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  تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية حول االستخدام اإلسرائيلي املفرط

  ١ للقوة ضد االنتفاضة الفلسطينية 
  

  ٢٠٠٠/تشرين األول
  منظمة العفو الدولية

  إسرائيل واألراضي احملتلة
  االستخدام املفرط للقوة املميتة

 MDE 15/41/00: رقم الوثيقة ٢٠٠٠تشرين األول / أكتوبر 
  
  

للمعايير الدولية، ال يجوز للموظفين املكلفين بإنفاذ القانون استخدام األسلحة النارية إال إذا وفقاً 
وال يمكن استخدام . تحقيق النتيجة املرجوةخرى غير فعالة أو من دو أي أمل بظلت الوسائل األ

صابات األسلحة النارية ضد األشخاص، بعد توجيه حتذيرات مناسبة إليهم، إال ملنع وفيات أو إ
وعندما يطلق النار  .خطيرة عندما تكون الوسائل األقل تطرفاً غير كافية لتحقيق هذه األهداف

املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون عليهم احترام أرواح الناس واحملافظة عليها والتقليل إىل أدنى 
ن بإنفاذ القانون وتشدد املعايير على أنه ال يجوز للموظفين املكلفي. حد من اإلصابات واألضرار

اللجوء إىل االستخدام املعتمد لألسلحة النارية الذي يتسبب يف الوفاة إال عندما يتعذر جتنبه 
  .باملرة حلماية أرواح الناس

  
  املقدمة

فلسطيني بينهم  ١٠٠ما جمموعه  ٢٠٠٠أيلول /سبتمبر  ٢٩قتلت قوات األمن اإلسرائيلية منذ 
مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب، وعدم إجراء حتقيقات وأدى إفالت . طفالً ٣٠أكثر من 

من األشخاص على أيدي قوات األمن، إىل انهيار حكم القانون واستجابة  يف وفاة عدد كبير
لبواعث القلق إزاء األنباء املتكررة حول استخدام قوات األمن اإلسرائيلية للقوة املفرطة املؤدية إىل 

ليات احملافظة على األمن خالل املظاهرات التي قام بها الفلسطينيون، إزهاق األرواح، يف عم
تشرين األول إىل إسرائيل واألراضي /أكتوبر ٤بعثت منظمة العفو الدولية بمندوبين اثنين يف 

احملتلة للتحقيق يف استخدام القوة من جانب قوات األمن اإلسرائيلية يف ضوء املعايير الدولية 
  .سلحة النارية من جانب املوظفين املكلفين بإنفاذ القانونالستخدام القوة واأل

ولقد لفتت . وال يتناول هذا التقرير إال االستخدام املفرط للقوة من جانب قوات األمن اإلسرائيلية
منظمة العفو الدولية االنتباه إىل انتهاكات أخرى خطيرة حلقوق اإلنسان وقعت يف إسرائيل 

  ا املناطق اخلاصة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وستواصل واألراضي احملتلة، بما فيه
 .مهمة تقصي احلقائق يف الزيارة املقبلة التي تقوم بها إىل املنطقة )١

وزار مندوبا املنظمة، وهما أحد موظفيها والدكتور ستيفن ميلز، وهو من كبار ضباط الشرطة 
الشرطة عن ضبط النظام العام السابقين يف اململكة املتحدة وله دراسات عديدة حول مسؤولية 

                                                            
  حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية  ١
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يف القدس وشمال إسرائيل : بصورة دقيقة، عدداً من املناطق التي جرى فيها استخدام القوة املميتة
زار املندوبان (؛ ويف الضفة الغربية )رابة وسخنينزار مندوبا منظمة العفو الدولية الناصرة وع(

وتلقى ). نتزاريم وخان يونس ورفح زار املندوبان تقاطع(ويف قطاع غزة ) رام الله ونابلس
املندوبان معلومات من املنظمات الفلسطينية واإلسرائيلية والدولية يف حماولة لرصد أوسع 

  .منطقة ممكنة
ن الذين شاركوا يف املظاهرات التي جرت اعتباراً من يويف القدس وداخل اسرائيل، فإن املتظاهر

يتلق املندوبان معلومات تفيد أن املتظاهرين  أيلول قاموا بإلقاء احلجارة، ومل/سبتمبر ٢٩
ويف الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم أن معظم . استخدموا األسلحة النارية يف هذه املظاهرات

املظاهرات ضمت متظاهرين قاموا بإلقاء احلجارة، إال أن أفراد قوات األمن التابعين للسلطة 
  . عدد من املناسبات ضد قوات األمن اإلسرائيليةالفلسطينية وسواهم استخدموا األسلحة النارية يف

واستناداً إىل حتقيقات منظمة العفو الدولية، بما يف ذلك الزيارات امليدانية إىل املناطق التي جرت 
 ٢٩فيها املظاهرات، فإنها تشعر بالقلق من أنه عند احلفاظ على األمن أثناء املظاهرات ابتداءً من 

قوات األمن اإلسرائيلية بصورة متكررة إىل االستخدام املفرط للقوة ، جلأت ٢٠٠٠أيلول /سبتمبر
املميتة يف ظروف مل تكن فيها حياة أفراد قوات األمن وال سواهم عرضة خلطر داهم، مما أدى إىل 

كما تشعر املنظمة بالقلق من أن قوات األمن أعاقت تقديم . وقوع عمليات قتل بغير وجه حق
  .رحى يف عدد من احلاالتاملساعدة الطبية إىل اجل

وتدعو منظمة العفو الدولية إىل إجراء حتقيق دويل مستقل، يتواله خبراء يف القضاء اجلنائي 
وسواهم من اخلبراء املشهود لهم بالنزاهة واحلياد للتحقيق يف جميع عمليات القتل وغيرها من 

، يف ظروف تشير إىل ٢٠٠٠ أيلول/سبتمبر ٢٩االنتهاكات اخلطيرة حلقوق اإلنسان التي وقعت منذ 
احملتلة بما أنها ارتكبت على نحو يتعارض مع القانون واملعايير الدولية، يف إٍسرائيل واألراضي 

  .فيها املناطق اخلاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وجنوب لبنان
ات تشرين األول املرة األوىل التي أودى فيها استخدام قو/أكتوبر –أيلول /وليست فترة سبتمبر

فقد لقي املتظاهرون واملتفرجون، ومن : األمن اإلسرائيلية للقوة املميتة بحياة الفلسطينيين
 – أيلول/، يف سبتمبر ١٩٩٣ – ١٩٨٧ضمنهم العديد من األطفال، حتفهم خالل انتفاضة األعوام 

  .ويف حوادث أخرى عديدة ٢٠٠٠أيار /ومايو ١٩٩٦تشرين األول / أكتوبر
ه املمارسات قد استمرت، لعدة أسباب من بينها عدم إجراء أي حتقيق من وتعتقد املنظمة أن هذ

