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  مقدمة
  

شكل خاص الخدمات                      سانية في قطاع غزة، وب ة الخدمات اإلن يحذر المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان من انهيار آاف
وم الث                ة للي ة المحتل وات الحربي شنه الق ذي ت ذي طال      الصحية، في ظل استمرار العدوان ال والي، وال ى الت امن عشر عل

دة         .  رجال المهمات الطبية وطواقم اإلغاثة اإلنسانية      ويدعو المرآز المجتمع الدولي، وخاصة األطراف السامية المتعاق
ام  ة للع ة جنيف الرابع ى اتفاقي صمت 1949عل ؤامرة ال ى وقف م ات الحرب، إل ي أوق دنيين ف ة الم ، والخاصة بحماي

ة                    المخجل، وقمع االنته   ة ضد طواقم اإلغاث وات المحتل اآات الجسيمة، بما فيها جرائم الحرب التي ال تزال تمارسها الق
اإلنسانية والفرق والطواقم الطبية في المنشآت الطبية الثابتة والميدانية، بما فيها عربات إسعاف ونقل القتلى والجرحى                  

شآت الطب  تهداف المن دني، ووقف اس دفاع الم ات ال ى سالمة  والمرضى، وعرب ًا عل ا حفاظ يط به ع تح ة مواق ة أو أي ي
ا     املين فيه دوان          .  المرضى والجرحى والع ذا الع وري من أجل وقف ه دولي للعمل الف دعو المرآز المجتمع ال ا ي آم

رق    تهداف ف كال اس ة أش زة، ووقف آاف اع غ ى قط ة إل ة واألغذي ستلزمات الطبي ة والم دادات األدوي دفق إم وضمان ت
  .نسانيةوطواقم اإلغاثة اإل

  
يهم                ان، بمن ف ووفقًا لتوثيق المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، واإلفادات التي جمعها باحثوه من العديد من شهود العي
ة جنيف                    اك واضح التفاقي ة، وفي انته رجال المهمات الطبية والجرحى وأفراد أسرهم، ارتكبت القوات الحربية المحتل

راد              ، وبخاصة لنطاق الح   1949الرابعة لعام    ماية التي توفرها لهم، انتهاآات جسيمة ترتقي لكونها جرائم حرب ضد أف
ر، قتلت     27/12/2008ومنذ بدء العدوان على سكان قطاع غزة، في  .  الطواقم الطبية  ذا التقري  وحتى لحظة صدور ه

ء ونقل القتلى وتطبيب      أفراد من الطواقم الطبية، وأصابت العشرات منهم خالل قيامهم بإخال          7القوات الحربية المحتلة    
شآت .  الجرحى والمصابين والمرضى د من المن ري والبحري والجوي العدي صفها الب ة بق وات المحتل تهدفت الق واس

ى                            ضحايا من القتل ى ال ا من الوصول إل ة في القطاع، ومنعته ة العامل رق الطبي ة للف الطبية، وسيارات اإلسعاف التابع
  .  والجرحى

  
ى                   وقد مثلت تلك االعتداءا    رق اإلسعاف، وحالت دون وصولهم إل ة وف ت الصارخة تقويضًا لعمل رجال الطواقم الطبي

ي               اطق القطاع الت د من من العشرات من الضحايا من القتلى والجرحى، وخاصة في صفوف السكان المدنيين، في العدي
وا       وقد نجم عن ذلك معاناة إضافية بين صفوف القتل          .  تعرضت لألعمال العسكرية العدوانية    ذين ترآ ى والجرحى، وال

ر من              ان     72دون أن تتمكن الفرق الطبية من الوصول إليهم إال بعد أآث ر من األحي اة    .   ساعة في الكثي ارق الحي د ف وق
العديد من الجرحى الذين ترآوا ينزفون في العديد من أحياء القطاع التي تعرضت الجتياح القوات الحربية اإلسرائيلية                  

ي               وعجزت فرق .  المحتلة شآت الت ازل والمن ى المن دني من الوصول إل دفاع الم ات ال ا عرب  وطواقم اإلسعاف، بما فيه
ى                        ضحايا من القتل شال ال ب، من أجل انت ا، في الغال ران فيه دميرها واشتعال الني ى ت ات قصف أدى إل تعرضت لعملي

ات قص                  ا واستمرار عملي ة فيه ة البري وات المحتل اً      والجرحى والمصابين، بسبب تمرآز الق وًا وبحرًا أحيان د  .  فها ج وق
صليب                        ة لل ة الدولي ر اللجن ه، عب وم ب ذي آانت تق سيق المسبق ال م التن سانية رغ منعت تلك الطواقم من أداء مهامها اإلن
رق وطواقم اإلسعاف،                       ا ف ي تعرضت له داءات الت د من المناسبات عن شجبها لالعت األحمر، والتي عبرت في العدي

ة                   .وفرق اإلغاثة اإلنسانية   ة حرآ دولي، وحري ساني ال انون اإلن احترام قواعد الق ة ب ة المحتل سلطات الحربي   وطالبت ال
ى والجرحى                رق والطواقم من أجل إجالء القتل ي              .  وعمل هذه الف دالئل الت ائق وال ى الحق تنادًا إل ز، واس شتبه المرآ وي

دم حصولهم على العناية الطبية الالزمة      جمعها، إلى أن العشرات من الضحايا بين صفوف الجرحى قد فارقوا الحياة لع            
يهم          .  من أجل إنقاذ أرواحهم من قبل القوات المحتلة       ة من الوصول إل وات منعت رجال المهمات الطبي ك الق آما أن تل

ة                    لتطبيبهم وإسعافهم، ولعدة أيام، ورغم المحاوالت المتكررة التي آانت تقوم بها تلك الطواقم وبتنسيق مع اللجنة الدولي
  .ليب األحمرللص

   
ى      ن الوصول إل ز م احثو المرآ ا ب ن فيه ي تمك ا، والت ورات وأهمه ك التط رز تل ى أب ضوء عل ر ال ذا التقري سلط ه وي
ي            سئولين ف صحة، والم ي وزارة ال سؤولين ف ة الم ن مقابل ضًال ع نهم، ف د م ة العدي ان، ومقابل هود العي ضحايا وش ال

دوان العسك         وم            المنظمات اإلنسانية، وذلك منذ بدء الع ى قطاع غزة، في ي ة عل ة اإلسرائيلية المحتل وات الحربي ري للق
  .13/1/2009، وحتى يوم الثالثاء، الموافق 27/12/2008السبت، الموافق 
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  انتهاك الحق في الحياة واألمان الشخصي لرجال المهمات الطبية وطواقم اإلغاثة اإلنسانية
  

اً             ان الشخصي حق ة واألم اة والحري وق          يمثل الحق في الحي دولي لحق انون ال رة في الق سان المق وق اإلن يًا من حق  أساس
ى أن        سان عل وق اإلن ة وفي        :  "اإلنسان، وتنص المادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحق اة والحري رد حق في الحي لكل ف

ى أ                ".األمان على شخصه   سياسية عل الحق  " ن   آما تنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال
شكل تعسفي     . في الحياة حق مالزم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق    ه ب ". وال يجوز حرمان أحد من حيات

ي     صادرة ف ة، ال ف الرابع ة جني ر اتفاقي سطس /  آب12وتحظ رب،   1949أغ ن الح دنيين زم ة الم ة بحماي ، والخاص
ل ب   ال القت ة، وأعم سالمة البدني اة وال ى الحي داء عل ذيب ضد   االعت ية، والتع ة القاس شويه، والمعامل كاله، والت ع أش جمي

ة ك االتفاقي ين بموجب تل ات  .  األشخاص المحمي ين باتفاقي ولين اإلضافيين الملحق ة، والبروتوآ ك االتفاقي وفر تل ا ت آم
واد من               1949جنيف لعام    ك في الم سانية، وذل ادة  ، نطاق حماية خاصة لرجال المهمات الطبية وطواقم اإلغاثة اإلن  الم

ادة     14 ى                  24 وحتى الم ة، والعمل عل ل لرجال المهمات الطبي ة والتنق ة الحرآ دأ حري رام مب ل احت ة، وتكف  من االتفاقي
ل وإسعاف    ات إجالء ونق ام بعملي شمل القي ي ت امهم، والت راد بمه ؤالء األف ام ه ن أجل قي ة م سهيالت الالزم وفير الت ت

اس و        ساء الحوامل أو النف ال   الجرحى والمرضى والن ة لألطف ادة   .  التطعيمات الالزم ة جنيف    21وتنص الم  من اتفاقي
ام  ة لع ه1949الرابع ى أن ساء   : "  عل زة والن دنيين والعج ل الجرحى والمرضى الم ات نق ة عملي رام وحماي يجب احت

شف           ....النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المرآبات وقطارات المستشفى          ساواة مع المست دم الم ى ق ك عل يات وذل
ى أن      23آما تنص المادة    .  18المشار إليها في المادة      سامية            : "  من نفس االتفاقية عل ى آل طرف من األطراف ال عل

ى   لة حصرًا إل ادة المرس ستلزمات العب ة وم ات الطبي ة والمهم ع رساالت األدوي رور جمي ة م ل حري دة، أن يكف المتعاق
ة  . سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو آان خصماً          وعليه آذلك الترخيص بحرية مرور أي رساالت من األغذي

… الضرورية، والمالبس، والمقويات المخصصة لألطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس             
  ....".   يجب أن ترسل هذه  الرساالت بأسرع ما يمكن

  
جال المهمات الطبية، إلى أن القوات الحربية المحتلة قتلت  تشير اإلفادات التي تم جمعها من الضحايا، شهود العيان ور         

ديم اإلسعافات                         7 ى والجرحى وتق انوا يحاولون إجالء القتل ا آ ان، بينم  رجاًال من أفراد الطواقم الطبية، من بينهم طبيب
ة          وا   .  الالزمة لهم، ورغم أنهم آانوا يتميزون بالشارات المميزة للفرق والطواقم الطبي ا قتلت الق ة   آم ة المحتل ت الحربي

إيريز ( سائقًا متعاقدًا مع وآالة الغوث الدولية أثناء قيامه بمهامه في إدخال المساعدات اإلنسانية قرب معبر بيت حانون         
وأعلنت األنروا عن تعليق آافة نشاطات الوآالة في القطاع، ولمدة يوم    .  ، وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة      )

