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 مقدمة

 قصاعمغ سكان خات أعاد مغ خالليا الفمدصيشيػن وىي مدي الرحافة والخأؼ العام حػل العالع،شكمت مديخات العػدة محل اىتسام 
كسا أثارت . 194يع في العػدة وفقًا لقخار األمع الستحجة تطييخ قزية حق   -٪٠٧غ ندبة الالجئيغ بيشيع حػالي الحيغ تبم -غدة

 .وفي غيخ السدبػق ، وتجىػر األوضاع اإلندانية القصاعقزية استسخار الحرار السفخوض عمى 

فيسا أربظ ىحا الفعل  ،العالسي مرجرًا لسديج مغ االىتسامالذعبية التي لع تقترخ عمى جيل أو جشذ كثافة السذاركة وتذكل 
التي حاولت أن تحػل دون بجء الفعاليات مغ خالل حسمة تخىيب مشطسة، تيجد باستخجام القػة، بل لع تتػرع  ،سمصات االحتالل

متجاد الدياج الفاصل القيادات الدياسية والعدكخية عغ الحجيث صخاحة أمام وسائل اإلعالم عغ اعتداميا نذخ قشاصة عمى ا
، وكأن اً احتجاجي وإعصاء أوامخ باستخجام القػة القاتمة. ومع ذلظ استسخت الفعاليات وأخحت شابعًا احتفاليًا إلى جانب كػنيا فعالً 

لحؼ نقي، وخالية مغ الكتل االسسشتية واالزدحام البذخؼ اىػاؤىا في قصاع غدة اكتذفػا فجأة أن ىشاك مشاشق مفتػحة الفمدصيشييغ 
 .يعانيو قصاع غدة

، وانتذار البصالة عمى نحػ غيخ خصيخ ومتدارع في الػضع اإلنداني واالقترادؼ والسعيذي تجىػرويعاني سكان قصاع غدة مغ 
 45.000أعجاد الفقخاء بعج أن انزع لرفػفيع نحػ  ت. كسا تػسعت ضاىخة الفقخ وارتفعنرف الدكان لتصال أكثخ مغ ،مدبػق 

٪ مغ رواتبيع قبل أن تتػقف الدمصة 60إلى  30الدمصة الػششية الفمدصيشية التي حدست ندب تتخاوح بيغ  أسخة مغ أسخ مػضفي
، وسط مخاشخ تػقف وكالة الغػث الجولية عغ تقجيع خجماتيا أو تقميريا عغ دفعيا نيائيًا ما دفع إلى انييار اقترادؼ متدارع

 إلى الشرف. في مػازنة الػكالة ىستيا في ضل قخار الػاليات الستحجة األمخيكية بتقميز مدا

كسا جاءت السديخات متدامشة مع ذكخػ يػم األرض وفي ضل قخار الػاليات الستحجة األمخيكية االعتخاف بالقجس كعاصسة 
ىػ إلسخائيل، في مخالفة واضحة لقػاعج القانػن الجولي وقخارات الذخعية الجولية، التي تؤكج عمى أن الجدء الذخقي مغ السجيشة 

 أرض محتمة.

وشيجت مذاركة شعبية حاشجة، ورغع حفاظ السديخات عمى شابعيا  2018مغ آذار/ مارس  30انصمقت مديخات العػدة في 
حياة الجشػد أو أمشيع وسالمتيع، ومع ذلظ جػبيت السديخات قج يشصػؼ عمى تيجيج  ولع يذكل السذاركيغ أؼ فعلالدمسي، 

يشتذخون عمى استخجام قشاصة ام الخصاص الحي والستفجخ و ة السفخشة والقػة السسيتة باستخجالدمسية باستخجام واسع الشصاق لمقػ 
امتجاد الدياج خمف سػاتخ رممية أو في مػاقع عدكخية محرشة. ىحا باإلضافة الستخجام الغاز السجمع وبعس أنػاعو غيخ 

. كسا أن اإلمعان في استخجام القػة عادةً حؼ يدتخجم غخيبة وتتدبب في ألع وأعخاض تتجاوز أثخ الغاز الآثارىا السعخوفة كانت 
وتعسج اإليحاء لع يقف عشج حجود القتل أو التدبب في إعاقات جخاء نػع الخصاص السدتخجم وانتقاء مكان اإلصابة بعشاية، بل 

 يغ.رحفيالغاز مباشخة إلى أجداد السذاركيغ بسا فييع القشابل وفي إشالق 

يغ والعامميغ في السجال رحفيت الجديسة والسشطسة التي ارتكبتيا قػات االحتالل اإلسخائيمي بحق الىحا التقخيخ االنتياكا يخصج
فعالياتيا، وىحا  تغصيةو اإلعالمي، كػنيع تعخضػا الستيجاف مشطع في محاولة لتخىيبيع وثشييع عغ الحزػر إلى أماكغ السديخات 

مسارسة نذاشيع في  ءأثشاحتالل سغ تذخيع يجخم مغ يرػر جشػدىا أمخ أصبح يتجاوز كػنو تحمياًل في ضل اعتدام سمصات اال
 األراضي الفمدصيشية السحتمة.
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ػن والعاممػن في السجال اإلعالمي معاناة كبيخة، وقجمػا تزحيات عطيسة في سبيل القيام بػاجبيع السيشي في رحفيج اللقج تكب  
ػ جخائع الحخب. ويحاول ىحا التقخيخ أن يقجم معمػمات إحرائية نقل حقيقة ما تختكبو سمصات االحتالل مغ أفعال تخقى لسدتػ 

 وافية عغ أعجاد الزحايا الحيغ سقصػا شيجاء وجخحى ومرابيغ جخاء استيجافيع مغ قبل قػات االحتالل.

بسقتصفات مغ كسا يتشاول التقخيخ أبخز أشكال االنتياكات مبخزًا نساذج عشيا عبخ إيخاد تفاصيل لعيشة مغ ىحه االنتياكات مجعسة 
 إفادات مذفػعة بالقدع جسعيا مخكد السيدان مغ ضحايا وشيػد عيان.

قػات االحتالل انتياكات تخقى لسدتػػ جخائع الحخب، ومصالبة  تكابار  خالصة ما تؤكجه السعصيات والحقائق مغبويشتيي التقخيخ 
ى مدانجة زمالئيع العامميغ في األراضي الفمدصيشية ة حػل العالع إلرحفيالسجتسع الجولي بالتحخك وحث السؤسدات واالتحادات ال

  السحتمة.  
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 القانهن الدوليلرحفيين في حماية ا
 

حخية الخأؼ والتعبيخ كسا يحسي الحق في  ،والعامميغ في وسائل اإلعالم وسالمتيع البجنية يغرحفيالحياة يحسي القانػن الجولي 
ي الذخعة الجولية لحقػق اإلندان، كسا يكفمو القانػن الجولي اإلنداني والسيسا وحخية التجسع الدمسي، األمخ الحؼ يطيخ بػضػح ف

 بذأن حساية السجنييغ في وقت الحخب والبخوتػكػل اإلضافي السمحق باتفاقيات جشيف األربع.  ةاتفاقية جشيف الخابع
 

اإلعالن العالسي ة كحق جػىخؼ أكج عميو لحق في الحياة والدالمة البجنياحساية  مرحفييغلسكفػلة لحساية اال ويأتي في مقجمة
أو  وحطخ التعخض لو لمعسل الرحفي السكفػلة حخيةال ثع  ، 1لحقػق اإلندان والعيج الجولي الخاص بالحقػق السجنية والدياسية

حق يع و  ،4في العسل الصبيعي حق يع، كحلظ 3لمسعمػمات ونذخىا والحق في وصػل الرحفييغ 2الحق في حخية الخأؼ والتعبيخعخقمة 
م في دعع الدالم والتفاىع بذأن السبادغ األساسية الخاصة بإسيام وسائل اإلعالز إعالن اليػندكػ عد  . و 5في التجسع الدمسي

، وغيخىا الكثيخ 6م1978 في العام الحخب ىومكافحة العشرخية والفرل العشرخؼ والتحخيس عم الجولي وتعديد حقػق اإلندان
 حخية عسل وسائل اإلعالم السختمفة. و يغ رحفيحساية ال التي تشز عمى لستحجةمغ الػثائق وتقاريخ األمع ا

 

الرحفييغ والعامميغ في الحقل اإلعالمي في القانػن الجولي اإلندان والسيسا اتفاقية جشيف الخابعة،  حياة وسالمة وتتعدز حساية
األشخاص حساية بذأن  1949 الخابعة لعام شيفمغ البخوتػكػل اإلضافي السمحق باتفاقية ج 79لسادة ا يطيخ فياألمخ الحؼ 

اليجسات  دانأ حيث، 1738 ي رقعمجمذ األمغ الجول قخار. وىػ األمخ الحؼ أكجه بذكل حاسع 7في وقت الحخبالسجنييغ 
أمغ و سالمة ساوػ القخار . كسا الستعسجة ضج الرحفييغ ومػضفي وسائل اإلعالم واألفخاد السختبصيغ بيع أثشاء الشداعات السدمحة

خ الرحفييغ والسخاسميغ اعتب، و عات السدمحة بحساية السجنييغ ىشاقع السداعجة في مشاشق الشدا ػاصالرحفييغ ووسائل اإلعالم وال
 السشذآت والسعجات الخاصة بػسائل اإلعالم أعياناً  القخار خاعتبكسا  .السدتقميغ مجنييغ يجب احتخاميع ومعاممتيع بيحه الرفة

جب ػ ، وي8القانػن الجولي اإلندانيالحساية الػاردة في  ، وىػ ما يعدزألؼ ىجسات أو أعسال انتقامية ػن ىجفاً مجنية ال يجػز أن تك

                                                 
 ( من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان، واليت تنص على: "لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصو".3انظر ادلادة ) 1
 حبرية الرأي والتعبري..".( من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق ادلدنية والسياسية، واليت تنص على أّن: "لكل شخص حق التمتع 19انظر ادلادة ) 2
قيها وإذاعتها أبية وسيلة كانت..". ( من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان واليت تنص على أّن: "لكل شخص حق التمتع حبرية الرأي والتعبري... واستقاء األنباء واألفكار وتل19انظر ادلادة ) 3

اص ابحلقوق ادلدنية والسياسية، واليت تنّص على أّن "لكل إنسان حق يف حرية التعبري. ويشمل ىذا احلق حريتو يف التماس سلتلف ( من العهد الدويل اخل19وانظر للفقرة الثانية من ادلادة )
 ".ة أخرى خيتارىاضروب ادلعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو أبية وسيل

قو بعمل خيتاره أو يقبلو ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واليت تنص على أّن: "لكل شخص حق يف أن تتاح لو إمكانية كسب رز 6انظر ادلادة ) 4
 حبريّة..".

( من العهد الدويل 21شخص حق يف حرية االشًتاك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية". وادلادة )( من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان، واليت تنص على أّن: "لكل 20انظر ادلادة ) 5
 كل تدابري ضرورية".اخلاص ابحلقوق ادلدنية والسياسية اليت تنص على: "... ال جيوز وضع القيود على شلارسة ىذا احلق إال تلك اليت تفرض طبقاً للقانون وتش

 (.174/ ص 1رلموعة صكوك دولية )ج مركز حقوق اإلنسان جنيف، 6
سلحة أشخاصاً ( من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف، وتنّص على أنو "يعد الصحفيون الذين يباشرون مهام مهنية خطرة يف مناطق ادلنازعات ادل79انظر الفقرة األوىل من ادلادة ) 7

 ".50مدنيني ضمن منطوق الفقرة األوىل من ادلادة 
ًتكون مباشرة يف األعمال العدائية، مبن فيهم أفراد القوات ر الفقرة األوىل من ادلادة الثالثة يف اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية ادلدنيني وقت احلرب. وتنّص على أهنم: "األشخاص الذين ال يشانظ 8

اجلرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر، يعاملون يف مجيع األحوال معاملة إنسانية، دون أي متييز ضار يقوم على  ادلسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب ادلرض أو
 العنصر أو اللون، أو الدين أو ادلعتقد، أو اجلنس، أو ادلولد أو الثروة أو أي معيار شلاثل آخر.



6 

 

البث،  أماكغسباني و وال سقخاتشذآتيع الرحفية كالبتػفيخ الحساية لسلمرحفييغ الحساية الػاجبة تكتسل و  .9لرحفييغا يةحسا
مة،أو األدوا البثمخكبات كاميخات و كال يععجاتولس لكػنيا أعيانًا مجنية ال يجػز ، األحجاث مشاشق إلى يرحبػنياالتي  ت السدي 

  .10استيجافيا وال تديع بصبيعتيا أو أغخاضيا في األعسال العدكخية
 

يغ والعامميغ في وسائل اإلعالم ارتجاء ما يسيدىع في السيجان )الجرع الحامي رحفيوتفخض تجابيخ الحفاظ عمى األمغ الذخري لم
وكحلظ األمخ  ((TVأو ) (PRESS) شعار الرحافة حسل شعار الػسيمة اإلعالمية، خػذة، وتحسلستخة تخصاص، أو مغ ال

العػدة )كاميخا فػتػغخافية، جياز  مديخاتبالشدبة لمديارات التي يدتخجمػنيا. كسا أن معجات الرحافة خالل تغصيتيع أحجاث 
يخ(، تذيخ إلى شبيعة عسل مغ يحسمػن تمظ السعجات وأسباب تػاججىع في تدجيل صػت، أو كاميخا فيجيػ، معجات الشقل والترػ 

ػن الفمدصيشيػن أو العاممػن في األراضي الفمدصيشية إلى اتخاذ أماكغ تبتعج عغ الستطاىخيغ رحفيالسكان. وعادة ما يمجأ ال
 بالقجر الحؼ تتيح ليع تغصية فاعمة لألحجاث. 

 

العػدة الكبخػ إلى أن  مديخاتواصميا مخكد السيدان لحقػق اإلندان مشح انصالق فعاليات تذيخ أعسال الخصج والسخاقبة التي حيث 
يغ الحيغ كانػا ضحايا لالنتياكات اإلسخائيمية والسيسا أعسال القشز أو االستيجاف السباشخ بقشابل الغاز قج التدمػا بجسمة رحفيال

أو السصاشي أو قشابل الغاز، دون احتخام الخصاص الحي ب االحتاللالتجابيخ الػاردة أعاله، وبالخغع مغ ذلظ استيجفتيع قػات 
ل اإلعالم الجولية أو يعسمػن كسخاسميغ لػكاالت األنباء ووسائصحفييغ محساية التي يػفخىا ليع القانػن الجولي اإلنداني كػنيع ل

  .11ن ػ ن محسيػ مجنيالسحمية، وىع 
 

إلى  ،لحقػق اإلندان خالل أحجاث مديخات العػدة، وخالل الدشػات الدابقة ذيخ الحقائق والسعصيات التي جسعيا مخكد السيدانوت
يغ ومعجاتيع وسياراتيع بل ومقخات وأبشية وسائل اإلعالم بذكل مشطع في تجاىل رحفيتدتيجف ال قػات االحتالل اإلسخائيمي أن

في دولة االحتالل إلى الحداسية السفخشة ضج  تام لقػاعج القانػن الجولي ومبادغ حقػق اإلندان. ويذيخ التصػر التذخيعي األخيخ
وسائل اإلعالم، حيث تدعى سمصات االحتالل إلى حطخ تغصية انتياكات قػاتيا وتجخيع كل مغ يرػر جشػدىا وىع يختكبػنيا، 

جم استيجاف األمخ الحؼ يطيخ حقيقة األىجاف والغايات مغ وراء التحمل مغ االلتدامات والػاجبات القانػنية التي تفخض عمييا ع
يغ ىػ وسيمة لتخىيبيع ومشعيع مغ القيام رحفييغ والعامميغ في وسائل اإلعالم أو تجميخ معجاتيع، كػن استيجافيا لمرحفيال

عمى األرض مغ انتياكات جديسة األمخ الحؼ يفزح سمػكيا ويػثق انتياكاتيا  بػاجبيع في نقل حقيقة ما تقػم بو تمظ القػات
يغ والعامميغ في الحقل اإلعالمي في سياق رحفيبحق الالسختكبة اإلسخائيمية وتأتي االنتياكات  لسي ضجىا.ويؤلب الخأؼ العام العا

 .13الحؼ يشتيظ قػاعج القانػن الجولي، 12مع السجنييغ الفمدصيشييغيا تعامممترل ال يشفرل عغ سياق تاريخي 

                                                 
التفاقيات جنيف، وتنّص على أنو "جيب محايتهم هبذه الصفة مبقتضى أحكام االتفاقيات وىذا اللحق "الربوتوكول، شريطة أال يقوموا  ( من الربوتوكول اإلضايف األول79انظر الفقرة الثانية من ادلادة ) 9

( من االتفاقية 4 –)أ  4عليو يف ادلادة  وضع ادلنصوصأبي عمل يسيء إىل وضعهم كأشخاص مدنيني، وذلك دون اإلخالل حبق ادلراسلني احلربيني ادلعتمدين لدى القوات ادلسلحة يف االستفادة من ال
 الثالثة".

م، وتعّرف األعيان ادلدنية أبهنا "كافة األعيان اليت ليست أىدافاً 1977( من الربوتوكول اإلضايف األول ادللحق ابتفاقيات جنيف األربعة يف العام 52انظر الفقرة الثانية من ادلادة ) 10
 عسكرية". 