جانب احلكومة اإلسرائيلية يف املالبسات احمليطة باحلاالت السابقة لالستخدام املفرط للقوة، 
والتقاعس عن تقديم اجلناة إىل العدالة، وإجراء تغيير على صعيد املمارسة يف استخدام القوة من 

  .يف أعقاب عمليات القتل هذه للوفاء باملعايير الدولية حلقوق اإلنسان جانب قوات األمن
لذا تدعو منظمة العفو الدولية احلكومة اإلسرائيلية إىل املباشرة دون إبطاء بإجراء مراجعة لعملية 

احلفاظ على األمن أثناء املظاهرات بما يكفل يف املستقبل تماشي ممارسات قواتها األمنية مع 
  .الدولية، وبالتايل احترام احلق يف احلياة وحمايتهاملعايير 

  
  اخللفية

بجروح  ٢٠٠أيلول قتل يف القدس ما ال يقل عن خمسة أشخاص وأصيب أكثر من / سبتمبر  ٢٩يف 
. عقب صالة اجلمعة يف املسجد األقصى) حائط املبكى(بعد إلقاء احلجارة على احلائط الغربي 

واندلعت على أثر ذلك املظاهرات احتجاجا على عمليات القتل هذه، واتسع نطاقها بعدما شاهد 
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والتي  عاماً ١٢على شاشات التلفزيون املعاناة الطويلة للطفل حممد الدرة البالغ من العمر الناس 
انتهت بوفاته بعد إطالق النار عليه عند تقاطع نتزاريم يف قطاع غزة على أيدي قوات األمن 

ت ويف األيام التالية، اندلع .أيلول فيما كان والده يحاول حمايته/ سبتمبر  ٣٠اإلسرائيلية يف 
 –مظاهرات غالباً ما حتولت إىل مصادمات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات األمن اإلسرائيلية 

كما جرت مظاهرات يف القصبات  .يف مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة –أحياناً بشكل يومي 
قتيالً من العرب يف إسرائيل وأصيب مئات  ١١والقرى العربية الواقعة داخل إسرائيل، وسقط 

ويف بعض املناسبات، قام أفراد قوات األمن الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة أو . ونآخر
كما سقط كل من الفلسطينيين واإلسرائيليين . سواهم بإطالق النار على قوات األمن اإلسرائيلية

ضحايا النتهاكات خطيرة حلقوق اإلنسان، بما يف ذلك عمليات قتل ارتكبها أفراد بصفتهم 
تشرين األول، أقدمت حشود فلسطينية غاضبة على قتل جنديين /أكتوبر ١٢ويف . صةاخلا

احتياطيين يف اجليش اإلسرائيلي كانا حمتجزين لدى الشرطة الفلسطينية؛ وأعقب ذلك عمليات 
قصف انتقامية، من قبل اإلسرائيليين، على مراكز السلطة الفلسطينية يف خمتلف البلدات 

  .شخصاً بجروح ٣٠لغربية وقطاع غزة أدت إىل إصابة نحو الفلسطينية يف الضفة ا
  

  :املعايير الدولية وأنظمة إطالق النار املعتمدة من جانب جيش الدفاع اإلسرائيلي
ايير الدولية اخلاصة باملواظفين املكلفين بإنفاذ القانون على أن دور هؤالء، بمن فيهم عتنص امل 

تنفيذ القانون، هو حماية احلقوق اإلنسانية جلميع فروع القوات املسلحة عندما تتوىل مهام 
  :األشخاص واحترامها وحماية أرواحهم واحلفاظ عليها

اإلنسان  ةماقيامهم بواجبهم، يجب على املوظفين املكلفين بإنفاذ القانون احترام كريف سياق "
الثانية من املادة ". ع األشخاص والدفاع عنهايموحمايتها واحلفاظ على احلقوق اإلنسانية جل

وتتضمن ). مدونة قواعد السلوك(مدونة قواعد السلوك اخلاصة باملوظفين املكلفين بإنفاذ القانون 
  .هذه احلقوق احلق يف احلياة

ال يجوز للموظفين املكلفين بإنفاذ القانون استخدام القوة إال عندما تكون ضرورية للغاية وبالقدر "
ويوضح التعليق على هذه املادة أن . من مدونة قواعد السلوك املادة الثالثة ".الالزم ألداء واجبهم

يجب بذل كل جهد ممكن "كما يذكر بالتحديد أنه . استخدام األسلحة النارية يعتبر إجراء متطرفاً
  ."الستبعاد استخدام األسلحة النارية، وبخاصة ضد األطفال

لحة النارية ضد األشخاص إال يف يجب على املوظفين املكلفين بإنفاذ القانون عدم استخدام األس"
حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن أشخاص آخرين ضد خطر وشيك يتهدد حياتهم أو يلحق بهم 

 ٩املادة ". غير كافية لتحقيق هذه األهداف فاًوفقط عندما تكون الوسيلة األقل تطر.. إصابة خطيرة 
رية من جانب املوظفين املكلفين بإنفاذ من املبادئ األساسية حول استخدام القوة واألسلحة النا

  ).املبادئ األساسية(القانون 
للحفاظ  ال يجوز اللجوء إىل االستخدام املميت املعتمد لألسلحة النارية إال عندما يستحيل تفاديه"

  ).من املبادئ األساسية ٩املبدأ ". (على األرواح
  تفاديه، على املوظفين املكلفين كلما أصبح االستخدام القانوين لألسلحة النارية أمراً يستحيل "

  ...بإنفاذ القانون 
  التقليل إىل أدنى حد من األضرار واإلصابات، واحترام أرواح الناس واحلفاظ عليها؛) ب
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يف أسرع وقت ضمان تقديم املساعدة واملعونة الطبية إىل أي أشخاص جرحى أو مصابين ) ج
  ).املبدأ اخلامس من املبادئ األساسية". (ممكن

يف حاالت الوفاة واإلصابة اخلطيرة، يجب إرسال تقرير تفصيلي دون إبطاء إىل السلطات "
  ).من املبادئ األساسية ٢٢املبدأ ( ".اخملتصة املسؤولة عن املراجعة اإلدارية واإلشراف القضائي

ة باستخدام األسلحة النارية والواردة يف األوامر التي يصدرها وتنص اللوائح اإلسرائيلية اخلاص
  :على أن) أي الضفة الغربية(جيش الدفاع اإلسرائيلي بشأن إطالق النار يف يهودا والسامرة 

خرين، وعندما يستحيل حياة اآلتخدم سالحًا، يف حال وجود خطر داهم على حياته أو ساجلندي سي
  .املهاجم بغير استخدام السالحالدفاع عن النفس بفعالية ضد 

  .وحده، بالقدر الضروري لدرء اخلطرويهدف إطالق النار إىل إصابة املهاجم 
   .وال يجور إطالق النار إال عندما يظل اخلطر حمدقاً

على احلاجة إىل جلوء اجلنود أوالً " الشغبطريق تفريق "تها، تشدد الفقرة املعنونة ويف الوثيقة ذا
  : ائل غير املميتة لتفريق املشاركين يف أعمال الشغبإىل استخدام الوس

