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الضغط على الزناد َخياٌر أول:
حصاد قتل الفلسطينيين على يد الجيش 

والمستوطنين اإلسرائيليين خالل عام 2022

ملخص تنفيذي
القتــل  عمليــات  فــي  كبيــًرا  ارتفاًعــا   2022 عــام  شــهد 

التــي ارتكبهــا الجيــش اإلســرائيلي ضــد الفلســطينيين، 

إذ ســجلت أعــداد القتلــى فــي الضفــة الغربيــة ارتفاًعــا 

بنســبة 82% مقارنــة بعــام 2021، وارتفاًعــا بنحــو خمســة 

2020 بعــام  مقارنــة   )%491( أضعــاف 

يقــّدم تقريــر »الضغــط علــى الزنــاد َخيــاٌر أول« معطيــات 

القــوات  ارتكبتهــا  التــي  القتــل  حــاالت  عــن  تفصيليــة 

ضــد  إســرائيليين  مســتوطنين  جانــب  إلــى  اإلســرائيلية 

ميدانــي  توثيــق  علــى  بنــاء  وســياقاتها،  الفلســطينيين 

إســرائيل  أّن  علــى  تدلــل  شــهادات  ويعــرض  ومكتبــي، 

علــى  ممنهجــة  بــإرادة  الحــاالت-  غالبيــة  –فــي  عملــت 

المــس بأهــم الحقــوق األساســية التــي أقرتهــا مواثيــق 

الحيــاة«. فــي  »الحــق  اإلنســان؛ وهــو  حقــوق 

فلسطينيون يحملون جثمان الطفلة آالء قدوم التي قتلت خال قصف إسرائيلي فيما كانت تلهو أمام منزل عائلتها بحي الشجاعية - رويترز - 5 أغسطس 2022
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الضغط على الزناد َخياٌر أول:
حصاد قتل الفلسطينيين على يد الجيش 

والمستوطنين اإلسرائيليين خالل عام 2022

ــر  ــق المرصــد األورومتوســطي فــي هــذا التقري ــق فري وّث

ومســتوطنين  اإلســرائيلي  الجيــش  قــوات  قتــل  قتــل 

إســرائيليين 204 فلســطينيين فــي عــام 2022، منهــم 

142 مــن الضفــة الغربيــة، بواقــع 69.6% مــن إجمالــي 

القتلــى، و37 مــن قطــاع غــزة، بواقــع 18.1% مــن إجمالــي 

القتلــى، و20 مــن القــدس بواقــع 9.8%، و5 مــن البلــدات 

العربيــة داخــل إســرائيل، بواقــع 2.4%. وال تشــمل هــذه 

عرضيــة  حــوادث  فــي  قتلــوا  ا  فلســطينيًّ  18 اإلحصائيــة 

قطــاع  فــي  منهــم   16 اإلســرائيلية—  الهجمــات  خــال 

غــزة و2 فــي الضفــة الغربيــة.

القتلــى  مــن  األكبــر  العــدد  جنيــن  محافظــة  ســّجلت 

والمحافظــات  المــدن  بباقــي  مقارنــة  الفلســطينيين 

ا بمــا يمثــل  الفلســطينية، حيــث قتــل فيهــا 55 فلســطينيًّ

بنســبة  قتيــًا   35 نابلــس  تليهــا  القتلــى،  مــن   %26.9

17.1%، وارتبــط ذلــك بزيــادة وتيــرة عمليــات االقتحــام التــي 

وتنفيذهــا  للمحافظتيــن  اإلســرائيلية  القــوات  نفذتهــا 

فيهمــا. خاصــة  عمليــات 

ــر  ــل أكب ــن أّن شــهر أغســطس/آب 2022، شــهد مقت وتبي

 42 بواقــع  واحــد،  شــهر  فــي  الفلســطينيين  مــن  عــدد 

قتيــًا— بمــا يمثــل 20.5 % مــن إجمالــي عــدد القتلــى، 

وال يشــمل ذلــك 16 آخريــن قتلــوا خــال الشــهر نفســه 

وزادت  غــزة.  قطــاع  فــي  محليــة  صواريــخ  ســقوط  جــراء 

شــّنه  الــذي  الهجــوم  نتيجــة  الشــهر،  ذلــك  فــي  األعــداد 

الجيــش اإلســرائيلي ضــد نشــطاء ومواقــع حركــة »الجهــاد 

اســم  عليــه  وأطلــق  غــزة  قطــاع  فــي  اإلســامي« 

ــام، يليــه شــهر  »الفجــر الصــادق«، والــذي اســتمر ثاثــة أي

أكتوبــر/ تشــرين أول الــذي شــهد مقتــل 28 فلســطينًيا، 

ومــن ثــم شــهر أبريــل/ نيســان بواقــع 23 قتيــًا، ونوفمبــر/ 

قتيــًا،   18 أيلــول  وســبتمبر/  قتيــًا،   20 ثــان  تشــرين 

الغربيــة  الضفــة  فــي  جميعهــم  قتيــًا،  آذار 17  ومــارس/ 

وشــرقي القــدس.

أن  الضحايــا  وطبيعــة  القتــل  ســياقات  تحليــل  أظهــر 

ــر  ــوا مــن المدنييــن غي ــى كان ــن القتل 125 شــخًصا مــن بي

المنخرطيــن فــي أي أعمــال مواجهــات، بمــا يمثــل %61.2 

قتلــوا  شــخًصا   17 لهــم  يضــاف  القتلــى،  إجمالــي  مــن 

أو  )طعــن  فرديــة  هجمــات  تنفيــذ  محاوالتهــم  خــال 

المســلحين  مــن  شــخًصا   62 قتــل  حيــن  فــي  دهــس(، 

الفلســطينيين الذيــن كانــوا يعملــون إمــا بشــكل فــردي أو 

منخرطيــن ضمــن مجموعــات مســلحة، وغالبيتهــم ُقتلــوا 

خــال اشــتباكات أو محاولــة تنفيــذ عمليــات ضــد أهــداف 

إســرائيلية.

ُتشــير هــذه المعطيــات أّن أهــداف الجيــش اإلســرائيلي 

كانــت -فــي معظــم الحــاالت- أشــخاًصا مدنييــن، حيــث 

ُقتــل جــزء كبيــر مــن هــؤالء فــي عمليــات وســياقات ال مبــرر 

لهــا، ولــم يشــّكل وجودهــم خطــًرا أو تهديــًدا محدًقــا علــى 

حيــاة أفــراد القــوات اإلســرائيلية.

 وفــق توثيــق المرصــد األورومتوســطي، شــهد عــام 2022 

اقتحامــات  أو  مواجهــات  خــال  فلســطينًيا   81 مقتــل 

أو  الفلســطينية  للمــدن  اإلســرائيلي  الجيــش  نفذهــا 

قــرب الحواجــز العســكري، بمــا يمثــل 38.6% مــن إجمالــي 

ســياقات القتــل.
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الضغط على الزناد َخياٌر أول:
حصاد قتل الفلسطينيين على يد الجيش 

والمستوطنين اإلسرائيليين خالل عام 2022

وعلــى مــدار العــام، قتل 30 فلســطينًيا خــال عمليات قتل 

مســتهدف، إلــى جانــب 4 أشــخاص ُقتلــوا فــي عمليــات 

مشــابهة ولكنهــم لــم يكونــوا مســتهدفين. ومــن األحــداث 

الافتــة هــذا العــام عــودة إســرائيل إلــى هــذه السياســة 

بعــد ســنوات مــن التوقــف فــي الضفــة الغربيــة خاصــة، إذ 

نّفــذت أول عمليــة مــن هــذا النــوع فــي 8 فبرايــر/ شــباط، 

ــا لمركبــة كان  عندمــا نصبــت قــوة إســرائيلية خاصــة كميًن

يســتقلها ثاثــة شــّبان مــن أبــرز النشــطاء المســلحين فــي 

مدينــة نابلــس؛ وهــم »أدهــم مبروكة«، و«محمــد الدخيل«، 

و«أشــرف مبســلط«، وقتلتهــم بأكثــر مــن 90 رصاصــة. 

تظهــر المعلومــات التــي وّثقهــا التقريــر أّن 158 مــن القتلى 

وشــظاياها،  ناريــة  بأعيــرة  اســتهدافهم  جــّراء  ســقطوا 

وتركــزت اإلصابــات فــي معظــم الحــاالت بالجــزء العلــوي 

القصــف  جــراء  شــخًصا   37 ُقتــل  بينمــا  الجســم،  مــن 

الجــوي والمدفعــي، و4 جــراء تعرضهــم للدعــس المتعمــد، 

وفلســطيني واحــد بعــد تعرضــه للطعــن مــن مســتوطن، 

وفلســطيني واحــد بســبب الغــاز المســيل للدمــوع، وآخــر 

مــن خــال عبــوة ناســفة ُوضعــت لتصفيتــه، واثنــان جــراء 

التنكيــل والترهيــب.

عمليــة   32 اإلســرائيلية  القــوات  تنفيــذ  التقريــر  يوثــق 

ــذ أو  ــذت بعــد ادعــاءات بتنفي إعــدام ميدانــي، منهــا 18 ُنّف

محاولــة تنفيــذ عمليــة طعــن أو دعــس ضــد إســرائيليين 

قــرب حواجــز أو نقــاط تمركــز إســرائيلية، والبقيــة كانــت 

غالًبــا دون أي مبــرر أو لمجــرد االشــتباه.

تظهــر المعطيــات أّن األطفــال كذلــك كانــوا هدًفــا لقــوات 

الجيــش اإلســرائيلي خــال عــام 2022، إذ وّثــق التقريــر 

ــداءات نفذتهــا  ــوا فــي هجمــات واعت ــل 41 طفــًا قتل مقت

القــوات اإلســرائيلية.

وقتلــت القــوات اإلســرائيلية 8 نســاء فلســطينيات خــال 

عــام 2022، منهــن 5 مــن الضفــة الغربيــة، )ثــاث ُقتلــن 

فــي عمليــات إعــدام ميدانــي، واثنتــان خال اقتحــام األحياء 

الفلسطـــينيــــــــــة(، أمــا فــي قطـــــــــاع غزة، فقـــــــــــد قتلت 

3 نســاء، خــال الهجــوم اإلســــرائـــيلي علــى قطــــــــــــاع 

غــزة، فــي أغســطس/ آب.

ــن  ــد توفــي ســتة معتقلي ــل، فق ــوادث القت ــب ح ــى جان إل

ــر مشــمولين  فلســطينيين فــي الســجون اإلســرائيلية )غي

ــرة خــال  ــة كبي ــة(، بينهــم ســيدة، وهــي حصيل باإلحصائي

المعتقليــن  حصيلــة  ترتفــع  هــؤالء،  بوفــاة  واحــد.  عــام 

الذيــن توفــوا فــي الســجون اإلســرائيلية إلــى 233 معتقــًا 

منــذ احتــال األراضــي الفلســطينية عــام 1967.
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الضغط على الزناد َخياٌر أول:
حصاد قتل الفلسطينيين على يد الجيش 
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مقدمة
ينتهــج الجيــش اإلســرائيلي سياســة إطــاق النــار والقــوة 

المفرطــة بهــدف القتــل وإيقــاع اإلصابــات خــال عمليــات 

للمــدن  ينفذهــا  التــي  المتكــررة  والتوغــل  االقتحــام 

الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية، 

ــي دون تمييــز  ــا يســتخدم القصــف الجــوي والمدفع فيم

خــال هجماتــه علــى قطــاع غــزة.

القــوات  تســاهلت  الجنائيــة،  المســاءلة  غيــاب  وأمــام 

اإلســرائيلية حتــى فــي تنفيــذ التعليمــات الخاصــة بهــا، 

وأدخلــت الســلطات اإلســرائيلية تعديــات متكــررة علــى 

القوانيــن والتعليمــات ذات العاقــة، لتســهيل اســتهداف 

عــن  بعيــًدا  للفلســطينيين،  اإلســرائيلي  الجيــش  أفــراد 

بالحمايــة  المعتقلــة  والدوليــة  القانونيــة  االعتبــارات 

الخاصــة التــي يتمتــع بهــا المدنيــون والفئــات المحميــة.

ورغــم وجــود قيــود رســمية علــى عمليــات إطــاق النــار 

ــق  ــن وتفري ــذ مهمــات متعلقــة بفــض المحتجي ــد تنفي عن

القيــود  هــذه  تجاهــل  يجــري  أّنــه  إال  الحجــارة،  راشــقي 

وتنفيــذ عمليــات قتــل تحظــى بالتأييــد مــن المســتويين 

إســرائيل. فــي  والعســكري  السياســي 

عــام  الفلســطينيين  قتــل  حصــاد  التقريــر  هــذا  يوثــق 

ــد أفــراد الجيــش اإلســرائيلي ومســتوطنين  ــى ي 2022 عل

ــق  ــل، وتوثي ــر مســح شــامل لحــاالت القت إســرائيليين، عب

المرصــد  فريــق  أجراهــا  ومقابــات  لألحــداث،  ميدانــي 

األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان مــع ذوي وأصدقــاء 

الضحايــا وشــهود عيــان علــى حــوادث القتــل الموثقــة فــي 

التقريــر.

ــار اإلســرائيلية فــي  ــر سياســات إطــاق الن ــاول التقري ويتن

الســياق القانونــي، وعمليــات القتــل مــن حيــث األرقــام 

إلــى  واالســتهدافات،  القتــل  وأنمــاط  والمؤشــرات، 

ســياق  فــي  أجراهــا  التــي  المقابــات  مــن  عــدٍد  جانــب 

تحليــل عمليــات القتــل، ثــم يجمــل بتقديــم أبــرز النتائــج 

والتوصيــات.
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منهجية التقرير
أجــرى المرصــد األورومتوســطي مســًحا وحصــًرا شــامًا 

لحــاالت قتــل الفلســطينيين جــراء هجمــات أو عمليــات 

نفذهــا الجيــش اإلســرائيلي أو نتيجــة ألعمــال عنــف نفذهــا 

مســتوطنون إســرائيليون فــي المــدة مــا بيــن ينايــر/ كانــون 

عمــل  علــى  بنــاًء   ،2022 أول  كانــون  ديســمبر/   – ثــان 

ميدانــي لفــرق البحــث الخاصــة بــه فــي الضفــة الغربيــة 

إلــى جانــب ذلــك، حلــل األورومتوســطي  وقطــاع غــزة. 

الجهــات  أصدرتهــا  التــي  والبيانــات  المعلومــات  كافــة 

الفلســطينية واإلســرائيلية الرســمية، والمتعلقــة بحــاالت 

وأعــداد القتلــى الفلســطينيين فــي األراضــي الفلســطينية. 

