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قوات االحتالل  املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان يشير فيه إىل أنبيان صادر عن 
مواطنين منهما  7و ،سيارة إسعاف وأصابت مواطنة فلسطينية،قتلت اإلسرائيلي 

للتحرك الفوري لوقف جرائم ، ويدعو اجملتمع الدويل مسعفان يف جنين ورام الله
 ين الفلسطينيينبحق املدني االحتالل

9/8/0202 
 

مواطنة فلسطينية،  ،7/8/0202قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم اجلمعة، املوافق 
بعد إصابتها بعيار ناري يف صدرها، أثناء حماولتها إغالق نافذة منزلها، يف جنين، شمال الضفة 

م من املنطقة، رغويشير املركز إىل أن قوات االحتالل استخدمت قوة مميتة أثناء انسحابها  .الغربية
عدم وجود خطر أو تهديد على حياة اجلنود، وهو ما يندرج ضمن سياسة دأبت تلك القوات على 

 .تنفيذها ضد املدنيين الفلسطينيين، من خالل استهدافهم بالنيران بشكل مباشر وفوري

من جانب آخر، أصابت تلك القوات مساء اليوم نفسه، سبعة مواطنين، منهم مسعفان، خالل 
 .قمع تظاهرة سلمية يف قرية ترمسعيا، شمال شرقي مدينة رام الله، يف الضفة الغربية

فجر اليوم املذكور أعاله، اقتحمت قوات  03:2ووفق حتقيقات املركز، ففي حوايل الساعة 
االحتالل االسرائيلي، حي اجلابريات، جنوب غربي مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، وحاصرت 

أخضعت  .واطن خالد سليمان ابو حسن، بالقرب من مدرسة الرياض باحلي املذكورمنزل عائلة امل
وبعد نحو  .اًفجر 0322نزل، حتى قرابة الساعة تلك القوات املواطن املذكور لعملية استجواب داخل امل

لالنسحاب من املنطقة، أطلقت قوات االحتالل قنبلة صوت،  اً قائق، وأثناء جتمع اآلليات تمهيدد 5
أسفر إطالق النار عن  .أعيرة نارية جتاه منزل املواطن بسام سمودي، املكون من ثالثة طوابق وعدة

عاماً، بعيار ناري يف الصدر،  00إصابة زوجة املواطن املذكور، املواطنة داليا أحمد سليمان ستيتي، 
ا، أن ابنتهم داليوأفادت عائلة املواطنة لباحث املركز،  .اخترق الكبد والبنكرياس والشريان األبهري

أشهر، والثاين عامان، استيقظت من نومها على صوت حركة  9وهي أم لطفلين أحدهما رضيع عمره 
قوات االحتالل واقتحامها املنطقة، وأنها حتركت جتاه نافذة صالون شقتها الواقعة يف الطابق 

جنود االحتالل الذين وخالل ذلك أطلق  .الثالث من املنازل؛ إلغالقها بعد سماع صوت قنبلة الصوت
مترًا من املنزل جتاهها، ما أدى إىل إصابتها يف صدرها، حيث  52يتمركزون يف الشارع على بعد 

وعلى الفور، وصل إىل املنزل  .حتركت عدة خطوات لتسقط وسط الصالون، وهي مضرجة بدمائها
ين، الء مصابين حمتملطاقم سيارة إسعاف للهالل األحمر الفلسطيني، كانت متوقفة يف املنطقة إلخ

ونقل املصابة إىل مستشفى الدكتور خليل سليمان احلكومي باملدينة، وأدخلت غرفة العناية الفائقة؛ 
 .مساء 03:2خلطورة حالتها، حتى اإلعالن عن وفاتها يف حوايل الساعة 
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أنه ، الذي نقل املواطنة ستيتي، عاما3ً: بو قبيله،أوأفاد سائق سيارة اإلسعاف، أيمن حممد 
سمع صوت انفجار قنبلة صوت، أعقبه إطالق أربعة أعيرة نارية من مكان تمركز قوات االحتالل 

من مكان توقفه أمام منزل عائلة سمودي، وأنه شعر بعدها  اً متر 52اإلسرائيلي على بعد حوايل 
بضربة يف سيارة اإلسعاف، وخالل ذلك سمع األهايل يصرخون عن وجود إصابة يف املنزل، حيث 

نقل  والحقا بعد .أسرع مع باقي املسعفين لنقلها، وتبين أنها املواطنة داليا ستيتي، وحالتها حرجة
املواطنة املصابة، تبين أن سيارة اإلسعاف أصيبت بعيارين ناريين اخترق أحدهما وسط السيارة 

اح  اجلنمن اجلهة اليسرى ونفذ إىل اجلانب األيمن خلف كرسي ضابط اإلسعاف، والعيار الثاين يف
 .األيسر للسيارة خلف كرسي السائق الذي كان يجلس عليه

مساء يوم اجلمعة نفسه، قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، تظاهرة  0322ويف حوايل الساعة 
سلمية يف قرية ترمسعيا، شمال شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، انطلقت من وسط القرية 

، وخالل قمع املتظاهرين .احتجاجاً على التوسع االستيطاين يف املنطقةجتاه املدخل الرئيسي لها، 
( مواطنين بجروح، منهم مسعفان، هما3 املسعف 7استخدام قوات االحتالل القوة املفرطة، وأصابت )
عاماً، وأصيب بقنبلة غاز يف الوجه، وحممد 07يف شركة إسعاف األسمر، حمزة حممد معايل،

 . اإلغاثة الطبية، وأصيب بعيار معدين يف القدم، وقنبلة غاز يف الوجهعاماً، وهو مسعف يف09ملش،
 .وأصيب البقية باألعيرة املعدنية يف االجزاء السفلية من أجسادهم

يدين املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان بشدة جريمة مقتل املواطنة ستيتي، ويرى فيها 
دنيين الفلسطينيين، وإطالق النار بنية القتل دليالً جديداً على استهتار قوات االحتالل بحياة امل

جتاههم جملرد االشتباه بهم، وبما يخالف مبدأ الضرورة، ودون أن يكون هناك ما يهدد حياة اجلنود 
 .باخلطر

كما يدين املركز استهداف قوات االحتالل سيارات اإلسعاف واملسعفين يف جنين ورام الله، 
لدولية التي نظمت قواعد حماية رجال املهمات الطبية، بمن ما يشكل انتهاكا صارخًا للمعايير ا

 .فيهم طواقم اإلسعاف وسياراتهم ومنشآتهم الطبية، وفق قواعد القانون اإلنساين الدويل

ويكرر املركز دعوته اجملتمع الدويل للتحرك الفوري لوقف جرائم االحتالل، ويجدد مطالبته 
جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة يف املادة األوىل لألطراف السامية املتعاقدة على اتفاقية 

من االتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن حتترم االتفاقية وأن تكفل احترامها يف جميع األحوال، 
من االتفاقية بمالحقة املتهمين باقتراف خمالفات جسيمة  301كذلك التزاماتها الواردة يف املادة 

من اتفاقية جنيف الرابعة  307ذه االنتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة لالتفاقية، علماً أن ه
حلماية املدنيين وبموجب البروتوكول اإلضايف األول لالتفاقية يف ضمان حق احلماية للمدنيين 

 .الفلسطينيين يف األرض احملتلة



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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