  .وتشير اللوائح إىل أنه لتفريق الشغب، يجب أوالً دعوة املشاركين فيه إىل التفرق
وإذا مل ينته الشغب خالل فترة زمنية معقولة، تسمح باستخدام وسائل لتفريق املتظاهرين وفق 

  :املراحل التالية
 .موع وخراطيم املياه واملفرقعات وقنابل الصعق اليدويةالغاز املسيل للد: وسائل مثل .١
 .إطالق طلقات حتذيرية يف الهواء .٢
 ).RRNMو  Roma GGو  RM املدونات(إطالق رصاص مطاطي  .٣

ولن يتم االنتقال من مرحلة إىل أخرى إال إذا مل تؤد املرحلة السابقة إىل وضع حد للشغب 
ويمكن تخطى إحدى املراحل، إذا مل تكن وسائل معينة يف متناول الشرطة، أو  .املصحوب بالعنف

  .إذا كانت غير قابلة للتطبيق يف ظروف احلادثة
ويتم استخدام وسائل تفريق الشغب واالنتقال من مرحلة إىل أخرى وفق األوامر الصادرة عن 

  .القائد
الرصاص املطاطي، يف تفريق الشغب، عندئذ وإذا أخفق استخدام جميع الوسائل األخرى، بما فيها 

يجب بذل حماولة إلنهاء الشغب أو رمي احلجارة، "لكن أوالً . يجوز استخدام الرصاص البالستيكي
  ".بوسائل أخرى لتفريق املظاهرات

  
  نمط املظاهرات

النظام رغم أنه يف املصادمات الناجمة عن أعمال الشغب، جند فروقاً كبيرة يف عملية احلفاظ على 
أخرى،  من ناحية احملتلة بين إسرائيل والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل من ناحية، واألراضي

  .فإن الطرق املستخدمة يف قمع املظاهرات مل تختلف اختالفاً كبيراً
ي معلومات حول استخدام أومل يتلق املندوبان، داخل إسرائيل والقدس الشرقية التي جرى ضمها، 

لألسلحة النارية، لذا مل يكن هناك خطر جدي على أرواح أفراد قوات األمن اإلسرائيلية الفلسطينيين 
ورغم أن بعض املتظاهرين داخل إسرائيل حاولوا، دون جناح كما بيدو، . اجملهزة جتهيزاً جيداً 

دت أنباء حول استعمالها، وعلى أي حال، ال تشكل قنابل رصنع قنابل مولوتوف، إال أنه نادراً ما و
شرطة جمهزة بمعدات جيدة ومدربة على ن احلجارة تهديداً خطيراً لقوات املولوتوف، شأنها شأ

وفيما يتعلق بقواعد احلفاظ على األمن، أبلغ ناطق باسم جيش الدفاع . السيطرة على أعمال الشغب
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ظاهرات اإلسرائيلي مندوبي منظمة العفو الدولية أن الدور القيادي يف احلفاظ على األمن أثناء امل
احلدود التي جتري داخل إسرائيل يسند إىل الشرطة، ورغم أنه يمكن استدعاء اجليش وشرطة 

ومن ناحية أخرى، يقوم جيش الدفاع اإلسرائيلي داخل األراضي احملتلة بدور تنفيذ . ملساعدتها
راضي األ اجليش كما يف بيد أنه سواء تولت الشرطة الدور القيادي كما يف إسرائيل أو. القانون

احملتلة، فإن الوسائل املستخدمة يف التصدي للمتظاهرين كانت متشابهة، وغلبت عليها بقوة 
  .الطرق العسكرية بدل  الطرق الشرطية الرامية إىل السيطرة على املظاهرات العنيفة وتفريقها

ات ن الصالحيمتاهة م" أوسلو للسالم"ويف األراضي احملتلة، تركت العملية التي بدأت بعملية 
من % ٩٨، يخضع جزء صغير من األراضي التي تضم يف الضفة الغربية" أ " ففي منطقة . القضائية

ويف . السكان، للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على صعيد الشؤون األمنية واملدنية معاً
، بينما املكونة من عدد من القرى، تتوىل السلطة الفلسطينية مسؤولية الشؤون املدنية" ب"املنطقة 

. ، تتمتع إسرائيل بالسيطرة الكاملة"ج"تتوىل إسرائيل مسؤولية مطلقة عن األمن، ويف املنطقة 
وغالباً ما تكون الطرقات التي تصل بين املناطق حتت السيطرة اإلسرائيلية، وتشكل املناطق 

  .اخلاضعة للسيطرة الفلسطينية" ب"الواقعة على جانبيها جزءاً من املنطقة 
  

  التي تم التوصل إليها النتائج
جلأت قوات األمن اإلسرائيلية، يف سياق احلفاظ على األمن أثناء املظاهرات األخيرة، إىل استخدام 

  .الوسائل العسكرية بدل الوسائل الشرطية الالزمة حلماية أرواح الناس
احملتلة نمطاً سرائيل واألراضي إوقد اتبعت املظاهرات واالضطرابات التي وقعت يف جميع أنحاء 

فالفلسطينيون كانوا يحتشدون، . مميزاً كاد يصل إىل حد الطقس الديني الذي ال يمكن احلياد عنه
ل الفلسطينيين على تغالباً بصورة عفوية بعد املشاركة يف اجلنازات أو لالحتجاج على عمليات ق

ظم من جانب جمموعات وكانت بعض املظاهرات تن. أيدي قوات األمن اإلسرائيلية يف اليوم السابق
وكان يجري احتجاج أو تنظيم . تصدر دعوات إىل التحرك أو تدعو األطفال إىل اخلروج من املدارس

، يف الضفة الغربية وقطاع غزة، عادة ما يكون نقطة تفتيش للجنود "موقع رمزي"مسيرة إىل 
كون املوقع أرضاً تعود اإلسرائيليين أو طريقاً مؤدية إىل مستوطنة إسرائيلية؛ ويف إسرائيل قد ي
وضمت بعض . بمصادرتها ملكيتها يف املاضي للسكان الفلسطينيين وقامت السلطات اإلسرائيلية

ونادراً ما كانت منظمة أو خاضعة عند احتشادها : املظاهرات مئات ال بل آالف األشخاص
ة للسلطة يف املناطق اخلاضع(وانطالقها، إلشراف منظميها أنفسهم أم للشرطة الفلسطينية 

ويوجد . وعادة يفوق عدد املتظاهرين عدد أفراد قوات األمن لكن هذا ال يحدث دائماً). الفلسطينية
شخصاً أو أكثر، يكونون مستعدين  ٥٠قد يبلغ عدد أفرادها . عادة جمموعة أساسية من املتظاهرين

  .إللقاء احلجارة والتقدم إىل األمام يف مواجهة قوات األمن
من املتظاهرين وأفراد قوات األمن أنفسهم غالباً ما يسعون إىل احملابهة، علماً أن ويبدو أن كال 

) كما يسميها جيش الدفاع اإلسرائيلي" نقاط االشتعال"أو (قوات األمن تعرف املواقع الرمزية 
وغالباً ما تتمركز أعداد كبيرة عند النقطة املذكورة بانتظار جميء املتظاهرين وعندما يرى 