زون في                   واحد، بعد أن تعمدت الق     م يتمي م أنه ة، رغ ا موظفي اإلغاث ا فيه وات الحربية المحتلة استهداف مؤسساتها، بم
ة في تحرآات                    ة المحتل المواقع الميدانية المختلفة باألعالم الزرقاء الواضحة، ورغم التنسيق المسبق مع القوات الحربي

  .وتنقالت طواقم العاملين فيها
  

ك  ووفقًا لمتابعة طواقم المرآز لجرائم     الحرب، والتي ال تزال تقترفها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي ، فقد آثفت تل
اك                 القوات من عمليات استهدافها للفرق والطواقم الطبية الفلسطينية العاملة في مناطق العمليات العسكرية، وقامت بانته

ا   .عاف للمرضى والجرحى والمصابين   حقها في القيام بمهامها اإلنسانية، وتقديم خدمات العالج واالستشفاء واإلس        آم
ات                   را بموجب اتفاقي ا خطي شكل انتهاآ ا ي دنيين أو العسكريين، وهو م منعت عمليات نقل الضحايا من القتلى سواًء الم

 ورغم النداءات المتكررة التي صدرت عن اللجنة الدولية للصليب األحمر، العاملة في القطاع، أو                 .1949جنيف لعام   
ة، إال                  تلك النداءات  سانية الدولي د من المؤسسات اإلن  المتكررة، والصادرة عن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني والعدي

سطينية      ة الفل واقم الطبي ى الط داءاتها عل ي اعت تمرت ف ة اس ة المحتل وات الحربي نهم    .أن الق شرات م ا أصيب الع  آم
    .تعرضت له المنشآت الطبية أو محيطهابإصابات مختلفة نتجت عن استهداف سيارات اإلسعاف، أو بسبب قصف 

  
ى                ة، عل رق الطبي ل وإصابة أعضاء الطواقم والف ات قت ى أن عملي ز، إل وتشير التحقيقات األولية، والتي أجراها المرآ
ان،                       أيدي قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، لم تكن تتم فقط بسبب االستخدام المفرط للقوة العشوائية في معظم األحي

دم ت ة  وع ة ثاني ن ناحي ة م ات الطبي ال المهم دنيين ورج ة والم ن ناحي سكريين م ين الع وات ب ذه الق ق ه ت .  فري ل آان ب
وع من الخدمات                        ديم أي ن نعهم من تق ة، وم عمليات تهدف، وبشكل واضح، إلى ترويع وترهيب رجال المهمات الطبي
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وات االحتالل بالفعل    .الصحية والعالجية للجرحى و المرضى   صحية من        وقد منعت ق وع من الخدمات ال ديم أي ن  تق
ي    دئها ف اريخ ب ذ ت ي القطاع من ة ف ة العدواني ال الحربي ي تعرضت لألعم اطق  الت م المن ي معظ ة ف ل الطواقم الطبي قب

27/12/2008  .  
  

دي                           ى أي ة عل ي استهدفت أعضاء الطواقم الطبي ل الت ق حاالت القت المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان قام برصد وتوثي
  :وفيما يلي عرضًا لها.   الحربي اإلسرائيلي، وفرق العمل اإلنسانية ات االحتاللقو
  

 طائرة حربية إسرائيلية تستهدف سيارة إسعاف فتقتل طبيبًا ومسعفًا
  

 أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخًا باتجاه        ،31/12/2008 فجر يوم األربعاء الموافق      12:30في حوالي الساعة    
ل                           مجموعة من أفر   ى مقت ا أدى إل ة غزة، مم ريس، شرقي مدين ل ال ة جب القرب من منطق اد المقاومة آانوا يتواجدون ب

سطينية                .  أحدهم على الفور، وإصابة آخر بجراح      وزارة الصحة الفل ة ل يارة إسعاف تابع وبعد ساعة تقريبًا، توجهت س
داخلها،   .للمنطقة نفسها لنقل الجريح، فاستهدفتها الطائرات الحربية بصاروخ آخر  ذي ب   أسفر ذلك عن مقتل المسعف ال

و حصيرة ،    ويدعى دهون،        21 محمد سعيد أب ا أصيب الطبيب إيهاب عمر الم ًا، فيم رة،    35 عام ًا، بجراح خطي  عام
ه أثرًا بجراح ي وقت الحق مت ه ف ة مقتل ان .  حيث أعلنت المصادر الطبي ذي آ يارة اإلسعاف ال ائق س ا أصيب س آم

  . عامًا، ووصفت حالته بالخطرة30ر، يرافقهما، وهو حشمت عجو
  

  صاروخ إسرائيلي یودي بحياة ثالثة من أعضاء الفرق الطبية
  

دما            4/1/2009بتاريخ   سطينية عن ة الفل ، قتلت القوات الحربية اإلسرائيلية المحتلة ثالثة أعضاء من فرق الطواقم الطبي
ل      توجهت سيارتا إسعاف لتلبية نداء استغاثة من أحد سكان منطقة ا           ة غزة، لنق لدحدوح، جنوب حي تل الهوى في مدين

يارتي        .  عدد من الجرحى الذين تعرضوا لقصف جوي       دة صواريخ لحظة وصول س ة ع وقد أطلقت الطائرات الحربي
ون        .  اإلسعاف إلى المنطقة في محاولة منها النتشال الجرحى والمصابين في تلك المنطقة            ة مسعفين يحمل وقد نزل ثالث

ة، أدى                  حماالت نقل الج   رحى والمرضى في أحد الشوارع الترابية، غير أنهم تعرضوا لصاروخ آخر من طائرة حربي
ال شبير،   ) 1: والقتلى هم آل من  .  لمقتلهم على الفور   ًا؛  24یاسر آم يم،    ) 2 عام ًا؛ و 25أنس فضل نع رأفت  ) 3 عام

  . عامًا24عبد العال، 
  

ود          عاما،  38وأفاد يحيى عبد الحليم عبد الحميد حسن،         ان يق ة وآ رق الطبي من سكان تل الهوى، وهو أحد أعضاء الف
  : إحدى سيارات اإلسعاف في الحادثة، لباحث المرآز بما يلي

  
د،الموافق                "  وم األح ة من عصر ی ساعة الرابع ا              4/1/2009في حوالي ال شفى فت ي في مست ى رأس عمل ، آنت عل

وب          الطبي في حي تل الهوى في مدینة غزة، حيث تلقينا اتصاالً           ة الدحدوح، جن ون في منطق  من عدة مواطنين یقطن
ة   ي المنطق ن اإلصابات ف دد م ود ع وى بوج ل اله ة،وآان  .  حي  ت و المنطق يارة اإلسعاف نح دت س ور ق ى الف وعل

ا توجهت    .  یرافقني آل من المسعفين أنس فضل نعيم، رأفت عبد العال باإلضافة إلى مسعف آخر ال أعرف اسمه                   آم
ال شبير                   معي إلى نفس المنط    ا المسعف یاسر آم ه فيه .  قة سيارة إسعاف آان یقودها السائق حازم البراوي، ویرافق

و        غ نح ًال یبل ا طف ي، قابلن ة التراب ارع المحافظ داد ش ي امت ة، وه ان المنطق ولنا المك د وص صرخ  8وعن نوات ی  س
االت       ن.  علينا،حيث أشار لنا لمكان  المصابين باتجاه شوارع رملية یصعب علينا دخولها            زل المسعفون وأخذوا الحم

ل    .  من مؤخرة سيارتي اإلسعاف، وتوجهوا نحو المكان  رفقتهم الطف وعند وصول المسعفين یاسر ورأفت وانس، وب
د أن علقت               .   إلى مكان الجرحى أطلق نحوهم صاروخ      وعلى الفور نزل زميلي السائق حازم البراوي من سيارته بع
ان        سيارته في الرمال، وعجز عن إخراجه      سحبًا من المك واستمر  .  ا، واضطر إلى الرآوب في سيارتي وانطلقت من

ا آنت أسير                      إطالق الصواریخ تجاهنا، وسقط صاروخ خلف سيارتي، ولم تصب، وسمعت صوت صاروخ ثالث بينم
د أن           .  مسرعًا إلى أن وصلت المستشفى     ا من المنطقة،بع ا، وهروبن ا حدث معن وأبلغت مسؤول محطة  اإلسعاف بم

سبب تعرضنا للقصف                 عجز ا من المسعفين ب ور توجه مسئول المحطة          .  نا عن إخالء الجرحى أو زمالئن ى الف وعل
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بسيارة إسعاف إلى مقر اإلسعاف، التابع لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني القریب منا، حيث توجهت ثالث سيارات               
ذین است                م           إسعاف للمنطقة مرة أخرى، حيث تمكنوا من إجالء  المسعفين ال شهدوا جراء القصف، حيث سمحت له

وقد ظل الشهيد المسعف رأفت عبد العال، والطفل وعدد .  القوات المحتلة بنقل جثة واحدة فقط في آل سيارة إسعاف    
  .".آخر من الشهداء متواجدین في المكان، ولم تتمكن طواقمنا من إخالئهم، وعلمت أنه تم إخالئهم في وقت الحق

  
  
  

 حتلة تستهدف سيارة إسعاف فتقتل وتصيب عددًا من المواطنين بينهم مسعفًاالقوات الحربية الم
  

ساعة   والي ال ي ح ق  10:00ف د، المواف وم األح ن صباح ي واطنين  4/1/2009 م ًا للم تالل تجمع وات االح صفت ق ، ق
دد من سكان المنطق        .بالقرب من مدرسة أبو عبيدة بن الجراح، في بيت الهيا، شمالي القطاع             د هرع ع ة إلسعاف   وق

الء الجرحى    ان إلخ ى المك ودة إل شفى الع ة لمست عاف تابع يارة إس ت س ا توجه صابين، آم ساعة   .الم والي ال ي ح  وف
نهم                      10:10 ة، من بي  صباحًا، تعرضت المنطقة إلى القصف مجددًا ما أسفر عن مقتل تسعة مواطنين من سكان المنطق

    . بينهم اثنان من المسعفينوالد واثنان من أبنائه، وإصابة عدد من المواطنين، من
  

  : عامًا، لباحث المرآز بما يلي43وأفاد سائق سيارة اإلسعاف خالد يوسف أبو سعدة، 
  

ساعة "  ي حوالي ال د، الموافق 10:15ف وم األح القرب من 4/1/2009 صباح الي ًا  بوجود إصابات ب ،تلقيت بالغ
اإلسعاف التي أقودها إلى المنطقة، وآان یرافقني المسعفان         توجهت فورًا بسيارة    .  الدوار الغربي في بلدة بيت الهيا     

