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^الهتي
١٩٤٩ العكقووهعنتامك

 وتتئديم إعتداد
 األحهزالمخزية تالالل االتر حمياتالعبئيئ،

 رللصتلباألئ ورالوإجغإلعشثرعن المؤثكرالد إلى
١٩٦٩ )سكبقبر( أيلول في ، ودهتة ، اسثاتجول في المتعتد



رحد

 في المدنيين واالشخاص الحرب امرى ععاملة المتعلقة جنيف التفاقيات االسرائيلية االنتهاكات ان

 شكل بأى ليت، التالية، الصفحات في ذكرها الوارد ،١٩٤٩( اوغطس ) آب ١٢ في الصادرة الحرب زمن

 اللجنة اعضا، استطاع لحوادث مرد مجرد انها االيام. هذه يحدث اوما حدث لما مجالكامال االشكال، من

 الهيائت اكدتها أخرى انتهاكات كذلك تشمل وانها عنها، ويكتبوا يشاهدوها ان االحمر للصبب الدولية

المعتمدة. المصادر من وغبرها المتحدة لالنم التابعة

 : هما ممكن، غير االسرائيلية كات باالنتها كل ا سجل عل الحصول عدعالن رئييين مببين هناك وان

 ما واذا والموقوفين. الماجين جمع يقابلوا ان الدولي االحعر الصبب لمندوبي به المموح غير لمن انه : أوال

 للتعذيب وخاللها قبلها المعتقلون يتعرض الي االستجواب قرة انتها، بعد تتم المقابالت فان بذلك لهم سمح

.الغغوط انواع ولجمع

حول علنية بتصريحات االدال، في يرغبون ال يبعدون ثم ومن سراحهم يطلق الذين االشخاص ان : ثانيا

المحتلة. األرافي في ورا،هم يقون الذين عائالتهم أفراد

 جنيف التفاقيات االخرى واالنتهاكات العرب الكان من للمدنيين الالسانية االسرائيلية المعاملة لكن

 الصحفيون والمراسلون األجنبية فالشخصيات المراقبون، يالحظها ان تمردون لم االنان لحقوق العالمي ولالحالن

 ، ١٩٦٧ في قرر المتحدة لالنم العام األمبن فان ذلك، عل وعالوة االنظاراليها. لفتوا االومط الشرق زاروا الذين

 االنانية الحقوق عل تؤثر الي االسرائيلية األعال في للتحقيق |ا أعضا، دول ثالث من خاصة لجنة تثكيل

 تتعاون وان الخاصة اللجنة هذه تتقبل ان االسرائيلية اللطات الى طلب وقد ، (( المحتلة االرافي لكان

بالعمل. لها اداح رفضت االسرائيلية الحكومة ولكن عملها، وتهل معها

 وان جنيف، اتفاقيات عل الموقعين أحد هي االسرائيلية السلطات بأن البال عن يغيب ال ان مجب،

 دون المواد جمع باحترام تحفظ دون التزاما عليهم يفرض هذا ان ارادتهم. بمل، بذلك ساهموا االسرائيليين

وتطبيقها. امتثنا،

 الويالت جلبت الي النازية االبادة العال نتيجة الحالي بنصها شت قد جيف اتفاقيات فان الحقيقة وفي

شباط االحمر، للصليب الدولية الرمالة في جا، لما وطبقا هذا؛ ومع الثانية. العالمية الجرب خالل للبثرية



 بأن االحمر للصليب الدولي المؤتمر لممثلي المتواصل االلحاح وبعد اسرائيل، حكومة )،فان ، ١٩٦٩ )فبراير(

 في رغبتها عن اعلت قد ،المحتلة االراضي جمع في ارابعة االتفاقية تطبيق الى االسرائيلية اللطات تعمد

 تتعرف ان تففل انها الى وأشارت ارابعة، جنيف اتفاقية تطبيق لمألة الحاضر ارقت في مفتوحا الباب ترك

العملية.(( التهيالت األحمر للصليب الدولي المؤتمر مندولي ممنح يقضي معين اساس عل

 الضحايا حياة عل تأيرها فان منحت انها لو وحتى ابدا، منحها يتم لم العملية(( #التهبالت هذه ان

 المفتوحة ارسالة الى االنتباه نلفت ان بالنكر الجدير من انه رى الصدد، هذا وفي بعد، احد به يحر لم العرب

 ١٩٦٨ ( مارس آذار)٣ في الصادرة (( المحتلة االرافي وفي امرائيل في االنان حقوق خرق اوقفوا )) : بعنوان

 والتوقيف التنفل حرية وتقييد االحتجاز، انظمة ض ارمالة اشتكت لقد .اسرائيليا مثقفا وثمانين ستة قبل ض

 العال عائالت يجعل بثكل البيوت ونف التجول حفر مثل الجماعية العقوبات فرض وض ،محاكات دون

العيش. وسائل من وميلة أى او مأوى أي دون ض وشيوخا، ٠وذا اطفاال ولفالحين،

 ، ١٩٦٧ يونيو( ) حزيران عثرمن الراح فغي ،امرائيل اتتهاكات عن تتغاض لم المتحدة االبم فان كذلك
 الكان وحاية الحرب بأمرى تتعلق الني االنانية للمبادى، التام باالحترام ٠) المعنية الدول األمن مجلى أوص

 تموز من اراح وفي ٠ * ١٩٤٩ ( اوغطس ) آب ١٢ في الصادرة جنيف التفاقيات وفقا الحرب زمن المدنيين

 ( مارس )آذار ض الغاض وفي ،هذا االمن مجلى قرار * وأيدت )ا العمومية الجبة ٠ رحيت ،)(١٩٦٧ يوليو( )

 المدنيين العرب الكان بيوت نف في االمرائيلية لألعال 1) أسفها عن االنان حقوق لجنة بت أعر ١٩٦٨

 ،((االماسة وحرياته االنان حقوق تحترم وان األعال طه مثل عن تقبع بان االسرائيلية اللطات وأوصت