أجــرى األورومتوســطي 36 مقابلــة مــع عائــات وأقــارب 

شــاهدوا  عيــان  وشــهود  الضحايــا،  مــن  عــدد  وأصدقــاء 

عمليــات قتــل نفذهــا جنــود إســرائيليون ضــد فلســطينيين 

ُأجريــت  الذيــن  األشــخاص  جميــع  الغربيــة.  الضفــة  فــي 

مقابــات معهــم ُأعلمــوا بغــرض إجــراء المقابلــة والطريقــة 

ــد  ــا، وق ــوا به ــي أدل ــا المعلومــات الت ــي سُتســتخدم به الت

حصــل فريــق األورومتوســطي علــى موافقــة شــفهية مــن 

كلٍّ منهــم علــى اســتخدام وتخزين ونشــر المقابــات الواردة 

فــي هــذا التقريــر. جميــع المقابــات ُأجريــت باللغــة العربيــة.

بنــاًء علــى المعلومــات التــي جمعهــا حــول ظــروف ودوافــع 

والطــرق واألدوات التــي اســتخدمت فــي حــاالت القتــل 

قانونيــة  تحليــًا  األورومتوســطي  أجــرى  وثقهــا،  التــي 

لكافــة الحــاالت مــن منظــور القانــون الدولــي اإلنســاني 

والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.
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قائمة المصطلحات
قتيــل: الشــخص الــذي لقــى حتفه جــراء تعرضــه العتداءات 

مباشــرة مــن قــوات الجيــش اإلســرائيلي أو المســتوطنين، 

باســتخدام ذخائــر وأســلحة مختلفــة، ويشــمل مــن لقــى 

حتفهــم خــال ماحقتــه أو حجــزه أو التنكيــل بــه.

طفــل: كل شــخص لــم يكمــل 18 عاًمــا من عمره، وتشــمل 

ــة الجنســين، ويســتند تعريــف الطفــل  ــة العمري هــذه الفئ

ــة  ــى تعريــف اتفاقي ــره مــن األشــخاص إل ــزه عــن غي وتميي

حقــوق الطفــل للعــام 1989.

ــا بغــض النظــر عمــا إذا  ســيدة: كل أنثــى تجــاوزت 18 عاًم

ــة أم ال. ــت متزوج كان

 

مدنــي: كل شــخص ليــس منخرًطا بأعمال قتالية مســلحة، 

ويســتثنى منهــم األشــخاص الذيــن نّفــذوا أو حاولــوا تنفيــذ 

عمليات مســلحة ضد إســرائيليين.

مســّلح: كل شــخص انخــرط فــي األعمــال القتاليــة ســواء 

ضمــن مجموعــات منّظمــة أو علــى نحــو فــردي، وســواًء 

قتــل فــي مواجهــات واشــتباكات مباشــرة أو ســياق آخــر.

منفــذو الهجمــات: األشــخاص المدنيين الذيــن قتلوا خال 

تنفيذهــم أو محاولتهــم تنفيــذ هجمــات ضــد إســرائيليين 

باســتخدام األســلحة أو األدوات الحــادة أو الدعــس.

ــر المشــروعة  قتــل مســتهدف: عمليــات القتــل العمــد غي

التــي نفذتهــا القــوات اإلســرائيلية بأســلحة مختلفــة ضــد 

اســتخبارية  معلومــات  علــى  بنــاء  محدديــن،  أشــخاص 

مســبقة.

ــا  ــي نفذته ــل العمــدي الت ــات القت ــي: عملي ــدام الميدان إع

الميــدان ضــد أشــخاص فــي  القــوات اإلســرائيلية فــي 

ظــروف كان يمكــن فيهــا اعتقالهــم أو الســيطرة عليهــم 

بقــوة أقــل فتــًكا، وغالًبــا مــا يكــون هــؤالء اســتهدفوا بعــد 

تنفيذهــم أو محاولتهــم أو االشــتباه بمحاولتهــم تنفيــذ 

هجمــات ضــد إســرائيليين.

قتلــى خــال عمليــة إطــاق نــار: أفــراد مســلحون قتلــوا 

ضــد  مقصــودة  مســلحة  عمليــات  تنفيذهــم  خــال 

إســرائيليين.

قتلــى خــال اشــتباك ضمــن اقتحــام: أفــراد مســلحون 

ــوات اإلســرائيلية  ــار مــع الق ــادل إطــاق ن ــوا خــال تب قتل

خــال اقتحامهــا أحيــاء فلســطينية.

قتلــى خــال مواجهــات ضمــن اقتحــام: أفراد غير مســلحين 

ــاء  ــات اقتحــام القــوات اإلســرائيلية أحي ــوا خــال عملي قتل

ــار، ســواء كانــت  فلســطينية وتنفيذهــا عمليــات إطــاق ن

لتفريــق متظاهريــن أو راشــقي حجــارة، أو خــال عمليــات 

إطــاق نــار عشــوائية لتأميــن االقتحامــات أو االنســحابات، 

ــم  ــي المفاهي ــواردة ف ــرى ال ــات األخ ــا الفئ ويســتثنى منه

الســابقة.
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أوًل: إطاق النار في 
السياق القانوني

سياسة إطاق النار اإلسرائيلية

الجيــش  ينفذهــا  التــي  النــار  إطــاق  عمليــات  تســتند 

إلــى  المحتلــة  الفلســطينية  األراضــي  فــي  اإلســرائيلي 

التــي  والتعليمــات  والقــرارات  القوانيــن  مــن  سلســلة 

ســهلت قتل آالف الفلســطينيين خال ســنوات االحتال.

القــوات  تســاهلت  الجنائيــة،  المســاءلة  غيــاب  وأمــام 

اإلســرائيلية حتــى فــي تنفيــذ التعليمــات الخاصــة بهــا، 

اســتهداف  لتســهيل  متكــررة  تعديــات  عليهــا  وأدخلــت 

الفلســطينيين، بعيــًدا عــن االعتبــارات القانونيــة والدوليــة 

ــون  ــا المدني ــع به ــي يتمت ــة الخاصــة الت ــة بالحماي المعتقل

المحميــة. والفئــات 

ورغــم وجــود قيــود رســمية علــى عمليــات إطــاق النــار 

ــق  ــن وتفري ــذ مهمــات متعلقــة بفــض المحتجي ــد تنفي عن

القيــود  هــذه  تجاهــل  يجــري  أّنــه  إال  الحجــارة،  راشــقي 

وتنفيــذ عمليــات قتــل تحظــى بالتأييــد مــن المســتويين 

إســرائيل. فــي  والعســكري  السياســي 

تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاص الجيش اإلسرائيلي خال عملها في تغطية اقتحام مخيم جنين - رويترز - 12 مايو 2022
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تخضــع القــوات اإلســرائيلية لتعليمــات تحــّدد قواعــد كثيرة 

ــواع  ــك؛ أّي مــن أن ــي ذل ــا ف ــار، بم ــح الن ــق بفت ــا يتعل فيم

ــة مســافة ُيســمح باإلطــاق  األســلحة ُيســتخدم ومــن أّي

وعلــى أّيــة أهــداف ُيســمح بالتصويــب. وبحســب تلــك 

التعليمــات، ُيســمح بإطــاق النيــران الحّيــة فــي حالتيــن 

ــاة  ــّدد حي ــل -إذا نشــأ خطــر يه ــى بقصــد القت فقــط: األول

عناصــر قــّوات األمــن أو حيــاة آخريــن. وحّتــى فــي هــذه 

الحالــة -ُيســمح بإطــاق النــار فقــط فــي غيــاب ُســبل أخــرى 

الشــخص مصــدر  نحــو  المذكــور وفقــط  الخطــر  الّتقــاء 

الخطــر )المعتــدي نفســه(. أمــا الحالــة الثانيــة التــي ُيســمح 

فيهــا بإطــاق النــار فهــي حالــة فــرار مطلــوب كوســيلة 

أخيــرة العتقالــه، وذلــك فقــط بعــد إنــذاره ثــّم إطــاق النــار 

فــي الهــواء وبشــرط أاّل يعــّرض إطــاق النــار آخريــن لخطــر 

اإلصابــة )1).

وبخــاف ذلــك، يجــري علــى أرض الواقــع تجاهــل تلــك 

كبــار  وبإقــرار  مباشــرة  وبأوامــر  باســتمرار  التعليمــات 

الضّبــاط العســكريين وحتــى المســؤولين السياســيين. كمــا 

يجــري تأويــل التعليمــات الرســمية علــى نحــو فضفــاض 

تّتســع معــه الحــاالت التــي ُيســمح فيهــا للجنــود بإطــاق 

ــع لمفهــوم »خطــر  ــك توســيع مصطن ــار –بمــا فــي ذل الن

تشــّكل  ال  حــاالت  أيًضــا  يشــمل  بحيــث  الحيــاة«  علــى 

ــا ومحدًقــا علــى حيــاة الجنــود كرشــق الحجــارة  خطــًرا حقيقيًّ

حالــة  فــي  أو  التظاهــرات،  خــال  اإلطــارات  وإشــعال 

الخــوف مــن إلحــاق أضــرار بالجــدار؛ والســماح بإطــاق النــار 

علــى الجــزء العلــوي مــن الجســد عوًضــا عــن األرجــل فقــط 

https://www.btselem.org/arabic/firearms ،)مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان )بتسيلم  1
المرجع السابق نفسه.  2

فــي إطــار »إجــراء اعتقــال مشــتبه فيــه«، وفــي المقابــل 

توســيع مفهــوم »مشــتبه بــه بارتــكاب جريمــة خطيــرة« 

ــا علــى كّل فلســطينّي؛ واســتخدام  بحيــث يســري عمليًّ

ــا اســتخدام  ــا فــي حــاالت يمكــن فيه ــة أيًض وســائل فّتاك

ــة ســعًيا لتحييــد خطــر داهــم؛ واســتخدام  وســائل أقــّل أذّي

ــا - كأعيــرة  مخالــف للقانــون لوســائل »غيــر فّتاكــة« ظاهريًّ

والغــاز  اإلســفنج  وأعيــرة  بالمّطــاط  المغّلــف  الحديــد 

المســيل للدمــوع -يحّولهــا إلــى وسيـــــــلة فّتاكــة ُتلحــــــــــــق 

ــلة )2).  ــابات قاتـــــــ إصــــــــ

تعكــس تعليمــات إطــاق النــار التــي تبيــح إطــاق النيــران 

بقصــد القتــل علــى الفلســطينيين بــدون وجــود مبــرّر ُعمــق 

اســتهانة إســرائيل بحــق الفلســطينيين فــي الحيــاة، وهــو 

أهــم الحقــوق التــي أقرتهــا مواثيــق حقــوق اإلنســان.

الجيــش  أقــّر   ،2021 أول  /كانــون  ديســمبر   20 فــي 

النــار  إطــاق  لسياســة  جديــدة  تعليمــات  اإلســرائيلي 

منحــت الضــوء األخضــر للجنــود فــي الضفــة الغربيــة لفتــح 

النــار علــى الفلســطينيين مــن ملقــي الحجــارة والزجاجــات 

الحارقــة، وهــو مــا انعكــس علــى زيــادة حصيلــة القتلــى 

الحكومــة  رئيــس  رحــب  حينــه،  وفــي  الفلســطينيين. 

بهــذه  بنيــت«  »نفتالــي  الوقــت  ذلــك  فــي  اإلســرائيلية 

بالدفــاع  للجنــود  »ستســمح  أنهــا  ــا  مدعيًّ التعديــات، 

مــن  التصريحــات  هــذه  مثــل  وتكــررت  أنفســهم«.  عــن 

المســتويات السياســية والعســكرية عنــد كل عمليــة قتــل 

فلســطينيين. ضــد 

https://www.btselem.org/arabic/firearms
https://www.timesofisrael.com/idf-begins-allowing-troops-to-shoot-at-fleeing-rock-throwers/
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بموجــب التعديــات الجديــدة، يجــب علــى الجنــود إطــاق 

النــار فــي منطقــة المواجهــات حتــى بعــد االنتهــاء مــن 

والشــبان  الفتيــة  فــرار  وأثنــاء  الحجــارة،  رشــق  عمليــة 

مــن المــكان، إذ تتيــح تلــك التعليمــات للجنــدي إطــاق 

الرصــاص الحــي على الفتية المشــاركين في رشــق الحجارة 

خــال انســحابهم مــن المــكان. وتنــص التعليمــات الجديــدة 

كذلــك علــى »إطــاق النــار تجــاه أشــخاص يحاولــون ســرقة 

ســاح جنــدي أو يدخلــون إلــى قواعــد عســكرية أو مناطــق 

ــرة«. ــار بهــدف ســرقة ســاح أو ذخي إطــاق الن

تشــمل التغييــرات كذلــك إطــاق النــار لــدى »شــعور جنــدي 

ــر  ــر فضفــاض وغي ــه«، وهــو تعبي ــى حيات بوجــود خطــر عل

واضــح إلــى حــد كبيــر، األمــر الــذي يعــد تســاهًا فــي قواعد 

االشــتباك الســتهداف األفــراد، وخاصــة الشــبان والفتيــة 

الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة.

ويســتخدم الجيــش اإلســرائيلي عملًيــا إطــاق النــار فــي 

العســكري  أخــرى، بدعــم مــن المســتوى  حــاالت كثيــرة 

التــي  العســكرية،  النيابــة  مــن  رجعــّي  بأثــر  وبموافقــة 

تضمــن أال يحاَســب أيٌّ مــن المســؤولين عــن عمليــات 

ا  قتــل المدنييــن، ويشــّكل هــذا –فيمــا يبــدو- نهًجــا أساســيًّ

فــي حمايــة وترســيخ سياســة إســرائيل باســتخدام العنــف 

المفــرط تجــاه الفلســطينيين ))). 

وعلــى الرغــم مــن أن سياســة إطــاق النــار التــي ينتهجهــا 

ــًرا مــا  ــة وكثي الجيــش اإلســرائيلي كانــت فــي الســابق مرن

أفضــت لعمليــات قتــل خــارج نطــاق القانــون دونمــا مبــرر 

ودون توفــر مبــدأ الضــرورة والتناســب، إاّل أن التعليمــات 

وكالة وفا، https://wafa.ps/Pages/Details/38240، تاريخ النشر: 2021/12/20  (

ــة  ــاد مســألة هّين ــى الزن ــت مــن الضغــط عل ــدة جعل الجدي

علــى الجنــود، مــع وجــود قــرار رســمي داعــم، وإجــراءات 

تحميهــم مــن أيــة مســاءلة. كمــا أن سياســة اإلفــات مــن 

العقــاب والحمايــة التــي يحظــى بهــا الجنــود اإلســرائيليون 

تدفعهــم إلطــاق النــار العمــدي بهــدف القتــل رغــم عــدم 

وجــود خطــر أو تهديــد جــدي علــى حياتهــم، وهــو أمــر بــات 

يتكــرر كثيــًرا فــي الضفــة الغربيــة خــال عمليــات االقتحــام 

المميتــة  القــوة  اســتخدام  انتهــاج  ويأتــي  اإلســرائيلي. 

ضــد المدنييــن كسياســة متبعــة نتيجــة لغيــاب المســاءلة 

ســماح  واســتمرار  جهــة،  مــن  إســرائيل  فــي  الداخليــة 

المجتمــع الدولــي بتمتــع الســلطات اإلســرائيلية بسياســة 

اإلفــات مــن العقــاب علــى االنتهــاكات المرتكبــة ســابًقا.