الذي تقل (رون، الذين غالباً ما يضمون يف صفوفهم نسبة كبيرة من األطفال والفتيان املتظاه
، قوات األمن اإلسرائيلية، املتواجدة عادة بأعداد كبيرة، بيدأون عادة بإلقاء )عاماً ١٨أعمارهم عن 

لية اإلسرائي احلجارة، وأحياناً، القنابل احلارقة ويف جميع األحيان تقريباً تكون قوات األمن
حممية جيداً، ومتمركزة على مسافة من املتظاهرين حتت غطاء جيد يف حصون عسكرية صغيرة 
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. أو خلف أسالك شائكة أو مزودة بدروع واقية ملكافحة الشغب، فال يكون للحجارة أثر يذكر
هددت أرواح أفراد قوات األمن  –أو حتى القنابل احلارقة  –وبالتأكيد ال يمكن القول إن احلجارة 

اإلسرائيلية يف أي من احلاالت التي درستها منظمة العفو الدولية ومع ذلك قد تبدأ قوات األمن 
وخالل دقائق تطلق قوات األمن  بإلقاء قنابل الغاز املسيل للدموع، ويحصل تصعيد سريع جداً،

. رصاص مطاطي أو معدين مطلي بالبالستيك وذخيرة حية –اإلسرائيلية النار من أسلحة فتاكة 
هذه أساليب تكتيكية جيدة إذا : "وكما قال السيد ميلز معلقاً . وتصبح اإلصابات اخلطيرة حمتمة

  ".أراد املرء حمو أعدائه عن بكرة أبيهم، وهي ليست للحفاظ على األمن
تلوا أفراداً يف قوات األمن الفلسطينية ومزودين باألسلحة النارية قوكان بعض الفلسطينيين الذين 

على قوات األمن اإلسرائيلية، إال أن أغلبية األشخاص الذين قتلوا كانوا يشاركون  ويطلقون النار
ويف حاالت عديدة، مل تلحق أضرار باملمتلكات أو . يف مظاهرات تشكل احلجارة سالحها الوحيد

وأحياناً كانت تنصب كمائن . يهدد أرواح أفراد قوات األمن أو املقيميننشأ خطر فوري 
ويف معظم احلاالت مل يتفجر . اكن معزولة على الطرقات الواقعة خارج املدنللمتظاهرين يف أم

وأحياناً ال تصل قوات األمن إىل . الغضب إال بعد رؤية قوات األمن التي كان العنف موجهاً نحوها
ويف . املوقع الرمزي التي جتري فيه املظاهرة، فتتفرق احلشود بعدها من دون وقوع أي حادثة

د يكون لقوات األمن اإلسرائيلية مبرر يف حماية أرواح الناس، لكن كان بإمكانها حاالت أخرى، ق
استخدام جمموعة متنوعة من التكتيكات غير املميتة لوقف املظاهرة فعلياً من دون تعريض أي 

ومن الواضح أن اخليار املدروس هو استخدام القوة املميتة التي تنطوي . من اجلانبين خلطر يذكر
  .نيران كثيفة وإيقاع إصابات ووفيات، بدل استخدام القوة غير املميتة على إطالق

وقال جندي موجود يف إحدى نقاط التفتيش اإلسرائيلية العديدة التي تتحكم بحركة الدخول 
كما : "واخلروج من املناطق اخلاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية ملندوبي منظمة العفو الدولية

وكرر هذا التقييم للموقف الناطق باسم جيش الدفاع اإلسرائيلي، ". تعرف نحن يف حالة حرب
عندما سأله مندوبا منظمة العفو الدولية ملاذا ال يجرى التحقيق يف حوادث تنطوي على وفيات، 

، وعندما سئل الحقاً ملاذا ال يقلل جيش الدفاع اإلسرائيلي من وقوع "هذا وضع حربي: "قائالً  فرد
  ".كان بإمكاننا أن نوقع عشرة أضعاف اإلصابات احلالية: "اإلصابات، أجاب الناطق

ويجب على احلكومات وأجهزة تنفيذ القانون تطوير جمموعة من الوسائل على أوسع نطاق ممكن، 
وتزويد املوظفين املكلفين بتنفيذ القانون بأنواع خمتلفة من األسلحة والذخائر التي تسمح 

ويجب أن تتضمن تطوير أسلحة غير قاتلة تشل . الناريةبالتمييز يف استخدام القوة واألسلحة 
القدرة على احلركة، وتستعمل يف أوضاع مناسبة، بغية احلد من استخدام الوسائل التي يمكن أن 

وللغرض ذاته، يمكن تزويد املوظفين املكلفين بتنفيذ . تسبب وفاة األشخاص أو أصابتهم بجروح
لدروع واخلوذات والصدرات الواقية من الرصاص ووسائل القانون بمعدات للدفاع عن النفس مثل ا

املبدأ الثاين من . "النقل الواقية من الرصاص، للتقليل من احلاجة إىل استعمال أي نوع من األسلحة
  املبادئ األساسية 

يجب على املوظفين املكلفين بإنفاذ القانون، أثناء قيامهم بواجبهم، أن يستخدموا، قدر "
وال يمكنهم استخدام . غير عنيفة قبل اللجوء إىل استخدام القوة واألسلحة النارية املستطاع، وسائل

ظلت الوسائل األخرى غير فعالة أو بدون أمل يرجى يف حتقيق  القوة واألسلحة النارية إال إذا
  املبدأ الرابع من املبادئ األسياسية ."النتيجة املتوخاة
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فإن املظاهرة التي تسفر عن وقوع إصابات طفيفة  حيث يكون من واجب الشرطة حماية اجلمهور،"
يف صفوف اجلمهور تعتبر أنها تكللت بالنجاح الباهر، رغم وقوع بعض اإلصابات الطفيفة ويف 

ويمكن للشرطة يف تلك . بعض الظروف إصابات أكثر خطورة يف صفوف الشرطة، تدعو لألسف
و وفيات، ويشعر اجلمهور أياً كانت الظروف أن تفاخر بأنها منعت وقوع إصابات أكثر خطورة أ

ويتمنى القائد العسكري . أصوله، باالمتنان لها على تعريض أفرادها للمخاطر حفاظاً على األمن
التقليل إىل أدنى حد من اخملاطر التي يتعرض لها جنوده وزيادة اإلصابات يف صفوف العدو إىل 

وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، ويعرف بينما يتمنى قائد الشرطة احلفاظ على األمن . أقصى حد
  ".أنه عندما يفعل ذلك، سيعرض رجال الشرطة للخطر

  .الدكتور ستيفن ميلز
االنتهاك بشكل ثابت للمعايير الدولية حلقوق اإلنسان وقواعد االشتباك اإلسرائيلية التي ال تسمح 

  باستخدام األسلحة النارية إال عند وجود خطر داهم على احلياة
للمعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، يبدو حدوث انتهاك واسع النطاق للوائح قوات  وفقاً

