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  مقدمة

، شنت قوات االحتالل ٢٠٠٨ )ديسمبر( ولاألكانون  الموافق للسابع والعشرين من صبيحة يوم السبتمع 

ا كافة خاللهبال انقطاع، استخدمت  ثالثة أسابيع علىلما يزيد استمر  اإلسرائيلي عدواناً شامالً على قطاع غزة

. لمدفعية والفرق الخاصة والمظليينالجو والبحرية والمشاة والمدرعات وا قطاعاتها الحربية من سالح

وتعمدت قوات االحتالل في عدوانها إحداث دمار هائل ومارست مستوى غير مسبوق من البطش منذ احتاللها 

 فبحسب القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي ألقت تجاه سكان القطاع المدنيين، ١٩٦٧لقطاع غزة عام 

طن من القنابل والصواريخ بأنواعها هذا دون حساب ما ألف  الطائرات الحربية اإلسرائيلية لوحدها حوالي

مطرت بهذا الكم الهائل من وكانت األهداف التي ُأ، أطلقته المدفعية والدبابات والمشاة والبحرية من ذخيرة

راعية ومؤسسات مدنية حكومية وغير ها مساكن مدنية ومنشآت تجارية وصناعية وأراض زلّالمتفجرات في ج

) كيلو متر مربع ٣٦٠(خلف مأساة إنسانية في قطاع غزة، هذا الجيب الصغير ما  حكومية وأماكن عبادة،

في الكيلو متر المربع نسمة  ٤٠٠٠ تزيد عنمليون نسمة، بكثافة سكانية  ١,٤٦٣٢٨٩(المكتظ بالسكان 

  ١).الواحد

 يوماً، حيث أعلنت إسرائيل وقفاً أحادي الجانب) ٢٣(حوالي لالقطاع  لقد استمر العدوان اإلسرائيلي على

 االحتاللوانسحبت قوات ، ١٨/١/٢٠٠٩ الموافق فجر يوم األحديبدأ عند تمام الساعة الثانية من إلطالق النار 

ا أخذنا إذ_ وغير مسبوقة كبيرةحصيلة  وراءها مخلفةالمتوغلة في القطاع خالل ثالثة أيام بعد ذلك التاريخ، 

ضراراً هائلة في مساكن المواطنين أ لحقتوُأالضحايا المدنيين من  _بعين االعتبار الفترة الزمنية المحدودة

حيث تشير معلومات مركز الميزان الموثقة إلى  والمرافق العامة والمنشآت الخاصة الصناعية والتجارية،

فقد أصيب خالل العدوان ما يزيد على بحسب إحصائيات وزارة الصحة في غزة و ،اًشهيد )١٣٣١(سقوط 

منزل ) ٤٠٠٠(تشير بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى تدمير أكثر من كما جريحاً،  )٥٣٠٠(

وقد تم خالل العدوان تدمير المئات من ، منزل بشكل جزئي) ١٧,٠٠٠(بشكل كامل وتضرر أكثر من 

  ٢.ونومات من األراضي الزراعيةالمنشآت التجارية والصناعية، وتجريف آالف الد

جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي على قطاع غزة يشكل انتهاكاً  عدوانهاإن ما قامت به إسرائيل في 

محدد في اتفاقية جنيف  كقوة احتالل تجاه المدنيين الفلسطينيين بحسب ما هواإلنساني، وتحلالً من التزاماتها 

غزة كجزء من األراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً لقرار محكمة العدل الدولية  تنطبق على قطاع التيالرابعة، 

ولقرارات مؤتمرات األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وبحسب تقارير مقرري األمم 

  ٣.المتحدة الخاصين بمسألة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة

                                                            
، فإن عدد سكان القطاع بلغ في نهاية عام ٢٠٠٧ -التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآتاء، الجهاز المركزي لإلحصحسب  ١

سنوياً، وعليه فإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان  ٣.٣، وأن معدل الزيادة السنوي بلغ مليون نسمة ١.٤١٦٥٤٣حوالي  ٢٠٠٧

  .١.٤٦٣٢٨، إلى حوالي ٢٠٠٨القطاع في نهاية عام 
ميزان على إعداد مسح شامل للخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالسكان الفلسطينيين جراء العدوان اإلسرائيلي يعكف مركز ال ٢

 ".عملية الرصاص المصبوب"
راجع الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن قانونية بناء إسرائيل للجدار على أراضي الضفة الغربية المحتلة الصادر في  ٣

راجع كذلك تقارير وتصريحات جون . cij.org/docket/files/131/1671.pdf‐http://www.icj، على الرابط ٤٢٠٠يوليو 
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على قطاع اإلسرائيلي أن العمليات الحربية التي شنتها قوات االحتالل  وق اإلنسانوالحظ مركز الميزان لحق

كما أن تلك القوات لم تميز في هجماتها بين  .من القوةتناسب ى استخدام قدر كبير، وغير ماعتمدت علغزة 

عمد للمئات داخل األهداف المدنية وغير المدنية، بل بدا واضحاً أن استهداف المدنيين وممتلكاتهم والقتل ال

: اإلنساني الدولي منازلهم شكّل سلوكاً منظماً ومتعمداً في انتهاك واضح لمبدأين أساسيين من مبادئ القانون

  . التمييز والتناسب

شبكات توصيل وتوصيل التيار الكهربائي التحتية من شبكات  أجزاء كبيرة من البنية تلك القوات كما دمرت

تلك التي  ، واستهدفت المدارس، بما فيها)صحيالصرف ال(لمياه العادمة شبكات تصريف اومياه الشرب 

وسلمت إحداثياتها لدولة يواء، إلكمراكز ) أونروا(تها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين دمتخسا

ولم يسلم  هذا. االحتالل، كما استهدفت مخازن األونروا الكائنة في مقرها الرئيس في الشرق األوسط

فرق اإلسعاف واألطقم  استهداف قوات االحتالل ان أكثر من قاسىوك ،ميين والصحافيين من االستهدافاإلعال

فهؤالء يملي عليهم واجبهم التحرك في مناطق تجري فيها عمليات حربية بهدف الوصول إلى . الطبية

باشر تجاههم، بشكل متكرر ومتعمد إلطالق النار المتعرضوا  غير أنهم. الجرحى، ومن يحتاجون للعون

 إلى قتل رساتماوقد أدت هذه الم. إلعاقة عملهم ولتخريب مقراتهم ومعداتهم ومن بينها سيارات اإلسعافو

وفاة مئات الجرحى ممن منعت قوات االحتالل الطواقم الطبية من الوصول لهم  إلى، ووإصابة عدد منهم

الجرحى والمرضى، واستهدفت السكان هم، بل واستهدفت هذه الطواقم عندما كانت تحاول إخالء ئوإخال

   .المحليين أكثر من مرة بينما كانوا يحاولون إسعاف جرحى من جيرانهم

وقد دفعت دموية وقسوة العدوان والصور التي نقلت إلى العالم إلى حملة إدانة واسعة، وظهرت تصريحات 

المتحدة الخاص بأوضاع حقوق مسئولين دوليين بمن فيهم المفوضة السامية لحقوق اإلنسان ومقرر األمم 

اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة واألمين العام لألمم المتحدة الذين طالبوا في تصريحات مختلفة 

المتعمد للطواقم الطبية، ومنع إسعاف  بالتحقيق في ارتكاب قوات االحتالل لجرائم حرب، من بينها االستهداف

  . الجرحى

ة الفلسطينية تحدياً كبيراً يفوق طاقتها خالل العدوان اإلسرائيلي، غير المسبوق هذا وواجهت المؤسسات الصحي

في اتساعه وشموليته ودمويته، وتعاملت المؤسسات الحكومية منها وغير الحكومية، العاملة في قطاع غزة، 

لطبية بمستوى استثنائي من األداء والتفاني في العمل، حيث كانت فرق اإلسعاف والطوارئ والخدمات ا

والدفاع المدني وأقسام الطوارئ والعمليات في المستشفيات الفلسطينية في حالة استنفار دائم، ووصلت الليل 

  .بالنهار لتتمكن من التعامل مع الحجم الهائل للمأساة اإلنسانية التي صنعتها آلة الحرب اإلسرائيلية

حمية بموجب القانون الدولي اإلنساني، والسيما إن طبيعة العمل اإلنساني لهؤالء، وكونهم من بين الفئات الم

والبروتوكول اإلضافي األول التفاقيات  اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب،

لم يشفع لهم أمام جيش االحتالل، وقد طالهم نصيب  ،المسلحة الدولية المنازعات ضحايا بحماية المتعلقجنيف 

دافه، فسقط من بينهم الشهداء والجرحى وهم على رأس عملهم يؤدون واجبهم اإلنساني كبير من بطشه واسته

                                                                                                                                                                          
فولك على موقع مكتب  دوغارد مقرر األمم المتحدة الخاص بمسألة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية وخليفته الجديد ريتشارد

 . www.ohchr.orgالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان على الرابط 
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في إسعاف الجرحى ومحاولة إخالئهم، كما أن المستشفيات ومراكز وسيارات اإلسعاف والطوارئ والدفاع 

  . المدني لم تسلم من القصف اإلسرائيلي

 العدوانم الطبية من اعتداءات إسرائيلية خالل يحاول هذا التقرير رصد ما تعرضت له فرق اإلسعاف واألطق

ديسمبر  ٢٧في الفترة بين الذي جرت عملياته ، "عملية الرصاص المصبوب"ـعلى غزة أو ما يعرف ب

  . ٢٠٠٩يناير  ١٨و ٢٠٠٨
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انتهاك سافر للقانون " عملية الرصاص المصبوب"العدوان اإلسرائيلي على غزة 
  الدولي اإلنساني
يشـكالن  وهما  .١٩٦٧الضفة الغربية بما فيها القدس؛ األراضي الفلسطينية المحتلة عام يشكل قطاع غزة مع 

معاً وحدة سياسية واحدة بحسب القانون الدولي وبحسب اتفاقيات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية 

بعد تنفيذ إسرائيل  ع غزةالقانوني لقطا الوضع لم يتغيرو. ، بصرف النظر عن المواقف المختلفة منهاوإسرائيل

 وما تضمنته من تفكيك للمستوطنات اإلسرائيلية في القطاع وسـحب  ٢٠٠٥جانب عام أحادي اللخطة الفصل 

وهذا تحليل يعززه ليس فقط الوحدة الجيوسياسية بين الضفة والقطاع، بل . الجيش اإلسرائيلي من داخل القطاع

حركة على على معابر قطاع غزة مع العالم الخارجي، وحتالل واستمرار السيطرة والتحكم الفعالين لقوات اال

وحيث أنه . وعلى سجله المدني، وأغلب أوجه حياة السكانه البحري والجوي، يمنه وإليه، وعلى مجال السكان

ما يعـرف  لم يصدر أي موقف أو قرار من مجلس األمن الدولي يشير إلى تغير الوضع القانوني للقطاع، فإن 

شكل اإلطار ي ،)التي صادقت عليها دولة االحتالل( ١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة لعام تالل، بما فيه بقانون االح

دد واجبات دولة االحتالل نحو المـدنيين  يح وداخل القطاع، وهاإلسرائيلية القانوني لكافة العمليات واألنشطة 

  . همن سكان

لمدنيين في زمن الحرب، عناية واهتماماً خاصـين،  حماية االمتعلقة ب ١٩٤٩لعام  أولت اتفاقية جنيف الرابعة

كما حرصت . بالوضع الصحي عموماً في اإلقليم المحتل، وبوضع المصابين والجرحى على وجه الخصوص

 وقد حاولت االتفاقيـة . ن المدنيينتلك االتفاقية على تأمين الحماية الخاصة لعمليات نقل الجرحى والمرضى م

، ١٧، ١٦، ١٥( عدد من مواد االتفاقيـة في ويظهر ذلك  ،ة، وعمل المستشفياتتنظيم خدمات الرعاية الصحي

 المعقـودة  جنيف اتفاقيات إلى اإلضافي األول" البروتوكول" الملحقكما جاء . )٦٣، ٣٨، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨

/ آب ١٢ بتـاريخ  الموقعـة  الحـرب  ضـحايا  لحماية جنيف اتفاقيات ليكم، ل١٩٤٩ أغسطس/  آب ١٢ في

تلك  تتضمن، واالتفاقيات هذه بين فيما المشتركة الثانية المادة عليها نصت التي األوضاعفي  ١٩٤٩ أغسطس

 وضـد  األجنبـي  واالحتالل االستعماري التسلط ضد الشعوب بها تناضل التي المسلحة المنازعات ،األوضاع

 المتحـدة  األمـم  قميثا كرسه كما، المصير تقرير في الشعوب لحق ممارستها في وذلك، العنصرية األنظمة

 األمـم  لميثـاق  طبقـاً  الدول بين والتعاون الودية بالعالقات الخاصة الدولي القانون بمبادئ المتعلق واإلعالن

   ٤.المتحدة

الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامـل  "منها على أن ) ١٦(فقد أكدت اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 

تسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع  وقدر ما. موضع حماية واحترام خاصين

يعمـل أطـراف   "على أنه ) ١٧(، كما نصت المادة "الخ...اإلجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى والجرحى

النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين واألطفال والنساء النفـاس مـن   

اصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع األديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلـى  المناطق المح

                                                            
 ضحايا بحماية المتعلق ١٩٤٩ أغسطس/  آب ١٢ في المعقودة جنيف اتفاقيات إلى اإلضافي األول" البروتوكول" الملحقأنظر  ٤

 :اللجنة الدولية للصليب األحمر على الرابط صفحةى ، علالمسلحة الدولية المنازعات

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5NTCCF .  
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ال يجوز بأي حال الهجوم علـى  "على أنه ) ١٨(، وشددت االتفاقية في الفقرة األولى من مادتها "هذه المناطق

النفاس، وعلى أطراف النزاع المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء 

ال يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات ): "١٩(، كما ورد في المادة "احترامها وحمايتها في جميع األوقات

غير أنه ال يجوز وقف . المدنية إال إذا استخدمت، خروجاً على واجباتها اإلنسانية في القيام بأعمال تضر العدو

. إنذار لها يحدد في جميع األحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليهالحماية عنها إال بعد توجيه 

ال يعتبر عمالً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العالج في هذه المستشفيات، أو وجـود  

من ) ٢٠(ة ، أما الماد"أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤالء العسكريين ولم تسلم بعد إلى اإلدارة المختصة

يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشـغيل  "االتفاقية نفسها فقد نصت على أنه 

وإدارة المستشفيات المدنية بمن فيهم األشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجـزة  

يجب احترام وحماية عمليـات نقـل   "على أنه  )٢١(، وتؤكد المادة "والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم

الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات 

المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع المستشـفيات المشـار   

من ) ٣٨(رخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عليها في المادة ، وتميز، بت١٨إليها في المادة 

أغسـطس  /اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخـة فـي آب  

١٩٤٩."  