 ز ادليزان حلقوق اإلنسان.ذلك، طالع سلسلة القانون الدويل اإلنساين، القانون الدويل اإلنساين ومحاية السكان ادلدنيني خالل النزاعات ادلسلحة، الصادرة عن مركدلزيد من ادلعلومات حول  11
ين جيدون أنفسهم يف حلظة ما، وأبي شكل كان، يف حال قيام نزاع أو احتالل، حتت ( من اتفاقية جنيف الرابعة، أبهنم: "أولئك الذ4يعّرف القانون الدويل اإلنساين ادلدنيني وفقًا لنّص ادلادة )  12

( من الربوتوكول اإلضايف األول، أبّن ادلدين "ىو أي شخص ال ينتمي إىل فئة من فئات األشخاص 50سلطة طرف يف النزاع ليسوا من رعاايه، أو دولة احتالل ليسوا من رعاايىا..". ووفقًا للمادة )
 ا مل يشًتك يف العمليات العسكرية.كني يف النزاع، وإذا ما اثر الشك حول ما إذا كان شخص إما مدنياً أم غري مدين، فإن ذلك الشخص يعد مدنياً". ويعد الصحفي مدنياً طادلادلشًت 

 . http://cutt.us/8dORwطالع تقارير ادليزان السنوية حول انتهاكات قوات االحتالل حبق ادلدنيني الفلسطينيني، الرابط:   13

http://cutt.us/8dORw
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 نتهاكات قهات االحتالل بحق الرحفيين الفمدظينيينحريمة إحرائية ال 

تذيخ حريمة الخصج والتػثيق لسخكد السيدان لحقػق اإلندان إلى أن  انتياكات قػات االحتالل اإلسخائيمي بحق الرحفييغ 
م وحتى 30/3/2018الفمدصيشييغ أثشاء تغصيتيع األحجاث خالل تطاىخات مديخة العػدة الحجودية، مشح انصالقيا بتاريخ 

 .عامًا(، ويعسل في وكالة عيغ ميجيا لألنباء 30) بد الرحمن مرظفى مرتجىياسر عغ: يقتل الرحفيتدببت في م 10/6/2018
 . 14 ويعسل في شبكة بيدان االخبارية، عامًا( 24) وأحمد "دمحم أشرف" حدن أبه حدين

مغ ، مغ الرحافييغ والعامميغ في وسائل اإلعالم( 198)مرادر السعمػمات في مخكد السيدان لحقػق اإلندان إلى أن وتذيخ 
( 3)أصيب ابة في األجداء العمػية مغ الجدع، فيسا ( إص11( مشيع بأعيخة نارية، مشيا )41أصيب ) في ة.ا( صح24شيع )بي

مغ ( 118أصيب ) كسا. ضخبت أجدادىع بذكل مباشخ( أصيبػا بقشابل غاز 36)عجد بالسصاط، و  ةمغمف ةمعجني ةخ أعيبيغ فياصح
سػاء في الشقاط الصبية السيجانية أو في  مغاز، وتمقػا العالج جخاء ذلظقيع لجخاء استشذا باالختشاق أو االغساءالرحافييغ 

، وصحفي واحج تعخض لإلصابة لإلصابة مختيغتعخضػا فييغ السرابيغ ا( مغ الرح19) السدتذفيات. الججيخ ذكخه أن  عجد
 .15ثالث مخات

يع وخاصة في الديقان، أحجثت كدػرًا في عطام ( صحفيًا بإصابات في األجداء الدفمية مغ أجدام26ويخصج التقخيخ إصابة )
الداق وفي األعراب، وأقعجت الجخحى عغ العسل وتدببت ليع بإعاقات حخكية تتخاوح بيغ دائسة ومؤقتة. أحج الجخحى بتخت 

 %( مغ مجسػع الرحفييغ الجخحى17إصابة ما ندبتيع ) التقخيخ كسا يخصج ساقة وتدببت لو اإلصابة بإعاقة حخكية دائسة.
( في 2( في الطيخ، و)3( في الرجر، و)1( في الخقبة، و)2( مشيع في الخأس، و)4بقشابل غاز مباشخة في الجدع، أصابت )

 .16( في الديقان، تدببت ليع بجخاح مختمفة، وأصابت عجد مشيع بكدػر خاصة في الديقان18الداعج، و)

استيجاف قػات االحتالل لمسجنييغ الفمدصيشييغ بذكل  اقفي سي وفظ الحرار العػدة مديخاتويأتي استيجاف الرحفييغ خالل 
م، مغ بيشيع 30/3/2018( فمدصيشيًا مشح بجاية األحجاث بتاريخ 127تمظ القػات وفقًا وزارة الرحة الفمدصيشية ) عام، حيث قتمت

 . 17( سيجة1102( شفاًل و)2272( مرابًا، مشيع )14700( شفاًل وسيجة واحجة. وأوقعت )13)

( أصيبػا 427، و)حية بأعيخة نارية( مغ الجخحى أصيبػا 3895قػات االحتالل أنػاع مختمفة مغ الحخيخة، حيث أن  )وتدتخجم 
جخحى مديخات العػدة الحجودية بذكل  إصاباتمغ إجسالي %( 2.5ووصفت حاالت ما ندبتيع ). معجنية مغمفة بالسصاطبأعيخة 

 . 18%( بالصفيفة71.5صة، فيسا وصفت ندبة )بالستػس وصفت %( مشيع25.9بالخصيخة، وندبة ) عام

 : عمى النحه اآلتيالجدم  منأماكن اإلصابة اإلصابات باألعيرة النارية حدب وتهزعت 

%( في البصغ 4.6%( في الرجر والطيخ، و)1.4%( مغ مجسػع الجخحى في الخأس والخقبة، و)0.7أصيب ما ندبتيع )
%( في األشخاف الدفمية مغ الجدع، في حيغ أصيب الشدبة 51.0جدع، و)%( في األشخاف العمػية مغ ال12.0والحػض، و)

                                                 
 م.10/6/2018وفقاً لرصد وتوثيق ابحثو مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، حىت اتريخ  14
 ادلرجع السابق. 15
 متابعة وحدة األحباث وادلساعدة الفنية مبركز ادليزان حلقوق اإلنسان. 16
 م.2018يونيو/  8مارس حىت  30العتداءات اإلسرائيلية حبق ادلشاركني يف مسرية العودة السلمية، يغطي الفًتة من وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير خاص حول ا 17
 ادلرجع السابق. 18
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 .20في األشخاف خ( مغ الجخحى لبت43وتعخض عجد )، 19واصابات أخخػ  %( في أماكغ متعجدة مغ الجدع21.3الستبقية وىي )
 صجار التقخيخ.إ اريخوذلظ حتى ت

 21بس  ووع  ووو  اصاااة حباجلرحى الصحفيني أعداد يوضح إمجالي  جدول

 المجمهع اختناق واغماء قنبمة غاز في الجدم أعيرة مظاطية أعيرة نارية مهقع االصابة
 24 16 5 0 3 شرق جباليا

 75 47 8 0 20 شرق غزة
 20 9 4 0 7 شرق البريج

 53 29 16 2 6 شرق خانيهنس
 26 17 3 1 5 شرق رفح

 198 118 36 3 41 المجمهع

 

 بس  ووع  ووو  اصاااة حباجلرحى الصحفيني أعداد ( يوضح إمجالي 1شكل رعم )

 
 
 

 

 

                                                 
 م.2018و/ يوني 8مارس حىت  30وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير خاص حول االعتداءات اإلسرائيلية حبق ادلشاركني يف مسرية العودة السلمية، يغطي الفًتة من  19
 ادلرجع السابق. 20
 م.10/6/2018وفقاً لرصد وتوثيق ابحثو مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، حىت اتريخ  21
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 ( يوضح وبس  اجلرحى الصحفيني حببس  النو  اصاجتماعي2شكل رعم )

 

 

 اجلرحى الصحفيني حببس  ووع  اإلااة  وبس يوضح  (3رعم ) شكل

 
 

 اإلااة  وو اجلرحى الصحفيني حببس    وبسيوضح  (4رعم ) شكل

 

 إناث
15% 

 ذكور
85% 
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12% 
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38% 
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10% 

 شرق خانيونس
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13% 

 أعيرة نارية
21% 

 أعيرة مطاطية
1% 
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18% 
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 حتالل بحق الرحفيين الفمدظينييناالقهات  أشكال انتهاكات

القتل أو  بيغالعػدة  تغصيتيع أحجاث مديخات خاللتتشػع أشكال انتياكات قػات االحتالل اإلسخائيمي بحق الرحفييغ الفمدصيشييغ 
والسشع مغ التغصية أو التأثيخ عمييا، ومشع الرحفييغ الجخحى مغ الػصػل محاولة القتل واإلصابة واستيجاف السعجات الرحفية 

 لمعالج، ويدتعخضيا التقخيخ عمى الشحػ اآلتي:

 :انتهاك الحق في الحياة -أوالا 
في سمػك  العػدة بذكل مباشخ مديخات لتغصية فعالياتاالحتالل اإلسخائيمي الرحفييغ الفمدصيشييغ الحيغ تػاججوا استيجفت قػات 

، حيث استخجمت تمظ القػات القشاصة، التي ، رغع وضػح ىػيتيع الرحفيةيثيخ شكًا كبيخًا في تعسج القتل أو التدبب بأذػ بالغ
الذييج ياسخ مختجى أن   لةفي حاالسيدان مخكد تحقيقات  تذيخو  الجدع.تجاه السشاشق العمػية مغ الشار  إشالقتعسجت بجورىا 

بيغ  يرل ؼالح ، وىػ، مغ الجانب األيدخكان يختجيوالحؼ  الجرع الػاقية مغ الخصاص مغعف السشصقة األض في ػهصابأ جشػدال
دليل عمى  وفي ذلظكسا أصابت الذييج أحسج أبػ حديغ في مشصقة البصغ أيزًا،  .سبائظ السعجن السثبتة عمى ضيخ وبصغ الجرع

ة إلى استخجام رصاصات تفزي إلى تيتظ كبيخ في ، ىحا باإلضافقاتمة في الجدع شقاتعسج القتل بتػجيو الخصاصة إلى مش
 :، مجعسة بذيادات حية، عمى الشحػ اآلتيويدتعخض التقخيخ حاالت القتل .أجداء الجدع وفقًا لترخيحات األشباء

  شرق خانيهنس ،لرحفي ياسر مرتجىاحادثة قتل: 
 مغ ذخق إلى الحجود الفرل  عشجاالحتالل الستسخكديغ  جشػد فتح

عشج حػالي الداعة  نيخان أسمحتيع، خانيػنذ شخق  لسقاما مخيع العػدة
السرػر تجاه  ،6/4/2018مغ مداء يػم الجسعة السػافق  1:45
فأصابػه  ،عامًا( 31ياسخ عبج الخحسغ مرصفى مختجى ) :فيالرح

تو تغصيأثشاء وذلظ الشاحية اليدخػ مغ البصغ، في بعيار نارؼ 
 . وتذيخ السعصياتإلعالميغ ميجيا لمبث واإلنتاج اذخكة عياألحجاث ل

 150 مدافة تقجر بحػالي يبعجكان إلى أن الذييج مختجى  السيجانية
مغ ستخة واقية واكغ يختجؼ ، وقت استيجافو الحجودؼدياج ال عغ متخ

وأعمشت وزارة الرحة الفمدصيشية عغ . واقيةباإلضافة الرتجائو خػذة ، واضحشعار الرحافة بذكل لخصاص يطيخ عمييا ا
أن  وأفادت السرادر الصبية، 7/4/2018مغ فجخ اليػم التالي الدبت السػافق  1:20عشج حػالي الداعة متأثخًا بجخاحو اده استذي
شيادتيغ حػل التقخيخ دتعخض وي .اتووف أدػ إلىنديف داخمي  حجوث إلى ػأدما الجاخمية  ئوأعزاتيتظ في  فيتدبب  العيار
 ، كسا يأتي:استذياده حادثة
 أِوف أتٜ عِوح اًصؽفٍ اًِصٜهأفبك 

22
 َ، ف6/4/2018ٍصثبػ ًَٜ اًعِعخ اًِٜافم ىٌٌُٚ ًبٌو ُوذعى  ِب٘ل تؤٓٚ ،

أىهق اًٌْٜ، ٛغؼبء هأً  ٛاكًٌب ُٕ اًوصبصًٌثَ كهعًب ٛهبْ ُفٌّ اًعٜكح اًؽلٛكي ِوق تٌلح ـياعخ ِوق ـبٌَٜٓٓ، 

ّّ ٛهبْ ًؽٍِ هبٌُوا فٌلًٜ، ، (PRESS))ـٜمح( هرج عٌٌِٙب  ٓلٍ اًؼثٌخ ـالي  ًٌٛؼٜاكًّا ًٌِرظب٘وًٕ هرلؽ صًٌٜ ِٖب٘لش

ٔثعض ُٕ اًوبٛذّٜن، اًعوؼى ُٕ اًِوبْ، ٛتعل اىكًبك  ُِ أتٜ عِوح  ذؽون، ىٛاًب اًوإًخ ًلًٚ خعبكٛاهصبفخ اًلـبْ األٌٜك اً

                                                 
 م. 2018أبريل  7مصور صحفي. قابلو: زلامي ادلركز، مسري ادلناعمة، بتاريخ  -أشرف دمحم نصار أبو عمرة 22
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ٓبه، صٜد اػالق  ٌِع ٍُبءً  13:45عٔل ؼٜاًٍ اًٍبعخ ُٕٛ اًرصًٜو تّوٍ ظٌل،  باًى ُوبْ ظبٓثٍ ًوٍ ًرِؤ ًٛبٌو

فبهرّف  ، فبكروة ُٕ اًعوًؾ، ِٛب٘ل أًِبكي ًؽٍِ ـٜمح صؽفٍصؽفٍ أصٌج (صؽفٍ ذصبٛة) ٌِٛع ِبتًب ًلٜي

ٛؼٌِٚ ٛٓلٌٚ اًى  ذبتع ٛصٜي هظبي اإلٌعبفُِٛلكًا عٌى األهض، ًٔيف كًُب ُٕ ـبصوذٚ،  ، هبًْبٌو ُوذعى أٓٚ

 اًٍِرّفى. 

 

 بهاًعص ِبكي فٍاًصؽاًِصٜه  ٛفٍ ِٙبكح شبٌٓخ، أفبك
23

تؤٓٚ ِب٘ل ىٌٌُٚ اًصؽفٍ ًبٌو ُوذعى، عٔل ؼٜاًٍ اًٍبعخ  ،

... اإلػبهاد اًوإًخ ًّٛ ًعل ًّب٘لٖ، اًى أْ ؼعج كـبْ ًوهع ٍُوعًب ٌٛؽ اًِرظب٘وًِٕوق ـبٌَٜٓٓ،  ،ذلوًثبً  13:30

ككبئم، ـالي اًثض  4ح ككبئم ذلوًثًب، تلأ تصًب ُصٜهًا ُثبِوًا عثو اًعٜاي عٌى صفؽرٚ اًفبصخ فٍ فٌٍثٜن ًِل 10تعل ُوٛه 

ِو عٌى ُلوتخ ُٔٚ، أؼل٘ب ًٌِع أىًي علح أعٌوح ٓبهًخ، ٛ، ٌِٛع صٜد أًِؼلخ بكؽ عٌىٍرِب٘ل عّواد كٔبتٍ اًغبى ذ

ّّ ٌِع علكًا ُٕ  بكروة ُٔٚ، فًٌعوًؾ، ُصبة، فؤٛكف اًثض، الًرلبغ صٜه ... اٌعبف... اًِرظب٘وًٕ ًصوـْٜ: اٌعبفش

 ٚ ّٓ ، فؤٛكف اًرصًٜو فٜهًا، ؾ اًصؽفٍ فبهرّف أٓٚ ىٌٌُٚ: ًبٌوبفخ، فبكروة أهصو ًٌصٜه اًعوًًوذلي ٌروح اًصؽففٜظئ تؤ

أٍُى تنهاع اًؽِبًخ ُٕ أًبؼٌخ أًٌِى ُٕ ظٙخ هأً ُوذعى، ٛأشٔبء اًوهع ِب٘ل كؼٕ ٌبعل هظبي اإلٌعبف ؼٌض 

ؼٌِٜٖ ؼرى أٌٔبٓٚ تلٜح،  ؼٌض هبْ ًظغؽ عٌى ،ًرؤًّٛهبْ ًبٌو ِٛبُ أتٌع ٛكَ عٌى تؼٔٚ ُٕ أًبؼٌخ اًٌٍوٝ، 

  .ٌٌبهح اإلٌعبفٛصٌٜا 

  شرق جباليا أشرف" أبه حدينالرحفي أحمد "دمحم قتلحادثة ،: 
مخيع مغ ذخق إلى الحجود الفرل  عشجاالحتالل الستسخكديغ  جشػد فتح

مغ  13:30عشج حػالي الداعة  نيخان أسمحتيع، جباليا شخق السقام العػدة 
أحسج  :فيالسرػر الرحتجاه  ،م13/4/2018 مداء يػم الجسعة السػافق

 يداربعيار نارؼ عامًا(، فأصابػه  24) أبػ حديغ"دمحم أشخف" حدغ 
رغع ، ةبيدان اإلخباري لذبكةالعػدة  مديخات، أثشاء تغصيتو فعاليات البصغ