دایم،  د ال اني عب ة ه امة سرحان، 33عرف ًا؛ وعالء أس ًا26 عام وه .   عام ه نح صابًا، فتوج ا م د وصولنا رأین وعن
ى األرض                  رة وملقى عل ة خطي ان بحال ه حيث آ اموا بحمل ة وعالء، وق سيارة نحو    .  المسعفان عرف دمت بال  10وتق

ا فأصابت سيارة          أمتار أ  ة تجاهن خرى لنقل مصاب آخر رأیناه ملقى على األرض، إال أن دبابة إسرائيلية أطلقت قذیف
وفي    .   أشخاص، وإصابة عدد آخر بجروح، من بينهما مسعفان         10اإلسعاف بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل         د ت وق

 .".ب بهاالمسعف عرفة هاني عبد الدایم في وقت الحق متأثرًا بالجراح التي أصي
  

  قذیفة مدفعية إسرائيلية تفصل رأس طبيب عن جسده وتصيب مسعفًا آخرًا
  

ساعة       ين، الموافق            4:10في حوالي ال وم االثن د ظهر ي وات االحتالل الحربي اإلسرائيلي           12/1/2009 بع ، أطلقت ق
يارات إسعاف، من آل     وعلى الفور وصلت ثال .  قذيفة مدفعية تجاه برج البنا، في شارع الزرقاء في مدينة جباليا           ث س

وقد .  من الخدمات الطبية العسكرية، الدفاع المدني ووزارة الصحة، وتوجه أفراد طواقمها إلى المبنى إلخالء الضحايا              
ام                     7تعرض نفس البرج، وبعد أقل من        ك خالل قي ة، وذل وات المحتل ود الق ا جن ة أطلقه ة مدفعي ى قصف بقذيف ائق إل  دق

ى            أفراد الفرق الطبية بنقل      ة الطبيب      .  أحد القتلى الذي فصل رأسه عن جسده جراء عملية القصف األول أصابت القذيف
ة العسكرية، مباشرة، وفصلت رأسه عن جسده                   32عيسى عبد الرحيم صالح،      راد الخدمات الطبي .   عامًا، وهو من أف

 الدفاع المدني، حيث آان يحمل   عامًا، وهو من أفراد    25وقد ارتطم الرأس بزميله المسعف أحمد عبد الباري أبو فول،           
ره                      شظايا في رأسه وظه ذي أصيب ب ى، وال ة أحد القتل ى       .  مع الطبيب صالح جث يارة إسعاف إل د نقال بواسطة س وق

  .مستشفى الشهيد آمال عدوان
  

ضحايا من القتل        ة إلخالء ال ى وأفاد المسعف أبو فول لباحث المرآز في المستشفى، أنه نزل وآافة أعضاء الفرق الطبي
زين بلباسهم                    انوا واضحين وممي م آ يارات     .  والجرحى جراء قصف المبنى من طائرة استطالع، وأنه وأضاف أن س

وجئ بتعرضهم   ه ف ا، وأن زة له ات الممي أعالم وبالعالم زة ب ى آانت ممي ي وصلت للمبن دني الت دفاع الم اإلسعاف وال
شفى             . للقصف المدفعي العشوائي، والذي أودى بحياة الطبيب عيسى صالح         د في المست ول يرق  وال يزال المسعف أبو ف

  .      لتلقي العالج، وهو يعاني صدمة أيضًا لهول ما شاهده
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د أو       ر متعم ًال غي ه عم دو آون سطينية ال يع ة الفل ل الطبي رق العم رائيلي لف ي اإلس تالل الحرب وات االح ة ق إن مهاجم
وده     مقصود، أو حادث عرضي واحد بسبب خطأ ما، أو نتيجة خطأ فرد     راد جن ى العكس     .ي صادر من أحد أف ل عل  ب

ات   ين وضد عرب ؤالء األشخاص المحمي ة ضد ه وة القاتل تخدام الق ي اس راط ف ى أن اإلف وفرة إل ات المت شير المعطي ت
ياراتهم           دمير س تلهم وإصابتهم وت ى ق دوان     .اإلسعاف التي يستقلونها تعزز النية المبيتة للجنود بالعمل عل دء الع ذ ب  ومن

ر من                         وحتى ا  ا أصيب أآث ان، فيم نهم طبيب ة، من بي ى من رجال المهمات الطبي نهم بجروح   20ليوم سقط سبعة قتل  م
  .مختلفة، وذلك خالل قيامهم بمهامهم اإلنسانية، وإخالء القتلى والجرحى من آافة مناطق القطاع التي تتعرض للعدوان

  
   اإلنسانية التابع لألنروا قوات االحتالل تفتح النيران فتقتل أحد أفراد طواقم اإلغاثة

  
اريخ  ي آانت تنتظر  8/1/2009بت شاحنات، الت ن ال ة م اه قافل ا تج رائيلي نيرانه ي اإلس وات االحتالل الحرب  فتحت ق

ا ينتظران                  ا آان وصول المساعدات اإلنسانية لألنروا، فقتلت سائقًا متعاقدًا مع وآالة الغوث الدولية، وأصابت آخرًا بينم
ى سكان القطاع              )إيريز(نونقرب معبر بيت حا    ة إل سانية الخاصة بالوآال ًا للمعلومات    .  ، إلدخال المساعدات اإلن ووفق

سائقين                التي وثقها المرآز، فقد أطلق جنود القوات الحربية المحتلة المتمرآزة على المعبر النيران تجاه مجموعة من ال
سام قوطة،            الذين آانوا ينتظرون تحميل المساعدات اإلنسانية ونقلها إلى          سائق ب ل ال ًا،  32القطاع، ما أدى إلى مقت  عام

  .  من سكان جباليا، ويتبع لشرآة شحيبر للنقليات المتعاقدة مع األنروا، وأصيب سائق آخر بجراح
  

ا                  ) األنروا  ( وقد أعلنت وآالة الغوث الدولية     راد طواقمه د تعرض أف ك بع عن تعليق آافة أنشطتها في قطاع غزة، وذل
يس، الموافق         .  إلى عملية استهداف واضح   اإلنسانية   ة الخم رة، ليل وقال السيد جون غينغ، في مقابلة مع تلفزيون الجزي

 750000، أن األنروا قررت تعليق آافة عملياتها وأنشطتها، بما في ذلك برنامج مساعداتها الغذائية لنحو            8/1/2009
دارس وال  ة الم ضًال عن آاف اع، ف كان القط ن س سطيني م وات الجئ فل تهداف الق رر اس د أن تك ا، بع ة له د التابع معاه

رق              .  الحربية المحتلة لمؤسسات األنروا في القطاع      ة طواقم وف ة، والخاصة بحماي وطالب بتطبيق اتفاقية جنيف الرابع
ات العسكرية        ق        .  اإلغاثة اإلنسانية ومؤسساتها من العملي ررت تعلي ة ق روا أن الوآال اطق اإلعالمي لألن ال الن ة آاف  وق

ذها إسرائيل في القطاع                 رة تنف ة خطي ال عدائي اك أعم دًا، وهن رًا ج د تعرض   .  العمليات، ألن الوضع أصبح خطي وأآ
شهاد أحد                       قرب معبر إيريز   شاحنات لألنروا  ى است ا أدى إل سيق المسبق مع إسرائيل، م للقصف اإلسرائيلي رغم التن

دة مع                  ل متعاق ا من شرآة نق روا  أفراد الطاقم، وإصابة آخر، وهم سيدة جودي آالرك،            .   األن يارة ال د تعرضت س وق
رم       .  مساعدة مدير األنروا في القطاع، لقصف إسرائيلي، غير أنها آانت مصفحة، ولم تصب بأذى              ر آ وقد أصبح معب

ى مغلقًا آونه ال يوجد أي من أفراد طواقم التشغيل، التابعة لشرآات النقل في المعبر احتجاجًا عل       ) آيرم شالوم (أبو سالم 
ات   ساتها وتحرآ داثيات الخاصة بمؤس ة اإلح ة بكاف ة المحتل سلطات الحربي إبالغ ال روا ب ام األن م قي يلهم، رغ ل زم مقت

  .موظفيها ووسائط النقل الخاصة بالوآالة الدولية
  

د أن تعهدت سلطات    10/1/2009غير أن الوآالة الدولية قررت إستئناف نشاطاتها في يوم السبت، الموافق    ، وذلك بع
ا                            اال راد طواقمه ة وأف ة الدولي دم التعرض لمؤسسات الوآال روا بع اء مع مفوضة األن حتالل الحربي اإلسرائيلي في لق

  .العاملين في القطاع
  

  منع وصول رجال المهمات الطبية إلجالء وانتشال القتلى والجرحى
  

ضحايا وشهود الع                 ة،           تشير التحقيقات األولية، والتي ال يزال يقوم بها المرآز مع ال ى أن رجال المهمات الطبي ان، إل ي
ات                  اطق العملي ى من بمن فيهم طواقم الدفاع المدني، واجهت ظروفًا بالغة الخطورة حالت دون وصولهم الحر واآلمن إل

ضحايا     .  الحربية في القطاع، وعرقلت جهودهم في إجالء الجرحى والمصابين وتطبيبهم          وقد ترك المئات من هؤالء ال
ل أو اإلصابة،             .  وإصاباتهم الخطرة يعانون من جراحهم     واضطر العديد من السكان المدنيين، والذين تعرضوا إلى القت

ذه الطواقم                   تمكن ه ام، دون أن ت وبسبب استهداف القوات المحتلة لفرق وطواقم اإلسعاف، إلى البقاء في أماآنهم لعدة أي
سيق    من الوصول إليهم، ورغم المحاوالت الحثيثة التي بذلت من قبل الف           رق الطبية واللجنة الدولية للصليب األحمر للتن

  .  مع القوات الحربية المحتلة، من أجل الوصول إليهم وإجالئهم
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ى اإلصابة                             دنيون إل سكان الم ا ال ي تعرض خالله ات من الحاالت الت سان المئ وقد وثق المرآز الفلسطيني لحقوق اإلن

يهم             جراء القصف العشوائي للقوات الحربية اإلسرائيلية       المحتلة، دون أن تتمكن الفرق والطواقم الطبية من الوصول إل
بهم   اح                             .  وإجالئهم وتطبي ي تعرضت الجتي ك  الت اطق القطاع، خاصة تل د من من ك الحاالت في العدي د ترآزت تل وق