إذ كانت تتوفر بسهولة جمموعة واسعة من الوسائل غير . املظاهراتاألمن نفسها اخلاصة بتفريق 
طلي وبيدو استخدام الرصاص املعدين امل. القاتلة لتفريق املتظاهرين، لكنها مل تستعمل كما يظهر

وقد قبل . باملطاط واألسلحة النارية يف تفريق جميع املظاهرات إجراءً مقبوالً لدى قوات األمن
جيش الدفاع اإلسرائيلي ذلك وبرره يف حمادثاته مع منظمة العفو الدولية، على أساس أنه كان 

  . هناك خطر على األرواح يف جيمع املناسبات
األسلحة يف معظم املواقع التي زارها مندوبا منظمة  وظهرت دالئل على استخدام كمية هائلة من

العفو الدولية، بما يف ذلك صناديق القنابل، وعلب الغاز املسيل للدموع، والطلقات املعدنية املطلية 
ويف النقاط الفردية التي أوردت األنباء أن وحدات قوات األمن فيها . باملطاط والذخيرة احلية

. اهرين، كشفت عمليات التفتيش وجود العشرات من الطلقات الفارغةشوهدت تطلق النار على املتظ
. ولدى زيارة العديد من النقاط بالقرب من مواقع املظاهرات، اتضح أن مئات الطلقات قد أطلقت

وأشارت عملية جتميع الرصاصات والطلقات املعدنية املطلية باملطاط والذخيرة احلية 
رح املظاهرات، والتي سقطت على املنازل احمليطة باملوقع، واملستعملة من خمتلف األعيرة من مس

وأشارت األضرار التي حلقت . إىل االستخدام واسع النطاق للقوة التي يحتمل أن تسبب الوفاة
باجلدران واختراق الرصاص للممتلكات اجملاورة ملكان املظاهرات إىل غياب التحكم بإطالق 

  .ق نار عشوائي بصورة متعمدةالنيران واجتاهها، إن مل يكن هناك إطال
وكانت نسبة كبيرة من اجلرحى والقتلى من األطفال املوجودين عادة، ويف أغلب األحيان، يف 

كما قتل أيضاً املارة واألشخاص . خالل املظاهرات صفوف أولئك الذين يلقون احلجارة
ويبدو أن العديد من األشخاص قتلوا بنيران مميتة . املوجودون داخل منازلهم ورجال اإلسعاف

رديئة التصويب؛ بينما جرى استهداف آخرين عمداً يف مناسبات عديدة، كما تشير دراسات 
لتي قتل فيها أطفال، مل يكن هناك خطر حمدق ويف العديد من املواقع ا. احلاالت املبينة أدناه

  .بأرواح رجال الشرطة، وال كان هناك توقع معقول خلطر مستقبلي
تشير االحتماالت إىل أن األسلحة املستخدمة يمكن أن تسبب املوت، وأنها مناسبة للمعارك 

  .احلربية، وليس للحفاظ على األمن أثناء املظاهرات العنيفة
ومن غير تاجها اجليش يف املعارك احلربية يحالتي تختلف أسلحة السيطرة على اجلموع عن تلك "

املناسب يف األوضاع التي تشهد اضطرابات أمنية استخدام نيران األسلحة األوتوماتيكية 
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والبنادق وغيرها من الطلقات ذات الدرجة العالية من االختراق، أو الرصاصات التي تصل إىل 
ويؤدي أحيانًا استخدام هذه األسلحة إىل قتل شخص غير . عيدة وتقتل من هذه املسافاتمسافات ب
وقد يعود ذلك إىل التصويب غير الدقيق والرديء لنيران األسلحة، واستخدام طلقات . مستهدف

شديدة االختراق أو عالية السرعة تقتل أشخاصًا بعيدين عن أولئك املستهدفين بها، أو موجودين 
على اآلثار التي  ةأدلة وافيوقد عثر املندوبان على . هم خارج منطقة االضطراباتيف منازل

أحدثتها الطلقات خارج منطقة االضطرابات، على البيوت السكنية وغيرها من املباين التي ليس 
." لها عالقة واختراق تلك املباين، موقعة األضرار واإلصابات والصدمات يف صفوف شاغليها

  الدكتور ميلز 
كما أن الرصاص املعدين املطلي باملطاط، والذي غالباً ما يستخدم يف إسرائيل للسيطرة على 

قاتل، وبخاصة عندما يطلق، كما يحدث يف أغلب األحيان، من مدى أقرب من  اجلموع، هو أيضاً
 متراً واملسموح به بموجب اللوائح واألنظمة يف كل من إسرائيل واألراضي ٤٠املدى األدنى البالغ 

وأظهر فحص أجري يف مستشفى املقاصد بالقدس للمعطيات الواردة، من مظاهرات جرت . احملتلة
  .جنم عن رصاص معدين مطلي باملطاطحديثًا، أن نصف اإلصابات القاتلة 

وهذه املقذوفات ليست مطاطاً أو مادة بالستيكية بسيطة، لكنها تتألف من أساس معدين مطلي، 
، بطبقة رقيقة جداً من املطاط، ويف حالة املقذوفات األسطوانية، يف حالة املقذوفات الكروية

ملم،  ١٧انية حوايل ويبلغ القطر اخلارجي للمقذوفات الكروية واألسطو. بطبقة أكثر سمكاً بقليل
ملم؛ وكان أقل من ذلك  ٣ويصل سمك املطاط إىل نحو . ملم ١٨سطوانات قرابة ويبلغ طول األ

لذا، فإن مقاس األساس أكبر من ذلك املستخدم يف . لتي فحصناهابالنسبة للذخائر الكروية ا
، فهو أشبه بالرصاص ٠٠مثل خردق صيد الطرائد الكبيرة عيار املميتة  ذخيرة بنادق اخلردق

سرعة ودقة، إال أن لديه قوة كبيرة على اختراق أنسجة وومع أنه قد يكون أقل وزناً . املعدين الصلب
رتطام والصدمة، عند نقطة االرتطام واالختراق وما حولها، ويحتمل أن اجلسم وتمزيقها، بفعل اال

   .يسبب إصابة قاتلة من مسافة قريبة
املندوبان أي معلومات تشير إىل أن قوات األمن اإلسرائيلية استخدمت طلقات أسطوانية ومل يتلق 

تفتقر هذه و .أكبر على شكل هراوة أو طلقات أسطوانية مطاطية أو بالستيكية أصغر حجماً
املقذوفات إىل الدقة، لكن هناك احتمال أقل من تسببها بإصابات قائلة إذا استخدمت من مسافات 

قريبة يف الصراعات، بينما حتتفظ بالقدرة على تفريق املتظاهرين وتظهر قدرة قوات األمن 
ية يف حفاظها اإلسرائيلية على احلفاظ على األمن أثناء املظاهرات من دون استخدام األسلحة النار

فمثال جرى . على األمن أثناء املظاهرات العنيفة التي تقوم بها جماعات املعارضة اليهودية
احلفاظ على األمن أثناء املظاهرات العنيفة التي قام بها اليهود األصوليون املتطرفون يف القدس 

