا ةسسؤم تماق

ملا لتقم تقفار j{لا
ُ

 ناكملا ن~ع ي\ اودجاوت نايع دوهش نم مَسقلاب ةعوفشم تاداهش تقثوو تعمجو ،رهزم دجاس فعس

  .رهزم دجاس لتقمب ةلصلا تاذ ةلدألاو قئاثولا نم اه�~غو ،ةيفارغوتوفلا روصو ،ةيناديم ريراقتو ،ثداحلا عوقو تقو

 ةيليصفت تامولعم نمضتيو ،قحلا ةسسؤم اuvقثو امك ،رهزم دجاس لتقمب ةقلعتملا قئاقحلا ،ريرقتلا اذه ضرعتسي

اطابترا اهعمج مت ثادحألا قايس نأشب
ً

فيرحتلا دّنفُت ليصافت ريرقتلا درويو .ةيحضلاب 
َ

ملا 
ُ

 شيجلا لبق نم قئاقحلل دَمعت

ثو ھنأ يAيئارسإلا شيجلا ھيف ى�دا ؛موعزم ويديف عطقم ضرعب ماق يذلا يAيئارسإلا
ّ

اماتخو .لتقلاو فادuvسالا ةيلمع ق
ً

، 

ادانتسا قحلا ةسسؤم اv لإ تصلخ j{لا تاجاتنتسالا ىAع ءوضلا طلسُي صاخلا ريرقتلا اذه نإف
ً

 اv¢اعباتمو اv¢اقيثوتل 

  .ثادحألل ةيناديملا

  ثادحألا قايس .1

 تيب بونج ن~ئجالل ةشيهدلا ميخم ةمهادمب 2019 راذآ رهش نم نيرشعلاو عباسلا ي\ يAيئارسإلا لالتحالا تاوق تماق

احابص عبُرلاو ةسداسلا ةعاسلا ي¤اوح ةلتحملا ةيبرغلا ةفضلاب محل
ً

 دونجلاو ن~ينيطسلفلا نابشلا ن~ب تاهجاوم تراد دقو ،

 ةعيمج عم نولمعي ن~عوطتم ن~فعسم ةتس لصو ثلثلاو ةسداسلا ةعاسلا دنعو ،ميخملا طسو ةيجلولا ي¥ ي\ ن~يليئارسإلا
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اماع 17 ،رهزم دجاس مv¨يب ،ةينيطسلفلا ةيبطلا ةثاغإلا
ً

 نع مجنت دق ةلمتحُم تاباصإ ةيأ ةجلاعمو فاعسإل ةقطنملا ى¤إ ،

 ةسكاعلا ةيبطلا مv¢ا�¬س ةينيطسلفلا ةيبطلا ةثاغإلا ةيعمجل ن~عباتلا ن~يناديملا ن~فظوملا عيمج ىدترا دقو ،تاهجاوملا

  .ةيبطلا مقاوطلا نم مv°أ ىAع للدُت ةحضاو ةيفيرعت ةراشإ تلمح j{لاو

 ىAع درلاب مهرودب اوماق نيذلا ن~يليئارسإلا دونجلا هاجتاب ةراجحلا ءاقلإب نوينيطسلفلا نابشلا ماق ،تاهجاوملا لالخ

 ن~يليئارسإلا دونجلا نم ةعومجم تماق ،ءانثألا هذه ي\و .توصلا لبانقو ةيحلا ة�~خذلا قالطإب ةراجحلا ءاقلإ ردصم

اماع 24 ،ي¤اعم ¸·¶يع داهج لاقتعا فدµv ةشيهدلا ميخمب  ةيجلولا ي¥ ي\ ي¤اعم ةلئاع ́ل³م ماحتقاب
ً

 او�¹عي مل مv¨كل ،

  .ھ́ل³م ي\ ھيلع

 ة�~خذلا ةقلطُم ،لزانملا حطسأ ىAع كلذ ي\ امب ،ي¼لا ءاجرأ ي\ ترشتنا دق يAيئارسإلا لالتحالا تاوق تناك ،تقولا كلذ ي\

أ دقو .توصلا لبانقو ةيحلا
ُ

اماع 29 ،جرف دمحم حالص :امهو ةيجلولا ي¥ ي\ ةرئادلا تاهجاوملا لالخ ناباش بيص
ً

 دقو ،

ايناديم ھتجلاعم تّمت
ً

اماع 24 ،ي¤اعم لصيف رماعو ،ةينيطسلفلا ةيبطلا ةثاغإلا ةيعمج ي�وطتم لبق نم 
ً

 ھتجلاعم تمت ،

ايناديم
ً

اقحال جاتحاو ي¤وأ لكشب 
ً

  .جالعلا لامكتسال ىفشتسملل ھلقنل 

احابص 6:55 ةعاسلا ي¤اوح
ً

 ضبقلا ءاقلإ ي\ اولشف نأ دعب ي¤اعم ةلئاع ́ل³م نم ن~يليئارسإلا دونجلا ةعومجم تبحسنا ،

اماع 34 رمعلا نم غلابلا ؛ي¤اعم ¸·¶يع ي¤اعم ھيخأ ھناكم اولقتعاو ،داهج ىAع
ً

 دونجلا ھجوت ،́ل³ملا نم مµvاحسنا بقعو .

 ةرواجملا ةحودلا ةدلبو ةشيهدلا ميخم ن~ب لصفي يذلا j·¶يئرلا عراشلا وهو ،ليلخلا -سدقلا عراش وحن نويليئارسإلا

 .j·¶يئرلا عراشلا ى¤إ ،ةشيهدلا ميخم طسو ؛ةيجلولا ي¥ نم تاهجاوملا تلقتنا دقف كلذبو ،ميخملا برغ

اعقوم اوذختاو تاهجاوملا تراد ثيح ،j·¶يئرلا عراشلا ى¤إ ،رهزم دجاس مv¨يب نمو ،ةيبطلا ةثاغإلا مقاط لقتنا
ً

 دعبي مهل 

ا�¬م 100 ى¤إ 80 ن~ب
ً

اعيمج اودترا دقو ،ن~يليئارسإلا دونجلا نع 
ً

   .ةسكاعلا ́ة~مملا ةيبطلا تا�¬ُسلا 

احابص ةعباسلا ةعاسلا ي¤اوح
ً

أ ،ةرمتسم تلاز ام تاهجاوملا امنيبو ،
ُ

 23 ،يرفعجلا يماس دمحم ijيطسلفلا باشلا بيص

اماع
ً

 لحمو ةيئابرهكلا ةزهجألل يدنفرصلا لحم نم برقلاب يAيئارسإلا لالتحالا تاوق ھتقلطأ يذلا  ي¼لا صاصرلاب ،

  .j·¶يئرلا عراشلا ىAع ثداحلا ناكم نم ن~بيرقلا ةيحصلا تامدخلل ي\وترعلا

 نيذلا ،ةينيطسلفلا ةيبطلا ةثاغإلا نم ھئالمز نم ن~نثاو دجاس نع راتمأ ةدع دعبي ،يرفعجلا دمحم باصملا باشلا ناك

احابص 7:05 ةعاسلا ي¤اوح اوكرحت
ً

 دعب ."!يAجر" حيصي وهو ضرألا ىAع دجاس عقو ،ةظحللا كلت ي\و .باصملا باشلا وحن 
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اثحب ھيلجر صحفب ماقو هوحن دجاس ءالمز دحأ عراس ،ضرألا ىAع ھطوقس
ً

 مل ھنكل ةباصإ دوجو ىAع تامالع ةيأ نع 

 تيب ىفشتسمل ھتلقأو ةقطنملا ي\ تدجاوت ةصاخ ةرايسب ىفشتسملل دجاس لقن ررقو ،ةباصإ لخدَم يأ ةيؤر نم نكمتي

 ةعيمجل ةعباتلا فاعسإلا ةرايس دجاوت ناكمل ةصاخلا ةرايسلا تلصو ،�¬موليك ي¤اوحب ردقُت ةفاسم دعب .يموكحلا الاج

 الاج تيب ىفشتسم ى¤إ ھتلقن j{لا فاعسإلا ةرايس ى¤إ ةصاخلا ةرايسلا نم دجاس لقن متو ،ةينيطسلفلا ةيبطلا ةثاغإلا

  .يموكحلا

احابص 7:10 ةعاسلا ي¤اوح ىفشتسملا دجاس لخد
ً

ارظنو ،نطبلا لفسأ ي¼لا صاصرلاب ةباصإ صيخشتو ھصحف متو ،
ً

 

 دجاس لقن ةرورضب ءابطألا دحأ ¸·Ëوأ ،يموكحلا الاج تيب ىفشتسمب صتخملا بيبطلا بايغو بسانملا جالعلا رفوت مدعل

اروف
ً

 ةرايس ةطساوب دجاس لِقُنو ،محل تيب -ليهأتلل ةيبرعلا ةيعمجلل عباتلا صصختملا يAيهأتلاو ي¥ارجلا ىفشتسملل 