 شابها، قرارا طهران، في المتعقد االنان لحقوق الدولي المؤتمر تبتى ، ١٩٦٨ مايو( أيار) ض عثر الثافي وفي

 حقهم اكد كا الغير، الى المالك ض لالنتقال قابلة غير بيوتهم من طردوا الذين الكان حقوق ان عل * وأكد

 العالمي االحالن لمواد طبقا عائالتهم مع شطهم ولم وبيوتهم ممتلكاتهم وامتعادة الطبيعية الحياة وامتئناف العودة في

.(( االنان لحقوق

 وجمع االحمر للصليب الدولية اللجنة تناشد الربية االحمر والهالل االحمر الصبب جمعيات ان

 تاعد المؤتمران هذا في تشترك الني الرقيقة الحمرا، والثمر واالسد حمر اال االحمروالهالل العليب جمعيات

الملحة. النزاعات في االنانية الدوية والقواعد االتفاقيات لمواد أفضل تطبيقا لتظمن العالمي الصمير ايقاظ عل
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١٩٦٧ داردول)حبوركابوتمبزروئيفيالنادي٦رر

اسربين مجلى ان ٠
 منذ حدثت الني الملحة النزاعات سببتها الني الويالت يالحظ اذ

،١٩٦٥ فسا في أالحمر للصليب العشرين الدولي المؤتمر

 المؤتمر تبناها الني تلك خاصة االبقة القرارات االذهان الى يعيد واذ
الزح، أثنا* المدنيين ماية خاص ويشكل االنسان حقوق الى بالبة

االدنى، الشرق في الالجئين بمسألة العميق انغامه يظهر واذ

 تسهيل في االنانية بالزاماتها تفي ان المعنية السلطات الى يطلب

االصلي، مجتمعه في دمجه وخادة وطنه الى الشعب خودة
 تحزم وان جنيف اتفاقيات تطبق ان السلطات جمع ويناشد

االنسانية، القواعد
 الولئك كافيًا وقتًا تمنح ان المعنية السلطات خاص يشكل ويناشد

ه .لالردن الغربية الضنة الى يعودوا ان بذلك يرغبون الذين الالجئين



نالرت۶لزإولحكقالذعز١

االمن... مجلس ان #
 جرت الي المناطق مالمة توكد ان اسرائيل حكومة الى يطب (١)
 اولئك عودة تمهل وان سكانها وأمن وسيادتها العسكرية، العمليات فيها

النزغ، نثوب مند المنطقة تركوا النين السكان
 الي االنانية للمبادى* التام باالحرام المعنية الدول يومى (٢)
 التفاقيات وفقا الحرب زمن المدنيين الكان واية الحرب بأمرى تتعلق

٠٠٠٠١٩٤٩ ( اوغسطس ) آب ١٢ في الصادرة جنيف

١٩٦٧ )يونين حزيران ١٤ (،١٩٦٧) ٢٣٧ رثم القرار

 االوسط الشرق في ١٩٦٧ يونيو( ) حزيران معارك تلت الني السنة ان )ا

 باتوا اللين الفلسطينيين الالجئين الى بالنسبة وقلق صعوبات منة كانت
 الجئين أصبحوا الذئ اولئك ان األخطاروالثكوك. رحمة تحت يعيثون

 يزيد أوها ألفا ٣٥٠ ال معظم الى (-باالضافة ألفا ١٧٥ حوالي ) الثانية للمرة

 لالردن الغربية والضفة سرريه جنوب في المحتلة المناطق من طردوا اللين
 الطعام : الطبيعية الحياة ضرورات الى الحاجة بأص كانوا ومسا*، وغزة

 الذي االطفال وتعليم الصحية والعناية واللباس واالغطية والماوى والما*
 الحاجات هذه تلبية منهم عدد استطاع ولقد اهمية. أقل يكون ما نادرا

 . اضافية ويالت وعواصفه الثتا* قر جلب حيث المخيمات في فقط
 معرضين أشمهم وجدوا االردن وادي في المخيمات سكان فان وكذلك

 االردن، وادى عن بعيدا المرتفعات الى فهربوا المكرية االعيال لخطر

٠ عام. خالل بها ينتقلون مرة راع تلك كانت وللبعض

١٩٦٨-١٩٦٧ تقريراألنروا

٨





رملية عاصفة خالل

العامقة بعد





 اجلدد الالجئني امام الشتاء صعوبات
واألطفال الشيوخ على أكثرقوة

الوحل ضل
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زرلإلكذحمىاكزت١اووفانحت

لقوات الماثلة الماللة الثروط الحرب أ-رى اقامة في توافر أن مجب ,

11 الحاجزة. الدولة
افانة االهابة ،٢٥ المادة

 وقيمتها كيتها في كافية ايومية االساسية الغذا، وجبات تكون ٠
...(،وتنوعها الغذائية ذة٠الهالةه١ ،٢٦ ئ١الم ؛دبر

 المالس، ض كا.فية بكيات الحرب أسرى الحاجزة الدوال تزود ,

أ،االسالس٧س، االخذةدالجدرب دسس

نزعت وقد احلرب اسرى
سهم مال ا٠ءذه

عطيت في االعتقال سكر
( ١٩٦٧/٦/٢٢ أالحمرسوب، اسبب لجة تقربر ض )

 على وينامون شخصا، ٤٠ يقيم أمتار ٨ <> ٦ غرف في : الماكن ا
 جدا ملتصقين ويكونون األحيان، بعض في األرض وعل بطانيات،

 ان موا ويزيدها البل، خالل سيئة التهرية فان لذلك ،ببعض بعضم
ا دلومفتح. في حاجاتهم فغا، الى مفطرون الماجين

 عتدما يرتدونها كانوا اش المالبس مرى للمعتقلين لبى : المالبى ا؛
 ولقد المتخة. مالسهم غل ض عكتهم غيار أي لديهم ولبس احتفلوا،

