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مقدمة

فــي الوقــت الــذي يحتفــي فيــه العالــم اليــوم بالعامليــن فــي الحقــل اإلنســاني ضمــن مــا 

يعــرف ب »اليــوم العالمــي للعمــل اإلنســاني«، الــذي أعلنتــه األمــم المتحــدة فــي 19 مــن 

أغســطس/آب مــن كل عــام، يدفــع المســعفون والممرضــون واألطبــاء وعناصــر الدفــاع 

ــاء تأديتهــم  المدنــي فــي الشــرق األوســط مــن أرواحهــم نتيجــة اســتهدافهم المباشــر أثن

لواجبهــم اإلنســاني، كمــا يفقــدون حريتهــم بســبب االعتقــال واإلخفــاء القســري.

ــد مــن حكومــات الشــرق األوســط، فضــاً عــن المجموعــات المســلحة،  وال تــزال العدي

ال ســيما فــي مناطــق النزاعــات، تعامــل العامليــن فــي العمــل اإلنســاني باعتبارهــم 

عــدواً، وال يــزال اســتهداف العامليــن فــي الحقــل اإلنســاني مــن أطبــاء وممرضيــن 

ومســعفين وعناصــر دفــاع مدنــي فــي مناطــق الحــروب والنزاعــات فــي الشــرق 

األوســط، خصوصــاً فــي ســوريا واليمــن وفلســطين وليبيــا، يســجل أعلــى األرقــام. 

االســتهداف  أو  باالعتقــال  العامليــن  هــؤالء  اســتهداف  عنــد  األمــر  يتوقــف  وال 

العرضــي، بــل ســجلت العديــد مــن الحــاالت التــي جــرى فيهــا اســتهدافهم بشــكل 

ــا  ــات خطــرة، وهــو م ــم بإصاب ــم أو إصابته ــد منه ــل العدي ــا أســفر عــن مقت مباشــر، م

يمثــل انتهــاكاً جســيماً للقانــون الدولــي اإلنســاني، الــذي حمــى العامليــن فــي حقــوق العمل 

اإلنســاني فــي مناطــق النزاعــات، ونــص علــى وجــوب تســهيل عملهــم، ال اســتهدافهم. 

وبمناســبة اليــوم العالمــي للعمــل اإلنســاني، وضمــن عمله برصــد وتوثيــق االنتهاكات 

اليــوم  الضــوء  األورومتوســطي  المرصــد  يســلّط  البلــدان،  تلــك  فــي  الحقوقيــة 

علــى بعــض االنتهــاكات التــي وقعــت بحــق العمــل اإلنســاني فــي البلــدان األربعــة، 

العمــل  بضحايــا  للتذكيــر  نمــوذج  إعطــاء  إلــى  فقــط  ذلــك  عبــر  يهــدف  وهــو 

اإلنســاني ومــا يقدمونــه، وواجــب الــدول والمجموعــات المســلحة فــي حمايتهــم 

وتســهيل عملهــم، بــدالً مــن اســتهدافهم.
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سوريا

ــر  ــرب غي ــن ح ــنوات م ــبع س ــن س ــد ع ــا يزي ــذ م ــوريا من ــهده س ــا تش ــي ظــل م ف

مســبوقة اســتخدمت فيهــا العديــد مــن األســلحة العشــوائية كالبراميــل المتفجــرة التــي 

ــي  ــتباكات الت ــكرية واالش ــال العس ــة، واألعم ــة هائل تســبب أضــراراً بشــرية ومادي

ُســجلت  مدنيــة،  مناطــق  وفــي  أطــراف  عــدة  بيــن  عنيــف  بشــكل  تجــري 

ــتهداف  ــا االس ــة ومنه ــن الدولي ــيمة للقواني ــرة والجس ــاكات الخطي ــن االنته ــد م العدي

ــا  ــي وطواقمه ــاع المدن ــة ومراكــز الدف ــاط الطبي المقصــود لعشــرات المشــافي والنق

العاملــة فــي ســوريا.