  .فاعسإ

احابص فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا مامتب ىفشتسملل ةعباتلا ئراوطلا ةفرغ دجاس لخد
ً

 روهدتت ةيحصلا ھتلاح تناك ثيح 

 دقو ،ھلوصو نم ةقيقد ةرشع سمخ لالخ تايلمعلا ةفرغ دجاس لخد .�~بك لكشب ضفخنم ھمد طغضو داح لكشب

 عامتجالا دعب نوناقلاو لوصألا بسح ةينيطسلفلا ةماعلا ةباينلا نم قحلا ةسسؤم ھيلع تلصح يذلا Ðjطلا ريرقتلا رهظأ

 رهزم دجاس نأب ؛2019 ناسين 2 قفاوملا ءاثالثلا موي بيطخلا مركأ ديسلا ماعلا بئانلا ةفوطع عم "قحلا" ھتدقع يذلا

 نأو ،ةيحارج ةيلمعل عضخو ،ةعرسلا ھجو ىAع تايلمعلا ةفرغ ى¤إ لقنو ،طغضلا ي\ داح طوبهو ،جرح عضو نم ىناع

ابيرقت ةعاس ةدمل ھشاعنإ ةلواحمب ءابطألا ماق دقو ،ةيويحلا تامالعلا تفتخا نأ ى¤إ روهدتلا ي\ ترمتسا ھتلاح
ً

 نأ ى¤إ ؛

احابص ةرشاعلا ةعاسلا ي¤اوح دجاس ةافو نع نالعإلا مت
ً

 ھتلئاعل ھنامثج ميلست متو 2019 راذآ 27 قفاوملا ءاعبرألا موي نم 

  .نفدلل

 نم ةرباوج رصان .د نع رداصلا روكذملا Ðjطلا ريرقتلا ى¤إ عوجرلابو ،ةماعلا ةباينلا روضحب رهزم دجاس نامثج ھنياعم َّمت

أ دجاس نأ ىAع دكؤي ھنإف محل تيب - ليهأتلل ةيبرعلا ةيعمجلا ىفشتسم
ُ

 لفسأ ¸iميلا ةهجلا تق�¬خا ةصاصرب بيص

 ةفوطع دكأ .ةصاصرلل جرخم كانه نكي مل ھنأو ،صعصعلا ةمظع فلخ ترقتساو ،تتّتفت دق ةصاصرلا نأو ،نطبلا

 اÕvدتري ناك j{لا ةسكاعلا ةيبطلا ة�¬سلا ق�¬خت مل ،نطبلا لفسأ ةقطنم ي\ اهقالطإ ببسبو ،ةصاصرلا نأب ماعلا بئانلا

 ةشيهدلا ميخم عراوش تق�¬خا ةزانج دعب ھتاذ مويلا ي\ رهظلا دعب فصنلاو ةثلاثلا ةعاسلا ي\ دجاس نفد .اv¨يح دجاس
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الوصو ن~ئجالل
ً

 ةحفص يناثلا قحلملا ي\ Ðjطلا ريرقتلا نع ةخسن قفرم .محل تيب بونج ساطرا ةدلب ي\ ءادهشلا ة�Öقم ى¤إ 

 .ريرقتلا اذه قحالم نم )19(

  ةيحضلا نع تامولعم .2

 2001 ماعلا نم يناثلا نيرشت 27 ي\ دِلو ،2 0683693 4 مقر ةيصخش ةيوه ةقاطب لماح ،رهزم jملح ميكحلا دبع دجاس

 نم )18( مقر ةحفص دراولا لوألا قحلملا ي\ رهزم دجاسل ةيصخشلا ةيوهلا ةقاطب نع ةروص قفرم .محل تيب ةنيدم ي\

اماع 17 دئاس رمُع ناك .ريرقتلا اذه قحالم
ً

أ امدنع 
َ

اليتق ھتدراو رانلا يAيئارسإلا لالتحالا تاوق ھيلع تقلط
ً

 راذآ 27 ي\ 

اعيبر رشع ةعباسلا نبا دجاس .2019
ً

ابلاط ناك ،ن~ينيطسلفلا ن~ئجالل ةشيهدلا ميخم ي\ ھيوخأو ھيدلاو عم شيعي ناك ،
ً

 

 ةيبطلا ةثاغإلا ةيعمج عم عوطتلاب ن~يضاملا ن~ماعلا ىدم ىAع ماقو ،محل تيب ي\ نايزلسلل ةعباتلا Øjملا بيردتلا ةسردم ي\

القن ،ھيمالعإ رداصم تدافأ دقو .ةينيطسلفلا
ً

أ دجاس نأ ،دجاس دلاو ،رهزم jملح ميكحلا دبع ديسلا نع 
َ

 نوكي نأ َّرَص

اعوطتم ةداعلاك
ً

 .2019 راذآ 27 ءاعبرألا موي تراد j{لا تاهجاوملا لالخ ةينيطسلفلا ةيبطلا ةثاغإلا ةعيمج ي\ ھئالمز عم 

الئاق دجاس دلاو ركذتسي
ً

ت ھنأو ،ى¥رجلا نع يAختلا عيطتسي ال ھنأ ]دجاس[ ي¤ لاق " :
َ

 ةدعاسملا ميدقت لجأ نم بَّرَد

 1 ".هذهك تاقوأ ي\ مهل ةيناسنإلا

  قئاقحلا ھيوشتو ةيليئارسإلا ةيمالعإلا ةلمحلا .3

انايب يAيئارسإلا شيجلا رشن ،رهزم دجاس ةافو نالعإ نم ن~تعاس دعبو ،2019 راذآ 27 قفاوملا ءاعبرألا موي
ً

ايمسر 
ً

 لوح 

  :يAي امك ھصن ءاج ،ةثداحلا

 تيب ةنيدم برغ بونج ،ن~ئجالل ةشيهدلا ميخم ي\ يناديم طاشنب ةطرشلاو يAيئارسإلا عافدلا شيج مايق لالخ"

 دونجلا ىAع ةلعتشملا لبانقلاو ةراجحلا ءاقلإب ن~بغاشملا نم تارشعلا ماق .ةفينع بغش لامعأ تعلدنا ،محل

الُجر نأب ءاعدالا مت .بغشلا لامعأ ىAع ةرطيسلا لئاسو ن~مدختسم كلذ ىAع اودر نيذلا
ً

اباصم 
ً

 ةجيتن ي\وت 

                                                             
1 PNN, “Paramedic’s father: ‘My son thought he wouldn’t be shot wearing his vest’”, 27 March 2019, available at: 
http://english.pnn.ps/2019/03/27/paramedics-father-my-son-thought-he-wouldnt-be-shot-wearing-his-vest/. 
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أ j{لا حارجلا
ُ

 ھميدقت ءانثأ ةباصإلل ضرعت ھنأو رمحألا لالهلا ةيعمج عم لمعي ھنأب ءاعدالا مت امك .اµv بيص

 2".ثادحألا هذه لالخ ن~باصملل ةيبطلا ةيانعلا

ملا قيثوتلا ةيلمع
ُ

 ريراقتلاو نايعلا دوهشو ةيطخلا تادافإلاو تامولعملا لالخ نم ؛قحلا ةسسؤم اv¢رجأ j{لا ،ةلَّصَف

 دونجلا هاجتا "ةلعتشُم لبانق" اوقلأ ن~ينيطسلفلا نأب يAيئارسإلا شيجلا معازم ضحدت ؛ةرمتسملا تاعباتملاو ةيناديملا

 لالتحالا تاوق ىAع طقف ةراجحلا اوقلأ ناّبشلا نأ رهظُت اv°إف ،لباقملاب .ةشيهدلا ميخمل مuvمهادم لالخ ن~يليئارسإلا

كشُي نأ نود ،ميخملا لخاد تمت j{لا لاقتعالا ةيلمع لالخ ،يAيئارسإلا
ّ

ارطخ اول
ً

اقِدحُم 
ً

 دونجلل ة�~طخلا ةباصإلا وأ توملاب 

  .ن~يليئارسإلا

 ى¤إ عقاولا ي\ اوؤجل لب "بغشلا لامعأ ىAع ةرطيسلا لئاسو مادختساب" نويليئارسإلا دونجلا دري مل ،ھتاذ تقولا ي\و

ملا ةباصإ ى¤إ ؛كلذ ىدأ دقو .توصلا لبانق قالطإ ى¤إ ةفاضإلاب ةتيمملا ةوقلا مادختسا
ُ