دونأحذية.، متهم العظى الغالبية كات

.(( فقط حاجاتهم مجرد يتلقون الجود بان .طهر : الطعام ا

أحرمتهم من احلرب اسرى جتريد
معبا هرهبم جلعل

١



 ..؛أتواء*. بكل القتل األخص وعلى والثخص الحياة ضد العنف أنمال )ا

 محظورة تعتبر سابقة... محاكة دون عقوبات وتتغيذ احكام اصدار وه
مكان.؛ أي وفي ونت أى في كذلك معتبرة وتبقى

الباثة االهابة و)ب(، )!( ٣ الماد،

 ضد األخص وعل ،األوقات جع في الحرب اسرى ماية يحب 8

* الجا*ير. امام والتحقير الباب وضد االهانة أو العنف أنمال

االال- االغابة ،١٣ الماد،



 العدائية... األبجال في ني يجا٠ا دور لهم ليس الذي األشخاص *

انانية...، معاملة األحوال جمع في يعاملون

 أنواعه، بكل القتل األخص وعل واشخص الحياة ضد العنف أمال 8

.(( محظورة تعتبر والتعذيب... القاسية والمعاملة األعضا* وبتر

الرابعة االتفاقية الثالثة، المادة



انابامل حروق هن تعاني طفلة

 1. االردن * كفراسد على اسرائيلية جوية غارة بعد
١٩٦٨ )دميبر( االول كانون ٣ يف

١٧



تانيددونرتثح٠الشذاالرذ

:االردن

١٩٦٩آذار)طرس(٢٦حزيرفي عين على الجوي الهجوم
 التدمير خ-اط ٦٠٠ -٥٠٠ سلغ قصعت الي انطفة ماحة ان ٠

 جرحوا اراد سبعة داخله مزل تدمير تاط، تدميرا مطعمين تدمير ; فكان

االنقاض. تحت تلوا او
 اسم. ني الزبائن من معروف غير عدد هناك كان الهجوم بدأ عندما

 كامت ولما .فظع بئكل منهم عدد به كا الغور، على معظمهم فتل وقد
 مدارس تالمذة المثان: من عددا فان الطريق، ل الغبت قد القنابل
 سدابين نواكد وجود كلى دبل أي يوجد يكن اوجرحوا.ولم فتلوا *عال،

 في تبب الهجوم ان با ٠ الحقيقة وفي حولها. او قصفت الي المنطقة في

 وجود عدم عل للداللة يكفي ذلك اخرفان عدد وجرح مدنيا ٢٣ موت

قصفت. الي المنطقة في الفدائيين
 مرى ليست قصفت الي المنطقة ان امتنتج ان بامكاني فان ،اذا

للمسافرين.، استراحة ونقطة مالمة زراعية قربة

١١١٩ (ابريل )سابى ٣،األحعرسوبة سب هريرلجة

:-ورية

١٩٦٩ (*اس ضآذار) األني في ويلون الهاط على الجوي الهجوم
 فعي .فقط المدنية االهداف على كان الهجوم بأن اقتنعت لقد |ا

 .المنازل من وعدد مغير سكر ومعل ثالجات مصغ تدمير نم الهامة
 زرناهم الدن جريحا االربين وان للغداثيين. قواعد أية هناك يكن لم

 يسق ذا، والثي، واالطعال، النا، ض معنهم المدنيين، من كانو

 متوجهين المواطنون كان ون في الغارة حدت وقد . عة—الت يلى.القتلى
أعالم. الى خالله

 الملفات وحرق الشرطة، مخعر المفاجى* الهجوم دمر سطون وني
المارة., من عدد جرح و ممرخة جرح في وتب الرسمية

١٩٦٩ )مابى أيار ٢. سوبة. األحر اسب غرير-بنة

١٨

 |لى ١٩٦٧ (يوليو )تمرز ٢٢ ن٠ المت؛ العترة خالل لتل لف

 الرب. المدنيين من ٢٠٢ ب ط ؛١٩٦٩ ( ابريل ) سان ٢٠
 يغا١ مزال ٨٣ وخرب مزال؛ ١٥٨ ونف شخصا؛ ٣٨٩ جرح كا

وشاحنة. ميارة ١٤ تحطيم نم وقد

 الغذ ي ي ي سكى كاعن
االسرابلي القصف خالد جرح





 الطائرات دمرهتا وبضاعة شاحنات
االسرائيلية

 الريس يف الكاثوليك دير يف راهبة
املحطم انيح منثال اىل تنظر





لعبي ا للحان ارهاني النتزالزري

 االشخاص ترحيل وكذلك الجماعي، أو الفردى* االجباري، الئقل ٠
 اية ارافي او االحتالل، دولة أرافي الى محتلة أرآض من المحمئين،

٠.دوافعه عن النظر بغض محظور ٠ محتلة غير او محتلة اخرى دولة

الرابة االهاي ،٤٩ مادة

 في العرب الكان معاملتهم في ناوة اكثر االسرائيليون أصبح >|

 الكان طرد حاالت ازدادت حيث غزة في خاصة ،المحتلة االرافي
 تمهيد اجل من الكان من المطفة الخال، مكشوفة محاولة في العرب

اليهود.* الحيطان الطريق

١٩٦٨ ( *ارس )آذار ٧ هايمز،

 الضفة الى غزة ض صباح كل بانتظام العمومية السيارات تتوجه *
 يعود وال ،يوميا مافر ه . . - ٤ ٠ . بين ئ المافر عدد ويتراوح ،الغربية