 PRESS االمػن كتب عميي زرقاء"فيدت" ستخة ) زؼ الرحافةارتجاءه 

 غم اً تخ م 200حػالي تبعج مدافة عمى بيشسا كان يتػاجج و  ،بذكل واضح(
ووصفت  ي السدتذفى اإلنجونيديلمعالج فل حػ  و . الدياج الحجودؼ

أكج  األشباء بعجىا لو عسمية جخاحية أجخيت و أدخل غخفة العسميات مباشخة لخصػرة حالتو، حيث ، بالخصيخة السرادر الصبية جخاحو
ث و حجأكجوا و  ،الكبج والصحال والبشكخياس والكمى(مغ ائو الجاخمية )أجداء مغ أحذ ػاماستأصو  ،أن وضعو الرحي خصيخ ججاً 

لثع  ورشي لمقمب بفعل العيار الشارؼ. في الذخيان األلجيو مذكمة  ، الستكسال العالج في مدتذفى رام هللا الحكػمي بعج ذلظ حػ 
حتى أعمغ عغ وفاتو متأثخًا حخجة  وبقي في حالة، داخل الخط األخزخلمعالج في مدتذفى "تل ىاشػميخ"  و بجورهحػل الحؼ

يادتيغ حػل حادثة ويدتعخض التقخيخ ش .م25/4/2018األربعاء السػافق يػم مغ مداء  15:00بجخاحو عشج حػالي الداعة 
 تي:استذياده، كاآل

                                                 
 م.2018أبريل  2 للمركز يف ادلنطقة الوسطى: دمحم الدعالسة، بتاريخ مصور صحفي. قابلو: الباحث ادليداين -شادي جابر حسن العصار 23
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يٜٓه اًلًٕ عثل اًٍبذو هُظبْ اًووك فٍاًِصٜه اًصؽأفبك 
24

بعخ ، عٔل ؼٜاًٍ اًٍصلًلٚ: أؼِل أتٜ ؼٌٍٕ، تؤٓٚ اًرلى 

صؽبفخ تبًعوتٌخ  بهرج عٌٌٙ بً ُالتٍهبْ ًٌثَ َٛ، ِوق ظثبًٌب ِِبي غيح، 13/4/2018صثبػ ًَٜ اًعِعخ اًِٜافم  11:00

ٛPRESS ٛـٜمح هرج عٌٌٙب  ،تبإلٓعٌٌيًخ(T.V)ٍ13:30عٔل ؼٜاًٍ اًٍبعخ ... ، ٛتعل ُوافلرٚ ًلكبئم ذوهٚ ًعٌِٚ اًصؽف 

ٜ٘ فّب٘ل ـٜمح أؼِل ٌُلبح عٌى األهض، ٛ ،م٘ج الٌرؼالع األُو.. .ًصوـْٜ: ٌِٙل ٌِٙلْ ٛاًِرظب٘و ٌِعٍُبًء 

اًصؽبفخ اًرٍ ًٌثٍٙب  ٌروحفرؽخ فٍ ِب٘ل  -تؽوّ ـثوذٚ فٍ اإلٌعبف األًٍٛ -، ذفلل ظٍلِٖلك أهطًب، فبكروة ُُٔٚ

ٛهافلٚ اًؼثٌخ، ٌبعل اًٍِعفٌٕ تؽٌِٚ ؼرى ٌٌبهح اٌعبف ذبتعخ ًٌفلُبد ... تّوٍ هثٌو ٙبٔيف ُٔاًلُبء ذاًثؼٕ، ًٍٛبه 

 .اإلٓلٌٍٍٛٓاًى اًٍِرّفى 
 

 شبئو فظٍ أؼِل اًيعبٌٕٓفٍ اًِصٜه اًصؽأفبك  هِب
25،

ذّٜظٚ ٛىٌٌُٚ اًصؽفٍ: أؼِل أتٜ ؼٌٍٕ، صثبػ ًَٜ اًعِعخ  

 ىهكبءٌروح  ًوذلي ٛهبْ أؼِلُفٌّ اًعٜكح فٍ ُٔؼلخ أتٜ صفٌخ ِوق ظثبًٌب ًرغؼٌخ األؼلاس، اًى ، 13/04/2018اًِٜافم 

بْ ٍُبء ٛتٌِٔب ه 13:30عٔل ؼٜاًٍ اًٍبعخ ٛهبٌُوا.  ًؽٍِ، ٛهبْ (T.V)ج عٌٌٙب ٛـٜمح هر، (PRESS) بج عٌٌٙهر اًٌْٜ

ّّ ي، ًٌِرظب٘وًٕ، ٌِع صٜد عٌبه ٓبه اً صٜهف عٌى ُلوتخ ُٕ أؼِل ٜٛ٘ ًٌرلؽ لاًّب٘ل ً اًّثبْ  ٛصوؿصوـخ،  ٌِعش

ٚ أؼِل، ؼٌض  ففٜظئذعبٖ اًعوًؾ  ٔظوف... أصٌج" صؽفٍ" ّٓ ًب فٍ تكًا عٌى األهض، اكروة ُٔٚ فٜظلٖ ُصبلهبْ ُِأ

ؼٌض ٓلٌٜٖ اٌعبف ذبتعخ ًٌفلُبد اًؼثٌخ اًعٍووًخ، اًى ٌٌبهح ْ اًٍِعفٜؼٌِٚ ... اًعبٓج األًٍو ُٕ اًثؼٕ

  ًٌٍِرّفى.

 

 :انتهاك الحق في الدالمة البدنية -ثانياا 
بذكل مباشخ،  الكبخػ العػدة  لتغصية فعاليات مديخاتتػاججوا  االحتالل اإلسخائيمي الرحفييغ الفمدصيشييغ الحيغ قػات تاستيجف

الشار عمى أشمقػا ، حيث إصابتيعوتدببت في  رغع وضػح ىػيتيع،
صابتيع وايقاع األذػ بيع، أو أشمقػا قشابل الغاز أشخافيع الدفمية بيجف إ

، مشيع ت أجدادىع، أو أشمقػىا عمى مقخبةتجاىيع بذكل مباشخ، فأصاب
بعزيع سقط مغذيًا  اصابتيع باالختشاق وبحاالت االغساءما تدبب في 

، ة عمى اليػاء مباشخة مع قشػاتيع الفزائيةصحفيعميو أثشاء نقل رسائل 
االبتعاد بأنفديع ومعجاتيع محاولتيع أو بإصابات جخاء سقػشيع أثشاء 

خزىا عغ مكان االستيجاف. وحػل تمظ الحػادث يدتعخض التقخيخ أب
 ، عمى الشحػ اآلتي:ػد عيان أو ضحاياشيذيادات مذفػعة ب

 دمحم البابا، شرق جباليا: حادثة استهداف الصحفي 

السػافق  الجسعة مغ مداء 14:40عشج حػالي الداعة  حتالل اإلسخائيمي الستسخكدة عمى حجود الفرل شخق جباليا،فتحت قػات اال
ما تدبب في ، عامًا( 49 عبج الخازق عبج هللا البابا )مرػر وكالة األنباء الفخندية: دمحم، تجاه نيخان أسمحتيا ،8/06/2018

 إصابتو بعيار نارؼ في الداق اليسشى تدبب في كدخ مزاعف في عطام ساقو.

                                                 
 م.2018أبريل  17مصور صحفي. قابلو: زلامي ادلركز عالء السكايف، بتاريخ  -نور الدين عبد الساتر رمضان الكردي 24
 م.2018أبريل  24لباري، بتاريخ مصور صحفي. قابلو: الباحث ادليداين للمركز مشال غزة مهند عبد ا -اثئر فضل أمحد الزعانني 25
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ُؽِل اًثبتباًصؽفٍ اًِصٜه أفبك 
26

ظٚ صثبػ ًَٜ اًعِعخ اًِٜافم  ، تؤٓٚ ّٜ َ، ًرغؼٌخ أؼلاس ٌٍُوح اًعٜكح 8/6/2018ذ

، ٛٛطع تبًٌْٜ األتٌع اًٜاطؾ، ٛهبٓز اًوربتخ (PRESS)ٛـٜمح هرج عٌٌِٙب  كًٌب ُٕ اًوصبصِوق ظثبًٌب، ٛهبْ ًوذلي كهعًب ٛا

ٚ.. هبْ ًرٜكف ُع اًٍِعفٌٕ ٛعلك ُٕ اًصؽفٌٌٕ فٍ ُوبْ ٛاطؾ ًثعل ًٛؽٍِ هبٌُوذ هِبُخ ًٌٜكبًخ ُٕ اًغبى عٌى أٓفٚ،

ٜٔك االؼرالي ًؽرِْٜ ـٌف ٌٜاذو هٌٌُخ عٕ اًِرظب٘وًٕ ًٛلع ظٜٔة ِوق ذٜاظلّ٘، ًٛواكج تعلٌرٚ األؼلاس، ًّٛب٘ل ظ

ُرو ذلوًثًب ُٕ اًٌٍبط  200ٍُبًء، ٛأشٔبء ذٜاظلٖ عٌى ٍُبفخ ذلله تؽٜاًٍ  14:40ٛعٔل ؼٜاًٍ اًٍبعخ  كاـٍ اًؽلٛك..

اًؽلٛكي، أصٌج ُرظب٘و فؤٌوع ٓؽٜٖ اًٍِعفٌٕ، فوافلّٙ ٛاًرلؽ ًٚ صٜهح، ٛفٍ ػوًم عٜكذٚ ًِوبٓٚ ِعو تٍّء ُب 

ِٔى، فلي ال ِعٜهًًب، ٛٓبكٝ عٌى اًٍِعفٌٕ اًنًٕ ؼٌِٜٖ ٍُوعٌٕ اًى اًٍِرّفى اًٌِلآٍ ًٌٙالي ًظوة ٌبكٚ اًٌ

األؼِو اًفٌٍؼٌٍٔ ِوق ظثبًٌب، ٛتعل ذللًّ اإلٌعبفبد األًٌٛخ ًٚ ٓلٌٜٖ اًى ٍُرّفى اًعٜكح، ؼٌض كبي األػثبء أْ 

ٌبد ًرصثٌز اًعظبَ تعٍو ؼلًلي، ٌٜٛف عٌبه ٓبهي أؼلس شالس هٍٜه فٍ عظبَ اًٍبق أًٌِى، ُٛأكـٍ كٍّ اًعٌِ

 ًصبؼثٚ ًِلح شالشخ ِٜٙه عٌى األكٍ، ًٕ ًٍرؼٌع ـالًٙب ُِبهٌخ عٌِٚ اًصؽفٍ.

 ياسر قديح، شرق غزة: حادثة استهداف الصحفي 

 حتالل اإلسخائيمي الستسخكدة عمى حجود الفرل شخق غدة،فتحت قػات اال
 ،14/05/2018ق السػاف االثشيغ مغ صباح 11:15عشج حػالي الداعة 

مرػر صحيفة فمدصيغ ووكالة شيشخػا الريشية: ، تجاه نيخان أسمحتيا
ما تدبب في إصابتو بعيار نارؼ ، عامًا( 34ياسخ فتحي عػدة قجيح )

 أسفل البصغ، وأسفل الجرع الػاقي مغ الخصاص الحؼ كان يختجيو.

 كلًؾاًصؽفٍ اًِصٜه أفبك 
27

ظٚ عٔل ؼٜاًٍ اًٍبعخ  ، تؤٓٚ ّٜ ُٕ  10ذ

 ٌٍُوادَ، ًرغؼٌخ أؼلاس 14/5/2018صثبػ ًَٜ االشٌٕٔ اًِٜافم 

اًعٜكح ِوق ُلًٔخ غيح، هغّ اصبترٚ تلٔثٌخ غبى ُثبِوح فٍ ٌبكٚ 

ًٛظع  ( تبًٌْٜ األتٌع اًٜاطؾ،PRESSهرج عٌٌٚ ) ٛهبْ ًوذلي كهعًب ٛاكًٌب ُٕ اًوصبص... ِوق هفؾ 11/5/2018تربهًق 

صثبؼًب، ٛتٌِٔب ذبتع تعلٌرٚ تعع  11:15عٔل ؼٜاًٍ اًٍبعخ ... ًٌٕؽٍِ هبٌُوذٛ هِبُخ ًٌٜكبًخ ُٕ اًغبى عٌى أٓفٚ،

ُرو ذلوًثًب ُٕ اًٌٍبط  150اًِرظب٘وًٕ اًنًٕ اكروتٜا ُٕ اًٌٍبط اًؽلٛكي، ٛأشٔبء ذٜاظلٖ عٌى ٍُبفخ ذلله تؽٜاًٍ 

به تٌلًٚ ًّبتٌٕ هبٓب كوًثٌٕ ُٕ اًؽلٛكي، ِعو تٜـيح ذّثٚ ًٍعخ هٙوتبئٌخ فٍ تؼٔٚ، فرٜكف ُوبٓٚ ُلههًب أٓٚ أصٌج، ٛأِ

ُوبٓٚ، ؼٌِٜٖ اًى ٌٌبهح اٌعبف ٓلٌرٚ ًٌٍِرّفى اًٌِلآٍ، ؼٌض ٌِع األػثبء ًلًْٜٜ أٓٚ أصٌج تعٌبه ٓبهي أٌفٍ 

تعل أْ ٓلٍ اًى ٍُرّفى اًّفبء أظوًز ًٚ ... ٌّ ذلوًثًب، ـوط ُٕ ظٙوٖ 1اًثؼٕ ٛأٌفٍ اًلهع اًٜاكٍ اًني ًوذلًٚ تـ

شّ أكـٍ غوفخ اًعٌٌِبد، ٛهبْ فٍ غٌثٜتخ، أفبق ُٔٙب ًٌعل ٓفٍٚ فٍ ٍُرّفى اًِلبصل اًفٌوًخ اًفؽٜصبد اًالىُخ 

ي الٌروِبي اًعالط فٌٙب تربهًق  ّٜ َ، ٛ٘ٔبن أظوًز ًٚ عٌٌِخ شّ أكـٍ كٍّ اًعٔبًخ اًى أْ عبك 15/5/2018تبًللً، ؼٌض ؼ

اًى كؼبع األُعبء ٛاًلًْٜٜ ٛأعبكٛا ٛصٍ اًؽبًج، ٛعبك اًٌٚ ٛعٌٚ، ؼٌض أٛكف األػثبء أًيًف ٛاٌرؤصٌٜا أظياًء ُٕ اًوثل ٛ

 َ، ٜٛ٘ اآلْ ًّعو ترؽٍٕ فٍ ؼبًرٚ اًصؽٌخ، ٛعبك اًى ُٔيًٚ، ًٛؤٚ ًّ ًعل ًِِبهٌخ عٌِٚ. 27/5/2018غيح تربهًق 

 

                                                 
 م. 2018يونيو  9مصور صحفي. قابلو: الباحث حسني مّحاد، بتاريخ  -دمحم عبد الرازق عبد هللا البااب 26
 م. 2018يونيو  2مصور صحفي. قابلو عرب اذلاتف: الباحث حسني مّحاد، بتاريخ  -ايسر فتحي عودة قديح 27



14 

 

 فرحان أبو حدايد، شرق رفح حادثة استهداف الصحفي: 

 شخق رفح، حجود الفرل عشجحتالل اإلسخائيمي الستسخكدة فتحت قػات اال
 ،14/05/2018السػافق  االثشيغ مغ صباح 11:45عشج حػالي الداعة 

فخحان ىاشع : رواد الحقيقة اإلليكتخوني مرػر مػقع، تجاه نيخان أسمحتيا
الداق ما تدبب في إصابتو بعيار نارؼ في ، عامًا( 25) رشيج أبػ حجايج

  .ػ يدخ ال

 أتٜ ؼلاًلاًصؽفٍ  اًِصٜه أفبكٛ
28

ُوبْ ًثعل عٕ  تؤٓٚ ذٜاظل فٍ ،

 ِوقُفٌّ اًعٜكح  ُروًا، ِوق 300اًٌٍبط اًؽلٛكي ٍُبفخ ذلله تـ

ُؽِل أتٜ  طؾ، ًٛؽٍِ هبٌُوذٚ، ٛظٜاهٖ ىٌٌُٚ( تبًٌْٜ األتٌع اًٜاPRESS) بهرج عٌٌٙ ٌروحبْ ًوذلي وفؾ، ٛهتتٌلح اًّٜهخ 

فرؽٍَ ُوبْ األًّ ، ٌٍٝوكٚ اًٌبتؤًّ ِلًل فٍ  ِعو ،أصٌثٜا كوة اًؽلٛك ( ِثب3ْ) . أشٔبء ذصًٜوٖ ًٔلٍ..ٌٌؼبْ

 ًٜىاهح اًصؽخ اًفٌٍؼٌٌٔخ اًى اًٍِرّفى اًٌِلآٍ ٛٓلٍ تٜاٌؼخ ٌٌبهح اٌعبف ذبتعخ... ًٌّب٘ل كًُب، فؼٌج أًعلح

ًّ اًى  تؤٓٚ أصٌج تعٌبه ٓبهي فٍ ٌبكٚ، األػثبء  ٛتعل اظواء اًفؽٜصبد ٛصٜه األِعخ أـثوٍُٖرّفى أتٜ ًٌٜف أًعبه، ش

 .ٌٜف ذٍرفوط تعٌٌِخ ظواؼٌخ، ٛذثلز تعع اًّظبًب فٌٙب ُٔٙب، طكـٍ ٛـو

 شرق البريجيحيى تمراز حادثة استهداف الصحفي ،: 

 حجود الفرل شخق البخيج، عشجحتالل اإلسخائيمي الستسخكدة فتحت قػات اال
السرػر ، تجاه نيخان أسمحتيا ،14/05/2018السػافق  االثشيغمداء يػم 

ما تدبب في إصابتو ، عامًا( 29) تسخازفؤاد داوود الرحفي الحخ: يحيى 
 بعيار نارؼ في الفخح األيدخ.