اماع 17 ،رهزم دجاس فعس
ً

، 

اماع 23 ،يرفعجلا دمحمو
ً

  .يAيئارسإلا لالتحالا تاوق ھتقلطأ يذلا ؛ي¼لا صاصرلاب ،

ارثأتم ي\وت رهزم دجاس نأب لوقلل يAيئارسإلا شيجلا نايب Ú·jميو
ً

 ،رمحألا لالهلا ةيعمج عم لمعي ناك ھنأو ،ھحارجب 

املع
ً

اعوطتم ناك دجاس نأ 
ً

أ دجاس نأ نم مغرلابو .ةينيطسلفلا ةيبطلا ةثاغإلا ةيعمج عم 
ُ

 ةيانعلا ھميدقت" لالخ بيص

اضيأ رهظُي قحلا ةسسؤم قيثوت نإف ،ن~ئجالل ةشيهد ميخمل يAيئارسإلا شيجلا ةمهادم لالخ "ن~باصملل ةيبطلا
ً

 ةباصإ نأ 

 لخاد تتّتفت ،لوهجم عون نم ةصاصرب ،ن~ميلا ى¤إ نطبلا لفسأ ةقطنم ي\ ران قالطإل ضرعت ھنأو ،ةلتاق تناك ،دجاس

  .ھتافو ى¤إ ىدأ ام ،ةيويحلا تامالعلا تفتخا نأ ى¤إ ،ةيحصلا ھتلاح ي\ عيرس روهدت لوصحل تدأو ،هدسج

اقحالو
ً

 ةافو نع نالعإلا نم تاعاس 10 ي¤اوح دعب يأ ،ًءاسم ةنماثلا ةعاسلا دنع ،2019 راذآ 27 ءاعبرألا موي لالخ 

 لالخ فاعسإلا ة�¬ُس ھنع علخي وهو رهزم دجاس رهظُي ھنأ ھيف َمعز ويديف عطقم يAيئارسٍإلا مالعإلاو شيجلا رشن ،دجاس

                                                             
2 An English translation of the Hebrew statement, as issued by the Israeli army, can be read here: Amira Hass, “How 
the Israeli Army Shot Dead a Palestinian Paramedic in a Refugee Camp”, 5 April 2019, Haaretz, available at: 
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-how-the-israeli-army-shot-dead-a-palestinian-paramedic-in-a-
refugee-camp-1.7088675?=&ts=_1554628185765. The statement in Hebrew was initially released on 27 March 2019, 
and part of it was issued by the Israeli media source Ynet at 12:24 pm, available at: Ynet, “Palestinians: ‘Soldiers shot 
and killed an 18-year-old.’ IDF: ‘The incident was examined’” [Hebrew], 27 March 2019, Ynet, available at: 
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5485245,00.html. 
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 قطانلا هرشن يذلا ،ويديفلا معزيو .ن~يليئارسإلا دونجلا هاجتا ةراجحلا ءاقلإب موقيو ن~ئجالل ةشيهدلا ميخم ي\ تاهجاوملا

اقحال ھترشنو ،ي�ردا ياخيفا يAيئارسإلا شيجلا مساب
ً

 ،يAيئارسإلا يرابخإلا 0404 عقوم اv ف امب ،ةيليئارسإلا مالعإلا لئاسو 

 ةجيتن ھفادuvسا َّمتو ،ةيحصلا مقاوطلا اµv عتمتت j{لا ةيامحلا كلذب رسخ دق ھنأو ،ةرئادلا تاهجاوملا ي\ كراش دجاس نأب

  .كلذل

 ةعاسلا مامت ي\ ،يAيئارسإلا شيجلا مساب قطانلا ،ي�ردا ياخيفا بتك ،كوبسيفلا ىAع ھتحفص ىAع ويديفلا رشن دعب

 فيك رهظُي ن~ئجالل ةشيهدلا ميخم ي\ تراد j{لا تاهجاوملاب صاخلا ويديفلا نأب ،2019 راذآ 27 ءاعبرألا موي ءاسم 8:10

 يAيئارسإلا يرابخإلا 0404 عقوم ماق ًءاسم 8:30 ةعاسلا ي\و .3"ناوث لالخ ن~بغاشم" ى¤إ اولوحتي نأ ةيبطلا مقاوطلل نكمي

 ،انتاوق ىAع ةراجحلا يقلُي ،ھت�¬س ́ع³ي "رمحألا لالهلا" ي\ ن~لماعلا دحأ :يرصح قيثوت " :يAي امب ھنَونَعو ويديفلا ةكراشمب

املع .4 ".ھتيفصت مت دقو
ً

افالخ ،ى�دا ،روشنملا �Öخلا نأ 
ً

اعوطتم ناك دجاس نأب ،ةقيقحلل 
ً

الدب ،رمحألا لالهلا ىدل 
ً

 نم 

الإ �~قحلا يباهرإلا ةيفصت متي مل " :فاضأو ،ةينيطسلفلا ةيبطلا ةثاغإلا ةيعمج
ّ

 ضرعُي ھنأب ھيلع فرعتلا َّمت نأ دعب 

 5 ."رطخلل انتاوق

ادهشم ،لالتحالا مالعإو شيج هرشن يذلا ويديفلا رهظُي
ً

 ةغللاب جاتنوم عم ،ةشيهدلا ميخم ي\ لزانملا دحأ حطس ىAع ىرج 

املع ،"2019 راذآ 27 ءاعبرألا حابص ،ةشيهدلا ميخم" نَونَعُم ةيبرعلا
ً

 .روشنملا ويديفلا ىAع رهظَي ijمز تيقوت دجوي ال ھنأ 

اصخش ويديفلا رهظُيو امك
ً

افقاو ،نوللا ةيلاقترب ة�¬س اهقوف ،ءاضيب ةزولب ،يدتري 
ً

 ھت�¬ُس ́ع³ب موقي ،́ل³ملا حطس ىAع 

 ي\ رهظ يذلا صخشلا نأ ؛يAيئارسإلا شيجلا ي�ّدي .يAيئارسإلا لالتحالا دونج ىAع ةراجحلا ءاقلإل ھجوتيو ،ةيلاقت�Öلا

اديدv¢ لكش ھنأل ،ةصاصر ىقلت ھنأو ،رهزم دجاس وه روشنملا ويديفلا
ً

 ال ،ويديفلا نإف ،لباقملا ي\و .ةيليئارسإلا تاوقلل 

 ةيلاقت�Öلا ة�¬سلا عزن نأ دعب ءاضيبلا ةزولبلا يدتري ناك يذلا صخشلا ةباصإ رهظُي الو ،رانلا قالطإ ةيلمع دهشم رهظُي

اتيقوت روشنملا ويديفلا رهظُي الو امك ،ةراجحلا ءاقلإل ھجوتو
ً

اينمز 
ً

   .يAيئارسإلا لالتحالا مالعإو شيج ھضرع يذلا دهشملل 

                                                             
3 The video, as posted on the official Facebook page of Israeli army spokesperson Avichay Adraee,is available at: 
https://www.facebook.com/watch/?v=318438288858820. 
4 0404 News, “Exclusive documentation: A “Red Crescent” worker takes off his vest, throws stones at our forces 
and is wiped out” [Hebrew], 27 March 2019, available at: https://www.0404.co.il/?p=408133. 
5  Ibid. 
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ادانتساو ،ودبي اميف ،يAيئارسإلا لالتحالا تاوق تَعَس
ً

 دجاس ناك يذلا لمعلا ةيقادصم ضيوقت ى¤إ ،ويديفلا عطقم رشنل 

افِعسُم ھتفصب ھيدؤي رهزم
ً

 كولس يأ( كولسلا اذه نأ ى¤إ تحملأو - ةينيطسلفلا ةيبطلا مقاوطلا لمع ضيوقت ي¤اتلابو - 

 يناسنإلا نوناقلاو ناسنإلا قوقحل ي¤ودلا نوناقلا اهرقُي j{لا ةصاخلا ةيامحلاب عتمتلا ي\ ھقح نم هدَّرج دق امبر )دجاس

التق ْنكي مل امبر ،ھلتق يأ ،ةايحلا نم دجاس نامرح نأو ،ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ىAع قبطني يذلا ي¤ودلا
ً

ايفسعت 
ً

 

  .كلذل ةجيتن

  يAيئارسإلا مالعإلاو شيجلا تاءاعدا دّنفُي قحلا ةسسؤم قيثوت  .4

ملا قيثوتلا
ُ

ملا ةيضق نأشب ،قحلا ةسسؤم اv¢رجأ j{لا ،ةيناديملا تاعباتملاو ،لّصف
ُ

 ةياورلا ضحدت ،رهزم دجاس فعس

 لبق ن~يليئارسإلا دونجلا دض تاهجاوملا ي\ كراشو ةيبطلا ھت�¬ُس عزن دجاس نأ مُعزت j{لا يAيئارسإلا شيجلل ةيمسرلا

ت .2019 راذآ نم نيرشعلاو عباسلا حابص يAيئارسإلا لالتحالا تاوق لبق نم ھلتقو ھيلع رانلا قالطإ
َ

 عطقم "قحلا" ضِرع

امامت حضاو
ً

 ي\ ن~فعسملا دحأ نم ،نايع دهاشل ،اv لع تلصح j{لا ةيطخلا تادافإلا ن~ب نم ،ةقثوم ةيطخ ةدافإ نم 