الما،.* في منهد بالمئة ١٠ مرى غزة الى

 آب)|وغطى(١١ ،٣األحرالدربةرنم اسبب تقريرلجه
١٩٦٧

 طائلة تحت غزة، نطاع مكان االسرائيلية اللظات أمرت لغد *

 مموجبها يتخلون بياتات على يوقعوا ان ، المتمرة والمضايقات التحشر

بيوتهم.* الى العودة في عنه التنازل عكف ال الذى حقهم عن

١٩٦٨ )*ايى !يار ١٩ تايمز، نيويورك

واالبعاد الطرد منظر ، الني جر





 االجتبكالية الكية راعي ، خوري ايبا األب
 )ابريل( سان ١٥ يف أبعد ، الله رام يف

االعقال من يوما ٤٥ بعد ١٩٦٩

 الثرية الضفة اىل مبعد عربي مواطن
االردن هنر

٢٤



:٠ر٩



طبجئنحاض٠زتالو ري٠ا./اؤاتت

 القضاة او العموميين الموظفين حالة تغير ان االحتالل لدولة يجوز ال ا
 اجرا*ات ضدهم تتخن أو عقوبات عليهم توقع أن او المحتلة األرافي في

<1.ضائرهم من ٠بداي واجباتهم تأدية عن امتنعوا اذا .تعفية

وابهة االلعاب ،٠٤ المأن

 املجلس رئىب ٠ املايح احلميد عبد الشخ
 الشرع فاغي بأعمال والقائم ،األعلى االسالس
سبتمرب( ) أبلول ٢٣ يف أبعد وقد ، االسالس

١٩٦٧



 أبعد ،القدس بلدية رئيس ،اخلبب روحي
١٩٦٨ )هارس( آذار ٧ يف

 ،مدرسة مديرة ،اهلادي عبد توذد اآلنة
١٩٦٨ )ينابن الثاني كانون يف أبعدت



■ عار- ال- ر ز١٢ا

 منقوال أو ثابتة متعلقات أى تدتر أن االحتالل دولة عل محظور 11

 العامة، اللظات من غبرها أو للحكومة أو الجاعات، أو باألفراد خاصة

 تقتفي الحرية العمليات كاتت اذا اال ة تعاونية او اجتاعية لمنظات أو

التخريب.* هذا ضرورة حتما

الراد االهاب ،٥٣ المأن

 الدولية اللجنة تدخك البيوت، االسرائيلي الجيش تهديم بعد )ا
 بأن اياها كرة مذ مرات عدة االسرائيلية اللظات لدى األحمر للصليب

 االقالع اليها طالبة الرابعة، جنيف واتفافية تتعارض األبجال هذه مثل

 الكان لماعدة الضرورية الترتيبات ووضع هذه، التدمير عميات عن

 عدة االغاثة منظات الجذت ض الحا الوقت وفي يوتهم. نت الذين

 وضعت وفد .تدسمرها تم الي القرى بعض بنام اعادة لتمويل خطوات
 الصادر المشترك التدا، في المطاب بعض األحمر للصبب الدوية اللجنة

(1(. أكتوبر ) األول تثربن ١٧ في

 األول لهـرئ٣١ االوبة، األحمر الصبب لجة غرير
١٩٦٧)!وعوى

 أي يحدث لن انه الى الماضية، الليلة اسرائيل مؤول أشار لقد ))

 االرهابيين من بهم المشتبه يوت بنف المتعلقة اسرائيل سياسة في تغيير
 في القدس في منزال االسرائيليين نف أثاره الذى الغضب رغم العربب

المنصرم.* األمبع

١٩٦٨ ( .ارس آذار) ١٢ لرييون، هدرالد

 وقد االمساعيلية يف داخلية مدرسة
االسرائيليون قمفها

 ( ٢٥٠١ - ٢٢٦٧ : الخريطة عل ) خفين قرية تدسمر تم لقد ا|
(( . المطقة تتهد كبيرة (٠ بولدوزر )) جرافة اآلن وهناك ، أيها بكرة عن

لبان ٩ المشتركة، لورية - االسرائيلية الهدية لجة عرير

١٩٦٩ ( ابريل )
 الثونة يف جمد

١٩٦٨/١٢/٢٩ يف االسرائيلية املدفعية سه وقد

٢٨





 قرب احلجاز حديد سكة خط جر
االسرائيليون دنره وقد هعان

٣

 اهلجوم بعد لالجئني الكراهة خممي
١٩٦٨/٣/٢١ االسرائرييف





 الديناميت يضعون اسرائيليون جود
عرني يت قرب

 نتيجة دمر وقد االمساعيلية يف مزل
االسرائيلي لسف



بالديناميت نسف عري بيت

املبكى حائط أمام متنزه القامة عربي مغزل ٤٠٠ تدمري



إتالنيمإلنائ

 المتعلقة والموات البلديات ممتلكات جمع خاصة ملكية اعتبار ا
 ملكا ولوكانت حتى والعلوم، والغنون والتعليم، واالحان الدن بشؤون

 العفة. هذه لها لموات مقصود بب أوتخر مئر أوتد استياله كل .للدولة

 ات٠الجرا الغامحل محظورويعرض والعلوم الغن ألمال أ, ،تاريخية أونصب

, قانونية.
 امم ،١٩٠٧)اؤةتوبن األول لفرئ الهاي، اغاب

ه٦االلت،الماأل

ط٠ر اب٠اال ،٣٣ ٠س االطردا

الكراهة سجد
 تحقيق ممكن وال األمني، موضعه في الهيكل بتا، اعادة خيب ٠

 المؤدخ سئل وعندما المقدمة. االماليية الصخرة نبة بنف اال ذلك
 تحدث ربا يدري؟ من : أجاب ذلك؟ سيم كيف داد* - ال اال-راتني

ا .أرخية هزة

١٩١٧ < !وبو صراد) ٢. ٠البم ية

 األندس المتلمى كية داخل االسرائيلي الجيش خرب لقد 1
 ضريحا ١٤ تدمير نم وند <رق، العذرا، تاج ان كا كبا، يا نمز األرمنيه

 عمق عل وحفرا منها اثتين تديس نم كا األرمنية، المقبرة في األفل على،

 األرثوذكس اليونان مقابركية أيغا االسرائيليون ملب وقد أقدام. ستة

الكاثوليكية...، والكنية
١٩٦٨ ( مايو ) أيار ه لوهوند،

 قصف بعد العقبة يف ومدرسة كبة
اال-رائبة الطائرات
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 بعد القدس يف زفري القديس كيسة
االسرائيلي االحتالل
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الشريف احلرم أسوار حول االسرائيلية احلفريات الويس يف للكاثوليك دير يف الصليب

٣٧



يجثاميذ٠هئش

 ا محظورة. وممتلكاتهم المحميين االشخاص ضد االنتقام أمال ه
الرابعة االهابة ،٣٣ المادة

 أمال ضد االسرائيلية الحكومة لدى رسبا األنروا احتجت لقد #

 الجبش بها يفوم الني ( غزة في ) الالجئين الكواخ المتواصلة التدمير
 ممثل قال *كذا ٠الوفع لهذا نتيجة جدا قلقون انحن االسرائيلي.