ذِواى اًصؽفٍاًِصٜه أفبك 
29

ِوق ُفٌّ  ُفٌّ اًعٜكحذٜاظل فٍ تؤٓٚ  ،

(، PRESS) باًٌْٜ، هرج عٌٌٙ بءىهكٌروح ُوذلًًب اًثوًغ ٌٛؽ كؼبع غيح، 

فٍ ُوبْ ذعِع فٌٚ اًصؽفٌٌٕ، ًثعل عٕ  ٛؼٍِ هبٌُوذٚ اًفبصخ، ٛذٜكف

ّّ ِب٘ل اًلُبء ذٔيف فنٖ األًٍوفِعو تؤًّ فٍ شٔبء ذصًٜوٖ اًِرظب٘وًٕ ٛأ ...ُرو 300ًٌٍبط اًؽلٛكي ٍُبفخ ذلله تـا ، ش

ًٌٍبهح اٌعبف ٓلٌرٚ تلٛه٘ب اًى ٍُرّفى  ٜٖٛصٌٛأتٍِبعلح ِثبْ  ىٌٍُ ًٚ ؼٌِٚ ، ؼٌضٌٔعلحً بً ػٌثصوؿ ، فُٚٔ

ٚ أصٌج تعٌبٛ٘ٔبن ِٙلاء األكصى،  ّٓ ه ٓبهي أعٌى اًففن األًٍو أٌفٍ اإلًٌخ )كـٍ ٛـوط(، ٛكلُٜا ًٚ أـثوٖ األػثبء أ

 .اًعالط اًالىَ شّ غبكه اًٍِرّفى

  زقهت وداوود أبه الكاس، شرق غزة:أحمد  هداف الرحفييناستحادثة 
 االثشيغيػم  مغ صباح 11:00حجود الفرل شخق مجيشة غدة، عشج حػالي الداعة  عشجفتحت قػات االحتالل اإلسخائيمي الستسخكدة 

الرحفييغ: السرػريغ م نيخان أسمحتيا، تجاه مجسػعة مغ الذبان والرحفييغ، ما تدبب في إصابة ، 14/05/2018السػافق 

                                                 
 م. 2018مايو  15بلو: الباحث ادليداين للمركز يف رفح دمحم عبد هللا، بتاريخ مصور صحفي. قا -فرحان ىاشم أبو حدايد 28
 م. 2018مايو  16مصور صحفي، قابلو عرب اذلاتف، الباحث: حسني مّحاد، بتاريخ  -حيىي فؤاد داوود متراز 29
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بذطايا عيار نارؼ في كف اليج اليدخػ،  سل وكالة فمدصيغ اليػم اإلخبارية،مخاوىػ  ،عامًا( 25داوود نسخ حدغ أبػ الكاس )
 بذطايا عيار نارؼ في الفخح األيسغ. سل وكالة رويتخ لألنباء،وىػ مخا ،عامًا( 35وأحسج زقػت )

 أتٜ اًوبً صؽفٍاًاًِصٜه أفبك 
30

ذٜاظل ٛىٌٌُٚ أؼِل ىكٜد عٌى ٍُبفخ ذلله  تؤٓٚ ،

ُلًٔخ غيح، كوة ُوبْ ذعِع  ِوقُروًا ُٕ اًٌٍبط اًؽلٛكي ِوق ُفٌّ اًعٜكح  250تـ

ٛـٜمح هرج (، PRESSهرج عٌٌٚ ) صٌٌبهاد اإلٌعبف، ٛهبْ ًٌثَ كهعًب ٛاكًٌب ُٕ اًوصب

ًفز ٓظوٖ اصبتخ ... ، هنًى ىٌٌُٚ ىكٜد ُواٌٍ هًٛروىؽٍِ هبٌُوذٚ اًفبصخًٛ( T.Vعٌٌٙب )

ٙب ذعب٘ٚ الًرلبغ صٜهح، فعؤح ِعو ِٙبة عٌى تعل أُربه ُٔٚ، فؤٍُى توبٌُوذٚ ٛٛظ

ذفلل ًلٖ فّب٘ل ًلُبء ذٔيف ... تٍّ ُب ًصٌج ًلٖ اًٌٍوٝ، هِب ٌِع صواؿ ىكٜد

هظبي اإلٌعبف  ٕ ففنٖ األًِٕ، ًلوتٚ ُّٔٙ ؼٌُِٕٚ هفٚ، هِب ِب٘ل ىٌٌُٚ ًٔيف ُ

 اًى ٍُرّفى اًّفبء، ٛ٘ٔبن عٌّ أٓٚ أصٌج تّظبًب عٌبه ٓبهي فٍ هف ًلٖ. ٛٓلٌٜٖ

 مهند الخطيب، شرق خانيونس حادثة استهداف الصحفي: 

نيخان  ،13/04/2018السػافق  الجسعةمداء يػم  ػنذ،حجود الفرل شخق خاني عشجحتالل اإلسخائيمي الستسخكدة فتحت قػات اال
ما تدبب في إصابتو بعيار نارؼ ، عامًا( 24السرػر الرحفي لسػقع غدة اآلن: ميشج محسػد مرصفى الخصيب )، تجاه أسمحتيا

 في الداق اليسشى.
 ُٙٔل اًفؼٌج صؽفٍاًاًِصٜه أفبك 

31
ٚ ذٜاظل  ، ّٓ ِوق  ُفٌّ اًعٜكح فٍ، 13/4/2018ٍُبء ًَٜ اًعِعخ اًِٜافم تؤ

ثعل ً فٍ ُوبْ ٜكفذ... (ذواًثٜكٛؼبٌُٙب ) ذٚؽٍِ هبٌُوًٛ (،PRESS) بج عٌٌٙهر، اًٌْٜ بءىهك ٌروحوذلي ٛهبْ ًٌَٜٓ، ـبٓ

اًٍبعخ  عٔل ؼٜاًٍ. ..تلأ فٍ اًرلبغ اًصٜهُرو ذلوًثًب ُٕ اًٌٍبط اًؽلٛكي،  300 ٍُبفخ ذلله تؽٜاًٍ عٕ اًِرظب٘وًٕ

كٔبتٍ ، فٍ ٘نٖ األشٔبء أػٌم أؼل ظٜٔك االؼرالي اًِؽرٍِ ـٌف ٌبذو ذواتٍ كاـٍ اًؽلٛك علح اًِوبٍُْبًء كوه ُغبكهح  6:00

ّّ  ًرٍبكؽ كٔبتٍ اًغبى اً صٜه بًرلؽفغبى ُٕ تٔلكٌخ هبْ ًؽٌِٙب،  ، تلا كوًثبً  صٜد عٌبه ٓبهي ٛاؼل ٌِععٌى اًِرظب٘وًٕ، ش

ذٔيف ُٕ  لُبءاً فّب٘ل ًِوبْ األًّ، ٓظو ىٌِٔاً ٚفٍ ٌبكُفبظئ تؤًّ  ِعوّٛب٘ل أي ُصبة، ًفٌّ  ٚاًرفز ؼًٜ

ِٛثبْ ٛتعل مًى ٓلٌٚ اًصؽفٌْٜ ٛاالترعبك ٛٓبكٝ عٌى ىٌٍُ ًٚ، هبْ ًٍِّ تصعٜتخ ؼرى ٌبعلٖ  ٌٍِّبكٚ، ؼبٛي اً

ّّ  ًٔلؼخ اًؼثٌخ،ى اًا ْٜاًٍِعف ٌٌبهح اٌعبف اًى اًٍِرّفى اًعيائوي اًعٍووي فٍ تٌلح عثٍبْ اًوثٌوح،  ٚٓلٌر ش

تعل اٌروِبي اًعالط عبك ... ٙبُبعظج ًٌص ُٕ ٌبكٚ أًٌِى كْٛ أْ ـوطتعٌبه ٓبهي كـٍ ٛ جٌصأ ٚٓؤاألػثبء ت ٖـثوأ ٘ٔبنٛ

  ٚ اًعٍِ.ًّٛ ًعل تبُوبًِٓٔيًٚ ؼٌض ال ًٍرؼٌع اًٍِّ اال تبٌرفلاَ عوبىًٕ 

  شرق رفحخميل ابراهيم عمي أبه عاذرة هداف الرحفياستحادثة ،: 
سخائيمي نيخان أسمحتيا كسا أشمقت قشابل الغاز، تجاه فتحت قػات االحتالل اإل
عشج حػالي الداعة العػدة الكبخػ شخق رفح،  مديخاتالسذاركيغ في فعاليات 

قتل مػاشغ ما تدبب في ، 06/04/2018مغ مداء الجسعة السػافق  13:30
، ومغ بيغ الجخحى أربعة ( شفالً 36( آخخيغ بيشيع )155) وشفل، واصابة

                                                 
 م. 2018مايو  15مصور صحفي. قابلو عرب اذلاتف، الباحث: حسني مّحاد، بتاريخ  -داوود منر حسن أبو الكاس 30
 م. 2018أبريل  18مصور صحفي. قابلو: الباحث ادليداين يف خانيونس غريب السنوار، بتاريخ  -مهند مصطفى اخلطيب 31
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، عامًا( 27) ، عجلي دمحم مرصفى أبػ شو(عاماً  35) عالء عبج الفتاح إبخاىيع الشسمة ،عامًا( 35) خميل أبػ عاذرة صحفييغ، ىع:
  .عامًا( 29) هللا دمحم جػدة دمحم عبج

 اتواٌّ٘ أتٜ عبمهحـٌٌٍ  اًصؽفٍاًِصٜه أفبك 
32

ُفٌّ اًعٜكح  فٍ، 6/4/2018صثبػ ًَٜ اًعِعخ اًِٜافم  لظاتؤٓٚ ذٜ، 

ًٛظع هِبُخ عٌى ، (PRESS)األتٌع بًٌْٜ ُٕ اًوصبص أىهق اًٌْٜ ُورٜة عٌٌٚ ت بً ٛاكٌ بً )كهع ُوذلًبً ِوق هفؾ، اًؽلٛكي 

ؼوَص عٌى علَ ذٜظٌٚ اًوبٌُوا ٓؽٜ  رصًٜواًأشٔبء ٛ ...ُوبْ ظبٓثٍ فٍ ...أٓفٚ ًرفبكي االـرٔبق تبًغبى، ًٛؽٍِ هبٌُوا فٌلًٜ(

 اًِوبْ ِعو تبهذؼبَ ٍِء ُب تٍبكٚ اًٌٍوٝ، ًّٛ ذعل ُغبكهذٚ ٛأشٔبء ٍُبءً  18:00عٔل ؼٜاًٍ اًٍبعخ  ...ظٜٔك االؼرالي

ذرثع ًٌلفبع اًِلٍٓ  ٌٔعلح، ؼٌِٚ ِثبْ اًى ٌٌبهحًكبكهح عٌى ؼٌِٚ، فٍلؽ أهطًب، ِب٘ل اًلُبء ذٔيف ُٔٙب، صوؿ ػٌثًب 

ّّ ٓلٍ.فٍ اًِفٌّ. أًلؼخ اًؼثٌخٚ اًى رٓلٌ  ، ٛفٍ اًٌَٜ اًربًٍ أفبقعٌٌٚأغِى ، ٛ٘ٔبن ٍِرّفى غيح األٛهٛتًٍ . ش

ٛعٌّ أْ األػثبء أظوٛا ًٚ عٌٌِخ ظواؼٌخ فٍ اًٍبق، ؼٌض ذّ ذوهٌج تالذٌٕ ُعلٍٓ ًعثو عظبَ ٌبكٚ اًرٍ  .ُٕ غٌثٜترٚ..

 ِٜٙه عٌى األكٍ. ختؤٓٚ ٌٜف ًثلى تٙنا اًثالذٌٕ ًِلح ٌرْ ٜاًِعبًعذعوطز ًوٍٜه ٓرٌعخ عٌبه ٓبهي، ٛأـثوٖ األػثبء 

  شرق غزةأدهم خالد أحمد الحجار الرحفي هدافاستحادثة ،: 
 الرحفيالسرػر تجاه  الحتالل اإلسخائيمي نيخان أسمحتياا ت قػاتفتح

 أحجاث، بيشسا كان يغصي عامًا( 32) : أدىع خالج أحسج الحجارالحخ
مغ مداء يػم  16:30عشج حػالي الداعة ، غدةشخق مديخات العػدة 

في إصابتو بجخاح في ركبة ما تدبب ، 6/04/2018السػافق  الجسعة
 الداق اليدخػ.

 اًؽعبه كّ٘ ـبًل أؼِلأ صؽفٍاًاًِصٜه أفبك 
33

، ًرغؼٌخ األؼلاس فٍ 06/4/2018تؤٓٚ ذٜظٚ ٍُبء ًَٜ اًعِعخ اًِٜافم ، 

ًٛؽٍِ اًوبٌُوا ـبصرٚ،  ،ٛـٜمح هأً ،(PRESS) بهرج عٌٌٙ اًٌْٜ بءىهكٌروح ُفٌّ اًعٜكح اًؽلٛكي ِوق غيح، ٛهبْ ًٌثَ 

ِبة اكرواة ًفز ٓظوٖ  ،ٍُبءً  16:30عٔل ؼٜاًٍ اًٍبعخ ُٕ اًصؽفٌٌٕ  ظٜاه علك، ُرواً  350كف عٌى ٍُبفخ ذلله تـذٜ

فٍ  ، ٛفعؤح ِعو تِب ًّثٚ اًصعلخ اًوٙوتبئٌخٜهح ًٛعٔلًٌٕ اشٌٕٔ ذٜكفب كثبًرٚعٌٌٚ ٛاًرلؽ ًٚ صفوّهي  يؽلٛكاًٌٍبط إًُ 

اًى ٌٌبهح  اًٍِعفْٜ ٓلٌٚ... ِب٘ل اًلُبء ذٔيف ُٕ ههثرٚ، فصوؿ ..ز شّ ـنًرٚ فٍلؽ أهطًب.ذّٔعٌٛبكٚ اًٌٍوٝ 

 أصبةتؤْ عٌبهًا ٓبهًًب  األػثبء ٖٛ٘ٔبن أـثواٌعبف ذبتعخ ًٌفلُبد اًؼثٌخ، ٓلٌرٚ ًٌٔلؼخ اًؼثٌخ شّ اًى ٍُرّفى اًّفبء، 

فرؽخ ُؽلشًب أشٔبء ـوٛظٚ اًعٌل أكٝ اًى ذظوه عظِخ اًوهثخ ٛكؼع فٍ اًٜذو ٛاًى ذٙرى فٍ ٛـوط،  ُٔرصف ههثرٚ اًٌٍوٝ

َ أظوٝ ًٚ 9/4/2018صثبػ االشٌٕٔ اًِٜافم ٛ، اًٍثز ٛطعٜا عٌٌٙب ظثَ ًرصثٌرٙب ُٕ فعو 3:00عٔل ؼٜاًٍ اًٍبعخ  .هثٌوح..

ٛصٌٜا ـالًٙب اًٜذو ٛٓظفٜا اًوهثخ ٛهكعٜا اًعٌل، ٜٛ٘  ،عٌٌِخ ظواؼٌخ -اًؼثٌخ ظبء ًٌلؼبع ًرللًّ اًٍِبعلح -ٛفلًا فوٌٍٓبً 

ٌٌٛثلى هنًى ًِلح ِٙو عٌى األكٍ، ٛاْ شثز تعل٘ب علَ ًٚ ال ًٍرؼٌع اًؽوهخ اال تعوبىًٕ، كل عٌى ٌوًو فٍ ُٔياآلْ ًو

 ٓعبػ اًعٌٌِخ ٌٜف ًفظع ًعٌٌِخ ذغٌٌو اًوهثخ. 