  :يتآلاب مَسقلاب ةعوفشملا ھتداهشب قحلا ةسسؤمل دافأ يذلا ،رهزم دجاس ءالمز نم ،ةينيطسلفلا ةيبطلا ةثاغإلا ةيعمج

اقحال انأجافت "
ً

اصخش ھيف رهظُي ويديف رشنب يAيئارسإلا لالتحالا شيج ناسلب قطانلا مايقب 
ً

 حطس ىAع 

 وه روكذملا نأ ھيف يركسعلا قطانلا ى�داو تاهاجتا ةدع ي\ ةراجحلا يقلُي مث ة�¬س علخب موقي ́ل³م

 ةزولب يدتري روكذملا صخشلا نأ رهظُي ويديفلا ي\ قيقدتلا نكل دونجلا هاجتاب ةراجحلا يقلُي ھنأو دجاس

املع اهعلخ j{لا ة�¬سلا تحت نوللا ةحتاف
ً

 دعصي ملو ... ھلتقم موي نوللا ءادوس ةزولب ىدترا دجاس نأ 

   " .]تاهجاوملا لالخ[ حطس يأ ى¤إ دجاس

ادانتسا ،قحلا ةسسؤم دكؤت
ً

ملا قيثوتلل 
ُ

ادجاوتم نكي مل دجاس نأ ،ةشيهدلا ميخم ي\ ثادحألل ةيناديملا تاعباتملاو لّصف
ً

  

 2019 راذآ 27 قفاوملا ءاعبرألا موي حابص ةشيهدلا ميخم ي\ تعقو j{لا تاهجاوملا لالخ ́ل³م ّيأ حطس ىAع قالطإلا ىAع

أ يذلا مويلا وهو
ُ

 ناك رهزم دجاس نأب "قحلا" دكؤتو امك .يAيئارسإلا لالتحالا تاوق لبق نم ةلتاق ةصاصرب ھيف بيص

 ةسسؤمل عباتلا يناديملا ثحابلا اهطقتلا j{لا روصلا هدكؤت ام اذهو ،ةسكاعلا ةيبطلا ھت�¬س تحت ءادوس ةزولب يدتري

 .ريرقتلا اذه قحالم نم )20( ةحفصلا ي\ دراولا ثلاثلا قحلملا ي\ ثحابلا اهطقتلا j{لا روصلا ىدحإ قافرإ مت دقو ؛قحلا

اصخش ،حوضوب ،يAيئارسإلا شيجلا مساب قطانلا هرشن يذلا ،ويديفلا رهظُي ن~ح ي\
ً

ايدترم ھت�¬س ́ع³ي 
ً

 ءاضيب ةزولب اuvحت 
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 شيجلا ةياور ضحدب هدحو ٌليفك اذهو .ريرقتلا اذه قحالم نم )21( ةحفصلا ي\ دراولا عبارلا قحلملا ي\ رهظي امك نوللا

 .لماكلاب يAيئارسإلا مالعإلاو

 تثدح دجاس ىAع رانلا قالطإ ةيلمع نأ ى¤إ حوضوب �~شُي قحلا ةسسؤم ھب تماق يذلا قيثوتلا نأ ،مدقت ام ى¤إ فاضُي

شلا دحأ ةدعاسم ھتلواحم ءانثأ
ُ

 برقلاب ،ةشيهدلا ميخمل "j·¶يئرلا عراشلا" ىAع ،فعسُمك ھماهم نم ءزجك ،ى¥رجلا ناب

ادجاوتم دجاس نكي ملو ،ةيحصلا تامدخلل ي\وترعلاو ةيئابرهكلا ةزهجألل يدنفرصلا تالحم نم
ً

 ىAع ́ل³م ّيأ حطس ىAع 

   .قالطإلا

ملا ىAع يAيئارسإلا لالتحالا تاوق لبق نم رانلا قالطإ ھيف َّمت يذلا عقوملا نأب ،قحلا تاقيثوت دكؤت
ُ

 رهزم دجاس فعس

ا�¬م 300 ي¤اوح دعبي
ً

احابص 7:05 ةعاسلا دنع ويديفلا عطقم ي\ رهظ يذلا ́ل³ملا حطس نع 
ً

 نم تاهجاوملا لاقتنا دعب يأ .

  .رهزم دجاس ىAع رانلا قالطإ مت ثيح ،ةشيهدلا ميخمل يذاحملا j·¶يئرلا عراشلا ى¤إ ،ويديفلا ريوصت مت ثيح ،ةيجلولا ي¥

امامت لشف دق يAيئارسإلا شيجلا نأب ؛قحلا ةسسؤم ىرت
ً

 ھكرحت ءانثأ ھلتقو رهزم دجاس ىAع رانلا قالطإ ببس �~سفت ي\ 

اضيأ يAيئارسإلا شيجلا لشفو امك .ةشيهدلا ميخمل سيئرلا عراشلا ىAع ى¥رجلا نابشلا دحأ ةدعاسمل
ً

 ةيفيك حرش ي\ 

¢vاليتق ھئادرإو ؛ھيلع رانلا قالطا دنع ،حالسلاب ن~ججدملا ،ن~يليئارسإلا دونجلل رهزم دجاس ديد
ً

.  

 ،رهزم دجاس لتقم نأشب ةيليئارسإلا لالتحالا تاطلسو ةيليئارسإلا سترآه ةفيحص ن~ب تالسارم دعبو ،تفال لكشب

  :يAي ام ةروكذملا ةفيحصلا ترشن

 فيكو دونجلا ةايح دده دق رهزم ناك نإ ]يAيئارسإلا شيجلا مساب[ قطانلا بتكم سترآه تلأس "

   .ةطرشلل لاؤسلا ةلاحإ ةرورضب بتكملا راشأ ةعاس 24 ي¤اوح رورم دعبو .معنب ةباجإلا تناك نإ اهدده

 j·¶يئرلا بتكملل لاؤسلا ةلاحإ ةرورضب ةيبرغلا ةفضلا ي\ ةيليئارسإلا ةطرشلا مساب قطانلا دافأو

  .ةثداحلا ي\ ن~كراشم اونوكي مل ةيبرغلا ةفضلا ةقطنم ي\ ةطرشلا رصانع نأل ةطرشلا مساب قطانلل
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 نع رداصلا[ يAصألا يفحصلا نايبلا ي\ درو ام ىAع ھفيضُي ام دوجو مدعب j·¶يئرلا بتكملا باجأ هرودبو

 6 “.  ... ]يAيئارسإلا شيجلا

 اv لع اuvحرط j{لا ةلئسألا ىAع بجُت مل يAيئارسإلا لالتحالا تاوق نأ قحلا ةسسؤم جتنتست ،هالعأ تايطعملا ءوض ي\

 ةيدأتب موقي ناك امنيب ،ةتيمم ةوق مادختسابو ،ينوناق �~غ لكشب ،رهزم دجاس ىAع رانلا قالطإ َّمت ھنأل .سترآه ةفيحص

 تامدخلا دارفأ دحأ ھنأب حوضوب ́ه~مُت ةبيط ة�¬ُس يدتري ناكو ،ن~باصملا نابشلا دحأ بوص ھهجوت ءانثأو ،فعسُمك ھبجاو

 ءارو  نم قئاقحلا ھيوشتو ءافخإل يAيئارسإلا لالتحالا تاطلس تالواحم دكؤت ،هالعأ اهليصفت َّمت j{لا ،قئاقحلا َّنإ .ةيبطلا

 ةتيمم ةوقب ھفادuvسا َّمت رهزم دجاس نأ اهدافم ةيوق ةجيتنب جورخلل قحلا ةسسؤم دوقت يäو ،دجاس ىAع رانلا قالطإ

  .دمعتم لكشب

  ينوناقلا ليلحتلا    .5

 وحن ةيحلا ة�~خذلا قالطإب ،2019 راذآ 27 ي\ ن~ئجالل ةشيهدلا ميخم ةمهادم لالخ ،يAيئارسإلا لالتحالا دونج ماق

شلا
ُ

اديدv¢ اولكشي نأ نود ،ةراجحلا نوقلي اوناك يذلا ن~ينيطسلفلا ناب
ً

اقدحُم 
ً

 دونجلا ىAع ةرطخلا ةباصإلا وأ توملاب 

اقفوو ،ھيلعو .يركسعلا مهداتعو مv¢َّدع لماكب نيزهجملا ،ن~يليئارسإلا
ً

 بجومب ةقبطملا نوناقلا ذافنإ جذومنو ئدابمل 

 ةوقلل مادختساب ،ينوناق �~غ لكشبو ،لالتحالاب ةمئاقلا ةوقلا ،ليئارسإ تماق دقف ،ناسنإلا قوقحل ي¤ودلا  نوناقلا

 نم ةيرانلا ةحلسألاو ةوقلا مادختسا نأشب ةدحتملا ممألل ةيساسألا ئدابملل حضاو كاuvنا ي\ ،ةرورضلا بايغ ي\ ةتيمملا

