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 مقدمة
 

هاكات بعد مرور عام على اندالع انتفاضة القدس، التي تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي ارتكاب المزيد من االنت
، على إثر اإلجراءات التي اتخذتها قوات االحتالل في مدينة 2015اندلعت في األول من تشرين األول/ أكتوبر 

فراغها من سكانها  القدس المحتلة، واستمرار محاوالتها فصل األحياء العربية وحصارها بهدف تغيير معالمها وا 
بحجة الحفاظ على أمن المستوطنين. وارتكبت قوات االحتالل ولم تزل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد  ناألصليي

صعَّدت قوات االحتالل اإلسرائيلي القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وفي السياق نفسه 
الذين توجهوا  المدنيينالمفرطة والمميتة تجاه القوة  مستخدمةمن انتهاكاتها بحق السكان المدنيين في قطاع غزة 

 .لنقاط التماس الحدودية شمال وشرق محافظات قطاع غزة للتضامن مع الهبة الشعبية في الضفة الغربية والقدس
 

الذين توجهوا  المدنيينالقوة المفرطة والمميتة تجاه  قوات االحتالل اإلسرائيلي واستخدام انتهاكات يستعرض التقرير
الشعبية في الضفة الغربية  االنتفاضةط التماس الحدودية شمال وشرق محافظات قطاع غزة للتضامن مع لنقا

المشاركين في الفعاليات السلمية وحملة األعالم والرايات  ،، حيث واجهت قوات االحتالل اإلسرائيليوالقدس
صابة )3ن بينهم )( فلسطينيًا، م22قتل ) تسبب فيما بنيران أسلحتها الرشاشة الفلسطينية،  ( 1350( أطفال. وا 

( من رجال اإلسعاف ومن بين 29( صحفيًا و)18( طفاًل، و)143من المشاركين في تلك الفعاليات، من بينهم )
 ( أطفال.4( مواطنين، منهم )6( أصيبوا باألعيرة النارية، كما اعتقلت )537الجرحى )

 

الصحافيين خالل تغطيتهم لفعاليات انتفاضة القدس، ما أسفر ويتناول التقرير انتهاكات قوات االحتالل واستهداف 
الفصل شمال  أثناء مزاولتهم عملهم في متابعة الفعاليات السلمية بالقرب من حدود( صحفيًا، 18)عن إصابة 

أن ما تقوم به قوات االحتالل يشكل ن وشرق قطاع غزة، وتشير التحقيقات التي أجراها المركز في هذا الشأن بأ
 .اكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانانته

 

في إسعاف ونقل الجرحى  واجبهم اإلنسانياإلسعاف خالل قيامهم باستهداف طواقم ويستعرض التقرير حاالت 
أثناء مزاولتهم ، مسعفاً ( 29) والمصابين من بين المشاركين في فعاليات انتفاضة القدس، ما أسفر عن إصابة

 عملهم في نقل المصابين بالقرب من الشريط الحدودي الفاصل شمال وشرق قطاع غزة.
 

ويظهر التقرير استهداف قوات االحتالل األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة خالل مشاركتهم في المظاهرات 
زل بشكل القوة ضد المدنيين العالسلمية بالقرب من الشريط الحدودي الفاصل شمال وشرق قطاع غزة، واستخدام 

والضرورة الحربية، حيث يوفر القانون الدولي اإلنساني للمدنيين السيما األطفال  يتنافى مع مبدأ التناسب والتمييز
 منهم حماية خاصة كونهم أشخاصًا من الفئات الضعيفة والمعرضة لإلصابة في أوقات النزاعات.

 

 المدنيينتجاه انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي باألرقام لمجريات يحاول التقرير أن يعطي خلفية واضحة و 
الشعبية في  االنتفاضةشمال وشرق محافظات قطاع غزة للتضامن مع المشاركين في فعاليات انتفاضة القدس 

 حيث يبدأ بإعطاء القارئ خالصة إحصائية لمجمل االنتهاكات التي وقعت خالل الفترة ،الضفة الغربية والقدس
المحددة، ومن ثم يشرع في سرد وقائع االنتهاكات بطريقة إخبارية. وتشكل المعلومات الواردة في هذا التقرير 

للحصول على معلومات توثيقية وافية  الميزان مركزالباحث أو المهتم أن يرجع إلى  معلومات أساسية، يستطيع
 حول كل حادث يرد في التقرير.
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 توطئة قانونية

أكثر  1967ها في العام تاكات اإلسرائيلية لقواعد القانون الدولي في المناطق الفلسطينية التي احتلأصبحت االنته
رائيل خطة االنفصال منذ أن نفذت إسخاصة  اً تصاعدي تنوعًا وتعقيدًا وعنفًا. وقد أخذت هذه االنتهاكات منحىً 

ذلك جليًا من خالل عمليات المراقبة  . ويظهر2005أيلول )سبتمبر(  12عن قطاع غزة، بتاريخ أحادي الجانب 
انتهاكات منظمة ألحكام  االحتالل الميدانية التي يقوم بها مركز الميزان لحقوق اإلنسان، حيث ترتكب قوات

حقوق اإلنسان في قطاع مبادئ القانون الدولي لاتفاقية جنيف الرابعة ومجمل قواعد القانون الدولي اإلنساني و 
د قوة احتالل تتحمل مسئوليات قانونية تجاه القطاع بعد تنفيذ هذه الخطة. غير أن مجمل غزة، مدعيًة أنها لم تع

ؤكد على واللجنة الدولية للصليب األحمر، تالتحليل القانوني، بما في ذلك مداوالت الجمعية العامة لألمم المتحدة 
دولة احتالل، بما يعنيه ذلك من يبقي عليها كاألمر الذي أن إسرائيل واصلت السيطرة الفعلية على قطاع غزة 

 انطباق قواعد القانون الدولي اإلنساني المتعلق باالحتالل على عالقتها بقطاع غزة.
 

ت الحرب للعام بشأن حماية المدنيين في وقيرمي القانون الدولي اإلنساني، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة 
ء حاالت الحرب والنزاع المسلح واالحتالل. وعليه فإن دولة ، إلى توفير الحماية للمدنيين وممتلكاتهم أثنا1949

االحتالل ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو اإلجراءات أو السياسات في إدارتها لألراضي 
المحتلة، ويجب على الدوام أن تراعي إلى أقصى حد مصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وأال تغير من 

 ع القانوني لتلك األراضي.الوض
 

كما وأن هناك قيود صارمة وتحريم كامل الستخدام وسائل قتالية وأسلحة معينة في العمليات الحربية وبالتأكيد في 
حالة احتالل األراضي. كما يحظر معاقبة السكان جماعيًا ومحاصرتهم ومنع أو عرقلة اإلمدادات اإلنسانية لهم. 

 وة من جانب قوة االحتالل يجب أن يراعي مبدأين أساسيين وهما:وبشكل أساسي إن استخدام الق
 

 مبدأ الضرورة العسكرية 

القانون الدولي اإلنساني عليها  يفرضهاالتي  القيوديجيز القانون الدولي، للقوات المتحاربة، عدم االلتزام ببعض 
محكوم بمجموعة من القيود التي  مطلقًا، بل هو ذا التحلل ليس، وال يمكن أن يكون في بعض الحاالت، بيد أن ه

يعتبر توفرها شرطًا لعدم االلتزام بالقواعد وفقط للمدة التي تتوافر فيها هذه الشروط. أحد هذه الشروط هو توفر 
ضرورة عسكرية قاهرة ال تترك للقوة القائمة باالحتالل مناصًا من عدم االلتزام بالقواعد. وقد أجمع مفسرو اتفاقية 

لى أن مبدأ الضرورة العسكرية يعنى كل اإلجراءات الضرورية التي تحقق هدفًا عسكريًا تقتضيه جنيف الرابعة ع
العمليات الحربية على األرض. واالقتضاء هنا يعني أن تحقيق الهدف من الحرب ال يمكن أن يتأتى دون القيام 

ى أال يكون الهدف من التحلل بهذا العمل. كما يعني االقتضاء )في بعض األحيان( التحلل من بعض القيود، عل
هو أن يتخذ التدمير كعقوبة جماعية أو كرادع فقط. غير أن مبدأ الضرورة الحربية ال يمكن أن يستقيم دون 
التعامل معه بالتوازي مع مبادئ أخرى، كالتناسب والتمييز بين األهداف المدنية والعسكرية، وعدم انتهاك قواعد 

ابلة لالنتقاص، مثل حظر التعذيب وتعمد استهداف المدنيين، والتهجير القسري القانون الدولي العرفي غير الق
 وغيرها.
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 مبدأ التناسب والتمييز 

يأتي مبدأ التناسب كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حيث أن وجود الضرورة الحربية، ال ينفي ضرورة أن تتناسب  
هداف العسكرية المرجو تحقيقها، لذا فإنه يجب أن تبقى األعمال العسكرية واألساليب واألسلحة المستخدمة مع األ

لها عالقة بالعمليات أو  في األرواح والممتلكات، التي ليسمحظورة تلك األعمال التي قد ينتج عنها خسائر 
 بالنتائج المتوقع تحقيقها، أو التي يتوقع أن تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم أضرارًا كبيرة.

أن تميز بين األهداف المدنية وغيرها  –في سياق تنفيذها للعمليات الحربية  –تحاربة كما يجب على القوات الم
من األهداف، وكذلك التمييز في استخدام وسائل القوة، من حيث األساليب أو األسلحة المستخدمة، بما يضمن 

 إحداث أقل أضرار ومعاناة ممكنة.
 

اإلنسانية التي يقصد بها حماية المدنيين وأرواحهم وتؤكد قواعد القانون الدولي على مجموعة من المبادئ 
كون إلى الطبيعية حتى في ظل النزاع المسلح واالحتالل، بما في ومنحهم فرصة لعيش حياة أقرب ما ت وكرامتهم،

من  23ذلك حماية وتشغيل الخدمات األساسية، كالصحة والتعليم، والمياه وغيرها دون إبطاء. وتنص المادة 
ى أن كل طرف من األطراف السامية المتعاقدة على االتفاقية يجب أن يكفل "حرية مرور جميع االتفاقية عل

إرساليات األدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، 
ة، والمالبس، حتى لو كان خصما. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رساالت من األغذية الضروري

 والمقويات المخصصة لألطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس".
 

من االتفاقية على أنه "ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا.  33وتنص المادة 
ب محظور. تحظر تدابير االقتصاص تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب. السل

 من األشخاص المحميين وممتلكاتهم."
 

من االتفاقية تدمير الممتلكات حيث تنص على أنه "يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي  53وتحظر المادة 
ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات 

 جتماعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير."اال
 

من االتفاقية من أهم موادها بالنظر إلى أنهما تحددان مجموعة من الجرائم  147و 146وتعتبر المادتان 
مة في محاكم أي كانتهاكات جسيمة لالتفاقية وهي ما تعتبر جرائم حرب، يجب مالحقة مقترفيها وتقديمهم للمحاك

على أن االنتهاكات الجسيمة لالتفاقية تشمل" أحد األفعال التالية  147طرف من األطراف السامية. تنص المادة 
إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة الالإنسانية، 

شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو  وتعمد إحداث آالم، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة
كراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات  الصحة، والنفي والنقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وا 

واردة المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات ال
في هذه االتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو ال تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق 

 كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
 

لسامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لغرض فرض فتنص على "تتعهد األطراف ا 146أما المادة 
عقوبات جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية 
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ديمهم يلتزم كل طرف متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافها، وبتق… 
إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا ألحكام تشريعه، أن يسلمه إلى طرف متعاقد 

 معنى آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاص."
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 خالصة إحصائية

تستند إلى عمليات الرصد والتوثيق التي يقوم بها ية، تشكل المعلومات الواردة في هذا التقرير معلومات أساس
يستطيع الباحث أو المهتم أن يرجع إلى المركز للحصول على معلومات توثيقية مركز الميزان لحقوق اإلنسان. و 
وقواعد  ظهر التقرير استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسانويالتقرير. هذا وافية حول كل حادث يرد في 

 .انون الدولي اإلنسانيالق
 

 جدول يوضح عدد ضحايا فعاليات انتفاضة القدس يف املناطق املقيدة الوصول براً خالل الفرتة اليت يتناوهلا التقرير

عدد 
 المعتقلين

 إصابات
 األطفال
 باألعيرة
 النارية

عداد أ
المصابين 
باألعيرة 
 النارية

األطفال 
األطفال  اإلصابات منهم

د عد عدد القتلى منهم
 العام األحداث

6 45 451 118 1190 2 19 98 2015 
0 15 86 25 160 1 3 67 2016 
 المجموع 165 22 3 1350 143 537 60 6

 

 جدول يوضح عدد ضحايا فعاليات انتفاضة القدس يف املناطق املقيدة الوصول براً وتوزيعهم اجلغرايف

 الصحفيين المسعفين المعتقلين

إصابات 
األطفال 
 باألعيرة
 النارية

 أعداد
المصابين 
باألعيرة 
 النارية

األطفال 
 منهم

األطفال  اإلصابات
 منهم

عدد 
 القتلى

 المحافظة

 شمال غزة 2 0 472 55 108 11 7 16 1
 غزة 7 0 479 42 182 18 4 0 0
 دير البلح 6 1 322 36 186 23 6 12 5
 خانيونس 7 2 71 9 55 7 1 1 0
 رفح 0 0 6 1 6 1 0 0 0
 المجموع 22 3 1350 143 537 60 18 29 6

 استخدام القوة المفرطة وانتهاك الحق في الحياة 
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المزيد  وارتكبت، بحق السكان المدنيين في قطاع غزةصعَّدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من انتهاكاتها المتواصلة 
مبادئ دون أي اكتراث ب ،من جرائم القتل وانتهاك الحق في الحياة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة

المشاركين في  تلك القوات واجهت و  هذا1.والتمييز القانون الدولي، السيما مبدأ الضرورة العسكرية، ومبدأ التناسب
تجمع خاللها العشرات من المشاركين  ،الشعبية في الضفة الغربية والقدس االنتفاضةللتضامن مع ليات سلمية افع

 .ممارسات قوات االحتاللتعبيرًا عن رفضهم لودية شمال وشرق محافظات غزة، بالقرب من نقاط التماس الحد
قوات  وا الحجارة تجاهشقوشهدت تلك الفعاليات اقتراب عدد من المتظاهرين من الشريط الحدودي الفاصل ور 

مفرطة األعالم الفلسطينية بينما واجهت قوات االحتالل تلك التجمعات باستخدام القوة ال واورفع ،االحتالل
والمميتة، وتظهر أعداد الضحايا ومواضع اإلصابة في الجزء العلوي من الجسم في صفوف المدنيين تعمد قوات 