 أكواء ثالثة نفوا االسرائيليين إن : وأضاف ، ف. ص. و. ل األنروا

الماضية.، العثرة األيام غفرن في

١٩٦٧ ( سر ) االول كانون ٩و.ص.د.،

 ني الغاش. مخيم ني االكواخ ض عددا األض نوات دنرت لقد *

يناير(.!؛ ) الثافي كانون ٩ في غزة
١٩٦٨ ( باير ) سافي كانون ١١ بوست، جروسالم



 سبب اما باستمرار يتنقلون الالجوئن
العكرية العمليات ببب او الطقس احوال

٣٩



البدعالطتم: اوراد رىاالمحدلع١

 خدمة النظامي الوحيد سلهم يكون الذئ األشخاص رحاية يجب ٠

 ض بابحث المكلفون االشخاص فيهم مما وادارتها المدنية المتثفيات

بهم.ا والعناية ونقلهم وحايتهم الوالدة، وحاالت والعجزة والمرض الجزى

وابة االهابة ،٢. المأن

 ستثغى تجل ض *اتقيا أبلغنا ( مارس )آذار ض األني مباح في ٠

 وصلت وعندما البل. خالل اعتقل تمد معمر الدكتور مديره ان المقاصد
 معمر الدكتور مكتب في طاولة يفتثون الشرطة رجال رأبت المستشفى الى

بحضوره.
الفدس. سجن نزيل اآلن انه

 المزعوم لدوره اعتقل تمد الدكتور تمان ،تلقيناها الي للمعلومات ووفقا

 ،الربرمارلت ا عملية خاص وبشكل ،القدس في جرت الي الحوادث في
 ولكن معتقل، مئة بين من واحد فانه اذًا، الماض- تجراير( ) ثباط في

اآلن. حتى مقابلته ض محاب يتمكن لم
 االمراثين فان اسي، في المزولة اللظات رأي عل وبنا،

 محاولة في معتر الدكتور العتقال األخيرة االعتقاالت موجة ض استفادوا

 *ذه ان والطي. االداري مديره *و الذى المقاصد سى الضعاف

 حلة رافقتها االعتقال علية الن وذلك اماس دون من بت الفرضية
اسى. ضد االسرائيلية المحف فبل من شعوا*

 الرية، للمتطات منكزا يعتبر المتثفى بأن يدعون فاالمراثيليون

دواه. بشكل مخفية المتفجرات باستيراد اسى ادارة يتهرن انهم وحتى
 ،المتثفى حول التقرير أشار فكا أماس بدون االتهامات هذه ان

 لجارك. ا رجال به يقوم كامل تفتيش بعد اسى الى تعل األدوية خان

 الشخصية معرفتي أن اال معتر، الدكتور ة٠برا حل برهان هناك بى انه مع
 بدأت االسرائيلية اللطات آن ويظهر االتهام. لهذا ادهشن تجعلى به

النشفى.ا اغالق ليقبل العام اراي تعد

١٩٦٩آذار)مارس( ١٣٠األحمرسربة نخبب هريرلجة

.٤

معنو بيه الدكتور



ذصف؛إلكئداتالطتح

 الومائل به تسمح ما بأقعى تعمل أن الحاجزة الدوال وجب من )ؤ
 وحغظ تأمين على والمحلية، الوطنية الغطات وممعاونة تصرفها، تحت الي

 في العامة الصحية... والثؤون والمستثغيات الطبية والخدمات المنشآت
 جمع من الطبية الهيئة أفراد لجمع ويسمح وحفظها المحتلة... األراضي

.(( واجباتهم ممباشرة الطبقات

الرابعة االهابة ،٥٦ المادة

 مقابلة الى يستند القدس في المقاصد ستثغى عن التقرير هذا ان )>

 في كب وقد الطبية، الهيثة رئيسي سايلي، ومدام معمر نبيه الكتور مع

:١٩٦٩شباط)فيراير(٢ه
 من شي، أى ستفعل االسرائيلية السلطات بأن المدير صرح لقد

 االدارية. العقبات بعض فرض طريق عن المتشفى عمل عرقلة شأنه

: فهي المتثفى تواجه الني المشاكل أط
 باستيراد للماح االسرائيلية السلطات الى قدمت طلبات عدة ان ( أ

بعد، عليها يرد لم وأدوية معدات

 هناك االستيراد، رخصة على الحصول صعوبة الى باالضافة ب(
 ،.الهبات تشمل الني الحاالت في حتى استيراد ضريبة دفع مسأال

 من االعفا، في الحق لها فان خيرية، موسة المتشفى كان ولما

الضراب.
 مشكلة ذلك خلق وقد ( مارس آذار) ٢ في الكتورمعمر اعتقل ج(

.((للمتثغى خطيرة
١٩٦٩آذار)مارس( ١٧األحمرالدوية، الصبب هريرلجة

القدس يف املقاصد مستشفى



-االحتآلز دتاررع قت

 والعجزة المدنيين والمرض الجرحى تحل الي اليارات... قوافل )ا
 المتثفيات شأن ذلك في شأنها ،وحمايتها رعايتها مجب الوالدة وحاالت

 الممبزة الثارة بوضع الدولة مموافقة وتميز ،١٨ المادة في عليها المنصوص
 آب ١٢ المؤرخة جنيف معاهدة من ٣٨ المادة في عليها المنصوص

