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  مؤتمر صحايف لرئيس احتاد جلان اإلغاثة الطبية الفلسطينية،
  البرغوثي، يفند فيه مزاعم اجليش اإلسرائيلي مصطفى

  بشأن شهداء االنتفاضة وجرحاها
30/10/2000. ]مقتطفات[  

  
  

  .نتيجة األفعال اإلسرائيلية 5000فلسطينياً وجُرح نحو  144حتى هذه اللحظة، استشهد  
خدمون أطفالهم كدروع يف الصدامات ويرسلونهم عمدًا رافة تقول إن الفلسطينيين يستمؤخراً خ لقد برزت  

فمع أن عدداً مقلقاً من األطفال قد استشهد، إالّ إن أغلبية الشهداء . لكن اإلحصاءات تظهر عكس ذلك. للتظاهر
  :وفيما يلي نسب الشهداء وفقاً لفئات العمر. كانت من البالغين

  15حتت سن الـ % 13.8  
  عاماً 18و 16بين % 20.3  
  عاماً  29و 19بين % 50  
  عاماً  39و 30بين % 8.7  
  عاماً  49و 40بين % 3.6  
  عاماً  59و 50بين % 3.6  
فعلى سبيل املثال، الطفل مؤيد . وكثير من األطفال الذين استشهدوا مل يكونوا مشاركين يف الصدامات  

هد برصاص القنص اإلسرائيلي يف بيت حلم، بينما كان يف استش عاماً، 13أسامة اجلواريش، البالغ من العمر 
وكذلك سارة عبد العظيم، البالغة من العمر . طريقه من املدرسة إىل البيت، ومل يكن هناك صدامات يف املنطقة

شهراً، التي أصيبت يف الرأي بطلقة مستوطن واستشهدت بينما كانت عائدة مع والدها إىل املنزل يف موقع  18
  .أشهر 6كما استشهد طفل عمره . أي صدام بعيد عن

احلقيقة هي أن اجليش اإلسرائيلي يهاجم املدنيين الفلسطينيين العزّل بدقة قاتلة، بهدف إيجاد حالة   
  ]."معلنة[حرب من دون حرب "

  :األسباب الرئيسية للوفيات الفلسطينية  
  %92: رصاص  
  %1.4: غاز مسيل للدموع  
  %1.4: تعذيب  
  %2.2: وصول املعاجلة الطبية بسبب اإلغالقمنع   
  :أمكنة اجلروح التي تسببت بالوفيات  
  .يف الرأس% 48.1  
  .يف الصدر والبطن 50.4%  

                                                 
 النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع اتحاد لجان اإلغاثة الطبية الفلسطينية في اإلنترنت:  
   http://www.upmrc.org   
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  .يف األطراف السفلية% 1.6  
  :فأماكن اجلروح كانت كما يلي. وتنطوي اإلحصاءات املتعلقة باجلرحى على الداللة نفسها  
  .يف الرأس أو الرقبة% 26  
  .اجلزء العلوي من اجلسم يف% 70  
  .يف اجلزء العلوي من اجلسم إذا استثنينا الطرفين العلويين% 58  
وتدل هذه األرقام، خالفاً الدعاءات اجليش اإلسرائيلي، على أن هذا اجليش يطلق النار على الفلسطينيين   

حقوق اإلنسان، على هذا وتوافق جمموعات أُخرى، مثل جمموعة األطباء األميركيين من أجل . العزّل لقتلهم
من الصدامات حتدث بين فلسطينيين مسلحين باحلجارة فقط وبين جنود % 98إىل % 95إن نسبة . التقدير

 ،إسرائيليين مسلحين بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، والغاز املسيل للدموع، والذخيرة احلية، والدبابات
يدعي اجليش اإلسرائيلي أن اجلنود يقومون بما يقومون و. ملم 50والطائرات املروحية، والرصاص من عيار 

به دفاعاً عن النفس، لكن األرقام تظهر أن كثيرين من الفلسطينيين أصيبوا يف الرأس، وبعضهم يف مؤخر 
كما استُخدم قناصون لقتل فلسطينيين، وهذا ال يستقيم . الرأس بينما كانوا يحاولون الهرب من نيران اجلنود

  .[....]س ن النفع مع حجة الدفاع
  [.......]  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

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