يب للجمعيات الوطنية كالهالل األحمر أن تباشر األنشطة، التي تتفق مع مبـادئ الصـل  ) ٦٣(كما تجيز المادة 

بير المؤقتة واالستثنائية التي تفرضها االعتبـارات القهريـة   امع مراعاة التد"، حيث تنص المادة على األحمر

  :ألمن دولة االحتالل

المعتـرف  ) والهالل األحمر واألسد والشمس األحمـرين (يجوز للجمعيات الوطنية للصليب األحمر   . أ

حمر التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب بها، أن تباشر األنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب األ

 .ويجب تمكين جمعيات اإلغاثة األخرى من مباشرة أنشطتها اإلنسانية في ظروف مماثلة. األحمر

ال يجوز لدولة االحتالل أن تقتضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين هذه الجمعيات ممـا قـد     . ب

 .يضر بالجهود المذكورة أعاله

تها على نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من قبل أو وتطبق المبادئ ذا

التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خالل دعم خدمات المنفعة العامة األساسية، وتوزيع 

  ٥."مواد اإلغاثة وتنظيم عمليات اإلنقاذ

 المتعلق ١٩٤٩ أغسطس/  آب ١٢ في المعقودة جنيف اتفاقيات ىإل اإلضافي األول" البروتوكول" الملحقأما 

، والذي يعتبر مكمالً التفاقيات جنيف بما فيها االتفاقية الرابعة، فقد المسلحة الدولية المنازعات ضحايا بحماية

 خرىاأل اإلنسانية والمنظمات األحمر لصليبأكد على حماية أفراد الخدمات الطبية والدفاع المدني والسماح ل

بالعمل، وعلى دور السكان المدنيين وجمعيات الغوث في إنقاذ الجرحى والمرضى وحمايتهم، وجاء ذلك في 

  :على) ١٥( المــادةفتنص . من البروتوكول) ٨١، ٨٠، ٦٣، ٦٢، ٦١، ١٧، ١٦، ١٥(المواد 

                                                            
  .٢٠٠٢في القاهرة، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني، إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر  ٥
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  .واجب أمر المدنيين الطبية الخدمات أفراد وحماية احترام -١

 تعطلت منطقة في العاملين المدنيين الطبية الخدمات ألفراد القتضاءا عند ممكنة مساعدة كل تسدى -٢

 .القتال بسبب المدنية الطبية الخدمات فيها

 لتمكينهم المحتلة األقاليم في المدنيين الطبية الخدمات ألفراد ممكنة مساعدة كل االحتالل دولة تقدم -٣

 هؤالء إلى تطلب أن االحتالل لةلدو يحق وال. األكمل الوجه على اإلنسانية بمهامهم القيام من

. طبية العتبارات إال العالج تقديم في باألولوية كان شخص أي إيثار، المهام هذه أداء في، األفراد

  .اإلنسانية مهمتهم مع تتالءم ال أعمال أداء على األفراد هؤالء إرغام يجوز وال

 مراعاة مع فيه خدماتهم عن تغنىيس ال مكان أي إلى التوجه المدنيين الطبية الخدمات ألفراد يحق -٤

  .التخاذها لزوماً النزاع في المعني الطرف يرى قد التي واألمن المراقبة إجراءات

 وهذا االتفاقيات أحكام بالمثل عليهم وتطبق، المدنيين الدينية الهيئات أفراد وحماية احترام يجب - ٥

   بحماية المتعلقة" البروتوكول" الملحق
  :رقت إلى الحماية العامة للمهام الطبية، ونصت بنودها علىفتط) ١٦( أما المــادة 

 مع يتفق طبية صفة ذي بنشاط لقيامه شخص أي على العقاب توقيع األحوال من حال بأي يجوز ال -١

 .النشاط هذا من المستفيد شخص عن النظر بغض الطبية المهنة شرف

 بأعمال القيام أو تصرفات إتيان على طبية صفة ذا نشاطاً يمارسون الذين األشخاص إرغام يجوز ال -٢

 والمرضى الجرحى صالح تستهدف التي الطبية القواعد من ذلك غير أو الطبية المهنة وشرف تتنافى

 والقيام التصرفات إتيان عن اإلحجام على أو" البروتوكول" الملحق وهذا االتفاقيات أحكام أو

  .واألحكام القواعد هذه تتطلبها التي باألعمال

 الجرحى عن بمعلومات اإلدالء على طبية صفة ذا نشاطاً يمارس شخص أي إرغام يجوز ال -٣

 للطرف أم للخصم تابعاً أكان سواء شخص ألي رعايته موضع زالوا ما أو كانوا الذين والمرضى

 أو والمرضى الجرحى بهؤالء ضرراً تلحق قد المعلومات هذه مثل أن له بدا إذا إليه هو ينتمي الذي

 تراعى أن، ذلك مع، ويجب. يتبعه الذي الطرف قانون يتطلبها التي الحاالت عدا يماف وذلك بأسرهم

  .المعدية األمراض عن اإلبالغ تفرض التي القواعد

الغوث في رعاية الجرحى والمرضى،  وجمعيات المدنيين السكان مسؤولية دلتحد )١٧( وجاءت المــادة

 في والمنكوبين والمرضى الجرحى رعاية المدنيين نالسكا على يجب"حيث نصت في بندها األول على أنه 

 المدنيين للسكان ويسمح. العنف أعمال من أياً يرتكبوا وأال، الخصم إلى ينتمون كانوا ولو حتى البحار

 يقوموا بأن) األحمرين والشمس األسد، األحمر الهالل( الوطنية األحمر الصليب جمعية مثل الغوث وجمعيات

 أو الغزو مناطق في حتى بهم والعناية البحار في والمنكوبين والمرضى الجرحى بإيواء أنفسهم تلقاء من ولو

  ."اإلنسانية األعمال هذه بسبب عقابه أو إدانته أو محاكمته أو شخص ألي التعرض ينبغي وال، االحتالل
كيد على وفيما يخص الدفاع المدني، خصص البروتوكول عدد من مواده لتعريف عمل الدفاع المدني والتأ

  :)٦١(حماية أفراده وضمان سير عمله في مناطق النزاعات الدولية، وجاء في مادته 

 إلى والرامية يلي، فيما ذكرها الوارد اإلنسانية المهام جميع أو بعض أداء ،"المدني الدفاع) " أ( 

 آثارها من الفواق على ومساعدتهم الكوارث أو العدائية األعمال أخطار ضد المدنيين السكان حماية
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 تهيئة. ٣اإلجالء . ٢اإلنذار . ١ :هي المهام وهذه لبقائهم، الالزمة الظروف تأمين كذلك الفورية،

 األولية اإلسعافات ضمنها ومن الطبية الخدمات. ٦اإلنقاذ . ٥التعتيم  إجراءات تهيئة. ٤المخابئ 

. ٩بالعالمات  ووسمها الخطرة المناطق تقصي. ٨الحرائق  مكافحة. ٧الديني  المجال في والعون

. ١١الطوارئ  حاالت في والمؤن المأوى توفير. ١٠المماثلة  الوقائية والتدابير األوبئة مكافحة

 اإلصالحات. ١٢المنكوبة  المناطق في عليه والحفاظ النظام إلعادة الطوارئ حاالت في المساعدة

 المساعدة. ١٤الطوارئ  حاالت في الموتى مواراة. ١٣عنها  غنى ال التي العامة للمرافق العاجلة

 لالضطالع الالزمة المكملة النشاط أوجه. ١٥الحياة  قيد على للبقاء الالزمة األعيان على الحفاظ في

  .الحصر ال المثال سبيل على والتنظيم التخطيط ضمنها ومن ذكرها السابق المهام من بأي

 السلطات لها ترخص أو تنظمها التي األخرى والوحدات المنشآت: "المدني الدفاع أجهزة) "ب(

 تكرس والتي) أ( الفقرة في المذكورة المهام من بأي لالضطالع النزاع أطراف ألحد المختصة

  .غيرها دون المهام لتلك وتستخدم

 المهام لتأدية النزاع أطراف أحد يخصصهم الذين األشخاص: "المدني الدفاع أجهزة أفراد" )ج(

 السلطة تقصر الذين العاملون األفراد ضمنهم ومن المهام من غيرها دون) أ( بالفقرة المذكورة

  .فحسب األجهزة هذه إدارة على تعيينهم للطرف المختصة

 األجهزة هذه تستخدمها التي النقل ووسائل واإلمدادات المعدات: المدني الدفاع أجهزة" لوازم" )د(

  ).أ( الفقرة في المذكورة المهام ألداء

على تمتع الدفاع المدني وأفراده والمدنيون الذين يؤدون مهام الدفاع تحت إشراف  ، فأكدت)٦٢(أما المادة 

  :العامة، ونصت على السلطات الرسمية بالحماية

 اللحق هذا بأحكام اإلخالل دون وذلك وأفرادها، المدني للدفاع المدنية األجهزة وحماية احترام يجب -١

 المدني الدفاع بمهام االضطالع األفراد لهؤالء ويحق القسم، هذا أحكام األخص وعلى" البروتوكول"

  .الملحة العسكرية الضرورة حالة في إال بهم، المنوطة

 األجهزة أفراد من كونهم عدم رغم– يستجيبون الذين المدنيين، على األولى الفقرة أحكام أيضاً تطبق -٢

  .إشرافها تحت يالمدن الدفاع مهام ويؤدون المختصة السلطات لنداء –المدني للدفاع المدنية

 المخابئ وكذلك المدني الدفاع ألغراض تستخدم التي واللوازم المباني على) ٥٢( المادة تسري - ٣

 أو المدني، الدفاع ألغراض المستخدمة األعيان تدمير يجوز وال. المدنيين للسكان المخصصة

  .يمتلكها الذي الطرف قبل من إال األصلي غرضها عن تحويلها
  :منه، والتي نصت على) ٦٣(المحتلة، فتناوله الملحق في المادة  األراضي في لمدنيا وفيما يخص الدفاع

 ألداء السلطات من الالزمة التسهيالت المحتلة األراضي في المدني للدفاع المدنية األجهزة تتلقى -١

 التنفيذ تعيق نشاط بأوجه القيام على األحوال من حال أي في األجهزة هذه أفراد يرغم وال. مهامها

 أي أفرادها في أو األجهزة هذه مثل بنية في تجري أن االحتالل سلطة على ويحظر لمهامهم، السليم

 أو لرعايا األولوية بمنح المدني للدفاع المدنية األجهزة تلزم وال. لمهامها الفعال باألداء يخل قد تغيير

  .السلطة هذه لمصالح
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 أداء على المدني للدفاع المدنية ألجهزةا تحث أو تكره أو ترغم أن االحتالل سلطة على يحظر -٢

  .المدنيين السكان بمصالح يضر نحو أي على مهامها

  .السالح من المدني بالدفاع العاملين تجرد أن باألمن، تتعلق ألسباب االحتالل، لسلطة يجوز -٣

 التي أو المدني الدفاع بأجهزة المتعلقة اللوازم أو المباني تحول أن االحتالل لسلطة يجوز ال -٤

 االستيالء أو التحويل هذا كان إذا عليها تستولي أن أو السليم استخدامها عن األجهزة، تلك تستخدمها

  .المدنيين بالسكان اإلضرار إلى مؤدياً

 توالي أن شريطة استخدامها عن تحولها أن أو الوسائل هذه على تستولي أن االحتالل لسلطة يجوز  - ٥

  :التالية الخاصة بالشروط التقيد ومع الرابعة، فقرةال أرستها التي العامة القاعدة مراعاة
  المدنيين، للسكان أخرى احتياجات ألجل ضرورية واللوازم المباني تكون أن)  أ

  الضرورة، هذه قيام لمدى إال التحويل أو االستيالء يستمر وأال) ب
 السكان تصرف تحت الموضوعة المخابئ على تستولي أن أو تحول أن االحتالل لسلطة يجوز ال -٦

  .السكان هؤالء الحتياجات الالزمة أو المدنيين

والتي ) ٨١( كما حدد الملحق أوجه نشاط الصليب األحمر والمنظمات اإلنسانية األخرى وذلك في المــادة

  :نصت على

 من لتمكينها األحمر للصليب الدولية للجنة جانبها من الممكنة التسهيالت كافة النزاع أطراف تمنح - ١

 الحماية تأمين بقصد ،"البروتوكول" اللحق وهذا االتفاقيات بموجب إليها المسندة اإلنسانية مالمها أداء

 آخر إنساني نشاط بأي القيام األحمر للصليب الدولية للجنة يجوز كما المنازعات، لضحايا والعون

 .المعنية النزاع أطراف موافقة شريطة الضحايا هؤالء لصالح
 األسد األحمر، الهالل( األحمر للصليب الوطنية لجمعياتها الالزمة تالتسهيال النزاع أطراف تمنح -٢

 وهذا االتفاقيات ألحكام وفقاً النزاع، ضحايا لصالح اإلنساني نشاطها لممارسة) األحمرين والشمس

 األحمر الصليب مؤتمرات في المقررة األحمر للصليب األساسية والمبادئ" البروتوكول" اللحق

 .الدولية

 جمعيات تقدمه الذي العون ممكنة، وسيلة بكل النزاع، وأطراف المتعاقدة السامية طرافاأل تيسر -٣

 األحمر الصليب جمعيات ورابطة) األحمرين والشمس األسد األحمر، الهالل( األحمر الصليب

 للصليب األساسية والمبادئ ،"البروتوكول" اللحق وهذا االتفاقيات ألحكام وفقاً المنازعات لضحايا

 .الدولية األحمر الصليب مؤتمرات في المقررة راألحم

 في ورد لما مماثلة تسهيالت اإلمكان، قدر النزاع، وأطراف المتعاقدة السامية األطراف توفر -٤

 اللحق هذا وفي االتفاقيات في إليها المشار األخرى اإلنسانية للمنظمات والثالثة الثانية الفقرتين

 تمارس والتي المعنية، النزاع أطراف قبل من المرعية صوللأل وفقاً لها والمرخص ،"البروتوكول"

 ".البروتوكول" اللحق وهذا االتفاقيات ألحكام وفقاً اإلنساني نشاطها

 وقد اعتبر البروتوكول االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف وللبروتوكول بمثابة جرائم حرب، وذلك في المادة

 بمثابة" البروتوكول" اللحق ولهذا لالتفاقيات الجسيمة النتهاكاتا تعد": التي نص بندها الخامس على) ٨٥(

  ."المواثيق هذه بتطبيق اإلخالل عدم مع وذلك حرب جرائم
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) ديسمبر(كانون أول ٢٧يؤكد التقرير على أن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة خالل الفترة الممتدة من 

تهاكات واضحة ومنظمة لقواعد القانون الدولي انطوى على ان ٢٠٠٩) يناير(كانون الثاني  ١٨و ٢٠٠٨

اإلنساني وانتهاكاً جسيماً ومنظماً لجميع المواد المتعلقة بعمل الطواقم الطبية والمنشآت الصحية ومراكز 

، األمر الذي سيظهره التقرير من خالل استعراضه حاالت هذا القسم منهاالستشفاء التي أوردها التقرير في 