أن املتظاهرين ورغم . من دون اللجوء إىل األسلحة النارية ١٩٩٩آب /تموز وأغسطس/يف يوليو
اشتكوا يف بعض احلاالت من استخدام القوة املفرطة ضدهم عند استعمال الهراوات يف تفريق 

املظاهرات املتسمة بالعنف، مل يتم قط إطالق النار على أي مظاهرة نظمتها جماعة يهودية، حتى 
فلسطينية يف بعض األحيان، أعاقت قوات األمن اإلسرائيلية وال .باستخدام الرصاص املطاطي

  .وصول املساعدة الطبية، وتم أحياناً استهداف سيارات اإلسعاف واملسعفين الطبيين
عندما تخشى قوات األمن من وجود خطر على أفراد اجلمهور، بسبب حادثة أو اضطرابات عامة، 

من واجبها أن حتاول تأمين مرافق طبية كافية حلماية أرواح اجلماهير، والتقليل من خطر إحلاق 
ويف عدد من املناسبات مل يستطع الضحايا احلصول على املساعدة الطبية بسبب . األذى بها
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انتشار قوات األمن اإلسرائيلية والقيود املفروضة على حركة الناس؛ ويف بعض احلاالت أدت 
عمليات التأخير التي تسببت بها قوات األمن إىل تدهور احلالة الصحية للجرحى، وأحياناً على 

ويقتضي من قوات األمن أن تكفل تقديم املساعدة واإلسعاف الطبي ألي جريح يف . يرنحو خط
  .أسرع وقت ممكن

تشرين األول؛ بعدما تقاعست السلطة /أكتوبر ١وقد تويف أحد جرحى شرطة احلدود اإلسرائيلية يف 
من دو أن قوات األبيو. الفلسطينية عن إخالئه بواسطة سيارة إسعاف من ضريح يوسف يف نابلس

فقد تويف بسام . اإلسرائيلية قد استهدفت حتى األشخاص الذين ساعدوا على نقل اجلرحى
بعدما أطلقت . وهو سائق سيارة إسعاف يعمل لدى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني. البلبيسي

أيلول عند تقاطع نتزاريم يف /سبتمبر ٣٠القوات اإلسرائيلية النار عليه وأصابته يف صدره يف 
يحاولون، كما  وكان بسام البلبيسي وزمالؤه يف حينها. غزة؛ بينما كان يف سيارة إسعافقطاع 

عاماً ومن والده جمال الدرة، اللذين أصيبا  ١٢البالغ من العمر ورد، االقتراب من حممد الدرة 
 وقد تويف. كالهما بجروح ناجمة عن طلقات نارية؛ بعدما أطلق اجلنود اإلسرائيليون النار عليهما

  .حممد الدرة متأثراً بجروحه
  

  عدم إجراء التحقيقات يف املالبسات احمليطة بعمليات القتل
يبدو أن قوات األمن اإلسرائيلية مل تقدم تقارير حول كل وفاة ناجمة عن إطالق أعيرة نارية من 

  .نها ملزمة بذلك بموجب املعايير الدوليةين املكلفين بتنفيذ القانون، إذ إجانب املوظف
ووفقاً لألنباء الواردة يف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، تعتزم احلكومة اإلسرائيلية تعيين قاض 
 ٢٩للتحقيق يف املصادمات التي وقعت بين الشرطة والفلسطينيين يف اجلليل بشمال إسرائيل بعد 

، مل لتشرين األو/أكتوبر ١٧تباراً من واع. ومل يتضح نطاق اختصاص هذا التحقيق. أيلول/سبتمبر
وعلى أية . التحقيقتستطع منظمة العفو الدولية احلصول على معلومات تشير إىل وضع آلية لهذا 

حال، من الواضح أنه لن يجري التحقيق يف الوقت ذاته بعمليات القتل التي ارتكبتها قوات األمن 
ة العفو تشرين األول بين مندوبي منظم/ أكتوبر ١١ويف اجتماع عقد يف . يف األراضي احملتلة

عن تنفيذ القانون يف الدولية وناطق باسم جيش الدفاع اإلسرائيلي، وهو املسؤول األساسي 
. ب بها جيشه لها ما يبررهااألراضي احملتلة، أوضح الناطق أنه يشعر بأن كل حالة وفاة تسب

يعيشون حتقيقات يف الوفيات التي حدثت يف صفوف الفلسطينيين الذين نه يستحيل إجراء وقال إ
يف مناطق السلطة الفلسطينية، ألن جيش الدفاع اإلسرائيلي غير متواجد يف تلك املناطق وال يعرف 

  .حتى أسماء الذين توفوا
لقد كان من الواجب إجراء حتقيق كامل يف . كذلك مل جتر السلطة الفلسطينية حتقيقات يف الوفيات

الفلسطينية بواسطة التحريات اجلنائية مقتل كل فلسطيني يف املنطقة اخلاضعة لسيطرة السلطة 
وبحسب املعلومات التي حصل عليها . يف مسرح اجلريمة واستجواب الشهود بواسطة تشريح اجلثث

مندوبا املنظمة، مل جتر مثل هذه التحقيقات يف أي مناسبة؟ وأبلغ األطباء الفلسطينيون 
إليهم يف أي مناسبة إجراء  املتخصصون يف الطب الشرعي منظمة العفو الدولية أنه مل يطلب

  .لجثثتشريح ل
سطيني والسلطة الفلسطينية اعتبرا أن حياة كل فرد من الذين قتلوا يف لومن الواضح أن الشعب الف

أقيمت لهم جنازات كبيرة، وغالباً ما أدت إىل فقد . األراضي احملتلة كانت مهمة بالنسبة إليهما
ويتم لف القتلى بالعلم الفلسطيني ويعتبرون . تلىاملزيد من املظاهرات وسقوط املزيد من الق
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تشرين األول، يف / أكتوبر ١٢أيلول و/ سبتمبر ٢٩شخصاً بين  ٨٠بيد أنه تويف أكثر من . شهداء
املناطق اخلاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية من دون إجراء حتقيق صحيح، ومن دون تشريح 

لعدالة إذا كان الضحايا قد قتلوا بصورة غير اجلثث، ومن دون أدنى توقع بتقديم اجلناة إىل ا
مشروعة، وأدى إىل نشوء وضع مل يعد فيه أي فلسطيني يثق بالعدالة، وبالتايل ال حتترم سيادة 

  .القانون
  حاالت للدراسة

  القدس
أيلول وفلسطيني آخر عندما / سبتمبر  ٢٩قتل أربعة فلسطينيين يف باحة املسجد األقصى يف 

ر على اجلموع التي كانت تلقي احلجارة بالقرب من مستشفى املقاصد يف أطلقت الشرطة النا
  . شرطياً وبجروح ٧٠فلسطيني و ٢٠٠وأصيب أكثر من . القدس