وأكــدت مصــادر حقوقيــة للمرصــد األورومتوســطي مقتــل )86( مــن الكــوادر الطبية 

وكــوادر الدفــاع المدنــي ومنظمــة الهــال األحمــر فــي ســوريا فــي النِّصــف األول 

ــر  ــوات الجيــش الســوري النظامــي بالجــزء األكب مــن عــام 2018، حيــث قامــت ق

إيرانيــة  بقــوات  مدعومــة  القــوات  تلــك  قامــت  حيــث  االنتهــاكات،  تلــك  مــن 

الدفــاع المدنــي، علــى  عناصــر  مــن  عنصــراً  و)19(  طبيــاً  بقتــل )31( كادراً 

األقــل، فــي حيــن شــاركت القــوات الروســية وقــوات التحالــف الدولــي والتنظيمــات 

اإلســامية المتشــددة ومجموعــات الحمايــة الكرديــة PYD فــي الجــزء اآلخــر 

مــن االنتهــاكات.

كمــا ُســجلت -فــي الوقــت ذاتــه- )165( حالــة اعتــداء علــى مراكــز طبيــة وســيارات 

ــا  ــوري، منه ــر الس ــال األحم ــة لله ــز تابع ــي ومراك ــاع مدن ــز دف ــعاف ومراك إس

ــداء قامــت  ــه عناصــر الجيــش النظامــي الســوري، و)51( اعت ــام ب ــداء ق )91( اعت

ــة مــن  ــة، و)19( حال ــوات التحالــف الدولي ــل ق ــوات الروســية، و)2( مــن قب ــه الق ب

جهــات أخــرى.  
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وياحــظ المرصــد أن غيــاب المســائلة القانونيــة عــن تلــك الجرائــم أدى إلــى تمــادي 

األطــراف المؤثــرة فــي الحــرب الســورية فــي اســتهداف المنشــآت الطبيــة ومراكــز 

الدفــاع المدنــي. وكان منســق األمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية فــي ســوريا، 

هــي  ســوريا  »إن  الماضــي  مايــو  شــهر  فــي  قــال  مومتزيــس،  بانــوس 

أســوأ مــكان فــي التاريــخ الحديــث، وخاصــة بمــا يتعلــق بالهجمــات علــى الكــوادر 

ــي  ــل نحــو )70%( مــن إجمال ــة، إذ تمث ــة الصحي ــة وموظفــي منشــآت الرعاي الطبي

تلــك الهجمــات فــي العالــم«.

فلسطين

وثــق المرصــد األورومتوســطي العديــد مــن االنتهــاكات الجســيمة للعمــل اإلنســاني 

قــام بهــا جنــود االحتــال اإلســرائيلي فــي فلســطين هــذا العــام، وال ســيما اســتهداف 

الطواقــم الطبيــة الفلســطينية أثنــاء تأديتهــم لعملهــم فــي مســيرات العــودة فــي قطــاع 

غــزة، والتــي بــدأت فعالياتهــا فــي المناطــق الحدوديــة لقطــاع غــزة، فــي )30( 

ــد علــى حــق  آذار الماضــي، ضمــن مــا يعــرف بذكــرى يــوم األرض، وذلــك للتأكي

الاجئيــن الفلســطينيين بالعــودة إلــى ديارهــم التــي هجــروا منهــا وفــق القــرار 

ــي )194(.  االمم

ــول  ــى ط ــزة عل ــرائيلي المتمرك ــال اإلس ــوات االحت ــت ق ــيرات قام ــال المس وخ

الحــدود مــع قطــاع غــزة باســتهداف الطواقــم الطبيــة بصــورة بــدا أنهــا متعمــدة، ممــا 

أدى إلــى مقتــل 3 مســعفين وإصابــة )370( آخريــن، وتضــرر )70( ســيارة إســعاف 

بأضــرار مختلفــة، رغــم حملهــم الشــارات المميــزة لهــم والتــي تؤكــد علــى طبيعــة 

عملهــم، وذلــك حســب توثيــق وزارة الصحــة الفلســطينية.
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ــد  ــة اعتم ــم الطبي ــتهداف الطواق ــن اس ــرائيل م ــه إس ــت ب ــا قام ــاً أن م ــدا واضح وب

ــات  ــدة جه ــت ع ــد دان ــوة، وق ــن الق ــب م ــر متناس ــر وغي ــدر كبي ــتخدام ق ــى اس عل

ــدة،  ــم المتح ــواص لألم ــن الخ ــن المقرري ــدد م ــن ع ــان صــدر ع ــا بي ــة، ومنه دولي

وعــن المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، وكذلــك عــن االتحــاد األوروبــي، 