 .والمراكز الصحية ومراكز وفرق اإلسعاف والطوارئ والدفاع المدني استهداف المستشفيات
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في دائرة االستهداف  مؤسسات الخدمات الصحية والدفاع المدني في قطاع غزة
  اإلسرائيلي

بقدر ما شكلت األيام الثالثة والعشرون التي نفذت خاللها إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، أو ما أسمته 

، كارثة إنسانية بكل المعايير والمقاييس، وصفحة سوداء في تاريخ اإلنسانية "مصبوبعملية الرصاص ال"بـ

المعاصر، كانت كذلك شاهداً على قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود في ظل ظروف مروعة ومفجعة، 

لكن  ،أي مجتمع من المجتمعاتداخل كانت كفيلة بإحداث انهيار شامل في كافة النظم والعمليات الحياتية 

نظم الحياة؛ الصحية  وتمكنوا من اإلبقاء علىالفلسطينيون تشبثوا بالحياة رغم القتل والدمار من حولهم، 

، متحدية المخاطر وضغط -وإن كان في إطار الحد األدنى أو أقل- دون توقف قيد العملوالمعيشية والتقنية 

 بنيتها على الرغم من ضرب واالتصاالت العمل الهائل، فاستمرت شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي

صلت المستشفيات والخدمات الصحية كذلك األمر وا .القصف والتجريف بشكل بالغ جراءالمتكرر وتضررها 

توقف عن تا ظروف عمل أكثر من استثنائية ومع ذلك لم هجميع تواجهحيث ، عملها لدفاع المدنيا وفرق

 ،بموجب القانون الدولي اإلنساني ةمحميالذي لم يستثنها كفئات تلبية الواجب اإلنساني تحت القصف والنار، 

أحرقت شهداء وجرحى و هاسقط منفعرضة لالستهداف اإلسرائيلي في مناسبات عديدة خالل الحرب،  تكانو

  .تابعة لهاحطمت معدات وسيارات ودمرت مستشفيات ومقار كما 

 بعدد من المنشآت الصحيةكاملة أو جزئية  اً، أضرارخالل عدوانها على غزة ،قوات االحتالل ألحقتلقد 

سيارة إسعاف ودفاع مدني وعيادة ) ٣٩(واستهدفت بنيرانها ، كما يظهر التقرير مدنيالدفاع ال ومنشآت

 مسعفاً وضابط إسعاف وإطفائي ومنقذ بحري وإداري) ٢٣(قتلت في قصفها المدفعي والجوي ، كما متنقلة

منهم كانوا على ) ١٧( صحية الفلسطينية والدفاع المدني الفلسطيني،من العاملين في مؤسسات الخدمات ال

  .منهم بجراح متنوعة) ٤٩(أصابت رأس عملهم عندما حدث االستهداف، كما 

  

  :والدفاع المدني في قطاع غزة والطوارئ الجهات التي تقدم خدمات اإلسعاف
  :فاع المدني في قطاع غزة وهيهناك خمسة جهات رئيسية تتولى تقديم مهام اإلسعاف والطوارئ والد

 .وزارة الصحة -١

 .الهالل األحمر -٢

 .الخدمات الطبية العسكرية -٣

 .جهاز الدفاع المدني -٤

 .المؤسسات األهلية الصحية -٥

وقد تعرضت طواقم جميع هذه الجهات لالستهداف من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي أثناء العدوان على 

   .قطاع غزة

  .كل جهة من هذه الجهاتبلخسائر البشرية والمادية التي لحقت ا التقرير تعرضسيسوفيما يلي 
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  ٦ :وزارة الصحة الفلسطينية -أوًال

لقد وضع العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وزارة الصحة الفلسطينية أمام اختبار صعب لمدى جاهزية 

ن عليها أن تتحمل عبئاً على التعامل مع الحجم الهائل آلثاره، وكاوقدرتها مستشفياتها وكوادرها الطبية 

فمن جهة هناك شح اإلمكانيات والتجهيزات وقلة عدد الكادر البشري ومن جهة ثانية العمل تحت  ،مضاعفاً

 .خطر االستهداف اإلسرائيلي، خصوصاً ألطقم اإلسعاف والطوارئ التابعة للوزارة

صف من قبل القوات اإلسرائيلية تعرضت أطقم اإلسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة إلطالق النار والق

كما . إصابة ثالثة من أفراد أطقم اإلسعاف والطوارئ أثناء تأديتهم لعملهمفي عدة مناسبات، ما تسبب في 

  .تضررت ثمانية سيارات إسعاف بشكل جزئي جراء استهدافها من قبل قوات االحتالل

  

 ٧:الدفاع المدني -ثانيًا

التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، ويتولى مهام إطفاء الحرائق واإلنقاذ  جهاز الدفاع المدني هو أحد األجهزة

وقد تعرض جهاز الدفاع المدني لضربات قاسية من قبل االحتالل . البحري واإلنقاذ عند الحوادث والكوارث

  .والمقار عتادفقد بسببها العديد من أفراده ولحقت به خسائر كبيرة في السيارات وال

من أفراد الدفاع المدني خالل العدوان اإلسرائيلي، قُتل عشرة منهم فرداً االحتالل ثالثة عشر قتلت قوات ف

وهم يؤدون واجبهم اإلنساني على رأس عملهم، وأما الثالثة الباقين فسقطوا خارج أوقات العمل أثناء 

  .تواجدهم في مواقع تعرضت لقصف إسرائيلي

  .هاز، كانت إصابات سبعة عشر منهم فوق المتوسطةكما أصيب خمس وعشرون فرداً من أفراد الج

مقرات للدفاع المدني، ثالثة منها في محافظة دير البلح  ستةأما على صعيد الخسائر المادية، فقد تم تدمير 

مركز : مركز مدينة الزهراء، ومركز دير البلح، ومركز البريج، وواحد في محافظة خان يونس وهو: وهي

واألخير في محافظة غزة  فح الكائن في شارع أبو بكر الصديق في حي الشابورة،ومركز محافظة ر عبسان،

كما تم تدمير أربع عربات تابعة للدفاع . مركز اإلنقاذ البحري بجوار ميناء الصيادين غرب مدينة غزة: وهو

ية بنحو وتقدر خسائر الدفاع المدني األول. المدني من بينها سيارتي إطفاء وسيارة إنقاذ وسيارة إسعاف

  .مليون دوالر أمريكي )٢,٥(

  

 ٨:جمعية الهالل األحمر الفلسطيني -ثالثًا

مستشفى القدس  فيتبع لهاجمعية الهالل األحمر الفلسطيني تقوم بتقديم الخدمة الصحية بكافة مستوياتها، 

يم خدمة ومجموعة مراكز صحية ومراكز إسعاف وطوارئ، كما تعتبر الجمعية الجهة المناط بها رسمياً تقد

لقد . اإلسعاف ما قبل المستشفيات في قطاع غزة بشكل أساسي، وذلك بموجب اتفاق بينها وبين وزارة الصحة

                                                            
  .٢٤/١/٢٠٠٩لقاء مع هاني الجعفراوي، مدير دائرة اإلسعاف في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة،  ٦
 . ٢٧/١/٢٠٠٩-٢٤محمد العطار، مدير اإلسعاف والطوارئ لجهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، .د: المصدر ٧
  . ٢٥/١/٢٠٠٩دة إدارة الكوارث في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، لقاء مع محمد أبو مصبح، مدير المتطوعين ومنسق وح ٨
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نالت جمعية الهالل األحمر قسطاً كبيراً من االستهداف اإلسرائيلي، وهي من أكثر المؤسسات الصحية التي 

  .للنيران اإلسرائيليةتعرضت سيارات اإلسعاف التابعة لها ومراكزها الصحية ومقارها 

وتعرض الهالل األحمر . من العاملين في اإلسعاف والطوارئ عشرةفقد أصيب جراء العدوان اإلسرائيلي 

سيارة إسعاف تابعة له، منها ثالثة ) ١٤(الخسائر مادية فادحة، فقد تسببت عمليات االحتالل في تضرر 

  .بشكل كلي، كما تضررت سيارتين إداريتين

اإلسرائيلي أضراراً جسيمة في منشآت الهالل األحمر ومبانيه، يجملها التقرير على النحو  وألحق العدوان

  :اآلتي

وهو مؤلف من خمس طبقات، قصفته قوات االحتالل وأحرقته بالكامل، : المبنى اإلداري في تل الهوى - ١

 .ويشتمل على مكاتب إدارية ومعهد موسيقى ومسرح وروضة وحضانة أطفال

تسببت قوات االحتالل بأضرار جزئية، حيث احترق طابق المطعم واالستراحة : في تل الهوىالمبنى الثقافي  - ٢

بشكل كامل وتضرر قسم العالج الطبيعي ومعرض التراث وصالة اللياقة للنساء والرجال، ومكتب الصحة 

 .النفسية والمركز المجتمعي لمتطوعي الهالل

 .الل بالكاملدمرته قوات االحت: مبنى المستودعات في تل الهوى - ٣

ألحقت به قوات االحتالل أضراراً جسيمة ويشتمل، عالوة على مقر : مبنى اإلسعاف والطوارئ لمدينة غزة - ٤

اإلسعاف والطوارئ، على ورشة نجاره وورشة ألمنيوم ألغراض صيانة مرافق وأثاث مؤسسات الهالل 

 .دمرتهما قوات االحتالل تدميراً كلياً

مرت قوات االحتالل سكن األطباء بشكل كامل بعد أن تركته يحترق بنيران د: مستشفى القدس في تل الهوى - ٥

 .قصفها، كما ألحقت تلك القوات أضراراً جزئية في صيدلية المستشفى بعد استهدافها بالقصف المباشر

لحقت بها أضرار جزئية بسبب قصف قوات االحتالل : عيادة مسجد خليل الوزير التابعة للهالل األحمر - ٦

 .للمسجد

قر الجمعية في شمال قطاع غزة الكائن قرب مفترق زمو، حيث تعرض لقصف مباشر، تسبب بأضرار م - ٧

 .بالغة في المقر

هذا وقد بلغ التقدير األولي لألضرار المادية التي لحقت بجمعية الهالل األحمر الفلسطيني جراء العدوان 

  .مليون دوالر أمريكي) ١٥(اإلسرائيلي حوالي 

  

 ٩:لطبية العسكريةالخدمات ا: رابعًا

، ومهمته األساسية تقديم في حكومة غزة الخدمات الطبية العسكرية جهاز يتبع وزارة الداخلية الفلسطينية

ومنشآته ومركباته للهجمات  الجهازتعرض أفراد وقد . الخدمات الصحية ألفراد قوى األمن التابعة للوزارة

ما تسبب في ، ة بباقي المؤسسات الصحية الفلسطينيةأسو العدوان على قطاع غزة،فترة خالل  اإلسرائيلية

، كما تضررت أربع جميعهم سقطوا وهم يزاولون عملهمو وإصابة خمسة آخرين تسعة من أفراده استشهاد

  .ف تابعة للخدمات الطبية العسكريةسيارات إسعا

                                                            
  .٢٥/١/٢٠٠٩عبد القادر العربيد، مدير الخدمات الطبية العسكرية في قطاع غزة، .لقاء مع د ٩
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  :األهلية الصحيةالمؤسسات : خامسًا

في توفير الرعاية الصحية األساسية في قطاع غزة، وبعضها بشكل ملحوظ  الصحية تساهم المؤسسات األهلية

يعمل في مجال توفير الرعاية الصحية الثانوية كاتحاد لجان العمل الصحي الذي تتبع له مستشفى العودة في 

  .شمال قطاع غزة

اية يحاول التقرير أن يستعرض بإيجاز األضرار التي لحقت ببعض المؤسسات األهلية العاملة في مجال الرع

 .الصحية خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

 :مستشفى العودة التابع التحاد لجان العمل الصحي - ١

لعب مستشفى العودة دوراً هاماً في التعامل مع العدد الكبير للجرحى الذين أصيبوا أثناء العدوان اإلسرائيلي، 

من المناطق التي كانت عرضة للقصف  وكان له مساهمة عبر سيارات إسعافه في إخالء المصابين والمرضى

وقد تعرض المستشفى وفرق اإلسعاف التابعة له لنيران االحتالل أكثر من مرة خالل العدوان . واالجتياح

عاماً، الذي يعمل مسعفاً متطوعاً في  ٣٢استشهد المسعف المتطوع، عرفة عبد الدايم، اإلسرائيلي، حيث 

مر الفلسطيني، عند تعرض سيارة إسعاف تابعة للعودة لقصف مستشفى العودة وفي جمعية الهالل األح

، كما أصيب خمسة من ضباط اإلسعاف والمسعفين ٢٠٠٩يناير  ٤مباشر من دبابات إسرائيلية بتاريخ 

كما . التابعين للمستشفى بجراح مختلفة وهم يحاولون إنقاذ الجرحى وانتشال جثث الضحايا خالل العدوان

وتعرض مرآب السيارات المالصق لمستشفى . عتين للمستشفى بشكل جزئيتضررت سيارتي إسعاف تاب

العودة لقصف إسرائيلي استهدف سيارة للشرطة المدنية كانت متوقفة فيه، ما تسبب في تهشم زجاج 

  ١٠ .المستشفى وإصابة العاملين فيه والمرضى بحالة من الهلع

 :اتحاد لجان الرعاية الصحية - ٢

ية بقصف مبنى عيادة االتحاد الكائن غرب مدينة غزة بشكل مباشر، والمبنى قامت طائرات االحتالل الحرب

عبارة عن مركز للرعاية الصحية األولية يخدم بشكل أساسي سكان مخيم الشاطئ لالجئين، وهو يحتوي أيضاً 

سيارات إسعاف مهيأة بشكل خاص (وقد أسفر القصف عن تدمير ثالث عيادات متنقلة . على مكاتب إدارية

  ١١.، إضافة إلى إلحاق أضرار في مبنى اإلدارة ومبنى العيادة التابعين للمؤسسة)ون عيادة ميدانيةلتك

 :مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية -٣

وهو المشتسفى الوحيد الذي يقدم خدمات التأهيل للحاالت الصعبة، بما فيها اإلعاقة الشديدة التي تتطلب بقاء 

وقد تعرض المستشفى الذي يقع شمال شرق مدينة غزة إلى قصف . لفترات طويلة ستشفىالمريض في الم

وعلى . مباشر ومتعمد من قبل مدفعية االحتالل، وذلك بعد إبالغ إدارة المستشفى بنية قوات االختالل قصفه

إلدارة  الرغم من االتصاالت التي أجرتها إدارة المستشفى باللجنة الدولية للصليب األحمر، وتأكيد اللجنة

أصاب القصف غرف مبيت المرضى المستشفى بأن المستشفى ومبانيه في مأمن من استهداف االحتالل، فقد 

في المستشفى قبل أكثر أماناً خليت منهم حيث تم نقلهم إلى موقع آخر بشكل مباشر، والتي كانت قد ُأ