 ةلتاقلا ةيرانلا ةحلسألا مادختسا زوجي ال ،تالاحلا لك ي\ " :ھنأ ىAع صنت j{لاو ،نوناقلا ذافنإب ن~فلكملا ن~فظوملا بناج

الإ دصق نع
ّ

 يAيئارسإلا لالتحالا تاوق فرصت نأ ،مدقت ام ى¤إ فاضُي .7 "حورألا ةيامح لجأ نم اåvنجت رذعتي امدنع 

                                                             
6 See communications between Haaretz and the Israeli army and Israeli police in relation to the killing of Sajed Mizher, 
as referred to in: Amira Hass, “How the Israeli Army Shot Dead a Palestinian Paramedic in a Refugee Camp”, 5 April 
2019, Haaretz, available at: https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-how-the-israeli-army-shot-dead-a-
palestinian-paramedic-in-a-refugee-camp-1.7088675?=&ts=_1554628185765. 
7 UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, adopted by the Eighth UN 
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990, 
Principle 9. 
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 "ھنأ ىAع صنت j{لاو ؛ن~ناوقلا ذافنإب ن~فلكملا ن~فظوملا كولس دعاوقل ةدحتملا ممألا ةنودم نم ةثلاثلا ةداملا ماكحأ كuvني

 8".مåvجاو ءادأل ةمزاللا دودحلا ى\و ىوصقلا ةرورضلا ةلاح ي\ الإ ةوقلا لامعتسا ن~ناوقلا ذافنإب ن~فلكملا ن~فظوملل زوجي ال

 تراد j{لا تاهجاوملا لالخ ن~ينيطسلف ةثالث ةباصإ ى¤إ ،ةتيمملا ةوقلل ،لالتحالاب ةمئاقلا ةوقلا ،ليئارسإ مادختسا ىدأ

اماع 23 ،يرفعجلا دمحم مv ف نمب ،2019 راذآ 27 موي ن~ئجالل ةشيهدلا ميخم ي\
ً

أ يذلا ،
ُ

 ةيحلا ة�~خذلاب بيص

 دجاس مv¨مض نمو ،ةينيطسلفلا ةيبطلا ةثاغإلا مقاوط ھيف تكرحت يذلا تقولا ي\و .ةيبط ةياعر ھتباصإ تبجوتساو

احابص 7:05 ةعاسلا ي¤اوح ،باصملا باشلل ى¤وألا فاعسإلا ميدقتل ،رهزم
ً

 نم ةيح ةصاصر قالطإب يAيئارسإ يدنج ماق ،

ا�¬م 100-80 ىدعتت ال ةفاسم
ً

احضاو ناكو نايعلل نيرهاظ اوناك مv°أ مغر ،ةثالثلا ن~فعسملا وحن 
ً

 ،ةيبطلا مقاوطلا نم مv°أ 

ملا ةباصإ ى¤إ ىدأ يذلا رمألا
ُ

 ةيبطلا ة�¬سلا تحت ةرشابم ،نطبلا لفسأ ةقطنم ي\ ،ةلتاق ةباصإ ،رهزم دجاس فعس

  .اÕvدتري ناك j{لا ،ةسكاعلا

ملا فادuvسا نإف ،انه نمو
ُ

 ءاضقلا قاطن جراخ مادعإلا ةلاح راطإ ي\ جردني نأ نكمي ،رهزم دجاس ،ijيطسلفلا فعس

 ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا ي¤ودلا دهعلا نم ةسداسلا ةداملا صن ماكحأ كuvني امب ؛ةايحلا نم يفسعتلا نامرحلاو

 9 .ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ي\ ھقاقحإو ھتنايصو ھما�¬حا بجاو ،لالتحا ةوق اuvفصب ،ليئارسإ ىAع عقي يذلاو

ملا ،َقَحَتسا
ُ

الفط ھتفصب ،ي¤ودلا نوناقلا بجومب ةصاخ ةيامحب ىظحي نأ ،رهزم دجاس ،ijيطسلفلا فعس
ً

 ي\ ناك دقف ،

اليتق هادرأو ھيلع رانلا قلطأو ةتيمملا ةوقلا مدختسا لالتحإلا شيج نكل ،ھلتقم موي هرمع نم ةرشع ةعباسلا
ً

.10 

                                                             
8 UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials, adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 
December 1979, Article 3. 
9 Israel, as Occupying Power, ratified the International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 
December 1966, entry into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (hereinafter ‘ICCPR’), on 3 October 1991. Israel’s 
obligations under the international human rights law instruments it has ratified are applicable extraterritorially to the 
occupied Palestinian territory by virtue of Israel’s prolonged occupation. See Al-Haq, The Applicability of Human 
Rights Law to Occupied Territories: The Case of the Occupied Palestinian Territories (Al-Haq 2003), pp. 61-72, 
available at: http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/the-applicability-of-human-rights-law-to-
occupied-territories-the-case-of-the-occupied-palestinian-territories 
10 Article 38(1) of the Convention on the Rights of the Child (adopted 20 November 1989, entry into force 2 September 
1990) 1577 UNTS 3 (hereinafter ‘CRC’), provides: “States Parties undertake to respect and to ensure respect for rules 
of international humanitarian law applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child.” In addition, 
Article 6(1) of the CRC “recognize[s] that every child has the inherent right to life.” 
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 نإف ،ةينيطسلفلا ةيبطلا ةثاغإلا ةيعمج ي\ عوطتم فعسُمك ھبجاو ھتيدأت لالخ ؛دجاس ىAع رانلا قالطإ مت دق ھنأ ثيحو

كذُت ،صاخ لكشبو ،قحلا
ّ
 ةيبطلا ماهملل ن~صصخملا ةيبطلا تامدخلا دارفأ ةيامحو ما�¬حا لاوحألا عيمج ي\ بجي" ھنأب رِ

اقفو كلذو 11"اه�~غ نود
ً

 ،ليئارسإ ةعبارلا فينج ةيقافتا نم )20( ةداملا مزلُت امنيب ،ي\رعلا ي¤ودلا يناسنإلا نوناقلل 

 12 ."مuvجلاعمو مهلقنو ن~يندملا ¸·æرملاو ى¥رجلا نع ثحبلاب ن~فلكملا ن~فظوملا" jمحتو م�¬حت نأ ،لالتحا ةوق اuvفصب

 ،ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ي\ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ھتذختا يذلا فقوملاب بحرُتو قحلا ةسسؤم معدت ،قايسلا اذه ي\و

افِعسُم" ھتفصب رهزم دجاس لتقم اv°ايب ي\ ةدشبو تنادأ j{لا
ً

 ةفضلا ي\ ةينيطسلفلا ةيبطلا ةثاغإلا ةيعمج عم لمعي 

 راذآ 27 موي ةشيهدلا ميخم ي\ "ن~باصم صاخشأل ةيبطلا ةياعرلل ھميدقت لالخ ھيلع رانلا قالطإ مت" يذلا "ةيبرغلا

2019.13 

 متي نيذلاو ،ي¤ودلا نوناقلا بجومب ن~يمحملا ةيبطلا تامدخلا دارفأل دمعتملا فادuvسالا نأ ىAع ،قحلا ةسسؤم ددشت

 ماظن بجومب برحلا فارعأو ن~ناوقل �~طخلا كاuvنالا ىوتسمل لصي ،كلذك مv°أ ىAع حضاو لكشب مهصيصختو م́ه~يمت

 ماهم نم ةمهم ي\ ن~مدختسم ... ن~فظوم دض تامجه نش دمعت" رظحي يذلا ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ç·jاسألا امور

 تاعزانملل ي¤ودلا نوناقلا بجومب ةيندملا عقاوملل وأ ن~يندملل رفوت j{لا ةيامحلا نوقحتسي اوماد ام ... ةيناسنإلا ةدعاسملا

ملا
ُ

 ددجتو 14 .ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ç·jاسألا امور ماظن نم )3( )ب()2( 8 ةداملا بجومب برح ةميرج ه�Öتعيو "ةحلس

ملا نأ ىAع ،ديكأتلا ،قحلا ةسسؤم
ُ

ايمحم ناك رهزم دجاس فعس
ً

 لتاق لكشب ھيلع رانلا قالطإ مت امدنع يندم صخشك 

 دارفأ نم ھنأب حوضوب ́هّ~مُي ام يدتريو ،باصُم صخشل لوصولا لواحي ناك امنيب ،ةيليئارسإلا لالتحالا تاوق لبق نم