ــل  ــي التعام ــرائيلي ف ــال اإلس ــوات االحت ــب ق ــن جان ــوة م ــرط للق ــتخدام المف االس

مــع تظاهــرات العــودة، وال ســيما مــا يتعلــق باســتهداف المســعفين، وبــرزت قضيــة 

ــوم 1 يونيــو 2018 برصاصــة متفجــرة  المســعفة »رزان النجــار«، والتــي قُتلــت ي

ــن الشــريط  ــر م ــي 100 مت ــد حوال ــى بع ــا عل ــاء تواجده ــاص إســرائيلي أثن ــن قن م

الحــدودي شــرقي خزاعــة بمحافظــة خــان يونــس، وذلــك إثــر محاولتهــا تقديــم 

خدمــات اإلســعاف األولــي، فيمــا كانــت ترتــدي مابــس هيئــة اإلغاثــة الطبيــة 

الفلســطينية التــي كانــت تعمــل بهــا.
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اليمن

أدى اســتمرار المعــارك بيــن مليشــيا الحوثيين/صالــح وقــوات التحالــف العربــي 

)الــذي تقــوده الســعودية( إلــى تــردي األوضــاع اإلنســانية فــي اليمــن، الــذي قالــت 

ــم«.  ــي العال ــة إنســانية ف ــه »يشــهد أســوأ أزم ــه إن ــم المتحــدة عن األم

ــاكات  ــن االنته ــد م ــق العدي ــم توثي ــن، ت ــي اليم ــانية ف ــة اإلنس ــع األزم ــن م وبالتزام

ميليشــيا  طــرف  مــن  ســواء  اإلنســاني،  الحقــل  فــي  العامليــن  بحــق  الخطيــرة 

الحوثــي/ صالــح أم مــن طــرف قــوات التحالــف.

ففــي 29 يونيو/حزيــران الماضــي أقدمــت ميلشــيات »الحوثــي« علــى اقتحــام 

مخــازن برنامــج الغــذاء العالمــي ))WFP فــي محافظــة الحديــدة، واختطفــت اثنيــن 

ــة. ــة مجهول ــى جه ــم إل ــن، واقتادته ــن الموظفي م

وأعلنــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مقتــل أحــد موظفيهــا، ويدعــى حنــا لحــود، 

إثــر هجــوم اســتهدف إحــدى ســيارات اللجنــة فــي مدينــة تعــز فــي اليمــن فــي إبريــل/

نيســان هــذا العام.

وقــام الصليــب األحمــر بســحب 71 مــن موظفيــه فــي اليمــن. وقــال مديــر العمليــات 

فــي اللجنــة الدوليــة دومينيــك ســتيلهارت »فــي األســابيع األخيــرة توقفــت أنشــطتنا، 

وتعــرض موظفونــا للتهديــد واالســتهداف المباشــر«. وبــدا أن ســحب الصليــب 

قــوات  بــه  ســتقوم  كانــت  وشــيك  هجــوم  إثــر  جــاء  لموظفيــه  األحمــر 

علــى  والســعودية،  اإلمــارات  قبــل  مــن  أساســي  بشــكل  المدعومــة  التحالــف، 

مدينــة الحديــدة فــي اليمــن، والتــي تعتبــر بوابــة دخــول مــا يقــارب 80% مــن 

علــى  تعليقــا  بيــان  فــي  اللجنــة  قالــت  حيــث  لليمــن،  األجنبيــة  المســاعدات 
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ســحب موظفيهــا: »نشــهد هــذه األيــام اتجاهــات خطيــرة. فقــد حيــل بيننــا وبيــن أداء 

ــة«. ــطتنا الحالي أنش

وفــي أغســطس الجــاري، اســتهدف مستشــفى الثــورة فــي مدينــة الحديــدة، مــا أســفر 

عــن ســقوط 14 قتيــًا وأكثــر مــن30 جريحــاً، أغلبهــم مــن المدنييــن، والعديــد منهــم 

مــن المســعفين والممرضيــن، فيمــا اتهمــت الحكومــة الرســمية اليمنيــة حينهــا ميليشــيا 

الحوثي/صالــح باألمــر.