 .ودون اكتراث لحياة المدنيين حتالل إيقاع اكبر عدد من الضحايااال
صابة )22أسفرت عن قتل ) حادث،( 165وقوع ) الميزان وفي هذا السياق رصد مركز ( 1350( فلسطينيًا، وا 

 ( أصيبوا باألعيرة النارية. 537من بين الجرحى )و  من المشاركين في تلك الفعاليات،
 
 ي:تعلى النحو اآلاألحداث  ألبرز تلكالتقرير  تطرق وي
 

عند حوالي الساعة  المتمركزة عند حدود الفصل الشرقية، نيران أسلحتها بكثافة، قوات االحتالل اإلسرائيلي فتحت
تجاه مسيرة تضامنية مع الضفة الفلسطينية والقدس، ضمن  ،9/10/2015الموافق الجمعة  يوممن  13:15

أربعة  ما تسبب في مقتل حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فعاليات انتفاضة القدس، قرب معبر نحال عوز شرقي
صابةفلسطينيين  شبان  حتاللقوات اال . وتفيد التحقيقات الميدانية أنأطفال (9) نهم، من بيآخرين( 83) وا 

قد انطلقت كانت المسيرة ، و والخانق طاط والغاز المسيل للدموععدني المغلف بالمالرصاص الحي والم استخدمت
فتح جنود االحتالل وبمجرد وصولها المنطقة الحدودية،  المدينة، يتجاه معبر نحال عوز سابقًا )الشجاعية(، شرق

، بينما رشقهم أطلقوا قنابل الغاز لمشاركين فيها، كماا الفاصل النار تجاه الحدودي السياجداخل المتمركزين 
هم:  ةربعوالشهداء األ .من مساء اليوم نفسه 19:30ن بالحجارة، واستمرت المواجهات حتى الساعة يالمتظاهر 

وأصيب بعيار ناري في  ،، من سكان مخيم النصيرات وسط القطاععامًا( 20أحمد يحيى محمود الهرباوي )
أصيب بعيار و ، من سكان حي الزيتون شرق مدينة غزة، عامًا( 24الدين مظفر دولة )شادي حسام  ،الصدر

صيب أجباليا، و ب تل الزعترسكان من ، عامًا( 18عبد المجيد مجدي عبد المجيد الوحيدي ) ،ناري في البطن
أصيب بعيار و من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة، ، عامًا( 20زياد نبيل زياد شرف )و ،بعيار ناري في الرقبة

 ،منهم أصيبوا بأعيرة نارية( 31) ،مواطناً ( 83) ةأصيب في الحادثكما  .ناري في الصدر خرج من الظهر
، وأصيب في الحادثة أطفال( 9بينهم )وصفت حالة ثالثة منهم بالخطيرة، كما بلغ عدد األطفال المصابين و 

عندما  وذلك يار ناري في أصابع يده اليسرى،بشظايا ع ة(مصور وكالة األناضول التركيالصحفي: متين كايا )
أصاب عيار ناري الكاميرا التي كان يحملها ويستخدمها في تصوير المواجهات. وتفيد التحقيقات الميدانية أن 
الفعالية نظمت في أكثر من مكان في قطاع غزة في توقيت متقارب، ضمن فعاليات احتجاجية دعت إليها األطر 

 امنًا مع القدس والضفة الفلسطينية.الشبابية والفصائل تض

                                                           
  الذي يوضح القيود املاروضة 1977تااقيا  جني،  لننة اب امللحقمن الربتوكول اإلضايف األول  35املادة  ةراجعب والتمييز ميكن مابإلضافة إىل قاعدة التناس 1

 استخدام وسائل وأساليب القتال.على 
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إىل املنطقة احلدودية للمشاركة يف  هخميم جباليا وذهب مع أصدقائ سكن يف، املركز بأنه "يمصطفى عبد اجلواد مصطفى عكاشة أفاد اجلريح إصابتهوحول ظروف 

عددًا  هناك ، شاهد9/10/2015املوافقمن يوم اجلمعة  14:30اعة الشجاعية عند حوالي الس املنطقة احلدودية شرق وصل ...فعالية شبابية تضامنًا مع القدس

شاهد سيارة وعدة أعرية نارية، كما شاهد دخان قنابل غاز يف حميط املكان، إطالق من الشبان ينبطحون أرضًا على بعد أمتار من حدود الفصل، ومسع صوت 

، دهشعر بشيء يف جسفوبدأ برشق اجليب باحلجارة، عد أمتار من السياج احلدودي، على ب تتوقفتحرك على شارع رملي داخل حدود الفصل، تعسكرية )جيب( 

شيالة على  عدد من الشبان همحل.. ركض جهة الغربيوأخذ  ،تبلقد أص ها فشاهد الدماء تنزف منها، صرخ وطلب النجدة،جتاهاليسرى، نظر  هشعر بيديومل 

ه وجرى ب همحلتقدم شاب و .. مل يستطع الوقوف من شدة اطالق النار....واالشبان على األرض وفّر همسع صوت اطالق نار كثيف، فرتك .ه..وواصلوا اجلري ب

إىل  اإلسعافته نقل.. كان ينزف دمًا من أسفل رأسه من اخللف ، لكنه ال يعرف امسه،خميم جباليا عرف أنه منيشاهد شابًا  هاخلادو اإلسعاف...حيث سيارات 

 ه، وعلم من األطباء أنمن يده ب عن الوعي ملدة ساعة نتيجة نزيف الدم املتواصلاغ هق علم بأنا، وعندما أفمل يدري بنفسهوهناك  مستشفى الشفاء مبدينة غزة،

مل الصحي، التابع الحتاد جلان الع إىل مستشفى العودة هنقل هفقرر والد ،تاج لعملية جراحيةحيوتقطع يف األوعية والشرايني، و سرىمصاب بتهتك يف عظام اليد الي

يف  ...العصبية بعد أيام هاتركيب بالتني خارجي لوصل عظام اليد، وعملية وصل ألوتار أجريت له عملية مساء اجلمعة نفسه، 17:00عند حوالي الساعة و

من سكان تل الزعرت مبخيم و وهاإلسعاف شرق الشجاعية هو: عبد اجمليد جمدي الوحيدي، يف سيارة بأن الشاب الذي شاهده من أصدقائه علم  العودة مستشفى

 ."مبجرد وصوله مستشفى الشفاء فارق احلياةجباليا، وقد 

 
من  13:30عند حوالي الساعة نيران أسلحتها،  الفصل، حدود عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة 

شرق بلدة  دودوا قرب الحتجمع الذين، تجاه العشرات من المواطنين 9/10/2015ظهر يوم الجمعة الموافق 
ما  ،تضامنًا مع الضفة الفلسطينية والقدس، ضمن فعاليات انتفاضة القدس ،عبسان الكبيرة شرقي خان يونس

 .، أصيب بعيار ناري في الصدر(عاماً  15محمد هشام الرقب )الطفل/  :وهممنهم،  (3استشهاد )تسبب في 
 .وكالهما من سكان شرق خان يونس .أصيب بعيار ناري في الرأس عامًا( 22عدنان موسى أبو عليان )

كما  .بإصابته بعيار ناري في البطن، وهو من سكان دير البلح ، توفي متأثراً عامًا( 22جهاد زايد العبيد )و
ناصر وغزة األوروبي لتلقي يي ثرها إلى مستشفإح متفاوتة، نقلوا على ا( آخرين بجر 11) في الحادثة أصيب

 العالج.  
 

 15:00ية، نيران أسلحتها المتنوعة، عند حوالي الساعة رقحدود الفصل الش عنداإلسرائيلي المتمركزة فتحت قوات االحتالل 
ضمن فعاليات انتفاضة ، تجاه فعالية شعبية تضامنية مع القدس والضفة الفلسطينية، 9/10/2015من يوم الجمعة الموافق 

اقعة شرقي مقبرة الشهداء اإلسالمية شرق جباليا في ضمت عشرات الشبان واألطفال، في المنطقة الحدودية الو القدس، 
( مواطنين بجراح متفاوتة، وصفت المصادر الطبية في مستشفيي كمال عدوان 9محافظة شمال غزة، ما تسبب في إصابة )

ة، ( منهم بأعيرة ناري7وحول الستكمال العالج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وأصيب ) ،والعودة جراح أحدهم بالخطيرة
أعلنت المصادر الطبية في وزارة الصحة و ( أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم الغاز الذي أطلقته قوات االحتالل. 2و)

شوقي جمال جبر ، عن وفاة الجريح: 16/10/2015من فجر يوم الجمعة الموافق  2:30الفلسطينية، عند حوالي الساعة 
، حيث 9/10/2015من يوم الجمعة الموافق  18:00عند حولي الساعة متأثرًا بجراح أصيب بها  عامًا( 36عبيد "فلفل" )

كمال عدوان والشفاء. وتفيد التحقيقات الميدانية أن الجريح  ىي الرأس، وتلقى العالج في مستشفأصيب بشظية عيار ناري ف
تقريبًا من حدود  متراً  2200بعد يعبيد أصيب بينما كان يعمل في معمل أبو عودة للطوب الواقع شرق عزبة عبد ربه و 

أفاد و  .الفصل الشرقية، في وقت تزامن مع إطالق نار لقوات االحتالل تجاه المتظاهرين شرق مقبرة الشهداء شرق جباليا
في المصنع بأنهم  ءه( أطفال. وأفاد زمال5ه المركز بأنه أصيب أثناء العمل، وهو من سكان بيت الهيا ومتزوج ولديه )يذو 

ما بين ماكينة البلوك والمزليك )آلية تنقل االسمنت للماكنة(، والحظوا نزيفه من األنف والفم،  سيرهفوجئوا بسقوطه أثناء 
طفاء آالت المصنع سمعوا صوت أعيرة نارية تضرب بسقف إحدى غرف المصنع.  وعند اسعافه وا 

 
من ظهر يوم  15:45الساعة  عند حوالينيران أسلحتها،  الفصل، فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود

شرق منطقة الفراحين في بلدة  وا قرب الحدودتجمع الذين، تجاه العشرات من المواطنين 10/10/2015الموافق  السبت
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وهما:  ،حدهما طفلأ اثنين، مقتل مواطنينما تسبب في  ، ضمن فعاليات انتفاضة القدس،عبسان الكبيرة شرقي خان يونس
خليل عمر موسى أصيب بعيار ناري في الكتف األيسر، وو من سكان خان يونس،  أعوام(، 10مروان هشام نعيم بربخ )

( 3)إصابة كما تسبب إطالق النار في أصيب بعيار ناري في الصدر. و ، من سكان خان يونس، عامًا( 18عثمان )
، أصيب بعيار ناري في عامًا( 19بالمتوسطة وهم: ماجد عبد هللا محمود أبو مصطفى ) جراحهموصفت  ،آخرين مشاركين

عامُا( أصيب بشظايا أعيرة نارية في الجزء العلوي من الجسم، محمود وليد حسن  27البطن، أكرم سامي عثمان صافي )
 عامُا(، وأصيب بعيار ناري في الفخذ.    18تنيرة )

 
 16:00الساعة عند حوالي نوعة، ية، نيران أسلحتها المترقحدود الفصل الش عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة 

تجاه تجمع للمتظاهرين ضمن كما أطلقت عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع،  ،16/10/2015الموافق  الجمعةمن يوم 
محمود حاتم محمد  :المواطن ، ما تسبب في مقتلشرق حي الشجاعية، قرب معبر نحال عوزفعاليات انتفاضة القدس، 

. بعيار ناري في الرأسبعد إصابته ن منطقة التركمان في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، من سكا عامًا( 23حميد )
صابة استمرت . و ( منهم في حالة الخطر3) ،باألعيرة النارية وابيصأ( 29( أطفال، منهم )7هم )بين من مشاركاً ( 66) وا 

بجراح خطيرة في الرأس، نمر كريره يحيى هاشم  وأصيب الشاب: من مساء اليوم نفسه. 21:30الساعة  حتىالمواجهات 
 .23/10/2015وأعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء عن وفاته متأثرًا بجراحه بتاريخ 

 
من  16:50عند حوالي الساعة ، حدود الفصل، نيران أسلحتها الرشاشة عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة 

 المنطقة الشرقية من مخيم البريج،تجاه مجموعة من الشبان الذين تواجدوا ، 20/10/2015مساء يوم الثالثاء الموافق 
من  ،عامًا( 30) أحمد شريف العبد السرحياستشهاد: ما تسبب في  تجمع للمتظاهرين ضمن فعاليات انتفاضة القدس،

صابة   ،ستنشاق الغاز المسيل للدموع( جراء ا3)وبأعيرة نارية، أصيبوا ( 5) ، من بينهمأخرين( 8)سكان مدينة دير البلح، وا 
 ولجوا في المكان من قبل أطقم اإلسعاف.  وع

 
من  15:00عند حوالي الساعة  نيران أسلحتها، ،حدود الفصل الشرقية عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة 

 يرق منطقة الفراحين شرقش مسيرة شعبية ضمن فعاليات انتفاضة القدس، ، تجاه6/11/2015مساء يوم الجمعة الموافق، 
، من سكان بلدة بني سهيال شرق خان (عاماً  23) سالمة موسى أبو جامع شاب:استشهاد الما تسبب في خان يونس، 

سامح نصر هللا أبو ، وهم: ح متفاوتةاخرين بجر آ مشاركين (4)ثر إصابته بعيار ناري في الصدر. كما أصيب إيونس، 
ى، عيار ناري في الساق اليمن (عاماً  21)محمد فتحي أبو عنزة ، ي في الفخذ األيسرعيار نار ب ( أصيبعاماً  28) حدايد

 ختناقباال ( أصيبعاماً  23)مصعب عبد الكريم القصاص ، و سحجة في ساعد اليد اليمنى (عاماً  23) محمد نور قديح
 فة.جراحهم بالمتوسطة والطفي مستشفى غزة األوروبيـ ووصفت المصادر الطبية في غازال جراء

 
من  14:00عند حوالي الساعة نيران أسلحتها،  ،الشرقيةحدود الفصل  عندقوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة  فتحت

شرق منطقة مسيرة وتجمع شعبي ضمن فعاليات انتفاضة القدس، تجاه  ،18/12/2015مساء يوم الجمعة الموافق، 
 23) محمود محمد سعيد األغاالمشارك: استشهاد  تسبب في خان يونس، ما يالفراحين في بلدة عبسان الكبيرة، شرق

 27وهم: محمد ابراهيم بركة ) ،ح متفاوتةاخرين بجر ( مشاركين آ4)إصابته بعيار ناري في الرأس. كما أصيب  بعدعامًا(، 
محمد  ى،عامًا( عيار ناري في الساق اليمن 18اليمنى، أحمد رمضان أبو عمر ) في الساق عامًا(، أصيب بعيار ناري 

أصيب بعيار ناري في و عامًا(  22تامر محمد أبو طعيمة )و  ى،اليسر الساق عامًا(، عيار ناري في  21أحمد منصور )
، ونقل الفصل ن حدودم اً متر  300بـ مسافة تقدرأثناء تواجده على الميدانية ان الشهيد األغا أصيب  . وتفيد التحقيقاتالساق

متأثرًا بجراحه، ووصفت المصادر  عن وفاته ت المصادر الطبيةعلنبدقائق أ  وله، وبعد وصإلى مستشفى غزة األوروبي
 .الطبية في المستشفى نفسه جراح المصابين بالمتوسطة، حيث اخترقت األعيرة سيقانهم
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من  13:00عند حوالي الساعة ، نيران أسلحتها حدود الفصل الشرقية، عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة 

، ما القدس، شرق حي الشجاعية انتفاضة اتفعاليمسيرة شعبية ضمن تجاه  ،25/12/2015اء يوم الجمعة الموافق مس
 تهباصإ بعدعامًا( من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة،  23) هاني رفيق توفيق وهدانتسبب في استشهاد المشارك: 

والبقية باالختناق جراء استنشاق  باألعيرة النارية، واأصيب( منهم 5) مشاركًا، منهم( 12) ةباصا  و  .بعيار ناري في الرأس
 16) الرؤوف خميس نور مهند عبد (،عاماً  16)أحمد نبيل محمد المدهون ، هم: أطفال( 5الغاز، من بين المصابين )

د عياد محمد تيسير محمو  (،عاماً  15)الحميد الساعي  رؤوف معين عبد (،عاماً  16)كمال وليد محمد العرعير  (،عاماً 
الشفاء جراح مستشفى  وصفت المصادر الطبية فيو  ، واصيبوا باالختناق.سكان مدينة غزة (، وجميعهم منعاماً  15)

 المصابين بالمتوسطة والطفيفة.
 