 

                                                 
 م.2018أبريل  9مصور صحفي. قابلو: الباحث ادليداين للمركز يف رفح دمحم عبد هللا، بتاريخ  -إبراىيم أبو عاذرة خليل 32
 م.2018أبريل  23ر صحفي حر. قابلو: الباحث حسني مّحاد، بتاريخ مصو  -دىم خالد أمحد احلجارأ 33
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  شرق البريجوسام عاطف صالح مهسى رحفيهداف الاستحادثة ،: 
از، تجاه السذاركيغ في قشابل الغ وفتحت قػات االحتالل اإلسخائيمي نيخان أسمحتيا 

عشج حػالي الداعة العػدة الكبخػ شخق مخيع البخيج وسط القصاع،  مديخاتفعاليات 
 (15)ما تدبب في إصابة ، 31/03/2018مغ مداء يػم الدبت السػافق  12:00

 ،ة فخسان اإلرادة االلكتخونيإذاعمػقع ومخاسل ، يغمغ بيشيع شفم مذاركًا بجخاح،
  .(عاماً  38ح مػسى )وسام عاشف صال الرحفي

 ٌٛبَ عبػف صالػ ٌُٜى صؽفٍاًاًِصٜه أفبك 
34

ُٕ ٍُبء ًَٜ اًٍثز  16:30تؤٓٚ ذٜظٚ عٔل ؼٜاًٍ اًٍبعخ  ،

هبْ ًؽٍِ هبٌُوا، ٛوفلخ ىٌٍُ ًٚ اًى ُفٌّ اًعٜكح اًؽلٛكي ِوق ُفٌّ اًثوًغ ًرغؼٌخ األؼلاس، ت، 31/3/2018اًِٜافم 

م ، ٛتعل أْ ذٜكف ُرو 350ط اًؽلٛكي ٍُبفخ ذلله تـبْ ًثعل عٕ اًٌٍبذٜكف عٌى اًّبهع اًٍِِى تـ"ظوو"، ٛه ٌّ ٛع

اًوبٌُوا ًرصًٜو اًِرظب٘وًٕ، فعؤًح  هفععبٛك ٛأُربه،  10هكثرٚ، ٛذؽّلس ُع ىٌٌُٚ اًني هبْ ًثعل عٔٚ ٍُبفخ هبٌُوذٚ عٌى 

ّّ تؤًّ فٍ ٌبكٚ اًٌٍوٝ،  ِعو ى ىٌٌُٚ أْ ًٔلنٖ، فؤذبٖ ٍُوعًب، ٚ أصٌج، فصوؿ عٌّٓ أـنًرٚ ٌبكٚ فٜكع أهطًب، فؤًلٕ ش

ٛٓبكٝ عٌى تعع اًّثبْ اًنًٕ ذٜاظلٛا عٌى ُلوتخ ُِٔٙب، فلبُٜا تؽٌِٚ ؼرى ٛصٌٜا اًى ٌٌبهح اٌعبف ذبتعخ ًٌٙالي 

ٓلٌرٚ اًى ٍُرّفى ِٙلاء األكصى تلًو اًثٌؾ، ٛ٘ٔبن أـثوٖ األػثبء تؤٓٚ أصٌج تعٌبه ٓبهي فٍ ، األؼِو اًفٌٍؼٌٍٔ

ّْ اصبترٚ ُرٌٜؼخ.ب ٌبكٌٚ، كـٍ رهٌ  ُٕ ٌبق ٛـوط ًألـوٝ ًّٛ ًٍرلو فٌٙب، ٛأ

 لم شحدة بربخ "معمر" شرق خانيهنس:أحمد "سا حادثة استهداف الرحفي 
، تجاه 30/3/2018ح يػم الجسعة السػافق صبافتحت قػات االحتالل اإلسخائيمي نيخان أسمحتيا كسا أشمقت قشابل الغاز، 

جياد زىيخ سمسان  :السػاشغ مقتل تدبب فيما خانيػنذ.  شخق دة الكبخػ شخق بمجة خداعة العػ  مديخاتالسذاركيغ في فعاليات 
 وصحفييغ ،( سيجة19)( شفل و35بيشيع )مػاششًا،  (234)واصابة بعيار نارؼ في الخأس،  توبااصبعج  (،عاماً  30)بػ جامػس أ

  ة.ناري ةخ عيأصيبا بأ، عامًا( 23) الناصر قفة حمد عبدأو ،عامًا( 23) "معمر" حمد سالم بربخأ ىسا: ،اثشيغ

 توتق صؽفٍاًاًِصٜه أفبك 
35

، ًرغؼٌخ 30/3/2018ُٕ ظٙو ًَٜ اًعِعخ اًِٜافم  12:00تؤٓٚ ذّٜظٚ عٔل ؼٜاًٍ اًٍبعخ  ،

 بءىهكٌروح ـبْ ًَٜٓ، ٛهبْ ًؽٍِ هبٌُوا ذصًٜو فٜذٜغوافٌخ، ًٛوذلي  ِوقاألؼلاس فٍ ُفٌّ اًعٜكح ِوق تٌلح ـياعخ 

ذللَ ؼرى ٛصٍ اًى  ...(. ٛ٘ٔبن تلأ تبًعPRESSٍِ) بعٌٌٙاًٌْٜ، هرج 

عٕ  ُرو 350ؽٜاًٍ اًّبهع اًٍِِى تـ"ظوو" ؼٌض ذفصٌٚ ٍُبفخ ذلله ت

ٍُبء اًٌَٜ ٓفٍٚ ٛتٌِٔب  2:20عٔل ؼٜاًٍ اًٍبعخ ٛ ...اًٌٍبط اًؽلٛكي

هبْ ًٌرلؽ علك ُٕ اًصٜه ِعو تٍّء ُب ًظوة تؼٔٚ، ِٛب٘ل اًلُبء 

أصٌج، فٍلؽ أهطًب ٌٛلؼز اًوبٌُوا ُٕ ًلٖ، ذٌٍٍ ُٔٚ، فؤكهن أٓٚ 

ذعِع ؼًٜٚ علك ُٕ اًّثبْ، ؼٌِٜٖ تبألًلي اًى ٌٌبهح اإلٌعبف اًلوًثخ 

ُٕ ُوبْ ذٜاظلٖ، اًرٍ ٓلٌرٚ اًى ٍُرّفى ٓبصو اًؼثٍ تفبٌَٜٓٓ، 

ُعبء اًلكٌلخ، ٛفٍ اًؼوًم صوؿ ُٕ ِلح األًّ، ٛفٍ اًٍِرّفى كبي األػثبء أٓٚ أصٌج تعٌبه ٓبهي فٍ اًثؼٕ أطًو تبأل

 ٌّ( ُٕ أُعبئٚ اًلكٌلخ، ٛأـوظٜا ِظبًب اًعٌبه أًبهي، ٛال ىاي ًفظع ًٌعالط. 30شّ أظوٛا ًٚ عٌٌِخ ظواؼٌخ ٛاٌرؤصٌٜا )

                                                 
 م.2018أبريل  7مصور صحفي. قابلو: الباحث ادليداين للمركز يف ادلنطقة الوسطى دمحم الدعالسة، بتاريخ  -وسام عاطف موسى  34
 م. 2018أبريل  2لسنوار، بتاريخ مصور صحفي. قابلو: الباحث ادليداين للمركز يف خانيونس غريب ا -أمحد سامل شحدة بربخ 35
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  شرق خانيهنسمعاذ عادل قديح: هداف الرحفياستحادثة ،: 
 معاذ عادل: الحخ الرحفيالسرػر تجاه  الحتالل اإلسخائيمي نيخان أسمحتياا قػاتفتح 

عشج حػالي الداعة ، خانيػنذعامًا(، بيشسا كان يغصي األحجاث شخق  22) زريعي قجيح
بذطايا ما تدبب في إصابتو ، 30/03/2018السػافق  الجسعةمغ مداء يػم  15:00

 .عيار نارؼ في الفخح األيدخ

 ُعبم كلًؾاًصؽفٍ اًِصٜه أفبك 
36

ٌروح ىهكبء اًٌْٜ ُورٜة أشٔبء ذٜاظلٖ ُوذلًًب  أٓٚ، 

 ًٌرظب٘وح اًٌٌٍِخ صٜهتٌِٔب هبْ ُِٔٙوًب فٍ اًرلبغ ٛ، ، ًٛؽٍِ هبٌُوا(PRESSٌٌٙب )ع

َ، 30/3/2018ًَٜ اًعِعخ اًِٜافم ُٕ ٍُبء  15:00عٔل ؼٜاًٍ اًٍبعخ ، ِوق ـياعخ

ه ا، اًؽلٛكي ِب٘ل فربح ذلروة ُٕ اًٌٍبط ّٜ صٜد عٌبه ًِّٙل، ٛأشٔبء مًى ٌِع فص

اًٌؽظخ ٓفٍٙب ِعو تٍّء ُب ًصٌج ٌبكٚ ٛفٍ  ،بً اًفربح ذٍلؽ أهط شّ ِب٘ل ،ٓبهي

ُعِٜعخ  ؼٌِٚ ...اًلُبء ذٌٍٍ ُٕ اًِوبْ ٖ، ِٛب٘لففنفٍ تؤًّ  ِعوٛأهطًب،  ٌٛلؽ اًٌٍوٝ، شّ ًّ ًلله عٌى اًٜكٜف

، ٛتعل اًفؽص اًى ٍُرّفى غيح األٛهٛتٍشّ ٓلٌرٚ ٌٌبهح اٌعبف  ،ٌٔلؼخ اًؼثٌخ فٍ اًِفٌّٛٓلٌٜٖ ً ُٕ اًّثبْ

، ٛتعل ٌبعبد غبكه اًٍِرّفى، عٌى ًٍوفٍ اًففن األ ألعٌوح ٓبهًخ تؤٓٚ ُصبة تصالس ِظبًباألػثبء  أـثوٖ ٛذٌلٍ اًعالط

 .ذٜكف عٕ عٌِٚٛأّشود اإلصبتخ عٌى ؼوهرٚ ؼٌض ، الؼلخأْ ًٍرفوظٜا اًّظبًب تعٌٌِخ ظواؼٌخ 

، أو استنذاق أنهاع مختمفة من الغاز مباشرة الرحفيين ماجدالتي ضربت في أ حهادث اإلصابة بقنابل الغاز ويرصد التقرير
لى خظهرة تمك اإلصابات، خاصة وأن هناك لإلشارة إيدتعرض بعض الذهادات الحية و ، جراء ذلك واالختناق أو فقدان الهعي

 وذلك عمى النحه اآلتي: .تدببت بجراح وفي بعض الحاالت انغرزت في أجدادهم كالعيار الناري أصيبها بقنابل مدنيهن 

 هاشم حمادة، بقنبمة غاز مباشرة في الرأس، شرق غزة: ابة الرحفيحادثة اص: 
 شخق حجود الفرل شخق مخيع العػدة  عشجالستسخكدة  االحتالل اإلسخائيمي قػات أشمقت

مغ مداء يػم الجسعة السػافق  16:20عشج حػالي الداعة  مجيشة غدة، قشابل الغاز،
صػاقع الصبية بكثافة، أصابت عمى رؤوس الستطاىخيغ والرحفييغ وال، 27/04/2018

الرحفي في وكالة ىال فمدصيغ اإلعالمية: ىاشع اياد "دمحم ىاشع" السرػر احجاىا رأس 
تمقى العالج في لاثخىا ، نقل عمى عامًا(، وأحجثت جخحًا في فخوة الخأس 24حسادة )

  مدتذفى الذفاء.

 ؼِبكحاًصؽفٍ اًِصٜه أفبك 
37

ح ِوق ُلًٔخ ذٜاظلٖ فٍ ُفٌّ اًعٜك أشٔبءأٓٚ ٛ، 

ًرلؽ ًٛؽٍِ هبٌُوذٚ، اٛـٜمح،  (،PRESSهرج عٌٌٙب ) اًٌْٜ بءىهكٌروح غيح، ُوذلًًب 

اًِؽرٌِٕ ـٌف ٌٜاذو هٌٌُخ كاـٍ  ظٜٔك االؼرالياًِرظب٘وًٕ ًٛعلك ُٕ  صٜهاً 

 ...ظواء اػالق اًعٜٔك ًٌٔبهُٕ اًِّبههٌٕ فٍ اًٌٍِوح اًٌٍبط اًؽلٛكي، ًٌٛعوؼى 
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َ، ِب٘ل علح كٔبتٍ غبى ذرٍبكؽ اًِوبْ توصبفخ، ٛكثٍ أْ 27/4/2018اًعِعخ اًِٜافم ُٕ ٍُبء  16:20عٔل ؼٜاًٍ اًٍبعخ 

، أشبه كُبءٍُٛؾ ظثٌٔٚ تٌلٖ ًٌّب٘ل  ذفلل ٓفَ ًب،أهط ٌلؽٛ ٔٚ، فبـرٍ ذٜاىًٓٚوذؼّ تعثٌُب تٍّء  ِعو ًؽبٛي االترعبك،

ِلًٔخ تاًى ٍُرّفى اًّفبء  ٓلٍٛ ي االٌعبفٛهظب ْٜاًصؽفٌٖ إىُال، فؼٌج أًعلح، فٍبعلٖ تغياهحِٛعو تٔيًفٙب 

ٚ تّوٍ ُثبِو، أؼلشز ًٚ ظوػ ظثٌٔطوتز تلٔثٌخ غبى  ٚ أصٌجتؤٓ ٖأـثوٛٛ اًالىُخ، األػثبء اًفؽٜصبد، ٛ٘ٔبن أظوٝ ًٚ غيح

  .اًٍِرّفى خ غوى، ٛتعل االػِئٔبْ عٌٌٚ غبكهتفٍِ كؼعٍ، ؼٌض كؼثٜٖ

 شرق جباليايب الرائحة والمهن ، لغاز غر طالل الحهيحي: الرحفي ستنذاقحادثة ا ،: 
قشابل  )ذا الخير األربعة( الحجع صغيخةبجون شيار  االحتالل اإلسخائيمي شائخات أشمقت

، 20/04/2018مغ مداء يػم الجسعة السػافق  14:00عشج حػالي الداعة  ،بكثافة الغاز
بل يشبعث جباليا، كان مغ بيغ تمظ القشابل، قشا عمى الستطاىخيغ في مخيع العػدة شخق 

مخاسل "إذاعة صػت  لػن أخزخ مائل لمدرقة ورائحة مختمفة، أفقجت وذ مشيا غاز غخيب
وعػلج جخاء ذلظ لعجة أيام  ،عامًا( 23) شالل مخوان أحسج الحػيحيالرحفي:  القجس"

  في السدتذفى.

 اًؽًٜؽٍأفبك اًصؽفٍ 
38

أٓٚ ذعّوض الٌرّٔبق اًغبى اًٌٍٍِ ًٌلُٜع ٛظود  ،

ُفٌّ اًعٜكح أًلؼخ اًؼثٌخ ـالي ذغؼٌرٚ األؼلاس فٍ فٍ  ٕ ُوحُعبًعرٚ أهصو ُ

، ٛهبْ ًؽٍِ ظٙبى اًرٍعٌٍ اًفبص تبإلماعخ ٌُٛؽلبد اًٙبذف أًلبي ًوٜٓٚ ِوق ظثبًٌب

ػبئوح صغٌوح اًؽعّ ماد  ِب٘ل، 20/04/2018ًَٜ اًعِعخ اًِٜافم  ٍُبءُٕ  14:00عٔل ؼٜاًٍ اًٍبعخ ٛ ..ُواٌاًل اماعٌبً 

ؼٌض أًلز ، عٌٌّٙ كٔبتٍ اًغبىٛذٌلٍ اًِرظب٘وًٕ، هإًٛ م فٜق ، ذؽٌّ صو ُٕ هًّخ ذؽّوهٙب ُٕ األعٌىٛأه ًْٜ أٌٜك

ّٕ تعظٙب هبْ، ٜٛٛ٘ االعرٌبكيأتٌع ما ًْٜ ًؼٌم غبىًا ُعظِٙب هبْ  تّوٍ ُرربًٍ، كٔثٌخ 20ؼٜاًٍ  ًْٜ  ماًؼٌم غبىًا  ًو

ُٗ ُٕ كثٍ ،أـظو ُبئٍ ًٌيهكخ ُرو ُٕ ؼلٛك اًفصٍ  250كف عٌى تعل ؼٜاًٍ بْ ًرٜه ٛتٌِٔب...ٜٛ٘ غبى غوًج اًٌْٜ ًّ ًَو

ًّ  االترعبك عٕ اًِوبْ، ًؤٚ ؼبٛي عٌٌّٙ، كٔبتٍاًٍِعفٌٕ ٛاًصؽفٌٌٕ أًلز اًؼبئوح علح ُعِٜعخ ُٕ صؽثخ اًّوكٌخ، 

ّّ فلل  ٍُبء ًَٜ االشٌٕٔ اًِٜافمُٕ  16:00ٍبعخ عٔل ؼٜاًٍ اًٛ... اًٜعٍ ًٍرؼع، ِٛعو تفللآٚ ًٌوإًخ، ش

بْ فٍ ؼبًخ غٌثٜتخ، ٛآربترٚ ه أٓٚ بءػثاأل اًعالط فٍ ٍُرّفى اًعٜكح، ٛأـثوٖ عٌى ٌوًو أفبق ًٌعل ٓفٍٚ 23/04/2018

اًى  ظلًلح ًٌال ٛٓلٌرٚ عبئٌرًٚؽبًخ ذّٔغ  ـوط ُٕ اًٍِرّفى ٛعبك ًٌِٔيي ٍُبء االشٌٕٔ ٓفٍٚ، تٌل أٓٚ ذعّوض... ذّٔعبد

عٌى ذؽوًى فٍ غٌثٜتخ أـوٝ ٛأفبق تعل ٛكز كصٌو، ِٛعو تعلَ كلهذٚ ًٌعالط، ؼٌض كـٍ  اإلٓلٌٍٍٍِٛٓرّفى اً

ػثٌعٍ، ٛغبكه اًٍِرّفى ًٛؤٚ ُب ًياي ًعبٍٓ ُٕ ؼوهخ ٌبكٚ ؼرى اًٌؽظخ، ُب ُٔعٚ ُٕ اًعٜكح  اًٌٍوٝ تّوٍ ٌٚبك

 ًِياًٛخ عٌِٚ اًصؽفٍ.
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 :الميدانية التغظيةاستهداف المعدات الرحفية وإعاقة  -ثاا ثال

السعجات الرحفية في االحتالل اإلسخائيمي  تقػا تاستيجف
التغصية خالل  مرحفييغ الفمدصيشييغسياق استيجافيا ل

، ما تدبب في تزخرىا الرحفية لسخيسات العػدة الحجودية
تحت وشأة إشالق  والتغصية السيجانية إعاقة عسميع أو في

وتعتبخ السعجات الرحفية والسدانجة مغ الػسائل  .الشار
الرحفي، فال يسكغ أن ترل الرػرة أو  لمعسل السيسة

الرػت أو الكمسة لػسائل اإلعالم أو لمسذاىج أو السدتسع أو 
القارغ مغ دونيا، ويعتبخ استيجافيا انتياكًا لحخية الخأؼ 
والتعبيخ وحخية الػصػل لمسعمػمات ونذخىا وحخية العسل 

لسدانجة لمرحفييغ كامتجاد الحساية لألعيان السجنية الخاصة الرحفي، في الػقت الحؼ تستج فيو الحساية لمسعجات الرحفية أو ا
يدتعخض التقخيخ االنتياكات الخاصة باستيجاف السعجات الرحفية أو إعاقة عسل و  بالسجنييغ في القانػن الجولي اإلنداني.