                                                            
  .٢٧/١/٢٠٠٩لقاء مع مروان أبو ناصر، المدير اإلداري لمستشفى العودة التابع التحاد لجان العمل الصحي،  ١٠
  .لومات البحث الميداني لمركز الميزانبحسب مع ١١
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زة والمباني نتيجة القصف ساعات من القصف، كما لحقت بالمستشفى أضراراً جسيمة في المعدات واألجه

  ١٢.المتكرر الذي تعرض له الحقاً

  

  :التنسيق إلخالء الجرحى والمرضى وانتشال جثامين الشهداء
يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية "منها على أن ) ١٧(شددت اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 

اء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين واألطفال والنس

لكن هذه الترتيبات ". ولمرور رجال جميع األديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق

وقد اقتصر التنسيق إلخالء الجرحى والمرضى عبر دائرة . لم تحترم أثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

ط في وزارة الصحة الفلسطينية وفق اآلليات المتبعة في األوقات العادية، بينما ساهمت اللجنة التنسيق واالرتبا

الدولية للصليب األحمر في إجراء اتصاالت لغرض تنسيق الوصول إلى الجرحى والضحايا في مناطق 

  .عمليات قوات االحتالل

  :وكان التنسيق خالل العدوان يتم وفق اآللية التالية

 .ئرة التنسيق واالرتباط بوجود شهداء أو جرحى أو مرضى في منطقة معينةتُبلَّغ دا -

 .تقوم الدائرة بتقديم طلب للجانب اإلسرائيلي للسماح للفرق الطبية المعنية للتوجه إلى موقع الحدث -

ساعة أو  ٢٤يرد الجانب اإلسرائيلي بالموافقة أو الرفض، وكان الرد يتأخر في حاالت كثيرة لفترة تصل ل -

 .يديز

في بعض األحيان يبادر االرتباط اإلسرائيلي بإبالغ نظيره الفلسطيني بوجود جرحى أو شهداء أو مرضى في  -

١٣.طلب بأن تتوجه األطقم الطبية إلى المكانمنطقة معينة وي  

لقد كان التنسيق يتم في بطء شديد، حيث كان يستغرق في كثير من األحيان فترات طويلة تصل إلى يوم 

الرغم من سخونة األحداث وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع كامل، على 

وعلى مدار الساعة، األمر الذي كان يؤدي إلى وفاة المصابين والمرضى أو تدهور حالتهم الصحية بسبب 

النتشال  على سبيل المثال، أدت مماطلة االحتالل في التنسيق. النزيف المستمر وتاخر وصول اإلسعاف

المصابين من عائلة شراب شرق خانيونس إلى استشهاد اثنين من أفرادها، وهي عائلة أصيب ثالثة من 

أفرادها بجراح بعد أن أطلقت عليهم قوة إسرائيلية النار بشكل مباشر وهم في طريقهم إلى منزلهم شرق مدينة 

، )عاماً ٢٨(، وابنيه الشابين كساب، )عاماً ٦٤(، وهم األب محمد شراب، ٢٠٠٩يناير  ١٦خان يونس بتاريخ 

يشار إلى أن االبن األصغر، إبراهيم، أصيب في فخذه، وبقي ينزف منذ الساعة ). عاماً ١٨(وإبراهيم 

صباح اليوم التالي، أما اإلبن اآلخر، من ) ١٠(من ظهيرة اليوم الذي أصيب فيه إلى الساعة ) ١٢:٣٠(

وكان جيش . حيث كان أصيب بعدة عيارات نارية في الصدركساب، فتوفي بعد إصابته بفترة قصيرة، 

                                                            
  .٢٨/١/٢٠٠٩لقاء مع جمال عدوان، رئيس قسم الشؤون اإلدارية في مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية،  ١٢
 .٢٧/١/٢٠٠٩لقاء مع رفعت محيسن، مدير التنسيق واالرتباط في وزارة الصحة الفلسطينية،  ١٣
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االحتالل أثناء تنفيذه الجتياح أو توغل في منطقة ما يرفض بشكل قاطع التنسيق لدخول سيارات اإلسعاف، 

  ١٤.بذريعة  اندالع اشتباكات في المنطقة وأن دخول فرق اإلسعاف والدفاع المدني قد يعرضها للخطر

ان الميدانية وكذلك مدير التنسيق واالرتباط في وزارة الصحة إلى أنه في كثير من وتفيد مصادر مركز الميز

على الرغم من وجود تنسيق األحيان تعرضت األطقم الطبية لإلعاقة وحتى لالستهداف وإطالق النيران 

ات للتوجه إلى مكان محدد ونقل مصابين أو مرضى أو شهداء، وكانت قوات االحتالل تتذرع للجه مسبق لها

  ١٥.المعنية بأن التنسيق على أرض الميدان صعب في ظل ظروف القتال واالشتباكات

  حول سلوك قوات االحتالل مع أطقم اإلسعاف رغم التنسيق المسبق حسب األصول )١( إفادة

  كايد عبد الهادي عبد القادر أبو عوكل : االسم

الرصاص اإلسرائيلية المعروفة باسم العسكرية حملة الومنذ بدء  .عمل كسائق إسعاف في وزارة الصحةأ

إلنقاذ وإخالء الكائن في بيت الهيا، في مستشفى كمال عدوان  اًمتواجد كنتالمصبوب على قطاع غزة 

  .الشهداء والجرحى

في سيارة اإلسعاف لوحدي  ت، ذهب٧/١/٢٠٠٩من مساء يوم األربعاء الموافق  )١٤:٣٠(عند حوالي الساعة 

بناء على تنسيق مسبق، وإشارة وصلتني من مسئول التنسيق في وزاره الصحة " ايرز"إلى معبر بيت حانون 

في محيط معبر  )١٥:٠٠(عند الساعة  ضرورة تواجديالتنسيق ب ت تعليمات، حيث قض"رفعت محيسن"

بسيارة  توصل ماعند لكنوذهبت للمكان، و .على المعبر نفسه الستالم جثة من الجانب اإلسرائيلي )ايرز(

متر عن المعبر، الحظت وجود تجريف وخراب  ١٠٠٠على بعد حوالي وهي لى منطقة الجمارك، إاإلسعاف 

ترابية رملية عالية تحول دون وصول سيارة اإلسعاف للمعبر، فاتصلت  كبير في المنطقة، وأن هناك سواتر

في المكان حتى يجب علي االنتظار أنه بالمسئول عن التنسيق في وزارة الصحة وأبلغته بما شاهدت، فقال لي 

ي ضابط االرتباط بمن مساء األربعاء ذاته، اتصل  ١٨:٠٠وعند حوالي الساعة  .بتعليمات جديدة يغبالإ

علي أن أمشي أنه باللغة العربية وأبلغني بأنه ال يمكن لسيارة اإلسعاف الوصول للمعبر، و كلمنياإلسرائيلي، و

يه من جهة الشمال، ففعلت، ومشيت على األقدام حتى على األقدام وبصورة بطيئة تجاه المعبر حتى أصل إل

وكان  ."٥/٥" ، والمعروف باسموصلت إلى محيط المعبر حيث مكتب التنسيق واالرتباط التابع للشؤون المدنية

توقفت هناك،  .منتشرة شرقاً وغرباً على مسافات بعيدة عسكرية إسرائيليةالمكتب فارغاً وكنت أشاهد آليات 

، وبعد ندك وال تتحرك حتى نأتيك بالجثةقف ع: ط اإلسرائيلي عبر جهاز الالسلكي و قال ليفاتصل بي الضاب

الين العرب العاملين حمجثمان بمساعدة اثنين من العليها دقائق شاهدت رجالً مسناً يجر عربة  )١٠(مرور 

                                                            
  .المرجع السابق ١٤

 جانبنا ومن: ...١٣/١/٢٠٠٩ن مشترك للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر حول األزمة في غزة، ورد في بيا ١٥

 تعجز بينما مستشفى إلى الوصول يستطيعون ال وحدهم يعانون وتُركوا لحالهم خلّوا قد الجرحى من العديد كون نستنكر نحن

 لم اإلسعاف سيارات ألن نحبهم قضوا قد الجرحى بعض إن بل. إليهم الوصول عن الطبية الرعاية متخصصو أو اإلسعاف سيارات

 رفع، إسرائيل وباألخص، النزاع أطراف جميع نناشد ونحن .المناسب الوقت في إليهم للوصول الالزمة التصاريح على تحصل

 الدولي للقانون وفقاً أنه على لتأكيدا نعيد أن ونود. إنقاذاً لألرواح بعملهم يقوموا أن لهم يتسنى حتى الطبية األفرقة على القيود

أنظر صفحة اللجنة . تمييز ودونما إبطاء دونما وإجالئهم ورعايتهم الجرحى نقل واجب المعنية األطراف جميع على يقع اإلنساني

http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htmlall/palestine‐: الدولية للصليب األحمر على االنترنت على الرابط

130109?opendocument‐news . 
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ت الشهيد على كتفي، بإمكانك أن تأخذ جثمان الشهيد، فحمل: في المعبر، فقلت للضابط أنهم وصلوا، فقال لي

، وشاهدت صدفة بعض العربات المخصصة لحمل الحقائب عائداً باتجاه سيارة اإلسعاف حركتوبدأت بال

ورافقني  ،ين أدراجهماالمحعاد ال ، وقدإحداها علىموجودة على جانب الطريق، فوضعت جثمان الشهيد 

المسن الذي رافقني أن الشهيد هو أحمد  جلالر خبرنيأمشي بالجثمان تجاه سيارة اإلسعاف، أثناء الو .المسن

وأن المسن الذي  ،سنوات) ٨(وهو طفل يبلغ من العمر  ،جابر جبر أبو حويج، من منطقة التفاح شرق غزة

ول لمستشفى يرافقني هو خاله، وأن الطفل قد أصيب جراء قصف إسرائيلي في حي التفاح قبل أيام، وح

مع الطفل قد ُأخذ خال الوكان  .التي أصيب بها هحق متأثراً بجراحفي تل أبيب، وتوفي في وقت ال" شتاين"

قمت بسحب العربة التي تقل الشهيد بقوة وسط الرمال والحواجز الرملية التي خلفتها حركة اآلليات . تهلمرافق

أبلغت ضابط االرتباط عندئذ و ،العسكرية اإلسرائيلية، وتابعت المسير حتى وصلت إلى سيارة اإلسعاف

اإلسعاف، ثم تحركت إلى مستشفى الشفاء وعند وصولي هنالك لم نجد إلى سيارة سرائيلي أني وصلت اإل

عن آخرها، ووجدت بصعوبة له مكان ووضعته فيه، مملوءة  ، حيث كانتمتسعاً في ثالجات الموتى للجثمان

 .            مستشفى كمال عدوانى لإثم عدت 

  

  

  مع أطقم اإلسعاف رغم التنسيق المسبق حسب األصولحول سلوك قوات االحتالل ) ٢(إفادة 

  عامر محمد خليل مطر :االسم

  سائق إسعاف في وزارة الصحة: العمل

عند حوالي ، ، في محطة مستشفى كمال عدوان شمال غزةةالفلسطيني عمل كسائق إسعاف في وزارة الصحةأ

 ةالتنسيق في وزار يمسئول توجهت بناء على تعليمات، ٨/١/٢٠٠٩من مساء الخميس  ١٣:٣٠الساعة 

تتبعان لوكالة الغوث إلى منطقة  "جيب"سيارتين من نوع  ، تفيد بأن هناك تنسيق لنا للتوجه بمصاحبةالصحة

يعمل في وكالة شخص إلخالء محافظة شمال قطاع غزة،  يعزبة عبد ربه، الكائنة شرق مدينة جباليا ف

لم نكن متأكدين إن كان الرجل . في الوكالةم الصيانة يعمل في قس الذي كانالغوث، وهو سمير رشيد محمد 

التابعة  "الجيب"وكانت إحدى سيارتي  .بوقت طويلأنه كان قد أصيب قبل ذلك ببلغنا حياً أم ميتاً، حيث ُأ

ة والثانية في المؤخر ،وهي سيارة مصفحة ويستقلها أجانب يلبسون دروعا واقية ،في مقدمة الموكبللوكالة 

وصلنا إلى مفترق زمو حيث مدخل عزبة عبد ربه من  .لوكالةوموظفون عرب يعملون في ايستقلها طبيب 

من مساء الخميس، وبعد دخولنا شارع عزبة عبد ربه بحوالي  ١٣:٤٠طريق صالح الدين عند حوالي الساعة 

كرية جمعية الهالل األحمر جنوب الشارع سمعت أصوات آليات عسالطوارئ التابع لمقر حيث يقع متراً  ٥٠

بسيارة الجيب  ترتطم )العيارات النارية(الرصاص من  سمعت صوت زخاتفي المكان لكني لم أشاهدها، ثم 

المتقدمة التي تقل األجانب، وشاهدت دحاناً يتصاعد وبخار ماء يخرج من مقدمة السيارة على الرغم من أنها 

خوفاً من أن نتعرض  صار لألسفلمصفحة، فنزلت أسفل المقود داخل سيارة اإلسعاف ونزل زميلي محمد ن

األمامي  "الجيب"ي يتقدم نحو الخلف "الجيب"دقائق، ثم شاهدت خمسة  لحوالي، استمر إطالق النار إلطالق النار

انسحبنا جميعاً من المكان وفعدت بسيارة اإلسعاف للخلف،  ،للخلف يستديرون عائدينني، ثم شاهدتهم ويتجاوز

ومن ثم عدت بسرعة لمستشفى كمال عدوان، وهنالك تفقدت سيارة اإلسعاف  وافترقنا عند طريق صالح الدين
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، بعد عدة أيام وقد فارق الحياة جدوقد علمت الحقاً أن الشخص الذي كنا نحاول انتشاله قد و .فوجدتها سليمة

 ١٨م حيث لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليه إال بعد انسحاب قوات االحتالل من عزبة عبد ربه يو

، وأن وكنت قد سمعت أن أسرة الضحية غادروا منزلهم حسب أوامر الجيش اإلسرائيلي. ٢٠٠٩يناير 

  .الضحية كان حياً عندما غادروا المنزل
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بنيران االحتالل وإعاقتهم ومنعهم من  استهداف األطقم الطبية وفرق الدفاع المدني
عدوان الخالل المدني  واستهداف المنشآت الصحية ومنشآت الدفاع تأدية عملهم،

  :)استعراض ألهم الحوادث( "عملية الرصاص المصبوب"سرائيلي على غزة اإل
  

  :استهداف سيارات وطواقم اإلسعاف والدفاع المدني .١
 

تعرضت سيارة إسعاف تابعة للهالل األحمر ألضرار عند قصف الطائرات الحربية اإلسرائيلية لمقر اإلدارة 

  .، حيث كانت تتواجد بالقرب من المكان٢٧/١٢/٢٠٠٩اريخ المدنية سابقاً شمال غزة بت

  

من فجر يوم  ١:٥٠اإلسرائيلية بصاروخ واحد على األقل عند حوالي الساعة  الحربية قصفت الطائرات