ومــع منــح الكنيســت اإلســرائيلي الثقــة لحكومــة يمينيــة 

ديســمبر/   29 فــي  نتنياهــو«  »بنياميــن  برئاســة  جديــدة 

كانــون أول 2022، تــزداد المخــاوف مــن إدخــال تعديــات 

إضافيــة تســّهل ارتــكاب المزيــد مــن جرائــم القتــل ضــد 

الفلســطينيين، باالســتناد إلــى المواقــف المتطرفــة التــي 

أبداهــا بعــض الــوزراء المنضويــن فيهــا فــي تصريحــات 

ســابقة.

فــي منتصــف نوفمبــر/ تشــرين ثــان 2022، دعــا عضــو 

ــر«، الــذي  الكنيســت اليمينــي المتطــرف »إيتمــار بــن غفي

ُعّيــن وزيــًرا لألمــن القومــي فــي الحكومــة الجديــدة، رؤســاء 

االئتــاف الحكومــي المرتقــب إلى تشــكيل حكومــة يمينية 

بأســرع وقــت ممكــن، قائــًا إّن »هنــاك حاجــة ملحــة لتغييــر 

إجــراءات إطــاق النــار«. وأضــاف أّنــه »يجــب أن نعيــد األمن 

https://wafa.ps/Pages/Details/38240
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والــردع، هنــاك حاجــة ملحــة لتغييــر إجــراءات إطــاق النــار، 

وإال يتــردد المســتوطنون فــي مواجهــة منفــذي العمليــات 

الفلســطينية« )4). 

تكمــن خطــورة هــذه التصريحــات فــي أنهــا صــدرت عــن 

مســؤول بــات وزيــًرا لألمــن القومــي اإلســرائيلي، وســبق 

ألعضــاء فــي حــزب »العظمــة اليهوديــة« الــذي يقــوده 

ــي  الســعي لتشــكيل ميليشــيا مســلحة فــي المناطــق الت

ــرك  ــي ت ــا العــرب داخــل إســرائيل، وهــو مــا يعن يعمــل به

البــاب واســًعا للمزيــد مــن جرائــم القتــل واالســتهداف 

 .(5 للفلســطينيين)

األسلحة المستخدمة
تتعــدد األســلحة التــي تســتخدمها القــوات اإلســرائيلية 

يلــي  وفيمــا  وقتلهــم،  الفلســطينيين  اســتهداف  فــي 

ــي وثقهــا المرصــد  ــرز تلــك الوســائل وفــق الحــاالت الت أب

األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان خــال المــدة الماضيــة:

األســلحة الرشاشــة: يتــزود جنــود الجيــش اإلســرائيلي 	 

بأســلحة خفيفــة مــن أنــواع مختلفــة أبرزهــا M16، ولهــا 

ــات العســكرية  ــد العرب ــم تزوي عــدة أحجــام، وكذلــك يت

بأســلحة رشاشــة ثقيلــة.

أســلحة القنــص الخاصــة: عــادة يتــزود بهــا عناصــر 	 

ــات  ــون البناي ــن يعتل القــوات الخاصــة والقناصــة الذي

العاليــة خــال اقتحــام األحيــاء الفلســطينية.

https://cutt.us/324f8  4
https://bit.ly/3vXkQW9  5

ــى 	  ــود الجيــش اإلســرائيلي إل المسدســات: يحمــل جن

جانــب األســلحة الرشاشــة مسدســات، يســتخدمونها 

أيًضــا فــي إطــاق النــار مــن مســافة صفــر عنــد تنفيــذ 

مهمــات القتــل.

المراقبــة 	  ونقــاط  المواقــع  تتــزود  اآلليــة:  األســلحة 

تلقــاء  مــن  النــار  تطلــق  آليــة  بأســلحة  اإلســرائيلية 

نفســها، بتوجيــه مــن الجنــود، ويمكــن تذخيرهــا بذخائــر 

متعــددة، ويطلــق عليهــا القبــة المدفعيــة المزدوجــة، 

حيــث يمكــن أن تطلــق أعيــرة ناريــة وأعيــرة معدنيــة 

مغلفــة بالمطــاط، أو قنابــل صــوت وغــاز.

ــل الصــوت والغــاز: تأخــذ عــدة أشــكال، 	  قاذفــات قناب

بعضهــا يحملــه الجنــود، ويوجــد صنــف منهــا عبــارة 

عــن جهــاز آلــي يطلــق رشــقة مــن المقذوفــات بتوجيــه 

الجنــدي.

الطائــرات الحربيــة: تســتخدم القــوات اإلســرائيلية عدة 	 

أنــواع مــن الطائــرات الحربيــة، أبرزهــا F-16، وعــادة مــا 

علــى  العســكرية  الهجمــات  فــي  اســتخدامها  يجــري 

قطــاع غــزة، ونفــذت فــي كثيــر مــن األحيــان عمليــات 

ــل  ــة أســفرت عــن قت ــازل ومنشــآت مدني قصــف لمن

المئــات.

الطائــرات المروحيــة: يســتخدمها الجيــش اإلســرائيلي 	 

الســتهداف أهــداف ثابتــة أو متحركــة، وخاصــة فــي 

المناطــق الحدوديــة مــع قطــاع غــزة.

https://cutt.us/324f8
https://bit.ly/3vXkQW9
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ويســتخدمها 	  أنــواع،  عــدة  لهــا  طيــار:  دون  طائــرات 

اســتطاعية،  مهمــات  لتنفيــذ  اإلســرائيلي  الجيــش 

إذ  ومتحركــة،  ثابتــة  أهــداف  علــى  لإلغــارة  وكذلــك 

القتــل  عمليــات  فــي  ملحــوظ  بشــكل  اســتخدمها 

الســنوات  خــال  غــزة  قطــاع  فــي  المســتهدف 

الماضيــة، كمــا يســتخدم الجيــش نوًعــا آخــر مــن تلــك 

انتحاريــة. مهمــات  لتنفيــذ  الطائــرات 

علــى 	  اإلســرائيلية  القــوات  تســتخدمها  الدبابــات: 

الحــدود مــع قطــاع غــزة أو خــال الغــزو البــري لهــا 

ــر إطــاق  الســتهداف المبانــي واألشــخاص ســواء عب

القذائــف. أو  النــار 

القاذفــات المدفعيــة: تســتخدم أنــواع متعــددة مــن 	 

القاذفــات التــي تطلــق ذخائــر بقــوة تدميريــة متفاوتــة 

ــة. ــة وصوتي ــل دخاني أو قناب

البحريــة 	  قــوات  تســتخدمها  الحربيــة:  الــزوارق 

مهمــات  تنفيــذ  فــي  اشــتراكها  وتكــرر  اإلســرائيلية، 

غــزة. قطــاع  ســاحل  علــى  ومحــددة  عشــوائية  قصــف 

وتســتخدم القــوات اإلســرائيلية عــدًدا مــن المقذوفــات 

تجــاه األفــراد والممتلــكات الفلســطينية، أبرزهــا:

مختلفــة، 	  بعيــارات  الجنــود  يطلقهــا  ناريــة:  أعيــرة 

ويســتخدمها الجنــود اإلســرائيليون –فــي كثيــر مــن 

والضــرورة. التناســب  مبــدأ  مراعــاة  دون  الحــاالت- 

ــرة معدنيــة مغلفــة بالمطــاط: عــادة مــا تســتخدم 	  أعي

لتفريــق التظاهــرات، واســُتخدمت فــي حــاالت عــدة 

بشــكل أفضــى إلــى القتــل عبــر إطاقهــا من مســافات 

قصيــرة علــى المتظاهريــن.

لتفريــق 	  تســتخدم  أدوات  والغــاز:  الصــوت  قنابــل 

مــا  عــادة  اإلســرائيلية  القــوات  لكــّن  التظاهــرات، 

تطلقها بشــكل مباشــر على المحتجين الفلســطينيين. 

ــل  ــل بقت ــك القناب ــاالت، تســببت تل وفــي بعــض الح

فلســطينيين وإصابــة آخريــن بإصابــات بالغــة.

قذائــف متفجــرة صغيــرة الحجــم: عــادة مــا ُتطلــق مــن 	 

األســلحة الرشاشــة، وتكــرر اســتخدامها خــال مهاجمــة 

فــي  فلســطينيون  مســلحون  فيهــا  تحصــن  منــازل 

الضفــة الغربيــة.

قذائــف مدفعيــة: تطلــق بالدبابــات أو الــزوارق، وتركــز 	 

اســتخدامها مــن الجيــش اإلســرائيلي فــي قطــاع غــزة.

اإلســرائيلية 	  الطائــرات  تطلقهــا  قذائــف صاروخيــة: 

ولهــا أحجــام متعــددة وقــدرات مختلفــة علــى التدميــر 

واالختــراق.
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عمليات القتل في القانون 
الدولي اإلنساني والقانون الدولي 

لحقوق اإلنسان

ينطبــق القانــون الدولي اإلنســاني والقانــون الدولي لحقوق 

ويفــرض  المحتلــة.  الفلســطينية  األرض  علــى  اإلنســان 

القانون الدولي اإلنســاني على إســرائيل –بوصفها الســلطة 

القائمــة باالحتــال- التزامــات حــول حقــوق الفلســطينيين، 

وفــي مقدمتهــا الحــق فــي الحيــاة. بموجــب ذلــك، فــإّن 

إســرائيل ملزمــة باحتــرام الحــق فــي الحياة وحمايتــه وإعماله، 

وبالتصــرف وفقــًا للمبــادئ األساســية المتعلقــة باســتخدام 

القــوة واألســلحة الناريــة مــن جانــب الموظفيــن المكلفيــن 

بإنفــاذ القانــون )المبــادئ األساســية( )6). 

الناريــة  األســلحة  اســتخدام  األساســية  المبــادئ  تحظــر 

محــدودة،  ظــروف  وفــي  القصــوى  الضــرورة  عنــد  إال 

تشــمل فــي المقــام األول الدفــاع عــن النفــس أو دفــع 

ــرة.  ــة خطي ــن بالمــوت أو بإصاب خطــر محــدق يهــدد اآلخري

وفــي جميــع األحــوال، ال يجــوز اســتخدام األســلحة الناريــة 

القاتلــة عــن قصــد إال عندمــا يتعــذر تماًمــا تجنبهــا مــن أجــل 

حمايــة األرواح )7). وقــد ترقــى عمليــات إطــاق النــار بشــكل 

يفضــي إلــى المــوت إلــى إعــدام خــارج نطــاق القانــون 

ــاة  والقتــل العمــد، وهــي انتهــاك جســيم للحــق فــي الحي

بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6؛ والمبادئ األساسية المتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين   6
بإنفاذ القانون )1990(، الفقرة الثالثة من الديباجة.

المبادئ األساسية، المادة 9.  7

ــات جنيــف األربعــة المخالفــات الجســيمة  وعرفــت اتفاقي

المتعلقــة  األولــى  االتفاقيــة  مــن   50 للمــادة  وفًقــا 

بتحســين حــال الجرحــى والمرضــى بالقــوات المســلحة فــي 

الميــدان، والمــادة 147 مــن االتفاقيــة الرابعــة الخاصــة 

ــة المدنييــن فــي زمــن الحــرب بتلــك التــي تتضمــن  بحماي

القتــل العمــد، أو التعذيــب، أو المعاملــة الاإنســانية...« 

إذا مــا ارتكبــت ضــد أشــخاص محمييــن.

ويرتبــط البروتوكــوالن اإلضافيــان الملحقــان باتفاقيــات 

جنيــف األربعــة لعــام 1949 بالقانــون اإلنســاني الدولــي، 

وهمــا ملزمــان إلســرائيل رغــم أنهــا لمــا تصــدق عليهمــا، 

الدولــي.   العرفــي  القانــون  أحــكام  مــن  جــزًءا  باعتبارهمــا 

ــر  ــان شــرًحا وتفســيًرا أكث ويتضمــن البروتوكــوالن اإلضافي

اتفاقيــات  فــي  تــرد  التــي  للنصــوص  وعمًقــا  شــمولية 

جنيــف األربعــة، بمــا فيهــا االتفاقيــة الرابعــة.  وتشــمل تلك 

القواعــد واألحــكام تحديــًدا مبــدأ التمييــز، وشــن الهجمــات 

ــة للمدنييــن، وهــي وثيقــة  ــد نطــاق الحماي القتاليــة وتحدي

ــي. ــون اإلنســاني الدول ــد القان ــق قواع ــة بتطبي الصل

وتنطــوي ممارســات القوات اإلســرائيلية خــال اقتحاماتها 

للمــدن الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، وكذلــك خــال 

انتهــاكات  علــى  غــزة  قطــاع  فــي  العســكرية  عملياتهــا 

خطيــرة ألحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني- التعاقــدي 

والعرفــي- إذ أنهــا مخالفــة ألحــكام الئحــة الهــاي لعــام 

ــل  ــة. ويدل ــراف الحــرب البري ــن وأع 1907 المتعلقــة بقواني

ارتفــاع عــدد القتلــى واإلصابــات الناجمــة عــن اســتخدام 
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عــدم  علــى  الحيــة  الذخيــرة  اإلســرائيلي  الجيــش  قــوات 

امتثــال تلــك القــوات للقانــون الدولــي.

ويظهــر التحليــل القانونــي لممارســات القــوات اإلســرائيلية 

اســتهتارها الواضــح بالتزاماتهــا الدوليــة بموجــب اتفاقيــات 

جنيــف، الســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والتي تلــزم أطراف 

النــزاع بتوفيــر حمايــة المدنييــن وعــدم تعريضهــم للخطــر.  

األرواح  فــي  العرضيــة  الخســائر  تكبيــد  جريمــة  وتعــد 

واإلصابــات وإلحــاق األضــرار بصــورة مفرطــة إحــدى جرائــم 

الحــرب التــي نــص عليهــا ميثــاق رومــا المنشــئ للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة، والتــي تقــوم فــي ميثــاق رومــا علــى 

ثــاث أركان خاصــة، )8) وهــي:

أن يشن مرتكب الجريمة هجوًما. أ - 

أن يكــون الهجــوم مــن شــأنه أن يســفر عــن خســائر  ب - 

عرضيــة فــي األرواح أو عــن إصابــات بيــن المدنييــن أو عــن 

إلحــاق أضــرار بأعيــان مدنيــة أو عــن إلحــاق ضــرر واســع 

ــة يكــون  ــة الطبيعي ــل األجــل وشــديد بالبيئ النطــاق وطوي

ــزة العســكرية  ــى مجمــل المي ــاس إل إفراطــه واضــح بالقي

المتوقعــة الملموســة المباشــرة.

أن يكــون مرتكــب الجريمــة علــى علــم بــأن الهجــوم  ت - 

مــن شــأنه أن يســفر عــن خســائر عرضيــة فــي األرواح أو عن 

إصابــات بيــن المدنييــن أو عــن إلحــاق أضــرار بأعيــان مدنيــة 

أو عــن إلحــاق ضــرر واســع النطــاق وطويــل األجــل وشــديد 

بالبيئــة الطبيعيــة، ويكــون إفراطــه واضًحــا بالقيــاس إلــى 

مجمل الميزة العســكرية المتوقعة الملموســة المباشــرة.

المحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم، )2002(، المادة 8  8
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ثانًيا: عمليات القتل..
أرقام ومؤشرات

يعــرض هــذا الجانــب مــن التقريــر نتائــج المســح الكلــي 

القتلــى  المرصــد األورومتوســطي ألعــداد  التــي وثقهــا 

ومعاييــر  تصنيفــات  وفــق  وتوزيعهــم  الفلســطينيين، 

التــي  القتــل  اتجاهــات سياســات  توضــح فــي مجملهــا 

نفذتهــا القــوات اإلســرائيلية، وكذلــك تبيــن الســياقات 

التــي جــرت فيهــا عمليــات القتــل.

أوًل: حصر أعداد القتلى وفق 
التوزيع الجغرافي لمنطقة السكن

جدول رقم )1(: القتلى وفًقا لمنطقة السكن

ا قتلوا جراء سقوط عرضي لصواريخ محلية الصنع في قطاع عزة، و2 من المسلحين  ا قتلوا في إطار الصراع، منهم 16 مدنيًّ 9   ال يشمل هذا العدد 18 فلسطينيًّ
الفلسطينيين في الضفة الغربية قتا خال انفجارات عرضية أثناء محاولتهما إلقاء قنابل محلية الصنع تجاه القوات اإلسرائيلية خال اقتحامها جنين ونابلس.

قتلــت القــوات اإلســرائيلية 204 فلســطينيين فــي عــام 

2022، )9) منهــم 142 مــن الضفــة الغربيــة، بواقع 69.6 % 

مــن إجمالــي القتلــى، و37 مــن قطــاع غــزة، بواقــع %18.1 

مــن إجمالــي القتلــى، و20 مــن القــدس بواقــع %9.8،     

ــة داخــل إســرائيل، بواقــع %2.4.  ــدات العربي و5 مــن البل

ــي  ــل الت ــرة سياســة القت تعكــس هــذه األعــداد ارتفــاع وتي

تنتهجهــا القــوات اإلســرائيلية مقارنــة باألعــوام الســابقة، 

 ،2021 عــام  شــهد  فقــد  الغربيــة.  الضفــة  فــي  خاصــة 

لتنســيق  المتحــدة  األمــم  مكتــب  معطيــات  حســب 

المحتلــة  الفلســطينية  األرض  فــي  اإلنســانية  الشــؤون 

فــي   263 منهــم  فلســطينًيا—   341 مقتــل  )أوتشــا( 

قطــاع غــزة، و78 فــي الضفــة الغربيــة. يعنــي ذلــك أن 

أعــداد القتلــى فــي الضفــة الغربيــة شــهدت ارتفاًعــا بنســبة 

بعــام  مقارنــة  أمــا   ،2021 عــام  فــي  أعداهــا  عــن   %82

2020، الــذي شــهد مقتــل 30 فلســطينًيا—منهم 6 فــي 

قطــاع غــزة، و24 فــي الضفــة الغربيــة-- فــإن عــدد القتلــى 

فــي الضفــة الغربيــة فــي عــام 2022 شــهد ارتفاًعــا بنحــو 

خمســة أضعــاف )491%( عــام 2020.

142

37

20
5

الضفة الغربية

%69.6
قطاع غزة

%18.1
القدس

%9.8
إسرائيل

%2.4
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الضغط على الزناد َخياٌر أول:
حصاد قتل الفلسطينيين على يد الجيش 

والمستوطنين اإلسرائيليين خالل عام 2022

ســجلت محافظــة جنيــن ســقوط العــدد األكبــر مــن القتلــى 

الفلســطينيين مقارنــة بباقــي المحافظــات الفلســطينية، 

ا بمــا يمثــل 26.9% مــن  حيــث قتــل فيهــا 55 فلســطينيًّ

القتلــى، تليهــا نابلــس 35 قتيــًا بنســبة 17.1%، ثــم المــدن 

اإلســرائيلية 13 قتيــًا، ثــم بيــت لحــم 12 قتيــًا، والتــي 

ــم شــمال غــزة 9،  ــا القــدس 10، ث تســاوت مــع غــزة، تليه

والخليــل 7، ورفــح وخانيونــس )قطــاع غــزة( 7 لــكل منهمــا، 

ــا 2  ــاس وأريح ــكل منهمــا، وطوب ــة 3 ل وســلفيت وقلقيلي

لــكل منهمــا، وطولكــرم والمحافظــة الوســطى )قطــاع 

غــزة( 1 لــكل منهمــا.

النسبةالعدد المنطقة

5526.9جنين

3517.1نابلس

2512.2رام الله

125.8بيت لحم

136.3إسرائيل

125.8غزة

104.9القدس

94.4شمال غزة

73.4الخليل

جدول رقم )2( القتلى وفًقا لمكان القتل

73.4رفح

73.4خانيونس

31.4سلفيت

31.4قلقيلية

21.4طوباس

21.4أريحا

10.49طولكرم

10.49الوسطى )قطاع غزة(

100.0%204المجموع

ثانًيا: التوزيع الجغرافي للقتلى 
وفًقا لمكـــان القــــــتل
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الضغط على الزناد َخياٌر أول:
حصاد قتل الفلسطينيين على يد الجيش 

والمستوطنين اإلسرائيليين خالل عام 2022

ثالًثا: توزيع القتلى وفًقا لألشهر

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

6
9

18 17

6

20

6

14

28

23

42

15

جدول رقم )3( القتلى وفًقا لشهر القتل

ــر عــدد مــن  ــل أكب شــهد شــهر أغســطس/ آب 2022 مقت

الفلســطينيين خــال عــام 2022، بواقــع 42 قتيــًا وبمــا 

وارتفعــت  القتلــى.  عــدد  إجمالــي  مــن   %20.5 يمثــل 

شــّنه  الــذي  الهجــوم  نتيجــة  الشــهر  هــذا  فــي  األعــداد 

الجيــش اإلســرائيلي ضــد نشــطاء ومواقــع حركــة »الجهــاد 

ــه اســم »الفجــر  ــق علي اإلســامي« فــي قطــاع غــزة وأطل

الصــادق«، والــذي اســتمر لمــدة ثاثــة أيــام، يليــه شــهر 

أكتوبــر/ تشــرين أول الــذي شــهد مقتــل 28 فلســطينًيا، 

ومــن ثــم شــهر أبريــل/ نيســان بواقــع 23 قتيــًا، ونوفمبــر/ 

قتيــًا،   18 أيلــول  وســبتمبر/  قتيــٍا،   20 ثــاٍن  تشــرين 

ومــارس/ آذار 17 قتيــًا، جميعهــم فــي الضفــة الغربيــة 

الشــرقية. والقــدس 
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الضغط على الزناد َخياٌر أول:
حصاد قتل الفلسطينيين على يد الجيش 

والمستوطنين اإلسرائيليين خالل عام 2022

رابًعا: توزيع القتلى وفًقا
للنوع الجتماعي

جدول رقم )4( القتلى وفًقا للنوع الجتماعي

الرجــال/ كانــوا مــن  القتلــى  بيــن  75.9% مــن  أن  تبيــن 

ــور  ــك الذك ــال)10) )يشــمل ذل الشــباب، و20% مــن األطف

الســيدات. مــن  و%3.9  واإلنــاث(، 

ــى  ــات المســتهدفة تشــتمل عل ــى أن الفئ ــك عل يؤشــر ذل

االجتماعــي،  بالنــوع  المتعلقــة  المجتمــع  فئــات  جميــع 

القــوات  تلتــزم  ال  حيــث  واألطفــال.  النســاء  ســيما  وال 

العاقــة  ذات  الدوليــة  القانونيــة  بالقواعــد  اإلســرائيلية 

لــدى تنفيــذ هجماتهــا وحماتهــا العســكرية فــي المــدن 

الفلســطينية. والمحافظــات 

ــل نجــم  ــًرا الطفــل »جمي ــى عم ــال القتل ــر األطف وكان أصغ

الديــن نجــم«، حيــث لــم يكــن عمــره يتعــدى 4 ســنوات حينما 

ُقتــل بقصــف جــوي إســرائيلي علــى محافظــة شــمال قطــاع 

غــزة فــي 7 أغســطس/ آب 2022، تليــه الطفلــة »آالء عبــد 

اللــه قــدوم« )5 أعــوام( التــي قتلــت بقصــف جوي إســرائيلي 

علــى محافظــة غــزة فــي 5 أغســطس/ آب 2022.

أقل من 18 عاًما.  10

خامًسا: توزيع القتلى وفًقا 
لطبيعة القتيل

جدول رقم )5( القتلى وفًقا لطبيعة القتيل

وثــق المرصــد األورومتوســطي مقتــل 125 مدنًيــا مــن 

غيــر المنخرطيــن فــي أي أعمــال عنــف، بمــا يمثــل %61.2 

ــى خــال عــام 2022، يضــاف لهــم 17  ــي القتل مــن إجمال

شــخًصا ُقتلــوا خــال محاوالتهــم تنفيــذ هجمــات طعــن أو 

دهــس ضــد إســرائيليين، فــي حيــن قتــل 62 شــخًصا مــن 

النشــطاء المســلحين المنظميــن وغيــر المنظميــن ضمــن 

جماعــات مســلحة.

تشــير هــذه المعطيــات أّن المدنييــن الفلســطينيين كانــوا 

الهــدف األبــرز للجيــش اإلســرائيلي خــال عــام 2022، إذ 

قتــل معظمهــم فــي عمليــات وســياقات ل مبــرر لهــا، ولم 

يكونــوا يشــكلوا خطــًرا محدًقــا علــى الجيــش اإلســرائيلي 

يســتوجب القتــل.

النسبةالعددالحالة

15575.9رجل/شاب

4120طفل

83.9سيدة

100.0%204المجموع

مدني

%61.2
ناشط مسّلح

%30.3
منفذ هجوم

%8.3

125
62

17
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الضغط على الزناد َخياٌر أول:
حصاد قتل الفلسطينيين على يد الجيش 

والمستوطنين اإلسرائيليين خالل عام 2022

سادًسا: توزيع القتلى وفًقا 
لسياق عملية القتل

جدول رقم )6( القتلى وفًقا لسياق عملية القتل

وثــق األورومتوســطي مقتــل 81 فلســطينًيا خال عمليات 

مواجهــات أو اقتحامــات نفذتهــا قوات الجيش اإلســرائيلي 

للمــدن الفلســطينية أو قــرب الحواجــز العســكرية، وهــو مــا 

يمثــل 39.7% مــن إجمالــي ســياقات القتــل، فــي حيــن 

قتــل 30 شــخًصا خــال عمليــات القتــل المســتهدف إلــى 

جانــب 4 قتلــوا جــراء تنفيــذ هــذه السياســة ألشــخاص 

ــات القصــف الجــوي  ــر مســتهدفين، و25 خــال عملي غي

والمدفعــي )فــي قطــاع غــزة(، و11 خــال اشــتباكات مــع 

القــوات اإلســرائيلية خــال اقتحامهــا المــدن الفلســطينية، 

هجمــات  تنفيــذ  محاولتهــم  خــال  شــخًصا   30 وقتــل 

ضــد أهــداف إســرائيلية ســواء بإطــاق النــار أو الدعــس 

أو الطعــن، وقتــل 5 فــي اعتــداءات للمســتوطنين. كمــا 

ــل 4 أشــخاص فــي ظــروف مختلفــة منهــا 2 ماحقــة  قت

ودهــس و1 تنكيــل وحجــز، وطفــل واحــد خــال محاولتــه 

التســلل لمســتوطنة.

النسبةالعددالسياق

8139.7اقتحام ومواجهات

3014.7قتل مستهدف

2512.2قصف

146.8إعدام ميداني

115.3اشتباك خال اقتحام

125.8محاولة/ تنفيذ عملية طعن

125.8تنفيذ عملية

62.9محاولة/ تنفيذ عملية دعس

52.4اعتداء مستوطنين

عملية قتل مستهدف من
خال القصف الجوي

41.9

20.98ماحقة ودهس

10.49تنكيل وحجز

10.49تسلل لمستوطنة

100.0%204المجموع
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الضغط على الزناد َخياٌر أول:
حصاد قتل الفلسطينيين على يد الجيش 

والمستوطنين اإلسرائيليين خالل عام 2022

سابًعا: توزيع القتلى وفًقا
ألداة القتل

جدول رقم )7( القتلى وفًقا ألداة القتل

جــراء  فلســطينًيا   158 مقتــل  األورومتوســطي  وثــق 

ــا مــا تركــزت  ــة وشــظاياها، وغالًب ــرة ناري اســتهدافهم بأعي

تلــك االســتهدافات فــي الجــزء العلــوي مــن الجســم، و37 

الجــوي والمدفعــي، و4 جــراء تعرضهــم  القصــف  جــراء 

للدعــس العمــدي، و1 بعــد تعرضــه للطعن من مســتوطن، 

التنكيــل  جــراء  و2  للدمــوع،  المســيل  الغــاز  جــراء  و1 

والترهيــب، و1 قتــل جــراء عبــوة ناســفة وضعــت لــه لقتلــه.

يعكــس ذلــك بشــكٍل رئيس اســتخدام الجيش اإلســرائيلي، 

إلــى جانــب قــوات األمــن والمســتوطنين، أشــكااًل مختلفة 

ومتعــددة مــن العنــف ضــد الفلســطينيين، بشــكل يفضي 

فــي كثيــر مــن الحــاالت إلــى ســلب حّقهــم المقــّدس فــي 

الحيــاة، وتعظيــم كلفــة مشــاركتهم فــي أي احتجــاج علــى 

السياســات والممارســات اإلســرائيلية غيــر القانونيــة.  

ثامًنا: توزيع القتلى وفًقا للجهة 
المسؤولة عن تنفيذ القتل

يوضــح الجــدول التالــي توزيــع أعــداد القتلــى وفًقــا للجهــة 

المســؤولة عــن قتلهــم.

جدول رقم )8( القتلى وفًقا للمسؤول عن القتل

تبيــن أن 198 مــن القتلــى قتلــوا فــي عمليــات نفذتهــا 

)قــوات  المختلفــة  بتشــكياتها  اإلســرائيلية  القــوات 

الجيــش، الشــرطة وحــرس الحــدود، والوحــدات الخاصــة(، 

بمــا يمثــل97%، فــي حيــن قتــل 6 أشــخاص فــي اعتــداءات 

نفذهــا مســتوطنون إســرائيليون.