  :39عمى الشحػ اآلتي، خكدأعسال الخصج والتػثيق التي يقػم بيا السالرحفييغ خالل التغصية السيجانية في قصاع غدة مغ واقع 

 االثشيغمداء يػم عجدًا مغ قشابل الغاز، غدة، مجيشة قػات االحتالل اإلسخائيمي الستسخكدة عشج حجود الفرل شخق  أشمقت .1
تجاه ستػديػ ميجاني لقشاة الكػفية، وبيشسا كانت تتحجث ضيفة عمى اليػاء مباشخة، ما تدبب في ، 14/05/2018السػافق 

 فخاد الصاقع، وإعاقة عسميع وقصع البث السباشخ.اختشاق عجد مغ أ
عجة قشابل ، 14/05/2018السػافق  االثشيغمداء يػم ، قػات االحتالل اإلسخائيميتابعة ل بجون شيارشائخة صغيخة  أشمقت .2

ي، ما أثشاء عسميع الرحف، جبالياشخق (، في مخيع العػدة 24TG) االيصالية شاقع قشاة سكاؼ نيػزغاز بذكل مباشخ، تجاه 
 تدبب في اختشاق عجد مغ أفخاد الصاقع وإعاقة عسميع.

السػافق  االثشيغمداء يػم عجدًا مغ قشابل الغاز، ، جبالياقػات االحتالل اإلسخائيمي الستسخكدة عشج حجود الفرل شخق  أشمقت .3
فمػكذ(، وأصيب  تجاه شاقع فزائية األقرى، حيث أصابت إحجػ قشابل الغاز سيارة البث )باص مغ نػع، 14/05/2018

 السرػر الرحفي: أشخف شامي ة، باالختشاق واإلغساء، كسا أصيب عجد مغ زمالئو باالختشاق، ما أعاق عسميع.
السػافق  االثشيغمداء يػم عجدًا مغ قشابل الغاز، ، جبالياقػات االحتالل اإلسخائيمي الستسخكدة عشج حجود الفرل شخق  أشمقت .4

 ق عسميع.ػ  وع يػم، ما تدبب في اختشاق عجد مشيعتجاه شاقع فزائية فمدصيغ ال، 14/05/2018
السػافق  االثشيغمداء يػم نيخان أسمحتيا، ، جبالياقػات االحتالل اإلسخائيمي الستسخكدة عشج حجود الفرل شخق  فتحت .5

عجدًا مغ قشابل الغاز، ما  أشمقت تجاىيع تجاه أفخاد شاقع شبكة بيدان اإلخبارية، بذكل مباشخ، كسا، 14/05/2018
  .وتػقفيع عغ العسلتدبب في إصابة: صابخ الذخافي، ميشج حسػدة، وأحسج ناصخ، باالختشاق واالغساء، 

مداء يػم قشابل الغاز، غدة، مجيشة  شخق مشصقة ممكة قػات االحتالل اإلسخائيمي الستسخكدة عشج حجود الفرل شخق  أشمقت .6
، بيشسا كانت تتػقف شخق تابعة لػكالة السشارة لإلعالم مغ نػع سكػدا ستيذغ، مخكبةه تجا، 20/04/2018الجسعة السػافق 
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ر ب مخيع العػدة، ، ما تدبب في تزخر معجات صحفيةمغ حجود الفرل، وتحسل  متخ 200حػالي وتتػاجج عمى مدافة تقج 
 . زجاج نافحتيا الخمفية اليدخػ، واحتخاق السقعج الخمفي لمسخكبة

عجدًا مغ قشابل الغاز، غدة، مجيشة  شخق مشصقة ممكة حتالل اإلسخائيمي الستسخكدة عشج حجود الفرل شخق قػات اال أشمقت .7
تجاه باص نقل مباشخ مغ نػع "فمػكذ"، تسمكو مجسػعة مياديغ، ويحسل شارة ، 13/04/2018السػافق  الجسعةمداء يػم 
ر ب(، وأجيدة البث السباشخ، وتػاجج عمى مدافPRESS - T.Vالرحافة ) مغ حجود الفرل، ما  متخ 400حػالي ة تقج 

عغ قشاة الجديخة الستعاقجة مع  البث وقصعق عسل الصاقع وعػ   تدبب في اصابة الرحفي: عجؼ مخوان الغػل، باالختشاق،
 السجسػعة. 

ابل الغاز، عجدًا مغ قشغدة، مجيشة  شخق مشصقة ممكة قػات االحتالل اإلسخائيمي الستسخكدة عشج حجود الفرل شخق  أشمقت .8
تجاه باص نقل مباشخ مغ نػع "فمػكذ"، تسمكو مجسػعة مياديغ، ويحسل شارة ، 6/04/2018السػافق  الجسعةمداء يػم 
ر PRESS - T.Vالرحافة ) مغ حجود الفرل، أصابت  متخ 500بحػالي (، وأجيدة البث السباشخ، وتػاجج عمى مدافة تقج 

عغ قشاة الجديخة اإلخبارية الستعاقجة  البث وقصعق عسل الصاقع لعجة دقائق عػ  ن الباص، فتزخر بابو الخمفي، ما إحجاىا بج
 مع السجسػعة. 

مداء يػم نيخان أسمحتيا، غدة، مجيشة  شخق مشصقة ممكة قػات االحتالل اإلسخائيمي الستسخكدة عشج حجود الفرل شخق  فتحت .9
تقل  شاقع تمفديػن فمدصيغ، وتحسل شارة الرحافة  تجاه مخكبة مغ نػع "نيدان"، كانت، 4/04/2018السػافق  األربعاء

(PRESS - T.Vر ب جخاء متخًا مغ حجود الفرل، ما تدبب في تزخر السخكبة  500حػالي (، تػاججت عمى مدافة تقج 
في بجنيا، ولع يرب أؼ مغ الرحفييغ الحيغ يدتقمػنيا بأذػ، ولكغ الحادث أجبخ الصاقع عمى نارية بعجة أعيخة إصابتيا 

 .والتػقف عغ تغصية األحجاثندحاب اال

تػقف بث بعس القشػات الفزائية أو قصع  في تدبب استيجاف الرحفييغ ومعجاتيع في مشاشق األحجاثر اإلشارة إلى أن تجج  و 
انتياك حق الرحفييغ األحجاث تحت وشأة إشالق الشار، و  الخسائل اإلعالمية واندحاب الصػاقع الرحفية أو ابتعادىا عغ مدخح

التغصية الرحفية بحخ ية ومشعيع مغ الػصػل لمسعمػمات ونذخىا ومغ حخية التعبيخ عغ آرائيع، بل وفي محاوالت استيجافيع في 
 انتياك لحقيع في الحياة واألمغ الذخري. 
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 :المنع من الهصهل لمعالج الظبي المناسب -رابعاا 

ام والرحفييغ بذكل خاص، بل ورفزت الدساح ليع باجتياز لع تكتِف قػات االحتالل باستيجاف السجنييغ الفمدصيشييغ بذكل ع
أو إلى السدتذفيات داخل الخط األخزخ، لغخض في الزفة سدتذفيات الفمدصيشية المعبخ بيت حانػن )إيخز( لمػصػل إلى 
 ،ي ياسخ قجيحيع، ومشيع الرحفاستكسال وزارة الرحة الفمدصيشية إلجخاءات تحػيمرغع العالج نطخًا لخصػرة حاالتيع الرحية، 

حتى ولػ  سغ شاركػا في مديخات العػدةممشع مخور الحاالت الصبية وزيخ الجفاع اإلسخائيمي أفيغجور ليبخمان بعج قخار  وذلظ
 .40اقتزى ذلظ بتخ أشخافيع

( لمدساح )عجالةفي إسخائيل مخكد السيدان لحقػق اإلندان بالتعاون مع السخكد القانػني لحساية حقػق األقمية العخبية  وتجخل
 جخاء إصابتو قبل بتخ ساقو عامًا(، 19) الكخند اياد دمحم يػسف: الرحفي الرحفييغ الفمدصيشييغ، ومشيع مغ بعس الجخحىل

بالػصػل إلى السدتذفيات الفمدصيشية في الزفة وبعج تجخل السخكديغ الدساح لو رفزت  سمصات االحتاللبأعيخة نارية، بيج أن  
، (عاماً  20)، بػجػب الدساح لمذاب الفمدصيشي يػسف الكخند، 2018نيدان  16 بتاريخفي إسخائيل  ت محكسة العجل العميار قخ 

السحكسة الدساح بالدفخ لتمقي العالج. وججيخ بالحكخ أن  فييا بسغادرة قصاع غدة لتمقي العالج الالزم، وىي السخة األولى التي تقخ
وتدبب  2018مارس  30شاء مذاركتو في مديخات العػدة في يػم الجسعة أث غاإلسخائيمييالكخند كان قج أصيب بخصاص الجشػد 

 .بحاجة لتمقي العالج في رام هللا لحفع ساقو األخخػ  وكانإحجػ ساقيو بتخ في م الدساح لو بسغادرة غدة لمعالج في الزفة جع
نيدان  8يػم األحج،  ومخكد عجالة تقجم بيا كل مغ مخكد السيدانكان قج وقج أجسع القزاة الثالثة عمى قبػل العخيزة التي 

حتمة لتمقي العالج شالب فييا السخكدان وزارة الجفاع اإلسخائيمية بالدساح لمكخند بالدفخ خارج غدة إلى الزفة الغخبية الس، و 2018
كسة أن وجاء في قخار السح .2018مارس  30أثشاء مذاركتو في مديخات العػدة يػم الجسعة التي تعخض ليا صابتو الزخورؼ إل

الكخند ال يذكل أؼ خصخ أمشي، وأن حالتو الرحية والتي تيجد ببتخ ساقو األخخػ سػف تقتزي "تغييخًا كاماًل في جػىخ حياتو"، 
 .وأنو وبشاء عمى ذلظ يتػجب عمى الدمصات اإلسخائيمية الدساح لو بالدفخ فػراً 

عامًا(، بالسخور عبخ معبخ بيت حانػن )إيخز( عشج  25يغ )أحسج دمحم أبػ حد الرحفي: الجخيحعالج ب حادسلم كسا تجخل السيدان
بعج مساشمة ، مدتذفى فمدصيغ الصبي في رام هللام لتمقي العالج في 15/4/2018مغ ليل األحج السػافق  23:40حػالي الداعة 

تباط اإلسخائيمي، أميميا سخكد بإخصار صباح األحج نفدو إلى مجيخية التشديق واالر ال ػمحامحيث تقجم االحتالل في الدساح لو، 
 .بالػصػل إلى السدتذفى لمدساح ألبػ حديغ مغ خاللو عجة ساعات قبل المجػء إلى القزاء

، بل عسجت إلى مشعيع مغ الرحفييغ السجنييغ ومغ بيشيع مع تكتِف قػات االحتالل بإيقاع اإلصابات الخصيخة في صفػفف
يسًا في تجىػر أوضاعيع الرحية، وعمى لخط األخزخ، ما لعب دورًا مالػصػل إلى السدتذفيات في الزفة الغخبية وداخل ا

الخغع مغ التجخالت القانػنية التي انتيت بتسكيغ بعس الجخحى مغ الػصػل إلى السدتذفيات، إال أن السساشمة والتأخيخ لعبا دورًا 
 نقاذ حياتيع، أو حساية أشخافيع مغ البتخ.في إ الحقاً ميسًا في تجىػر الحالة الرحية لبعزيع بحيث لع تشجح التجخالت الصبية 

 صحفيسال العالج، يػرد التقخيخ حالة وحػل مشع قػات االحتالل الرحفييغ الجخحى مغ اجتياز معبخ بيت حانػن لغخض استك
 ، عمى الشحػ اآلتي:بتخ ساقو تدبب تأخيخ الدساح بػصػلو لمعالج إلى

                                                 
 م.8/4/2018دالة للسماح مبرور اجلرحيني يوسف الكرنز ودمحم العجوري قبل بًت سيقاهنم، بتاريخ جاء ذلك يف معرض رد زلكمة العدل العليا لالحتالل على التماس تقدم بو ادليزان وع 40
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 شرق البريج، هسف اياد دمحم الكرنزحادثة استهداف الرحفي: ي: 
وقشابل  نيخان أسمحتياة، قػات االحتالل اإلسخائيمي الستسخكدة عشج حجود الفرل جشػب شخق مخيع البخيج وسط قصاع غد  فتحت
مغ مداء يػم  07:30، عشج حػالي الداعة الغاز

، تجاه آالف 30/03/2018الجسعة السػافق 
ما تدبب  ،العػدة مديخاتضسغ فعاليات الستطاىخيغ 

مغ  آخخيغ، (167)ة باصإو  شابيغ، اداستذيفي 
 بيغ الجخحى مغو ، ( سيجات7و) ( شفالً 26بيشيع )

ىع: و  ،أصيبػا أثشاء تغصيتيع األحجاث صحفييغة ثالث
عمي يػسف (، و عاماً  19) ػسف اياد دمحم الكخندي

ىالة  ة،ناري ةخ عيأبوأصيبا ، (عاماً  22) العجوؼ  ةحسػد
 تعخضتو  (،عاماً  33ات )محارب عبج هللا الحدش

 .لدقػطوا لالختشاق

 اًووٓي اًصؽفٍ اًِصٜه أفبك
41

، بً ِثبتٌ بً اعالٌُ بً ًرغؼٌخ فعبًٌبد ُفٌّ اًعٜكح ِوق ُفٌّ اًثوًغ تصفرٚ ٓبِؼ م٘جتؤٓٚ  ،

ٌروح  ٛاهذلٝ ٛؼبٌُٙب )ذواي تٜد( ٛعصب اًٌٌٍفٍ ًٌعٜاي، ذٚهبٌُو ٛأـن ُعَٚ، 30/3/2018ًَٜ اًعِعخ اًِٜافم ظٌٙوح 

 ِوقؼبٍُ اًوبٌُوا أعٌى اًٍبذو اًرواتٍ اًوبئٕ  ٓصج، (PRESS) اًٌْٜ األىهق ٛاًِورٜة عٌٌٚ دما ”فٌٍز“اًصؽبفخ 

كاـٍ  ـٌف ٌٜاذو ذواتٌخ كثبًرٚ ًرِوهيْٛ ٜك االؼراليظٔ ِٛب٘لُروًا(،  600اًِفٌّ )اًني ًثعل عٕ اًّوًؽ اًؽلٛكي ؼٜاًٍ 

ٍُبًء كوه اًِغبكهح،  15:00اًٍبعخ  ٛعٔل ،ُروتعبً  ًرٌخ اًوٌٌُخظٌَ أعٌى اٛ، فٍ اًِوبْ إلصبتبدعلح صٜه اًؽلٛك، ٛاًرلؽ 

 فٍ ٌبكٚ تؤًّ ، ٛكثٍ أْ ًٔرصج ٛكٜفٚ ِعوعٌى ًلي اًٌٍوٝ ُروئبً  أًٌِى اًوبٌُوا تٌلٖ فعِع ُعلاذٚ ٛٛكف ؼبُاًل 

فٔظو ، ىٌِٔاً ؼبٍُ اًوبٌُوا، ًٛؤٚ ِعو تآالَ أـوٝ فٍ ٌبكٚ فبذوؤ عٌى ًّٛ ًٍرؼع اًٜكٜف، اًوهثخ، ٝ أٌفٌٍٍواً

أؼل ىُالئٚ اًنًٕ  ٌِٚعٛأغِع عٌٔبٖ. ، ًب عٌى ظٙوٖأهط هُى اًوبٌُوا ُٕ ًلٖ ٌٛلؽ ًٍبكٌٚ فّب٘لِ٘ب ذٔيفبْ كًُب،

 فبكٜٖ ٛأكـٌٜٖ ٌٌبهح اٌعبفاًنًٕ أْ ٜاًٍِعفؼرى ٛصٌٜا  شّ ِعو تعلك ُٕ األِفبص ًؽٌِٜٓٚ،... عٜاهٖ ًصوؿتهبٜٓا 

فٍ غوفخ  عٌّ ُٕ األػثبء أٓٚ أفبقٛعٔلُب  .تٔفٍٚ ٘ٔبن أغِى عٌٌٚ ًّٛ ًلهِ ٛ، ٍُرّفى ِٙلاء األكصىٚ اًى رٓلٌ