سيارة إسعاف يستقلها طاقم مؤلف من ثالثة أفراد وهم الدكتور إيهاب عمر  ،٣١/١٢/٢٠٠٨األربعاء الموافق 

 ٣٠(وهو مدير عيادة الزيتون في مدينة غزة، والمسعف محمد سعيد أبو حصيرة،  ،)عاماً ٣٣(المدهون، 

وكان الطاقم الطبي متوجهاً إلى منطقة جبل الريس ). عاماً ٣٠(حشمت عجور،  ضابط اإلسعاف، و)عاماً

وعند وصولهم إلى  .أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في المكان همالكائنة في شمال شرق مدينة غزة حيث وردت

مما تسبب في مقتل المسعف أبو حصيرة إسرائيلي المنطقة وبمجرد ترجلهم من السيارة استهدفهم صاروخ 

وصفت جراح ونفسه، على الفور فيما فارق الدكتور المدهون الحياة متأثراً بجراحه صباح يوم األربعاء 

  .كمال عدوان شمال القطاع إلى مستشفى نقلهماعجور بأنها خطيرة، وتم  ضابط اإلسعاف

  

 ٠٢/٠١/٢٠٠٩من صباح يوم الجمعة الموافق  ٩:٤٠قامت طائرات االحتالل الحربية عند حوالي الساعة 

بقصف منزل المواطن نظمي مهنا الواقع جنوب غرب مدينة دير البلح، وبعد أن وصلت سيارة إسعاف تابعة 

مت طائرات االحتالل بقصف المكان مرة ثانية، ما لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني إلى مكان القصف، قا

 القصف وألحق ،)عاماً ٤٠(، وعوني خطاب )عاماً ٢٦(تسبب في إصابة المسعفين مازن صبحي أبو مصبح 

  .أضراراً في سيارة اإلسعاف

  

 ، سيارة إسعاف تابعة لمستشفى٤/١/٢٠٠٩اإلسرائيلية صباح يوم األحد الموافق  الحربية استهدفت الطائرات

العودة التابع التحاد لجان العمل الصحي، على الطريق المؤدي إلى منطقة العطاطرة، غرب بيت الهيا، وقد 

متأثراً بجراحه عند حوالي الساعة  ،)اًعام٣٣( ،أسفر القصف عن استشهاد المسعف المتطوع عرفة عبد الدايم

 ،)اًعام٤٠( ،سعاف، خالد أبو سعدةمن بعد ظهر اليوم نفسه، كما أسفر القصف عن إصابة ضابط اإل الثانية

  .بالغةح ابجر ، أصيب)عاما٢٢ً( ،المسعف عالء أسامة سرحانوفي الرأس،  طفيفةإصابة 
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سيارة  ،٤/١/٢٠٠٩من مساء األحد  ١٦:٠٠قصفت الطائرات اإلسرائيلية بصاروخ واحد عند حوالي الساعة 

ثالثة مسعفين  استشهاد، ما أسفر عن الزيتونكانت متوجهة إلنقاذ جرحى تم اإلبالغ عنهم شرقي حي  إسعاف

  ).عاماً ٢٤( ،، وياسر كمال سعيد)عاماً ٢٥(، ورأفت عبد العال ،)عاماً ٢٥( ،أنس فضل نعيم: هم

  

، سيارتي إسعاف تتبعان لجمعية الهالل بنيرانها رب بيت الهياغ استهدفت الدبابات اإلسرائيلية المتوغلة

، ما أسفر عن تضرر السيارتين بشكل ٥/١/٢٠٠٩من يوم االثنين  ١٧:٣٠ األحمر الفلسطيني، حوالي الساعة

جزئي، ويذكر أن سيارتي اإلسعاف كانتا في طريقهما إلخالء جرحى وقتلى في منطقة العطاطرة بعد تنسيق 

  .مسبق مع اللجنة الدولية للصليب األحمر

  

بينما كان يحاول إطفاء  ،٥/١/٢٠٠٩ن ، يوم االثنيطاقماً من رجال الدفاع المدنيقصفت طائرات االحتالل 

الكائن خلف برج  حريقاً نشب إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف ساحة مقر اتحاد لجان الرعاية الصحية

  .غرب مدينة غزة، ولم يصب أحدالشفاء السكني 

  

، سيارتي إسعاف تابعتين للهالل ٦/١/٢٠٠٩يوم السبت  مساءمن  ٢٠:٣٠تعرضت عند حوالي الساعة 

ألحمر لنيران االحتالل، وذلك بعد قصف منزل لعائلة الكرد في جباليا، حيث توجهت سيارات اإلسعاف إلى ا

المكان بعد قصفه أول مرة إلخالء المصابين والشهداء، لكن معاودة الطائرات الحربية لقصف المنزل مرة 

  .أخرى أدى إلى تضرر جسم السيارتين وتهشم الزجاج األمامي والخلفي

  

 تابعة للهالل األحمر إلى طواقم طبية ةإلدخال ثالثبين الهالل األحمر الفلسطيني والصليب األحمر  تنسيقتم ال

من مساء يوم السبت الموافق  ١٣:٤٥ وذلك عند حوالي الساعة بيت الهيا، غرباإلسراء  حي منطقة

 ةصيبت السيارة بخمس، وبعد دخول المنطقة أطلقت قوات االحتالل النار على سيارة إسعاف وأ١٠/١/٢٠٠٩

  .أعيرة نارية

  

، تجاه برج حمودة ١٢/١/٢٠٠٩من مساء االثنين  ١٦:١٧أطلقت طائرة استطالع صاروخاً حوالي الساعة 

، عاجلتهم الفرار تحسباً لمعاودة القصفالكائن في منطقة الزرقاء في جباليا البلد، وأثناء محاولة سكانه 

، )عاما١٨ً(آيات كمال البنا، : ائف تجاه البرج، ما أسفر عن استشهادالمدفعية اإلسرائيلية بإطالقها عدة قذ

وذلك عند حوالي ، وعندما وصلت سيارات اإلسعاف إلنقاذ الجرحى .وإصابة أربعة من السكان بينهم طفلين

: ما أسفر عن استشهاد الطابق الرابع في البرج،توالت القذائف فأصابت إحداها  ،مساء ١٦:٢٢الساعة 

 ،)عاما٢٥ً(، وإصابة ضابط اإلسعاف أحمد عبد الباري أبو فول، )عاما٢٨ً(عيسى عبد الرحيم صالح الدكتور 

البرج إلى استشهاد فريال كمال البنا،  كما أدى قصف وهما يحاوالن نقل جثة مواطن استشهد في القصف،

  .، وإصابة خمسة مواطنين آخرين)عاما٢٠ً(، ومصطفى جمعة الباشا، )عاما٢٣ً(
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  استهداف طواقم اإلسعاف بنيران االحتالل: )١( إفادة

  خالد أبو سعدة: مقدم اإلفادة

  .سائق إسعاف في مستشفى العودة: العمل

، تحركت بسيارة اإلسعاف التابعة ٤/١/٢٠٠٩من مساء يوم األحد الموافق ) ٢٢:٢٠(عند حوالي الساعة 

ان وعرفة هاني عبد الدايم، استجابةً عالء أسامة سرح: لمستشفى العودة، وبرفقتي المسعفين المتطوعين

التصال هاتفي إلخالء جرحى من منطقة تقع قرب الدوار الغربي في بيت الهيا، وكنا جميعاً نرتدي بزات 

، عند وبمجرد وصولنا إلى الدوار الغربي الكائن شرق منطقة العطاطرة. اإلسعاف التي تحمل شارات مميزة

يها قوات االحتالل، توجهنا نحو الجنوب على طريق بيت الهيا الغربي، القُرعة الخامسة التي توغلت فمنطقة 

حيث وصلنا إلى المكان ورأينا عدد من المواطنين الجرحى الذين سقطوا في أحد الشوارع المتفرعة من 

نزل . الطريق جهة الغرب، وبالتحديد الشارع الذي يصل لمدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنين

عالء وعرفة كي ينقال الجرحى إلى سيارة اإلسعاف، حيث تواجد في المكان ثالثة جرحى، بينما المسعفان 

بقيت خلف مقود السيارة استعداداً لالنطالق نحو المستشفى، فنقل المسعفان الجريح األول والثاني إلى داخل 

يارة إسعاف أخرى لنقله، سيارة اإلسعاف، ثم ذهبا إلحضار الجريح الثالث حيث لم تتواجد في المنطقة أي س

وعندما وصلوا بالجريح إلى باب سيارة اإلسعاف الخلفي همت بالخروج من السيارة لمساعدتهما، عندها م

ذفت بفعل قوة االنفجار إلى خارج السيارة، وبعد فوجئت بانفجار قوي يضرب مؤخرة سيارة اإلسعاف، وقُ

نهضت وتوجهت إلى مؤخرة سيارة اإلسعاف لحظات قمت بتفقد نفسي فوجدت أنني مصاب في رأسي، ف

، وشاهدت المصاب )ينطق الشهادتين(شاهدت زميلي عرفة يجثوا على ركبتيه ويتشاهد . ألطمئن على زمالئي

الثالث الذي كان زمالئي ينقلونه إلى سيارة اإلسعاف ممداً على األرض وقد فقد رأسه وساقيه، ولم أعثر على 

، ثم سمعت صوته يستغيث، فتبعت الصوت ووجدته ملقي أمام سيارة زميلي عالء خلف سيارة اإلسعاف

اإلسعاف، فقمت باالتصال بهاتفي المحمول بمستشفى العودة وبالهالل األحمر طلباً للنجدة، وكان زميلي عرفة 

في هذه األثناء ينزف من صدره ويده وساقه اليمنى، وعالء ينزف من أجزاء متفرقة من جسده ويشكوا من 

وصلت سيارتي إسعاف تتبعان للخدمات الطبية وقمت بمساعدة مسعفي الخدمات بحمل زميلي عرفة . ساقيه

ت أن المصاب الذي كان في المقعد الجانبي دإلى السيارة وعدت باتجاه سيارة اإلسعاف التي أعمل عليها فوج

ووجدت أن الباب الخلفي  قد تقطع إلى أشالء، أما الجريح الذي كان على حمالة الجرحى فكان على قيد الحياة،

ثم وصلت إلى المكان سيارات . سم) ٥٠(لسيارة اإلسعاف قد أصيب بشكل مباشر وفيه فتحة قطرها حوالي 

إسعاف عديدة تتبع لمستشفى كمال عدوان والهالل األحمر، وتم نقلي مع عرفة في إسعاف الخدمات الطبية 

ُأعلن عن  ١٣:٤٥ر وصولنا، وعند حوالي الساعة نحو مستشفى العودة، حيث ُأدخل إلى غرفة العمليات فو

وقد تبين أن اإلصابة التي تعرضت لها كانت طفيفة، حيث عدت إلى العمل بعد ثالثة . استشهاده في المستشفى

وبعد انسحاب قوات االحتالل من المنطقة عدت إلى مكان الحادث، والحظت أن الموقع الذي استهدفت . أيام

مكشوفاً لموقع كانت تتمركز فيه دبابات إسرائيلية، ولهذا فإنني أعتقد أن القذيفة التي فيه سيارة اإلسعاف كان 

أصابتنا كانت قذيفة دبابة كانت تراقبنا، وأعتقد أن طاقمها كان يمكنه رؤية سيارة اإلسعاف، واإلشارات التي 
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وهو يقوم بمحاولة لنقل  عليها وعلى مالبسنا، وأنهم كان لديهم الوقت والقدرة على مشاهدة طاقم اإلسعاف

  .الجرحى
  

  بنيران االحتالل استهداف طواقم اإلسعاف: )٢(إفادة 

  .أحمد عبد الباري العبد أبو فول: مقدم اإلفادة

  .ضابط إسعاف في الدفاع المدني والهالل األحمر: العمل

في الدفاع المدني  عاماً، وأعمل ضابط إسعاف) ٢٥(اسمي أحمد عبد الباري العبد أبو فول، وأبلغ من العمر 

على قطاع غزة، عند حوالي الساعة  ةخالل الحرب اإلسرائيلي. وكذلك لدى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

، وردني اتصال هاتفي من مركز اإلسعاف والطوارئ ١٢/١/٢٠٠٩من مساء يوم االثنين الموافق  ١٠:٣٠

يارة اإلسعاف إلى برج حمودة الكائن في حي بجمعية الهالل األحمر الفلسطيني، يعلمني بضرورة التوجه بس

وعلى الفور توجهت . الزرقاء بجباليا البلد شمال غزة، ويفيد بوجود شهداء وجرحى من المدنيين داخل البرج

كان خلفنا عدد من سيارات اإلسعاف التابعة وبسيارة إسعاف يقودها زميلي خالد أيوب، تابعة للدفاع المدني، 

الفلسطيني والخدمات الطبية، وكان القصف الجوي والبري مستمر بكثافة من قبل  لجمعية الهالل األحمر

وصلت وزمالئي إلى البرج بعد حوالي . طائرات ودبابات االحتالل المتوغلة منذ بداية العملية العسكرية البرية

من البرج ثم دقائق من تقلقينا البالغ، وفور وصولي شاهدت عدة سيارات مدنية تقوم بإخالء المصابين  ١٠

نزلت وزمالئي من سيارات اإلسعاف ودخلنا البرج، ثم بدأت أتفقد الشقق السكنية في كل طابق للبحث عن 

مصابين، حتى وصلت إلى الطابق الرابع من البرج، حيث شاهدت شاب من عائلة الباشا ممدداً على األرض 

الحمالة التي جلبتها معي فور  تمكنت من حمل الشهيد ووضعته بصعوبة على. وجسده ممزق إلى أشالء

صعودي البرج، ثم وصل في تلك اللحظة زميلي الدكتور عيسى صالح، حيث طلبت منه أن يحمل معي 

الشهيد للخروج من المكان بسرعة خوفاً من القصف مرة أخرى من طائرات ودبابات االحتالل التي لم تتوقف 

عيسى من الخلف ثم سرنا قليالً، . مام، بينما حمل دحملت أنا من ناحية األ. عن قصف المنطقة بشكل عشوائي

فسمعت . حيث وصل لمساعدتنا شخص مدني، وحينها سقط على الطابق الرابع حيث كنا، صاروخاً آخر

عيس ممداً على األرض .انفجار قوي وتناثرت الشظايا والدخان والغبار في المكان بأكمله، ثم شاهدت د تصو

ُأصبت أنا بشظايا في رأسي وقدمي وسقطت على األرض ولم وى أشالء، ورأسه مقطوعة وجسده ممزق إل

حضر مواطن يدعى محمود مهرة وقام بحملي إلى سيارة اإلسعاف المتوقفة على  بعد وقت قصيرأفقد الوعي، 

  .نقلت إلى مستشفى العودة في تل الزعتر وتلقيت العالج الالزموباب البرج 
  
  

  بنيران االحتالل فاستهداف طواقم اإلسعا: )٣(إفادة 

  حازم يحيي بدوي البراوي          : مقدم اإلفادة

  .ضابط إسعاف في الخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية: العمل

 ١٥:١٥أعمل ضابط إسعاف في الخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية منذ عام تقريباً، عند حوالي الساعة  