وطــال قصــف للتحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية مركــزا صحيــاً لمعالجــة 

الكوليــرا يتبــع لمنظمــة »أطبــاء بــا حــدود” فــي منطقــة حجــة شــمال غــرب 

صنعــاء، مــا دفــع المنظمــة إلــى تجميــد عملهــا فــي المدينــة، حيــث كانــت المنظمــة 

ــي  ــي. وف ــز طب ــه كمرك ــف ب ــز للتعري ــطح المرك ــى س ــارات عل ــت إش ــد وضع ق

تغريــدة علــى صفحتهــا علــى تويتــر، قالــت أطبــاء بــا حــدود إن »الهجــوم مــن قبــل 

التحالــف الســعودي واإلماراتــي يظهــر عــدم احتــرام مطلــق للمرافــق الطبيــة 

والمرضــى«.

ــا  ــا م ــة أي ــى عــدم االســتهداف للمرافــق الطبي ويدعــو المرصــد األورومتوســطي إل

كانــت األســباب، والعمــل علــى توفيــر الدعــم الكافــي للبرامــج اإلنســانية فــي 

ــن،  ــى المتضرري ــى الســماح بوصــول المســاعدات اإلنســانية إل اليمــن، والعمــل عل

ــر  ــة بشــكل كبي ــك بســبب انتشــار األمــراض المعدي ــا، وذل ــة منه خصوصــاً الصحي

ــة  ــن نتيج ــدن اليمي ــن الم ــدد م ــي ع ــع ف ــكل موس ــذي انتشــر بش ــرا ال ــاء الكولي كوب

نقــص الخدمــات اإلنســانية والطبيــة المقدمــة للشــعب اليمنــي.
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ليبيا

ينعكــس الوضــع األمنــي المضطــرب فــي ليبيــا علــى ســلباً علــى العمــل اإلنســاني، 

لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  مقــرر  حمــزة،  الحكيــم  عبــد  أحمــد  أفــاد  حيــث 

اإلنســان فــي ليبيــا، إن عمليــات القتــل واالعتــداء والخطــف باتــت شــائعة وظاهــرة 

بشــكل كبيــر فــي عمــوم البــاد ولــم تعــد تقتصــر علــى عمــوم الليبييــن بــل 

اإلنســانية. المســاعدات  موظفــي  حتــى  تطــال  أصبحــت 

ووفقــاً إلحصائيــات اللجنــة، تــم توثيــق ورصــد )34( حالــة اعتــداء واعتقــال تعســفي 

غيــر قانونــي طالــت عــدداً مــن موظفــي الجمعيــات االغاثيــة خــال األعــوام الســبعة 

الماضية، فضــا عــن تســجيل تهديــدات مســتمرة ضــد الصحفييــن والناشــطين 

المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، فــي مناطــق طرابلــس وبنغــازي وســبها. 

وفــي ذات الســياق، تعــرض كل مــن »محمــد المنصف الشــعالي«، و«وليــد رمضان 

ــة،  ــة الليبي ــزاوي الخيري ــا يعمــان فــي مؤسســة الشــيخ الطاهــر ال ســلهوب«، وهم

وهــي شــريك منفــذ لعــدد مــن الــوكاالت اإلنســانية الدوليــة، لاختطــاف، فــي 

منطقــة الشــويرف بالجنــوب الليبــي. 

وفــي إحصائيــة غيــر رســمية لمفوضيــة المجتمــع المدنــي فــي ليبيــا، قالــت إن مــا يزيد على 

ــال  ــوا، مــع تعــرض )9( ســيدات لاعتق ــة قتل ــة وطني ــات إغاث ــن لهيئ ــا تابعي )15( موظف

والتعذيــب بســبب مســاعدتهن لضحايــا النزاعــات علــى أيــدي مجموعــات مســلحة.

ــي، فــي تواصــل مــع األورومتوســطي، إلــى  فــي حيــن أشــار الهــال االحمــر الليب

أن 3 مــن موظفيــه قُتلــوا منــذ بدايــة 2017 حتــى يوليــو 2018، إضافــة إلــى 

ــى  ــن معــه، مــع تعــرض شــخص واحــد للخطــف عل ــوع 5 جرحــى مــن العاملي وق

أيــدي جماعــات مســلحة.
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كمــا أفــادت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بمقتــل أحــد موظفيهــا العــام الماضــي 

ــاعدات،  ــة مس ــن قافل ــار ضم ــاق الن ــر تعرضــه إلط ــة إث ــرت الليبي ــن س ــي مدي ف