  .ةيبطلا تامدخلا

                                                             
11 International Committee of the Red Cross (ICRC), Rule 25 on “Medical Personnel”, ICRC Database on 
Customary International Humanitarian Law, available at: https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/eng/docs/v1_rul_rule25 
12 Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (adopted 12 August 1949, entry into 
force 21 October 1950) 75 UNTS 287 (hereinafter ‘Fourth Geneva Convention’), Article 20. 
13 World Health Organization (WHO) in the occupied Palestinian territory, “WHO strongly condemns killing of 
health worker in the West Bank”, 27 March 2019, available at: http://www.emro.who.int/countries/pse/index.html 
14 Rome Statute of the International Criminal Court (adopted 17 July 1998, entry into force 1 July 2002) 2187 UNTS 
3 (hereinafter ‘Rome Statute’), Article 8(2)(b)(iii). The State of Palestine acceded to the Rome Statute on 2 January 
2015, and the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court is currently conducting a preliminary 
examination into the situation in Palestine since 13 June 2014. 
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كذُتو
ّ

أ j{لا ةفاسملاب ،قحلا ر
ُ

ا�¬م 100-80 دعب ىAع فقي ناك ثيح ،دجاس ىAع رانلا اv¨م قلط
ً

 ن~يليئارسإلا دونجلا نع 

ايندم ھنوك ةقيقحبو ،حالسلاب ن~ججدملا
ً

الزعأ 
ً

 نايعلل رهاظ وحن ىAع ةيبطلا تامدخلا دارفأ نم ھنأب ́ه~مُي ام يدتريو ،

 نم ¸iميلا ةهجلا ي\ لتاق لكشب دجاس ىAع رانلا قالطإ َّمت ثيح ؛ةباصإلا ةعيبط ى¤إ ةفاضإ .دعب نع ن~يليئارسإلا دونجلل

 لخاد تّتفت صاصرلا نم لوهجم عونب ،اÕvدتري ناك j{لا ةسكاعلا ةيبطلا ة�¬ُسلا تحت ةرشابم ،نطبلا لفسأ ةقطنم

افاضُم .ةيحصلا ھتلاح ي\ عيرس روهدت ى¤إ ىدأو ،دجاس دسج
ً

 ءافخإ يAيئارسإلا لالتحالا تاطلس تالواحم ؛كلذ ّلكل 

 .قئاقحلا ھيوشتو

ادمعتُم ناك يAيئارسإلا لالتحالا تاوق لبق نم رهزم دجاس فادuvسا نأب "قحلا" جاتنتسا دكؤت رومأ اهلك
ً

كذُت ،ھيلعو .
ّ
 رِ

اددجُم "قحلا"
ً

أ ثيح ؛ةثداحلل ةيليئارسإلا ةيمالعإلا ةيطغتلاب 
َ

 ةيفصت متي مل " ھنأ يAيئارسإلا يرابخإلا 0404 عقوم َّرق

الإ �~قحلا يباهرإلا
ّ

 رهزم دجاس لتق نأب "قحلا" جتنتست كلذبو 15 ".رطخلل انتاوق ضرعُي ھنأب ھيلع فرعتلا مت نأ دعب 

التق نوكيل لصي نأ نكمي
ً

ادمعتُم 
ً

اكاuvنا هرابتعاب ،
ً

اميسج 
ً

 امور ماظن بجومب برح ةميرجو ةعبارلا فينج ةيقافتال 

 ç·j. 16اسألا

  ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ي\ ةيبطلا تامدخلا مقاوط فدuvست j{لا تاءادتعالل عسوألا قايسلا .6

 عسوألا قايسلا نمض ،يAيئارسإلا لالتحالا تاوق لبق نم ،رهزم دجاس فعسُملل ،دمعتملا فادuvسالا عم لماعتلا يéبني

 ،ليئارسإ لبق نم ،ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ي\ ةيبطلا تآشنملاو مقاوطلا فدuvست j{لا تاءادتعالا طمن لاطي يذلا

 ةثالث لتقب يAيئارسإلا لالتحالا تاوق مايق قيثوتب قحلا ةسسؤم تماق ،2018 راذآ نم ن~ثالثلا ذنمو .لالتحا ةوق اuvفصب

 تا�~سم قايس ي\ لتحملا ةزغ عاطق ي\ ن~باصملل ةدعاسملا ميدقت ي\ مهلمع ماهمل مêvادأ ءانثأ ،ةيبطلا تامدخلا دارفأ نم

 420 ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تلَّجَس ثيح ،2019 طابش 28 ¸{ح 2018 راذآ 30 ن~ب ة�¬فلا ي\ 17 ةلصاوتملا ى�Öكلا ةدوعلا

 ةسمخو ،فاعسإ ةرايس 98 تضرعتو امك .ةباصإ 633 اv¨ع مجن ةزغ عاطق ي\ ةيبطلا تآشنملاو مقاوطلا ىAع ءادتعا ةثداح

                                                             
15 0404 News, “Exclusive documentation: A “Red Crescent” worker takes off his vest, throws stones at our forces 
and is wiped out” [Hebrew], 27 March 2019, available at: https://www.0404.co.il/?p=408133 
16 Article 147, Fourth Geneva Convention. Article 8(2)(a)(i), Rome Statute. 
17 Al-Haq, “Al-Haq Reaffirms Rights-Based Root Causes of Great Return March at its One-Year Commemoration in 
the Gaza Strip”, 30 March 2019, available at: http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/1381-al-haq-reaffirms-
rights-based-root-causes-of-the-great-return-march-at-its-one-year-commemoration-in-the-gaza-strip. 
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اقفو ة�¬فلا تاذ لالخ �~مدتلل ةيبط قفارم ةثالث ى¤إ ةفاضإلاب ،Ðjطلا لقنلا لئاسو نم ىرخأ لاكشأ
ً

 ةمظنم تايئاصحإل 

 18 .ةيملاعلا ةحصلا

اديدحت قايسلا اذه ي\و
ً

 22 ،يططقلا ي�Öص هللادبع لتقو رانلا قالطإب 2018 بآ 10 ي\ يAيئارسإلا لالتحالا تاوق تماق ،

اماع
ً

 لالخ ن~باصملا دحأب ةيانعلاب ھلمع ماهمل ھئادأ لالخ ،ةينيطسلفلا ةيبطلا ةثاغإلا ةيعمج عم عوطتم فِعسُم وهو 19،

ايدترم 20 ةزغ عاطق يبونج حفر قرش تاجاجتحالا
ً

الماحو نوللا ءاضيب فِعسُم ة�¬س 
ً

 ةظحل رمحأ اv°ول ي¤وأ فاعسإ ةبيقح 

   21 .ھيلع رانلا قالطإ

اماع 21 ،راجنلا فرشأ نازر يAيئارسإلا لالتحالا تاوق تلتق ،2018 ناريزح نم لوألا ي\و
ً

اضيأ تناكو ،
ً

 ةعوطتم ةفِعسُم 

 امنيب ردصلا ي\ نازر تباصأ ةيح ةصاصر يAيئارسإلا لالتحالا تاوق تقلطأ دقو .ةينيطسلفلا ةيبطلا ةثاغإلا ةيعمج عم

تو اهلمع ماهمب موقت تناك
ُ

 تناكو .سنويناخ قرش ةعازخ يíرش ةقطنم ي\ رودت تناك j{لا تاهجاوملا لالخ ى¥رجلا فِعس

ابيرقت �¬م 100 ةفاسم ىAع فقت نازر
ً

 اv°أ حضاو لكشب ددحُت ءاضيب ة�¬ُس يدترتو ةزغ عاطقل يدودحلا طيرشلا نم 

  22 .ةفِعسُم

                                                             
18 World Health Organization, Situation Report – occupied Palestinian territory, Gaza, 01 – 28 February 2019, p. 5, 
available at: http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO-Health-Cluster-Special-Sit_Rep-
_1-28_Feb_2019.pdf?ua=1 
19 Al-Haq, “Two Palestinians Killed, including a Volunteer Paramedic, during 20th Great Return March Protests”, 13 
August 2018, available at: http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/1294-two-palestinians-killed-including-a-
volunteer-paramedic-during-20th-great-return-march-protests. 
20 Maureen Clare Murphy, “Israel kills medic during Gaza protests”, 10 August 2018, The Electronic Intifada, 
available at: https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/israel-kills-medic-during-gaza-protests. 
21 UN Human Rights Council, Report of the detailed findings of the independent international Commission of inquiry 
on the protests in the Occupied Palestinian Territory, UN Doc. A/HRC/40/CRP.2, 18 March 2019 (hereinafter ‘UN 
Human Rights Council, Report of the detailed findings of the independent international Commission of inquiry on the 
protests in the Occupied Palestinian Territory’), p. 153. 
 