، تعٌبهًٕ ٓبهًٌٕ فٍ هٌرب ٌبكٌٚ صٌجأ ٛأٓٚ ،(31/03/2018اًٍثز اًِٜافم اًعٔبًخ اًِوصفخ فٍ ٍُرّفى اًّفبء )

فٍ كٍّ اًعٔبًخ  ٛتلٍفبهط، رؽًٌٜخ الٌروِبي اًعالط تبًاً تبظواءاد للَذ ْ ٛاًلٖأ ٛعٌّ، عٌٌِخ ًٜكف أًيًف ًٚ زٛأظوً

ّْ  كْٛ أْ ًعٌّاًِوصفخ ًِلح أٌثٜع  ٍُبء ًَٜ ٛفٍ ٌبعبد ُٔٙب،  ٌُئًٛ ٌٍٝوٌبكٚ اًـؼٌوح، ٛأْ  ترٚ ال ىاًزاصب أ

تعل هفع كٜاد االؼرالي اًٍِبػ ًٚ تبظرٌبى ُعثو تٌز ؼبْٜٓ ٛصٜاًل إلؼلٝ  ٘بترو تٌغٚ ٛاًلٖ تؤْ األػثبء كوهٛاأ األؼل

صثبػ  غوفخ اًعٌٌِبد أكـٍٛ... ًٌعالط ػوًلخً  ٚ أْ ًعل ًٚأتٌ، فّعو تبًصلُخ ٛذٌٍٜ ٛ اًفؽ األـظوٍُرّفٌبد اًظفخ أ

ُٕ  بقأفعل أْ تٛ ٌّ. 10ـاًوهثخ تُٔؼلخ ُٕ أعٌى  ٌٍٝوز ًٚ عٌٌِخ ترو اًٍبق اً، ُٛأظِو9/4/2018ًَاالشٌٕٔ اًِٜافم 

اال أٓٚ توى ؼٍوًح ٛأًًِب عٌى ٚ ئٛأصلكبٚ أٌُٜ٘اٌبح  ٛهغّ ،ًٕتبؼثبغ ًٛؤً ِلًل ، فّعواًِثرٜهح ِب٘ل ٌبكٚ اًعٌٌِخ

ٍّ تٚ اٌرؼبع  ،ٛتعل ذلـٍ ُٕ ُوهي اًٌِياْ ًؽلٜق اإلٍٓبْ، 12/04/2018ًَٜ اًفٌَِ اًِٜافم  ٛغبكه اًٍِرّفى ،ُب ؼ

 ، الٌروِبي ُواؼٍ اًعالط.16/4/2018َاًِغبكهح ًٌعالط تربهًق 

                                                 
 م.2018أبريل  16مصور صحفي حر. قابلو: الباحث ادليداين يف ادلنطقة الوسطى دمحم الدعالسة، بتاريخ  -يوسف اايد دمحم الكرنز  41
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خ مخكد السيدان إلى أن مشع الجخحى مغ تمقي لمعالج يعتبخ انتياكًا خصيخًا وتعقيبًا عمى مشع الجخحى مغ الػصػل أشار مجي
الدساح بالسخور لجخيح ساقيو عمى وشظ البتخ يجب أن يسخ عمى عجة جيات وعبخ عجة جمدات لحقػق اإلندان، حيث أن قخار 

. لػ رحية مغ الحقػق األساسية لإلنداناتخاذه بالخغع مغ كػن الحق في حخية الحخكة والتشقل والحق في الخعاية القبل أن يتع 
لكان مغ السسكغ تفادؼ بتخ  في حالة الكخند، خح في الػقت الحؼ تع إرسال الصمب األول فيو قبل أسبػعيغتأ الدساح أن قخار

  .42يالحخمان مغ الػصػل إلى الخعاية الصبية ىػ انتياك صارخ لمقانػن الجولي اإلندانف و،قاس

                                                 
 م.16/4/2018يح صحفي، بتاريخ مدير مركز ادليزان حلقوق اإلنسان، تصر  -عصام يونس 42
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 لرحفيين الفمدظينيينسرائيمي استهداف اقهات االحتالل اإلتعّمد 

ئع حداسية سمصات الػقا تؤكج، مغ باب االدعاء أو التحميل، حيث يغ ىػ فعل متعسج ومقرػدرحفيلع يعج القػل بأن استيجاف ال
بتو مذخوع االحتالل تجاه ترػيخ مسارسات وسمػكيات قػاتيا في التعامل مع الدكان في األراضي الفمدصيشية السحتمة، وذا أمخ يث

. ويدعى القانػن إلى تجخيع كل مغ يػثق بالرػر 03/06/432018القانػن الججيج الحؼ بجأ الكشيدت اإلسخائيمي في نقاشو األحج 
. كسا بجأت األصػات 44ويعاقب بالحبذ لسجة ترل إلى عذخ سشػات مسارسات جشػد االحتالل في األراضي الفمدصيشية السحتمة

مػك الذخشة إلى القانػن بعج تطاىخة حيفا التزامشية مع غدة، والتي جػبيت بخدود أفعال قاسية تعمػ لمسصالبة بزع ترػيخ س
وعشيفة مغ قبل الذخشة وثقتيا الكاميخات ونذخت عمى نصاق واسع. لحلظ وبالشطخ لمدياق التاريخي الصػيل لجولة االحتالل في 

لع مغ خالل نذخ الفيجيػىات والرػر، التي الم االجتساعي مغ أثخ تحجثو وسائل اإلعأصبحت انتياك قػاعج القانػن الجولي، ولسا 
تكغ تشذخ في وسائل اإلعالم الخسسية حػل العالع. عميو إلن مدعى تجخيع ترػيخ قػات االحتالل يفزح الشػايا بذكل ال يجع 

  مجااًل لمبذ مغ أن استيجاف الرحفييغ ىجفو مشعيع مغ التغصية بل وتخىيبيع ودفعيع لالبتعاد.

عسميع الرحفي وتغصيتيع مسارسة وإلحاق األذػ بيع خالل  يعقتماستيجاف الرحفييغ الفمدصيشييغ و تعسجت قػات االحتالل و 
التي يػاصميا مخكد السيدان ، حيث ت ذيخ حريمة الخصج والتػثيق واستخجمت أنػاع مختمفة مغ الحخيخة ،لسديخات العػدةالسيجانية 

 يع( مش%6.3، وأصيب ندبة )نارية أصيبػا بأعيخة الرحفييغ ( مغ مجسػع الجخحى%21) أن  ما ندبة لحقػق اإلندان إلى
 الرحفييغ حيغ االصابة الجخحى( مغ 3) اصابات. ووصفت السرادر الصبية في السشاشق العمػية مغ الجدع ناريةبأعيخة 
خيخة تتذطى وتحجث تيتكات كبيخة في إن استخجام القشز وأنػاع مغ الحجخاء اإلصابة.  ت ساقوخ وصحفي واحج بتخة. بالخصي

. كسا أن ىحه 45الغ بالرحفييغ الفمدصيشييغبأذػ االحتالل إيقاع  قػاتلى نية أعزاء الجدع والعطام واألعراب يذيخ إ
 القػة والزخورة الحخبية، مدتخجمة السسارسات تذكل انتياكات جديسة لقػاعج القانػن الجولي اإلنداني والسيسا التسييد والتشاسب

، وأحسج أبػ حديغ : ياسخ مختجىالذييجان ، ىسايغ اثشيغصحفيقتل ما تدبب في وىػ  معيع. خالل تعامميا السفخشة والسسيتة
 . 46تأثخًا بإصاباتيع حتى المحطة ومعاناة عجد كبيخ مغ الجخحى

ع وخاصة في الديقان، حيث ة مغ أجداميتعسج إيقاع األذػ بالرحفييغ حتى في حاالت استيجافيا لألجداء الدفمييطيخ جميًا و 
تتخاوح بيغ دائسة ، ت قعج الرحفي عغ العسل وتدبب لو إعاقة حخكية واألعراب ت حجث األعيخة السدتخجمة كدػرًا في عطام الداق

( صحفيًا بسثل ىحه اإلصابات، أحجىع بتخت ساقة وتدببت لو اإلصابة بإعاقة 19) إصابة السيدان مخكد باحثػ حيث وث ق .مؤقتةو 
 .47ية دائسةحخك

سدتذفيات كانت في األشخاف الدفمية لمجدع، وتدببت المعطع إصابات األعيخة الشارية التي وصمت ووفقًا لتحقيقات السخكد فإن 
ة الجمػية )الذخاييغ واألوردة(، كحلظ إلى واألوعي في العزالت اتتيتك ، وإلىيغمغ عطام الداق لمسراب ةء كبيخ اجد أفي تيذع 
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 فيباإلضافة إلى فقجان الجمج  ،يعفاشخ أ الجخحى كسا ييجد ببتخ ألمخ الحؼ يذكل خصػرة عمى حياةىػ او  .األعراب قصع في
  .أدىع الحجار: الرحفي ، وىػ ما حجث في حالة الجخيح48غ اإلصابةاكمأل األماكغ السرابة، ما استجعى إجخاء عسميات تجسيل

عيخة الشارية كان مجخل الخصاصة صغيخ ومخخجيا واسع وكبيخ، قع الصبية مع نػعية ججيجة مغ اإلصابات باألػاصوتعاممت ال
وكانت كل حالة مغ ىحه اإلصابات تحتاج إلى عجة ساعات في غخف العسميات وتػاجج شاقع شبي مغ عجة تخررات لمتعامل 

مثل إصابة  ،بات في األشخاف العمػية مغ الجدعكانت ىحه اإلصا، و مع الحالة الػاحجة، وكانت مثل ىحه اإلصابات قاتمة
بعيار نارؼ في البصغ أدػ إلى تيتظ داخل أعزاء الجدع،  كل مشيسا ، حيث أصيبوأحسج أبػ حديغ : ياسخ مختجىغيالرحفي

 . 49أشخافيع الدفميةفي  عاصابتي كسا رصج السخكد وفاة جخحى رغع

صمت ندبة استيجافيا ليا وتدتيجف قػات االحتالل السجنييغ ومشيع الرحفييغ في األشخاف الدفمية مغ الجدع، حيث و 
االحتالل يدتيجفػن مشصقة الخكبة في الداق،  جشػد، والخصيخ في ذلظ أن  العػدة الحجودية اتمغ اجسالي جخحى مديخ  (51.0%)

ما يذكل خصخًا كبيخًا عمييا لكػن عزالتيا ىي األضعف، وإذ ما أصيبت فشدبة بتخىا مختفعة )حيث ترل وفقًا لمبخوتػكػالت 
 .50لمجخحى جديع والتدبب في إعاقات%(، وىػ ما يثبت تعسج قػات االحتالل في إحجاث الزخر 35لى ندبة العالسية إ

خة( خالل فعاليات  العػدة،  مديخاتوسجل األشباء السعالجػن في وزارة الرحة ارتفاع ندبة اإلصابة بأعيخة نارية )يعتقج أنيا متفج 
ة لسجخل صغيخ فيسا يحجث السخخج فتح، وفي حاالت أخخػ يكػن امخخجاً  حيث تكػن فتحة مجخل العيار صغيخة وال يكػن ليا

الجدع )كاألمعاء والكبج والبشكخياس والصحال، في حالة اإلصابة في مشصقة البصغ، واألوعية الجمػية  وتزخ  بأحذاء، كبيخة
ممع(  1داخل الجدع ال تديج عغ )والعطام واألعراب والعزالت، في حالة اإلصابة في األشخاف الدفمية(، وعثخوا عمى شطايا 

 .  51التي وصمت السدتذفيات، بسا يعشي أن العيار دخل الجدع وانفجخ داخمو ىححاالت الجخ فقط في كثيخ مغ 

، حيث اإلنجونيديوصمت السدتذفى خصخ االصابات التي وحػل جخاح الذييج أحسج أبػ حديغ، أفاد األشباء السعالجػن أنيا مغ أ
( بعالجو، حيث أصيب بعيار متذطي ن ػ فشيالن و سداعجالو تخجيخ وال ة واألوعية الجمػيةالجخاحخررات )عجة تمغ فخيق باشخ 

، واحتاج خالل العسمية الجخاحية ورشي واألمعاءوالذخيان األ ةالكطخي ةحال والبشكخياس والغجالكمى والصو الحجاب الحاجد  ق ختخ ا
  .52الشديف ، حتى أوقفدم ةوحج غيأكثخ مغ عذخ إلى 

 53ل الخصاص الحؼ تدتخجمو قػات االحتالل اإلسخائيمي مع الستطاىخيغ السجنييغ الفمدصيشييغ، تشاولت وسائل إعالم إسخائيميةوحػ 
ة وتحجث فتحة كبيخة إذا ما صغيخ ، التي تجخل الجدج مغ خالل فتحة الستفجخأو الستذطي أو  االنذصارؼ الخصاص استخجاميا 
ح اجخ في تدبب ت، و رأس متفجخوىي رصاصة ذات  .وتيذع العطام جمػية والمحع البذخؼ وعية البتجميخ األوتقػم  . خخجت مشو

أن الخصاص مغ نػع إلى وتتقاشع ىحه السعمػمات مع اآلثار التي تحجثيا الخصاصات داخل جدع السراب، والتي تذيخ  .ةخصيخ 
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مخكد السيدان لع يتسكغ مغ التحقق مغ متفجخ تتذطى أجداؤه داخل جدج السراب، وىشاك أنػاع كثيخة مغ ىحا الخصاص ولكغ 
 .خبخاء عدكخييغ حػل أنػاع الخصاص السدتخجم لحا فإن االكتفاء بيحه اإلشارة التي تدتشج لػصف األشباء

( مشيع في 5%( مغ الجخحى الرحفييغ بقشابل غاز مباشخة في الجدع، حيث أصابت )18أصيب ما ندبتيع ) وفي سياق مترل
( في الديقان، تدببت ليع بجخاح مختمفة، 22( في الداعج، و)2( في الطيخ، و)3( في الرجر، و)2و) ( في الخقبة،2الخأس، و)

 . 54وأصابت عجد مشيع بكدػر خاصة في الديقان، كسا أعاقت استكسال عسميع الرحفي في حيشو، ولسجة أيام فيسا بعج

مشيع لإلغساء نتيجة استشذاقيع الغاز الحؼ تصمقو %( مغ الجخحى الرحفييغ باالختشاق وتعخض عجد 60فيسا أصيب ما ندبتيع )
قػات االحتالل بكثافة تجاه الستطاىخيغ، والحؼ يشتذخ في السشصقة بكامميا، وعجد مشيع أغسي عميو خالل البث السباشخ، كسا حجث 

 . 55مع الرحفيات: لشا شاىيغ، وغالية حسج، وىجػ عبج الحسيج، وإسالم الدعشػن، وسمدبيل عابج

شباء السعالجػن في مدتذفيات وزارة الرحة أن  ىشاك نػعيات مغ الغاز السدتخجم ليذ مدياًل لمجمػع، بل يحجث حاالت أكج  األو 
باإلجياد والتذشجات والتقيؤ والدعال وتدارع لمبعس يتدبب و  مغ االختشاق واالغساء، ويريب بعس السرابيغ بحاالت عربية،

. 56السجيػل حتى المحطة الغاز ىحا ةر العالج لخصػ  يقملتبدخعة يغ لمسدتذفيات في نبزات القمب، وىػ ما يتصمب نقل السراب
السدتذفيات والشقاط الصبية  ل والصػارغ في مجسع الذفاء الصبي. ويذار إلى أنمجيخ قدع االستقبا ه لسخكد السيدانأكجىحا ما و 

مديل لمجمػع ت إصابات جخاء استشذاق غاز وصم حيث، خض لواستشذاق الغاز أو التعصابات جخاء مختمفة ومتشػعة مغ اإل اً استقبمت أنػاع
كسا وصمت إصابات نتيجة استشذاق غاز كان  لمسرابيغ. تدبب في ضيق بالتشفذ وحخقان في العيػن وسعال شجيجت( شائع االستخجام)

ألشقع الصبية مع مثل ىحه يعاني مغ ارتعاش وتذشجات شجيجة وفي بعس األحيان يؤدؼ إلى فقجان الػعي، تعاممت ا ىاءجخاالسراب 
الحاالت بالصخق االعتيادية ولكغ لع يفمح ذلظ في عالجيا ما تدبب في مزاعفة آالم السراب وحالتو الرحية ما اضصخ األشباء إلى 

ي عميو فنعتج حقغ ميجئو وعالجات ميجئة مع تكثيف عسميات التشفذ الرشاعي والتبخيخ ليع، وىػ ما لع السرابػن إعصاء مثل ىؤالء 
 .58وىػ ما حجث في حالة الرحفي: شالل الحػيحي، الحؼ استشذق غاز أخزخ المػن  .57إصابات الغاز

، إلى السحكسة اإلسخائيمي ة العميا مصالبيغ بسشع 23/4/2118 بتاريخ ،مخكد عجالةو كد السيدان لحقػق اإلندان مخ التسذ ىحا و 
وجاء في االلتساس أن ة، مة لتفخيق السطاىخات في قصاع غد  كػسي الخصاص الحي   جشػدجير االحتالل اإلسخائيمي  مغ استخجام ال

. ةالسفعػل عمى الجير في ىحه الحال جير االحتالل يشتيظ القانػن الجولي  كسا يشتيظ مبادغ القانػن الجستػرؼ االسخائيمي سارؼ 
لشار ضج الستطاىخيغ في قصاع غد ة، كسا غيخ قانػني ة بذكٍل صارخ في كل ما يتعم ق بأوامخ إشالق ا وقج اعتبخت سياسة االحتالل