ى الموت  ون حت نهم ينزف شرات م رك الع ث ت ة، حي ة المحتل وات البري اطق حي .  الق ي من ى والجرحى ف انى القتل وع
ة                ا سالطين، العطاطرة، منطق ة حي ال ة في غزة، ومنطق راج الكرام ين وأب لزيتون، حي الشجاعية، منطقة الشيخ عجل

دنيين،         .  عزبة عبد ربه ومنطقة الشيماء في محافظة شمال غزة         وقد عاش الجرحى والمصابون فيها، ومعظمهم من الم
 وتدهورت أوضاعهم الصحية، ولدرجة بلغت أن     ولعدة أيام، ظروفا رعب طويلة، قاسوا خاللها من خطورة جراحهم         

يهم        شال وإجالء العشرات من             .  بعضهم توفي قبل وصول طواقم اإلسعاف إل ة من انت رق الطواقم الطبي د تمكنت ف وق
  :وفيما يلي بعض هذه اإلفادات.  الجثث والجرحى بعد أربعة أيام، خاصة من حي الزيتون في مدينة غزة

  
صار،      ل أسرة من      44وقد وصف ماهر حسين ن زوج ويعي ا، مت راد ، من سكان حي العطاطرة، في شمال        5 عام  أف

راد أسرته جراء القصف العشوائي                        ة أف قطاع غزة، لباحث المرآز المعاناة التي تكبدها أفراد أسرته عندما أصيب آاف
 :وأفاد بما يلي.  لمنزله

  
د، الموافق       "  وم األح سادسة من مساء ی ساعة ال ا،    4/1/2009في حوالي ال ري لمنطقتن اح الب ة االجتي ، ومع بدای

اً            سبب        .  خرجت وزوجتي وأطفالنا الخمسة من منزلنا بحثًا عن مكان أآثر أمن ة ب ادرة المنطق ستطع مغ م ن ا ل ر أنن غي
ة                      ل المنطق ة في آ دام الرؤی ى انع م    . إطالق النيران الكثيف، وقنابل الدخان التي أطلقها جنود االحتالل، وأدت إل ا ل آم

ل                       نجد أي  د تعرضت لقصف عنيف قب  وسيلة مواصالت تخرجنا من المنطقة، خاصة أن جميع الشوارع فيها آانت ق
ة       .  بدایة الهجوم البري بعدة ساعات، أدى إلى إحداث حفرات عميقة فيها           سبب حال زل ب ى المن و اضطررت للعودة إل

ة الفزع والخوف التي أصابت زوجتي وأطفالي، وعدم قدرتنا على الخروج من ال      ستطع أي     .  منطق م ی ل ل وخالل اللي
دم          وات االحتالل، والتي آانت تتق ل ق من أفراد أسرتي النوم، خاصة مع ازدیاد وتيرة إطالق النيران والقذائف من قب

ات القصف العشوائي            .  باتجاه الحي  اه خالل عملي اء وانفجرت شبكات المي وفي ساعات   .  وانقطعت خطوط الكهرب
ين، المواف وم االثن ا 5/1/2008ق فجر ی ازل جيرانن ى من سقط عل ذائف ت ساعة .  ، سمعت أصوات ق والي ال ي ح وف

راد                                ل أف ه، فأصيب آ ا، والمكون من طابق أرضي، وأصابت أحد جدران ى منزلن ة عل الخامسة صباحًا سقطت قذیف
ل من             .  أسرتي د أق ة أخرى بع ة               10وسقطت قذیف ي، وثالث ى، وأصيبت زوجت ة األول ى سقوط القذیف ائق عل من   دق

م  ا، وه سون بجواره انوا یجل ائي آ مين 9أالء : أبن نوات، یاس د، 8 س نوات ومحم نوات5 س ة .   س صلت بمحط وات
ر من ساعة                           ا، وبقيت أنتظر وصولها أآث ه سيرسل سيارة إسعاف لن ا أن د موظفيه ي أح وعدت  .  اإلسعاف، وأبلغن

سبب القصف         لالتصال بهم مرة أخرى، فأبلغني موظفها أن سيارة اإلسعاف غير قادرة ع            ة، ب لى الوصول إلى المنطق
وحاولت عالج زوجتي وأوالدي باإلسعافات األولية، وبعض العالج المتوفر في بيتي، رغم           .  الشدید الذي تتعرض له   

املين     ومين آ دة ی درة سيارات         .  خطورة إصاباتهم، ولم اء، وعدم ق اء والكهرب سبب انقطاع الم رًا ب ا آثي د عانين وق
ى الوصول  عاف عل تمرار    اإلس سبب اس شدیدین ب ن الرعب والخوف ال واًء م شنا أج ا، وع ن منزلن ا م ا إلخالئن إلين

شيًا                      .  عمليات القصف وإطالق النيران حولنا     ا، وسرنا م ائلتي من منزلن راد ع اء خرجت وأف وم الثالث وفي صباح ی
و   ار، لنح دام، ووسط إطالق الن ى األق يارة إسعاف قامت بنقلن 300عل دنا س ث وج رًا، حي ال  مت شفى آم ى مست ا إل

دوان ي     .  ع ضاعفات الت راء الم شفى ج ي المست الج ف مين تع ي یاس زال ابنت ا ت ائي، وم ي وأبن الج زوجت م ع د ت وق
  .".أصابتها لتأخر عالجها ليومين

  
ه، وهو    25وأفاد محمد السلطان،     •  عامًا، من سكان حي السالطين في بيت الهيا، لباحث المرآز أن أحد أقارب

 أفراد، قد أصيب بالقرب 8 عاما، من حي السالطين، متزوج ويعيل أسرة من    53لسلطان،  محمد على احمد ا   
وم      ن ي را م دة ظه ساعة الواح ي ال دنيين ف راد الم ن األف ة م اه مجموع ت باتج ة أطلق شظايا قذيف ه ب ن منزل م

مسعفين وقد أصابت الشظايا ظهره، وسقط إثر ذلك على األرض، ونظرًا لعدم قدرة ال            .  7/1/2008األربعاء  
ه      راب من د االقت ستطيع أح ن دون أن ي صف م اعة ون و س زف لنح ل ين ه ظ ن الوصول إلي واطنين م .  و الم

سبب                       ة ب ى المنطق ستطع الوصول إل م ت ي ل سيارات اإلسعاف، الت صال ب ه االت وخالل هذه الفترة حاول أقارب
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ومين      آثافة إطالق النار، وتدمير آافة الشوارع المحيطة بالمنطقة، حيث استهدفت قو           ات االحتالل قبل ذلك بي
ة،          16الشوارع المحيطة بالمنطقة بصواريخ أطلقتها طائرات الـ أف          رًا عميق ائًال وحف ، وأحدثت فيها دمارًا ه

ر               .  جعلت من المستحيل المرور عبرها     ه غي وبعد نحو ساعة ونصف تمكنت سيارة إسعاف من الوصول إلي
 .ضه لنزيف نجم عن إصابته لفترة طويلةأن المسعفين وجدوه قد فارق الحياة، بسبب تعر

اء،                           • وم الثالث ساعة التاسعة من صباح ي ذا الحادث، وفي حوالي ال وأضاف السلطان، أنه في اليوم السابق له
ا             19، أصيب محمد عبد الباري السلطان،       6/1/2009الموافق   ًا، برصاصة في رأسه برصاصة أطلقه  عام

صال     .  له، قرب مسجد اإليمان في الحي     أحد جنود القناصة بينما آان في داخل منز        م االت ه ت سلطان أن وقال ال
ع                          ار، ومن ة إطالق الن سبب آثاف ة، ب ى المنطق بسيارات اإلسعاف فورًا، غير أن أي منها لم تستطع الدخول إل

ة             ى المنطق دخول إل ا           .  سلطات االحتالل لسيارات اإلسعاف من ال ر من ساعة استمر خالله ومع مرور أآث
سيارة                         نزيف المصاب  ه ب ف، ونقلت ار الكثي ه وسط إطالق الن ى المخاطرة، والخروج ب ه إل ، اضطرت عائلت

 .خاصة تمتلكها العائلة إلى مستشفى آمال عدوان في بيت الهيا
ودة،    • عدي حم عد س ت أس واطن طلع ة،   51ووصف الم شؤون االجتماعي ي وزارة ال ديرًا ف ل م ًا، ويعم  عام

 أوالد وبنتين، لمحامي المرآز   3 عام، وأب لـ     38 حمودة وعمرها    متزوج من المواطنة انتصار عبد الوهاب     
ا                اد بم مقتل ولديه دون أن تتمكن فرق اإلسعاف من الوصول إلى منزله، والذين ظال ينزفان حتى الموت، فأف

  :يلي
  

 فجرًا آنت أنا وأسرتي في منزلنا المكون         2:00، وفي حوالي الساعة     11/9/2009بتاریخ  "  
سبب صوت من طابق أرضي م ك ب شمالية، وذل وم ال ة الن ي غرف ئ ف اطون، نختب سقوف بالب

يش     وات الج سكریة وق ات الع دثها اآللي ي تح ة الت رة الناری ذائف واألعي ارات و الق اإلنفج
ساعة                 دأ في حوالي ال ذي ب ة ال ل،       12:00اإلسرائيلي خالل اجتياحها للمنطق  من منتصف اللي

اور لمن     زل المج ي المن ار ف ع انفج أة وق ه      وفج ود ملكيت ذي تع شمالية ال ة ال ن الناحي ا م زلن
شمالية التي                    / للمواطن ة ال ى داخل الغرف شظایا إل جواد الدحدوح، مما أدى إلى تطایر بعض ال

داخلي               ى الممر ال ا مباشرة بالتوجه إل ا، فقمن نتواجد فيها، وبحمد اهللا لم یصب أي شخص من
ا   ى حياتن ًا عل زل خوف ط المن ي ال .  وس دنا ف اء تواج سكریة   أثن ات ع وات آلي معت أص ر س مم

رائيلية  ات –إس اه   – دباب ة باتج ذائف مدفعي دة ق إطالق ع ت ب أة قام زل، وفج ن المن رب م  تقت
زل أ ي  المن ل ابن ا أدى مقت ر، مم دار المم ة وج دار الغرف ت ج ة، واخترق ة الغربي / صابت الغرف