النسبةالعددأداة القتل

15877.4عيار ناري

3718.1قصف مدفعي وجوي

41.9دعس

20.98تنكيل وترهيب

10.49طعن

10.49غاز مسيل للدموع

10.49عبوة ناسفة

100.0%204المجموع

الجيش اإلسرائيلي

%97.05
المستوطنون

%2.94

198

6
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الضغط على الزناد َخياٌر أول:
حصاد قتل الفلسطينيين على يد الجيش 

والمستوطنين اإلسرائيليين خالل عام 2022

ثالًثا: قتل الفلسطينيين.. 
أنماط وشهادات

القتل المستهدف غير المشروع	 

ــل  ــات قت ــذ عملي ــة فــي تنفي ــع إســرائيل سياســة معلن تتب

خــارج نطــاق القانــون ضــد مــن تعدهــم شــخصيات تشــكل 

خطــًرا علــى أمنهــا. ولم تقتصر عمليات القتل المســتهدف 

التــي تنفذهــا علــى شــخصيات عســكرية أو أمنيــة، بــل 

نفــذت علــى مــدار العقــود الماضيــة عشــرات العمليــات 

التــي اســتهدفت شــخصيات سياســية فلســطينية.

بنــاء علــى معلومــات  ــذ عمليــات القتــل  وعــادًة مــا تنفَّ

اســتخبارية ورصــد وتتبــع للشــخصية المســتهدفة، قبــل أن 

يصــدر قــرار سياســي وعســكري بتنفيــذ عملية القتــل، التي 

تكلــف بهــا إحــدى وحــدات الجيــش أو األمــن اإلســرائيلي؛ 

فإمــا تنفــذ عبــر القــوات اإلســرائيلية الخاصــة كمــا يحــدث 

فــي الضفــة الغربيــة، أو يجــري تنفيذهــا عبــر القصــف مــن 

الطيــران اإلســرائيلي كمــا يحصــل فــي قطــاع غــزة.

وثــق فريــق المرصــد األورومتوســطي مقتــل 30 ناشــًطا 

عــام  خــال  مســتهدف  قتــل  عمليــات  فــي  ا  فلســطينيًّ

2022— منهــم 23 فــي الضفــة الغربيــة، و7 فــي قطــاع 

غــزة.

ــوع مــن  ــذ هــذا الن وبعــد ســنوات مــن التوقــف عــن تنفي

العمليــات فــي الضفــة الغربيــة خاصــة، عــادت إســرائيل 

شــباط  فبرايــر/   8 فــي  العمليــات  هــذه  أولــى  لتنفــذ 

2022، عندمــا قتلــت قــوة إســرائيلية خاصــة بأكثــر مــن 

ــرز النشــطاء المســلحين  ــة شــّبان مــن أب 90 رصاصــة ثاث

فــي مدينــة نابلــس؛ وهــم »أدهــم مبروكــة«، و«محمــد 

ــان  ــل«، و«أشــرف مبســلط«. وبحســب شــهود العي الدخي

وعائــات الشــبان القتلــى الذيــن التقى بهــم فريق المرصد 

األورومتوســطي، فقــد تســللت قرابــة الســاعة الواحــدة 

ظهــًرا قــوة خاصــة مــن الجيــش اإلســرائيلي إلــى مدينــة 

نابلــس بمركبــة خاصــة وأخــرى عموميــة، قبــل أن تعتــرض 

المركبــة العموميــة طريــق مركبــة فلســطينية اســتقلها 

و«مبســلط.«  و«الدخيــل«  »مبروكــة«  الثاثــة  الشــبان 

وســرعان مــا ترجــل الجنــود بلباســهم العســكري وأطلقــوا 

الرصــاص بكثافــة. وبعــد انتهــاء إطــاق النــار، فتحــوا أبــواب 

المركبــة وتأكــدوا مــن إعــدام مــن فيهــا، قبــل أن ينســحب 

فــي  غارقيــن  الثاثــة  الشــبان  خلفهــم  تاركيــن  الجنــود 

دمائهــم وقــد تطايــرت أجــزاء مــن أجســادهم ورؤوســهم 

ــار ضدهــم. ــة إطــاق الن ــة كثاف نتيج

ُنّفــذت جميــع عمليــات القتــل المســتهدف فــي الضفــة 

عبــر  الخاصــة  اإلســرائيلية  القــوات  بواســطة  الغربيــة 

اســتهداف النشــطاء فــي مركبــات أو بعــد محاصرتهــم فــي 

منــازل تحصنــوا بهــا، باســتثناء حالــة واحــدة وهــو الناشــط 

 22 )33 عاًمــا(، حيــث قتــل فــي  الكيانــي«  زيــد  »تامــر 

أكتوبــر / تشــرين أول 2022، بعــد انفجــار عبــوة موجهــة 

نصبــت علــى دراجــة ناريــة بالتزامــن مــع مــروره فــي البلــدة 

القديمــة بنابلــس. ولــم تعلــن إســرائيل مســؤوليتها رســمًيا 

عــن هــذه العمليــة.

غــزة،  قطــاع  فــي  المســتهدف  القتــل  عمليــات  أّمــا 
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اســتهل  إذ  اإلســرائيلي،  الحربــي  الطيــران  عبــر  فنفــذت 

الجيــش اإلســرائيلي هجومــه العســكري علــى قطــاع غــزة 

فــي 5 أغســطس/آب 2022، بغــارة اســتهدفت »تيســير 

محمــود الجعبــري« )50 عاًمــا( وهــو قيــادي بــارز فــي ســرايا 

اإلســامي،  الجهــاد  لحركــة  المســلح  الــذراع  القــدس، 

ومســاعده »ســامة محــارب عابــد« )30 عاًمــا( بعــد قصــف 

شــقة تواجــدا فيهــا فــي غــزة. وفــي حينــه نشــر الجيــش 

ــة االســتهداف)11).  ــق عملي ــو يوث اإلســرائيلي مقطــع فيدي

وخــال تنفيــذ عمليــات القتــل المســتهدف، عــادًة مــا تلجــأ 

إســرائيل إلــى اســتخدام قــوة غيــر متناســبة، وال تراعــي 

فــي حــاالت كثيــرة وجــود مدنييــن فــي أماكــن االســتهداف. 

علــى ســبيل المثــال أطلقــت الطائــرات الحربية اإلســرائيلية 

فــي 6 أغســطس/ آب، مــا ال يقــل عــن ســتة قنابــل تجــاه 

شــقق  علــى  تحتــوي  طوابــق  ثاثــة  مــن  مكــون  منــزل 

ســكنية مؤجــرة فــي مخيــم رفــح جنوبــي قطــاع غــزة. أدى 

القصــف إلــى تدميــر ســبعة منــازل كلًيــا -منهــا المنــزل 

ــل  ــا، وأســفر عــن مقت ــى رؤوس قاطنيه المســتهدف- عل

إلــى  امرأتــان وطفــل،  أشــخاص—من ضمنهــم  ســبعة 

جانــب إصابــة مــا ال يقــل عــن 35 آخريــن— منهــم 18 طفًا 

ــن الجيــش اإلســرائيلي حينهــا أّن القصــف  و12 امــرأة. أعل

ســعيد  »خالــد  القــدس  ســرايا  فــي  القيــادي  اســتهدف 

منصــور« )48 عاًمــا(، الــذي قتــل مــع اثنيــن مــن مرافقيــه، 

واألربعــة البقيــة كانــوا مــن المدنييــن الذيــن انتشــلوا بعــد 

عمليــات بحــث اســتغرقت عــدة ســاعات بســبب الدمــار 

ــذي حــل بالمنطقــة المكتظــة بالســكان.  ــل ال الهائ

https://www.youtube.com/watch?v=jYZyifa9mMk  11

يشــكل هــذا الهجــوم وغيــره مــن الهجمــات غيــر المتناســبة 

ــد يرقــى  ــي اإلنســاني، وق ــون الدول ــاًكا جســيًما للقان انته

إلــى جريمــة حــرب، فهــو ينتهــك مبــدأ التناســب الــذي 

الدولــي  القانــون  فــي  األساســية  المرتكــزات  أحــد  يعــد 

ــو كان  ــى ل ــذ هجــوم، حت ــه يحظــر تنفي اإلنســاني، وبموجب

كان  حــال  فــي  مشــروع،  عســكري  هــدف  موجًهــا ضــد 

ــدة  ــا بالفائ ــه قياًس ــا في ــن ضــرًرا مبالًغ ســيلحق بالمواطني

مبــدأ  انتهــاك  ويصنــف  منــه.  المتوقعــة  العســكرية 

التناســب فــي القانــون اإلنســاني كجريمــة حــرب، وهــي 

تطــال بالمســئولية الجنائيــة الشــخصية جميــع الضالعيــن 

ــا. فيه

  

اإلعدام الميداني	 

ــار بهــدف  يلجــأ جنــود الجيــش اإلســرائيلي إلــى إطــاق الن

القتــل مــن مســافة صفــر، أو مســافة قريبــة جــًدا، دون 

ــان، ودون وجــود خطــر  ــر مــن األحي ــرر حقيقــي فــي كثي مب

ــد محــدق يســتدعي اســتخدام القــوة المفرطــة أو  أو تهدي

ــى المــوت. ــة إل المفضي

 يقــع هــذا النــوع مــن الحــوادث علــى الحواجــز وقــرب نقــاط 

التمركــز اإلســرائيلي، ويكفــي غالًبــا االشــتباه بشــخص مــا 

ــار تجاهــه وقتلــه. وفــي بعــض الحــاالت  ــر إطــاق الن لتبري

تجــري عمليــات اإلعــدام رغــم الســيطرة علــى الشــخص 

بإصابتــه أو تحييــده.

https://www.youtube.com/watch?v=jYZyifa9mMk
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لســياقات  األورومتوســطي  فريــق  مراجعــة  وأظهــرت 

القتــل خــال هــذا العــام أن القــوات اإلســرائيلية نفــذت 

بعــد  نفــذت   18 منهــا  ميدانــي،  إعــدام  عمليــة   32

ادعــاءات بتنفيــذ أو محاولــة تنفيــذ عمليــة طعــن أو دعــس 

ضــد إســرائيليين قــرب حواجــز أو نقــاط تمركــز إســرائيلية، 

والبقيــة كانــت غالًبــا دون مبــرر حقيقي أو لمجرد االشــتباه.

ومــا يســهم فــي تكــرار هــذا النــوع مــن االنتهــاكات هــو 

الحمايــة التــي يحظــى بهــا الجنود من المســتوى السياســي 

ــوع  ــي عــدم وجــود أي ن والعســكري فــي إســرائيل، وبالتال

مــن أنــواع المســاءلة، وفــي حــال فتــح أي تحقيــق فهــو 

يمــر بإجــراءات شــكلية وينتهــي باإلغــاق وعــدم المحاســبة.

ويمثــل مقتــل الشــاب عمــار مفلــح )23 عاًمــا( نموذًجــا 

لهــذا النــوع مــن القتــل.
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فــي إفــادة لفريــق المرصــد األورومتوســطي، قــال »ثائــر أبو 

صالحيــة«، وهــو شــاهد عيــان علــى مقتــل الشــاب »عمــار 

حمــدي مفلــح« )22 عاًمــا( ببلــدة حــوارة جنوبــي نابلــس: 

»ذهبــت مــع مجموعــة مــن أصدقائــي لتنــاول طعــام الغــداء 

فــي حوالــي الســاعة الرابعــة عصــًرا مــن مســاء يــوم الجمعــة 

الموافــق 2 ديســمبر/ كانــون أول 2022 بأحــد المطاعــم 

ببلــدة حــوارة. وفــي غضــون ذلــك، رأيــت شــاًبا اقتــرب مــن 

ســيارة بداخلهــا مســتوطن ومســتوطنة، وبمجــرد مــا طــرق 

عــدة  المســتوطن  أطلــق  الســيارة،  زجــاج  علــى  الشــاب 

طلقــات ناريــة مــن داخــل الســيارة تجاهــه ليصيبــه ويصيــب 

مركبتــي التــي كانــت متوقفــة فــي المــكان«.

وتابــع: »ُأصيــب الشــاب علــى مــا يبــدو بشــظايا الرصــاص 

ــى  ــاء عل ــه المســتوطن والحظــت بعــض الدم ــذي أطلق ال

وجهــه، ولــم أره يحمــل أي ســاح نــاري أو أداة حــادة أو 

خــاف ذلــك. وبعــد لحظــات قليلــة قــدم جنــدي مــن حــرس 

الحــدود اإلســرائيلي إلــى المــكان وســحب الشــاب علــى 

وقــاوم  نهــض  الشــاب  ولكــن  اعتقالــه،  األرض محــاواًل 

االعتقــال. تدخــل اثنــان مــن المــارة وحــاوال تخليــص الشــاب 

مــن أيــدي الجنــدي الــذي كان مصــًرا علــى اعتقالــه. وعندمــا 

نجــح الشــاب باإلفــات مــن أيــدي الجنــدي، ســحب األخيــر 

مسدســه مــن جنبــه األيمــن، وأطلــق 4 رصاصــات مــن 

مســافة صفــر علــى األجــزاء العلويــة مــن جســد الشــاب، وال 

ــه ُقتــل علــى الفــور حينهــا. ســيما منطقــة البطــن، وبــدا أّن

المــكان  فــي  كانــوا  مــن  جميــع  مــع  »ُأصبــت  وأضــاف 

بصدمــة كبيــرة ولــم نعــرف كيــف نتصــرف. بحســب مــا 

ــرة جــًدا  ــارات كثي رأيــت، كان أمــام الجنــدي اإلســرائيلي خي

للســيطرة علــى الشــاب الفلســطيني خصوًصــا أّنــه لــم 

يكــن مســّلًحا، ولكنــه اختــار أن ينهــي حياتــه بهــذه الطريقــة. 

بعــد ذلــك، أرســل الجيــش تعزيــزات كبيــرة للمــكان ومنعونا 

إســعاف  بســيارة  ونقلــوه  الشــاب،  مــن  االقتــراب  مــن 

إســرائيلية إلــى خــارج البلــدة بعــد أكثــر مــن 20 دقيقــة علــى 

الحادثــة«.

اللحظات األخيرة قبل إعدام جندي إسرائيلي للشاب عمار مفلح - مواقع التواصل االجتماعي - 5 ديسمبر 2022
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وفــي حادثــة أخــرى، حصــل المرصــد األورومتوســطي علــى 

)18 عاًمــا(، صديــق  أبــو هنيــة«  الشــاب »محمــد  إفــادة 

الشــاب »عّمــار شــفيق أبــو عفيفــة« )19 عاًمــا( الــذي ُقتــل 

مــارس/  مــن  األول  فــي  اإلســرائيلي  الجيــش  برصــاص 

آذار 2022، حيــث قــال: »كنــت مــع عّمــار لحظــة مقتلــه 

ــه  علــى يــد الجيــش اإلســرائيلي ولكّنــي لــم أدرك حينهــا أّن

ُقتــل. فــي ذلــك اليــوم، كّنــا نشــعر بالملــل، وتواصلنــا مــع 

بعضنــا لكــي نخــرج للتنــزه فــي منطقــة جبليــة قريبــة مــن 

ــة أيًضــا مــن  ــار شــمال الخليــل، وهــي قريب ــدة بيــت فّج بل

مــكان ســكننا بمخيــم العــروب. فــي عصــر ذلــك اليــوم، 

ســارت األمــور بشــكل طبيعــي، أخذنــا كوبيــن مــن القهــوة 

ــواع المكســرات(  ــوع مــن أن ــخ« )ن ــزر البطي ــة مــن »ِب وكمي

ــره.  ــا أي شــيء غي ــم يكــن معن ــى المنطقــة، ول ــا إل وذهبن

كانــت األجــواء هادئــة ولــم نشــاهد فــي المــكان ســوى أحــد 

رعــاة األغنــام.