 القوات في والمرض الجرحى حاال بتحين والخائ ١٩٤٩( اوغطى )

فيالميدان., الملحة
الرابعة االهابة ،٢١ الماحا

 دنرها وقد محر األ اهلالل سارات
الوىب عرب االسرائيلي القصف

٢)

 األمحر للهالل تابعة اسعاف سيارات ست ذمرت
 يف السلط على اجلوية االسرائيلية الغارة أثناء

 سارة دمرت وقد . ١٩٦٨ )اوغطى( آب ٤
 فيهم مبن ركاهبا وقل كامال تدمريا اسعاف

واملمرضة السائق



٠



ابج اكترى سوحاسلت ه زجتاو ١

 الذعت األفراد هم االتفاقية هذه في المقصود بالمعتى الحرب أسرى ٠)

العدو: أيدي في ويقعون اآلتية، الفائت احدى يتبعون
 أفراد يمذلك الهزاع أطراف ألحد التابعون الملحة الفوات أفراد (١

الملحة. القوات هذه ض ا جز، تعتبر الي المتطوعة الوحدات أو الميليشيا
 في بما االخرى المتطوعة الوحدات وافراد االخرى الميليشيا أفراد (٢
 انزع أطراق أحد ويعون نظامية مقاومة بحركات يفومون الذئ ذلك

ا ..محتلة. األراضي هذه لوكات حتى أوخارجها، اراضيهم، داخل ويسلون

اكأس االهابة وابة، المأد،

 الفلسطينية املقاومة حركة من عناصر
اسرائيلية اعتقال معسكرات يف العربية



 طلبهم رفض ان بعد عاديني كجرمني اسرائيلية حمكمة أمام حياكون املقاومة حركة من عتامر
الثالثة االتفاقية من الرابعة للمادة وفقا يعاملوا بان



اليحايل١الخت١د

 المحميين االشخاص ضد المعنوي أو البدفي االكراه اسعال يجوز ال ))

{< ٠ غحرج أومن منهم مطومات عل للحصول
الرابعة االغابة ،٣١ المادة

 يتلعونها الي المعاملة ان الماجين مع مقابالتنا خالل لنا تكشف لقد ه
 أسا، المعنية الملطات الى المندوبون ربع وقد وحشية، االستجواب خالل

الوحثي.،( التعذيب آثار أجادهم عل توجد الذين ٠اضجنا ض عدد

 ٣١ الخبل، سجن الدوية، األحمر الصبب لجنة غرير
١٩٦٨ أؤكتوبن األول>٠تثرجت

 خطيرة، شكوى خابش الالم وعبد خايش كال من كل ريع لقد #

 بادية الضرب اثار تزال ال ) بالعصا وضربا ،الماضي الثهر في اعتقال* فقد
 في آذانها في الكهربائي ايار وخع كا (، خايش كال رقبة مؤخرة عل

طولكرم، في الشرطة مخفر
 التعذب هذا أثنا، موجودا كان كوهين أول الربب ان : فاال وفد

واألنف.، العم من دما ويازفون وعيهم يفقدون جعلهم الذى الوحثي

 ١٦ طولكرم، مجن الدرية، األحمر الهبب لجذ تقرير
١٩٦٨)أذدوبى األول لفرئ

 عل لجهم للتعذب برضوا بأنهم الماجين بعض ح لقد ٠

 اعينهم بام يشاهدوا ان االحمر العليب مندوبو واستطاع االعتراف،
 حروق آو ،بالرط أو بالعما الضرب سها الني الظاهرة العالمات بعض

 نتيجة تكون ربما حروق آثار الله جاد عايد يوف وجه في وان الجاير،

 أيضا وهناك رفيعة، بعما ضرب انه يوسف ويدعي الجاير، لحروق

وظهره.، ه فخذ عل الجلد اثار

-ض ٣ غزة؛ مجن الدربة، األحمر الملب لجة تفرير

١٩٦٨ )يوبى
 الشرطة قبل من استجوابهم خالل المعتقلين من عدد عذب لقد ،

التالية: األشكال أنحن التعذيب فان للدالئل، ووفقا العنكرية.

 ماعات لعدة االخرى أعضائه من وشده باليدين المعتقل تعليق (١

وعيه. يفقد حتى
الجاير. أعقاب بواسعلة الحرق (٢

التناسلية. األعفا، عل بالعصا الغرب (٣

( مرة حدث كا امبوء لمدة ) االعين وصيب الربط (٤
الكالب. نهش ه(

 والخعيتين. ولصدر والغم الصدغين، في كهربائية عدمات (٦
: التالية الحاالت مشاهدة المندوبون استطاع ولقد

 وبكثط ايرى ذراعه في تام بشلل أصيب قد المعتقلين أحد كان (١

رسبه. حول جروح وثار
كفيه. أحد ظاهر في احاس عنده يكن لم وخر (٢

ساط ٢٦ نابلى، سجن األحمرالدوية، المبب تغريرلجة

١٩٦٨ )يرايى

٤٦



 ي االسرائيلية اسات سجنته فلعليي ناب
 قطعوا ان بعد اال يرتكوه ومل املركزي الرملة معجن
عينه وأطفأوا رجله

٤٧



 سليمان اجلين ذرع على سكني جرح آثار
 أيار ١٠٢ يف بعد فيما أبعد وقد ،سليمان حممد
١٩٦٨ )مايو(



 اثناء ساقه الراوي داغر سد فقد لقد
االستجواب



مركاصلتالعتفنن اور،ازه

 نوكد أن في الحق لدينا فان لذلك األرض... عن سم ١٥ -رى ترتفع ال

 الجنا* على والمغرونجه به المسموح األدنى الحد دون كاتت الي المعاملة ان

 ؛1. كافية صحية منثآت وجود عدم أو المكان ضيق بيب كذلك تكن لم

!يار ١٢ أريحا، مجن األحمرالدوية، اسبب لجة تفرير
١٩٦٨ )ماين

 المحظور من انه االخص عل المتعاقدون انامون االطراف يتفق ه
 البدني التعذب تبب أن ألنها من ات٠|جرا يتخن أن منهم أى على

