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  جثمانا بصورة تتنافى مع كافة القوانين والشرائع والمبادئ ا�خ�قية 23قوات احت�ل ما زالت تحتجز 

  مجلس منظمات حقوق انسان الفلسطينية يطالب بتحرير الجثامين وتشريحھا لكشف ظروف الوفاة
  

  2015نوفمبر  02التاريخ 
  

ً  32كتوبر الحالي، على احتجاز أ قوات ا�حت�ل ا�سرائيلي، ومنذ الثامن مناقدمت   4منھم (جثمانا
اضطرت قوات ا�حت�ل ونتيجة وحدة موقف اھالي الشھداء وا�لتفاف و ،)نيجثامين أطفال بينھم فتات

بلغت جھات رسمية نيتھا تسليم أشھداء ولى تسليم جثامين تسعة إالشعبي والضغوط القانونية والدولية 
شھداء آخرين، لكنھا سرعان ما تراجعت عن ذلك بسبب رفض ذوي الشھداء شروط التسليم التي  9جثامين 

  .او ميتاً  نسان حياً تتنافى مع ا�عراف الدولية بخصوص الدفن بما يضمن كرامة ا9
   

 23داية شھر اكتوبر المنصرم وحتى ھذا التاريخ وبالتالي يكون عدد الجثامين التي ما زالت محتجزة منذ ب
 ً ً  268لى قرابة إيضافون  ،جثمانا ً  19و  - بعضھم منذ عقود - رقاممحتجزين في مقابر ا= جثمانا تم  جثمانا

  . احتجازھا في الحرب ا=خيرة على قطاع غزة
  
جنيف، الذي يعتبر جزءاً من تفرض اتفاقية جنيف الرابعة والبروتكول ا9ضافي ا=ول الملحق باتفاقيات و

تباع االقانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، بشكل صريح دفن من يسقطون في أعمال القتال باحترام و
عليھا واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية  ،إجراءات تتناسب وثقافتھم الدينية، وبمجرد أن تسمح الظروف

صول أسر الموتى إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية عنھم، وحماية مدافنھم وصيانتھا وتسھيل و
  .بشأن ذلك، وتسھيل عودة رفات الموتى وأمتعتھم الشخصية إلى وطنھم

 
قرارات المحاكم ا�سرائيلية، ومنھا محكمة العدل العليا التي  كما تخالف الممارسات ا9سرائيلية بھذا الشأن

طبق على الجثث مثلما ينطبق على ا=حياء ويمتد ليشمل أسر الضحايا اعتبرت أن مبدأ الكرامة ا�نسانية ين
  . وذويھم

  
للمحكمة العليا ا�سرائيلية في جلسة عقدت للنظر في  يذكر أن قيادة جيش ا�حت�ل كانت قد قدمت التزاماً 

يخ، عن من ذلك التار تموز الماضي، بأنھا سوف تتوقف، اعتباراً  13تسليم الجثامين المحتجزة، بتاريخ 
الـ (احتجاز الجثامين، وأنھا سوف تعيد الجثامين التي تحتجزھا بعد التعرف عليھا بواسطة الفحص الجيني 

  ).دي ان ايه
  

شعب الويأتي احتجاز الجثامين ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات ا�حت�ل بحق 
ين، وبذلك يتم اخفاء جزء من ا=دلة الفلسطيني، وأخطر ما فيه أنه يمنع اجراء تشريح عدلي للجثام

والبراھين على جرائم القتل خارج نطاق القانون، وبدون اي تھمة واضحة كما حدث في حالة اغتيال الطفل 
معتز عويسات على سبيل المثال، والذي أطلق جنود ا�حت�ل النار عليه في منطقة جبل المكبر حيث كان 

  .متوجھا الى مقاعد الدراسة
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سلطات ا�حت�ل أي معلومات حول ھذه الجثامين، و� تعطي عائ�تھم شھادات وفاة حسب  كما تخفي
ا=صول، وفي بعض الحا�ت تعتقل سلطات ا�حت�ل أحد افراد عائلته للتحقيق او ا�عتقال ا�داري أو تقوم 

  .بإخطار عائلته بھدم منزلھا
  
  : ب بـعليه، فإن مجلس منظمات حقوق ا.نسان الفلسطينية يطالو

تسليم كافة الجثامين الى عائ�تھم دون شروط مسبقة حتى يتسنى لعائ�تھم تشييعھم ودفنھم بما يليق  .1
  .نسانبكرامة ا9

2. Kشراف على عملية التشريح لكافة الجثامين تشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، ل
نواع الذخائر التي استعملت ونوع الس�ح أ، ووقتھا، وهسباب الحقيقية للوفاللوقوف على ا=

  .طلق الرصاص منھاأالمستخدم، والمسافة التي 

عدام خارج ا9صدار ا=وامر في حا�ت إم�حقة ومساءلة كل من يثبت تورطھم بالمشاركة أو  .3
  . نطاق القانون

باعتبار جراء التشريح واحتجاز الجثامين إصدار موقف من منع إاللجنة الدولية للصليب ا=حمر ب .4
  .ذلك مخالفة للقانون الدولي ا�نساني

وط يضعھا ا�حت�ل، =ن رو قبول تسلمھا بشألى قضية تفاوضية إعدم تحويل قضية الجثامين  .5
  .ا�حتجاز غير قانوني ويجب ان يتم التسليم دون قيد و� شرط او مقابل من أي نوع

  
  

 انتھى

 