وحدث تصعيد سريع، . شرطي إىل املسرح ١٠٠٠وكانت الشرطة تتوقع حدوث اضطرابات وأرسلت  -
األسلحة النارية والرصاص  من دون بذل أي حماولة جادة الستخدام وسائل أخرى قبل اللجوء إىل

حائط (عند احلائط الغربي ) اليهود(وألقيت احلجارة األوىل على املصلين . املعدين املطلي باملطاط
فأطلقت الشرطة قنابل صوتية، ولكن خالل دقائق بعد الظهر؛  ١,٢٠عند حوايل الساعة ) املبكى

باملطاط يمكن أن حتدث اقتحمت حرم املسجد األقصى وأخذت تطلق طلقات معدنية مطلية 
بعد الظهر،مل  ١,٣٠ومع ذلك بعد إخالء املصلين عند حائط املبكى، بحلول الساعة . إصابات قاتلة

يعد املصلون اليهود معرضين خلطر اإلصابة بجروح، وكان بإمكان الشرطة مغادرة منطقة 
ة وطوال عدة ساعات، بيد أنها استمرت يف إطالق النار، رداً على احلجارة، بصورة متقطع. األقصى

 .ومل تستخدم قنابل الغاز. بدا خاللها أن التصويب كان سيئاً
فقد أطلقت النار على كثير من . ال يبدو أن إطالق الرصاص استهدف الذين كانوا يلقون احلجارة -

 .احلجارة، ومل يشاركوا بأي حال يف إلقاء األشخاص الذين أتوا إىل املسجد للصالة والعبادة
دقيقة يف  ٢٠و  ١٥جلرحى ما بين خرت وصول سيارات اإلسعاف وإخالء اقوات األمن أقيل إن  -

 .عدد من احلاالت
  

  املظاهرات التي جرت داخل إسرائيل
أيلول / سبتمر  ٢٩بلدة وقرية يف خمتلف أنحاء إسرائيل ابتداءً من  ٣٠عمت املظاهرات أكثر من  -

يف حيفا ورين بالقرب من  مثالً –ها الشرطة وقد مرت بسالم املظاهرات التي مل تعترض. فصاعداً
ويف أم الفحم، وبعد يومين من . ومن دون وقوع خسائر يف األرواح –الناصرة وغيرها من القرى 

املظاهرات التي أسفرت عن خسائر يف األرواح، مل تأت الشرطة يف اليوم الثالث، وانتهت املظاهرة 
 .من دون وقوع أي إصابات

ويف بعض احلاالت، وبخاصة يف شمال إسرائيل يف الناصرة وأم الفحم وسخنين وعرابة،  -
أي : املتبعة يف غزة والضفة الغربيةاستخدمت الوسائل العسكرية ذاتها للحفاظ على األمن 

التصدي للمتظاهرين بالقوة، والتصعيد السريع يف إطالق الرصاص املعدين املطلي باملطاط 
 .املظاهرات دون بذل أي حماولة الستخدام الوسائل غير املميتة يف تفريق والذخيرة احلية من

وأحياناً بعد وفاة أحد املتظاهرين؛ بدا أن قوات األمن كانت تلجأ إىل استعمال قنابل الغاز املسيل  -
 .للدموع بكميات هائلة وكان املتظاهرون يتفرقون
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تشرين األول، جتمع / أكتوبر  ٢املصادف وعند حوايل الساعة الثانية من بعد ظهر نهار االثنين 
املتظاهرون يف قرية عرابة وخرجوا بمسيرة خارج القرية إىل موقع رمزي ألراضي القرية 

املصادرة يف بساتين الزيتون الواقعة بالقرب من مقلب للنفايات، عند مكان مل يكن املتظاهرون 
الشرطة بمن فيهم اجلنود وأفراد  وكان رجال. يشكلون فيه أي خطر على األرواح أو املمتلكات

القوات اخلاصة، متمركزين على املنحدرات الواقعة فوق مكان جتمع املتظاهرين؛ فأطلقوا قنابل 
شخص،  ٢٠٠الغاز املسيل للدموع، ثم هجموا على املتظاهرين الذين كان يبلغ عددهم نحو 

فقتل متظاهران . تشارهممستخدمين الرصاص املعدين املطلي باملطاط والذخيرة احلية عند ان
وكان أصيل عسلة من . عاماً ١٧، وأصيل حسن عسلة، عمره عاماً ٢٢هما عالء خالد ناصر، عمره 

وقد مكث يف . عربية –التي عملت من أجل إقامة صداقة يهودية " بذور السالم"مناصري جماعة 
ص جماعة بذور السالم خميم اجلماعة يف مريالند بالواليات املتحدة األمريكية، وكان يرتدي قمي

ويقول الشهود إنهم رأوه يتعرض للضرب على أيدي قوات األمن حتى سقط على . عندما تويف
وأبلغ الشهود منظمة العفو الدولية أنه تم . األرض، وأطلقت عليه النار يف عنقه من مسافة قريبة

ملفروضة على احلركة النار عليه، لكنها مل تصل بسبب القيود ااستدعاء سيارة إسعاف بعد إطالق 
ونقل أصيل يف سيارة خاصة إىل مركز حيفا الطبي يف سخنين . من جانب رجال الشرطة واجلنود

ثم نقل إىل مستشفى آخر يف نهاريا، بعد أقل من ساعة، لكن جرى . لتلقي إسعافات أولية طارئة
مستشفى نهاريا، ولدى وصوله إىل . عند عدة نقاط تفتيش تأخير سيارة اإلسعاف التي كانت تقله

وقال والده احملزون . حاول األطباء فوراً إجراء عملية جراحية له، لكنهم مل يتمكنوا من إنقاذه
  ".يف الظروف العادية تعمل الشرطة يف خدمة الناس؛ وال تقتلهم: "ملندوبي منظمة العفو الدولية

  
  األراضي احملتلة/ السلطة الفلسطينية 

ذكر الشهود يف بعض املناسبات أن الشرطة الفلسطينية وسواها أطلقت النار على جيش الدفاع  -
وزعم الناطق باسم السلطة الفلسطينية أن هذا مل يحصل إال بعد أن . اإلسرائيلي وشرطة احلدود

كن ل. أطلقت قوات األمن اإلسرائيلية رصاصاً معدنياً مطلياً باملطاط وذخيرة حية على املتظاهرين
جندياً إسرائيلياً كان يحرس ضريح يوسف يف نابلس أصيب بجروح نتيجة طلقات أطلقها 

بأمان إىل نقله فلسطيني على الضريح؛ وقد تويف بعد أن تقاعست السلطة الفلسطينية عن تأمين 
 .املستشفى

 ظهرت أدلة يف رام الله ونابلس وقطاع غزة توحي بأن تكتيكات التصدي العنيف للمتظاهرين -
لذين كانوا يلقون احلجارة، سرعان ما حتولت إىل استخدام الرصاص املطاطي؛ وتم استخدام ا

 .الذخيرة احلية بصورة متكررة
ظهرت أدلة دامغة على أن جيش الدفاع اإلسرائيلي قام يف مناسبات عديدة بفتح النيران على  -