22 Al-Haq, “Israeli Forces Kill Paramedic and Injure 100 Palestinians as Great Return March Enters 10th Week”, 3 
June 2018, available at: http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/1266-israeli-forces-kill-paramedic-and-injure-
100-palestinians-as-great-return-march-enters-10th-week. 
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اماع 34 ،ن~نسح وبأ رباج ¸·çوم نويليئارسإلا دونجلا لتق ،2018 رايأ 14 ي\و
ً

 يندملا عافدلا ي\ لمعي فِعسُم وهو ،

أ دقو ،ijيطسلفلا
ُ

 لكشب ةحضاو تناك j{لا ،يندملا عافدلا ة�¬ُس يدتري ناك امنيب ،ردصلا ي\ ةصاصرب ن~نسح وبأ بيص

  23 .لتحملا ةزغ عاطق ي\ ايلابج يíرش ي\ كلذو ،�~بك

 نأ ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ي\ 2018 ماعلا ي\ تثدح j{لا تاجاجتحالا ي\ قيقحتلل ةدحتملا ممألا ةنجل تصلخ دقو

 يأ ھيف اولكشُي مل يذلا تقولا ي\ مv لع رانلا قالطإ مت دق ،ى�Öكلا ةدوعلا تا�~سم لالخ اولتق نيذلا ؛ةثالثلا ن~فعسملا

¢vع ة�~طخلا ةباصإلا وأ توملاب قدحم ديدAيئارسإلا لالتحالا تاوق ىAأب حضاو لكشب م́ه~مُي ام مهعيمج اودتراو ،ي°vنم م 

 اياحضلا عم ةديدعلا تالباقملا ىAع ءانب" ھنأ ى¤إ ةيلودلا قيقحتلا ةنجل تصلخ دقو .ةينيطسلفلا ةيبطلا تامدخلا دارفأ

أ ةنجللا تَدَجو ،تالاحلا نم ديدعلا ي\ ةروصم ويديف عطاقمب اهقيثوتو اهديكأت مت j{لاو دوهشلاو
ُ

 داقتعالل ةلوقعم سس

́ ~يمتلا اوعاطتساو اوأر مv°أ نم مغرلاب ةيبطلا مقاوطلا دارفأ ىAع دمعتُم لكشب رانلا اوقلطأ ن~يليئارسإلا ةصانقلا نأب

 ةوقلا مادختسا نع عانتمالا" ةرورضب ةيصوت ليئارسإل ةنجللا تعفر ،كلذ بجومبو 24."ةيبطلا مقاوطلا نم مv°أ حوضوب

 نولكشي ال نيذلا ،تاقاعإلا يوذ صاخشألاو ةيبطلا مقاوطلا دارفأو ن~يفاحصلاو لافطألا مv ف نمب ،ن~يندملا دض ةتيمملا

ارطخ
ً

اقدحُم 
ً

 ي¤ودلا نوناقلا عم مجسنت ةيحلا ة�~خذلا مادختساب ةصاخلا كابتشالا دعاوق نأ نمضت نأو "ةايحلا ىAع 

 راصحلا عفر اv¨يب نمو ةدوعلا تا�~سم نأشب ةيلودلا قيقحتلا ةنجل اµv تجرخ j{لا تايصوتلا نم اه�~غو 25.ناسنإلا قوقح

اروف ةزغ عاطق نع
ً

. 

 �~خأت نود ةدحتملا ممألل ةعباتلا قيقحتلا ةنجل تايصوت ذيفنت وحن ةسوملم تاوطخ ذاختال ي¤ودلا عمتجملا "قحلا" وعدت

 ،صاخ لكشبو 26 .2019 راذآ 22 ي\ ھينبت مت يذلا A/HRC/40/L.25 ناسنإلا قوقح سلجم رارق ةدوسم بجومب كلذو

                                                             
23 Al-Haq, “14 May 2018: IOF Commit Egregious Killings of 59 Palestinians in the Gaza Strip as Great Return March 
Protests Culminate Ahead of 70th Nakba Commemoration”, 16 May 2018, available at: 
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/gaza/1247-14-may-2018-iof-commit-egregious-killings-of-59-palestinians-in-
the-gaza-strip-as-great-return-march-protests-culminate-ahead-of-70th-nakba-commemoration 
24 UN Human Rights Council, Report of the detailed findings of the independent international Commission of 
inquiry on the protests in the Occupied Palestinian Territory, UN Doc. A/HRC/40/CRP.2, 18 March 2019, para. 707. 
25 UN Human Rights Council, Report of the independent international commission of inquiry on the protests in the 
Occupied Palestinian Territory, UN Doc. A/HRC/40/74, 25 February 2019, para. 119. 
26 See Al-Haq, “Al-Haq Welcomes Adoption of UN Commission of Inquiry Recommendations on the Great Return 
March”, 23 March 2019, available at: http://www.alhaq.org/advocacy/targets/united-nations/1374-al-haq-welcomes-
adoption-of-un-commission-of-inquiry-recommendations-on-the-great-return-march 
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 ،ةيفاضإ ةيليئارسإ تاءادتعا ةيأ نم ،ةيبطلا مقاوطلا مv ف نمب ،ن~ينيطسلفلا ةيامح نامض فارطألا لودلا ىAع بجي

 ةينيطسلفلا ضرألا ي\ قاطنلا ةعساوو ةجهنمملا تاكاuvنالا نع باقعلا نم ليئارسإ تالفإ رارمتسا ءاv°إ ىAع لمعلاو

  .ةلتحملا

  تايصوتلاو تاجاتنتسالا .7

ملا نأ "قحلل" ةيناديملا تاعباتملاو تاقيثوتلا تفشك
ُ

اماع 17 ،رهزم دجاس فعس
ً

 نم ءاضقلا قاطن جراخ مادعإلل ضرعت ،

 ةلدأ "قحلا" تمدق دقو ،ةلتحملا ةيبرغلا ةفضلا ي\ ةشيهدلا ميخم ي\ 2019 راذآ 27 موي يAيئارسإلا لالتحالا تاوق لبق

 تاجاتنتسالا قحلا ةسسؤم حرطت ،انه نمو .يAيئارسإلا لالتحالا تاوق تاءاعدا ،كشلا لبقي ال امب ،ضحدت ةعطاق

 :ةيلاتلا

 17 ،رهزم دجاس فعسُملل ءاضقلا قاطن جراخ مادعإلا نع ةلماكلا ةيلوؤسملا ،لالتحا ةوق اuvفصب ،ليئارسإ ،لمحتت )1(

اماع
ً

 ةيبطلا تامدخلا دارفأ دحأك ھلمع ماهمب ھمايق ءانثأ دجاس دض ةتيمملا ةوقلل ينوناقلا �~غو ر�Öملا �~غ مادختسالاو ،

 بجوتي ھنإف ،ي¤اتلابو .2019 راذآ 27 ي\ ةشيهدلا ميخم ي\ تارد j{لا تاهجاوملا لالخ ن~باصملل ةيبطلا ةدعاسملا ھميدقتو

اقيقحت حتفت نأ لالتحالا تاطلس ىAع
ً

ايئانج 
ً

القتسم 
ً

ايدايحو 
ً

الجاعو 
ً

الماشو 
ً

الاّعفو 
ً

اقوثومو 
ً

افافشو 
ً

اينلعو 
ً

 ةثداح ي\ 

ملا لتقم
ُ

 تاوطخ ذاختاو مuvبساحمو ةيقيقح ةمكاحم ھلتقم نع ن~لوؤسملا ةمكاحمو ،رهزم دجاس ،ijيطسلفلا فعس

اقفو ةيحضلا ةلئاعل ةلاّعفلا فاصتنالا لبس قيقحتو راركتلا مدع نامضل ةلاّعف
ً

 نوناقلا بجومب لالتحالا ةوق تام́ا¬لال 

  27 .ي¤ودلا

 مv¢ايلوؤسم اولمحتي نأ ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ç·jاسألا امور ماظن وأ /و فينج تايقافتا ي\ فارطألا لودلا ىAع )2(

ملا لتق ةميرج باكتراب اورمأ وأ اوبكترا مv°أ دقتعُي نيذلا صاخشألا لاقتعاو ةيئانجلا ةيالولا ةسرامم ي\
ُ

 دجاس فعس

 لكشبو .ç·jاسألا امور ماظن بجومب برح ةميرجو فينج تايقافتال ميسجلا كاuvنالا ىوتسمل لصت دق j{لاو ،رهزم

 نم ةك�¬شملا ى¤وألا ةداملا بجومب ؛اv¢ام́ا¬لاب ءافولا ةعبارلا فينج ةيقافتا ي\ ةدقاعتملا ةيماسلا فارطألا ىAع بجي ،صاخ

                                                             
27 See notably, UN Human Rights Committee, General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, UN Doc. CCPR/C/GC/36, 30 October 2018, para. 28. 
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 دارفأ ةيامح نامض كلذ ي\ امب ،ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ي\ تاقوألا عيمج ي\ ةيقافتالا ما�¬حا نامضب  ،ةيقافتالا

  .ةيبطلا تامدخلا

 قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا بتكمل يناديملا دجاوتلا زيزعت ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةضوفم ىAع بجوتي )3(

اقفو ،ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ي\ ناسنإلا
ً

 ناسنإلا قوقح سلجم هانبت يذلا A/HRC/40/L.25 ةبساحملا رارق ةدوسمل 

 مقاوطلا رشن" رصحلا ال لاثملا ليبس ىAع ،ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةضوفملا بتكم نم بلطي يذلا ،2019 راذآ 22 ي\