ه التي                          دي والدت ين أی د ب ان یتواج ذي آ ره عامين ونصف، ال ودة وعم فارس طلعت أسعد حم
ى إبني       ره           / أصيبت أیضًا، باإلضافة إل ود طلعت أسعد حمودة وعم ذي أصيب       17محم ام ال  ع

ين            أیضًا بشظایا القصف المدفعي وهو     شيخ عجل  طالب في الصف الثاني الثانویة في مدرسة ال
سيق                        صليب األحمر من أجل التن ى ال الثانویة للبنين، على إثر ذلك قمت مباشرة باالتصال عل
ه ال                  ادني بأن إلحضار سيارات اإلسعاف إلخالء المصابين وإخالؤنا ولكن الموظف الموجود أف

ساعة    د ال يء إال بع ل أي ش ن عم باحًا8:00یمك عاف    ص ة اإلس ى محط صال عل ت باالت ، فقم
ات          ات اإلذاع ى محط دة عل ت بالمناش ضًا قم صابين وأی عاف الم ضور إلس دتهم بالح ومناش

اة في          / المحلية ولكن دون جدوى، واستمر ابني      ارق الحي ى ف محمود ینزف من أثر إصابته حت
ساعة  والي ال باحًا6:00ح ساعة  .   ص والي ال ي ح ي 8:00وف ام ابن باحًا ق ت إی/  ص اب طلع ه

ساعة                         ام ال ة في تم سحاب من المنطق وات الجيش اإلسرائيلي باالن ام ق د قي  7:30حمودة وبع
ة   شال جث ي قامت بانت يارات اإلسعاف الت شفى القدس وإحضار س ى مست ه إل صباحًا، بالتوج

شفاء                / ابني شفى ال ى مست ا إل م نقله ضًا بأخذ زوجتي المصابة وت اموا أی ود، وق ارس ومحم ف
ك لخ زة وذل ى العالج بغ زال تتلق ا ت ا وم الزم له م إجراء العالج ال صحي، وت طورة وضعها ال

ى              دها اليمن بطن وی لخطورة حالتها، ومن خالل الفحص الطبي تبين بأنها مصابة بشظایا في ال
ه اقيها وبالوج ا س ي    .  وآلت رائيلي ف وات الجيش اإلس ل ق زل وتوغ ة قصف المن ة لعملي نتيج

ي   ن ابن ل م ل آ كنانا قت ة س لمنطق ذآورة  / الطف ي الم ود، وأصيبت زوجت ي محم ارس، وابن ف
  .".أعاله، وتضرر المنزل بشكل جزئي
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  عرقلة عمل فرق اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني واستهداف طواقمها): 1(دراسة حالة رقم 

  
ت                  ة في اس ة المحتل وات الحربي سطيني من استمرار الق ة،    عانت جمعية الهالل األحمر الفل ا الطبي ا وطواقمه هداف فرقه

اة الجرحى                         اقم معان ى تف ا أدى إل ومنعهم من الوصول إلى الضحايا من القتلى والجرحى طيلة أيام العدوان الماضية، م
ة          .  والمرضى، ووفاة عدد منهم    ة طبي وقد بقي العشرات من الجرحى والمرضى، بمن فيهم النساء الحوامل، دون رعاي
ات      .  هم الصحية ما أدى إلى تدهور أوضاع     د من عرب ة العدي ووفقًا لتوثيق الجمعية فقد استهدفت القوات الحربية المحتل

بهم                        م وتطبي املين الوصول إلخالئه ة الع ة الطبي رق الجمعي نقلهم ومحاوالت ف .  إسعاف ونقل القتلى والجرحى، خالل ت
  : وفيما يلي أبرز تلك االعتداءات التي طالتهم

  
اريخ  • ت 5/1/2009بت ابعتين         ، أطلق عاف ت يارتي إس اه س ا تج رائيلي نيرانه ي اإلس تالل الحرب وات االح ق

 .للجمعية، أثناء توجهما لنقل مصابين، ما ألحق أضرارًا مادية بإحداها، ولحسن الحظ لم تحدث إصابات
اريخ  • ة       6/1/2009وبت ة الدولي ة للجن يارة تابع ا س ة، ترافقه ة للجمعي عاف، تابع يارات إس الث س ت ث ، دخل

ل عدد من                      للصليب ة لنق ا اللجن  األحمر إلى منطقة السموني المنكوبة، بعد نجاح عملية التنسيق التي قامت به
سيق         . الجرحى والقتلى، الذين سقطوا منذ عدة أيام     ام الماضية التن ة أي دار األربع ى م ة عل وقد حاولت الجمعي

 .محاوالت فشلتمع اللجنة الدولية للصليب األحمر للدخول إلى المنطقة، إال أن جميع ال
ة                  • ة العسكرية، ولحقت أضرار مادي ة للخدمات الطبي ة التابع راد الطواقم الطبي وفي نفس اليوم أصيب أحد أف

بسيارتي إسعاف تابعتين للجمعية، بعد تعرضهما لغارة جوية إسرائيلية، أثناء محاولة نقل عدد من اإلصابات               
 . والقتلى في جباليا

ساموني،               وفي نفس اليوم، وفي الساعة الخ      • ة ال ى منطق ة، إل ة للجمعي امسة مساء، توجهت سيارة إسعاف، تابع
ي قامت                             ر، الت صليب األحم ة لل ة الدولي ى الضوء األخضر من اللجن د أن حصلت عل جنوب مدينة غزة، بع

ة الحدث،     .  بالتنسيق مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي، لدخول السيارة لنقل مصاب        ى منطق وعند وصولها إل
ولحسن .  االحتالل اإلسرائيلي نيرانهم باتجاه سيارة اإلسعاف، ما أدى إلى إصابتها بأضرار ماديةأطلق جنود

 .الحظ لم تقع إصابات
اه                         • ار تج ود االحتالل اإلسرائيلي الن ق جن ونفس اليوم أيضا، في حوالي الساعة السادسة من مساء أمس، أطل

م ت    ة العطاطرة، ول ي منطق ة، ف ة للجمعي يارة إسعاف تابع ع إصابات أو أضرار س ين  . ق م ب سيقًا ت ًا أن تن علم
سيارة                   ه الضوء األخضر لل اللجنة الدولية للصليب األحمر وسلطات االحتالل اإلسرائيلي، أعطي من خالل

 .بالتوجه إلى مكان الحدث
 أصيب ضابط اإلسعاف حسن العتال، وهو من جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، بجراح             7/1/2009بتاريخ   •

ذين                في فخذ  ه األيسر، أطلقها أحد جنود قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، أثناء محاولته إسعاف الجرحى ال
 .سقطوا في منطقة دوار زمو في محافظة شمال غزة

ذ           • ه إخالء     10ووفقا لمصادر الجمعية، فقد أصيب العتال، والذي يعمل في الجمعية من  سنوات، خالل محاولت
ام                 أحد القتلى، بعد تلقيه نداءً      من أحد المواطنين في المنطقة إلخالء قتيل، وذلك بعد توقف إطالق النار في تم

ذي             .  الواحدة والنصف من ظهر ذلك اليوم      ا ال ه، نظرا لزيهم تهدافه وزميل ع اس م يتوق ه ل وأشار العتال إلى أن
 .يدل بوضوح على أنهما من الطواقم الطبية

  :تابع للجمعية في غزةوقال العتال، الذي يرقد في مستشفى القدس، ال
  

توجهت إلى منطقة دوار زمو شمالي القطاع، بعد تلقي مرآز اإلسعاف نداء بوقوع إصابات، وترجلت من سيارة                   " 
وبعد وصولي المكان أخذت حمالة     .  اإلسعاف التي لم تستطع الوصول إلى مكان إطالق النار بصحبة أحد المتطوعين           

ي لم یكن أي من المواطنين یستطيع الوصول إليه بسبب إطالق النار في ذلك              اإلسعاف، وتوجهت إلى أحد القتلى، الذ     
دودة                    .  الوقت واٍن مع د ث ى سيارة اإلسعاف، وبع ه إل ة، وهممت بنقل وفور وصولي إلى الجثمان وضعته على الحمال

س     سر، ف ذ األی ي الفخ اري ف ار ن ابتي بعي ى إص ا أدى إل ف، م ار آثي ى إطالق ن وع إل ي المتط اعدني تعرضت وزميل
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ى               ي إل م نقل ب، وت ان قری ي مك ت ف ي وقف عاف الت يارة اإلس ى س ه إل ان والتوج ادرة المك ى مغ وع عل   ".المتط
ا   يم جبالي ي مخ ودة ف شفى الع تكمال      .  مست زة، الس ة غ ي مدین ة ف ابع للجمعي دس، الت شفى الق ى مست ت إل م حول ث

 .".عالجي
  

ة بجراح نتيجة               • ل               وفي نفس اليوم أصيب اثنان من مسعفي الجمعي ار مباشر من قب ى إطالق ن  تعرضهما إل
 . قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي

ى                • ار عل وات االحتالل الن ود ق ة بجروح نتيجة إطالق جن وفي نفس اليوم أيضًا، أصيب أحد مسعفي الجمعي
يارة                    ل جرحى، وأصيبت س سيارة اإلسعاف، في منطقة الجرن، شمالي القطاع، وذلك أثناء محاولة الطاقم نق

 .سعاف بأضرار ماديةاإل
ا          9/1/2009وفي حوالي الساعة الرابعة من عصر يوم         • ي اإلسرائيلي، نيرانه ، أطلقت قوات االحتالل الحرب

صليب           3 سيارة إسعاف، منها     11تجاه قافلة آانت تضم      ة لل  تابعة للجمعية، وتتقدمها سيارة تابعة للجنة الدولي
شهداء           رق ال القرب من مفت ك ب سا ( األحمر، وذل ابقاً  نيت ة           ).  ريم س ة الدولي ى إصابة موظف اللجن ك إل أدي ذل

 .للصليب األحمر بجراح، فيما أصيبت سيارته بأضرار
اريخ  • ة       9/1/2009وبت ة الدولي ة للجن يارات تابع ا س ة، ترافقه ة للجمعي عاف، تابع يارات إس بع س ت س  دخل

عطاطرة، لنقل عدد من الجرحى        للصليب األحمر، وعددًا من المتضامنين األجانب، إلى منطقتي الزيتون وال         
صليب األحمر               ة لل ة الدولي سيق مع اللجن ام الماضية التن ستة أي والشهداء، حيث حاولت الجمعية على مدى ال