وأضــاف: »كنــا نبعــد مئــات األمتــار عــن أي نقطــة أو موقع 

عســكري إســرائيلي، وفجــأة ســمعنا صــوت إطــاق نــار 

كثيــف، لنتفاجــأ بوجــود قــوة إســرائيلية فــي المنطقــة التي 

نتنــّزه فيهــا بخــاف العــادة. ال أســتطيع تقديــر المســافة 

التــي كانــت بيــن مــكان وجودنــا ومــكان وجــود القــوة بدقة، 

لكّنهــا كانــت فــي حــدود 200 متــر علــى أقصــى تقديــر. 

ــوة،  ــود الق ــا وج ــار والحظن ــا ســمعنا إطــاق الن ــرد م بمج

ــا نجــري،  ــروب مــن المــكان بســرعة، وبينمــا كن ــا باله بدأن

أّنــه  حينهــا  وأدركــت  يصــرخ،  »عمــار«  صــوت  ســمعت 

ــي  ــف والمتواصــل أجبرن ــار الكثي ــّن إطــاق الن ــب، لك ُأصي

ــة«. ــب اإلصاب ــى أتجن ــة الهــروب حت ــى مواصل عل

وتابــع: »اســتطعت مغــادرة المنطقــة بســام والعــودة إلى 

ــة.  ــك الحادث ــل فــي تل ــار ُقت ــاك علمــت أّن عّم ــي، وهن بيت

لــم أتمالــك نفســي حينهــا. عّمــار لــم يكــن مجــّرد صديــق، 

أٍخ لــي. حتــى هــذه اللحظــة، ال أعلــم  لقــد كان بمثابــة 

ســبب إطــاق النــار علينــا، وال أعلــم ســبب قتــل صديقــي 

ــى الجيــش  ــم نكــن نشــّكل أي خطــر عل ــة قتلــي. ل ومحاول

اإلســرائيلي أو المســتوطنين فــي المنطقــة«.

فلسطينيون يحملون جثمان الشاب عمار أبو عفيفة - 2 مارس 2022
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بعــد  عفيفــة«  أبــو  »عمــار  اإلســرائيلي  الجيــش  *احتجــز 

إصابتــه، وبعــد ســاعات أعلــن وفاتــه، ولــم يســّلم جثمانــه 

ســوى فجــر اليــوم التالــي، أي بعــد حوالــي 12 ســاعة مــن 

ــة،  ــح رســمي حــول الحادث ــه. وفــي تصري ــار علي إطــاق الن

قــال الجيــش إّن »مشــتبهين بهمــا اقتربا مــن نقطة مراقبة 

ــل، وأّن  ــوز« بالخلي ــدال ع ــرب مســتوطنة »مج عســكرية ق

قــوة عســكرية الحقتهمــا وبــدأت بإجــراءات العتقالهمــا، 

وتخللــت تلــك اإلجــراءات إطــاق النــار عليهمــا، وُأعلــن عــن 

وفــاة أحدهمــا فــي وقــت الحــق، ويجــري التحقيــق فــي 

مشــابهة،  حــوادث  فــي  تصريحــات  وبخــاف  الحادثــة«. 

لــم ُيشــر الجيــش اإلســرائيلي إلــى أّن »عمــار أبــو عفيفــة« 

وصديقــه كانــا يلقيــان الحجــارة أو يهاجمــان مســتوطنين، 

ولــم يذكــر التصريــح وجــود حجــارة فــي المــكان أو مصــادرة 

أي أدوات كانــت بحوزتهمــا.

القتل خال القتحامات 	 
والمواجهات

تنفذهــا  التــي  االقتحــام  عمليــات  خــال  القتــل  يمثــل 

القــوات اإلســرائيلية لألحيــاء الفلســطينية فــي الضفــة 

األكثــر  الشــكل  الشــرقية  القــدس  فيهــا  بمــا  الغربيــة 

القتــل  عمليــات  بعــض  تحــدث  كمــا  وتكــراًرا،  شــيوًعا 

أثنــاء االســتخدام المفــرط للقــوة خــال عمليــات قمــع 

قــوات  يواجهــون  الذيــن  الفلســطينيين  المتظاهريــن 

الجيــش بالحجــارة أو الزجاجــات الفارغــة أو الحارقــة، وهــي 

ــا أو محدًقــا  جميًعــا أدوات شــعبية ال تشــكل تهديــًدا جديًّ

علــى حيــاة الجنــود. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ترتكــب القــوات 

ــل فــي  ــات قت اإلســرائيلية خــال هــذه االقتحامــات عملي

ســياقات ال تكــون فيهــا أحــداث أو مواجهــات، وبالتالــي ال 

يوجــد لهــا أي مبــرر.

بحســب متابعــة فريــق المرصــد األورومتوســطي، فــإن 

قــوات الجيــش اإلســرائيلي تنفــذ مــا بيــن 20-25 عمليــة 

اقتحــام ودهــم يوميــة للمــدن والمخيمــات الفلســطينية، 

ــر  ــار مــن تلــك القــوات بذخائ ــا مــا يرافقهــا إطــاق ن وغالًب

مختلفــة. كمــا أّن بعــض االقتحامــات تبــدأ بتســلل وحــدات 

ــن،  ــي تنصــب كمائ مــن القــوات اإلســرائيلية الخاصــة الت

العاليــة،  الســكنية  البنايــات  علــى  قناصتهــا  ويتمركــز 

قبــل وصــول تعزيــزات مــن الجيــش اإلســرائيلي، وغالًبــا 

ــل  ــات قت ــذ اعتقــاالت أو عملي ــد تنفي ــك عن ــا يحــدث ذل م

علــى  القــوات  تلــك  تقــدم  ذلــك،  وخــال  مســتهدف. 

جســم  أي  تجــاه  والمقصــود  العشــوائي  النــار  إطــاق 

ــن االســتخدام  ــام، فضــًا ع ــة االقتح ــرك فــي منطق متح

المفــرط للقــوة فــي حــال ســجلت هنــاك احتجاجــات مــن 

متظاهريــن وراشــقي حجــارة.

خــال عــام 2022، وثــق فريــق األورومتوســطي مقتــل 

ــا— منهــم 25 طفــًا وامرأتــان— فــي عمليــات  81 مدنيًّ

عمليــات  خــال  اإلســرائيلية  القــوات  مــن  نــار  إطــاق 

االقتحــام والمواجهــات. وكل هــذه الحــوادث جــرت فــي 

ســياقات لــم يكــن لهــا مبــرر واضــح، واســتخدمت فيهــا 

القــوات اإلســرائيلية القــوة المفرطــة. 

ومــن الشــواهد علــى هــذا النمــط مــن الجرائــم، مقتــل 

الشــاب »يــزن الســعدي« والطفــل »ســند أبــو صابــر« فــي 

https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96/%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA/2022/%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95-%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%93-%D7%90%D7%97%D7%93-%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%92/
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ــي جمعهــا المرصــد  ــم جنيــن. فبحســب اإلفــادات الت مخي

األورومتوســطي، اقتحــم الجيــش اإلســرائيلي فــي وقــت 

مبكــر صبــاح يــوم الخميــس 31 مــارس/آذار 2022 مخيــم 

جنيــن، وحاصــر منــزاًل، واعتلــى الجنــود أســطح المبانــي 

الســكنية وحولهــا إلــى ثكنــات لتمركــز القناصــة. فــي تلــك 

األثنــاء تجمــع شــبان وفتيــة ورشــقوا تلــك قــوات الجيــش 

ــى  ــدت المواجهــات إل بالحجــارة والزجاجــات الحارقــة، وامت

ــار  عــدة شــوارع فــي المخيــم، أطلقــت خالهــا القــوات الن

بكثافــة تجــاه المتظاهريــن لتقتــل اثنيــن منهــم وهمــا: 

الطفــل »ســند محمــد خليــل أبــو صابــر« )17 عاًمــا( مــن 

ســكان مخيــم جنيــن، وأصيــب بعيــار نــاري فــي الصــدر، 

ــا( مــن ســكان  ــزن نضــال الســعدي« )24 عاًم والشــاب »ي

ــرأس والبطــن  ــة فــي ال ــره ناري ــة أعي ــب بثاث ــن، وأصي جني

والصــدر.

قتل األطفال	 

خــال عــام 2022، شــّكل األطفــال هدًفــا بــارًزا للجيــش 

اإلســرائيلي، حيــث ُقِتــل 41 طفــًا فــي هجمــات واعتداءات 

نفذتهــا القــوات اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة والقدس 

الشــرقية وقطــاع غــزة.
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صورة للطفلة جنى زكارنة - مواقع التواصل االجتماعي

فــي إفــادة لفريــق المرصــد األورومتوســطي، قــال »صاح 

زكارنــة«، أحــد أقربــاء وجيــران الطفلــة »جنــى مجــدي زكارنة« 

)16 عاًمــا(، والتــي ُقتلــت برصــاص الجيــش اإلســرائيلي 

خــال اقتحامــه الحــي الشــرقي مــن مدينــة جنيــن مســاء 11 

ديســمبر/ كانــون أول 2022: 

إلــى ســطح منزلهــا  اليــوم، صعــدت جنــى  ذلــك  »فــي 

لتبحــث عــن قّطتهــا التــي تتعلــق بهــا كثيــًرا. وفــي غضــون 

وبدأنــا  المنطقــة  اإلســرائيلي  الجيــش  اقتحــم  ذلــك، 

بســماع أصــوات إطــاق النــار. اســتغّلت جنــى وجودهــا 

علــى الســطح لتصويــر اقتحــام الجيــش اإلســرائيلي لحّيهــا 

ولــم يكــن معهــا أحــد علــى الســطح«.

وأضــاف: »يقــع منــزل عائلــة جنــى بالقــرب مــن بيتــي، 

وبعــد انتهــاء اقتحــام الجيــش اإلســرائيلي للمنطقــة والــذي 

ــا، تنّبهــت العائلــة إلــى عــدم  اســتمر ســاعة ونصــف تقريًب

ــى الســطح لتجدهــا غارقــة فــي  ــى فصعــدت إل وجــود جن

جنيــن  المستشــفى  إلــى  ُنقلــت  ذلــك  وبعــد  دمائهــا، 

الحكومــي ولكّنهــا بالتأكيــد فارقــت الحيــاة قبــل نقلهــا، 

ألّن المــدة بيــن آخــر نشــاط موّثــق لهــا وبيــن العثــور عليهــا 

كانــت طويلــة«.

جنــى  الطفلــة  التقطــت  رأينــا،  مــا  »بحســب  وأوضــح: 

بهاتفهــا المحمــول آخــر صورة القتحام الجيش اإلســرائيلي 

فــي حوالــي الســاعة 10:20 مــن مســاء ذلــك اليــوم، وعثرنــا 

عليهــا فــي منتصــف الليــل تقريًبــا. كانــت صدمــة كبيــرة«.

بأربــع  جنــى  »ُأصيبــت  قــال:  اإلصابــة،  طبيعــة  وحــول 

رصاصــات األولــى فــي كتفهــا األيمــن والثانيــة فــي كتفهــا 

األيســر والثالثــة فــي وجههــا والرابعــة فــي رأســها. تــم 

تشــريح جثمانهــا فــي المستشــفى وخلصــت النتيجــة إلــى 

أّن الرصــاص الــذي أصــاب جســدها كان مــن نــوع خــارق 

للــدروع« )نــوع رصــاص يســتخدمه الجيــش اإلســرائيلي(.
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أقارب الطفل غيث يامين يلقون نظرة الوداع األخير على جثمانه - تصوير: أيمن النوباني - 25 مايو 2022

*في 12 ديسمبر/ كانون أول 2022، أصدر الجيش اإلسرائيلي 

بياًنــا رســمًيا حــول الحادثــة قــال فيــه إّنــه »بعــد تحقيــق أولــي، 

ــر مقصــودة  ــران غي ــي ُقتلــت ُأصيبــت بني ــاة الت ــن أّن الفت تبّي

اســتهدفت مســلحين علــى أحــد األســطح فــي المنطقــة«.

وفــي إفــادة أخــرى لفريــق المرصــد األورومتوســطي، قــال 

ــا(  ــن« )16 عاًم ــث يامي ــل »غي ــد الطف ــن«، وال ــق يامي »رفي

الــذي ُقتــل برصــاص الجيــش اإلســرائيلي بمدينــة نابلــس 

ــار 2022: فــي 25 مايــو/ أّي

ــاء 24  ــوم الثاث ــي الســاعة 11:00 مــن مســاء ي »فــي حوال

مايــو/ أّيــار، اقتحــم الجيــش اإلســرائيلي والمســتوطنين 

ــة نابلــس،  ــر يوســف« فــي مدين مــا يســمى منطقــة »قب

وكالعــادة خــرج »غيــث« مــع أطفــال الحــي إللقــاء الحجــارة 

علــى قــوات الجيــش اإلســرائيلي. اتصلــت عليــه وأبلغنــي 

أّنــه فــي شــارع عّمــان شــرقي نابلــس وكان يقــف بعيــًدا 

ــت  نســبًيا عــن المواجهــات مــع الجيــش اإلســرائيلي. طلب

منــه الحضــور إلــى البيــت وأبلغنــي أّنــه ســيعود بعــد 10 

ــق«. دقائ

وأضــاف »أصبحــت الســاعة الواحــد فجــًرا ولــم يعــد إلــى 

ــم يجــب بخــاف  ــه ل ــه مــرة أخــرى ولكّن ــت ب البيــت فاتصل

العــادة. ذهــب شــقيقه ليتفقــد الموقــف واتصــل بعدهــا 

بوقــت قصيــر ليبلغنــي أّن غيــث ُأصيــب برصاصــة فــي 

الحكومــي. ذهبنــا  إلــى مستشــفى رفيديــا  رأســه وُنقــل 

ــه  ــه مــن أســفل أذن ــاك واكتشــفنا أّن الرصاصــة أصابت هن

مــن الجهــة اليســار، وخرجــت مــن اليميــن، وتســببت بتناثــر 

المــخ، إلــى جانــب تهشــم شــبه كامــل فــي الدمــاغ. بعــد 

ســاعتين تقريًبــا، أعلــن األطبــاء وفاتــه«.