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في محيط معبر بيت حانون )إيرز( الواقع على حدود الفصل 
 10:30متنوعة، كما أطلقت عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، عند حوالي الساعة الشمالية، نيران أسلحتها ال
في المعبر الكائن شمالي بيت حانون في  انتفاضة القدس،، تجاه فعالية 13/10/2015من يوم الثالثاء الموافق 

الثاء نفسه. ما من مساء الث 21:30محافظة شمال غزة، واستمرت المواجهات في المعبر ومحيطه حتى الساعة 
( صحفيين هم: حسين عبد الجواد حسين كرسوع 5( طفاًل، و)16من بينهم ) ين( مواطن107تسبب في إصابة )

أصيب بقنبلة غاز في يده ، عامًا( ويعمل كموثق في نقابة الصحفيين وكمصور في موقع الحرية اإلخباري  39)
في قناة الجزيرة أصيب بقنبلة غاز في القدم عامًا( مصور  32اليمنى وباختناق، محمود محمد محمد عوض )

عامًا( مصور وكالة بال ميديا لألنباء، ايرينا محمود محمد أبو نحل  31اليمنى، وسمير محمد سليم البوجي )
عامًا( صحافية حرة،  20عامًا( صحفية في موقع تحرير برس اإلخباري، وتهاني عادل محمود برهوم ) 20)

( من الجرحى أصيبوا 14ز الخانق والمسيل للدموع. وتفيد التحقيقات الميدانية أن )وأصيبوا باختناق جراء الغا
( باالختناق 35( منهم أصيبوا بقنابل غاز، بينما أصيب )31( أصيبوا بأعيرة مطاطية، و)27بأعيرة نارية، و)

( منهم 3) جراء الغاز. ووصفت المصادر الطبية في مستشفيات كمال عدوان والعودة وبلسم العسكري جراح
 بالخطيرة.   

 
حممد حسام "حممد فرج" عبد النيب، املركز بأنه " شاهد األطفال والشبان يتوجهون إىل معرب بيت حانون القريب من  وحول ظروف إصابته أفاد الطفل اجلريح:

لنار، فقرر وأحد أصدقائه الذهاب إىل هناك عند حوالي مكان سكنه يف حي أبراج الندى، كما شاهد من مسكنه دخان قنابل الغاز قرب املعرب، ومسع صوت اطالق ا

، وعند وصوله منطقة املعرب شاهد عشرات الشبان واألطفال، تقدم حنو بوابة املعرب فشاهد 13/10/2015من بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق  13:00الساعة 

يقذفون اجلنود باحلجارة، وبعد وقت قليل شاهد  نها، وبقي مكانه يشاهد الشبان الذيمرتًا من 80جنديني يعتليان جسر حديدي أعلى البوابة، وصل ملسافة تقدر بـ 

من مساء اليوم نفسه  13:30عددًا من الشبان يصابون، توقف غربي األسفلت )شارع صالح الدين( لكي يشاهد اجلنود من مكان أوضح، وعند حوالي الساعة 

قط أرضًا، حيث مل حتمله ساقاه، نظر جتاه ساقيه فشاهد الدماء تنزف من الساق اليمنى من أسفل الركبة، تقريبًا، شعر فجأة بشيء أصاب ساقه اليمنى، ثم س

وجوده يف املكان، فصرخ، وشعر بأمل كبري، بكى، جاءه شاب تواجد على مقربة منه محله وجرى به مسافة أمتار، ثم شاهد جارهم: خالد أبو القرايا الذي تصادف 

مرتًا حيث تتوقف سيارات اإلسعاف، ووضعه داخل إحداها، نقلته إىل مستشفى كمال عدوان، ثم حضر والداه بعد  300به مسافة تقدر بـ  فحمله من الشاب وجرى

الركبة، ها من أسفل أن أبلغهما جاره بإصابته، ... وضعوا على ساقيه اجلبس، وقالوا لوالده أنه مصاب بعيار ناري اخرتق اجلهة األمامية للساق وتسبب يف كسر

زل، وهو اآلن ينام على وسوف تبقى ساقه يف اجلبس ملدة ثالثة شهور على األقل، ثم سيقرر األطباء ما سيفعلونه على ضوء النتائج. بعد يومني غادر املستشفى للمن

 يلعب مع أصدقائه، وال يذهب إىل املدرسة".  يساعدانه على املشي، وال خيرج من املنزل، وال السرير، ال يتمكن من الذهاب للمدرسة، وأحضر له والده عكازين
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عند حوالي الساعة ، حدود الفصل، نيران أسلحتها الرشاشة عندفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة 
المنطقة الشرقية من تجاه مجموعة من الشبان، تواجدوا في ، 14/10/2015الموافق  األربعاءمن يوم  15:30

( أصيبوا بأعيرة 2من بينهم ) مشاركين،( 9) إصابةما تسبب في  ات انتفاضة القدس،ضمن فعالي مخيم البريج،
 .جراء الغاز ، واألخرين أصيبوا بحاالت اختناقفي الجسم( بقنبلة غاز 2و ) ،نارية بشكل مباشر

 
من مساء يوم األربعاء املوافق  14:30الي الساعة وحول ظروف إصابته أفاد: تامر حممود سعيد خطاب، املركز بأنه "يسكن يف خميم النصريات... ذهب عند حو

( عامًا، إىل املنطقة الشرقية من خميم الربيج، للمشاركة يف فعالية االنتفاضة، وعند وصوهلم إىل هناك شاهد 20، رفقة ابن عمه: أنيس خطاب )14/10/2015

( من جنود االحتالل اإلسرائيلي يتمركزون خلف عدة تالل 20صل، شاهد حوالي )( مرتًا تقريبًا من حدود الف100عددًا من الشبان واألطفال، توقف على بعد )

الكائنة يف السياج  رملية شرقي احلدود، شاهدهم يوجهون بنادقهم جتاههم، شاهد ثالثة آليات عسكرية تتوقف داخل السياج احلدودي، اقرتب من البوابة احلديدية

جتاه اجلنود، فجأة مسع صوت عيارين ناريني ... وشاهد غبار، وسقط  أرضًا، ونقله الشبان على شيالة وأوصلوه احلدودي نفسه، رافقه شاب آخر، ورشق احلجارة 

 نفذ منها لليسرى".سيارة اإلسعاف، اليت نقلته إىل مستشفى شهداء األقصى، وهناك خضع للعالج،  وأخربه الطبيب بأنه أصيب بعيار ناري اخرتق الساق اليمنى و

 

 طفالاألاستهداف 

واجهت قوات االحتالل اإلسرائيلي بنيران أسلحتها الرشاشة حملة األعالم والرايات الفلسطينية خالل مشاركتهم في 
. ويظهر استهداف حدودي الفاصل شمال وشرق قطاع غزةالقدس بالقرب من الشريط ال انتفاضةفعاليات 

الفلسطينية واقترابهم من الشريط الحدودي الفاصل  المشاركين في الفعاليات السلمية لمجرد رفعهم األعالم والرايات
للتعبير عن رفضهم لممارسات االحتالل اإلسرائيلي بشكل واضح استهتار قوات االحتالل بحياة المدنيين وعدم 

 اكتراثها بالمعايير الدنيا لحقوق اإلنسان.
ل اإلسرائيلي خالل مشاركتهم أصيب العشرات من األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بنيران قوات االحتالوقد 

عاني من إعاقات جسدية سيكون لها بعضهم ال يزال يعاني من اثر اإلصابة وبعضهم ي ،في المظاهرات السلمية
 ( آخرين،143، وأصيب )أطفال( 3حيث بلغت حصيلة الشهداء خالل تلك الفترة )ثر بالغ على مستقبلهم، أ

انتهاك قوات االحتالل مبادئ القانون الدولي اإلنساني والقانون  ويتضح من خالل ارتفاع عدد الضحايا األطفال
 .الدولي لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية

 أبرز األحداث التي رصدها مركز الميزان لحقوق اإلنسان، والتي تخللها إصابات في صفوف األطفال

يم البريج،  نيران أسلحتهم بشكل متقطع االحتالل اإلسرائيلي المتمركزين عند حدود الفصل، شرق مخ قوات فتحت
، تجاه مجموعة من الفتية والشبان 10/10/2015من مساء يوم السبت الموافق  18:30عند حوالي الساعة 

كانوا يتواجدوا في المنطقة الشرقية من مخيم البريج، ووفقًا للمعلومات الميدانية فقد تجمع العشرات من الفتية 
االحتالل المتواجدين في األبراج العسكرية الواقعة عند حدود الفصل شرق مخيم البريج  والشبان وقاموا برشق جنود

بالحجارة، فيما قام عدد أخر باجتياز حدود الفصل عبر البوابة الحديدية المسماة )بوابة المدرسة(، وقام جنود 
( من بينهم 7أسفر عن إصابة ) بالضرب بأعقاب البنادق االحتالل اإلسرائيلي بإطالق النار نحوهم وأعتدوا عليهم

طفل برضوض وجروح، حيث نقلوا إلى مستشفى شهداء األقصى بدير البلح ووصفت جراحهم بالطفيفة، وقامت 
( من بينهم طفل 7تلك القوات بمحاصرة عدد أخر من الفتية واقتادتهم لجهة غير معلومة. أسفر عن إصابة )
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 (، وعبدعاماً 14) محمد محسن رمضان العزازي  لية اسمائهم:التا المعتقلين. وتم التعرف على برضوض وجروح
حسين جبر  نعبد الرحم ،عامًا( 17)، عطية سليمان العواودة (، توفيقعاماً  16)الرحمن محمد موسى العايدي 

 عامًا(.23) محمد ناصر محمد أبو خوصة، عامًا( 15ابو هميسه )

الفصل داخل حدود الفصل الواقعة شرق مخيم البريج، عند فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند حدود 
، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المتظاهرين، 11/10/2015من مساء يوم األحد الموافق  17:30حوالي الساعة 

ووفقًا للمعلومات الميدانية فقد تجمع العشرات من الشبان والفتية بمحاذاة حدود الفصل شرق مخيم البريج، وقاموا 
(جيبات 4الجنود المتمركزين داخل السياج وأبراج المراقبة بالحجارة، ومن ثم وصلت قوة مكونة من ) برشق

عسكرية للمنطقة وترجل منها جنود االحتالل الذين فتحوا نيران أسلحتهم تجاه المتظاهرين كما ألقوا قنابل مسيلة 
 -( أخرين من بينهم طفلين9ن، كما أصيب )( باألعيرة النارية من بينهم طفلي4للدموع، وأسفر ذلك عن إصابة )

، حيث نقلوا إلى مستشفى شهداء األقصى بدير البلح ووصفت جراح -جراء استنشاق الغاز والرصاص المطاطي
ربحي  األيمن، إبراهيمعيار ناري الكتف -عامًا(  17سلطان خضر أحمد أبو سلطان ) أحد المصابين بالخطيرة.

 .خطيرةووصفت جراحه بالعيار ناري في الظهر واألطراف السفلية. عامًا(،  17عبد العزيز خريس )

، 2الطفل: إبراهيم زكي عبد العزيز خريس مقتطفات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز،يورد التقرير 
 على النحو اآلتي:

 ،11/10/2015 من يوم األحد املوافق 16:00د حوالي الساعة عامًا(، أسكن يف خميم املغازي، عن 17أنا إبراهيم زكي عبدالعزيز خريس، أبلغ من العمر )

ج احلدودي وعدد من توجهت إىل املنطقة الشرقية ملخيم الربيج، وعندما وصلت إىل هناك شاهدت العشرات من الفتية والشبان واألطفال جزء منهم يقف خارج السيا

جتازوا السياج للناحية الشرقية حيث أصحبوا يف داخل األراضي احملتلة، وشاهدت عدد من األطفال يلقوا الفتية اجتازوا احلدود من البوابة املسماة )بوابة املدرسة( وا

( من سيارات اجليب، وقام اجلنود بإلقاء قنابل الغاز املسيل للدموع، 4احلجارة على جنود االحتالل االسرائيلي الذين كانوا خلف سواتر رملية كما شهدت عدد )

ومسعت صوت أعرية نارية وشاهدت اثنني من الشبان سقطوا على األرض ويف هذه األثناء قام عدد من الشبان بدحرجة إطار مطاطي )عجل(  تقدمت حنو البوابة

فجأة هري للجنود مشتعلة فيه النار صوب اجلنود فقام جنود االحتالل ونهضوا من خلف السواتر الرملية حينها أدرت ظهري وهرولت هربًا ناحية الغرب وأصبح ظ

مرت(، حينها قام شاب حبملي وقام شبان آخرين مبساعدته ونقلوني إىل سيارة  100مسعت صوت أعرية نارية وسقطت على األرض وكنت أبعد عن اجلنود حوالي )

لشفاء بغزة حيث كانت إصابيت ( دقيقة، ومن ثم حّولت إىل مستشفى دار ا30إسعاف كانت متوقفة ونقلتين إىل مستشفى شهداء االقصى يف دير البلح، مكثت مدة )

(أيام، ومن ثم حولت إىل املستشفى الفرنسي )مار يوسف( مبدينة القدس، وأجريت لي عملية يف فقرات الظهر ... ومكثت مدة 3يف الظهر، ومكثت هناك مدة )

هدف إجراء عالج طبيعي ومن ثم عدت إىل املنزل، أنا أنتظر (يوم، ثم عدنا إىل قطاع غزة إىل مستشفى دار الشفاء مكثت ليلة ومت حتويلي إىل مستشفى الوفاء ب12)

سفلية وأنا أ االن اآلن حتويلي إىل مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين خبانيونس بغرض إجراء عالج طبيعي مكثف، حيث أدت اإلصابة إىل شلل نصفي يف األطراف ال

 يف البيت طريح الفراش وأشعر بأمل شديد. 