ل           . للدخول إلى المنطقة، إال أن جميع المحاوالت فشلت        وقد نقلت طواقم الجمعية جثث ثالثة قتلى، وقامت بنق
ضم     6 م من ال   80 عائالت، ت ة          شخصًا، معظمه ابع للجمعي دس الت شفى الق ى مست شيوخ إل ال وال ساء واألطف ن

ة  ة الطبي ين  .  لتلقي الرعاي ي المنطقت شهداء ف ة البحث عن الجرحى وال ال عملي تمكن الطواقم من إآم م ت ول
 .بسبب تواجد قوات االحتالل وإطالقها للنيران تجاه المنطقة

ى   وفي نفس اليوم تعرضت سيارات اإلسعاف وطواقمها الطبية،          • سطيني، إل التابعة لجمعية الهالل األحمر الفل
اء                       ة العطاطرة في محافظة شمال غزة، أثن ي منطق إطالق نار من قبل قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي ف
شهداء والجرحى                         ل ال ر، لنق صليب األحم ة لل ة الدولي ة للجن يارة تابع ة س ة برفق .  محاولتها الدخول إلى المنطق

 . في إحدى سيارات اإلسعافوقد لحقت أضرار مادية 
ه        • وفي نفس اليوم أيضًا أصيب سائق سيارة اإلسعاف مروان حمودة، من طواقم الجمعية، بعيار ناري في قدم

 .  األيسر، بعد تعرضه إلطالق النار، وهو داخل سيارة اإلسعاف في منطقة جباليا شمالي القطاع
 

شفى   وأفاد حمودة أن الجمعية قامت بالتنسيق مع الصليب األ    حمر، وتوجه بناًء على ذلك لنقل الحاالت الطارئة من مست
يارات             .  الشفاء في غزة إلى معبر رفح البري       ساحلي احتجزت س وأضاف أن قوات االحتالل المرابطة على الطريق ال

المر           .  اإلسعاف، في طريق عودتها لمدة ساعتين     م ب ة له وات المحتل د أن سمحت الق ا بع ى جبالي ه توجه إل ال أن .  وروق
ل                    ه، حيث نق ي قدم ى إصابته ف ا أدى إل وأفاد أنه تعرض إلطالق نار آثيف، وبشكل مباشر من قبل قوات االحتالل، م

  . إلى المستشفى لتلقي العالج
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  الصليب األحمر یدعو سلطات االحتالل إلى احترام قواعد القانون اإلنساني الدولي): 2(دراسة حالة 
  

ة وطواقم                شجبت اللجنة الدولية للصليب ا     ة لرجال المهمات الطبي ألحمر عدم سماح القوات الحربية اإلسرائيلية المحتل
سكان                 ديمهم خدمات اإلسعاف والتطبيب لل دم تق ى والجرحى، وع اإلغاثة اإلنسانية من الوصول إلى الضحايا من القتل

وا من الحصول            المدنيين الذين ترآوا يعانون لعدة أيام، ما فاقم حالتهم الصحية وأدت إلى مقتل ع              د أن حرم نهم بع دد م
م      يارات                   .  على الرعاية الطبية الالزمة له ع س د تمكنت أرب ر، فق صليب األحم ة لل ة الدولي ان صدر عن اللجن ًا لبي ووفق

وم           اني  7إسعاف تابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب األحمر، في ي انون الث ساء،   / آ اير م ين
ي تضررت من      من الحصول لل   مرة األولى على إمكانية الوصول إلى عدد من المنازل في حي الزيتون بمدينة غزة الت

ذا                     .  القصف اإلسرائيلي  ى ه يارات اإلسعاف من الوصول إل ين س وآانت اللجنة الدولية قد طلبت تأمين ممر آمن لتمك
ذ  ي من اني3الح انون الث وا   / آ ن الق ذلك م ى إذن ب صل عل م تح ا ل اير، لكنه وم  ين ر ي د ظه ة إال بع انون 7ت المحتل  آ

سين               .  يناير/الثاني وقد وجد الفريق المشترك للجنة الدولية والهالل األحمر الفلسطيني في أحد المنازل أربعة أطفال جال
وقد بلغوا من الوهن درجة لم يعودوا قادرين على الوقوف، وعثر أيضا على رجل على قيد             .  بالقرب من جثث أمهاتهم   

ه من الوقوف           الحياة،   ق المشترك             .  لكنه في حالة ضعف حالت دون تمكن د وجد الفري ان فق ى     12وحسب البي ة عل  جث
  .  1األقل آانت ممدة على الفرش

ى                   سطيني، عل  شخصًا آخرين نجوا    15آما عثر أفراد فريق اإلغاثة المشترك، بين اللجنة الدولية والهالل األحمر الفل
نهم        دة جرحى  من الهجوم في منزل آخر، من بي زل آخر        .   ع ة جثث إضافية في من ا وجدوا ثالث ود    .  آم د أمر جن وق

د            ادرة        800القوات المحتلة، والذين آانوا يتواجدون في موقع عسكري، يبع ة بمغ ق اإلغاث زل، فري ك المن رًا عن ذل  مت
وات ا  ة للق ع عسكرية تابع دة مواق ان ع ا آانت تحيط بالمك ك، فيم ق رفض ذل ر أن الفري ة، غي ساندها المنطق ة ت لمحتل

  . دبابتين
  :، رئيس بعثة اللجنة الدولية في إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة"بيير فيتاش"وقال السيد 

  
ى                   . إنه حادث مرّوع  "  دم المساعدة إل م تق ا ل ذا الوضع إال أنه من المؤآد أن القوات العسكرية اإلسرائيلية آانت تعلم به

ا        .  ل األحمر الفلسطيني بمساعدة الجرحى ولم تسمح لنا وال للهال   . الجرحى راب أقامه ة من الت د حالت جدران عالي وق
ى الحي   عاف إل يارات اإلس رائيلي دون وصول س يش اإلس ى   .  الج ال والجرحى إل ل األطف ى نق ذا، اضطررنا إل وله

سطيني     وقد تمكن الفريق المشترك بين اللجنة الدولية والهالل        .  سيارات اإلسعاف على عربة يجرها حمار       األحمر الفل
ين         .  شخصا آخرين آانوا منهكين للغاية     12 جريحا و  18من إخالء مجموع من      ين اثنت ا جرى إخالء جثت وستجمع  . آم

د   .  اللجنة الدولية والهالل األحمر الفلسطيني ما تبقى من الجثث يوم الخميس          اك المزي وقد ُأخبرت اللجنة الدولية بأن هن
سيارات  . دمرة أخرى في هذا الحيمن الجرحى يختبئون في منازل م     وهي تطلب من الجيش اإلسرائيلي أن يمنه لها ول

تمكن من دخول الحي دون إبطاء للبحث عن جرحى   ى ت ًا حت رًا آمن سطيني مم ر الفل ة للهالل األحم اإلسعاف التابع
ر              . آخرين ذلك    ولم تحصل اللجنة الدولية حتى اآلن على أي تأآيد من السلطات اإلسرائيلية على الت ا ب رى  .  خيص له وت

ذي          ساني وال اللجنة الدولية أن الجيش اإلسرائيلي قد تخلف في هذه الحالة عن الوفاء بواجبه بموجب القانون الدولي اإلن
م ة للجرحى وإجالئه وفير الرعاي ر  . يقضي بت ر غي دخول الحي أم ة ب دمات اإلغاث سماح لخ ي ال أخير ف ر أن الت وتعتب

ول  . "مقب

                                                           
 أصدرت اللجنة الدولية للصليب األحمر العديد من البيانات منذ بدء العدوان الحربي لقوات االحتالل اإلسرائيلي طالبت خاللها السلطات  1

قانون اإلنساني الدولي، واتهمت فيها تلك القوات بعدم قيامها بواجبها القانوني في حماية السكان المدنيين في المحتلة باحترام قواعد ال
القطاع، وعدم توفير الرعاية الطبية الالزمة للجرحى والمرضى، فضالً عن منعها السماح للطواقم الطبية وموظفي اإلغاثة اإلنسانية من 

لمزيد من المعلومات، أنظر الموقع االلكتروني للجنة الدولية للصليب .  حى إلجالئهم وتطبيبهمالوصول للضحايا من القتلى والجر
   .org.icrc.www: األحمر
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  ى وأفراد أسرهم بسبب منع وصول الفرق والطواقم الطبيةتفاقم معاناة الجرح
  

ة،      رائيلية المحتل ة اإلس وات الحربي ا الق ي اجتاحته اطق الت ي المن دهورًا ف دنيين وازدادت ت سكان الم اة ال ت معان تفاقم
د  وقد حرم السكان المدنيون في تلك المناطق واألحياء، وخاصة منطقة حي الزيتون في غزة، وا                .  وتمرآزت فيها  لعدي

ا                   من المناطق األخرى آمنطقة العطاطرة وحي السالطين في محافظة شمال غزة من آافة مقومات الحياة اإلنسانية، بم
شال وإجالء      .  فيها المياه والكهرباء   ة الصحية النت ى الرعاي آما حرم العشرات من العائالت وأفرادها من الحصول عل

ة    القتلى والجرحى الذين سقطوا نتيجة القصف الع       ة المحتل وات الحربي ري للق ي    .  شوائي الجوي والب ادات الت ًا لإلف ووفق
رق وطواقم اإلسعاف عن                د أن عجزت ف اة بع ارقوا الحي جمعها محامو المرآز وباحثوه، سقط العديد من الجرحى وف

ذين قضو      .  الوصول إليهم وتطبيبهم وعالجهم    دة  آما تفاقمت األوضاع الصحية للعشرات من الجرحى اآلخرين ال ا ع
  .أيام دون أن تصلهم أي فرق طبية في المنطقة

  
 – غرب شارع صالح الدين      – حي الزيتون    – عامًا، من سكان مدينة غزة       38وأفادت نهيل عبد اهللا ابراهيم السموني،       

ه    ا من سموني، وله ود ال د محم ذ أحم واطن ناف ن الم ة م د، متزوج سجد التوحي وار م ات، و 5بج ارهم 3 بن اء، أعم  أبن
 :  عام، بما يلي17 – 2ح من تتراو

  
وم      "  ا المكون من        4/1/2009، الموافق  األحد في حوالي الساعة الخامسة من فجر ی ا وأسرتي في منزلن ، آنت أن