8. سلطته تحت الموجودين المحميين االشخاص ابادة او

رابعة االهاي ،٣٢ المان

 في اآلن معتقلون غزة، في عاشوا الذين الذكور يحن المص الثبان ان ٠

 معكرات في محتجزون ننهم جمة، لمعوبات ويتعرضون العريش

 الغرورية. الثروط من ورها الصحية والثروط تتناب ال اعتقال
 المعنويات من حالة في عرون غالبيتهم في المثقفين الرجال، هوال، ان

المحطمة.؛(
 )ارضض( آب٢٣ ، رثم، األحمرالدوبة العبب تفريرلجة

١٩٦٧

 االحتجاز زنزانات بزيارة لهم .سح األحمران مندوبوالعبب طلب 0

 ان ابلفهم الذى الجن مدير تجل من رفض طلبهم ولكن االتغرادي،
 الى يالوصول لهم الساح من تتعه أبيب تل من وصلت قد جديدة أوامر

 الي االتفاقية لثروط مخالف الجديد القيد *ذا ان الزتزاتات. هذه
 اسرائيل في الدوية االحمر الصيب لجة رئيس الى الدفاع وزير بها بعث

8. ١٩٦٨( فبراير ) شباط من والعثرين الثاني في

 أيلول ٢٥ غزي، -جن الدوية، األحعر نخبب لجة هرير
١٩٦٨ )سبن

 خائفين جثن الما (.كان اسرائيلي ) شا*د بحضور الزيارة تمت لقد *
 تقريبا الزنزانات كل باالنجليزية،في المعتقلين، جمع وصح التحدث. ض

 بعض في لنا وطهر .٠شي الى بحاجة وبوا كافيا غذا، يتلقون بأنهم
 تركت ولقد التمريحات، بهذه االدال، غل مجبرين كانوا أنهم االحيان

 تتناقض التصريحات *ذه فقدكانت ،نفوسنا في سيثا انطباعا الزيارة تلك
اناهد.، غياب في قيلت الي تلك مع تاما

 شاط ٢٢ الله؛ رام مجن األحعرسوية، نخبب قريرلجة
١٩٦٨ )فبراين

 معتقال ٨١ األساس في كان شا*د. وجود دون الزيارة تمت لقد ٠

 زتزاناتهم عفادرة لهم .سمح يكن لم انه على الماجين أجع الزنزانة... في
 المحية الحالة أن عل يدل وهذا أوالمراحيض... )الدش( متعال ال ختى

الي الزنزانة حنفية اسمال سرى لديهم يق لم وفعال للغاية، سيئة كانت

الخزال ذائرأ

 في أقارب*، األخص وعل زائريه باستقبال معتقل لكل يمح |ا

.المرات من يمكن ما وبقدر منتظمة فرات

 الحاالت في منازلهم زيارة االستطاعة، بقدر للحقلين، ويمح ه
 ا| - خعير ممرض٠ األقارب اصابة أو الوفاة حاالت في األخص عل العاجلة

الرابعة االهابة ،١١٦ الماأل

 بعدم تتعلق وص الكرامه، من ماجين من كانت شكوى أخطر ان |ا

 مطومات أية غالبيتهم لدى ويس الخارجي، بالعالم باالتصال لهم الماح

اعتقالهم.،( منذ ذويهم عن
١٩٦٨ )ستمبر( أيلول ٢ األحمرالدوية، اسبب تفريرلجة

 نزال، قاسم نابع قايم : جنين من ماحين ثالثة بأن علم لقد 1,

 معتقلين يزالون ال ، النصره مصطفى أمين وعصام جابر محد جابر قاسم

 لهم يمح ان دون شهرا عثر احد لمدة آى ، ( نوفبر ) الثافي تثرين منذ
 بين ما الفئرة في اعتقلوا الذين أولئك الفئة هذه وتشمل بأهلهم. باالتصال

 لمن انه .١٩٦٨ يونيو( ) حزيران - ١٩٦٧ اكتوبر( ) األول تثرين

 المندوبين ان كهذه. طويلة لمدة مرا الماجين احتجاز به المموح غير
 الصعيد على توضح أن تجب آنفا ابهم المثار الجاء حاالت بأن يثعرون

بعائالتهم.(( باالتصال لهم يمح وان القفائي

 نابلى، -جن ،٦٨٣ رثم األحمرالدوية نخبب قريرلجة
١٩٦٩اذار)مارس(٩



ؤ يرنا ٠اوضاعحكذلمزررزلز

 لصان الممكنة ات٠االجرا جمع تتخن ان الحاجزة الدولة عل ثلجيا ))
 فيها تتوفر أوأماكن مبان في اعتقالهم ردء منذ المحميين األشخاص ايوا*

 الرطوبة من تامة وقاية المباني وقاية ومجب الممكنة... الصحية الشروط كل
 االتساع كافية النوم أماكن وتكون مناسية... بكيفية واضا*تها وتدفئتها
 الكافية... واألغطية المناسب الغراش المعتقلين لدى ويكون والتهوية

 الشخصية لنظافتهم والصابون الما* من كافية بكيات المعتقلون ويزود

الخاصة...(( مالبسهم وغسل ايومية رابعة١ |الهالة ،٨٥ الماده سهم

 زيارتنا منذ ماجين الكنية السهيالت في تغيير أي يحدث لم ))

 قد الغرفة اشغال معدل ولكن .١٩٦٨ يونيو( ) حزيران في االخيرة
 . فقط سم ٥٥ * ١٩٥ قدرها للنوم ماحة تعرفه تحت فللمعتقل ازداد،

 ٠ *كعبا مترا ٣,٦ حجمها الهوا، ض كية ضوى *ناك ليس منهم والربعين
 ما*، قد الحقيقة وفي أشهر، لعدة الشبل بهذا استمر قد الوخع ولماكان

ا| .يتحن أن تجب بأنه يشعرون المندوبين فان
 أيلول ٢ جنين، سجن األحعرالدربة، الملبب لجة هرير

١٩٦٨ )بيى

ذلك: عن نتج ولقد مزدحة، دائما كانت الماكن ان #
الحارة. األيام في الهوا، ناد ًا.