 

اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الواقعة شرق مخيم البريج، نيران أسلحتها، عند فتحت قوات االحتالل 
، ووفقًا للمعلومات الميدانية فقد تجمع 23/10/2015من مساء يوم الجمعة الموافق  15:00حوالي الساعة 

                                                           
قنم التأهيل  عمليا  إخراج الاضال   وهو يرقد يف وفقاً ألقوال والد الضحية: فإن األطباء أخربوه أن إبراهيم يعاين من شلل نصاي  وهو ال ينتطيع أن يتحكم يف 2

سبوع اوم النبت حىت مناء اخلميس من كل ة اهلالل األمحر الالنطيين مبدينة خان يونس  وينتمر تواجده يف املنتشاى منذ ساعا  صباح ييعالطيب يف منتشاى مج
 نن طاي، طرأ على حالت..حيث يبيت يف املنتشاى ويتلقى عالج وأتهيل  واألطباء أخربوا والده أن حت
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لعادة الصحفيين العشرات من األطفال والشبان بالقرب من حدود الفصل شرق مخيم البريج، وتوافد للمكان كا
واألطقم الطبية، فقام جنود االحتالل اإلسرائيلي بإطالق األعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاههم، مما 

( أصيبوا باألعيرة النارية، من بينهم الطفل وعد نضال دهيش الزريعي 12(  من بينهم )16أسفر عن إصابة )
، ونظرًا لخطورة حالته األطراف السفلية من الجسمجراء اصابته في عامًا( الذي وصفت جراحه بالخطيرة  17)

( أخرين جراء 4كما أصيب ) داخل الخط األخضر، حول إلى مستشفى الشفاء بغزة ومن ثم حّول إلى مستشفى 
 .عامًا( 17استنشاق الغاز المسيل للدموع، من بينهم الطفل أمجد رياض سليم النسر )

 

 على النحو اآلتي:، 3الطفل: وعد نضال دهيش الزريعي بالقسم صّرح بها للمركز،مقتطفات من إفادة مشفوعة 

مبدرسة املنفلوطي )أ(. عند حوالي -قسم شرعي-عامًا(، أسكن يف مدينة دير البلح، وأدرس يف الصف احلادي عشر 16أنا وعد نضال دهيش الزريعي أبلغ من العمر )

عامًا(، بعد أن محلت بيدي علم فلسطني وهو مصنوع من القماش  18، رافقت شقيقي ابراهيم )23/10/2015 من مساء يوم اجلمعة املوافق 14:00الساعة 

سم(، وركبت يف سيارة على نفقتنا اخلاصة وتوجهنا إىل املنطقة الشرقية من خميم الربيج لالنضمام إىل املشاركني يف اهلبة اجلماهريية  x80سم 60مساحته حوالي )

رات من نا ملا يقوم به االحتالل االسرائيلي من انتهاكات، وصلنا إىل هناك وأنا أعرف املنطقة كوني زرتها مرات سابقة برفقة أصدقائي شاهدت عشللتعبري عن استنكار

سرائيلي الذين الشبان الذين كانوا متجمهرين قرب حدود الفصل، وشاهدت طواقم من الصحافة واإلسعاف، وشاهدت داخل حدود الفصل عدد من جنود االحتالل اال

رتبت من كانت خوذهم بارزة من خلف السواتر الرملية، وسيارتني جيب ودبابة توقفت داخل حدود الفصل،  وأخذت علم فلسطني اخر من أحد أصدقائي، واق

ل للدموع ومسعت صوت إلطالق النار، حدود الفصل بهدف وضع العلم على السياج الفاصل، وكنت أنا الوحيد وال أحد معي، فأطلق اجلنود عدة قنابل للغاز املسي

ني على السياج واختبأت خلف اجلدار اإلمسنيت الواقع اسفل السياج والذي يبلغ ارتفاعه حوالي نصف مرت ، ثم على الفور صعدت على اجلدار ووضعت علم فلسط

أطلق اجلنود قنبلة غاز وأصبحت املسافة بيين وبني اجلنود تقدر بـ ... ثم هربت غربًا جتاه املتظاهرين ف -وهو العلم الذي أخذته من منزلي–وأصبح العلم بارز 

جلي شاهدت مرت(، فأطلق اجلنود عيار ناري وفجأة سقطت على األرض وحضر عدد من الشبان وقاموا حبملي إىل سيارة اإلسعاف يف هذه األثناء نظرت إىل ر 150)

( 75بها ثم قام املسعفون بنقلي إىل مستشفى شهداء األقصى بدير البلح، حيث مكثت فيها حوالي ) البنطال ممزق والدماء تسيل من رجلي اليمنى وفقدت اإلحساس

ساعة( أجريت لي عملية جراحية عبارة عن توصيل شريان يف الرجل اليمنى حملاولة وقف  15دقيقة، وعلى الفور حّولت إىل مستشفى دار الشفاء بغزة ومكثت مدة )

ستشفى )بارزاالي( داخل اخلط األخضر، وهناك أخربني األطباء أنهم سوف يقوموا ببرت لرجلي اليمنى ووافقت هلم على ذلك، وقاموا النزيف، ومن ثم حّولت إىل م

اليسرى.  شظايا يف الساقببرتها من فوق الركبة ووضعوا بالتني يف رجلي اليسرى جراء إصابتها بشظايا بالركبة تسببت يف كسر )الصابونة( وشظية يف الفخذ األيسر و

 مكثت أربع أيام ثم عدت إىل منزلي. وأنا اآلن طريح الفراش بعد أن برتت رجلي وال أستطيع احلركة.

 

من مساء يوم  16:00فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل، عند حوالي الساعة 
ين شرق مخيم البريج، ووفقًا للمعلومات ، نيران أسلحتها تجاه المتظاهرين السلمي17/11/2015الجمعة الموافق 

بالقرب من حدود -من الشبان واألطفال إلى المنطقة الشرقية من مخيم البريج،  العشراتالمتوفرة فقد توجه 
، وقام بعضهم برشق جنود االحتالل اإلسرائيلي بالحجارة، وتزامن ذلك مع وصول طواقم من جمعية -الفصل

جنود االحتالل اإلسرائيلي المتمركزين خلف التالل الرملية بإطالق نيران أسلحتهم  الهالل األحمر الفلسطيني، فقام
عامًا( بعيار ناري في  13مما اسفر عن إصابة الطفل: اشرف عبدالمنعم إبراهيم أبو غرقود ) الرشاشة تجاههم

 الساق األيمن، نم سكن البريج، حيث نقل الى مستشفى شهداء األقصى لتلقى العالج.

                                                           
صى يف املدينة حيث مكث وفقاً ألقوال والد الطال فإن االلتهااب  والصديد أصاب اجلزء العلوي من الرجل املبتورة واضطر  العائلة لنقل. إىل منتشاى شهداء األق  3

اقص وهو يتأمل بشكل منتمر  وينتظر والده حتويلة إىل منتشاى   ومن مث غادرها إىل املنزل  ويضي، والد الطال أن وزن الطال يف تن17/11/2015-9من يوم 
 )برزاالي( داخل اخلط األخضر.
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 على النحو اآلتي: المنعم أبو غرقود أشرف عبد ات من إفادة مشفوعة بالقسم صّرح بها للمركز،مقتطف

عامًا(، من سكان خميم الربيج، وأنا طالب يف الصف الثامن وأدرس يف مدرسة ذكور الربيج اإلعدادية  13"..أنا أشرف عبداملنعم إبراهيم أبو غرقود ابلغ من العمر )

، ركبت دراجيت اهلوائية وتوجهت إىل املنطقة الشرقية من خميم الربيج، 17/11/2015من مساء يوم الثالثاء املوافق  16:00 )ب(، عند حوالي الساعة

( من جنود االحتالل اإلسرائيلي داخل حدود الفصل 6وشاهدت عدد من الفتية واألطفال متجمهرين قرب حدود الفصل، وشاهدت داخل حدود الفصل حوالي )

.. هم بارزة من خلف السواتر الرملية، وكان عدد من الشبان يلقون احلجارة جتاه جنود االحتالل اإلسرائيلي، يف هذه االثناء تراجعت للخلف.حيث كانت خوذ

الي سيارة  مرت( فأطلق جنود االحتالل النار وفجأة شعرت بشيء يلتطم يف رجلي وقام الشبان حبملي 200وأصبحت املسافة بيين وبني جنود االحتالل حوالي )

بلح ومكثت مدة اإلسعاف، ووضعوني على النقالة ونهضت ونظرت الي رجلي شاهدت الدماء تسيل من رجلي اليمين، ونقلتين اىل مستشفى شهداء األقصى يف دير ال

 ن حركة.." ساعتني وأخربني األطباء أن عيار ناري تسبب مبدخل وخمرج، وعدت إىل منزلي وطلب مين األطباء البقاء يف املنزل بدو

 

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل جنوب شرق مخيم البريج، األعيرة النارية وقنابل 
الغاز المسيل للدموع وقنابل اإلنارة، تجاه فعالية شعبية ضمن انتفاضة القدس بعدما تجمهر العشرات من الشبان 

مساء يوم الجمعة الموافق  15:00، وذلك عند حوالي الساعة واألطفال في المنطقة القريبة من حدود الفصل
، وكالعادة اقترب الشبان والفتية من حدود الفصل وكانت تتوقف قرب األحراش داخل الحدود سيارة 9/9/2016

جيب عسكرية، وألقى جنود االحتالل صوبهم قنابل الغاز المسيل للدموع، وبعد ساعة وصلت تعزيزات عسكرية 
ارتين جيب وترجل منها عدد من جنود االحتالل اإلسرائيلي، ثم وصلت ناقلة جند وترجل منها مكونة من سي

جنود آخرين وتوزعوا بمحاذاة السياج من الداخل، وألقى الشبان الحجارة وأطلقوا الهتافات على جنود االحتالل 
مساء اليوم نفسه،  19:10لساعة الذين ردوا بإطالق نيران أسلحتهم وقنابل الغاز المسيل للدموع. وعند حوالي ا

قام أحد جنود االحتالل اإلسرائيلي بالجلوس على نصف سندة )نصف ركبة( وصوب بندقيته وسدد بعناية من 
عامًا( الذي كان 16خلف السياج وأطلق قنبلة إنارة )خبة( صوب الطفل عبد الرحمن أحمد عبد القادر الدباغ )

أدى إلصابته في الرأس وسقط على األرض واشتعلت النيران في  ( أمتار عن حدود الفصل،10يبعد حوالي )
الجزء العلوي من جسمه، وعندما حاول رفاق الدباغ  المتواجدين إسعافه، أمرهم جنود االحتالل اإلسرائيلي 
باالبتعاد عنه وعدم نقله من المكان وصوبوا بنادقهم المزودة بأشعة الليزر تجاه المتواجدين الذين صرخوا بأن 

عبدالرحمن  قد استشهد"، واستمر اللهب مشتعل في الدباغ والدماء تنزف من رأسه على األرض وبعد حوالي "
( دقائق سمح جنود االحتالل لرفاقه باالقتراب الذين حملوه إلى سيارات اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل 5)

على الفور إلى مستشفى شهداء متر( غربًا، ونقل  300األحمر الفلسطيني التي كانت متوقفة على بعد )
 األقصى بدير البلح وأعلن عن استشهاده رسميًا.

 
 مقتطفات من إفادة أحد شهود العيان حول الحادث جاء فيها ما يلي:

 
ب ويرتاجع من حدود ، بينما كان عبدالرمحن الدباغ قرب السياج الفاصل حيث كان يقرت9/9/2016مساًء من يوم اجلمعة املوافق  7:10".. عند حوالي الساعة 

( مرت، قام أحد اجلنود من داخل السياج باجللوس على 5أمتار، وكنت أنا خلفه مبسافة ) 10الفصل، وعندما اقرتب من حدود الفصل وأصبح على بعد حوالي 

تعلت النريان يف اجلزء العلوي من جسمه، )ركبة ونص( وقام بتصويب بندقيته جتاه عبدالرمحن الدباغ وأطلق حنوه قنبلة، سقط جراءها الدباغ على األرض واش

راجعت للخلف حاولت االقرتاب منه فصرخ أحد اجلنود قائاًل لي أرجع ألطخك، ومل أكرتث بأوامره فتقدمت خطوتني حنوه فقام بإطالق النار حتت أقدامي وت

دقائق أمر أحد اجلنود  5خدمها جنود االحتالل للقنص،  بعد حوالي وصرخ الشبان واألطفال بأن "عبد الدباغ قد استشهد" وشاهدت إنارة ليزر لونها محراء يست
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وحضر الشبان وقال "روحوا خدوه" واقرتبت من عبد الدباغ حيث كانت النريان قد انطفأت حاولت محله لكنين مل استطع السري فيه حيث كان ممدد على ظهره 

( مرتًا قابلنا املسعف حاماًل نقالة ووضعناه عليها 150وجهه وبعد أن حتركنا مسافة ) وساعدوني يف محله وشاهدت الدماء تنزف من وجهه وكانت حروق على

ء األقصى، ثم غادرنا وقمت بوضع بلوزة على وجه عبدالرمحن ومت وضعه يف سيارة االسعاف التابعة جلمعية اهلالل األمحر الفلسطيين اليت نقلته إىل مستشفى شهدا

االقصى وشاهدته يف غرفة باملستشفى وكان ممدد على السرير بدون حراك وأعلن األطباء عن استشهاده بعد تغطية وجهه بقطعة  املنطقة وتوجهت إىل مستشفى شهداء

 قماش بيضاء..".