، ورد اتصال هاتفي من مجهول يفيد بوجود مصابين في شارع ٤/١/٢٠٠٩من مساء يوم األحد الموافق 

في تل الهوى غرب مدينة غزة على امتداد شارع الصناعة في أرض عائلة الدحدوح، وفور تلقي البالغ ) ١٠(
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توجهت سيارتي إسعاف إلى المكان، األولى كان فيها زميلي يحيى حسين سائق اإلسعاف وزميلي المسعف 

رافقني فيها زميلي ياسر شبير ورأفت عبد العال حيث ولسيارة األخرى كنت أقودها أنس فضل نعيم، وا

وكان الوضع في المنطقة هادئ نسبيا وطائرات االحتالل . دقائق) ١٠(استغرق وصولنا للمكان حوالي 

سابقا  "نيتساريم"كما أن دبابات االحتالل كانت متوغلة في منطقة مستوطنة . الحربية تحلق في سماء المدينة

وصلنا إلى المكان المذكور ودخلنا بسيارتي اإلسعاف في شارع فرعي جنوب . وتتجه غرباً باتجاه البحر

ناحية منزل لعائلة  اتجهت غرباًو، مفترق شارع أحمد ياسين داخل أرض ترابية تعود ملكيتها لعائلة قزعاط

، علمت الحقا بأن اسمه عمر )اًعام١٢(شاهدت طفالً بعمر حوالي  عندها، البرادعي في نهاية الشارع

ثم أشار لنا ، حيث كان ينادي بصوت مرتفع على طواقم اإلسعاف، كان واقفا في أرض شملخ، البرادعي

سيارة اإلسعاف الثانية فتوجهت بسيارة اإلسعاف التي أقودها وكنت . بوجود إصابات داخل أرض شملخ جنوباً

يارة لكي أجعل مؤخرة السيارة ناحية المصابين لتسهيل أدرت السوعند وصلولي ، تسير خلفي نحو المكان

نزل زميلي ياسر شبير ورأفت عبد . مهمة زمالئي الذين يحملون المصابين وسرعة االنطالق إلى المستشفى

لجلب المصابين ) الحماالت(حيث كانوا يحملون النقاالت ، ثم نزل من السيارة الثانية زميلي أنس نعيم، العال

وعليه إشارة إسعاف من األمام والخلف وعليه حزام ) البرتقالي(ن الزي الخاص بالطواقم الطبية وكانوا يرتدو

وفي تلك األثناء أخذ زميلي يحيي حسن سائق السيارة الثانية، ينادي علي ليعلمني بأن . فسفور يضيء في الليل

أخذت عجالتها تدور في مكانها سيارة اإلسعاف التي يقودها قد علقت في األرض الترابية غير المعبدة حيث 

مت بالنزول وإذا بصوت انفجار كبير جداً خلف سيارة اإلسعاف التي مفتحت باب السيارة وه). غرزت(

فشاهدت دخان أسود وغبار يتصاعدان من ، فقفزت من السيارة بشكل ال إرادي ونظرت خلف السيارة، أقودها

يا شباب يا شباب "أصبت بحالة ذعر شديدة ورحت أنادي و. فلم أتمكن من الرؤية للحظات، مكان االنفجار

فنظرت إلى السيارة . أمتار زمالئي المسعفين وقد تحولوا إلى أشالء) ١٠(فشاهدت عن بعد حوالي ، "وينكم

ولحقت به على ، حيث ناديت على زميلي يحيي الذي يقود السيارة، فشاهدتها تنسحب من المكان شرقاً، الثانية

ثم ركبت في سيارة ، وإذا بانفجار آخر يدوي في المكان الذي كنت أقف فيه أول مرة، متراً) ٤٠(بعد حوالي 

وبقيت ، سمعت صوت عدة انفجارات في نفس المكان، اإلسعاف وبينما كنت وزميلي يحيي نغادر المكان

سعاف في وعدت وزميلي إلى مقر اإل، تعمل) الطوارئ(سيارتي التي نزلت منها مشغلة واإلضاءة السطحية 

االتصال مع فقام فوراً ب، بما حدث معنا) جمال أبو سلمية(وأبلغت مدير الوحدة ، مستشفى الوئام بتل الهوا

وبعد حوالي ، ووعد الصليب األحمر ببذل جهوده النتشال جثامين زمالئي، الصليب األحمر وأبغلهم بما حدث

وجه الهالل األحمر وقام بإحضار جثامين حيث ت، ساعة تم التنسيق بيننا وبين إسعافات الهالل األحمر

وذهبت مع بعض زمالئي النتظارهم في مستشفى الشفاء، وبعد حوالي ساعة من ذهابهم وصلت ، زمالئي

 ٢٠(، وزميلي وأنس نعيم )عاماً ٢٣(إسعافات الهالل األحمر وهي تحمل جثمان زميلي الشهيد ياسر شبير 

اً وكان جسده ممزقاً إلى أشالء بفعل شظايا القذائف التي سقطت الذي كان مصاباً بإصابات بالغة جد) عاماً

ولم يتمكن رجال اإلسعاف في الهالل . ثم استشهد بعد حوالي نصف ساعة من وصوله مستشفى الشفاء، علينا

لم تكن في ) جثته(ألن جسده ) عاماً ٢٠(األحمر من جلب جثمان زميلي الثالث الشهيد رأفت عبد العال 

توجه إسعاف الهالل األحمر وقام  ١٤:٠٠اليوم التالي خالل ساعات التهدئة حوالي الساعة وفي ، المكان

وجثة الطفل عمر البرادعي الذي كان ينادي على الطواقم الطبية ، بإحضار جثة زميلي رأفت عبد العال
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ين في ثم تمكن بعض المواطن، رأفت بدون رأسجثمان حيث أحضروا ، إلسعاف الجرحى فور وصولنا المكان

) ١٠٠(اليوم التالي من إحضار رأس زميلي الشهيد رأفت حيث علمت منهم بأن رأسه كانت على بعد حوالي 

  .متر من جثته

  

  بنيران االحتالل استهداف طواقم اإلسعاف: )٤(إفادة 

  حسن فوزي سعيد العتال: مقدم اإلفادة

  .ضابط إسعاف في جمعية الهالل األحمر: العمل

في حوالي  .جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، مركز إسعاف جباليا، منذ عشرة أعوام أعمل ضابط إسعاف في

 إلى، ورد اتصال هاتفي من أحد الموظفين ٧/١/٢٠٠٩، من ظهر يوم األربعاء الموافق ١٣:٠٠الساعة، 

حمر مركز اإلسعاف بالهالل األحمر، يفيد بوجود شهيد في منطقة مفترق زمو شرق جباليا، بجوار الهالل األ

خرجت . على امتداد شارع عزبة عبد ربه، حيث كانت قوات االحتالل اإلسرائيلي متوغلة في عزبة عبد ربه

دقائق من البالغ، وفور ) ٥(بسيارة اإلسعاف مع زميلي فايز العجرمي، ثم وصلنا إلى المكان بعد حوالي 

، ال أعرف اسمه، علماً )اماًع ٣٥(وصولي وجدت شهيداً ممداً على األرض وهو شخص مدني عمره حوالي، 

بأن جنود االحتالل كانوا يعتلون منازل المواطنين وأسطح البنايات العالية بشارع عزبة عبد ربه، نزلت من 

سيارة اإلسعاف أنا وزميلي فايز، ثم حملت وفايز حمالة الجرحى، وتوجهنا نحو الشهيد الملقى على األرض 

ثم مشينا لحوالي ثالثة أمتار باتجاه سيارة  ةهة، ووضعناه على الحمالبحمل الشهيد كل منا من ج وقمناشرقاً، 

باشر جنود االحتالل بإطالق النار باتجاهي وزميلي بكثافة بينما كنا نحمل الشهيد ونسير  حينهااإلسعاف غرباً، 

اص باتجاه اإلسعاف من فوق أسطح المنازل داخل شارع عزبة عبد ربه، وكنا أنا زميلي نرتدي الزي الخ

، ومن كثافة النيران اضطررنا إلى ترك جثمان الشهيد )اللون البرتقالي وعليه إشارة الهالل األحمر(باإلسعاف 

والركض تجاه سيارة اإلسعاف لالحتماء بها، وأثناء ذلك شعرت بألم شديد في فخذي األيسر، وفور تفقدي 

قام زميلي فايز بنقلي إلى مستشفى ، ثم أصابني لقدمي شاهدت الدماء تسيل من مدخل ومخرج عيار ناري

  .العودة في تل الزعتر
 

 :قصف مستشفيات ومراآز صحية ومقار الدفاع المدني .٢
، لمقر األمن الوقائي سابقاً في حي تل الهوى ٢٧/١٢/٢٠٠٩تسبب قصف طائرات حربية إسرائيلية بتاريخ 

رات إسعاف كانت تقف قبالة إضافة إلى تدمير ثالث سيا ،في تضرر مركز إسعاف غزة القريب من المقر

  .المقر

  

عيادة  ،٣١/١٢/٢٠٠٨من مساء األربعاء الموافق  ٢١:٥٠قصفت الطائرات اإلسرائيلية عند حوالي الساعة 

  .يونس ما تسبب في تدمير العيادة بالكامل خيرية في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان

  

 غرب، مقر اتحاد لجان الرعاية الصحية الكائن ٥/١/٢٠٠٩قصفت طائرات االحتالل الحربية يوم االثنين 

  .برج الشفاء السكني غرب مدينة غزة، ما تسبب في تضرر المقر وتدمير ثالث سيارات إسعاف تابعة لالتحاد
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في " ٢بلوك"منزل المواطن منار الكردي، الكائن في  ،٦/١/٢٠٠٩فجر يوم الثالثاء  قصفت طائرات االحتالل

ب سيارات اإلسعاف إلى المكان، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخاً ثانياً تجاه مخيم جباليا، وعند ذها

المنزل نفسه، ما تسبب في تطاير ركام المنزل تجاه سيارات اإلسعاف المتواجدة في المكان وهي سيارة 

الطبية  إسعاف تابعة لمستشفى العودة وثالث سيارات تابعة للهالل األحمر، وسيارة إسعاف تابعة للخدمات

  :مختلفة، كما أصيب كل من المسعفين اًوسيارة تابعة للدفاع المدني، حيث لحقت بالسيارات أضرار

 ٣٤(، نضال لبد، )عاماً ٢٦(، مؤيد أبو دغيم، )عاماً ٢٥(، إبراهيم العجرمي، )عاماً ٤٨(مجدي شحادة، 

، )عاماً ٣٣(إسماعيل غيث، ، حازم )عاماً ٤٩(، علي رجب خليل، )عاماً ٣٥(، صابر محمد عوض، )عاماً

، )عاماً ٢١(، جمال إبراهيم السيد، )عاماً ٢٨(، رمضان محمود حوسو، )عاماً ٣٤(حسن فوزي العتال، 

  ).عاماً ١٨(فوزي عبد الستار الكردي، 

  

، مقر ١٤/١/٢٠٠٩من مساء يوم األربعاء  ١٩:٠٠قصفت طائرات االحتالل الحربية عند حوالي الساعة 

ي حي النصر بالقرب من أبراج المقوسي شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة ستة من الدفاع المدني ف

  .العاملين في المقر بجراح مختلفة

  

أطلقت دبابات االحتالل المتوغلة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة نيران مدافعها الثقيلة عند حوالي الساعة 

 شفى القدس التابع لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني،تجاه مست ،١٥/١/٢٠٠٩من مساء يوم الخميس  ١٤:٠٠

ما تسبب في حدوث حريق في صيدلية المستشفى واحتراق أجزاء كبيرة من المركز االجتماعي التابع 

، ما اضطر إدارة المستشفى إلخالئه من العاملين والمرضى والمصابين وتوزيعهم على مستشفيات للمستشفى

مخازن إسعاف الهالل األحمر مقابل أبراج تل الهوى، ما أدى إلى  حتاللقصفت دبابات االالمدينة، كما 

  .المخازن والتي أتت على كافة محتوياتهااشتعال النيران في 
 

مركز إسعاف جباليا  ٣/١/٢٠٠٩من مساء يوم السبت  ٣:٠٠عند حوالي االسعة  قصفت الدبابات اإلسرائيلية

  .التابع للهالل األحمر، حيث تعرض لالحتراق

  

منقول عن تصريح (شهادة السيد أنطوان غران، رئيس مكتب اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة 

  ١٦):صحفي صادر عن اللجنة الدولية

 الهالل جمعية مجمع ،ساعة ٢٤ خالل الثانية وللمرة ،١٥/١/٢٠٠٩الموافق  الخميس ليل القذائف أصابت

 سيارات الفور على وأخلت. المبنى في النيران اشتعال في متسببة القدس مستشفى يقع حيث الفلسطيني األحمر

                                                            
 القتال من هرباً ملجأ عن مذعورين يبحثون القتال وسط المحاصرون المدنيون: اللجنة الدولية للصليب األحمر، تصريح صحفي ١٦

، أنظر صفحة اللجنة الدولية على االنترنت، ١٦/١/٢٠٠٩، المستعر

160109‐update‐http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/palestine. 
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 مليئة المنطقة كانت... الشفاء مستشفى إلى المرضى عشرات األحمر للصليب الدولية اللجنة ترافقها اإلسعاف

 مجمع من شخص )٧٠٠( وأخلينا. الموقع إلى اإلطفاء فرق مرافقة علينا كان ولهذا اإلسرائيلية بالدبابات

 في هناك فكان االضطراب شديد كان الوضع ولكن. الشفاء مستشفى إلى نقلوا مريض )١٠٠( همومن القدس

 ما كل البطانيات، من يكفي ما لدينا يكن ولم. ملجأ عن يبحثون شديد ذعر حالة في شخصاً )١٥٠( حديقتنا

  ... الماء هو لدينا كان

 مناطق وسط العالقين المدنيين إزاء البالغ قلقبال نشعر" اإلنقاذ فرق شخصياً رافق الذي" غران" السيد ويقول

 اإلسعاف سيارات طواقم إلى بالنسبة الخطورة شديد يزال ال الوضع إن. العواقب ألسوء والمعرضين القتال

  ".الجرحى إلى الوصول يحاولون الذين

 

  :إعاقة قوات االحتالل اإلسرائيلي لفرق الدفاع المدني واإلسعاف .٣
النار تجاه سيارة إسعاف تابعة للهالل األحمر  سرائيلي المتوغلة في عزبة عبد ربهاإل فتحت قوات االحتالل

وذلك خالل محاولتها  ،٧/١/٢٠٠٩األربعاء  ميومن صباح  ١١:٤٥عند حوالي الساعة  في عزبة عبد ربه،

خميس وفي يوم ال .من داخل منزله في عزبة عبد ربه ،)عاماً ٤٢(انتشال جثمان المواطن سمير رشيد محمد، 