ة التي تحدثها                رة الناری ذائف واألعي سبب صوت اإلنفجارات والق طابقين نختبئ في غرفة بالطابق األرضي، وذلك ب
وات الجيش اإلسرائيلي خالل اجتي ة غزةق ا شرق مدین سبب .  احه ا ب زل علين ار المن ار شدید انه ع انفج أة وق وفج

م        ة سالمين حيث ل زل بأعجوب ا من المن ا جميعن د اهللا خرجن ل الجيش اإلسرائيلي، وبحم صاروخ من قب استهدافه ب
سموني، م                        ود ال دعى طالل حلمي محم ا وی القرب من ع ب كون  یصب أحد منا، وتوجهنا إلى منزل ابن عم زوجي الواق

وات الجيش اإلسرائيلي في                 .  من ثالث طوابق مسقوف بالباطون     وأثناء تواجدنا في هذا المنزل شاهدت جنود من ق
م،          ن معه اآنيها ونح ن س ا م ي منطقتن ازل ف إخالء المن رائيلي ب يش اإلس دأ الج اعات ب د س ه، وبع اور ل زل مج من

سموني المكون من طابق ارضي مسقوف بال           ل ال سكن      ووضعونا في منزل وائ شكل آامل لل ر المجهز ب اطون غي .  ب
ل             7وآنا حوالي    زل وائ ي من ا ف ات ومكثن نهم والهوی ذ الجواالت م  عائالت، حيث قام الجنود بتفتيش آل الشباب وأخ

ين              5/1/2009 األثنينوفي فجر یوم    .  لمدة یوم آامل   ا قلق ة، وآن ، وبعد شروق الشمس آان الهدوء یعم على المنطق
ز          على شقيق زوجي الذي      شبان الخروج من من ل آان یسكن في غرفة بين األشجار في هذه المنطقة، حاول بعض ال

ا     ساعة التاسعة صباحاً        وف .  وائل إلحضاره ليكون معن ة أو           ي حوالي ال وات الجيش اإلسرائيلي قذیف ا ق  أطلقت علين
اقين وتضميد جرا        5صاروخ أصابت    دأنا بإسعاف الب اة، وب ا الحي ا فارق ان منهم ا  .  حهم أشخاص، اثن فأطلقت علين

شقته                   ذي استن ار ال دوار من الرائحة والغب ا ب ة، وشعرت حينه قذیفة أو صاروخ آخر على المنزل من الناحية الخلفي
فخلعت عن رأسي الشالة وربطت     .  وارتميت على األرض وأبنائي یصرخون من حولي، فيما أصيب زوجي في ساقه           

دماء تنزف م           ه جرحه، ولكن دون جدوى حيث آانت ال انوا في          .  ن ذین آ شباب ال ا بعض ال وخالل لحظات طلب من
 شخصًا،  80آان عدد السكان الموجودین في منزل وائل لحظة قصفه حوالي      .  المنزل أن نخلي  المنزل ونخرج منه      

ات          ى ونحمل الرای دینا لألعل راد الجيش اإلسرائيلي        .  وبدأنا بالخروج من داخله رافعين أی سير ونطلب من أف ا ن وآن
االم ة أن یرحمون ي المنطق دباباتهم ف زین ب ران صراخنا .  تمرآ ك سمع الجي شارع، وخالل ذل ى ال رآض إل ا ن خرجن

م یصرخون           ائي ونحن في              .  وشاهدونا نجري فخرجوا من منازلهم ورآضوا معنا وه دت أبن ذه اللحظات تفق وفي ه
م أستطع أن أعود ألعرف أین هو               د، ول ا هو مصيره   الطریق إلى الشارع، فلم أجد ابني أحم د ترآت    .   وم وآنت ق

زل  ي المن ه ف ي مكان ى األرض ف ى عل صابًا وملق ذ م صوب  .  زوجي ناف ت ت ة آان ة اإلخالء فتحت دباب وخالل عملي
شمالية                  ة ال اه الناحي ا نهرب باتج ا، وآن دأنا      .  فوهتها باتجاهنا النيران على األرض من حولن اس ب ا الن د أن آوون وبع

، تمكنت طواقم اإلسعاف من الوصول      7/1/2009وبعد ثالثة أیام، وبتاریخ     .  بأعجوبةنشعر بسالم حيث أننا نجونا      
ى           إخالء الجرحى والقتل دأت ب ان من          .  إلى منطقة سكنانا، وب شفى القدس وآ ى مست ك توجهت إل د أن علمت ذل وبع

ة     وقد قتل وأصيب ال.  ضمن المصابين ابني أحمد وزوجي نافذ، وقد تم إجراء العالج الالزم لهما        راد عائل د من أف عدی
تهدف       ه واس د في ت أتواج ذي آن ان ال سموني المك ل ال زل وائ ي من د ف ى اآلن یوج رى، وحت ائالت أخ سموني وع ال

م              رر،          .  بالقصف اإلسرائيلي، عدد من القتلى لم یتمكن رجال اإلسعاف من إخالئه ة القصف دون أي مب وآانت عملي
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ست     داث ت تباآات أو أح اك أي اش ن هن م یك ه ل ث أن الهم    حي سائهم وأطف دنيين بن ر م تهداف أس تهدافنا واس دعي اس
وشيوخهم، وآل ذلك تم خالل عملية االجتياح اإلسرائيلي وسيطرة الجيش اإلسرائيلي بشكل آامل على منطقتنا وهي    
اآن                  ة في أم ازل أخرى مدني عبارة عن مجموعة من المنازل المالصقة لبعضها لعائلة السموني وعائالت أخرى ومن

  .". متفرقة
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.  
  تدهور األوضاع الصحية واإلنسانية في قطاع غزة 

  
وات              دهورًا خاصة مع استمرار استهداف الق ومن ناحية أخرى، تزداد األوضاع الصحية واإلنسانية في قطاع غزة ت

ة               .  الحربية المحتلة للمنشآت الطبية، وتعرضها ألضرار جسيمة        شديد في رساالت األدوي نقص ال ك مع ال زامن ذل  ويت
  .والعالجات والمستهلكات الطبية في مستشفيات القطاع ومراآزها الطبية

  
اجون           ذين يحت ة مرضى القطاع، وال ة آاف ة اإلسرائيلية المحتل ويتزامن ذلك التدهور المستمر مع منع السلطات الحربي

ة   ، إلى المستشفي)إيريز(رعاية طبية ال تتوفر في مشافي القطاع، من السفر عبر معبر بيت حانون          ضفة الغربي ات في ال
ى القطاع في              / و دوان عل دء الع صحية لمرضى            .  27/12/2008أو اسرائيل، منذ ب ك تفاقمت األوضاع ال وجراء ذل

ة       وفر إمكاني ذين ال يت ى والمرضى ال شرايين، مرضى الكل ب وال سرطان، مرضى القل اع، وخاصة مرضى ال القط
صحية في القطاع                عالجهم في المستشفيات والمراآز الطبية في قطاع غزة         ة للخدمات ال ة التحتي دهور البني سبب ت .  ، ب

ين  ا ب ذآر أن م دير بال شفيات   50 -30ج ى المست ًا إل ويلهم يومي ان يجري تح اع آ كان القط ن س ضة م ضًا ومري  مري
شامل المفروض                           شديد الحصار ال ل ت ك قب شفيات اإلسرائيلية، وذل ى المست ة أو إل ة المحتل ضفة الغربي الفلسطينية في ال

  .  على سكان قطاع غزة المدنيين
  

رق وطواقم اإلسعاف، فضًال عن           وقد وثق المرآز العديد من عمليات القصف الجوي والبري التي طالت العديد من ف
  :وفيما يلي أبرزها.  المنشآت الطبية

  
اريخ  ساعة 27/12/2008بت والي ال ي ح رائيلية المح11: 25، وف ة اإلس ائرات الحربي صفت الط ى  صباحًا، ق ة مبن تل

أسفر القصف عن  .  في حي تل الهوى في مدينة غزة) مقر مديرية األمن الوقائي سابقاً ( دائرة الضريبة القيمة المضافة   
تدمير العديد من المباني فيه، فيما أصيب أحد المباني الرئيسية لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني والمقابل له، والمكون           

ة لإلسعاف      .  جم عنها تحطم آافة نوافذه وأبواب الغرف      طابقًا، بأضرار بالغة ن    13من   ى اإلدارة العام ا أصيب مبن آم
ذ                     ة النواف ستهدف، بأضرار جسيمة هو اآلخر، حيث تحطمت آاف ى الم والطوارئ التابع للجمعية، والواقع شرق المبن

  .واألبواب، فضًال عن تصدع في جدرانه
ى أضرار    وقد تعرضت مباني جمعية الهالل األحمر الفلسطين       ا، إل ي في نفس المكان، بما فيها مستشفى القدس التابع له

دة مرات                  ى، ع ي المبن ة غرب ر وزارة الداخلي ابقًا، ومق ائي س ى األمن الوق د  .  بالغة، عندما تكرر قصف آل من مبن وق
 . العدوانتصدعت العديد من نوافذ وأبواب المبنى بسبب تكرار عمليات القصف على مدار األيام الخمسة األولى من

ة مسجد    28/12/2008 فجر األحد الموافق    1:00وفي حوالي الساعة    و المالصق    ، قصفت الطائرات الحربي  البورن
سي في قطاع غزة،                       .  لمستشفى مجمع الشفاء الطبي    شفى الرئي ي، المست شفاء الطب أسفر القصف عن إصابة مجمع ال

ذي يحتوي أقسام االستقبال والطوارئ، الجراحة، العظام،         وجراء ذلك أصيب المبنى الرئيسي فيه، وال      .  بأضرار بالغة 
آما أصيب مبنى اإلدارة العامة وقسم األشعة بأضرار   .  والعناية المرآزة، حيث تحطمت معظم الشبابيك واألبواب فيها       

 .جسيمة أدت إلى تحطيم الشبابيك واألبواب
ساعة   والي ال ي ح ق  2:00وف اء المواف ر الثالث صفت30/12/2008 فج راز  ، ق ن ط رائيلية م ائرة إس سجد F16 ط  م

ي        .  في مخيم البريج بصاروخ واحد  ) 9(الفاروق عمر بن الخطاب، في بلوك        شكل آل دمير المسجد ب ك عن ت أسفر ذل
ى   ام عل سجد المق ة الم ي الطابق األرضي لبناي ع ف ي تق نابل األقصى الت ي روضة س ة ف ة بالغ وإحداث أضرار جزئي