 اإلعالماستهداف الصحافيين ووسائل 

تهاكاتها الموجهة ضد الصحافيين خالل تغطيتهم لفعاليات انتفاضة صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من ان
من قبل قوات  النتهاكاتوفقًا لتوثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان، فقد تعرض الصحفيين في قطاع غزة  .لقدسا

عملهم في متابعة الفعاليات السلمية بالقرب  مزاولتهم أثناء( صحفيًا، 18) في إصابةاالحتالل اإلسرائيلي، تسببت 
ما تقوم به قوات االحتالل ن عدد الضحايا من الصحافيين بأضح ود الفصل شمال وشرق قطاع غزة، ويو من حد
ظهار حقيقة االنتهاكات المرتكبة من طرف تلك القوات.منها لمحاولة سلوكًا متعمدًا في يشكل   منع نقل الصورة وا 

 

 يستعرض التقرير أبرز حاالت استهداف الصحافيين كما يلي:
حدود الفصل الواقعة شرق مخيم البريج، نيران أسلحتها، عند فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل 

، ووفقًا للمعلومات الميدانية فقد تجمع 23/10/2015من مساء يوم الجمعة الموافق  15:00حوالي الساعة 
العشرات من األطفال والشبان بالقرب من حدود الفصل شرق مخيم البريج، وتوافد للمكان كالعادة الصحفيين 

بية، فقام جنود االحتالل اإلسرائيلي بإطالق األعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاههم، مما واألطقم الط
( أصيبوا باألعيرة النارية، من بينهم الطفل وعد نضال دهيش الزريعي 12(  من بينهم )16أسفر عن إصابة )

نى، ونظرًا لخطورة حالته حول إلى في الركبة اليم إصابتهعامًا( الذي وصفت جراحه بالخطيرة جراء  17)
( أخرين جراء استنشاق 4مستشفى الشفاء بغزة ومن ثم حّول إلى مستشفى )سوروكا في إسرائيل(، كما أصيب )

والصحفية: سالي  محمود إبراهيم عامًا(،  17الغاز المسيل للدموع، من بينهم الطفل أمجد رياض سليم النسر )
وأصيب أيضًا اثنين اخرين  بعد أن صدمتهم دراجة نارية من   ون فلسطين،عامًا( مراسلة تلفزي 28السكني )

 قنابل الغاز واألعيرة النارية.نوع )تكتك( جراء تدافع المواطنين وتراجعهم من شدة إطالق 
 
 

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل الشريط الحدودي الفاصل شرق خان يونس، عند حوالي الساعة 
، تجاه العشرات من المواطنين لدى تجمعهم بالقرب من 30/10/2015ن مساء يوم الجمعة الموافق م 2:30

الشريط الحدودي الفاصل شرق منطقة الفراحين في بلدة عبسان الكبيرة، شرق من خان يونس، حيث رشق عدد 
، بينما اطلق جنود من الفتية والشبان جنود االحتالل المتواجدين داخل الشريط الحدودي الفاصل بالحجارة

( مواطن بجروح، من بين المصابين 14االحتالل النار والقنابل المسيلة للدموع تجاههم ما اسفر عن إصابة )
أصيب بعيار ناري  عامًا(، مصور لوكالة الياء بيت المقدس، 24مصور صحفي وهو إبراهيم احمد أبو ريدة )

ًا( أصيب بجروح وشظايا في الوجه، وتم نقل عام 38سطحي في الصدر، والمسعف تامر محمود شاهين )
 صادر الطبية جراحهم بالمتوسطة. المصابين إلى مستشفى غزة األوروبي للعالج ووصفت الم
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عند حدود الفصل، شرق مخيم البريج، نيران أسلحتهم عند حوالي الساعة  ةلي المتمركز االحتالل اإلسرائي قواتفتح 
، ووفقًا للتحقيقات الميدانية فقد تجمع العشرات من الفتية 20/11/2015مساء يوم الجمعة الموافق  13:30

والشبان قرب حدود الفصل شرق مخيم البريج، وتواجدت األطقم الطبية التابعة لجميعه الهالل األحمر الفلسطيني، 
د الفصل والطواقم الصحفية في المنطقة، وقام الشبان برشق جنود االحتالل اإلسرائيلي المتواجدين داخل حدو 

بالحجارة، وأشعلوا اإلطارات المطاطية،  فقام جنود االحتالل اإلسرائيلي بإطالق األعيرة النارية تجاههم أسفر ذلك 
 25المصور الصحفي: على حيدر خليل عاشور )( باألعيرة النارية من بينهم طفل كما وأصيب 8عن إصابة )

 .ى في دير البلح لتلقى العالجونقل جميع المصابين إلى مستشفى شهداء األقص عامًا(،
 

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في محيط معبر الشجاعية )نحال عوز( الواقع على حدود الفصل 
الشرقية، شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، نيران أسلحتها المتنوعة و عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، 

، تجاه العشرات من الشبان واألطفال 23/10/2015يوم الجمعة الموافق  من مساء 14:00عند حوالي الساعة 
الذين كانوا يشاركون في فعالية شعبية استنكارًا لما يدور من انتهاكات واعتداءات في القدس، واستمرت 

( مواطنًا فلسطينيًا من 33من مساء اليوم نفسه، وأصيب في الحادث ) 19:00المواجهات حتى حوالي الساعة 
( اصابة باألعيرة النارية أحدهم في حالة 12( صحافيين بإصابات وجراح مختلفة، منهم )3( أطفال، و)4نهم )بي

عامًا( ويعمل لدى وكالة فلسطين اليوم،  23والصحافيين هم: المصور داوود نمر حسن أبو الكاس )الخطر، 
عامًا(،  23محمود بدير ) عاما(، المصور الحر نهاد زاهر 43المصور الحر ايهاب عمر يوسف فسفوس )

 .وأصيبوا برصاص مطاطي
 
 

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في محيط معبر بيت حانون )إيرز( الواقع على حدود الفصل 
 10:30الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة، كما أطلقت عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، عند حوالي الساعة 

، تجاه فعالية شعبية تضامنية مع القدس والضفة الفلسطينية ضمن الهبة 13/10/2015ء الموافق من يوم الثالثا
الشعبية، ضمت عشرات الشبان واألطفال، في المعبر الكائن شمالي بيت حانون في محافظة شمال غزة، 

في إصابة  من مساء الثالثاء نفسه. ما تسبب 21:30واستمرت المواجهات في المعبر ومحيطه حتى الساعة 
عامًا(  39( صحفيين هم: حسين عبد الجواد حسين كرسوع )5)( طفاًل، و16( مواطنًا من بينهم )107)

ويعمل كموثق في نقابة الصحفيين وكمصور في موقع الحرية اإلخباري وأصيب بقنبلة غاز في يده اليمنى 
ب بقنبلة غاز في القدم عامًا( مصور في قناة الجزيرة أصي 32وباختناق، محمود محمد محمد عوض )

عامًا( مصور وكالة بال ميديا لألنباء، ايرينا محمود محمد أبو نحل  31اليمنى، وسمير محمد سليم البوجي )
 عامًا( صحافية حرة، 20عامًا( صحفية في موقع تحرير برس اإلخباري، وتهاني عادل محمود برهوم ) 20)

( من الجرحى أصيبوا 14دموع. وتفيد التحقيقات الميدانية أن )وأصيبوا باختناق جراء الغاز الخانق والمسيل لل
( 35( منهم أصيبوا بقنابل غاز، بينما أصيب )31( أصيبوا بأعيرة مطاطية، وعدد )27بأعيرة نارية، و)

( 3عسكري جراح )باالختناق جراء الغاز. ووصفت المصادر الطبية في مستشفيات كمال عدوان والعودة وبلسم ال
 يرة.منهم بالخط
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فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في محيط معبر بيت حانون )إيرز( الواقع على حدود الفصل 
 13:00الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة، كما أطلقت عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، عند حوالي الساعة 

ن انتفاضة القدس، ضّمت عشرات الشبان ، تجاه فعالية شعبية ضم23/10/2015من يوم الجمعة الموافق 
واألطفال في المعبر الكائن شمالي بيت حانون في محافظة شمال غزة، واستمرت المواجهات في المعبر ومحيطه 

( طفل. وتفيد 12( مواطنًا من بينهم )75من مساء الجمعة نفسه. ما تسبب في إصابة ) 18:00حتى الساعة 
( أصيبوا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، 12الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية، و)( من 11التحقيقات الميدانية أن )

( باالختناق جراء الغاز، ووصفت 48( منهم أصيبوا بقنابل غاز بشكل مباشر بالجسم، بينما أصيب )4وعدد )
رحى وكان من بين الج( منهم بالخطيرة. 3المصادر الطبية في مستشفيات العودة وكمال عدوان وبلسم جراح )

عامًا( ويعمل مصورًا في موقع بوابة الهدف اإلعالمية  19الصحفي المتطوع: طارق أسامة خليل مسعود )
( من أفراد األطقم الطبية، هم: محمد خالد 9ومن بينهم أيضًا ) اإلليكتروني، وأصيب بعيار ناري في الساق.

عامًا( وأصيب  29امة محمد عطية تاية )عامًا( وأصيب بعيار مطاطي في الساق اليمنى، وأس 20أسعد البراوي )
عامًا(، حاتم  40بقنبلة غاز في كف اليد اليسرى وباالختناق جراء الغاز، وكل من: أسامة رزق محمد البلي )

 32عامًا(، محمد صبحي سالمة الجديلي ) 35عامًا(، محمد علي عبد الحميد مكاوي ) 38أسعد موسى شاهين )
عامًا(، غسان علي  29عامًا(، ثائر أكرم عبد الكريم أبو جراد ) 35لعجرمي )عامًا(، رامز عبد الحي موسى ا

عامًا(، وأصيبوا باختناق جراء قنابل الغاز، وهم مسعفين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  30رجب خليل )
والخانق طالت  وكانوا يلبسون زي اإلسعاف المميز. وتفيد المعلومات الميدانية أن رائحة الغاز المسيل للدموع

سكان مناطق: نهاية شارعي حمد والسكة وسكنة الغزاالت وأبراج حي الندى واألطراف الشمالية لعزبة بيت 
 .حانون، نظرًا لقربها المكاني من المعبر

    . 
دف اإلخبارية كمصور صحفي، ذهب عند حوالي وحول ظروف اصابته، أفاد الصحفي: طارق أسامة خليل مسعود، املركز بأنه "يعمل يف املوقع االلكرتوني لبوابة اهل

لتغطية األحداث يف معرب بيت حانون )ايرز(، وهناك شاهد عشرات الشبان يقذفون احلجارة جتاه  23/10/2015من مساء يوم اجلمعة املوافق  15:00الساعة 

ل الغاز جتاههم، تقدم بينما كان حيمل الكامريا اخلاصة باملوقع وكامريا جنود االحتالل املتواجدين على بوابة ايرز الرئيسة ، ويطلق جنود االحتالل النار وقناب

مرتًا من البوابة، والتقط أكثر من صورة للشبان واجلرحى، ورغم أن  500أخرى ختصه، وأخذ زاوية على طرف طريق صالح الدين، وتوقف على مسافة تقدر بـ 

اللتقاط الصور من عدة زوايا، وكان حوله عدد من الصحفيني الذين كانوا يغطون احلدث مثله، حيث كان  دخان ورائحة الغاز مألت املكان، كان يبدل مكان تواجده

من مساء اليوم نفسه، قرر تغيري  15:30مؤمن قريقع. وعند حوالي الساعة  -نضال الوحيدي -يتوقف على مقربة من مكان تواجده كل من الصحفيني: حممد البابا

املكعبات اإلمسنتية إىل خلف احدى السواتر الرملية على اجلانب الشرقي لشارع صالح الدين، وأثناء ذهابه خلف الساتر وقطعه الطريق، مكان تواجده من خلف أحد 

 و سياراتفوجئ بشيء ما يضرب ساقه اليمنى، ثم سقط أرضًا، ومل حتمله ساقاه على الوقوف، فاقرتب منه عدد من الشبان، ومحلوه... اجته به الشبان حن

محله آخرون، وأوصلوه اإلسعاف اليت كانت تتوقف على بعد أمتار جنوبًا، وفجأة سقطت قنبلة غاز جواره بني الشبان الذين حيملوه، فرتكه بعضهم بينما استمر يف 

تنزف من فخذه األمين، ومن ثّم نقلوه إىل بالفعل إىل سيارة اسعاف تابعة ملستشفى العودة، وداخل اإلسعاف قدم له املسعفون اإلسعافات األولية، حيث شاهد الدماء 

م الفخذ األمين، حيث مستشفى العودة، وهناك قدم له األطباء العالج الالزم، وبعد مرور ساعة أجرى له األطباء عملية جراحية لرتكيب بالتني خارجي لتثبيت عظا

( شهور على األقل، حيث سيتعطل عن دراسته وعمله خالل تلك الفرتة 3اقه ملدة )قالوا أن عظامه قد تفّتت نتيجة عيار ناري، وقالوا أن البالتني سيستمر حول س

 بغري سبب".

 
 

عند حوالي الساعة نيران أسلحتها،  ،الشرقيةفتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل 
نتفاضة القدس، في تجاه مسيرة شعبية ضمن فعاليات ا، 11/12/2015من مساء يوم الجمعة الموافق  14:30

 سكان عامًا( من41)سامي شوقي أحمد ماضي ما تسبب في استشهاد:  المنطقة الشرقية من مخيم البريج،
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بعد وصوله مستشفى شهداء  وأعلن عن استشهاده ،بعيار ناري في الصدر إصابتهبعد مدينة دير البلح، 
 11)بو نجيم أمعاذ خالد صباح  ما:، همن بينهم طفلين مشاركًا، (16) في الحادثة كما أصيب األقصى.

عيار ب ( أصيبعاماً  12)الرحيم الخالدي  الرحيم رامي عبد عبدو يسر، عيار ناري في الكتف األب ( أصيبعاماً 
مراسل "عامًا(  25محمود عمر محمود اللوح ) :الصحفي وكان من بين الجرحى ،طراف السفليةناري في األ

مستشفى شهداء ووصفت المصادر الطبية في اليمنى،  الساقفي بعيار ناري  " وأصيبإذاعة صوت الشعب
 . والطفيفة األقصى جراحهم بالمتوسطة

 
دس، عند وحول ظروف اصابته، أفاد الصحفي: حممود عمر حممود اللوح، املركز بأنه "يعمل كمراسل إلذاعة صوت الشعب، ذهب لتغطية أحداث انتفاضة الق

م، يف املنطقة الشرقية من خميم الربيج، حيث جتمع العشرات من الشبان قرب حدود الفصل 11/12/2015املوافق من يوم اجلمعة  13:30حوالي الساعة 

سرتة صحفي، وعند وكانت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني قد أعلنت عن إقامة فعالية مبناسبة االنطالقة وطلبت من عناصرها التوجه إىل املنطقة، كان يرتدي 

من مساء اليوم نفسه، انضم للمواجهات املئات من أنصار اجلبهة، واقرتب عدد منهم من حدود الفصل، فيما بقى عدد منهم على بعد  14:30حوالي الساعة 

( مرتًا من احلدود، شاهد عدد من جنود االحتالل يتوقفون خلف 300على بعد ) -كيلومرت من احلدود، توقف قرب مكان جتمع سيارات اإلسعاف والصحفيني

 15:30 رملية داخل احلدود، وأطلق جنود االحتالل النار جتاه املشاركني، وشاهد أكثر من شاب يصاب، نقلتهم سيارات االسعاف، وعند حوالي الساعة سواتر

شابني، وبعد وصول  ( مرت، أصيب بعيار ناري يف الصدر.. وعلم أنه استشهد.. وأثناء التغطية أصيب300من اليوم نفسه، شاهد أحد الشبان وكان يقف على بعد )

يضرب بساقه اليمنى، وسقط أرضًا، أثناء نقله  ءاألطقم الطبية هلم، تقدم لتوثيق احلدث، فواصل جنود االحتالل إطالق النار، فأصيب شاب ثالث، ثم فوجئ بشي

بدير البلح، وهناك أجرى له األطباء  األقصىداء إىل مستشفى شه اإلسعافللحدث على اهلواء مباشرة لإلذاعة، فحمله املسعفون ونقلوه من خالل إحدى سيارات 

 الفحوصات الالزمة، وأكدوا إصابته بعيار ناري اخرتق الساق اليمنى، وبعد تقديم العالج الالزم له، غادر املستشفى بعد حوالي ساعتني". 