وتابــع: »أبلغنــي مــن كان فــي المــكان لحظــة إطــاق النــار 

ــى  ــار عل ــق الن ــم يطل ــى غيــث أّن الجيــش اإلســرائيلي ل عل

نحــو عشــوائي، بــل كان يقصــد قتــل غيــث. كان جنديــان 

داخــل إحــدى البنايــات غيــر المشــطبة وأحدهمــا كان يوجــه 

اآلخــر إلــى إطــاق النــار علــى غيــث، ولــم تكــن البنايــة التــي 

أطلــق الجنــدي منهــا النــار تبعــد عــن غيــث ســوى نحــو 20 

متــًرا فقــط«.
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قتل النساء	 

قتلــت القــوات اإلســرائيلية ثمانــي نســاء فلســطينيات 

خــال عــام 2022، منهــن 5 مــن الضفــة الغربيــة، )3 قتلــن 

فــي عمليــات إعــدام ميدانــي، و2 خــال اقتحــام األحيــاء 

الفلســطينية(، وهــن: »غــادة إبراهيــم ســباتين« )45 عاًمــا( 

وقتلــت بعــد تعرضهــا إلطــاق نــار مباشــر مــن قــوات 

لحــم،  بيــت  غربــي  بقريــة حوســان  اإلســرائيلي  الجيــش 

بتاريــخ 10 أبريــل/ نيســان، بدعــوى اقترابهــا مــن الجنود رغم 

أنهــا مصابــة بمــرض ازدواجيــة الرؤيــة. وفــي اليــوم نفســه، 

قتلــت القــوات اإلســرائيلية »مهــا كاظــم الزعتــري« )25 

عاًمــا( فــي الخليــل، بدعــوى محاولتهــا تنفيــذ عمليــة طعــن. 

وفــي 18 أبريــل/ نيســان، توفيــت »حنــان خضــور« )19 عاًمــا( 

اإلسرائيـــــــــــلي  الجـــــــــــيش  برصــاص  بإصابتهــا  متأثــرة 

الصحــــــافــــــــــية  وقــــــتلــــــــت  جــــــــــنيــــــــن،  فــــــــــــي 

»شــيرين أبــو عاقلــة« )51 عاًمــا( بعــد تعرضهــا إلطــاق 

نــار مباشــر مــن القــوات اإلســرائيلية خــال عملهــا فــي 

أيــار، والصحافيــة »غفــران  11 مايــو/  مخيــم جنيــن، فــي 

هــارون وراســنة« )30 عاًمــا( وقتلــت برصــاص القــوات 

ــران. ــو/ حزي ــي فــي 1 يوني ــدام ميدان اإلســرائيلية فــي إع

 أمــا فــي قطــاع غــزة، فقــد قتلــت 3 نســاء خــال الهجــوم 

آب،  أغســطس/  فــي  غــزة،  قطــاع  علــى  اإلســرائيلي 

أوالهــن »دنيانــا عطيــة العمــور« )22 عاًمــا( التــي قتلــت 

جــراء قصــف مدفعــي اســتهدف منزلهــا شــرق خانيونــس 

فــي مســتهل الهجــوم اإلســرائيلي فــي 5 أغســطس/آب، 

وقتلــت كل مــن »هنــاء إســماعيل الخالــدي« )30 عاًمــا( 

و«آالء الماحــي« )30 عاًمــا( داخــل منزليهمــا خــال عمليــة 

القصــف اإلســرائيلي التــي اســتهدفت القيــادي فــي ســرايا 

القــدس »خالــد منصــور« فــي رفــح فــي 6 أغســطس/آب. 

فــي إفــادة لفريــق المرصد األورومتوســطي، قــال »علي«، 
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اللحظات األولى بعد إعدام السيدة غادة سباتين في قرية حوسان ببيت لحم - 10 أبريل 2022

شــقيق غــادة إبراهيــم ســباتين )45 عاًمــا( التــي أعدمهــا 

الجيــش اإلســرائيلي بقريــة حوســان غربــي بيــت لحــم: »فــي 

ــت شــقيقتي تســير  ــل/ نيســان 2022، وبينمــا كان 10 أبري

فــي أحــد الشــوارع بمنطقــة الشــرفة بحوســان، صادفــت 

نقطــة تفتيــش للجيــش اإلســرائيلي واقتربــت منهــا دون 

أن تنتبــه لوجودهــا، فهــي مصابــة بمــرض ازدواجيــة الرؤيــة 

الــذي يمنعهــا مــن رؤيــة األجســام بصورتهــا الطبيعيــة. 

وفــي غضــون ذلــك، صــرخ الجنــود عليهــا لكّنهــا لــم تكــن 

ــة أطلــق عليهــا أحــد  ــوان قليل ــدري مــاذا يحــدث، وبعــد ث ت

الجنــود النــار مــن مســافة صفــر، فأصابهــا فــي فخذهــا. 

المــكان مــع مجموعــة  إلــى  وأضــاف »وصلــُت بســرعة 

مــن األشــخاص ولكــّن الجنــود رفعــوا علينــا األســلحة ولــم 

ــا  ــة ومنعون ــا بنقلهــا لتلقــي المســاعدة الطبي يســمحوا لن

ــى  ــزف وهــي ملقــاة عل ــراب منهــا، وتركوهــا تن مــن االقت

فــي  رئيًســا  شــرياًنا  الرصاصــة  أصابــت  حيــث  األرض، 

منطقــة الفخــذ مــا أحــدث نزيفــا حــاًدا. شــاهدت أحــد الجنود 

يربــط مــا بــدا أنــه حبــل حــول مــكان اإلصابــة ولكــن التدخــل 

كان متأخــًرا وبدائًيــا ولــم يســاعد فــي شــيء. بعــد مــرور 

حوالــي 15 دقيقــة، ســمحوا لنــا باالقتــراب، فنقلتهــا فــوًرا 

إلــى مستشــفى بيــت جــاال الحكومــي )الحســين( ببيــت 

لحــم، وهنــاك أعلــن األطبــاء وفاتهــا. لــم ُتمّثــل شــقيقتي 

أي خطــر علــى الجنــود ولــم تكــن تحمــل أي أداة حــادة. لقــد 

ــارد«. ُأعدمــت بــدم ب

وتابــع »كانــت شــقيقتي أرملــة تربــي 6 أيتــام، واآلن لــم 

يتبــق لهــم أحــد بعــد مقتــل والدتهــم. لقــد كانــت خســارة 

ــه فتــح تحقيــق ولكــن لــم  كبيــرة للجميــع. زعــم الجيــش أّن

تتواصــل معنــا أي جهــة رســمية، ولــم ُيعاقــب أي مــن 

الجنــاة حتــى اآلن«. 
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الجيــش  أقــر  ســباتين«،  »غــادة  إعــدام  حادثــة  *عقــب 

اإلســرائيلي فــي تصريــح رســمي أّنهــا لــم تكــن تحمــل أي 

التحقيــق. الحادثــة قيــد  إّن  ســاح، وقــال 

قتل الصحافيين	 

تكررت حوادث قتل الصحافيين في األراضي الفلســطينية 

خــال العقديــن الماضييــن بشــكل مثيــر للقلــق، فقــد قتــل 

ــا منــذ عــام 2000 فــي  الجيــش اإلســرائيلي 40 صحفيًّ
هجمــات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. )12)

وخــال عــام 2022، قتلــت قــوات الجيــش اإلســرائيلي 

صحافيتيــن فلســطينيتين، همــا؛ »شــيرين أبــو عاقلــة« 

ــرة، و«غفــران وراســنة« المذيعــة فــي  ــاة الجزي مراســلة قن

قنــاة »دريــم« المحليــة.

أبــو  »شــيرين  البــارزة  الفلســطينية  الصحافيــة  وُقتلــت 

األميركيــة، وتعمــل مراســلة  الجنســية  -تحمــل  عاقلــة« 

لقنــاة الجزيــرة فــي الضفــة الغربيــة- خــال تغطيتهــا اقتحام 

إســرائيل  وحاولــت  جنيــن.  مخيــم  اإلســرائيلي  الجيــش 

التهــرب مــن مســؤوليتها عــن مقتــل الصحفيــة أبــو عاقلــة، 

وقدمــت عــدة روايــات لمحاولــة التغطيــة علــى مــا حــدث، 

فلســطينية  جهــات  أجرتهــا  تحقيقــات  سلســلة  أن  غيــر 

ودوليــة أكــدت أنهــا ُقتلــت برصــاص قنــاص إســرائيلي.

وفــق اإلفــادات التــي جمعهــا المرصــد األورومتوســطي 

فــي حينــه، وصلــت فــي حوالــي الســاعة 6:30 صبــاح 

يــوم األربعــاء 11 مايو/أيــار 2022، مركبــة تقــل مجموعــة 
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جنيــن  مخيــم  فــي  األول  الــدوار  إلــى  الصحافييــن  مــن 

حيــث  للمخيــم،  اإلســرائيلي  الجيــش  اقتحــام  لتغطيــة 

كانــت قــوات الجيــش تنتشــر فــي المــكان، واعتلــى قناصــة 

الجيــش أســطح عــدد مــن المنــازل فــي المخيــم. وترجلــت 

الصحافيــة »أبــو عاقلــة« مــن المركبــة مرتديــة مابــس 

خطــوات  عــدة  وســارت  بالصحافــة،  الخاصــة  الحمايــة 

ليطلــق أحــد »القناصــة اإلســرائيليين النــار عليهــا ويصيبهــا 

بعيــار نــاري أســفل األذن، تحديــًدا فــي المنطقــة الوحيــدة 

التــي ال تغطيهــا الخــوذة.« حســب إفــادة شــاهد عيــان.

الجيــش  أّن  إلــى  عاقلــة«  »أبــو  إصابــة  طبيعــة  وتشــير 

ــدو  ــو يب ــى نح ــة عل ــة قاتل ــا فــي منطق اإلســرائيلي أصابه

متعمــًدا، إذ اســتمر جنــود الجيــش بإطــاق النــار علــى كل 

مــن يحــاول االقتــراب منهــا مــا أعــاق عمليــة إســعافها عــدة 

ــق. دقائ

وأصيــب فــي الحادثــة نفســها الصحافــي »علــي ســمودي« 

فــي  المستشــفى  إلــى  وُنقــل  فــي ظهــره،  نــاري  بعيــار 

مــن  مّصــور  فيديــو  فــي  قــال  حيــث  متوســطة،  حالــة 

المستشــفى أثنــاء تلقيــه العــاج: »أثنــاء تغطيتنــا لعمليــة 

الجيــش اإلســرائيلي فــي مخيــم جنيــن، أطلــق علينــا الجنود 

النــار فجــأة دون أي تحذيــر، فُأصيبــت »شــيرين« برصاصــة 

فــي رأســها وُأصبــت أنــا برصاصــة فــي ظهــري. لــم يكــن أي 

مســّلح فلســطيني فــي المنطقــة وقــت إطــاق الجيــش 

ــا«. ــار علين اإلســرائيلي الن

وتابــع المرصــد األورومتوســطي إفــادة للصحافــي »مجاهد 

الســعدي«، والــذي كان متواجــًدا فــي مــكان الحادثــة، حيــث 
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قــال: »تجمعــت مــع زمائــي الصحافييــن علــى مســافة 

قريبــة مــن تواجــد قــوات الجيــش اإلســرائيلي، وكنــا نرتــدي 

مابــس مميــزة لعملنــا الصحافــي. تقدمــت برفقــة إحــدى 

الزميــات قليــًا بحيــث انكشــفنا لمنطقــة تجمــع الجيــش 

اإلســرائيلي. انتظرنــا وصــول الزميليــن »شــيرين أبــو عاقلــة« 

و«علــي ســمودي« إلــى مكاننــا، ولــدى وصولنــا إلــى قبالــة 

أحــد المصانــع حــدث إطــاق نــار فاحتميــت بســور. اســتمر 

إطــاق النــار وانتبهــت أّن »شــيرين« ُأصيبــت أســفل األذن، 

وكل مــن حــاول الوصــول إليهــا تعــرض إلطــاق نــار. أنــا 

كنــت خلــف الســور وهــي أســفله، وزميلنــا »علــي« أصيــب 

وتمكــن مــن الهــرب ســريًعا من مرمى القناص اإلســرائيلي.

مــن جهتهــا، أكــدت مفوضّيــة األمــم المّتحــدة الســامية 

لحقــوق اإلنســان أنهــا أجــرت رصــًدا مســتقًا للحادثــة، 

مبينــة أّن جميــع المعلومــات التــي جمعتهــا، بمــا فــي ذلــك 

المعلومــات الرســمية مــن الجيــش اإلســرائيلي والمدعــي 

ــى  ــي تشــير إل ــام الفلســطيني، تتفــق مــع النتيجــة الت الع

أن الرصاصــات التــي أردت »أبــو عاقلــة« وأصابــت زميلهــا 

»علــي ســمودي« أطلقتهــا قــوات األمــن اإلســرائيلية، ال 

ــار عشــوائًيا، بحســب  مســلحين فلســطينيين يطلقــون الن

مــا ادعــت الســلطات اإلســرائيلية فــي البدايــة. 

المفوضيــة  إليهــا  توّصلــت  التــي  النتائــج  أشــارت  وقــد 

أّنــه ُبَعْيــد الســاعة السادســة صباًحــا فــي 11 أيــار/ مايــو 

2022، وصــل ســبعة صحافييــن، مــن بينهــم »شــيرين أبــو 

عاقلــة«، إلــى المدخــل الغربــي لمخيــم الاجئيــن فــي جنيــن 

شــمال الضفــة الغربيــة المحتلــة، مــن أجــل تغطيــة عمليــة 

اعتقــال تنّفذهــا قــوات األمــن اإلســرائيلية واالشــتباكات 

التــي تلتهــا. وأّكــد الصحافيــون أّنهــم اختــاروا شــارًعا جانبًيــا 

بهدف تجنب المســلحين الفلســطينيين المتواجدين داخل 

ــي تراهــم القــوات  ــطء شــديد ك ــم وأنهــم ســاروا بب المخي

فتــدرك وجودهــم.  الشــارع  فــي  المنتشــرة  اإلســرائيلية 

وأشــارت النتائــج التــي توصلــت إليهــا المفوضيــة إلــى أنــه 

لــم يتــم إصــدار أي تحذيــر ولــم يكــن هنــاك مــن إطــاق نــار 

فــي ذلــك الوقــت فــي ذلــك المــكان بالــذات.

وبحســب تقرير المفوضية: »في حوالي الســاعة السادســة 

والنصــف، عندمــا انعطــف أربعــة مــن الصحافييــن إلــى 

ــن خــوذات وســترات  ــم، مرتدي ــى المخي الشــارع المــؤدي إل

الصحافــة  شــارة  عليهــا  مكتــوب  الرصــاص  مــن  واقيــة 

»PRESS«، ُأطِلَقــت نحوهــم مــن اتجــاه قــوات األمــن 

اإلســرائيلية عــدة رصاصــات يبدو وكأّنها محــّددة التصويب. 

فأصابــت رصاصــة واحــدة علــي ســمودي فــي كتفــه، فيمــا 

رأســها  فــي  عاقلــة  أبــو  أخــرى  واحــدة  أصابــت رصاصــة 

وقتلتهــا علــى الفــور. ثــم ُأطِلَقــت عــدة رصاصــات أخــرى 

عندمــا حــاول رجــل أعــزل االقتــراب مــن الجّثــة ومــن صحفــي 

آخــر غيــر مصــاب يحتمــي خلــف شــجرة. وقــد اســتمر إطــاق 

النــار، لكــّن هــذا الشــخص تمّكــن فــي نهايــة المطــاف مــن 

نقــل جثــة أبــو عاقلــة بعيــًدا عــن مرمــى النيــران«.