 ةفضلا ي\ كلذ ي\ امب ،ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ي\ "ي¤ودلا نوناقلل ةلصاوتملا تاكاuvنالا قيثوتو ةبقارمل ةمزاللا تا�Öخلاو

 تامدخلا دارفأ ةيامح نامض كلذ ي\ امب "قيقحتلا ةنجل ريرقت اv¨مضت j{لا تايصوتلا ذيفنت ةعباتم"و ،ةلتحملا ةيبرغلا

 ،لجاع لكشب ،ليحُت نأ ،ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةضوفم ،قحلا ،وعدت .ىرخأ تاءادتعا ةيأ نم ةيبطلا

 ةمكحملا ى¤إ ةدحتملا ممألاب ةصاخلا قيقحتلا ةنجل ھتدعأ يذلا ريرقتلا ي\ ةدراولا تاكاuvنالا Ðjكترمب صاخلا فلملا ،ijلعو

  .ةيلودلا ةيئانجلا

 ةدحتملا ممألا ررقم مv ف نمب ،ةصاخلا تاءارجإلاب ةطبترم تايالوب ن~فلكملا ؛ةدحتملا ممألا ءا�Öخ قحلا ةسسؤم ثحت )4(

 ممألا ةررقمو ،كنيل لكيام ديسلا 1967 ماعلا ذنم ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ي\ ناسنإلا قوقح ةلاحب ijعملا صاخلا

افسعت وأ ةزجوم تاءارجإب وأ ءاضقلا قاطن جراخ مادعإلا تالاحب ةينعملا ةصاخلا  ةدحتملا
ً

 ررقمو ،رامالاك ساينآ ةديسلا 

 سوينياد ديسلا ةيلقعلاو ةيندبلا ةحصلا نم نكمم ىوتسم ىAعأب عتمتلا ي\ ناسنإ لك قحب ijعملا صاخلا ةدحتملا ممألا

ملا فدuvسا يذلا ءاضقلا قاطن جراخ مادعإلل ةينلعلا ةنادإلا ىAع ،ساروب
ُ

 17 ،رهزم دجاس ،عوطتملا ijيطسلفلا فعس

اماع
ً

   .ةلاّعفو ةلجاع ةبساحمو ةلءاسم �~بادت ذاختا اv¨م بلطلاو ةيليئارسإلا ةموكحلا اوبطاخي نأو ،

ت )5(
ُ

 ىAع يAيئارسإلا شيجلا تاوق اuvقلطأ j{لا ةيحلا ة�~خذلل ةلوهجملا ةعيبطلا نأشب ،غلابلا اهقلق نع ،قحلا ةسسؤم �Öّع

ملا
ُ

ا�¬م 100-80 ن~ب حوا�¬ت ةفاسم نم رهزم دجاس فعس
ً

 ،دجاس مسج لخاد تيقب j{لا ،ةصاصرلا ،صاخ لكشبو ،

ادج عيرس روهدت ى¤إ ھيف تدأ يذلا تقولا ي\ ،ةصاصرلل جرخم كانه نكي ملو ،تتّتفتو
ً

ارظنو .ةيحصلا ھتلاح ي\ 
ً

 دوجول 

 ي\ ةيحلا ة�~خذلل يAيئارسإلا لالتحالا تاوق مادختسا نع ةمجانلا ةقلقملا راثآلا هذه لثم قيثوت اv ف مت ىرخأ تالاح

 j{لا ة�~خذلا ةعيبط ي\ يروفلا قيقحتلل رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا قحلا ةسسؤم وعدت ،ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا

 نوناقلا بجومب ةروظحم ةحلسأ مادختسال يAيئارسإلا لالتحالا تاوق ءوجل مدع نمضي امب ،رهزم دجاس تلتقو تباصأ

  .ي¤ودلا يناسنإلا
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ملا لتقمب ةقلعتملا ةلدألا عمج ى¤إ ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ي\ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم قحلا ةسسؤم وعدت )6(
ُ

 فعس

 ةلاحلا هذه ةجلاعمو ،ةشيهدلا ميخم ي\ 2019 راذآ 27 قفاوملا ءاعبألا موي يAيئارسإلا لالتحالا تاوق لبق نم رهزم دجاس

 ي\ ةيحصلا تآشنملاو مقاوطلا ىAع يAيئارسإلا لالتحالا تاوق اv¨شت j{لا ةرركتملا تامجهلا لمشي يذلا عسوألا قايسلا ي\

 زيزعتو ي¤ودلا نوناقلا كuvنت j{لا ةيركسعلا تامجهلا كلتل يئاv° دح حضو ىAع لمعلاو ،ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا

ايشامت ،ةيحصلا ةياعرلا ةيامحل ىAضفلا تاسرامملا
ً

 ماع اهقالطإ ىرج j{لا "ةيحصلا ةياعرلا ىAع تامجهلا" ةردابم عم 

 ىوتسملا ىAع ةدايقلا �~فوتب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم بلاط يذلا 65.20 مقر ةيملاعلا ةحصلا ةيعمج رارق دامتعا بقع 2012

 تامجهلا كلت عنمل ñjجنم لكشب اv¨ع غالبإلاو ةيحصلا ةياعرلا فدuvست j{لا تامجهلاب ةقلعتملا تامولعملا عمجل يملاعلا

 .اåvقاوع نم دحلاو

 ةرداقلا ةديحولا ةلقتسملا ةيلودلا ةيئاضقلا ةئيهلا يä ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا نأ ىAع ديكأتلا قحلا ةسسؤم ددجُت )7(

 نع لاّعفلا عدرلا �~فوت ىAعو ،ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ي\ ةبكترملا مئارجلا نع باقعلا نم تالفإلا ةلاح ءاv°إ ىAع

 .دمألا ليوط يAيئارسإ لالتحال ن~عضاخلا ،ن~ينيطسلفلا ناكسلل ةيلودلا ةلادعلا نامضو ،لبقتسملا ي\ مئارج باكترا

 ي\ ةلاحلا ي\ لجاع قيقحت حتف ى¤إ ،ادوسنب وتاف ةديسلا ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ةماعلا ةيعدملا بتكم ،قحلا ،وعدتو

 ذنم ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ي\ ةلمتحملا ةيناسنإلا دض مئارجلاو برحلا مئارج Ðjكترم ةاضاقمو ي\ قيقحتلاو ن~طسلف

ملا لتق ةميرج مv¨مض نمو ،ةينيطسلفلا ةيبطلا مقاوطلا دض ةبكترملا مئارجلا كلت كلذ ي\ امب ،2014 ناريزح 13
ُ

 فعس

   .رهزم دجاس ؛عوطتملا
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 قحالملا .8

 تاوق لبق نم ھلتقو ھيلع رانلا قالطإ دنع هرمع نم رشع ةعباسلا ي\ ناك دجاس نأب �~شتو رهزم دجاسل ةينيطسلفلا ةيوهلا ةقاطب ةروص :1 قحلملا

 2019 راذآ 27 ي\ يAيئارسإلا لالتحالا
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 ليهأتلل ةيبرعلا محل تيب ةيعمجل عباتلا ةحارجلاو ليهأتلل ò·jصختلا ىفشتسملا هدعأ يذلا ي¤وألا Ðjطلا ريرقتلا نع ةروص :2 قحلملا

 2019 راذآ 27 ي\  رهزم دجاسب صاخلا
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 فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا ي¤اوح ةروصلا هذه تطقتلا دقو ةسكاعلا ةيبطلا ھت�¬س تحت ءادوس ةزولب يدتري رهزم دجاس ةروص :3 قحلملا

 ةروص نم ةروصلا صق مت – ةشيهدلا ميخم ي\ ترجو مويلا كلذب ھلتقم تقبس تاهجاوم لالخ 2019 راذآ 27 قفاوملا ءاعبرألا موي ارجف

 قحلا ةسسؤم ىدل ةرفوتم ةروصلا ،ةيحضلا ةروص ىAع́ ~ك�¬لل مويلا كلذ ي\ ةينيطسلفلا ةيبطلا ةثاغإلا ةيعمج ي�وطتمل ةيعامج
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تو ،كوبسيفلا ىAع ھعقوم ىAع ،ي�ردا ياخيفا ،يAيئارسإلا شيجلا مساب قطانلا هرشن يذلا ويديفلا عطقم نم ةشاشلل ةطقل :4 قحلملا  رهظُ

 موي حابص )اهلوح رمحألا نوللاب ةرئاد عضو مت اضيأ( ةيلاقت�Öلا ھت�¬س ́ع³ي )رمحألا نوللاب ةرئاد اv لع( نوللا ءاضيب ةزولب يدتري اصخش

 :ي¤اتلا طبارلا ىAع ةرفوتم يäو .ةشيهدلا ميخم ي\ 2019 راذآ 27 ءاعبرألا

.https://www.facebook.com/watch/?v=318438288858820 

 

 