ــاعدات  ــر وصــول بعــض المس ــي تأخ ــبب ف ــا تس ــر للخطــف، م ــرض آخ ــا تع فيم

لمحتاجيهــا. وأفــادت البعثــة اإلنســانية التابعــة لألمــم المتحــدة فــي ليبيــا بمقتــل 

ــام  ــي ع ــن ف ــن آخري ــل اثني ــام 2017م ومقت ــي الع ــا ف ــة لديه ــي االغاث ــد موظف أح

ــرة شــهرين. 2018، وتعــرض آخــر للخطــف لفت
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نتائج وتوصيات

أمــام مــا ســبق، يؤكــد المرصــد األورومتوســطي علــى أن طبيعــة العمــل االنســاني 

ــم  ــي تجعله ــاع المدن ــن وعناصــر الدف ــاء واإلغاثيي ــن واألطب ــعفين والممرضي للمس

ــراف  ــه األط ــوم ب ــا تق ــر م ــي، ويعتب ــون الدول ــة بموجــب القان ــات المحمي ــن الفئ م

ــه، أو  ــة ل ــوات الداعم ــي والق ــش النظام ــن الجي ــي ســوريا، ســواء م المتصارعــة ف

ــتهداف  ــن اس ــرائيل« م ــه »إس ــت ب ــا قام ــوريا، وم ــي س ــلحة ف ــات المس المجموع

ــي  ــف العرب ــوات التحال ــح وق ــيا الحوثي/صال ــه مليش ــوم ب ــا تق ــة، وم ــم الطبي الطواق

بقيــادة الســعودية فــي اليمــن، وكذلــك مــا قامــت بــه المليشــيات المســلحة فــي ليبيــا، 

ــون  ــد لقان ــيماً لقواع ــاكاً جس ــل انته ــاني، يمث ــل اإلنس ــن بالحق ــتهداف للعاملي ــن اس م

الدولــي اإلنســاني، وال ســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 1949م، ويمكــن أن يمثــل 

ــة حــرب. جريم

- إن علــى أطــراف النــزاع فــي فلســطين وســوريا واليمــن وليبيــا، وكل دول الشــرق 

األوســط، العمــل علــى تحييــد العامليــن فــي الحقــل اإلنســاني عــن عملياتهــم 

ــي. ــون الدول ــزام بالقان ــى االلت ــع األطــراف عل العســكرية، وحــث جمي

- ويطالــب المرصــد األورومتوســطي جميــع الجهــات، ســواء مــن الحكومــات 

أو المجموعــات المســلحة أو األحــزاب السياســية باحتــرام العمــل اإلنســاني 

دفــاع  وعناصــر  وأطبــاء  مســعفين  مــن  فيــه،  العامليــن  ســامة  وضمــان 

مدنــي، وإخــراج العمــل اإلنســاني مــن دائــرة المناكفــات واالنقســامات السياســية 

الحصــول  الفئــات  جميــع  حــق  علــى  الصــدد  هــذا  فــي  ويؤكــد  والطائفيــة، 

علــى المســاعدات اإلنســانية دون تمييــز.
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- ويدعــو المرصــد مجلــس حقــوق اإلنســان والمقرريــن الخــواص لمتابعــة االنتهاكات 

التــي تطــال العامليــن فــي العمــل اإلنســاني وتشــكيل لجنــة تحقيــق حيثمــا 

ــم  ــعي لتقديمه ــاكات، والس ــذه االنته ــن ه ــؤولين ع ــد المس ــة لتحدي ــت الحاج دع

ــن، أو  ــس األم ــن خــال مجل ــك م ــة مختصــة بذل ــر تشــكيل محكم ــة عب للمحاكم

الدوليــة.  الجنائيــة  المحكمــة  عبــر 

- ويــود المرصــد األورومتوســطي أن يكبــر التضحيــات الكبيــرة التــي يقدمهــا 

أجــل  مــن  للخطــر  أرواحهــم  معرضيــن  اإلنســاني،  المجــال  فــي  العاملــون 

وتقديــم  والمرضــى،  والجرحــى  والنســاء  األطفــال  مــن  غيرهــم  مســاعدة 

ــي  ــم ف ــى حياته ــاظ عل ــة للحف ــية الازم ــاعدات األساس ــة والمس ــات الطبي الخدم

والحــروب. النزاعــات  مناطــق 
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