. ىحه الدياسة ال تخػ أؼ قيسة في ذ عمى مبجأ قجسي ة الحياة والحق أن يا ال تتأس سالمة الجدج، وال عمى أعخاف القانػن الجولي 
ل فأن السطاىخات ىي فعالي ات احتجاج مجني ة غيخ مدم حة لع تذعمى ألجداد الشاس وحياتيع. وأك ج االلتساس   ي أؼ حالٍة كانتك 

أك ج عمى مشع إشالق الشيخان الحي ة بذكل مصمق تجاه الستطاىخيغ: "األعخاف التي تشصبق كسا أؼ تيجيج عمى حياة إندان آخخ. 
عمى السطاىخات السجني ة ىي أعخاف تتبش ى وجية نطخ القانػن الجولي  العخفي  بذأن "تصبيق القانػن والشطام" والتي تع تبش ييا في 

. ىحه األعخاف الكػني ة تشصبق بذكلٍ القزا متداٍو ودون أؼ تسييد عمى السػاششيغ وغيخ السػاششيغ، دون عالقة  ء اإلسخائيمي 
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 انسخكد الشالب . و لسزسػن االحتجاجات، الذعارات، مكان االحتجاجات، واالنتساء التشطيسي  أو االثشي  أو الػششي  لمسذاركيغ فييا
 .59م الخصاص الحي  ضج الستطاىخيغخجابإصجار أمخ فػرؼ  يسشع است

 رفزت السحكسة العميا، الخسيذوفي تصػر الحق يطيخ الحرانة التي تتستع فييا قػات االحتالل ومدئػلييا ضج السالحقة 
، التساسيغ قجميسا عجد مغ السخاكد حقػقية ومشطسات حقػق إندان )مخكد عجالة، مخكد السيدان لحقػق 24/05/2018السػافق 

مدمظ، مخكد الجفاع عغ الفخد، جسعية حقػق السػاشغ(، شالبػا خاللو مشع جشػد االحتالل  -ي غدة، يير ديغ، غيذاهاإلندان ف
 مديخاتوالقشاصة مغ مػاصمة استخجام سياسة إشالق الخصاص الحي عمى الستطاىخيغ العدل في قصاع غدة، ضسغ فعاليات 

 .شفالً  ٠١مجنًيا، بيشيع  ٠٠١اليػم حتى  ٨٧٠٢-٠-٠٧ىخات الدمسية في العػدة الكبخػ، إذ قتل جشػد االحتالل مشح بجء السطا

وتبشت السحكسة ادعاءات جير االحتالل بالكامل، وقالت إن الجشػد أشمقػا الخصاص الحي عمى الستطاىخيغ بذكل قانػني، 
وبعيجيغ عجة  لستطاىخيغ كانػا عدالً جاىميغ أن اعمى الجشػد والسػاششيغ في إسخائيل، مت اً يجج وادعت أن الستطاىخيغ شكمػا خصخاً 

 .مئات مغ األمتار عغ الحجود

، والتي شسمت شيادات السحكسة تجاىمت األدلة والبيشات التي قجمت ضسغ االلتساس وأكج كل مغ مخكد "عجالة" ومخكد السيدان أن
حى وتقاريخ مشطسات دولية وثقت القتل وإصابة السجنييغ في غدة. ورفزت السحكسة كحلظ االشالع عمى السقاشع السرػرة مغ جخ 

عمى العكذ، تبشت السحكسة رواية الجير دون فحز . و لالتي تػثق بعس حاالت إشالق الخصاص الحي عمى الستطاىخيغ العد 
 ."في تجاىل ذكخ السعصيات التي قجمشاىا لمسحكسة حػل عجد الذيجاء والجخحى أو تجقيق، وقال السخكدان إن "تصخف القخار يتجمى

وأشار السخكدان إلى أن "ىحا القخار يتعامل مع الستطاىخيغ كسرجر خصخ عمى حياة سكان إسخائيل وجشػد االحتالل، األمخ الحؼ 
ح االستشتاجات والسعمػمات التي نذختيا السحكسة العميا، وىحا ما يشاقس بذكل واض قخار بحدبيذخعغ إشالق الشار عمييع 

  ."مشطسات حقػق اإلندان الجولية وكحلظ مؤسدات تابعة لألمع الستحجة، الحيغ وثقػا األحجاث في غدة

مخ وأضاف "عجالة" و"السيدان" أن "ىحا القخار يسشح الرالحية الكاممة لجشػد االحتالل مػاصمة الترخف بذكل غيخ قانػني، األ
، بيشيع نداء وأشفال تاريخوآخخيغ عمى يج قػات االحتالل حتى  3111وجخح أكثخ مغ  اً مػاشش 115ذياد الحؼ أدػ الست

واعتبخ السخكدان أن "٪94وشػاقع إنقاذ، وبمغت ندبة مغ أصيبػا في الجدء العمػؼ مغ جدجىع مغ الذيجاء غ يومدعفغ يصحفيو 
ق الخصاص الحي ضج الستطاىخيغ بغدة، ويثيخ شبيات ججية رد السحكسة يسشح الزػء األخزخ لسػاصمة استخجام سياسة إشال

لسخالفة القانػن الجولي بذكل واضح وصخيح، ىحه السخالفات التي انتقجتيا مؤسدات دولية عجيجة بيشيا األمع الستحجة ومحكسة 
 .الجشايات الجولية

  

                                                 
 . http://cutt.us/perTyم(. مركز عدالة وادليزان يلتمسان دلنع االحتالل من استخدام اجلنود والرصاص احلّي ضد مسريات غزّة. الرابط: 2018أبريل  24بيان صحفي مشًتك. ) 59

https://www.adalah.org/uploads/uploads/18030030_K08.doc.pdf
http://cutt.us/perTy
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 والتهصيات الخالصة

يغ والعامميغ في وسائل رحفيستيجاف قػات االحتالل السشطع لمأضيخ التقخيخ مجسػعة واسعة مغ الحقائق التي تذيخ إلى ا
اإلعالم، في سياق انتياكاتيا الجديسة والسشطسة التي تختكبيا بحق السذاركيغ في السديخات الدمسية. ويطيخ التقخيخ تعسج 

شظ  ائل إعالم. واليغ وعامميغ في وسرحفييغ وال سيسا وأنيع يزعػن شارات تطيخ بػضػح شبيعة عسميع كرحفياستيجاف ال
في أن التصػرات األخيخة التي شيجتيا دولة االحتالل والسيسا إقخار قانػن ججيج يجخم كل مغ يقػم بترػيخ جشػد االحتالل خالل 
تعامميع مع السجنييغ الفمدصيشييغ سػاء خالل اعتقال السجنييغ أو مجاىسة السشازل وتفتيذيا أو ىجم وتجخيف السشازل أو تجميخ 

ومشعيع مغ  خػيفيعيغ والعامميغ في الحقل اإلعالمي ييجف لترحفي، يؤكج ما يحىب إليو السخاقبػن مغ أن استيجاف الكاتالسستم
وبالشطخ لكػنيع ليدػا جدءًا مغ الفعل نفدو، أؼ أنيع ، كفعل مشطع يغرحفياستيجاف الويطيخ  .نقل وقائع األحجاث عمى األرض

حقيقة ما تختكبو يع ال يعجو كػنو محاولة يائدة لتخىيبيع وثشييع عغ القيام بػاجبيع في نقل ال يذاركػن في السديخات، فإن استيجاف
وخمز إلى مجسػعة أضيخ التقخيخ بػضػح ارتكاب قػات االحتالل النتياكات جديسة ومشطسة و . تمظ القػات مغ انتياكات جديسة

 مغ الشتائج عمى الشحػ اآلتي:

 واقيدرع ارتجاء يسيدىع في السيجان كلباس يغ الفمدصيشييغ رغع التداميع بارتجاء رحفيال قػات االحتالل اإلسخائيمياستيجفت  (1
(، أو PRESSشعار الرحافة )، وفي كل الحاالت فإن حسل شعار الػسيمة اإلعالمية، أو خػذة ت ستخةمغ الخصاص، أو 

(T.V) عغ  يغرحفيال ابتعادمغ  خغعبالو  يغ والديارات والسعجات التي يدتخجمػنيا.رحفييكػن واضحًا عمى لباس ال
يغ رحفيإفادات شيػد العيان وال األمخ الحؼ تؤكجه ،العػدة مديخاتالستطاىخيغ قجر السدتصاع، خالل تغصيتيع ألحجاث 

 السيدان.مخكد التي جسعيا  أنفديع
ياسر عبد : غيالرحفي، م30/3/2018ودية التي انصمقت مشح قتمت قػات االحتالل اإلسخائيمي خالل تطاىخات العػدة الحج (2

عامًا(  24) وأحمد "دمحم أشرف" حدن أبه حدينعامًا(، ويعسل في وكالة عيغ ميجيا لألنباء،  30) الرحمن مرظفى مرتجى
يغ في سياق استيجافيا السشطع لمرحفييغ، حيث أوقعت رحفيوجاء قتل تمظ القػات لم ويعسل في شبكة بيدان اإلخبارية.

( مشيع 41، )ة( صحفي  24( مغ الرحفييغ، بيشيع )198)وثق مخكد السيدان إصابة حيث عذخات اإلصابات في صفػفيع 
بقشابل غاز  اً صحفي( 36)أصيب  كسابالسصاط،  ةمغمف ةمعجني ةعيخ أب ػاأصيبصحفييغ ( 3) وعجدأصيبػا بأعيخة نارية، 

 الغاز وتمقػا العالج جخاء ذلظ. ( مغ الرحفييغ باالختشاق جخاء استشذاقيع118أصيب ) فيسا، أجدادىعب مباشخة ارتصست
، حيث لتخىيبيع ومشعيع مغ العسلفيع اواستيج يغرحفيتجاه الالشار  إشالقاالحتالل  قػاتتعسج  تذيخ الػقائع والسعصيات إلى (3

ع السشصقة األضعف في الجر  في جشػد االحتالل تعسجوا اصابتو أن   ،في حالة الذييج ياسخ مختجى السيدان مخكدتحقيقات  تذيخ
كحلظ تعسج إصابة بيغ سبائظ السعجن السثبتة عمى ضيخ وبصغ الجرع،  صلػاال دخاألي الػاقية مغ الخصاص، مغ الجانب

أصابػه أسفل الجرع الػاقي مغ الخصاص،  ياسخ قجيح مغ البصغ، والرحفي:لجانب األيدخ الرحفي أحسج أبػ حديغ في ا
 تعسج القتل.ب إضافي يعدز االعتقاددليل  ، وفي ذلظخ والبصغالطيمعترع دلػل وأحسج بخبخ في كسا أصابت الرحفييغ: 

ت حجث إذ وخاصة في الديقان، تعسجت قػات االحتالل إيقاع األذػ بالرحفييغ خالل استيجافيا لألجداء الدفمية مغ أجداميع  (4
كسا  مؤقتة.دائسة أو ة السدتخجمة كدػرًا في عطام الداق، ت قعج الرحفي عغ العسل وتدبب لو إعاقة حخكي الشارية األعيخة

ضيخ ذلظ خالل اشالقيا قشابل الغاز عمى مدتػيات مشخفزة تجاه الرحفييغ والستطاىخيغ، ما يعصي القشبمة سخعة أكبخ 
 ويجعيا كالصمقة الشارية.
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ما ندبتيع قشابل الغاز مغ بشادق جشػدىا بذكل مباشخ تجاه أجدام الرحفييغ، حيث أن  إشالقتعسجت قػات االحتالل  (5
( في 2( مشيع في الخأس، و)5أصابت )و بقشابل غاز مباشخة في الجدع، أصيبػا الجخحى الرحفييغ  مجسػع %( مغ18)

 وأحجثتتدببت ليع بجخاح مختمفة، و ( في الديقان، 22( في الداعج، و)2( في الطيخ، و)3( في الرجر، و)2الخقبة، و)
 .فيسا بعجع الرحفي في حيشو و ت استكسال عسميكدػر خاصة في الديقان، كسا أعاقلعجد مشيع 

القانػن الجولي لحقػق اإلندان ال سيسا اإلعالن العالسي لحقػق انتيكت قػات االحتالل اإلسخائيمي يذيخ التقخيخ إلى أن  (6
حخية الحق في الحياة والحق في التجسع الدمسي و  حيث انتيكتاإلندان والعيج الجولي الخاص بالحقػق السجنية والدياسية، 

. كسا انتيكت إعالن اليػندكػ لسعمػمات ونذخىاى الإػصػل الفي حخية الخأؼ والتعبيخ والحق في والحق لرحفي لعسل اا
 بذأن السبادغ األساسية الخاصة بإسيام وسائل اإلعالم في دعع الدالم والتفاىع الجولي وتعديد حقػق اإلندان.

قػاعج القانػن الجولي اإلنداني خالل تعامميا ت جديسة ومشطسة لانتياكا ارتكبت قػات االحتالل اإلسخائيمي يػضح التقخيخ أن   (7
ليع بػصفيع الحساية السكفػلة  تحتخمولع  والسيسا قاعجتي التسييد والتشاسب والزخورة الحخبية، مع الرحفييغ الفمدصيشييغ،

 حسايةبذأن  1949باتفاقية جشيف  ضافي السمحقمغ البخوتػكػل اإل (79)وفقًا لمسادة مجنييغ وفقًا التفاقية جشيف الخابعة أو 
الرادر عغ مجمذ األمغ الجولي والحؼ يجيغ اليجسات  1738القخار كسا تشتيظ ، وقت الحخبالسجنييغ في  األشخاص

الستعسجة ضج الرحفييغ ومػضفي وسائل اإلعالم واألفخاد السختبصيغ بيع أثشاء الشداعات السدمحة باعتبارىع مجنييغ يجب 
  .يع بيحه الرفةاحتخاميع ومعاممت

اإلجياد ، تدبب االختشاق واالغساء، و في قسع السذاركيغ في السديخاتأن  ىشاك نػعيات مغ الغاز السدتخجم  طيخ التقخيخي   (8
وىػ ما يتصمب نقل السرابيغ  كسا في حالة الرحفي شالل الحػيحي، والتذشجات والتقيؤ والدعال وتدارع في نبزات القمب،

 السجيػل. الغاز ىحا ةر العالج لخصػ  يقملتبدخعة لمسدتذفيات 
مغ الػصػل إلى  ،مغ إصابات خصيخة يعانػن الحيغ يغ الجخحى رحفيلا تحخم   قػات االحتالل اإلسخائيمييػضح التقخيخ أن  (9

، رغع استكسال وزارة الرحة لتمقي العالج أو إلى السدتذفيات داخل الخط األخزخالسدتذفيات الفمدصيشية في الزفة الغخبية 
فمدصيشية إلجخاءات تحػيل عجد مغ الجخحى وسعي الييئة العامة لمذئػن السجنية إلى تشديق مخورىع. وفي تجخل السيدان ال

 عمى ذلظ.  شاىجلمدساح لمرحفييغ: أحسج أبػ حديغ )قبل استذياده(، ويػسف الكخند،  والجيػد التي بحلػىا وعجالة

غ استشكاره الذجيج النتياكات قػات االحتالل الجديسة والسشطسة التي تخقى إذ يعبخ عفإن مخكد السيدان لحقػق اإلندان  وعميو
بالتحخك العاجل واتخاذ التجابيخ الفػرية التي مغ يصالب السجتسع الجولي يغ، فإنو رحفيلسدتػػ جخائع الحخب، التي تختكبيا بحق ال

  كػاجب قانػني وأخالقي. يغ وغيخىع مغ السجنييغرحفيوقف االنتياكات اإلسخائيمية وحساية الشأنيا 

متحقيق في حقػق اإلندان الحؼ يصالب بخفع الحرار عغ غدة وتذكيل لجشة تحقيق دولية لقخار مجمذ سخكد إذ يخحب بالو 
مايػ  18تو الصارئة بتاريخ الحؼ اتخحه مؤخخًا خالل جمدالسختكبة ضج السذاركيغ في مديخات العػدة الدمسية، نتياكات اال

ب سػيدخا بالعسل عمى نحػ عاجل لعقج مؤتسخ لألشخاف الدامية السػقعة عمى اتفاقية جشيف الخابعة، لػقف م، فإنو يصال2018
 اإلسخائيمي التفاقية جشيف الخابعة.  تجاه االنتياكات الجديسة والسشطسة التي تختكبيا قػات االحتالل
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 االتحاد الجولي لمرحفييغ،والحخيات الرحفية ك فييغالسؤسدات السعشية بالرحالفاعمة ال سيسا  الجولية السؤسداتيصالب كسا 
الجولية، معيج  19لجشة حساية الرحفييغ الجولية، مشطسة السادة  الفجرالية الجولية لمرحفييغ، السشطسة الجولية لمرحفييغ،

بتعديد  ،حفييغ العخب، واالتحاد العام لمرلجشة السخاسميغ مغ أجل حخية الرحافةالرحافة الجولية، مشطسة مخاسمػن بال حجود، 
يغ العامميغ في األراضي الفمدصيشية السحتمة، والعسل عمى فزح االنتياكات اإلسخائيمية السػجية ضج رحفيتزامشيع مع ال

 يغ ووسائل اإلعالم، وضج حخية الخأؼ والتعبيخ. رحفيال
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