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  تصريح لوزير الصحة الفلسطيني، رياض الزعنون،
  يتحدث فيه عن شهداء وجرحى االنتفاضة  

  اإلسرائيلية املستخدمة ضدها واألسلحة
  *.القاهرة

  
  

 450أكــد وزيــر الصــحة الفلســطيني الــدكتور ريــاض الزعنــون أن عــدد الشــهداء منــذ انــدالع االنتفاضــة بلــغ   
 180سـنة بلـغ  18شـهيداً، وحتـت  320سـنة بلـغ  18 لـعدد الشهداء فوق ا وقال إن. جريح 21.500شهيداً إضافة إىل 

الفاصـل بـين إسـرائيل والضـفة الغربيـة، " اخلـط األخضـر"ألـف جـريح داخـل شـهيداً و 13أن هنـاك شهيداً، كما أشـار إىل 
  .جريح 22.500شهيداً واجلرحى  470ليصبح إجمايل عدد الشهداء 

يف  28يف املئـــة بالرصـــاص احلـــي، و 36.5ويف الصـــدر،  اإلصـــاباتن يف املئـــة مـــ 23 إن: "وقـــال الزعنـــون  
يف املئـة،  40.9تسـتخدم الرصـاص احلـي يف غـزة بنسـبة  اإلسرائيليةن القوات املئة بالرصاص املغلف باملطاط، وإ

 يف املئـــة، 34,3وتســـتخدم الرصـــاص املطـــاط يف الضـــفة بنســـبة  يف املئـــة، 31.6فيمـــا تســـتخدمه يف الضـــفة بنســـبة 
  ."يف املئة 21.8خدم يف غزة بنسبة يست فيما

موثقـة وعينـات دم مـن الـذين أطلقــت علـيهم الغـازات احملرمـة دوليــاً،  أدلــةوأكـد أن لـدى السـلطة الفلسـطينية   
يؤكــدان أن  أميركيــةكمــا أن لــديها عينــات مــن القــذائف، وتقريــرين أحــدهما مــن مؤسســة هولنديــة واآلخــر مــن مؤسســة 

  .اليات املتحدة، وأنها شبيهة بما استخدم يف العراق وتشتمل على يورانيوم مستنفذهذه القذائف مصنعة يف الو
اك احلديثــة وأن هنــ واإلســرائيلية األميركيــة لألســلحةحقــل جتــارب "الشــعب الفلســطيني حتــول إىل  إنوقــال   

ملليمترات ورأسها  3إىل  2عرض سنتيمتر و 2.8ر احلادة جداً بطول جُربت علينا تنطلق منها املسامي حديثة قذائف
أو  1956عــام  يف حــادة واجلانــب اآلخــر مــدبب وحــاد جــداً، وهــذه القنابــل مل تســتخدم يف أي حــرب مــع إســرائيل ســواء

جميـع مـن ، ولدينا وثائق وصور ومسامير حمفوظة، وخطورة هذه القذائف أن األوىلاالنتفاضة ، أو 1973أو  1967
  ."أصيبوا بها ماتوا فوراً

طلـــق مـــرة واحـــدة يف خـــان يـــونس واكتشـــفناه ومل غـــاز حـــديث أُ"إىل  إضـــافةإىل وجـــود ســـالح جديـــد،  اروأشـــ  
  ."يهيّجاً خطيراً يف اجلهاز العصبمواطناً يف يوم واحد وأحدث ت 150خرى وأصاب يطلق مرة أُ
ســيارات، فيمــا  9ودمــرت  إســعافســائق ســيارة  35و إســعافســيارة  78وأوضــح أن إســرائيل اعتــدت علــى   

والدة  حـاالتإىل سـبع  وأشـار. بسبب منعهم من املـرور عبـر احلـواجز لتلقـي العـالج يف املستشـفيات أشخاص 7ات م
 اإلسـرائيليووصـف مـا حـدث مـن غـرق غـزة بخـزان امليـاه . على احلواجز، توفيت جراءها امرأتان، كمـا تـويف جنينـان

، لكنـه اسـتبعد أن تكـون يف "ن يبلغونـا بمـا حـدثأكـان يجـب : "يل مسـؤولية ذلـك، وقـالبأنه كارثة بيئية وحمّل إسـرائ
  .املياه سموم أو مواد كيماوية
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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
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