، توجه موكب يضم سيارتين تتبعان لوكالة الغوث وسيارة إسعاف ١٣:٣٠عند حوالي الساعة  ٨/١/٢٠٠٩

تتبع لوزارة الصحة إلى المنطقة النتشال الجثمان، بعد تنسيق مسبق مع قوات االحتالل، وعند وصوله إلى 

عطبت إحدى سيارتي وكالة المكان تعرض الموكب إلطالق نار كثيف من آليات االحتالل المتوغلة، حيث ُأ

   .الغوث، وغادر الموكب المكان دون أن يتم مهمته

  

من مساء األربعاء  ١٩:٤٠استولت قوات االحتالل المتوغلة في منطقة عزبة عبد ربه، عند حوالي الساعة 

الجرحى إنقاذ عدد من سائقها سميح الشيخ  محاولة، على سيارة إسعاف تابعة لجمعية الفالح أثناء ٧/١/٢٠٠٩

  .في المنطقة، وقامت بعد ذلك بتدمير سيارة اإلسعاف

  

في منطقة شارع المحكمة، شرق جباليا،  ،٩/١/٢٠٠٩إسرائيلي مساء يوم الجمعة  قصف مدفعيتسبب 

، معظمهم من األطفال والنساء، وعندما توجهت طواقم بجراح من سكانها عشرةمنازل وإصابة  أربعاحتراق ب

النار  قوات االحتالل المتوغلة في منطقة عزبة عبد ربه تف إلى مكان الحريق أطلقالدفاع المدني واإلسعا

  .جبهاا، فعادت إدراجها ولم تتمكن من تأدية وتجاهها

  

  

  حول إعاقة عمل األطقم الطبية): ١(إفادة 

  سميح عطوة رشيد الشيخ: االسم
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  .سائق إسعاف في وزارة الصحة: العمل

، محطة مستشفى كمال عدوان، وأعمل كذلك سائقاً لسيارة ةالفلسطيني حةعمل كسائق إسعاف في وزارة الصأ

على رأس عملي خالل عملية  حيث بقيتإسعاف تابعة لجمعة الفالح الخيرية، وأسكن شرق عزبة عبد ربه، 

البرية، كنت أتواجد في منزلي  ةومنذ بدء العمليات العسكرية اإلسرائيلي .الرصاص المصبوب على قطاع غزة

وقد تعرض الحي . الخيرية تكمن من الخروج منه، وكانت معي سيارة اإلسعاف التابعة لجمعية الفالحولم أ

وكان إطالق قصف بعشرات القذائف المدفعية، إلى  ٧/١/٢٠٠٩منذ صباح يوم األربعاء الموافق  الذي أسكنه

أن أحاول  فقررت يجيرانمن بعض الجرحى من  من منزلي صرخات استغاثةسمعت . الرصاص مستمراً

خرجت ألستقل سيارة اإلسعاف المتوقفة خارج المنزل، فشاهدت  .سيارة اإلسعاف ومساعدتهمبالوصول لهم 

ومقابل المنزل الذي تأتي منزلي،  من متراً ٢٠ حوالي على الشارع العام على بعد ةتوقفإسرائيلية مدبابات 

 همأشار لي أحدوعندما رآني الجنود . ممتدةمنه صرخات االستغاثة، والذي يسكنه خالد عبد ربه، وأسرته ال

ه، فطلب مني إخالء سكان نحوت مشيبالتقدم نحوه قبل وصولي إلى السيارة، كنت أرتدي بزة اإلسعاف ف

أفراد من  ٩منزلي والخروج وإبالغ الجيران باإلخالء، فامتثلت لطلبه وخرجت أنا وعائلتي البالغ عددهم 

ى األقدام توجهت نحو اآلليات المتوقفة شمال منزلي، على شارع عزبة أطفال، مشياً عل ٣ضمنهم زوجتي، و

من مساء األربعاء نفسه، فأشار لنا أحد الجنود بالتوجه نحو  ١٥:٠٠ حوالي كانت الساعة .عبد ربه العام

الغرب وسلوك الشارع العام ففعلنا، وعند وصولنا إلى مسجد صالح الدين الكائن على الشارع العام شاهدت 

الصدر وخلع منطقة حتى  ناأوقفني الجنود، وأمروني وأوالدي الذكور برفع مالبسوبة تتوقف أمامه، دبا

حد الجنود االنتظار على الشارع مقابل الدبابة، وبعد أومن ثم طلب منا  ،البنطال والبقاء بالمالبس الداخلية

 ٨ه كان يجلس معنا في المكان وفي الوقت نفس .دقيقة، سمح الجنود لنا بارتداء مالبسنا ٣٠مرور حوالي 

بعد  .، وأخبروني بأن هناك شهداء من أفراد عائالتهم متروكين في منازلهم"أيوب"و "بدوان"أفراد من عائلتي 

، فمشيت وعائلتي والجيران، أثناء خارج عزبة عبد ربه لغربنحو اذلك أمرنا ضابط إسرائيلي بالتحرك 

 .ابات تحيط بهم، وبعضهم غُطي أكثر من نصف جسده بالرمالسيري شاهدت ثالثة جاثمين لشهداء كانت دب

ثر أمناً، كزمو وكانت المنطقة هناك أ فترقمشينا جميعاً حتى وصلنا طريق صالح الدين الرئيسي، عند م

فيما بعد علمت أن قوات االحتالل قد أخرجت جميع ولنا في جباليا البلد،  بفذهبت بعد ذلك وأسرتي إلى أقار

د ربه من منازلهم، ولم أعلم ما هو مصير سيارة اإلسعاف التي أقودها، والتابعة لجميعه الفالح سكان عزبة عب

وفي اليوم نفسه علمت أن أسرة جاري خالد عبد ربه قد تعرضت إلى إطالق نار مباشر من قبل  .الخيرية

عون ألن بنات خالد الثالثة، جنود إسرائيليين هم طاقم دبابة كانت متمركزة أمام منزلهم، وأنهم كانوا يطلبون ال

مه تعرضن إلطالق النار، حيث توفيت اثنتان من بناته، وأخبرني خالد فيما بعد أن ابنته الثالثة موجودة في وُأ

كما أخبرني خالد أن الجنود أمروا أسرته بمغادرة عزبة عبد ربه . بلجيكا للعالج، حيث أنها أصبحت مشلولة

حمل األطفال الجرحى وأمه لمسافة تقدر بكيلومترين، وأن سائق عربة مشياً على القدام، حيث اضطروا ل

وعندما عدنا . حصان اسمه أدهم حاول أن يساعدهم، فأطلق عليه الجيش اإلسرائيلي النار، فقتله هو وحصانه

، وجدنا جميع منازلنا ٢٠٠٩يناير  ١٨إلى منازلنا بعد انسحاب الجيش اإلسرائيلي من عزبة عبد ربه يوم 

وقد وجدت سيارة . ة، حيث فجر الجيش اإلسرائيلي المنازل العالية، وهدم المنازل األصغر بالجرافاتمهدم

  .اإلسعاف التي كنت أقودها محطمة تماماً تحت ركام منزلي
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  لتقديم معلومات لقوات االحتالل أعضائها  حدأإعاقة عمل أطقم اإلسعاف وتهديد  حول): ٢(إفادة 

  ). عاما٣٩ً(د محمود أبو ريدة، مروان محم: مقدم اإلفادة

  .سائق إسعاف في مستشفى خان يونس

في بلدة  امرأة جريحةعن  اًبالغ إلسعاف في مستشفى خان يونس تلقيتبينما كنت في عملي في محطة ا

 ٨:١٥عند حوالي الساعة الواقعة شرق مدينة خان يونس، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك خزاعة 

توجهت إلسعاف المصابة بواسطة سيارة إسعاف تابعة لوزارة ف، ١٣/١/٢٠٠٩الثاء الموافق من صباح يوم الث

سمع صوت إطالق نار وانفجارات بشكل أوعند وصولي إلى بلدة خزاعة شرق خان يونس بدأت  .الصحة

في  توجهت إلى عنوان اإلصابة .لقوات االحتالل تشهد توغالًكانت المنطقة من السكان أن ت علممتقطع حيث 

وهو شارع متفرع من شارع النجار، وفي منتصف الطريق فوجئت بإطالق نار  "عزاته"حي النجار في شارع 

دخول شارع فرعي قريب ال  إلىاألمر الذي دفعني  ،حد المنازلأبشكل مباشر تجاه سيارة اإلسعاف من 

جدار منزل ال يبعد تطم بران إطالق النار متواصل وشاهدت الرصاصات تمخرج له، وأوقفت السيارة وك

وبعدة جهات لكي األحمر وحاولت االتصال بالصليب  اًبقيت في الشارع محتجز ...ين تقريبامتر عني سوى

وبعد نحو ساعة من الزمن اشتد إطالق النار في  .خراجي من المكان ولكن دون جدوىإليقوموا بالتنسيق 

إلى  توجهت مسرعاًفونادوني لالحتماء عندهم،  حد المنازل في الشارع بفتح باب منزلهمأالشارع وقام سكان 

 .)في بيت الدرج(ثيف أدى إلى انفجار أنبوبة غاز ذلك المنزل وفور دخولي تعرض المنزل إلطالق نار ك

الغرف وعلمت منهم بان قوات إسرائيلية خاصة تعتلي عدد من المنازل  ىحدإاحتميت مع سكان المنزل في 

بأنهم يحاولون التنسيق لي،  يردونبالصليب األحمر ألكثر من مرة وكانوا  قمت باالتصال من جديد .في الحي

ة عربية وقال لي لغلحقوق اإلنسان تحدث معي ب "بيت سيلم"وتلقيت اتصال من شخص ادعى انه من مؤسسة 

في بداية الحديث انه يريد االطمئنان على سالمتي ثم بدأ يسال عن مكان تواجدي وتفاصيل المنزل الذي 

المكونة من ثالث طبقات أم في العمارة يصف لي المنطقة حيث قال لي أنت في العمارة  أزت بداخله وبداحتج

اإلسرائيلي الجيش أن ثم قال لي  .براتامن المخبأنه بغرابة األسئلة، وشككت المجاورة لها؟ شعرت عندها 

شخص (شخاص من سكان المنطقة حد األأعن مكان  هإذا أبلغتأنه ثم قال لي  ،سيقوم بتفجير سيارة اإلسعاف

بعد ذلك تلقيت  .وانتهت المكالمة عندها ،الجيش بمغادرة المكان يسيسمح ل) لم يفصح عن اسمه مدلي اإلفادة

، وهو ما يبينه أول "سلكوم"و "اورنج"تعمل على شبكات أكثر من اتصال من أرقام هواتف خلوية إسرائيلية 

تحدث أيضا بنفس  ،"أبو كرم" اسمه اتصل شخص ادعى بأن حيث ثالثة أرقام من رقم الهاتف المتصل،

ادعت فيه بأنها من منظمة ال اذكر اسمها من سيدة ثم تلقيت اتصال  .الطريقة وطلب مني بعض المعلومات

عرف أواالمتناع عن الرد على االتصاالت التي ال  بإنهاء المكالمةعندها قمت و ،وتحدثت معي بنفس الطريقة

ن قوات االحتالل أمساء، شعرنا ب ٨:٠٠في ذلك المنزل حتى الساعة  وبقيت محتجزاً رقم المتصل فيها،

انسحبت من المنطقة وتأكدنا من ذلك من خالل اتصال بأحد الجيران، وعندها خرجت من المنزل إلسعاف 

، وعند سيارة اإلسعاف وتوجهت مسرعاً إلىوصعدت التي حضرت إلى المكان من أجلها، المصابة المرأة 

وصولي تبين بان السيدة ال تزال ملقاة على األرض وقد فارقت الحياة بعد إصابتها بعيار ناري في الرأس 

ومن ثم توجهت بها إلى  فوجثتها بدأت في االنتفاخ، وعلى الفور قمت بحملها ونقلها إلى سيارة اإلسعا

  .في مدينة خان يونس، حيث تأكدت وفاتها مستشفى ناصر
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تهداف فرق اإلسعاف والدفاع المدني وإعاقة عملهم واستهداف المستشفيات والمراكز عالوة على حوادث اس

الصحية واإلسعاف والطوارئ، فقد حاولت قوات االحتالل ضرب روح التضامن واإلغاثة لدى المواطنين، 

رحى حيث عمدت في أكثر من مناسبة الستهداف المواطنين الذين كانوا يهرعون إلى أماكن القصف إلنقاذ الج

 المدنيين السكان على يجب"رغم أن القانون الدولي اإلنساني ينص صراحة على أنه  من جيرانهم أو أهلهم،

) ١٧(، وذلك في المادة "الخصم إلى ينتمون كانوا ولو حتى البحار في والمنكوبين والمرضى الجرحى رعاية

األخالقي واالنتهاك  وضح مدى التحللوالحادثة التالية ت .من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف

حيث تعمدت قتل رجل وابنه حاوال إنقاذ أحد  ،الذي وصلت له قوات االحتالل لقواعد القانون الدولي اإلنساني

  :وسيدة أخرى هرعتا إلى المكان إلنقاذ الزوج واإلبنزوجة الرجل وقتلت الجرحى ثم عادت 

   

من فجر يوم األحد  ٢:٠٠اً واحداً عند حوالي الساعة أطلقت طائرات االستطالع اإلسرائيلية صاروخ

، تجاه مجموعة من المواطنين الذين تواجدوا بجوار المباني السكنية في منطقة أبراج الكرامة، ١١/١/٢٠٠٩

وعند محاولة سكان البناية مساعدة الجرحى  .)اًعام ٢٥(إبراهيم عايش سليمان : ما أسفر عن استشهاد الشاب

وابنه ) عاماً ٤٠(عالء فتحي بشير : نفسها صاروخاً ثانياً تجاههم ما أسفر عن استشهاد أطلقت الطائرات

إلى أطلقت الطائرات صاروخاً ثالثاً أدى للجرحى والشهداء وفي محاولة إنقاذ ثانية  .)اًعام١٨(صهيب 

ين سقطا زوجة المواطن عالء بشير ووالدة صهيب بشير الذ ، وهي)اًعام ٤٠(استشهاد لمياء حسن بشير 

، وأصيب )عاما٧٥ً(المسنة جميلة حسن زيادة كذلك استشهدت معها وضحية الصاروخ الثاني في هذا الهجوم، 

 .آخرين جراء الحادث أربعة مواطنين
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  الخالصة
تشير المعطيات والحقائق التي يوردها هذا التقرير إلى أن قوات االحتالل استهدفت وبشكل منظم ومتعمد أفراد 

ية والدفاع المدني وسيارات اإلسعاف والمنشآت الطبية ومقرات الدفاع المدني في قطاع غزة الطواقم الطب

ولغاية  ٢٧/١٢/٢٠٠٨، في الفترة الممتدة من "عملية الرصاص المصبوب"خالل عدوانها الذي أطلقت عليه 

١٨/١/٢٠٠٩.  