ــران  أمــا الصحافيــة »وراســنة«، فقتلــت فــي 1 يونيــو/ حزي

2022، بعــد إطــاق جنــود الجيش اإلســرائيلي النار تجاهها 

عنــد مدخــل مخيــم العــروب شــمالي الخليــل، وإصابتهــا 

بالرصــاص الحــي فــي الجــزء العلــوي مــن الجســم، وُنقلــت 

إلــى المستشــفى األهلــي فــي مدينــة الخليــل، وأعلــن 

الحًقــا وفاتهــا.
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الجيــش  أن  حينهــا  الفلســطيني  األحمــر  الهــال  أفــاد 

اإلســرائيلي أعــاق وصــول طواقمــه إلــى المــكان لنحــو 

أحــد  إلــى  أن يتمكنــوا مــن نقلهــا  نصــف ســاعة، قبــل 

الخليــل. مستشــفيات 

وفــي بيــان تعقيًبــا علــى الحادثــة، زعــم الجيــش اإلســرائيلي 

أّن »وراســنة« تقدمــت نحــو عــدد مــن جنــوده عنــد مدخــل 

المخيــم وهــي تحمــل ســكينا فأطلقــوا النــار مباشــرة عليها.

اعتداءات المستوطنين	 

وثــق المرصــد األورومتوســطي مقتــل 6 فلســطينيين، 

نفذهــا  وهجمــات  اعتــداءات  فــي  طفــل،  أحدهــم 

المراجعــة  ووفــق  الغربيــة.  الضفــة  فــي  مســتوطنون 

أّن  األورومتوســطي  لفريــق  تبّيــن  مقتلهــم،  لتفاصيــل 

 6 فــي  )ُقتــل  فلنــة«  »مصطفــى  وهــم؛  منهــم  ثاثــة 

ينايــر/ كانــون ثــان 2022( والشــقيقين »محمــد« و«مهنــد 

فــي  ُقتلــوا   )2022 أول  كانــون  ديســمبر/   17( مطيــر« 

حــوادث دعــس نفذهــا مســتوطنون، تشــير التقديــرات أّنهــا 

متعمــدة، ولــم تجــِر الســلطات اإلســرائيلية أي إجــراءات 

محاســبة كمــا يحــدث عــادة فــي حــوادث دعــس ينفذهــا 

فلســطينيون ضــد إســرائيليين. وقتــل الطفــل »أمجــد أبــو 

عليــا« )16 عاًمــا( بعــد إصابتــه بإطــاق نــار مــن مســتوطن 

بحضــور جنــود إســرائيليين خــال قمــع تظاهــرة مناهضــة 

لاســتيطان فــي قريــة المغيــر فــي رام اللــه فــي 29 يوليــو/ 

تمــوز 2022. كمــا قتــل الشــاب »علــي حــرب« بعــد تعرضــه 

للطعــن مــن مســتوطن فــي قريــة »اســكاكا« فــي ســلفيت 

فــي 21 يونيــو/ حزيــران 2022، إلــى جانــب مقتــل المواطــن 

»نضــال جعافــرة« برصــاص مســتوطن بدعــوى تنفيــذه 

عمليــة طعــن فــي بيــت لحــم فــي 31 مــارس/ آذار 2022.

وفــي معلومــات جمعهــا فريــق األورومتوســطي حــول 

مقتــل الشــقيقين محمــد )37 عاًمــا( ومهنــد )19 عاًمــا( 

يوســف مطيــر، بعــد أن دعســهما مســتوطن بصــورة تبــدو 

جنــوب  العســكري  زعتــرة  حاجــز  مــن  بالقــرب  متعمــدة، 

نابلــس، فقــد وقــع االعتــداء عندمــا كان الشــقيقان يقفــان 

علــى جانــب الطريــق إلصــاح إطــار مركبــة كانــت تقلهمــا 

ــث صدمهمــا مســتوطن  ــراد مــن عائلتهمــا، حي برفقــة أف

بمركبتــه متعمــًدا والذ بالفــرار مــن المــكان، مــا أدى إلــى 

ــب شــقيقه  ــن أصي ــى الفــور، فــي حي ــل »محمــد« عل مقت

ــن الحقــا  »مهنــد« بحالــة حرجــة ونقــل للمستشــفى، وُأعِل

ــه. ــرا بإصابت ــه متأث عــن وفات
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من مكان دعس مستوطن لفلسطينيين اثنين قرب حاجز زعترة العسكري

وفــي إفادتــه حــول الحادثــة، يــروي »أحمــد يوســف 

مطيــر«، شــقيق القتيليــن:

»في حدود الســاعة الخامســة والنصف مســاًء، بينما 

ــن مــن نابلــس تعّطــل عجــل الســيارة التــي  ــا عائدي كن

ــم يعــد باســتطاعتنا االســتمرار بالســير  نســتقلها، ول

قدًمــا، فتوقفنــا علــى جانــب الطريــق وهــو واســع جــًدا 

وكنــا ظاهريــن بوضــوح للجميــع، وحتــى لــو مــرت مــن 

أمامنــا شــاحنات ضخمــة فإنهــا تســتطيع أن تمــر دون 

مشــاكل«.

عامــة  وضعنــا  اإلطــار  أصلحنــا  »عندمــا  وأضــاف 

علــى حاشــية الطريــق لتدلــل أننــا نصلــح العطــل فــي 

الســيارة، إضافــة إلــى إشــعال اإلنــارة، تفاجأنــا بمركبــة 

يقودهــا مســتوطن وهــو قــادم بســيارته باتجاه نابلس 

ولــم نعــر الموضــوع اي اهتمــام، وفجــأة شــاهدنا 

المركبــة نفســها تعــود إلينــا بســرعة كبيــرة ولم نســمع 

ــادرت  ــار قــوي )االرتطــام( وبعدهــا غ إال صــوت انفج

مركبــة المســتوطن بســرعة. نظرنــا إلــى مركبتنــا فلــم 

نجدهــا، صرخنــا بأعلــى الصــوت محمــد، مهنــد، عــدة 

وإذ  الشــارع  إلــى  نظرنــا   ... أحــد  يجــب  فلــم  مــرات 

بجســديهما مقطعيــن والســيارة محطمــة، فســقطنا 

علــى األرض مــن هــول الصدمــة.« ويؤكــد: »مــا جــرى 

معنــا هــو عمليــة دهــس وقتــل متعمــد ومــع ســبق 

اإلصــرار والترصــد«.
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النتائــــــج
بنــاًء علــى التوثيــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي 

ــي جمعهــا  ــات الت ــى البيان لحقــوق اإلنســان، واســتناًدا إل

مــن خــال المقابــات التــي أجراهــا فريقــه، والمعلومــات 

يتعلــق  فيمــا  رســمية  جهــات  مــن  عليهــا  التــي حصــل 

بحــوادث قتــل الفلســطينيين علــى يــد قــوات الجيــش 

اإلســرائيلي ومســتوطنين إســرائيليين خــال عــام 2022، 

ــج أبرزهــا: ــة مــن النتائ ــى جمل ــر إل خلــص التقري

ارتفــاع أعــداد القتلــى الفلســطينيين فــي الضفــة 	 

نتيجــة  الســابقة،  بالســنوات  مقارنــة  الغربيــة 

تمنــح  التــي  النــار  إطــاق  تعليمــات  تســاهل 

الحمايــة والحصانــة  الجيــش اإلســرائيلي  قــوات 

والمفضيــة  المفرطــة  القــوة  اســتخدام  عنــد 

إلــى المــوت رغــم عــدم وجــود خطــر. فتفويــض 

اإلســرائيلي  الرســمي  السياســي  المســتوى 

للجيــش واألمــن للعمــل بـ«حريــة كاملــة« تحــت 

يبــدو  مــا  علــى  مّهــد  اإلرهــاب«  »دحــر  ذريعــة 

ــر  ــو غي ــى نح ــد القــوات اإلســرائيلية عل إلطــاق ي

والتنكيــل  الفلســطينيين  المدنييــن  لقتــل  مبــرر 

بهــم علــى الحواجــز العســكرية وفــي مــدن وقــرى 

الشــرقية. والقــدس  الغربيــة،  الضفــة  وبلــدات 

خــال 	  اإلســرائيلية  القــوات  تنطــوي ممارســات 

الضفــة  فــي  الفلســطينية  للمــدن  اقتحاماتهــا 

فــي  الحربيــة  عملياتهــا  خــال  وكذلــك  الغربيــة، 

ألحــكام  خطيــرة  انتهــاكات  علــى  غــزة  قطــاع 

القانــون الدولــي االنســاني- التعاقــدي والعرفــي- 

إذ أنهــا مخالفــة ألحــكام الئحــة الهــاي لعــام 1947 

المتعلقــة بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة. ويدلــل 

الناجمــة علــى  القتلــى واإلصابــات  ارتفــاع عــدد 

الذخيــرة  اإلســرائيلي  الجيــش  قــوات  اســتخدام 

ــون  ــوات للقان ــك الق ــال تل ــدم امتث ــى ع ــة عل الحي

الدولــي.

عودة إســرائيل لتنفيذ عمليات القتل المســتهدف 	 

فــي الضفــة الغربيــة ســاهم فــي تصاعــد وتيــرة 

المواجهــات مــع الفلســطينيين.

عمليــات 	  أوســع  نابلــس  يليهــا  جنيــن  شــهدت 

 ،2022 عــام  خــال  الغربيــة  الضفــة  فــي  قتــل 

مــع اســتمرار حملــة إســرائيلية علــى المحافظتيــن 

اللتيــن شــهدتا تشــكيل مجموعــات فلســطينية 

و«مجموعــة  جنيــن«  »كتيبــة  أبرزهــا  مســلحة 

عريــن األســود«. بحســب البيانــات التــي جمعهــا 

األورومتوســطي، فــإن عــدًدا مــن حــاالت القتــل 

المســلحة. بالعناصــر  المــس  لــم تقتصــر علــى 

وسعت قوات الجيش اإلسرائيلي سياسة اإلعدام 	 

الميدانــي علــى الحواجــز وقــرب نقــاط التفتيــش، 

ــرر  ــاك مب ــم يكــن هن ــب هــذه الحــاالت ل وفــي أغل

حقيقــي أو ضــرورة تســتدعي عمليــات القتل، وكان 

باإلمــكان –فــي العديــد مــن الحــاالت— الســيطرة 

علــى األشــخاص دون قتلهــم.
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النــار 	  وإطــاق  والنســاء  األطفــال  اســتهداف 

الممارســة  مــن  جــزًءا  شــكل  وقتلتهــم  عليهــم 

اإلســرائيلية  القــوات  تعمــل  ولــم  اإلســرائيلية، 

لمجمــل  الحمايــة  مــن  أدنــى  حــد  توفيــر  علــى 

الفلســطينيين. المدنييــن 

التــي 	  االعتــداءات  عــن  الطــرف  إســرائيل  تغــض 

القتــل  المســتوطنون، وبعــض حــاالت  ينفذهــا 

واالعتــداء نفذهــا مســتوطنون بحمايــة القــوات 

اإلســرائيلية.

ال يوجــد أي نظــام إســرائيلي فّعال للمحاســبة ضد 	 

جرائــم القتــل التــي يقترفهــا الجنــود اإلســرائيليون، 

وفــي الحــاالت المحــدودة التــي يفتــح فيهــا تحقيق 

ينتهــي األمــر غالًبــا بإغــاق الملــف أو التجاهل.

القــوة 	  اســتخدام  فــي  اإلســرائيلي  التمــادي 

حتميــة  نتيجــة  يأتــي  المدنييــن،  ضــد  المميتــة 

مــن  إســرائيل  فــي  الداخليــة  المســاءلة  لغيــاب 

الدولــي مــن  المجتمــع  جهــة، ونتيجــة لسياســة 

جهــة أخــرى، والــذي يســمح إلســرائيل فــي كل 

العقــاب.    مــن  باإلفــات  مــرة 
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التوصيات
بنــاًء علــى المعطــــــــــــيات السابقـــــة، يدعــــــو المرـــــصد 

اإلنـــــــــــسان لحقــــــوق  األورومتوسطـــــي 

السلطات اإلسرائيلية:	 
إلــى وقــف عمليــات القتــل المســتهدف غيــر القانونيــة 

المفــرط  واالســتخدام  الميدانــي  اإلعــدام  وعمليــات 

للقــوة والمفضــي إلــى المــوت فــوًرا، باعتبارهــا انتهــاكات 

ــا علــى مبــادئ  جســيمة للحــق فــي الحيــاة، واعتــداًء صارًخ

القانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني، واســتحداث 

حــوادث  فــي  للتحقيــق  ومجديــة  وجّديــة  جديــدة  آليــات 

القتــل غيــر المشــروع وضمــان محاســبة الضبــاط والجنــود 

المســؤولين عــن ارتكابهــا.

التحاد األوروبي:	 
الحكومــة  مــع  الشــراكة  باتفاقيــة  العمــل  مراجعــة  إلــى 

اإلســرائيلية بالنظــر إلــى انتهــاكات الســلطات اإلســرائيلية 

ومبــادئ  اإلنســان  حقــوق  باحتــرام  المتعلقــة  لبنودهــا 

الديمقراطيــة، ووقــف برامــج التعــاون إلــى حيــن الوفــاء 

لحقــوق  الجســيمة  االنتهــاكات  مــن  والحــد  بالتزاماتهــا 

الفلســطينية. األراضــي  فــي  اإلنســان 

آليـات وهــيئــــات األمم المتحـــــدة 	 
ذات العاقــــة:

 إلــى التحــرك العاجــل لحمايــة المدنييــن فــي األراضــي 

الفلســطينية، واتخــاذ خطــوات جــادة لضمــان التحقيــق 

والمســاءلة عــن االنتهــاكات الجســيمة واالنتهــاكات التــي 

ــم حــرب. قــد ترقــى لجرائ

األطــراف الســامية المتعاقــدة علــى 	 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة:

إلــى الوفــاء بالتزاماتهــا الــواردة فــي المــادة األولــى مــن 

ــة  ــرم االتفاقي ــأن تحت االتفاقيــة، والتــي تتعهــد بموجبهــا ب

جانــب  إلــى  األحــوال،  جميــع  فــي  احترامهــا  تكفــل  وأن 

جســيمة  مخالفــات  باقتــراف  المتهميــن  ماحقــة 

لاتفاقيــة. والعمــل علــى إنهــاء الحصانــة التــي يتمتــع بهــا 

ــو االنتهــاكات الجســيمة فــي إســرائيل، ســواء فــي  مرتكب

العســكري. أو  السياســي  المســتوى 

المحكمة الجنائية الدولية:	 
 إلــى الشــروع الفعلــي فــي تحقيقاتهــا وإنهــاء حالــة التلكــؤ 

الحاليــة، والتعامــل مــع الحالــة فــي األراضــي الفلســطينية 

كمــا هــو الحــال فــي تعاملهــا مــع ملفــات مشــابهة فــي 

مناطــق أخــرى مــن العالــم.



41

الضغط على الزناد َخياٌر أول:
حصاد قتل الفلسطينيين على يد الجيش 

والمستوطنين اإلسرائيليين خالل عام 2022