 
د الفصل فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في محيط معبر بيت حانون )إيرز( الواقع على حدو 

 14:00الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة، كما أطلقت عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، عند حوالي الساعة 
، تجاه فعالية شعبية تضامنية مع القدس والضفة الفلسطينية ضمن 16/10/2015من يوم الجمعة الموافق 

كائن شمالي بيت حانون في محافظة شمال غزة، انتفاضة القدس، ضّمت مئات الشبان واألطفال، في المعبر ال
من مساء الجمعة نفسه. ما تسبب في مقتل  21:00واستمرت المواجهات في المعبر ومحيطه حتى الساعة 

صابة ) 24الشاب: يحيى عبد القادر جبر فرحات ) ( مواطنًا 123عامًا( بعد إصابته بعيار ناري في الرأس، وا 
عامًا( وأصيب بعيار  35ألطقم الطبية، هم: محمد علي عبد الحميد مكاوي )( من ا9( أطفال، و)3من بينهم )

عامًا( وأصيب بقنبلة غاز في القدم اليمنى،  23مطاطي في الكاحل األيسر، وحذيفة محمود حسن أبو عيطة )
 عامًا(، وأحمد عبد الباري العبد 35عامًا(، ومحمد فرج عبد الرحمن حرب ) 34ورمضان محمود محمد حوسو )

عامًا(، وأصيبوا باختناق جراء الغاز، وهم مسعفين  35عامًا(، رامز عبد الحي موسى العجرمي ) 32أبو فول )
في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وكانوا يلبسون زي اإلسعاف المميز، كذلك أصيب ثالثة من طاقم إسعاف 

بفعل اختراق قنبلة غاز لها والجرحى هم/ العودة باالختناق داخل سيارة اإلسعاف التي تضرر زجاجها الجانبي 
عامًا(، والمسعفين المتطوعين: إبراهيم عبد العزيز عبد النبي العجرمي  50السائق: خالد يوسف أحمد أبو سعدة )

الصحفي: نبيل سميح محمد أبو عامًا(. ومن بين الجرحى  24عامًا(، وأحمد مصطفى محمد العجرمي ) 30)
  مصورًا في تلفزيون فلسطين، وأصيب بعيار مطاطي في الفخذ األيسر. عامًا( الذي يعمل 44دّية )

 
أفاد الصحفي: نبيل مسيح حممد أبو دية، املركز بأنه " ذهب لتغطية أحداث االنتفاضة يف معرب بيت حانون لتلفزيون فلسطني عند حوالي  إصابتهوحول ظروف 

وجلسوا يف اسرتاحة مكتب االرتباط والتنسيق التابع هليئة الشؤون  5/5العمل إىل النقطة  ، حيث تواجد عدد قليل من الشبان، دخل وفريق13:45الساعة 

من مساء اجلمعة نفسه، ورشق الشبان احلجارة جتاه جنود  14:00املدنية، وعندما تكاثر الشبان بدأ بالتصوير، حيث احتّدت املواجهات عند حوالي الساعة 
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 الرئيسية الواقعة على شارع صالح الدين، ومل يكن يظهر من اجلنود إال رووسهم، وكانوا يعتلون البوابة فوق جسر حديدي االحتالل املتمركزين على بوابة املعرب

ثر حتى املتظاهرين أكثر فأك يكشف املنطقة، كما تواجد جنود بني املتاريس اإلمسنتية الكثيفة على البوابة، بدأ جنود االحتالل بإطالق قنابل الغاز ثم النار، وتقدم

-TVشارة الصحفي  على درع كتب عليه )وصلوا ملسافة أمتار من البوابة، فأطلق اجلنود النار جتاههم بكثافة، فتقدم لتصوير األحداث وحده، كان يضع 
PRESSأمتار، وكان يأخذ  10تقدر بـ  وحيمل كامريا تلفزيونية، وواضح للجنود بشكل كبري، وصل ملكان يبعد عن الشبان مسافة -( وخوذة محاية، أزرقا اللون

مساًء لريفعا علم فلسطني أعلى إشارة املرور الكائنة على بوابة املعرب  14:30زاوية تصوير بعيدة عن مرمى النار وعن الشبان. تقدم شابان عند حوالي الساعة 

ابهما جبراح، وتقدم عدد من الشبان ومحلوهما وتراجعوا، فرتاجع الرئيسة، فاقرتب أكثر لتصوير احلدث، حيث حاوال التسلق فأطلق اجلنود النار جتاههما فأص

( مرتًا من 50افة )معهم وصور احلدث، وجرى صحبتهم وظهره لبوابة ايرز، عاد ليأخذ صورة إلشارة املرور والعلم بينما تواجد شبان يف حميط املكان، فوصل ملس

ع صوت عيار ناري، ثّم شعر بشيء ما يضرب ساقه اليسرى، نظر إليها فشاهد البنطلون الذي يلبسه قد البوابة، وعند البوابة اإلليكرتونية الصفراء اخلارجية، مس

م توقف لعدم مقدرته متزق من منطقة الفخذ، فبدأ بالرتاجع، وأثناء اجلري شعر بأمل كبري يف ساقه، ومل يتمكن من الركض سوى ألمتار معدودة، حيث عرج عليها ث

، وهناك شعر مبا يشبه النار تأكل فخذه، فكان األمل كبريًا، فحمله 5/5شبان وصرخوا: أصيب صحفي .. ثم اجتهوا جنوبًا حتى نقطة تكملة السري، فحمله ال

ساقه  لف الثلج على مسعفي مجعية اهلالل األمحر إىل داخل اإلسعاف، ووضعوا الثلج على فخذه بعد أن مزقوا البنطلون، فشعر براحة بعد الثلج، وطلب من املسعف

ومحله املسعفون مرة ثانية من أجل العودة الستكمال التصوير، ثّم حاول السري حنو زمالئه ولكنه مل يقدر على الوصول إليهم، وعاوده األمل بشكل كبري، فصرخ بقوة، 

قًا يف العضلة األمامية للفخذ األيسر، وبعد ساعتني ونقلوه إىل مستشفى كمال عدوان، حيث قدموا له العالج الالزم، وقال األطباء أنه أصيب بعيار مطاطي أحدث متز

 غادر املستشفى إىل املنزل". 

 

 استهداف المسعفين والطواقم الطبية 

ونقل  إسعاففي  واجبهم اإلنسانياإلسعاف خالل قيامهم باستهداف طواقم واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
وفقًا لتوثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان، و فاضة القدس، فعاليات انتالجرحى والمصابين من بين المشاركين في 

 في إصابةمن قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، تسببت  النتهاكاتفي قطاع غزة  اإلسعافطواقم  تفقد تعرض
شمال وشرق  الشريط الحدودي الفاصل بالقرب من في نقل المصابينأثناء مزاولتهم عملهم ، مسعفاً ( 29عدد )

 قطاع غزة.
 
 كما يلي: المسعفين والطواقم الطبيةستعرض التقرير أبرز حاالت استهداف ي

فتح جنود االحتالل اإلسرائيلي المتمركزين عند حدود الفصل، شرق مخيم البريج، نيران أسلحتهم عند حوالي 
ن ، ووفقًا للتحقيقات الميدانية فقد تجمع المئات م4/12/2015مساء يوم الجمعة الموافق  14:00الساعة 

األطفال والشبان قرب حدود الفصل شرق مخيم البريج، وقاموا برشق جنود االحتالل اإلسرائيلي بالحجارة، وأشعلوا 
اإلطارات المطاطية، فرد جنود االحتالل بإطالق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم أسفر ذلك عن إصابة 

فى شهداء األقصى في دير البلح لتلقى العالج فيما حّول ( باألعيرة النارية من بينهم طفل ونقلوا إلى مستش9)
( أخرين جراء استنشاق الغاز 6أحدهم إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة نظرًا لخطورة إصابته، كما أصيب )

ومتطوع إسعاف تابع لجمعية الهالل األحمر من بينهم طفل جراء اصطدام قنبلة غاز في رجله اليسرى، 
 أربعة منهم في المكان فيما نقل إثنين إلى مستشفى شهداء األقصى في دير البلح. وعولج الفلسطيني،

 
( من بينهم طفل 10قوات االحتالل اإلسرائيلي تفتح نيران أسلحتها على المتظاهرين شرق البريج وتصيب )

من  14:00ساعة باألعيرة النارية فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل، عند حوالي ال
، نيران أسلحتها تجاه المتظاهرين السلميين شرق مخيم البريج، ووفقًا 30/10/2015مساء يوم الجمعة الموافق 

بالقرب من -للمعلومات المتوفرة فقد توجه المئات من الشبان واألطفال إلى المنطقة الشرقية من مخيم البريج، 
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اإلسرائيلي بالحجارة، وتزامن ذلك مع وصول طواقم من  ، وقام بعضهم برشق جنود االحتالل-حدود الفصل
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، فقام جنود االحتالل اإلسرائيلي المتمركزين خلف التالل الرملية بإطالق نيران 

( من المتواجدين فأصيب 17أسلحتهم الرشاشة تجاههم كما أطلقوا قنابل مسيلة للدموع، أسفر ذلك عن إصابة )
( أخرين بحاالت اختناق 7من بينهم طفل باألعيرة النارية حيث أصيبوا في األطراف السفلية، كما أصيب )( 10)

( من 4من بينهم )جراء استنشاقهم للغاز، حيث نقلوا إلى مستشفى شهداء األقصى بدير البلح لتلقى العالج 
أحمد عدنان  عامًا( 30)فؤاد المعني  ي، وهم:. فاداألحمر الفلسطينيطواقم اإلسعاف التابعين لجمعية الهالل 

 .عامًا( 30)  مازن صبحي أبو مصبح عامًا(  29) نادر شاكر البحيصي عامًا( 26)  مطر
فتح جنود االحتالل اإلسرائيلي المتمركزين عند حدود الفصل، شرق مخيم البريج، نيران أسلحتهم عند حوالي 

، تجاه مجموعة من الفتية والشبان بينما كانوا 13/11/2015من مساء يوم الجمعة الموافق 14:00الساعة 
يتواجدوا في المنطقة الشرقية من مخيم البريج، ووفقًا للمعلومات الميدانية فقد تجمع العشرات من الفتية والشبان 
قرب حدود الفصل كما تواجدت طواقم اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني، وعدد من المصورين 

ميين ، فقام جنود االحتالل بإطالق قنابل الغاز المسيل للدموع واألعيرة النارية تجاههم مما أسفر عن واإلعال
( من بينهم ثالثة شبان أصيبوا باألعيرة النارية في األطراف السفلية وصفت جراح أحدهم بالخطيرة 8إصابة )

استنشاق الغاز واصطدام قنابل الغاز  حيث حّول إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة، واألخرين أصيبوا جراء
ثنين أخرين من  من بينهم ثالثة من المتطوعين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني،فيهم بشكل مباشر،   وا 

عامًا(، من وكالة قدس برس انترنشونال لألنباء،  25الطواقم اإلعالمية وهم: الصحفي فادي وحيد حماد ثابت )
عامًا(، من شركة زين لإلنتاج اإلعالمي حيث تضررت  24إبراهيم حسين ) ىيوالمصور الصحفي إبراهيم يح

 .كاميرته بشكل كلي
 

فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة داخل حدود الفصل الواقعة شرق مخيم البريج، نيران أسلحتها، عند 
ت المتوفرة فقد تجمع ، ووفقًا للمعلوما17/10/2015من مساء يوم السبت الموافق  15:30حوالي الساعة 

العشرات من الفتية والشبان بالقرب من حدود الفصل شرق مخيم البريج،  وقام جنود االحتالل اإلسرائيلي بإطالق 
واألخرين ( بأعيرة نارية، 4( من بينهم )10األعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع، مما أسفر عن إصابة )

ضباط إسعاف تابعين لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني وتضررت مركبتين ( 4أصيبوا باالختناق من بينهم )
وأصيب الصحفي: محمود عمر   لوكس( جراء اصطدام قنابل الغاز فيها بشكل مباشر،إسعاف من نوع )ف

( بأعيرة نارية، واألخرين 4( من بينهم )10إصابة ) ( باالختناق وعولج في المكان.عاماً  25محمود اللوح )
 22سالم محسن محمود أبو سعيد )( ضباط إسعاف الجرحى باألعيرة النارية: 4الختناق من بينهم )باأصيبوا 

 الساقعيار ناري في  ،عامًا( 24ريم أبو نجيم )معارك صباح عبدالك، و ًا(، عيار ناري في الرجل اليمنىعام
 22حمد عمر محمد عرفة )أو  ،اليمنى معيار ناري في القد ،عامًا( 22محمد محمود محمد قاسم )، و اليسرى 
 35محيسن حسني أبو عمرة ) محمد ضباط اإلسعاف كما أصيب كل منعيار ناري في القدم اليمنى.  ،عامًا(
سالم سالم ، و عامًا( 47د المحسن على مهنا )زيدان عب، و عامًا( 52يوسف كراز ) محمد عبد السميعو  ،عامًا(

 .عامًا( 37محمود أحمد )
 

سرائيلي المتمركزة في محيط معبر بيت حانون )إيرز( الواقع على حدود الفصل فتحت قوات االحتالل اإل
 14:00الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة، كما أطلقت عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، عند حوالي الساعة 
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ينية ضمن ، تجاه فعالية شعبية تضامنية مع القدس والضفة الفلسط16/10/2015من يوم الجمعة الموافق 
انتفاضة القدس، ضّمت مئات الشبان واألطفال، في المعبر الكائن شمالي بيت حانون في محافظة شمال غزة، 