وتصريحات الجهات الرسمية سم وتظهر الحقائق المستندة إلى التحقيقات الميدانية واإلفادات المشفوعة بالق

إلى أن قوات االحتالل استهدفت بالقصف الصاروخي والمدفعي سيارات اإلسعاف وطواقمها المحلية والدولية، 

بينما كانوا يحاولون إخالء جرحى من مناطق كانت تعرضت للقصف، األمر الذي تسبب في قتل وإصابة عدد 

أسهم بشكل قوي في فقدان عدد كبير من المرضى والجرحى  كبير من أفراد هذه الطواقم، وفي الوقت نفسه

  .لحياتهم جراء منع قوات االحتالل عمليات إخالءهم وتركتهم ينزفون حتى الموت

كما أطلقت قوات االحتالل النار على أفراد الدفاع المدني بينما كانوا يتولون عمليات إطفاء الحرائق التي 

ية وال سيما تلك الفسفورية والحارقة التي استخدمتها قوات االحتالل على تشعلها القذائف والصواريخ اإلسرائيل

 ٢٠٠٨) ديسمبر(نطاق واسع خالل عدوانها األكثر دموية الذي بدأته في السابع والعشرين من كانون األول 

  .واستمر لمدة ثالث وعشرين يوماً متواصلة

انتهكت بشكل منظم وسافر قواعد القانون الدولي يوردها التقرير أن قوات االحتالل  كما تؤكد الحقائق التي

اإلنساني التي تنطبق أثناء النزاع المسلح، ويرى في سلوك هذه القوات خالل العدوان األخير انتهاكاً فظاً، 

" البروتوكول" لملحقول وممنهجاً، وخطيراً التفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في وقت الحرب،

 المنازعات ضحايا بحماية المتعلق ١٩٤٩ أغسطس/  آب ١٢ في المعقودة جنيف اتفاقيات إلى اإلضافي األول

اتفاقية جنيف أولت  حيث. ، والذي يعتبر مكمالً التفاقيات جنيف بما فيها االتفاقية الرابعةالمسلحة الدولية

مليات تنظيم خدمات اهتماماً خاصاً في ع )٦٣، ٣٨، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥(في موادها الرابعة 

ضرورة احترام وحماية األشخاص المشاركين في البحث عن المدنين والرعاية الصحية، وعمل المستشفيات، 

وأكد البروتوكول األول  .والجرحى والمرضى والعجزة وحاالت األمومة وفي إخالئهم ونقلهم والعناية بهم

 اإلنسانية والمنظمات األحمر لصليبي والسماح لاإلضافي على حماية أفراد الخدمات الطبية والدفاع المدن

بالعمل، وعلى دور السكان المدنيين وجمعيات الغوث في إنقاذ الجرحى والمرضى وحمايتهم، وجاء  األخرى

  .من البروتوكول) ٨١، ٨٠، ٦٣، ٦٢، ٦١، ١٧، ١٦، ١٥(ذلك في المواد 

لجرحى والمرضى والمشردين من منازلهم، االحتالل وصول طواقم اإلغاثة ل في الوقت الذي منعت فيه قوات

فإنها لم تقم بواجبها القاضي بتقديم العون الطبي واإلغاثة لهم، حيث تركت المدنيين المنكوبين لفترات طويلة 

  ١٧.دون عون، حتى في تلك الحاالت التي كانت قوات االحتالل تعلم بوجودهم

                                                            
 الجرحى إلى عاجالً بالوصول تطالب األحمر للصليب الدولية اللجنة: "ورد في بيان صحفي للجنة الدولية للصليب األحر بعنوان ١٧

، مشاهدات فريق إغاثة تابع للصليب والهالل األحمرين، توجه إلى "الفلسطينيين الجرحى مساعدة عن اإلسرائيلي الجيش يتخلف فيما

 ١٥أمهاتهم، وفي منزل آخر على حي الزيتون، حيث عثر الفريق في أحد المنازل على أربع أطفال جالسين بالقرب من جثث 

شخصاً نجو من الهجوم من بينهم جرحى، وكان المكان محاصراً باآلليات والمواقع العسكرية اإلسرائيلية، ولم يقدم جنود االحتالل 
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الب األطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الدولي فإن المركز يط عليه وأمام استمرار حالة الصمت

الرابعة بالتحرك لوقف جرائم الحرب اإلسرائيلية المستمرة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، ويدعو 

األطراف إلى عقد اجتماع عاجل للنظر في التدابير الواجب اتخاذها إزاء تحلل دولة االحتالل من التزاماتها 

كما يشدد المركز على أن الدول األطراف ال يجوز لها أن تكتفي بالنداءات بل . لرابعةبموجب اتفاقية جنيف ا

  . عليها اتخاذ خطوات فعلية لوقف، ومنع، ومعاقبة جرائم الحرب اإلسرائيلية وحماية المدنيين

إلنساني تزاماتها المحددة وفقاً لقواعد القانون الدولي الالإسرائيل وإذ يؤكد التقرير على ضرورة احترام 

واتفاقية جنيف الرابعة، وعلى ضرورة توفير أقصى درجات الحماية للخدمات الطبية والدفاع المدني وعدم 

  :إعاقة عملهم، فإنه يطالب بما يأتي

 االحتالل دولة إلزام لضمان لتحركبا الرابعة جنيف اتفاقية على الموقعة السامية األطراف تسارع أن ضرورة -١

، وعقد مؤتمر خاص الحرب وقت في المدنيين لحماية المخصصةنيف الرابعة ج تفاقيةا نصوص باحترام

باألراضي الفلسطينية المحتلة للنظر في ما ارتكبته إسرائيل من جرائم حرب تنتهك التزاماتها كطرف في 

 .االتفاقية

سيما تلك المتعلقة اللجنة الدولية للصليب األحمر بضرورة العمل على متابعة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وال -٢

باستهداف الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف ومنعها من القيام بدورها وفقاً التفاقية جنيف الرابعة 

كما يشدد المركز على ضرورة . ولالتفاقيات الموقعة بين اللجنة ودولة إسرائيلوللبروتوكول األول اإلضافي 

الطبية وطواقم الدفاع المدني من إعاقة  له الطواقم أن تصدر تقريراً خاصاً يتضمن شهادتها على ما تعرضت

 . في عملها واستهداف بالنيران

بما فيها األمانة العامة ومجلس حقوق اإلنسان واللجان التي تنشؤها اتفاقيات حقوق اإلنسان، _األمم المتحدة  -٣

تحقيق في االنتهاكات لل  _والمقرر الخاص بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسمية والعقلية

اإلسرائيلية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمحاسبة من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب اعتداءات متعمدة ضد أفراد 

الطواقم الطبية، وفي جميع الحاالت التي تسبب فيها االعتداء على هذه الطواقم بقتل أو جرح أعضائها، أو 

لهم، ما أدى إلى وفاة عدد كبير من المدنيين، أو ممن ألقوا منعهم من الوصول إلى الجرحى لتقديم العون 

 .  أسلحتهم

تزويد فرق اإلسعاف والطوارئ والدفاع المدني بتجهيزات ومعدات تكفل كما يشدد المركز على ضرورة 

توفير مستوى أعلى من الحماية الشخصية للمسعفين والمنقذين وهم يؤدون عملهم، كالستر الواقية من 

والعمل بشكل عاجل  .ذ الحماية، وإن أمكن توفير إسعافات مصفحة للعمل في األماكن الخطرةالرصاص وخو

على توفير مقار بديلة ومعدات وسيارات إطفاء وطوارئ للدفاع المدني، لسد العجز الكبير الذي يعاني منه 

  ".الرصاص المصبوب"جراء استهدافه المتكرر خالل عملية 

                                                                                                                                                                          
: اإلغاثة واإلسعاف للسكان المدنيين المحاصرين، أنظر صفحة اللجنة الدولية للصليب األحمر على االنترنت

080109?opendocument‐news‐http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htmlall/palestine . 
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دمات الطبية والدفاع المدني خالل العدوان قائمة بشهداء الخ): ١( ملحق
  ):١٨/١/٢٠٠٩ – ٢٧/١٢/٢٠٠٨( اإلسرائيلي على قطاع غزة

  الوظيفة  مكان العمل مـاالس  م

  إطفائي  الدفاع المدني أنس صبحي أبو نار .١

 إطفائي  الدفاع المدني محمد سعدي القطاطي .٢

 إطفائي  الدفاع المدني ربيع محمود المزين .٣

 إطفائي  الدفاع المدني ودةسمير عيد العوا .٤

  إداري  الدفاع المدني عزمي هشام أبو دالل .٥

  إطفائي  الدفاع المدني محمود هشام أبو دالل .٦

  إداري  الدفاع المدني حسام عبد اهللا الصانع .٧

 إطفائي  الدفاع المدني يوسف محمد الجالد .٨

 إطفائي  الدفاع المدني محمد عبد الحميد أبو كميل .٩

 إطفائي  الدفاع المدني سيأمير يوسف المن .١٠

 إطفائي  الدفاع المدني حمدي صالح حمادة .١١

  منقذ بحري  الدفاع المدني  جمعةمحمد أسامة  .١٢

  منقذ بحري  الدفاع المدني  الهبيل مصطفى باسم .١٣

  طبيب مسعف  الخدمات الطبية العسكرية إيهاب المدهون. د .١٤

  طبيب مسعف الخدمات الطبية العسكرية إيهاب الشاعر. د .١٥

  طبيب مسعف الخدمات الطبية العسكرية عيسى عبد الرحمن صالح. د .١٦

  ممرض الخدمات الطبية العسكرية ياسر شبير .١٧

  أخصائي عالج طبيعي الخدمات الطبية العسكرية الخطيب عبد اهللا أحمد .١٨

  ممرض الخدمات الطبية العسكرية محمود أبو حصيرة .١٩

  مسعف الخدمات الطبية العسكرية رأفت عبد العال .٢٠

  مسعف الخدمات الطبية العسكرية أنس فضل نعيم .٢١

  فرد أمن يعمل في الخدمات الخدمات الطبية العسكرية يسعيد محمود العمر .٢٢

مستشفى العودة التابع التحاد لجان   عبد الدايم هاني عرفة .٢٣

  العمل الصحي

  مسعف متطوع
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ان اإلسرائيلي قائمة بجرحى الخدمات الطبية والدفاع المدني خالل العدو): ٢(ملحق 
  ):١٨/١/٢٠٠٩ – ٢٧/١٢/٢٠٠٨( على قطاع غزة

  الوظيفة  مكان العمل مـاالس  م

  ضابط إسعاف  الهالل األحمر الفلسطيني مروان حمودة .١

  مسعف الهالل األحمر الفلسطيني حسن فوزي العتال .٢

  ضابط إسعاف الهالل األحمر الفلسطيني عوني خطاب  .٣

  مسعف لفلسطينيالهالل األحمر ا مازن أبو مصبح .٤

  ضابط إسعاف  الهالل األحمر الفلسطيني  صابر محمد عوض .٥

  مسعف  الهالل األحمر الفلسطيني  علي رجب خليل .٦

  مسعف  الهالل األحمر الفلسطيني  حازم إسماعيل غيث .٧

  مسعف  الهالل األحمر الفلسطيني  رمضان محمود حوسو .٨

  مسعف  الهالل األحمر الفلسطيني  جمال إبراهيم السيد .٩

  مسعف  الهالل األحمر الفلسطيني  فوزي عبد الستار الكردي .١٠

  إطفائي  جهاز الدفاع المدني حسام الدين شاكر الخولي .١١

  إطفائي  جهاز الدفاع المدني بهاء بعد الرحمن التلولي .١٢

  إطفائي جهاز الدفاع المدني محمد إبراهيم زيدان .١٣

  ي الجهازمحافظ الوسطى ف جهاز الدفاع المدني سمير  سيعد الخطيب .١٤

  إطفائي جهاز الدفاع المدني أحمد عبد الباري أبو فول .١٥

  إداري  جهاز الدفاع المدني  محمود خليلي المبيض .١٦

  إطفائي  جهاز الدفاع المدني  موسى جبر أبو حسنين .١٧

 إطفائي  جهاز الدفاع المدني  باسم مصطفى الثلول .١٨

 إطفائي  جهاز الدفاع المدني  رشاد رزق أبو حجير .١٩

 إطفائي  جهاز الدفاع المدني  المجيد إسماعيل محمد عبد .٢٠

 إطفائي  جهاز الدفاع المدني  أدهم أحمد نجم .٢١

 إطفائي  جهاز الدفاع المدني  محمود نجيب الشيشنية .٢٢

 إطفائي  جهاز الدفاع المدني  حسن سليمان جبر .٢٣

 إطفائي  جهاز الدفاع المدني  نزير شوقي شعبان .٢٤

 إطفائي  جهاز الدفاع المدني  محمد فايز التوم .٢٥



٣٥ 

 

 إطفائي  جهاز الدفاع المدني  إبراهيم طالل السدودي .٢٦

  مدير اإلنقاذ البحري  جهاز الدفاع المدني  مسعد مساعد العرابيد .٢٧

  إداري  جهاز الدفاع المدني  ناجي أحمد اللباد .٢٨

  إداري  جهاز الدفاع المدني إياد سمير موسى .٢٩

  إداري  جهاز الدفاع المدني قصي سمير صالحية .٣٠

  إطفائي جهاز الدفاع المدني يا القوقامحمد زكر .٣١

  إطفائي جهاز الدفاع المدني إياد عبد الكريم ديب .٣٢

  إطفائي جهاز الدفاع المدني عبد اهللا كامل الحلو .٣٣

  إداري جهاز الدفاع المدني شادي منصور حسن منصور .٣٤

  مدير عام الجهاز في غزة جهاز الدفاع المدني يوسف خالد الزهار .٣٥

مستشفى العودة التابع التحاد لجان  خالد أبو سعدة .٣٦

  العمل الصحي

  ضابط إسعاف

مستشفى العودة التابع التحاد لجان  عالء أسامة سرحان .٣٧

  العمل الصحي

  مسعف

مستشفى العودة التابع التحاد لجان  نضال لبد .٣٨

 العمل الصحي
  ضابط إسعاف

مستشفى العودة التابع التحاد لجان  إبراهيم العجرمي .٣٩

 العمل الصحي
  مسعف

مستشفى العودة التابع التحاد لجان  مؤيد أبو دغيم .٤٠

 العمل الصحي
  مسعف

  ضابط إسعاف الخدمات الطبية العسكرية محمد شحادة .٤١

  مسعف  وزارة الصحة الفلسطينية  عبد المجيد العطار .٤٢

  ضابط إسعاف  وزارة الصحة الفلسطينية  عطية أبو عمرة .٤٣

  مسعف  وزارة الصحة الفلسطينية  عيد رمضان .٤٤

  مسعف  الخدمات الطبية العسكرية  إيهاب العبسي .٤٥

  مسعف  الخدمات الطبية العسكرية  محمد الجماصي .٤٦

  ضابط إسعاف  الخدمات الطبية العسكرية  حاتم العجرمي .٤٧

  مسعف  الخدمات الطبية العسكرية  محمد الزيناتي .٤٨

  مسعف  الخدمات الطبية العسكرية  ماهر العجرمي .٤٩

 