ى يف صفوف املتظاهرين الذين كانوا يرمون احلجارة، مما أدى إىل سقوط قتلى وجرح
الفلسطينيين، بينهم أطفال، يف أحيان مل تكن فيها أرواح أفراد قوات األمن أو سواهم معرضة خلطر 

 .وشيك
ورام الله وبيت  أشارت الرصاصات التي اخترقت املنازل احمليطة بمواقع املظاهرات يف نابلس -

دى أحياناً إىل مقتل أو الذخيرة احلية كان سيئاً يف كثير من األحيان، مما أ حلم إىل أن تصويب
 .جرح أشخاص ال عالقة لهم باملظاهرات
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كما ظهرت أدلة على أن أشخاصاً ال عالقة لهم باملتظاهرين، لكنهم كانوا مارين يف مناطق تقع  -
مثالً قتل مصطفى (إلطالق النار وقتلوا أحياناً  اضمن مدى نيران املواقع اإلسرائيلية، تعرضو

، وقتل ٢٠٠٠تشرين األول / أكتوبر  ٥ديق له يف بيت ساحور يف فراجة بينما كان يسير مع ص
، كما زعم على يد جندي بيعد عنه ٢٠٠٠تشرين األول / أكتوبر ٨عاماً، يف  ٤٣هشام مقبل، عمره 

 ).مئات األمتار عند بوابة مستعمرة نتزاريم يف قطاع غزة
يين وإعاقة عملية إخالء وظهرت أدلة على إطالق النار على سيارات اإلسعاف واملسعفين الطب -

فمثالً ورد أن حممد سامي اجلعبري، وهو ممرض يعمل لدى جمعية الهالل األحمر . اجلرحى
تشرين األول، بينما كان يضع جريحاً / أكتوبر  ٦الفلسطيني، قد أصيب بعيار ناري يف خده يف 

  .على نقالة يف باب الزاوية باخلليل
عاماً، يجلس على منحدر صخري خارج  ١٢غ من العمر أكتوبر، كان سامر طبنجة، البال ١ويف 

منزله، وهو واحد من أعلى املنازل يف نابلس، بصحبة عمه وآخرين يراقبون أعمال الشغب التي 
وحامت فوقهم طوافة هجومية حربية إسرائيلية وانتشرت القوات . متر حتتهم ٥٠٠تبعد حوايل 

. ودخل عمه إىل البيت وحلق به الفتى. ر تقريباًمت ٧٠٠اإلسرائيلية على التل املقابل، على بعد 
ونقل سامر . وشعر العم فجأة أن سامر طبنجة يمسك بخصره؛ فقد أصيب الفتى بطلقات يف بطنه

  .طبنجة الذي كان ينزف بشدة إىل املستشفى على وجه السرعة، لكن تعذر إنقاذ حياته
الدولية اآلثار التي ترتبت على مظاهرة تشرين األول، شهد مندوبا منظمة العفو / أكتوبر  ١٠ويف 

وأعلن عن وفاة سامي . ألقيت خاللها احلجارة يف رفح التي تقع على الطرف اجلنوبي لقطاع غزة
ليون النار على حشد فتحي أبو جزار بعد إصابته بجروح يف رأسه، عندما أطلق اجلنود اإلسرائي

الصغار، الذين كانوا يلقون احلجارة ، معظمهم من تالمذة املرحلة االبتدائية شخص ٤٠٠يضم 
وكان الشبان األكبر سناً قد شجعوا األطفال على . وأصيب ستة آخرون بجروح. على موقع إسرائيلي

وخلص املندوبان إىل أن أرواح اجلنود اإلسرائيليين، الذين كان . مغادرة مدارسهم والتظاهر
سياجين من األسالك الشائكة، مل تكن  موقعهم حمصناً جداً ويقع بعيداً عن ملقي احلجارة وراء

. معرضة للخطر من جانب ملقى احلجارة، ومل يكن هناك مبرر الستخدام القوة املؤدية إىل املوت
  .وقد تويف سامي أبو جزار يف اليوم التايل، عشية عيد ميالده الثاين عشر

  
  التوصيات

  إىل األمم املتحدة
دولياً مستقالً يتواله خبراء يف القضاء اجلنائي وسواهم ري حتقيقًا تحدة أن جتيجب على األمم امل

من اخلبراء املشهود لهم بالنزاهة واحلياد، للتحقيق يف جيمع عمليات القتل وغيرها من 
يف إسرائيل  ٢٠٠٠أيلول / سبتمبر  ٢٩منذ نسان التي وقعت إلاالنتهاكات اخلطيرة حلقوق ا

لسيطرة السلطة الفلسطينية وجنوب لبنان، يف  واألراضي احملتلة، بما فيها املناطق اخلاضعة
ويجب أن تتوفر . ظروف تشير إىل أنها جرت على نحو يتعارض مع القانون واملعايير الدولية

من فيهم واحلق الكامل يف مقابلة الشهود، بللجنة التحقيق الوسائل للقيام بالعمل املنوط بها 
ويجب إذاعة التقرير . سطينية، واألدلة املاديةالعاملون يف صفوف قوات األمن اإلسرائيلية والفل

  .الذي تصدره
  إىل احلكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلطسينية

  .تعاوناً تاماً مع هذا التحقيق ئيل والسلطة الفلسطينية أن تبديايجب على إسرا



١٣ 
 

 نون وحمايةويجب أن تويل إسرائيل والسلطة الفلسطينية أهمية فائقة للحفاظ على سيادة القا
  .أرواح الناس وسالمتهم
  إىل احلكومة اإلسرائيلية

يف ضوء النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية فيما يتعلق باالستخدام املفرط للقوة من 
  ،جانب قوات األمن اإلسرائيلية

يد قوات األمن اإلسرائيلية وجيش يلية اتخاذ إجراءات فورية تكفل تقيجب على احلكومة اإلسرائ
والشرطة اإلسرائيلية وشرطة احلدود، باملعايير الدولية التي تنظم سلوك  اع اإلسرائيليالدف

املوظفين املكلفين بتنفيذ القانون، واستخدام القوة واألسلحة النارية، وبالتايل احترام احلق يف 
  .احلياة وحمايته

من أثناء املظاهرات من وعلى احلكومة اإلسرائيلية املباشرة بإجراء مراجعة لعملية احلفاظ على األ
دون إبطاء، بحيث تكفل يف املستقبل بأن تتماشى ممارسات قواتها األمنية يف احلفاظ على األمن 

  .أثناء املظاهرات مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان
وعلى احلكومة اإلسرائيلية أن تقدم إىل العدالة جميع األشخاص الذين يشتبه يف أنهم مسؤولين عن 

  .القتل غير املشروعة، يف حماكمات تتمشى مع املعايير الدولية عمليات
ع ميوعلى احلكومة اإلسرائيلية تقديم تعويضات، بما يف ذلك دفع تعويض مادي، إىل أسر ج

  .ضحايا عمليات القتل غير املشروعة
  

 



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

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