من مساء الجمعة نفسه. ما تسبب في مقتل  21:00واستمرت المواجهات في المعبر ومحيطه حتى الساعة 
صابة )عامًا( بعد إصابته بعيار نا 24الشاب: يحيى عبد القادر جبر فرحات ) ( مواطنًا 123ري في الرأس، وا 

عامًا( وأصيب بعيار  35( من األطقم الطبية، هم: محمد علي عبد الحميد مكاوي )9و)( أطفال، 3من بينهم )
عامًا( وأصيب بقنبلة غاز في القدم اليمنى،  23مطاطي في الكاحل األيسر، وحذيفة محمود حسن أبو عيطة )

عامًا(، وأحمد عبد الباري  35(، ومحمد فرج عبد الرحمن حرب )عاماً  34ورمضان محمود محمد حوسو )
عامًا(، وأصيبوا باختناق جراء الغاز، وهم  35عامًا(، رامز عبد الحي موسى العجرمي ) 32العبد أبو فول )

مسعفين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وكانوا يلبسون زي اإلسعاف المميز، كذلك أصيب ثالثة من 
ف العودة باالختناق داخل سيارة اإلسعاف التي تضرر زجاجها الجانبي بفعل اختراق قنبلة غاز لها طاقم إسعا

عامًا(، والمسعفين المتطوعين: إبراهيم عبد العزيز  50والجرحى هم/ السائق: خالد يوسف أحمد أبو سعدة )
بين الجرحى الصحفي: ومن  عامًا(. 24عامًا(، وأحمد مصطفى محمد العجرمي ) 30عبد النبي العجرمي )

عامًا( الذي يعمل مصورًا في تلفزيون فلسطين، وأصيب بعيار مطاطي في الفخذ  44نبيل سميح محمد أبو دّية )
( أصيبوا بأعيرة مطاطية، 33( من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية، و)27األيسر. وتفيد التحقيقات الميدانية أن )

( باالختناق جراء الغاز. ووصفت المصادر الطبية في 48ا أصيب )( منهم أصيبوا بقنابل غاز، بينم15وعدد )
 ( منهم بالخطيرة. 3مستشفيي كمال عدوان والعودة جراح )

 
مستشفى العودة، أفاد ضابط اإلسعاف: خالد يوسف أمحد أبو سعدة، املركز بأنه "يعمل كسائق إلسعاف مستشفى العودة  إسعافوحول ظروف استهداف سيارة 

وهي إحدى سيارتي إسعاف تتبعان املستشفى، بيضاء اللون، موضح عليها شعار اإلسعاف وشعار  –اد جلان العمل الصحي، وخرج بسيارة إسعاف العودةالتابع الحت

(، بصحبة املسعفني نااحتاد جلان العمل الصحي وشعار مستشفى العودة، ومزود باإلنارة الالزمة وعليه لّواح يف األعلى، ومزود بالصوت اخلاص باإلسعاف )الساري

عامًا(، ذهب إىل منطقة املواجهات بني الشبان واألطفال  24عامًا(، وأمحد مصطفى حممد العجرمي ) 30املتطوعني: ابراهيم عبد العزيز عبد النيب العجرمي )

، وهناك شاهد العشرات من الشبان 16/10/2015من مساء يوم اجلمعة املوافق  15:00وقوات االحتالل يف معرب بيت حانون )إيرز(، عند حوالي الساعة 

األوىل الذي يشتم رائحة هذا يقذفون جنود االحتالل املتمركزين داخل املعرب باحلجارة، وكان اجلنود يطلقون الرصاص احلي واملطاطي وقنابل الغاز اخلانق، وهي املرة 

غاز خانق مبجرد اشتمامه يصاب اإلنسان بالسعال وال يقوى على احلركة، حيث  الغاز رغم سنوات عمله الطويلة يف جمال اإلسعاف، فهو غري مسيل للدموع، هو

تنسيق التابع هليئة الشئون يفقد جسمك الكثري من األكسجني وال يتزود به طاملا يشتّمه.. توقف باإلسعاف عند املكعبات اإلمسنتية الكائنة قبالة مكتب االرتباط وال

( بالرصاص احلي، وعند 3( اصابات كان منها )4دأ زمالئه بنقل اجلرحى لإلسعاف ثم ينقلها للمستشفى، حيث نقل )(، وب5/5املدنية )املعروف باسم نقطة 

الشبان من مساء اجلمعة نفسه عاد ملنطقة املواجهات يف املعرب بعد أن نقل احلالة الرابعة، ونزل زمياله املسعفني ومعهما الشيالة وذهبا جتاه  18:00حوالي الساعة 

إلسعاف جوار أحد واجدين إىل الشمال، حيث بوابة املعرب اليت تغلق طريق صالح الدين الرئيس، وذلك حلمل أي اصابة تقع يف املكان، بينما أوقف هو سيارة ااملت

وأخرى تابعة للخدمات الطبية  املكعبات اإلمسنتية، وأدار مقدمتها حنو الغرب، فيما توقفت سيارة اسعاف جلمعية اهلالل األمحر جوار سيارته من جهة اجلنوب،

من مساء اجلمعة نفسه أطلق االحتالل عدد كبري  18:30العسكرية خلفه من اجلهة الشرقية، وكانت سيارته تواجه بوابة املعرب الواقعة مشااًل، وعند حوالي الساعة 

ملكعبات وسيارات اإلسعاف حوله، وشاهد زمياله حيضران طفاًل على من قنابل الغاز جتاه املتظاهرين، وكثرت حاالت االصابة، ومل أستطع احلركة بسبب وجود ا

يم من اخلارج، وأثناء الشيالة أصيب حبالة اختناق، ووضعاه يف سيارة اإلسعاف من الباب اخللفي، ودخل أمحد داخل اإلسعاف الستقبال الشيالة بينما محلها إبراه

، فنظر للخلف فشاهد الزجاج اجلانيب األمين اخلاص بالباب الرئيس األوسط لإلسعاف واملواجه ذلك فوجئ بشيء ما يضرب اإلسعاف، ومسع صوت زجاج يتكسر

تدخل املسعفني  لبوابة املعرب قد حتطم، ودخلت قنبلة غاز داخل اإلسعاف، نفثت دخانها داخله، وشاهد ابراهيم حياول اخراج أمحد من داخل اإلسعاف، بينما

يالة بالطفل املصاب عليها للخارج، فأغلق هو الزجاج الفاصل بني السائق واإلسعاف من اخللف حتى ال يصله الدخان اخلانق يف املتواجدين يف املكان وسحبوا الش

محد وبعد أن أخذ املسعفني الطفل املصاب، وأخرجوا قنبلة الغاز من االسعاف ورموها للخارج، أغلقوا اإلسعاف على ابراهيم وأ -حيث مكان السائق -مقدمة اإلسعاف

رعة، وما أن )زميالي( حيث انطلق بهما إىل مستشفى العودة، ويف الطريق شعر بضيق يف التنفس، وقاد اإلسعاف بصعوبة، وخاطب املستشفى لكي تستقبلهم بس

وهدأ وطمأنوه عن زميليه  وصلها وجد زمالئه يتحضرون الستقباهلم، حيث محلوهم مجيعًا إىل داخل قسم االستقبال، وقدم هلم العالج الالزم، وبعد أن أفاق
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، ففتح النوافذ واألبواب املسعفني، خرج من االستقبال ملعاينة سيارة اإلسعاف فوجد زجاج الباب اجلانيب هلا قد كسر بفعل قنبلة الغاز، وبقيت رائحته يف السيارة

 لكي تذهب الرائحة". 

 

)إيرز( الواقع على حدود الفصل  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في محيط معبر بيت حانون 
 14:00الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة، كما أطلقت عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، عند حوالي الساعة 

ضّمت مئات الشبان واألطفال، في المعبر ، القدس انتفاضة، تجاه فعالية 16/10/2015من يوم الجمعة الموافق 
محافظة شمال غزة، واستمرت المواجهات في المعبر ومحيطه حتى الساعة  الكائن شمالي بيت حانون في

بعد  عامًا( 24يحيى عبد القادر جبر فرحات )من مساء الجمعة نفسه. ما تسبب في مقتل الشاب:  21:00
صابة ) قم الطبية، واالطأفراد ( من 9و)( أطفال، 3( مواطنًا من بينهم )123إصابته بعيار ناري في الرأس، وا 

أصيب بعيار مطاطي في الكاحل األيسر، وحذيفة محمود ، عامًا( 35: محمد علي عبد الحميد مكاوي )هم
عامًا(،  34أصيب بقنبلة غاز في القدم اليمنى، ورمضان محمود محمد حوسو )، عامًا( 23حسن أبو عيطة )

ًا(، رامز عبد الحي عام 32عامًا(، وأحمد عبد الباري العبد أبو فول ) 35ومحمد فرج عبد الرحمن حرب )
مسعفين في جمعية الهالل األحمر يعملون كعامًا(، أصيبوا باختناق جراء الغاز، وهم  35موسى العجرمي )

أصيب ثالثة من طاقم إسعاف العودة باالختناق داخل  كما .الفلسطيني وكانوا يلبسون زي اإلسعاف المميز
هم/ السائق: خالد يوسف  والمصابينق قنبلة غاز لها سيارة اإلسعاف التي تضرر زجاجها الجانبي بفعل اخترا

عامًا(،  30عامًا(، والمسعفين المتطوعين: إبراهيم عبد العزيز عبد النبي العجرمي ) 50أحمد أبو سعدة )
عامًا(  44ومن بين الجرحى الصحفي: نبيل سميح محمد أبو دّية ) عامًا(. 24وأحمد مصطفى محمد العجرمي )

 في تلفزيون فلسطين، أصيب بعيار مطاطي في الفخذ األيسر. الذي يعمل مصورًا 
فرع مشال غزة، -وحول ظروف عمله واصابته أفاد املسعف: حممد علي عبد احلميد مكاوي، املركز بأنه " يعمل كمسعف متطوع يف مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين

من يوم اجلمعة املوافق  14:00حداث يف معرب بيت حانون )إيرز(، عند حوالي الساعة خرج صحبة زمالئه يف مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين إىل منطقة األ

والغاز  ، وهناك شاهد عشرات الشبان واألطفال يقرتبون من بوابة املعرب، وقوات االحتالل تطلق النار جتاههم النار وقنابل الغاز املسيل للدموع16/10/2015

(، بقي سائقو 4/4للهالل األمحر، وتوقفت عند مكتب التنسيق واالرتباط التابع هليئة الشؤون املدنية )املعروفة باسم نقطة اخلانق، وصل املكان مخس سيارات تابعة 

ت أبو فول، وسلمان وعرفا -اإلسعاف عند السيارات بينما نزل وزمالئه املسعفني ميدانيًا لنقل اجلرحى إىل سيارات اإلسعاف، ذهب واملسعفني: أمحد وحممد وبالل

عفني الزوارعة، وحذيفة أبو عيطة، وحممد قاسم، وحممد الشرايف، وحممد العجرمي، وطارق رجب، وطارق زقوت، وشيماء أبو جياب واسالم شعبان، كمس

مكان تواجد الشبان  ميدانيني، كانوا يلبسون زي اسعاف اهلالل األمحر الرمسي، ويلبسون كمامات وقائية ورقية، وحيملون عددًا من الشياالت، وأنه تواجد قرب

غاز، وشعر بأن  الغاز الذي قرب حدود الفصل وبوابة املعرب الرئيسية، ومحل وزمالئه شبان أصيبوا بأعرية نارية ومطاطية وغاز كذلك أصيبوا باالختناق جراء قنابل ال

ابقة، كذلك فإن قنابل املطلقة من البنادق ختتلف يف الرائحة والقوة من تطلقه قوات االحتالل خمتلفًا عن الغاز الذي سبق وأن أطلقته خالل املواجهات يف األعوام الس

من مساء اجلمعة نفسه، مسع الشبان يقولون أن هناك اصابة، فتحرك وزمياله: سلمان الزوارعة  15:30تلك اليت تطلقها املركبات العسكرية. وعند حوالي الساعة 

( مرتًا، وعندما 100أمتار غربي طريق صالح الدين بني األشجار غرب بوابة املعرب، ويبعد عن احلدود مسافة )وأمحد أبو فول، وشاهد شابًا ملقى أرضًا على بعد 

فأكمل الركض،  وصله شاهده ينزف دمًا من جانب رأسه األمين، محله وزمياله، ومبجرد البدء باملسري جتاه سيارة اإلسعاف شعر بشيء ما يضرب ساقه اليسرى،

اقه أثناء الركض، وبعد أن ركض عدة أمتار فوجئ بقنبلة غاز تسقط على جسد الشاب اجلريح الذي حيملوه وتستقر على الشيالة، مل يستطع شعر بأمل كبري يف س

ع جهة الئه وأسرالتنفس أو املواصلة فأنزله وكذلك زمالئه بسبب دخان الغاز النفاث واخلانق، حيث شعر باختناق شديد ومل يقدر على املشي، ترك الشاب وزم

عنها،  اإلسعاف، وجاءت جمموعة أخرى من املسعفني محلت اجلريح، بعد أن هدأ وتنفس جيدًا وزالت أعراض االختناق حتسس مكان األمل يف ساقه، وكشف

صيب، وبعد مرور نصف فوجدها متورمة وتنزف دمًا، فأيقن بأنه أصيب، ولكنه مل يشعر زمالئه لرغبته يف مواصلة العمل، وذهب بعد ذلك بلحظات لنقل شاب أ

إىل مستشفى كمال عدوان، وهناك  إسعافساعة شعر بأمل كبري، ومل يقدر على استكمال العمل، وأخرب زمالئه الذين تفحصوه، وقالوا أنه عيار مطاطي، ونقلوه بسيارة 

 -د وهو: حييى فرحات، كما علم أن زمالئه: أمحد أبو فولقدم له األطباء العالج الالزم. وعلم أن الشاب املصاب يف رأسه الذي حاول نقله وزمياله قد استشه

سلمان الزوارعة، وشيماء أبو جياب واسالم شعبان، أصيبوا  -حممد الشرايف –حممد قاسم  -حممد العجرمي -رمضان حوسو -حممد حرب -حذيفة أبو عيطة

 باختناق جراء الغاز. وبعد ساعة غادر املستشفى إىل مقر مجعية اهلالل األمحر".
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 االعتقال

 
القدس لدى اقترابهم من الشريط  انتفاضةاعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عدد من المشاركين في فعاليات 

عرض عدد منهم للتعذيب وسوء المعاملة في انتهاك يوضح مدى ودي الفاصل شرق وشمال قطاع غزة، وتالحد
ساني، خاصة اتفاقية جنيف د القانون الدولي اإلنتحلل تلك القوات من التزاماتها القانونية التي تفرضها قواع