 .ف أيضا عن تدمير آامل محتويات عيادة البريج الحكومية المالصقة للمسجدآما أسفر القص.  2م600مساحة 
 عبسان  - قصفت الطائرات الحربية للقوات المحتلة مقر الدفاع المدني الواقع على طريق بني سهيال             3/1/2009بتاريخ  

ونس     ة خان ي سي، شرقي مدين ا لحقت أضرارًا با       .  الرئي ى، فيم دمير آامل المبن اني   أسفر القصف عن ت ة في المب لغ
 .المجاورة له

اد لجان           16، أطلقت طائرة أف     5/1/2009 فجر يوم االثنين، الموافق      1:00وفي الساعة    ة اتح اه جمعي  صاروخًا باتج
دمير                       ى ت ل، باإلضافة إل دميرها بالكام ى ت ا أدى إل ة   3الرعاية الصحية في حي الرمال في مدينة غزة، م ادات طبي  عي

 .متنقلة بداخلها
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ح               7/1/2009بتاريخ   ة رف أسفر  .   قصفت طائرة حربية للقوات الحربية اإلسرائيلية المحتلة مقر الدفاع المدني في مدين
ة، حيث تحطمت  ه ألضرار بالغ اورة ل اني المج ا تعرضت المب ل، فيم ى بالكام د مكاتب المبن دمير أح القصف عن ت

 .أبوابها ونوافذها، ولم يبلغ عن وقوع إصابات
ساعة  والي ال ي ح ق  8:30وف سبت، المواف وم ال شمالي  10/1/2009 صباح ي دار ال تالل، الج ائرات االح صفت ط ، ق

 مترًا من الجدار، وإلحاق أضرار 20لمستشفى غزة األوروبي جنوب شرق خان يونس، ما أدى ذلك إلى تدمير حوالي    
ات آبي   د آمي سوالر، وفق ات ال اء وخزان د الكهرب اء، ومول بكة الكهرب سي وش اه الرئي د بخط المي ا، وإصابة اح رة منه

 .الموظفين بحالة صدمة، فضًال عن الرعب الذي تسببه للمرضى في المستشفى
اجم عن تعطل العشرات من   ديد ن ي مختلف محافظات القطاع من عجز ش ة ف ز الطبي شفيات والمراآ اني المست وتع

ى     220 من  وتفيد وزارة الصحة أن أآثر.  األجهزة والمعدات الطبية، وعدم توفر قطع غيار لها    ًا بحاجة إل ازًا طبي  جه
اني   .   شهراً 18الصيانة وقطع الغيار غير المتوفرة بسبب الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ أآثر من              ا تع آم

د عدد األصناف من                    105من نفاذ أآثر من      ا يزي  أصناف من األدوية المختلفة، والتي وصل رصيدها إلى الصفر، فيم
 . صنفًا225ت الطبية التي نفذت عن المستلزمات والمستهلكا
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  الخالصة
  

ا ضد               صعيد هجماته ي اإلسرائيلي في ت وات االحتالل الحرب سان من استمرار ق وق اإلن يحذر المرآز الفلسطيني لحق
ة              .أفراد المهمات الطبية، وطواقم المسعفين وسيارات اإلسعاف الفلسطينية        وات المحتل ام الق ستهجن المرآز عدم قي  وي

ى  روف      حت ي ظ دي ف ق ج تح أي تحقي تالل، بف ة االح ي حكوم سياسي ف سكري أو ال ستوى الع ى الم ة، عل ذه اللحظ ه
اء               ن األطب د م د العدي ا ض راد قواته ذها، أف زال ينف ذها، وال ي ي نف صارخة الت سيمة وال ات الج سات االنتهاآ ومالب

سعفين ا   .والممرضين والم ن قي ا م ا، ربم ات علي ى صدور تعليم شير إل ك ي ستوى   إن ذل ى الم وات، أو عل ذه الق دة ه
الحكومي اإلسرائيلي، بالتعرض للعاملين في المجال الطبي، لترويعهم ومنعهم من أداء مهامهم اإلنسانية تجاه الجرحى    

ع                   .والمرضى الفلسطينيين  ة في مواق  إن ارتفاع عدد الضحايا، من الشهداء والجرحى، في صفوف الفرق الطبية العامل
ات، واألض  شفيات       المواجه ى المست ررة عل داءات المتك عاف، واالعت ات اإلس ا عرب ي تعرضت له سيمة الت رار الج

  .الميدانية والمراآز الطبية، تدلل بشكل جلي على عدم امتثال دولة االحتالل لقواعد القانون الدولي اإلنساني
  

ا المج        ي ينتهجه ة الت ؤامرة الصمت المريب دين، م اه جرائم الحرب      المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ي دولي تج تمع ال
ة       ا المحلي عافات وطواقمه رق اإلس ا ف ا فيه سانية، بم ل اإلن رق العم د ف رائيلي ض تالل اإلس وات االح ا ق ي ارتكبته الت

ام              .والدولية ة لع ة جنيف الرابع ى اتفاقي دة عل سامية المتعاق  آما يستغرب المرآز الدور المريب الذي تلعبه األطراف ال
اه االنت1949 سطينية  ، تج ي األراضي الفل سطينيين ف دنيين الفل ي ترتكب ضد الم ات الجسيمة وجرائم الحرب الت هاآ
ة أخرى                .المحتلة ل دول ة من قب ذه االتفاقي  ويتساءل إن آانت هذه األطراف تعمل حقيقة على ضمان احترام وتطبيق ه

ا   ال      .طرف فيه دولي للتحرك العاجل من أجل وقف أعم ع ال دعو المرآز المجتم رأى    وي ى م ارس عل ي تم ل الت  القت
سطينيين     .ومشهد هذه الدول   سكان الفل  آما يدعو إلى تفعيل آل ما من شأنه وقف المجازر الدموية، التي ترتكب بحق ال

  : ويدعو بشكل خاص .المدنيين، والطواقم الطبية ووسائل نقل الجرحى والمرضى والمصابين
  

دولي  • ن ال س األم ن خالل مجل دولي، وم ع ال دوان   المجتم ف الع أنها وق ن ش ة، م اذ خطوات فوري ى اتخ ، إل
ي اإلسرائيلي       المستمر على القطاع، ووقف االنتهاآات الجسيمة والخطرة التي تمارسها دولة االحتالل الحرب

 .ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي ترتقي لكونها جرائم حرب
ام            • ة لع ة         1949األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابع ام االتفاقي ق أحك ك للبحث في تطبي ، وذل

ا    ضمان احترامه ة ل سطينية المحتل ى وضع األراضي الفل ى    .عل ادة األول ل الم ى تفعي وري عل ل الف  والعم
  . ، من أجل ضمان التزام دولة االحتالل الحربي اإلسرائيلي بأحكام االتفاقية147، 146والثانية والمواد 

ة      ضمان توفير الحماية الدولية ال     • فورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، من آاف
ات                   سببت في عملي ي اإلسرائيلي، وت االنتهاآات الصارخة التي أفضت إليها ممارسات قوات االحتالل الحرب
ة         الطواقم الطبي ة خاصة آ ذين يتمتعون بحماي  قتل واسعة النطاق، خاصة في صفوف المدنيين واألشخاص ال

  . وفرق اإلغاثة اإلنسانية
ل                • ى أساس تفعي ة االحتالل اإلسرائيلي، وعل اه دول ي، تج اد األوروب ل االتح التحرك الفوري والعاجل من قب

وق                 دولي لحق المادة الثانية من اتفاقية الشراآة األوروبية اإلسرائيلية، والتي تشترط احترام إسرائيل للقانون ال
صادي األول               اإلنسان والقانون الدولي اإلنسان    شريك االقت ا ال ة لكونه ر فعالي ي، باعتبار الدور األوروبي األآث

  . لحكومة االحتالل
شية    • صادية والمعي دهور األوضاع االقت سبب ت ة، ب ة الفوري سانية والطبي ساعدات اإلن ديم الم ي تق راع ف اإلس

  . تلكات الفلسطينيةللشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي نتجت عن سياسة الحصار واالعتداء على المم
ة   • اذ اإلجراءات الالزم ر، التخ صليب األحم ة لل ة الدولي دولي، وخاصة من اللجن ع ال ازم للمجتم دخل الح الت

ات    س، والمقوي ضرورية، والمالب ة ال ة، واألغذي االت األدوي ع رس ة وجمي دادات الطبي ضمان وصول اإلم ل
  . الالزمة لألطفال والنساء الحوامل

ات ا • ل دور المنظم سيمة ضد  تفعي ات الج ن أجل وقف االنتهاآ ة، م صحة العالمي ة ال ة، وخاصة منظم لدولي
  . الفرق الطبية الفلسطينية، ومرآبات نقل وإسعاف الجرحى والمرضى والحوامل
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سياسية، خاصة في ضوء               ة وال ة والقانوني إن المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ينبغي له أن يقف أمام مسؤوليته األخالقي

ات من               إعالن وزار  سببت في إغالق المئ املة في قطاع غزة، والتي ت ة صحية ش دء آارث ة الصحة الفلسطينية عن ب
سبب الحصار   رى القطاع، ب دن وق ات وم ة مخيم ي آاف ة والخاصة ف ة واألهلي ة الحكومي ادات الطبي المؤسسات والعي

ة    شهرًا، والذي أدى إلى نقص شديد في إمدا        18الشامل المفروض عليه منذ أآثر من        ة واألغذي داته من رساالت األدوي
ادات             .  والعالجات والمستلزمات الطبية   إن آافة البرامج الصحية التي تقوم بها مئات المستشفيات والمستوصفات والعي

ا من وصولها                       املين فيه دم تمكن الع ا لع الطبية المختلفة والمنتشرة في قطاع غزة المحتلة لم تعد قادرة على فتح أبوابه
ا             من ناحية،  ى       . ومن ناحية أخرى لمنع وصول اإلمدادات الطبية ورساالت األدوية والمهمات الطبية إليه ة عل  إن آارث

ل   ساء الحوام ال المرضى والن ى األطف ة، وعل سكان عام اة ال ى حي ا عل ا، يخشى منه دأت فيه د ب ساني ق ستوى اإلن الم
رامج التطعيمات الخا             .والنفاس وآبار السن   د من ب ة             لقد توقفت العدي صحية المختلف ة ال رامج الرعاي ال وب صة باألطف

  .الخاصة بالنساء الحوامل وعالج األشخاص المصابين بأمراض مزمنة
 
  