 كاف مكان ابماد من يتمكنون ال الجنا* أن يحدث ما غالبا ب.

 فشال، للجام، البدائية الومائل من الماجين يثتكي اليل. في للتوم
 جمع وقوف أثنا* األسبع في مرة معتقل كل عل الما* من دلو يرش

(٠. واحد صف في المعتقلين
 آذار ٩ ألبدى، مجن الدوية، األحعر الملب لجنة هرير

١٩٦٩)ئرس(



معخاملائزنكاو وارتاؤه نلب

 االخص وعلى شرفهن على االعتدا، من خامة بعفة النا، ى٠وتح ا)
ا( والغتصاب. العرض هتك

وابهة االهابة ،٢٧ الماحة

 اللب .محظورة التعذيب أو باالرهاب الخاصة االجراءات .. . أ

(1.محظورة وممتلكاتهم المحميين االشخاص فمد االنتقام أعبال محظور.

وابهة االهابة ،٣٣ المادة

 بكل ( التغتيثية حالتها ) تسميه بما تقوم االسرائيلية اللظات ان ))
 وال منازلهم ترك األهالي الى يطلب الليل منتصف وفي ،وعف وحثية

 عميات تتم التفتيش وخالل .التفتيش ينتهي عندما اال بالعودة لهم سمح

 الوحثي الغرب على تثتمل كا الثمينة، واالشيا* المجوهرات سرقة تثمل

ا واالغتعاب.
)اوغطس( آب ١١،٣ رثم األحمرالدوية المبب تفريرلجة

١٩٦٧



مئزبحتاو

 أحد على رقابة وساثل الهزيع أطراف الدول احدى تتخن عندما )ا

 نفه، اعالة على قادر غير تجعله ان شأنها من المحميين، االشخاص

 افبداد من باالمن خاصة السباب الثخص هذا امتغ اذا االخص وعل

 تتكفل ان المنكورة الدولة فعلى ،معقولة بشروط اجرا عنه يتناول عمل

يعوب وممن باحتياجاته
الرابعة االهبة ،٣٩ المادة

 الوكالة لهم تقدم والدن المحتاجين ( غزة في ) االشخاص عدد ان )ا

 في االنروا لدى مسجلين كانوا الذين اولئك عدد يفوق طوارى*، اعاشة
 أو وظائفهم فقدوا قد االشخاص من عددا ان الى يعود وهذا السابق.

 لم وبذلك ( الخارج من المالية الحواالت ذلك في مما ) مدخولهم مصادر
.(( كليا النهب يتوقف لم باشمهم. اشمهم تمويل باستطاعتهم يعد

١٩٦٧ )يوبن موز ٣ األلروا، هرير

 المنطقة وقرى زويد الثيخ لقرية واالقتصادي الغذائي الوضع ان ٠
 الى االهالي اضطر لقد ما. حد الى متثابه والعريش رفح بين االحب

 الي النسبية والعزلة المعيثة غال، ببب ونوعيته طعامهم كية تخفيض
 بعضهم وقال عائداتكافية. وجود وعدم الثفل وقلة العلقة، فيها بات
 األهالي هؤال، غذا، أن نوكد أن نتطع عام. منذ لحبا يًاكلوا لم انهم

سى*-ا(
١٩٦٨)يوبن حزيران ٩ األحعرالدربة، للميب غريرلجة

٠٣



ئدورت جائاالررأيقسمطائر١ال

 أره همت ، ١٩٦٨ ديمبر( ) األول كانون ض والعثرئ انامن في
 بثن ،اسرائيليا جديا ١٢٠ بحوالي محملة اسرائيلية هيلوكبتر طائرات

لبنان. قيل من سبق تحرش أى دون المدني بثروت *طار عل هجوم

؛٠٦٠ه٠٠٠يهه ٦٠٦
 به قات الذى المكري االجرا* ان الحظ بعدما األض مجلى ان لر

 وعل مدبرا كان المدني الدولي بيروت مطار خد االسرائيلية الملحة الفوات

بدقة، ومعدا واسع نطاق

 خرقا يثكل والذى سلفا المذبر العكري لعملها باسرائيل يغدد . ١
النار. اطالق وقف وقرارات الميثاق ب تمو اللتزاماتها

الخطر. الى الالم تعرض سلفا، المدبرة هذه، العنف أمال أن يرى . ٢
 األعيال هذه مثل تكررت ما اذا بأنه اسرائيل الى حازما يمدرتحذيرا . ٣

 تنفيذ الى تؤدي اخرى خطوات في انظر الى سيفطر المجلس فان

قراراته.

 به، مني الذى التدمير عن مالئمة ترخية في الحق للبنان ان يرى . ٤
ه .عنه آدؤوليتها امراثيل اعارنت والنى

١٩٦٨1١١|٣١،٦٦٦١س. ي. دجساد. ؤ\د

 االسرائيلي اهلجوم بعد املدني الدويل بريوت مطار
أواعطايها. مدنية طائرة ١٣ تدمري خالله مت الذي
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 الحصون هدمت الي هي اوضروراتهم اواحفادهم البثر عواطف اذاكانت ب فرق ال )ا
 األحمر الصليب دام ما شي، نحركل لذ هي؛ألننا داخلها في اوتصونه األبم بين الالم تصون الي

 ،ستحيا المتبادل التفاهم من بغية فان المغني، الحب عمل تنفيذ في متمرا دام وما موجودا.

# الحرب. تتهي عندما اروحي البنا، ألعادة تحول تقطة تصبح ان وكن

جوبر كس *ا

١٩٤٦ - ١٩٢٨ ض الدوية األحعر العلب لجنة رئس

اوزان زه مرًا—عاي

٠٦