منهم  مواطنين( 6الرابعة، وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان، اعتقلت قوات االحتالل خالل تلك الفترة )
 من األطفال.منهم ( 4)
 

 كما يلي:أحداث اعتقال المواطنين يستعرض التقرير أبرز 
كزين عند حدود الفصل، شرق مخيم البريج،  نيران أسلحتهم بشكل متقطع فتح جنود االحتالل اإلسرائيلي المتمر 

، تجاه مجموعة من الفتية 10/10/2015من مساء يوم األحد السبت الموافق  18:30عند حوالي الساعة 
ن والشبان كانوا يتواجدوا في المنطقة الشرقية من مخيم البريج، ووفقًا للمعلومات الميدانية فقد تجمع العشرات م

الفتية والشبان وقاموا برشق جنود االحتالل المتواجدين في األبراج العسكرية الواقعة عند حدود الفصل شرق مخيم 
البريج بالحجارة، فيما قام عدد أخر باجتياز حدود الفصل عبر البوابة الحديدية المسماة )بوابة المدرسة(، وقام 

( 7أسفر عن إصابة )مما عتدوا عليهم بالضرب بأعقاب البنادق جنود االحتالل اإلسرائيلي بإطالق النار نحوهم وأ 
من بينهم طفل برضوض وجروح، حيث نقلوا إلى مستشفى شهداء األقصى بدير البلح ووصفت جراحهم بالطفيفة، 

 وقامت تلك القوات بمحاصرة عدد أخر من الفتية واقتادتهم لجهة غير معلومة.  
 عقلين:وفيما يلي إفادة ألحد المواطنين الم

، 10/10/2015مساء يوم السبت املوافق  15:30عامًا(، من سكان خميم النصريات، عند حوالي الساعة  19أنا حييى زياد مجعة شامية، أبلغ من العمر )

الشبان يف املنطقة وقمنا برشق توجهت أنا وزمالئي من خميم النصريات إىل املنطقة الواقعة شرق خميم الربيج للتظاهر ضد جنود االحتالل، وجنتمع عدد كبري من 

سيارات جيب وواصل اجلنود إطالق النار بشكل متفرق  3جنود االحتالل املتمركزين عند حدود الفصل واملتواجدين يف األبراج العسكرية باحلجارة، ثم وصلت 

لواقفة عند حدود الفصل وقمنا باجتياز احلدود ووصلنا حوالي مساءًا قمنا بالدخول عرب البوابة املسماة) بوابة املدرسة( ا 7:00واقرتبنا عند حوالي الساعة 

، وأطلق جنود االحتالل النار صوبنا وبدأنا باهلروب وقام اجلنود مبطاردتنا واالعتداء علينا بالضرب املربح حيث اعتدى 20مرت(، لداخل احلدود كان عددنا 300)

األثناء وقام الشبان برشق احلجارة علي اجلنود وقام الشبان بسحيب ونقلي إىل خارج البوابة وعلمت علي اجلنود بأعقاب بندقية علي رأسي وظهري وقدمي، يف هذه 

 أن اجلنود قاموا باعتقال عدد من الشبان، ونقلوني غلى مستشفى شهداء األقصى لسيارة اإلسعاف التابعة جلمعية اهلالل األمحر.

 
معبر بيت حانون )إيرز( الواقع على حدود الفصل فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في محيط 

 14:00الشمالية، نيران أسلحتها المتنوعة، كما أطلقت عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، عند حوالي الساعة 
، تجاه فعالية شعبية تضامنية مع القدس والضفة الفلسطينية ضمن 16/10/2015من يوم الجمعة الموافق 

ت مئات الشبان واألطفال، في المعبر الكائن شمالي بيت حانون في محافظة شمال غزة، انتفاضة القدس، ضمّ 
من مساء الجمعة نفسه. ما تسبب في مقتل  21:00واستمرت المواجهات في المعبر ومحيطه حتى الساعة 

صابة ) 24الشاب: يحيى عبد القادر جبر فرحات ) واطنًا ( م123عامًا( بعد إصابته بعيار ناري في الرأس، وا 
( من الجرحى أصيبوا بأعيرة 27( من األطقم الطبية، وتفيد التحقيقات الميدانية أن )9( أطفال، و)4من بينهم )
( باالختناق جراء 48( منهم أصيبوا بقنابل غاز، بينما أصيب )15( أصيبوا بأعيرة مطاطية، وعدد )33نارية، و)

( منهم بالخطيرة. كما اعتقل جنود 3ن والعودة جراح )الغاز. ووصفت المصادر الطبية في مستشفيي كمال عدوا
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عامًا( عند حوالي الساعة  20االحتالل المتمركزين عند بوابة المعبر الرئيسة الشاب: فادي أكرم حماد أبو لحية )
من ظهر يوم السبت الموافق  12:00من مساء الجمعة نفسه، وأفرجت عنه عند حوالي الساعة  17:30

أبو لحية المركز بأن "عدد من الجنود خرجوا من البوابة وأصابوه بعيار مطاطي في ساقه  . وأفاد17/10/2015
 رب.اليمنى ثم أمسكوا به وقيدوا يداه وعصبوا عيناه واقتادوه داخل المعبر، وانهالوا عليه بالض

 وفي هذا السياق أفاد المواطن أبو لحية للمركز باآلتي:
، للمشاركة يف فعاليات انتفاضة القدس، 16/10/2015من مساء يوم اجلمعة املوافق  13:30ايرز( عند حوالي الساعة ذهبت وأصدقائي إىل معرب بيت حانون )

( جنود يتمركزون على جسر حديدي يعلو بوابة املعرب الرئيسة واليت تغلق طريق 6شاهدت حوالي )و، ملتجمهرينوعندما وصلت إىل هناك شاهدت عشرات الشبان ا

مرتًا  50املوجودة قبلها على الطريق ) وتبعد مسافة تقدر بـ  اإلمسنتيةكانوا يطلقون النار جتاه الشبان واألطفال الذين يقرتبون من البوابة أو املكعبات صالح الدين، و

عددًا من الشبان يسقطون جرحى على  وشاهد ....عن البوابة(. اقرتبت من املكعبات االمسنتية وبدأت بقذف احلجارة جتاه اجلنود املتمركزين على اجلسر احلديدي 

 اإلمسنتيةكنت أتقدم فأصل املكعبات  ...بعد أمتار من مكان تواجدي، جراء إطالق النار احلي واألعرية املطاطية وقنابل الغاز اخلانق اليت أطلقها اجلنود حنونا،

بالشارع االسفليت من حولي،  شرار األعرية  النارية وهي ترتطمهدت بعض ، فأطلق اجلنود النار جتاهي بشكل مباشر، حيث شا تارًة، وأتراجع للخلف أخرى...

فوجئت بالبوابة تفتح وخيرج منها مركبة عسكرية )جيب(  18:00كذلك شاهدت قنابل الغاز وهي تقذف جواري، فواصلت إلقاء احلجارة، وعند حوالي الساعة 

، مل أستطع الرتاجع واهلروب بينما فّر الشبان الذين تواجدوا اإلمسنتيةأت خلف أحد املكعبات ( جنود، وبعض األشخاص يلبسون الزي املدني، فاختب6) اوحوهل

، قال: اإلمسنيتعب قبيل املكعبات، شعرت باقرتابهم مين شيئًا فشيئًا، ومسعت أحدهم ينعتين بألفاظ بذيئة بالعربية الركيكة، وطلب مين اخلروج من خلف املك

خلفي وحولي عدد من قنابل الغاز، يف هذه اللحظة حتركت بغرض اهلروب من املكان، هربت بسرعة جهة الغرب، ختطيت األسفلت إىل تعال يا ابن ...، ثّم رموا 

  يف ساقي اليمنى،منطقة رملية، كان دخان قنابل الغاز ميأل املكان، فسمعت صوت عدة أعرية نارية، وشاهدت الرمال تتناثر من حولي، ثم شعرت فجأة بأمل كبري

لساعة حينذاك وسقطت أرضًا، حاولت القيام فشاهدت عدة أضواء ليزر مسلطة على جسدي، شاهدتها بوضوح بسبب حلول الظالم يف املنطقة وغياب الشمس، كانت ا

عد أمتار مين، أشار لي مساًء، ومسعت أحدهم يقول لي: توقف... قاهلا بالعربية الركيكة، فتوقفت، نظرت جتاه الصوت فوجدت عددًا من اجلنود على ب 18:15

لعت مالبسي عدا مالبسي ( جنود على مسافات خمتلفة من مكاني يوجهون أسلحتهم جتاهي، فنفذت األمر وخ8أحدهم بأن أخلع مالبسي، وشاهدت أكثر من )

ة قماش، ثم شعرت بهم يضربوني بقوة يداي خلف ظهري وعصب عيناي بقطع قيد، فتقدموا حنوي، وأشار لي أحدهم بأن أنبطح أرضًا، فانبطحت، ثم الداخلية 

بأيديهم وأرجلهم وبأشياء حديدية )أعتقد أنها كانت أعقاب بنادقهم(، ثم سحبوني أرضًا،  ضربيوعنف يف كل أحناء جسدي، فصرخت: حرام عليكم، واصلوا 

حتركت املركبة بي، واستغرق السري حوالي  -زوايا العصبةأثناء الضرب حتركت العصبة شيئًا ما فاستطعت بعد ذلك الروية من خالل إحدى  -ووضعوني يف مركبة

اسرائيلية والعديد  ساعتني، ثم توقفت، وأنزلين اجلنود، وأثناء اقتيادي ضربوني بأرجلهم، شاهدت املكان الذي أنزلوني فيه، شاهدت عدة مباني وآليات عسكرية

بآالم يف ساقي اليمنى ويف أحناء متفرقة من جسمي. وبعد ذلك سألين أحدهم بالعربية الركيكة من اجلنود فيه، أجلسوني يف غرفة كبرية يتواجد فيها جنود، شعرت 

أدخلوني غرفة أخرى،  -مساء اليوم نفسه 20:30أي عند حوالي الساعة  -أزرق اللون، وبعد مرور نصف ساعة لباسعن امسي وعمري وعنواني، ثم ألبسين 

،  شاهدت داخلها رجاًل جيلس خلف مكتب، وشاهدت شخصان يلبسان مالبس مدنية تقريبًا مرتًا 20حة تقدر بـ وفكوا عصابة عيناي، كانت غرفة كبرية مبسا

وسألين عن سبب  -مل أمسعه جيدًا وال أتذكره  ولكنه اسم ليس عربي -جيلسان قربي، أخربني اجلالس خلف املكتب بأنه ضابط خمابرات، وأخربني بامسه

( دقيقة، ثم تركين يف الغرفة نفسها وغادر، وترك العديد من 30ين إىل هناك، وعن بياناتي الشخصية، واستمرت احملادثة حوالي )تواجدي قرب املعرب، ومن أرسل

( أحضروا 17/10/2015من صباح اليوم التالي )السبت املوافق  09:00اجلنود حولي، كنت تعبًا فغلبين النعاس وغفوت حتى الصباح، وعند حوالي الساعة 

من ظهر السبت نفسه،  12:00رًا )كان عبارة عن سندوتشات مربى(، ثم عصبوا عيناي، ونقلوني يف مركبة إىل موقع عسكري آخر مكثت فيه حتى الساعة لي فطو

درت املعرب إىل مساء السبت نفسه، حيث غا 12:30وبعد ذلك نقلوني إىل معرب ايرز، وهناك فكوا عصابة عيوني ووثاق يداي وأطلقوا سراحي عند حوالي الساعة 

 -فعلى ما يبدو أني أصبت بعيار مطاطي فيها -األزرق، وهناك أبدلت مالبسي وارحتت، وعند تفقدي مواضع األمل اكتشفت ازرقاق شاقي اليمنى باللباساملنزل 

 .ئدًا للمنزلكذلك كان هناك كدمات يف ظهري وأفخاذي وبطين، ذهبت للمستشفى حيث قدموا لي العالج الالزم من ثّم غادرتها عا
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 الخاتمة
 

 
فادات شهود العيان،  يظهر التقرير ومن خالل الوقائع واألرقام الواردة والمستندة إلى أعمال الرصد والتوثيق، وا 

حقوق قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لالمنظمة لالجسيمة و انتهاكاتها مواصلة قوات االحتالل 
  .وال سيما المدنيين المشاركين في احتجاجات سلميةطينيين في قطاع غزة، الفلساإلنسان بحق السكان 

 
إيقاع األذى  تتعمدقوات االحتالل إلى أن والمعطيات على األرض، التي تشير المعلومات  هذا االستنتاج تعززهو 

أعداد القتلى من خالل األمر الذي يظهر جليًا وا خطرًا على حياة جنودها، لفي صفوف المواطنين الذي لم يشك
واستهدفتهم بالرغم من كونهم  والمصابين والمعتقلين، حيث استخدمت معهم تلك القوات، القوة المفرطة والمميتة،

مدنيين وال يمكن لهم أن يشكلوا خطرًا حقيقيًا على حياة أو أمن وسالمة قوات االحتالل بالنظر للمسافات البعيدة 
ين بأنواع األسلحة. كما أن عمليات إطالق النار التي تستهدف األجزاء تفصلهم وكون جنود االحتالل مدجج التي

نما قتلهم أو إصابتهم بجراح  العلوية من الجسم تشير إلى أن هدف تلك القوات لم يكن إعاقة حركة المتظاهرين وا 
  .خطيرة

  
األراضي الفلسطينية المحتلة، مركز الميزان إذ يجدد استنكاره لالنتهاكات اإلسرائيلية المتصاعدة بحق المدنيين في 

فإنه يؤكد على أن ما تقوم به قوات االحتالل يشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني 
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. والمركز يشدد على أن تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة واستمرار سياسة 

ء على األراضي ومحاوالت تهويد مدينة القدس، واستمرار بناء الجدار الفاصل، الحصار واإلغالق، واالستيال
واالعتقاالت التعسفية والمحاكمات العسكرية غير النزيهة، وتغييب العدالة والمساءلة، كلها تمثل انتهاكات خطيرة 

لها لألراضي الفلسطينية لحقوق اإلنسان، وفي الوقت ذاته دلياًل واضحًا على أن إسرائيل تسعى إلى تأبيد احتال
واستخدام القمع والقهر لضمان استمراره وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه األصيل في تقرير المصير، وذلك 

 .دون أي رد فعل ذو معنى من قبل المجتمع الدولي
 

ي والعمل على عليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية بموجب القانون الدول
على أن عجز المجتمع مركز الميزان ويؤكد  .حماية المدنيين وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم

لمواصلة قوات االحتالل  ل من انتهاكات، شكل عامل تشجيعالدولي وصمته تجاه ما تقوم به قوات االحتال
 .انتهاكاتها الجسيمة

 

 انتهى


